
 בס"ד   

 ירא שמים 

בתורה מופיע    ,מופיע בתנ"ך , לא במשנה, לא בתוספתא ,לא במסכתות הקטנות ולא בתלמוד הירושלמי    אינו  שמים   ת /ירא המושג  

, המושג לראשונה הופיע    מספר פעמים זה סוגיה למחקר בפני עצמה(    ?  )מה ההבדל בין השניים   יקוק יראת  /יראת אלוקים המושג  

פעמים :   מספרבזוהר מופיע המושג .    בתלמוד הבבלי )במסכת ברכות ח.( בשם האמורא עולא "גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים"

סתרי תורה אלא לאדם חכם וקורא ושונה ותלמודו מתקיים בידו והוא    "אין מגלין   אין בו לא ענוה ולא חסידות" ,    ירא שמים "ומי שאינו  

   ובקי בכל דבר". ירא שמים 

אלא להציג    יראת שמים .   –אין בכוונת חקירה זו להכריע האם המושג במקורו : יראת יקוק/יראת אלוקים , זהה למושג המאוחר יותר  

 .  לפי השולחן ערוךכה שראוי שירא שמים יקיימם  את השתלשלות והופעת המושג במקורות ההלכתיים ומה נבחר להל

ל ּביֵדי ָשַמִים"  –  שזה הדבר היחידי שתלוי באדםהגמרה בברכות)לג( אומרת   " והגמרה במסכת סוכה)מט:(    חּוץ ִמִיְרַאת ָשַמִים  ַהכֹּ

ומי האישיות שניחנה בתכונה זו  .    " כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים"  : ?    אדם ירא שמים     איך מזהיםמציינת מבחן  

אין לך שהיה זהיר במצוות וירא  "בכל הדורות בעל התכונה הזו :   שאין כדוד המלך ( מביאה  פיסקא ט)פסיקתא רבתי ? ההכי הרבה 

  שלמה המלך מגדיר לראשונה   ומה ההגדרה למעלה זו ? .   זהירות ויראת שמים(-)יתכן וגדולתו כששני המידות באים יחד    " שמים כדוד

ה ְוָג֨אֹון׀   "את זה בספר משלי )פרק ח( :   ָאָ֤ ע ג ֵּ֮ את ָרָ֥ ֹֹ֫ נ ת ְיֹקָו֘ק ְשִֽ ְרַאַ֣   – ומה זה "רע" ? המילה הופיעה בתורה לראשונה על עץ הדעת    .  "ִיִֽ

ע" ָוָרָֽ ֥טֹוב  ַעת  ַהַדַּ֖ ץ  תורה  פעמים , הכי הרבה בספר דברים ובבראשית , למרות המופעים הרבים אין ב  57בהמשך מופיעה עוד  "  ְוֵעֵ֕

. מה שכן הוא מופיע ָוָֽק:   "– בהקשר לאדם והמקום    ההגדרה מפורשת למושג "רע"  ְיקֹּ הּו  ַוְיִמֵתַּ֖ ָוָ֑ק  ְיקֹּ ְּבֵעיֵנ֣י  ע  ַרַּ֖ ה  ְיהּוָדָ֔ ְּב֣כֹור  ר  ֵעֵ֚ י  "  ַוְיִהִ֗

ּו  "  –   חברו ( וגם בהקשר בין אדם לבראשית פרק לח) אְמרָ֔ ֹּ֣ ן ּוְבתּוֵא֙ל ַוי ַען ָלָבָ֤ ֹוב: ַוַיַּ֨ ע אֹו־טָֽ יָך ַר֥ ַּ֖ ר ֵאל  א נּוַכַ֛ל ַדֵּב֥ ֹּ֥ ר ל א ַהָדָבָ֑ ָוַּ֖ק ָיָצ֣ בראשית    ") ֵמְיקֹּ

ֹקָוקמוסיפה ימים וכך כתוב במשלי)פרק י( : "ומה שכרה ? . (פרק כד  ת ְיְ֭ ְרָנה ִיְרַאַ֣ ים ִּתְקצָֹּֽ ֹות ְרָשִע֣ ים ּוְשנַּ֖ יף ָיִמָ֑  " ּתֹוִס֣

