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        לק"ילק"ילק"ילק"י
        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי

, , , , האחרוןהאחרוןהאחרוןהאחרון    בזמןבזמןבזמןבזמן    פירצהפירצהפירצהפירצה. . . . ניכרניכרניכרניכר    אינואינואינואינו    החריץהחריץהחריץהחריץ    כאשרכאשרכאשרכאשר, , , , ומגילהומגילהומגילהומגילה    ומזוזהומזוזהומזוזהומזוזה    תורהתורהתורהתורה    ספרספרספרספר    שרטוטשרטוטשרטוטשרטוט    בענייןבענייןבענייןבעניין
        ....כךכךכךכך    עלעלעלעל    ולהתריעולהתריעולהתריעולהתריע    לציבורלציבורלציבורלציבור    לפרסםלפרסםלפרסםלפרסם    שצריךשצריךשצריךשצריך

רטוט    המלההמלההמלההמלה    בקריאתבקריאתבקריאתבקריאת    גירסתנוגירסתנוגירסתנוגירסתנו    ביאורביאורביאורביאור רטוטׁשִ רטוטׁשִ רטוטׁשִ רטון    המלההמלההמלההמלה    וכןוכןוכןוכן, , , , ימניתימניתימניתימנית    ןןןן""""בשיבשיבשיבשי    ׁשִ רטוןׁשִ רטוןׁשִ רטוןׁשִ         ....ׁשִ
    ודחייתודחייתודחייתודחיית, , , , עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    רבירבירבירבי    תלמידיתלמידיתלמידיתלמידי    אלףאלףאלףאלף    דדדד""""ככככ    מיתתמיתתמיתתמיתת    בענייןבענייןבענייןבעניין    הקודםהקודםהקודםהקודם    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    מסוףמסוףמסוףמסוף    המשךהמשךהמשךהמשך

        ....המדרשהמדרשהמדרשהמדרש    לביתלביתלביתלבית    מחוץמחוץמחוץמחוץ    שמקורהשמקורהשמקורהשמקורה, , , , ּכֹוֵזיָבאּכֹוֵזיָבאּכֹוֵזיָבאּכֹוֵזיָבא    ברברברבר    ––––    כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא    ברברברבר    במלחמתבמלחמתבמלחמתבמלחמת    שמתושמתושמתושמתו    ההשערהההשערהההשערהההשערה
 ....להחזיקולהחזיקולהחזיקולהחזיקו    שאסורשאסורשאסורשאסור, , , , שטינזלץשטינזלץשטינזלץשטינזלץ    בבליבבליבבליבבלי    תלמודתלמודתלמודתלמוד    עלעלעלעל    לללל""""זצזצזצזצ    שךשךשךשך    ממממ""""הגראהגראהגראהגרא    שהורהשהורהשהורהשהורה    האיסורהאיסורהאיסורהאיסור
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  .נשמת לעילוי או, ולרפואה להצלחה שיעור כל להקדיש ניתן
  ,א"שליט הגאון מרן מפי השיעור בתחילת נ"בל יוזכר השם

  .השיעור בסוף" שבירך מי" באמירת וכן
  .השיעור לפני זאת לתאם נא. 050-4140741: בטלפון פרטים

  ,הרבים ולזיכוי התורה להפצת והמסייעים והתורמים
  .ר"אכי. לטובה ליבם משאלות כל ה"ב המקום ימלא
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בעניין  השיעור הקודם,    בסוףלדבר  התחלנוהתחלנוהתחלנוהתחלנו
  תלמידי רבי עקיבא. 

        

 [דף ס"ב ע"ב]את הגמרא במסכת יבמות  הבאנוהבאנוהבאנוהבאנו
    תלמידיםתלמידיםתלמידיםתלמידים    זוגיםזוגיםזוגיםזוגים    אלףאלףאלףאלף    עשרעשרעשרעשר    שניםשניםשניםשניםהאומרת כך, 

    וכולןוכולןוכולןוכולן, , , , אנטיפרסאנטיפרסאנטיפרסאנטיפרס    עדעדעדעד    מגבתמגבתמגבתמגבת    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    לרבילרבילרבילרבי    לולולולו    היוהיוהיוהיו
    לזהלזהלזהלזה    זהזהזהזה    כבודכבודכבודכבוד    נהגונהגונהגונהגו    שלאשלאשלאשלא    מפנימפנימפנימפני, , , , אחדאחדאחדאחד    בפרקבפרקבפרקבפרק    מתומתומתומתו
, אדבר וארחיב על עניין זה, בחלקו בעז"ה    ....וכו'

  השני של השיעור. 
        

ברצוני לפתוח בכך, בבחינת 'מילתא  אבלאבלאבלאבל
דבדיחותא'. גם יש בכך מוסר השכל, ולימוד 
לקח, עד כמה אפשר לטעות. לבנות הרים 

  וגבעות, ולבסוף 'לא דובים ולא יער'. 
        

דברים, אשר יש בהם שתי הסתכלויות.  ישנםישנםישנםישנם
שתי פנים למטבע. צריך דעת תורה, בכדי 
להבין מה אמת ומה שקר. אמרתי בשיעור 
הקודם, שלא הייתי רוצה לדבר בכלל על 

  הנושא הזה, לולי שכבר הכניסו זאת.
        

כאלה שהמציאו, שתלמידי רבי עקיבא  ישישישיש
. קוראים לו השתתפו במלחמה של בר כוזיבא

לכך, מלשון הפסוק  לּכָ לּכָ לּכָ  ,ז"תהלים קט[ּכֹזֵב ּכֹזֵב ּכֹזֵב ּכֹזֵב     ָהָאָדםָהָאָדםָהָאָדםָהָאָדם    ּכָ
        הרי תחילה חשבו שהוא המשיח וכו'.. . . . ]א"י
        

, אם הם מתו במלחמה, כיצד הדבר לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
שכולם מתו שכולם מתו שכולם מתו שכולם מתו מסתדר עם דברי הגמרא האומרת, 
ואין בגמרא, במיתה רעה. ומאי היא, אסכרה. במיתה רעה. ומאי היא, אסכרה. במיתה רעה. ומאי היא, אסכרה. במיתה רעה. ומאי היא, אסכרה. 

דעה אחרת. א"כ, איך זה מסתדר, שהם מתו 
  במלחמה?

        

ִרי',  תשמעותשמעותשמעותשמעו תירוץ. בתימנית ישנה מלה, 'ַעסּכְ
שפירושה איש צבא, חייל. לאמיתו של דבר, 
זה לא תימנית, אלא ערבית. כך זה בשפה 
הערבית בכל הארצות כנראה. בלשון ערב, 
ר', היינו צבא. היו כאלה שאמרו, כי  'ַעסּכַ
'אסכרה' היינו 'עסכרה'. וא"כ יוצא, שהם מתו 

  במלחמה...
        

, כיצד להתייחס לכך? זאת בדיחה, או אולי נונונונו
זה אמת? אולי רצו להסתיר? כל אחד, יבין זאת 
לפי שיקול דעתו. אבל בסוף השיעור תראו, 

יִאים    שהכל בבחינת  יִאיםְנׂשִ יִאיםְנׂשִ יִאיםְנׂשִ ם    ְורּוחַ ְורּוחַ ְורּוחַ ְורּוחַ     ְנׂשִ םְוֶגׁשֶ םְוֶגׁשֶ םְוֶגׁשֶ  [משלי    ָאִיןָאִיןָאִיןָאִין    ְוֶגׁשֶ
        ....י"ד] כ"ה,

        
    החריץהחריץהחריץהחריץ    כאשרכאשרכאשרכאשר, , , , ומגילהומגילהומגילהומגילה    ומזוזהומזוזהומזוזהומזוזה    תורהתורהתורהתורה    ספרספרספרספר    שרטוטשרטוטשרטוטשרטוט    בענייןבענייןבענייןבעניין

בזמן האחרון, שצריך לפרסם בזמן האחרון, שצריך לפרסם בזמן האחרון, שצריך לפרסם בזמן האחרון, שצריך לפרסם     . פירצה. פירצה. פירצה. פירצהניכרניכרניכרניכר    אינואינואינואינו
            לציבור ולהתריע על כך.לציבור ולהתריע על כך.לציבור ולהתריע על כך.לציבור ולהתריע על כך.

הנוגע בעניין תחיל לדבר, הי"ת נבעזרת בעזרת בעזרת בעזרת 
רטוט ספר תורה, שִׁ  לגבילהלכה ולמעשה, 

  מזוזות ומגילות, שבהם השרטוט הוא לעיכובא.
        

, אשר משרטטים האחרון, מפיצים גוילים בזמןבזמןבזמןבזמן
אותם באופן שהחריץ אינו ניכר. הרי לפי הדין, 
צריך לשרטט את כל השורות בספר התורה. 
[מרן שליט"א מראה לציבור יריעות של ס"ת 

לף. העורך]. מי שירצה, יראה ישנים מגויל ומק
אח"כ. יש כאן יריעה מס"ת מתימן, העשוי זאת 

מקלף, כת"י הר"ר יוסף שמן זצ"ל. שהיה סופר 
ובהק בעיר צנעא, בדור הקודם. מי שירצה, מ

יראה אח"כ את הכת"י שלו, ואת השרטוטים. 
  ויש כאן יריעות מגויל, מביהכ"נ שלנו בתימן.

        

, זה לא מיוחד לארץ תימן. בכל למעשהלמעשהלמעשהלמעשה
ארצות העולם, תמיד עשו את השרטוטים כמו 
חריצים, דהיינו שזה שוקע. וכך גם בגוילים. 

רה. אפילו אפשר לראות זאת בצורה ברו
שעברו מאות שנים, עדיין השרטוט ניכר. 
אפשר לראות זאת אפילו מרחוק. השרטוט 

  נמצא מעל השורה, והסופר כותב מתחתיו. 
        

, בגלל כל השינויים כיום בעיבוד, ע"י אבלאבלאבלאבל
המכשירים והכלים שבזמנינו, בכדי שהדיו 
ייספג, ומצד כל מיני קשיים שהגיעו אליהם, 

כימיים, וכל מיני מעבדים היום עם חמרים 
חכמות והתחכמויות, בסופו של דבר, הם לא 
יכולים לעשות זאת חריץ. [כך שמעתי 
בהתחלה. אחר־כך נודע לי ממקור אחר שכן 
יכולים, רק צריך לעשות בחוזק. אולי זה תלוי 
לפי היצרנים, וצורת עבודתם]. הם עושים חריץ, 
ֵרס', דהיינו מכבש, וזה  ואח"כ עושים על זה 'ּפְ

חליק את השרטוט, עד שבסופו של דבר מ
רואים רק קו. מה שהיה חריץ מעיקרא, נעלם. 
כלומר, היכן שהיה החריץ, בסופו של דבר, 
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בדרך כלל, החריץ בכלל לא ניכר. הוא נמחק. 
  הוא התיישר ע"י המכבש. 

        

בפניכם, כיצד מתארים זאת, אחדים מן  אקראאקראאקראאקרא
  העוסקים בכך. 

        
    ,,,,במרצעבמרצעבמרצעבמרצע    אותןאותןאותןאותן    שמשרטטיןשמשרטטיןשמשרטטיןשמשרטטין    ,,,,של־גוילשל־גוילשל־גוילשל־גויל    יריעותיריעותיריעותיריעות
    אתאתאתאת    נותניםנותניםנותניםנותנים    ,,,,השרטוטהשרטוטהשרטוטהשרטוט    אחראחראחראחר    אולםאולםאולםאולם. . . . חריץחריץחריץחריץ    ונעשהונעשהונעשהונעשה

ֵרס    בלעזבלעזבלעזבלעז    הנקראהנקראהנקראהנקרא, , , , חםחםחםחם    מכבשמכבשמכבשמכבש    לתוךלתוךלתוךלתוך    היריעותהיריעותהיריעותהיריעות ֵרסּפְ ֵרסּפְ ֵרסּפְ , , , , ּפְ
, , , , לכתיבהלכתיבהלכתיבהלכתיבה    נוחנוחנוחנוח    שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה    העורהעורהעורהעור    אתאתאתאת    להחליקלהחליקלהחליקלהחליק    כדיכדיכדיכדי

    אךאךאךאך    ,,,,העורהעורהעורהעור    בצבעבצבעבצבעבצבע    ניכרניכרניכרניכר    החריץהחריץהחריץהחריץ    נעשהנעשהנעשהנעשה    כןכןכןכן    ומחמתומחמתומחמתומחמת
    החריץהחריץהחריץהחריץ    התיישרהתיישרהתיישרהתיישר    ,,,,ולפעמיםולפעמיםולפעמיםולפעמים    ....עמוקעמוקעמוקעמוק    פחותפחותפחותפחות    הואהואהואהוא

לפי הכתוב כאן, זהו רק . . . . העורהעורהעורהעור    עםעםעםעם    לגמרילגמרילגמרילגמרי
לפעמים. בכל אופן, הראו לי, כי במציאות 
החריץ לא נראה. דהיינו, לא רואים חריץ, לא 

  בעין ולא ביד. 
        

הישנות שלפנינו, רואים שהחריץ  ביריעותביריעותביריעותביריעות
שקוע, אפילו שעברו מאז כבר מאות שנים. 
אבל בנ"ד, מיד לאחר מכן, כבר כאשר הסופר 

כמו במחברת, שיש כותב, אין חריץ. הוא כותב 
            בה קוים.

        
    הצבעהצבעהצבעהצבע    מחמתמחמתמחמתמחמת, , , , מאדמאדמאדמאד    ברוריםברוריםברוריםברורים    השרטוטהשרטוטהשרטוטהשרטוט    קוויקוויקוויקווי    אולםאולםאולםאולם

    לחץלחץלחץלחץ    מחמתמחמתמחמתמחמת, , , , החריץהחריץהחריץהחריץ    למקוםלמקוםלמקוםלמקום    שהצטמצםשהצטמצםשהצטמצםשהצטמצם    של־גוילשל־גוילשל־גוילשל־גויל
    והואוהואוהואוהוא    הוא לחץ אותו, וסגר את החריץ.. . . . הפרסהפרסהפרסהפרס
        . . . . ממשותממשותממשותממשות    בובובובו    שאיןשאיןשאיןשאין    בצבעבצבעבצבעבצבע    לעולםלעולםלעולםלעולם    וקייםוקייםוקייםוקיים    ניכרניכרניכרניכר

        
    ובוובוובוובו, , , , גסהגסהגסהגסה    בהמהבהמהבהמהבהמה    מעורמעורמעורמעור    נעשהנעשהנעשהנעשה, , , , בימינובימינובימינובימינו    המיוצרהמיוצרהמיוצרהמיוצר    גוילגוילגוילגויל

. . . . כללכללכללכלל    במישושבמישושבמישושבמישוש    מורגשמורגשמורגשמורגש    שאינושאינושאינושאינו    בצבעבצבעבצבעבצבע    שרטוטשרטוטשרטוטשרטוט
, , , , העיבודהעיבודהעיבודהעיבוד    סיוםסיוםסיוםסיום    שאחרשאחרשאחרשאחר    ,,,,היאהיאהיאהיא    הדרךהדרךהדרךהדרך    שכיוםשכיוםשכיוםשכיום    משוםמשוםמשוםמשום
    ליישרליישרליישרליישר, , , , פרספרספרספרס    בלעזבלעזבלעזבלעז    ונקראונקראונקראונקרא, , , , קלקלקלקל    גיהוץגיהוץגיהוץגיהוץ    נעשהנעשהנעשהנעשה

    אותואותואותואותו    משרטטיםמשרטטיםמשרטטיםמשרטטים    ואחריוואחריוואחריוואחריו, , , , העורהעורהעורהעור    אתאתאתאת    ולדקקולדקקולדקקולדקק
בשלב הראשון, הם עושים פרס, . . . . כנהוגכנהוגכנהוגכנהוג    במרצעבמרצעבמרצעבמרצע

בכדי שהעור יהיה ישר, ואח"כ הם עושים 
        במרצע את החריצים של שרטוטים. 

        
    ודיקוקודיקוקודיקוקודיקוק    לגיהוץלגיהוץלגיהוץלגיהוץ    שובשובשובשוב    אותואותואותואותו    מכניסיםמכניסיםמכניסיםמכניסים    כןכןכןכן    ואחריואחריואחריואחרי
    אחראחראחראחר    הגוילהגוילהגוילהגויל    פניפניפניפני    אתאתאתאת    שמורחיםשמורחיםשמורחיםשמורחים    ישישישיש((((    בחוםבחוםבחוםבחום    בפרסבפרסבפרסבפרס

    הקרויהקרויהקרויהקרוי    שקוףשקוףשקוףשקוף    בשרףבשרףבשרףבשרף, , , , הפרסהפרסהפרסהפרס    וקודםוקודםוקודםוקודם    השרטוטהשרטוטהשרטוטהשרטוט
זהו נושא . . . . יותריותריותריותר    להחליקולהחליקולהחליקולהחליקו    כדיכדיכדיכדי], ], ], ], ּכ֗תירהּכ֗תירהּכ֗תירהּכ֗תירה) [) [) [) [קטיראקטיראקטיראקטירא((((

    אףאףאףאף    הואהואהואהוא    ,,,,דידןדידןדידןדידן    שנדוןשנדוןשנדוןשנדון    אחראחראחראחר, , , , הענייןהענייןהענייןהעניין    מןמןמןמן    ואינוואינוואינוואינואחר. 

, , , , ולמעשהולמעשהולמעשהולמעשה). ). ). ). זהזהזהזה    בחומרבחומרבחומרבחומר    משוחיםמשוחיםמשוחיםמשוחים    שאינםשאינםשאינםשאינם    באלובאלובאלובאלו
    קלףקלףקלףקלף    היאהיאהיאהיא    ,,,,הדיקוקהדיקוקהדיקוקהדיקוק    אחראחראחראחר    המתקבלתהמתקבלתהמתקבלתהמתקבלת    התוצאההתוצאההתוצאההתוצאה

    שהיהשהיהשהיהשהיה    החריץהחריץהחריץהחריץ    רושםרושםרושםרושם    כלכלכלכל    ,,,,דהיינודהיינודהיינודהיינו    ....לחלוטיןלחלוטיןלחלוטיןלחלוטין    חלקחלקחלקחלק
    חוםחוםחוםחום    קוקוקוקו    נמצאנמצאנמצאנמצא    ותחתיוותחתיוותחתיוותחתיו, , , , לגמרילגמרילגמרילגמרי    נמחקנמחקנמחקנמחק    ,,,,לכןלכןלכןלכן    קודםקודםקודםקודם

    יותריותריותריותר    בהיריםבהיריםבהיריםבהירים    הגוילהגוילהגוילהגויל    פניפניפניפני((((    הגוילהגוילהגוילהגויל    עוביעוביעוביעובי    כצבעכצבעכצבעכצבע
        ).).).).כידועכידועכידועכידוע    ,,,,מעביומעביומעביומעביו

        

כמה תלמידי חכמים על הנושא הזה, ואני ישבו ישבו ישבו ישבו 
בעצמי נשאלתי על כך כבר בעבר, עוד לפני 
שנתעורר רעש מן הנושא הזה, ואמרתי, אולי, 

. יעבד אולי יש על מה לדברהרבה, בדהכי 
אבל לעשות כך לכתחילה, בדרך שיטה? הרי 
זהו דבר, שבמשך מאות דורות, בכל תפוצות 
עם ישראל, אף אחד לא עשה דבר כזה. והדבר 
אינו פשוט, כי זאת הלכה למשה מסיני. מישהו 
יכול לקבל עליו אחריות, בהלכה למשה מסיני 

  לעיכובא.של שרטוט? הרי השרטוט מעכב, זהו 
        

השרטוט, מוזכר בהרבה מקומות בש"ס,  ענייןענייןענייןעניין
בבלי וירושלמי, הדבר מוסכם לכל הדעות. 
לגבי המזוזה, זה ודאי. וכן לגבי מגילת אסתר, 

לומדת מן  [מגילה דף ט"ז ע"ב]כפי שהגמרא 
ְבֵריהפסוק,  ְבֵריּדִ ְבֵריּדִ ְבֵריּדִ לֹום    ּדִ לֹוםׁשָ לֹוםׁשָ לֹוםׁשָ , , , , ל'] ט', [אסתרֶוֱאֶמת ֶוֱאֶמת ֶוֱאֶמת ֶוֱאֶמת     ׁשָ

רק שישנה מחלוקת בין כאמיתה של תורה. כאמיתה של תורה. כאמיתה של תורה. כאמיתה של תורה. 
הראשונים, כיצד להסביר זאת? האם 'כאמיתה 
של תורה' היינו, כמו ספר תורה. ולפי זה, אם 
משווים את המגילה לס"ת, אזי גם בס"ת, 
השרטוט הוא לעיכובא. אך רבינו תם אומר, כי 
'אמיתה של תורה', זוהי המזוזה, כיון שמובא 

, וכן בה עניין עול מלכות שמים. רוב הראשונים
הרמב"ם והשלחן ערוך, אמנם סוברים כך. 
רבים מהראשונים ומהמפרשים דחו את פירושו 
של רבינו תם, והביאו ראיות רבות מחז"ל כי 

  המדובר הוא לגבי ספר תורה. 
        

ר"ת, ספר התורה אינו חייב להיות  לדעתלדעתלדעתלדעת
משורטט בכל השורות, אלא רק בשורה 
 העליונה. ויש אומרים אליבא דר"ת, כי צריך

לשרטט למעלה ולמטה ובשני הצדדים. הרי 
הסופר חייב לדעת, מהיכן להתחיל ואיפה 
לגמור את כתיבת השורה, לכן צריך שיהיו לו 

  שרטוטים מכל הצדדים. 
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תפילין, אין חובה לשרטט, אלא רק את  לגבילגבילגבילגבי
השורה העליונה. זהו לא מן הדין הרגיל של 
שרטוט, אלא בגלל שכל פסוק שכותבים אותו, 

שלוש תיבות ממנו, חייבים לשרטט.  אפילו
להלכה אנו פוסקים, כי רק אם כותבים אותו 
בכתב מרובע, חובה לשרטט. לכן, בודאי 
שצריך לשרטט גם בתפילין. אולם, כיון 
שהתפילין מחופים, ולא קוראים בהם, לכן לא 
צריך שכל השיטות תהיינה משורטטות. אבל 
אם רוצים לשרטט, להלכה פוסקים שאפשר 

טט. כגון, אם הסופר אינו בקי לכתוב ישר לשר
בלי שרטוט, או בכדי שיהיה יותר ישר, אפשר 
לשרטט. וכך הוא המקובל, לשרטט גם 

  בתפילין. 
        

גט, השרטוט אינו מעכב. אבל לדעת  לגבילגבילגבילגבי
, שרטוט הגט הוא חובה [מנחות דף ל"ב ע"ב]רש"י 

  מדאורייתא. 
        

אופן, כשמדברים על שרטוט, בעיקר  בכלבכלבכלבכל
הוא על ספר תורה, מזוזה ומגילה. המדובר 

  שאותם חייבים לשרטט, מצד הדין. 
        

, אם השרטוט נעשה בפועל בצורה השאלההשאלההשאלההשאלה
כזאת, שכאשר הסופר בא לכתוב, אין שום 
חריץ. האם זה נחשב שרטוט, או שהדבר פסול 
אפילו בדיעבד? הרי ההלכה היא, שבלי 
שרטוט, זה פסול. לא קיימת את ההלכה למשה 

  מסיני.
        

