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        לק"ילק"ילק"ילק"י
        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי

    קריאתקריאתקריאתקריאת    באמצעבאמצעבאמצעבאמצע    לצאתלצאתלצאתלצאת    האיסורהאיסורהאיסורהאיסור    בענייןבענייןבענייןבעניין] ] ] ] אאאא""""עעעע' ' ' ' חחחח    דףדףדףדף[[[[    ברכותברכותברכותברכות    במסכתבמסכתבמסכתבמסכת    הגמראהגמראהגמראהגמרא    דברידברידברידברי    ביאורביאורביאורביאור
        ....התורההתורההתורההתורה

    ואפילוואפילוואפילוואפילו    לדברלדברלדברלדבר    אסוראסוראסוראסור    והריוהריוהריוהרי', ', ', ', וגריסוגריסוגריסוגריס    אפיהאפיהאפיהאפיה    מהדרמהדרמהדרמהדר    ששתששתששתששת    רברברברב, ', ', ', 'שםשםשםשם    הגמראהגמראהגמראהגמרא    דברידברידברידברי    עלעלעלעל    תירוציםתירוציםתירוציםתירוצים    שמונהשמונהשמונהשמונה
        ....התורההתורההתורההתורה    קריאתקריאתקריאתקריאת    בזמןבזמןבזמןבזמן    ללמודללמודללמודללמוד

    קריאתקריאתקריאתקריאת    בזמןבזמןבזמןבזמן    וגריסוגריסוגריסוגריס    אפיהאפיהאפיהאפיה    מהדרמהדרמהדרמהדר    ששתששתששתששת    שרבשרבשרבשרב    המדוברהמדוברהמדוברהמדובר    כיכיכיכי, , , , זוזוזוזו    מימראמימראמימראמימרא    עלעלעלעל    ימיםימיםימיםימים    חמדתחמדתחמדתחמדת    בעלבעלבעלבעל    תירוץתירוץתירוץתירוץ
            שבעלשבעלשבעלשבעל    נמצאנמצאנמצאנמצא    הזההזההזההזה    האמיתיהאמיתיהאמיתיהאמיתי    הפירושהפירושהפירושהפירוש    לאחרלאחרלאחרלאחר    כיכיכיכי    יןיןיןין''''מואלוזמואלוזמואלוזמואלוז    חחחח""""הגרהגרהגרהגר    אמראמראמראמר    ומדועומדועומדועומדוע, , , , התרגוםהתרגוםהתרגוםהתרגום

        ....וצדיקוצדיקוצדיקוצדיק    כשרכשרכשרכשר    הינוהינוהינוהינו    ימיםימיםימיםימים    חמדתחמדתחמדתחמדת

        ....ימיםימיםימיםימים    חמדתחמדתחמדתחמדת    בעלבעלבעלבעל    שלשלשלשל    זהזהזהזה    פירושופירושופירושופירושו    עלעלעלעל    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    ממרןממרןממרןממרן    דחיותדחיותדחיותדחיות    שששששששש

    שעזבשעזבשעזבשעזב    לאחרלאחרלאחרלאחר    לולולולו    שבאהשבאהשבאהשבאה    והתשועהוהתשועהוהתשועהוהתשועה, , , , פרוץפרוץפרוץפרוץ    אינטרנטאינטרנטאינטרנטאינטרנט    ישישישיש    שבושבושבושבו    במקוםבמקוםבמקוםבמקום    שעבדשעבדשעבדשעבד    באדםבאדםבאדםבאדם    שהיהשהיהשהיהשהיה    מעשהמעשהמעשהמעשה
 ....עבודתועבודתועבודתועבודתו    מקוםמקוםמקוםמקום    אתאתאתאת
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, ו"הי ענאקי דקל הרב ידידנו להצלחת מוקדש השיעור
  , משפחתו כל ולהצלחת

, ישי, מתיה, אלקנה, יעל, שלום יונתן, חיים זוהר ה"ה וילדיו
  . ו"יצ נתנאל, תמר, הלל

