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  פתיחה לפרק אלו נאמרי�

  פתיחה. א

פרקי� אלו עוסקי� במגוו� רחב של . אנחנו עומדי� לעסוק השנה בלימוד פרקי� שביעי עד תשיעי במסכת סוטה
א� בצידה , היחידה המרכזית עוסקת בברכת כהני�. ה"נושאי� הנוגעי� לחיינו הדתיי� ולמפגש שלנו ע� הקב

ומזה , תאפיינת ג� בכ� שהיא לא משופעת בפרשנות של ראשוני�היחידה מ. יחידות משנה קטנות ומגוונות
  .אינטנסיבי ומעמיק, אני מאחל לכולנו לימוד פורה. ייגזר אופי שונה של לימוד

  משניות הפרק. ב

ט ! ועיו� מרפר  וראשוני במשניות של פרקי� ח' אני מציע להתחיל את העיו� בלימוד של משניות פרק ז .1
 . הבכדי להתרש� מהנושא והמבנ

 ?א� הא� כל משניות הפרק עוסקות בנושא זה, מהכותרת עולה נושא ברור? מהו הנושא של הפרק .2

 ":כיצד" .3

 שורות 6(ה כיצד "ד. י לב"ראו רש? הא� ה� מתפרשות באופ� אחיד". כיצד"עיינו במשניות בה� יש   )א
 ).מלמטה

 .השוני�" הכיצד"נסו להסביר את חוסר האחידות בי�   )ב

הדברי� מופיעי� ג� במבואות לספרות  (25סעי  , 1038' עמ, המשנה מבוא לנוסח –להרחבה   )ג
 ).404' התנאי� עמ

 :ט!עיינו בפרקי� ח .4

 .א"ז מ"שימו לב לשינוי בסדר הפרקי� לעומת סדר� בפ  )א

 .שימו לב לאופי הדיו� בפרקי� אלו  )ב

' מהי הדרשה במשניות הפותחות את פרק ח. הפרקי� פותחי� בציו� החובה לאמר� בלשו� הקודש  )ג
 .ראו את דברי הגמרא בתחילת פרקי� אלו'? פרק טו

 .654'  מבוא לנוסח המשנה עמ–להרחבה   )ד

!399'  דיו� רחב על פרקי� אלו תו� הצעת זיהוי של רבדי� שוני� במבואות לספרות התנאי� עמ–להרחבה  .5
406 . 

  אלו נאמרי� בכל לשו� ואלו נאמרי� בלשו� הקודש. ג

 ).י קויפמ�" ובו נוסח כ/מצור  קוב( ובנוסח המשנה בכתבי היד , ה בדפוסעיינו בנוסח הכותרת של המשנ .1

 .ה אלו נאמרי� בלשונ�"ה אלו נאמרי� ובתד"י ד"עיינו ברש  )א

 ).מומל/ להיכנס לאתר כתבי היד של הספריה הלאומית(עיינו בכתבי היד של המשנה   )ב

 בעתיד לפתח יותר אני מקווה, ל"הנ' עיינו בתוס? י"מדוע הגיה רש? מהו ההבדל בי� שני הנוסחי�  )ג
 .את הנושא

ה "י ד"ראו ג� רש? איזו רשימה זוכה לביסוס במשנה?  לומר בלשו� הקודש או בכל לשו�–מה פשוט יותר  .2
 .ק"ואלו נאמרי� בלה

עיינו במדרשי ההלכה ובהשלמות , בנוס  לעיו� בדיו� המשנה על הדרישה לומר בלשו� הקודש .3
 . של מדרשי הלכהקוב/לנוחיותכ� אני מצר  . שהתלמודי� ערכו

 :מדרשי הלכה ותלמודי�, אפיינו את צורת הדיו� של המשנה .4

 ?הא� יש תפיסה כוללת או לימודי� מקומיי�  )א

 ?מי זוכה לדיו� ולמקור ומי לא  )ב

 ?הא� את� מבחיני� בגישות שונות במקורות  )ג

 :השאלות שיש לברר. שאלה מרכזית שנדו� בה היא הא� נית� לעמוד על הציר של הרשימות .5

 ?הבדל בי� לומר בלשו� הקודש ובי� אמירה בכל לשו�מהו ה  )א
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 ?מדוע יש פער ביניה�? הא� נית� להסביר את הציר של הרשימות השונות  )ב