לדעת, כי עניין השרטוט, מתחיל כבר  כיםכיםכיםכיםצריצריצריצרי
מן הלוחות. ועל פי זה, רבינו שלום שבזי זיע"א 

לוחות לוחות לוחות לוחות , ], בשיר הפותח 'אם תחפצה'[בדיוואןאומר 
אמנם ישנם כמה שנים הם, ביושר נכתבו. שנים הם, ביושר נכתבו. שנים הם, ביושר נכתבו. שנים הם, ביושר נכתבו. 

פירושים אחרים, בעניין הזה. בכל אופן, בחז"ל 
  הדבר כתוב במפורש. 

        
זאת בס"ד בנפלאות מתורתך, על  הבאתיהבאתיהבאתיהבאתי

ְכּתֹבהפסוק,  בַויִּ ְכּתֹ בַויִּ ְכּתֹ בַויִּ ְכּתֹ ה    ַויִּ הֹמׁשֶ הֹמׁשֶ הֹמׁשֶ     ְלַמְסֵעיֶהםְלַמְסֵעיֶהםְלַמְסֵעיֶהםְלַמְסֵעיֶהם    מֹוָצֵאיֶהםמֹוָצֵאיֶהםמֹוָצֵאיֶהםמֹוָצֵאיֶהם    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֹמׁשֶ
י    ַעלַעלַעלַעל יּפִ יּפִ יּפִ , כתוב במדרש ב'] ל"ג, [במדבר    וגו'ְי"ָי ְי"ָי ְי"ָי ְי"ָי     ּפִ

דע לכתוב את דע לכתוב את דע לכתוב את דע לכתוב את ווווייייהיה היה היה היה משה רבינו, לא משה רבינו, לא משה רבינו, לא משה רבינו, לא הגדול, כי 

בשני לוחות בשני לוחות בשני לוחות בשני לוחות הקב"ה הקב"ה הקב"ה הקב"ה המסעות, עד שרמז לו המסעות, עד שרמז לו המסעות, עד שרמז לו המסעות, עד שרמז לו 
ארבעים ושתים ארבעים ושתים ארבעים ושתים ארבעים ושתים     שהוריד מסיני, שהיה בהןשהוריד מסיני, שהיה בהןשהוריד מסיני, שהיה בהןשהוריד מסיני, שהיה בהן

הרי  שרטוטים, רמז לארבעים ושתים מסעות.שרטוטים, רמז לארבעים ושתים מסעות.שרטוטים, רמז לארבעים ושתים מסעות.שרטוטים, רמז לארבעים ושתים מסעות.
ישנם ספרי תורה, שעושים בהם מ"ב שורות. 
הרי ישנן בזה דעות שונות. י"א ארבעים ושתים, 
וי"א ארבעים ושמונה, ויש עוד דעות נוספות. 
ואנחנו עושים חמשים שורות, ובדרך כלל 
חמשים ואחת. אבל בלוחות, היו ארבעים 

  ים. ושנים שרטוט
        

שלום שבזי זיע"א כותב בספרו חמדת  רבינורבינורבינורבינו
מהיכן ידע משה למנות המסעות? אלא מהיכן ידע משה למנות המסעות? אלא מהיכן ידע משה למנות המסעות? אלא מהיכן ידע משה למנות המסעות? אלא ימים, 

שרמז לו הקב"ה במ"ב שרטוטים שבלוחות שרמז לו הקב"ה במ"ב שרטוטים שבלוחות שרמז לו הקב"ה במ"ב שרטוטים שבלוחות שרמז לו הקב"ה במ"ב שרטוטים שבלוחות 
כבר בלוחות, היה שרטוט. מכך אנחנו . . . . וכו'

מבינים, כי עניין השרטוט הוא כבר משהו 
נסתר, חשוב וגבוה. אם כבר בלוחות, שנתן 

שרטוט. אם זה  הקב"ה למשה רבינו ע"ה, היה
  רק בשביל ליישר, וכי הקב"ה צריך זאת?

        

[פרק א' הלכה הרמב"ם בהלכות תפילין  רבינורבינורבינורבינו
הלכה למשה מסיני, שאין הלכה למשה מסיני, שאין הלכה למשה מסיני, שאין הלכה למשה מסיני, שאין כותב כך,  י"ב]

כותבין ספר תורה, ולא מזוזה, אלא בשרטוט. כותבין ספר תורה, ולא מזוזה, אלא בשרטוט. כותבין ספר תורה, ולא מזוזה, אלא בשרטוט. כותבין ספר תורה, ולא מזוזה, אלא בשרטוט. 
אבל תפילין, אינן צריכין שרטוט, כיון שהן אבל תפילין, אינן צריכין שרטוט, כיון שהן אבל תפילין, אינן צריכין שרטוט, כיון שהן אבל תפילין, אינן צריכין שרטוט, כיון שהן 

        מחופין. מחופין. מחופין. מחופין. 
        

  היא, מה הפירוש שרטוט?השאלה השאלה השאלה השאלה 
        

הפוסקים, רובם ככולם, מזכירים את העניין  כלכלכלכל
של חריץ, והמקור המפורש לכך הוא מרבינו 
שמחה. הראשונים כבר מביאים אותו, כגון 

  המרדכי ועוד. 
        

לכם זאת מתוך הספר ברוך שאמר,  אקריאאקריאאקריאאקריא
. הוא מביא, כי [עמ' ס"ד]בקובץ ספרי סת"ם 

כגון מן     עניין השרטוט נלמד מכמה פסוקים,
ים    ְקּוּצֹוָתיוְקּוּצֹוָתיוְקּוּצֹוָתיוְקּוּצֹוָתיו    הפסוק, ּלִ ְלּתַ יםּתַ ּלִ ְלּתַ יםּתַ ּלִ ְלּתַ יםּתַ ּלִ ְלּתַ חֹרֹות    ּתַ חֹרֹותׁשְ חֹרֹותׁשְ חֹרֹותׁשְ עֹוֵרב     ׁשְ עֹוֵרב ּכָ עֹוֵרב ּכָ עֹוֵרב ּכָ  [שירּכָ
'קוצתיו תלתלים', אלו . . . . י"א] ה', השירים

השרטוטים, הסירגול. שרטוט וסירגול, זה היינו 
הך. יש לשון 'שרטוט', ויש לשון 'סירגול'. 
ו'שחורות כעורב', אלו האותיות. דהיינו, 

  אינו בדיו.  האותיות הם בדיו, אבל השרטוט
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    אניאניאניאני    עצמועצמועצמועצמו    ובשירטוטובשירטוטובשירטוטובשירטוטרבינו שמחה,  אומראומראומראומר
הוא מסתפק, מה היא     ????משרטטיןמשרטטיןמשרטטיןמשרטטין    במהבמהבמהבמה    ,,,,מסופקמסופקמסופקמסופק

חובת השרטוט? האם חובה שהשרטוט יהיה 
באמצעות ברזל, או אם יכול להיות עם עופרת, 
או אם יכול להיות בדיו בצבע אחר. והוא מסיים 

    גומאגומאגומאגומא    לשוןלשוןלשוןלשון    ,,,,משמעמשמעמשמעמשמע' ' ' ' שרטוטשרטוטשרטוטשרטוט''''    לשוןלשוןלשוןלשון    ומיהוומיהוומיהוומיהו    כך,
בל לדבריו, הוא לא מצא ראיה לכך, א. . . . וחריץוחריץוחריץוחריץ

מן המלה בעצמה מובן, כי הכוונה לגומא 
וחריץ. לאחר מכן, הוא מביא הוכחה מבעל 

        הלכות גדולות, שהשרטוט מעכב.
        

רטוט    המלההמלההמלההמלה    בקריאתבקריאתבקריאתבקריאת    גירסתנוגירסתנוגירסתנוגירסתנו    ביאורביאורביאורביאור רטוטׁשִ רטוטׁשִ רטוטׁשִ בשי"ן ימנית, בשי"ן ימנית, בשי"ן ימנית, בשי"ן ימנית,     ׁשִ
רטון    המלההמלההמלההמלה    וכןוכןוכןוכן רטוןׁשִ רטוןׁשִ רטוןׁשִ         ....ׁשִ

מהקהל: השאלה האם זה כלשון הפסוק,  שאלהשאלהשאלהשאלה
ֶרט ֶרטְוׂשֶ ֶרטְוׂשֶ ֶרטְוׂשֶ         ....כ"ח] י"ט, [ויקראָלֶנֶפׁש ָלֶנֶפׁש ָלֶנֶפׁש ָלֶנֶפׁש     ְוׂשֶ

מרן שליט"א: לכן לפני שאמשיך, תשובת תשובת תשובת תשובת 
  צריך להסביר את פירוש המלה שרטוט.

        
רטוט', כך  בדרךבדרךבדרךבדרך כלל, בעברית אומרים 'ׂשִ

גירסת שאר הקהילות. בשי"ן שמאלית. ואנחנו 
רטוט'.  גורסים, כך המסורת שלנו, לומר 'ׁשִ
בשי"ן ימנית. ואלו שני דברים שונים. ישנו 

רט לנפש' ירטוט', ויש 'וׂשֶ , דהיינו שריטה. 'ׁשִ
גדידה גדידה גדידה גדידה א'],  י"ד, [דבריםִתְתּגְֹדדּו ִתְתּגְֹדדּו ִתְתּגְֹדדּו ִתְתּגְֹדדּו     לֹאלֹאלֹאלֹאכמו שנאמר, 

. כמו כן, [מכות דף כ"א ע"א] ריטה אחת היאריטה אחת היאריטה אחת היאריטה אחת היאושושושוש
ָרם ָרםּוִבְבׂשָ ָרםּוִבְבׂשָ ָרםּוִבְבׂשָ ְרטוּ     לֹאלֹאלֹאלֹא    ּוִבְבׂשָ ְרטוּ ִיׂשְ ְרטוּ ִיׂשְ ְרטוּ ִיׂשְ ָרֶטת    ִיׂשְ ָרֶטתׂשָ ָרֶטתׂשָ ָרֶטתׂשָ . . . . ה'] כ"א, [ויקרא    ׂשָ

לכאורה, אולי אפשר לומר כעת, כי נידון דידן 
. ומסתבר לכאורה, מתחיל גם מעניין הגירסא

כי היה פשוט לרבינו שמחה, לפי הקריאה 
ירטוט'. לכן הוא אומר, כי מהלשון  שלהם 'ׂשִ
שרטוט מבינים, שזהו לשון חריץ. מהיכן הוא 
הבין זאת? כי זהו ׂשריטה. כמו אומות העולם, 
אשר שורטים את עצמם בשעת אבילות וצער, 

ְתּגְֹדדוּ הם שורטים עד זוב דם.  ְתּגְֹדדוּ ַויִּ ְתּגְֹדדוּ ַויִּ ְתּגְֹדדוּ ַויִּ ִמשְׁ     ַויִּ ִמשְׁ ּכְ ִמשְׁ ּכְ ִמשְׁ ּכְ ָטם ּכְ ָטם ּפָ ָטם ּפָ ָטם ּפָ ּפָ
הם עושים שריטה פנימית . . . . ח]"כ ,ח"י 'א [מלכים

בעור, עד שיוצא דם. א"כ, זהו משהו פנימי. זה 
לא נעשה ע"י צביעה, אלא זה חודר ושקוע 

  פנימה. 
        

בעזרת ה' תכף נראה, כי הדבר אינו נכון,  אבלאבלאבלאבל
  ואין קשר בין האחד לשני.

רטוט'. כיון להסביר את גירסתנו ברצוניברצוניברצוניברצוני , 'ׁשִ
רטוט', הוא  שכיום, השומע אותנו אומרים 'ׁשִ
מתפלא. לצערינו, אם התקבל משהו וכבר 
התפרסם, אז אם שומעים מישהו האומרת 
אחרת, הם חושבים שזה משונה. אבל עוד מעט 
רטוט', ולא  תבינו, כי הגירסא האמיתית היא 'ׁשִ
רטוט'. למרות שלכאורה הדבר נראה  'ׂשִ

  הכל רק עניין של הרגל.אחרת, אבל 
        

, כי המלה 'ׂשרטוט' נכנסה, בגלל חושבניחושבניחושבניחושבני
שהמלה המקבילה אליה היא 'סירגול'. תכף גם 

  נראה, מהיכן באה המלה 'סירגול'. 
        

התימנים, אשר  עוד מלה, המצויה אצלינו ישנהישנהישנהישנה
לכאורה נראית משונה, למי שמדבר עברית 
רטון. כמו שאומרים, הים  רגילה. בים, יש ׂשִ
רטון',  העלה שרטון. גם כאן, אנחנו גורסים 'ׁשִ

  בשי"ן ימנית. 
  

, ישנה גמרא מפורסמת במסכת שבת למשללמשללמשללמשל
    שלמהשלמהשלמהשלמה    שנשאשנשאשנשאשנשא    בשעהבשעהבשעהבשעההאומרת כך,  [דף נ"ו ע"ב]

    ,,,,ביםביםביםבים    קנהקנהקנהקנה    ונעץונעץונעץונעץ    ,,,,גבריאלגבריאלגבריאלגבריאל    ירדירדירדירד    ,,,,פרעהפרעהפרעהפרעה    בתבתבתבת    אתאתאתאת
    שלשלשלשל    גדולגדולגדולגדול    כרךכרךכרךכרך    נבנהנבנהנבנהנבנה    ועליוועליוועליוועליו    ,,,,ירטוןירטוןירטוןירטוןשׁ שׁ שׁ שׁ     בובובובו    ועלהועלהועלהועלה
דהיינו, בגלל העון הזה, ששלמה המלך . . . . רומירומירומירומי

לקח את בת פרעה, הדבר גרם שנבנה שם כרך 
גדול של רומי. זאת רומי של איטליא, אשר 
החריבו את בית המקדש. אמנם, שלמה המלך 
בנה את בית המקדש, אבל כבר אז, היה היסוד 

  לחרבן בית המקדש. 
        

הפירוש, 'שרטון'? אמנם, בעברית אומרים  מהמהמהמה
'ׂשרטון', בשי"ן שמאלית. אבל תשמעו, כיצד 

    דבקדבקדבקדבקייייממממ    ושרטוןושרטוןושרטוןושרטון    ,,,,קנהקנהקנהקנה    נעץנעץנעץנעץרש"י שם מסביר זאת, 
    ורפשורפשורפשורפש    חולחולחולחול    שרטוןשרטוןשרטוןשרטון    וגדלוגדלוגדלוגדל    והולךוהולךוהולךוהולך    שנוסףשנוסףשנוסףשנוסף    עדעדעדעד    ,,,,בובובובו

המלה גורש, מלשון הפסוק ּגֹוֵרׁש. ּגֹוֵרׁש. ּגֹוֵרׁש. ּגֹוֵרׁש.     שהיםשהיםשהיםשהים    וטיטוטיטוטיטוטיט
ְגְרׁשוּ  ְגְרׁשוּ ַויִּ ְגְרׁשוּ ַויִּ ְגְרׁשוּ ַויִּ   . . . . כ'] נ"ז, [ישעיהוָוִטיט ָוִטיט ָוִטיט ָוִטיט     ֶרֶפשׁ ֶרֶפשׁ ֶרֶפשׁ ֶרֶפשׁ     ֵמיָמיוֵמיָמיוֵמיָמיוֵמיָמיו    ַויִּ

        

, [דף ח' ע"א]חננאל כותב במסכת עירובין  רבינורבינורבינורבינו
לגבי מה שהגמרא שם דנה, לעניין דיני טלטול, 
רשות הרבים, האם חיישינן שמא יעלה הים 

רטון?  לא ניכנס כעת לנושא הזה. בכל אופן, ׁשִ
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ישנו חשש שאם יעלה הים שרטון, האנשים 
יטעו, והם יחשבו, ימשיכו את ההיתר. מסביר 

כדכתיב כדכתיב כדכתיב כדכתיב פירוש שרטון, פירוש שרטון, פירוש שרטון, פירוש שרטון, ל שם, רבינו חננא
פעמים שמגרש הים פעמים שמגרש הים פעמים שמגרש הים פעמים שמגרש הים  ....''''ויגרשו מימיו רפש וטיטויגרשו מימיו רפש וטיטויגרשו מימיו רפש וטיטויגרשו מימיו רפש וטיט''''

בזעפו על שפתו רפש וטיט, ומתקבץ על שפתו בזעפו על שפתו רפש וטיט, ומתקבץ על שפתו בזעפו על שפתו רפש וטיט, ומתקבץ על שפתו בזעפו על שפתו רפש וטיט, ומתקבץ על שפתו 
ועולה כמין גבשושית. וכשנס הים, ישאר זה ועולה כמין גבשושית. וכשנס הים, ישאר זה ועולה כמין גבשושית. וכשנס הים, ישאר זה ועולה כמין גבשושית. וכשנס הים, ישאר זה 
הטיט ומתייבש ונעשה קרקע מהלך לבני אדם הטיט ומתייבש ונעשה קרקע מהלך לבני אדם הטיט ומתייבש ונעשה קרקע מהלך לבני אדם הטיט ומתייבש ונעשה קרקע מהלך לבני אדם 

רטון',  לרשות הרבים.לרשות הרבים.לרשות הרבים.לרשות הרבים. א"כ יוצא, כי המלה 'ׁשִ
ק שהאות בנויה משתי מלים, 'גירוש טיט'. ר

רטוט  גימ"ל נפלה. ממילא מובן, כי צ"ל ׁשִ
זהו     'ויגרשו מימיו'.בשי"ן ימנית. כלשון הפסוק, 

מלשון גירוש. הים מגרש, סוחף את הטיט ואת 
האבנים וכו', עד שזה מצטבר ונהיה גבשושית, 
רטון, דהיינו 'גירוש טיט'. וכך מסביר גם  וזהו ׁשִ

  רש"י, במסכת שבת, כמו שהקדמנו. 
        

ר' זה  אותואותואותואותו רטוט'. 'ׁשִ הדבר, לגבי המלה 'ׁשִ
מלשון יישור, דהיינו מיישרים את השיטה, 
ו'טוט' היינו שיטין. כלומר, עוד שיטה ועוד 
שיטה וכו'. הרי תמיד, כפל האות, טי"ת ועוד 
טי"ת, מורה על הריבוי. הרבה שיטין. א"כ, 

רטוט' פירושה, היושר של־שיטה.    המלה 'ׁשִ
  

חושבני, כי בכל זאת אפשר לפרש כאן  אבלאבלאבלאבל
את הדיוק, כי בעצם יכול להיות שיש כאן דבר 

  והיפוכו, וכדלקמן.
        

אגב, מי שמכיר, ישנו שיר בדיואן,  דרךדרךדרךדרך
המתחיל 'אהובי איך יסוד תשאל תחילה, ולא 
בנת בראש בניין ספירות'. זכורני, שאבא מארי 
זצ"ל, היה אומר את השיר הזה בע"פ. זהו שיר 

, על דרך הקבלה. ובבית האחרון כתוב עמוק
רטון, ויענידה כך,  רטון, ויענידה ושלום רב לרבותי כׁשִ רטון, ויענידה ושלום רב לרבותי כׁשִ רטון, ויענידה ושלום רב לרבותי כׁשִ ושלום רב לרבותי כׁשִ

גם בשיר גורסים משולם ראש חבורות. משולם ראש חבורות. משולם ראש חבורות. משולם ראש חבורות. 
רטון', וגם בגמרא, ובכל מקום שכתובה  'כׁשִ
המלה הזאת. רבינו שלום שבזי זיע"א אומר, 
כאשר הוא מסיים את השיר, 'ושלום רב 
לרבותי', אני שולח הרבה שלום לרבותי, 

שרטון', כמו השרטון, שהוא התרבה. נוסף 'כ
קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד שנהיה משהו 

גדול. א"כ, שיהיה לכם הרבה שלום, כזה גדול. 
'ויענידה', דהיינו יעטר, את 'משולם ראש 
חבורות'. היה חכם אחד בזמנו, בשם משולם, 
שהיה ראש החבורות. דהיינו ראש הקהילות, או 

יר אותו, באופן משהו דומה. לכן הוא מזכ
  מיוחד.

        
נתעמק בעניין זה, נראה כי ישנו כאן דבר  אםאםאםאם

רטון', זהו דבר גבוה. הוא הצטבר  והיפוכו. 'ׁשִ
רטוט', זה ההיפך, זהו דבר נמוך  וגבה. וה'ׁשִ
ושקוע, כלומר חריץ. ע"י שלחצנו אותו, הוא 

  נכנס לעומק. א"כ יוצא, כי זהו דבר והיפוכו. 
        

לפי זה, יהיה אפשר לשער שמן. המלה  גםגםגםגם
שרטוט, מובן שהכוונה לגומא וחריץ, כמו 
שדייק רבי' שמחה. כי גם אבותינו, אשר תמיד 
עשו שרטוט, הם עשו זאת באופן שקוע, אפילו 

רטוט'.    שהגירסא אצלינו היא 'ׁשִ
        

אגב, אבותינו בדר"כ לא עשו את  דרךדרךדרךדרך
השרטוט עם סכין, אלא ע"י חוטים, בלחץ של 
נייר. דהיינו, כאשר הם רצו לכתוב משהו, 
ושיהיה ישר, הם לקחו לוח של עץ, שיש בו 
חוטים ישרים, ולחצו עליו את הנייר, על הצד 
שרוצים לכתוב בו, ואז זה היה יוצא מקּווָקו לפי 
הסדר. אבל, זה רק לגבי נייר, כיון שהוא רך. 
אולם לגבי גויל או קלף, צריך משהו יותר חזק, 

שו זאת בסכין או באזמיל. אכן, ישנם לכן הם ע
כאלה אשר ריככו את הקלף במים, ואז היה 

  אפשר לעשות זאת גם עם החוטים.
        

  מהקהל: גם בגויל? שאלהשאלהשאלהשאלה
מרן שליט"א: כן, אפשר לרכך גם את  תשובתתשובתתשובתתשובת

הגויל, אבל זה קשה. לכן, בדרך כלל עשו זאת 
עם סכין. אבל בכל זאת, קראו לכך 'שרטוט'. 

  השתנה.  דהיינו, השם לא
        

מה שאנו אומרים, אם הבנו את יסוד פירוש  לפילפילפילפי
המלה 'שרטוט', א"כ נשארו שני הצדדים. וכפי 
שאמרתי מקודם, התקבל בקהילות האחרות 
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רטוט', בגלל המלה 'סירגול'. הערוך  לומר 'ׂשִ
, כי מה שכתוב על הפסוק [ע' סרגול]אומר 

שזהו הסירגול, פירושו שזה     תלתלים',ותיו 'קוצ
ט. אלו שתי מלים מקבילות. הרי השרטו

סירגול, זה בודאי עם סמ"ך. כך זה גם נכתב 
בכל הספרים. א"כ מהמלה סירגול נהיה 

רטוט, זה קצת בלבל את הלשון.    ׂשִ
        

  מהקהל: מה זה סירגול? שאלהשאלהשאלהשאלה
היינו שרטוט.  מרן שליט"א: סירגול תשובתתשובתתשובתתשובת

הערוך אומר, שהמלה שרטוט, היא בלשון 
ערבית. אבל, אינני מכיר כזאת מלה בערבית. 
כנראה שזאת טעות, וצ"ל שזה לשון רומי. 
אינני חושב, שבלשון ערבית, משתמשים 
במלה הזאת. אבל הרבה ספרים כותבים, 
העתיקו עכ"פ מן הערוך, שזאת מלה בלשון 

  ערבית. 
        

טון' שעל הים, כך אומרים המלה 'ׂשיר ולגביולגביולגביולגבי
בעברית, בקהילות אחרות, כנראה זה בודאי 
לשון רומי, כי בלשון יוונית, הם קוראים לזה 
'ִסיְרט', וברומית 'סירטיס'. כנראה, זה השפיע 
על שפת היהודים, והם אומרים שירטון. אבל 
אצלינו התימנים, נשמרה הגירסא המקורית, 

ור לכל לפי הפירוש בלשון הקודש, שזה המק
השפות. גם אם הם אומרים אחרת, אין להם 
פירוש למלה הזאת. הרי זהו מלשון הפסוק, 

  ויגרשו מימיו רפש וטיט, כפי שאמרנו לעיל.
  