 ליבם משאלות כל וימלא, ויחיים ישמרם הוא ברוך המקום
  .ר"אכי, לטובה וליבכם
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 דקל ענאקידקל ענאקידקל ענאקידקל ענאקילהצלחת ידידנו הרב השיעור מוקדש 
הי"ו, שהתנדב להצלחתו ולהצלחת כל משפחתו, 
וילדיו ה"ה זוהר חיים, יונתן שלום, יעל, אלקנה, 

  מתיה, ישי, הלל, תמר, נתנאל יצ"ו. 
ימלא כל משאלות ם, והמקום ברוך הוא ישמרם ויחיי

  אכי"ר. וליבכם לטובה, ליבם
  

    בענייןבענייןבענייןבעניין    ]]]]אאאא""""עעעע' ' ' ' חחחח    דףדףדףדף[[[[    ברכותברכותברכותברכות    במסכתבמסכתבמסכתבמסכת    הגמראהגמראהגמראהגמרא    דברידברידברידברי    ביאורביאורביאורביאור
        לצאת באמצע קריאת התורה.לצאת באמצע קריאת התורה.לצאת באמצע קריאת התורה.לצאת באמצע קריאת התורה.    האיסורהאיסורהאיסורהאיסור

        

[הלכות קריאת ספר תורה ערוך המקוצר     בשלחןבשלחןבשלחןבשלחן
    כיוןכיוןכיוןכיוןכתבתי בס"ך כך, סימן כ"ב סעיף ט"ו] 

    הקהלהקהלהקהלהקהל    לכללכללכללכל    אסוראסוראסוראסור, , , , לקרותלקרותלקרותלקרות    הקוראהקוראהקוראהקורא    שהתחילשהתחילשהתחילשהתחיל
בזמן קריאת ס"ת, . . . . בדברי־תורהבדברי־תורהבדברי־תורהבדברי־תורה    אפילואפילואפילואפילו, , , , לדברלדברלדברלדבר

    מתיריםמתיריםמתיריםמתירים    ישישישיש, , , , לֻגבראלֻגבראלֻגבראלֻגברא    ּגֻבראּגֻבראּגֻבראּגֻברא    וביןוביןוביןוביןחייבים לשתוק. 
    מבית־הכנסתמבית־הכנסתמבית־הכנסתמבית־הכנסת    לצאתלצאתלצאתלצאת    ואסורואסורואסורואסור. . . . בלחשבלחשבלחשבלחש    ללמודללמודללמודללמוד
    יייי""""יייי    ועוזביועוזביועוזביועוזבי    נאמרנאמרנאמרנאמר    זהזהזהזה    ועלועלועלועל, , , , בתורהבתורהבתורהבתורה    שקוריןשקוריןשקוריןשקורין    בשעהבשעהבשעהבשעה

    שהספר־תורהשהספר־תורהשהספר־תורהשהספר־תורה    לֻגבראלֻגבראלֻגבראלֻגברא    ּגֻבראּגֻבראּגֻבראּגֻברא    ביןביןביןבין    אבלאבלאבלאבל. . . . ִיְכלוּ ִיְכלוּ ִיְכלוּ ִיְכלוּ 
        ....גדולגדולגדולגדול    לצורךלצורךלצורךלצורך    לצאתלצאתלצאתלצאת    יכוליכוליכוליכול, , , , מכוסהמכוסהמכוסהמכוסה

        
סימן או"ח [הזאת כתובה בשלחן ערוך ההלכה ההלכה ההלכה ההלכה 

, ומקורה בדברי הגמרא, עוד מעט נדבר ]קמ"ו
  על כך.

  
    ומשמעותומשמעותומשמעותומשמעותכתבתי, ] ל"ח[שם הערה בעיני יצחק 

    אלאאלאאלאאלא    יצאיצאיצאיצא    לאלאלאלא    ,,,,לנקביולנקביולנקביולנקביו    הוצרךהוצרךהוצרךהוצרך    דאפילודאפילודאפילודאפילו    ,,,,הפוסקיםהפוסקיםהפוסקיםהפוסקים
דהיינו, אפילו שהאדם . . . . לגובראלגובראלגובראלגוברא    גובראגובראגובראגוברא    ביןביןביןבין

נחוץ, באמצע הקריאה, בתוך ה'מברך', ראשון 
או שני או שלישי וכו', אם הוא חייב לצאת, 

. הוא צריך להתגבר בין גוברא לגובראשיצא 
על עצמו, עד שיסיים ה'מברך'. גם אם הוא 
ארוך, שיחכה עד סופו, דהיינו עד הפסוק 

  האחרון עם התרגום. 
  

