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  .או לעילוי נשמת, לרפואהו להצלחהניתן להקדיש כל שיעור 

  , א"שליטהגאון מפי מרן נ בתחילת השיעור "השם יוזכר בל
  .בסוף השיעור" מי שבירך"וכן באמירת 

  .נא לתאם לפני השיעור .050-4140741: פרטים בטלפון

   ואהרוך המקום בימלא , והתורמים והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבים
  .ר"אכי. כל משאלות ליבם לטובה
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האם דין זה מעכב , רהובספר ת" רכו כהיקפוא"דין 
 .ים בעניין זהיוהתייחסות לספרי תורה התימנ, לכתחילה
, נגמר בסוף פסוק, כל דף בספרי תורה דידן .גויל וקלף

  .ורמזים נחמדים בפסוקים שבראשי הדפים
, עשרה ימים לפני חג השבועותנמצאים אנחנו 

 ותזרבעלכבוד זה נאמר ו ,מתן תורתנו זמן
הלכות ספר קשורים לה עניינים הכמ ברךית
, שיש לנוביותר קדוש שהוא הדבר ה, ורהת
   .דבר מקודש יותר ממנואין ו
  
, א"תשע'במדבר הק "מוצש[כבר בעבר  ברנויד

שלפני חג  ,]ב"תשע'ה דושיםקרי מות ואחק "ומוצש
כשם , יום טוב לעסוק בהלכות ראוי, השבועות

לפני ו, פסחההלכות ב לפני פסח עוסקיםש
, המינים ות סוכה וארבעתהלכסוכות עוסקים ב

ת הלכובו לפני חג השבועות שאין  כמו כן
ם הלכות יועסוק בל ראויהזמן ה זהו ,מיוחדות

קשור ין היענה נדבר גם על "ולכן בעז, טוב
  . ט"להלכות יו

  
 תפילין ומזוזה ספר תורההלכות ב ם"הרמב

לא  ספר תורה אין עושין, כותב כך ]א"ה 'טרק פ[
תר על ולא היקפו י ,יתר על היקפו ארכו
ששה טפחים  ,בגויל ?ארכווכמה הוא  .ארכו
גודל הרבעה ועשרים אצבע ברוחב א ןשה
 והוא שיהא .או פחות או יתר, בקלףו .יד־של

ספר צריך שאורך ה, דהיינו. ארכו כהיקפו
הכי רצוי וטוב ו, עם ההיקף שתווהי תורה

 יהיה ששה טפחים ארכואז ש ,ו מגוילשיעשוה
 אותו האם נעש. וגם היקפו יהיה ששה טפחים

 ארכו יהיהמשום שאם , הבדל יהיה, קלףב
כיון , היקפו לא יצא אותו דבר ,ששה טפחים

 הגוילעור הרי . יותר מהגויל שהקלף הוא דק
 לכן ,סטוסוסככולל גם את הקלף וגם את הדו

 .הומשתו והיחס בין ההיקף והאורך, הוא עבה
 קשה לשער ,דק ואהכיון ש ,אבל בקלף

 .לכן זה יכול להיות יותר או פחותו ,בדיוק
שה בגויל אם עוכן  ,ם ואומר"הרמב ממשיך
על  תראו י, כתבעט את היממששה ופחות 

 ארכוהששה והרחיב בכתב עד שהיה 
  . הוהרי זה כמצ ,כהיקפו

 ,]א"ד ע"דף י[בבא בתרא  בגמרא דברה מקור
 ארכולא  ספר תורה אין עושין ,תנו רבנן

 .ולא היקפו יותר על ארכו ,יותר על היקפו
 ?בכמהשיעור ספר תורה  ,שאלו את רבי

איני  ?בכמה ,בקלף .שהש ,בגויל ,םאמר לה
 ,רב הונא כתב שבעים ספרי דאורייתא .יודע
כתב שבעים הוא  .חד אלא הלי מיאיתרולא 

אולי  ,בכל פעם הוא ניסהכנראה , ספר תורה
האורך וההיקף לעשות שיהיה צליח הפעם י

 מכל השבעיםאבל  .לו אבל זה לא יצא, והש
 ,מאידך .הוא הצליח רק באחד ,ת שכתב"ס

 ,א דעיגליכָּ שְׁ מַ אַ  כתב חדרב אחא בר יעקב 
שהוא הראשון  ספר תורהב .ואיתרמי ליה

, ונזדמן לו ,על עורות של עגלים וכתב, כתב
אבל  .הצליח לעשות כפי השיעור. עלתה בידו

, יהועיני רבנן ו ביהיהב ,משהו מיוחד זהכיון ש
הצליח  כיצד, בו עין הרע השלט .ונח נפשיה

ליה רבנן  אמרו .נפטרהוא לכן ו ?זאתלעשות 
כתב רב אמי ארבע מאות ספרי  ,מנונאלרב ה

 שכתב יתכןלא  .לא, אמר להו .דאורייתא
ה ָלנּו דלמא  .ארבע מאות ספרי תורה ּתֹוָרה ִצּוָ

ה כל  כתב את לא הוא .כתב ]'ד ,ג"דברים ל[ ֹמׁשֶ
  .את הפסוק הזה רק אלא ,ספר תורהה

 ורהספר תלכתוב  צריךזה שדין  ,אופן בכל
שבמשך כל  הלכה זאת ,'כהיקפו ארכו'

 נו רואיםוכפי שא, הדורות התקשו לקיימה
ספר אפילו רב הונא הצליח רק ב ,כבר בגמרא

' ויש גורסים שאפי .שבעיםמתוך  אחד תורה
מקדיש ם "והרמב. באחד מהם הוא לא הצליח

עשות כדי להסביר איך לב ,הפרק את חציכאן 
  .כהיקפו ארכוכדי שיצא ב, זאת

  
באופן  נדגים את הדבר ,אתזנבין נו אש כדיב

זאת בפני  דגיםמ א"מרן שליט[ .מוחשי
 ארכושנראה  בעין לאשפ "שאע, הציבור
 ]קייצא במדויהדבר אבל במדידה  ,כרחבו
יש בהיקפו , חבו טפחכל דבר שיש בר ,כידוע

עיין [ים שעשה שלמה המ זאתלומדים  .שהשל

, ב הוא טפחאם הרוח ,נוידהי .]א"ד ע"עירובין דף י
בחשבון  אמנם .שלשהההיקף הוא פי  יאז

אבל בהלכה מתייחסים , 3.7 יוצא יק זהיהמדו
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פירוש המשנה [ם "הרמבו .השכפול שללזה 

 ינואשהחשבון , כבר כותב] 'א משנה ה"לעירובין פ
חשבון , זאתק ילדי משום שאי אפשר, יקימדו

ו אי אפשר לצמצמכי , אף פעם לא נגמר זה
א היחס הו ,הלכהעל פי הלכן  .עד הסוףממש 

   .פי שלוש
ט "פ[ באריכות בפרק הזהתב כאן וכ ם"הרמב

תשובה [ יובתשובות וגם ,]א"יהלכה עד ' מהלכה א

לעשות את  כיצד ,זה בענייןהוא מאריך  ]א"קנ
 הוא. כהיקפו ארכותורה בכדי שיצא  ספרה

עד  אדםכיצד יתכוון  ,כך' כותב בהלכה ג
מתחיל ומרבע  ,כהיקפו ארכושיעשה הספר 
 ,יםווש העורות תעשה את ,העורות בשווה

קצב  ששה טפחיםמהם  עוררוחב כל  ועושה
בשוה  גולל העורות ואחר כך ,אחד אחד לכל

 כ"ואח ',ובהלכה ד. 'וכו כרך אחד ועושה מהן
ארבעים או  יהיה אורכה, נה שוהכשה יע

. כמין לוח ,יינוה' נהכ'. 'וכו שים אצבעותחמ
לעשות את  בשבילים בזה אצלנו היו משתמש

 נקראבותינו היו עושים משהו הא, רטוטהשִׁ 
שמים לוח עץ ולוקחים דהיינו , ה"מסטרבשם 

כ לוקחים את "ואח, קיםעליו חוטים מהוד
 ,הגויל או הקלף ומלחיצים אותו על החוטים

 לכן אנחנוכנראה  .ועל ידי כך נעשות השורות
. ן שמאלית"בשי, רטוטשׂ  לזה לא קוראים

עם  םתולא שרטו א, שריטותו זה לא אצלנ
אלא על , השורותמשהו חד כדי לעשות את 

ו חוטים לקח, ן ימנית"רטוט בשישׁ  .י לחיצהיד
 .עמם כמה שורות שרצועשו ו, וחזקים עבים

 .שורות עשו חמשים ואחת, ספר תורהבשביל 
עשרים או עשרים ואחד עשו  ,למגילת אסתר

כן ו .עשו כמה שצריך ,תפיליןול .שורות
  .או גט וכדומה, לספרים שנכתבו על נייר

  
עושים  בספר תורה מדוע :שאלה מהציבור

  ?שורות חמשים ואחת
 ספר תורהבאצלינו  :א"תשובת מרן שליט

אין  ,א"סימנך נו ,שורות חמשים ואחת עושים
. ]ב"ג ע"מדף סנהדרין [ לשון בקשהנא אלא 

לפי , 'טוב'ש פעמים שלזה  חמשים ואחד
י ֶלַקח טֹוב  שנאמר, ובהתורה נקראת טש ּכִ

י ָלֶכם  יךָ וכן , ]'ב ,'משלי ד[ָנַתּתִ  טֹוב ִלי תֹוַרת ּפִ
תהלים [ ה נקרא טוב"הקבו ,]ב"ע, ט"תהלים קי[

 .]'ב ,'שמות ב[ משה רבינו נקרא טובו, ]'ט ,ה"קמ
, דפים השלשלמתחלק  כל דףתיגאן הרבה ב

 םהכ "בסה, שורות שבע עשרהיש כל דף וב
   .רותשו חמשים ואחת

לעשות את  ומפרט כיצד ממשיך ם"הרמב
נה לשנים ויחלק אצבע אחד מהן בק, העורות

דע בו שיכדי  ,ארבעה חלקיםלולשלשה ו
ובהלכה . 'וכו אצבע ורביע אצבע חצי שיעור

שנים או  כ לוקח עורות אחרות"ואח ',ה
. 'וכו הכתב שיעורשלשה לבדוק בהם 

ותב הדף שבודק בו לפי כואחר ש ',ובהלכה ו
נה ימוד רוחב הדף באצבעות הק, שירצה מה
בין דף שצריך גם לחשב את הרווחים ו .'וכו

כגון , יותר גדוליםה דפים נםם שישומש, לדף
אם עלתה ומחשב  .שירת הים ושירת האזינו

מפרש כ "אח .'וכו ין הדפיםימנ כל התורה לפי
כ הוא עושה "ואח, גודל הרוחבו מה ם"הרמב
  .כהיקפו וארככדי שיהיה ב חשבוןאת ה

 ספר תורה ,ם"אומר הרמב 'י לכהבהו
ארבע  רוחב כל דף ודף מדפיו ,שכתבתי אני

כל שירת הים ושירת האזינו רוחב ו, אצבעות
ין השיטין ומני, אצבעותשש  דף משתיהן

 ן הדפיןייומנ, וחמישים שבכל דף ודף אחת
 .ףועשרים ד הששוכל הספר מאתים ־של

הדפים  רמספבדיוק  כך .ו דפים"רכ, היינוד
את כי קדמונינו העתיקו  ,שלנו תורה יספרב
 .ם"הרמב פי שעשהבדיוק כ ספר תורהה

ֶמן 'ַרּכוּ ' ,ךיוסימנ ֶ  .]ב"כ ,ה"תהלים נ[ ְדָבָריו ִמׁשּ
, יש אומרים סימן אחרו. דברי השם יתברך

הּ  ה ֵמֶאֶרץ ִמּדָ  'כהאר, ']'ט ,א"איוב י[ ֲאֻרּכָ
 נםויש. ו"רכ, מדת התורה .ו"רכ גימטריא

ספר בשאומרים ממה , שנותנים רמז כאלה
 הּ בָּ , היינו 'ברכו', 'המבורך י"ברכו את י' תורה

 .דפים ו"רכ זה יש ספר תורהבכלומר ש ,ו"רכ
אנו כיון ש ,שלנו תורה יספרברק  קייםדבר ה

בגלל מצד אחד  .שורות חמשים ואחת עושים
כי הדף  ,קטנותיותר אותיות שלנו ה ת"בסזה 

 .מצומצם הוא הדפים פראבל מס, מלאיותר 
ארבעים שעושים  כ בעדות אחרות"משא
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 .דפיםה "בערך רמ יוצא להם ,שורות ושתים
ואורך כל הספר  ,ם"אומר הרמב אופן בכל

אלף ושלש מאות וששים ושש אצבעות 
   .בקירוב

אלו השש אצבעות  ,הוא אומר א"י ובהלכה
 לת הספריהיתרות בחשבון לגליון שבתח

 ,ריקהוא ראשון העמוד ההתחלה הרי ב ,וסופו
ובזמן  .והעורות שכתבנו בהם עורות אילים

שתרצה לכתוב על פי המדות האלו או קרוב 
הן חסר דף אחד או שנים או  ,להם מעט

או שנים או שלש לא אחד או יתר דף  ,שלשה
ולא תהא צריך לחשבון אלא מיד יבא  ,תיגע

   .לך ארכו כהיקפו
ר הוא אומ, ם סלל מסילה"הרמב, דהיינו
, לקחתי עורות של אילים, איך עשיתי תראה