 :ברכות וקללות .6

 ?מה יוצא דופ� בו לעומת שאר חלקי הרשימה  )א

 .'ואת הערת אלבק בהשלמות לפירושו למשנה ג. ראו את דיו� הגמרא לג? מניי� שהוא בלשו� הקודש  )ב

הא� ה� מלמדי� ? הא� הניסוחי� שלו אחידי�?  הא� הוא מביא רשימה–� למשנה זו "פסקי הרמבעיינו ב .7
 ?על אפשרות הקיו� של תת קבוצות

 לשו� הקודש. ד

 )המקורות מצורפי�(?  מהו הרקע לייחודה של לשו� הקודש ומה מקדשה–לשו� הקודש  .1

 .ח"ג פ"עיינו במורה הנבוכי� ח  )א

 .יג', � לשמות ל"פירוש הרמב  )ב

 .ד"י ובהשגת הראב"ב ה"ש פ"� הלכות ק"מבר .2

 :ראו, �"על תפיסת הלשו� של הרמב .3

 . של שוור/78ל ובהערה "ב פ"מורה הנבוכי� ח  )א

 .א"א מ"פירוש המשנה לתרומות פ  )ב

 .99!94' עמ, � כפילוסו  וכפוסק"הרמב, יעקב לוינגר  )ג

 .אור זרוע וביאור הלכה, ה"מצור  לקט מקורות על כותב בשבת בכל לשו� מראבי .4

 :לעיו� נוס  .5

 .52!43' עמ, 11ד "בד, "כנעני!לניב שמי" לשו� הקודש" בי� –הלשו� העברית ", פ"לובה חרל  )א

 .32!5' עמ, 7ד "בד, "חכמי דורנו על הבדלי המבטאי� בשפת הקודש", רצו� ערוסי  )ב
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  ח"ג פ"מורה נבוכי� ח

 מצדנו או 51ואל נא יחשבו שאלה דברי� בטלי�. 50יש לי ג� הנמקה מדוע נקראת לשוננו זאת בש� לשו� הקודש
לא של הגברי� ולא של , כי בלשו� המקודשת הזאת לא נקבע כלל ש� לאיבר המשגל, אלא זאת אמת. טעות
לכל הדברי� האלה . 53לא לשת� ולא לצואה, לא לזרע, 52ולא לעצ� המעשה המביא להעמדת צאצאי�, הנשי�

אלא מביעי� אות� בשמות , 54לא נקבעו כלל בשפה העברית מלי� המציינות אות� במשמעות� הראשונה 5 

אלה דברי� . לכ� לא נקבעו לה� שמות. הכוונה בזאת היתה שלא ראוי להזכיר דברי� אלה. מושאלי� וברמזי�
כמו שכאשר ,  מביטויי� אחרי�55חבלי� לכנות� בכינויי�כאשר יש הכרח להזכיר� מת. שיפה לה� השתיקה

  .ההכרח מביא לעשות דברי� אלה עושי� כל מאמ/ לעשות� בסתר

  � שמות פרק ל פסוק יג "רמב

שהוא מפני שדברי התורה והנבואות וכל , "לשו� הקודש"� אצלי במה שרבותינו קוראי� לשו� התורה וכ� הטע 10 

, ה יתעלה שמו מדבר בו ע� נביאיו וע� עדתו"והנה הוא הלשו� שהקב. דברי קדושה כול� בלשו� ההוא נאמרו
ד "ויו, ושדי, צבאות, י�אלה, ובו נקרא בשמותיו הקדושי� אל, אנכי ולא יהיה ל� ושאר דברות התורה והנבואה

ומלאכיו וכל צבאיו לכול� , וקרא שמות שמי� ואר/ וכל אשר ב�, ובו ברא עולמו, והש� הגדול המיוחד, א"ה
ובו קרא שמות לקדושי� אשר באר/ אברה� יצחק ויעקב ושלמה , בש� יקרא מיכאל וגבריאל בלשו� ההוא

 15  :וזולת�

, אבל הוא בדי�, א לשוננו לשו� הקדש לגאותינו או לטעותינואל תחשוב שנקר) ג ח(והרב אמר במורה הנבוכי� 
ואל . ולא לטפה ולשת� ולצואה רק בכנוי, כי זה הלשו� קדוש לא ימצאו בו שמות לאבר הבעילה בזכר או בנקבה