וכנגד עשר דברות הללו מנו חכמים עשר מעלות    ( " "394משיח עמוד )אייזנשטיין( )? מובא באוצר המדרשים   איך משיגים תכונה זו 

ראשונה זהירות שצריך האדם להיות זהיר מן החטא ומכל דבר המביא לידי עברה, והדבר ההוא מביא עד שיהיה זהיר    ... לצדיקים

יז במעשים טובים הדבר הזה מביאו עד שיהיה בר  במצות ובמעשים טובים וכל מדות טובות, ואם יהיה זריז במצות ועוסק בתורה וזר

ונקי מכל חטא פרוש ומנוקה מכל טומאה ומכל פשע ואשמה, ואם עשה כן הדבר הזה מביאו עד שיהיה טהור לפני הקדוש ברוך הוא  

עד שיהיה ענו    ונקי כפים וזך, ואם היה טהור הדבר הזה מביאו עד שיהיה קדוש וגדול לפני בוראו, ואם היה קדוש הדבר הזה מביאו 

 ... ואהוב למקוםירא שמים   ושפל רוח לפני קונו, ואם היה ענו הדבר הזה מביאו עד שיהיה

ששה דברים אמרו    ( : " 512)אייזנשטיין( רבינו הקדוש עמוד  )   מובא באוצר המדרשים מעמדה של תכונה זו לעומת תכונות אחרות ,  

לא מצא בת י"ש יקח בת ראשי כנסיות, לא מצא בת    ירא שמים,בבת: לעולם ימכור את ביתו ויקח בת ת"ח, לא מצא בת ת"ח יקח בת 

ראשי כנסיות ישא בת גבאי צדקה, לא מצא בת גבאי צדקה יקח בת מלמד תינוקות, לא מצא בת מלמד תינוקות ישחרר שפחה ויקחנה  

 " לפי שעם הארץ הוא שקץ ועל בנותיו הכתוב אומר ארור שוכב עם כל בהמה )דברים כ"ז(. ואל יקח בת ע"ה,  

 

 מופיע המושג ירא אלוקים מספר פעמים )להלן רק לקט(:          בתורה כאמור 

ר ַאְבָרָהם ִכי ָאַמְרִּתי ַרק ֵאין  " ֹּאמ  ה ַוֲהָרגּוִני ַעל ְדַבר אִ   ִיְרַאת ֱאֹלִהיםַוי ל ַהַנַער ְוַאל             ( בראשית כ יא  ") ְשִּתיַּבָמקֹום ַהז  ”ַאל ִּתְשַלח ָיְדָך א 
א ֱאֹלִהים ַאָתה לֹו ְמאּוָמה, ִכי ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִכי ַּתַעׂש  .” )בראשית כ"ב,י"ב( ְיר 

ל  " ן ִמְכשָֹּ֑ א ִתֵּתַּ֖ ֹּ֥ ר ל ְוִלְפֵנ֣י ִעֵּוָ֔ ש  ל ֵחֵרָ֔ יָךלֹּא־ְתַקֵל֣ ֶ֖ ֱאֹלה  אָת מ  ָ֥ ָוָֽק:   ְוָיר  ְיקֹּ י  ן  "        ( ויקרא פרק יט   ") ֲאִנ֥ ָזֵקָ֑ ּום ְוָהַדְרָּתַּ֖ ְפֵנ֣י  י ֵׂשיָב֙ה ָּתקָ֔ אָת  ִמְפֵנָ֤ ָ֥ ְוָיר 
יָך  ֶ֖ ֱאֹלה  ָוָֽק מ  י ְיקֹּ  ( ויקרא פרק יט  ")ֲאִנ֥

ת ה'   " יָך ִתיָרא א  ֵאל ֵמִעָמְך ִכי ִאם          (דברים י', כ' )  ”ֱאֹלה  יָך שֹּ ת ה' ”ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאֹלה  כ ת ְּבָכל ְדָרָכיו    ְלִיְרָאה א  יָך ָלל  ֱאֹלה 

תֹו  י', י"ב(  )דברים  " ּוְלַאֲהָבה אֹּ

 