וכך יצא  ,מספר הדפים ווזה ,וכתבתי כך וכך
  . החשבון

שהוא  ,]'אות ד, שם[ הגהות מימוניות אומר בעל
. לא עלתה בידו. לא הצליח לואבל , עשה כך
לכן כותבים . דבר מסובך וזה ,בקיצור

עד כדי . 'הולמצ'זה הוא רק שדבר , הפוסקים
כיון שהרבה ניסו ולא ש ,יםכותב שהםכך 

במציאות כי , שעת הדחקכזה כ "א ,הצליחו
 ואהאצלנו ' תחילהלכ'לכן ה, לא הצליחו

  .'דיעבד'ה
 ,מעכב דברהאם ה ?הדין מהאכן , לברריש 
   ?שלאאו 

היה כי אם זה  ,שאין זה מעכב ברור לכאורה
 כבר .כשר ספר תורהאין לנו וכמעט  ,מעכב
כל ו, ]'בבהלכה [ ם כותב מפורש"הרמב

 ,ואם חיסר או הותיר .הולמצ, השיעורין האלו
המקור מה  ,שנהמהכסף  אומר. לא פסל

אם 'לא כתוב , דייקם "הרמב ?ם"הרמב לדברי
משמע , 'אין עושין'שכתוב אלא , 'פסול ,עשה

לא מסתברא  ,ואעיקרא .זהו רק לכתחילהש
וכולם שרב הונא כתב שבעים ספרי תורה 

כ "א ,אחדת "בס קר הצליח הרי הוא, פסולים
היו  שכל היתר מתקבל כל־כך על הדעתלא 

כתוב  ,אצלנובספרים שירסא גה לפי. יםפסול
 נהישאבל , אחד בספר תורהכך  שהזדמן לו

 .כך זדמן לואחד לא הת "סבשאפילו  ירסאג

' בחי' עי[האומרים יש  מנםא .כך נפסק להלכהו

אבל , שזה פסול ]א"ד ע"ב דף י"א בב"הריטב
 ספר תורהש, מרןו ם"ים הרמברלהלכה אומ

רק ו .כשר, כהיקפו ארכו אפילו שאין
  .כהיקפו ארכו ויש לעשות ,לכתחילה

 ?כהיקפו ארכו ספר תורהבן לעשות יהעני מה
משום שכך היה בלוחות , הטעם הואלכאורה 

דות לגבי מ דנה שם בהמשך הגמרא .הברית
ַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכוֹ , שה משה רבינוהארון שע  ַאּמָ

רכן א הלוחות, אומרת הגמרא, ]'א ,ז"מות לש[
כ כיון "א. ששה ורחבן ששה ועבין שלשה

היינו , ששה םחברשאורך הלוחות היה ששה ו
  .כהיקפו ארכועושים  גם אנולכן  ,כרחבו ארכו

 כךיש בבודאי  ,הלוחות נעשו כךש הטעם
זאת גם בשמחת נו מזכירים א .סודות נסתרים

 ,]בשמחת תורה[ 'אבות אשר בגלל' בפיוט, תורה

יים וימין משה טפח, טפחיים בלוחות י"ימין י'
, כי אורך הלוחות ששה טפחים .בלוחות

 טפחיים כ"א .'וטפחיים מפורש בין יד ליד
 הפרשו, משה־של ועוד טפחיים ,ה"הקב־של

 ואכן. כך חשבתי. טפחיים בין אחד לשני
, מפורשב זאתכותב  א"מהרשמצאתי כי כבר 

כעין , יעוראשיי האלתורה  נראה דנתנו
ששה  אורכן שישה ורחבן הלוחות שהיו

והקיפו  ספר תורהאורך והכי נמי , כדלקמן
 איננואבל למה . כעין רוחב הלוחות ששה

מיהו עביו  ?עובי שלשה ת"סיכולים לעשות ל
, ספר תורה לא היה שלשה כעין הלוחות־של

על כרחך  .פו ששהיקדה כיון ,דזה אי אפשר
לכן חייב . טפחים בעובי לא הוה רק שני

אז ההיקף יכול ו, רק שני טפחים להיות שיהיו
כ במעדני יום טוב על "וכ. לצאת ששה

  .ש"הרא
כותב ] הגמרא שםעל [ יעקב עיןעל  הבונהבספר 

היה , תמימה' לרמוז כי תורת ה, טעם אחר
 ארכו ספר תורהל שיהיה "זכמינו דברי ח
ה וצודקת מכל וימה שדהיינו של ,כהיקפו
 ספר תורההשלהראות  ,כלומר. צדדיה

מכל צד שאתה  ,וצדדיו ופניומושלם מכל א
חובקת , התורה כוללת הכל .תמים ואהבודקו 

מושלמת באופן מופלא מכל , זרועות עולם
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 פשראשם שאי כ ,אכן. הפלא ופלא, הבחינות
י התמימות והשוו עד עלשכל האנושי להגי

כך קשה מאד לעשות צלם ודמות  ,ר להשא
 תורה יספרכמה ומ. זה פןבאו תבניתה

 .רק אחד לו מהם לא יצא ,שעשה רב הונא
ולהבין את קשה להגיע  דםאלבני , דהיינו

  . התורה שלמות
 בגוילקבעו שיהיה  לא מובן מדוע ,ודברילפי 

 ארכוה סביר למהוא רק ה .'ששה'דוקא 
לזה צריך '? ששה'דוקא אבל למה , כהיקפו

יש כ "א .א"מהרשלומר כפי שכתב להוסיף ו
 ',בגויל ששה'רצוי שיהיה , שתי דרגות בכך

דה אחרת כל מ, לא מסתדר דברהאבל אם 
 .ו שוויםשהאורך וההיקף יהי ובלבד ,הטוב יאה

 .שגם ההיקף יהיה שבעה ,אם האורך שבעה
. חמשהההיקף שיהיה  ,חמשה האורךאם ו

 העיקר שיהיה ארכו כהיקפו, לא משנה גודלה
  .ל דרך שהיאבכ

  
נוי ה מצדיין הוא שהענ ,מריםאופוסקים ה נםיש

שהוא  ספר תורהאם תעשה  כי, ספר תורה־של
. לא מכובד דברה, צר יהיה ארוך מדי והיקפו

בכל דף  ,ואם תעשה מספר שורות מועט
כן לא  זה גם, הספר יהיה עבה ,שורות עשרים
גבוה מדי שהוא אדם  ,דוגמא לדבר. מתאים

, אם אדם שמן וננס וא .זה לא הכי יפה ,ורזה
, כך מבואר בנימוקי יוסף. לא נאה כ"זה ג

בפשיטות כך כותב ו. ובקרית ספר להמאירי
ד "יו[ בעל בני יונה ל"רבי יונה לאנדסופר זצ

נכנס לטעמים  לאהוא . ]'סעיף א ,ב"סימן ער
שנוי  ,ל"ערו חזיש ,כך אומר אלא, שאמרנו
אחר ל וחוט המקיפו ארכויהיה הוא שהספר 

וחק ובצמצום ונגללו בד שנתפרו היריעות
שאין , הוועביו ש ארכוערך היה יש כדי ,הוש

, יהיה קצר ועב או ארוך ודק מאדשספר נוי ל
כי , ובארוך כתב הבני יונה .שנראה כבעל מום

ל לתת שיעור ממוצע "עניין זה מפני שרצו חז
. ולא גס מאד, שלא יכתוב דק מאד, לכתב

עקב דף ' ק פ"ע מתוק מדבש על הזוה"ע[
י וֵ ובעניין וָ , ת"ששה טפחים של ס בעניין, ז"קע

  ].העמודים

פר תורה בדרך כלל הס :שאלה מהקהל
גלול חלק לצד ימין וחלק לצד , מחולק לשניים

   ?נוישייך בזה אם כן מה , שמאל
אבל  .אתה צודק :א"תשובת מרן שליט

בפרשת  אנמצת "הסכשמדברים כנראה 
ספר השאז  ',וזאת הברכה'או ב 'בראשית'

 ספר תורהההרי עצם בלאו הכי וב .שלם תורה
ל כך "וגם בזמן חז, עץ תיקבתוך צריך להיות 

ד "ה חיו"ד בעיני יצחק על שע"ש בס"כמ[היה 
]. ה מנהגינו"ב ד"ת אות קל"כתיבת ס' הל
צריך אבל  ,דה שלוכ לא רואים את המ"א
  .כךיהיה  ואהבשלמותו ש

ם "שהרמב ,אופן מובא באחרונים בכל
ל חסידותו בגל, זההשתדל מאד בדבר 

 ,חסידהיה ם "הרמבמצד אחד  ,נויהיד. וחכמתו
לעשות  ,רצה לקיים את המצוה בשלמות

לכן  ,מעכב ינואדבר הלמרות ש. רצונו יתברך
גם  ,ה מאמצים גדולים מאדעשם "הרמב

מישהו כשגם ו, 'לעיני כל ישראל'לעצמו וגם 
הוא כתב לו  ,זאתשאל אותו איך לעשות 

 טי פרטים כיצדפרלבאריכות ת רטופתשובה מ
לאנשים יהיה ש הביןהוא משום ש ,יש לעשות

 ם"הרמבומצד שני . קשה לעשות זאת
 עשות זאתכדי לכי ב, השתמש בחכמתו הרבה

זו חכמה  ,דעת את תורת החשבוןלצריך 
 בצורה זאתלתאם , מיוחדת מצד ההנדסה

 צריך להיות ממשהדבר כי משמע ש, תקימדוי
כי , וגקשה מאד להשידבר ש ווזה ,בצמצום

, עורוא משתנה לפי עובי הכתב ועובי הה
  .וכדומה

  
שלח לי  ,מזכרון יעקבו "היכחלון  יעקב ג"ההר

 ושם משפחת .בנושא זהמעניינת שאלה 
 כנראה אבל ,מטריפולי הם באו ,'כחלון'

דהיינו . ממשפחת כוחלאני ,הוא מתימןם מקור
שהוא הצליח  ,הוא אמר .'ןאכוחל' מהעיר

 תורה יספרכהיקפו ב ארכולעשות שיהיה 
, ספר תורה יםשכותבהיום כהרי  .זמנינו־של

 ,ולא מדקדקים בזהבכלל על זה  לא חושבים
אבל הוא התאמץ  .כבר התייאשוו מאחר

ועוסק  ,בדברומומחה הוא בקי , והשתדל



 ד"שכ'ג ב"תשע'ה בחקותי -בהר ק "מוצש

    7  

 גם משתדלהוא , ספר תורה שלרבים  םבענייני
 ל המועדברתי בחוישד גויל כפייין של הענב
ל הקבלת פני רבו ברגל והכתרת חתני במעמד הגדול ש[

, זהגדולים בנושא  הוא עושה מאמצים, ]ה"שע
 יןיבכל מיני תקלות בענ תקלונ אמנם הם

הדבר עדיין לא  ולעת עתה, וכדומה התיקון
עד שיצליחו להתגבר על כל , לפועל יצא

יהיה ש, זאתלעשות שיזכו יהי רצון  ,הקשיים
אנשים  על ידישמיוצר , ת"לסמן המובחר  גויל

  .מהימנים
בזמנו בשלמא  .טען לי כך הואאופן  בכל

 ארכוו ,גוילעל ההיו  תורה יספררוב ש בתימן
לא אמנם , דברהאותו כמעט היה והיקפו 

הוא בדק ומצא כך בספרי . ק אבל קרובימדוי
שהם , תורה ישנים מתימן הכתובים על גויל

מאז שעברו  אך. הרבה יותר מששה טפחים
האורך וההיקף  ,על קלףם ג ספר תורהלכתוב 

ההיקף הוא הרבה , דהיינו .רחוקים אחד מהשני
הוא ו .כיון שהקלף הוא דק ,מהאורך פחות
 ספר תורהלעשות תיקון  יחהצלהוא ש ,טוען

כמו , דפים הלפי מאתים ארבעים וחמש
 ארכולו ויצא  ,הספרדיםהיום אצל שמקובל 

 ,תהילות לאל עליון ,כך הוא כותב .כהיקפו
 הנמצאיםעם הקלפים  ,יעורמצאתי ש

וכן  .כהיקפו בהוג ספר תורהצא הויש ,בזמנינו
 שלש ידַ צאו מתלמייוכבר  .עשינו מעשה

 העשר ששל .כך יעורםשש תורה יספר העשר
 ארכוייק מדובהצליחו לעשות  ,תורה יספר

לא כפי  אמנם .אשריהם ואשרי חלקם .כהיקפו
חמשים ושבע שזה  ,תימנים־המסורת של

ם אלא ששים ושתי, ו דפים"ריעות ורכי
כפי שנוהגים רוב  ,דפים ה"יריעות ורמ

   .הספרדים
  

  ?כמה שורות הוא עשה :שאלה מהקהל
כך זה  .יםארבעים ושת :א"תשובת מרן שליט

 י"י ,וסימנך .שלהם תורהה יספרב בדרך כלל
ּקֶֹדשׁ  'ָבם' ין במניש . ]ח"י ,ח"תהלים ס[ ִסיַני ּבַ