 �על פי מה ) דברי� כח ל(ואמר ישגלה , כי הוא ש� אשה המזומנת למשכב, )תהלי� מה י" (שגל"יטעה אות
  :ופירושו יקח אשה לפילגש, שנכתב עליו

והטע� שהזכיר על דעתי . כי הדבר ברור שהלשו� קדש קדשי� הוא כמו שפירשתי, והנה אי� צור� לטע� הזה 20 

ב יח "מ(וכ� יכנו לאכול את חוריה� , יורה כי משגל ש� עצ� לבעילה, ישכבנה, כי מה שיכנו ישגלנה, איננו אמת
עד ) סנהדרי� סח ב(כעני� ששנינו , "לשו� נקיה"היו קורי� לו , רבוא� מפני טעמו של ה. כי הוא ש� מגונה, )כז

ואמרו כי א� הלח� אשר הוא אוכל לשו� נקי , שיקי  זק� התחתו� ולא העליו� אלא שדברו חכמי� בלשו� נקיה
  :וכ� במקומות רבי�, )ר פו ז"ב(

 25  )מהדורת שוור (ל "ב פ"מורה נבוכי� ח

לכל הבהמה ולעו  השמי� ולכל חית [אמר ויקרא האד� שמות ש, ממה שחייב אתה לדעת ולשי� לב אליו
  .78כפי שחשבו, הודיענו שהלשונות הסכמיות ולא טבעיות). 20, ש�, ש�] (השדה

    של שוור78הערה 

שה� תוצאה של . ג; שהאל ברא�. ב; שה� יצירת הטבע. א: הביניי� היו שלוש דעות בדבר מוצא הלשונות!בימי
, גולדציהר; )2הערה , 132' עמ: עברית; 2הערה , 163' עמ: גרמנית(פרשנות , ראו בכר. אד�! הסכ� בי� בני 30 

יינר סברו כל המחברי� היהודי� לדברי שר. 3הערה , 224' עמ, כתבי�, שריינר; 428' עמ', כר� א, כתבי�
  .199!197'  ועמ178!177' עמ, לשו�,  השוו שטר�!. שהשפות הסכמיות

� מסכת תרומות פרק א משנה א "פירוש המשנה לרמב  

. ואומרי� שהעיקר הרי� ומרי� וירי�, אמר� בכל המשנה תר� ותור� ויתרו� מקשי� עליו הבלשני� החדשי�
ואלו בלי ספק , כל לשו� חוזר למה שדברו בו בעלי אותו הלשו� ונשמע מה�כיו� שהעיקר ב, ואינו קשה באמת 35 

וזו ראיה שזה אפשרי . והנה נשמע מה� תר� וכל מה שהופעל ממנו, עבריי� בארצ� כלומר באר/ ישראל
ועל זה הדר� תהיה תשובת� לכל מי שחושב מ� החדשי� שלשו� . ושזה מונח מכלל המונחי� העבריי�, בלשו�

והיסוד הזה שאמרתי ל� נכו� מאד אצל .  צח ושה� עשו פעלי� שאינ� נכוני� באיזו מלה מ� המלי�המשנה אינו
 .המלומדי� השלמי� המדברי� על העניני� הכלליי� הכוללי� כל הלשונות כול�

 40  הלכות שבת סימ� עו%ב "ספר אור זרוע ח

י� בשמאלו בי� מש� אחד בי� משתי ותנ� לקמ� בהבונה הכותב שתי אותיות בי� בימינו ב. והכותב שתי אותיות
ר יואל בר יצחק הלוי "וה. 'י כל כתב וגופו של כל אומה ואומ"שמות בי� משני סימניות בכל לשו� חייב פירש

כומרי� או שאר כתבי� לבד מאשורית ויונית א� כתבו ישראל בשבת פטור מ� התורה דאינה ' שכת' מבו� פי
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בירושלמי מהו בכל לשו� אל  אלפא ביתא ביטא והוא לשו� יונית ' ידגרס] מלאכה) [מלא(כתיבה ואינה חשובה 
� ועושה "בשבת וכ� אומר לעכו' ומשמע או בגופ� שלנו או בגופו יונית והיינו דאמר כותבי� עליו אונו ואפי 45 

דיד� שאסור אבל בגופו שלנו זהו שבות ' שלה� אטו גופי' בגופו שלה� שאי� בו אלא שבות דרבנ� דגזרו על גופי
  .שיש בו מעשה דאורייתא

