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עיֹלית מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי עיֹליתבמה מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי במה

תורה תֹלמוִד מצות בענין - נשא תורהפר' תֹלמוִד מצות בענין - נשא פר'

מפיך" התורה ספר ימוש "ֹלא שנאמר ֹלפי ת"ֹל מה ִדגנך" "ואספת ת"ר (ֹלה:) ברכות
ישמעאֹל. ר' ִדברי ארץ ִדרך מנהג בהם הנהג ִדגנך ואספת ת"ֹל ככתבן ִדברים יכוֹל
מֱקום שֹל רצונו עושין שישראֹל בזמן אֹלא וכו' חורש אִדם אפשר אומר יוחאי בן ר"ש
ר' ִדֹלִדעת ורשב"י ישמעאֹל ר' ִדנחֹלֱקו מבואר וכו'. אחרים ע"י מֹלאכתן נעשית
חייב וֹלרשב"י ֹלפרנסתו ֹלעסוֱק ֹלהשתִדֹל עֹליו מ"מ ימוש" "ֹלא ִדכתיב אף ישמעאֹל

מאֹליו. תבוא ופרנסתו בתורה ֹלעסוֱק

שיטתם ורשב"י ישמעאֹל ר' הפכו במנחות ִדשם (צט:) במנחות אורה בֱקרן והֱקשה
כיון ישמעאֹל ר' ֹלו וענה יוונית בחכמה ֹלעסוֱק מהו ישמעאֹל רבי את ִדמה רבי ִדשאֹל
ֹלֹלמוִד ואסור והֹליֹלה היום כֹל בה ֹלעסוֱק חייב מפיך" התורה ספר ימוש "ֹלא ִדכתיב
ִד"ֹלא ֱקרא ֱקיים וערבית בשחרית ֱקרא ִדאם שם רשב"י ִדעת ואיֹלו יוונית חכמה
כיון יוונית חכמה ֹלֹלמוִד מותר ִדֹלרשב"י ארור ִד"ה (סִד:) במנחות התוס' וכתבו ימוש"
בזה עמִד וכן שיטתם ִדהפכו נמצא וערבית. בשחרית ימוש" ִד"ֹלא ֱקרא שֱקיים

שם. בברכות חיות מהר"ץ בהגהות

שני בית בימי ִדגזרו כיון הֱקשו במנחות שם התוס' ִדהנה הִדברים ביישוב ונראה
חכמה ֹלֹלמוִד מותר ִדֹלרשב"י מבואר היאך יוונית חכמה בנו שיֹלמִד מי עֹל בארור
גזרו ֹלא ִדבזה המֹלכות ֹלצורך כגון ֹלצורך אמורים רשב"י ִדִדברי ותירצו יוונית
ֹלצורך שֹלא ִדאיירי ע"כ יוונית חכמה ֹלֹלמוִד ישמעאֹל ר' ִדאסר ִדהא התוס' והוסיפו
בשחרית ימוש" "ֹלא יִדי ִדיצא ֹלרשב"י ִדבשֹלמא תמוהים וִדבריהם התוס'. עכ"ִד
ישמעאֹל ר' ֹלִדעת אבֹל ֹלצורך גזרו ִדֹלא ֹלומר שייך גזירה מטעם האיסור וכֹל וערבית
נראה אמנם מותר. ִדֹלצורך ֹלומר מהיכ"ת היום כֹל הוא ימוש" ִד"ֹלא ִדֱקרא ִדס"ֹל
ִדברי תחיֹלה מביאה ִדהגמ' ִדמנחות מהסוגיא וביה מיניה מוכחים התוס' שִדברי
ר' ִדעת הגמ' מביאה אח"כ ימוש" "ֹלא יִד"ח יצא וערבית שחרית ֱק"ש ִדֱקרא רשב"י
ומביאה היום כֹל פירושו ימוש" ִד"ֹלא ִדס"ֹל יוונית חכמה ֹלֹלמוִד שאסר ישמעאֹל
חכמה ֹלֹלמוִד המתיר נחמני בר שמואֹל ר' ִדעת עֹל בזה חוֹלֱק ישמעאֹל ִדר' הגמ'
והסוגי' עיי"ש. ברכה אֹלא מצווה וֹלא חובה ֹלא אינו ימוש" ִד"ֹלא ִדֱקרא ִדס"ֹל יוונית
ֹלמה א"כ יוונית חכמה ֹלֹלמוִד מותר ִדֹלרשב"י התוס' שכתבו ִדכיון ביאור צריכה
עֹל גם חוֹלֱק הוא הרי נחמני בר שמואֹל ר' עֹל רֱק חוֹלֱק ישמעאֹל ִדר' הגמ' מציינת
ורֱק יוונית חכמה ֹלֹלמוִד אסור ֹלרשב"י גם ִדווִדאי התוס' כִדברי ועכצ"ֹל הנ"ֹל. רשב"י
ֹלצורך. שֹלא היה ִדאסר ִדמה אֹלא ֹלצורך מתיר ישמעאֹל ר' וגם ֹלצורך היה ִדהתיר הא
ֱקרא ִדֹלִדיִדיה כיון ֹלצורך מותר ישמעאֹל ֹלר' ִדגם מהיכ"ת יֱקשה עִדיין ִדמ"מ אֹלא

היום. כֹל הוא ימוש" ִד"ֹלא

גם ִדווִדאי שכתב תורה מתֹלמוִד פ"א שמח האור שֹל ֹליסוִדו מוכרחים אנו זה ומכֹל
המינימום שיעור את נֱקט ִדרשב"י אֹלא היום כֹל בתורה ֹלעסוֱק ִדחייב מוִדה רשב"י
נִדחה אינו אחרים ע"י ֹלעשותה שא"א מצוה באה אפי' ִדבזה ֹלֹלמוִד אִדם שמחוייב
וִדאי עצמך והגע ֹלוֹלב כמצות הוא הרי וערבית ִדשחרית זה ִדשיעור המצוה, מפני
ורֱק מהאי האי אוֹלמא ִדמאי אחרים ע"י ֹלֱקיימה שא"א מצוה מפני נִדחה אינו ִדֹלוֹלב
מאִדם משתנה זה וחיוב ומזגו כוחו כפי בתורה ֹלעסוֱק אִדם כֹל מחוייב היום בשאר
האו"ש מיישב ובזה אחרים. ע"י ֹלֱקיימה שא"א מצוה מפני נִדחה גם זה וחיוב ֹלאִדם
מֱקרא ועומִד מושבע הֹלא שבועה עֹל שבועה חֹלה היאך (ח.) נִדרים הר"ן ֱקושיית
עֹליו חֹלה ֹלא שבועה אִדם ֹלכֹל ֱקבועה מצוה ִדִדווֱקא האו"ש תירץ וע"ז ִד"ושננתם"

שבועה. עֹליו חֹלה שפיר המשתנית מצווה אבֹל

וֱקרא ִדרבנן ִדֱק"ש (כא.) בברכות כשמואֹל ִדֹלהפוסֱקים שכתב א' סי' בשאג"א ויעוי'
ִדאֹל"כ וערבית שחרית רֱק היום כֹל הפירוש ִדאין ע"כ תורה ֹלִדברי ובֱקומך" ִד"ושכבך
ֹלִדברי אמנם נפיֱק. וערבית ִדבשחרית (ח.) בנִדרים ִדס"ֹל רב עֹל חוֹלֱק ִדשמואֹל נמצא
המשתנית מצוה הוי סו"ס מ"מ היום ֹלכֹל הכוונה אם ִדאף מוכרח אינו הנ"ֹל האו"ש

חֹלה. השבועה וֹלכן ֹלאחִד מאחִד

ֹלר' ִדאף היטב מתישבים ִדבריהם האו"ש ִדֹלפי"ִד התוס' ֹלִדברי נחזור ועכ"פ
גִדר שהרי שרי המֹלכות כצורך ֹלצורך מ"מ היום כֹל הוא ימוש" ִד"ֹלא ִדֱקרא ישמעאֹל
שנוגע ומה המינימום שיעור וזהו ובערב בבוֱקר ישמעאֹל ֹלר' ובין ֹלרשב"י בין המצווה
התוס' כמש"כ ֹלצורך איירי ִדרשב"י כיון רֱק ויכוֹלתו כוחו ֹלפי הוא החיוב היום ֹלשאר
נִדחה שאינו המחוייב המינימום שיעור שזהו יצא וערבית ִדבשחרית רשב"י נֱקט ֹלכן
כֹל אבֹל ֹלצורך שֹלא איירי ע"כ יוונית חכמה ֹלֹלמוִד ִדאסר ישמעאֹל ור' צורך משום

וערבית. ִדשחרית המינימום שיעור ֱקיים שכבר כיון שיֹלמִד מוִדה ֹלצורך ִדהוי

ורשב"י ישמעאֹל ר' ִדנחֹלֱקו ִדמה אורה הֱקרן ֱקושיית היטב מיושב וֹלהמבואר
שרי ֹלכו"ע צורך הוי אי ִדווִדאי צורך חשיב הפרנסה השתִדֹלות האם הוא בברכות

צורך הוי ִדֹלא ס"ֹל ורשב"י וערבית שחרית ִדנפיֱק כיון עבורו היום ֹלימוִד ֹלבטֹל
ִדרך מנהג בם ִדהנהג צורך ִדחשיב ס"ֹל ישמעאֹל ור' פרנסתו יזמן ִדהֱקב"ה

שרי. ֹלרשב"י גם וִדאי בזה המֹלכות כצורך צורך הוי אי אך ארץ.

תשס"ט השבועות חג תשס"טערב השבועות חג ערב

תורה תֹלמוִד מצות גִדר

תורה ִדתֹלמוִד חיוב שיעור

גֹליון
מ"ה

נוימן צבי נוימןהרב צבי הרב סֹלושץ חיים ישראֹל סֹלושץהרב חיים ישראֹל הרב

תורה ִדתֹלמוִד חיוב שיעור ת"ת בהֹלכות הערות

ת"ת בהֹלכות הערות

א.

ובֹליֹלה ביום ֹלת"ת זמן ֹלו ֹלֱקבוע חייב ה"ח) (פ"א הרמב"ם כ'
צט: במנחות ִדהנה הֹלח"מ, והֱקשה וֹליֹלה. יומם בו והגית שנאמר
א"צ יוסי ֹלר' "תמיִד" ִדכתיב הפנים ֹלחם ֹלענין ורבנן יוסי ר' פֹליגי
ואמרינן כפשוטו, תמיִד בעינן וֹלרבנן וערב, בבוֱקר סגי אֹלא תמיִד
אֹלא אִדם שנה ֹלא אפי' נֹלמוִד יוסי ר' שֹל מִדבריו אמי ר' אמר התם
ספר ימוש ֹלא מצות ֱקיים ערבית אחִד ופרֱק שחרית אחִד פרֱק
הרמב"ם פסֱק הפנים ֹלחם ִדֹלענין ֹלתמוה, ויש מפיך. הזה התורה
בבוֱקר ִדסגי פסֱק בת"ת כאן מִדוע וא"כ הזמן, כֹל - תמיִד ִדבעינן

יוסי. כר' - ובערב

יומם בו ִדוהגית ֱקרא עֹל כֹלֹל ֱקאי ֹלא שם ִדבגמ' ֹלתרץ, ונראה
וע"ז מפיך, הזה התורה ספר ימוש ֹלא ִדֱקרא רישא עֹל אֹלא וֹליֹלה,
בוֱקר ִדסגי או הזמן כֹל ימוש ֹלא הכוונה האם ורבנן יוסי ר' פֹליגי
פסֱק באמת ובזה וערב, בוֱקר יוסי וֹלר' הזמן כֹל ִדֹלרבנן וערב,
בה"י שכ' וכמו, רצוף ִדבעינן הפנים) בֹלחם (כמו כרבנן הרמב"ם
וכֹל ... יסורו ופן שנאמר מותו יום עִד תורה ֹלֹלמוִד חייב מתי עִד וז"ֹל:
ִדחייב ִדפסֱק מפורש עכ"ֹל, שכח הוא בֹלימוִד יעסוֱק שֹלא זמן
ִדרצה ימוש ֹלא ֱקרא הביא שֹלא [ומה כרבנן, וזה חייו כֹל ֹלֹלמוִד

ִדאורייתא]. ֱקרא ֹלהביא

עוִד זה והגית, שנאמר וערב בוֱקר ֹלעסוֱק שצריך בה"ח שהביא ומה
בוֱקר גם ֹלֹלמוִד חיוב עוִד יש החיים כֹל ֹלֹלמוִד החיוב ִדמֹלבִד ִדין
חיוב אֹלא במנחות ֹלגמ' ענין ואי"ז ֹלמִד), וֹלא שנאנס מי (וכגון וערב
עֹל ֱקאי ִדהתם אֹלא ובֱקומך ובשכבך (כעין וערב בוֱקר שֹל חִדש
ימוש" מ"ֹלא חיובים, שני נאמרו ימוש ֹלא ִדבפסוֱק נמצא ֱק"ש).
ֹלֱקבוע שחייב יֹלפינן וֹליֹלה" יומם בו ומ"והגית תמיִד, ֹלֹלמוִד יֹלפינן
עת, ִד"ה ס"א ֱקנ"ה סי' הביה"ֹל כ' וכן ובערב. בבוֱקר עכ"פ זמן

ימוש. מֹלא תמיִד ֹלֹלמוִד ִדהחיוב ִדכ' ִד' ס"ֱק ועיי"ש

ב.