דבר מעניין, בתרגום יונתן בן עוזיאל, על  ישנוישנוישנוישנו
ֵני    ַעלַעלַעלַעל    ְוִהּנֵהְוִהּנֵהְוִהּנֵהְוִהּנֵההפסוק  ֵניּפְ ֵניּפְ ֵניּפְ ר    ּפְ ְדּבָ רַהּמִ ְדּבָ רַהּמִ ְדּבָ רַהּמִ ְדּבָ ק    ַהּמִ קּדַ קּדַ קּדַ ס     ּדַ ס ְמֻחְסּפָ ס ְמֻחְסּפָ ס ְמֻחְסּפָ  [שמותְמֻחְסּפָ

ל. התרגום הוא, . . . . י"ד] ט"ז, ל. דקיק ְמַסרּגַ ל. דקיק ְמַסרּגַ ל. דקיק ְמַסרּגַ ראיתי כי דקיק ְמַסרּגַ
  המפרשים שם, דנים כיצד לפרש זאת. 

        
אהבת יהונתן, להר"ר בנימין שמרלר,  בספרבספרבספרבספרוווו

    שבל'שבל'שבל'שבל'    ,,,,משורטטמשורטטמשורטטמשורטט    י'י'י'י'פפפפ    ''''מסרגלמסרגלמסרגלמסרגלהוא כותב כך, '
    רךרךרךרךעעעע    ,,,,הערוךהערוךהערוךהערוך' ' ' ' כפיכפיכפיכפי    ....רגולרגולרגולרגולסססס    ––––    לשרטוטלשרטוטלשרטוטלשרטוט    קוריןקוריןקוריןקורין    ערביערביערביערבי
    ינוינוינוינוייייענענענענ    ,,,,והשרטוטוהשרטוטוהשרטוטוהשרטוט    ....לללל""""חזחזחזחזברי ברי ברי ברי בדבדבדבד    ונמצאונמצאונמצאונמצא    ....סרגלסרגלסרגלסרגל

    כלכלכלכל    ושוותושוותושוותושוות    ,,,,דקדקדקדק    המןהמןהמןהמן    עלהעלהעלהעלה    וכןוכןוכןוכן    ....טותטותטותטותייייהשהשהשהש    ליישרליישרליישרליישר
כלומר, המן . . . . משורטטותמשורטטותמשורטטותמשורטטות    היוהיוהיוהיו    כאלוכאלוכאלוכאלו    ,,,,שורותיושורותיושורותיושורותיו

ירד במדבר, בצורה מסודרת ומיושרת. כמו 

שהשרטוט נעשה בכדי ליישר את השיטות, אז 
  גם המן ירד בצורה מסודרת.

        
, כי הוא לא היה צריך להידחק בכך, לא חושבניחושבניחושבניחושבני

היה צ"ל שזה 'כאילו משורטט', אלא שזה היה 
היו  ממש אותו הדבר. אלא, שבמן בעצמו,

חריצים כמו השרטוט. לכן זה נקרא 'דק', כי את 
החריץ עצמו עושים דק. כמו בספר תורה 
ובמגילות, שעושים בהם חריצים, א"כ כנראה 

  שגם המן היה כך.
  

אמרתי זאת, בכדי לפרש את הלשון, זהו חלק 
ממה שהפוסקים דנים, שהלשון שרטוט הוא 

  מלשון חריץ, שזה מתאים לפי כל הגירסאות.
        
        

        ....ניכרניכרניכרניכר    אינואינואינואינושששש    שרטוטשרטוטשרטוטשרטוט    המשך דיןהמשך דיןהמשך דיןהמשך דין
    אנואנואנואנו    אםאםאםאםאופן, רבינו שמחה מסתפק כך,  בכלבכלבכלבכל

    לעולםלעולםלעולםלעולם    וניכרוניכרוניכרוניכר    המתקייםהמתקייםהמתקייםהמתקיים    בשרטוטבשרטוטבשרטוטבשרטוט    מקפידיםמקפידיםמקפידיםמקפידים
אחרת, 'כגון'  ישנה כאן גירסא, , , , בברזלבברזלבברזלבברזל    שישרוטשישרוטשישרוטשישרוט

שישרוט בברזל, כך הבית יוסף העתיק אותו. 
יש כאלה שהבינו, שהבית יוסף מעצמו הוסיף 
את המלה 'כגון', אבל הבית יוסף לא הוסיף 
זאת, אלא שהיתה לו גירסא כזאת. הדבר 
מובא שם בקובץ ספרי סת"ם, בהערה למטה. 
ישנה גירסא כזאת, והב"י העתיקה כך. דהיינו, 

    סגיסגיסגיסגי    אואואואולהיות ניכר לעולם.  השרטוט צריך
    כתיבהכתיבהכתיבהכתיבה    בשעתבשעתבשעתבשעת    הסופרהסופרהסופרהסופר    לעינילעינילעינילעיני    הנראההנראההנראההנראה    בשירטוטבשירטוטבשירטוטבשירטוט

    בעופרתבעופרתבעופרתבעופרת    אואואואו    בבדילבבדילבבדילבבדיל    כגוןכגוןכגוןכגון, , , , שוהשוהשוהשוה    הכתבהכתבהכתבהכתב    שיהאשיהאשיהאשיהא    כדיכדיכדיכדי
    אםאםאםאם    אואואואו, , , , זמןזמןזמןזמן    לאחרלאחרלאחרלאחר    השריטההשריטההשריטההשריטה    שנמחקהשנמחקהשנמחקהשנמחקה    אע״פאע״פאע״פאע״פ
    ויתקייםויתקייםויתקייםויתקיים    אחראחראחראחר    בצבעבצבעבצבעבצבע    אואואואו    בסיקראבסיקראבסיקראבסיקרא    לשרטטלשרטטלשרטטלשרטט    רוצהרוצהרוצהרוצה

' ' ' ' שרטוטשרטוטשרטוטשרטוט''''    לשוןלשוןלשוןלשון    ,,,,ומיהוומיהוומיהוומיהו    ....קייםקייםקייםקיים    שהכתבשהכתבשהכתבשהכתב    ימיימיימיימי    כלכלכלכל
הוא לא מצא ראיה . . . . וחריץוחריץוחריץוחריץ    גומאגומאגומאגומא    לשוןלשוןלשוןלשון    ,,,,משמעמשמעמשמעמשמע

מהש"ס לכך, אבל הוא אומר כי כך מובן 
        מהלשון. א"כ, היו לו שלש אפשריות. 

        
ושוב אמר, בעל הלכות גדולות גריס בסידור ושוב אמר, בעל הלכות גדולות גריס בסידור ושוב אמר, בעל הלכות גדולות גריס בסידור ושוב אמר, בעל הלכות גדולות גריס בסידור 
חליצה, הלכה כרבי יצחק שאמר ב' כותבין ג' חליצה, הלכה כרבי יצחק שאמר ב' כותבין ג' חליצה, הלכה כרבי יצחק שאמר ב' כותבין ג' חליצה, הלכה כרבי יצחק שאמר ב' כותבין ג' 
אין כותבין. ואם שרטט ליה בדיותא, לא כלום אין כותבין. ואם שרטט ליה בדיותא, לא כלום אין כותבין. ואם שרטט ליה בדיותא, לא כלום אין כותבין. ואם שרטט ליה בדיותא, לא כלום 

הרי בגט חליצה ליבמה, כותבים את הוא. הוא. הוא. הוא. 
    ְיָבִמיְיָבִמיְיָבִמיְיָבִמי    ןןןןֵמאֵ ֵמאֵ ֵמאֵ ֵמאֵ הפסוקים המוזכרים בפרשת כי תצא, 
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ם    ְלָאִחיוְלָאִחיוְלָאִחיוְלָאִחיו    ְלָהִקיםְלָהִקיםְלָהִקיםְלָהִקים םׁשֵ םׁשֵ םׁשֵ ָרֵאל    ׁשֵ ִיׂשְ ָרֵאלּבְ ִיׂשְ ָרֵאלּבְ ִיׂשְ ָרֵאלּבְ ִיׂשְ ִמי     ָאָבהָאָבהָאָבהָאָבה    לֹאלֹאלֹאלֹא    ,,,,ּבְ ִמי ַיּבְ ִמי ַיּבְ ִמי ַיּבְ     וגו'ַיּבְ
ומובא בהלכות יבום, כי צריך . . . . ז'] כ"ה, [דברים

לשרטט זאת לפני הכתיבה. רבינו שמחה מביא 
שרבי יצחק , ]ע"ב[דף ו' את הגמרא במס' גטין 

אומר, כי שתי מלים, אפשר לכתוב ללא 
אם הוא שרטט שרטוט, אבל לא שלש. ו

        לאו כלום הוא.דהיינו בדיו, א, בדיות
        

פלפולים רבים על נושא הזה, של שרטוט  ישנםישנםישנםישנם
בדיו וכו', לא אכנס כעת לכל העניינים הללו, 
רק אגיד לכם את הנקודות העיקריות. 

ל הפרטים [ובתשובה כת"י, הארכתי בס"ד בכ
  והמסתעף].

        
על הנושא הזה, הרבה תלמידי חכמים.  ישבוישבוישבוישבו

כגון, הרב מנחם יהודה גרוס שליט"א, והרב 
יעקב כחלון שליט"א, והרב שי מרדכי מנדלאוי 
שליט"א, והרב יאיר שוורץ שליט"א, ועוד. הם 
ישבו ופלפלו בנושא הזה, שקלא וטריא. זה 
 אומר בכה וזה אומר בכה, [וביקשו לשמוע את
חוות דעתי בעניין. העורך]. לכן, ברצוני לעמוד 
רק על כמה נקודות, בכדי שנדע את ההלכה 
למעשה. שנבין, כי הדבר חמור מאד, ושצריך 
להתריע על הנושא הזה. ומי שהולך לקנות 
מגילה או ספר תורה, אם הוא מזמין יריעות, 
בדרך כלל האנשים לא ישימו לב לכך, כי לא 

אבל יש בכך מכשול. מחפשים אחר השרטוט. 
האנשים חושבים, כי כביכול יש כאן שרטוט, 
אבל צריך להיות מודע מראש, שישנה בעיא 
בכך. כבר הפיצו את היריעות הללו, האנשים 
כבר קנו אותן, וכבר כתבו, מחוסר ידיעה. אבל 
צריכים להבין, כי ישנה כאן שאלה חמורה, 
אולי זה בכלל פסול. צריך לשאול מורה 

יפסוק לו בעניין זה. אבל עכ"פ צריך הוראה, ש
לבדוק, שיפסיקו עם כך, ושלא ימשיכו להפיץ 

  זאת. 
        

מהקהל: הגויל בכלל בעייתי, כי  שאלהשאלהשאלהשאלה
מעבדים אותו אנשי כת הדרדעים, וכל מיני 

  כאלה.

מרן שליט"א: נכון. זאת עוד שאלה. זו  תשובתתשובתתשובתתשובת
מוצש"ק בעיא אחרת. דיברנו על כך בעבר [

]. כנראה זה רק היה אז, בהר בחוקותי ה'תשע"ג
אבל בזמן האחרון, לפי מה שנודע לי, ישנם גם 
אנשים כשרים, אשר עושים זאת. הדבר לא 

  מחייב, שזה בא דוקא מהם.
        

  מהקהל: והחומר הכימי, לא מעכב? שאלהשאלהשאלהשאלה
גם על מרן שליט"א: זאת בעיא נוספת.  תשובתתשובתתשובתתשובת

כך דיברנו בזמנו [מוצש"ק בהר בחוקותי 
ה לא נכנס לשאלות אני בכוונה'תשע"ג]. 

הללו, ומדבר כעת רק על השאלה של שרטוט. 
  הבעיות האחרות, הם נושא בפני עצמו.

        
נראה לי לפי נראה לי לפי נראה לי לפי נראה לי לפי , [דף ס"ה]בספר ברוך שאמר  כותבכותבכותבכותב

    לשרטטלשרטטלשרטטלשרטט    שיכולשיכולשיכולשיכול    משמעמשמעמשמעמשמע    שמכאןשמכאןשמכאןשמכאן    קיצור דעתי,קיצור דעתי,קיצור דעתי,קיצור דעתי,
    ,,,,לשיטהלשיטהלשיטהלשיטה    שיטהשיטהשיטהשיטה    ביןביןביןבין    בעופרתבעופרתבעופרתבעופרת    אואואואו    בבדילבבדילבבדילבבדיל    בתפיליןבתפיליןבתפיליןבתפילין

    נקראנקראנקראנקרא    לאלאלאלאדדדד    אחריאחריאחריאחרי    ....שמחהשמחהשמחהשמחה    לרבינולרבינולרבינולרבינו    אפילואפילואפילואפילו
    כדמשמעכדמשמעכדמשמעכדמשמע    ,,,,חריץחריץחריץחריץ    אואואואו    גומאגומאגומאגומא    עושהעושהעושהעושה    ככככ""""אאאאאאאא    ,,,,שירטוטשירטוטשירטוטשירטוט

    דעתידעתידעתידעתי    קיצורקיצורקיצורקיצור    עלעלעלעל    לסמוךלסמוךלסמוךלסמוך    איןאיןאיןאין    אבלאבלאבלאבל    ....שירטוטשירטוטשירטוטשירטוט    לשוןלשוןלשוןלשון
הוא למד . . . . וכו'    מומחהמומחהמומחהמומחה    מורהמורהמורהמורה    פיפיפיפי    עלעלעלעל    אםאםאםאם    כיכיכיכי    ,,,,כללכללכללכלל

מכאן, שבלי חריץ זה לא נקרא שרטוט. וכן 
אני הכותב ראיתי אני הכותב ראיתי אני הכותב ראיתי אני הכותב ראיתי הביא שם בליקוטי הגהות, 

מאבא מארי ז"ל, בימי מהר"י ב"ר מאיר כ"ץ מאבא מארי ז"ל, בימי מהר"י ב"ר מאיר כ"ץ מאבא מארי ז"ל, בימי מהר"י ב"ר מאיר כ"ץ מאבא מארי ז"ל, בימי מהר"י ב"ר מאיר כ"ץ 
נחמן ז"ל, שרטוט בסכין שאינה נחמן ז"ל, שרטוט בסכין שאינה נחמן ז"ל, שרטוט בסכין שאינה נחמן ז"ל, שרטוט בסכין שאינה     ובימי מה"רובימי מה"רובימי מה"רובימי מה"ר

כל חד, אלא עב בחודו, חומש ומגילה וס"ת. חד, אלא עב בחודו, חומש ומגילה וס"ת. חד, אלא עב בחודו, חומש ומגילה וס"ת. חד, אלא עב בחודו, חומש ומגילה וס"ת. 
  הפוסקים כותבים כך.

        
, ישנם כאלה אשר ִנתלו בדברי הרמב"ם, אבלאבלאבלאבל

אשר לא כתב כיצד הוא השרטוט. הוא רק 
כתב, שצריך שרטוט. ולמעשה, ישנו ירושלמי 

, שכתוב כי [פרק א' הלכה ט']מפורש במס' מגילה 
הלכה למשה הלכה למשה הלכה למשה הלכה למשה בקנה. וז"ל,  השרטוט נעשה

מסיני, שיהיו כותבים בעורות, וכותבים בדיו, מסיני, שיהיו כותבים בעורות, וכותבים בדיו, מסיני, שיהיו כותבים בעורות, וכותבים בדיו, מסיני, שיהיו כותבים בעורות, וכותבים בדיו, 
כלומר, הסירגול דהיינו ומסרגלים בקנה. ומסרגלים בקנה. ומסרגלים בקנה. ומסרגלים בקנה. 

השרטוט, צריך להיות בקנה. הכוונה היא, 
ללחוץ עם הקנה, ולעשות את החריץ. וכבר 
מסבירים הראשונים, כי אין הכוונה בקנה ולא 
בעופרת וכדומה. [וישנה גם עופרת מחודדת, 
הלוחצת ועושה חריץ]. הדבר לא בא להגיד, כי 
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יש לעשות בקנה ולא בברזל. בברזל, זה עוד 
יותר טוב. אלא הנקודה היא, שמסרגלים בקנה, 
אבל אל תעשה עם צבע. שיהיה חריץ, ללא 
צבע של דיו. אבל אם תעשה בסכין, או 
במרצע, או בדברים אחרים, זה גם טוב. כך גם 

אולם,  ' הלכה א'].[פרק אכתוב במסכת סופרים 
  רבינו הרמב"ם לא הביא זאת. 

        
קפצו על המציאה, כי בהלכות שבת, בדיני  והםוהםוהםוהם

המשרטט, שהוא גם־כן אב מלאכה כמו 
'הכותב', שם הרמב"ם כותב כי השרטוט הוא 
'בין בצבע, בין שלא בצבע'. אם כן, מאחר 
שהרמב"ם כותב בהלכות שבת, כי מי שמרטט 

נלמד מכך גם  בצבע הוא גם חייב, למה לא
להלכות ספר תורה, שהשרטוט גם יכול להיות 

  בצבע. 
        

, הלכה מהל' שבת [סוף פרק י"אלשון הרמב"ם  כךכךכךכך
    הרושםהרושםהרושםהרושם    ????כיצדכיצדכיצדכיצד. . . . הואהואהואהוא    כותבכותבכותבכותב    תולדתתולדתתולדתתולדת    ,,,,רושםרושםרושםרושם, י"ז]

ָ     בכותלבכותלבכותלבכותל    וצורותוצורותוצורותוצורות    רשמיםרשמיםרשמיםרשמים ָ ּוַבׁשּ ָ ּוַבׁשּ ָ ּוַבׁשּ     בהןבהןבהןבהן    וכיוצאוכיוצאוכיוצאוכיוצא    ררררשַ שַ שַ שַ ּוַבׁשּ
    משוםמשוםמשוםמשום    חייבחייבחייבחייב    זהזהזהזה    הריהריהריהרי    ,,,,רושמיםרושמיםרושמיםרושמים    שהצייריןשהצייריןשהצייריןשהציירין    כדרךכדרךכדרךכדרך
    זהזהזהזה    הריהריהריהרי    ,,,,לתקןלתקןלתקןלתקן    הרשוםהרשוםהרשוםהרשום    אתאתאתאת    המוחקהמוחקהמוחקהמוחק    וכןוכןוכןוכן. . . . כותבכותבכותבכותב

אל תחשוב, כי 'הכותב' זה . . . . וחייבוחייבוחייבוחייב    מוחקמוחקמוחקמוחק    תולדתתולדתתולדתתולדת
דוקא אם הוא כותב אותיות, ו'המוחק' זה דוקא 
        אם מוחק אותיות, אלא המדובר גם על ציורים. 

        
    אותואותואותואותו    תחתתחתתחתתחת    אותיותאותיותאותיותאותיות    שתישתישתישתי    לכתובלכתובלכתובלכתוב    כדיכדיכדיכדי    המשרטטהמשרטטהמשרטטהמשרטט

הרי אמרנו לעיל, כי השרטוט . . . . חייבחייבחייבחייב    ,,,,שירטוטשירטוטשירטוטשירטוט
נעשה למעלה, וכותבים מתחת לשרטוט. ישנו 
נדון, מה הדין כשזה ההיפך? כגון, אם הסופר 
התרגל במחברת בבית הספר שזה הפוך, והוא 
רוצה לכתוב כך גם בספר תורה. האם זה יהיה 

[עי' שו"ת עולת יצחק ח"א כשר? זהו נושא נוסף. 
        סס"י קל"ו, דף של"ד של"ה]. 

        
    גביגביגביגבי    עלעלעלעל    סקראסקראסקראסקרא    שלשלשלשל    חוטחוטחוטחוט    שמעביריןשמעביריןשמעביריןשמעבירין    העציםהעציםהעציםהעצים    רשירשירשירשיחחחח

    תולדתתולדתתולדתתולדת    זהזהזהזה    הריהריהריהרי    ,,,,בשוהבשוהבשוהבשוה    שינסורשינסורשינסורשינסור    כדיכדיכדיכדי    הקורההקורההקורההקורה
דהיינו, אם הנגר, חרש עצים, רוצה . . . . משרטטמשרטטמשרטטמשרטט

לחתוך קורה בצורה מדוייקת, אז הוא לוקח חוט 
של סיקרא, ושם על הקורה, ומנסר באופן 
מדוייק על פי זה. אם הוא עושה זאת בשבת, 

    ,,,,הגבליםהגבליםהגבליםהגבלים    וכןוכןוכןוכןהוא עובר על תולדה של משרטט. 
. . . . בשוהבשוהבשוהבשוה    האבןהאבןהאבןהאבן    שיפצלשיפצלשיפצלשיפצל    כדיכדיכדיכדי    ,,,,באבניםבאבניםבאבניםבאבנים    כןכןכןכן    שעושיםשעושיםשעושיםשעושים

 ה', כים א'[מלהמלה 'גבלים', זה מלשון הפסוק 
ְפְסלוּ  ]תרומהל"ב, הפטרת  ְפְסלוּ ַויִּ ְפְסלוּ ַויִּ ְפְסלוּ ַויִּ לֹֹמה    ּבֵֹניּבֵֹניּבֵֹניּבֵֹני    ַויִּ לֹֹמהׁשְ לֹֹמהׁשְ לֹֹמהׁשְ     ִחירֹוםִחירֹוםִחירֹוםִחירֹום    ּוֹבֵניּוֹבֵניּוֹבֵניּוֹבֵני    ׁשְ

ְבִלים ְבִליםְוַהּגִ ְבִליםְוַהּגִ ְבִליםְוַהּגִ ישנם שני פירושים, למלה . . . . וגו'    ְוַהּגִ
'גבלים'. יש מפרשים, שהכוונה לאלו 
המשרטטים בצורה מדוייקת. זה מלשון 'גבול'. 
וישנו פירוש אחר, ש'גבלים' זהו שם של אומה, 

 ט'], [כ"ז,שם של מקום. כלשון הפסוק ביחזקאל 
  כלומר, זהו שם של מקום.. . . . ַוֲחָכֶמיהָ ַוֲחָכֶמיהָ ַוֲחָכֶמיהָ ַוֲחָכֶמיהָ     ְגַבלְגַבלְגַבלְגַבל    ִזְקֵניִזְקֵניִזְקֵניִזְקֵני

        
ָבלמהקהל: מלשון הפסוק  הערההערההערההערה ָבלּגְ ָבלּגְ ָבלּגְ ַוֲעָמֵלק ַוֲעָמֵלק ַוֲעָמֵלק ַוֲעָמֵלק     ְוַעּמֹוןְוַעּמֹוןְוַעּמֹוןְוַעּמֹון    ּגְ

        ח']. פ"ג, [תהלים
מרן שליט"א: גם זה כנראה נכון. [ואולי תשובת תשובת תשובת תשובת 

ות שונים, כי זה בפתח וזה בקמץ]. הם שני מקומ
אבל מהרמב"ם רואים, שהוא לא מפרש כך. 
מהרמב"ם מבינים, שזה סוג של מקצוע. כי 
הרמב"ם לא מדבר על האנשים שבמדינה 
ההיא, אשר כבר לא היו נמצאים בזמנו, ואינם 
מוכרים. משמע מדבריו, שהכוונה לסתתים 
דייקנים. המקצוע שלהם נקרא 'גיבלים'. גם 

משמע כי ארגובליא. ארגובליא. ארגובליא. ארגובליא. תרגום הפסוק הוא, 
  המדובר על אומנות מסויימת. 