אומרים, כגון המטה יהודה, שזה כולל  וישוישוישויש
אפילו את הברכה האחרונה. לא לצאת לפני 
הברכה האחרונה. הפרי חדש מיקל בכך, אבל 
הפוסקים נוטים לדברי המטה יהודה, כי גם 

[ובתשובה הברכה נחשבת חלק מן הקריאה. 
שעוד לא נדפסה, הרחבתי בזה בס"ד, אגב 
 עניין עמידת הבנים כשאביהם קורא בתורה
כולל ברכה אחרונה, באות ה' ד"ה והשתילי 

  זיתים. יב"ן].

מסברא דנפשאי, בעיני יצחק, זאת שם,  כתבתיכתבתיכתבתיכתבתי
משמעות הפוסקים. ובימים מכי כך נראה 

האחרונים ראיתי, שכבר בעצם הדבר כתוב 
במפורש בערוך השלחן, ובעז"ה נעמוד על כך 

  בהמשך.
  

[דף עניין זה, הוא בגמרא במסכת ברכות מקור מקור מקור מקור 
    מנחםמנחםמנחםמנחם    רבירבירבירבי    אמראמראמראמר    יהודהיהודהיהודהיהודה    ברברברבר    הונאהונאהונאהונא    רברברברב    אמראמראמראמר    ,א]ח' ע"
    ְועְֹזֵביְועְֹזֵביְועְֹזֵביְועְֹזֵבי    כ"ח], א' [ישעיהו    בבבבדכתידכתידכתידכתי    מאימאימאימאי    ,,,,אמיאמיאמיאמי' ' ' ' רררר    אמראמראמראמר

    ....ויוצאויוצאויוצאויוצא[שהוא פתוח] [שהוא פתוח] [שהוא פתוח] [שהוא פתוח]     תתתת""""סססס    המניחהמניחהמניחהמניח    זהזהזהזה, , , , ִיְכלוּ ִיְכלוּ ִיְכלוּ ִיְכלוּ     ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ 
    רברברברב    בעיבעיבעיבעי. . . . לגבראלגבראלגבראלגברא    גבראגבראגבראגברא    ביןביןביןבין    יקיקיקיקפֵ פֵ פֵ פֵ נַ נַ נַ נַ     ,,,,הוּ הוּ הוּ הוּ בְ בְ בְ בְ אַ אַ אַ אַ     רבירבירבירבי

    רברברברב    ....יקוּ יקוּ יקוּ יקוּ ּתִ ּתִ ּתִ ּתִ     ????מהומהומהומהו    ,,,,לפסוקאלפסוקאלפסוקאלפסוקא    פסוקאפסוקאפסוקאפסוקא    ביןביןביןבין    ,,,,פפאפפאפפאפפא
    בדידןבדידןבדידןבדידן    אנןאנןאנןאנן    ,,,,אמראמראמראמר    ....יסיסיסיסֵר ֵר ֵר ֵר גַּ גַּ גַּ גַּ וְ וְ וְ וְ     אפיהאפיהאפיהאפיה    מהדרמהדרמהדרמהדר    ,,,,ששתששתששתששת

   ....בדידהובדידהובדידהובדידהו    ואינהוואינהוואינהוואינהו
  

שואלים, מה פירוש הפסוק בגמ'  האמוראיםהאמוראיםהאמוראיםהאמוראים
שהפסוק הזה  ריםוהם מסבי    ',ועוזבי י"י יכלו'