 להלן רק לקט(: )  מספר פעמיםמופיע בנ"ך 

ים  " ִמִ֗ ב ָיְ֝ ֵה֥ ים אֹּ ץ ַחִיָ֑ ָחֵפ֣ ִאיש ה  י־ָהָ֭ ם:)יג( ִמָֽ ָֽ ְדכ  ק ֲאַלמ  ָוִ֗ קֹּ ת ְיְ֝ ְרַא֥ י ִיָֽ ִנים ִשְמעּו־ִלָ֑ כּו־ָבָ֭ ה: ְלָֽ ר ִמְרָמָֽ יָך ִמַדֵּב֥ ְׂשָפת ִ֗ ע ּוְ֝ ר ְלשֹוְנָ֣ך ֵמָרָ֑ ֹוב:)יד( ְנצֹּ֣  ִלְר֥אֹות טָֽ

הּו: ש ָש֣לֹום ְוָרְדֵפָֽ ֹוב ַּבֵקַּ֖ ָרע ַוֲעֵׂשה־טָ֑    יראת המלמד דוד המלך  כאן    (תהלים פרק לד  "))טו( ֣סּור ֵמָ֭

ה׀ " ית ָחְכָמַּ֨ אִשָ֤ קֵרֵ֮ ת ְיֹקָוָ֗ ד  ִיְרַאַ֬ ת ָלַעָֽ ד  ֥ מ  ֹו עֹּ ִהָלתִ֗ ם ְּתְ֝ ָ֑ ֵׂשיה  ֹוב ְלָכל־עֹּ ל טַּ֖ כ   ( תהלים פרק קיא ")ֵׂש֣

ִבין " ז ָּתָ֭ ת ְיֹקָוָ֑קָאִ֗ א  ִיְרַאַ֣ ים ִּתְמָצָֽ ַעת ֱאֹלִה֣  ( משלי פרק ב " )ְוַדַּ֖

ת ְיֹקָוק֘ " ְרַאַ֣ אִתי ִיִֽ ֬כֹות ָׂשֵנָֽ י ַתְהפֻּ ע ּוִפַּ֨ ְך ָרָ֭ ר  ֣ ֹון׀ ְוד  ה ְוָגאַּ֨ ָאָ֤ ע ֵגֵ֮ את ָר֥ ֹֹּ֫ נ  כאן יש הגדרה של שלמה המלך   –( משלי פרק ח )" ְׂשָֽ

ֹקָוק " ת ְיְ֭ ְרָנה:  ִיְרַאַ֣ ים ִּתְקצָֹּֽ ֹות ְרָשִע֣ ים ּוְשנַּ֖ יף ָיִמָ֑  כאן מופיע השכר לירא ה   –( משלי פרק י ") ּתֹוִס֣

ה " ִפי ִאָש֥ ל ַהיָֹּ֑ ב  ֣ ֵחן ְוה  ר ַהָ֭ ק  ֣ קש  ֹקָוָ֗ ל:  ִיְרַאת־ְיְ֝ יא ִתְתַהָלָֽ  ( משלי פרק לא ") ִה֣

יחַ  " ע ָאְזָנַּ֖יו יֹוִכָֽ א־ְלִמְשַמ֥ ָֹּֽ ֹוט ְול ה ֵעיָני֙ו ִיְשפָ֔ א־ְלַמְרֵאָ֤ ָֹּֽ ָוָ֑ק ְול ת ְיקֹּ ֹו ְּבִיְרַא֣  ( ישעיהו פרק יא  ")ַוֲהִריחַּ֖

 

 



 

 לעולם ההלכה : ירא שמים השתלשלות המושג 

 .   ד פעמים בלב 3 בבל בתלמודלראשונה הופיע המושג ירא שמים בהקשר הילכתי אצל חכמי 

 הפירוט מצ"ב.   בחושן משפט 1ביורה דעה ו   2באורח חיים  3 :    יקיימם ו  יחמיר דינים שראוי שירא שמים   6מציין הטור 

בהגה    הרמ"א) בנוסף קיימםהחמיר ולהלכות שראוי לירא שמים ל  14  רק   צייןמאבל בשולחן ערוך   דינים , 20  מביאמרן בבית יוסף  

  מובאים בטור ,  3בגמרה ,    ומקור  1 - ביורה דעה  4מתוכם באורח חיים ו  10 התקנת מזוזה בכל פתחי הבית(-עוד הלכה אחת   ףמוסי