        
אופן, אם הוא עושה זאת, בכדי לסתת את בכל בכל בכל בכל 

 על מנת שלא יצא לו    האבן בצורה מדוייקת,
  עקום, זה גם נחשב תולדת מלאכת המשרטט.

        
    בלאבלאבלאבלא    אואואואו    ,,,,בצבעבצבעבצבעבצבע    המשרטטהמשרטטהמשרטטהמשרטט    ואחדואחדואחדואחדהרמב"ם,  כותבכותבכותבכותב
א"כ, כך ראיתי מי שטען,     ....חייבחייבחייבחייב    זהזהזהזה    הריהריהריהרי    ,,,,צבעצבעצבעצבע

כיון שהרמב"ם כותב כי גם המשרטט בצבע 
הוא חייב, ממילא גם בנ"ד, שרטוט בצבע 
ייחשב שרטוט. הרי הרמב"ם לא כתב כאן, 

בכוונה  'משרטטים בקנה'. לכן הא אמר, כי
הרמב"ם השמיט את הירושלמי, בכדי לומר 

  שהדבר אינו כך.
        
        

מהקהל: אם השרטוט הוא בכדי ליישר,  שאלהשאלהשאלהשאלה
א"כ כאשר הוא יעשה זאת בלי צבע, זה קיבל 
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את הפעולה, ויש לו תועלת בכך, אז הוא יהיה 
  חייב מדין שרטוט של ס"ת.

מרן שליט"א: טוב, אבל שהרמב"ם  תשובתתשובתתשובתתשובת
הרמב"ם לא כתב זאת?  יכתוב לנו זאת. למה

הרי הדבר כתוב בירושלמי במפורש, מדוע 
  הרמב"ם השמיט זאת? 

        
ראשון, הדבר היה קצת מתקבל. אבל  במבטבמבטבמבטבמבט

בעיון ישר, הדבר תמוה מאד. דהיינו, גם הרי"ף 
, [פרק י"ב דיבמות, סידור חליצה, דף ל"ה ע"ב]

שהרמב"ם הולך בעיקבותיו, הוא גם כתב 
שהסירגול הוא בקנה. במפורש, לגבי חליצה, 

כד כתב חליצה, צריך כד כתב חליצה, צריך כד כתב חליצה, צריך כד כתב חליצה, צריך כותב הרי"ף כך, 
צריך לסרגוליה במסרגלא, ולא בדיותא. לסרגוליה במסרגלא, ולא בדיותא. לסרגוליה במסרגלא, ולא בדיותא. לסרגוליה במסרגלא, ולא בדיותא. 

לסרגל זאת עם מסרגלא. הרי"ף מדגיש זאת. 
וכי אפשר לעשות מחלוקת כזאת, לאפושי 
פלוגתא, שהרמב"ם חולק על הרי"ף. הרי 
הרמב"ם, בדר"כ תמיד הולך כהרי"ף. לבוא 

  כך?  ולומר, שהרמב"ם חולק על 
        

כי יותר פשוט לומר, שהיה ברור  ,חושבניחושבניחושבניחושבני
רמב"ם מה זה השרטוט בסת"ם, וממילא הוא ל

לא כתב זאת. הוא לא חשב, שיש כאן איזה 
נושא להתווכח עליו, כי במציאות, בכל 
תפוצות ישראל, עשו את השרטוט בצורה 
הזאת. בגלל שהדבר היה ברור, לכן הרמב"ם 

על כך.  לא פירט זאת. לא בגלל שהוא חולק
חושבני, כי אם הרמב"ם היה חולק על כך, 
ובפרט שברי"ף כתוב זאת במפורש, אם 
לדבריו לא היה צריך דוקא כך, הוא היה צריך 
לכתוב זאת, שלא צריך דוקא באופן הזה. 
הרמב"ם סתם, כיון שהוא סמך על מה שכל 

  הסופרים יודעים.
        

, מי שיראה בפירוש קדמון ממצרים, על ולמשלולמשלולמשלולמשל
ב"ם הללו, גם שם הכתוב בצורה דברי הרמ

ברורה. גם במצרים, אתריה דהרמב"ם, הדבר 
היה ידוע לסופרים, שמשרטטים בלי צבע. 
ממילא, הרמב"ם סמך, כאשר הוא כותב 
בהלכות ס"ת את עניין השרטוט, הוא לא פירט 

איך בדיוק משרטטים, כיון שהדבר ידוע 
לסופרים, גם אם הוא לא יסביר זאת בצורה 

אדרבה, אם הוא היה סובר אחרת, מפורשת. 
  הוא היה צריך לכתוב זאת באופן ברור.

        
פירוש קדמון ממצרים כתוב כך,  בספרבספרבספרבספר

השרטוט הוא על שתי פנים. יש שרטוט בלא השרטוט הוא על שתי פנים. יש שרטוט בלא השרטוט הוא על שתי פנים. יש שרטוט בלא השרטוט הוא על שתי פנים. יש שרטוט בלא 
צבע, כמו שעושים הסופרים חוטים בקנה, צבע, כמו שעושים הסופרים חוטים בקנה, צבע, כמו שעושים הסופרים חוטים בקנה, צבע, כמו שעושים הסופרים חוטים בקנה, 

זהו מה שאמרנו מקודם, פירוש אלמצטרה, פירוש אלמצטרה, פירוש אלמצטרה, פירוש אלמצטרה, 
ומעבירים עליה את הנייר, כדי שייעשו השיטין. ומעבירים עליה את הנייר, כדי שייעשו השיטין. ומעבירים עליה את הנייר, כדי שייעשו השיטין. ומעבירים עליה את הנייר, כדי שייעשו השיטין. 
ויש שרטוט בצבע, כגון שמעבירים חוט של ויש שרטוט בצבע, כגון שמעבירים חוט של ויש שרטוט בצבע, כגון שמעבירים חוט של ויש שרטוט בצבע, כגון שמעבירים חוט של 
סיקרא על הקורה, וחייבים עליה משום סיקרא על הקורה, וחייבים עליה משום סיקרא על הקורה, וחייבים עליה משום סיקרא על הקורה, וחייבים עליה משום 

        משרטט.משרטט.משרטט.משרטט.
        

מכך, המנחת חינוך אומר, שהרי יתירה יתירה יתירה יתירה 
לכאורה, מה המקור לדברי הרמב"ם? מאיפה 
הרמב"ם לקח זאת, שהמשרטט בין בצבע בין 

כך שום מקור. שלא בצבע, שהוא חייב? אין ל
אף אחד לא מביא מקור לכך. הרב המגיד לא 
מביא מקור. זה לא נמצא לא בבבלי לא 
בירושלמי, ולא בתוספתא, ולא ברי"ף, ולא 
בגאונים. וכן לגבי החלק הראשון, חרש וכו', 
מהיכן הרמב"ם לקח זאת? אומר המנחת חינוך 

כי הרמב"ם למד זאת,  השבת], [אות ל"ו, במוסך
לגבי ספר תורה. א"כ, הוא אומר מן השרטוט ש

בדיוק ההיפך. דהיינו, מהיכן הרמב"ם לקח את 
זאת, ששרטוט אפילו בלי צבע נקרא שרטוט? 
הוא לקח זאת, מהדין של ספר תורה. א"כ 
יוצא, כי לגבי ספר תורה, יודעים איך עושים 
את השרטוט, והרמב"ם לקח זאת משם. זהו 

גם המקור של הרמב"ם. נראה כי פשוט לו, ש
  לפי הרמב"ם, השרטוט הוא בחריץ.

        
עוד כמה וכמה ראיות לכך, לא ניכנס אליהן  ישישישיש

כעת, אולם מה שברור הוא, כי גם אם ישנם 
פוסקים מסויימים האומרים כי גם אם השרטוט 
בצבע זה טוב, דהיינו שאין בעיא מצד כתב על 
גבי כתב וכו', כל מיני דברים שדנים עליהם 

ולם אומרים שצריך האחרונים, אבל רובם ככ
שיהיה חריץ, וכיון שהמדובר על הלכה למשה 
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מסיני, ונגד כל מה שמקובל בעם ישראל, 
הדבר חמור מאד, שיבואו אנשים ויפיצו בציבור 
בלי שום אחריות את הדבר הזה. ובאופן כללי, 

  צריך לדעת שהדבר אסור. 
        

לדעת, אכן זאת 'הלכה למשה מסיני',  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
ואיננו יודעים בבירור את הטעם, אבל מי 
שיעיין בספרי הקבלה, ויבין את טעם הדבר 
עפ"י הסוד, יראה שישנו גם סוד גדול ונורא, 
בעניין השרטוט. ומובן גם כן, שהשרטוט חייב 
להיות ע"י חריץ. אי אפשר להסביר את 

רים ממש הדברים ולהיכנס אליהם, כי אלו דב
עמוקים ונוראים, בסוד עניין השרטוט, אבל מה 
שברור מתוך דבריהם הוא, שזה נעשה 

  בחקיקה.
        

[מובא בפירוש כתוב למשל בספר עמק המלך  כךכךכךכך
התורה העליונה התורה העליונה התורה העליונה התורה העליונה  על ספר קול הרמ"ז, דף ה' ע"ב],

מורה לעולם המלבוש, כי אחר הצמצום, מורה לעולם המלבוש, כי אחר הצמצום, מורה לעולם המלבוש, כי אחר הצמצום, מורה לעולם המלבוש, כי אחר הצמצום, 
    ....כשנכנס אור, אין סוף בטהירו עילאהכשנכנס אור, אין סוף בטהירו עילאהכשנכנס אור, אין סוף בטהירו עילאהכשנכנס אור, אין סוף בטהירו עילאה

שיצאה מחשבתו מכח שיצאה מחשבתו מכח שיצאה מחשבתו מכח שיצאה מחשבתו מכח     ,,,,נשתעשע בעל הרצוןנשתעשע בעל הרצוןנשתעשע בעל הרצוןנשתעשע בעל הרצון
אשר אין לה אשר אין לה אשר אין לה אשר אין לה     ,,,,שמחשבתו הקדומהשמחשבתו הקדומהשמחשבתו הקדומהשמחשבתו הקדומה    ....אל הפועלאל הפועלאל הפועלאל הפועל

    יצאהיצאהיצאהיצאה , שהיתה לברוא העולם,, שהיתה לברוא העולם,, שהיתה לברוא העולם,, שהיתה לברוא העולם,סוף ותכליתסוף ותכליתסוף ותכליתסוף ותכלית
גדול, גדול, גדול, גדול,     ואומןואומןואומןואומן    דמיון אדם חכםדמיון אדם חכםדמיון אדם חכםדמיון אדם חכם    ....הפועלהפועלהפועלהפועל    אלאלאלאל    מכחמכחמכחמכח

    מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה    איזהאיזהאיזהאיזה    לעשותלעשותלעשותלעשות    שחושב במחשבתושחושב במחשבתושחושב במחשבתושחושב במחשבתו
    יכוליכוליכוליכול    ומהומהומהומה    איךאיךאיךאיך    ,,,,תותותותובמחשבבמחשבבמחשבבמחשב    הכלהכלהכלהכל    ושוערושוערושוערושוער    ,,,,מפוארהמפוארהמפוארהמפוארה

    להוציא מחשבתו אל הפועל. ואחר שהוציאהלהוציא מחשבתו אל הפועל. ואחר שהוציאהלהוציא מחשבתו אל הפועל. ואחר שהוציאהלהוציא מחשבתו אל הפועל. ואחר שהוציאה
אל הפועל, הוא שמח במעשיו. ומחמת שמחה, אל הפועל, הוא שמח במעשיו. ומחמת שמחה, אל הפועל, הוא שמח במעשיו. ומחמת שמחה, אל הפועל, הוא שמח במעשיו. ומחמת שמחה, 
משתעשע תמיד בעצמו אנה ואנה, ושוער איך משתעשע תמיד בעצמו אנה ואנה, ושוער איך משתעשע תמיד בעצמו אנה ואנה, ושוער איך משתעשע תמיד בעצמו אנה ואנה, ושוער איך 
ליישר המלאכה, ומשער כל מדה ומדה, ונותן ליישר המלאכה, ומשער כל מדה ומדה, ונותן ליישר המלאכה, ומשער כל מדה ומדה, ונותן ליישר המלאכה, ומשער כל מדה ומדה, ונותן 

בעל הרצון, בעל הרצון, בעל הרצון, בעל הרצון,     יכוליכוליכוליכולכבכבכבכב    כןכןכןכןלכל מדה גבול וקצה. לכל מדה גבול וקצה. לכל מדה גבול וקצה. לכל מדה גבול וקצה. 
העולמות, העולמות, העולמות, העולמות,     לעמידתלעמידתלעמידתלעמידת    אחר שעשה מקום פנויאחר שעשה מקום פנויאחר שעשה מקום פנויאחר שעשה מקום פנוי

לבנות לבנות לבנות לבנות     ושלח מאותו אור אין סוף בתוך הטהירוושלח מאותו אור אין סוף בתוך הטהירוושלח מאותו אור אין סוף בתוך הטהירוושלח מאותו אור אין סוף בתוך הטהירו
משם כל העולמות, להוציא מחשבתו מכח אל משם כל העולמות, להוציא מחשבתו מכח אל משם כל העולמות, להוציא מחשבתו מכח אל משם כל העולמות, להוציא מחשבתו מכח אל 
הפועל, שמח במעשיו, והיה כביכול משתעשע הפועל, שמח במעשיו, והיה כביכול משתעשע הפועל, שמח במעשיו, והיה כביכול משתעשע הפועל, שמח במעשיו, והיה כביכול משתעשע 
בעצמו. ומהשעשוע, נולד התנועה. ועל ידי זה, בעצמו. ומהשעשוע, נולד התנועה. ועל ידי זה, בעצמו. ומהשעשוע, נולד התנועה. ועל ידי זה, בעצמו. ומהשעשוע, נולד התנועה. ועל ידי זה, 

    מתנועעמתנועעמתנועעמתנועעאור אין סוף נכנס בתוך הטהירו, והיה אור אין סוף נכנס בתוך הטהירו, והיה אור אין סוף נכנס בתוך הטהירו, והיה אור אין סוף נכנס בתוך הטהירו, והיה 
    מדהמדהמדהמדה    לכללכללכללכל    ,,,,ולולולולוגבוגבוגבוגב    שיעורשיעורשיעורשיעור    נולדנולדנולדנולד    מזהמזהמזהמזה    ....ואנהואנהואנהואנה    אנהאנהאנהאנה

    ,,,,החקיקההחקיקההחקיקההחקיקה    נגדנגדנגדנגד    שהואשהואשהואשהוא    ,,,,השירטוטהשירטוטהשירטוטהשירטוט    ןןןןייייעניעניעניעני    והואוהואוהואוהוא    ....ומדהומדהומדהומדה
        וד התנועה.וד התנועה.וד התנועה.וד התנועה.ססססממממ    אהאהאהאההבהבהבהב

        

 [דרך אמת דף י"ח ע"ב]בספר שערי גן עדן  גםגםגםגם
    כמוכמוכמוכמו, , , , ולרחבןולרחבןולרחבןולרחבן    לארכןלארכןלארכןלארכן    נארגונארגונארגונארגו    האותיותהאותיותהאותיותהאותיותכתוב כך, 

    תנועותתנועותתנועותתנועות    ועל־ידיועל־ידיועל־ידיועל־ידי. . . . וערבוערבוערבוערב    שתישתישתישתי    שהואשהואשהואשהוא    לבושלבושלבושלבוש
    שרטוטיןשרטוטיןשרטוטיןשרטוטין    כמוכמוכמוכמו    גם־כןגם־כןגם־כןגם־כן    האורהאורהאורהאור    מזהמזהמזהמזה    נעשונעשונעשונעשו, , , , המקיפיםהמקיפיםהמקיפיםהמקיפים

    כלכלכלכל    כיכיכיכי. . . . הנקודההנקודההנקודההנקודה    סביבסביבסביבסביב    מהלכתםמהלכתםמהלכתםמהלכתם    דרךדרךדרךדרך    לרחבולרחבולרחבולרחבו
    תביןתביןתביןתבין    אםאםאםאם, , , , הטהירוהטהירוהטהירוהטהירו    רוחברוחברוחברוחב    דרךדרךדרךדרך    הואהואהואהוא    מהלכתןמהלכתןמהלכתןמהלכתן

    והואוהואוהואוהוא. . . . תורהתורהתורהתורה    של־ספרשל־ספרשל־ספרשל־ספר    שרטוטשרטוטשרטוטשרטוט    סודסודסודסוד    והיאוהיאוהיאוהיא. . . . היטבהיטבהיטבהיטב
    עולםעולםעולםעולם    שמזהשמזהשמזהשמזה, , , , עעעע""""ישישישיש    בגדיבגדיבגדיבגדי') ') ') ') יייי, , , , אאאא""""סססס    ישעיהישעיהישעיהישעיה((((    סודסודסודסוד

    על־ידיעל־ידיעל־ידיעל־ידי    שלמטהשלמטהשלמטהשלמטה    העולמותהעולמותהעולמותהעולמות    מקבליםמקבליםמקבליםמקבלים    המלבושהמלבושהמלבושהמלבוש
מובן שעניין השרטוט, הוא     ....'וכו    צינורותצינורותצינורותצינורות    פפפפ""""שששש

צינור בשביל השפע. א"כ מובן, כי חובה 
  שהדבר יהיה בחקיקה. 

        
, הוא משוה זאת [דף שמ"ט]קדושת לוי  ובספרובספרובספרובספר

לשרטוטים שבמצח. רואים אצל כולם, כי 
המדובר רק באופן הזה. וכהנה וכהנה, אמרתי 

  זאת רק בראשי פרקים.
  

, ברצוני להדגיש עניין נוסף. חכם אחד אולםאולםאולםאולם
רצה לדחות את הראיה הזאת, והוא טוען כך. 
הרי הרמב"ם אומר בהלכות שבת, כי ה"ה גם 

של סיקרא.  לגבי חרשי העץ, אשר עושים חוט
לכאורה, מה הפירוש 'חוט של סיקרא'? הרי לפי 
דבריך, שאתה רוצה ללמוד הלכות סת"ם 
מהלכות שבת, אז אם בהלכות שבת, גם אם 
מעבירים חוט של סיקרא, זה נקרא משרטט, 
א"כ ה"ה גם לגבי ספר תורה. אבל, וכי אם 
מישהו יעביר חוט על ספר תורה, ויכתוב לפי 

כשר? וכי זה ייחשב שרטוט? החוט, האם זה יהיה 
מאידך, הלוא לגבי הלכות שבת, זה נחשב 
שרטוט? כך מישהו רצה לדחות את הראיה 

  הזאת. לכאורה, זאת תשובה טובה.
        

, כנראה לא היה יודע כיצד חרשי העצים ברםברםברםברם
עובדים. ידידנו הרב יואב חלא יצ"ו הסביר לי, 
ואח"כ שמעתי זאת גם מאנשים נוספים, כי הוא 

צד עובדים בעלי המקצוע, כגון ראה כי
העוסקים בבניין. זה לא שהם לוקחים חוט של 
סיקרא, ושמים אותו מלמעלה. אלא, הם 
מטבילים את החוט של סיקרא בתוך אבקה, 
וזה  נצבע בצבע אדום, ואז שמים את החוט על 
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הקורה, מושכים ומותחים באמצע למעלה 
ונותנים לזה ליפול, וזה צובע את האבן וכו' 

נ"ד את הקורה. דהיינו, זה לא שהחוט של וב
סיקרא עומד ממעל, באופן חיצוני, אלא שזה 

  ממש צובע את הקורה. 
        

התירוץ העיקרי לשאלה זו לענ"ד הוא,  אבלאבלאבלאבל
שבכלל אי אפשר להשוות את הלכות שבת 
להלכות ספר תורה. הרי למשל מלאכת 
'הכותב', לגבי הלכות שבת, ולגבי הלכות 

ים שונים. מי שכותב סת"ם, אלו שתי מושג
בשבת בצבע אדום, בודאי שיהיה חייב. אין 
הבדל, בין אם יכתוב בצבע ירוק, או בצבע 
אדום, או בכל צבע. אבל לגבי ספר תורה, מי 
שיכתוב בצבע אדום, הס"ת יהיה פסול. אז מה 
תאמר? אם לגבי הלכות שבת, כאשר כתבתי 
בצבע אדום, אני חייב, נלמד מכך גם לגבי 

ל ס"ת? בודאי שלא. אי אפשר כתיבה ש
להשוות את הלכות כתיבה בשבת, להלכות 
כתיבת ספר תורה. להלכות שבת, ישנם גדרים 
אחרים. ומלאכת מחשבת אמר רחמנא. העיקר 
שכתבת, וזה לא משנה באיזה צבע. וכן אם 
שרטטת, וכעת יש לך שורות ישרות, זה גם 
נחשב איסור. אבל לגבי ספר תורה, ישנה 

ד לכתוב. ישנם סודות ועניינים, הלכה, כיצ
ורמזים וסיבות, אשר אינם בשכל שלנו. זה לא 
כמו בשבת, שזה תלוי במלאכה. אם כתבת, או 
אם יישרת, אתה חייב. בס"ת, ישנם עניינים 
כיצד לכתוב, וזאת הלכה למשה מסיני, וחס 

  ושלום שמישהו יבוא ויקל ראש בדבר הזה. 
        

ר את הפירצה עניין חמור מאד, וצריך לגדו זהוזהוזהוזהו
הזאת, והמקום ברוך הוא יזכנו, שאכן העניין 
הזה יסתדר, ושיבינו כי זאת טעות, להקל בדבר 
כזה. אסור להקל ראש בדבר כזה. זאת שגיאה, 

  שגגה שיצאה, וצריך לסדר את העניין הזה.
        

מהקהל: להלכה למעשה, אם ישנו סופר  שאלהשאלהשאלהשאלה
אשר הזמינו ממנו דבר כזה, מה הוא יאמר 

  ללוקח?

מרן שליט"א: לא ולא, אסור לכתוב  תשובתתשובתתשובתתשובת
  כך. בשום אופן. רק אם יהיה חריץ ממש.

  מהקהל: זה מצוי רק בגויל? שאלהשאלהשאלהשאלה
מרן שליט"א: זה יכול להיות גם  תשובתתשובתתשובתתשובת

בדברים אחרים, אבל כנראה בגויל, לפי 
השיטות שהם עושים, לפי מה ששמעתי כבר אי 
אפשר לעשות את החריץ אחר כך. אולי זה לא 

ק. עכ"פ בתחילה הם עושים חריץ, ואח"כ מדויי
מחליקים אותו. לעשות חריץ שוב לאחר מכן, 
הם כבר לא יכולים, או מתעצלים. או סיבה 
אחרת. כנראה צריכים לשנות את צורת 
העיבוד. אבל לגבי הקלף, כיון שהעיבוד הוא 

  אחר, וממילא הבעיא לא מתחילה. 
        

מהקהל: בקלף, עושים את השרטוט  הערההערההערההערה
   בסוף.

  מרן שליט"א: נכון. זהו הדבר האחרון. תשובתתשובתתשובתתשובת
        

דלעיל, יש עוד הרבה שקלא וטריא,  בענייניםבענייניםבענייניםבעניינים
מקורות והערות וחידושים, והרחבתי בס"ד 

  בתשובה כת"י.
  