ומוסיפים שם  –מלמד על מי שמניח ספר תורה 
משמע ויוצא.  –בגירסא 'כשהוא פתוח' רבים 

 נאמר. כי הוא עוזב הפסוקעל כך לכאורה כי 
ס"ת,  ודבאת ה', עוזב את התורה. זה לא כ

שבאמצע הקריאה הוא עוזב את ביהכ"נ 
ויוצא. ח"ו מגיע לו עונש גדול. ורבי והציבור 

אבהו היה יוצא, לא באמצע הקריאה, אלא בין 
גוברא לגוברא. כפי שאמרנו, בסיום המברך. 
בין האחד לשני. ורב פפא שואל, מה הדין בין 
פסוק לפסוק? מסביר רבינו יונה שם, כי הכוונה 

. בין פסוק לפסוק, קשה לצמצם. בזמן התרגום
איך אפשר לצאת באמצע? לכן הוא מסביר, כי 
הכוונה בזמן חז"ל שהיו מתרגמים, כפי שאנו 
התימנים מתרגמים עד היום. אבל בזמנו, כבר 
לא תירגמו. אז הוא והרבה מפרשים אומרים, 
כי בזמנם היה מנהגם לתרגם כל פסוק ופסוק, 

לא ולכן השאלה האם מותר לצאת. זה 
הקריאה בס"ת בעצמו, זה אינו הפסוק בעצמו, 

מותר לצאת אז, או אלא רק התרגום. האם 
שלא? הגמרא נשארת על כך בספק, תיקו. 
ולהלכה למעשה, נפסק לחומרא. אעפ"י שזה 
ספיקא דרבנן, שהרי קריאת התורה היא 
מדרבנן, אבל כיון שזאת תקנת נביאים, הרי 

ועזרא  משה רבינו תיקן קריאת התורה בשבת,
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תיקן את הקריאה במנחת שבת, ו'הנביאים 
שביניהם' תיקנו את הקריאה בשני וחמישי, 
אלו תקנות קדומות, לכן יש לכך דין כמו 

או אפשר לומר בסגנון אחר, ספיקא דאורייתא. 
כי כיון שהעניין נוגע לכבוד התורה, צריכים 
להחמיר בכך. בכל אופן, כך רואים מכל 

או כלל את ההיתר הפסוקים, כי הם לא הבי
הזה. הם הביאו רק את ההיתר של בין גוברא 
לגוברא, משמע שבין פסוק לפסוק אסור 
לצאת. ממילא מובן, שהם נקטו בזה לחומרא. 
וישנם כאלה, אשר כתבו זאת במפורש, שאין 

  להקל בכך.
  

ששת, מהדר אפיה וגריס', הפך את פניו  'רב'רב'רב'רב
'אנן ואמר בזמן קריאת התורה, משמע ולמד, 

דידן ואינהו בדידהו'. על השורות הקצרות ב
הללו שבגמרא, יש בראשונים ובאחרונים 'מים 
שאין להם סוף', להבין איך רב ששת למד בזמן 

  הא כיצד?קריאת התורה? 
  

 ט"ל[דף ישנה גמרא מפורשת במסכת סוטה  הריהריהריהרי
    ספרספרספרספר    שנפתחשנפתחשנפתחשנפתח    כיוןכיוןכיוןכיון, , , , הונאהונאהונאהונא    רברברברב    ברברברבר    רבארבארבארבא    אמראמראמראמר, ע"א]

    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    ....הלכההלכההלכההלכה    בדברבדברבדברבדבר    אפילואפילואפילואפילו    לספרלספרלספרלספר    אסוראסוראסוראסור    ,,,,תורהתורהתורהתורה
בזמן עזרא  ....ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעם    ָכלָכלָכלָכל    ָעְמדוּ ָעְמדוּ ָעְמדוּ ָעְמדוּ     ּוְכִפְתחוֹ ּוְכִפְתחוֹ ּוְכִפְתחוֹ ּוְכִפְתחוֹ     ה'], ח' [נחמיה

הסופר, היה כינוס גדול בארץ ישראל, 
בירושלם עיקו"ת, ארבעים אלף היו שם. אז 

    ואיןואיןואיןואין    הוא פתח את הס"ת, ועמדו כל העם.
    ט"ז], ל"ב [איוב    מרמרמרמרשנאשנאשנאשנא    ,,,,שתיקהשתיקהשתיקהשתיקה    אלאאלאאלאאלא    עמידהעמידהעמידהעמידה