  מסכת מגילה סימ� תקמט%ב "ה ח"ראבי

ויהי כנוח עליו . וינח בלב האיש הלזה רבי אברה� ב� אברה� אבינו, +א"א ל"במדבר י+' מאת ה] ורוח נסע [
ויגר עמנו ימי� רבי� ויהי איש ת� וישר , לדרוש הש� וללמוד ספר ולשו� הקודש' הרוח ויקרב אל מלאכת ה 50 

, ויהי היו� ומצאתיו אני אשר על החתו� יושב ומעתיק ספר החומש מספר פסול של גלחי�. יושב אהלי�
�ויע� ויאמר אלי אני יודע לשו� גלחי� ואיני יודע לשו� הקודש והנה הוא לי כמו , ואומרה אליו מה זה ביד

ני� אשובה לי ולא א השאילוני ספרי גלחי� להעתיק ולא מיחו בידי וא� רע בעי"שפיר)ק(וא  כי חכמי , פירוש
. א אולי ימצאו לו היתר"ויבקש ממני לכתוב לו אל רבותי שבשפיר. ואע� אליו דע כי רע עלי המעשה: אוסי 

דגרסינ� בפרק קמא דמגילה אי� . וידעתי כי כונתו לשמי� וילדות היתה בי והעזתי פני ברבותי אולי משגה היא 55 

רב� שמעו� ב� גמליאל אומר א  ספרי� לא ' כל לשו� וכובי� ספרי� לתפילי� ומזוזות אלא שהספרי� נכתבי� ב
אבל כתב אחר , אלא לשו� יוונית וכתב יונית או כתב אשורית ולשו� הקדש> פירוש. שיכתבו אלא יונית<התירו 

ובפרק כל כתבי משמע שאסור לקרות בשאר לשונות אפילו כתובי� בכתב . סור לכתובהרי שא, ולשו� אחר אסור
דגרסינ� איתמר היו כתובי� תרגו� בכל לשו� רב הונא אמר אי� מצילי� רב חסדא , וכל שכ� בכתב אחר, אשורית

מליאל דאמר פירוש דהיינו רב� שמעו� ב� ג, כי פליגי אליבא דמא� דאמר לא נתנו לקרות בה�' אמר מצילי� וכו 60 

ואסיקנא תנאי היא עד מעשה באבא חלפתא שהל� אצל רב� גמליאל ובידו ספר איוב , לא התירו אלא יונית
. אלמא שאר לשונות אפילו כתב בכתבי הקודש אסור לקרות בו, עד וצוה עליו וגנזהו' תרגו� והיה קורא בו וכו

ודוקא שכשה� , אמרוהו יונת� ואונקלוסומה שאנו קורי� בתרגו� חומש ונביאי� סמכינ� אההיא דמגילה ש
. ורבינו שלמה כתב בתחלת פרק כל כתבי א� אמרו� יונת� ואונקלוס לא כתבו�. כתובי� כתב אשורית או יונית

ואנו כמו , והוא תרגו�, ונראה לי עוד ראיה מדאמר רב חסדא בסנהדרי� והניחו להדיוטות כתב עברי ולשו� ארמי 65 

וצרי� עיו� אי רב חסדא פליג אפסק דמגילה דפסק רבי יוחנ� כרב� שמעו� ב� . הדיוטות והתירו לנו תרגו�
, ונראה לי שכתב גלחי� או שאר כתב לבד מאשורית ויונית א� כתב� ישראל בשבת פטור מ� התורה. גמליאל

וא  על פי שפירש רבינו שלמה בפרק הבונה הכותב שתי אותיות בכל לשו� . דאינה חשובה כתיבה ואינה מלאכה
והוא לשו� יונית , א"ת בית"  אלפא בי"דבירושלמי גרסינ� מהו בכל לשו� אל, ליתא, ייב בגופ� של כל אומהח

א "א בית"שהרי באלפ, וא  על פי כ� רפיא בידי לפרש בגופ� שלנו. ומשמע אומר בגופ� שלנו או בגופ� של יונית 70 

שאי� בו , אומר לגוי ועושה בגופ� שלה�' כווהיינו דאמרינ� כותבי� עליו אונו אפילו בשבת ו. יש ארבעה אותיות
, ואי� מפרשי� לחכמי� והמעט רב למשכיל, שלא גזרו על גופ� שלה� אטו גופ� דיד� דאסור, אלא שבות דרבנ�

  .אבל בגופ� שלנו זהו שבות שיש בו מעשה דאורייתא

  הלכות עירובי� סימ� שצא%א "ה ח"ראבי

לאו בכתב אשורית , ומסיק באומר לגוי ועושה, ו אפילו בשבתוהא דאמר רבא בפרק מרובה כותבי� עליו אונ 75 

, אינו אסור אלא מדרבנ�]ש[, אלא בגופ� של שאר אומות, דההוא אסורא דאורייתא הוא, לשו� הקודש]ו[
. דקיימא ל� כרב� שמעו� ב� גמליאל, שהוא כתב אשורית או יונית כדמוכח במגילה, אטו גופו שלנו> שגזרו<

שגגה , בפרק הבונה הכותב שתי אותיות בכל לשו� חייב בגופ� של כל אומה] שלמה[בינו וא  על פי שפירש ר
, אבל שאר לשונות אינו חייב, והוא לשו� יונית, דגרסינ� בירושלמי מהו בכל לשו� אל  אלפא ביתא ביטא, היא

 80 .מה שפרשתי ימי� בשכבר

 ביאור הלכה סימ� שו

א העתיק בש� "הנה הרמ. מ לכמה דברי� אמרתי לבאר דבר זה"נב ומפני שדי� זה הוא " עיי� במ!בכתב שלה� 
ז בהלכות שבת וראיתי שכתב ש� דלא "ז דכתיבה אחרת חו/ מכתב אשורי הוא רק מדרבנ� ועיינתי ש� באו"או

פ הירושלמי לפי ביאורו וכאשר נביא לקמ� "א כתב אשורי וכתב יוני ועיקר יסודו בנה ע"מקרי כתב מדאורייתא כ
א בכתבא דידהו ומטע� זה העתיק "י כ"י א"נו מסתע  מזה הסברא חומרא דלא מקילינ� אפילו עוא  שבענינ 85 

מ כדי שלא להוציא מזה תקלה לכמה עניני� אני מוכרח להרחיב "א את דבריו כדי לחוש לשיטתו מ"הרמ
וזה ג איתא במשנה דהכותב בכל לשו� חייב "הנה בשבת ק. ז"הדברי� בזה ולבאר שכל הפוסקי� חולקי� ע

וא  שאי� [ל לומר בכל לשו� "מורה בהדיא דהכונה בכל לשו� ממש דאי כונת המשנה רק לרבות כתב יוני לא הי
ב איתא במשנה אי� בי� ספרי� לתפלי� "ע' מ כדי לברר הדבר לא אמנע מזה הנה במגילה ח"צרי� ראיה לזה מ
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א א  בספרי� לא התירו "ת רשבגמ אי� נכתבי� אלא אשורי"ומזוזות אלא שהספרי� נכתבי� בכל לשו� ותו 90 

וראיתי באור זרוע שהביא ש� ראיה לסברתו מהא דאיתא בירושלמי ש� מהו בכל לשו� ] שיכתבו אלא יונית
ל בית ביתא וכ� איתא במשנה "ס הוא וצ"ובאור זרוע ש� הגירסא עוד ביתא ביטא וט[אפילו אל  אלפא 

קט הירושלמי אפילו אל  אלפא בית ביתא משמע דוקא ומדנ] ג דבלשו� יונית הוא אלפא ביתא גמלא"בשקלי� פ
כשכתבו בכתב שלנו או בכתב יונית אבל בכתב אחר לא חשיבא מלאכה ובאמת פירושו בירושלמי תמוה מאד 
אחד דהא תנ� במשנה בכל לשו� ואי� יפרש לנו הירושלמי דהכונה או אשורית או יונית ועוד לפי פירושו מהו  95 

א ועוד דלפי פירושו הירושלמי סותר את עצמו "א גמל"א בית"ל לומר אלפ" היאפילו אל  דקאמר הירושלמי
תו� כדי דיבור דהא איתא ש� במשנה הכותב שתי אותיות בי� מש� אחד בי� משתי שמות בי� משתי סימניות 

ז בירושלמי ש� מא� תנא "וקאמר ע' ר יוסי לא חייבו שתי אותיות אלא משו� רוש� וכו"בכל לשו� חייב א
ל שני סימני� בעלמא המורי� על איזה "ל דסימניות הוא מלשו� סימ� ור"כי הירושלמי ס[יוסי היא ' יות רסימנ

ל דחיוב כותב "יוסי היא דס' ז קאמר דר"ש בקרב� עדה וע"עני� וכמו שפירש רב האי גאו� הובא במגיד משנה ע 100 