  

    אלףאלףאלףאלף    דדדד""""ככככ    מיתתמיתתמיתתמיתת    בענייןבענייןבענייןבעניין    הקודםהקודםהקודםהקודם    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    מסוףמסוףמסוףמסוף    המשךהמשךהמשךהמשך
    שמתושמתושמתושמתו    ההשערהההשערהההשערהההשערה    ודחייתודחייתודחייתודחיית, , , , עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    רבירבירבירבי    תלמידיתלמידיתלמידיתלמידי
מחוץ מחוץ מחוץ מחוץ , שמקורה , שמקורה , שמקורה , שמקורה אאאאיבָ יבָ יבָ יבָ זֵ זֵ זֵ זֵ וֹ וֹ וֹ וֹ כּ כּ כּ כּ     ברברברבר    ––––    כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא    ברברברבר    במלחמתבמלחמתבמלחמתבמלחמת

        ....לבית המדרשלבית המדרשלבית המדרשלבית המדרש
האיסור שהורה הגרא"מ שך זצ"ל על תלמוד בבלי האיסור שהורה הגרא"מ שך זצ"ל על תלמוד בבלי האיסור שהורה הגרא"מ שך זצ"ל על תלמוד בבלי האיסור שהורה הגרא"מ שך זצ"ל על תלמוד בבלי 

  שטינזלץ, שאסור להחזיקו.שטינזלץ, שאסור להחזיקו.שטינזלץ, שאסור להחזיקו.שטינזלץ, שאסור להחזיקו.
הנוגע  לגבילדבר בשיעור הקודם,  התחלתיהתחלתיהתחלתיהתחלתי

לתלמידי רבי עקיבא, על מה שכתב בספר 
'כתבי אבא מארי', שכבר הוא הביא זאת, 
והמדובר על רבנים מן הציבור החרדי, כנראה. 
אבל תכף תראו, כי בעצם כל העניין הזה, 
שקישרו את תלמידי רע"ק למלחמת בר 

  כוכבא, הגיע מן הסטרא אחרא. 
        

), לי גם הרגשה, שכיון שהם (עכ"פ חלק מהם ישישישיש
היו רוצים שיתגייסו לצבא כל בחורי הישיבות, 
לכן הם רוצים להראות, שתלמידי רבי עקיבא 
היו בצבא. נראה לי, כי מעורב גם עניין 
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השקפתי, בכל הדבר הזה. אבל זה לא משנה, 
בין אם כן ובין אם לא, כל ההסתכלות הזאת, 
להכניס דברים זרים שאין להם שום מקור, לא 

"ל, לקחת דברים בש"ס ולא בספרי חז
ממקורות זרים וחיצוניים ולהכניסם אלינו, זה 
דבר חמור מאד. לכל הפחות, שישאירו זאת 
בספק. אבל כפי שאמרתי לכם בשיעור הקודם, 
כי כיון שכבר הכניסו זאת, לכן כעת אינני 
מכניס זאת, אלא ברצוני להוציא זאת. ועוד 

  מעט תראו, שזה יהיה חזק בעז"ה.
        

כתוב כך,  חיים דף רנ"ד][אורח מבשר טוב  בספרבספרבספרבספר
    נינינינידידידידי    לללל""""חזחזחזחז    קבעוקבעוקבעוקבעו    מדועמדועמדועמדוע    ,,,,להביןלהביןלהביןלהבין    צריכיןצריכיןצריכיןצריכין    לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה

    נשיםנשיםנשיםנשים    לישאלישאלישאלישא    שלאשלאשלאשלא    ,,,,לעצרתלעצרתלעצרתלעצרת    פסחפסחפסחפסח    ביןביןביןבין    לותלותלותלותייייאבאבאבאב
    ,,,,שבועותשבועותשבועותשבועות    השלשההשלשההשלשההשלשה    אצלאצלאצלאצל    כמוכמוכמוכמו    ,,,,להסתפרלהסתפרלהסתפרלהסתפר    ושלאושלאושלאושלא

    באמתבאמתבאמתבאמת    ,,,,ועודועודועודועוד    ????קקקק""""ביהמביהמביהמביהמ    רבןרבןרבןרבןמחמחמחמח    אותנואותנואותנואותנו    שמזכיריןשמזכיריןשמזכיריןשמזכירין
    מפסחמפסחמפסחמפסח    מתומתומתומתו    שכולםשכולםשכולםשכולם    ,,,,זהזהזהזה    לללל""""חזחזחזחז    לנולנולנולנו    משמיענומשמיענומשמיענומשמיענו    מדועמדועמדועמדוע

            ????עצרתעצרתעצרתעצרת    ועדועדועדועד
        

    ,,,,בטעמאבטעמאבטעמאבטעמא    מילתאמילתאמילתאמילתא    אמינאאמינאאמינאאמינא    דמסתפיגאדמסתפיגאדמסתפיגאדמסתפיגא    ולולאולולאולולאולולא
    מאלומאלומאלומאלו    ככככ""""גגגג    עעעע""""רררר    תלמידיתלמידיתלמידיתלמידי    אלהאלהאלהאלה    היוהיוהיוהיו    הנראההנראההנראההנראה    שכפישכפישכפישכפי

    בימיבימיבימיבימי    הרומייםהרומייםהרומייםהרומיים    נגדנגדנגדנגד    כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא    ברברברבר    במלחמתבמלחמתבמלחמתבמלחמת    שלחמושלחמושלחמושלחמו
    זהזהזהזה    מובאמובאמובאמובא    שראיתישראיתישראיתישראיתי    ,,,,לילילילי    וכמדומהוכמדומהוכמדומהוכמדומה    ....קיסרקיסרקיסרקיסר    יינוסיינוסיינוסיינוסאדראדראדראדר

      . . . . מקוםמקוםמקוםמקום    באיזהבאיזהבאיזהבאיזה
        

אומר, 'כמדומני', אבל הדבר הזה כבר היה  הואהואהואהוא
שהוא ראה  קיים עוד מלפני שהוא נולד. בודאי

זאת כתוב. לפעמים אדם אומר איזה חידוש, 
והוא שכח ששמע זאת באיזה שהוא מקום. 
נראה לו, שזה חידוש שלו. בכל אופן, הוא לא 
התחיל בכך. אבל תראו, כיצד הוא בנה על זה 

  בניין.
        

    אתאתאתאת    מזרזמזרזמזרזמזרז    הההההיהיהיהי    רבםרבםרבםרבם    עעעע""""שרשרשרשר    ,,,,יודעיםיודעיםיודעיםיודעים    שאנושאנושאנושאנו    וכמווכמווכמווכמו
    יייי""""באבאבאבא    שעמדושעמדושעמדושעמדו    אלואלואלואלו    אתאתאתאת    לעזורלעזורלעזורלעזור    שיבואושיבואושיבואושיבואו    היהודיםהיהודיםהיהודיםהיהודים
    ....כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא    ברברברבר    תחתתחתתחתתחת    רומירומירומירומי    מלכותמלכותמלכותמלכות    נגדנגדנגדנגד    ללחוםללחוםללחוםללחום
    שלשלשלשל    קולוקולוקולוקולו    ח],"ה ד"פ [תענית    בירושלמיבירושלמיבירושלמיבירושלמי    ומובאומובאומובאומובא
    תניתניתניתני    ....בביתרבביתרבביתרבביתר    עשועשועשועשו    ידיידיידיידי    לולולולו    שעשושעשושעשושעשו    מהמהמהמהממממ    צוחצוחצוחצוח    יעקביעקביעקביעקב

    דרךדרךדרךדרך    ,,,,דורשדורשדורשדורש    הההההיהיהיהי    רבירבירבירבי    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    ,,,,יוחאייוחאייוחאייוחאי    בןבןבןבן    ששששר"ר"ר"ר"
בי בי בי בי רררר    ....מיעקבמיעקבמיעקבמיעקב    יבאיבאיבאיבאכוזכוזכוזכוז    דרךדרךדרךדרך    ----    מיעקבמיעקבמיעקבמיעקב    כוכבכוכבכוכבכוכב

    דיןדיןדיןדין    ,,,,אמראמראמראמר    הוההוההוההוה    יבא,יבא,יבא,יבא,כוזכוזכוזכוז    ברברברבר    חמיחמיחמיחמי    הויהויהויהוי    דדדדככככ    עקיבא,עקיבא,עקיבא,עקיבא,

    ,,,,בובובובו    טעהטעהטעהטעה    "ק"ק"ק"קשרעשרעשרעשרע    מובןמובןמובןמובןוכוכוכוכ    ....משיחאמשיחאמשיחאמשיחא    מלכאמלכאמלכאמלכא    הואהואהואהוא
    תורתאתורתאתורתאתורתא    בןבןבןבן    יוחנןיוחנןיוחנןיוחנן' ' ' ' שרשרשרשר    ,,,,שםשםשםשם    וווושמצינשמצינשמצינשמצינ    וכמווכמווכמווכמו    ....כידועכידועכידועכידוע
    ועדייןועדייןועדייןועדיין    ,,,,בלחייךבלחייךבלחייךבלחייך    עשביםעשביםעשביםעשבים    יעלויעלויעלויעלו    ,,,,עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    ה,ה,ה,ה,לילילילי    אמראמראמראמר

זה עוד לא הזמן, שצריך לבוא     ....יבאיבאיבאיבא    לאלאלאלא    דודדודדודדוד    בןבןבןבן
המשיח. בכל אופן, היה ויכוח בעניין. ובסופו 

  של דבר, רבי עקיבא הודה. 
        

    לימיןלימיןלימיןלימין    "ק"ק"ק"קרערערערע    עמדעמדעמדעמד    להלהלהלהייייבתחבתחבתחבתחהוא כותב,  ובהמשךובהמשךובהמשךובהמשך
    יהודהיהודהיהודהיהודה    תושעתושעתושעתושע    שבקרובשבקרובשבקרובשבקרוב    בתקותובתקותובתקותובתקותו    ,,,,כוזיבאכוזיבאכוזיבאכוזיבא    בןבןבןבן

    ,,,,גואלגואלגואלגואל    לציוןלציוןלציוןלציון    ובאובאובאובא    ,,,,לבטחלבטחלבטחלבטח    ישכוןישכוןישכוןישכון    וישראלוישראלוישראלוישראל
    גםגםגםגם    חבלחבלחבלחבל    לקחולקחולקחולקחו    ככככ""""ועועועוע    ....ששששמחדמחדמחדמחד    יבנהיבנהיבנהיבנה    קקקק""""והביהמוהביהמוהביהמוהביהמ

    שלאשלאשלאשלא    נאמרנאמרנאמרנאמר    אםאםאםאם    אפילואפילואפילואפילו    אואואואו    זו.זו.זו.זו.    במלחמהבמלחמהבמלחמהבמלחמה    תלמידיותלמידיותלמידיותלמידיו
    בתבתבתבתייייסססס    מחמתמחמתמחמתמחמת    אבלאבלאבלאבל    ,,,,במלחמהבמלחמהבמלחמהבמלחמה    לקלקלקלקחחחח    לקחולקחולקחולקחו

      ....לזהלזהלזהלזה    זהזהזהזה    כבודכבודכבודכבוד    נהגונהגונהגונהגו    שלאשלאשלאשלא    מפנימפנימפנימפני    ,,,,מתומתומתומתו    המלחמההמלחמההמלחמההמלחמה
        

איזו 'למדנות'. בעצם, הם מתו  תשמעותשמעותשמעותשמעו
במלחמה, אבל איך זה מסתדר עם דברי 
הגמרא? אלא, אם הם היו נוהגים כבוד זה בזה, 
הם לא היו מתים במלחמה. אבל כיון שהם לא 

    שמתושמתושמתושמתו    שאמרושאמרושאמרושאמרו    ומהומהומהומהנהגו כבוד, אז זה מסתדר. 
על כך אין לו תשובה. הוא לא  ,,,,אסכרהאסכרהאסכרהאסכרה    מחולימחולימחולימחולי

עיין שבת דף ל"ג ע"ב. עיין שבת דף ל"ג ע"ב. עיין שבת דף ל"ג ע"ב. עיין שבת דף ל"ג ע"ב. עונה על כך. הוא אומר, 
שם כתוב, על עון לשון הרע וכו'. אבל הדבר 

  אינו מסתדר.
        

ותראו, איזה בניין. הוא אומר בהמשך,  תשמעותשמעותשמעותשמעו
    שמובאשמובאשמובאשמובא    שמהשמהשמהשמהלומר, לומר, לומר, לומר,     יכוליםיכוליםיכוליםיכולים    אנואנואנואנו    סבראסבראסבראסברא    בדרךבדרךבדרךבדרך

    "ק,"ק,"ק,"ק,רערערערע    תלמידיתלמידיתלמידיתלמידי    מתומתומתומתו    זמןזמןזמןזמן    שבאותושבאותושבאותושבאותו    יייימפנמפנמפנמפנ    ,,,,עעעע""""בשבשבשבש
    לנולנולנולנו    ישישישיש    זהזהזהזה    שמפנישמפנישמפנישמפני    דוקאדוקאדוקאדוקא    ונתםונתםונתםונתםווווככככ    איןאיןאיןאין    ,,,,מהטורמהטורמהטורמהטור    אאאאוהווהווהווהו

    ודיניודיניודיניודיני    גזירותגזירותגזירותגזירות    ישראלישראלישראלישראל    כללכללכללכלל    עלעלעלעל    גזירהגזירהגזירהגזירה    לגזורלגזורלגזורלגזור
    מאורעותמאורעותמאורעותמאורעות    שארשארשארשאר    עלעלעלעל    רורורורוגזגזגזגז    לאלאלאלא    מדועמדועמדועמדוע    כיכיכיכי    ....לותלותלותלותייייאבאבאבאב

הרי היו עוד     ????לללל""""חזחזחזחז    בימיבימיבימיבימי    שאירעושאירעושאירעושאירעו    ללללרח"רח"רח"רח"    רעותרעותרעותרעות
    וכמווכמווכמווכמו    ובכל זאת לא גזרו עליהם.    כאלה עניינים,

    מאנשימאנשימאנשימאנשי    ],],],],סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין[[[[    מהירושלמימהירושלמימהירושלמימהירושלמי    לעיללעיללעיללעיל    שהבאתישהבאתישהבאתישהבאתי
    ומתוומתוומתוומתו    ,,,,אנשיםאנשיםאנשיםאנשים    עםעםעםעם    עגלותעגלותעגלותעגלות    דדדד""""ככככ    שמתושמתושמתושמתו    ,,,,רבירבירבירבי    ביתביתביתבית

    תלמידיתלמידיתלמידיתלמידי    שמיתתשמיתתשמיתתשמיתת    ,,,,אלאאלאאלאאלא    ....לללל""""כנכנכנכנ    אחדאחדאחדאחד    בפרקבפרקבפרקבפרק    כולםכולםכולםכולם
    זהזהזהזה    ומפניומפניומפניומפני    ,,,,קקקק""""ביהמביהמביהמביהמ    רבןרבןרבןרבןמחמחמחמח    ככככ""""גגגג    אותנואותנואותנואותנו    מזכירמזכירמזכירמזכיר    עעעע""""רררר

    ,,,,עצרתעצרתעצרתעצרת    ועדועדועדועד    מפסחמפסחמפסחמפסח    מתומתומתומתו    שכולםשכולםשכולםשכולם    ,,,,לללל""""חזחזחזחז    משמיענומשמיענומשמיענומשמיענו
    ככככ""""גגגג    אותנואותנואותנואותנו    שמזכירשמזכירשמזכירשמזכיר    ,,,,העומרהעומרהעומרהעומר    ספירתספירתספירתספירת    זמןזמןזמןזמן    שהיאשהיאשהיאשהיא

. ומפני זה משמיענו חז"ל . ומפני זה משמיענו חז"ל . ומפני זה משמיענו חז"ל . ומפני זה משמיענו חז"ל קקקק""""ביהמביהמביהמביהמ    רבןרבןרבןרבןמחמחמחמח
שכולם מתו מפסח ועד עצרת, שהיא זמן שכולם מתו מפסח ועד עצרת, שהיא זמן שכולם מתו מפסח ועד עצרת, שהיא זמן שכולם מתו מפסח ועד עצרת, שהיא זמן 
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ספירת העומר, שמזכיר אותנו ג"כ מחרבן ספירת העומר, שמזכיר אותנו ג"כ מחרבן ספירת העומר, שמזכיר אותנו ג"כ מחרבן ספירת העומר, שמזכיר אותנו ג"כ מחרבן 
ימר, שאמר ימר, שאמר ימר, שאמר ימר, שאמר ביהמ"ק, וכמו שהבאתי לעיל מאמביהמ"ק, וכמו שהבאתי לעיל מאמביהמ"ק, וכמו שהבאתי לעיל מאמביהמ"ק, וכמו שהבאתי לעיל מאמ

זכר למקדש הוא, ע"כ בהצטרף יחד אנו נוהגים זכר למקדש הוא, ע"כ בהצטרף יחד אנו נוהגים זכר למקדש הוא, ע"כ בהצטרף יחד אנו נוהגים זכר למקדש הוא, ע"כ בהצטרף יחד אנו נוהגים 
הקשר הוא, כי כתוב     כבר אבילות בימים האלו.כבר אבילות בימים האלו.כבר אבילות בימים האלו.כבר אבילות בימים האלו.

שהעומר הוא זכר למקדש. תשמעו איזה 
קישורים, איזה דברים. אפשר לעמוד 

        ולהשתומם. האם זו אמת?
        

, לכאורה יש קצת בסיס לדבר הזה, בעצםבעצםבעצםבעצם
מדברי הרמב"ם בהלכות מלכים, כי הרמב"ם 
כותב, שרבי עקיבא היה 'נושא כליו' של בר 
כוזיבא. אם רבי עקיבא נשא את כליו של בר 
כוזיבא, א"כ משמע שהוא השתתף עמו 
במלחמה. עזב את הישיבה, אין שיעורים ואין 
כלום, עכשיו יש מלחמות. הוא הולך להיות 
'נושא כליו' של בר כוזיבא. מצאנו את המונח 
'נושא כלים', אצל אבימלך בנביא בספר 
שופטים, נושא כלי זיינו, כלי מלחמה. וכן אצל 

  שאול ויהונתן, בספר שמואל. 
        

    ללללאאאאכך,  [פרק י"א ממלכים הל"ג]הרמב"ם  כותבכותבכותבכותב
    לעשותלעשותלעשותלעשות    צריךצריךצריךצריך    המשיחהמשיחהמשיחהמשיח    שהמלךשהמלךשהמלךשהמלך    ,,,,דעתךדעתךדעתךדעתך    עלעלעלעל    יעלהיעלהיעלהיעלה

    אואואואו, , , , בעולםבעולםבעולםבעולם    דבריםדבריםדבריםדברים    ומחדשומחדשומחדשומחדש, , , , ומופתיםומופתיםומופתיםומופתים    אותותאותותאותותאותות
    שהטפשיםשהטפשיםשהטפשיםשהטפשים    אלואלואלואלו    בדבריםבדבריםבדבריםבדברים    וכיוצאוכיוצאוכיוצאוכיוצא, , , , מתיםמתיםמתיםמתים    מחיהמחיהמחיהמחיה

    חכםחכםחכםחכם    עקיבא,עקיבא,עקיבא,עקיבא,    רבירבירבירבי    שהרישהרישהרישהרי    ....כןכןכןכן    הדברהדברהדברהדבר    איןאיןאיןאין. . . . אומריםאומריםאומריםאומרים
    כליוכליוכליוכליו    נושאנושאנושאנושא    היההיההיההיה    והואוהואוהואוהוא, , , , היההיההיההיה    משנהמשנהמשנהמשנה    מחכמימחכמימחכמימחכמי    גדולגדולגדולגדול
    שהואשהואשהואשהוא    עליועליועליועליו    אומראומראומראומר    היההיההיההיה    והואוהואוהואוהוא. . . . המלךהמלךהמלךהמלך    כוזבאכוזבאכוזבאכוזבא    בןבןבןבן    שלשלשלשל

    שהואשהואשהואשהוא    דורודורודורודורו    חכמיחכמיחכמיחכמי    וכלוכלוכלוכל    הואהואהואהוא    ודימהודימהודימהודימה, , , , המשיחהמשיחהמשיחהמשיח    המלךהמלךהמלךהמלך
, , , , שנהרגשנהרגשנהרגשנהרג    כיוןכיוןכיוןכיון    בעוונות.בעוונות.בעוונות.בעוונות.    שנהרגשנהרגשנהרגשנהרג    עדעדעדעד, , , , המשיחהמשיחהמשיחהמשיח    המלךהמלךהמלךהמלך

    אותאותאותאות    לאלאלאלא    חכמיםחכמיםחכמיםחכמים    ממנוממנוממנוממנו    שאלושאלושאלושאלו    ולאולאולאולא. . . . זהזהזהזה    שאינושאינושאינושאינו    נודענודענודענודע
        ....מופתמופתמופתמופת    ולאולאולאולא

        
פילפולים על עניין זה. הרי כתוב בגמרא  ישנםישנםישנםישנם

, כי אדרבה, החכמים [דף צ"ג ע"ב]בסנהדרין 
בדקו אותו אם הוא מֹוַרח ְוָדַאין, כי המשיח 
צריך להיות, והריחו ביראת ה', כמ"ש בספר 

שם כבר שואל זאת. אולם,  ישעיהו. הראב"ד
אי אפשר כעת להתפרׂש כעת לכל פרט ולכל 
עניין. בכל אופן, רואים בבירור, כי הרמב"ם 
כותב שרע"ק היה נושא כליו של בר כוזיבא. 

ואם ראש הישיבה, רבי עקיבא, היה כך, א"כ 
  בטח שכל התלמידים הצטרפו ג"כ למלחמה. 

, כך מפרש האברבנאל, בספר ישועות אמנםאמנםאמנםאמנם
סיפור בר סיפור בר סיפור בר סיפור בר הוא מביא, כי  [דף ל"א].חו משי

ולא תמצא ולא תמצא ולא תמצא ולא תמצא  כוזיבא, הוא קצר אצלינו מאד,כוזיבא, הוא קצר אצלינו מאד,כוזיבא, הוא קצר אצלינו מאד,כוזיבא, הוא קצר אצלינו מאד,
ממנו כי אם מעט מזעיר, בתלמוד ובמדרשים. ממנו כי אם מעט מזעיר, בתלמוד ובמדרשים. ממנו כי אם מעט מזעיר, בתלמוד ובמדרשים. ממנו כי אם מעט מזעיר, בתלמוד ובמדרשים. 
אבל בספרי דברי הימים אשר לרומיים, ראיתי אבל בספרי דברי הימים אשר לרומיים, ראיתי אבל בספרי דברי הימים אשר לרומיים, ראיתי אבל בספרי דברי הימים אשר לרומיים, ראיתי 
אני דברים רבים ועצומים במלחמותיו ומגבורת אני דברים רבים ועצומים במלחמותיו ומגבורת אני דברים רבים ועצומים במלחמותיו ומגבורת אני דברים רבים ועצומים במלחמותיו ומגבורת 

בר כוזיבא, היה ליבו, ואכזריותו על האויבים. ליבו, ואכזריותו על האויבים. ליבו, ואכזריותו על האויבים. ליבו, ואכזריותו על האויבים. 
אינני יודע מדוע הוא משהו גדול. האמת היא, 

לא הזכיר זאת, הרי כתוב, שבצבא של בר 
כוזיבא, היו ארבע מאות אלף חיילים. היו לו 
מאתיים אלף, קטועי אצבע. הוא אמר, כי רק 
מי שמסוגל לקטוע את אצבעו, הוא ישתתף 
עמו במלחמה. אמרו לו חכמים, עד מתי אתה 
עושה ישראל בעלי מומים. אז הוא אמר להם, 

אבדוק אותם? כיצד אדע, מי גיבור  א"כ איך
ואמיץ, מי לא מפחד? אמרו לו, תבדוק ע"י 
שתוך כדי שהוא דוהר על הסוס, הוא יכול 
לעקור ארז מן הלבנון. עשה כך, והיו לו עוד 
מאתיים אלף. רואים, שהם היו גיבורים אדירים. 