י יְוהֹוַחְלּתִ יְוהֹוַחְלּתִ יְוהֹוַחְלּתִ י    ְוהֹוַחְלּתִ יּכִ יּכִ יּכִ רוּ     לֹאלֹאלֹאלֹא    ּכִ רוּ ְיַדּבֵ רוּ ְיַדּבֵ רוּ ְיַדּבֵ י    ְיַדּבֵ יּכִ יּכִ יּכִ         ....עֹודעֹודעֹודעֹוד    ָענוּ ָענוּ ָענוּ ָענוּ     לֹאלֹאלֹאלֹא    ָעְמדוּ ָעְמדוּ ָעְמדוּ ָעְמדוּ     ּכִ
        

אין חובה לעמוד בזמן הרי עמדו ממש,  לאלאלאלא
קריאת התורה, אלא הם שתקו. והגמרא 

כיון שנפתח ספר תורה אסור 'דורשת מכך, 
כ, כיצד רב א" .'לספר אפילו בדבר הלכה

   אה?ירששת למד בזמן הק
  

, נעמוד על כך בהמשך, אבל לפני כן בעז"הבעז"הבעז"הבעז"ה
  ברצוני להקדים כמה הקדמות.

  
ראשון, לא כל כך מובן, כיצד נכנס עניין  דברדברדברדבר

זה לסוגיא שם במסכת ברכות דף ח' ע"א. מה 

הקשר של דבר זה, אל הסוגיא? הגמרא לפני כן 
מדברת על עניינים אחרים, כגון בתחילת הדף 

ִתי    ַוֲאִניַוֲאִניַוֲאִניַוֲאִני    י"ד], ס"ט [תהלים    דכתיבדכתיבדכתיבדכתיב    מאימאימאימאישם,  ִתיְתִפּלָ ִתיְתִפּלָ ִתיְתִפּלָ     ְתִפּלָ
    בשעהבשעהבשעהבשעה    ????רצוןרצוןרצוןרצון    עתעתעתעת    אימתיאימתיאימתיאימתי    ,,,,ָרצֹוןָרצֹוןָרצֹוןָרצֹון    ֵעתֵעתֵעתֵעת    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ְלךָ ְלךָ ְלךָ ְלךָ 

    אמראמראמראמר, ואח"כ כתוב. . . . וכו'    מתפלליןמתפלליןמתפלליןמתפללין    בורבורבורבוריייישהצשהצשהצשהצ
    ,,,,חסדיםחסדיםחסדיםחסדים    ובגמילותובגמילותובגמילותובגמילות    בתורהבתורהבתורהבתורה    העוסקהעוסקהעוסקהעוסק    כלכלכלכל    ,,,,הההה""""הקבהקבהקבהקב

    כאילוכאילוכאילוכאילו    עליועליועליועליו    אניאניאניאני    מעלהמעלהמעלהמעלה    ,,,,בורבורבורבורייייהצהצהצהצ    עםעםעםעם    ומתפללומתפללומתפללומתפלל
אח"כ הגמ'  ....העולםהעולםהעולםהעולם    אומותאומותאומותאומות    מביןמביןמביןמבין    ולבניולבניולבניולבני    לילילילי    פדאניפדאניפדאניפדאני

    ,,,,לעולם יכנס אדם שיעור שני פתחיםלעולם יכנס אדם שיעור שני פתחיםלעולם יכנס אדם שיעור שני פתחיםלעולם יכנס אדם שיעור שני פתחיםמדברת, 
ל    זֹאתזֹאתזֹאתזֹאת    ַעלַעלַעלַעל    ,מובאואח"כ אחר כך יתפלל. אחר כך יתפלל. אחר כך יתפלל. אחר כך יתפלל. וווו ּלֵ לִיְתּפַ ּלֵ לִיְתּפַ ּלֵ לִיְתּפַ ּלֵ     ִיְתּפַ

