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 מבוא .1
 

 הלימודים תכנית במסגרת הנלמדות למשניות הקשורים המושגים את ירסבומ מרכז  זה מסמך

 .ו-א בכיתות ד"חמ של הספר לבתי במשנה

. סברה ללא מושגים של רשימות מובאת ו-ג בכיתות המצופים ההישגים ממסמכי אחד בכל

 המושגים מהם לבדוק יוכל מורה כל. נלמדים הם בהן הכיתות ציון ללא כאן מובאים המושגים

 בה הכיתה של במשנה המצופים הישגים במסמך הכתובה לרשימה בהתאם בכיתותו הנלמדים

 מצ"ב קישור למסמכי ההישגים בהלכה לכיתות השונות:  .מלמד הוא

  כיתה ו' כיתה ה'   כיתה ד'   כיתה ג'

 

 ?מושג מהו 1.1

 

 .המילולית ולמשמעות מעבר הלכתית משמעות ול שיש ביטוי או המיל ואה  מושג

: הלכתית משמעות זה למושג יש אך השנה תחילת הוא המילולית במשמעות "השנה ראש": למשל

 .ועוד ,בשופר תוקעים ובו, האדם את דנים זה ביום

 

  המושגים סוגי 1.2

 

 :סוגים נילש נחלקים הלכהתוכנית הלימודים בב המושגים

 

 למשל, כלליים בתחומי הלכה רבים עקרונותמושגים שמצביעים על  :בסיס מושגי 

 '.גרמן שהזמן עשה ממצוות פטורות נשים' הכלל או' מצווה הידור' העיקרון

   תוכן מושגי: 2 להישג קשורים אלה מושגים

 לחג הקשור' סוכה' המושג כגון, הלכהב מסוים לנושא המתייחסים מושגים: תוכן מושגי 

בלבד; 'מהדרין מן המהדרין' קשור לחנוכה בלבד; 'ארבע כוסות' קשור לליל  הסוכות

 .הסדר בלבד 

  תוכן מושגי: 2 להישג קשורים אלה מושגים

 

 המושגים מסמך מבנה 1.3

 

 .סברה ללא המסמך בתחילת ב-א רשומים  לפי סדר המושגים  כל 

 לפי סוגיהם עם הסבר. המושגים מופיעים המסמך בגוף 

 :שונה מושגים קבוצת כל של הפנימי הארגון  

 פנימי ב-א סדר לפי קטגוריה ובכל. קטגוריות לפי מסודרים :בסיס מושגי. 

 את להבין וכדי הלכותה לכלל כלליים מושגים שהם היה בסידורם הדעת שיקול

: למשל. קטגוריה לאותה הקשורים נוספים מושגים להכיר חשוב הרחבה משמעותם

: כמו זו לקטגוריה הקשורים המושגים כל את סידרנו' המצווה מעמד' בקטגוריה

 הסברנו המושגים של ההגדרות לפני. ב"וכיו מנהג, חכמים גזירת, דרבנן יתאידאור

 .קטגוריה כל כוללת מה

http://meyda.education.gov.il/files/mazkirut_pedagogit/toshbammd/toc31.docx
http://meyda.education.gov.il/files/mazkirut_pedagogit/toshbammd/toc31.docx
http://meyda.education.gov.il/files/mazkirut_pedagogit/toshbammd/accomplishmentshalacha4.docx
http://meyda.education.gov.il/files/mazkirut_pedagogit/toshbammd/accomplishmentshalacha5.docx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/MivchaneyChemed/ChemedTushba.htm
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 פנימי ב-א סדר לפי נושא ובכל נושאים לפי מסודרים: תוכן מושגי. 

  מיוחד באופן קשורים התוכן שמושגי הוא המושגים של זה לסידור הדעת שיקול

 .מובאים הם בה המסכת לפי לכתבם מתאים לכן מסוים לתוכן

 לאיזה כתבנו מושג כל בצד המסמך בתחילת האלפביתית ברשימה, הקורא על להקל כדי 

 הוא קטגוריה לאיזו כתבנו בסיס מושג כל בצד,  כן כמו(, בסיס או תוכן) שייך הוא סוג

 .נושא הוא קשורלאיזה  כתבנו תוכן מושג כל ובצד משתייך
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 הבסיס מושגי של הקטגוריות 1.4
 

 :ַהָבאֹות ַלָקֶטגֹוְריֹות ִמְתַחְלִקים הבסיס מושגי

ׁשוִרים ֺמָשִגים: ַהּתֹוָרה ְיסֹודֹות לות ַהעְּ ׁשְּ ַתלְּ ִהׁשְּ ָמה - ַהֲהָלָכה לְּ ֺדגְּ ָמָרא: 'לְּ ָרׁש' - 'גְּ  '. ִמדְּ

ִאים ֺמָשִגים: ַהִםְצָוה ַמֲעַמד ַבחְּ ָכִתי ַהַםֲעָמד ֶאת ַהםְּ ָוה ֶׁשל ַהִהלְּ ָמה - ַהִםצְּ ֺדגְּ : לְּ

ָתא' אֹוַריְּ ַרָבָנן' - 'דְּ ֵזַרת' - 'דְּ  '. ֲחָכִמים גְּ

ִאים ֺמָשִגים: ַהִםְצָוה ְבִקּיּום ְדָרגֹות ַבחְּ ִקטום ַהַםֲעָמד ֶאת ַהםְּ ָוה בְּ ָמה - ַהִםצְּ ֺדגְּ : לְּ

ִחָלה' ַכתְּ ִרין' - 'ִדיֲעַבדבְּ ' - 'לְּ ַהדְּ ָוה' - 'מְּ ָחר ִמן ִמצְּ  '. ַהֺםבְּ

ַיֲחִסים ֺמָשִגים: ַהִםְצָוה ְבִקּיּום ְנִסבֹות ַמָסִבים ַהִםתְּ ֵעת ׁשֹוִנים לְּ ָוה ִקטום בְּ  - ַהִםצְּ

ָמה ֺדגְּ ַעת' - 'ָגדֹול ֹצֶרְך: 'לְּ ָחק ׁשְּ  '.ַכָוָנה' - 'ַהדְּ

ַיֲחִסים ֺמָשִגים: ַהִםְצָוה ְמַקּיֵּם ַמֲעַמד ַקֵטם ַהִםתְּ ָוה ִלמְּ ָמה - ַהִםצְּ ֺדגְּ  - 'ָגדֹול' - 'ָקָטן: 'לְּ

ֵׁשי ֲחִסיִדים' ַאנְּ  . 'ַמֲעֶשה וְּ

ִאים ֺמָשִגים: ִדין ִמלֹות ַבחְּ ָמה - ַהִדין ֶאת ַהםְּ ֺדגְּ  ' .ָנסול' - 'ָכֵׁשר' - 'ֺמָתר: 'לְּ

ִנים ֺמָשִגים: ַבֲהָלָכה ְזַמִמים ַצטְּ ַמן ַהםְּ ָמה - זְּ ֺדגְּ ַמִמית ָׁשָעה' - 'ַהַשַחר ֲעלֹות: 'לְּ  ' .זְּ

ִאים ֺמָשִגים: ַבֲהָלָכה ּוִמדֹות ִשעּוִרים ַבחְּ ַכדֹוֶמה ֹגַבה - ַכםות – ִמדֹות ַהםְּ ָמה - וְּ ֺדגְּ : לְּ

לֹא' - 'ַכֵביָצה' - 'ַכַזִית' ָמיו ִכמְּ  '.ֺלגְּ

ָלִלים: ַבֲהָלָכה ְכָלִלים ָכִתִטים כְּ ִסיִסִטים ִהלְּ ָמה - בְּ ֺדגְּ ֶׁשֵאינֹו ָתִדיר: 'לְּ  ָתִדיר – ָתִדיר וְּ

 '.קֹוֵדם

ָלצֹות: ַהְנָהגֹות ִקטום ַהמְּ ָוה בְּ ָמה - ַהִםצְּ ֺדגְּ ֹרב: 'לְּ ַרת ַעם בְּ  '.ֶמֶלְך ַהדְּ

ָאר :שֹוִנים ֺמָשִגים ֵגי ׁשְּ לוִלים ֶׁשֵאיָנם ַהָבִסיס ֺמשְּ יֹות כְּ ֵעיל ַבָעֶטגֹורְּ  .לְּ
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 תוכןה מושגי של הקטגוריות 1.5
 

 במעגל השנה

 אלול וחגי תשרי 

 חנוכה 

 ט"ו בשבט 

 פורים 

 פסח וימי הספירה 

 שבועות 

 יום טוב 

 ראש חודש 

 תעניות 

 

 בין אדם למקום

 השכמת הבוקר 

 תפילה 

 סעודה וברכות 

 כשרות 

 שבת 

 מצוות התלויות בארץ 

 

 בין אדם לחברו
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 ב-אינדקס מושגים לפי סדר הא .2
 

ברשימה שלפניכם שלש עמודות. בעמודה הימנית שם המושג. בעמודה האמצעית סוג המושג 

של המושג   הקטגוריהובעמודה השמאלית פרוט בהתאם לסוג המושג. במושגי בסיס מופיעה 

 הנושא.ובמושגי התוכן מופיע 

  

 א

 המושג
סוג 

 המושג

 נושאקטגוריה/ 

 השבת אבדה - בין אדם לחברו תוכן אֵבדה

   שבת - בין אדם למקום תוכן אבות מלאכה ותולדות

 יום טוב -במעגל השנה  תוכן אוכל נפש

 גניבה וגזילה - בין אדם לחברו תוכן אונאת ממון

 אכילת קבע
 \אלול וחגי תשרי - במעגל השנה תוכן

 סעודה וברכות

 תשריאלול וחגי  -במעגל השנה  תוכן אלול 

 תפילה - בין אדם למקום תוכן 'אמן'

 נסיבות בקיום המצווה בסיס ֹאֶנס )ָאנוס(

 מילת דין בסיס ִאןוִרין( -ָאסור )ִאןור 

 יום טוב -במעגל השנה   תוכן אסרו חג

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן אפיקומן

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן ארבע כוסות

 בין אדם למקום, השכמת הבוקר תוכן כנפותארבע 
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 פסח -פורים  -במעגל השנה  תוכן ארבע פרשיות

 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן ארבעת המינים

ֹמֶרת ַהֹבֶקר  זמנים בהלכה בסיס ַאׁשְּ

 תפילה - בין אדם למקום תוכן 'אתה חוננתנו'

 ב

 המושג
סוג 

 המושג

 נושאקטגוריה/ 

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן בדיקת חמץ

 נזקי הגוף - אדם לחברו בין תוכן בושת

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן ביטול חמץ

ֵבין ָאָדם  -ֵבין ָאָדם ַלָםקֹום 

 ַלֲחֵברֹו

 יסודות התורה בסיס

צרים  תעניות - בין אדם למקום תוכן ]ימי[ בין המְּ

ָמׁשֹות  בהלכהזמנים  בסיס ֵבין ַהשְּ

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן ביעור חמץ

 -ֲחִצי ֵביָצה  -ֵביָצה )ַכֵביָצה 

ִליׁש ֵביָצה(  ׁשְּ

 שיעורים ומידות בהלכה בסיס

 ביקור חולים
 בין אדם לחברו תוכן

 ביקור חולים

 שבת - בין אדם למקום תוכן בסיס לדבר האסור

עֹוד ַהטֹום ָגדֹול  בהלכהזמנים  בסיס בְּ

 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן 'בעל תשובה'
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ַרת ֶמֶלְך ָרב ָעם ַהדְּ  כללים והנהגות בסיס בְּ

 תפילה -בין אדם למקום  תוכן ברוך שאמר

 ברכות - בין אדם למקום תוכן ברכה

 ברכות - בין אדם למקום תוכן ברכה 'מעין שלוש'

 תפילה - בין אדם למקום תוכן 'ברכו'

 ברכות -בין אדם למקום  תוכן הנהניןברכות 

 ברכות -בין אדם למקום  תוכן ברכות הראייה

 השכמת הבוקר  – בין אדם למקום תוכן ברכות השחר

 השכמת הבוקר  – בין אדם למקום תוכן ברכות התורה

 ברכות -בין אדם למקום  תוכן ברכות ראשונות

 תפילה -בין אדם למקום  תוכן ברכת 'אשר יצר'

 תפילה -בין אדם למקום  תוכן ברכת 'בורא נפשות'

 ברכות -בין אדם למקום  תוכן ברכת 'הגומל'

 תפילה -בין אדם למקום  תוכן ברכת ההודאה

ברכת החודש / הכרזת החודש 

 / תיקון החודש

 תפילה -בין אדם למקום  תוכן

 תפילה -בין אדם למקום  תוכן ברכת הלבנה

 שבת,  יום טוב  -בין אדם למקום  תוכן לחולברכת המבדיל בין קודש 

 שבת  -בין אדם למקום  תוכן ברכת בורא מאורי האש

 ברכות -בין אדם למקום  תוכן ברכת המזון

 תפילה -בין אדם למקום  תוכן ברכת השנים

 תפילה -בין אדם למקום  תוכן ברכת כהנים
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 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן ברכת 'לישב בסוכה'

 תפילה -בין אדם למקום  תוכן ברכת 'קדושה'

 ברכות -בין אדם למקום  תוכן ברכת 'שהחיינו'

 כשרות - בין אדם למקום תוכן בשר בחלב

 ג

 המושג
סוג 

 המושג

 נושאקטגוריה/ 

 ָגדֹול

 

 מעמד מקיים המצווה בסיס

 גניבה וגזלה - בין אדם לחברו תוכן גזלה

ֵזַרת ֲחָכִמים  המצווהמעמד  בסיס גְּ

 בין אדם לחברו תוכן  גמילות חסדים

 גניבה וגזלה - בין אדם לחברו תוכן גנבה

 גניבה וגזלה - בין אדם לחברו תוכן גניבת דעת

 ד

 המושג
סוג 

 המושג

 נושאקטגוריה/ 

ָתא  אֹוַריְּ ַרָבָנן -דְּ  מעמד המצווה בסיס דְּ

'דבר המקבל טומאה' / 'דבר 

 שאינו מקבל טומאה'

 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן

ַבר ָוה דְּ  נסיבות בקיום המצווה בסיס ִמצְּ
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ֺדָשה  מושגים שונים בסיס ָדָבר ֶׁשִבקְּ

 סעודה וברכות -בין אדם למקום  תוכן דבר שטיבולו במשקה

ִרים ֵרי סֹופְּ  מעמד המצווה בסיס ִדבְּ

 דרגות בקיום המצווה בסיס ִדין )ִמן ַהִדין(

 ה

 המושג
סוג 

 המושג

 נושאקטגוריה/ 

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן הגדה של פסח

 הגעלה )'כבולעו כך פולטו'(
  ;פסח וימי הספירה - במעגל השנה תוכן

 כשרותאדם למקום  בין

 שבת -בין אדם למקום  תוכן הבדלה

ָוה  דרגות בקיום המצווה בסיס ִהדור ִמצְּ

 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן הושענא רבה

 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן הושענות

 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן הזכרת גשמים

 הזכרת טל
 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן

 תפילה -בין אדם למקום 

 כשרות -בין אדם למקום  תוכן הכשרת בשר

 'הלל'
; במעגל תפילה – בין אדם למקום תוכן

 השנה ראש חודש, יום טוב 

ֺמָתר  -ֲהָנָאה )ָאסור ַבֲהָנָאה 

 ַבֲהָנָאה(

  מושגים שונים בסיס
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 זמנים בהלכה בסיס    ַהַחָםהץ( נֵ ָהֵנץ )הֵ 

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן הסבה

ַהָןַחת )ֶהֵןַח( ַדַעת )ִהִןיַח 

תֹו(  ַדעְּ

 נסיבות בקיום המצווה בסיס

 הסרת מכשול
 בין אדם לחברו תוכן

 נזקי הגוף

ֵסק ִסיק) ֶהפְּ  נסיבות בקיום המצווה בסיס (ִהפְּ

 הפרשת תרומות ומעשרות
ו בשבט ומצוות "ט - במעגל השנה תוכן

 התלויות בארץ

 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן הקפות

 בין אדם לחברו תוכן השבת אבדה

 ו

 המושג
סוג 

 המושג

 נושאקטגוריה/ 

 וידוי
; בין אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן

 תפילה-אדם למקום 

 ז

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ נושא

 פורים  -במעגל השנה  תוכן 'זכר למחצית השקל'

וֹות ִמצְּ ִדיִמין לְּ ִריִזין ַמקְּ  כללים והנהגות בסיס זְּ
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 ח

 המושג
סוג 

 המושג

 נושאקטגוריה/ 

ָוה  כללים והנהגות בסיס ִחבוב ִמצְּ

 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן חג הסוכות

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן חג הפסח

 שבועות -במעגל השנה  תוכן חג השבועות

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן 'חדש'

 חובל
 בין אדם לחברו תוכן

 נזקי הגוף

 יום טוב - במעגל השנה תוכן חול המועד

חֹוֶלה ֶׁשֵטׁש בֹו ַסָכָנה / ֶׁשֵאין בֹו 

 ַסָכָנה

 נסיבות בקיום המצווה בסיס

 תפילה -בין אדם למקום  תוכן חזן / שליח ציבור

 מילות דין בסיס חֹוָבה  )ַחָטב( -ִחטוב 

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן חמץ

 חנוכה 
 חנוכה -במעגל השנה  תוכן

 חנוכה -במעגל השנה  תוכן חנוכייה

 זמנים בהלכה בסיס ֲחצֹות

 מושגים שונים בסיס ֲחִציָצה

ִׁשין( -ֲחָׁשׁש )ָלחוׁש   נסיבות בקיום המצווה בסיס חֹוׁשְּ
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ָוה  כללים והנהגות בסיס ִחבוב ִמצְּ

חֹוֶלה ֶׁשֵטׁש בֹו ַסָכָנה / ֶׁשֵאין בֹו 

 ַסָכָנה

 נסיבות בקיום המצווה בסיס

 ט

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ סדר ומסכת

 טבל 
מצוות –טו בשבט  -במעגל השנה  תוכן

 התלויות בארץ?

  טו בשבט -במעגל השנה  תוכן ט"ו בשבט

 שבת  -בין אדם למקום  תוכן מוקצה טלטול

 תפילה -בין אדם למקום  תוכן טלית גדול

 השכמת הבוקר –בין אדם למקום  תוכן טלית קטן

 ומידות בהלכה שיעורים בסיס טפח

 י

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ נושא

 י"ג מידות
; בין אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן

 תפילה-אדם למקום 

 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן יום הדין

 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן יום הכיפורים

 יום טוב -במעגל השנה  תוכן יום טוב

 יום טוב -במעגל השנה  תוכן גלויות''יום טוב שני של 

 תעניות -במעגל השנה  תוכן י"ז בתמוז
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 'יעלה ויבוא'
 , ברכות; תפילה -בין אדם למקום  תוכן

 יום טוב, ראש חודש  –מעגל השנה 

ֵדי חֹוָבתֹו(  מילות דין בסיס ָיָצא/לֹא ָיָצא )יְּ

ָרֵאל  מעמד מקיים המצווה בסיס ִישְּ

 תפילה -למקום  בין אדם תוכן 'ישתבח'

 כ

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ נושא

 'כבולעו כך פולטו'
 ;כשרות -בין אדם למקום  תוכן

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  

ָרס ֵדי ֲאִכיַלת נְּ  שיעורים ומידות בהלכה בסיס כְּ

 מעמד מקיים המצווה בסיס ֹכֵהן

ַכֵון  ִנים( -ַכָוָנה )לְּ ַכוְּ  בקיום המצווהנסיבות  בסיס מְּ

 תפילה -בין אדם למקום  תוכן כוונת הלב

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן 'כורך'

 שיעורים ומידות בהלכה בסיס ֲחִצי ַזִית -ַכַזִית 

 כח גברא

סעודה וברכות,     -בין אדם למקום  תוכן

 השכמת הבוקר

 

 כיבוד אב ואם
 בין אדם לחברו תוכן

 

 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן 'כל נדרי'

 שבת -בין אדם למקום  תוכן כלי שמלאכתו לאיסור



15 
 

 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן כפרה

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן 'כרפס'

ֵׁשָרה  ֵׁשִרים  -ָכֵׁשר )כְּ ֵׁשרֹות( -כְּ  מילות דין בסיס כְּ

 בין אדם למקום תוכן כשרות 

 ל

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ נושא

 'לא תתעלם'
 בין אדם לחברו תוכן

 השבת אבדה

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן ל"ג בעומר

 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן 'לדוד ה' אורי וישעי'

ֵדי חֹוָבה הֹוִציא יְּ  מילות דין בסיס לְּ

ָהֵקל  ִמיר -לְּ ַהחְּ  דרגות בקיום המצווה בסיס לְּ

 מעמד מקיים המצווה בסיס ֵלִוי

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן ליל הסדר

ִחָלה ַכתְּ  דרגות בקיום המצווה בסיס לְּ

ִנים ִמשוַרת ַהִדין  דרגות בקיום המצווה בסיס ִלפְּ

ֵדי  ֵדי חֹוָבה )ָיָצא יְּ ָלֵצאת יְּ

ֵדי חֹוָבה( -חֹוָבה   לֹא ָיָצא יְּ

 מילות דין בסיס

ֹצֶרְך  ָוהלְּ  הנסיבות בקיום המצוו בסיס ִמצְּ

 מ
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 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ נושא

 כשרות -בין אדם למקום  תוכן מאכלות אסורים

 פורים  -במעגל השנה  תוכן מגילת אסתר

 שבועות -במעגל השנה  תוכן מגילת רות

ָתא אֹוַריְּ  מעמד המצווה בסיס ִמדְּ

 דרגות בקיום המצווה בסיס ִמַדת ֲחִסידות

 תפילה -בין אדם למקום  תוכן 'מודים דרבנן'

 שבת -בין אדם למקום  תוכן מוקצה

 שבת -בין אדם למקום  תוכן 'מוקצה מחמת גופו'

 שבת -בין אדם למקום  תוכן 'מוקצה מחמת חסרון כיס'

 'מורא אב ואם'
 בין אדם לחברו תוכן

 

 מושגים שונים בסיס מֹוֵרה הֹוָרָאה

  חגי תשרי - השנהבמעגל  תוכן מחזור

 יסודות התורה בסיס ַמֲחֹלֶקת

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן מכירת חמץ

 יום טוב -במעגל השנה  תוכן מלאכה בחול המועד

 יום טוב -במעגל השנה  תוכן מלאכה ביום טוב

 שבת -בין אדם למקום  תוכן מלאכה בשבת

 שבת -בין אדם למקום  תוכן מלאכת הוצאה'

 יום טוב -במעגל השנה  תוכן מלאכת עבודה
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  זיכרונות ושופרות -מלכויות 

 
 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן

 שבת -בין אדם למקום  תוכן 'ממצוא חפצך ודבר דבר'

ָהג  מעמד המצווה בסיס  ִמנְּ

ִדיָנה ַהג ַהםְּ  מעמד המצווה בסיס ִמנְּ

ִביִאים ַהג נְּ  מעמד המצווה בסיס ִמנְּ

 חנוכה -במעגל השנה  תוכן חנוכה מנורת

ַטָמה  ָחה קְּ דֹוָלה -ִמנְּ ָחה גְּ  זמנים בהלכה בסיס ִמנְּ

 תפילה -בין אדם למקום  תוכן מניין

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן מעות חיטים

ַעֵכב  ַעֵכב -מְּ  מילות דין בסיס ֵאינֹו מְּ

 מעשר כספים
 צדקה - בין אדם לחברו תוכן

 

 כשרות -בין אדם למקום  תוכן פרסה מפריסות

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן מצה

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן מצה עשירה

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן מצה שמורה

 מושגים שונים בסיס מצווה 

 מצוות הלוואה
 הלוואה לעני - בין אדם לחברו תוכן

 

 מצוות התלויות בארץ
בין אדם למקום, מצוות התלויות  תוכן

 בארץ

ַות ֲעֵשה  ַות לֹא ַתֲעֶשה -ִמצְּ  יסודות התורה בסיס ִמצְּ
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ָרָמא ַמן גְּ ַות ֲעֵשה ֶׁשַהזְּ  כללים והנהגות בסיס ִםצְּ

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן מצת מצווה

 פורים  -במעגל השנה  תוכן מקרא מגילה

 פסח וימי הספירה - במעגל השנה תוכן מרור

 פורים  -במעגל השנה  תוכן משלוח מנות

 פורים  -במעגל השנה  תוכן מתן בסתר

 פורים  -במעגל השנה  תוכן מתנות לאביונים

 נ

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ נושא

 נוגש / נושה
 בין אדם לחברו תוכן

 הלוואה לעני

 אלול וחגי תשרי  -במעגל השנה  תוכן נוי מצווה

 שבת -בין אדם למקום  תוכן נולד

 נזק
 בין אדם לחברו תוכן

 נזקי הגוף

 סעודה - בין אדם למקום תוכן נטילת ידיים לסעודה

  השכמת הבוקר - בין אדם למקום תוכן נטילת ידיים שחרית

 אלול וחגי תשרי  -במעגל השנה  תוכן ניסוך המים

 חנוכה -במעגל השנה  תוכן נר חנוכה

 תפילה -בין אדם למקום   נשיאת כפים

 ס
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 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ נושא

 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן סדר העבודה

 אלול וחגי תשרי  -במעגל השנה  תוכן סוכה

 תפילה -בין אדם למקום  תוכן סידור

 כשרות -בין אדם למקום  תוכן סימן היכר

 הספירהפסח וימי  -במעגל השנה  תוכן סימני הסדר

 כשרות -בין אדם למקום  תוכן סימני טהרה בבשר ובדגים

 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן סכך

 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן סליחה

 אלול וחגי תשרי -במעגל השנה  תוכן סליחות

ָוה עוַדת ִמצְּ  מושגים שונים בסיס סְּ

 פורים  -במעגל השנה  תוכן סעודת פורים

 פסח וימי הספירה -במעגל השנה  תוכן ספירת העומר

 נסיבות בקיום המצווה בסיס ָסֵפק

 ברכות -בין אדם למקום  תוכן 'ספק ברכות להקל'

ָפַרד  ָפַרד )אֹו:  -סְּ ַהג סְּ ִמנְּ

ָרח(  ֲעדֹות ַהִםזְּ

 יסודות התורה בסיס

 ע

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ נושא

 מושגים שונים בסיס ֲעֵבָרה
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טו  -במעגל השנה  תוכן עורלה

מצוות –בשבט 

 התלויות בארץ?