  ואם כך היו הם, מה הוא היה? 
        

ד'  [פרקאומרים בירושלמי מסכת תענית  חז"לחז"לחז"לחז"ל
הלכה ה', איכה רבתי ב', וכן במדרש הגדול פ' כי תבוא 

, שאפילו אדריינוס לא האמין, כי בר ]דף תרכ"ז
כוזיבא נהרג. כיצד הוא מת? הרי רבי אלעזר 
המודעי היה מתפלל, שלא תיחרב ביתר. הוא 
התפלל ואמר, רבונו של עולם, אל תשב בדין 
היום. והיה מצור על ביתר, במשך שלש שנים. 
אדרינוס כבר חשב לעזוב את ביתר, הוא כבר 
התייאש, ראה שהוא לא מצליח. אבל היה כותי 
אחד, שאמר לו, אני אסדר את העניינים. נכנס 
אותו כותי לעיר, וראה את רבי אלעזר המודעי 
שהוא מתפלל, ולחש לו משהו באזנו. רבי 
אלעזר המודעי, לא התייחס לכך. היה שקוע 

ראו, שאותו כותי בתפילתו. כאשר האנשים 
לחש משהו באוזנו של ר"א המודעי, הם לקחו 
אותו לבר כוזיבא. הם אמרו לבר כוזיבא, 
תשמע, הוא אמר משהו לחביבך, דהיינו לדֹוד 
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שלך, רבי אלעזר המודעי. שאל בן כוזיבא את 
הכותי הזה, מה אמרת לו? ענה, מה אגיד לך? 
אם אגלה לכם, המלך אדריינוס יהרוג אותי. 

א אגלה, אז אתה תהרוג אותי. בין כה ואם ל
וכה אני מת. לאחר מכן אמר אותו כותי, שרבי 
אלעזר אמר לו, שהוא ימסור את העיר ביד 
הרומיים. נבהל בר כוזיבא, הלך ושאל את ר"א 
המודעי, מה הכותי הזה אמר לך? ענה לו, ולא 
כלום. שאל אותו, מה אתה ענית לו? אמר לו, 

ן בעיטה לר"א ולא כלום. בר כוזיבא נת
המודעי, והרג אותו, מרוב כעס. כביכול, מה, 
אתה משקר? יצתה בת קול ואמרה, אתה הרגת 
את זרועם של ישראל וכו', ובאותו היום נפלה 
ביתר. הרי אדרינוס קיסר, הביאו לו את בר 
כוזיבא, שהוא הרוג. והוא אמר, כי לא יכול 
להיות שהוא נהרג במלחמה, אני רוצה לראות 

ופה. הוא ראה אותה, ואמר כי ראה את הג
שישנו נחש שהיה כרוך עליו. הוא אמר, לולי 
שהקב"ה הרג אותו, אנחנו לא היינו מסוגלים 
להרוג אותו. אמרתי בקיצור, כי הזמן קצר, ומי 

  שירצה יעיין שם.
        

העורך, כדאי להביא את לשון הירושלמי  [אמר[אמר[אמר[אמר
    היההיההיההיה' ' ' ' רררר    ברוךברוךברוךברוך    אלעאיאלעאיאלעאיאלעאי' ' ' ' רררר    בןבןבןבן    יהודהיהודהיהודהיהודה    רררר""""אאאא    תניתניתניתנישם, 

    והידיםוהידיםוהידיםוהידים    יעקביעקביעקביעקב    קולקולקולקול    הקולהקולהקולהקול) ) ) ) כבכבכבכב, , , , כזכזכזכז    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית((((    ששששדורדורדורדור
    ידיידיידיידי    לולולולו    שעשושעשושעשושעשו    ממהממהממהממה    צווחצווחצווחצווח    יעקביעקביעקביעקב    שלשלשלשל    קולוקולוקולוקולו    ,,,,עשועשועשועשו    ידיידיידיידי

    היההיההיההיה' ' ' ' רררר    עקיבהעקיבהעקיבהעקיבה    יוחייוחייוחייוחי    בןבןבןבן    שמעוןשמעוןשמעוןשמעון' ' ' ' רררר    תניתניתניתני. . . . בביתרבביתרבביתרבביתר    עשועשועשועשו
    דרךדרךדרךדרך    ,,,,מיעקבמיעקבמיעקבמיעקב    כוכבכוכבכוכבכוכב    דרךדרךדרךדרך) ) ) ) יזיזיזיז, , , , כדכדכדכד    במדברבמדברבמדברבמדבר((((    דורשדורשדורשדורש

    כוזבהכוזבהכוזבהכוזבה    ברברברבר    חמיחמיחמיחמי    הוההוההוההוה    כדכדכדכד    עקיבהעקיבהעקיבהעקיבה' ' ' ' רררר. . . . מיעקבמיעקבמיעקבמיעקב    כוזבאכוזבאכוזבאכוזבא
    יוחנןיוחנןיוחנןיוחנן' ' ' ' רררר    לללל""""אאאא    ....משיחאמשיחאמשיחאמשיחא    מלכאמלכאמלכאמלכא    הואהואהואהוא    דיןדיןדיןדין    ,,,,אמראמראמראמר    הוההוההוההוה
    ועדייןועדייןועדייןועדיין    בלחייךבלחייךבלחייךבלחייך    עשביםעשביםעשביםעשבים    יעלויעלויעלויעלו    ,,,,עקיבהעקיבהעקיבהעקיבה    ,,,,תורתאתורתאתורתאתורתא    בןבןבןבן
    קיסרקיסרקיסרקיסר    אדריינוסאדריינוסאדריינוסאדריינוס    קולקולקולקול    יוחנןיוחנןיוחנןיוחנן    רררר""""אאאא. . . . יבאיבאיבאיבא    לאלאלאלא    דודדודדודדוד    בןבןבןבן

    יוחנןיוחנןיוחנןיוחנן    רררר""""אאאא. . . . ריבואריבואריבואריבוא    אלףאלףאלףאלף    שמוניםשמוניםשמוניםשמונים    בביתרבביתרבביתרבביתר    הורגהורגהורגהורג
    מקיפיןמקיפיןמקיפיןמקיפין    היוהיוהיוהיו    קרנותקרנותקרנותקרנות    תוקעיתוקעיתוקעיתוקעי    שלשלשלשל    זוגזוגזוגזוג    אלףאלףאלףאלף    שמוניםשמוניםשמוניםשמונים

    כמהכמהכמהכמה    עלעלעלעל    ממונהממונהממונהממונה    היההיההיההיה    ואחדואחדואחדואחד    אחדאחדאחדאחד    וכלוכלוכלוכל    ,,,,ביתרביתרביתרביתר    אתאתאתאת
    מאתיםמאתיםמאתיםמאתים    לולולולו    והיהוהיהוהיהוהיה    ,,,,כוזבהכוזבהכוזבהכוזבה    בןבןבןבן    שםשםשםשם    והיהוהיהוהיהוהיה    ....חיילותחיילותחיילותחיילות

    עדעדעדעד    ,,,,לולולולו    ואמרוואמרוואמרוואמרו    חכמיםחכמיםחכמיםחכמים    שלחושלחושלחושלחו. . . . אצבעאצבעאצבעאצבע    מטיפימטיפימטיפימטיפי    אלףאלףאלףאלף
    ????מומיןמומיןמומיןמומין    בעליבעליבעליבעלי    ישראלישראלישראלישראל    אתאתאתאת    עושהעושהעושהעושה    אתהאתהאתהאתה    אימתיאימתיאימתיאימתי

    ,,,,לולולולו    אמרואמרואמרואמרו. . . . לבדקןלבדקןלבדקןלבדקן    איפשראיפשראיפשראיפשר    היאךהיאךהיאךהיאך    וכיוכיוכיוכי    ,,,,להןלהןלהןלהן    אמראמראמראמר
    מןמןמןמן    ארץארץארץארץ    ועוקרועוקרועוקרועוקר    סוסוסוסוסוסוסוסו    עלעלעלעל    רוכברוכברוכברוכב    שאינושאינושאינושאינו    מימימימי    כלכלכלכל

    לולולולו    היוהיוהיוהיו    ....שלךשלךשלךשלך    באיסרטיאבאיסרטיאבאיסרטיאבאיסרטיא    נכתבנכתבנכתבנכתב    יהיהיהיהיהיהיהיה    לאלאלאלא    ,,,,לבנוןלבנוןלבנוןלבנון

    דהוהדהוהדהוהדהוה    וכדוכדוכדוכד    ....כךכךכךכך    אלףאלףאלףאלף    ומאתיםומאתיםומאתיםומאתים    ,,,,כךכךכךכך    אלףאלףאלףאלף    מאתיםמאתיםמאתיםמאתים
    לאלאלאלא    ,,,,דעלמאדעלמאדעלמאדעלמא    ריבוניהריבוניהריבוניהריבוניה    ,,,,אמראמראמראמר    הוההוההוההוה    לקרבאלקרבאלקרבאלקרבא    נפקנפקנפקנפק

    אתהאתהאתהאתה    הלאהלאהלאהלא) ) ) ) יביביביב, , , , סססס    תהליםתהליםתהליםתהלים((((    תכסוףתכסוףתכסוףתכסוף    ולאולאולאולא    תסעודתסעודתסעודתסעוד
    שלששלששלששלש    ....בצבאותינובצבאותינובצבאותינובצבאותינו    תצאתצאתצאתצא    ולאולאולאולא    זנחתנוזנחתנוזנחתנוזנחתנו    אלהיםאלהיםאלהיםאלהים

. . . . ביתרביתרביתרביתר    עלעלעלעל    מקיףמקיףמקיףמקיף    אדריינוסאדריינוסאדריינוסאדריינוס    עשהעשהעשהעשה    ומחצהומחצהומחצהומחצה    שניםשניםשניםשנים
    ועלועלועלועל    השקהשקהשקהשק    עלעלעלעל    יושביושביושביושב    המודעיהמודעיהמודעיהמודעי    אלעזראלעזראלעזראלעזר' ' ' ' רררר    והוהוהוהוהוהוהוה

    העולמיםהעולמיםהעולמיםהעולמים    רבוןרבוןרבוןרבון    ,,,,ואומרואומרואומרואומר    יוםיוםיוםיום    בכלבכלבכלבכל    ומתפללומתפללומתפללומתפלל    האפרהאפרהאפרהאפר
    בעאבעאבעאבעא    ....היוםהיוםהיוםהיום    בדיןבדיןבדיןבדין    תשבתשבתשבתשב    אלאלאלאל    ,,,,היוםהיוםהיוםהיום    בדיןבדיןבדיןבדין    תשבתשבתשבתשב    אלאלאלאל

    לאלאלאלא    כותייכותייכותייכותיי    חדחדחדחד    ליהליהליהליה    אמראמראמראמר. . . . ליהליהליהליה    מיזלמיזלמיזלמיזל    אדריינוסאדריינוסאדריינוסאדריינוס
    לךלךלךלך    ומשליםומשליםומשליםומשלים    מיעבדמיעבדמיעבדמיעבד    מהמהמהמה    חמיחמיחמיחמי    דאנאדאנאדאנאדאנא    ,,,,לךלךלךלך    תיזילתיזילתיזילתיזיל

    עאלעאלעאלעאל    ,,,,ינתאינתאינתאינתאדמדדמדדמדדמד    ביבאביבאביבאביבא    מןמןמןמן    ליהליהליהליה    עאלעאלעאלעאל    ....מדינתאמדינתאמדינתאמדינתא
    עבדעבדעבדעבד. . . . מצלימצלימצלימצלי    קאיםקאיםקאיםקאים    המודעיהמודעיהמודעיהמודעי    אלעזראלעזראלעזראלעזר    רבירבירבירבי    ואשכחואשכחואשכחואשכח
    בניבניבניבני    חמוניהחמוניהחמוניהחמוניה    ....אודניהאודניהאודניהאודניה    בגובגובגובגו    ליהליהליהליה    לחישלחישלחישלחיש    נפשיהנפשיהנפשיהנפשיה

    ,,,,ליהליהליהליה    אמרוןאמרוןאמרוןאמרון. . . . כוזבאכוזבאכוזבאכוזבא    בןבןבןבן    גביגביגביגבי    ואייתוניהואייתוניהואייתוניהואייתוניה    מדינתאמדינתאמדינתאמדינתא
    מהמהמהמה    ליהליהליהליה    אמראמראמראמר    ....לחביבךלחביבךלחביבךלחביבך    משתעימשתעימשתעימשתעי    סבאסבאסבאסבא    ההןההןההןההן    חמינןחמינןחמינןחמינן

    אמראמראמראמר    אנאאנאאנאאנא    ,,,,ליהליהליהליה    אמראמראמראמר    ....לךלךלךלך    אמראמראמראמר    ומהומהומהומה    ליהליהליהליה    אמרתאמרתאמרתאמרת
    אתאתאתאת    ,,,,לךלךלךלך    אמראמראמראמר    אנאאנאאנאאנא    לאלאלאלא    ואיואיואיואי    ....לילילילי    קטלקטלקטלקטל    מלכאמלכאמלכאמלכא    ,,,,לךלךלךלך

    אמראמראמראמר    ....אתאתאתאת    ולאולאולאולא    יתייתייתייתי    קטלקטלקטלקטל    מלכאמלכאמלכאמלכא    לילילילי    טבטבטבטב    ....יתייתייתייתי    קטלקטלקטלקטל
    גביגביגביגבי    אתאאתאאתאאתא. . . . מדינתאימדינתאימדינתאימדינתאי    משליםמשליםמשליםמשלים    נאנאנאנאדאדאדאדא    לילילילי    אמראמראמראמר    ,,,,ליהליהליהליה
    הדיןהדיןהדיןהדין    לךלךלךלך    אמראמראמראמר    מהמהמהמה    ליהליהליהליה    אמראמראמראמר    המודעיהמודעיהמודעיהמודעי    אלעזראלעזראלעזראלעזר    רבירבירבירבי

    ....ליהליהליהליה    אמרתאמרתאמרתאמרת    מהמהמהמה    ....כלוםכלוםכלוםכלום    לאלאלאלא    ,,,,ליהליהליהליה    אמראמראמראמר    ....כותייאכותייאכותייאכותייא
    מידמידמידמיד. . . . וקטליהוקטליהוקטליהוקטליה    בעוטבעוטבעוטבעוט    חדחדחדחד    ליהליהליהליה    כלום. יהיבכלום. יהיבכלום. יהיבכלום. יהיב    לאלאלאלא    לללל""""אאאא

    רעירעירעירעי    הויהויהויהוי) ) ) ) יאיאיאיא    זכריהזכריהזכריהזכריה((((    ואמרהואמרהואמרהואמרה    קולקולקולקול    בתבתבתבת    יצאתיצאתיצאתיצאת
    ימינוימינוימינוימינו    עיןעיןעיןעין    ועלועלועלועל    זרועוזרועוזרועוזרועו    עלעלעלעל    חרבחרבחרבחרב    הצאןהצאןהצאןהצאן    עזביעזביעזביעזבי    האלילהאלילהאלילהאליל

    הרגתהרגתהרגתהרגת    תכההתכההתכההתכהה    כההכההכההכהה    ימינוימינוימינוימינו    ועיןועיןועיןועין    תיבשתיבשתיבשתיבש    יבושיבושיבושיבוש    זרועוזרועוזרועוזרועו
    ישראלישראלישראלישראל    כלכלכלכל    שלשלשלשל    זרועןזרועןזרועןזרוען    המודעיהמודעיהמודעיהמודעי    אלעזראלעזראלעזראלעזר    רבירבירבירבי    אתאתאתאת
    יבשיבשיבשיבש    האישהאישהאישהאיש    אותואותואותואותו    שלשלשלשל    זרועוזרועוזרועוזרועו    לפיכךלפיכךלפיכךלפיכך    ימינםימינםימינםימינם    ועיןועיןועיןועין

    ביתרביתרביתרביתר    נלכדהנלכדהנלכדהנלכדה    מידמידמידמיד. . . . תכההתכההתכההתכהה    כההכההכההכהה    ימינוימינוימינוימינו    ועיןועיןועיןועין    תיבשתיבשתיבשתיבש
    גביגביגביגבי    רישיהרישיהרישיהרישיה    טעינוןטעינוןטעינוןטעינון    ןןןןאתואתואתואתו    ....בהבהבהבהוזוזוזוזככככ    בןבןבןבן    ונהרגונהרגונהרגונהרג

    ליהליהליהליה    אמראמראמראמר    ????הדיןהדיןהדיןהדין    קטלקטלקטלקטל    מאןמאןמאןמאן    ,,,,לוןלוןלוןלון    אמראמראמראמר    ....אדריינוסאדריינוסאדריינוסאדריינוס
    לילילילי    חמיחמיחמיחמי    לילילילי    אמראמראמראמר    ....קטלתיהקטלתיהקטלתיהקטלתיה    אנאאנאאנאאנא    ,,,,כותייאכותייאכותייאכותייא    חדחדחדחד

    כרוכהכרוכהכרוכהכרוכה    חכינהחכינהחכינהחכינה    אשכחאשכחאשכחאשכח. . . . פטומיהפטומיהפטומיהפטומיה    ליהליהליהליה    חמיחמיחמיחמי    ....פטומיהפטומיהפטומיהפטומיה
    הוההוההוההוה    מאןמאןמאןמאן    ה,ה,ה,ה,דקטלידקטלידקטלידקטלי    אלהאאלהאאלהאאלהא    אילוליאילוליאילוליאילולי    אמראמראמראמר    ....עליועליועליועליו
    כיכיכיכי    לאלאלאלא    אםאםאםאם) ) ) ) לבלבלבלב    דבריםדבריםדבריםדברים((((    עליועליועליועליו    וקראוקראוקראוקרא    ????קטליקטליקטליקטלי    יכיליכיליכיליכיל
  ....]]]]הסגירםהסגירםהסגירםהסגירם' ' ' ' והוהוהוה    מכרםמכרםמכרםמכרם    צורםצורםצורםצורם

  
ושהוא הלך ושהוא הלך ושהוא הלך ושהוא הלך האברבנאל שם וכותב כך,  ממשיךממשיךממשיךממשיך

לאלכסנדריה של מצרים, ועשה נקמה גדולה לאלכסנדריה של מצרים, ועשה נקמה גדולה לאלכסנדריה של מצרים, ועשה נקמה גדולה לאלכסנדריה של מצרים, ועשה נקמה גדולה 
באוכלוסי רומי שהיו שם, ונתפשט בכל מלכות באוכלוסי רומי שהיו שם, ונתפשט בכל מלכות באוכלוסי רומי שהיו שם, ונתפשט בכל מלכות באוכלוסי רומי שהיו שם, ונתפשט בכל מלכות 
מצרים ובבל, ואיש לא עמד בפניו. ובכל מקום מצרים ובבל, ואיש לא עמד בפניו. ובכל מקום מצרים ובבל, ואיש לא עמד בפניו. ובכל מקום מצרים ובבל, ואיש לא עמד בפניו. ובכל מקום 
שהיה הולך, היה שופך דמי האויבים כמים, שהיה הולך, היה שופך דמי האויבים כמים, שהיה הולך, היה שופך דמי האויבים כמים, שהיה הולך, היה שופך דמי האויבים כמים, 
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מבלי חמלה. ובאו על זה בספריהם סיפורים מבלי חמלה. ובאו על זה בספריהם סיפורים מבלי חמלה. ובאו על זה בספריהם סיפורים מבלי חמלה. ובאו על זה בספריהם סיפורים 
עקיבא נושא כליו, ר"ל עקיבא נושא כליו, ר"ל עקיבא נושא כליו, ר"ל עקיבא נושא כליו, ר"ל     גדולים. ולכן היה רביגדולים. ולכן היה רביגדולים. ולכן היה רביגדולים. ולכן היה רבי

כלי מלחמתו, לפי שלא שיער עניינו בדבר כלי מלחמתו, לפי שלא שיער עניינו בדבר כלי מלחמתו, לפי שלא שיער עניינו בדבר כלי מלחמתו, לפי שלא שיער עניינו בדבר 
המשפט ולימוד התורה, כמו שעתיד להיות המשפט ולימוד התורה, כמו שעתיד להיות המשפט ולימוד התורה, כמו שעתיד להיות המשפט ולימוד התורה, כמו שעתיד להיות 
משיח בן דוד. אבל לעניין המלחמות והנקמות משיח בן דוד. אבל לעניין המלחמות והנקמות משיח בן דוד. אבל לעניין המלחמות והנקמות משיח בן דוד. אבל לעניין המלחמות והנקמות 
בלבד, עשאו משיח אלהים. אמנם, שאר חכמי בלבד, עשאו משיח אלהים. אמנם, שאר חכמי בלבד, עשאו משיח אלהים. אמנם, שאר חכמי בלבד, עשאו משיח אלהים. אמנם, שאר חכמי 
ישראל לא קיבלו ממנו, שיהיה זה משיח בן ישראל לא קיבלו ממנו, שיהיה זה משיח בן ישראל לא קיבלו ממנו, שיהיה זה משיח בן ישראל לא קיבלו ממנו, שיהיה זה משיח בן 

כך אומר רבינו יצחק אברבנאל, והוא . . . . וכו'יוסף יוסף יוסף יוסף 
  בין את הרמב"ם כפישוטו.ה
        

מהר"ץ חיות, שהוא ג"כ אחד מן ההולכים  אבלאבלאבלאבל
בעיקבות הרמב"ם, הוא לא הבין כך. אלא, 
ש'נושא כליו' היינו, בלשון מליצה. כלומר, 
שרבי עקיבא תמך בבר כוזיבא. זה לא שהוא 
השתתף במלחמה בפועל, ועזר לבר כוזיבא 
להילחם, אלא שהוא חיזק ועודד את בר 

, אמר עליו שהוא המלך המשיח וכו'. כך כוזיבא
מפרש מהר"ץ חיות. א"כ, כבר אי אפשר 

  להכריע בכך.
        