ל לּכָ לּכָ לּכָ     אמראמראמראמר    ,,,,ו'], ל"ב [תהליםְמצֹא ְמצֹא ְמצֹא ְמצֹא     ְלֵעתְלֵעתְלֵעתְלֵעת    ֵאֶליךָ ֵאֶליךָ ֵאֶליךָ ֵאֶליךָ     ָחִסידָחִסידָחִסידָחִסיד    ּכָ
לאחר מכן . . . . וכו'    אשהאשהאשהאשה    זוזוזוזו    ''''מצאמצאמצאמצא    לעתלעתלעתלעת''''    ,,,,חנינאחנינאחנינאחנינא' ' ' ' רררר

    בגובגובגובגו    גריסנאגריסנאגריסנאגריסנא    הוההוההוההוה    מרישמרישמרישמריש    ,,,,אבייאבייאבייאביי    אמראמראמראמר    ,מובא בגמ'
    דשמענאדשמענאדשמענאדשמענא    כיוןכיוןכיוןכיון    ....כנישתאכנישתאכנישתאכנישתא    בביבביבביבבי    ומצלינאומצלינאומצלינאומצלינא    ,,,,ביתאביתאביתאביתא
    ,,,,דעולאדעולאדעולאדעולא    משמיהמשמיהמשמיהמשמיה    אמיאמיאמיאמי    ברברברבר    חייאחייאחייאחייא    רבירבירבירבי    דאמרדאמרדאמרדאמר    להאלהאלהאלהא
    הההה""""להקבלהקבלהקבלהקב    לולולולו    איןאיןאיןאין    המקדשהמקדשהמקדשהמקדש    ביתביתביתבית    שחרבשחרבשחרבשחרב    מיוםמיוםמיוםמיום

    ,,,,בלבדבלבדבלבדבלבד    הלכההלכההלכההלכה    שלשלשלשל    אמותאמותאמותאמות    ארבעארבעארבעארבע    אלאאלאאלאאלא    בעולמובעולמובעולמובעולמו
בהתחלה . . . . דגריסנאדגריסנאדגריסנאדגריסנא    היכאהיכאהיכאהיכא    אלאאלאאלאאלא    מצלינאמצלינאמצלינאמצלינא    הוההוההוההוה    לאלאלאלא

הוא היה לומד בביתו ומתפלל בביהכ"נ, אבל 
אח"כ הוא שמע שאין להקב"ה בעולמו אלא ד' 
אמות של הלכה, אז הוא היה מתפלל היכן 

    חייאחייאחייאחייא    רבירבירבירבי    ואמרואמרואמרואמר ואח"כ מובא בגמ', שהיה לומד.
    מיגיעומיגיעומיגיעומיגיעו    הנהנההנהנההנהנההנהנה    גדולגדולגדולגדול    ,,,,דעולאדעולאדעולאדעולא    משמיהמשמיהמשמיהמשמיה    אמיאמיאמיאמי    ברברברבר

    רבירבירבירבי    ואמרואמרואמרואמר    ואח"כ מובא,. . . . וכו'    שמיםשמיםשמיםשמים    מיראמיראמיראמירא    יותריותריותריותר
    אדםאדםאדםאדם    ידורידורידורידור    לעולםלעולםלעולםלעולם    ,,,,דעולאדעולאדעולאדעולא    משמיהמשמיהמשמיהמשמיה    אמיאמיאמיאמי    ברברברבר    חייאחייאחייאחייא

זה, העניין האיך נכנס שם . . . . וכו'    רבורבורבורבו    במקוםבמקוםבמקוםבמקום
הרי לא מדברים שם ? ''המניח ספר תורה ויוצא

  על קריאת ס"ת?
  