 בין אדם לחברו תוכן עושק

 

 -במעגל השנה  תוכן עינוי )בצומות(

 תעניות

 -במעגל השנה  תוכן עירוב תבשילין

 יום טוב

 -בין אדם למקום  תוכן עירוב חצרות
 שבת

בין אדם למקום  'על הניסים'  'על הניסים' 
סעודה תפילה,   –
 ברכות;ו

  -מעגל השנה 
 חנוכה, פורים

 זמנים בהלכה בסיס ֲעלֹות ַהַשַחר )ַעםוד ַהַשַחר(

 עלייה לרגל
 -במעגל השנה  תוכן

 יום טוב

 עשרה בטבת
 -במעגל השנה  תוכן

 תעניות

 עשרת ימי תשובה
 -במעגל השנה  תוכן

  אלול וחגי תשרי

 פ

 קטגוריה/ נושא סוג המושג המושג

 פורים
 -במעגל השנה  תוכן

 פורים 

 -במעגל השנה  תוכן'פורים דפרזים ופורים 
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 פורים  דמוקפים'

טורֹות(  ֹטר -ָנטור )נְּ  מילות דין בסיס ִלפְּ

סוָלה   מילות דין בסיס נֹוֵסל( -ָנסול )נְּ

 'פסוקי דזמרה'
 -בין אדם למקום  תוכן

 תפילה

 פסח שני

 -במעגל השנה  תוכן

פסח וימי 

 הספירה

 פרסום הנס

 –במעגל השנה  תוכן

, פורים, חנוכה

 פסח

 פרשת החודש

 - במעגל השנה תוכן

פסח וימי 

 הספירה

 פרשת זכור
 -במעגל השנה  תוכן

 פורים 

 פרשת פרה

 - במעגל השנה תוכן

פסח וימי 

  הספירה

 פרשת שקלים
 -במעגל השנה  תוכן

 פורים 

 פרשת השבוע
 - בין אדם למקום תוכן

 שבת

 פת הבאה בכיסנין
 -בין אדם למקום  תוכן

 ברכות

 צ
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 קטגוריה/ נושא סוג המושג המושג

 זמנים בהלכה בסיס ֵצאת ַהכֹוָכִבים

 ִצבור
מעמד מקיים  בסיס

 המצווה

 צדקה
 בין אדם לחברו תוכן

 

 צום גדליה
 -במעגל השנה  תוכן

 תעניות

 צום י"ז בתמוז
 -במעגל השנה  תוכן

 תעניות

 בטבתצום עשרה 
 -במעגל השנה  תוכן

 תעניות

 צום תשעה באב
 -במעגל השנה  תוכן

 תעניות

 ציצית
בין אדם למקום  תוכן

 השכמת הבוקר –

 'צלתה מרובה מחמתה'
 -במעגל השנה  תוכן

 אלול וחגי תשרי

 צער
 - בין אדם לחברו תוכן

 נזקי הגוף

 ֹצֶרְך ָגדֹול
נסיבות בקיום  בסיס

 המצווה

 ק

 קטגוריה/ נושא המושגסוג  המושג

 קביעת סעודה
בין אדם למקום,  תוכן

 סעודה וברכות
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 שמים מלכות עול קבלת
 - בין אדם למקום תוכן

 תפילה

 קבלת שבת
 -בין אדם למקום  תוכן

 שבת

 קדושה
 -בין אדם למקום  תוכן

 תפילה

 קדושת פירות שביעית

 -בין אדם למקום  תוכן

מצוות התלויות 

במעגל  ; בארץ

    השנה 

 קדימה בברכות
 -בין אדם למקום  תוכן

 ברכות

 קדיש
 -בין אדם למקום  תוכן

 תפילה

 בין אדם לחברו תוכן קופת צדקה

 קורבן פסח

 -במעגל השנה  תוכן

פסח וימי 

 הספירה

ַטִמים(  ָקָטן )קְּ
מעמד מקיים  בסיס

 המצווה

ִחמוְך  ָקָטן ֶׁשִהִגיַע לְּ
מעמד מקיים  בסיס

 המצווה

 קידוש
 -בין אדם למקום  תוכן

 שבת

 קידוש החודש
 -במעגל השנה  תוכן

 ראש חודש

 קערת הסדר

 -במעגל השנה  תוכן

פסח וימי 

 הספירה
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 קריאת התורה
 -בין אדם למקום  תוכן

 תפילה

 קריאת שמע
 -בין אדם למקום  תוכן

 תפילה

 ר

 קטגוריה/ נושא סוג המושג המושג

 ראש השנה
 -במעגל השנה  תוכן

 השנהראש 

 ראש השנה לאילן
טו  -במעגל השנה  תוכן

 בשבט

 ראש חודש
 -במעגל השנה  תוכן

 ראש חודש

ִביִעית  רְּ
שיעורים ומידות  בסיס

 בהלכה

 ריפוי
 בין אדם לחברו תוכן

 נזקי הגוף

 מילות דין בסיס ַרַשאי

 'רשות היחיד' )שבת(
 -בין אדם למקום  תוכן

 שבת

ׁשות ָהַרִבים  רְּ
נסיבות בקיום  בסיס

 המצווה

 'רשות הרבים' )שבת(
 -בין אדם למקום  תוכן

 שבת

 ש

 קטגוריה/ נושא סוג המושג המושג
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 שאילת גשמים
 -במעגל השנה  תוכן

 אלול וחגי תשרי

ֵאַלת ָחָכם  מושגים שונים בסיס ׁשְּ

 עשר בתמוז-שבעה
 -במעגל השנה  תוכן

 תעניות

 ֶׁשֶבת
 בין אדם לחברו תוכן

 נזקי הגוף

 ַׁשָבת
 -בין אדם למקום  תוכן

 שבת

 שבת הגדול

 -במעגל השנה  תוכן

פסח וימי 

 הספירה

 שופר
 -במעגל השנה  תוכן

 אלול וחגי תשרי

 שכר שבת
 -בין אדם למקום  תוכן

 שבת

 שלושה רגלים
 -במעגל השנה  תוכן

 יום טוב

ָוה ָחה ֶׁשל ִמצְּ  כללים והנהגות בסיס ִשמְּ

 שמחת בית השואבה
 -במעגל השנה  תוכן

 אלול וחגי תשרי

 שמחת יום טוב
 -במעגל השנה  תוכן

 יום טוב

 שמחת תורה
 -במעגל השנה  תוכן

 אלול וחגי תשרי

 שמיני עצרת
 -במעגל השנה  תוכן

 אלול וחגי תשרי

 -במעגל השנה  תוכן  ַׁשָםש 
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 חנוכה

 ִׁשמוי
נסיבות בקיום  בסיס

 המצווה

 שנת השמיטה

  למקוםבין אדם  תוכן

מצוות  –

 התלויות בארץ

ַמִמטֹות  זמנים בהלכה בסיס ָׁשעֹות זְּ

ָחק ַעת ַהדְּ  ׁשְּ
נסיבות בקיום  בסיס

 המצווה

ִקיָעה( ִקיַעת ַהַחָםה )ׁשְּ  זמנים בהלכה בסיס ׁשְּ

 שריפת חמץ

 -במעגל השנה  תוכן

פסח וימי 

 הספירה

 ת

 קטגוריה/ נושא סוג המושג המושג

ֶׁשֵאינֹו ָתִדיר  –ָתִדיר  ָתִדיר וְּ

 קֹוֵדם

 כללים והנהגות בסיס

ֵדי ִדבור  ֵדי  -תֹוְך כְּ ַאַחר כְּ

 ִדבור

שיעורים ומידות  בסיס

 בהלכה

 תוספת שבת
 -בין אדם למקום  תוכן

 שבת

ָתב  יסודות התורה בסיס תֹוָרה ֶׁשִבכְּ

ַעל ֶנה  יסודות התורה בסיס תֹוָרה ֶׁשבְּ

 תיקון ליל שבועות
 -במעגל השנה  תוכן

 שבועות

ִמיד ָחָכם מעמד מקיים  בסיס ַתלְּ
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 המצווה

 תענית אסתר
 -במעגל השנה  תוכן

 פורים

 תענית בכורות

 -במעגל השנה  תוכן

פסח וימי 

 הספירה

 תענית ציבור
 -במעגל השנה  תוכן

 תעניות

 תפילה
 -בין אדם למקום  תוכן

 תפילה

 תפילת העמידה  
 -בין אדם למקום  תוכן

 תפילה

 תפילת טל

 -במעגל השנה  תוכן

פסח וימי 

 הספירה

 תפילת מוסף
 -בין אדם למקום  תוכן

 תפילה

 תפילת מנחה
 -בין אדם למקום  תוכן

 תפילה

 תפילת נעילה
 -במעגל השנה  תוכן

 אלול וחגי תשרי

 תפילת ערבית
 -בין אדם למקום  תוכן

 תפילה

 תפילת שחרית
 -בין אדם למקום  תוכן

 תפילה

 עשרה-תפילת שמונה
 -בין אדם למקום  תוכן

 תפילה

  תקיעות תשר"ת
 -בין אדם למקום  תוכן

 אלול וחגי תשרי
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 מעמד המצווה בסיס ַתָעַנת ֲחָכִמים

 תרומות ומעשרות

 -בין אדם למקום  תוכן

מצוות התלויות 

  בארץ

 תשובה
 -במעגל השנה  תוכן

 אלול וחגי תשרי

 תשליך
 -במעגל השנה  תוכן

 אלול וחגי תשרי

ֺדָשה ִמיֵׁשי קְּ  מושגים שונים בסיס ַתׁשְּ

 תשעה באב
 -במעגל השנה  תוכן

 תעניות

 

 

 

 

 

 והגדרתם מושגים. 3

 
קטגוריות לפי הגדרות– בסיס מושגי 3.1

1
 

 
 יסודות התורה

                                                           
 . יצחק יוסף אוהלי רשת באדיבות 'שלי המושגים אלפון'  מתוךברובו  נכתב הבסיס מושגי נספח 1

 והרחבה המלאה הרשימה. ו-א לכיתות המרכזיים הבסיס מושגי של חלקית רשימה היא זו רשימה
 .יצחק יוסף אוהלי רשת בהוצאת' שלי המושגים אלפון'ב למצוא ניתן
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ָגלות ַבֲאָרצֹות ׁשֹונֹות  מנהגי ספרד/ אשכנז    .1 ָרֵאל ָׁשָהה בְּ קוָפה ָהֲאֺרָכה ֶׁשָבה ַעם ִישְּ  ַהתְּ

ָרה  - ֺסָטם נֹוצְּ ָׁשָלב מְּ ָכל ָמקֹום וָמקֹום. בְּ ִסיקֹות ׁשֹונֹות בְּ ָהִגים ׁשֹוִנים ופְּ ִגבוׁש ִמנְּ ֵהִביָאה לְּ

ַנִזי כְּ ִקים ָהַאׁשְּ ָלִלית ֵבין ַהנֹוסְּ ִדיַנת  –ם ֲחֺלָעה כְּ מוכֹות ִלמְּ ִדינֹות ֵארֹוָנה ַהןְּ בו ִבמְּ ֶׁשָטׁשְּ

ָיה( ַמנְּ ַנז )ֶגרְּ כְּ ַפת - ַאׁשְּ גֹון ָצרְּ ָיה  - כְּ רוסְּ ָפַרִדים  –נֹוִלין וְּ ִקים ַהןְּ ֵבין ַהנֹוסְּ בו  –לְּ ֶׁשָטׁשְּ

מוכֹות  ִריָקה ַהןְּ פֹון ַאפְּ ִדינֹות צְּ ָפַרד ומְּ ִדיַנת סְּ ָסמוְך ִלמְּ  - ָועֹוד( - תוִניס - ֵאֶליָה )ָמרֹוקֹובְּ

מוכֹות ֵאֶליהָ  ָהֲאָרצֹות ַהןְּ ִקָטה וְּ ֵכן טורְּ ֵני ַכֲחֵמׁש  - וְּ ָפַרד )ִלפְּ ֹגָרֵׁשי סְּ ֵבה ִמםְּ ָׁשם ִהִגיעו ַהרְּ לְּ

ֺדָטק לֹא מְּ ָלִלי וְּ ֹאֶפן כְּ ִסיקֹוָתי - ֵמאֹות ָׁשָנה(. בְּ ָפַרִדים ַאֲחֵרי נְּ כו ַהןְּ ו ֶׁשל ַרִבי יֹוֵסף ָהלְּ

ָחן ָערוְך - ָקארֹו ַחֵבר ַהֺשלְּ כו  - מְּ ַנִזים ָהלְּ כְּ ִאלו ָהַאׁשְּ ָפַרד; וְּ ֹגָרֵׁשי סְּ ֶׁשָהָיה ֶצֱאָצא ֶׁשל מְּ

ִסיקֹוָתיו ֶׁשל ָהַרָמ"א ִפי נְּ ִליׁש - לְּ ָחן ָערוְך'(. - ַרִבי ֹמֶׁשה ִאיֶסרְּ או: 'ֺׁשלְּ פֹוִלין )רְּ  ֶׁשַחי בְּ

ֶפַסח:  ִנטֹות בְּ ַין ִקטְּ ִענְּ ָפַרִדים הוא בְּ ַנִזים ַלןְּ כְּ יֹוֵתר ֵבין ָהַאׁשְּ ָסִמים בְּ ֺפרְּ ֵדִלים ַהמְּ ַאַחד ַהֶהבְּ

ֶפַסח ִנטֹות בְּ ָלל ִקטְּ ֵזָרה ֶׁשלֹא ֶלֱאֹכל כְּ ָלה ַהגְּ ַקבְּ ַנז ִנתְּ כְּ ִהלֹות ַאׁשְּ בו  - ִבקְּ בְּ ַערְּ ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשִמתְּ

ִגיֵרי ָדָגןָבֶהם גַ  ִנטֹות  - רְּ ֺקָבל ֶלֱאֹכל ִקטְּ ֵזָרה זֹו ומְּ ָלה גְּ ַקבְּ ָפַרד לֹא ִנתְּ ִהלֹות סְּ ֹרב קְּ ִאלו בְּ וְּ

ָהִגים ׁשֹוִנים  ִמנְּ ִפָלה ובְּ נַֺןח ַהתְּ ָפַרִדים ִנָכִרים בְּ ַנִזים ַלןְּ כְּ ֵדִלים נֹוָסִפים ֵבין ַאׁשְּ ֶפַסח. ֶהבְּ בְּ

ַכםוָבן ַגם ִהָלה(.  )וְּ ִהָלה וקְּ ָהִגים ֵבין קְּ ֵלי ִמנְּ דְּ ָמם ֵיׁש ֶהבְּ ָפַרִדים ַעצְּ ַהןְּ ַנִזים וְּ כְּ תֹוְך ָהַאׁשְּ בְּ

ָהג'. או ַגם: 'ִמנְּ  ורְּ

ה .2 ה ִמן ַהּתֹוָרה(     - ִמְצַות ֲעשֵּ וֹות ִמְצַות לֹא ַתֲעֶשה )ִמְצַות ֲעשֵּ וֹות ֲעֵשה' ֵהן ִמצְּ      'ִמצְּ

ַטֵוינו ָמן ֶׁשִהצְּ ַקטְּ ָדָקה. - לְּ ִפִלין אֹו צְּ גֹון תְּ  כְּ

וֹות לֹא ַתֲעֶשה' ֵהן ַמֲעִשים ֶׁשָאסור ַלֲעשֹוָתם ִסיַרת ֵעדות ֶׁשֶקר - 'ִמצְּ גֹון ִחלול ַׁשָבת אֹו מְּ  .כְּ

ֵניַמֲחֹלֶקת     .3 יְּ ִענְּ ָמָרא  ַכֲאֶׁשר ֵיׁש ֵדעֹות ׁשֹונֹות ֵבין ֲחָכִמים בְּ ָנה וַבגְּ ָבר ַבִםׁשְּ ֲהָלָכה. כְּ

ֵׁשְך ָקה ֲהָלָכה - מֹוִפיעֹות ֵדעֹות ׁשֹונֹות ֵבין ֲחָכִמים. וַבֶהמְּ סְּ ֶׁשִמפְּ ֶמֶׁשְך ַהָשִנים  - ַגם כְּ רו בְּ נֹוצְּ

ׁשו אֹו ׁשֶ  ָנרְּ ָרִטים ֶׁשלֹא ִנתְּ נֹוֵגַע ִלפְּ ָרֵאל בְּ דֹוֵלי ִישְּ ָעה ָבֶהם ַהֲהָלָכה.ַמֲחלֹוקֹות ֵבין גְּ רְּ  \לֹא ֺהכְּ

תוִבים(.    ּתֹוָרה ֶשִבְכָתב .4 ַהכְּ ִביִאים וְּ ֵרי ַהמְּ ִספְּ ֵׁשי תֹוָרה וְּ תוָבה )ֲחִמָשה ֺחםְּ ַהתֹוָרה ַהכְּ

ֵרי ַהתֹוָרה ָתב כֹוֶלֶלת ֶאת ָכל ִספְּ ֹמד  - ַהתֹוָרה ֶׁשִבכְּ תוִבים ֶׁשאֹוָתם ֵיׁש ִללְּ ִביִאים וכְּ נְּ

ָתב. ִחָלה ִמתֹוְך ַהכְּ ַכתְּ  לְּ

ָתב   ּתֹוָרה ֶשְבַעל ֶנה .5 ַהר ִסיַני  - ַהֵבאור ַלתֹוָרה ֶׁשִבכְּ ֹמֶׁשה ַרֵבנו בְּ ַסר ֵמֵאת ָהֱאֹלִקים לְּ ֶׁשִממְּ

דֵ  סוִקים ַעל יְּ ָמִדים ֵמַהנְּ ָתב. ַהֵבאור כֹוֵלל ֶאת ַהִדיִנים ַהִמלְּ י י"ג ַיַחד ִעם ַהתֹוָרה ֶׁשִבכְּ

ֶרֶׁשת ָבֶהן סוִקים - ִמדֹות ֶׁשַהתֹוָרה ִנדְּ ָמִדים ִמתֹוְך ַהנְּ ַגם ִדיִנים ֶׁשֵאיָנם ִנלְּ רו  - וְּ סְּ ַאְך ִנמְּ

ֹמֶׁשה ִמִןיַני'. ָרִאים 'ֲהָלָכה לְּ ִנקְּ ַהר ִסיַני וְּ ֹמֶׁשה ַרֵבנו בְּ  לְּ

 

 מעמד המצווה

ַרת ֲחָכִמים  .6 רו ֲחָכִמים  ְגזֵּ ֹנַע ֵמָאָדם ַלֲעֹבר ֲעֵבָרה ֵמַהתֹוָרה.ָדָבר ֶׁשָאסְּ ֵדי ִלמְּ  כְּ

ַׁשָבת רו ִלֹחל לוָלב בְּ ָמה: ֲחָכִמים ָאסְּ ֺדגְּ ׁשות ָהַרִבים. - לְּ ָטעות ִלרְּ  ֶׁשָםא יֹוִציא אֹותֹו בְּ

וֹותְדַרָבָנן     - ְדאֹוַרְיָתא .7 ָראֹות 'ִמצְּ תובֹות ַבתֹוָרה ִנקְּ וֹות ַהכְּ ַי"ג ִמצְּ ָתא'  ַתרְּ אֹוַריְּ דְּ

וֹות ַמֲהַלְך ַהדֹורֹות הֹוִסיפו ֲחַז"ל עֹוד ִמצְּ ַתָענֹות - )ֵמַהתֹוָרה(. בְּ ֵזרֹות וְּ רו גְּ ֵכן ָגזְּ  - וְּ

וֹות  אֹוָתה ִמָדה ֶאת ַהִםצְּ ַקֵטם בְּ ַרָבָנן' )ֶׁשל ֲחָכִמים(. חֹוָבה ָעֵלינו לְּ וֹות דְּ ֺכמֹות 'ִמצְּ ַהםְּ

ֶא  ָתא וְּ אֹוַריְּ ַרָבָנן.ִמדְּ וֹות ִמדְּ  ת ַהִםצְּ
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ָכִתי  ֶרה ֶׁשל ָסֵפק ִהלְּ ִמקְּ ִמיר –בְּ ַהחְּ ָתא נֹוִטים לְּ אֹוַריְּ ִאןור דְּ ֺדָבר בְּ ַכֲאֶׁשר ָהִאןור  - ַכֲאֶׁשר מְּ וְּ

ָלל(. ֶדֶרְך כְּ ָהֵקל )בְּ ַרָבָנן נֹוִטים לְּ   הוא ִמדְּ

י סֹוְפִרים .8 נו ֲחָכִמים.   ִדְברֵּ ַתָענֹות ֶׁשִתעְּ וֹות וְּ  ִמצְּ

ַקֵטם  ִדין )ִמן ַהִדין( .9 הוִדי לְּ ֹהג. חֹוָבה ַעל ָכל יְּ ַסק ֲהָלָכה ַהםֹוֶרה ֵכיַצד ֵיׁש ִלנְּ ָכל נְּ

אֹ  ָהג אֹו ִהדור, ֶׁשֵאיָנם ָחִלים בְּ ׁשֹוֶנה ִמִםנְּ תוִבים ַבֲהָלָכה )ִדין(, בְּ ֶפן ָׁשֶוה ֶאת ַהִדיִנים ַהכְּ

 ַעל ֺכָלם.

 
ִביִאים ַחַגי    ִמְנַהג ְנִביִאים .10 ֵדי ַהמְּ ָהג ֶׁשמֹוַסד ַעל יְּ ָאִכי - ִמנְּ ָיה וַמלְּ ַכרְּ ֵׁשי  - זְּ ֶׁשָהיו ֵמַאנְּ

דֹוָלה. ֶנֶסת ַהגְּ  כְּ

ָנא הֹוַׁשעְּ ָמה: ֲחִביַטת ֲעָרבֹות בְּ ֺדגְּ ִביִאים.-לְּ ַהג נְּ  ַרָבה ִהיא ִמנְּ

ָהג  ִמְנַהג .11 ַקֵטם ִמנְּ ַקֵטם אֹו ֶׁשלֹא לְּ ָמה לְּ ָלה ַעל ַעצְּ ֺסָטם ִקבְּ ָמקֹום מְּ ִהָלה בְּ  - ָדָבר ֶׁשעְּ

ֶמֶׁשְך ַהדֹורֹות ַאף ַעל ִני ֶׁשֵאינֹו חֹוָבה ִמַסד ַהִדין. ַקֵבל בְּ ִהתְּ  וְּ

נִ  ַנז ֶׁשלֹא ֶלֱאֹכל ִקטְּ כְּ ִהלֹות ַאׁשְּ הוֵדי קְּ ֶפַסח ָנֲהגו יְּ ָמה: בְּ ֺדגְּ  טֹות.לְּ

ִאים ֶׁשֵבין  ַּתָקַנת ֲחָכִמים .12 נֹושְּ ׁשו בְּ נו אֹו ִחדְּ ָרָכה ִתעְּ רֹוָנם ִלבְּ ָדָבר ֶׁשֲחָכֵמינו ִזכְּ

 ָהָאָדם ַלָםקֹום אֹו ֵבין ָהָאָדם ַלֲחֵברֹו.