עושים שכאלה  נםיש, תכמה דעו השורות
כאלה  נםיש .ים זקניםכנגד שבעים ושת ,ב"ע

בזה  יש .'וכו ,קללות ח"כנגד צ, ח"עושים צ

ב "פ[שמובא במסכת סופרים כפי  ,רמזים שונים

   .]ו"ה
  
 ארכו' שלהרי הדין  .שואל כך הואכ "א

 אכן אין זה .דינא דגמראמ ואה, 'כהיקפו
 שים ואחתחמיעשו התימנים אבל למה  ,מעכב

 ,מסורתו מנהגמצד שזה רק  פיםו ד"שורות ורכ
יותר לכאורה , אין לזה שום מקורבגמרא 
 ארכו'ל ש דינא דגמראקיים את חשוב ל

   .'כהיקפו
  

דברים  נםיש ,שלנו תורהה יבספר הרי
 ,כל דף מסתיים בסוף פסוקש ,כגון .מיוחדים

מֹות ', כל ספר מתחיל בראש הדףו ה ׁשְ ְוֵאּלֶ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ הַויִּ ', בראש הדף 'ּבְ ' ְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ
ר'וכן , בראש הדף ִמְדּבַ ָבִרים'ו, 'ּבְ ה ַהּדְ , 'ֵאּלֶ

שורות המסודר שארבע  ספר תורהה ינוידה
וזה  ,תמיד בסוף הדף ותשבין ספר לספר נגמר

זה לא  ,בלי שיאריכו ויקצרו את האותיות
דורות על גבי  המסורת איהוכך , נעשה בלחץ

יכות באר בעבר יברנו על כךכבר ד. דורות
שלנו  תורה יספרבש, ]א"תשע'ק יתרו ה"מוצש[

 שזה ממששרואים  ,כמה דבריםישנם 
ק בתוכחה בפרשת סוהפ כגון. 'כנתינתו מסיני'

ר  י"יֹוֵלְך י ,כי תבוא ָך ֲאׁשֶ ֹאְתָך ְוֶאת ַמְלּכְ
ה  ר לֹא ָיַדְעּתָ ַאּתָ ִקים ָעֶליָך ֶאל ּגֹוי ֲאׁשֶ ּתָ

פסוק זה רא וק א"ליטמרן ש( ]ו"ל ,ח"דברים כ[ ַוֲאֹבֶתיך

ובזמן יאשיהו המלך  ,)'אותו ואת מלכו, 'בכינוי
, ב"ב ע"נדף עיין יומא [ בראש הדףזה נמצא פסוק 

ב בשם מדרש "פרק כ' ובפרט במצודות דוד על מלכים ב
 ,שלנו תורה יספרזה נמצא רק בודבר , ]ל"חז

ָחט'הפסוק וכן  .בראש הדףשפסוק זה  ׁשְ  'ַויִּ
 סופרים כתוב במסכת] ו"ט ,'ויקרא ח[בפרשת צו 

 ,'תורה־של פסוקיםחצי ה' ושזה ]ג"ט ה"פ[
 ',תורה בפסוקיםחצי ה'לא זה ש כברואמרנו 

כמו שכתבתי  ,'בדפיןחצי התורה 'ל "צאלא 
האותיות המשונות ' ד בהרחבה בס"בס

יש , דהיינו .קיים רק אצלנוזה דבר ו. בתורה
ופסוק  ,ג דפים משמאלו"וקי, מימינודפים  ג"קי

 .ממש הפלא ופלא דברה. באמצע 'וישחט'
שיש בהם , כמה פסוקים נם עודיש ,חוץ מזהו
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 .ם בראש הדףכתבוו ,ימיםיעניינים מסוו רמזים
ה יֹודּוָך ַאֶחיךָ ' הפסוק למשל ' ְיהּוָדה ַאּתָ

 ,כתוב בראש הדףגם  הוא, ]'ח ,ט"בראשית מ[
כולם אמנם . לכבודו שהוא ראש שבטי ישראל

 ה"בי סימנים שלמאחד  ושזה מפני ,נוהגים כן
ְבָרא ֱאלֹ  למשל הפסוק אבל ,ו"שמ ים ֶאת 'דַויִּ

ַצְלמֹו  בספרי  הוא ,]ז"כ ,'בראשית א[ָהָאָדם ּבְ
, לכבוד אדם הראשון .בראש הדףתורה דידן 

ַעל ַהר י "יַויֵֶּרד  וכן הפסוק .שהוא נזר הבריאה
חידשנו , בראש הדף נמצא ,]'כ ,ט"שמות י[ ִסיַני
ה "שהקב אל תחשובש ,בא להגידזה ד כי "בס

 הפסוק וכן .שלו גדלותה זאתאלא  ,'ירד'ו "ח
הוא  ,]'א ,ט"בראשית ל[ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמה 

 מהירידה הזאת הואשלומר לך , בראש הדף
רמזים בדברים  עוד הרבה נםויש .עלה לגדולה

ת ַהיֲַּעָנהגם הפסוק  .מסויימים , א"ויקרא י[ ְוֵאת ּבַ

, בפרשת שמיני, כתב אצלינו בראש הדףנ ]ז"ט
לרמוז על מנהג תלייתה של ביצת בת יענה 

כדי לעורר , סמוך להיכל, בראש בית הכנסת
, ד"כפי שנלע. את הלבבות בעת התפילה

וכמו שכתוב אצלי בספר נפלאות מתורתך 
  . בהרחבה

אין שום , לא הלכותו, רמזים םההכל  אולם
 רכוא' דין, כן לכאורה אם .חובה כזאת

נפסק ו ,דתלמודאא דינמ ואהש 'כהיקפו
ב סעיף "ד סימן ער"יו[ ע"שובו ]שם[ ם"להלכה ברמב

 יןעני כ"משא, לעשותו חובה להשתדלש, ]'א
ם "הרמבמו ,רק מנהג ואה השורות מספר

השורות  הקפיד במספר שהוא לא משמע
ובספרי הגאונים , סופרים במסכת ותשכתוב

שכתוב ם "לפני הרמבשבשום ספר  לא ראינו
ארבעים 'למשל כתוב  .'חמשים ואחת שורות'

הביאו רמזים לכל מיני ו ,'שורות יםושת
 אם כן, כמו שהבאנו ממסכת סופרים, דברים

, לא הקפיד במספר השורותם "הרמבחזינן ש
   .כהיקפו ארכוא לו העיקר שיהו
  
מקפידים אנחנו התימנים שבגלל  לכאורה כ"א

ר מפסידים את עיקאנו , על מספר השורות
   .של ארכו כהיקפו הדין

מדוע , לתישאֵ , כתב ליהוא וכך  טענתו זוהי
לא מקפידים עדת קודש התימנים לעשות 

 בהוהכתוב על קלף ג ספר תורהאת ה
וכן ', וכו חזינן אחרי שמהגמרא ,כהיקפו
וגם ', וכופתרון חיפש למצוא ם "הרמב

 בספר קרית ספר שלוהשתדל בזה המאירי 
לפני כמה שנים שמעתי  .]ב"ו ע"דף כ', מאמר ג[

אולי התימנים לא רצו לשנות ש ,מחכם אחד
השיטות  מספרבבלו מסורת יממה שק

הוא  .תירוץלא  ואבל זה .העמודים מספרוב
 שזאת ?תגיד לימה , בא וטוען יותר מכך

 ,כתבתם על הגוילהרי בזמן שאבל  ?מסורתה
שיניתם , מקרוברק  .כהיקפו ארכויצא לכם 

 נהשישנקרא זה לא  כ"א .על קלף כתובל
 ,על קלף לכתובמאז ששינו שכיון  ,כך מסורת

כך  .כהיקפו ארכו התייחסו לנושאלא רק מאז 
אם היו  ,כל זה יכול ליישב, ףטוען בסוהוא 

על קלף ת "הסהסופרים התימנים  ותביםכ
היינו יכולים לומר אז  ,מהתקופה הקדומה

זה שוהחליטו  ,ישבו על המדוכה שהקדמונים
 .תה כךיאבל המציאות לא ה .ביותר חשו

רק  .כתבו על הגוילכולם  ,בדורות שעברו
קצת ו האחרונות חלק מהסופרים במאה שנים

לא ו ,על הקלף ספר תורהעברו לכתוב יותר 
כדי , זהבמעשה מר להמשיך וא שגזרושמענו 

ילמדנו  ,לכן עתה .המסורת לשנות את לא
  .על הדין והאמת ,רבינו את דבר המשפט

  
נה גם אבל יש .שאלה טובה אתזלכאורה 

, בעל־פה( עניתי לו. ברוך השם .תשובה טובה
דוקא  ת ייכתב"שהסיין שיש ענ ,)דרך הטלפון

ים שבכתב דבראיסור בכשל יכדי שלא נ ,כך
' סדף גיטין [ מרם בעל פהאי אתה רשאי לא

, עדות אחרות־בספרי תורה של ,דהיינו .]ב"ע
 הספר תורדף בשכל  נומקפידים כמו ינםאש

הם באמצע הפסוק כ "א, יגמר בסוף פסוק
לפעמים הקורא רוצה  .עוברים מדף לדף

 ולפעמים ,בהמשך הפסוק כתובלראות מה 
 ממילא, בין המליםמחבר הטעם יש אפילו 

אמנם הוא ראה  .קורא כמה מלים בעל פההוא 
קרא הוא אבל בזמן ש ,ם הללוילאת המ
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נו עושים לכן על ידי שא .בעל פה םציאהו
אנחנו  ,נגמר בסוף פסוק ספר תורהב ףד כלש

   .זהניצולים ממכשול 
כבר  ,אמרתי לו ?אמר שזאת הסיבה מי

אל  .ין הזהיכתבתי לפני ארבעים שנה את הענ
זאת כתבתי כבר  ,תחשוב שאנחנו ממציאים

אחד מהספרים  וזהש, "תולדות יצחק"בספר 
וה שנזכה נקו ,ה"הראשונים שהוצאנו לאור בעז

  .דשו לאור מחלהוציא
  

עוד הדבר הוא לכאורה  :שאלה מהקהל
 מזמן הנביאיםכי כבר , 'דינא דגמרא'לפני מ

   ?רואים שהספר תורה היה כמנהגינו
אבל  ,עשוהם כך , אכן :א"תשובת מרן שליט

 כל .הלכה לעיכובאמפני שכך היא לא  זאת
 'פרפראות'הו 'ציצים ופרחים'ה ,הדברים הללו

ימים מקיאחרי שרק להצטרף  יםיכול, האלה
 זאתאחרי שאנחנו נבסס רק  .ההלכה את

כך  לעשות ןישיש עני ,מבחינה הלכתית
וכל להביא את כל הדברים אז נ ,וקאובד

קושייתו היא אבל  ,בתורת תוספתהאחרים 
את אי אפשר לעשות את הטפל עיקר וש

   .העיקר טפל
  

לטעם , ]ו"תולדות יצחק דף ט[ ד"בס תבתיככך 
מפי רבני שמעתי  ?זאת למה עושים .הדבר
אסור לקרות אפילו אות אחת  שהרי ,תימן
גיטין [רא גמבמפורש ה ו דברזה ,מן הכתבשלא 

 ע"שווה] ח"ה ב"תפלה פי[ ם"רמבוכן פסקו ה] שם
צריך לדעת את ההלכה , ]א"ט ס"ח סימן מ"או[

והוא שלא יקרא על  ,ם"כך לשון הרמב ,הזאת
פה שאסור לקרות שלא מן הכתב אפילו 

רים דב' ,הוא לשון הגמרא אמנם. תיבה אחת
, 'הפשבכתב אי אתה רשאי לאומרם על 

, או ענין נושא, היינו' דברים'אפשר להסביר ש
ל "ומהר, עיין בית יוסף שם[ים מפרשנם הכך ישואכן 

ם כותב "אבל הרמב ,]'סעיף ז' ה סימן א"ושע, מפראג
בה אחת אסור לקרוא שאפילו תי ,מפורשב

ספר ב ראקו אדםכש ,היינוד. שלא מן הכתב
, על פהבאת המלה יודע אפילו שהוא  ,תורה

ולא  ,ספר תורהתוך הו מאהוא צריך לקר

אפילו אות , א"ולפי הרשב .בעל פה לקרוא
  .אחת אסור

  
אצלינו  כיצד ,טען אחד תלמיד חכםפעם 

לעליית  ספר תורהעולים ל הקטניםילדים ה
 להם בפה יםכבר שגורהפסוקים  הרי ?שיש

, הם קוראים בעל פהש מצויכ "א, מרוב שינון
 .תוך הספרב להמלה במ מסתכלים ינםא

אסור  אכן, אתה צודק ,ד"השבתי לו בס
זאת עשה שהקורא  רקאבל  ,בעל פה לקרוא

 הקהל יצא ידי חובה םלאו ,איסור עבר על
ג בשם "י' כמבואר בחקרי לב סי ,בקריאה זו

 ,הוא פטורש קטןב המדוברהרי  וכאן. ח"הראנ
 קריאתונבטל את ולא  א נקפיד עליוללכן 

 ,ידי חובה יצאנו וחנאנ .חשש זה בשביל
ת "ד בשו"ש בס"וכמ[. וון על צואראין ע, הקטןו

  ].ה והשבתי"ד ד"קס' א סי"עולת יצחק ח

  
 ,]שם בתולדות יצחק[ כך וכתבתי המשכתי

כשהוא עומד בקריאתו  ,העולה לתורהו
 מחמת ,הדףבתיבות האחרונות שבסוף 

דף הבא שבראש ה ההמשך שהוא צריך לידע
 ,מביט שם ,כדי שיקרא בטעמים כפי הראוי

כפי  ,קורא על פה את התיבות שבסוף הדףו
 .שידוע לכל מי שמורגל בקריאת התורה

 שאינם ,שמעתי הרבה קוראים אצל האשכנזים
ינם א, חוסר ידיעהדבר זה ממקפידים על 

קראו שי דף הבא מבליהם קופצים ל, שמים לב
בכדי ו .ך הכתבמתוהקודם  סוף הדף את

ודר שכל סוף דף יהיה גם סוף ס ,למנוע הדבר
   .פסוק

כבר בעל שערי אפרים בזמנו העיר  ובעצם
הוא אבל , יותר בזה הקפידו בזמנו אולי, זאת

, כותב כךו ]'ג ףסעי' שער גב[ מעיר על דבר דומה
שיקרא  ,יש לו לתת לב להבין הסדר ,הקורא