 הפירוט מצ"ב  כנראה מעצמו . 4מובאים בשם הרא"ש ו  6

שהמושג לא שמור ליחידי סגולה וכשם שירא שמים לפי השו"ע צריך להקפיד על שריכת  ניתן לומר  ,  לפי הפירוט הנזכר מטה  סיכום : 

ההלכה  ה,  יוהרה  לכאורה  הנעליים נכון , על אי גילוח כל הזקן בתער ועל טלית מצמר , כך צריך להקפיד גם על תפילין רבנו תם ואין בזה  

 .   בטבלהראה  . מכובדים וכו'התכבדו  יאמר שלא   א הכיסכיוהרה , זה בדין כניסתו לבית השו"ע שבה ראה 

)וכאן המקום לציין עד כמה  האיר עיניי    ' ה  ,   שתמעת המוכרחת לכאורה , אבל יומיים לאחר שכתבתי את זהמסקנה המ ה עד כאן  

ובהמשך    משתמעות( קבל תוקף למסקנות התחום היטב ול קשורות להלכה לתלמיד חכם גדול הבקי בחקירות שחשוב להראות את ה

ונשארתי    "בחסידות. כן אלא מי שמוחזק ומפורסם  לא יעשה  :"   את מסקנתישפט קצר וסותר  מ  הסימן )לד( בסעיף קטן ג כותב השו"ע 

 "שניהםויניח  ירא שמים יצא ידי שניהם, ויעשה שתי זוגות תפילין "אחד קודם כותב :  בתימה על השו"ע למה אם כן בסעיף 

  לעניות דעתי בלבד ובעירבון מוגבל  המשתמע ממנה  לא עברה הגה , בדיקה ותיקוף ע"י מוסמך , לכן כל  שחקירה זו    ה ,גש בז דמו

   על גדולי הדור במידה ויש כזו . אין להסיק ממנה בשום אופן כל הלכה ואין בה חלילה לבטל או לחלוק  

 

 שו"ע  בית יוסף  טור  תלמוד בבלי  הנושא 

 אם להפריש תרומה מן  
 היפה או מן המתקיים ? 

 מחלוקת  

 וירא שמים יוצא  
 ידי שניהן 

 ( ברכות לט:)

   

 נעליים  מאיך נועלים את ה
 בבוקר ימין או שמאל קודם ? 

 מחלוקת 

 ירא שמים  
 יוצא ידי שתיהן 

 ( . שבת סא)

 סימן ב  או"ח  

 
 

 הלוקח מתי מתחייב במעשר? 
 משקנה. 

 וירא שמים  
 מר בלבו  משג

 לקנות 
 ( .בבא בתרא פח)

 

 יורה דעה    
 הלכות תרומות  
 ומעשרות סימן  

 שלא 
 

 ירא שמים,  
 משגמר בלבו  
 מעשר ואחר  

 כך יחזיר למוכר,  
 אם רצה להחזיר 

   או"ח טור    כותב התפילין 
 הלכות תפילין  

 סימן לב 
 

 צריך להיות   
 מאד ירא שמים 

 הלכות   או"ח  
 סימן לב תפילין  

 

 תפילין כשיטת רש"י או  
 רבנו תם ? 
 מחלוקת 

 או"ח  טור   
 הלכות תפילין  

 סימן לד 
 

 לכן ירא שמים 
 יצא ידי שניהם  
 ויעשה ב' זוגות  

 תפילין ויניח שניהם 

 הלכות   או"ח  
 תפילין סימן לד 

 

 בדין הגעלת כלים מה שיעור  
 הפלטה ? 

   או"ח טור   
 הלכות פסח  

 סימן תנב 
 

 ירא שמים 
 הרוצה להגעיל   

 כלים הרבה ביחד 
 ישהם מעת לעת  

 סימן קכא  יו"ד 

 
 

 סומכין להניח הקדירות אצל  
 השפחות כשהולכין לב"ה 

 הלכות   יו"ד טור   
 מאכלי עובדי  

 כוכבים סימן קיח 
 

 כון לירא שמים  ונ
 להחמיר 

  



 

   הלכות גילוח הזקן 
 מיקום המדויק של  ה

 שבזקן   חמש  הפאות 
 מחלוקת 

 הלכות   יו"ד טור   
 גילוח סימן קפא 

 