ֵקי ָהָאֶרץ יֹום  ַאר ֶחלְּ ָעה ָיִמים וִבׁשְּ ָדׁש ִׁשבְּ ֵבית ַהִםקְּ ָמה: ֵמִעַער ַהִדין ָצִריְך ִלֹחל לוָלב בְּ ֺדגְּ לְּ

ָכל ָמקֹום ָעה ָיִמים בְּ לו לוָלב ִׁשבְּ ִקינו ֲחָכִמים ֶׁשִטחְּ ָבן ִהתְּ ַאַחר ַהֺחרְּ ָבד. לְּ ֵזֶכר  - ֶאָחד ִבלְּ

ָדׁש.אסרו חכמים  ַלִםקְּ

ֵני ָאָדם ִמְנַהג ַהְםִדיָנה .13 ָכר ֵבין בְּ ִמָעח וִממְּ ִעים לְּ ִקִטים ַהמֹוגְּ ָלִלים ִעסְּ עו כְּ  ֲחָכִמים ָקבְּ

ִדיָנה  - ַהג ַהםְּ ִפי ִמנְּ ֹהג לְּ אֹותֹו ָמקֹום. –ֶׁשָבֶהם ֵיׁש ִלנְּ ָהג ָהרֹוֵוַח בְּ  ַהִםנְּ

 

 דרגות בקיום המצווה

ָלל מֹוִפיַע ְלַכְּתִחָלה       - ְבִדיֲעַבד .14 ֶדֶרְך כְּ גוָמה הוא: 'ִאם ָעָשה'. בְּ ִמָלה ַבֲאָרִמית ֶׁשִתרְּ

קֹוִרטֹות  ִריׁשֹות ַהֲהָלָכה ַהםְּ ִפי דְּ ָאז מֹוָרה ָלנו  –ִבחוי ֶזה ַכֲאֶׁשר ַנֲעָשה ָדָבר ֶׁשלֹא כְּ וְּ

נֶֺגדֶ  ִחָלה' ַהֲהָלָכה ָמה ָעֵלינו ַלֲעשֹות ָכֵעת. ִמָלה זֹו מְּ ַכתְּ ֹהג. –ת ַלִםָלה 'לְּ  ֵכיַצד ָראוי ָהָיה ִלנְּ

ִחָלה ַכתְּ ָמה: לְּ ֺדגְּ ֵדי ֲחָפִצים  - לְּ ָכְך לֹא ִיָתֵמְך ַעל יְּ צוָרה ָכזֹאת ֶׁשַהןְּ ָהִקים ֺסָכה בְּ ֵיׁש לְּ

ִדיֲעַבד ָאה. בְּ ִלים ֺטמְּ ַקבְּ ָכְך ֶׁשָעלֶ  - ַהםְּ ַהןְּ ָמה ֺסָכה וְּ ָבר הוקְּ ֵדי ֲחָפִצים ִאם כְּ ָמְך ַעל יְּ יָה ִנתְּ

ָאה  ִלים ֺטמְּ ַקבְּ ָבֵרְך –ַהםְּ ַאף לְּ ָוה וְּ ַקֵטם ֶאת ַהִםצְּ ֺסָכה זֹו ולְּ ָׁשר ָלֶׁשֶבת בְּ  . ֶאפְּ

הוִדי      ִדין )ִמן ַהִדין(/ מעיקר הדין .15 ֹהג. חֹוָבה ַעל ָכל יְּ ַסק ֲהָלָכה ַהםֹוֶרה ֵכיַצד ֵיׁש ִלנְּ ָכל נְּ

ַקֵטם ֶא  תוִבים ַבֲהָלָכה )ִדין(לְּ ָהג אֹו ִהדור - ת ַהִדיִנים ַהכְּ ׁשֹוֶנה ִמִםנְּ ֶׁשֵאיָנם ָחִלים  - בְּ

ֹאֶפן ָׁשֶוה ַעל ֺכָלם.  בְּ

ֺׁשַבַחת.    ִהדּור ִמְצָוה .16 צוָרה מְּ ָוה בְּ  ִקטום ַהִםצְּ

ֶׁשֶמן ַזִית ֲעִדיָפה ַעל  ָלַקת ֵנרֹות ֲחנָֺכה בְּ ָמה: ַהדְּ ֺדגְּ ִגיִלים. לְּ ֵנרֹות רְּ ָלָקה בְּ ֵני ַהדְּ  נְּ

ֵרי ֲהָלָכה      יֵּש ָלֶהם ַעל ַמה ֶשִּיְסֹמכּו .17 ִספְּ ָלל בְּ ֶדֶרְך כְּ ַכֲאֶׁשר ַבַעל ַהֵןֶפר  - ִבחוי ֶׁשםֹוִפיַע בְּ

ֺסֶטֶמת כות ַגם ַעל ִמי ֶׁשמֹוֵהג ַאֶחֶר  - נֹוֵסק ֲהָלָכה מְּ ַלֵםד זְּ ִׁשיְך ומְּ ִסיָקתֹוַאְך ַממְּ  - ת ִמנְּ

ֺבָןס ַעל ֵדָעה ַאֶחֶרת ַבֲהָלָכה. ָהָגם מְּ ֹמְך ִמשום ֶׁשִםנְּ  ֶׁשַגם ָלֶהם ֵיׁש ַעל ִמי ִלסְּ
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ל .18 דֹוָלה ֶׁשַהָדָבר ֺמָתר     ְלַהְחִמיר - ְלָהקֵּ רות גְּ ַתבְּ ֶרה ֶׁשבֹו ֵיׁש ִהסְּ ִמקְּ ִקים  - בְּ מֹוִרים ַהנֹוסְּ

ָהֵקל ו ָעִמים( לְּ ַהִתיר ֶאת ַהָדָבר)ִלפְּ לוָׁשה ֶׁשַהָדָבר ָאסור. - לְּ ִבירות ַהעְּ ַחֵשב ַבןְּ ִהתְּ לֹא לְּ  וְּ

ִמיר'. ַהחְּ ָהֵקל' הוא 'לְּ  ַהֵהֶפְך ִמ'לְּ

ַחֶטֶבת ַלֲעשֹוָתה. ִלְפִנים ִמשּוַרת ַהִדין .19 ֺסֶטֶמת ַהַמֲעֵשית ֲאִפלו ֶׁשֵאין ַהֲהָלָכה מְּ ָהָגה מְּ  ַהנְּ

ֶרה ֶׁשֵאין ִחטוב ַלֲהִׁשיָבה ִמקְּ ָעֶליָה ַגם בְּ ָהִׁשיב ֲאֵבָדה ִלבְּ ָמה: לְּ ֺדגְּ   .לְּ

ִנים ִמשוַרת ַהִדין' ִמַדת ֲחִסידּות .20 או: 'ִלפְּ  .רְּ

מֹו. ִמְנָהג טֹוב - ִמְנָהג ָיֶפה ַקטְּ עֹוֶדֶדת לְּ ֺסָטם ומְּ ָהג מְּ ַׁשַבַחת ִמנְּ ִעִתים ַהֲהָלָכה מְּ  לְּ

ָמה: ֺדגְּ ַקֵסר ַבִנטוִטים ֶׁשל ַׁשֲחִרית יֹום ִכנור לְּ ָהג ָיֶפה לְּ ִפַלת  - ִמנְּ ַמן תְּ ַאֵחר ֶאת זְּ ֵדי ֶׁשלֹא לְּ כְּ

ָהג'. או ַגם: 'ִמנְּ  מוָסף. רְּ

ָוה'. ִמְצָוה ִמן ַהֺםְבָחר       .21 או: 'ִהדור ִמצְּ  רְּ

ֶדֶרְך ָּתבֹוא ָעָליו ְבָרָכה     .22 ָלל ַעל ַמֲעֶשה ֶׁשֵאין ִחטוב ָגמור ַלֲעשֹותֹו ִבחוי ַהֶמֱאָמר בְּ אוָלם  - כְּ

ֹהג ָכְך  ִלנְּ ַהֵדר וְּ ָראוי לְּ ָרָכה' ִמן  - וִמי ֶׁשמֹוֵהג ָכְך ַאף ֶׁשֵאינֹו ַחָטב –טֹוב וְּ 'ָתבֹוא ָעָליו בְּ

 ַהָשַמִים.

 

 נסיבות בקיום המצווה

ָרח ֹאֶנס )ָאנּוס( .23 ֶׁשה ֺמכְּ ֵיׁש ֹכַח ִחיצֹוִני ַהַםקְּ ָוה וְּ ַקֵטם ִמצְּ ֶרה ֶׁשבֹו ָהָאָדם ִמִסדֹו רֹוֶצה לְּ . ִמקְּ

ַקֵטם זֹאת.  ָעָליו לְּ

רֹוג ֲהֵרי הוא 'ָאנוס'. ֶאתְּ ׁשותֹו לוָלב וְּ ֵאין ִברְּ ַחג ַהֺןכֹות וְּ ָמקֹום ִנָדח בְּ ָצא בְּ ָמה: ָאָדם ֶׁשִממְּ ֺדגְּ  לְּ

ָוה'רְּ  ְדַבר ִמְצָוה .24 ֹצֶרְך ִמצְּ  .או: 'לְּ

ַח( ַדַעת )ִהִןיַח ַדְעּתֹו( .25 ָין ַאֵחר   ַהָןַחת )ֶהןֵּ ִענְּ שוַמת ִלבֹו ֶׁשל ָהָאָדם נֹוָנה לְּ ֶׁשתְּ ֵאינֹו  - כְּ וְּ

ַלֲעֹסק ַבָדָבר ֶׁשָעַסק בֹו ֹקֶדם ָלֵכן. ַכֵון ָלׁשוב ִמָטד וְּ  ִמתְּ

ָמה: ִמי ֶׁשטֹוֵצא  ֺדגְּ הֹוֵלְך ַלֲעָסָקיולְּ רֹובֹות  - ֵמַהֺןָכה וְּ ֵאינֹו חֹוֵׁשב ַלֲחֹזר ַלֺןָכה ַבָשעֹות ַהעְּ  –וְּ

ַהָןַחת ַדַעת ִמן ַהֺןָכה ָׁשב ַהָדָבר לְּ ַכת  - ֶנחְּ ָבֵרְך ֵמָחָדׁש ֶאת ִברְּ ֶׁשהוא ַיֲחֹזר ַלֺןָכה ָעָליו לְּ ָלֵכן כְּ וְּ

 'ֵליֵׁשב ַבֺןָכה'.

ק  .26 ָדָבר ַאֵחר ֶׁשֵאינֹו     )ִהְפִסיק(ֶהְפסֵּ ָוה נֹוִנים ַלֲעֹסק בְּ ַצע ִקטום ִמצְּ ֶאמְּ ַכֲאֶׁשר בְּ

ָוה ַמן ִקטוָמה - ָקׁשור ַלִםצְּ ָסָקה ֲאֺרָכה ִבזְּ ֵסק'. - אֹו ֶׁשעֹוִשים ַהפְּ  ֶזהו 'ֶהפְּ

ַצע ִקטוָמן. ֶאמְּ ִסיק בְּ ַהפְּ וֹות ֶׁשָאסור לְּ  ֵיׁש ִמצְּ

ָמה:  ֺדגְּ ִקיַעת ׁשֹוָפר'לְּ ִכים 'ַעל תְּ ָברְּ ָרׁשֹות - ַאֲחֵרי ֶׁשםְּ ִקיעֹות ַהִמדְּ ֹקַע ִמָטד ֶאת ָכל ַהתְּ  - ֵיׁש ִלתְּ

ָיִנים ֲאֵחִרים. ִענְּ ַצע בְּ ֶאמְּ ִסיק בְּ ַהפְּ ָאסור לְּ  וְּ

ין בֹו ַסָכָנה .27 ׁשורֹות     חֹוֶלה ֶשּיֵּש בֹו ַסָכָנה / ֶשאֵּ ֺסָטמֹות ַהעְּ ֹאֶפן ֲהָלכֹות מְּ חֹוִלים ולְּ לְּ

פוִאית  - ַהִחנול ָבֶהם ִפי ַהַהֲעָרָכה ָהרְּ ָבעֹות לְּ ֶקֶפת ַסָכָנה  –ִנקְּ ָפֵנינו חֹוֶלה ֶׁשִמׁשְּ ַהִאם לְּ

ַחָטיו.  ֶקֶפת ַסָכָנה לְּ ַחָטיו אֹו ֶׁשלֹא ִנׁשְּ  לְּ

יֹום ַהכִ  ָמה: חֹוֶלה ֶׁשֵטׁש בֹו ַסָכָנה ָאסור לֹו ָלצום בְּ ֺדגְּ  נוִרים.שעת הדחקלְּ
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ִהָזֵהר  חֹוְשִשין(   - ֲחָשש )ָלחּוש .28 ָלֵכן ֵיׁש לְּ ַבר ִאןור וְּ ֺסָטם דְּ ָדָבר מְּ ִבירות ֶׁשֵטׁש בְּ סְּ

 ִמֶםמו.

ָמה ֺדגְּ ֺסֶטֶמת ַבֲהָלָכה. לְּ ֵדָעה מְּ ִׁשים לְּ ָוה ֵכיָון ֶׁשחֹוׁשְּ ָרט ַבֲעִשַטת ַהִםצְּ ִעִתים מֹוִסיִפים נְּ : ַמֲאָכל לְּ

ַבר ִאןור.לט:כ ֵבב בֹו דְּ ַערְּ ִׁשים ֶׁשִהתְּ  ֶׁשחֹוׁשְּ

ן .29 ֵׁשם ִקטום  ְמַכְּוִנים( - ַכָּוָנה )ְלַכּוֵּ תֹו לְּ ַׁשבְּ ַרֵכז ֶאת ַמחְּ ָרׁש ָהָאָדם לְּ וֹות ִנדְּ ִקטום ַהִםצְּ בְּ

ָוה.  ַהִםצְּ

ָמאֹות: ַהָלן ַכָםה ֺדגְּ  לְּ

ִקיַעת ַהשֹופָ  ַמן תְּ ַות ׁשֹוָפר.א. ִבזְּ ֵדי חֹוַבת ִמצְּ ַכֵון ָלֵצאת יְּ רֹאׁש ַהָשָנה ָצִריְך לְּ  ר בְּ

ִפָלה ַמן ַהתְּ ִרים ֶאת ַהִםִלים ִמן ַהִןדור - ב. ִבזְּ ֶׁשאֹומְּ ִרים  - כְּ ָמה ֶׁשָאנו אֹומְּ ַכֵון לְּ ִהתְּ ֵיׁש לְּ

ָמעות ַהִםִלים. ָהִבין ֶאת ַמׁשְּ  ולְּ

ֶׁשֵטׁש ַעל ַהשֺ  ָכָתם ֵזָההג. כְּ ָחן ַכָםה ִמיֵני ַמֲאָכל ֶׁשִברְּ ַכֵון  - לְּ ָבֵרְך ַעל ֶאָחד ֵמֶהם ולְּ ִניק לְּ ַמסְּ

ָרָכה ָתחול ַגם ַעל ַהַםֲאָכִלים ָהֲאֵחִרים ָרָכה ֶׁשַהבְּ ַעת ַהבְּ ָבֵרְך ַעל ָכל ֶאָחד  - ִבׁשְּ ָאז ֵאין ֹצֶרְך לְּ וְּ

ָרד. ִנפְּ  ֵמֶהם בְּ

ִמ  ַקטְּ ֶׁשםְּ צֹון ַהֵשם.ד. כְּ ַכֵון ַלֲעשֹות ֶאת רְּ ִריִכים לְּ ָוה צְּ  ים ִמצְּ

ֵמִזיד עֹוֵבר ֲעֵבָרה בְּ ָׁשב לְּ ַכֵון ַלֲעשֹות ֶאת  - ה. ֵיׁש ַגם ַכָוָנה ַלֲעִשַטת ִאןור: ָאָדם ֶנחְּ ַרק ִאם ִהתְּ

 ָהִאןור.

ֺסָטם אֹו ִדבור ְלֹצֶרְך ִמְצָוה .30 ֹצֶרְך  - ַמֲעֶשה מְּ ָוה ֲאָבל הוא ַנֲעֶשה לְּ מֹו ֵאינֹו ִמצְּ ֶׁשהוא ַעצְּ

ָוה.  ִמצְּ

ֹחל ַהםֹוֵעד ֺעלֹות ֶׁשָאסור ַלֲעשֹוָתן בְּ ָמה: ֵיׁש נְּ ֺדגְּ ָוה  - לְּ ֹצֶרְך ִמצְּ ֺעָלה זֹו ִהיא לְּ ַאְך ִאם נְּ

 ֺמָתר.

ין ַהְזַמן ְגָרָמא - ִמְצָוה ֶשַהְזַמן ְגָרָמא .31 ָבד  ִמְצָוה ֶשאֵּ ֺסָטם ִבלְּ ַמן מְּ ָוה ֶׁשִעטוָמה ָתלוי ִבזְּ ִמצְּ

לֹוַמר ַמן ַאֵחר. כְּ ָמה ִבזְּ ַקטְּ ֵאין ֹצֶרְך לְּ ָמה: ׁשֹוָפר - וְּ ֺדגְּ ִחטוב ִקטוָמה. לְּ ַמן גֹוֵרם לְּ ָוה ֶׁשַהזְּ  ִמצְּ

 ֺסָכה. -

ק    .32  ָספֵּ

רוָר . 1 ָרָעה בְּ ַהכְּ  ה.ַכֲאֶׁשר ַהֲהָלָכה לֹא ִהִגיָעה לְּ

עוָדה ֶׁשֵטׁש ָבה  ֵרא ָׁשַמִים יֹאַכל ֹאֶרז ִבסְּ ָכתֹו ֶׁשל ָהֹאֶרז. ָלֵכן יְּ ַגֵבי ִברְּ ָמה: ֵיׁש ָסֵפק לְּ ֺדגְּ לְּ

 ַנת.

ָוה.2 ָוה לֹא ָבטוַח ִאם ִקֵטם ֶאת ַהִםצְּ ַקֵטם ַהִםצְּ  . ַכֲאֶׁשר מְּ

ִפיַרת  ָאָדם ֵיׁש ָסֵפק ִאם ָסַפר סְּ ָמה: לְּ ֺדגְּ  ָהֹעֶמר.לְּ

אֹודֹצֶרְך ָגדֹול       ֺסָטִמים  - ָדָבר ַהָמחוץ ָלָאָדם מְּ ִאןוִרים מְּ ָהֵקל בְּ ַעד ֶׁשֲחָכִמים ִהִתירו לְּ

ַמֵלא ֹצֶרְך ֶזה. ֵדי לְּ  כְּ

תֹוֶפֶרת גֹוָיה ַעת ַהָטִמים' ָלֵתת ֶבֶגד לְּ 'ִתׁשְּ ָמה: ֺמָתר בְּ ֺדגְּ ֹצֶרְך חֲ  - לְּ ֺתָמה ֶׁשָתִכין אֹותֹו לְּ

ָאב ָעה בְּ ַאַחר ִתׁשְּ ַקֶטֶמת ִמָטד לְּ  .ַהִםתְּ

ָלל.  ְרשּות ָהַרִבים .33 ָרִטי ֶאָלא ַלכְּ ָאָדם נְּ  ֵאזֹור ֶׁשֵאינֹו ַׁשָטְך לְּ

ִזיִקין ִדיֵני נְּ ָכִתטֹות ַרבֹות בְּ ָמֺעטֹות ִהלְּ ַמֲעַמד ָהֵאזֹור ֵיׁש ַמׁשְּ ָטֳהָרה - לְּ ָאה וְּ ִדיֵני  - ִדיֵני ֺטמְּ

ָין.אֲ  ִדיֵני ִקנְּ  ֵבָדה וְּ
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ִׁשםוָׁשם ֶׁשל ָהַרִבים ׁשות ָהַרִבים הוא ֵאזֹור ֶׁשמֹוַעד לְּ ַין ַׁשָבת: רְּ ִענְּ ָמֺעטֹות  - לְּ ֵיׁש לֹו ַמׁשְּ וְּ

הֹוָצָאה  טול וְּ ִדיֵני ִטלְּ ָכִתטֹות לְּ ַׁשָבת ראו ִהלְּ  שבת.נושא ת הרבים' בו'רשגם בְּ

 ִשמּוי       .34

ֵחֶפץ –ַהִדין ִׁשמוי  ָאָדם אֹו בְּ ַתמֹות. - ַכֲאֶׁשר ָחל ִׁשמוי בְּ ִהׁשְּ   ַהִדין ָעשוי לְּ

ָמה ֺדגְּ ַטֲעמֹו  - לְּ פֹון ֶׁשָעַבר ִבשול וְּ ָלפְּ ַעל מְּ ִרי ָהֲאָדָמה'; וְּ ִכים 'בֹוֵרא נְּ ָברְּ פֹון ַחי מְּ ָלפְּ ַעל מְּ

ָרָעה ַתָמה לְּ ִכים 'ֶׁשַהֹכל'. - ִהׁשְּ ָברְּ  מְּ

ֺעָלה ִׁש  ִגיָלה –מוי נְּ צוָרה ֶׁשֵאיָנה רְּ ֺעָלה ֲאסוָרה ַנֲעֵשית בְּ ִעִתים ִהיא ֺמֶתֶרת. - ַכֲאֶׁשר נְּ  לְּ

ָמה ֺדגְּ 'ָלׁש'; ַאְך ִאם עֹוֶשה זֹאת  - לְּ ָׁשב כְּ תֹוְך ֹאֶכל ִכי ַהָדָבר ֶנחְּ ַׁשָבת נֹוֵזל בְּ ָעֵרב בְּ ָאסור לְּ

ִׁשמוי ֵמַהֶדֶרְך הָ  ִגיָלה בְּ ֺסָטִמים. –רְּ ָנִאים מְּ  ֺמָתר ִבתְּ

ָלֵכן ֵיׁש   ְשַעת ַהְדָחק .35 ִתעוָנה וְּ ַקֵטם ֶאת ַהֲהָלָכה כְּ ֹאד לְּ ַמן ֶׁשָעֶׁשה מְּ ָחק ִהיא זְּ ַעת ַהדְּ ׁשְּ

יָֺחדֹות ֵמֲחַז"ל.  ַתָענֹות מְּ

 

 מעמד מקיים המצווה

 

או לֹו     ָקָטן )ְקַטִמים( .36 ֹלׁש ֶיֶלד ֶׁשֶחֶרם ָמלְּ ָוה(-ׁשְּ ֵרה ָׁשִנים )ַבר ִמצְּ ָדה  - ֶעשְּ אֹו ַילְּ

ֵתים או ָלה ׁשְּ ֵרה ָׁשִנים.-ֶׁשֶחֶרם ָמלְּ  ֶעשְּ

ַאף  - ַגם ֶיֶלד ָקָטןָקָטן ֶשִהִגיַע ְלִחמּוְך     .37 וֹות. וְּ ִקטום ִמצְּ כֹו לְּ ַחמְּ ֺסָטם הֹוָריו ַחָטִבים לְּ ִמִגיל מְּ

וֹות מַ  ִמצְּ ִגיל ַברֶׁשַהִחטוב בְּ ִחיל ַרק בְּ ָוה-תְּ ָין ֶזה - ִמצְּ ִענְּ וֹות ָׁשוֹות לְּ ֹאֶפן  - לֹא ָכל ַהִםצְּ ַאְך בְּ

ִביבֹות ִגיל ֵׁשׁש. ִחיָלה ִבסְּ ָלִלי חֹוַבת ַהִחמוְך ַמתְּ  כְּ

או לֹו  ָגדֹול .38 הוִדי ֶׁשָםלְּ ַקֵטם ֶאת ָכל הַ  31ַנַער יְּ ַחָטב לְּ 'ָגדֹול' וְּ ָׁשב לְּ וֹות ָׁשִנים ֶנחְּ ִםצְּ

ַרָבָנן. ִמִגיל ֶזה ָוֵאיָלְך ָתא וִמדְּ אֹוַריְּ וֹות - ִמדְּ ִמצְּ הֹוִציא ַגם  - ִמֵכיָון ֶׁשהוא ַחָטב בְּ הוא ָיכֹול לְּ

ֵדי חֹוָבָתם.  ֲאֵחִרים יְּ

או ָלה  מֹו ֵכן ַנֲעָרה ֶׁשָםלְּ וֹות ֶׁשַהָמִׁשים ַחָטבֹות ָבֶהן 32כְּ ִמצְּ  .  ָׁשִנים ַחֶטֶבת בְּ

ן .39 ֹלָׁשה סוִגים: ֹכֲהִנים      ֹכהֵּ ָרֵאל ָכלול ִמשְּ ֵאִלים. - ַעם ִישְּ רְּ ִישְּ ִוִטים וְּ  לְּ

ִקיָדם ָהִעָעִרי - ֵהם ִמֶזַרע ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן –ַהֹכֲהִנים  בֹוָהה. ַתפְּ ֺדָשה ַהגְּ ַגת ַהעְּ ַדרְּ ֵהם בְּ ֵבית  וְּ בְּ

ָדׁש ָהָיה ַלֲעשֹות ֶאת ֲעבֹודֹות ַהֹעֶדׁש.  ַהִםקְּ

ִוִטים  ַמֵעט ֶזַרע ַאֲהֹרן ַהֹכֲהִנים( –ַהלְּ חוָתה  - ֵהם ִמֶזַרע ֵלִוי ֶבן ַיֲעֹקב )לְּ ֺדָשה נְּ ֵהם ַבֲעֵלי קְּ וְּ

או ָדׁש. רְּ ֵבית ַהִםקְּ ִקיִדים בְּ  : 'ֵלִוי'.יֹוֵתר. ַגם ָלֶהם ָהיו ַכָםה ַתפְּ

ֵאִלים  רְּ ָרֵאל –ִישְּ ָרֵאל'. - ֵהם ֹרב ַעם ִישְּ או: 'ִישְּ ַמֵעט ֵלִוי. רְּ ֵני ַיֲעֹקב לְּ  ֶׁשָבאו ִמָכל בְּ

ִריַאת ַהתֹוָרה'  ָמה: ַכֲאֶׁשר עֹוִלים ַלתֹוָרה ִב'קְּ ֺדגְּ ִתַיֲחסות ַלֲחֺלָעה זֹו. לְּ ִדיִנים ַרִבים ֵיׁש הְּ בְּ

ֵאִלים. - ַאַחר ָכְך ֶאת ַהֵלִוי - ֶאת ַהֹכֵהןַמֲעִלים ֹקֶדם ֹכל  רְּ ַאַחר ָכְך עֹוִלים ַהִטשְּ  וְּ

ַמן  ֵלִוי ִעָער ִבזְּ ַבֵחא בְּ יָֺחד ֶׁשִהתְּ ִוִטים ַמֲעָמד מְּ ָכִתי ֶׁשל ֶצֱאָצֵאי ֹמֶׁשה ַרֵבנו. ַללְּ ַהַםֲעָמד ַהִהלְּ

ִוִטים ׁשֵ  ָדׁש ָהָיה ַקָטם. ַהלְּ ִׁשיָרה ֶׁשֵבית ַהִםקְּ ָבנֹות בְּ ָרַבת ַהָערְּ ִלווי ַהקְּ ָדׁש בְּ ֵבית ַהִםקְּ תו בְּ רְּ

בוֵלי ָהֲאָדָמה. לו ֶאת ַהַםֲעֵשר ִמטְּ ִוִטים ִקבְּ ָבִרים נֹוָסִפים. ַהלְּ ִגיָנה וִבדְּ  ונְּ

ָהִגים ַבד ַכָםה ִמנְּ יָֺחד ִמלְּ ִוִטים ֵאין ִדין מְּ ָיֵמינו ַללְּ ֵדי  - בְּ ִלים ֶאת יְּ ִוִטים נֹוטְּ ָמה: ַהלְּ ֺדגְּ לְּ

ַכת ֹכֲהִנים. ִכים ִברְּ ָברְּ ֵני ֶׁשֵהם מְּ  ַהֹכֲהִנים ִלפְּ

ָמקֹום ֶאָחד. ִצבּור .40 ָצִאים בְּ ָין( אֹו יֹוֵתר ַהִממְּ הוִדים )ִמנְּ  ֲעָשָרה יְּ

ִריָאה ַבתֹו ָמה: קְּ ֺדגְּ ִצבור. לְּ וֹות ֶׁשֵטׁש ַלֲעשֹוָתן בְּ ָין.ֵיׁש ִמצְּ ִמנְּ  ָרה ַנֲעֵשית ַרק בְּ
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  ַמֲעֶשה אֹו ָכל ָדָבר ַאֵחר ֶׁשלֹא ָחל ָעָליו ׁשום ִאןור.    ֺמָּתר )ַמִּתיִרים( .41

ָכל ָדָבר ֶׁשֶמֱאַסר ֵמַהתֹוָרה אֹו ַעל  ִאןּוִרין( - ָאסּור )ִאןּור .42 ָלִלי לְּ 'ִאןור' הוא ֵׁשם כְּ

ֵדי ֲחָכִמים.  יְּ

 חֹוָבה  )ַחָּיב( - ִחּיּוב .43

מֹו.. 1 ַקטְּ  ָדָבר ֶׁשחֹוָבה לְּ

ָדׁש2 ַמן ֵבית ַהִםקְּ אֹו ִבזְּ ַכֵנר ַעל ֶחטְּ ַחָטב  לְּ ָתא וְּ אֹוַריְּ ִמי ֶׁשָחָטא  - . ִמי ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה דְּ

ַבן ַחָחאת ָהִביא ָקרְּ ׁשֹוֵגג ָהָיה ָצִריְך לְּ ֺחַטב חַ  - בְּ ָרא 'מְּ ָלֵכן הוא ִנקְּ ָכְךוְּ דֹוֶמה לְּ  - ָחאת'. בְּ

ִרין   ֶהדְּ ָתה ַסנְּ ַמן ֶׁשָהיְּ ַכָוָנה( ַעל ַאַחת ָהֲעֵברֹות ַהֲחמורֹות ִבזְּ ֵמִזיד )בְּ ֲהֵרי  –ָאָדם ֶׁשָעַבר בְּ

 הוא ַחָטב ִמיָתה.