ף לסו קרובגיע וכשי .'וכוי "י פירוש רש"עפ
כי , העמודים סגן לקרבלא יניח ה ,העמוד

קורא תיבה אחת או  זה לפעמים מחמת
על פה מחמת הרגל בשתים שבסוף העמוד 

היה  ,ראוקמי שעזר ל כנראה .ואינו נכון ,לשון
 .כל לקרואיוהוא כדי שב ,ב לו את העמודמקר
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מקרב לו את  תהאבגלל ש, מרואהוא אבל 
 .וד הבאסתכל בעמקופץ ומ הקורא, העמודים

כ "ואח, גמורעד שי ,שיקרא עד הסוףיותר טוב 
ואפילו אם תהיה קצת , המשךאת ה יקרא

 ספר תורהקוראים באם  ,דהיינו .הפסקה קלה
אין כ "א, שאין סוף פסוק בסוף העמוד ,כזה

 סוףלקרוא עד חייב הקורא  ,אחרת ברירה
 ינוא. בעמוד הבא להמשיך ךכואחר  ,העמוד
מה  סמךעל  ,ל פהבע ליםכמה מ ומריכול ל

הוא צריך , ממשבזמן הקריאה  .מקודםראה ש
  .לה שהוא קוראאת המ מתוך הספרלהסתכל 

 ארכו' מדיןהרבה יותר חשוב הוא  ,זה חשש
 .עניין של איסורכבר  וזהש משום ,'כהיקפו

   .לומר דברים שבעל פה 'אסור'
  

נו יכולים להוסיף את כל א ,דברים אלו לאחר
ספר בשבח מסורת  ,הדברים האחרים שאמרנו

וכן , ו"רכהוא  מניין הדפיןש ,שלנו תורה
  .שהפסוק נגמר בסוף הדף

 ספר תורהאמנם לא בטוח ש ,יותרנדייק ואם 
 חמשים ואחתבו  היו בינורשכתב משה 

שהפסוקים  ,ראיות נןאבל יש, שורות
 .אצלו היו גם, דףה בתחילתאצלנו נמצאים ש

רות ארבעים שו היו אצלויכול להיות שדהיינו 
ינני יודע כמה שורות היו א, שורות או שבעים

, דהיינו .יה באותו הדףאבל הכל ה ,שם
, דף היה כמו אצלנו־כל שלוהסיום הפתיחה 

 וכן 'וישחט'הפסוק שהבאנו ראיה מ כפי
פה ושם  נםוכהנה וכהנה יש, 'יולך'הפסוק מ

   .לעניין זהנוספים רמזים 
  

שות יק לעדיהוא  ,"יכין ובועז"סופרים  בתיקון
כי , ספר תורה כפי הספרים הישניםאת מסורת 

בגלל שרצו לעשות את כמה סופרים ש נםיש
אבל פה , שינו כמה דפיםש ו"ראהפרשיות כ

ל הרב בועז דחבש "יישר כח למו. מקוריה וזה
והראיתי לו איך לעשות איתו יחד ישבנו , ו"הי

יצא ממש  דברהו, זאת כפי הספרים הישנים
ם בפרשיות "ת הרמבי שיט"פע, לפי המסורת

וגם בלי שום שינוי בראשי , פתוחות וסתומות
  .סיבות כפי שאמרנו שיש לכך, הדפים

  .מלשון ערבות, "וישלח את העורב"
בספר שראיתי  עמדתי על רמז חשוב היום

 אדבר בהמשךדבר קשור למה שה, ןשפתי כה
אני אקדים כבר עכשיו  לכן, ה"בעהשיעור 

כותב  ]בפירושו לתורה[בעל שפתי כהן  .זהפרט 
ח ֶאת ָהעֵֹרב ַויֵֵּצא סוק ין על הפירמז מענ ּלַ ַוְיׁשַ

ִים ֵמַעל ָהָאֶרץ ת ַהּמַ  ָיצֹוא ָוׁשֹוב ַעד ְיֹבׁשֶ
יש התעוררות ורמז לגלגול  .]'ז ,'בראשית ח[

, באלו ארבעה שלוחיםל "חז דעתהאדם כ
א שהו ,רמז על הגוף 'וישלח את העורב'
ה ולא רבון שלא יחטיא הנפש ולא יטמאיע

 ,כתיב 'בער'ולזה  ,ה בחטאים ובעוונותילכלכ
  .לשון ערבות, בּרָ עַ  .ו"דהיינו חסר וא

  
בלבין  ָעֵרבאנחנו מבדילים בין , אגב דרך , ַעּרָ

אנחנו מבני כיון ש, זהצריך לדבר על נושא 
. ]א"ג ע"נדף עיין עירובין [ לישנאאקפדי ד ,יהודה

על ן להקפיד ייש עני .ינו לחנםאדבר ה
בל א, הפתורה שבעל הלימוד גם בהדקדוק 

רוָּצה ֵאין חֹוָמה'זה  ,לצערנו  ,ה"משלי כ[' ִעיר ּפְ

חוץ , יודע ינואכבר כמעט הדור הזה  .]ח"כ
. יותהמשמעלהבדיל בין צריך  .מבודדים

בני 'רים אנחנו אומ .בוּ שׁ יְ יש ו ,ובׁשּ יִ  יש, למשל
, ישוב הדעת ושוב זהיִ  .יםובׁשּ יִ לא ה, 'יםשוביְּ ה
, שׁ פַּ שׁ פַּ  יש, דוגמא נוספת .שוביְ  נקרא זהכאן ו

 ?ביניהם מה ההבדל .שׁ פֵּ שׁ ויש פִּ  ,שׁ פַ שֵׁ ויש פְּ 
ין מויש . חוזר בתשובה, 'ש במעשיושפֵּ פִּ 'יש 
אבל  ,'יםשִׁ פְ שׁ פִּ ' ,שׁ פֵּ שׁ פִּ  בעבריתנקרא ה חרק

ִ פַּ שְׁ פַּ ', שׁ פַּ שְׁ פַּ אנחנו אומרים  ואם זה חלון  .'יםׁשּ
מי שיראה בספרים  .ַפשְפשֵׁ קטן אומרים 

אחרי  ד"אות יומאירי הדפיסו אפילו ב, יםהישנ
 ,]דות פרק ראשוןעיין מאירי מסכת מ[ ן"אות שיה

   .ן בצירי"השי, כך קראו הקדמוניםש מוכח
בוישלח את ה' ,ך"השמר ואופן א בכל  ,'ַעּרָ

אם  .שגוף האדם ערב על הנשמה, הפירוש הוא
והגוף מקבל , נשמה חוטאתה, ו חוטא"אדם ח

רמז על ' ,ו"חסר וא לכן כתוב .את העונש
א יחטא הנפש ולא של ,רבוןיהגוף שהוא ע

 'יצוא' 'ויצא' .'ה בחטאיםיטמאה ולא ילכלכ
ה ִיְפַעל ֵאל  ,הרי הגלגול, 'בוש'ו ל ֵאּלֶ ֶהן ּכָ

ֶבר לֹוׁש ִעם ּגָ ֲעַמִים ׁשָ  חוזר אדם ,]ט"כ ,ג"איוב ל[ ּפַ
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 יוָ  היינו 'ויצא'ובראשון אמר  .שושלפעמיים 
, צאי ממני ,ף אומר לנשמהדהיינו הגו, אצֵ 

 .רות ומהעוונותימטונף מהעבמלוכלך  שאני
פעם משום ש, לא כתוב ויצא ,יההשנ פעםב

אלא כתוב , 'וי' לא אמר מעטנתקן ש שניה
 לה ישש ,'בווש' פעם שלישית אמר .'יצוא'

ׁשּוָבה ָוַנַחתכמו , ישוב    .]ו"ט ,'ישעיהו ל[ ּבְ
 'עורבוישלח את ה'הפסוק מדוע  ,מובןזה  לפי

 דברה. בספר תורה שלנו, בראש הדףנכתב 
התחלה  אדם נולד זאתהכשש ,בא להראות

נושא  וזה ,'וישלח את העורב' ,דבר חדששל 
זה שהוא בפסוק את הדף לכן מתחילים , שחד

   .דף חדש .דבר חדשנראה 
לא יעלו על ש ,הפלא ופלא שהם רמזים נםיש

אבל , בדרך רמז זה אמנם. הדעת בעיון ראשון
אפילו לפי הפשט אפשר להבין הרבה שובן כמ

  .יםדבר

  
   ?עושין גויל בזמננו :שאלה מהקהל

 כאלו ויש בזמננ :א"תשובת מרן שליט
מרים הם עושים מחאבל , אותם עושיםש

בעלי שהם אנשים עושים אותם וגם  ,כימיים
לכן העדפנו שיצא ממקור , דעות לא כשרות

  .כשר
 כל הגוילים שבזמנינו ישב :שאלה מהקהל

  ?בעיא
 גוילים שעושים יש כמה :א"תשובת מרן שליט

 אבל ראשית. אינני מכיר את כולם .בזמננו
וכשרים ים נאמנים אנש האם, צריכים לדעת

 עם זאתהם עושים  ,דבר שני. עושים אותם
יש רך כלל בד ,דבר שלישי .מרים כימייםח

שלא , בר זהעיקר הקושי בד וזה, תיקוןבעיא ב
שגיאה  ם תהיהשא הצליחו לעשות משהו

 לא יהיה מכוערהדבר ש ,לתקן יצטרכוו
לא  תיקוןהלעשות ששיכול  אין חומר .בולטו

כשמגרדים  .זה נהיה כמנומראז ו, מורגשיהיה 
כאן , או מקלפים קצת, למחוק טעות, בגויל

העור מתקלקל והדיו שם , שזה לצד השיער
 ,מריםח נםיש. בקלף אין סיבוך כזה. מתפשט

הדף נהיה  ,לתיקוןאם משתמשים בהם ש

ספר ובכך מתמעט נוי  ,בצבעים אחרים
ישנו  .הדברים הבולטיםמזה אחד  ,תורהה

אבל , ירהִת נקרא כְּ , אמנם חומר מועיל לכך
הישנים  תורה יספרב. גם זה לא מספיק טוב

היו עושים שהיו מומחים , על גויל בתימן עשוש
מקום לוקחים עור מ דהיינו, 'השתלה'כעין 

עשו , ספר תורהקים על הביומדמקלפים  ,אחר
אבל , זה במקום זאתשתלו ו תקיהדבקה מדוי

  .יפה כל כך ינואעדיין גם זה 
  
  

יהודי ־ן בבהמה שחציה שלומה הדי, דין שחיטה ביום טוב
  .גוי־וחציה של

 לשין ,]ח"ה 'ארק פ ט"והלכות י[ותב כ ם"הרמב
משום  ,והטעם .ט"ביו ואופין ושוחטין ומבשלין

ר ֵיָאֵכל ְלָכל ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ַאְך ֲאשֶׁ  שנאמר
ה ָלֶכם ננו לא בזמ כי אם .]ז"ט ,ב"שמות י[ ֵיָעׂשֶ

מקומות ישנם ן ייעד אבל, ט"מצוי שישחטו ביו
 .ט"ביושוחטים ש, בפרט תימנים, היום עד

ראו הם כי  ,זאתבקהילות אחרות הפסיקו 
 מסחרומשא ומתן גרם למכשולים ב דברהש

אך  .לא היו בעיות אלו 'ברוך ה אצלנו .ט"ביו
 .שלא יהיו מכשולים ,נו צריך לשים לביבדור

 .ט"כאלה שרוצים לשחוט ביו נםין ישיאבל עד
 שמיםש וןכי, יוםככל כך צורך בזה  אין אמנם

אינו  זאתאבל בכל  ,הקפאהב את הבשר
שנשחט בשר שנשחט היום לבשר דומה 

   .אפילו שיהיה בהקפאה ,מאתמול
אם עשה אלו ש ,ואומרם "הרמבממשיך 

אין ש .חסרון טעםאו  יש בכך הפסד ,מבערב
לחם כ ,תבשיל שבשל היום וא חם חםל

 .תבשל מאמשנתבשיל שכמאמש ו שנאפה
בשר שנשחט כ ,ולא בשר שנשחט היום

  .וכן כל כיוצא באלו .מאמש
 ,שאלה נהיש ]א"עא "דף כ[ במסכת ביצה בגמרא

 הגוי וחצי־של האם הבהמה היא חצי
. ט"ה ביוהאם מותר לשחט, ישראל־של

כיון שלא כל הבשר מיועד עבור , דהיינו
האם מותר , עבור גוי חלק ממנו הוא, יהודיה

סבא  בעא מיניה רב אויא .לאשאו  ,לשחוט
 הנכרי וחצי־של חציה בהמה ,מרב הונא
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אמר ? חטה ביום טובמהו לש ,ישראל־של
וכי מה בין זה לנדרים , אמר ליה .מותר, ליה