[סימן ו', כותב מהר"ץ חיות בספר אמרי בינה  כךכךכךכך
ע"י שהרג את ר"א ע"י שהרג את ר"א ע"י שהרג את ר"א ע"י שהרג את ר"א , , בהערה למטה]דף תתקמ"ד

המודעי, מיד נלכדה ביתר, ונהרג בן כוזיבא, המודעי, מיד נלכדה ביתר, ונהרג בן כוזיבא, המודעי, מיד נלכדה ביתר, ונהרג בן כוזיבא, המודעי, מיד נלכדה ביתר, ונהרג בן כוזיבא, 
כמו שרמז ע"ז גם כן מרן הכ"מ. ויתכן גם כן כמו שרמז ע"ז גם כן מרן הכ"מ. ויתכן גם כן כמו שרמז ע"ז גם כן מרן הכ"מ. ויתכן גם כן כמו שרמז ע"ז גם כן מרן הכ"מ. ויתכן גם כן 

מב"ם 'ונהרג בעוונות', היינו עון זה, מב"ם 'ונהרג בעוונות', היינו עון זה, מב"ם 'ונהרג בעוונות', היינו עון זה, מב"ם 'ונהרג בעוונות', היינו עון זה, לשון הרלשון הרלשון הרלשון הר
שהרג ר"א המודעי גרם לו. ומה שכתב שהרג ר"א המודעי גרם לו. ומה שכתב שהרג ר"א המודעי גרם לו. ומה שכתב שהרג ר"א המודעי גרם לו. ומה שכתב 
הרמב"ם, דרבי עקיבא 'נושא כליו', היינו שהיה הרמב"ם, דרבי עקיבא 'נושא כליו', היינו שהיה הרמב"ם, דרבי עקיבא 'נושא כליו', היינו שהיה הרמב"ם, דרבי עקיבא 'נושא כליו', היינו שהיה 
תומך ידו בכל עוז, כמו שכתוב בירושלמי תומך ידו בכל עוז, כמו שכתוב בירושלמי תומך ידו בכל עוז, כמו שכתוב בירושלמי תומך ידו בכל עוז, כמו שכתוב בירושלמי 
ובמדרש, תני רשב"י, עקיבא רבי היה אומר ובמדרש, תני רשב"י, עקיבא רבי היה אומר ובמדרש, תני רשב"י, עקיבא רבי היה אומר ובמדרש, תני רשב"י, עקיבא רבי היה אומר 

. . . . וכו''דרך כוכב מיעקב' דרך כוזיבא מיעקב 'דרך כוכב מיעקב' דרך כוזיבא מיעקב 'דרך כוכב מיעקב' דרך כוזיבא מיעקב 'דרך כוכב מיעקב' דרך כוזיבא מיעקב 
דור, והחזיק דור, והחזיק דור, והחזיק דור, והחזיק ומפני דרבי עקיבא היה הגדול שבומפני דרבי עקיבא היה הגדול שבומפני דרבי עקיבא היה הגדול שבומפני דרבי עקיבא היה הגדול שב

בימינו, הוי כנושא כליו, היינו התומך בידו בכל בימינו, הוי כנושא כליו, היינו התומך בידו בכל בימינו, הוי כנושא כליו, היינו התומך בידו בכל בימינו, הוי כנושא כליו, היינו התומך בידו בכל 
        ....וכו'עוז עוז עוז עוז 

        
היא, שדברי הרמב"ם הללו בלא"ה הם האמת האמת האמת האמת 

תמוהים קצת, כי לא מצאו בשום מקום, היכן 
המקור לדברי הרמב"ם הללו? מהיכן הרמב"ם 
לקח זאת, שרבי עקיבא היה נושא כליו של 

כא כא כא כא צריך עיון, היצריך עיון, היצריך עיון, היצריך עיון, היכוזיבא? הכסף משנה אומר, 
כתוב,  [דף י"ח]ובספר יוחסין מייתי ליה. מייתי ליה. מייתי ליה. מייתי ליה. 

, לא מצאנו , לא מצאנו , לא מצאנו , לא מצאנו [קל וחומר בש"ס. יב"ן]במדרשות במדרשות במדרשות במדרשות 
שהיה נושא כליו, אלא בעבור שהיה משבט שהיה נושא כליו, אלא בעבור שהיה משבט שהיה נושא כליו, אלא בעבור שהיה משבט שהיה נושא כליו, אלא בעבור שהיה משבט 
יהודה, והיה עושה מלחמות וגבורות ומצליח, יהודה, והיה עושה מלחמות וגבורות ומצליח, יהודה, והיה עושה מלחמות וגבורות ומצליח, יהודה, והיה עושה מלחמות וגבורות ומצליח, 

  וכו'. חשב עליו שהוא משיח חשב עליו שהוא משיח חשב עליו שהוא משיח חשב עליו שהוא משיח 
        

מאיר מאזוז שליט"א, בגליון אור תורה  הרה"גהרה"גהרה"גהרה"ג
, העלה את השאלה דף ק"ו]סימן ק"ו, [שנת תשע"ג, 

ששאלנו בשיעור הקודם, מדוע לא עשו 
תפילות ותעניות בכדי לעצור את הגזירה? והוא 
מתרץ זאת, על פי הדברים הללו. דהיינו, כיון 

  שזאת היתה שעת מלחמה. 
        

נמשך אחר הדעות הללו, ועוד מעט תראו  הואהואהואהוא
מצאו מקור נוסף  הםמהיכן המקור שלהם. 

שרירא גאון כתוב, להיתלות בו, כי באיגרת רב 
שהיה שמדא על תלמידי רבי עקיבא. מה זה 
השמד? ולמה דוקא על תלמידי רבי עקיבא? 

  אלא, בגלל שהם השתתפו במלחמה. 
  

מה שאמרו בגמרא מה שאמרו בגמרא מה שאמרו בגמרא מה שאמרו בגמרא תתכ"ב כתוב כך,  בדףבדףבדףבדף
יבמות, שמתו באסכרה מפני שלא נהגו כבוד יבמות, שמתו באסכרה מפני שלא נהגו כבוד יבמות, שמתו באסכרה מפני שלא נהגו כבוד יבמות, שמתו באסכרה מפני שלא נהגו כבוד 

היו ניצולים היו ניצולים היו ניצולים היו ניצולים     זה בזה, היינו שאם נהגו כבוד זב"זזה בזה, היינו שאם נהגו כבוד זב"זזה בזה, היינו שאם נהגו כבוד זב"זזה בזה, היינו שאם נהגו כבוד זב"ז
בדרך נס בזכות התורה, ואולי היה גם בר בדרך נס בזכות התורה, ואולי היה גם בר בדרך נס בזכות התורה, ואולי היה גם בר בדרך נס בזכות התורה, ואולי היה גם בר 
כוכבא מנצח בזכותם. ודרך חז"ל בכ"מ, כוכבא מנצח בזכותם. ודרך חז"ל בכ"מ, כוכבא מנצח בזכותם. ודרך חז"ל בכ"מ, כוכבא מנצח בזכותם. ודרך חז"ל בכ"מ, 
להעלים העניין, מפני מלכות הרשעה. להעלים העניין, מפני מלכות הרשעה. להעלים העניין, מפני מלכות הרשעה. להעלים העניין, מפני מלכות הרשעה. 
שמעתם? חז"ל לא רצו לכתוב את הדברים 
הללו בצורה מפורשת, כיון שהיה פחד מפני 

        המלכות. 
        

וכן שמעתי מאבא מארי הגאון זצ"ל, שבגמרא וכן שמעתי מאבא מארי הגאון זצ"ל, שבגמרא וכן שמעתי מאבא מארי הגאון זצ"ל, שבגמרא וכן שמעתי מאבא מארי הגאון זצ"ל, שבגמרא 
שאלו 'מאי חנוכה'? שאלו 'מאי חנוכה'? שאלו 'מאי חנוכה'? שאלו 'מאי חנוכה'?     ע"ב][דף כ"א סוף שבת שבת שבת שבת 

והשיבו, מפני נס פך השמן. וקיצרו כ"כ בעיקר והשיבו, מפני נס פך השמן. וקיצרו כ"כ בעיקר והשיבו, מפני נס פך השמן. וקיצרו כ"כ בעיקר והשיבו, מפני נס פך השמן. וקיצרו כ"כ בעיקר 
הנס, שהוא הנצחון על היוונים, ורמזוהו במלה הנס, שהוא הנצחון על היוונים, ורמזוהו במלה הנס, שהוא הנצחון על היוונים, ורמזוהו במלה הנס, שהוא הנצחון על היוונים, ורמזוהו במלה 

למה חז"ל לא דיברו על . . . . וכו'אחת דרך אגב אחת דרך אגב אחת דרך אגב אחת דרך אגב 
וגם רבינו הקדוש במשנה, וגם רבינו הקדוש במשנה, וגם רבינו הקדוש במשנה, וגם רבינו הקדוש במשנה,     הניצחון על היונים?

אלא לא הזכיר נס חנוכה כלל, רק בהבלעה. לא הזכיר נס חנוכה כלל, רק בהבלעה. לא הזכיר נס חנוכה כלל, רק בהבלעה. לא הזכיר נס חנוכה כלל, רק בהבלעה. 
חדו לכתוב פמפני פחד האומות. מפני פחד האומות. מפני פחד האומות. מפני פחד האומות.     התירוץ הוא,

תשמעו איזה דברים מוזרים.     את הדברים הללו.
אבל לפי זה הוא מתרץ, למה לא הרעישו 
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 ב' [שמואלעולמות? כי זה דרך המלחמה, כמ"ש 
  .ֶהָחֶרבֶהָחֶרבֶהָחֶרבֶהָחֶרב    ּתֹאַכלּתֹאַכלּתֹאַכלּתֹאַכל    ְוָכֶזהְוָכֶזהְוָכֶזהְוָכֶזה    ָכזֹהָכזֹהָכזֹהָכזֹה כ"ה] י"א,

        
הזה, נשמע לי מוזר מאד. אבל ראיתי  התירוץהתירוץהתירוץהתירוץ

בהמשך דבריו, כי את התירוץ הזה כבר אמרו 
לפניו, רבנים שהם "דתיים". והדבר מאד תמוה 
בעיני. וכי חז"ל לא אמרו על הרומיים, כי כל 
מה שתיקנו, לצורך עצמם תיקנו? היכן רואים, 
שחז"ל פחדו מן הרומיים? הרי כתבו על 

ם בגמרא מסכת הרומיים, דברים גרועים. ג
כל מה שתיקנו, לצורך כל מה שתיקנו, לצורך כל מה שתיקנו, לצורך כל מה שתיקנו, לצורך  [דף ל"ה ע"ב],שבת 

, [דף ב' ע"ב]וכו'. ומסכת עבודה זרה עצמם תיקנו עצמם תיקנו עצמם תיקנו עצמם תיקנו 
וכו'. וכי הם לעתיד לבוא באה מלכות רומי לעתיד לבוא באה מלכות רומי לעתיד לבוא באה מלכות רומי לעתיד לבוא באה מלכות רומי 

  פחדו מהרומיים? 
        

, חז"ל כתבו. ישנה צנזורה על יש"ו הנצרי אפילואפילואפילואפילו
בדפוסים האחרונים, אבל אצל חז"ל לא היה 
צנזורה, הם כתבו זאת במפורש בגמרא מס' 
סנהדרין. אמנם בגמרות שנדפסו בעבר, 
השמיטו זאת, מחמת הצנזורה. אבל היום 
בזמנינו, כבר מחזירים זאת. חז"ל כותבים על 
יש"ו הנצרי, העלו זאת בגמרא במפורש בצורה 

    לישועלישועלישועלישוע    תלאוהותלאוהותלאוהותלאוהו    הפסחהפסחהפסחהפסח    בערבבערבבערבבערב    ,,,,והתניאוהתניאוהתניאוהתניא גלויה,
    ישועישועישועישוע    ,,,,יוםיוםיוםיום    ארבעיםארבעיםארבעיםארבעים    לפניולפניולפניולפניו    יוצאיוצאיוצאיוצא    וכרוזוכרוזוכרוזוכרוז    ,,,,הנצריהנצריהנצריהנצרי
    והדיחוהדיחוהדיחוהדיח    והסיתוהסיתוהסיתוהסית    שכישףשכישףשכישףשכישף    עלעלעלעל    להיסקללהיסקללהיסקללהיסקל    יוצאיוצאיוצאיוצא    הנצריהנצריהנצריהנצרי

. . . . וילמדוילמדוילמדוילמד    יבואיבואיבואיבוא    זכותזכותזכותזכות    לולולולו    שיודעשיודעשיודעשיודע    מימימימי    כלכלכלכל    ,,,,ישראלישראלישראלישראל    אתאתאתאת
    רררראמאמאמאמ. . . . הפסחהפסחהפסחהפסח    בערבבערבבערבבערב    ותלאוהוותלאוהוותלאוהוותלאוהו    ,,,,זכותזכותזכותזכות    לולולולו    מצאומצאומצאומצאו    לאלאלאלא

    ְזכותְזכותְזכותְזכות    ֵליהֵליהֵליהֵליה    ֵכיֵכיֵכיֵכיוְ וְ וְ וְ פַּ פַּ פַּ פַּ הַ הַ הַ הַ     ררררבַּ בַּ בַּ בַּ     הנצריהנצריהנצריהנצרי    ישועישועישועישוע    ,,,,הּ הּ הּ הּ ַר ַר ַר ַר בְּ בְּ בְּ בְּ סְ סְ סְ סְ ִת ִת ִת ִת וְ וְ וְ וְ     ,,,,עולאעולאעולאעולא
    י"ג, ט'], [דברים    רררראמאמאמאמ    ורחמנאורחמנאורחמנאורחמנא, , , , הואהואהואהוא    מסיתמסיתמסיתמסית    ????ָוהָוהָוהָוההֲ הֲ הֲ הֲ 

    ישועישועישועישוע    יייישאנשאנשאנשאנ    ,,,,אלאאלאאלאאלא    ....עליועליועליועליו    תכסהתכסהתכסהתכסה    ולאולאולאולא    ללללוווותחמתחמתחמתחמ    לאלאלאלא
    חמשהחמשהחמשהחמשה    ,,,,רבנןרבנןרבנןרבנן    תנותנותנותנו. . . . היההיההיההיה    למלכותלמלכותלמלכותלמלכות    שקרובשקרובשקרובשקרוב    ,,,,נצרינצרינצרינצרי

, , , , מתאימתאימתאימתאי: : : : הןהןהןהן    ואלוואלוואלוואלו    ....הנצריהנצריהנצריהנצרי    לישועלישועלישועלישוע    לולולולו    היוהיוהיוהיו    תלמידיםתלמידיםתלמידיםתלמידים
וכו'. חז"ל לא פחדו. כתבו תודה תודה תודה תודה , , , , בוניבוניבוניבוני, , , , נצרנצרנצרנצר, , , , נקינקינקינקי

גם כתבו על הרומיים, ועל הנצרים. במס' גטין 
הוא פושע ישראל שנידון בצואה  נ"ז ע"א][דף 

רותחת. גם כשהיתה צנזורה, היא היתה בעיקר 
בדפוסים שבארצות אירופא, אבל לא בארצות 
האחרות. חז"ל לא פחדו לכתוב. ואם היתה 
מלחמה, ותלמידי רע"ק נהרגו שם, הם היו 

        כותבים זאת.
        

יש תירוצים שנס חנוכה לא נזכר במשנה, זה זה זה זה 
פני שזה היה כבר כתוב אחרים, והעיקר מ

במגילת תענית, והעליתי זאת גם במבוא לספר 
שמן למאור, וכאן אין צורך ולא המקום 

  להאריך.
        

לרעיון הזה, לקשקוש הזה, שזה התחיל  המקורהמקורהמקורהמקור
במלחמה של תלמידי רבי עקיבא, בא מאדם 
אחד, לא הייתי רוצה להזכיר את שמו, אבל 
כיון שכבר מכירים את שמו, וצריך לדעת 

ותו, בכדי שאם תשמעו זאת שוב, תבינו א
 –שהוא המקור. ישנו אחד מן המכסילים 

הנקרא בשם גרץ.  –'המשכילים' בלשונם 
לצערינו, הוא כתב בספרו הרבה דברי מינות 
ואפיקורוסות, והציבור הלא חרדי בעיקר, 
משתמש בכך, והם אלו שפירסמו זאת. 

, הספר הזה הגיע גם לארץ תימן, לצערינו
הספרים שלו, וזאת אחת הסיבות שנהיו כת 
הדרדעים. מהספרים המקולקלים שלו. הוא 
בכלל, היה מופקע. הוא ביזה את גדולי ישראל. 
כגון את רבינו יהונתן אייבשיץ, לא פחות ולא 
יותר. אני אומר זאת מתוך הזיכרון. כמדומני, 

פה טמא'. אם אני שמישהו כתב עליו (על גרץ), '
  לא טועה. 

        
היתה מחלוקת גדולה, בתקופת רבינו  הריהריהריהרי

יהונתן אייבשיץ. כידוע, היעב"ץ חשד בו, שהוא 
מאמין בשבתאי צבי, לפי הקמיעים שהוא 
כתב. אבל בסופו של דבר, גדולי ישראל קיבלו 
אותו. בסוף, שקטה המחלוקת. התברר, שרבינו 

הוא כשר. ובעיקר, הדבר  יהונתן אייבשיץ
התברר ע"י הגר"א, אשר ראה את הקמיעים 
שכתב הגאון ר"י אייבשיץ, והוא אמר שזה לא 
נכון, אין בהם כל בעיא, הכל בסדר וכשר, 
ובכך העניין ירד מן הפרק. אבל, הרשע הזה 
החליט, שהיעב"ץ צודק, ושאכן ר"י אייבשיץ 
היה שבתאי. הוא מאשר זאת, חותם על כך... 

"ל. הוא היה מאלה, שאינם יודעים לכבד רח
ולהעריך את גדולי ישראל. ואדרבה. ה' 

  ישמרנו.
        



  ה'תשע"ו ב'שכ"ז בחוקותימוצש"ק 

19  

  

, בכל עניין הקבלה, לצערינו גם בארץ כןכןכןכן־־־־כמוכמוכמוכמו
גרץ, עשה שם  –תימן, הספר שלו דברי ישראל 

שמות. הוא הכניס להם כל מיני דעות זרות, וכך 
התחילו להיות כל מיני משכילים. לכן הם קראו 

ר דעה', כביכול. אלו ה'משכילים', לעצמם, 'דו
בנוסח תימני. דראדעה, היינו דור דעה. כביכול 
הם כמו אנשי דור המדבר, דור דעה. הם 
המשכילים והחכמים יותר מכולם, והם 
המבינים. זאת ההשכלה. מהר"ר יחיא יצחק 
הלוי זצ"ל, עשה מכך לעג. הוא אמר, אל תגידו 

ַעּה'. ַראּדְ ָעה', אלה 'ּדְ הוא הפך את  'דור ּדֵ
המלה, ובכך זה נהיה מלה של לעג. מזכיר בכך 

, [שמות ז', כ"ח]גם את תרגום המלה 'צפרדעים' 
  שזה 'עורדעניא'.

        

  אופן, הם אלו שהחליטו כן. בכלבכלבכלבכל
        

הרב  ידידנואורן טביב הי"ו, אחיו של  הרבהרבהרבהרב
ליאור הי"ו, שלח לי חומר בנושא הזה, כי בדרך 

  כלל אלו דברים אשר אינם במחנה שלנו. 
        

בעבר הדבר היה נפוץ יותר בארצות  כנראהכנראהכנראהכנראה
[בעמ' הברית, היה שם הרב הנקין, הוא כותב 

    "ק"ק"ק"קרערערערע    שתלמידישתלמידישתלמידישתלמידי    ,,,,העולםהעולםהעולםהעולם    בפיבפיבפיבפי    מרגלאמרגלאמרגלאמרגלאכך, קצ"ז] 
    ....כוזיבאכוזיבאכוזיבאכוזיבא    בןבןבןבן    בימיבימיבימיבימי    ,,,,ביתרביתרביתרביתר    במלחמתבמלחמתבמלחמתבמלחמת    השתתפוהשתתפוהשתתפוהשתתפו

    שלשלשלשל    כליוכליוכליוכליו    נושאנושאנושאנושא    קקקק""""רערערערע    היההיההיההיה    ,,,,םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    דברידברידברידברי    יייישלפשלפשלפשלפ
    רמזרמזרמזרמז    מצאנומצאנומצאנומצאנו    לאלאלאלא    שלנושלנושלנושלנו    סססס""""שבששבששבששבש    ואףואףואףואף    ....כוזיבאכוזיבאכוזיבאכוזיבא    בןבןבןבן

    היההיההיההיה    קקקק""""שרעשרעשרעשרע    ,,,,נמצאנמצאנמצאנמצא    איכהאיכהאיכהאיכה    במדרשבמדרשבמדרשבמדרש    אבלאבלאבלאבל    ,,,,לזהלזהלזהלזה
    ככככ""""ואחואחואחואח    ,,,,המשיחהמשיחהמשיחהמשיח    מלךמלךמלךמלך    שהואשהואשהואשהוא    כוזיבאכוזיבאכוזיבאכוזיבא    בןבןבןבן    עלעלעלעל    אומראומראומראומר
    אנטיפרס,אנטיפרס,אנטיפרס,אנטיפרס,    ועדועדועדועד    ומגבתומגבתומגבתומגבת    ....שששש""""יעויייעויייעויייעויי    ממנוממנוממנוממנו    נואשנואשנואשנואש
    לפילפילפילפי    זהזהזהזה    היההיההיההיה    "ק,"ק,"ק,"ק,רערערערע    תלמידיתלמידיתלמידיתלמידי    שלשלשלשל    מיתתןמיתתןמיתתןמיתתן    מקוםמקוםמקוםמקום

  .לקבורהלקבורהלקבורהלקבורה    ניתנוניתנוניתנוניתנו    ושםושםושםושם    ,,,,המלחמההמלחמההמלחמההמלחמה    מקומותמקומותמקומותמקומות    דבריהםדבריהםדבריהםדבריהם
בנו הרבה  , הרבה דברים.פירשו על פי זה הםהםהםהם

הם נתנו אישור, לכל  בניינים. בקיצור,
ההסתכלות הזאת. אבל צריך לדעת, כי הם 
רחוקים מדעת תורה, והם בנו את הכל על 

  הסברים היסטוריים טכניים. 
        

כאן מאמר של ר' בצלאל לנדוי, שהוא  ישישישיש
בסדר, (משלנו. הוא גם מחבר הספר הידוע 

יד מוילנא', ועוד), מביאים מאמר 'הגאון החס

, והוא [שנת התשכ"א, נ"ט]שלו בקובץ מחניים 
כי החוקר המשכיל הראשון שכתב את כותב, 

      זה, שמו וייס.
הפעם, זה אותו אחד שאפילו לא רציתי  שובשובשובשוב

, [דף ק"ל]להזכיר את שמו בספר 'נר יום טוב' 
וכתבתי את שמו בהיפוך אותיות, כי גם שם 
הוא כתב כל מיני קשקושים, ולצערינו החוגים 
הפשרניים משתמשים הרבה בספרים שלהם, 
והם מכניסים כל מיני דעות זרות. עד שלבסוף, 
מי שלא מכיר זאת, אינו יודע מהיכן הדבר בא. 
לכן, הזכרתי אותו רק ברמז, בהיפוך אותיות. 

ד אחד, בשם זכריה פרנקל. כל כמו כן, ישנו עו
אלה, מתייחסים למשכילים, ולרפורמים, 
באיזורים האלה. כמו כן, אותו גרץ, חתם את 

  העניין, בתורת היסטוריה. 
        

שדחה זאת, היה הגאון הר"ר יצחק אייזיק  מימימימי
הלוי, בספר דורות הראשונים. הוא היה ת"ח 
חשוב, המקובל על גדולי ישראל. הוא ביטל 

הזה, ואת כל החקירות שלהם, את כל הדבר 
והוכיח שהכל הבל וכזב. הוא כותב, שרבי 
עקיבא לא השתתף במלחמה, ולא השתתף 
במרידה, ולא כלום. רע"ק רק חשב, שבר 
כוזיבא הוא המשיח. זה היה משהו מאד 

, כי [בחלק חמישי פרק מ' מ"א]מצומצם. הוא כותב 
כל המרד שעשה בר כוכבא, זה לא רבי 

הסתובב בעולם בשביל זה,  עקיבא, הוא לא
כמו שהם בדו מליבם, הוא הסתובב רק כדי 

  לחזק תורה ויר"ש וכו'.
        