י חֹוָבה .44 י חֹוָבה )ָיָצא ְידֵּ את ְידֵּ י חֹוָבה( - ָלצֵּ ָוה ַכמִ      לֹא ָיָצא ְידֵּ ָרׁש.ִקטום ַהִםצְּ   דְּ

י חֹוָבה        .45 ֹטר ַגם ָאָדם ַאֵחר ְלהֹוִציא ְידֵּ ָכְך ִלפְּ ַכֵון בְּ ָוה וִמתְּ ַקֵטם ִמצְּ ַכֲאֶׁשר ָאָדם מְּ

מֹו(. ַעצְּ ָמה בְּ ַקטְּ ֶיה ָנטור ִמלְּ  )ֶׁשִטהְּ

פוִרים ִגָלה בְּ ִריַאת ַהםְּ ָמה: ִבקְּ ֺדגְּ ַכֵון  - לְּ ָבֵרְך וִמתְּ ֵדי ַבַעל ַהעֹוֵרא מְּ ָכתֹו יְּ ִברְּ הֹוִציא בְּ לְּ

ֶאת ַהִסבור.להוציא ידי חובה מֹו וְּ  חֹוָבה ֶאת ַעצְּ

ָרה .46 ר )ְכשֵּ ִרים - ָכשֵּ רֹות(   - ְכשֵּ ָוה ְכשֵּ ָרתֹו ִמצְּ ֶעזְּ ַקֵטם בְּ ָׁשר לְּ ַבר  - ֵחֶפץ ֶׁשֶאפְּ אֹו דְּ

לֹו. ָאכְּ  ַמֲאָכל ֶׁשֺםָתר לְּ

ָוה. ִלְפֹטר - ָנטּור )ְנטּורֹות( .47 ִקטום ִמצְּ ֺחָטב בְּ  ַכֲאֶׁשר ָאָדם ֵאיֶנמו מְּ

ָבן ַעל ַמֲעֶשה ֶׁשָעָשה. קֹומֹות ֶׁש'ָנטור' ַהַכָוָנה ֶׁשָאָדם ָנטור ֵמֲהָבַאת ָקרְּ  ֵיׁש מְּ

ל( - ָנסּול )ְנסּוָלה .48 ָוה ִמשום ֶׁשֵאינֹו   נֹוסֵּ ַקֵטם בֹו ִמצְּ ָׁשר לְּ ֵחֶפץ ֶׁשִאי ֶאפְּ

ִאי ִריׁשֹות ַהֲהָלָכה.ַמתְּ  ם ִלדְּ

ִהָכֵתב ַעל  זוָזה ַחֶטֶבת לְּ זוָזה ִמשום ֶׁשַעל ִני ַהֲהָלָכה מְּ ִתיַבת מְּ ָיר ָרִגיל ָנסול ִלכְּ ָמה: נְּ ֺדגְּ לְּ

הֹוָרה. ֵהָמה טְּ ָלף ָעשוי ֵמעֹור ֶׁשל בְּ  קְּ

ָאָדם ַלֲעשֹו ַרַשאי .49 ֶׁשַהתֹוָרה ִהִתיָרה לְּ ׁשות. כְּ ֶזה אֹוֵמר ֶׁשָהָאָדם  - ת ַמֶשהוֵיׁש לֹו רְּ

ׁשות ַהתֹוָרה( ַלֲעשֹות ָכְך.   ַרַשאי )ִברְּ

יֶהם/ כדאי לסמוך על דעת .50 ֵרי ַהֲחָכִמים.    ִלְסֹמְך ַעל ִדְברֵּ ַתֵםְך ַעל ִדבְּ ִהסְּ   לְּ

ַמֲחֹלֶקת ִדין ַהָשנוי בְּ ָלל מוָבא ִבחוי ֶזה בְּ ֶדֶרְך כְּ ִמיָרה בֹוֶׁשַהֲהָלכָ  - בְּ ִרים  - ה ַמחְּ ִמקְּ ֲאָבל בְּ

ָהֵקל ֺסָטִמים ֵיׁש ִסבֹות לְּ ָחק  - מְּ ַעת ַהדְּ ֵסד ָגדֹול אֹו ׁשְּ ֶהפְּ ִקִלים  –כְּ ֹמְך ַעל ַהםְּ וַמִתיִרים ִלסְּ

ֹמְך( או: ַהֵםֵקל ֵיׁש לֹו ַעל ִמי ֶׁשִטסְּ ֹהג ֶהֵתר. )רְּ ִלנְּ  וְּ

ב .51 ב - ְמַעכֵּ ינֹו ְמַעכֵּ ַעֵכב' אֵּ ָעָדיו לֹא ִיָתֵכן  'מְּ ָוה ֶׁשִבלְּ ִקטום ַהִםצְּ ֵרִחי לְּ הוא ָדָבר ֶהכְּ

ָמה. ַקטְּ  לְּ

ַבַעת ַהִםיִנים ָמה: ִאם ָחֵסר ֶאָחד ֵמַארְּ ֺדגְּ ָלל.  - לְּ ָוה ִבכְּ ַקֵטם ֶאת ַהִםצְּ ָׁשר לְּ  ִאי ֶאפְּ

יֹות ֵחֶלק ִמן הַ  ַעֵכב' הוא ָדָבר ֶׁשָראוי ִלהְּ ָוה'ָדָבר ֶׁשֵאינֹו מְּ ָמה ַגם  - ִםצְּ ַקטְּ ָׁשר לְּ ַאְך ֶאפְּ

ָעָדיו.  ִבלְּ

ֵכֶלת ַבִסיִצית. ָמה: תְּ ֺדגְּ  לְּ

ר .52 ִהיָרה ֶאת ָהָאָדם ֶׁשלֹא ַלֲעשֹות ָדָבר ֶׁשָעלול ַלֲהִביאֹו       ְלִהָזהֵּ ִעִתים ַהֲהָלָכה ַמזְּ לְּ

ִהָזֵהר  ָמה: ֵיׁש לְּ ֺדגְּ ֵדי ֶזה ִליֵדי ֲעֵבָרה ַעל ִאןור. לְּ ַׁשָבת ִכי ַעל יְּ ֹנְך ַמִים ַעל ֶׁשֶלג בְּ ִמִלׁשְּ

ִמיסֹו ַבָטַדִים. ִאלו מְּ  ַהֶשֶלג ָנֵמס ַוֲהֵרי ֶזה כְּ
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ָלה ֹקֶדם ֲעלֹות ַהַשַחר. ַאְשֹמֶרת ַהֹבֶקר  .53 ִליׁש ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַהַליְּ  ַהשְּ

עֹוד ַהטֹום ָגדֹול מַ  בְּ ָדַרת זְּ ָכִתית ַהגְּ ִקיַעת ַהֶשֶמׁש. –ן ִהלְּ ֵני ׁשְּ ַמן ִלפְּ  ַכֲאֶׁשר ֵיׁש זְּ

ָמה ֺדגְּ ֶעֶרב ַׁשָבת - לְּ ֶׁשַחג ָחל בְּ ֵכי ַהַשָבת ֶבָחג )ִאם ֵהִכינו ֵמרֹאׁש  - כְּ ָהִכין ֶאת ָצרְּ ֺמָתר לְּ

ִׁשיִלין'(  עֹוד ַהטֹום ָגדֹול' –'ֵערוב   ַתבְּ לֹוַמר - ַרק 'בְּ ַמן ֶׁשבֹו ֲעשוִיים ַכאֲ  - כְּ ִניק זְּ ֶׁשר ֵיׁש ַמסְּ

ֶלֱאֹכל ִמַםה ֶשהוַכן. מֹו וְּ ִחים ֶבָחג ַעצְּ  ָלבֹוא ֲעַדִין אֹורְּ

את ַהכֹוָכִבים .54 ָלה  צֵּ ִחַלת ַהַליְּ ֹלָׁשה כֹוָכִבים  –תְּ אֹות ָבָרִקיַע ׁשְּ ָׁשר ִלרְּ ַמן ֶׁשבֹו ֶאפְּ זְּ

ַטִמים.  קְּ

ץ ַהַחָםה .55 ִחַלת  ָהנֵּ ִציעַ  - ַהֹבֶקר תְּ ַהפְּ ִחיל לְּ ַלֲעלֹות  - ַכֲאֶׁשר גוף ַהֶשֶמׁש ַמתְּ

ָרח ֹאֶפק ַהִםזְּ ֵהָראֹות בְּ  .ולְּ

ָהִאיר אֹור ַהטֹוםֲעלֹות ַהַשַחר )ַעםּוד ַהַשַחר .56 ִחיל לְּ ַמן ֶׁשבֹו ַמתְּ ֵני ֶׁשַהֶשֶמׁש  - (     ַהזְּ ִלפְּ

ָראֵׁשי ֶהָהִרים. ִציָעה בְּ  ַמפְּ

ָלה  –ֲחצֹות ַהטֹום  ֲחצֹות .57 ָלה. –ֲחִצי ַהטֹום. ֲחצֹות ַהַליְּ  ֲחִצי ַהַליְּ

ין ַהְשָמשֹות .58 'ֵצאת ַהכֹוָכִבים'. בֵּ ִקיַעת ַהַחָםה' לְּ ַמן ֶׁשֵבין 'ׁשְּ  ַהזְּ

ַמן ֶׁשבֹו ַהֶשֶמׁש ׁשֹוַקַעת. ְשִקיַעת ַהַחָםה )ְשִקיָעה( .59  ַהזְּ

ַמן ַהשְּ  ִעים ֶאת זְּ ֶׁשעֹובְּ ַבע ַבֲהָלָכה  - ִקיָעהכְּ ֺדָטק ֶׁשִמקְּ ַמן ַהםְּ ַתֵםְך ַעל ַהזְּ ִהסְּ ָצִריְך לְּ

מֹו"ר ַהָזֵקן ִׁשיַטת ַאדְּ ַבד. לְּ ִקיָעה ִבלְּ ֵאה ַהשְּ ֹמְך ַעל ַמרְּ לֹא ִלסְּ יֹום וְּ ַתֶמה ִמטֹום לְּ  - וִמׁשְּ

ִקיָעה ָהֲאִמִתית ִהיא  ִקיָעה הַ  4ַהשְּ ַאַחר ַהשְּ ֵאית ָלַעִין.ַדעֹות לְּ  ִמרְּ

ָחה. ֲחִצי ָׁשָעה  ִמְנָחה ְגדֹוָלה - ִמְנָחה ְקַטָמה .60 ִפַלת ִמנְּ ַמִמים ִלתְּ ֵני זְּ ֶמֶׁשְך ַהטֹום ֵיׁש ׁשְּ בְּ

ָחה זֹו הוא  ַמן ִמנְּ ֵראת ָכְך ִכי זְּ דֹוָלה' ַהִמקְּ ָחה גְּ ַמן 'ִמנְּ ִחיל זְּ ַמִמית( ַאֲחֵרי ֲחצֹות ַהטֹום ַמתְּ )זְּ

 ָאֹרְך.

ַטָמה'ׁשְּ  ָחה קְּ ַמן ֶׁשל 'ִמנְּ ִחיל ַהזְּ ִקיָעה ַמתְּ ַעד ַהשְּ ִקיָעה וְּ ַמִמטֹות( ֹקֶדם ַהשְּ  - ָעַתִים ָוֵחִצי )זְּ

ָעַתִים ָוֵחִצי. ָחה זֹו הוא ַרק ׁשְּ ַמן ִמנְּ ֵראת ָכְך ִכי זְּ  ַהִמקְּ

 

 שיעורים ומידות בהלכה

ִטיֶמֶטר. 44הוא ִמַדת ֹאֶרְך: ִׁשעור ַאָםה  ַאָםה )ַאםֹות( .61  ֶסנְּ

יָצה .62 יָצה )ַכבֵּ יָצה - בֵּ יָצה( - ֲחִצי בֵּ ִמַדת ֶנַפח: ִׁשעור 'ַכֵביָצה' ַעל ִני   ְשִליש בֵּ

ֺעָעב(. 5..6ַהֲהָלָכה הוא  ִטיֶמֶטר מְּ  ָסָמ"ק )ֶסנְּ

ָאז ַהִשעור ִלָנָתה' וְּ לֹא קְּ ָעִמים מֹוִפיַע ִׁשעור ֶׁשל 'ַכֵביָצה בְּ  ָסָמ"ק.כזית 66-הוא כַ  ִלפְּ

ִרים ֶטַפח )ְטָפִחים( .63 ִטיֶמטְּ מֹוָנה ֶסנְּ  .ִמַדת ֹאֶרְך: ׁשְּ

י ֲאִכיַלת ְנָרס .64 לֹוַמר ְכדֵּ ָרס'. כְּ ַמן ֶׁשלֹוֵקַח ֶלֱאֹכל 'נְּ ַמן: ֶמֶׁשְך ַהזְּ ַכםות ָׁשָוה  - ִמַדת זְּ

ַבע  ַארְּ ַמן ֲחַז"ל )כְּ  ַדעֹות(.ַלֲחִצי ִכַכר ֶלֶחם ֶׁשָהָיה ִבזְּ

יֹום  ָמה: ִמי ֶׁשָאסור לֹו ָלצום בְּ ֺדגְּ ֵתַׁשע ַדעֹות. )לְּ ִׁשיִבים זֹאת כְּ ֺסָטִמים ַמחְּ ִרים מְּ ִמקְּ בְּ

ֹלִׁשים ָסָמ"ק(  ֵעֶרְך ִכׁשְּ ִׁשעור ֶׁשל ָנחֹות ִמַככֹוֶתֶבת )ֺמָתר ֶלֱאֹכל בְּ ִכנור ָיכֹול ֶלֱאֹכל בְּ

ָסָקה ֶׁשל  ַלֲעשֹות ַהפְּ או: 'ַככֹוֶתֶבת'.וְּ  ֵתַׁשע ַדעֹות ֵבין ֲאִכיָלה ַלֲאִכיָלה(. רְּ

ִדיִנים ַרִבים.ֲחִצי ַזִית     - ַכַזִית .65  ִמַדת ֶנַפח: 'ַכַזִית' הוא ִׁשעור ֲאִכיָלה ֶׁשמֹוֵגַע לְּ

ָתא אֹוַריְּ ָבִרים ִמדְּ ַרָבָנן .2ַהַכםות ִהיא ֶנַפח ֶׁשל  - ִבדְּ ָבִרים ִמדְּ ָרם. ִבדְּ ַהַכםות ִהיא ֶנַפח  - גְּ

ָאר ֵחֶלק ִמן ַהַםֲאָכל ֵבין ַהִשַמִים 31ֶׁשל  ַעת ָהֲאִכיָלה ִנׁשְּ ָרם. וִמֵכיָון ֶׁשִבׁשְּ הֹוִסיף  - גְּ ֵיׁש לְּ

ִׁשעור 'ַכַזִית' עֹוד  ַודֵ  1לְּ ֵדי לְּ  א ֶׁשָאֵכן ֶנֱאַכל ִׁשעור ָׁשֵלם ֶׁשל 'ַכַזִית'.ָסָמ"ק כְּ
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  ָסָמ"ק. 45ִמַדת ֶנַפח:  ְרִביִעית .66

י ִדבּור .67 י ִדבּור - ּתֹוְך ְכדֵּ ָׁשר ַלֲחֹזר ַלָםקֹום   ַאַחר ְכדֵּ ַמן ֶׁשָבה ֶאפְּ ִמַדת זְּ

ַתֵען )ִאם עֹוד לֹא  ָרָכה ולְּ ִפָלה אֹו ַבבְּ ִפי ֶׁשָחָעה ַבתְּ ָעה לְּ בְּ ַמן ִנקְּ ָאה(. ִמַדת ַהזְּ ִׁשיְך ָהלְּ ִהמְּ

ֵדי לֹוַמר ֶאת ַהִםִלים 'ָׁשלֹום ָעֶליָך ַרִבי'. ַמן ַהָדרוׁש כְּ  ַהזְּ

ֵדי ִדבור'  ַתֵען. –'ַאַחר כְּ ֹזר ולְּ ַמן ֶזה ֵאינֹו ָיכֹול ַלחְּ ֶׁשָעַבר זְּ  כְּ

 

 כללים והנהגות

ֵלי )יד  ְבָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלְך .68 ֵסֶפר ִמׁשְּ ֶקֶׁשר  - ֶזהו ָנסוק בְּ ִכירֹו בְּ ַהזְּ כח( ֶׁשָמהוג לְּ

ֹרב ַעם. וֹות בְּ ֺׁשָבח יֹוֵתר ַלֲעשֹות ִמצְּ פות ִצבור ָגדֹול. מְּ ַתתְּ ִהׁשְּ ָוה ַהַמֲעֵשית בְּ ִמצְּ  לְּ

ֺׁשַבַחת יֹוֵתר ִאם ַנֲעֵשית בְּ  ָבָנה מְּ ַות ִקדוׁש לְּ ָמה: ִמצְּ ֺדגְּ  ַמֲעָמד ֶׁשל ִצבור ָגדֹול.לְּ

ָוה ִמָטד  ְזִריִזין ַמְקִדיִמין ְלִמְצוֹות .69 ַקֵטם ִמצְּ ִזים לְּ ָדרְּ הוִדים ַהִםזְּ ַׁשַבַחת יְּ ַהֲהָלָכה מְּ

ֺאָחר יֹוֵתר. מֹוֵעד מְּ חֹוָתה לְּ ִלי ִלדְּ ַמָנה ִמבְּ ֶׁשַםִגיַע זְּ  כְּ

ה ֶשַהְזַמן .70 לויֹות    ְגָרָמא ָנִשים ְנטּורֹות ִמִםְצַות ֲעשֵּ וֹות ַהתְּ ַקֵטם ִמצְּ טורֹות ִמלְּ ָנִׁשים נְּ

ַמן.  ִבזְּ

ֵיין  ִחבּוב ִמְצָוה .71 ֵלַח ֶאת ָהֵעיַנִים בְּ ַלחְּ ָמה: נֹוֲהִגים לְּ ֺדגְּ ָוה. לְּ ַבֵחא ִחָבה ַלִםצְּ ַמֲעֶשה ֶׁשםְּ

ָדָלה ָוה. - ַהַהבְּ ִחבוב ַהִםצְּ  לְּ

 

 

 מושגים שונים

ִפָלה.  ֶשִבְקֺדָשהָדָבר  .72 ֵרי תֹוָרה אֹו תְּ גֹון ִדבְּ ֺדָשה כְּ מוָבן ָרָחב: ָכל ִדבור ֶׁשֵטׁש בֹו קְּ בְּ

ֵבית  גֹון בְּ ֹׁשב ֲעֵליֶהם( כְּ ֺדָשה )ַוֲאִפלו ַלחְּ ָבִרים ֶׁשִבקְּ ֵיׁש ַמָסִבים ֶׁשָבֶהם ָאסור לֹוַמר דְּ

ָחץ.  ַהֶםרְּ

ָצם:  ֺצמְּ מוָבן מְּ ָׁשבֹות בְּ קֹומֹות ֶׁשָבֶהם ָהֲאִמירֹות ֶנחְּ ִצבור ֵיׁש ַכָםה מְּ ִפָלה בְּ ַמֲהַלְך ַהתְּ בְּ

ִריַאת  ַצע קְּ ֶאמְּ ָצא בְּ ָרן )ֲאִפלו ִאם ִנמְּ ָאמְּ ִפָלתֹו ולְּ ִסיק ִבתְּ ַהפְּ ָאָדם ַחָטב לְּ ֺדָשה' וְּ 'ָדָבר ֶׁשִבקְּ לְּ

ַמע( ָמָׁשל - ׁשְּ ֵעת ַהַעִד  - לְּ כו''ַלֲענֹות בְּ ֵמה ַרָבא וְּ ֵהא ׁשְּ ֺדָשה:  - יׁש: 'ָאֵמן יְּ ֵעת ַהעְּ אֹו בְּ

 'ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש'.