ונדרים , זה מותרלמה  ?הבדלמה ה ?ונדבות
חלק  ,הרי נדרים ונדבות ?ונדבות אסור

. וחלק נקרב על גבי המזבח ,הבעליםאוכלים 
כיון  ,ביום טוב נדרים ונדבות אסור לשחוטו

אלא יש בהם , שלא הכל מיועד לאכילת אדם
 הרי, ד"כ גם בנד"א. זה אסורלכן  ,חלק לגבוה

 למהכ "א, ]להבדיל[הוא לגוי  מהבהמהחלק 
אומר  .ורבא פרחע, אמר ליה? מותר לשחוט

השיאו לדבר , פורח למעלההעורב , י"רש
 ,כי נפק. לא ענה לו על השאלההוא . אחר

לאו היינו רב אויא , אמר ליה רבה בריה
דגברא רבה  דמשתבח ליה מר בגויה, סבא
, רב הונא לרב הונא של רבה בנו טען ?הוא
ה את, הרא רבוא גבה, רב אליה סבאזהו  הרי

ולמה  ,י"אומר רש .אותו בחתיבעצמך ש
אמרת לו מדוע  ?דחיתו והלך לו בכלימה

אמר  ?ולא ענית לו על השאלה 'עורבא פרח'
כוִּני אני היום  ?יהל עבידאומה , יהל ַסּמְ

ּפּוִחים ּתַ דוִּני ּבַ יׁשֹות ַרּפְ ֲאׁשִ ובעא  ,]'ה ,'ש ב"שה[ ּבָ
אני ' ,י"אומר רש .דבעיא טעמא מינאי מילתא

ודרשתי  ,ט הוא"יו, 'שישותסמכוני בא יוםה
 ,היום דרשתי .וחליתי מטורח הדרשה ,רביםל
סמכוני 'וקורא אני עלי  .יני מרגיש טובא כעתו

הוא  .דוהביאו לי סעודה ואסע, 'שישותבא
אני לא מרגיש בזמן שקשה  שואל אותי שאלה

עורבא ' ואמרתי לו דחיתי אותולכן , טוב
  .'פרח

  
אומרת ? חילוקבאמת ה ומה ,טעמא מאיו

 הנכרי וחצי־של הבהמה חצי, הגמרא
דאי  ,ביום טוב טהלשחישראל מותר ־של

אבל נדרים  .בשר בלא שחיטה אפשר לכזית
כי כהנים ד, ונדבות אסור לשחטם ביום טוב

כיון שהיהודי  .זכו משלחן גבוה קא ,זכו קא
אם , אפילו כזית, לא יכול לאכול בשר

את  אם כן שוחטים, אינה שחוטההבהמה 
 ד"בודאי בנדו .שיוכל לאכול כזית כדיבכולה 

 ,הטמותר לשח, בחצי הבהמה שותפותשיש לו 
אבל . בלי לשחוטמ הלאפשרות לאכלו כי אין 

משום , אסורהדבר נדרים ונדבות ב
 בעליםהכהנים אוכלים חזה ושוק והשכש

שלחן גבוה קא מ'הכל , את השאר אוכלים
נותן ש הוא, ה"קבהלבעצם הקרבן שייך , 'זכו

אבל בזמן  ,אפשרות לאכולאת הלהם 
לכן ', ה לשם הנשחט יאה, הנשחט בהמההש

, בשביל בני אדם היא שהשחיטה נקראזה אין 
  .נאסר דברהלכן ו ,לשם גבוה אלא

  
הוא אומר  ,]שם" יעקב־עין"בפירושו ל[' הבונה ספרב

אני היום '. זהין על מאמר ידבר מפליא ומענ
דם גדול שהאעוד כל , 'שישותני באסמכו
חכמה  ,הוא הברא רבעל פני חוצות וג בשם

אותו דבר הלכה ואין  כששואלין ,היא לו
לדחות השואל בקנה  ,דעתו מיושבת עליו

 פן יהיה לבוז בשעה קלה, רצוץ בדבר אחר
 )יריותבעש(שם טוב לקנות לו מכל אשר יגע 

היותו ל ,וכן עשה רב הונא .שנים] תרוֹ שְׂ עַ בְּ [
ושר כה תא שעולא מצ, חלוש מהדרשה

סמכוני ' וקרא עליו ,להשיב לרב אויא
  .'שישותבא

הגמרא ללמדנו באה מה , הוקשה לוכנראה 
ענה לו והוא  ,שאל אותו שהוא? בסיפור הזה

לא כותבת  גמראהרי ה? בזה מה התועלת .כך
לא , זהין ייש איזה לימוד בענ, סתם סיפורים

על זה הוא  .דברים שאין בהם תועלת ו"כתב ח
, לימוד גדול ,חכמה גדולהבזה יש ש ,אומר

הוא , גברא רבה, הוא גדול בשםאם האדם ש
ו "דף פ[ פסחים מסכתב ן לגמראיווכנראה מתכ

שאלו אותו מי ש נאכתוב על רב הו שם ,]ב"ע
למה אתה אומר ו .אני רב הונא, אמר ?אתה

 שרמפ .'אני בעל השם' ,אמר ?'רב'על עצמך 
כבר . ונארב ה ,לי יןראוקכך ותי טנמק ,י"רש

בעל 'הוא כ "א, הונא 'רב'בתור ילד קראו לו 
מפורסם בעולם ויודעים שהוא אחד , 'שם

בכל , יודע אינני, או גדול הדור מגדולי הדור
לכן אומר ספר  .אדם מפורסםהוא אופן 
 גברא רבה, אדם גדול בשםש, הבונה

לא בר 'ועכשיו הוא , שואלים אותו שאלהש
ואין  ולחוץ טרוד הוא, ינו מסוגל לענותא', הכי

 תענה לוש, היא חכמהה כ"א, מיושבת דעתו
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אמר לו הוא כמו כאן ש, תירוץ בקנה רצוץ
  .שדחה אותו בקַ , 'עורבא פרח'

פן יהיה לבוז ', משהועוד הוא מוסיף  אבל
מכל אשר יגע לקנות לו שם , בשעה קלה

עשרות שנים הוא קונה  .'טוב בעשיריות שנים
פתאום , ד יגידועכשיו ברגע אחו, לו שם טוב

והוא לא  ,שואלים אותו שאלה ?הוא לא יודע
הוא לא יודע להגיד מה ? יודע מה לענות

   ?החילוק
 ,וילנא מהדורתיעקב  עיןספר שיסתכל ב מי

כנראה  .יםיעל זה סוגר מוש, זמננוב המצוי
שם אז הוא , שהו לא מצא חן בעיניו הרעיוןימ

 דפוסעין יעקב פשתי ביאני ח .בסוגרייםזאת 
מחק  ,אותו אדםאבל  .ואין שם סוגריים, ישן

שם משפט זה בסוגריים של , את המלים הללו
עושים אם יש הבדל , כידועהרי  .חצי עיגול

בעבר . מרובעות או סוגריים ,ים עגוליםיסוגר
או  'ְלָבָנהכחצי ', 'חצאי עיגול' היו קוראים לזה

, כמו הלבנה ,היינו ְלָבָנה חצי. 'ָנהבֵ לְ כחצי '
 ההבדל ומה : [ ].כזה ,ְלֵבָנהחצי כויש  ( ). :כזה

ו זה ,ְלֵבָנהחצאי ים עם יכשעושים סוגר ?ביניהם
וסחא ישנה שהוא ניש לפניו דהיינו  ,תיקון

א אותה אבל הוא מבי, מדוייקת ינהאחושב ש
רוצה למחוק את מה  ינוא, מטעמי זהירות
שהו יצליח ליישב את יאולי מ, שכתבו בעבר

כותב מה ו ,שה על זה עיגולוהוא ע לכן, דברה
. שהוא חושב שצריך לתקן בסוגריים מרובעות

 ,כאומר .יותר יציב זה, תעם זוויומרובע זה 
כ הוא שם "א. נראה לי שזה מה שצריך להיות

בסוגריים  הוא כתב אבל, זאת בחצי עיגול
למען לא יבוש [, רעיון אחר בכלל מרובעות

הוא . ]ת את אשר יסתפק לורלשאול פעם אח
רב הונא ענה לו תשובה  מדוע ,רוצה להסביר

ל לא השואש כדי ?'עורבא פרח' ,כזאת
  .יתבייש פעם אחרת לשאול אותו

  
. הוא לא צודק. לי שהמגיה הזה טעה נראה

יש בזה התבי אויאהרי משמע שרב , אדרבה
שאל  רב הונא־הרי בנו של .שהוא שאל אותו

משמע  ?'ו והוא הלך בכלימהלמה דחית, 'אותו
הוא עונה ולא היה נעים לו ש ,הלךשהוא 

הוא לא יבוא פעם , אם כן. תשובה כזאת
למען לא יבוש 'מה הוא אומר  .אחרת לשאול

  . תביישהוא כן ההרי  ?'לשאול
מה  את, מה שכתב המחבריותר כפי  נראה

 וביאור הדברים. ביאו בסוגריים העגולותשה
כמו שאומר , 'שם טוב'יש עניין של ש, הוא

ֶמן טֹוב ,ך אמרכבר שלמה המל ֶ ם ִמׁשּ  טֹוב ׁשֵ
 ל"שלם שבזי זצכן רבינו ־כמו .]'א ,'קהלת ז[
שם טוב לך יצא ותשיג ' ,]'אם תחפצה' ובשיר[

גד נ ,במסכת אבות אנחנו לומדים .'חפצך
 פירוש .]ג"משנה י' פרק א[ אבד שמיה שמא

ם אדם שמחפש להתגדל ולעשות לו שׁ  ,העניין
, ומתהוא רק עושה לעצמו פרס, בעולם

אבל  ,ראשוןהשלב במצליח הוא לפעמים 
רוצה אם הוא , 'נגד שמא' .בסוף הוא נופל

אבד ' של דבר בסופו ,להמשיך לו שם בעולם
ולא יתייחסו  אף אחד לא ידע מי הוא ,'שמיה
, זאת לשם שמיםאבל אם אדם עושה  .אליו

בשביל כבוד אלא  לא בשביל כבוד עצמו
בכדי בעולם  רוצה לפרסם את שמו ,ה"הקב

 ,ו שנאמרזה .י מצוההוז ,שיהיה מזה תועלת
ֶמן טֹוב ֶ ם ִמׁשּ כתר שם טוב עולה על  .טֹוב ׁשֵ

  . ]'משנה ז ,ה"אבות פ[ גביהן
  
שיהיה לו כל השנים אג לעצמו הונא דרב  כ"א

 ,כבוד עצמובשביל ו "לא ח ,שם טוב בעולם
סבא  אויאבא רב  כעת .אלא לשם שמים

אחרי ה היא נהורב ו ,אל אותו שאלהושו
אז בא וקא ד, מותשוהוא כבר עייף , הדרשה

 'ס'לומד' ,שהו לשאול אותו איזה סבראימ
 צריך איזה ?לזה בין זה מה החילוק ,]תדוּ ְמ לוֹ [

לא ורב הונא  .ההבדל לבאר אתדקה  סברא
תבוא ? הוא יענה לומה כ "א .לענות יכול
 ?הרב לא יודעוכי  .זה יהיה תימה? מחר

ֵבי ' מוכאצלו  זהשחשב  שואלה ֵרי יֹוׁשְ ַאׁשְ
ואם , ו דבר פשוטזהש ,]'ה ,ד"תהלים פ[' ֵביֶתךָ 

 ,ך חשובכהוא לא כל כנראה  הוא לא יודע
ל לא יכ לכן רב הונא .'אדם גדול'הוא לא 

 ממילא, 'תבוא מחר'או , 'יודע יניא'להגיד 
הבין מה השואל ו, 'עורבא פרח'הוא ענה לו 

  . שהבין
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  .ערבות, עורבא פרח
הונא באמרו  רבמה הייתה כוונת  ,לבאר יש

   '?עורבא פרח'
מסכת [" מראית העין" וא בספר"החיד אומר

שפתי "ה כוונתו כעין מה שכתבש, ]ביצה שם
שהקדמנו , 'וישלח את העורב'בביאור " כהן

באת ה'דהיינו . לעיל  ןימתכווהוא כ "א .'ַעּרָ
בהגוף הוא ש ,לומר דרך  .בעד הנשמה ַעּרָ
 היוםשהרי , דבר פלא זהשתאמרו אל  ,אגב

ִהי ְבֹתְקֵעי , ]ו"כ ,ב"כ[ קראנו בספר משלי ַאל ּתְ
עְֹרִבים" ,ָכף אֹות "ּבַ ָ על  רבוןילשון ע .ַמׁשּ

בלה המ .חובות  כ"א .יא מלשון ערבותה, ַעּרָ
שהגוף הוא ערב 'כיון , הוא התכוון להגיד כך

אבל , אדם בריאהכל זה בזמן ש, 'בעד הנשמה
אני , מסוגל ינניאכבר , כעת אני כבר עייף
, להחיות את נפשיכדי בעכשיו צריך לאכול 

', עורבא פרח'וזהו , ערבות כבר אין כ"א
כך הוא מפרש  .הערבות פרחה ממני דהיינו

מראית "בספר לשונו  וזה, זאת בדרך מליצה
 ,אפשר לומר דרך דרש ודרך צחות, "יןעה
משם  ,]א"סנהדרין צ[ מה שכתב הרב עיון יעקבב