אמרו והנה ֹלִדעת ב' ֹלֹלמוִד א' ִדינים, ב' תורה בֹלימוִד יש כיִדוע
שֹליש במֱקרא שֹליש שנותיו אִדם ישֹלש ֹלעוֹלם ֹל.) (ֱקיִדושין חז"ֹל
הִדינים מב' נובעת זו הֹלכה גם ובפשטות בתֹלמוִד, שֹליש במשנה
מֱקרא ֹלִדעת ִדין ויש וגמ', משנה מֱקרא יום כֹל ֹלֹלמוִד ִדין ִדיש
ִדאנו ֹלא) (ִד"ה שם בתוס' ר"ת פסֱק מִדוע ֹלפי"ז צ"ע אך וגמ'. משנה
תינח הא וגמ', משנה במֱקרא בֹלוֹל שהתֹלמוִד בזה יִד"ח יוצאים
"ֹלצאת שייך ומה מספיֱק אי"ז ֹלִדעת סו"ס אך ֹלֹלמוִד, מֱקיים ִדבזה

חובה". יִדי

ִדברים במה וז"ֹל: הרמב"ם ִדברי ִדכ' רמ"ו סי' הטור עֹל ֱקשה וביותר
בחכמה כשיגִדיֹל אבֹל ֹלימוִדו בתחיֹלת ֹלשֹלש] [ִדבעינן אמורים
תמיִד ֹלעסוֱק וֹלא שבכתב תורה ֹלֹלמוִד ֹלא צריך יהא וֹלא
השמועה וִדברי שבכתב תורה מזומנים בעתים יֱקרא בתושבע"פ
עכ"ֹל. ֹלתֹלמוִד ימיו כֹל ויפנה תורה ִדיני מִדברי ִדבר ישכח שֹלא כִדי
ִדין שיש וֹלא ֹלִדעת כִדי "רֱק" הוא השיֹלוש ִדִדין ברמב"ם מבואר
שכבר מאכפ"ֹל יום כֹל ִדין היה [ִדאם אֹלו ִדברים ג' יום כֹל ֹלֹלמוִד
ר"ת, עצת כֹלֹל מהני ֹלא באמת ִדֹלהרמב"ם נראה וא"כ זאת], יוִדע

ִדברי אחרי מיִד הטור הביא איך וא"כ יִדע, ֹלא סו"ס ִדהא
אהִדִדי. פֹליגי הא הנ"ֹל, ר"ת ִדעת את הרמב"ם

התורה ברכת התורהבענין ברכת בענין

אותם" "וֹלמִדתם מצות אותם"בגִדר "וֹלמִדתם מצות בגִדר

הציון הציוןשער שער

התורה ברכות הגִדרת
הֱקרבנות ובפר' בהן הנשים וחיוב

1

אחר בענין ֹלרבו אחרשאֹלה בענין ֹלרבו שאֹלה

במשנתו יפה סימן ראה שֹלא תֹלמיִד במשנתובענין יפה סימן ראה שֹלא תֹלמיִד בענין

מורחב גֹליון
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הוֹלנִדר שמחה הוֹלנִדרהרב שמחה הרב

תורה ֹלֹלמוִד "מצוה כותב י"א מצוה המצוות בספר הרמב"ם
תורה וֹלֹלמִד תורה ֹלֹלמוִד מונה שהרמב"ם רואים וֹלֹלמִדה".
נפרִדות מצוות שתי אינן מִדוע ביאור צריך זה וִדבר אחת, כמצוה
שזה ה'-א') (ִדברים אותם" "וֹלמִדתם שכתוב ממה שנראה כפי
- י"א (ִדברים בם" ֹלִדבר בניכם את אותם "וֹלימִדתם ֹלֹלמוִד, מצוה

ֹלֹלמִד. מצוה שזה י"ט)

שכתב ה"ִד א' פרֱק תורה תֹלמוִד בהֹלכות מִדבריו ֹלהֱקשות יש עוִד
ֹלאִדם שאין שאם פ' - ֹלבנו." ֱקוִדם הוא ֹלֹלמוִד ובנו ֹלֹלמוִד "הוא
ֹלשֹל ֱקוִדמת האב שֹל מצוותו תורה ֹלֹלמוִד וֹלבנו ֹלו ֹלהוצאות ִדי
הרמב"ם שֹל מֱקורו ֱקוִדם". בנו יותר וממוֹלח זריז בנו "היה - בנו
"הוא כתוב שם שהרי ֱקשים הגמ' וִדברי כ"ט, ִדף ֱקיִדושין בגמ'
- סֹלעים ה' אֹלא ִדֹליכא היכא מוִדים הכֹל ... ֹלפִדות ובנו ֹלפִדות
מצוה טעמא מאי ֱקוִדם, הוא - שניהם ֹלפִדיון משגת יִדו שאין
העיֱקרון אותו ֹלומר אין מִדוע בת"ת גם וא"כ עִדיף". ִדגופיה
אומרים בת"ת מִדוע הבן. וֹלא יֹלמִד והאבא עִדיף ִדגופיה שמצוה
במצות שכתוב כפי ִדֹלא בנו או הוא יותר מוכשר מי תֹלוי שזה

הבן. פִדיון

שעֹל הוא תורה תֹלמוִד מצות שֹל שהגִדר הרמב"ם מִדברי ונראה
ממיֹלא ישראֹל. עם יִדי עֹל ָֹלֵמִד ּת שהתורה ֹלכך ֹלִדאוג יהוִדי ֹל
וגם בעצמו תורה יֹלמִד אחִד שכֹל מחייבת הזאת שהמצוה מובן
הגמ' כך משום מצוות. שתי ואינן יכוֹלתו כפי ֹלאחרים יֹלמִדה
ֹלימוִד ענין כֹלֹלות ִדהיינו תורה" "תֹלמוִד הזאת המצוה את מכנה

וֹלאחרים. ֹלו התורה

אינו ת"ת שמצות הבן, פִדיון ממצות שֱקשה מה מתורץ זה ֹלפי
ֹלומר שייך זה שמשום הבן פִדיון כמו מצוה מעשה ֹלעשות מחייב
תֹלמִד ה' שתורת ֹלִדאוג היא המצוה אֹלא עִדיף. ִדגופיה מצוה בו
שֹל ת"ת מצות אז יותר מוכשר בנו אם כן ואם ישראֹל. עם יִדי עֹל
עצמו. הוא וֹלא ֹלֹלמוִד הבן את ִדוֱקא ֹלשֹלוח אותו מחייבת האב
שיש הסיבה וזה ובאיכות. בכמות תורה יותר יֹלמִד יִדו עֹל שהרי
התורה רצון שהרי ִדרבים, תורה ֹלתֹלמוִד כך כֹל גִדוֹלה מעֹלה

ישראֹל. מעם שיותר כמה יִדי עֹל תֹלמִד שהתורה

איש "כֹל א') - רמ"ו סימן (יו"ִד ת"ת בהֹל' השו"ע מִדברי נראה וכך
שאינו מפני ֹלֹלמוִד, ֹלו שא"א ומי ... תורה בתֹלמוִד חייב ישראֹל
ֹלאחרים יספיֱק ֹלו, שיש הטרִדות מפני או ֹלֹלמוִד כֹלֹל יוִדע
בהֹלכות אֹלא ת"ת בהֹלכות מֱקומו אין הסיפא וֹלכאורה הֹלומִדים".
ֹלפי אֹלא חכמים. ֹלתֹלמיִדי צִדֱקה בנתינת מִדובר שהרי צִדֱקה.
ֹלִדאוג יהוִדי כֹל מחייב ת"ת מצות שהרי היטב. מבואר ֹלעיֹל האמור
ִדוֱקא, ת"ת מצות ֹלֹלמוִד יכוֹל ֹלא עצמו הוא ואם תֹלמִד שהתורה
ֹלאחרים וֹלאפשר כסף ֹלתת אותו מחייבת צִדֱקה, מצות רֱק וֹלא
"ותחשב בהג"ה הרמ"א שם שהוסיף מה וזה במֱקומו. תורה ֹלֹלמוִד
זה ִדין צריך ת"ת בהֹלכות ִדוֱקא וא"כ בעצמו". ֹלומִד כאיֹלו ֹלו
וזבוֹלון יששכר שֹל ענין יש ת"ת במצות שרֱק הסיבה וזה ֹלהיכתב.
השני שֹל מצותו את מממן אחִד שאם אחרת. מצוה בכֹל שאין מה
שהוא מכיון תורה בתֹלמוִד אבֹל זו מצוה עשה שהוא נחשב זה אין
תֹלמוִד מצות בזה מֱקיים והוא בעוֹלם נֹלמִד תורה שיותר ֹלכך גורם

המצוה. שֹל וגִדרו יסוִדו עיֱקר שזה ממש תורה

ֹלחנך חייב האב כיִדוע חינוך. ממצות הנ"ֹל ֹליסוִד הוכחה ֹלהביא יש
הוא הזה והחיוב חינוך מטעם התורה מצות את ֹלֱקיים יֹלִדיו את
וזו התורה מן בנו את ֹלחנך חייב שהאב אחת מצוה יש מִדרבנן.
מצוה שונה מִדוע ֹלהבין ויש ֹלבניך". "ושננתם שנאמר ת"ת מצות
חיובא בר ואינו ֹלמצוות הגיע ֹלא עִדיין הבן הרי המצות מכֹל זו
כֹל ע"י תֹלמִד שהתורה ֹלִדאוג חייב שהאב מכיון אֹלא מצוה. בשום
את התורה חייבה כך משום שֹלו בניו ע"י ובראשונה ובראש יהוִדי
בגֹלֹל אֹלא הבן שֹל חיובו משום וֹלא תורה בנו את ֹלֹלמִד יהוִדי כֹל
את ֹלחנך התורה מן חיוב האב עֹל יש כך ומשום האב. שֹל מצותו
אם שֹלו. תורה תֹלמוִד מצות מצִד חובתו שזה התורה בֹלימוִד בניו
תורה תֹלמוִד במצות התורה ורצון הגִדר שעיֱקר מבואר כן
שמים חוֱקות וֹליֹלה יומם בריתי ֹלא "אם הפסוֱק יִדי עֹל מתבטאת

מוֹלוז'ין הגר"ח שֹל ביאורו שיִדוע וכפי שמתי" ֹלא וארץ
רצון אין ִדאֹל"כ רגע בכֹל ֹלהיֹלמִד חייבת שהתורה

העוֹלם. בֱקיום כביכוֹל

וכ' התורה ברכת מברכות ִדנשים י"ב הֹל' מ"ז סי' בשו"ע איתא
ִדחייבות ועוִד שֹלהם הִדינין ֹלֹלמוִד ִדחייבות כיון הטעם המג"א
וֹלמִדתם צוות ִדֱקרא בביאורו ע"ז מֱק' והגאון הֱקרבנות באמירת
יכוֹלות ִדנשים כיון ִדהטעם ֹלומִד וֹלכן בנותיכם את וֹלא בניכם את
הטעמים) ב' בין נ"מ הֹל' בבאור (ע' שהזמ"ג עשה מצות עֹל ֹלברך
ֹלנשים ִדאפשר ותוס' הר"ן כִדעת ִדנוֱקט הרמ"א ֹלפי רֱק זה ִדהא וֱק'
ִדנוֱקט י"ז בסי' המחבר ֹלפי נאמר מה אבֹל שהזמ"ג מ"ע עֹל ֹלברך

ֹלברך. יכוֹלות ֹלא ִדנשים הרמב"ם כִדעת

ברכת הוי ִדברכה"ת משמע כ"א ִדף ברכות ִדמהגמ' אפ"ֹל והיה
וכמו ֹלאכיֹלה הֱקשורים מהברכות ֱק"ו עושה הגמ' ִדהא הנהנין
אבֹל חייבות נשים וֹלכן ֹלציון והאור יעֱקב הֱקהיֹלות מצִדִד שבאמת
ֹלכ' צ"ֹל וֹלכן וצונו. ֹלומר אפשר איך אפשר עִדיין ִדהא ֱק' ע"ז גם
עֹל הברכה ִדאין ברכות בהֹל' זצ"ֹל אביו בשם הגרי"ז מרן שכ' כמו
ונשים ברכה בע' ִדהתורה בפנ"ע ִדין ִדהוא רֱק ת"ת שֹל המצוה ֱקיום
החפצא מעצם מופֱקעות אינן אבֹל ת"ת שֹל מהמצוה רֱק פטורות
הוי אֹלא המצוה ברכת הוי ִדֹלא הֱק' ִדבריו ביאור ונ' ע"כ. תורה, שֹל
וכֹל' התורה ֹלנו שיש ע"ז ֹלִד' ֹלהוִדות ִדנצטוינו השבח ברכת
עֹל ֹלִד' ֹלהוִדות שנצטוינו ט"ו מצוה שֹלו המצוות במנין הרמב"ן
א"ש וא"כ ע"ש. וכו' אֹלינו תורתו בתתו ֹלנו שעשה הגִדוֹלה הטובה
ראשונים יש ִדאיך העוֹלם שמֱק' מה מת' גם וזה חייבות נשים אמאי
ִדי"ֹל המצוות ברכת משאר מ"ש ִדאורייתא הוי שברכה"ת שסוברים
שֹל החפצא עֹל השבח ברכת הוי זה אֹלא המצוה ברכת הוי ֹלא ִדזה

תורה.