 תֹוֶעֶלת.רווח או  - שימוש שיש בו עונג -ֺמָּתר ַבֲהָנָאה(  - ֲהָנָאה )ָאסּור ַבֲהָנָאה .73

ָרה ַעל ָהָאָדם  ָבִרים ֶׁשַהתֹוָרה ָאסְּ ָנם דְּ ָמה: ֶיׁשְּ ֺדגְּ ָלםלְּ ָאכְּ ַתֵםׁש ָבֶהם  - לְּ ִהׁשְּ ַאְך ֺמָתר לֹו לְּ

תֹוֶעֶלת ַאֶחֶרת ַהֲאִכיל ָבֶהם ֶאת ַבֲעֵלי ַהַחִטים  - לְּ ֵרי ַמֲאָכל ֲאסוִרים אֹו לְּ ֹכר ִדבְּ מֹו ִלמְּ כְּ

ׁשותֹו.   ֶׁשִברְּ

ָרִאים 'ִאןוֵרי ֲהנָ  ֵהם ִנקְּ ָרה ַבֲהָנָאה וְּ ָבִרים ֶׁשַהתֹוָרה ָאסְּ  ָאה'.ֵיׁש דְּ

ָמה ֺדגְּ ֶפַסח ָאסור ַבֲהָנָאה. לְּ  : ָחֵמץ בְּ

גֹון   ֲחִציָצה .74 ֺסָטם, כְּ ֵחֶפץ מְּ ׁשֹות ַמָגע ָיִׁשיר ֵבין גוף ָהָאָדם לְּ ָרָדה. ֵיׁש ֲהָלכֹות ַהדֹורְּ ַהפְּ

ִט  ַות נְּ ִמצְּ ָידֹו, ובְּ ַהֲחִזיק ֶאת ַהלוָלב בְּ ִטיַלת לוָלב ָהָאָדם ָצִריְך לְּ ַות נְּ ִמצְּ יַלת ָיַדִים ַהַםִים בְּ

ָׁשִבים 'ֲחִציָצה'  ָבִרים ַהֶמחְּ ִהָזֵהר ִמדְּ ִריִכים ָלַגַעת ַבָטַדִים ַמָםׁש. ַבֲהָלכֹות ֵאלו ֵיׁש לְּ  –צְּ

ֺכָןה  ָיד ַהםְּ ָמָׁשל, ֵאין ִלֹחל לוָלב בְּ ֵבין ַהֵחֶפץ, לְּ ִריִדים ֵבין גוף ָהָאָדם לְּ לֹוַמר, ֶׁשַםפְּ כְּ

ָפפָ    ה. ִבכְּ

ה הֹוָרָאה .75 ַרב  מֹורֵּ ֹהג. לְּ הֹורֹות ַלֲאָנִׁשים ֵכיַצד ִלנְּ ָמְך לְּ ִסיַקת ֲהָלָכה וֺמסְּ ַמָחה ִבפְּ ַרב ֶׁשִהתְּ

ֹהג.-מֹוֵרה ֹסק ֵכיַצד ִלנְּ ֵדי ֶׁשִטפְּ ָכִתטֹות ַמֲעִשטֹות כְּ ֵאלֹות ִהלְּ ֹאֶפן ָקבוַע ׁשְּ ִנים בְּ  הֹוָרָאה ַמפְּ
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ֵאַלת  או ַגם: 'ׁשְּ  ָחָכם'.רְּ

ׁשֹון ִצווי(.  ִמְצָוה )ִקּיּום ִמְצוֹות( .76  חֹוָבה ָדִתית )ִמלְּ

ָראֹות  וֹות ֶׁשַהָעדֹוׁש ָברוְך הוא ִצָוה ָעֵלינו ַבתֹוָרה )ַהִמקְּ וֹות: א. ִמצְּ ֹלָׁשה סוֵגי ִמצְּ ֵיׁש ׁשְּ

נו ֲחָכִמים )ַהִמקְּ  וֹות ֶׁשִתעְּ ָתא'(. ב. ִמצְּ אֹוַריְּ וֹות דְּ ַרָבָנן'(. ג. ֶׁשַבע 'ִמצְּ וֹות דְּ ָראֹות 'ֶׁשַבע ִמצְּ

ֵני ֹנַח'(. וֹות בְּ ָראֹות 'ֶׁשַבע ִמצְּ ֺאםֹות ָהעֹוָלם )ַהִמקְּ וֹות ֶׁשִסָוה ַהָעדֹוׁש ָברוְך הוא לְּ  ִמצְּ

רֹוִמְצוֹות  .77 ין ָאָדם ַלֲחבֵּ ין ָאָדם ַלָםקֹום, בֵּ וֹות ֶׁשֵהן ִחטוִבים ֶׁשל ָהָאָדם כְּ   בֵּ  ַלֵני ה'ִמצְּ

ִפִלין - ִפָלה ותְּ ַמת תְּ ֺדגְּ וֹות ֶׁשֵבין ָאָדם ַלָםקֹום'. - כְּ ָראֹות 'ִמצְּ  ִנקְּ

ָדָקה ַמת צְּ ֺדגְּ ַלֵני ַהזוַלת כְּ וֹות ֶׁשֵהן ִחטוִבים ֶׁשל ָהָאָדם כְּ וֹות ֶׁשֵבין ָאָדם  - ִמצְּ ָראֹות 'ִמצְּ ִנקְּ

 ַלֲחֵברֹו'.

עוָדה  ְסעּוַדת ִמְצָוה .78 ָוהסְּ ֶרֶגל ִמצְּ ִרית  - ֶׁשַמֲעֵשית לְּ ַאַחר ַהֺחָנה אֹו בְּ עוָדה לְּ מֹו סְּ כְּ

יֶֺחֶדת כות מְּ ָוה ִהיא זְּ עוַדת ִמצְּ פות ִבסְּ ַתתְּ ַבֶחֶלת ִאןוִרים  - ִמיָלה. ַהִהׁשְּ ִעִתים ִהיא מְּ ולְּ

ָמה ֺדגְּ ֶעֶרב ַהנֶ  - ׁשֹוִנים. ָכְך לְּ כֹוִרים ָהֲאמוִרים ָלצום בְּ עוַדת  - ַסחבְּ ַתֵתף ִבסְּ ִהׁשְּ כֹוִלים לְּ יְּ

ָכְך  ָוה ובְּ ַבֵחל ֶאת ַהסֹום.ִמצְּ  לְּ

ָרה .79 ֵרי ֲחָכִמים. ַמֲעֶשה   ֲעבֵּ ֹפָרׁש ֵמַהתֹוָרה אֹו ִמִדבְּ     ֶׁשָחל ָעָליו ִאןור מְּ

ַלת ָחָכם .80 ֵרי ַהֲהָלָכה   ְשאֵּ ִספְּ ַתֵםְך ַרק ַעל ָהִעטון בְּ ִהסְּ ִרים ֶׁשָבֶהם ֵאין לְּ ֶאָלא  - ִמקְּ

ֹהג. ֹאל ַרב מֹוֵרה הֹוָרָאה ֵכיַצד ִלנְּ  ָצִריְך ִלׁשְּ

י ְקֺדָשה .81 ֺדָשה ַּתְשִמישֵּ זוָזה. - ֲחָפִצים ֶׁשֵטׁש ָבֶהם קְּ ִפִלין אֹו מְּ ָלף ֶׁשל תְּ גֹון קְּ  כְּ
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 לפי נושאים והגדרתם תוכן מושגי 3.2
 

 

 במעגל השנה

 אלול וחגי תשרי .א
 

רגילים  קבע שאכילת בבית, וכיוון שדרים כדרך בסוכה לדור מצווה אכילת קבע בסוכה .1

מחוץ לבית,  אוכל אדם ארעי, לפעמים אכילת בסוכה. אבל לאוכלה בבית, חובה לאכול

 לסוכה. מחוץ ארעי אכילת לאכול מותר לפיכך

 .לשבוע כדי אוכל שאדם חשובה אכילה היא קבע אכילת

ה( בחג הסוכות מצווה ליטול ולברך על ארבעה מיני צמחים:  -ד  -)ג  – ארבעת המינים .2

הדס וערבה. נוסח הברכה: 'ברוך אתה ... אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על  -לולב  -אתרוג 

 נטילת לולב'. ראו גם ערך 'חג הסוכות'.
)ו( ברכה הנאמרת לפני קיום מצוות סוכה. נוהגים לומר אותה בכל  -' ברכת 'לישב בסוכה .3

 .בכל פעם שיושבים לאכול בסוכה סעודה הכוללת לחם -שבעת ימי חג הסוכות 

)ו( דבר טמא יכול להעביר טומאה  - 'דבר המקבל טומאה' / 'דבר שאינו מקבל טומאה' .4

 -לים טומאה הם: בני אדם אבל לא כל דבר מקבל טומאה. דברים המקב -לדבר שאינו טמא 

אוכל ומשקאות. פירות וירקות מקבלים טומאה רק אחרי שנתלשו מהקרקע ונרטבו  -כלים 

 ממשקה.    

שאומרים בו 'הושענות'  -)ה( כינוי ליום השביעי והאחרון של חג הסוכות  - הושענא רבה .5

סיום בבית הכנסת ומקיפים את הבמה בבית הכנסת שבע פעמים עם ארבעת המינים. ב

ביום זה נגמר סופית הדין  -אמירת ההושענות חובטים ענפי ערבה על הקרקע. לפי הקבלה 

 שנכתב בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים. ראו גם ערך 'הושענות'.

)ד( פיוטים שיש בהם בקשה ליבול ולגשמי ברכה. אומרים פיוטים אלו בחג  – הושענות .6

עם ארבעת המינים לאחר תפילת הסוכות בשעה שמקיפים את הבמה בבית הכנסת 

 שחרית.. 

-ו( בחודשי החורף מזכירים בברכה השנייה בתפילת שמונה -ה  -)ד  – הזכרת גשמים .7

את גבורתו בהורדת הגשם.  -שעניינה סיפור גבורותיו של הקב"ה  -'ברכת גבורות'  -עשרה 

 עשרה'.-ראו גם ערך 'תפילת שמונה

ראו גם ערך . בימת בית הכנסת עם ספרי תורה )ה( בשמחת תורה נהוג להקיף את - הקפות .8

 'שמחת תורה'.

ו( חלק מן החזרה בתשובה הוא וידוי של האדם בדיבור על חטאיו. ביום הכיפורים -)ג –וידוי  .9

החל מתפילת מנחה של  -תיקנו חכמים להתוודות בכל התפילות  -יום הסליחה והכפרה  -

 ערב יום הכיפורים. 

  . בירושלים המקדש לבית עלו שבהם הרגלים משלושת אחדו(  -ה  -)ג  – חג הסוכות .10

 לאוכל הקשורות מלאכות למעט מלאכה בעשיית האסור טוב יום הואוהאחרון  הראשון היום

. בשבעה הימים הראשונים יושבים בסוכה ונוטלים 'המועד חול' הם הימים שארו. נפש

ארבעת המינים. והיום השמיני הוא חג שמיני עצרת ובארץ ישראל חוגגים בו את שמחת 

 -'אוכל נפש'  -'יום טוב'  -'ארבעה מינים'  -'סוכה'  -ראו גם ערכים: 'שלושת הרגלים' תורה. 

 'חול המועד'.

ובו מתחילים להתכונן לקראת  -רון בשנה העברית ו( החודש האח -ה  -ד  -)ג  -חודש אלול  .11

ראש השנה ויום הכיפורים. עדות הספרדים מתחילות לומר סליחות מתחילת החודש. ראו גם 

 .'סליחות' -'יום הכיפורים'  -ערכים: 'ראש השנה' 
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נאמרו למשה בסיני  -ו( הדרכים שבהן נוהג הקב"ה בהנהגת העולם  -ה  -)ד  - י"ג מידות .12

 ומשמשות כתפילה בעת צרה. -העגל  לאחר חטא

 )ד( ראו ערך 'ראש השנה'.   - יום הדין .13

ובו מכפר ה' על עוונות בני ישראל.  -ד( יום צום ותענית החל בי' בתשרי  -)ג  – יום הכיפורים .14

 'עשרת ימי תשובה'.  -מכונה בתורה גם 'שבת שבתון'. ראו גם ערכים 'ימים נוראים' 

ומכיוון שאנשים רבים אינם  -ד( הנדר הוא התחייבות חזקה של האדם  -)ג  – 'כל נדרי' .15

נוהגים לפני תפילת ערבית של ליל יום  -ואינם מקפידים לקיימם  -נמנעים מלנדור נדרים 

כך שגם הנדרים שהאדם  -הכיפורים להתיר את הנדרים של כל הקהל בתפילת 'כל נדרי' 

 בור על הפרת הנדר. ראו גם ערך 'יום הכיפורים'.ובכך הוא לא יע -נדר יהיו מותרים 

מתוודה על חטאיו ומתחייב שלא לחזור עליהם.  -)ו( לאחר שאדם שב מדרכו הרעה  –כפרה  .16

הקב"ה מכפר על האדם ומנקה אותו מהתוצאות הרעות שנגרמו מהחטא. ראו גם ערכים 

 'בעל תשובה'. -'תשובה' 

הנאמר מראש חודש  -חות את פרק כ"ז בתהלים )ה( המילים הפות -' 'לדוד ה' אורי וישעי .17

ולפי מנהג אשכנז אחרי  -אחרי תפילות שחרית ומנחה  -אלול ועד הושענא רבה בכל יום 

 תפילות שחרית וערבית.

יום הכיפורים ושלושת הרגלים. ראו  -)ד( כינוי לסידור מיוחד לתפילות ראש השנה  - מחזור .18

 'שלושת הרגלים'. -הכיפורים'  'יום -'ראש השנה'  -גם ערכים 'סידור' 

)ו( ראוי שחפצי המצווה שבהם מקיימים את המצוות יהיו יפים. לומדים זאת  - נוי מצווה .19

 -ומכאן שיש להתנאות במצוות עשה: סוכה נאה  -ב(  -לי ואנווהו' )שמות טו -מהפסוק 'זה א

 ספר תורה נאה. -ציצית נאה  -שופר נאה  -לולב נאה 

בית המקדש היו שואבים מים בכל בוקר מימי חג הסוכות ממעיין השילוח )ו( ב – ניסוך המים .20

משום בחג הסוכות נידונים על המים. ניסוך  -ושופכים אותם על המזבח  -הסמוך למקדש 

 בשירה ונגינה. ראו גם ערך 'שמחת בית השואבה'. -המים בסוכות נעשה בשמחה מיוחדת 

 -ד( תיאור עבודת הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים  -כ  - )קז - סדר העבודה .21

שאותו אומרים בעת חזרת הש"ץ בתפילת מוסף ביום הכיפורים. ראו גם ערכים 'תפילת 

 'שליח ציבור'. -'יום הכיפורים'  -מוסף' 

ו( מבנה ארעי מכוסה מלמעלה בענפים או קנים שאינם מחוברים לקרקע )סכך(. -)ג – סוכה .22

זכר לסוכות שה' הושיב אותנו בהן כשיצאנו  -לשבת בסוכה בכל שבעת ימי חג הסוכות  מצווה

 'חג הסוכות'. -ממצרים. ראו גם ערכים 'סכך' 

העשוי מענפים או קנים שאינם מחוברים לאדמה ואינם  -ו( גג הסוכה  -ד  -)ג  –סכך  .23

ָהצֵ  ֵדי לְּ ָפנֹות הסוכה כְּ ל עליה. ראו גם ערכים 'דבר מקבלים טומאה. את הסכך מניחים מַעל דְּ

 'סוכה'.  -'חג הסוכות'  -המקבל טומאה' 

)ג( מילה המביעה התנצלות וחרטה על מעשה או דיבור שפגע במישהו אחר. מי  – סליחה .24

 שפגע בחברו צריך לבקש  סליחה. ראו גם ערך 'תשובה'.

בקשת סליחה  ותוכנם -פיוטים ותפילות הנאמרים בחודש אלול  ו( -ה  -ד  -)ג  - סליחות .25

 ומחילה מקב"ה על חטאים ועוונות. ראו גם ערך 'אלול'.

נחשבים לימים  -)ו( עשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים  - עשרת ימי תשובה .26

שבהם הקב"ה קרוב אלינו יותר ומבקש שנחזור בתשובה. מצווה לעשות בהם תשובה 

 'תשובה'. -השנה'  'ראש -ולהרבות בצדקה. ראו גם ערכים 'יום הכיפורים' 

. הצום חל בג' )חורבן בית המקדש )הראשוןהקשורים ל ארבעת הצומותמ)ה( אחד  - צום גדליה .27

 נציב יהודה בימים שלאחר חורבן בית המקדש הראשון - גדליהו בן אחיקםלציון רצח  - ריבתש

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F#.D7.91.D7.99.D7.96.D7.AA_.D7.91.D7.99.D7.AA_.D7.94.D7.9E.D7.A7.D7.93.D7.A9_.D7.95.D7.97.D7.95.D7.A8.D7.91.D7.A0.D7.95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%9D
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עד ערב. ראו גם ודים בארץ ישראל. הצום חל מבוקר שלאחר מותו לא נשארו כמעט יה -

 'צום תשעה באב'. -'צום י"ז בתמוז'  -'צום עשרה בטבת'  -ערכים 'תענית ציבור' 

ו( כלל לבחינת כשרותו של הסכך שעל הסוכה: עליו לכסות  -)ד  - 'צלתה מרובה מחמתה' .28

ש. ראו גם ערכים את רוב הסוכה כך שהשטח המוצל בסוכה יהיה גדול מהשטח הגלוי לשמ

 'סכך'. -'סוכה' 

ה( יום הדין חל בא' בתשרי. ביום זה נידון האדם על מעשיו. לפי רבי  -ד  -)ג  – ראש השנה .29

 ביום זה נברא אדם הראשון. -אליעזר 

 -ב'ברכת השנים'  -עשרה -ו( בחודשי החורף מוסיפים בתפילת שמונה-)ג – שאילת גשמים .30

 עשרה'.-'תפילת שמונה -גשם. ראו גם ערכים 'ברכת השנים' 

כדי  -ו( בחודש אלול נהוג לתקוע בשופר מדי יום אחרי תפילת שחרית  -)ה  -שופר )אלול(  .31

 'תשובה'. -לעורר את הלבבות לתשובה. ראו גם ערכים 'אלול' 

ה( קרן של איל המשמשת לתקיעה ובה נעשית המצווה העיקרית של ראש  -ד  -)ג  – ופרש .32

 תקיעת שופר. ראו גם ערך 'ראש השנה'.  –השנה 

 -ו( שמחה גדולה שנחגגה בבית המקדש בחול המועד סוכות  -)ה   – שמחת בית השואבה .33

ל המזבח. היום על המים. הקהל ליווה בנגינה וריקודים את טקס שאיבת המים לניסוכם ע

נוהגים לקיים בחול המועד סוכות חגיגות לזכר שמחת בית השואבה. ראו גם ערך 'ניסוך 

 המים'.

 .ראו ערך 'שמיני עצרת' –שמחת תורה  .34

ה( היום השמיני של חג הסוכות הוא יום טוב שאסור בעשיית מלאכה.  -)ג  – שמיני עצרת .35

י התורה ובשל כך נקרא הוא גם 'חג בארץ ישראל מסיימים ביום זה לקרוא את חמישה חומש

ו(  -ה  -)ד  - זיכרונות ושופרות -תפילת מלכויות  שמחת תורה'. ראו גם ערך 'חג הסוכות'.

הכוללת בתוכה שלוש חטיבות:  -הרחבה של תפילת מוסף של ראש השנה ויום הכיפורים 

ברכה  –נות ברכה ופסוקים העוסקים בכך שה' הוא מלך העולם ומנהיגו; זיכרו –מלכויות 

ברכה ופסוקים העוסקים  –ופסוקים העוסקים בכך שה' דן את העולם ומשגיח עליו; שופרות 

 -'יום הכיפורים'  -'תפילת מוסף'  -בבקשה לשמוע שופר של גאולה. ראו ערכים 'ראש השנה' 

 'שופר'.

נה ו( הרחבה של תפילת מוסף של ראש הש -ה  -)ד  - זיכרונות ושופרות -תפילת מלכויות  .36

ברכה ופסוקים העוסקים בכך שה'  –הכוללת בתוכה שלוש חטיבות: מלכויות  -ויום הכיפורים 

ברכה ופסוקים העוסקים בכך שה' דן את העולם  –הוא מלך העולם ומנהיגו; זיכרונות 

ברכה ופסוקים העוסקים בבקשה לשמוע שופר של גאולה. ראו  –ומשגיח עליו; שופרות 

 'שופר'. -'יום הכיפורים'  -לת מוסף' 'תפי -ערכים 'ראש השנה' 

הנאמרת אחרי תפילת  -)ד( התפילה החמישית והאחרונה ביום הכיפורים  - תפילת נעילה .37

 -מנחה ומסתיימת בסוף הצום. שמה נקבע משום שבסוף יום הכיפורים שערי השמים ננעלים 

ק ביום וזו ההזדמנות האחרונה לעשות תשובה ולקבל מחילה. תפילה זו קיימת אך ור

 הכיפורים. ראו גם ערך 'יום הכיפורים'
רוָעה' ֶשל שֹוָפר. אך מכיוון ֶשֵיש ָסֵפק ָמה  – תקיעות תשר"ת .38 ֹמַע 'קֹול ּתְּ ַצָוה ִלשְּ )ג( ַהּתֹוָרה מְּ

רוָעה'  ָשֺריֹות  -ִהיא אותה 'ּתְּ ִפי ָשלֹוש ָהֶאפְּ ֹקַע כְּ נו ֲחָכִמים ִלתְּ ת המכונות בראשי תיבו -ִּתקְּ

ִקיָעה  –תשר"ת  ָבִרים -ּתְּ רוָעה -שְּ ִקיָעה  -ּתְּ ָעִמים; וכן לתקוע שלוש פעמים תש"ת  -ּתְּ ָשלֹוש פְּ

ַיַחד מתקבלים  ִקיָעה(. בְּ רוָעה ּתְּ ִקיָעה ּתְּ עוד שלוש פעמים תר"ת )ּתְּ ִקיָעה(; וְּ ָבִרים ּתְּ ִקיָעה שְּ )ּתְּ

לֹוִשים קֹולֹות. ראו גם ערכים 'ראש השנה'   ופר'.'ש -שְּ

ו( תהליך שעובר אדם המעוניין לתקן את דרכו ואת מעשיו. התשובה  -ה  -)ג  - תשובה .39

וקבלה לעתיד. ראו גם ערך  -וידוי  -שלושה שלבים: חרטה על החטא  -לפי ההלכה  -כוללת 

 'עשרת ימי תשובה'.
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ֹ  -)ג  – תשליך .40 ָחה ֶשל ר ִפַלת ִמנְּ ָרֵאל ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ּתְּ ַהג ִישְּ ָמקֹום ֶשֵיש בֹו ַמִים ה( ִמנְּ אש ַהָשָנה לְּ

צולֹות ָים את ָכל  - ִליְך ִבמְּ סוִקים המבקשים ֶשַהֵשם ַישְּ יֶֺחֶדת הכוללת פְּ ִפָלה מְּ ולהתפלל שם ּתְּ

 ֲחָטֵאינו ִויַרֵחם ָעֵלינו. ראו גם ערך 'ראש השנה'.

 חנוכה .ב

 

ו( חג שקבעו חז"ל כזכר לניצחון המכבים על היוונים ולנס פך השמן. החג  -ד  -)ג  – חנוכה .41

ובכל יום מדליקים נרות במנורת החנוכה כדי לפרסם את  -מכ"ה בכסלו  -נמשך שמונה ימים 

 הנס. ראו גם ערך 'מנורת חנוכה'.
 ו( שם מודרני למנורת החנוכה. ראו ערך 'מנורת חנוכה'.-)ג –חנוכייה  .42

)ג( חנוכייה. מנורה בעלת שמונה קנים השווים בגובהם וקנה נוסף השונה  -רת חנוכה מנו .43

מהם ומשמש כשמש. במנורה זו מקיימים את מצוות הדלקת נרות החנוכה שמונה ימים. ראו 

 '.גם ערך 'חג החנוכה

 ו( ראו ערך 'מנורת חנוכה'. -ה  -)ג  - נר חנוכה .44

עשרה ובברכת -ו( תפילה שמוסיפים בחנוכה ובפורים בתפילת שמונה -)ד  –'על הניסים'  .45

 .'פורים' ,ובה מודים לקב"ה על הניסים שעשה לנו. ראו גם ערכים 'חנוכה'  -המזון 

ה( פעולות שמטרתן להודיע על הנס ברבים ולהודות עליו לה'. כך למשל  -)ג  - פרסום הנס .46

 -שתיית ארבע כוסות בליל הסדר  -ריאת מגילה ק -הדלקת נר חנוכה ליד החלון או הדלת 

 'ארבע כוסות'.   -'מקרא מגילה'  -ועוד. ראו גם ערכים 'מנורת חנוכה' 

ולכן נוהגים להניח לידם  -ה( אסור ליהנות מאורם של נרות החנוכה  -)ג  –ַשָמש )חנוכה(  .47

גם ערכים  כדי שאפשר יהיה להשתמש באורו. ראו -הנקרא שמש  -את הנר שהדליקו בו 

 'מנורת חנוכה'. -'חנוכה' 

  טו בשבט  .ג
 

וממנו סופרים את שנות העץ לעניין עורלה או מעשר.  -)ו( ראש השנה לאילנות  - ט"ו בשבט .48

 'תרומות ומעשרות'. -ראו גם ערכים 'עורלה' 

 ו( ראו ערך 'ט"ו בשבט'.  -)ה  - ראש השנה לאילן .49

 

 פורים .ד

 

ועד השבת הסמוכה לראש  אדר ראש חודשל )ו( החל מהשבת הסמוכה – ארבע פרשיות .50

'פרשת  -'פרשת שקלים'  – פרשיותארבע  -בנוסף לפרשת השבוע  -קוראים  - ניסןחודש 

 'פרשת פרה' ו'פרשת החודש'. ראו ערך לכל אחת מפרשיות אלה. -זכור' 

זכר למחצית  -ו( נוהגים לתת מעות לצדקה בערב פורים  -ה  -)ד  -'זכר למחצית השקל'  .51

 יבור.  השקל שהיו נותנים לבית המקדש בחודש אדר לשם השתתפות בקורבנות הצ

ו( אחת מחמש המגילות בתנ"ך המספרת על גזרת השמד שרצה המן  -)ג  - מגילת אסתר .52

להביא על היהודים ועל ההצלה הנסית. קוראים במגילה בליל פורים ובפורים בבוקר. ראו גם 

 ערך 'פורים'.  