כעת תשמעו, מה בסוף התברר. ר'  אבלאבלאבלאבל
בצלאל לנדוי כותב באותו מאמר, כי כיום 
התברר אחרת, למרות שבעבר הם לא קיבלו 
את דברי בעל דורות הראשונים. הוא כותב כך, 

ה אנשים דתיים ה אנשים דתיים ה אנשים דתיים ה אנשים דתיים לצערינו הכניסו את הדבר הזלצערינו הכניסו את הדבר הזלצערינו הכניסו את הדבר הזלצערינו הכניסו את הדבר הז
אינני מכיר את הספר שהוא מזכיר  וחרדים,וחרדים,וחרדים,וחרדים,

 זאב יעבץ בתולדות ישראל חלק ששי.זאב יעבץ בתולדות ישראל חלק ששי.זאב יעבץ בתולדות ישראל חלק ששי.זאב יעבץ בתולדות ישראל חלק ששי.כאן, 
אבל כעת אני מבין כיצד הגיע הדבר לכמה 
רבנים, ולכן ישנם אפילו שהכניסו זאת ובנו על 
כך בניינים. אולם בסופו של דבר התברר, 
שתלמידי רבי עקיבא בכלל מתו לפני מלחמת 
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שר המלחמה היתה, כבר מתו בר כוכבא. כא
תלמידי רבי עקיבא. נמצא שבסוף התברר, 

  שהכל שקר וכזב. בנו בניינים של שוא.
האיסור שהורה הגרא"מ שך זצ"ל על תלמוד בבלי האיסור שהורה הגרא"מ שך זצ"ל על תלמוד בבלי האיסור שהורה הגרא"מ שך זצ"ל על תלמוד בבלי האיסור שהורה הגרא"מ שך זצ"ל על תלמוד בבלי 

  שטינזלץ, שאסור להחזיקו.שטינזלץ, שאסור להחזיקו.שטינזלץ, שאסור להחזיקו.שטינזלץ, שאסור להחזיקו.
ותר בעניין הזה, שהדבר מי שאשם יכנראה כנראה כנראה כנראה 

נכנס גם בציבור התורני, אלו שלומדים תורה, 
או לומדי הדף היומי, זהו שטיינזלץ.  בגמרא 
מסכת יבמות של שטיינזלץ, הדבר מופיע ממש 
על הדף. לפי מה ששמעתי. לכן לצערינו הדבר 
נכנס גם לרבנים מסויימים, אשר שומעים או 

הדבר קוראים זאת. מסתבר כי בגללו נתפרסם 
הזה יותר. לכן צריך לדעת, כי מחוץ למחנה 

  מושבם. 
        

להביא בפניכם, את מה שכתב הגרא"מ  ברצוניברצוניברצוניברצוני
שך זצ"ל בזמנו, לגבי הספר הזה. בספר 

 ], 'יהי כבוד י"י לעולם'[דף קפ"חמחשבת זקנים 
    לללל""""חזחזחזחז    אמרואמרואמרואמרומובא מאמר של הרב שך בעניין זה, 

    אםאםאםאם    ,,,,בניבניבניבני    ,,,,ישמעאלישמעאלישמעאלישמעאל    רבירבירבירבי    דבידבידבידבי    תנאתנאתנאתנא    ',',',',ללללדף דף דף דף     דושיןדושיןדושיןדושיןייייקקקק
' ' ' ' וכווכווכווכו    המדרשהמדרשהמדרשהמדרש    לביתלביתלביתלבית    משכהומשכהומשכהומשכהו    ,,,,זהזהזהזה    מנוולמנוולמנוולמנוול    בךבךבךבך    פגעפגעפגעפגע

    בביתבביתבביתבבית    נמצאנמצאנמצאנמצא    אינואינואינואינו    הרעהרעהרעהרע    שהיצרשהיצרשהיצרשהיצר    מפנימפנימפנימפני    ,,,,והואוהואוהואוהוא    ....ככככ""""עעעע
בכדי לבטל את היצר הרע, צריך     ....המדרשהמדרשהמדרשהמדרש

להגיע לבית המדרש, כי בביהמ"ד אין יצה"ר. 
אבל הוא אומר, כי כיום ישנה בעיא, משום שגם 
בבית המדרש יש יצר הרע, כי מכניסים ספרים 

    קללהקללהקללהקללה    מרחפתמרחפתמרחפתמרחפת    היוםהיוםהיוםהיום    אמנםאמנםאמנםאמנםשאינם כשרים. וז"ל, 
    היצרהיצרהיצרהיצר    נכנסנכנסנכנסנכנס    ,,,,גופאגופאגופאגופא    המדרשהמדרשהמדרשהמדרש    ביתביתביתבית    בתוךבתוךבתוךבתוך    שגםשגםשגםשגם    ,,,,כזוכזוכזוכזו

    הלומדהלומדהלומדהלומד    יהודייהודייהודייהודי    כיכיכיכי    ,,,,ידענוידענוידענוידענו    הדורותהדורותהדורותהדורות    בכלבכלבכלבכל    ....ופוגעופוגעופוגעופוגע    הרעהרעהרעהרע
    ,,,,תנאתנאתנאתנא    הואהואהואהוא    תנאתנאתנאתנא    כיכיכיכי    הואהואהואהוא    יודעיודעיודעיודע    ,,,,בקדושהבקדושהבקדושהבקדושה    גמראגמראגמראגמרא    דףדףדףדף

      ....ומעלתםומעלתםומעלתםומעלתם    קדושתםקדושתםקדושתםקדושתם    בכלבכלבכלבכל    ,,,,אמוראאמוראאמוראאמורא    הואהואהואהוא    ואמוראואמוראואמוראואמורא
        

    קדושהקדושהקדושהקדושה    רוחרוחרוחרוח    שאבשאבשאבשאב    ,,,,גמראגמראגמראגמרא    דףדףדףדף    שלמדשלמדשלמדשלמד    היהודיהיהודיהיהודיהיהודי
    אותואותואותואותו    מלווהמלווהמלווהמלווה    היתההיתההיתההיתה    הקדושההקדושההקדושההקדושה    ורוחורוחורוחורוח    ,,,,המדרשהמדרשהמדרשהמדרש    מביתמביתמביתמבית

    מקרובמקרובמקרובמקרוב    חדשיםחדשיםחדשיםחדשים''''    ,,,,כהיוםכהיוםכהיוםכהיום    אבלאבלאבלאבל    ....חייוחייוחייוחייו    בהליכותבהליכותבהליכותבהליכות
התנא הוא מה זה תנאים? . . . . חדשהחדשהחדשהחדשה    דרךדרךדרךדרך    עםעםעםעם    ',',',',באובאובאובאו

גם בן אדם. יש לו אף, ועיניים, ושערות, וזקן, 
וגם לי יש אותו הדבר. אז מה ההבדל ביני 

, הם לא מבינים, שאינם מגיעים לבינו? לצערינו
לקרסולי רגליהם. חסר להם הבסיס, לדעת 
כיצד להסתכל, שאין בכלל מה להשוות, עם 

גדולי עולם. אבל לצערינו, הם אנשים בלי 
השקפה נכונה. וכל העניין הזה אצלם, הוא 
מחוסר יראת שמים. וממילא, הם הגיעו לזלזל, 

רות, ולבקר, להעביר ביקורת. כן, גם לו יש הע
            גם הוא מבין ויודע.

        
    עליועליועליועליו    וישוישוישויש    ,,,,כמותםכמותםכמותםכמותם    אדםאדםאדםאדם    הואהואהואהוא    התנאהתנאהתנאהתנא    ולדידםולדידםולדידםולדידם
    ....הבנתםהבנתםהבנתםהבנתם    כפיכפיכפיכפי    אחדאחדאחדאחד    כלכלכלכל    מתאריםמתאריםמתאריםמתארים    ....חלילהחלילהחלילהחלילה    ביקורתביקורתביקורתביקורת

הם מורידים אותו, מבינים     לפי הצמצום שלהם.
ומפרשים אותו לפי הטבע, ולפי המדות, 

    סססס""""ששששוכביכול המדובר על אדם כמונו. 
    והגמראוהגמראוהגמראוהגמרא    ....לללל""""חזחזחזחז    עלעלעלעל    ביקורתביקורתביקורתביקורת    דברידברידברידברי    שבושבושבושבו    ,,,,שטיינזלץשטיינזלץשטיינזלץשטיינזלץ

            ....חוקיםחוקיםחוקיםחוקים    כספרכספרכספרכספר    להםלהםלהםלהם    נעשיתנעשיתנעשיתנעשית
        

    שלשלשלשל    העצההעצההעצההעצה    מועילהמועילהמועילהמועילה    לאלאלאלא    כברכברכברכבר    ,,,,שכזהשכזהשכזהשכזה    במצבבמצבבמצבבמצב    הריהריהריהרי
    הרעהרעהרעהרע    היצרהיצרהיצרהיצר    וגםוגםוגםוגם    היותהיותהיותהיות    ,,,,''''המדרשהמדרשהמדרשהמדרש    לביתלביתלביתלבית    משכהומשכהומשכהומשכהו''''

הוא לומד את הגמרא, כפי . . . . מקומומקומומקומומקומו    אתאתאתאת    שםשםשםשם    מצאמצאמצאמצא
שהוא לומד ספר משפטים, לפי חוקים אחרים. 
בסדר, יש חוקים של יהודים, ויש חוקים של 
אנגלים, ויש חוקים של הטורקים, ויש את חוקי 
המדינה וכו'. אז יש גם חוקים של יהודים. זהו. 
והיו אנשים, בני אדם, שאמרו מה שהם 

ן חושבים, מה לעשות באופן הזה ומה באופ
האחר, ויש לו כל מיני רעיונות, ואם הדבר לא 
נראה לך, באפשרותך לקבל או שלא לקבל, 
או להסביר מה שאתה רוצה. בקיצור, יצר הרע 

    יצאנויצאנויצאנויצאנו    לכןלכןלכןלכן    נמצא גם בתוך לימוד הגמרא.
עד כאן     ....הללוהללוהללוהללו    הספריםהספריםהספריםהספרים    אתאתאתאת    להחזיקלהחזיקלהחזיקלהחזיק    באיסורבאיסורבאיסורבאיסור

  לשון הגאון הרב שך זצ"ל.
  

ואשרי חלקו שעמד על משמרתו  אשריואשריואשריואשריו
משמרת הקודש בעוז ותוקף, ובכללם שלא 
להכניס זמורת זר זו בכרם ישראל, דהיינו 
תלמוד בבלי המפורש בסגנון מדעי ע"י 

[עיין עוד בעניין זה, בשיעור מוצש"ק קרח שטינזלץ. 
  ה'תשע"ו].

        
הרה"ג ישראל שליט"א מהעיר נתיבות  בניבניבניבני

ישיש יעקב ת"ו, שלח לי מאמר של הרה"ג ה
אידלשטיין שליט"א, שגם הוא כבר מיחה כנגד 

לפעמים קולטים לפעמים קולטים לפעמים קולטים לפעמים קולטים עניין זה. הוא אמר בשיחה כך, 
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מן האויר דברים של סילוף האמת ממש, שיש מן האויר דברים של סילוף האמת ממש, שיש מן האויר דברים של סילוף האמת ממש, שיש מן האויר דברים של סילוף האמת ממש, שיש 
מקשרים את תלמידי רבי עקיבא עם המרד של מקשרים את תלמידי רבי עקיבא עם המרד של מקשרים את תלמידי רבי עקיבא עם המרד של מקשרים את תלמידי רבי עקיבא עם המרד של 
בר כוכבא. בר כוכבא מרד ברומיים, ורבי בר כוכבא. בר כוכבא מרד ברומיים, ורבי בר כוכבא. בר כוכבא מרד ברומיים, ורבי בר כוכבא. בר כוכבא מרד ברומיים, ורבי 
עקיבא בתחילה חשב 'דין מלכא משיחא', עקיבא בתחילה חשב 'דין מלכא משיחא', עקיבא בתחילה חשב 'דין מלכא משיחא', עקיבא בתחילה חשב 'דין מלכא משיחא', 

ו סימנים של מלך המשיח, ו סימנים של מלך המשיח, ו סימנים של מלך המשיח, ו סימנים של מלך המשיח, ואח"כ ראו שאין בואח"כ ראו שאין בואח"כ ראו שאין בואח"כ ראו שאין ב
וחכמים עזבו אותו ואמרו שהוא לא המשיח. וחכמים עזבו אותו ואמרו שהוא לא המשיח. וחכמים עזבו אותו ואמרו שהוא לא המשיח. וחכמים עזבו אותו ואמרו שהוא לא המשיח. 
בעצם הגמרא קוראת לו בר כוזיבא, אבל בעצם הגמרא קוראת לו בר כוזיבא, אבל בעצם הגמרא קוראת לו בר כוזיבא, אבל בעצם הגמרא קוראת לו בר כוזיבא, אבל 
בשביל כבודו קראו לו בר כוכבא. כי רבי בשביל כבודו קראו לו בר כוכבא. כי רבי בשביל כבודו קראו לו בר כוכבא. כי רבי בשביל כבודו קראו לו בר כוכבא. כי רבי 
עקיבא אמר עליו בהתחלה, 'דרך כוכב עקיבא אמר עליו בהתחלה, 'דרך כוכב עקיבא אמר עליו בהתחלה, 'דרך כוכב עקיבא אמר עליו בהתחלה, 'דרך כוכב 
מיעקב'. הוא היה גיבור, בעל השפעה גדולה מיעקב'. הוא היה גיבור, בעל השפעה גדולה מיעקב'. הוא היה גיבור, בעל השפעה גדולה מיעקב'. הוא היה גיבור, בעל השפעה גדולה 

הוא  וכו'.מאד, והיו לו מאתיים אלף גיבורים מאד, והיו לו מאתיים אלף גיבורים מאד, והיו לו מאתיים אלף גיבורים מאד, והיו לו מאתיים אלף גיבורים 
אומר, ממשיך ועניין הזה שם. והוא מביא את ה

ואין זה קשור כלל לפטירת תלמידי רע"ק, זה ואין זה קשור כלל לפטירת תלמידי רע"ק, זה ואין זה קשור כלל לפטירת תלמידי רע"ק, זה ואין זה קשור כלל לפטירת תלמידי רע"ק, זה 
 לא היה באותה שנה, הם מתו מיתת אסכראלא היה באותה שנה, הם מתו מיתת אסכראלא היה באותה שנה, הם מתו מיתת אסכראלא היה באותה שנה, הם מתו מיתת אסכרא

שהוא  ,טובהדבר וכו'. אין קשר בין הדברים. 
אין בכך כבר עמד לעורר על הנושא הזה, ש

  אמת.
        

שקשה לו השאלה, של בעל מבשר טוב,  ומיומיומיומי
מידי רבי למה עושים אבילות על פטירת תל

עקיבא, צריך לראות את דברי מהרי"ץ בשו"ת 
, ולהבין תשובה [חלק ב' סי' ע"ו]פעולת צדיק 

עפ"י דעת תורה. השאלה ששאל בעל מבשר 
טוב, זאת השאלה ששאלו כבר בזמנו את 

    בימיבימיבימיבימי    הנוהגיםהנוהגיםהנוהגיםהנוהגים    דיניםדיניםדיניםדינים    ןןןןייייבעניבעניבעניבעני    שאלתשאלתשאלתשאלתמהרי"ץ. 
    מטעםמטעםמטעםמטעם    הואהואהואהוא    אםאםאםאם    ,,,,תפרתפרתפרתפרלהסלהסלהסלהס    שלאשלאשלאשלא    וווושגזרשגזרשגזרשגזר    ,,,,העומרהעומרהעומרהעומר
    שתהיהשתהיהשתהיהשתהיה    אפשראפשראפשראפשר    וכיוכיוכיוכי    ,,,,עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא' ' ' ' רררר    תלמידתלמידתלמידתלמיד    שמתושמתושמתושמתו

? ? ? ? וירושליםוירושליםוירושליםוירושלים    המקדשהמקדשהמקדשהמקדש    מאבילותמאבילותמאבילותמאבילות    יותריותריותריותר    אבילותםאבילותםאבילותםאבילותם
כיצד אנחנו לא מסתפרים, עד ל"ג בעומר, או 
עד חג שבועות? הרי על בית המקדש, מעיקר 
הדין לא מסתפרים רק בשבוע שחל בו תשעה 
באב. ולכל היותר, ישנו מנהג שלא להסתפר 
במשך שלשה שבועות. אבל לגבי ספירת 

של אבילות? או עד ל"ג  העומר, שבעה שבועות
  בעומר? 

        
    ייייבימבימבימבימ    תפרתפרתפרתפרלהסלהסלהסלהס    נהגנונהגנונהגנונהגנו    שאנושאנושאנושאנו    ,,,,עלינועלינועלינועלינו    ושמעתושמעתושמעתושמעת

   ....ררררהעומהעומהעומהעומ
        

שיא היא ואתה צודק, הקאכן מהרי"ץ,  עונהעונהעונהעונה
    ,,,,הואהואהואהוא    עםעםעםעםהטהטהטהט    עיקרעיקרעיקרעיקר    הוא, כי ץהתירוקושיא. אבל 

    נכנענכנענכנענכנע    אדםאדםאדםאדם    להיותלהיותלהיותלהיות    וראויוראויוראויוראוי    ,,,,דיןדיןדיןדין    ימיימיימיימי    שהםשהםשהםשהם    מפנימפנימפנימפני
    שלאשלאשלאשלא    ,,,,המקומותהמקומותהמקומותהמקומות    באותםבאותםבאותםבאותם    נהגונהגונהגונהגו    לכךלכךלכךלכך    ....אלואלואלואלו    בימיםבימיםבימיםבימים

    וראיהוראיהוראיהוראיה    ....דיןדיןדיןדין    ימיימיימיימי    להיותםלהיותםלהיותםלהיותם    ,,,,הכנעההכנעההכנעההכנעה    דרךדרךדרךדרך    ,,,,להסתפרלהסתפרלהסתפרלהסתפר
    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא' ' ' ' רררר    בתלמידיבתלמידיבתלמידיבתלמידי    פגעהפגעהפגעהפגעה    הדיןהדיןהדיןהדין    מדתמדתמדתמדת    שהרישהרישהרישהרי    ,,,,לזהלזהלזהלזה

דהיינו, זה לא שאנחנו מתאבלים     ....אלואלואלואלו    בימיםבימיםבימיםבימים
על תלמידי רבי עקיבא, אלא שאלו ימי דין. 
מיתת תלמידי רבי עקיבא, זאת אינה הסיבה, 
אלא זהו סימן. הם נפגעו בימים הללו, כיון 

ה בשיעור שאלו ימי דין. [עיין בהרחבה בעניין ז
  ]. קדושים ה'תשע"דמוצש"ק 

        
בעצם התשובה הנכונה, על הקושיא  זאתזאתזאתזאת

הזאת. אבל לא כמו שבעל מבשר טוב, קישר 
זאת עם העניין ההוא. הם בנו כ"כ הרבה 

[עיין בשיעור בניינים, שלא אמרתי לכם אותם 
, שהם בניינים של שוא, והכל בכלל לא הבא]

  מתחיל. 
  

ַעסכרה", כמו שאמרתי עד לבדיחותא " והיגענווהיגענווהיגענווהיגענו
  בתחילת השיעור.

        
לדעת, דבר נוסף. בש"ס, וברמב"ם,  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים

ובשום מקום לא קוראים לו בשם 'בר כוכבא', 
אלא 'בר כוזיבא', בגלל שהוא היה כוזב. בספר 

כותב, שהחוקרים,  [דף שי"ב]דורות הראשונים 
אלו שהזכרנו אותם מקודם, אינני רוצה לומר 

עם אחת הזכרתי שוב את שמם, מספיק פ
אותם, הם כ"כ רחוקים ממקורות ישראל, 
שבגמ' ובמדרשים ובשום מקום לא כתוב בר 
כוכבא, אבל הם כן קוראים לו בר כוכבא. הם 

  לקחו זאת, מספרי אומות העולם. 
        

, יכול להיות שיש בכך אמת. כי ראיתי אמנםאמנםאמנםאמנם
שבעל עץ יוסף, בפירושו על מדרש רבה, הוא 

אומות העולם, הוא כן מביא זאת בשם ספרי 
כנראה     מעתיק זאת, כי כנראה אולי זה נכון.

שהוא נקרא בר כוכבא בהתחלה, כי רבי 
עקיבא דרש עליו את הפסוק "דרך 'כוכב' 



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

22  

מיעקב", כוכב מלשון בר כוכבא. אבל בסופו 
של דבר, לא הנציחו אותו בשם הזה, אלא בשם 
. בר כוזיבא. הפכו את האות כא"ף, לאות זא"ן

  החליפו את השם. 
בעל דורות הראשונים טוען, שבדו אותו  אבלאבלאבלאבל

הידועים מליבם, בכדי לעשות צחוק מבני 
ישראל. כך הוא אומר. 'הידועים' היינו, זה היה 
מוכר להם, והם עשו מכך צחוק, על שאתם 
אומרים 'זה כוכב' וכו'. זאת בכדי ללעוג על עם 

יה ישראל. אבל לפי העץ יוסף, כנראה זה אכן ה
נכון, רק שאח"כ שינו את השם שלו. בכל אופן, 
בעם ישראל מקובל, שהשם שלו הוא בר 

  כוזיבא. 
        

  מהקהל: מה הפירוש 'הידועים'? שאלהשאלהשאלהשאלה
מרן שליט"א: אינני יודע למה הוא  תשובתתשובתתשובתתשובת

מתכווין, כנראה בזמנם היתה איזו כת 
מסויימת. [אחר־כך ביררתי את העניין, ומצאתי 
בספרו בכמה מקומות שהוא משתמש בסגנון 
זה, ומובן שכוונתו על הנצרים. הוא כנראה 
חשש משום איבתם, שלא יגרום נזק לישראל 

ו, ולכן נקט בסגנון סתום. וע"ע לקמן שיעור ח"
  מוצש"ק במדבר בס"ד]. 

        
השכל יוצא לנו מכל הדברים הללו, איך  מוסרמוסרמוסרמוסר

אפילו תלמידי חכמים שלא  שלפעמים לצערינו
בדקו את המקורות, מהיכן הם ינקו ושאבו, 
קולטים דעות זרות, ומכניסים לנו לתוך התורה. 
צריך לדעת, כי יש לבדוק כל דבר, מה השורש 
שלו. אפשר לטעות הרבה, ולקדש דברים, 
ולפרש על פי זה דברים, ובסופו של דבר 
מתברר ש'לא דובים ולא יער'. לא זה הדרך, 

  לא זו העיר.ו
        

ברוך הוא ישמרנו, שבעז"ה נזכה שלא  המקוםהמקוםהמקוםהמקום
לקבל שום דבר, אם איננו יודעים מה מקורו. 
אפילו אם נשמע רעיון יפה, זאת אינה סיבה 
להכשיר זאת. והבא להיטהר מסייעים אותו מן 

  השמים, אכי"ר.

        הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 

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

בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעיר ענבצר ממנו ל
 בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  
האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת למעיין  לאור

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

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  
  ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע"נ, 

  .או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה

  050-4140741פרטים בטלפון: 
  

        הודעה חשובה ל"מנויים לחיים".הודעה חשובה ל"מנויים לחיים".הודעה חשובה ל"מנויים לחיים".הודעה חשובה ל"מנויים לחיים".
זיכנו השי"ת ברוב חסדו, ומרן שליט"א 
נתן את הסכמתו להקדיש מזמנו היקר 
והעמוס לרוב בענייני הכלל והפרט, על 

יים מנת לעיין ולהגיה את השיעורים השבוע
בהם את הצריך תקן קודם הדפסתם, ול

 ומקורות עניינים והערותוסיף תיקון, וכן לה
  לא נאמרו בשיעור המוקלט. ר שא נוספים,

אי לכך, הדפסת השיעורים ושליחתם 
, תלויה בעומס המוטל על לחיים" מנויים"ל

, וכן כתפי מרן שליט"א באותה התקופה
בסיבות טכניות נוספות, כגון עיכובים 

דה או בעריכה, אשר אינן תלויות בהקל
, בשמחות ובפרט בחדשי החגיםבנו, 

  וכדומה.  משפחתיות
על  אנו מבקשים מראש את סליחתכם

כל את בעהי"ת , ומקווים להשלים העיכוב
   השיעורים החסרים בהקדם האפשרי

  ברוכים תהיו
  מערכת "שערי יצחק"

 שע"י מוסדות יד מהרי"ץ ב"ב

 