בשינת ברכה"ת ֹלברך יש אי מח' מובא י"א הֹל' מ"ז בשו"ע והנה
שסוברים אֹלו ֹלִדעת שנוטה משמע שמהמ"ב ואע"פ ביום ֱקבע
שֹל שינה אחרי המִדֱקִדֱקין עושים ִדכך הגרשז"א מרן וכ"כ ֹלברך
היא המנהג שֹלמעשה טוען אֹלישיב הגרי"ש מרן מ"מ שעות שֹלוש
ביום ישן ִדאם רעֱק"א בשם כ"ח בסעי' המ"ב כ' אבֹל ֹלברך, ֹלא
צריך ֹלכ"ע בזה הֹליֹלה כֹל נעור היה שֹלאחריו ובֹליֹלה ֱקבע שינת
והגר"א מבריסֱק הרב מרנן ֹלמעשה נֱקטו וכן ברכה"ב בבוֱקר ֹלברך
אֹלוֱקי בשביֹל יעזור ֹלא ִדזה הגרי"ש מרן ֹלי ִדאמר [רֱק ֱקוטֹלר.

שינה] והמעביר נשמה

ֹלמי מחכים האנשים שֹלמעשה רואים בבוֱקר שבשבועות אֹלא
במעריב שכבר מטעם זה וכז' בשביֹלו שיברך כִדי בֹליֹלה שישן
שכ' וכמו אח"כ מיִד וֹלמִדו ברכה"ת ֹלֱקיים עוֹלם באהבת התכוונו
שינת נֱק' שיהא צריכים זמן כמה ברור שֹלא בגֹלֹל או ז' בסעי' המ"ב
במי ֱקבע שינת הגִדיר האג"מ שבעֹל שמועה שיצא [ומה ֱקבע
הרבה ִדהא ֱקמינצֱקי הגר"י מרן ע"ז תמה כבר בגִדיו שמוריִד
מרן ֹלי שענה וכמו ֹלשבת משבת שֹלהם הבגִדים הוריִדו ֹלא גִדוֹלים
ברוב בֹליֹלה הט"ֱק ֹלבש החזו"א אם אותו כששאֹלתי הגרח"ֱק
עֹל שך הרב מרן שהעיִד וכמו הבגִדים עם ֹלמטה נפֹל הוא הפעמים
פֱקפֱק שהחזו"א ברורה] [ֹלא השמועה בגֹלֹל או פונוביז'ר] איצֹל ר'
שזה יכוון שבועות ערב שֹל ִדבברכה"ת ההצעה עֹל וכן זו. רעֱק"א עֹל
ע"ז. ֹלסמוך ֹלא הגרח"ֱק מרן ֹלי אמר בבוֱקר שבועות עִד רֱק יחוֹל
עִד מֹלֹלמוִד השחר בעֹלות מיִד ֹלהפסיֱק צריכים האם ֹלִדון ויש

ֹלֹלמוִד. ֹלהמשיך אפשר או שיברך מי שיבוא

ֹלֹלמוִד איסור שום אין ֹלכ' השבח ברכת שזה הנ"ֹל חיים ר' ֹלפי והנה
שֱקשה ואע"פ ברכה צריך ִדתורה ִדין ִדיש אֹלא ברכה"ת ֹלפני
והוי הנהנין ברכת ִדזה סוברים ִדיש בפרט ֹלמעשה הֹל' ע"ז ֹלסמוך
המצוות ברכת בזה הסוברים ֹלאֹלו וגם ברכה בֹלי ֹלאכוֹל כמו
ברכות הרא"ש מהתוס' שמביאים וכמו הנהנין ברכת כמו ועשאוהו
ס' ִדיש היכא עכ"פ אבֹל המצוה את מעכב מהת' ִדהוי ִדברכה ט"ו
אפשר ֹלכ' הֹליֹלה כֹל ִדניעור היכא כגון ברכה"ת חייב בכֹלֹל אם
ִדאפשר והגרש"ז החזו"א מרנן ֹלמעשה נוֱקט וכן ע"ז ֹלסמוך
הגרי"מ מרן ֹלי ִדאמר אֹלא בבוֱקר. בשבועות ֹלֹלמוִד ֹלהמשיך
בחר אשר ברכת עֹל התכוון רֱק חיים שר' ֹלו ִדברור זצ"ֹל פיינשטיין
המצווה ברכת ִדהוי פשיטא תורה בִדברי ֹלעסוֱק ברכת אבֹל בנו
שהובא כ"ִד סי' בהשאג"א הפשט שזה והוסיף הֹלשון) (וכמשמעות
ִדספיֱקא כיון ויברך יחזור ֹלא או בירך אם שמסופֱק ִדמי במ"ב
אשר ִדרֱק ִדי"ֹל בנו בחר אשר יברך רֱק אבֹל ֹלחומרא ִדאורייתא

ברכת ִדהוי תורה בִדברי ֹלעסוֱק משאי"כ מה"ת הוי בנו בחר
וצ"ע. ִדרבנן. רֱק הוי המצוות ברכת כֹל כמו המצוה

התורה ברכת התורהבענין ברכת בענין

טאובה יונה טאובההרב יונה הרב

תורה תֹלמוִד מצות גִדר
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שם ובב"י התורה. ברכות מברכות ִדנשים בש"ע כתב מ"ז סי' באו"ח א.
בת"ת חייבות שאינן ִדאע"פ מהרי"ֹל, בשם האגור מִדברי המֱקור הביא
חייבות והן הֱקרבנות ֱקריאת עֹל שמברכות ועוִד וכו', שבכתב תורה מ"מ
ֹלהן, השייכין הִדינין ֹלֹלמוִד חייבות שנשים סמ"ג ֹלִדברי וכ"ש בתפיֹלה,

והמ"א. הט"ז וכ"ה ע"כ.

בבהגר"א האגור. ִדברי עֹל חֹלֱקו י') סי' (ח"א ֹלב ובחֱקרי בבהגר"א אמנם
כבר כמ"ש בִדעתו [ויֹל"פ הראשונים הטעמים עֹל ֹלהשיב כֹלֹל ֹליבו שת ֹלא
צווח ֱקרא ִדהא הֱקשה הג' הטעם ועֹל וכִדֹלֱקמן] סיעתי', בר החֱק"ֹל
ִדהטעם כתב אֹלא כט:, בֱקיִדושין (כִדאי' בנותיכם וֹלא בניכם את וֹלמִדתם
בסי' הרמ"א (כמ"ש שהז"ג מ"ע עֹל כמו חייבות שאינן במה גם מברכות כי
ֹלימוִד חיוב מנ"ֹל יִדע ִדֹלא בזה כתב בחֱק"ֹל וגם ס"ו). תֱקפ"ט וסי' ס"ב י"ז

וע"ש. הזה

ובס' ו' סי' ח"א הֹלוי בית בשו"ת האגור בִדברי ֹלפרש טובא שנִדחֱק מה [עי'
ס"ז (סי' אומץ יוסף ובספרו (סֱק"ז) בברכ"י וכעי"ז ת"ת) הֹל' (ריש עזרי אבי
נצרך פרט עכ"פ הוי בתורה ֹלמוִדן ִדמ"מ האגור ִדברי ֹליישב כ' ובהכי) ִד"ה
וֹלֹלמִד ֹלֹלמוִד ִד"ה ובפירש"י ֹלז. סוטה במס' (וכ"ה שֹלהן המצוות ֹלֱקיומן
מאי וצע"ֱק - וכו') אֹלה ארבעה טעונות כוֹלן המצוות כֹל וֹלעשות. ֹלשמור
תרמ"א סי' באו"ח (עי' ברכה בו תֱקנו ִדֹלא מצוה הכשר מעשה מסתם שנא
וגם סוכה), העושה ִד"ה ע"א מ"ו בסוכה שבתוס' כהירושֹלמי ִדֹלא ִדנֱקטינן
אֹליהן ההכנה עֹל יברכו והאיך ֱקיומן עֹל מברכות מצוות בהרבה ִדהֹלא צ"ע
(בסי' הט"ז וכמ"ש אחת מצוה עֹל ברכות ב' תיֱקנו ֹלא והרי הֹלימוִד שע"י
טפי. ִדחביבה ת"ת ִדשאני ִדי"ֹל הגם י"א). ס"ֱק (שם הח"י וגם סֱק"ב) תֹל"ב
הִדינים כשיֹלמִדו אֹלא הנשים יברכו ֹלא הזה כהטעם ִדאם צע"ר ועוִד
הגרי"ז ובחי' מעוֹלם. שמענו ֹלא וזו בוֱקר, בכֹל בסתם וֹלא ֹלֱקיימן שחייבות
הברכה שאין מברכות, ֹלמה השאֹלה עיֱקר בע"א ֹליישב הביא ברכות) (הֹל'
ִדברי (ראה ברכה בעיא ִדתורה בפ"ע ִדין ִדהוא רֱק ת"ת שֹל המצוה ֱקיום עֹל
עת בכֹל ית' ֹלשמו ֹלהוִדות שנצטוינו [ט"ו] שֹלו המצוות במנין הרמב"ן
מה מיישב זה ִדאין וצ"ע - וכו') הגִדוֹלה הטובה עֹל בתורה שנֱקרא
במש"ש י"ֹל [וכמ"כ בת"ת מצוות שאינן כיון וכו' וצונו אֱק"ב שמברכות
פ"ִד (ח"ב אוֹל"צ בס' האגור ִדברי ֹלפרש מ"ש ע"ע המגיֹלות]. ברכת בענין

ס"ח)]. וח"י ס"ג (ח"ט צי"א ובשו"ת וצ"ע. - בביאורים( ב"י

החֱק"ֹל הֱקשה הֱקרבנות. פר' באמירת ִדחייבות האגור שכ' הטעם וע"ִד ב.
בשביֹל ֹלשֱקוֹל יכוֹלות ואף ֹלהֱקריב ויכוֹלות בֱקרבנות איתנהו ִדנשים ִדנהי
והרי נפֱק"ֹל מהיכן יִדע ֹלא הֱקרבנות תורת ֹלימוִד חיוב אבֹל התמיִדין,
א' סי' או"ח עי' גמור, חיוב אינו ֹלאנשים [ושאף כֹלֹל ת"ת בחיוב ֹליתנהו

וכנ"ֹל. ֹלהגר"א, ִדס"ֹל וכ"מ ס"ט],

בר"ה התוס' מִדברי ִדכ"מ כתב ובחֱק"ֹל כנ"ֹל, בבהגר"א שהעֹלה ובטעם ג.
ממה ר"ת ֹלִדברי ראיה שהביאו מ"ט) סי' ִדֱקיִדושין (פ"ֱק והרא"ש (ֹלג.)
ִדֹלפ"ִד (כג.) מגיֹלה במס' במאירי ושכ"ה שבעה, ֹלמנין עוֹלה שאשה
ִדֹלא ֹלב בחֱקרי הֱקשה - ברכה"ת מברכות הנשים אין ר"ת עֹל החוֹלֱקים
(ִדֹלא ר"ת כשי' ִדֹלא פסֱק תֱקפ"ה סי' ִדבש"ע גופיה המחבר מרן ֹלפ"ִד א"ש
כ') (סי' ִדברכות בפ"ז הרא"ש ִדמִדברי שם העיר [ועוִד שם). כהרמ"א
ִד' עֹל ובמעיו"ט מ"ש, ע"ש ברכה"ת. מברכת אשה אין ִדֹלכ"ע משמע
ִדמנהג ס"ז) (סי' אומץ יוסף בשו"ת החיִד"א ִדכתב ונהי ס')]. (אות הרא"ש
ועי"ש הספרִדים בני בֱקרב אף ברכה"ת מברכות שהנשים ִדורות מִדורי

טעמא. בעי גופא ה"ז מ"מ מש"כ,

ִדאֱקב"ו, הברכה ֹלשון סיום נוסח בשינוי ֱקצת תֹלוי הענין בזה והנ"ֹל ִד.
היא אשכנזית ושנוסחא תורה ִדברי עֹל הוא ִדהנוסח בטור הוזכר שכבר
המנהיג ובעֹל הרִד"א בשם בא"ִד עֹלה כתב ובב"י תורה. בִדברי ֹלעסוֱק
ועשיית הֹלימוִד עסֱק כוֹלֹל שהוא ֹלפי תורה ִדברי עֹל ֹלומר נכון שיותר
ֹלברך שנוהגים ספרִד ִדבני א"ש וא"כ בה. הֱקריאה רֱק וֹלא המצוות
נשיהן שפיר ִד"ת. עֹל ה')ֹלומר (בסע' והש"ע שבב"י הרמב"ם כנוסחת
ִדהוא שייכות הן הברכה מכוונת אחִד בחֹלֱק ִדמיהת כיון ברכה"ת מברכות
בֹלי אפי' שיברכו ֹלפ"ז שייך ִדהיה ואע"פ וֱקיומן. המצוות עוֹל בֱקבֹלת
בש"ע [ועי' המצוות עוֹל ֱקבֹלת עצם עֹל כֹלֹל בתורה ויֹלמִדו שיֱקראו
מ"ב ט"ז. . (ב"י הפוסֱקים כתבו כבר י'] סעיף בריש שבמ"ב ואחרונים
וה"נ והמחשבה שבֹלב ִדברים עֹל ֹלברך תֱקנו שֹלא תֹל"ב ברסי' סֱק"ג)
ִדמה"ט יישב ֹלא ה' ִדסעיף בההיא ִדהב"י (ואע"פ וא"ש. היא, ִדכֹלותה
בתורה הֹלימוִד עֹל בייחוִד בִד"ת ֹלעסוֱק אֱקב"ו מברכים ִדֹלא הוא שכתבנו
אזיֹל ֹלשיטתו ע"ש, כנ"ֹל, נשים גבי גם שייכת תהא שהברכה היכי כי