. ו( אחת מארבע מצוות הפורים היא קריאת מגילה בערב ובבוקר -ה  -ד  -)ג  - מקרא מגילה .53

בקריאת המגילה אנו מזכירים ומשבחים את הקב"ה על הנס שעשה לנו. ראו גם ערכים 

 'מתנות לאביונים' 'סעודת פורים' -'משלוח מנות'  -'פורים'  -'מגילת אסתר' 

כדי להרבות  -)ג( אחת מארבע מצוות הפורים היא משלוח מנות איש לרעהו  - משלוח מנות .54

  -אחווה בין האנשים. חובה לשלוח לפחות שתי מנות אוכל לאדם אחד. ראו גם ערים 'פורים' 

 סעודת פורים'. -מתנות לאביונים  -מקרא מגילה 
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ם ומודים לה' על בה שמחי -ו( אחת מארבע מצוות הפורים היא סעודה -)ג –סעודת פורים  .55

 'מתנות לאביונים'.  -'מקרא מגילה'  -'משלוח מנות'  -הנס. ראו גם ערכים 'פורים' 

עשרה ובברכת -ו( תפילה שמוסיפים בחנוכה ובפורים בתפילת שמונה -)ד  –'על הניסים'  .56

 .'פורים' -ובה מודים לקב"ה על הניסים שעשה לנו. ראו גם ערכים 'חנוכה'  -המזון 

שגזרת השמד על  -ו( חג שקבעו חז"ל לזכר הנס שנעשה בשושן הבירה  -ד  - )ג - פורים .57

היהודים התהפכה לניצחונם המוחלט. החג נחוג בי"ד באדר )בערים מוקפות חומה בט"ו 

באדר( ויש בו ארבע מצוות: קריאה במגילת אסתר בערב ובבוקר; נתינת מעות לאביונים; 

'משלוח מנות'  -ום. ראו גם ערכים 'מגילת אסתר' משלוח מנות איש לרעהו וסעודה חגיגית בי

 'סעודת פורים'. -'מתנות לאביונים'  -'מקרא מגילה'  -

)ו( חכמים תיקנו שבערים פרוזות )שאינן מוקפות חומה(  - 'פורים דפריזים ופורים דמוקפים' .58

ימי יחול חג הפורים ביום י"ד באדר; ואילו בערים המוקפות  חומה מ –מימי יהושע בן נון 

 יחול החג בט"ו באדר )'שושן פורים'(. ראו גם ערך 'פורים'. -יהושע בן נון 

והיא נקראת בשבת שלפני  -ו( הפרשה השנייה מבין 'ארבע פרשיות'  -ה  -)ג  -פרשת זכור  .59

משום שהמן היה מזרע עמלק.  -פורים. תוכן הפרשה הוא המצוות לזכור את חטאו של עמלק 

 'פורים'. -ת' ראו גם ערכים 'ארבע פרשיו

ה( פעולות שמטרתן להודיע על הנס ברבים ולהודות עליו לה'. כך למשל  -)ג  - פרסום הנס .60

 -שתיית ארבע כוסות בליל הסדר  -קריאת מגילה  -הדלקת נר חנוכה ליד החלון או הדלת 

 'ארבע כוסות'.   -מגילה'  מקרא' -ועוד. ראו גם ערכים 'מנורת חנוכה' 

זו קוראים על ' .בפרשה פרשיותו( הפרשה הראשונה מבין 'ארבע  -ה  -)ד  - פרשת שקלים .61

מראש חודש אדר. ראו גם ערכים שנאספה החל  -תרומת מחצית השקל בזמן בית המקדש 

 'זכר למחצית השקל'. -'ארבע פרשיות' 

זכר לשלושת ימי התענית שצמה אסתר וכל  -ו( צום החל בי"ג באדר  -)ד  - תענית אסתר .62

 בעקבות גזרת השמד של המן. ראו גם ערך 'פורים'. -העם 

 פסח וימי הספירה .ה
 

 -תות ארבע כוסות של יין: בקידוש ה( בליל הסדר תיקנו חז"ל שיש לש -)ג  – ארבע כוסות .63

ולאחר אמירת ההלל בסוף ההגדה. ראו גם ערכים: 'ליל  -בברכת המזון  -בסוף חלק ה'מגיד' 

 'סימני הסדר'. -הסדר' 

 .פורים -ראו במעגל השנה  – ארבע פרשיות .64
ו( התורה ציוותה שלא ייראה ולא יימצא חמץ בחג הפסח. מכאן  -ה  -ד  -)ג  – בדיקת חמץ .65

לבטל ולבער אותו. נוסח הברכה  -ו חכמים שצריך לבדוק את הבית היטב שאין בו חמץ גזר

הוא: 'ברוך אתה ה'... מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ'. ראו גם 

 'ביטול חמץ'. -'ביעור חמץ'  -ערכים: 'חמץ' 

 -הניקיון והבדיקה  הכרזה של האדם כי כל החמץ שנותר ברשותו לאחר –)ה( ביטול חמץ  .66

יהיה הפקר )לא שלו( ויהיה חשוב כמו עפר. הביטול נעשה מחשש שבטעות נותר חמץ בבית 

'בדיקת  -'ביעור חמץ'  -ראו גם ערכים: 'חמץ'  שלא ביערו אותו. נוסח הביטול מופיע בסידור.

 חמץ'.

כדי  -מוש )ה( את החמץ שנותר לפני הפסח יש לקלקל כך שלא יהיה ראוי לשי - ביעור חמץ .67

לא לעבור על האיסור מהתורה 'בל ייראה ובל יימצא'. נהוג לשרוף את החמץ אך יש דרכי 

 'שריפת חמץ'. -'ביטול חמץ'  -'בדיקת חמץ'  -ביעור נוספות. ראו גם ערכים: 'חמץ' 

כדי  -ו( נוסח סיפור יציאת מצרים שתיקנו חז"ל לקרוא בליל הסדר  -ה  -)ג  - הגדה של פסח .68

הלל ופיוטים. ראו גם ערך 'ליל  -מצוות 'והגדת לבנך'. בהגדה יש דרשות פסוקים  לקיים את

 הסדר'.
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להסיר מהם  -)ה( הכנסת כלים למים רותחים כדי להכשירם  - הגעלה )'כבולעו כך פולטו'( .69

 -או להסיר מהם בשר או חלב שבלוע בדפנותיהם  -לחלוטין כל חמץ לקראת חג הפסח 

  'בשר בחלב'. כשרות' -להכשרת הכלי. ראו גם ערכים: 'חמץ' 

'ברכת  -עשרה -)ו( בחודשי הקיץ מזכירים בברכה השנייה בתפילת שמונה - הזכרת טל .70

ראו גם ערך  את גבורתו בהורדת הטל. -שעניינה סיפור גבורותיו של הקב"ה  -גבורות' 

  עשרה'.-'תפילת שמונה

שהייתה מקובלת בסעודות  -ו( תנוחה של חצי שכיבה והישענות על צד שמאל  -)ה  -הסבה  .71

את היותנו בני חורין. ראו  תיקנו שבליל הסדר יש לשבת בהסבה כדי לבטאעשירים. חכמים 

 .גם ערך 'ליל הסדר'

ו( אחד משלושת הרגלים הנקרא גם 'חג המצות' ו'חג האביב'. בזמן שבית -)ג – חג הפסח .72

וחוגגים את החג מט"ו עד כ"א בניסן  -המקדש היה קיים היו מקריבים קורבן פסח בי"ד בניסן 

מצווה לאכול  -ליל הסדר  -ואף לראות חמץ. בלילה הראשון  -לאכול חמץ שבהם אסור  -

והימים שביניהם  -מצה. היום הראשון והיום האחרון של פסח הם 'יום טוב' ואסורים במלאכה 

'חול  -'מצה'  -'חמץ'  -'ליל הסדר'  -הם ימי חול המועד. ראו גם ערכים 'שלושת הרגלים' 

 המועד'.

אסור לאכול אותה עד ט"ז  -תבואה שנזרעה והשרישה אחרי ט"ז בניסן  )ו( -)איסור(  'חדש' .73

 בניסן שבשנה שלאחר מכן.

שעורה  -ו( גרעיני תבואה או כל דבר העשוי מקמח מחמשת מיני דגן )חיטה  -ה  -)ג  – חמץ .74

ָוֶקר' -שיבולת שועל - ִמין( שבאו במגע עם מים  -'קְּ ֺכסְּ ושהו בחום רגיל בלי מגע  -שיפון וְּ

נחשבים 'חמץ'. חכמים החמירו שכל מאכל או משקה  –עשרה דקות ומעלה -נהכשמו

אסור לאוכלו ואסור ליהנות ממנו בחג הפסח. ראו  -שנתערב בהם חמץ אפילו כלשהו )מעט( 

 'חג הפסח'.גם ערך 

שלפיו האיסור יוצא מדפנות הכלי באותה  -)ה( כלל בהלכות כשרות  – 'כבולעו כך פולטו' .75

מגעילים על ידי טבילתו  -כלי ששימש למרק רותח  -ע בתוכו. לדוגמה דרך שבה הוא נבל

   'מאכלות אסורים'. -'כשרות'  -במים רותחים. ראו גם ערכים 'הגעלת כלים' 

עשר סימני ליל הסדר. בליל הסדר כורכים את המצה עם -ו( אחד מחמישה -)ה  -'כורך'  .76

המרור וקורבן  -לכרוך יחד את המצה  בית המקדשבזמן  הלל הזקןלמנהגו של זכר  -המרור 

 -'מצה'  -ראו גם ערכים 'ליל הסדר'  הכריכה בהנחת המרור בין שני שברי מצה. הפסח. כיום

 'סימני הסדר'.

סלרי או  -עשר סימני ליל הסדר. ירק )תפוח אדמה -ו( אחד מחמישה -ה  -)ד  -' 'כרפס .77

ובשלב מסוים לפני הסעודה טובלים אותו במי מלח או  -פטרוזיליה( המונח על קערת הסדר 

 'קערת הסדר'.   -ראו גם ערכים 'סימני הסדר'  בחרוסת ואוכלים

שהוא יום ההילולה של רבי  -)ה( היום השלושים ושלושה לספירת העומר  - ל"ג בעומר .78

שמעון בר יוחאי. ביום זה נוהגים להדליק מדורות ולעלות לקבר רשב"י במירון. יש מנהגים 

ביום זה פסקו תלמידי  כי -שלפיהם ביום זה מסתיימים מנהגי האבלות של ספירת העומר 

 רבי עקיבא למות במגפה. ראו גם ערך 'ספירת העומר'.  

ו( לילו הראשון של חג הפסח שבו מצווה לספר ביציאת מצרים. קוראים  -)ג  - ליל הסדר .79

שותים ארבע  -אוכלים מצה ומרור )בזמן המקדש אכלו את קורבן הפסח(  -מתוך ההגדה 

 -ול שאלות ולהישאר ערים. ראו גם ערכים 'סימני הסדר' כוסות יין ומעודדים את הילדים לשא

 'קורבן פסח'. -'ארבע כוסות'  -'מרור'  -'מצה'  -'הגדה של פסח'  -'חג הפסח' 

לגוי.  פתרון זה  -ה( לפני פסח נוהגים למכור את החמץ שנשאר בבית  -)ד  - מכירת חמץ .80

ואם יבערו אותה ייגרם להם  -נועד בעיקרו לבעלי מפעלים וחנויות שיש להם סחורה מרובה 

הפסד גדול. באמצעות המכירה לגוי החמץ יוצא מרשותם והם אינם עוברים על איסור בל 

יימצא. לאחר הפסח קונים את החמץ בחזרה מהגוי. היום נהוג שכל אדם מוכר את החמץ 

 'חג הפסח'. -שנותר ברשותו לגוי באמצעות הרב. ראו גם ערכים 'חמץ' 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9C_%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9


44 
 

שיהיה להם במה לקנות את  -)ג( כסף שאוספים לפני פסח כדי לחלק לעניים  -מעות חיטים  .81

בעברית 'קמח לפסח' על שם הכסף הנדרש לקניית  –צורכי החג. נקרא גם 'קמחא דפסחא' 

 צרכי החג. 

ובצקו לא  -ה( סוג של לחם שהוכן מתערובת של אחד מחמשת מיני דגן עם מים  -)ג  - מצה .82

דקות מרגע מתן המים ועד סיום האפייה.  18בצק מחמיץ הוא  הספיק להחמיץ. הזמן שבו

'מצת  -'מצה שמורה'  -'מצה עשירה'  -מצווה לאכול מצה בליל הסדר. ראו גם ערכים 'חמץ' 

 'פסח'.     -מצווה' 

)ו( מצה העשויה מקמח שנילוש עם מי פירות במקום מים )או בנוסף להם(.  - מצה עשירה .83

 ראו גם ערך 'מצה'.

ו( מצה שהוכנה מחיטים שהשגיחו עליהם כבר מזמן קצירתם שלא  -ה  -)ד  - ורהמצה שמ .84

 'מצת מצווה'. -'מצה'  -יבואו במגע עם מים. ראו גם ערכים 'חמץ' 

)ו( מצווה מהתורה לאכול בליל הסדר מצה. חכמים קבעו שיעור מינימלי  - מצת מצווה .85

רה. לפני האכילה מברכים: '... על 'כזית'. צריך לאכול שיעור זה ממצה שמו –לאכילת המצה 

 'מצה שמורה'. -'מצה'  -'חמץ'  אכילת מצה'. ראו גם

חזרת או ירקות  -עלים מרים של חסה  -ו( אחד ממרכיבי קערת ליל הסדר  -ה  -)ד  -מרור  .86

שמצווה מהתורה לאכלו בליל הסדר יחד עם המצה וקורבן הפסח. ראו גם  -מרים אחרים 

ו( סדר  -ה  -)ג  - סימני הסדר 'קורבן הפסח'. -'קערת הסדר'  -ה' 'מצ -ערכים 'חג הפסח' 

המזכירים את הפעולה שיש לעשות בכל  -עשר 'סימנים' -ההגדה של פסח מורכב מחמישה

 -'כורך'  -'מרור'  -'מצה'  -'רחצה' 'מוציא'  -'מגיד'  -'יחץ'  -'כרפס'  -'רחץ'  -שלב: 'קדש' 

 -'חג הפסח'  -ראו גם ערכים 'הגדה של פסח' '. 'נרצה -'הלל'  -'ברך'  -'צפון'  -'שולחן עורך' 

 'מרור'.    -'מצה'  -ליל הסדר'  -כרפס'' 

המזכירים  -עשר 'סימנים' -ו( סדר ההגדה של פסח מורכב מחמישה -ה  -)ג  - סימני הסדר .87

 -'מוציא' 'רחצה'  -'מגיד'  -'יחץ'  -'כרפס'  -'רחץ'  -את הפעולה שיש לעשות בכל שלב: 'קדש' 

ראו גם ערכים 'הגדה '. 'נרצה -'הלל'  -'ברך'  -'צפון'  -'שולחן עורך'  -'כורך'  -'מרור'  -'מצה' 

 'מרור'.    -'מצה'  -ליל הסדר'  -כרפס''  -'חג הפסח'  -של פסח' 

התבואה  -ו( במוצאי החג הראשון של פסח היו קוצרים את העומר  -ה  -)ד  - ספירת העומר .88

ומביאים מהם מנחה לבית המקדש. התורה מצווה לספור מיום זה  -עורים החדשה של הש

עד ערב חג השבועות שבו היו מביאים את מנחת  -שבעה שבועות  -ארבעים ותשעה ימים 

 000- 24מרד בר כוכבא ומותם של  שתי הלחם. לאחר -הביכורים מהתבואה החדשה 

למשל לא להתחתן  -נהגי אבלות החלו לנהוג בימים אלה מ -מתלמידי רבי עקיבא במגפה 

 ולא להסתפר. ראו גם ערך 'ל"ג בעומר'.

י"ד  -אדם שלא יכול היה להקריב את קורבן הפסח במועדו  -ה( בזמן המקדש ) -פסח שני  .89

יכול היה להקריב את הקורבן שלושים  -משום שהיה טמא או היה רחוק מירושלים  -בניסן 

 רך 'קורבן פסח'.בי"ד באייר. ראו גם ע -אחרי הפסח יום 

ה( פעולות שמטרתן להודיע על הנס ברבים ולהודות עליו לה'. כך למשל  -)ג  - פרסום הנס .90

 -שתיית ארבע כוסות בליל הסדר  -קריאת מגילה  -הדלקת נר חנוכה ליד החלון או הדלת 

 'ארבע כוסות'.   -'מקרא מגילה'  -ועוד. ראו גם ערכים 'מנורת חנוכה' 

'  והיא נקראת בשבת שלפני פרשיותמבין 'ארבע ו( הפרשה הרביעית  -)ה  – פרשת החודש .91

כן הפרשה עוסק בניסן כחודש אם הוא חל בשבת. תו - ראש חודש ניסן או בראש חודש עצמו

 'קידוש החודש'. - הראשון בשנה ובמצוות קידוש החודש. ראו גם ערכים 'ארבע פרשיות'

והיא נקראת בשבת שאחרי  - 'פרשיותו( הפרשה השלישית מבין 'ארבע  - )ה – פרשת פרה .92

לקראת קורבן הפסח. ראו פורים. תוכן הפרשה הוא טהרת פרה אדומה כהכנה להיטהרות 

 'פרשת החודש'. -'ארבע פרשיות' גם ערכים 

http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
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)ג( בליל הסדר נוהגים להניח על השולחן קערה ובה מאכלים המייצגים  -קערת הסדר  .93

זכר  -רעיונות ומצוות הקשורים לסדר הפסח וליציאת מצרים: זרוע )בשר צלוי עם עצם( 

ו וב -אגוזים ויין אדום  -תמרים  -לקורבן הפסח; חרוסת )מטבל מתוק העשוי מתפוחים 

זכר לשעבוד; כרפס )תפוח  -זכר לטיט; מרור )עלי חסה וחזרת(  –טובלים את המרור( 

זכר  -סמל לשינוי בלילה הזה; ביצה  -סלרי או פטרוזיליה הטובלים במי מלח(  -בצל  -אדמה 

 לקורבן חגיגה שהקריבו עם הפסח. 

אחר הצהרים. כל  - ערב הפסח - ניסןשהיו מקריבים בי"ד ב קורבןו(  -)ד  - קורבן פסח .94

 - ה או קבוצת אנשים היו מקריבים יחד שה או כבש ואוכלים אותו יחד בליל ט"ו בניסןמשפח

 'קערת הסדר )זרוע('. - 'ליל הסדר' - בירושלים. ראו גם ערכים 'חג הפסח' - ליל הסדר

ייתכן משום שהפסוק  -)ד( השבת שלפני חג הפסח נקראת 'שבת הגדול'  - שבת הגדול .95

זו הוא: 'הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא האחרון בהפטרה שקוראים בשבת 

כג(.  בשבת זו נהוג שהרב דורש בהלכות פסח. ראו גם ערך  -יום ה' הגדול והנורא' )מלאכי ג 

 'חג הפסח'.

 -ה( קיום מצוות ביעור החמץ על ידי שרפתו. ראו גם ערכים 'חמץ'  -ד  -)ג  - שריפת חמץ .96

 'ביעור חמץ'.

לזכר מכת הבכורות  - וחייבים בו בנים בכורים ערב פסחה( צום החל ב - )ד - תענית בכורות .97

במצרים שפסחה על בני ישראל. מקובל להימנע מצום זה על ידי השתתפות בסעודת מצווה 

 ברית או סיום מסכת. ראו גם ערך 'חג הפסח'. –כלשהי 

שבו מפסיקים לבקש  - פסחביום הראשון של חג ה תפילת מוסף)ד( פיוט הנאמר ב תפילת טל .98

 ף'.'תפילת מוס - עד שמחת תורה. ראו גם ערכים 'חג הפסח' - גשם ומתחילים לבקש טל

 שבועות  .ו
 

'חג הקציר' ו'חג  -ו( אחד משלושת הרגלים הנקרא גם 'חג הביכורים'  -ה  -ג ) - חג השבועות .99

ובבית המקדש היו מביאים בו ראשית  -מתן תורה'. מועדו הוא ביום החמישים מחג הפסח 

ביכורים. ביום זה חוגגים גם את מתן התורה שניתנה בו לאחר שבני ישראל יצאו לחירות 

רה כל הלילה ולאכול מאכלי חלב. ראו גם ערכים 'שלושת ועל כן נוהגים ללמוד תו -ממצרים 

 'חג הפסח'. -הרגלים' 

 -ו( אחת מחמש המגילות בתנ"ך המספרת על רות המואבייה  -)ה  - מגילת רות .100

שעזבה את עמה ואת אלוקיה ובחרה להצטרף לעם ישראל. מזרעה של רות המואבייה יצא 

ראו גם  .קוראים במגילה בחג השבועותדוד המלך ולפי המסורת הוא נפטר בחג השבועות. 

 .ערך 'חג השבועות'

כמעין הכנה  -)ו( בליל שבועות נהוג ללמוד תורה כל הלילה  - תיקון ליל שבועות .101

מן  -הכולל ליקוטים מן התנ"ך )התורה שבכתב(  -למתן תורה. יש הנוהגים לקרוא 'תיקון' 

 ך 'חג השבועות'.     המשנה והגמרא ומספר הזוהר )התורה שבעל פה(. ראו גם ער

 יום טוב .ז
 

שבו מותר  -נאמר בהקשר של יום טוב  -)ו( דבר מאכל המיועד לאדם  - אוכל נפש .102

 להכין אוכל המיועד לאכילה באותו יום. 

היום שלמחרת כל אחד משלושת הרגלים. יום זה נחגג בחוץ  -ו(  -)ה  אסרו חג .103

'יום טוב של  -'יום טוב'  -הרגלים'  לארץ כיום טוב שני של גלויות. ראו גם ערכים: 'שלושת

 גלויות'.

)ד( ברכה הנאמרת בבית הכנסת  - ברכת החודש / הכרזת החודש / תיקון החודש .104

ובה מברכים את החודש הנכנס.  -לפני תפילת מוסף   -בשבת שלפני תחילת ראש חודש 

 ראו גם ערך 'תפילת מוסף'.

http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%9F
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%A4%D7%A1%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%97
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 -ו( תפילה הכוללת מזמורי תהלים שעניינם שבח והודיה לה'  -ה -)ד   -'הלל'  .105

 ונאמרת בחגים ובראשי חודשים.

 - סוכותו פסחהראשון ליום טוב האחרון בחגים  יום טובשבין )ו( הימים  - חול המועד .106

אומרים בהם תפילות מוסף  - הם ימי חול שחלים בהם איסורי מלאכה מסוימים ומצוות החג

'חג  -ראו גם ערכים 'חג הפסח' חגיגיים.  בגדיםמכבדים אותם במאכל ובמשקה ולבישת והלל ו

 הסוכות'.

שאסור לעשות בו מלאכה ויש לכבדו במאכל  -ו( חג מהתורה  -)ג  – יום טוב .107

יום הכיפורים ושלושת הרגלים  -ייה. הימים הטובים הם: ראש השנה ובמשתה ובכסות נק

 וכן שמיני עצרת.  -שבועות וסוכות( ללא ימי חול המועד  -)פסח 

)ו( יום טוב שמוסיפים בחוץ לארץ לאחר כל יום טוב  - 'יום טוב שני של גלויות' .101

היו  -ראייה כשהיו מקדשים את החודש על פי ה -מהתורה. הסיבה לכך היא שבזמן חז"ל 

אך מקומות רחוקים שהשליחים לא היו מספיקים  -שולחים שליחים להודיע מתי ראש חודש 

חגגו מפאת הספק שני ימים בכל חג )מלבד יום הכיפורים(. מנהג זה  -להגיע אליהם בזמן 

 אף שהלוח בימינו קבוע.   -נשתמר עד היום בחוץ לארץ 
ה( תפילה הנאמרת בתפילת העמידה ובברכת המזון בחגים  -)ד  - 'יעלה ויבוא' .109

 'ראש חודש ' -ובה בקשה שה' יזכרנו לטובה. ראו גם ערכים 'יום טוב'  -ובראשי חודשים 

ו( ימי חול המועד אסורים במלאכות ובפעולות שיש בהן  -)ד  – מלאכה בחול המועד .110

 ל המועד'.טרחה ושאינן מיועדות לצורכי החג. ראו גם ערך 'חו

אסור לעשות גם ביום  -)ו( כל מלאכה שאסור לעשות בשבת  - מלאכה ביום טוב .111

'אוכל  -מלבד מלאכות שנעשות לצורך 'אוכל נפש' בחג עצמו. ראו גם ערכים 'יום טוב'  -טוב 

 נפש'.

 )ו( ראו ערך 'מלאכה ביום טוב'. - מלאכת עבודה .112

ליום עצמו בלבד. אבל  –נפש' )ו( ביום טוב מותר לבשל 'אוכל  - עירוב תבשילין .113

 תיקנו חכמים שיש לעשות -ויש צורך לבשל אוכל לשבת  -כאשר יום טוב חל ביום שישי 

להקצות מראש לפני החג כיכר לחם )או חלה או מצה( ומאכל   - 'עירוב תבשילין'

 -כך שהבישול ביום טוב לשבת יוגדר כסיום הבישול וההכנות לשבת  -מבושל לצורך שבת 

 -'שבת'  -ולכן הדבר מותר. ראו גם ערכים 'יום טוב'  -הכנה שלמה מיום טוב לשבת ולא כ

 'אוכל נפש'.

ו( מצווה מהתורה לעלות לבית המקדש בשלושת הרגלים:  -ה  -)ג  - עלייה לרגל .114

שבועות וסוכות. העולים היו מביאים קורבן שנקרא 'עולת ראייה'. ראו גם ערך 'שלושה  -פסח 

 רגלים'.
שבהם  -שבועות וסוכות  -פסח  -שלושת החגים מהתורה  )ג( –לים שלושה רג .115

'חג  -מצווה לעלות לרגל לבית המקדש ולהביא קורבן לה'. ראו גם ערכים 'חג הפסח' 

 'חג הסוכות'. -השבועות' 

ַחֶגָך' )דברים טז  -)ג  – שמחת יום טוב .116 ָּת בְּ ָשַמחְּ ו( מצווה מהתורה לשמוח בחגים: 'וְּ

ת המקדש השמחה התבטאה בהקרבת 'שלמי שמחה'. לאחר החורבן קבעו יד(. בזמן בי -

ובקניית מתנות לכל  -חכמים שהשמחה תבוא לידי ביטוי באכילת מאכלים הגורמים שמחה 

 'יום טוב'. -אחד מבני המשפחה. ראו גם ערכים 'שלושת הרגלים' 

 ראש חודש .ח

 

)ד( ברכה הנאמרת בבית הכנסת  - ברכת החודש / הכרזת החודש / תיקון החודש .117

ובה מברכים את החודש הנכנס.  -לפני תפילת מוסף   -בשבת שלפני תחילת ראש חודש 

 ראו גם ערך 'תפילת מוסף'.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%98%D7%95%D7%91
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 -)ד( ברכה על חידוש הלבנה הנאמרת בחציו הראשון של כל חודש  - ברכת הלבנה .118

 בית הדין בימי חז"ל. לציון קידוש החודש על פי הראייה ב -ונקראת גם 'קידוש לבנה' 

 -ו( תפילה הכוללת מזמורי תהלים שעניינם שבח והודיה לה'  -ה -)ד   -'הלל'  .119

 ונאמרת בחגים ובראשי חודשים.