א וא� "  אלפ" לשו� אפילו אלכ קאמר מהו בכל"ואח] הוא משו� רוש� ואפילו על שתי שריטות בעלמא חייב
י ומה שאמר בכל לשו� והכונה על "כ המשנה סותר את עצמו דרישא משתי סימניות דר"הפירוש כדבריו א

יוסי וג� ' יוסי ודאי חייב בכל לשו� דלא גרע מרוש� בעלמא דמחייב ר' יוסי היא דלר' אשורית ויונית לאו ר
יוסי ' יוסי ובסו  לר' ש ואי� נאמר דבתחלה מיירי לר"י עיוס' דדברי הירושלמי דבתר זה מברר את דברי ר

ע וכמו שכתבנו ועוד דלמה "יוסי ובפרט דהמשנה סותרת א' ובאמצע מפסיק הירושלמי וקאמר שלא אליבא דר 105 

ו וג� "קכ' ע סי"ט דהוא בכל לשו� ונפסק כ� בא"ישתנה עניני שבת מגיטי� ושאר שטרות דאיתא בהדיא בגיטי� י
ל דכונת הירושלמי הוא "כ דיש פירוש אחר בדברי הירושלמי ונ"לה אלמא דדר� כתיבה היא ועש� כתיב וכתב 

ל מהו הרבותא כיו� דאפילו רוש� "כ קאמר מהו בכל לשו� ר"יוסי היא ואח' דמתחלה קאמר משני סימניות מני ר
תחלה היה כתוב ל דמ"א ר"  אלפ"בעלמא חייב ולא גרע איזה לשו� שהוא מרוש� בעלמא לכ� קאמר אפילו אל

ל "א דזה גרע דלא אהני בהוספתו כלו� וקמ"בכל תיבה ונעשה אלפא ביתא והו' ת והוסי  אות א"  בי"אל 110 

  לאו תיבה כלל עדיי� עד שהשלימו בזה האות האחרו� וכ� "דחייב דכתיבה הוא בכל לשו� ולפי הלשו� יוני אל
ל להירושלמי "האותיות נהגי� ונקרי� זה ע� זה סונעשה ביתא וא  דבעינ� שיהא שתי ' ת השלי� עוד אות א"בבי

דג� זה הוא בכלל אחרי ששתי התיבות סמוכות ולפי הירושלמי משמע דאיירי המשנה דגו  הכתב היה אשורי 
ל אבל באמת פשיטא דאפילו א� היה גו  הכתב נמי של יוני או של כל "אלא שהלשו� הוא יוני והרבותא הוא כנ

ו דבכל כתב ובכל לשו� כשר וא  דהת� כתיב בקרא "ע בסימ� קכ" לעני� גיטי� באל"כ חייב וכמו דקי"לשו� ג 115 

ד דא� "ב חלק י"ה עוד נוכל לומר דכונת הירושלמי הוא לרמז על מה שכתב רבינו ירוח� בנתיב י"הג[וכתב 
י כתוב אות אחד מלשו� זה ואות אחד מלשו� אחר חייב ולא הביא לזה שו� מקור ואפשר שהוא מפרש הירושלמ

א כפשטיה דהיינו אות אחד כתב התמונה בכתב שלנו ואות אחד כתב התמונה בכתב "  אלפ"דקאמר אפילו אל
  "ל לומר אפילו אל"כ הי"ס ולא נהירא דא"ה בלשו� אחר וראיתי עוד פירוש על הירושלמי בגליו� הש"יוני וה

ברינו דעל כל כתב של כל אומה היוצא מד]   ועוד דמשמע בגמרא שלנו דגלטורי בעלמא איננו בכלל לשו�"אל 120 

א מהלכות שבת כתב בהדיא דהכותב בכל "� פי"ל כ� דהרמב"חייב מ� התורה ול� נא ראה שכל הראשוני� ס
ש והרוקח "י במתניתי� דעל כל כתב ולשו� חייב וכ� האלפס והרא"כתב ובכל לשו� חייב וכ� מוכח מפירש

ז היה לה� "יה כלו� מדברי הירושלמי ולפי פירוש האוהעתיקו המשנה דבכל לשו� חייב כצורתה ולא הגיהו על
ש בפרק החובל דעל כתב "ולבד זה מוכח כ� בהדיא מדברי הרא[להביאו להורות דדוקא יוני ולא כתב אחר 