 וירא שמים יצא ידי  
 כולם ולא יעביר  
 תער על כל זקנו  

 כלל 

 יורה דעה סימן קפא 
 

 יורה דעה הלכות  
 גילוח סימן קפא 

 
 
 
 
 
 
 

 אם מותר להונות פחות משתות ? 
 מחלוקת 

 הלכות  חו"מ טור   
 אונאה ומקח   

 טעות סימן רכז 

 
 עד שתות הוי בכלל  

 המקח ואין כאן אונאה כלל  
 וצריך עיון וירא  

 שמים יוצא ידי שניהם 

 
 חושן משפט סימן רכז 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 סימן א  או"ח    תיקון חצות אמירת 

 
 ראוי לכל ירא שמים  
 שיהא מיצר ודואג  

 באותה שעה ולשפוך  
 תחנונים על חורבן  

 בית המקדש 

 

 ובכניסתו לבית הכסא יאמר  
 התכבדו מכובדים וכו' 

 סימן ג  או"ח   

 
 שאין לומר זה אלא  
 ירא שמים וחסיד  
 שהשכינה שורה  
 עליו אבל איניש  

 אחרינא לא משום 
 עד   דמיחזי כיוהרא 

 ונראה שמפני זה  כאן
 נתבטל מלאומרו כלל 

 בדורות הללו  

 

 סימן ט  או"ח    אם יוצאים בטלית של פשתן ?

 
 לכן כל ירא שמים יש  
 לו ליזהר שלא לעשות  

 טלית של פשתן 

 הלכות ציצית  או"ח 
 סימן ט  

 

 נקרע הטלית תוך בדין אם 
 שלשה אצבעות סמוך לשפת  

  הכנף

 הלכות ציצית  או"ח    
 סימן טו  

 
 וירא שמים יצא  

 את כולם,  
 היכא דאפשר 

 שותף עם הגוי שנתחייב לו  
 שבועה

 סימן קנו  או"ח   

 
 מיהו ירא שמים  

 שהעכו"ם גמר כשיראה 
 בדעתו לישבע מה  
 תועלת להשביעו  

 

 על מה יברך אם השלמה  
 משעורים והחתוכה מחיטים 

 סימן קסח  או"ח   

 
 ירא שמים יצא ידי   

 שניהם מניח פרוסה 
 בתוך השלימה ובוצע  

 

 אם היתה בלילתו עבה ואח"כ  
   רככו על ידי משקים 

 אם מברכין עליו המוציא ? 
 מחלוקת 

 סימן קסח  או"ח   

 
 דירא שמים יצא ידי  
 שניהם ולא יאכלם  
 אלא בתוך הסעודה 

 הלכות   או"ח 
 בציעת הפת 

 סעודה, וברכת  
 המזון סימן קסח 

 
 וירא שמים יצא ידי 

 שניהם, ולא יאכל   
 אלא ע"י לה  
 שיברך על  

 לחם אחר תחלה 
 



 

 אדם אוכל בתחלת סעודה פת  
 ופירות והם עיקר סעודה אם  

 ?  יש לברך עליהם אם לאו

 סימן קעז  או"ח   

 
 וירא שמים האוכל 

 פירות בסעודה יאכל  
 קצת מהם תחלה בלא  

 פת ויברך עליהם  
 ואח"כ יאכלם בין בפת בין  

 בלא פת 

 
 
 
 
 
 
 

 מי שריית צמוקים ותאנים או  
 , מה ברכתם בסוף?  בישולם 

 מחלוקת אם מעין  
 שלוש או נפשות 

 סימן רב  או"ח   

 
 ולכן ירא שמים הרוצה 

 לשתות מהם אל  
 ישתם אלא בתוך  

 הסעודה דברכת המזון 
 פוטרת ברכה  

 שלאחריהם בין  
שתהיה מעין שלש בין שתהיה 

 בורא נפשות 

 הלכות ברכת  או"ח 
 הפירות סימן רב  

 
 ולכן ירא שמים  
 לא ישתה אלא 

 בתוך הסעודה,   
 או יאכל  פרי מז'  
 מינים וגם  ישתה  
 מים, כדי שיצטרך 

 ברכה   לברך
 אחת מעין שלש  

 ובורא נפשות  

 לגבי שיעור ברכה  
 ?  בריה בעי כזית אם גם 
 מחלוקת 

 סימן רי  או"ח   

 
 וירא שמים יחמיר  
 שלא יאכל פחות  

 מכשיעור להסתלק מן  
 הספק 

 
 