ה( תפילה הנאמרת בתפילת העמידה ובברכת המזון בחגים  -)ד  - 'יעלה ויבוא' .120

 'ראש חודש ' -ובה בקשה שה' יזכרנו לטובה. ראו גם ערכים 'יום טוב'  -ובראשי חודשים 

ה( החודש העברי נקבע לפי מולד הלבנה )הזמן בו הירח  -)ד  - קידוש החודש .121

בית הדין הגדול  -מתחיל לגדול לאחר שנעלם כולו מהראיה(. בזמן שהייתה הסנהדרין 

אנשים שראו את מולד הלבנה והיו מכריזים על החודש. היו מקבלים עדות של  -בירושלים 

  ראו גם ערך 'ראש חודש'.
העברי. אם בחודש הקודם היו  חודשה( היום שבו מתחיל ה - )ד - ראש חודש .122

של החודש הקודם וביום הראשון ביום השלושים  -יש שני ימים של ראש חודש  - שלושים יום

בתפילה ובברכת המזון אומרים 'יעלה ויבוא'  -ב ליום חג של החודש החדש. ראש חודש נחש

 'תפילת מוסף'.     -'הלל'  -וכן אומרים הלל ותפילת מוסף. ראו גם ערכים 'קידוש החודש' 
  

 תעניות .ט

 

 ה( ראו ערך 'צום יז בתמוז'. -)ג  - י"ז בתמוז .123

 -)ג( שלושת השבועות שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב  – ]ימי[ בין הְמצרים  .124

ודיני האבלות בהם הולכים ומחמירים ככל  -הנחשבים כימי אבל על חורבן שני בתי המקדש 

 'תשעה באב'. -שמתקרבים לתשעה באב. ראו גם ערכים: 'צום י"ז בתמוז' 

מתענים  -באב  יום הכיפורים ותשעה -ו( בצומות הגדולים  -)ה  – עינוי )בצומות( .125

העינוי הוא  -לא מתרחצים ולא נועלים נעליים ועוד. בצומות האחרים  -ולא אוכלים ושותים 

 -'עשרה בטבת'  -'י"ז בתמוז'  -'תשעה באב'  -בצום בלבד. ראו גם ערכים 'יום הכיפורים' 

 'תענית אסתר'. -'צום גדליה' 

 ראו ערך 'צום עשרה בטבת'. –עשרה בטבת  .126

. הצום )חורבן בית המקדש )הראשוןהקשורים ל ארבעת הצומותאחד מה( ) - צום גדליה .127

נציב יהודה בימים שלאחר חורבן בית המקדש  - גדליהו בן אחיקםלציון רצח  - חל בג' בתשרי

עד ערב. ראו שלאחר מותו לא נשארו כמעט יהודים בארץ ישראל. הצום חל מבוקר  - הראשון

 'צום תשעה באב'. - 'צום י"ז בתמוז' - 'צום עשרה בטבת' - גם ערכים 'תענית ציבור'

)ה( אחד מארבעת הצומות הקשורים לחורבן בית המקדש. ביום  - צום י"ז בתמוז .128

ביום זה נעשה גם  - זה הובקעו חומות ירושלים לפני חורבן בית המקדש השני. לפי חז"ל

ואירעו בו צרות נוספות לעם ישראל. הצום חל מבוקר עד  - ת הבריתחטא העגל ונשברו לוחו

'צום  - 'צום גדליה' - 'צום עשרה בטבת' - 'תענית ציבור' - ערב. ראו גם ערכים: 'בין המצרים'

 תשעה באב'.

חורבן בית המקדש הקשורים ל ארבעת הצומותה( אחד מ - )ג - צום עשרה בטבת .129

מצור שהסתיים כעבור  - ירושליםעל  בבלמלך  נבוכדנצרשל  מצור. ביום זה החל ה))הראשון

'צום י"ז  - הצום חל מבוקר עד ערב. ראו גם: 'צום גדליה' שנה וחצי בחורבן בית המקדש.

 'צום תשעה באב'. - בתמוז'

 ערך 'תשעה באב'. ראו  ה( -)ג  -צום תשעה באב  .130

 ראו ערך 'צום י"ז בתמוז'. –עשר בתמוז -שבעה .131

 -כגון עצירת גשמים או צרה אחרת  -ה( צום שקובעים בעת צרה  -)ג  – תענית .132

 'תענית ציבור'. -'עינוי'  -ומטרתו לעורר את העם לשוב בתשובה. ראו גם ערכים: 'תשובה' 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F#.D7.91.D7.99.D7.96.D7.AA_.D7.91.D7.99.D7.AA_.D7.94.D7.9E.D7.A7.D7.93.D7.A9_.D7.95.D7.97.D7.95.D7.A8.D7.91.D7.A0.D7.95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F#.D7.91.D7.99.D7.96.D7.AA_.D7.91.D7.99.D7.AA_.D7.94.D7.9E.D7.A7.D7.93.D7.A9_.D7.95.D7.97.D7.95.D7.A8.D7.91.D7.A0.D7.95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F#.D7.91.D7.99.D7.96.D7.AA_.D7.91.D7.99.D7.AA_.D7.94.D7.9E.D7.A7.D7.93.D7.A9_.D7.95.D7.97.D7.95.D7.A8.D7.91.D7.A0.D7.95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F#.D7.91.D7.99.D7.96.D7.AA_.D7.91.D7.99.D7.AA_.D7.94.D7.9E.D7.A7.D7.93.D7.A9_.D7.95.D7.97.D7.95.D7.A8.D7.91.D7.A0.D7.95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%93%D7%A0%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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עצמו לצום )בניגוד ל'תענית  ה( תענית שציבור שלם מקבל על -)ג  - תענית ציבור .133

יחיד'(. תענית ציבור מתחלקות לשני סוגים: תעניות קבועות בלוח השנה המחייבות את כולם 

ובהן ארבע התעניות שקבעו הנביאים זכר לחורבן בית המקדש הראשון ותענית אסתר;  -

 -'תענית' כגון בצורת. ראו גם ערכים  -ותעניות שעליהן מכריזים באופן חד פעמי בשל צרות 

 'צום תשעה באב'.  -'צום י"ז בתמוז'  -'צום עשרה בטבת'  -'צום גדליה' 

אחד מארבעת הצומות הקשורים לחורבן בית המקדש. בתשעה באב  - תשעה באב .134

נחרבו שני בתי המקדש בצום זה מתענים מערב עד ערב ומלבד אכילה ושתיה יש בו 

מזכירים את החורבן על ידי קריאה  ב'מגילת  איסורים נוספים בדומה ליום הכיפורים. ביום זה

 -'צום י"ז בתמוז'  -'צום עשרה בטבת'  -איכה' ואמירת קינות. ראו גם ערכים 'תענית ציבור' 

 'צום גדליה'. 

 ין אדם למקוםב
 

 השכמת הבוקר .א
 

שיש בה ארבע פינות )כנפות(  -ציצית  -ה( כינוי לטלית קטן  -)ד  - ארבע כנפות .135

 ובכל אחת מהן שזורים חוטי הציצית.  ראו ערך 'טלית קטן'.

ברכות שבח והודאה שמברכים בכל בוקר ובהן אנו  - ברכות השחר - ברכות השחר .136

פנו וחיינו בבריאות גו מודים לה' על חסדיו עמנו ועל הטובה שהוא מעניק לנו באופן קבוע

 במסגרת ברכות השחר נכללות  גם 'ברכות התורה'. ראו ברכות התורה 

ונאמרות  -)ג( שלוש ברכות הנאמרות מדי בוקר בברכות השחר  - ברכות התורה .137

ַהֲעֶרב ָנא ה' ֱאֹלֵקינו  גם לפני לימוד תורה: 'ֲאֶשר ֵרי תֹוָרה'; 'וְּ ִצָונו ַעל ִדבְּ ֹוָתיו וְּ ִמצְּ ָשנו בְּ ֶאת ִקדְּ

ָנַתן לָ  ָרֵאל'; 'ֲאֶשר ָבַחר ָבנו ִמָכל ָהַעִםים וְּ ַעםֹו ִישְּ ַלֵםד ּתֹוָרה לְּ כו' ַהמְּ ִפינו וְּ ָך בְּ ֵרי תֹוָרתְּ נו ֶאת ִדבְּ

 ּתֹוָרתֹו'. 

ועניינה הודאה על  -הנאמרת לאחר עשיית צרכים  הברכ)ה(  - ברכת 'אשר יצר' .138

 ראו גם 'ברכות השחר'. המבנה המופלא של הגוף המאפשר סילוק פסולת והמשך קיום.

וברוב  -)ד( מכיוון שמצוות הציצית קיימת רק בבגד שיש לו ארבע פינות  - טלית קטן .139

שיש לה ארבע  -ית ציצ -לובשים מתחת לבגדים טלית קטן  -הבגדים היום אין ארבע פינות 

 'ציצית' , 'טלית גדול'. -לשם קיום המצווה. ראו גם ערכים 'ארבע כנפות'  -פינות 

בבוקר  פעולה הנעשית מכוחו של האדם ]גברא = אדם[. בנטילת ידיים  – כח גברא .140

צריך שהנטילה תיעשה על ידי פעולה שבה האדם שופך את  -ובנטילת ידיים לאכילת לחם

  .םואי אפשר ליטול במים הנשפכים מאליהם למשל מצינור שמקלח מיהמים על הידיים 

)ד(  נוטלים ידיים בבוקר מיד כשקמים מהשינה על ידי עירוי  - נטילת ידיים שחרית .141

מים על הידיים לסירוגין באמצעות נטלה וב'כח גברא'.  הסיבה לנטילה זו היא משום שהידיים 

מכיוון שבלילה יש רוח רעה על  -חלק מהדעות  ולפי -נוגעות בלילה במקומות צנועים בגוף 

 האדם והנטילה מסלקת אותה. ראו גם ערך 'כח גברא'.

חובה  -ה( התורה מצווה שכאשר לובשים בגד שיש לו ארבע פינות  -)ד  - ציצית .142

חוטים שקושרים לארבע פינותיו. חכמים קבעו שיש לקשור ארבעה  -שיהיו לבגד 'ציציות' 

פול כל חוט לשניים ולקשור חמישה קשרים כפולים. בין הקשרים לשזור לכ -חוטים בכל פינה 

 'טלית קטן'. -'ארבע כנפות'  -חוט אחד העובר מסביב. ראו גם ערכים 'טלית' 

 

 

 תפילה .ב

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%94
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)ד( מילת הסכמה ומתן תוקף הנאמרת בסיומה של ברכה על ידי מי ששומע  –'אמן'  .143

 ומביעה שהברכה היא אמת והבקשה תתקיים. -אותה 

 ראו ערך 'פסוקי זדמרה'. – ברוך שאמר .144

)ד( מילים הנאמרות על ידי שליח הציבור בתפילת שחרית לפני ברכות  - 'ברכו' .145

ובהן הוא פונה לקהל לברך את ה': 'ברכו  -ובתפילת ערבית בתחילת התפילה  -קריאת שמע 

ה פונה את ה' המבורך'. תשובת הקהל היא: 'ברוך ה' המבורך לעולם ועד'. גם העולה לתור

 הברכות שלו. במילים אלה לקהל בתחילת 

,שנקראת כך על  תפילת העמידה הברכה הראשונה של -ברכת אבות -ברכת אבות .146

   . ויעקב יצחק ,שם האבות המוזכרים בה: "אברהם

הברכה השניה שבתפילת שמונה עשרה הפותחת ב"אתה  -ברכת גבורות  .147
 ומספרת על גבורותיו של הקב"ה.גבור" והחותמת ב"ברוך אתה ה' מחיה המתים, 

 
 תפילת העמידה )ו( אחת משלוש הברכות בסיום -)'מודים'(  ברכת ההודאה .148

'מודים  - עשרה'-קב"ה. ראו גם ערכים: 'תפילת שמונהועניינה הודאה ל - עשרה(-)שמונה

 דרבנן'. 

ובה מבקשים  - עשרה-ו( הברכה התשיעית בתפילת שמונה - )ה - ברכת השנים .149

ערך 'תפילת לכלכלה ולגשמים. ראו גם  - שהשנה תהיה מבורכת בכל הקשור ליבול האדמה

 עשרה'.-שמונה

העומדים לפני ארון הקודש )ו( ברכה הנאמרת על ידי הכוהנים  -ברכת כהנים  .150

ובה הם מברכים את הציבור בשלושה פסוקים  -בשעת חזרת הש"ץ בתפילות שחרית ומוסף 

מסובבים פניהם לקהל ומרימים את  -כו(. הכוהנים מתכסים בטלית -כד -מספר במדבר )ו 

 -ידיהם מתחת לטלית. לכן הברכה נקראת גם 'נשיאת כפיים'. ראו גם ערכים: 'שליח ציבור' 

 עשרה'. -'תפילת שמונה

אשר בחזרת  -עשרה -)ה( הברכה השלישית בתפילת שמונה – ברכת 'קדושה' .151

'תפילת  -'קדושה'  -הש"ץ )שליח ציבור( אומרים בה 'קדושה'. ראו גם ערכים: 'שליח ציבור' 

 .עשרה'-שמונה

 -ו( תפילה הכוללת מזמורי תהלים שעניינם שבח והודיה לה'  -ה -)ד   -'הלל'  .152

 רת בחגים ובראשי חודשים.ונאמ

ו( חלק מן החזרה בתשובה הוא וידוי של האדם בדיבור על חטאיו. ביום -)ג –וידוי  .153
החל מתפילת  -תיקנו חכמים להתוודות בכל התפילות  -יום הסליחה והכפרה  -הכיפורים 

 מנחה של ערב יום הכיפורים. 
ין( ממנים אדם )ד( כאשר יש לפחות עשרה מתפללים )מני - חזן / שליח ציבור .154

 -שיוביל את התפילה כשליח הציבור. חלק מהתפילות נאמרות על ידו בקול והציבור עונה לו 

 קדושה וקדיש. ראו גם ערך 'קדיש'.  -כמו בחזרת הש"ץ 

ובארבע פינותיו שזורות  -)ד( בד מלבני גדול העשוי בדרך כלל צמר  - טלית גדול .155

ת ובעת העלייה לתורה. שליח הציבור מתעטף ציציות. מתעטפים בטלית גדול בתפילת שחרי

 'שליח ציבור'. ,בה במשך התפילה. ראו גם ערכים  'טלית קטן' 

ה( תפילה הנאמרת בתפילת העמידה ובברכת המזון בחגים  -)ד  - 'יעלה ויבוא' .156

 'ראש חודש'. ,ובה בקשה שה' יזכרנו לטובה. ראו גם ערכים 'יום טוב'  - ראשי חודשיםוב

נאמרו למשה בסיני  -הדרכים שבהן נוהג הקב"ה בהנהגת העולם    - י"ג מידות .157

 ומשמשות כתפילה בעת צרה. -לאחר חטא העגל 

 שבח לה'. ראו גם ערךועניינה  -)ד( ברכה המסיימת את 'פסוקי דזמרה'  -'ישתבח'  .158

 'פסוקי דזמרה'.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9
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)ה( בשעת התפילה וקריאת שמע חשוב לא רק לומר את המילים אלא  - כוונת הלב .159

גם לחשוב על משמעותן ולהבין את כוונתן. בתפילה אנו צריכים להתכוון שאנחנו עומדים 

ילת לפני ה' ובקריאת שמע אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמים. ראו גם ערכים 'תפ

 'קריאת שמע'. ,העמידה' 

בחזרת הש"ץ בזמן ששליח הציבור אומר 'מודים' הקהל אומר נוסח  'מודים דרבנן' .160

-'שמונה -'שליח ציבור'  -'ברכת ההודאה'  -של הודאה. ראו גם ערכים 'תפילת העמידה' 

 עשרה'.

ים אשר בהיותם יחד אפשר לקי -)ד( כינוי לעשרה יהודים מעל גיל בר מצווה  -מניין  .161

אמירת קדיש  -למשל קריאה בתורה  -מצוות מסוימות הדורשות נוכחות של עשרה אנשים 

 וקדושה. 

 )ו( ראו ערך 'ברכת כהנים'. - נשיאת כפים .162

 הכולל במקרים - ות והחגיםשבתה - הרגיל של ימי החול תפילותסדר ה )ד( –סידור  .163

. מכיוון שיש מנהגי שני וחמישי רבים גם דינים וברכות שונות ואת קריאות התורה לימים

  .שוניםקיימים סידורים ומחזורים בנוסחים  - תפילה שונים בעדות ישראל

עשרה -ו( תפילה שמוסיפים בחנוכה ובפורים בתפילת שמונה -)ד  –'על הניסים'  .164

 .'פורים' -ובה מודים לקב"ה על הניסים שעשה לנו. ראו גם ערכים 'חנוכה'  -ובברכת המזון 

בוקר בתחילת תפילת )ד( פסוקים ומזמורי תהלים הנאמרים מדי  -' 'פסוקי דזמרה .165

וך שאמר' ומסתיימים בברכת 'ישתבח'. תוכן הפסוקים בברכת 'ברשחרית. מתחילים 

 והמזמורים הוא שבח לקב"ה. ראו גם ערך 'תפילת שחרית'.

 ראו ערך 'קריאת שמע'. –קבלת עול מלכות שמים  .166

)ד( הברכה השלישית של תפילת העמידה. בחזרת הש"ץ מוסיפים בה  -קדושה  .167

הקב"ה.  ראו גם ערכים 'שליח פסוקים המתארים את המלאכים המשבחים ומקדישים את 

 עשרה'.-'תפילת העמידה'/ 'תפילת שמונה -ציבור' 

שעניינה שבח ובקשה  -)ד( תפילה הנאמרת בארמית ובמניין בלבד  - קדיש .168

השומעים משתתפים  .והתגלות מלכותו בעולם -קב"ה ה להתגדלות והתקדשות שמו של

ועונים 'אמן' ו'יהא שמיה רבה' )יהא שמו גדול(. יש כמה סוגים של קדיש והוא נאמר בהתאם 

 'אמן'.  -בהזדמנויות שונות. ראו גם ערכים 'מניין' 

בציבור בספר התורה בימים שני  ו( מנהג ישראל לקרוא -)ד  – קריאת התורה .169

 .בשבתות ובמועדים -וחמישי 

ד(  -)ד( אמירת הפסוק 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד' )דברים ו  - קריאת שמע .170

בכוונה לקבל עול מלכות שמים. מצווה מהתורה לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב. יחד עם 

פרשת 'והיה  -רשת 'שמע' הפסוק הראשון אומרים עוד שלוש פרשיות הכתובות בתורה: פ

 אם שמוע' ופרשת 'ויאמר'. 

ה( פנייה אל ה'. חז"ל הגדירו את התפילה כ'עבודה שבלב'. אנשי  -)ד  - תפילה .171

 -כנסת הגדולה קבעו להתפלל שלוש תפילות בכל יום. ראו גם ערכים 'תפילת שחרית' 

 עשרה'.-'תפילת שמונה -'תפילת ערבית'  -'תפילת מנחה' 

 עשרה'.-ראו ערך 'תפילת שמונה -  תפילת העמידה .172

שבו  - פסחביום הראשון של חג ה תפילת מוסף)ד( פיוט הנאמר ב תפילת טל .173

 - עד שמחת תורה. ראו גם ערכים 'חג הפסח' - מפסיקים לבקש גשם ומתחילים לבקש טל

 'תפילת מוסף'.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%99_%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%99_%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%97
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 - בראשי חודשים ובחגים - תפילה מיוחדת שמוסיפים בשבתות -)ד(  תפילת מוסף .174

קריאת התורה של תפילת שחרית. התפילה תוקנה כנגד קורבנות המוסף  הנאמרת לאחר

 .שהקריבו בבית המקדש

 חצות היום בין חצי שעה לאחרבזמן ש - הנאמרת בכל יום תפילה)ד(  - תפילת מנחה .175

וחז"ל קבעו שהיא תהיה  - יצחק אבינו תיקן את תפילת מנחה - לפי חז"ל .שקיעת החמהועד 

 'תפילת ערבית' - בזמן הקרבת קורבן התמיד של בין ערביים. ראו גם ערכים 'תפילת שחרית'

 עשרה'. -'תפילת שמונה -

יעקב אבינו תיקן אותה  - הנאמרת מדי ערב. לפי חז"ל תפילה)ד(  - תפילת ערבית .176

וחז"ל קבעו את זמנה כנגד הזמן שבמקדש היו מעלים על המזבח את החלבים והאיברים 

 - 'תפילת שחרית' - ה'עשר-ראו גם ערכים 'תפילת שמונה .מהקורבנות שהוקרבו ביום

 'תפילת מנחה'.

 הנאמרת מדי בוקר וזמנה עד שליש היום. לפי חז"ל תפילהה(  - )ד – תפילת שחרית .177

אברהם אבינו תיקן אותה וחז"ל קבעו שהיא תהיה כנגד זמן הקרבת קורבן התמיד של  -

 'תפילת ערבית'. - 'תפילת מנחה' - עשרה'-שחר. ראו גם ערכים 'תפילת שמונה

)ה( תפילת עמידה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה כללה  - עשרה-תפילת שמונה .178

ה ברכת המינים )'ולמלשינים'(. חורבן הבית נוספה לואחרי  - עשרה ברכות-במקור שמונה

וחז"ל  -מנחה וערבית  -בתפילות שחרית  -אנשי כנסת הגדולה תיקנו לומר אותה בכל יום 

מכיוון  -כי היא עיקר התפילה. התפילה מכונה גם 'תפילת עמידה'  -כינו אותה בשם 'תפילה' 

 שהיא נאמרת בעמידה וברגליים צמודות.

 

 סעודה וברכות .ג

 

 של  -סמ"ק( ומעלה  225-)כ ארבע 'ביצים' אכילה בכמות  ד() - קביעת סעודה .179

ראו גם ערך 'ברכת  מחייבת ברכת המוציא ואחריה ברכת המזון.  מאפה מחמשת מיני דגן

 המזון'.

ויש בה דברי שבח ותודה לקב"ה.  -ה( תפילה קצרה שקבעו חז"ל  -)ג  - ברכה .180

הברכות נאמרות במצבים שונים ונפתחות במילים: 'ברוך אתה ה''. ראו גם ערכים: 'ברכה 

'ברכת  -ברכות ראשונות' ' - 'ברכות הנהנין' -'ברכות התורה'  -'ברכות הראייה'  -מעין שלוש' 

'ברכת  -'ברכת החודש'  -'ברכת ההודאה'  -'ברכת הגומל'  -' 'ברכת בורא נפשות -' אשר יצר

'ברכת  -'ברכת לישב בסוכה'  -'ברכת כהנים'  -'ברכת השנים'  -'ברכת המזון'  -הלבנה' 

 'ברכת שהחיינו'. -קדושה' 

או  -)ה( ברכה הנאמרת לאחר אכילת פירות משבעת המינים  - ברכה 'מעין שלוש' .181

העשוי מחמשת מיני דגן. ברכה זו היא תמצית של שלוש לאחר אכילת מאפה או תבשיל 

 -ומכאן שמה. ראו גם ערכים: 'שבעת המינים'  -הברכות הראשונות הנאמרות בברכת המזון 

 'ברכת המזון'.

הרחת ריח טוב או  -שתייה  -)ה( ברכות הנאמרות לפני אכילה  - ברכות הנהנין .182

העולם. ראו גם ערך 'ברכות ומבטאות הכרת טובה על ההנאה מ -ראיית מראה יפה 

 ראשונות'.

)ה( ברכות הנאמרות על אירועים או תופעות טבע נדירים ויוצאי  - ברכות הראייה .183

דופן. ביניהן ברכת 'זוכר הברית' הנאמרת על הקשת; ברכת 'שכוחו וגבורתו מלא עולם' 

 הנאמרת על רעמים.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
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שתייה וריח.  -אכילה כגון  -ה( ברכות הנאמרות לפני הנאה  -)ג  – ברכות ראשונות .184

ועלינו  -חכמים תיקנו אותן כדי שנזכור כי הנאתנו מהעולם היא הודות למי שברא אותו 

 להודות על כך. ראו גם ערך 'ברכות הנהנין'.