ישלח את ו'על פסוק  ,ל"ז הרב שפתי כהן
 .ש"ע ,שהוא הגוף הערב על הנשמה 'העורב

קרי אנפשיה  כיון דאותו היום ,מז לורוזה 
מעתה  ,ואינו יכול ללמוד' סמכוני באשישות'

וזהו שאמר  .אין ערבות לגוף כי לא יכול
ני ישא, רוש הערבות פרחהיפ, 'פרח רבאוע'

ואם כן  ,יכול ללמוד ופטור מתלמוד תורה
ערבות  תיתי היכאומ ,יש חובעיקרא לא א

  .על מי שאינו חייב
אבל אני רואה  ,זהלהאריך בנושא  רציתי

 זאתבלי נדר נשלים כ "א, קצרכבר שהזמן 
  .בשיעור הבא

  
על דברי החתם סופר במשנה במסכת קושיות עצומות 

מיהו רבי  ,"'וי זהיר בקרית שמע ובתפילה וכוה"אבות 
סתם  .על גופם של דברים תמיהותו, שמעון שאמר זאת

' בצירוף ה, ש"ח תיבות בק"רמ. י"הוא רשב, שמעון' ר
  .יכם אמת'אלד

ו קוראים בין פסח נאבות שא פרקיבמסכת 
דבר קשה , ר הפלא ופלאדב נויש, לעצרת

מי שיצליח  .חתם סופרמאד שכותב בעל 

זה דבר ... תן לו פרסבלי נדר א, אתזב לייש
עיין עבודה זרה [ 'ובר נגר דליפרקיניהגר נ'צריך 

כל מה , הללוחתם סופר ה דברי .]ב"ע' דף נ
. מאד תמוה ,עד הסוףותחלה המתב ושהוא כ

נו מביאים ילא הי ,שהחתם סופר כתבם לולא
הוא  ופרסם חתאבל בעל . זאת לבית המדרש

הוא שמה את אקרא לכם  לכן, 'פה קדוש'
  .ונקשה את הקושיות, נבאר את דבריו, כתב

ב משנה "אבות פ[ מביא את המשנה חתם סופרה

הוי זהיר בקרית שמע  ,רבי שמעון אומר, ]ג"י
 אל תעש ,תפללמוכשאתה  .ובתפילה
רחמים ותחנונים לפני  אלא ,קבע תפילתך

י ַחּנּון ְוַרחּום הוּא  ]ג"י' יואל ב[שנאמר , המקום ּכִ
ִים ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעה ואל  .ֶאֶרְך ַאּפַ

ופר סאומר החתם  .תהי רשע בפני עצמך
נראה לי , ]ז"דף ט פרשת ואתחנן, תורת משה[

חאי הוא סתם כי רבי שמעון בר יו ,הכוונה
פסיק ולא ה ,תוומנהיה תורתו או ,רבי שמעון

 ]א"א ע"דף י[ עיין פרקא קמא דשבת ,התפילה

היינו  ,אה ליונר. ]'הלכה ב[ ירושלמי שםוב
אך תפילה בעת  ,בשלש תפילות בכל יום

צרה שהיא מצות עשה המוטלת עליו 
 .מפניו ורהתבודאי נדחה דברי  ,ועוברת

הוי זהיר בקרית ' ,שמעון ידאמר רב היינוו
אף , בעת הצורך להתפלל ,'ובתפילהשמע 

, על פי שאינו מתפלל בכל יום שלש פעמים
? ומהו הזהירות .'הוי זהיר'מכל מקום 

אם השעה צריכה , פירוש' שאתה מתפללכ'
 תפלתךתעשה  אל' ,שאתה מתפלללכך 
ש פעמים בכל כאותם מתפללים של' קבע
ֲעשֶׂ תפילת פרקים  אלא אותה, יום  הָ יּתַ

כי , ברוך הוא ים ותחנונים לפני המקוםרחמ
נים ותחנ רבותים ובעת ההיא צריך רחמ

, 'אל תהי רשע בפני עצמך'שוב אמר ו .יותר
 ,אומנותי ירתולומר אינני כדאי לומר ת

אינה שייב אני להפסיק מתורה שלי וחמו
ש פעמים של וצריך אני להתפלל, חשובה

 ,כמו שאמר רבי יוחנן באמתו ,בכל יום
כן נראה  .תאמר כן י שאל"הזהיר רשבו

  .כ"ע' וכו .ד פירוש המשנה הלז"לענ
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רבי ' מראזאת משנה את ש כיון, אומר הוא
 וסתם רבי שמעון במשנה זהאם כן  ',שמעון

הדבר ו, זה אמתאכן . וחאיימעון בר שבי ר
סדר תנאים ואמוראים , כל הראשוניםמוסכם ב
, ב"ע' דף ב שבועות[י "רשו, ]'אות ו' חלק ב[ כותב כך

 א"ב ע"קדף בבא בתרא [ם "רשבוה] ב"ע' עבודה זרה בו

, בהקדמה לפירוש המשניות[ם "הרמבו, ]ה משום"ד

רבי 'בשם תנאים  הרבה נםכי הרי יש .]וכדלקמן
רבי , רבן שמעון בן גמליאל כגון, 'שמעון

רבי שמעון , רבי שמעון בן ננס, שמעון השזורי
 ינִ ְמ ין הּתִ שמעו, שטח ןרבי שמעון ב, בן הסגן

רבי , רבי שמעון בן עזאי, ניימָ הּתֵ ים סריש גוו
רבי  ,רבי שמעון בן אלעזר ,זומאשמעון בן 

, רבי שמעון בן בתירא, שמעון בן יהודה
רבי ' סתם כשכתוב אם כן .שמעון אחי עזריה

רבי שמעון  ,ם"אומר הרמב ?מיהו', שמעון
שמעון בר  ירב הוא ,הנזכר במשנה סתם

ומפורסם שנודע  ,קיבאעבי רתלמיד  ,יוחאי
   .מוסכם דבר וזה .]ב"ז ע"מעילה י[ קיסרעניינו עם 

הוא על , מעילה' הציון דלעיל למס, אגב דרך
מ הוצאת מכון "שהובא בפיה, ץ"פי היעב

ם "אם כן פלא שלא הזכיר הרמב. המאור שם
והנסים שנעשו לו ', את בריחתו למערה וכו

ת שבת שבמסכ' שם עם המעיין ועץ החרוב וכו
ויותר , שזה יותר ידוע ומפורסם, ב"ג ע"דך ל

שכוונת , ד אדרבה"לכן נלע. בולט ומיוחד
כי , ם לעניינו עם קיסר שבמסכת שבת"הרמב

, במסכת מעילה מדובר רק על בת הקיסר
, כ במסכת שבת הוא על הקיסר עצמו"משא

שכן כתוב שם שאליהו הנביא עמד על פתח 
כי מת , ימי יודיע לבן־יוחא, המערה ואמר

, סיוע נוסף לכך. ובטלו גזירותיו" הקיסר"
אלעזר ' ם הוסיף מיד אחרי כן כי ר"שהרמב

' וזה מוזכר שם שם במס, י"הוא בנו של רשב
  . ונחזור לעניינינו. שבת ולא במסכת מעילה

  
, בואו נעשה חשבוןכ "א ,ופרסהחתם  אומר

הוי זהיר בקרית שמע 'רבי שמעון אומר 
וידוע , י"רשב מעון הואוסתם רבי ש ,'ובתפלה

וזה מבואר ', תוותורתו אומנ'י היה "שרשב
 על מה ]שם[ גמרא אומרת במסכת שבתב

לפני  אדם לא ישב] ב"ע' דף ט[כתוב במשנה ש
ואם  ',וכו הספר סמוך למנחה עד שיתפלל

 אסור לכתחילה, דהיינו .התחילו אין מפסיקין
 ואחרי כן. ימשיך ,אם התחילאבל  .להסתפר

ואין  ,מפסיקין לקרית שמע ,מרתהמשנה או
הא , על זה אומרת הגמרא. מפסיקין לתפילה

מדוע חוזרים  ?רישא אין מפסיקיןיה לתנא 
 '?אין מפסיקים לתפילה'ואומרים פעם נוספת 

 .סיפא אתאן לדברי תורה ,מתרצת הגמרא
מפסיקין , בתורה חברים שהיו עוסקין ,דתניא

, והטעם .ואין מפסיקין לתפילה מעשלקרית 
שמצות , ]ח"ו ה"פלה פהלכות ת[ם "אומר הרמב

כמו דינו  .תפילה ותתלמוד תורה גדולה ממצ
ו "עיין סוכה כ[ הופטור מן המצשהעוסק במצוה 

 ,מן התורה שחיובה ,מעשאבל לקרית  .]א"ע
ָך ּוְבקוֶּמךָ כתוב  .ם להפסיקחייבי ְכּבְ דברים [ ּוְבׁשָ

ם חייבי תפילה לאלאבל  ,כ זאת חובה"א ,]'ז' ו
 ןוכג לא שנו אלא ,אמר רבי יוחנן .להפסיק

שתורתן , רבי שמעון בן יוחאי וחבריו
רית קמפסיקין ל ,אבל כגון אנו .אומנותן

אנחנו לא מגיעים ש ,רבי יוחנן. ולתפילה מעש
אנחנו  ,כך הוא אומר ,לקרסולי קרסוליו

כי אנחנו תורתנו , לתפילהגם חייבים להפסיק 
פסיקים מתלמוד נו מכיון שא, ינה אומנותנוא
ָוַחי ' נאמר שהרי ,פרנסה ורךציש אם  ורהת

ֶהם עבודה זרה [ ולא שימות בהם ,]'ה ,ח"ויקרא י[' ּבָ

 ינוא, תווו אומנתורתשי "שבכ ר"א .]ב"ז ע"כדף 
ודרך  ,]ב"ג ע"עיין שבת ל[עוסק בשום מלאכה 

 "בר יוחאי"פיוט את אומרים אנו לכן  אגב
נו עובד כל יא, 'שבת'י נקרא "רשבכי , בשבת
אם כן , שבשבת אין מלאכה כמו השבוע

פטור  ,מי שתורתו אומנותוו .תורתו אומנותו
 ורהתאבל מי שמפסיק מתלמוד  .התפלהן מ

ודאי שיפסיק בשביל ב ,בשביל אומנות
ובפתח . 'אות ב', ע' ח סי"ע ברכי יוסף או"ע[ .תפילה

והלכה ברורה חלק . ה בעידן"ג ד"שבת דף ל' עינים מס
  ].ז"ו תנ"דף תנחמישי 

  
י "רשבאמנם , כך החתם סופראומר  כ"א

 אבל, מפסיק לתפילה ינואו ,תורתו אומנותו
ה ידוע .מדובר איזו תפילהעל  ,לויתהדבר 
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חובת  האם ,ן"ברמם ל"מחלוקת בין הרמבה
 ם סובר"הרמב .תפילה מדאורייתא או מדרבנן

 ,]תפילה' ת ריש הל"ובמשנ. 'עשין ה, ספר המצוות[
יא מן ה בכל יוםו מתפללים אנשילה פתהש

אבל לפחות  ,לא כל התפילותאמנם  .התורה
 חכמים קבעוו .מן התורה יאה תפילה אחת

והמקור  .שחרית מנחה וערבית, שלוש תפילות
ָכל  ]ג"א י"דברים י[ כתובלכך הוא מה ּוְלָעְבדֹו ּבְ

 זו ?איזוהי עבודה שבלב .זו תפילה ,ְלַבְבֶכם
, ם"הרמבכ לדעת "א .]א"ע' בדף תענית [ תפילה

לכן ו, מן התורה יאהחובת תפילה בכל יום 
שגם נשים חייבות במצות  ם"סובר הרמב

] ות שםבהשגותיו לספר המצ[ן "הרמבאבל  .תפילה

 י רקהוז' ולעבדו'מה שכתוב  כי, חולק על כך
מן התורה ולשיטתו חובת תפילה , אסמכתא

ְוִכי ָתֹבאּו  נ"כמש .ל"רח, בשעת צרה רק יאה
ר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ִמלְ  ַאְרְצֶכם ַעל ַהּצַ ָחָמה ּבְ

ם ִלְפֵני י ְרּתֶ ֲחֹצְצרֹות ֲוִנְזּכַ  י"ַוֲהֵרעֶֹתם ּבַ
ם ֵמֹאְיֵביֶכם'דֱאלֹ  ְעּתֶ . ]'ט ,'במדבר י[ יֶכם ְונֹוׁשַ

חובה מן התורה  נהיש, ו"בזמן צרות ח
ה שכתוב אצל מאת הוא מביא גם  .להתפלל

בזמן שבנה את  ,]'פרק ח' א מלכים[ שלמה המלך
ומדובר , 'כל צרהעל 'שם כתוב  ,דשקת המבי

חובה  נהיש ,יחיד צרתבין ובין צרת רבים 
  . להתפלל

  
י בא ואומר "מה שרשב ,החתם סופר אומר

היינו שלא מפסיקין , שלא מפסיקין לתפלה
 יאהאבל תפילה בשעת צרה  .ש תפילותלשל

לפי שיטת , מעשחובה מן התורה כמו קרית 
קרית הוי זהיר ב', הפשט במשנהזה ו .ן"הרמב
 .ילה בשעת צרהפת היינוד', להיובתפ שמע