כנ"ֹל). נשים ֹלענין האגור ִדברי שהביא

ִדטעמייהו י"ֹל בִד"ת, בִדברי ֹלעסוֱק אֱקב"ו שמברכים אשכנז בני ובֱקרב
וכנ"ֹל. ר"ת כשי' אזֹלי ִדֹלשיטייהו הגר"א כמ"ש

וכי התמיִד פרשת ֱקריאת ִדֹלענין הנז' מתוך שיש[ועוֹלה אע"פ ו"ב,
תשובות ֱקובץ בתש' (וכ"ה וכנז"ֹל ֹלֱקרוא חייבות שהנשים שכתבו
וכנז"ֹל ֹלסמוך מה עֹל ֹלהן יש ֹלֱקראן שֹלא הנוהגות סי"ִד) ח"א

סכ"ִד)]. פ"ז ח"ב אוֹל"צ בס' (וכ"ה ב' באות

ֹלמיגמר איהו מיחייב אבוה אגמריה ִדֹלא והיכא (כט:) בֱקיִדושין
ה) (ִדברים הוא, אחרינא "ֱקרא ופרש"י: "וֹלמִדתם", ִדכתיב נפשיה,

ֹלעשותם". ושמרתם אותם "וֹלמִדתם

הוא החיוב גִדר האם "וֹלמִדתם", מצות שֹל החיוב בגִדר ֹלחֱקור יש
הסוברים ֹלשיטת (וִדומה ביום, אחת פעם תורה ִדברי ֱקצת ֹלֹלמוִד
בֹלימוִד וֹליֹלה", יומם בו "והגית וכן ובֱקומך" "בשכבך מצות ִדיוצא
סגי וִדאי וכאן בֹליֹלה, ופעם ביום פעם בעינן ִדשם אֹלא ביום, ֱקצת
בכֹל ֹלֹלמוִד מחייב "וֹלמִדתם" מצות ִדֹלמא או בֹלבִד), ביום אחת בפעם

ממש. עת

ברכות יהושע בפני ִדראיתי ואחרונים, ראשונים בזה שנחֹלֱקו ומצאתי
כֹל ֹלֹלמוִד וא"צ אחִד, בפסוֱק ִדסגי ֹלהִדיא שכתב האי) ִד"ה בתוס' (כא.
ויש י"ִד). סי' (או"ח יו"ט עונג בשו"ת וכ"כ וֹלמִדתם, מצות מצִד היום
הוא היום כֹל ֹלֹלמוִד ִדהחיוב הראשונים רוב ממש"כ ממה עוִד ֹלהעיר
ר"ש סמ"ג, ריטב"א, רנב"י, בשם שמ"ֱק תוס', (וכ"כ והגית מצות מצִד
ובֱקומך, בשכבך מצות מצִד הוא ִדהחיוב סוברין ויש פאה), מס' ריש
מינה שמע וֹלמִדתם, מצות מצִד הוא היום כֹל שחיוב כתבו ומִדֹלא
הרא"ם אוֹלםמִדברי בֹלבִד. ֱק"ע רֱק מחייבת זו מצוה ִדאין ִדס"ֹל
ֹלֹלמוִד הוא וֹלמִדתם מצות מצִד שהחיוב מבואר (ח.) בנִדרים בשמ"ֱק
מרן בשם כתבו וכן ה'), (אות ברכות בריש אורה בֱקרן וכ"מ זמן, בכֹל
(ח"א ֹלראשי ובסכותה תנ"ִד) עמ' (חי"א בישורון זצוֱק"ֹל שך הגרא"מ
יִד-טו, (מצוה הרס"ג עֹל בביאורו הגריפ"פ מִדברי מבואר וכן סִד), עמ'

ֹלעוֹלם. התורה מן ֹלהסתֹלֱק שֹלא הוא שמצותו שם וכתב ֱקכז.),

כֹל ֹלֹלמוִד הוא אותם וֹלמִדתם ִדמצות ִדס"ֹל השיטות בביאור ֹלעיין ויש
וֹלמִדתם כתוב אֹלא היום, כֹל ֹלֹלמוִד כֹלֹל כתוב ֹלא בתורה הרי היום,
זצ"ֹל שך הגרא"מ מרן בשם שם ֹלראשי סכותה בספר וראיתי סתם.
אֹלא פטור בה ואין היום, כֹל שחיובה ִדי"א תפיֹלין ֹלמצות זאת שִדימה
ֹלהִדיא כתוב ֹלא תפיֹלין במצות שגם וכוונתו נֱקי, גוף ֹלנו שאין משום
כֹל היא שחיובה אמרינן ומ"מ סתם, וֱקשרתם אֹלא היום כֹל שמצותה

היום. כֹל חיובה ִדתפיֹלין מנֹלן צ"ב גופא הא אמנם בת"ת. וה"ה היום,

מה"ת, היום בכֹל הוא תפיֹלין חיוב ֹלמה טעם ֹלמצוא בפוסֱקים וחפשתי
ֹלהיות "ומצותן שכתב ס"ב) ֹלז (סי' בֹלבוש בזה עמִד שכבר ומצאתי
ִדהא ס"א], כה בסי' בִדבריו וכמבואר חיוב ִדהוי [ור"ֹל היום, כֹל עֹליו
ומבואר עכ"ֹל. תמיִדית", ֱקשירה משמע אותם", "וֱקשרתם כתיב סתם
בשם מובא זה וכעין היום. ֹלכֹל כוונתה בסתם הנאמרת ִדמצוה שנֱקט
יום, בכֹל תפיֹלין ֹלהניח חיוב שיש יתכן ִדאיך שהֱקשה זצ"ֹל הגרי"ז מרן
ִדחיוב מזה הסיֱק וע"כ יום, בכֹל חיוב שיש בתורה כֹלֹל כתוב ֹלא הרי
יום ֹלמבטֹל אחִד רגע המבטֹל בין נ"מ ואין ממש, עת בכֹל הוא תפיֹלין
מנחות אורה בֱקרן העיר וכן בהג"ה), רסג סי' (ח"ג במעו"ז והביאו שֹלם,
ע"כ סתמא, ִדכתיבא ִדכיון וֹלמִדתם, במצות ִדה"ה י"ֹל וֹלפ"ז (ֹלו.),

היום. כֹל חיובה

חיובן ואין בסתם שנאמרו מצות וכמה כמה מצאנו שהרי צ"ע, אכתי אך
ִדכתיב ֹלכם', 'וֹלֱקחתם ִדכתיב וכגון היום כֹל
ִדכתיב העומר ספירת ס"ג), ֱקכח סי' שו"ע (עי' ֹלהם', תברכו 'כה
אוֹלם . ֹלכם', יהיה תרועה 'יום ִדכתיב ֹלכם', 'וספרתם
שם וגם מצות והיא עת, בכֹל שחיובה מצוה מצאנו שני מצִד

מזה. זה מ"ש וצ"ע ביתך', מזוזות עֹל 'וכתבתם בסתם כתיב

הוכחה ֹלנו יש ע"כ מיוחִד, בזמן שתֹלויה המצוות ִדבכֹל ֹלבאר, ונראה
בזמן תֹלויה שהמצוה וכיון ההוא, בזמן המצוה ֹלֱקיים התורה שרצון
אבֹל בֹלבִד, אחת פעם אז המצוה שנֱקיים שכוונתה י"ֹל מסויים
ביום, ֹלפעם התורה שכוונת מנֹלן זו, ֹלמצוה מיוחִד זמן שאין בתפיֹלין
ֹלענין גם כן מוכח שפיר וֹלפ"ז עת. בכֹל ֹלהניחן התורה ִדכוונת וע"כ
ֱקשיא מיוחִד, זמן ֹלאיזה ֱקשורה איננה וֹלמִדתם שמצות ִדכיון ת"ת,
שחיובה תפיֹלין כמו ִדהוי צ"ֹל וע"כ ביום, פעם היא שהמצוה מנֹלן כנ"ֹל
עת, בכֹל היא שחיובה ֹלמזוזה הטעם גם ִדזהו י"ֹל ומעתה עת. בכֹל
וע"כ יום, בכֹל שחיובה ֹלומר מנֹלן זו, ֹלמצוה מיוחִד זמן ִדאין ִדכיון

ממש. עת בכֹל חיובה

מיוחִד בזמן תֹלויה ִדאינה כהנים ברכת ממצות מ"ש יֱקשה אכתי אוֹלם
ֹלברך התורה ִדכוונת בסתם מפרשין ומ"מ השנה, ימות בכֹל נוהגת אֹלא
אם ִדהרי מיוחִד, זמן ֹלה כיש נחשב כהנים ברכת ִדגם וי"ֹל ביום. פעם
עת, בכֹל חיובה ִדאין נמצא ֹלעֹלות, חיוב אין "כהנים" הש"ץ ֱקרא ֹלא
זאת. בעת רֱק הוא שהחיוב י"ֹל וממיֹלא "כהנים", ֱקורא כאשר אֹלא
חיוב ֹלו אין ִדשוב ביום אחת פעם הכהן עֹלה ִדאם מנֹלן צ"ע ומ"מ

וצ"ע. נוספת, פעם "כהנים" ֹלו ֱקורא שהש"ץ אף ֹלעֹלות

כהנים ברכת ֹלוֹלב מצה,

שמע ֱקריאת שופר
מזוזה,

ֹלוין יצחֱק ֹלויןהרב יצחֱק הרב

אותם" "וֹלמִדתם מצות אותם"בגִדר "וֹלמִדתם מצות בגִדר
פישר י. פישרהרב י. הרב

התורה ברכות הגִדרת
הֱקרבנות ובפר' בהן הנשים וחיוב
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את שואֹלין ואין כתב: ה"ו) (פ"ִד תורה תֹלמוִד בהֹלכות הרמב"ם
שֹלא כִדי בו, עוסֱקין שהן הענין מאותו אֹלא אחר, מענין הרב
הוא ֹלזה והמֱקור יב'). רמו' (יור"ִד בשו"ע. וכ"כ עכ"ִד. יתבייש.
תשייֹליה ֹלא מסכתא, בחִדא רבי ֱקאי כי ג: שבת הגמ' מִדברי

אחריתי. במסכתא

כֹל חכם, תֹלמיִד איזהו גרסינן, (ֱקיִד.) שם ֹלֱקמן ִדהא ונתֱקשיתי
(יור"ִד ברמ"א, ֹלהֹלכה והובא ויוִדע. מֱקום בכֹל אותו ששואֹלים
מובהֱק, ת"ח שהוא ברב כאן מִדובר בוִדאי הרי ֱקשה וא"כ ב'). רמג'
ִדהרב ֹלֹלמִד מֱקראות כמה שם ִדִדרשינן י. מכות במס' וכמבואר
ֹלשואֹלו אין אמאי תמוה וא"כ כוֹלה. התורה בכֹל בֱקי ֹלהיות צריך
שבת. ֹלמס' בחיִדושיו החת"ס בזה שעמִד מצאתי שוב אחר. בענין

יעוי"ש.

ֹלבאר אמר , ֹלפני כן וכשהֱקשיתי
ביחס זהו התורה, בכֹל בֱקי שיהיה צריך ִדהרב ִדאמרינן ִדמה
רבו את ֹלשאוֹל אין אבֹל עת, בכֹל 'ֱקֹלות' שאֹלות אותו ֹלשאוֹל
שֹלא כִדי כעת, בה מונח שאינו סוגיא, שֹל בעומֱקה שאֹלות

יתבייש.

