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  .לט �ד סוטה

  ].ה וכי"תוד[? הא� ישא כפיו ויקרא ראשו בתורה, ז"כה שהרג את הנפש או שעבד ע

  

  שעבד עבודה זרה  שהרג את הנפש  

  לא ישא כפיו  לא ישא כפיו  לשאילתות

נושא כפיו  לא ישא כפיו  לרבינו גרשו�
1

  
  

  :סוטה ד� לט

  ].ה עד"תוד[? מה הדי בדלהל, תרי קלי לא משתמעי

  

 בברכת כהני� בעינ�מדוע   

שיכלה אמ� מכל העוני�
2

  
  באיזה אופ� אמרינ� תרי קלי

   משתמעי כשה� חביבי�

 , דברכת כהני� הוא לשמוע  י"בפירוש ר' ללשו� א
ויש כא� תרי קלי
3

  
 מתי ששניה� אומרי� 

אותו דבר
4

  

 דכל זמ� שעסוק לדבר   י"בפירוש ר' ללשו� ב
לא יכולי� לשמוע
5

  
בר מתי שאינ� אותו ד' אפי

  אלא שה� חביבי�
  

  ?פסוקי� שיש לשומעי� לומר בזמ� שהכהני� מברכי�' מה ה� הג
  

  'פסוק ג  'פסוק ב  'פסוק א  

 ברכת כהני� דשחרית
  )תהלי� קג(

 ַמְל�ָכיו ִ��ֵֹרי 'הָ�ֲרכ� ) כ(
 כַֹח עֵֹ�י ְדָבר� ִלְ�מַֹע 

  ְ�ק�ל ְ�ָבר�

�ל ְצָב�יו 'הָ�ֲרכ� ) כא(ָ 
  יו עֵֹ�י ְרצ�נ�ְמָ�ְרָת

  

�ל ַמֲעָ�יו 'הָ�ֲרכ� ) כב(ָ 
ְ�ָכל ְמקֹמ�ת ֶמְמַ�ְל"� 

  'הָ�ֲרִכי ַנְפִ�י ֶאת 

  ברכת כהני� דמוס�
  )קלה�תהלי� קלד (

ִ�יר ַהַ&ֲעל�ת ִהֵ%ה ) א:קלד(
 'ה ָ�ל ַעְבֵדי 'הָ�ֲרכ� ֶאת 

  ַ�ֵ+יל�ת 'הָהעְֹמִדי* ְ�ֵבית 

 ְיֵדֶכ* קֶֹד� ְ�א�) ב:קלד(
  6'ה�ָבֲרכ� ֶאת 

  

 ִמִ/.�- 'הָ�ר�ְ, ) כא:קלה(
  �ֵֹכ- ְיר�ָ�ָלִ* ַהְלל� ָי0

  כ דמנחה דתענית"ב
  )ירמיה יד(

ִא* ֲע�ֵנינ� ָענ� ָבנ� ְיקָֹוק ) ז(
ֲעֵ�ה ְלַמַע- ְ�ֶמָ, ִ�י ַר�� 

  ְמ��בֵֹתינ� ְלָ, ָחָטאנ�

�ִ�יע� ִמְקֵוה ִיְ�ָרֵאל מ) ח(
ְ�ֵעת ָצָרה ָלָ&ה ִתְהֶיה ְ�ֵגר 

  ָ��ֶר4 �ְכאֵֹרַח ָנָטה ָלל�-

ָלָ�ה ִתְהֶיה ְ�ִאי	 ִנְדָה� ) ט(
ְ�ִג��ר לֹא י�ַכל ְלה�ִ	יַע 

�ה ְבִקְרֵ�נ� ָ� ְוִ	ְמָ! ָעֵלינ� 'הְו
  ִנְקָרא �ל ַ�ִ$ֵחנ�

  כ"כ דנעילה דיוה"ב
  )תהלי� קכח(

ִהֵ%ה ִכי ֵכ- ְיבַֹרְ, ָ�ֶבר ) ד(
  'הְיֵרא 

 ִמִ/.�- �ְרֵאה 'הְיָבֶרְכָ, ) ה(
 ְ�ט�ב ְיר�ָ�ָלִ* �ֹל ְיֵמי ַחֶ.יָ,

�ְרֵאה ָבִני* ְלָבֶניָ, ָ�ל�* ) ו(
  ַעל ִיְ�ָרֵאל

  

                                                           

 .י* ונושא כפיו אוכל קדש,דא7 שאינו ראוי לעבודה, ודינו ככה- בעל מו*, דכיו- שעשה תשובה חוזר לקדושתו 1

ולא צרי, להמתי- , דרשאי הבוצע לבצוע מיד שכלה אמ- מרוב העוני*.) ד7 מז(א7 שלגבי הבוצע אמרינ- בברכות  2
 .לכל העוני* שאינ* נוהגי* כהוג- להארי, באמ-

י ולא דמ. המבר, ברכת כהני*והעוני*  9דהא הוו להו תרי קלי , אינ* יכולי* לשמוע כל זמ- שעוני* אמ-', פי 3
ברכת כהני* אנו צריכי* לחוש ו . מתי שמיעוט לא גמרו עדיי- לענותויכול לבצוע,  כלו*אומרי*לבציעה שאי- 

 .ולכ- צרי, להמתי- ג* על אלו שעוני* אמ- יותר מדי א7 שאי- נוהגי* כהוג-, שכול* ישמעו את הברכת כהני*

ל שזה אותו "קול שופר וקול חצוצרות צ' יואפ, או שכול* אומרי* אותה ברכת כהני*, כגו- שכול* עוני* אמ- 4
  .אבל א* קוראי* שני דברי* לא. וכ- במגילה שאומרי* אותו דבר, קול

 .אלא הטע* שכשאד* עסוק לדבר אינו יכול לשמוע, היכא שה* משוני*'  אפידכשה* חביבי* שומעי* 5

 9" ִמִ/.�- עֵֹ�ה ָ�ַמִי* ָו�ֶר4' הְכָ, ְיָבֶר") ג:תהלי* קלד(למה לא אומר את הפסוק הבא באותו פרק ' ומקשה הגמ 6
הפסוקי* הראשוני* ' שב', ומתרצת הגמ. שלכאורה הוא מדבר מאותו עני- ולמה אומרי* פסוק מפרק הבא

ה מבר, את "מדבר ממה שהקב', וגו" מציו-' יברכ, ה"ואילו הפסוק , ה"מדברי* ממה שהאד* מבר, את הקב
  .'וגו"  ִמִ/.�-'הָ�ר�ְ, "ה לכ- מסיי* בפסוק "* מברכות האד* להקבולכ- כדי שיהיו כל הפסוקי, האד*