 להיכן תפ, מן התורה יאה מעשקרית כמו ש
. בהם אתה צריך להיות זהירו .בשעת צרה

דהיינו  ',שאתה מתפללכ'ש ,היא הזהירותו
תפלתך  אל תעש' ,כשיש צורך שתתפלל

ו אלה שמתפללים שחרית מנחה כמ 'קבע
שאתה כ אלא, ים קבועיםוזמנבשעות  ערבית

 צורך להתפלל ךינו מתי שיש לידה, מתפלל
 ,כמותם 'קבעאל תעשה , 'ל"שעת צרה רחב
אלא רחמים ותחנונים לפני  המקום ברוך '

, שעת הצורך כי זאת, תחנוניםתרבה ב .'הוא
   .מיוחדות לעכשיוהבקשות  נןישו

 ואין בכוחנו ,'פה קדוש'הם דברי כאן  עד
, תראבל לשאול מו .ו"חלערער על דבריו 

 יא תורתההתורה כי , חובה זאת. ואפילו צריך
  .אמת

  
לת התחמהמשניות הרי  ,כך לדעת צריך

 .יםמסודרות לפי סדר התנא ,מסכת אבות
כל  יםכ כתוב"אחו, בל תורה מסיניימשה ק

 ,שמעיה .הזוגות סדרהתנאים ואמוראים לפי 
 כל הדברי מוסר .'וכו בן יועזרי יוס ,אבטליון

   .גדולי ישראל םפי הסדר שאמרוים כמסודר
אחרי שהבאנו את ל', שני משנה ח בפרק

שהוא  ,רבן יוחנן בן זכאימובא  ,שמאי והלל
 ,אומרת המשנה .שמאי והלל תלמיד של

 .ן זכאילרבן יוחנן בלו חמשה תלמידים היו 
 ירבו ,רקנוסרבי אליעזר בן הו, ואלו הן

 עוןשמרבי ו, רבי יוסי הכהןו, יהושע בן חנניה
הוא היה  .רבי אלעזר בן ערךו ,בן נתנאל

 .'וכו דבור סוֻ  ,רבי אליעזר, מונה שבחן
הוא היה  .'וכו ירא חטא ,שמעון בן נתנאל

, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ,אומר
מכריע את  ,ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה

 צאו וראו איזוהי דרך ישרה ,אמר להם .כולם
 אומרמהם אחד  ואז כל ,שידבק בה האדם

רבי  .עין טובה ,רבי אליעזר אומר, דבר
שכן , רבי יוסי אומר .חבר טוב ,יהושע אומר

 .הרואה את הנולד ,אומר 'רבי שמעון' .טוב
סתם רבי  ?גידמה נ ?איזה רבי שמעון זה

הרי ? וכי סלקא דעתך .י"זה רשב, שמעון
רבן יוחנן בן  התלמידים שלאמרנו מי הם 

רבי שמעון  ושזהב שוב לא צריך לכתו ,זכאי
 וכעת, לפני כן את כולם פירטנו ,בן נתנאל

חזר  .המשנה אומרת מימרות שהם אמרו
רעה צאו וראו איזוהי דרך  ,ואמר להם

עין  ,רבי אליעזר אומר, שיתרחק ממנה האדם
 רבי שמעון'זהו  ',רבי שמעון אומר' .'וכו רעה

הם , ממשיכה והמשנה הבאה .'בן נתנאל
רבי אליעזר  .ה דבריםאמרו שלשה שלש

 .ך כשלךייהי כבוד חברך חביב על ,אומר
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עין הרע ויצר הרע ושנאת  ,שע אומרורבי יה
רבי  .מוציאין את האדם מן העולם, הבריות

 יהי ממון חברך חביב עליך כשלך ,יוסי אומר
 הוי זהיר ,רבי שמעון אומר ,ג"ובמשנה י .'וכו

 איזה רבי שמעון, 'וכו בקרית שמע ובתפילה
דהיינו , רבן יוחנן בן זכאי־ו שלתלמידזהו  ?הז
נכנס פה  איךכ "א .'רבי שמעון בן נתנאל'

רבי ' ,ממשיכהכ "אחהמשנה  ?י"רשבשזהו 
התלמיד החמישי  וזה', וכו 'אומר אלעזר

 כיצד .פלא עצוםהדבר  . רבן יוחנן בן זכאי־של
  !?וחאיימעון בר שבי ר ולומר שזהיתכן 
את הוא מסביר שהרי , פירושו קשה עצםגם 

בכך  יזהרתש, 'ובתפלה קרית שמעהוי זהיר ב'
 החתם סופרו .'תעש תפלתך קבע אל'ש

תעשה תפלתך ש ?מהו הוי זהיר ,מסביר
שלשה 'הרי כתוב שכל תנא אמר  .םתחנוני

שני רק יוצא זה  ולפירושו', שלשה דברים
 קרית שמעבהוי זהיר ' אמרהוא כי , דברים

אותה ה תעששהיא הזהירות ו ',בתפילהו
 ישנ או לכאורה זה דבר אחדכ "א, תחנונים

שלשה 'הרי כל תנא אמר אבל  ,יםדבר
  .אתמהא. 'דברים

אל תהי רשע 'ושוב אמר ' ,דבריו בהמשךגם 
אינני כדאי לומר תורתי  ,לומר 'בפני עצמך

ומחוייב אני להפסיק מתורה שלי , אומנותי
וצריך אני להתפלל שלש , שאינה חשובה

סביר לה כדי הוא אומר כך ,'פעמים בכל יום
אל תהי רשע ' שהדבר האחרון ,את הסיפא
 מדברי "כי רשב, גם קשור ואה ',בפני עצמך

אל  ,אומרהוא  לכן, בדרגא שלו אנשיםל
, לומר שתורתי אומנותי ראוי ינניא ,בושתח

 כיון, אולי תאמר, דהיינו. זאתה אינני בדרגא
כדי לעסוק בתורה הלימוד ק מסימפ ניאש

סק לא עשי "רשבינני בדרגת א ,בפרנסה
ה דאג לו "הקבוצדיק גמור  שהיה ,במלאכה
. ]ב"ה ע"ברכות דף ל' א על מס"מהרש' ועי[ לפרנסתו

הוא ש, מסוגל להיות כך ינואאדם שחושב ש
ו כיון שלפי מצב ,צריך להפסיק לפרנסה

צטרך לא יש, ה לא יתן לו עד כדי כך"הקב
י הוז, היה לו פרנסה מעצמועסוק בפרנסה ותל

ם לא חושב שהוא אם אד כ"א, הגבוה דרגא

 ,כגון אנו'יוחנן  כמו שאמר רבן, כזאת בדרגא
לפי  ,ולכן אנו מפסיקים 'נואין תורתנו אומנות

הרי  .'רשע'בשם י קורא לאדם כזה "זה רשב
וכי  ,ו"ח .'אל תהי רשע בפני עצמך'הוא אומר 

 'צדיק גמור' ינואאדם כזה  ?זה הוא רשעאדם 
 ועוד. הדבר פלאי פלאות .שער אינואבל 

 על מהי חולק "רשב ,דבריולפי ש ,קשה
 אפושי פלוגתא לא'הא ו ,בי יוחנןראמר ש
   !'?פשינןמ
את  ,לפי זהבא לבאר  סופר החתם, עודו

ן ֶאל , כתוב בפסוקה ֵעת ַהִהוא  י"יָוֶאְתַחּנַ ּבָ
 פירושהמה  ,הוא שואל .]ג"כ ,'דברים ג[ ֵלאֹמר

הוא ו ?וא בא למעטאיזה עת ה? 'בעת ההיא'
משה רבינו ל .שעת צרה עכשיו זאת, מפרש

יכנס שהוא רצה לה מפני, עת צרהאז  תההי
דהיינו ', ואתחנן' נאמר לכן .שראלילארץ 

 ניינאאבל . רחמים ותחנונים תעשה תפילתך
ל "וכי לא טוב מה שחז .אם זאת קושיאיודע 

ונה והכש ,'בעת ההיא'רשו יל פ"חזהרי  ?פירשו
משה  כיון שראה ,ת סיחון ועוגאחרי מלחמ

 הותרה השבועהשחשב , עליהם הצליחש רבינו
עת  יהועכשיו זו ,]י"הובא ברש, ו"ספרי פרשה כ[

לא צריך דוקא את . לכן הוא התפלל, רצון
ובמעם לועז , ע במדרש הגדול"ע. זהו פירוש

  .הובאו לכך ששה טעמים
כ "משוסיף לכם א ,כאן פלא על פלאויש 

של הגאון רבי אלעזר  ,עולת חודשבספר 
זהו , תשובה מאהבהת "שוס בעל לקפל

נודע בעל  שלביותר מפורסם ו התלמיד
מביא את המשנה הזאת וכותב הוא  ,ביהודה

רבי ', ]ב"מילי דהספידא דרוש י, בסוף הספר[ כך
', הלובתפ מעשרית בק הוי זהיר שמעון אומר

שמע 'ו .בכוונה מעשרית הזהיר על ק
 יןא, לשמע האוזן 'שמע' ןילא התכוו ,'ישראל

אמונת ל כי אם ,לשמיעה כפשוטה ,הכוונה כך
ה) [נשמע(כמו  ,הלב ָמע ]ַנֲעׂשֶ  ,ד"שמות כ[ ְוִנׁשְ

ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות. ]'ז ָרֵאל ְוׁשָ ַמְעּתָ ִיׂשְ  ,'דברים ו[ ְוׁשָ

 ,קבלת דבריםלשון מ יאהשמיעה , דהיינו]. 'ג
על דרך  וכל מה שבא .שאדם מאמין ומקבל

להאמין ולקבל  הכוונה ,שון שמיעהלזה ב
של  ,דרךה ההוא הולך כמעט באותו .בלב
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 ,יש לומרו .נים אחריםירק מביא עני, ס"החת
כי סתם רבי שמעון  ,מעשרית הזהיר על קש

ט "דף צ[ הוא מביא ממסכת מנחות .י"הוא רשב

אפילו לא  ,י"ם רשבורבי יוחנן משאמר  ,]ב"ע
 ,תשחרית וערבי מעשדם אלא קרית קרא א

יךָ 'קיים  יהושע [' לֹא ָימוּׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהזֶּה ִמּפִ

, אומרת שם לגבי לחם הפנים הגמרא .]'ח ,'א
ִמידלהיות  שצריך ִנים ְלָפַני ּתָ  ,ה"שמות כ[ ֶלֶחם ּפָ

אם אפילו אלא  ?נמצא ואהוכי כל הזמן  .]'ל
לפני 'נקרא  דברה, שחרית וערביתנמצא 

אדם שקרא  ,לפי זה ,הגמרא אומרת .'תמיד
', לא ימוש' קיים ,שחרית וערביתקרית שמע 

אומר רבי יוחנן  .חובת לימוד תורהידי יצא ו
 מיפני עודבר זה אסור לאמרו ב ,י"בשם רשב

 .ו לא ישתדלו בכלל ללמוד"חמשום ש .הארץ
יתבטלו מדברי , מספיק להם מעשרית קש כיון

דבר זה מצוה לאמרו בפני  ,רבא אמר .תורה
דבר על שיראו שאם  ,רבהאד .הארץ מיע
כבר הוא  שחרית וערבית מעשרית קכ 'קטן'

 מעשרית י ק"ע, ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה מקיים
י ָאז  ,מה שנאמר שםלים כבר זוכ ,לבדב ּכִ

יל ּכִ ׂשְ ָרֶכָך ְוָאז ּתַ ְצִליַח ֶאת ּדְ ו "ק .]יהושע שם[ ּתַ
או שעה , עשר דקות אם ילמד חמש או

 לכן .ר עצום הוא יקבלאיזה שכ, יםשעתי
תעוררו ויתלהבו עמי הארץ ישכדי  ,אדרבה

אם כן הוא . לימוד תורהשכר כמה גדול  ,מכך
קרית הוי זהיר ב'מר רבי שמעון לכן א, אומר
זהיר ה ,יהרבי שמעון לשיטת ',ובתפלה שמע

  .רית שמעמאד על ק
שהזהיר מאד על  או, אומר הואנוסף פירוש 

י "רשב ,בזוהרעל פי מה שאמרו  ,קרית שמע
, זוהרספר הלשיטתו בהמובא בגמרא הולך 

, ח תיבות"רמ קרית שמעב ,רבי נהוראי אומר
קרית וכל הקורא  .אדם־ין איבריו שליכמנ

נוטל תיבה כל אבר ואבר  ,כתקנה שמע
ָך  ,ודא .פא בוומתר ,אחת ּרֶ ִהי ְלׁשָ ִרְפאוּת ּתְ

ּקּוי ְלַעְצמֹוֶתיךָ   אטָ מְ דהכי א .]'ח ,'משלי ג[ ְוׁשִ
 ]עייף מהדרך' פי[ מאורחא  האיי ינוקא לעי

קם על  ,יליןמ יןלישמע א .קמייהוויתיב 
אלא  קרית שמעבאין הלא  ,ואמר וירגל
תיב ברי , חייארבי אמר ליה  ?תיבות ה"רמ

 ,אמר? שמעת בהא מידי ,ברי ,אמר ליה .תיב
ח "יש רמ קרית שמעב ,מאבאכך שמעתי 

 .אדם־ן איבריו שלימניל תיבות חסר תלת
השליח ציבור נו שיהיה יקת ?היתקנתמאי 
יכם 'דאל י"י' ?ומאי נינהו .שלוש תיבות חוזר
 נםיש ,דהיינו .ח תיבות"ים רמשללה ,'אמת