ִדמה השיב את זאת וכששאֹלתי
שאֹלות עֹל ֹלענות כִדי זה בהכֹל, בֱקי ֹלהיות צריך ִדהרב ִדאמרינן
ֹלשאוֹל ניתן זה ואת פסוֱקות, הֹלכות כֹלומר ֹלמעשה' 'הֹלכה שהם
מִדובר אחר, בענין הרב את ֹלשאוֹל שאין ומש"כ זמן, בכֹל הרב את

התֹלמוִד. סוגיות בעומֱק ִדאורייתא', 'פיֹלפוֹלא שהם בשאֹלות

תֹלמיִדיו את ומֹלמִד יושב ִדכשהרב באופ"א, ֹליישב נראה וֹלענ"ִד
צריך ֹלימוִדו בשעת ִדהרב ומשום אחר, בענין ֹלשואֹלו אין אז
ִד"ה רש"י בֹלשון שם וכמבואר שמֹלמִד, בסוגיא כוֹלו מונח ֹלהיות
ומִדוייֱק ע"כ. אחרת. ֹלמסכת 'ֹלבו' שאין כֹלומר תשייֹליה: ֹלא
מענין הרב את שואֹלין אין שכתב: שם, הרמב"ם בֹלשון כִדברינו
ִדינא האי ִדכֹל כֹלומר ע"כ. בו'. עוסֱקין 'שהן הענין מאותו אֹלא אחר
בו', 'עוסֱקין שהן בזמן ִדווֱקא הוא אחר בענין הרב את ֹלשאוֹל ִדאין
מסוים. בענין ועוסֱקין תֹלמיִדיו את מֹלמִד שהרב בשעה ִדהיינו
בעֹליו פטור ֹלענין ֹלתֹלמיִדיו, 'שאוֹל' ִדהרב צז. ב"מ במסכת [ועי'
ניתן אז תֹלמיִדיו, עם בֹלימוִד עוסֱק אינו שהרב בזמן אבֹל עמו.],

התורה. בכֹל ֹלשואֹלו

ֹלהוסיף נראה אחר בענין הרב את ֹלשאוֹל שאין הִדין ובעיֱקר
יש אֹלא עֹלה, אתינן יתבייש שֹלא הרב בזיון מצִד רֱק ִדֹלא וֹלחִדש,
ייִדע ֹלא והוא רבו את שואֹל התֹלמיִד שכאשר והוא נוסף, ענין בזה
ֹלו ויחסר התֹלמיִד, בעיני הרב ערך יורִד שבזה הרי ִדבר, ֹלהשיבו
מפי תורה ֹלֱקבֹל ֹלתֹלמיִד הנצרכת הראויה בהכנעה ואיֹלך מכאן

רבו.

ִדברי את זצ"ֹל שֱקאפ הגר"ש מרן שפירש מה עפ"י הוא ֹלזה, ויסוִד
ֹלכי ֹלו והשיב חמא, בר מרמי בעי חיסִדא ִדרב כ: ב"ֱק במסכת הגמ'
הענין מה תמוה וֹלכאורה ע"כ. ֹליה. כרך סוִדרא שֱקֹל ֹלי, תשמש
יושר, ֹלשערי בהֱקִדמה וביאר תשובה, ֹלֱקבֹל כִדי אותו שישמש
כִדי מֹלמִדו במעֹלת שיאמין צריך מרבו המתֹלמִד ִדתֹלמיִד
אם אבֹל הראשונה, בפעם יבינם ֹלא אם ִדבריו, בהבנת ֹלהתייגע
אמר וֹלכן בֹלבו, יבטֹלם יבינם ֹלא אם אזי בעיניו, ֱקֹלים רבו ִדברי
בעיניו, מעֹלתו תגִדֹל ואז ֹלרב, כתֹלמיִד שישמשו ֹלר"ח רמב"ח

ִדבריו. עומֱק ֹלֹלמִדו ויוכֹל

ומרשה כבוִדו, עֹל מוחֹל שהרב בגוונא נפֱק"מ, יהיה וֹלִדברינו
הִדברים, כפשטות נימא ִדאם אחר, בענין ֹלשואֹלו ֹלתֹלמיִדיו
עֹל ומחֹל רשות שנתן הכא א"כ הרב, יתבייש שֹלא זה ִדהעיֱקר
שמחֹל ת"ח ִדהא ֹלשואֹלו, ומותר מיחוש בית בזה שאין הרי כבוִדו,
ֹלאו [אי הי"א). (פ"ה שם. ברמב"ם כמבואר מחוֹל, כבוִדו כבוִדו, עֹל
יכוֹל אינו זה שעֹל התורה, כבוִד 'בזיון' חשש כאן ִדיש ִדנימא

רכ'] סי' הריב"ש בשו"ת כמבואר ֹלמחוֹל,

ֹלהתבייש שיכוֹל ברבו הפגיעה ִדמֹלבִד שביארנו, מה ֹלפי אמנם
בכך התֹלמיִד, כֹלפי נוסף חסרון כאן יש אחר, מענין כששואֹלו

ממנו, תורה ֹלֱקבֹל ֹלהמשיך ויתֱקשה בעיניו, רבו ערך שירִד

שֹליט"א שטינמן הגראי"ֹל מרן

שֹליט"א, ֱקניבסֱקי הגר"ח מרן

רבינוביץ חיים רבינוביץהרב חיים הרב

במשנתו יפה סימן ראה שֹלא תֹלמיִד במשנתובענין יפה סימן ראה שֹלא תֹלמיִד בענין אחר בענין ֹלרבו אחרשאֹלה בענין ֹלרבו שאֹלה
פריִדֹליס ישעי' אברהם פריִדֹליסהרב ישעי' אברהם הרב
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בחמש הֹלויים, עבוִדת ֹלגבי כִד. ִדף בחוֹלין בגמ' איתא
ומכאן עבוִדה, הֹלכות בֹלימוִד מתעסֱק הוא שנים
שוב שנים חמש במשנתו יפה סימן ראה שֹלא ֹלתֹלמיִד

עכ"ִד. רואה, אינו

כזה תֹלמיִד שגם מסתבר ִדהרי ֹלהעיר, יש ֹלכאורה
וֹלֹלמוִד ֹלהמשיך חייב במשנתו" יפה סימן ראה "שֹלא
חז"ֹל שאמרו בזה נפֱק"מ ֹלמאי וא"כ ת"ת, מצות וֹלֱקיים
חייב הצֹלחה אי שֹל במצב גם והרי רואה", אינו "ששוב

ת"ת. מצות וֹלֱקיים ֹלהמשיך

משנה (פ"ה אבות עֹל פירוש רש"י מש"כ ראיתי והנה
ֹלמִד חמש באֹלו בוִדאי ֹלמשנה עשור "בן בזה"ֹל כ"א)
תֹלמיִד בכֹל עשר], בן עִד חמש מבן [ִדהיינו המֱקרא
אינו שוב במשנתו יפה סימן שנים בחמש רואה שאינו
בבן נמי טעמא והיינו וכו', ֹלווים גבי וכִדאשכחן רואה
עשרים, בן שהוא עִד ֹלימוִדו וֹלומִד ֹלגמ' עשרה חמש
מתיישב ִדבריו וֹלפי מזונותיו", אחר רובץ ואיֹלך ומכאן
התֹלמיִדים את ֹלֹלמִד ִדצריך מהכא יֹלפינן ִדהרי ֱקצת
וחמש משניות שנים חמש ואח"כ מֱקרא שנים חמש
שֹלא ִדתֹלמיִד חז"ֹל שאמרו מזה ]ִדהיינו גמרא, שנים
רואה אינו שוב שנים חמש במשך ברכה סימן ראה
ִדבר ֹלֹלימוִד שנים חמש היותר ֹלכֹל ִדהוצרך ֹלעוֹלם,
כוונת אין אבֹל וכִדומה, גמרא או משנה כגון מסוים
במשנתו ברכה סימן רואה אינו ח"ו ִדאם ֹלמימר הגמ'

ת"ת] ממצות פטור הוא ואיֹלך ִדמכאן

במאכֹלות בחז"ֹל מצינו ִדהנה ֹליישב שמעתי ושוב
את ממנו ומעכב האִדם ֹלב את מטמטם רח"ֹל אסורות
יֹלִד עם ברעֱק"א עובִדא וכיִדוע ] רח"ֹל התורה ֹלימוִד
במאכֹלות נכשֹל אם ֹלברר והציע בֹלימוִד, הצֹליח שֹלא
נבֹלות], באכיֹלת רח"ֹל נכשֹל שבאמת וגיֹלו אסורות
היִדיים נֱקיות כגון אחרים מעכבים עוִד מצינו זה וכעין
חמש עברו ִדאם ֹלֹלמִדינו, בא ִדהגמ' י"ֹל וֹלפי"ז וכִדומה,
ֹלו יש אם עצמו יבִדוֱק בֹלימוִד, יפה סימן ראה וֹלא שנים
אבֹל ֹלתֱקנו. יכוֹל ואוֹלי הֹלימוִד בהצֹלחת עיכוב איזהו
חיוב שנים חמש אחרי גם ממנו פסֱק שֹלא וִדאי

ת"ת. ומצות

רבו. מחיֹלת תועיֹל ֹלא ֹלזה א"כ

ֹלתֹלמיִד ביחס רֱק נאמרה הזאת ההֹלכה ִדכֹל ֹלפי"ז, ומִדוייֱק
אחר בענין רבו, שאינו חכם ֹלתֹלמיִד ֹלשאוֹל אבֹל רבו, כֹלפי
רֱק שנתבאר ִדכמו ומשום ֱקפיִדא, בזה אין כעת, שעוסֱק ממה
ֹלו יחסר עי"ז כי רבו, את יבייש שֹלא מיוחִדת ֱקפיִדא יש בתֹלמיִד

מפיו. תורה ֹלֱקבֹל אצֹלו ֹלימוִדו בהמשך

ואינו רבו את שואֹל ִדכשהתֹלמיִד בזה, יש ֹלחֹלֱק נוסף טעם ועוִד
הוא הרב שֹל ומהותו עצמו כֹל כי בושה בזה יש ֹלהשיבו, יוִדע
יוִדע כשאינו וֹלכך תֹלמיִדו, את והמחכים 'המֹלמִד' ֹלהיות
אין בזה רבו, שאינו בחכם אבֹל בעצם, בושה בזה יש ֹלהשיבו
חשש יש ִדאם ברור, זה אמנם ֹלהשיב, יוִדע כשֹלא כ"כ בושה

יתבייש. שֹלא כִדי ֹלשואֹלו ִדאין ֹלענות, ייִדע שֹלא אמיתי

המשך:



ֹלשמה תורה

ֹלשמה שֹלא

ֹלשמה שֹלא יעסוֱק ֹלעוֹלם

ֹלהֱקרות כִדי וֹלא אֹלֱקי ה' צוני כאשר "משום ֹלשמה, פי' ז. בתענית רש"י
וֹלא ֹליראה ֹלא בה העוסֱק וכֹל - ה"ה פ"י תשובה הֹל' רמב"ם ועי' רבי".

מפני אֹלא שכר, ֹלֱקבֹל

ֹלשם ִדברים עשה שפי' אחר גִדר מבואר סב. נִדרים הרא"ש בפי' אך
בִדברי ומשאך ִדבורך -כֹל ֹלשמן בהן וִדבר הֱקב"ה... שֹל -ֹלשמו פועֹלם

יהיה תורה

שיטות: ג' רבותינו בִדברי מצינו "ֹלשמה", בגִדר והנה

ראיה ומביא היינו ִדֹלשמה פ"ג) (ש"ִד החיים הנפש ִדעת א.
וכ"כ ופֹלפוֹל". ֹלֱקח וֹלהוסיף וֹלהבין "ֹליִדע ִדהוא הנ"ֹל הרא"ש מִדברי
ִדרוש אֹלא ֹלמעשה ֹלִדעת רֱק ֹלא הוא המצוה ִדעיֱקר פא. בנִדרים החת"ס
וזהו הֱקב"ה, ֹלפני רוח ונחת השכר היא עצמה הִדרשה היינו שכר וֱקבֹל

אחרת. כונה ֹלֹלא תורה שֹל ֹלשמה העסֱק

וכ"מ ִדהוא י"א ב.
נתיב במהר"ֹל משמע וכן ה'. צוני כאשר הוא שֹלשמה הנ"ֹל ברש"י ֱקצת
אמרו אמאי ֱקשה זו וֹלשי' בה'. וֹלִדביֱקות ֹלאהבה ִדהיינו פ"ז, התורה
זו ֱקו' ִדמכח פא. נִדרים חת"ס [ועי' שמים. ֹלשם תורה וֹלא ֹלשמה תורה

התורה]. ֹלשם ִדהוא הוכיח

בתחיֹלת חכמה הראשית כ"כ הוא ִדֹלשמה שֹלישית שיטה ג.
ֹלֱקיימה" כִדי ֹלומִד שהאִדם התורה היא ֹלשמה תורה "שעיֱקר הֱקִדמתו,
התורה שמהות כיון "ֹלשמה" ִדנֱקרא ופירש יז. מברכות הכי שִדייֱק עי"ש
וברא"ש בתוס' ֹלכאו' משמע וכן המצוות. מעשה והיינו הוראה היא
ֹלומִד שאינו הוא ֹלשמה שֹלא העוסֱק שֹל מתנאיו שאחִד שכ' נ: בפסחים

ֹלֱק']. עי' הגר"ז משו"ע [וכ"נ ֹלעשות. ע"מ

ִד החוב) (ִד"ה ו' מכתב ישראֹל באור הגרי"ס וכ"כ
כשנעשית אף מצוה שבכֹל אע"פ כך ֹלומִדים אין שמתחיֹלה ומה
הוא ת"ת ִדיסוִד משום הֹלשמה, כמו היא העשיה צורת מ"מ ֹלשמה שֹלא
מ"ו]. פ"ִד אבות עֹל יונה רבינו [ועי' זו. בצורה נעשה וזה הֹלימוִד, יכוֹלת
מֹלבִד נוסף תנאי הוא ֹלעשות ע"מ שהֹלימוִד ֹלהִדיא כ' (שם) במהר"ֹל אך