� בהדיא במתניתי� דעל "וכ� פירש הר] י"י התירו לומר לא"כ איסור דאורייתא אלא דמשו� ישוב א"שלה� יש ג 125 

ב "� וכ� מוכח מרבינו ירוח� בנתיב י"כ כלשו� הזה של הר"חייב וכ� כתב במאירי גכל כתב של שבעי� לשו� 
כ איסור דאורייתא אלא "י דכתב שלה� הוא ג"ב בעני� דלוקח בית מא"ע' ד וכ� מוכח מתוספות גיטי� ח"חלק י

' ק פ" בבא"וכ� מוכח ברשב] מ"א בסימ� ש"כ המ"וראיה זו הביא ג[י "י התירו בזה אמירה לא"דמשו� ישוב א
ל וכ� מבעל העיטור מוכח כדברינו דהוא הביא "א דמילה כדעת התוספות הנ"א פרק ר"� ובריטב"החובל וברמב

י במקו� מצוה וכ� מוכח עוד מכמה פוסקי� "י א"מהאי סוגיא דכותבי� עליו אונו דמלאכה דאורייתא מותר ע 130 

ש במה שמארי� ומתמיה "א כא� עי"ממ תמה על דברי הר"א בסימ� ש"ל כצורתה וכ� המ"שהעתיקו המשנה הנ
ונבאר עוד בתוספת נופ� דאי� לפטור בכתיבת שאר לשונות מטע� דאפילו . מ שכתב כעי� זה"על דברי הגה

ש בשאר לשונות דאי� לה� שו� "/ פטור ומכ"ז ג"ק יש פוסקי� שסוברי� דא� חסר הזיוני� דשעטנ"בלשה
י� הזיוני� מעכב וממילא חייב בשבת בכל גווני ואפילו ו דא"תמונת אשורי חדא דאנ� פסקינ� לעיל בסימ� ל

� "הפוסקי� שסוברי� דבכתיבה אשורית א� חסר הזיו� פסול וממילא פטור לעני� שבת היינו דוקא בכתיבת סת 135 

ע דכותבי� כתיבה אשורית בלא זיו� "/ אבל גבי גיטי� הלא נפסק בא"ז ג"ל דלא מקרי כתב בלא זיו� שעטנ"ש� ס
א דסובר דג� גבי גיטי� בעינ� שיהיו "� שאני ואפילו לדעת הריב" בספר התרומה דבכתיבת סתכ כמו שמחלק"וע

כ כשר ולא שיי� ש� לומר דחסר זיו� כיו� דדר� הכתב זה "האותיות מזויני� הלא ג� הוא מודה דבלשו� אחר ג
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 זה במרדכי בהלכות וכמו שכתב כל' גט שכתבו עברית ועדיו יונית וכו] ז"גיטי� פ[הכי הוא וכדאיתא במשנה 
ל דעל כל כתב וכל לשו� "היוצא מדברינו דכל הראשוני� אזלי בחדא שיטתא כפשטא דמתניתי� הנ. ש"קטנות ע 140 

א מהלכות תפלי� שהביאו בש� רבינו יואל דעת יחידאה היא ונדחית מכל הני "מ פ"ז והגה"חייב ודברי האו
א "מ מקושית המ"יטת רבינו יואל המובא בהגהג שמיישב קצת ש"מ בפמ"ל ועיי� לקמ� בסימ� ש"רבוותא הנ

ג דהוא יפרש המשנה דבכל לשו� היינו רק לעני� הלשו� לבד אבל גו  הכתב אפשר "דבכל לשו� חייב ודחק הפמ
ז דמפרש ש� בהדיא בכונה "ש ולא ראה דברי רבינו יואל בעל שיטה זו המובא באו"דבעינ� דוקא אשורית עי

ט וכ� "ש מגיטי� דכתיב בה וכתב ומוכח בגיטי� י"מרבה בזה רק יוני ועוד דמבכל לשו� לעני� גו  האותיות ו 145 

ב "כ מצאתי בנו"ל בש� כל הראשוני� אח"נ לעני� שבת וכנ"ו דנכתבת בכל כתב וה"ע אב� העזר קכ"נפסק בשו
 פ האור זרוע הוא יחיד בדבר ולא"ג שג� הוא כתב כדברינו שכל כתב הוא מ� התורה וסיי� שעכ"ת סימ� ל"מ

  :מצינו לו חבר
 