 
 
 
 

 תרגום בדין שניים מקרא וחד 
 אם יוצא בקריאת רש"י במקום  

 התרגום ? 
 מחלוקת 

 סימן רפה  או"ח   

 
 וירא שמים יצא את  
 כולם ויקרא התרגום 

 ופירוש רש"י  

 הלכות   או"ח 
 שבת סימן רפה 

   

 בדין טבילת כלים חדשים בשבת  
 מחלוקת 

 הלכות   או"ח    
 שבת סימן שכג 

 
 וירא שמים יצא  
 את כולם ויתן  

 הכלי לא"י  
 ויחזור מתנה ב

 וישאלנו ממנו,  
 ואין צריך טבילה. 

 ביום טוב    מחוסרי צידה
 אווזין ותרנגולין ויונים שבבית  

 הרי אלו מוכנים 

 סימן תצז  או"ח   

 
 מיהו ירא שמים יתן עיניו  

 מתחלה ליטול ולא  
 יברור ויניח דאע"ג דאינו 

 מוקצה מכל מקום  
 חשו חכמים לטרחא 

 

 אבל יינות שלנו שקלים כמים 
 אפילו שמואל מודה דמותר 

 לזפת חביות דאיכא פסידא  
 מרובה אבל לזפת נאדות   

 וקנקנים אסור 

 סימן תקלח  או"ח   

 
 וירא שמים יזפף  
 כליו קודם המועד 

 

 ובדין השברים והתרועה  
 דבתשר"ת  אם צריכים לעשותן  

 בנשימה אחת או לא ? 
 מחלוקת 

 הלכות   או"ח    
 ראש השנה סימן  

 תקצ

 
 וירא שמים יצא  

 ידי כולם,  
 ובתקיעות דמיושב 

 יעשה בנשימה  
 אחת ובתקיעות  
 דמעומד יעשה  

 בב' נשימות 
 
 
 



 

 אם החלב נמצא באמא  
 שבתחילת המעיים או בסופה ?

 מחלוקת 

 סימן סד  יו"ד   

 
 וירא שמים יצא ידי  
 שניהם להסיר אורך  

 אמה מכאן ואורך אמה  
 מכאן

 
 
 

 יורה דעה הלכות  
 חלב סימן סד 

 

 על  רשאי למסור את עצמו  אם
 מצווה קלה ? 

 סימן קנז  יו"ד   

 
 שאם הוא אדם גדול  

 חסיד וירא שמים ורואה
 שהדור פרוץ בכך  

 רשאי לקדש את השם 
 ולמסור עצמו אפילו  

 על מצוה קלה 

 

 מחלוקת בדין  
 אין מים למקווה  י המבצינורות 

 יש בהם גומה  ו
 נקראין שאובין ? אם 

 סימן רא  יו"ד   

 
 ירא שמים יצא ידי  
 כולם במידי דליכא  

 פסידא כלל 

 

 לשון הרמ"א 
 המנהג נתפשט במדינות אלו  
 דרוב עולם סומכין על מזוזה  

 אחת שעושין על פתח בתיהם  
 ואינו נכון, 

 יורה דעה     
 הלכות מזוזה סימן 

 רפז 

 
 לכן כל ירא    הגה :

 שמים יתקן ביתו  
 כדינו בכל  

 הפתחים החייבים 
 
 
 
 

 בדין הרווח שצריך לתת בפרשה
 פתוחה ובפרשה סתומה  

 סימן רעה  יו"ד   

 
 וירא שמים יצא את  
 כולם ויעשה תמיד 
 בענין שבפרשה  

 פתוחה יסיים פרשה
 שלפניה באמצע שיטה
 וישתייר בסופה חלק 
 כדי ט' אותיות ויתחיל 
 לכתוב בראש שיטה  
 שתחתיה ובפרשה  

פרשה  יסיים  תמיד  סתומה 
 שלפניה בתחלת  

 שיטה ויניח חלק כדי ט' 
 אותיות ויתחיל לכתוב 

 בסוף אותה שיטה  
 ... עצמה 

 יורה דעה  
 הלכות ספר  

 תורה סימן רעה 
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