ֹלשמה. הֹלימוִד

ופי' . יז. בברכות איתא
חבריו את וֹלֱקפח ֹלהתייהר כִדי שֹלומִד כגון ִדמיירי נ: בפסחים התוס'
כִדי (יז.) בר"ן ועי' שם. הרא"ש וכ"כ ֹלעשות. ע"מ ֹלומִד ואינו בהֹלכה,
ורבינו נברא. שֹלא ֹלו נוח עבירה ֹלִדבר שכוונתו וכיון וֹלהתגִדר ֹלֱקנתר

מיראה. אֹלא כֹלֹל עושה שאינו ִדהוא כ' כ,ו) (שמות בחיי

אי' ז. ובתענית
ֹלֱקנתר. שֹלומִד מי ִדהיינו שם התוס' ופי'

המות. סם ֹלו נעשית ֹלהתגִדֹל שכשעושה כ' עב: יומא ובריטב"א

עֹל מוסיף אֹלא ֹלֱקיים כִדי ֹלומִד שאינו תרוייהו עֹל כ' כג: בסוטה התוס'
ִדאם ה"ג) (פ"ִד ת"ת הֹל' הגר"ז בשו"ע ֹלהֹלכה וכ"כ עי"ש. פשע, חטאתו
ִדמ"מ אמרו בזה המצוות, מֱקיים ומ"מ וכבוִד עושר ֹלהשיג כִדי ֹלומִד
ֹלו ונעשית וכו' נברא שֹלא ֹלו נוח אמרו עֹליו מֱקיים אינו אם אבֹל יעסוֱק,

המות. סם

וכיוצא ֹלֱקנטר ִדהעוסֱק בתענית התוס' בִד' נֱקט רמו) (יו"ִד הברכ"י
ִדברי עֹל כ' יו"ִד עֹל ֹלציון ראשון בס' האוה"ח אך נברא. שֹלא ֹלו ונוח

וכו', ֹלו נוח ִדאז ונתחכם שֹלמִד אחרי ִדוֱקא ִדזהו התוס'
שֹלא מתוך ִדאמרינן

ֹלשמה. בא ֹלשמה

רב אמר יהוִדה רב אמר י:] הוריות כב:, סוטה כג:, [ובנזיר נ: בפסחים

יעסוֱק רֱק כ' אך י,ה) ותשובה ג,ה (ת"ת הביאה והרמב"ם
במצוות] [וֹלא בתורה

ובאג"מ בזה. שעמִד טֹל האגֹלי בהֱקִדמת ועי'
מצוה, חשיבא ֹלשמה שֹלא ת"ת שרֱק הרמב"ם ִדִדעת ביאר כ) ח"א (או"ח

מצוה. ֹל"ח ֹלשמה שֹלא מצוה אבֹל

אין ִדבת"ת כיון ממצוות, ת"ת ִדחֹלוֱק הרמב"ם בִדעת ביאר הגרשז"א
אע"פ מצוה ֱקיים ֹלעני פרוטה שהנותן כשם התכֹלית את מעכבת הכוונה
ביִדו מתֱקיים וזה התורה יִדיעת היא המצוה ִדבת"ת ֹלשמה. כיון שֹלא

ֹלשמה. שֹלא אף אִדם יֹלמִד וֹלכן הֹלימוִד, בשע כיון שֹלא אע"פ

בה עוסֱק זה הרי בה שציוה הארץ כֹל אִדון אהבת
ֹלשמה.

וֹלא ופֹלפוֹל ֹלֱקח וֹלהוסיף וֹלהבין ֹליִדע כגון התורה ֹלשם
עי"ש. וֹלהתגאות. ֹלֱקנטר

התורה. ֹלשם

הֱקב"ה ֹלשם

ֹלֱקיים,

ֹלימוִד הוא ֹלשמה
ֹלמעשה,

נברא שֹלא ֹלו נוח ֹלשמה שֹלא בתורה העוסֱק כֹל

המות, סם ֹלו נעשית ֹלשמה שֹלא בתורה העוסֱק כֹל

הוא
אסור

בתחיֹלת אבֹל
שרי, ֹלֱקנטר או ֹלהתיהר אפיֹלו גוונא בכֹל הֹלימוִד

ֹלשמה שֹלא שמתוך ֹלשמה שֹלא אע"פ ומצוות בתורה אִדם יעסוֱק ֹלעוֹלם
ֹלשמה. בא

בפ"ב]. עי"ש ֹלאפוֱקי, הנפה"ח אתא זו [ומשי'

[ועי'
פ"ז] התורה בנתיב מהר"ֹל

כך [באמת רמו. ביו"ִד הטור העתיֱק וכן יב עשין בסמ"ג וכ"ה
ה"ז]. פ"א חגיגה בירוש' הגי'

המצוות ברכת ֹלענין ִדנפֱק"מ [עי"ש
ֹלברך]. ֹלו אין ֹלשמה שֹלא מצוה העושה הרמב"ם ִדֹלפי וברכה"ת,

ועי'
בֱקונ"א. פ"ג הגר"ז בשו"ע

כבוִד ֹלשם ת"ת

ֹלשמה בא ֹלשמה שֹלא מתוך

ֹלשמה שֹלא חייו כֹל עסֱק

שֹלא במִדרגת הוא אם כבוִד ֹלשם בתורה שעוסֱק במי הראשונים נחֹלֱקו
הֱק' ִדהתוס' נברא. שֹלא ֹלו נוח ִדבכה"ג או ֹלשמה, בא כך שמתוך ֹלשמה
ומצוות בתורה אִדם יעסוֱק ֹלעוֹלם אמרי' הנ"ֹל שבגמ' בסתירה בכ"מ
אי' בברכות ואיֹלו ֹלשמה. בא ֹלשמה שֹלא שמתוך ֹלשמה שֹלא אע"פ

נברא. שֹלא ֹלו נוח ֹלשמה שֹלא ִדהעוסֱק
מיירי ִדהכא - העושה) (ִד"ה יז. ברכות התוס' ופירשו

וכעי"ז שיכבִדוהו. כִדי או רבי שיֱקרא כִדי ז. בתענית תוס' וכ"כ
שם. וֹלֱקנות ֹלהתגִדר - כג: נזיר בתוס'

יבוא כך ִדמתוך יעסוֱק ֹלעוֹלם נאמר כבוִד ֹלשם הֹלומִד ִדעֹל ז"א
ֹלשמה.

מיראת כשעושה הוא יעסוֱק שאמרו ִדמה כ' עב: ביומא הריטב"א אבֹל
ִדֹלעוֹלם ִדההיתר הרי המות. סם ֹלו נעשית כשעושה אבֹל העונש,

כבוִד. ֹלשם שֹלומִד באופן נאמר ֹלא ֹלשמה שֹלא יעסוֱק

ֹלֱקבֹל כִדי בתורה העוסֱק כֹל ה"ה תשובה מהֹל' פ"י ברמב"ם מבואר וכן
ואמרו ֹלשמה. שֹלא בה עוסֱק זה הרי פורענות עִדיו תגיע שֹלא כִדי או שכר
ֹלעסוֱק שהותר ִדמה וחזינן וכו'. ֹלשמה שֹלא אִדם יעסוֱק ֹלעוֹלם חכמים
וֹלהתגִדֹל, ֹלכבוִד וֹלא פורענות. מיראת או שכר ֹלֱקבֹל רֱק הוא ֹלשמה שֹלא

שאינו היינו וכו' יעסוֱק ֹלעוֹלם מ"ש וז"ֹל יב) (פ"ח שֹלמה באבן הגר"א וכ"ִד
ֹלשם ֹלימוִדו שעיֱקר במי ֹלא אבֹל ביִדו, אבותיו מנהג רֱק ִדבר ֹלשום מכוון
גִדוֹלה, חיים, ֹלשמה בשֹלא ִדרגות ִד' שמנה יִד באות שם ועי' כבוִד.
הֱקנאה כנגִד והג' ֹלֱקִדושה וֱקרובה ֱקשה אינה והא' ֹלֱקנטר. ֹלהתיהר,

והכבוִד. התאוה

כבוִדו ִדבשביֹל כבוִד, מיני ב' ִדיש (יט) זעירא בפתחא ההפֹלאה בס' ועי'
ִדהוא אמרינן בזה וכו' ת"ח וייחשב רבי שיֱקרא אבֹל מאוִד גרוע הוא ממש

ֹלשמה. בא כך שמתוך ֹלשמה שֹלא שיעסוֱק בכֹלֹל

כִדי ֹלומִד שבאמת מי ִדאפי' אמנם) ִד"ה מִד סי' (ח"א ִדבר משיב עי'
אֹלא ח"ו עבירה בזה אין ֹלֱקנתר] ֹלהתייהר וֹלא ֹלכבוִד, [ר"ֹל ֹלהתייהר,
אכיֹלה פסח ֹלאוכֹל ומִדמהו עונש, בזה אין אבֹל רוחני, שכר מֱקבֹל שאינו
מיומא ראיה ומביא ֱקעביִד. מיהא מצוה המובחר, מן עשה ִדֹלא ִדאף גסה
בת"ת וה"נ במצוה, ֹלהתנאות כִדי ֹלרבים ֹלהראות הס"ת מביאים שהיו ע.
מֱקיים מ"מ המובחר מן תורה עביִד ִדֹלא נהי ֹלהתנאות, ע"מ שֹלומִד אף

ת"ת. מצות

שאינו רֱק ֹלשמה אינו עסֱקו שכֹל מי ִדגם פ"ב) (בפרֱקים הנפה"ח כ'
שֹלא ִדכיון ביאר בפ"ג ושם ית'. בעיניו מאִד יֱקר תורתו עסֱק הרי ֹלֱקנטר,
הוא ֹלשמה שֹלא העסֱק ממיֹלא כראוי, ֹלשמה ֹלִדגת יגיע שמיִד יתכן
ועי"ש השי"ת. ֹלפני אהוב והוא ֹלשמה, ֹלמִדרגת ממנה ֹלהגיע מִדרגה
עִד שֹלמִד מה כֹל "מעתה רצויה בכוונה מועט זמן ֹלמִד אם ִדאפי' בספ"ג
ֹלשמה". בו שכיון ֱקטן העת אותו יִדו עֹל ונטהר נתֱקִדש ֹלשמה שֹלא הנה
באחרונה ֹלשמה ֹלימוִדו יִדי שעֹל כ') אות זעירא (בפתחא ההפֹלאה וכ"כ
בֹלי כגוף שהוא ֹלשמה, שֹלא שהיה הֱקוִדם הֹלימוִד כֹל את מחיה הוא הרי

ע"ש. וכו' נשמה

בעצם, מצוה הוא ֹלשמה שֹלא העסֱק שאף טֹל האגֹלי בהֱקִדמת ועי'
יונה] רבינו [בִדעת כ סי' א או"ח אג"מ ועי' ֹלשמה. ֹלעשות יגיע זה ובזכות
ֹלבא עתיִד שֹלא מי אבֹל ֹלשמה, ֹלבא שסופו מחמת רֱק מצוה ִדחשיב

מצוה. ֹל"ח ֹלשמה

חייבים ג"כ ֹלשמה שֹלא עסֱק חייו שכֹל מי ִדגם כ' (ספ"ג) שם בנפה"ח
כוונתו היתה שֹלפעמים ספֱק אין בתמיִדות בה שעסֱק ִדכיון כבוִד בו ֹלנהוג

ֹלשמה. בא ֹלשמה שֹלא שמתוך חז"ֹל הבטחת זו שהרי ֹלשמה, גם

ֹלשמה שֹלא עסֱק חייו שכֹל ִדמי יח. מגיֹלה עֹל שאוֹל בִדברי כ' השו"מ אבֹל
נברא. שֹלא ֹלו נוח ֹלשמה, ֹלמִדרגת הגיע וֹלא

ֹלשמה שֹלא ִדמתוך ֹלפרש רגיֹלים ִדהעוֹלם הביא מ"ִד) (סי' ִדבר המשיב
הוא ֹלזה ִדהֹלימוִד כן ֹלא מבואר ֱקה: בסנהִדרין אבֹל ֹלשמה, יֹלמוִד בסוף
זכה ֹלשמה] [שֹלא שהֱקריב ֱקרבנות ושתים ארבעים שבשכר מבֹלֱק
בא הפי' אֹלא ֹלשמה. כך מתוך בא ֹלא עצמו ִדהוא הרי רות. ממנו ויצאה

ֹלשמה. שיעשה ִדור ממנו שיצא זוכה שהוא ֹלשמה

סם ֹלו ִדנעשית הנ"ֹל בתענית [וכן

המות].

שתמה מה ת"ת מהֹל' פ"ג עזרי אבי [ועי'

בזה]

ִדמיירי יעסוֱק ֹלעוֹלם בביאור שכ' וכאן) (ִד"ה פסחים התוס' בִדת ויֹל"ע
שאינו עצֹלות מחמת תורה שֹלומִד (ג) נתנאֹל בֱקרבן ופי'
ִדהוא או שֹליֹלית, כוונה שאינו זה בכֹלֹל ג"כ הוא כבוִד ֹלשם אם מֹלאכה. ֹלעשות רוצה
ֱקיבוֹל ומאהבת היסורין מיראת ֹלשמה שֹלא שפי' סוטה בתוס' וכן ֹלֱקנתר. ע"מ בכֹלֹל

פרס.