 ח"רמ נםכנגדם ישו, ח איברים באדם"רמ
נוטל כל אבר ואבר  .קרית שמעתיבות ב

  .ומתרפא בה ,תיבה
כמה חשוב  ,פה צריך ללמוד מוסרמ ,אגב דרך

 .לבטא כל אות ותיבה, ת שמעקרילדקדק ב
, 'שטיבל'איזה ר לי שהוא היה בסיפשהו ימ
קרית את גמרו וראה ש ,סתכל על השעוןה

אותיות יודע כמה  אינני !דקה וחצי תוךב שמע
, אצלינו ביום חול[ .דבר חמור מאדה... בלעו
ו בשבת "ק, ש הוא קרוב לארבע דקות"זמן ק

אמנם ידוע מה שהחפץ־חיים כותב . ט"ויו
אחד דהיינו דקה " מינוט"שב, תורת הביתב

מקיימים , אפשר לומר מאתים מלים, אחת
אבל קרית , מאתים מצוות של לימוד תורה

כי צריך לדקדק באותיותיה ולכוון , שמע שאני
 ,'כל אבר נוטל תיבה'].  הדק היטב כראוי

, ים בריאותילו עינ שאם אדם רוצה שיהיו יוצא
ין ֵעיֶניךָ 'לה את המלפחות   הנשיאמר' ּבֵ

, בשיניים יש לו בעיות וכאבים אם .כראוי
ם ְלָבֶניךָ 'מלים ידייק ב ְנּתָ ּנַ על ', בלב... 'ְוׁשִ

יצאו ו "אנשים חאין פלא שאבל . 'ךָ בֶ בָ לְ 
 ורצו ישר, פצועיםבסיום התפילה חולים או 

 כבר היו אצל הרופא הםאבל ... םלקופת חולי
מדקדקים היו אם , ישתבח שמו לעד ,הגדול

חשובה כמה . חשוב מאד דברה. יו מתרפאיםה
 יאה ,ְוָאַהְבּתָ ֵאת ,'ֵאת'לה המאפילו  ,להכל מ

לא שוה לו וכי  .האדם כנגד אבר אחד של
  ?להתאמץ בשביל כך

ועוד כמה  ,על בעל חתם סופר הקושיאכ "א
א פלקלס "מלבד הר[מפרשים שכתבו כזאת 

כגון שארית מנחם , ועוד מפרשים, שהבאנו
, כפתור ופרח, ת אבות מתיבתאהובא במסכ(

ד הנגיד נכד "ך יוצא כבר מדברי רכ). ז"דף ע
' על מסכת אבות דף נ דודבמדרש , ם"רמבה
ז מעשה הנפלאות שעשה "והביא ע, א"נ
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א "והמעיין להחיד. ש"י יעו"ת לרשב"השי
, ב"ב ע"אבות דף צ' על מס, בפתח עינים

הם מפרשים  כיצד]. יראה שנזהר ונשמר מזה
העניין מוכח  שמןאבות ' מעון במסש' על ר

והם מפרשים , רבי שמעון בן נתנאלשהכוונה ל
שני  םה הרי, וחאיימעון בר שבי ר וזה כי

  . שונים תנאים
לתרץ את בכדי  אומריםהחסידים  ישנם

אבל לא על שאר , שעליה כבר עמדו( הקושיא
רבי שמעון בן נתנאל ש, )הקושיות שאמרנו

, שמעון ".הרש נשמוש"אותו  םה י"ורשב
וזהו יסוד , הבנה והשגה' כלו, מלשון שמיעה

 .רצו את הקושיאיתהם כך . תורתו אומנותו
 אם. אין לדבר סוף ,שאם כן ,אבל אני אומר

אין לזה  ,לפי שרשי הנשמות 'לשיטתו' נאמר
' לשיטתו'שעושים , כזהדבר מכיר  ינניא. סוף

ועיין סדר הדורות [ .רזה לא מסתב. לפי הגלגולים

היו , ל שנתכוונו לזה"גם את ].ב"א ע"דף קפ ב"ח
  . פ לרמוז"ועכ, צריכים לפרש שיחתם

  ?מי כותב זאת: שאלה מהקהל
, ז"כרך י[ליקוטי שיחות : א"תשובת מרן שליט

  . ]356עמוד . 'ב אות ה"פ, פרקי אבות
מה שאמר רבי שמעון כי הוא אומר , קשה ועוד

זהו בגלל שכתוב ', הוי זהיר בקרית שמע'
בר נוטל תיבה מקרית שכל א, הזוהר בספר
כך שמעתי ' כפי שאמר ההוא ינוקא, שמע

שאביו היינו  והוא כותב כאן בסוגריים ,'מאבא
' ינוקא'ה ,לפי מיעוט ידיעתיאבל  .רבי שמעון
 ינו בנואזה , דושקזוהר הספר שכתוב ב

 מקומות מוזכר בהרבה .רבי שמעון־של
ש אך לא פור, גילה סודות נפלאים, 'ינוקא'

, 'בן חמש'היה הוא במקום אחד כתוב שו. מיהו
 ,במקום אחד כתובו .אבל לא כתוב מיהו

אינני יודע  .בריה דרב המנונא סבאשהוא היה 
לא הבן זהו אבל , אם זה הוא בכל המקומות

לא  .שונים תינוקותשני  אלו, רבי שמעון של
   .זאת ין לויזכיתי לדעת מנ
נו לב אולי רק כאן הכוונה :שאלה מהקהל

   ?י"רשב־של
 אבל, יכול להיות :א"שובת מרן שליטת
י מות שמשמע בודאומק נםישו, לא נזכר דברה

דיבר הוא שי "וכתוב שרשב, ושזה לא בנ
 ].א"ד ע"ב ודף קפ"ג ע"תצווה דף קפ' ק בפ"זוה' עי[ .איתו

לא זכיתי  .לה עד הסוףיתחנם פה קשיים מיש
ועוד לכתוב זאת בפשיטות , לדעת מניין לו

ד "כי עוד יש להקשות ע, יש להוסיף. [כךכל 
ק "א בגליון הזוה"לפי דברי החיד, החתם סופר

והובא בכף ', א אות ב"א ע"כי תשא דף קפ' פ
י לא "ל רשבשבפועַ , ה"ק מ"ט ס"פ' החיים סי

והיה מפסיק , עשה מעשה כדעת עצמו
ברכות ' כנראה מהירושלמי ריש מס, לתפילה

כי מה א משמע "ולדידיה דהחיד. ב"יעוש
. ל דפטורים מתפילה"ר, שאמר אין מפסיקים

, ח"ו מתפילה הל"ם פ"אך לפי דברי הרמב
לכאורה אין ראוי , ת גדול"שהטעם מפני שת

אולי אז , ומאי דאשכחן שהתפללו. להפסיק
שכן דייק , בשעת החיוב לא עסקו בתורה

ת "ם לכתוב אם נמצאו עסוקים בת"הרמב
. ויש לברר לעת הפנאי. בשעת תפילה

  ]. וקיצרתי
שמעון אומר שלושה ' ר', בפרק ג בשלמא

שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו עליו דברי 
שמעון ' על זה שייך לומר סתם ר', תורה וכו
שמעון ' ר, ז"משנה י' וכן בפרק ד. י"הוא רשב

אבל לא כאן בפרק . 'אומר שלושה כתרים וכו
' כי המשנה לא פירשה זאת שהכוונה לר, שני

מאחר שזה מובן מאליו לפי , לשמעון בן נתנא
כבר עמד . שאני, היכא דמוכח. קישור העניין

ר אברהם זכותא בספר יוחסין דף "על כך מה
ש "כי הא דר, והובא גם בסדר הדורות, ט"ע

' י אלא ר"אינו רשב, ש ובתפילה"הוי זהיר בק
שזה דבר הלמד מעניינו , שמעון בן נתנאל

ד סוף ע, ד"ע באבות דרבי נתן פרק י"וע. כ"ע
. ש"שמעון אומר הוי זהיר בק' ר, ז"פרק י

אל תהי רשע , אמנם חסר שם העניין השלישי[
  ]. ע"וצ. 'וכו

  
אבל תירוץ  ,אתזמי שיצליח לתרץ  ,לכן

מי שיצליח ליישב  ,'רבא פרחוע'לא  ,אמיתי
ע במאמר על "וע[ .שכרו גדול, ין הזהיאת הענ

שבמאסף אור ישראל , סדר הדורות' ס
יתכן אולי שאם ]. ט"ד דף רל"ון נגלי) מאנסי(



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

20  

היו גדולים אלו אומרים , היו שומעים זאת
דברים שאמרתי . הדרי בי, ברוב ענותנותם

מי לנו גדול ממשה . טעות הוא בידי, בפניכם
שמעתי , רבינו שהודה ולא בוש לומר טעיתי

  . ג"וצע. ושכחתי
  

  .ספר הזוהר והתחלת זוהר חדשסיום 
שכחנו לעשות את  ,ג בשבוע שעבר"ל בליל

אנחנו  .הזוהר הקדוש של ספר הסיום האמיתי
את לא עשינו אבל  ,דרא זוטאיא אתקראנו 

 ,אם כן .וץהיה קצת לחהזמן כי , הסיום ממש
נגמור את הזוהר . הסיוםנעשה את עכשיו 

אחרי כן נמשיך . ונתחיל בזוהר חדש, הרגיל
מובא . בעזרתו יתברך, נ תיקוני הזוהר"בל

ו זה, שהואכל סיום  שסיום מסכת או ,בספרים
יכול , רךיי שבמלכן מי שירצה  .ןעת רצו

 אני אגידדוקא ך שורצ יןא, להתפלל בעצמו
 ,וכל אחד יכול לבקש על כל צרכי, זאת
ה ימלא כל משאלות "שהקביהי רצון ה "ובעז

  . ליבו לטובה
להצלחתו ולברכתו , עשה את הסיוםנ כעת
  .ו"יצ יצחקי בן אברהם שמעוןהרב  של

נות א קורא את השורות האחרו"מרן שליט[
  ]. סוף פרשת האזינו ומסבירםק "זוהב

ספר שנקרא יש , מלבד הזוהר הרגיל, כידוע
הרי הזוהר נדפס  ?זוהר חדש ומה .זוהר חדש
נטובה וגם בעיר מ, קרימונהעיר בלראשונה 

 ו נתגלהלאחר שהדפיסוהו, ח"שי'הבשנת 
 ישבלכן  .לא היו הרבה קטעים למדפיסיםש

 היוש ,בצפתשהיה רבי אברהם הלוי המקובל 
 ,לפני המדפיסים יד שלא היו־ילו הרבה כתב

 ,ו המדפיסים בספרסרימה חאת והוא בדק 
רף את יצ ,זה עשר שניםדבר ישב על א וה

 ועשו מזה ספר נפרד מכל ההוספות שהיו, הכל
בעיר שאלוניקי  אתזהדפיסו  .די־לו בכתב

, "זוהר חדש"בשם וקראו לזה  ,ז"שנ'בשנת ה
עשו  בהםלכן  ,סםהספר הקודם כבר התפרכי 

ספר חלק מ וזהאבל בעצם  .בנפרדזאת 
בצורה  רהוזהרק שלא היה להם את  ,הזוהר

ג "בשיעור הקודם ליל ל[שאמרנו  וכפי .מושלמת

, הזוהר היה משא גמל אחדספר ש ,]בעומר

משא ב, דהיינו .שמכוון כנגד ארבעים גמלים
עד  היה לכתוב פרטי פרטים אפשר ,גמל אחד

  .מליםארבעים גמשאוי ל
  '? השמטות הזוהר' םה ומה :שאלה מהקהל

 אלו' השמטות הזוהר' :א"תשובת מרן שליט
. דברים מהסוג הזה, מהספר עוד חסרונות

וכמדומה אני , מהרב ישראל בנימין מקורם
 .ועוד, י בצפת"האר־של ומבית מדרששגם 

כ הם ראו מה "א ,היו מפוזרים די־ביהרי הכת
זאת ו הוסיפו ,חסר אצל המדפיסיםעוד 

כל החסרונות אבל  .יותר מאוחרים בשלבים
רק  אלא, ספר ות שלכמב היו לא, לוהל

ונדפסו לראשונה  .מאמרים בודדים
  .ו"תצ'ובקושטא ה, ה"תע'באמשטרדם ה

 זוהרספר  א מתחיל בקריאת"מרן שליט[
 אמר רבי יצחק ,ים יהי אור'דויאמר אל' ,חדש

   .י לעולם אמן ואמן"ברוך י]. 'וכו
  

  

  !הודעה חשובה
  , בעיקרי שמיעה "שיעור זה הוקלד עפ

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו א"היה לנגד עיני מרן שליטהשיעור 

  ,שיפר ותיקן דברים רבים, מקורותעניינים וציין הוסיף 
  , אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו 

 להאיר ולהעיר, בור הגהה מדוקדקתענבצר ממנו ל
 .בהרחבה כבשיעורים שעברו

  
בכל ספק או שאלה המתעוררת למעיין , האמור לאור

  את הדבר יש לו לברר היטב , בשיעור זה
  .א"להלכה ולמעשה אצל מרן שליט
  . הערות ותיקונים יתקבלו ברצון

  
  , נ"ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע

  .הצלחה ופרנסה טובה, או לרפואה
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