)ה( ברכה הנאמרת לאחר אכילת מאכלים ומשקאות  -ברכת 'בורא נפשות'  .185

המזונות ושבעת  -שחכמים לא קבעו לברך עליהם ברכה מיוחדת כמו שקבעו על הלחם 

 'ברכה מעין שלוש'. - המינים. ראו גם ערכים: 'ברכת המזון'

)ה( ברכת הודאה של אדם הניצל מצרה. חז"ל מזכירים ארבעה  -ברכת 'הגומל'  .186

מי שהיה חולה  - מי שהלך במדבר - מי שהפליג בים :ך להודותמצבים שלאחריהם צרי

 .ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית האסורים

ה( ברכה הנאמרת לאחר אכילת לחם בשיעור של לפחות 'כזית'.  - )ג - ברכת המזון .187

 אמירת הברכה היא מצווה מהתורה ונלמדת מהפסוק: 'ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך 

)ה( ברכה הנאמרת על דבר חדש או מחודש: על פרי הנאכל  -ברכת 'שהחיינו'  .188

או על מצווה נדירה יחסית. כמו כן הברכה נאמרת  -על בגד חדש  -הראשונה בעונה  בפעם

יום הכיפורים ושלושת הרגלים. ברכה זו  -בכניסתם של המועדים מהתורה: ראש השנה 

 מכונה גם 'ברכת הזמן'. ראו גם ערך 'שלושת הרגלים'.

יין, דבש, שמן  –מאכל שנשפך עליו אחד משבעה משקים  -טיבולו במשקה דבר ש .189

והוא עדיין לח או רטוב. לפני אכילת מאכל כזה )למשל: תפוח  -זית, חלב, טל, דם, מים 

 שנשטף במים והוא עדיים רטוב( צריך ליטול ידיים בלי לברך על נטילת ידיים.

ל ידיים לפני סעודה שיש בה לחם )ד( חז"ל תיקנו שיש ליטו - נטילת ידיים לסעודה .190

על ידי עירוי מים על הידיים באמצעות נטלה. אחד הטעמים לנטילה זו הוא מפני שהידיים  -

ואין ראוי לאכול בידיים  -עסקניות ונוגעות במקומות שיש בהם זיעה או במקומות מטונפים 

 '.גברא כח' גם ראומזוהמות. 

ה( תפילה הנאמרת בתפילת העמידה ובברכת המזון בחגים  -)ד  - 'יעלה ויבוא' .191

 'ראש חודש ' -ובה בקשה שה' יזכרנו לטובה. ראו גם ערכים 'יום טוב'  -ובראשי חודשים 

פעולה הנעשית מכוחו של האדם ]גברא = אדם[. בנטילת ידיים בבוקר   –כח גברא  .192

ידי פעולה שבה האדם שופך את  צריך שהנטילה תיעשה על - ובנטילת ידיים לאכילת לחם

 המים על הידיים ואי אפשר ליטול במים הנשפכים מאליהם למשל מצינור שמקלח מים. 

)ה( הברכות שאנו מברכים תוקנו על ידי חכמים. כאשר אדם  -' 'ספק ברכות להקל .193

או כדי להימנע מלהזכיר לשווא את שם ה'. ר -לא יברך שוב  -אינו יודע או אינו זוכר אם בירך 

 ערך 'ברכה'.

עשרה -ו( תפילה שמוסיפים בחנוכה ובפורים בתפילת שמונה -)ד  –'על הניסים'  .194

 .ובה מודים לקב"ה על הניסים שעשה לנו. ראו גם ערכים 'חנוכה' , 'פורים' -ובברכת המזון 

 -)ה( מאפה העשוי מאחד מחמשת מיני דגן שאינו לחם  - 'פת הבאה בכיסנין' .195

צריך ליטול  -ות'. אם אוכלים כמות גדולה )שיעור ארבע ביצים( ממנו ברכתו 'בורא מיני מזונ

 -ידיים ולברך 'המוציא' לפני ו'ברכת המזון' אחרי. ראו גם ערכים 'נטילת ידיים לסעודה' 

 'ברכת המזון'. 

)ה( כללים בהלכה הקובעים את סדר הברכות כשרוצה האדם  - קדימה בברכות .196

או כשהוא רוצה לאכול כמה מאכלים שלכולם ברכה זהה. לאכול כמה מאכלים מסוגים שונים; 

 ראו גם ערך 'ברכות ראשונות'.

 כשרות .ד
 

בבישול  -ו( בשר שהתערבב בחלב אסור מהתורה באכילה  -)ג  – בשר בחלב .197

 למכור אותו לגוי וכדומה(. -כגון להאכיל בו את הכלב  -ובהנאה )שתגרום תועלת או רווח 
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 -)ה( הכנסת כלים למים רותחים כדי להכשירם  - הגעלה )'כבולעו כך פולטו'( .198

או להסיר מהם בשר או חלב שבלוע  -להסיר מהם לחלוטין כל חמץ לקראת חג הפסח 

 'בשר בחלב'. -'מאכלות אסורים'  - להכשרת הכלי. ראו גם ערכים: 'חמץ' -בדפנותיהם 

שר ניתן )ג( אישור על כשרות האוכל או על כשרות מקום הכנת האוכל. ההכ - ֶהְכֵשר .199

 באמצעות תעודת כשרות. ראו גם ערך 'כשרות'. -על פי השגחת משגיח על הכנת האוכל 

כו( מחייב להוציא את  -)ג( איסור אכילת הדם מהתורה )ויקרא ז  – הכשרת בשר  .200

הדם מהבשר כדי שאפשר יהיה לאוכלו. לשם כך יש צורך להכשיר את הבשר בעזרת מלח 

ו. לאחר ההכשרה הבשר כשר לאכילה. ראו גם ערך הסופג את הדם ומים השוטפים אות

 'כשרות'.

שלפיו האיסור יוצא מדפנות הכלי  -)ה( כלל בהלכות כשרות  – 'כבולעו כך פולטו' .201

מגעילים על ידי  -כלי ששימש למרק רותח  -באותה דרך שבה הוא נבלע בתוכו. לדוגמה 

 'מאכלות אסורים'. -'כשרות'  -טבילתו במים רותחים. ראו גם ערכים 'הגעלת כלים' 

 סוגי המזון המותרים )ג( מערכת כללים של מצוות ואיסורים שעניינם -כשרות  .202

 והאסורים. ראו גם ערך 'מאכלות אסורים'.

ַבר ַמֲאָכל  –ו( מאכלים האסורים מהתורה. ַמֲאָכל ָכֵשר  -)ג  - מאכלות אסורים .203 דְּ

לֹו. ראו ערכים 'סימני טהרה'  ָאכְּ  'כשרות'.  -ֶשֺםָּתר לְּ

 ראו ערך 'סימני טהרה'. – מפריסות פרסה .204

יש  -זה חלב וזה בשר  -)ו( כאשר שני אנשים אוכלים על שולחן אחד  - סימן היכר .205

לשים סימן היכר ביניהם כדי שלא יאכלו בטעות זה מצלחתו של זה. ראו גם ערך 'בשר 

 בחלב'.

)ג( התורה מציינת כללים ברורים להבחנה בין בעלי  – סימני טהרה בבשר ובדגים .206

גרה )מערכת עיכול בת ארבע קיבות(; חיים טמאים לטהורים: בהמות טהורות מעלות 

הפרסה מחולקת וחתוכה לשניים(. אם מתקיימים רק  -מפריסות פרסה )כף הרגל שסועה 

רק בעלי סנפיר וקשקשת בתוך המים הם  -היא טמאה. בדגים  -חלק מהתנאים בבהמה 

 'מאכלות אסורים'. -דגים טהורים. ראו גם ערכים 'כשרות' 
 

 שבת .ה
 

 )ו( ראו 'מלאכה בשבת'.  - אבות מלאכה ותולדות .207

)ו( תוספת לברכת 'חונן הדעת' בתפילת ערבית הנאמרת במוצאי  - 'אתה חוננתנו' .208

 שעניינה הבדלה בין קודש לחול. ראו גם ערך 'הבדלה'.  -שבת 

)ו( אחד מסוגי ה'מוקצה' האסורים בטלטול. כאשר חפץ אחר  - בסיס לדבר האסור .209

הופך גם הבסיס למוקצה  -גון מעות על צלחת( המוגדר 'מוקצה' מונח על דבר אחר )כ

 בעצמו. ראו גם ערך 'מוקצה'.

להבדיל בין השבת  -)ד( ברכות שאומרים במוצאי שבת ובמוצאי יום טוב  - הבדלה .210

בורא  - על הבשמים בורא פרי הגפן,  - לימות החול. ההבדלה כוללת ארבע ברכות: על היין

'המבדיל בין קודש לחול'.  -ועל ההבדלה עצמה   בורא מאורי האש, - על הנרמיני בשמים,  

 במוצאי יום טוב אין מברכים על הנר ועל הבשמים. ראו גם ערך 'אתה חוננתנו'.

 חכמים אסרו לטלטל מוקצה בשבת ויש לכך כמה טעמים, כגון: כדי -מוקצה  טלטול .211

 שלא יבוא לעשות בו מלאכה או כדי שהשבת לא תראה כיום חול, ועוד.   

מכיוון  -)ו( אחד מסוגי המוקצה שנאסר בטלטול בשבת  - לאכתו לאיסורכלי שמ .212

למשל: מספריים. מותר לטלטל כלי שמלאכתו  -שהוא משמש למלאכה האסורה בשבת 

או  אם צריכים  -לאיסור לצורך שימוש מותר למשל לפתוח במספריים אריזה של אוכל 
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 -'מוקצה מחמת חסרון כיס'  -להשתמש במקום שעליו הוא מונח. ראו גם ערכים 'מוקצה' 

 'מוקצה מחמת גופו'.

)ו( דבר שאסור לטלטל בשבת מכמה סיבות אפשריות: כלי ששימושו הוא  - מוקצה .213

ועוד. ראו גם ערכים 'כלי שמלאכתו  -למלאכה האסורה בשבת; דבר שאינו ראוי לשימוש 

 'מוקצה מחמת חסרון כיס'.  -'מוקצה מחמת גופו'  -לאיסור' 

דבר שאינו כלי ואינו מאכל אדם או  - מוקצהאחד מסוגי ה)ו(  –גופו' ת 'מוקצה מחמ .214

'כלי שמלאכתו לאיסור'  -גם ערכים 'מוקצה' ראו  .חולו עצים - אבנים כמו למשל - בהמה

 'מוקצה מחמת חסרון כיס'. 

 -כלי המיועד לשימוש מיוחד  -י המוקצה )ו( אחד מסוג –'מוקצה מחמת חסרון כיס'  .215

או  -למשל: סכין שחיטה  -ומקפידים שלא לעשות בו שימוש למלאכה אחרת כדי שלא ייפגם 

'כלי שמלאכתו לאיסור'  -כלים העומדים למכירה ואין להשתמש בהם. ראו גם ערכים 'מוקצה' 

 'מוקצה מחמת גופו'. -

ל מלאכה בשבת. חכמים למדו את ו( התורה אסרה לעשות כ -)ד  –מלאכה בשבת  .216

שנקראו 'ל"ט אבות  -המלאכות שהיו נעשות במשכן  39-המלאכות האסורות בשבת מ

מלאכות שלא היו במשכן אך מפאת הדמיון להן  -וגזרו מכל אחת מהן 'תולדות'  -מלאכה' 

 נאסרו גם כן. ראו גם ערך 'שבת'.  

וציא כל דבר מרשות )ו( אחת מל"ט אבות מלאכה. אסור לה - מלאכת הוצאה' .217

או לטלטל ארבע אמות )כשני מטרים( ברשות הרבים. ראו גם  -הרבים לרשות היחיד ולהפך 

 'רשות היחיד'. -ערכים 'רשות הרבים' 

שממנו למדו שאסור  - יג -)ו( ביטוי מתוך ישעיהו נח  -'ממצוא חפצך ודבר דבר'  .218

 .לדבר או לעשות בשבת גם מעשים שהם רק הכנה לדברים האסורים בשבת

מכיוון שלא היה מוכן  -)ו( אחד מסוגי המוקצה שנאסר בטלטול בשבת  - 'נולד' .219

ביצה שנולדה בשבת או פירות שבערב שבת היו עדיין בוסר.  -לשימוש בכניסת שבת. למשל 

 '.'שבת -ראו גם ערכים 'מוקצה' 

אסור להוציא חפצים בשבת מרשות היחיד לרשות  -)ו( מדין תורה  - עירוב חצרות .220

הרבים או להכניס אותם מרשות הרבים לרשות היחיד. חכמים הוסיפו שאסור להוציא גם 

מרשות היחיד של אדם אחד לרשות היחיד של אדם אחר וכן לטלטל ברשות המשותפת 

 -שבהם האיסור לטלטל הוא מדברי חכמים  לכמה אנשים שאיננה רשות הרבים. במקומות

וזאת בדרך של הקפת  -תיקנו חכמים שאפשר להפוך את המקום לרשות משותפת אחת 

וכן בהכנת כמות מסוימת של אוכל )בדרך כלל משתמשים  -השטח בגדר או בצורת הפתח 

 -' 'רשות היחיד -במצה( שתהא פת המשותפת לכל הדיירים. ראו גם ערכים 'מלאכת הוצאה' 

 'רשות הרבים'.

פרשיות הנקראות בבתי הכנסת לפי  54-ו( התורה מחולקת ל -)ד  – פרשת השבוע .221

לאורך השנה כולה  )בשנה לא מעוברת קוראים לעתים שתי פרשות  -הסדר מדי שבת 

 מחזור קריאת כל התורה מתחיל בשבת שאחרי סוכות ומסתיים בשמחת תורה.  -ברצף( 

רת בכניסת השבת וכוללת מזמורי תהלים והפיוט )ו( תפילה הנאמ - קבלת שבת .222

 'לכה דודי'. ראו גם ערך 'שבת'.

וכן בחגים. הקידוש  -)ד( ברכה על היין הנאמרת בליל שבת ובשבת בבוקר  - קידוש .223

אחת על היין  -ומברכים שתי ברכות  -בערב הוא כנגד המצווה 'זכור את יום השבת לקדשו' 

ונוהגים להזכיר פסוקים של  -ר הוא מתקנת חכמים ואחת על קדושת השבת. הקידוש בבוק

 שבת ולברך רק ברכת 'בורא פרי הגפן'. ראו גם ערך 'שבת'.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A6%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C
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 - לפחות טפחים )ו( שטח בגודל של ארבעה על ארבעה –( היחיד' )שבת'רשות  .224

מהתורה אין להוציא דבר מרשות היחיד  .ס"מ( 80-שגובהה עשרה טפחים )כ מחיצההמוקף ב

 עירוב חצרות'. - לרשות הרבים. ראו גם ערכים 'מלאכת הוצאה'

מטרים( ואינו מקורה )למשל  8אמה ) 16)ו( שטח שרוחבו  – ם' )שבת('רשות הרבי .225

רחוב(. ויש הסוברים שצריך תנאי נוסף: שעוברים בו ביום אחד כשש מאות אלף איש לפחות. 

ואסור להוציא ממנו דבר  - במקום כזה אסור לטלטל יותר מארבע אמות )כשני מטרים(

'עירוב  - ו. ראו גם ערכים 'מלאכת הוצאה'לרשות היחיד או להכניס דבר מרשות היחיד אלי

 חצרות'.

כפי  - ו( היום השביעי והקדוש בשבוע שבו אסור לעשות כל מלאכה - )ד - ַשָבת .226

שהקב"ה שבת ממלאכתו ונח ביום השביעי לבריאת העולם. השבת היא גם זכר ליציאת 

 'מלאכה בשבת'.סמל לקשר בין הקב"ה לבני ישראל. ראו גם ערך  - ונחשבת לאות - מצרים

למשל חזן או  - )ו( קבלת שכר עבור מלאכה שנעשתה בשבת בהיתר - שכר שבת .227

אולם אפשר לקבל שכר עבור ההכנה  - מלצר. להלכה אסור לקבל שכר עבור עבודה בשבת

 לשבת.

שקיעת סמוך ל - ביום שישי שבת)ו( תוספת מחול על הקודש לפני ה -תוספת שבת  .228

. בזמן זה אנו מקבלים על עצמנו שלא לעשות צאת הכוכבים לאחר - מוצאי השבתוב - החמה

כדי להוסיף על הקודש ולהרחיק את כניסת שבת ויציאתה. ראו  - מלאכות האסורות בשבת

 'מלאכה בשבת'. - גם ערכים 'שבת'

 

 מצוות התלויות בארץ

 -)ד( מכל מה שצומח באדמת ארץ ישראל: פירות  - ומעשרותהפרשת תרומות  .229

יש להפריש תרומות ומעשרות בטרם אוכלים ממנו או נהנים ממנו )כגון  -ירקות וכדומה 

 נתינתו כמאכל לבעלי חיים(. ראו גם ערך 'תרומות ומעשרות'.
ָרקֹות וֵפרֹות – טבל .230  )ה( פירות וירקות שטרם הפרישו מהם תרומות ומעשרות. יְּ

רֹות  רומֹות וַמַעשְּ שו ֵמֶהם ּתְּ רְּ ֵפק ֶטֶבל'. ראו גם ערך  -ֶשלֹא ָידוַע ָלנו ִאם ֺהפְּ ָרִאים 'סְּ ִנקְּ

 'תרומות ומעשרות'.

אסור באכילה  -ה( פרי העץ שעדיין לא מלאו לו שלוש שנים משתילתו  -)ד  - עורלה .231

 ונקרא 'עורלה'. ראו גם ערך 'ט''ו בשבט'.  -או בהנאה 

ו( בפירות הגדלים בארץ בשנת השמיטה יש קדושה  -)ד  - פירות שביעית קדושת .232

מותר לאוכלם אך אסור להשחיתם או להשתמש בהם בשימוש לא מקובל. ראו גם ערך  –

 'שנת השמיטה'.

)ד( השנה השביעית במחזור של שבע שנים. בשנה זו יש לשבות  - שנת השמיטה .233

 ו גם ערך 'קדושת פירות שביעית'.מעבודת האדמה וכן לשמוט חובות כספיים. רא

מצווה מן התורה להפריש תרומות ומעשרות מגידולי ה(  -)ד  –תרומות ומעשרות  .234

החלות מן  -ולתת אותם לכוהנים וללוויים. מצווה זו היא מן 'המצוות התלויות בארץ'  -הקרקע 

ות: ישנם כמה סוגים של תרומות ומעשר .התורה רק על גידולים הצומחים בארץ ישראל

תרומה גדולה הניתנת לכהן; מעשר ראשון הניתן ללוי; תרומת מעשר שהלוי נותן מתוך 

מעשר שקיבל לכהן; מעשר שני שמעלים לירושלים ואוכלים שם; ומעשר עני שבחלק מהשנים 

 מפרישים אותו במקום מעשר שני ונותנים לעני.

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A4%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A4%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%94_(%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94)
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A9%D7%91%D7%AA
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%94&action=edit&redlink=1
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%94&action=edit&redlink=1
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%94&action=edit&redlink=1
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99_%D7%A9%D7%91%D7%AA
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
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 ין אדם לחברוב
 

מצווה להשיבו לבעלים  -ונמצא  -הוא ה( חפץ שבעליו אינו יודע היכן  -)ג  - אֵבדה .235

 ראו גם ערך 'השבת אבדה'.  .על פי סימנים

לגבי טיב  -של הקונה או של המוכר  -)ה( איסור הטעיה במסחר  - אונאת ממון .236

 הסחורה או מחירה. 

)ה( אחד מחמישה תשלומים שאדם המזיק לחברו )'חובל'( חייב לשלם לו  - בושת  .237

 -הבושת הוא תשלום הבא כפיצוי על הבושה שנגרמה מהחבלה. ראו גם ערכים 'חובל'  –

 'ֶשֶבת'.   -'ריפוי'  -'צער'  -'נזק' 

ומטרותיה הן לעזור  -ה( מצווה הנחשבת כגמילות חסדים  -)ד  - ביקור חולים .238

 תפלל עליו. ראו גם ערך 'גמילות חסדים'.לחולה ולה

 אסורה מהתורה.  -ללא הסכמתו  -)ה( לקיחת חפץ או כסף בכוח מבעליו  - גזלה .239

מצווה לעזור לכל אדם בכסף או במעשה ואפילו בדברי עידוד  )ו( –גמילות חסדים  .240

 וכדומה. 

 רה. אסורה מהתו -)ה( לקיחת חפץ או כסף ללא רשות בעליו וללא ידיעתו  -גנבה  .241

למשל למכור לו חפץ באיכות נמוכה ולשקר  - להטעות אדם אסורה( ) - גניבת דעת .242

למשל  - ל הכוונות האמתיות כלפיואו לתת לו רושם מוטעה ע - שהוא באיכות טובה יותר

 בשעה שהנך יודע שהוא לא מעוניין לאכול. - להציע לו לאכול כדי שיחשוב שאתה נדיב

 )ה( חובה על כל אדם למנוע נזק שעלול להיגרם מכל דבר השייך לו - הסרת מכשול .243

 או לסגור חוטי חשמל בארון וכדומה.  - למשל להקיף בור בגדר כדי שלא יפלו לתוכו -

אסור להתעלם ממנו ויש לעשות  - )ג( אם נמצא חפץ ללא בעלים – השבת אבדה .244

על ידי נתינת סימנים באבדה על ידי המאבד בעל החפץ. ראו גם  - מאמץ להשיבו לבעליו

 ערך 'אבדה'.

 'צער' - )ה( מי שגרם חבלה לאדם אחר בגופו חייב בחמישה תשלומים: 'נזק' - חובל .245

 'שבת'. - 'בושת' - 'ריפוי' - 'צער' - ת'. ראו גם ערכים 'נזק''ֶשֶבת' ו'בוש - 'ריפוי' -

לשמוע בקולם ולסייע  - )ה( מצווה מהתורה לנהוג כבוד בהורים - כיבוד אב ואם .246

 להם במה שהם צריכים. ראו גם ערך 'מורא אב ואם'. 

מי שמוצא אבידה חייב לקחתה ולהשיבה לבעליה ואסור לו  -)ה(  'לא תתעלם' .247

 'השבת אבדה'. - מהאבידה. ראו גם ערך 'אבדה'להתעלם 

)ה( יש לנהוג ביראה כלפי ההורים ולא לעשות פעולות העלולות  -'מורא אב ואם'   .248

ואין לדבר אליהם בחוסר כבוד.  -להם להתפרש כזלזול. למשל: אין לשבת בכיסא המיוחד 

 ראו גם ערך 'כיבוד אב ואם'.

)ה( מצווה לתת עשירית מהרווחים לצדקה ואסור לתת יותר  - מעשר כספים .249

 כדי שהנותן עצמו לא יהפוך לעני. ראו גם ערך 'צדקה'. -מחמישית 

)ו( מצווה מהתורה להלוות לעני כסף. מצוות ההלוואה גדולה יותר  - מצוות הלוואה  .250

אלא מי שנקלע  -מכיוון שההלוואה ניתנת בדרך כלל לאדם שאינו עני גמור  -ממצוות הצדקה 

 והיא עשויה לעזור לו לעמוד על רגליו בטרם ייפול לעוני. ראו גם ערך 'צדקה'. -למצוקה 

הנעשית  -ה( אחת הדרכים הנעלות יותר לקיום מצוות הצדקה  -)ג  - מתן בסתר .251

כדי למנוע בושה מהעני. ראו  -באופן כזה שהעני לא יידע ממי קיבל והנותן לא יידע למי נתן 

 צדקה'. גם ערך '

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%94
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התובע מהלווה להחזיר לו את ההלוואה שהלווה לו.  -)ו( בעל החוב  - נוגש / נושה .252

התורה אסרה על בעל החוב לתבוע את חובו מהלווה אם הוא יודע שאין ללווה כסף להחזיר 

 לו. ראו גם ערך 'מצוות הלוואה'.

 –ם לו )ה( אחד מחמישה תשלומים שאדם המזיק לחברו )'חובל'( חייב לשל – 'נזק' .253

משלמים עוד  -פיצוי על הפגיעה בגופו או ברכושו של האדם. כאשר הפגיעה היא באדם עצמו 

 'ֶשֶבת'.  -'ריפוי'  -'בושת'  -'צער'  -'נזק'  -תשלומים מלבד הנזק. ראו גם ערכים 'חובל' 

אבל הוא מסרב להחזירו. כגון:  -)ה( מי שהגיע לידו כסף של חברו בהיתר  -עושק  .254

חפץ מחברו ומסרב להשיבו  מחברו ואינו רוצה להחזיר את ההלוואה; או מי ששאל מי שלווה

 לו; או מי שחייב משכורת לפועלים ומסרב לשלם להם.

כנגד  –אחד מחמישה תשלומים שאדם המזיק לחברו )'חובל'( חייב לשלם לו  –צער  .255

 זק'. 'נ -'בושת'  -'שבת'  -'ריפוי'  -הצער שגרם לחברו. ראו גם ערכים 'חובל' 

 -ו( איסוף כסף לצדקה על ידי גבאי או אדם אחר נאמן  -ה  -ד  -)ג  - קופת צדקה .256

כי אז הנותן אינו יודע למי נתן  -המחלקות לעניים באופן הוגן. יש יתרון לתת צדקה באופן זה 

 והעני אינו יודע ממי קיבל ונמנעת בושה. ראו גם ערך 'צדקה'.

 כסף לעניים. ראו ערך 'גמילות חסדים'.מצוות עשה לתת כסף או שווי  – צדקה .257

 -)ה( אחד מחמישה תשלומים שאדם המזיק לחברו )'חובל'( חייב לשלם לו  – ריפוי .258

 'בושת' -'ֶשֶבת'  -'צער'  -'נזק'  -עבור הוצאות הריפוי שנגרמו לחברו. ראו גם ערכים 'חובל' 

 -ייב לשלם לו )ה( אחד מחמישה תשלומים שאדם המזיק לחברו )'חובל'( ח – ֶשֶבת .259

 -'נזק'  -עבור הזמן שבו הניזוק נאלץ לשבות ולא לעבוד בשל החבלה. ראו גם ערכים 'חובל' 

 'בושת'. -'ריפוי'  -'צער' 

 

 