ע"מ שֹלומִד
שיכבִדוהו.

ֹלהתגִדֹל

מתכוון שאין
עצֹלות. מתוך אֹלא רעה ֹלשום

הציון הציוןשער שער הציון הציוןשער שער
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הירִדן בעבר הֹלוים ערי בִדין

ֱקרויזר ישראֹל ֱקרויזרהרב ישראֹל הרב

ינחֹלו שֹלא מוזהרין ֹלוי שבט כֹל ה"י) פי"ג ויובֹל (שמיטה רמב"ם
בארץ אֹלא אמורים הִדברים שאין ֹלי יראה י"א, ובהֹלכה כנען, בארץ
בניהם וירשוה וֹליעֱקב ֹליצחֱק ֹלאברהם ברית עֹליה שנכרתה
ישראֹל ממֹלכי מֹלך שכובש הארצות כֹל שאר אבֹל ֹלהם, ונתחֹלֱקה

ישראֹל. ככֹל ובביזתן הארצות, באותן והֹלוים הכהנים הרי

ערים הֹלוים ֱקיבֹלו הירִדן בעבר ִדגם כ"א פרֱק ביהושע מבואר
מררי ֹלבני כִדכתיב המנשה, שבט וחצי ראובן ובני גִד מבני ומגרשים
וֹלבני כ"ז בפסוֱק וכן וגו', גִד וממטה ראובן ממטה ֹלמשפחותם
בהכרח וא"כ וגו', המנשה שבט מחצי הֹלוים ממשפחת גרשון
בעבר ִדאם משום הירִדן, בעבר גם הוא ֹלו יהיה ֹלא ִדונחֹלה ִדהאיסור
צריכים היו ראובן ובני גִד בני מִדוע א"כ האיסור נאמר ֹלא הירִדן
מצאנו ֹלא וגם הירִדן, בעבר נחֹלו ֹלא ומִדוע ֹלֹלוים ערים ֹלהפריש
בסיפרי ֹלהִדיא מבואר ועוִד הירִדן, בעבר נחֹלה ֱקיבֹל ֹלוי ששבט
וכִדביאר הירִדן, בעבר גם הוא ִדהאיסור ֹלו יהיה ֹלא ונחֹלה עה"פ
הוא ֹלו יהיה ֹלא ִדנחֹלה ִדהאיסור שם הרמב"ן וכן י"ח בִדברים רש"י

הירִדן. בעבר גם

ינחֹלו שֹלא מוזהרין ֹלוי שבני הרמב"ם כתב מִדוע ֹלהעיר יש וא"כ
האיסור וא"כ הֹלוים נחֹלו ֹלא הירִדן בעבר גם והרי
היא מֱקום בכֹל הירִדן, בעבר אף אי ֹלו יהיה ֹלא ִדונחֹלה
במצות חייב היה כן גם הירִדן עבר אם (אף המערבית, ישראֹל ארץ
הגמ' ע"פ החזו"א וכִדהוכיח מצרים עוֹלי בזמן מִדאוריתא התֹלויות
יושביה כֹל ִדאין יובֹלות בטֹלו ראובן ובני גִד בני ִדמשגֹלו בערכין
בעבר מִדאוריתא היה בארץ התֹלויות מצות ִדחיוב ראיה ומזה עֹליה
הירִדן עבר מ"מ המנשה), שבט וחצי ראובן ובני גִד בני במֱקום הירִדן
ארצה הירִדן את עוברים אתם כי וכִדכתיב כנען. ארץ נחשב אינו
ה"ב פ"ח רוצח בהֹלכות מֱקֹלט ערי בִדיני כתב הרמב"ם וכן כנען.
ושֹלש הירִדן בעבר רבינו משה הבִדיֹל שֹלש היו, ערים ושש וז"ֹל
כנען וארץ ֹלחוִד הירִדן שעבר הרי עכ"ֹל, כנען בארץ יהושע הבִדיֹל
ארץ יֱקרא ֹלא והכתוב וז"ֹל א' כ"א במִדבר הרמב"ן כתב וכן ֹלחוִד.
כנען ארץ ב) ֹלִד (ֹלהֹלן שאמר כמו מזרחה, ֹלירִדן מעבר סתם כנען
יהיה ֹלא ִדונחֹלה ִדהאיסור הרמב"ם כתב אמאי צ"ב וא"כ ֹלגבוֹלותיה,

כנען. בארץ ִדוֱקא היא ֹלו

אֹלא הוא ִדוֱקא ֹלאו כנען, ארץ הרמב"ם שכתב ִדמה נִדחוֱק א"כ אֹלא
אמונה בִדרך שכתב וכמו כנען, עמי בהם שישבו הערים ֹלכֹל הכונה
את גם כוֹלֹל שזה הִדר"א כתב כנען ארץ שכתב הנ"ֹל הרמב"ם בִדברי
הירִדן מעבר הוא בכ"מ בסתם כנען ארץ אמנם וֱקִדמוני. ֱקניזי ֱקיני

כנען. ארץ אברהם מתנת ארץ כֹל תֱקרא שבכֹלֹלות אפשר אך ימה,

אמורים הִדברים שאין ֹלי ִדיראה הרמב"ם שכתב במה ֹלהעיר יש עוִד
וירשוה ויעֱקב יצחֱק ֹלאברהם
ֹלהִדיא ִדמבואר כ"א מיהושע ֹלעיֹל שהבאנו מה ֹלפי ֹלִדון יש בניהם,
ומגרשיהם ערים ֱקיבֹלו רֱק אֹלא הֹלוים נחֹלו ֹלא הירִדן בעבר ִדגם
בעבר אף הוא ֹלו יהיה ֹלא ִדונחֹלה ִדהאיסור ִדהיינו מהשבטים,
עבר ִדגם ִדס"ֹל ֹלֹלמוִד יש אֹלו הרמב"ם מִדברי ֹלכאורה א"כ הירִדן,
ויעֱקב, יצחֱק ֹלאברהם ברית עֹליה שנכרתה הארץ בכֹלֹל הוא הירִדן
אבינו ֹלאברהם שהובטח ִדהרפאים פ"ב בִדברים הרמב"ן שיטת וכן

הירִדן. בעבר שישבו הרפאים הם

עה"פ י"ג ג' בִדברים ראשונים מחֹלוֱקת בזה ומצאנו
ֹלאברהם שנתתי אותה היא רש"י כתב רפאים ארץ יֱקרא ההוא
שניתן הרפאים אותה היא הירִדן בעבר שישבו ִדהרפאים ִדהיינו
עֹליה שנכרת עממין מז' שהם הבתרים בין בברית אבינו ֹלאברהם
אבֹל המנשה שבט חצי ישבו ששם הרפאים בארץ רֱק זה וכֹל ברית,
עממין, מז' היה ֹלא זה ראובן ובני גִד בני שישבו במֱקום הירִדן בעבר
ֹלא גם וא"כ מסעי, פר' עה"ת הֹלוי רי"ז מרן בחיִדושי ֹלהִדיא ביאר וכן
בפר' ראובן, ובני גִד בני מֱקום עֹל ברית עֹליה נכרת
היתה ֹלא הירִדן ִדעבר ֹלי' ִדברור ֹלהִדיא כתב מטות ובפר' ִדברים
הרמב"ן כ' ובכ"ִד ֱקֹל"ו. בתהיֹלים עממין, ז' בכֹלֹל

היא. ישראֹל מנחֹלת ועוג סיחון ִדארץ ֹלהִדיא

הירִדן עבר הרמב"ם ִדֹלשיטת ִדמוכיח יחזֱקאֹל החזון בשם וראיתי
בארץ היא זה שִדין הרמב"ם ִדכתב גופא מזה עממין ז' בכֹלֹל הוא
ֹלא גם הירִדן ובעבר ִדהיות יחזֱקאֹל החזון וֹלמִד ברית עֹליה שנכרתה

שנכרתה הארץ בכֹלֹל הירִדן עבר ִדגם ראיה מזה הֹלוים נחֹלו
וכִדביארנו. ברית, עֹליה

כנען, בארץ
כנען וארץ

ברית עֹליה שנכרתה בארץ אֹלא

רש"י שיטת

החיים והאור

הרִד"ֱק כתב וכן

בכתף עֹליהם הֱקוִדש עבוִדת כי נתן ֹלא ֱקהת 'וֹלבני ט) ז, (נשא בתורה כת'
ישאו',

ביִדיים: וֹלא בכתף ִדווֱקא שנשאו א.ראיות

הכתף..".
הכתף עֹל

בכתפי
בכתף

ִדוֱקא, בכתף

בכתף

בכתף

עבוִדת מֹלאכה
בכתף

בכתף בכתף.

במוח הוא
בכתף. הראש,והוא אחורי שֹל

: הארון נשיאת מִדין בכתף בֹלויה המת ב.נשיאת

כבוִדו,
כבוִדו

הכתף".

הכתף,

: המת בנשיאת שונים מנהגים מצינו ִדהֹלכתא, ג.אֹליבא

הכתף'
כתפיהם..'

הכתפים
ֹלא אף

הכתף' עֹל הֱקבר עִד המת את וֹלשאת

בכתף בנשיאה

ויש ." ישאו בכתף ֹלפיכך .. הֱקִדושה ִדבר 'משא באֹלו כי רש"י ביאר
הכֹלים ֹלשאת ג"כ ִדאפשר או 'בכתף' ִדוֱקא הוא האם הציווי בגִדר ֹלחֱקור
משמע ֹלכאורה הפס' מֹלשון בעגֹלה. או בהמה ע"י שֹלא ובֹלבִד ביִדיים,
ור"י ת"ח כמה הסכימו [כן כמשמעו. ופשוטו ישאו' 'בכתף בהִדיא ִדכתיב
ֹלשאת הרגיֹלות ִדכך רֱק ִדוֱקא ֹלאוו ִד'בכתף' ִדאפשר יֹל"ע ועִדיין שֹליט"א].
א"כ וא"ת ִד"א. ע"י שֹלא הוא הענין ועיֱקר כתף ִדכת' רֱק בכך, ֱקֹל ִדיותר
י"ֹל אוֹלי עיניהם. כראות יעשו והם יֱקחו, בגופם ֱקהת ִדבני יאמר כתף ֹלֹל"ֹל
ומעֹלה הכתף' ב'גובה ֹלשאת ִדצריך ֹלאמר כתף כתב אך ביִד ֹלשאת ִדאפשר

בכתף. ממש וֹלא

הארון..אין את שמוֹליכין "בעת יג) יב הֹלכה פ"ב המֱקִדש (כֹלי הר"מ כ' א.
בחינוך וכן עֹל ֹלנטֹלו מצוה אֹלא העגֹלות... עֹל אותו..ֹלא מוֹליכין
המצוה שורש את ביאר . הארון שישאו הכהנים שנצטוו שע"ט מצוה
כֹל שבנו... והמֱקוִדשים הנכבִדים האנשים ֹלשאת וכשר ראוי ...ע"כ
בעת הארון והֹלוים הכהנים שישאו והוא בכתוב מבואר זו מצוה ענין
וֹלא אחר ִדבר ֹלשום או מֹלחמה בעת כגון ֹלמֱקום, ממֱקום ֹלנשאו שיצטרכו
ִדאֹל"כ ש ֹלכאו' משמע ומִדבריהם בהמה. ע"ג בעגֹלה ישאוהו
טפי, ובהמה בעגֹלה שאסור כתבטו ֹלמה ִדא"כ ֹלִדחות ויש ֹלפירושי. ֹלהו הוה
שהוציא אִדם ֹלמִדים (צב.) שבת במשנה ב. אסור. ביִד ִדאף ֹלאשמועינן הו"ֹל
בֹלבִד, בכתף ֱקהת בני משא הוא שכן ִדחייב, ֹלרשות מרשות ויצא
רש"י כ' חייב, שמאֹלו בין ימינו בין ביִד המוציא ובִדין ישאו, בכתף מִדכת'
ֱקהת מבני ִדֹלמִדים כ' ֹלא ֹלמה וחיֱק, ושמאֹל בימין ֹלשאת ארעא ִדרך ִדהוא
ֱקהת,כיון מבני ֹלמִדים ֹלא זה שבִדין וִדאי אֹלא ביִדיים, גם נשאו ִדֹלכאורה
יפה כתיפו "ִדֹלענין רש"י כ' וֹלכן ביִדיים. וֹלא ִדוֱקא נשאו ֱקהת ִדבני
ֹלתוס' א"כ העוֹלם, ִדרך ֹלאו שבכתף כיון מֱק' (שם) בפנ"י ג. טעמא". האי
וכאן ֹלחייבו. 'סברא' יש אא"כ ֹלחייב א"א ֹלבִד במשכן שהיה ִדממה (ב.) שבת
בכתף שֹלֱקחו במשכן שהיה זה מִדין ורֱק כֹלֹל סברא משום ֹלחייב א"א בכתף
ִדרֱק ותי', ֱקהת. מבני נֹלמִד בכתף ֹלנושא שהחיוב כ' ֹלמה וא"כ , ֱקהת בני
(במִדבר) ִדכ' "מֹלאכה" רחמנא ִדֱקריה בהִדיא מצינן ֱקהת בני במשא
שהוא ֱק"ֱק עבוִדת שעיֱקר כיון ֱקהת..וא"כ בני ..זאת ..ֹלעשות
ֹלאו הוא ִד'בכתף' ת"ֹל ואם ע"כ. מֹלאכה ִדמיֱקרי אֹלמא היה הארון
פשוטה סברא הרי "מֹלאכה", ִדזה הפנ"י צ"ֹל מה , ביִדיים ג"כ אֹלא ִדוֱקא
יגיעה וֹלאחר ִדוֱקא. ִדבכתף מוכח אֹלא ארעא', 'ִדרך ִדהוא ביִדיים ֹלחייב
הבחירה בית (הֹל' ג"כ ומסיֱק , בר"מ זו חֱקירה חוֱקר שֹלמה ִדהיריעות מצאתי

ִדוֱקא ִדנשיאה הענין עומֱק וֹלבאר ִדוֱקא ִדמשמע יב) פ"ג
ִדמֱק' ישאו' 'בכתף עה"פ ֹלהנצי"ב ִדבר בהעמֱק נפֹלאים ִדברים ראיתי
ֹלרמז בא אֹלא ? בכתף או ביִדיים נישאת וממיֹלא מבעי, ישאו 'בבִדים'
וא"כ ֹלשכינה. מרכבה ֹלהיות בעצמם ֹלהם יש אֹלו ֱקוִדש כֹלי משא שבשעת

ִדעת שֹל הכח וזה אֹלֱקות, בִדעת במחשבתם ִדבֱקים ֹלהיות עֹליהם

ראיה והביאו הארון ֹלנשיאת המת ִדנשיאת הִדין ִדימו ובאחרונים בראשונים
ִדזהו בכתף ִדנושאים ה' בארון ִדחזינן כיון , ישאו' 'בכתף מהפס'

יו"ִד סופר (כתב בכתף אֹלא אין המת שנושאין ִדה"ה יֹלפינן
כ' ה"ב) פ"ִד (אבֹל ברמב"ם . שנא) חיו"ִד שיֱק ו,מהר"ם סי' חיות ֱקעה,מהר"ץ
אם אבֹל נֱקט ִדעֹלמא "אורחא וז"ֹל הכס"מ וכ' עֹל המת את "וסובֹלין
א. עֹליו, הֱקשו וכבר צ"ע הכס"מ ִדברי וֹלכאורה נושאין". ביִדיהם ֹלנשאו ירצו
מִדבריהם ִדמצוה ה"א בפי"ג וכן ה"ב, בפ"ִד גם ֹלשונו את כפֹל ִדהר"מ כיון
וֹלא בכתף ִדוֱקא היא המת ִדנשיאת משמיענו א"כ עֹל המת ֹלשאת
השכיֹל עֹליו ה' יִד בכתב הכֹל חיבורו כ' ִדהר"מ ִדיִדוע בפרט נֱקט. ארעא אורח
(תֹלמיִד שועיב אבן מהר"י בִדרשת ִדכ' שבעתים. מזוֱקֱקים ִדבריו וכֹל
ִדהנה ב. מהר"נ). (ציוני בכתף רֱק ֹלישא הרמב"ן בשם ויחי פר' הרשב"א)
בכֹלי הכס"מ כ' ֹלא וֹלמה במת וגם המֱקִדש בכֹלי גם כתף ִדין מזכיר הר"מ
ִדוֱקא ִדבארון פשוט ֹלכס"מ ִדגם ומיכח באבֹל, כמש"כ ִדוֱקא ִדֹלאו המֱקִדש

. ה' ֹלארון מת בין החיֹלוֱק מה צ"ע יהיה שוב בכך. כבוִד' ִד'ִדרך משום בכתף

ס"ג) שנח (יו"ִד בשו"ע . עֹל המת את 'וסובֹלין פסֱק (שם) בר"מ
כו) (ח"א אֹלעזר במנחת וראיתי עֹל ..המטה '..וֹלוֱקחין ברמ"א
הֱקבר''. מֱקום עִד מביתו עֹל ֹלהוביֹלו ֱקִדוש ..חוב חכמים 'וֹלתֹלמיִדי
כמו מהִדרך חֹלֱק בכתף המת שנושאים מצינו ֹלא ֹלמעשה כיום אך
מן הארון את ֹלהוציא יש ֹלביה"ֱק ֹלכניסה 'כשמגיעים באחרונים, שמובא
ככֹל נוהגים אין ֹלמה וצ"ע המכונית
, בכתף בניו שנשאוהו זֱקני אצֹל ראיתי טבריא בעיה"ֱק ֹלעיֹל???. המבואר
ויש בכתף ֹלשאת תימן שמנהג שכ' מצאתי מועִד ובבית כתף. חֹלוצי היו וכן
..ואוֹלם (שם) חיות המהר"ץ בִדברי ונסיים יִדיעה. מחסרון ביִדיים שנושאים
ומוחה מניעה שום בֹלי בכתף המת ֹלשאת יכוֹלים הֱקהיֹלות ברוב במִדינתנו

שהראינו כיון ישנו, וֹלא מאז שנהגו כמנהגם ישארו ֹלכן
והתנאים והנביאים האבות מזמן ותיֱקון מנהג שהוא

בב"א. ובבהמ"ֱק המתים ֹלתחיית ונזכה והאמוראים,עכת"ִד.

בכתף המת ונשיאת בכתף ֱקהת בני משא
פֹלִד נתן פֹלִדהרב נתן הרב



נושא

גמרא

יומי ִדף

בֱקיאות

יומי ִדף

נִדה

בֱקיאות

סת"ם ה' ֹל"ב סי' מ"ב

שבת ה'

גמ'

בֱק'

ֹליום כעמ' - גמרא

ֹליום עמ'

יומי ִדף

יומי ִדף

מציאות אֹלו עִדיף

ֹלחוִדש ִדף 2

גמ'

ש"ס ֱקנין

יומי עמוִד או ִדף

הספֱק הֹלכה

סוכה

גמ'

גמ'

משה זכרון

ברכפֹלִד

שִד"ח חברון

משה זכרון אזור

מנחם אוהֹל

אוה"ח הישיבות חניכי

תפיֹלה בית

יצחֱק היכֹל אזור

יצחֱק שיח

יצחֱק היכֹל אזור

המרכזי ביה"כ אזור
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ֱקמ"ח אזור
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יצחֱק בית
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ברכפֹלִד

חיים מאור

פתוח

הנשיא יהוִדה
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4:00-7:00
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6:45-7:45
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(גמיש) ברכפֹלִד

ברכפֹלִד

גמיש

אוה"ח הישיבות חניכי

ברכפֹלִד
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הֹלימוִדזמן מֱקום

ֹלחברותות ִדרושים

והנצחות: ֹלתרומות הענין. המשך ֹלתועֹלת עמנו השתתפו אנא רבות, בהוצאות כרוך זה 050-4122753עֹלון

עיון גמרא

הש"ס מפעֹל גמרא

יומי ִדף

יומי ִדף

/עיוני משניות

ֹלכוֹלֹל ֹלהצטרפות אפשרות

9:00-1:00

7:00-8:00

7:00-8:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

הִדרומית הגבעה אזור

נתיה"מ הישיבות 77חניכי

ברכפֹלִד

אוה"ח הישיבות חניכי

יצחֱק שיח

ֱק"ס או ברכפֹלִד

אוה"ח הישיבות חניכי

עיון ֱקיִדושין

עיון

עיון

והיתר איסור
זבחים

בֱקיאות גמרא

נִדה הֹלכות

שבגֹליון ֹלחיִדו"ת והארות הערות
ֹלִדוא"ֹל: ֹלשֹלוח gal200@neto.bezeqint.netניתן

ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או
מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת

בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

במצוה עוסֱק - בהעֹלותך
ציצית - שֹלח

הבן פִדיון - ֱקרח
אִדומה פרה - חוֱקת

עִד רֱק [יתֱקבֹלו ֹלהנ"ֹל ִד"ת
שִד"ח. רח' יוסף בית אוצה"ס שבפתח בתיבה ֹלהניח אפשר

הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או
ֹלמערכת. שנשֹלחים ִדיסֱקים או ִד"ת ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

מיֹלים]700

חברותא ֹלֱקביעת

9141217
2 ה4 מ מ י ב ת ו ע ש

כה
ות

ואאתורבחֹלתב
יש

וע
ר ֱקובעי

עיתים

ֱקר
בו

אחה"צ
ערב

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

בסיוע יוצא זה גֹליון

בחסות יוצא זה גֹליון

הגֹליון הרחבת
ע"י נתרם

שֹליט"א יוסוביץהרב ִדב
ב"ב וֹלהצֹלחת ֹלהצֹלחתו

וחיֹלו כוחו ישר

הרב שע"י

שֹליט"א
וחיֹלם כוחם יישר

ברונר אֹלחנן

בֹלוי י. - איציֱק
052-7662454טֹל.

ֱקוִדש ספרי "הפצת
כנסת בבתי

הארץ" ברחבי

חסִד" "אהבת

תורתנו מתן בזמן
ברכתנו את נעֹלה

תורה שֹל באהֹלה המתייגעים ת"ח ֹלהני
ִדפרשה בעומֱקא חיִדושיהם את ומעֹלים

וֹלֹלמִד ֹלֹלמוִד
השמועה בהעתֱקת חבֹל וֹלֱקחת
ותיֱק. תֹלמיִד חיִדושי ובגיֹלוי
ברכה שפע שיושפע יה"ר

ובעתיִד בעבר הכותבים ֹלכֹל
תורה בֱקניני עֹליה בשנת ֹלהתברך

אורה, שערי בפניהם וייפתחו
הִדעת הרחבת מתוך בה ֹלעסוֱק ויזכו

מעֹליא. ונהורא גופא בריות

ִדאורייתא ביֱקרא
ִדפרשה" "עומֱקא מערכת



תשס"ט תשס"טסיון סיון

ביהכ"נביהכ"נ

ִדוִד ִדוִדזכרון זכרון
כה

ות
ואאתורבחֹלתב

יש

וע
ר

עיתים
ֱקובעי

ששו ששועֹליונים עֹליונים
עֹל התורה ֹלומִדי ֹלציבור ֹלהוִדיע שמחים אנו שנה עֹלכבכֹל התורה ֹלומִדי ֹלציבור ֹלהוִדיע שמחים אנו שנה כבכֹל

שִד"ח רח' ִדוִד" "זכרון 13בביהכ"נ שִד"ח רח' ִדוִד" "זכרון 13בביהכ"נ
שֹליט"א הרבנים טובי מפי שיעורים ימסרו הֹליֹלה שֹליט"אבמהֹלך הרבנים טובי מפי שיעורים ימסרו הֹליֹלה במהֹלך

הֹליֹלה הֹליֹלהסִדר סִדר

שֹליט"א רבי הגאון ֱקסֹלרמורנו שֹליט"אמאיר רבי הגאון ֱקסֹלרמורנו מאיר

שֹליט"א רבי ִדומבהגאון חיים שֹליט"אשמואֹל רבי ִדומבהגאון חיים שמואֹל

שֹליט"א רבי שחטרהגאון שֹליט"אחיים רבי שחטרהגאון חיים

שֹליט"א רבי ֹלוֱקסנבורגהגאון שֹליט"איצחֱק רבי ֹלוֱקסנבורגהגאון יצחֱק

שֹליט"א רבי רוזנבֹלטהגאון צבי שֹליט"אשבח רבי רוזנבֹלטהגאון צבי שבח

שֹליט"א רבי ברוורמןהגאון שֹליט"אזֹליג רבי ברוורמןהגאון זֹליג

שֹליט"א רבי מיֹלרהגאון שֹליט"אשֹלמה רבי מיֹלרהגאון שֹלמה

ִדאתרא ִדאתראמרא מרא

הִדרומית הגבעה הישיבות חניכי ֱקהיֹלת הִדרומיתרב הגבעה הישיבות חניכי ֱקהיֹלת רב

ִדוִד זכרון ביהמ"ִד ִדוִדרב זכרון ביהמ"ִד רב

שמחה נאות שכונת שמחהרב נאות שכונת רב

יצחֱק שיח ביהמ"ִד יצחֱקרב שיח ביהמ"ִד רב

ספר אהֹלי ביהמ"ִד ספררב אהֹלי ביהמ"ִד רב

יצחֱק כנסת ישיבת יצחֱקר"מ כנסת ישיבת ר"מ

תורה שֹל ֹלכבוִדה זה בֹליֹלה חֹלֱק ֹליטוֹל מוזמן התורה בני תורהציבור שֹל ֹלכבוִדה זה בֹליֹלה חֹלֱק ֹליטוֹל מוזמן התורה בני ציבור
עיתים עיתיםֱקובעי ֱקובעי

12:00

12:30

1:00

1:30

2:00

2:30

3:00

12:00

12:30

1:00

1:30

2:00

2:30

3:00

השבועות חג בֹליֹל תורה" שכוֹלו השבועות"ֹליֹלה חג בֹליֹל תורה" שכוֹלו "ֹליֹלה



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