בתלמוד בבלי המבואר 'מתיבתא',  ראיתיראיתיראיתיראיתי
אחרי שהתבאר אחרי שהתבאר אחרי שהתבאר אחרי שהתבאר שהם מסבירים כך את הקשר, 

הרי הגמ' לפני מעלת התפילה בבית הכנסת, מעלת התפילה בבית הכנסת, מעלת התפילה בבית הכנסת, מעלת התפילה בבית הכנסת, 
 בית לו שיש מי כל ,ל"ר אמר' ,כן אומרת

 נקרא ,להתפלל שם נכנס ואינו בעירו הכנסת
מביאה הגמרא דינים שנוהגים בבית מביאה הגמרא דינים שנוהגים בבית מביאה הגמרא דינים שנוהגים בבית מביאה הגמרא דינים שנוהגים בבית  ',רע שכן

דהיינו, זה דרך  הכנסת בשעת קריאת התורה.הכנסת בשעת קריאת התורה.הכנסת בשעת קריאת התורה.הכנסת בשעת קריאת התורה.
אגב. כיון שדיברו על התפילה בבית הכנסת, 
הביאו דינים שנוהגים בבית הכנסת בשעת 
קריאת התורה. לכן הביאו את המאמר הזה, 

  לגבי מי שמניח ספר תורה ויוצא.
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לי, שהדבר איננו מדוייק. כיון שההלכה  נראהנראהנראהנראה
הזאת, איננה קשורה בדוקא לבית הכנסת. וכי 

א בבית הכנסת, אלא אם יקראו בתורה, ל
וקראו שם בבית פרטי, אם ציבור התאסף 

בתורה, וכי שם כן יהיה מותר לעזוב את הס"ת 
ולצאת? בודאי שלא. האיסור אינו רק בבית 
הכנסת. נכון שבדרך כלל קריאת התורה היא 
בבית הכנסת, אבל אי אפשר לומר, שזאת 
הלכה של בית הכנסת. כך ההלכה, בכל מקום 

  שישנו ציבור.
  

כאשר הוא כי מדוייק מלשון הרמב"ם,  וכךוכךוכךוכך
[בפרק י"ב מהל' תפילה מביא את ההלכה הזאת 

, הוא לא כתב שזה בבית וברכת כהנים הל"ט]
    שהתחילשהתחילשהתחילשהתחיל    כיוןכיוןכיוןכיוןהכנסת. הרמב"ם כותב כך, 

    אפילואפילואפילואפילו    לספרלספרלספרלספר    אסוראסוראסוראסור    ,,,,בתורהבתורהבתורהבתורה    לקרותלקרותלקרותלקרות    הקוראהקוראהקוראהקורא
    ושותקיןושותקיןושותקיןושותקין    שומעיןשומעיןשומעיןשומעין    הכלהכלהכלהכל    אלאאלאאלאאלא    ,,,,הלכההלכההלכההלכה    בדברבדברבדברבדבר

    ואזניואזניואזניואזני    ,,,,שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    ....קוראקוראקוראקורא    שהואשהואשהואשהוא    למהלמהלמהלמה    לבםלבםלבםלבם    ומשימיןומשימיןומשימיןומשימין
    מןמןמןמן    לצאתלצאתלצאתלצאת    ואסורואסורואסורואסור    ....התורההתורההתורההתורה    ספרספרספרספר    אלאלאלאל    העםהעםהעםהעם    כלכלכלכל

    לצאתלצאתלצאתלצאת    ומותרומותרומותרומותר    ....קוראקוראקוראקורא    שהקוראשהקוראשהקוראשהקורא    בשעהבשעהבשעהבשעה    הציבורהציבורהציבורהציבור
זהו בין גוברא לגוברא. 'אסור . . . . לאישלאישלאישלאיש    אישאישאישאיש    ביןביןביןבין

לצאת מן הציבור', הרמב"ם דייק מאד בלשונו, 
אבל האמת היא שישנן כמה גירסאות ברמב"ם 

בית הכנסת', גם 'מן הכנסת', או 'משכתוב בהם 
אבל בנוסחאות  כתוב כך.שם בכסף משנה 

'אסור  כמו שאמרנו, כתוב כך,המדוייקות 
לצאת מן הציבור'. הדבר מסתבר מאד. אינני 

כי גם לפי הגירסא  חושב, שישנה מחלוקת בכך.
'בית הכנסת', דיבר הכתוב בהווה, וזה לאו 

  דוקא.
  

, לא מסתבר שבגלל כך הגמרא הביאה כןכןכןכן־־־־אםאםאםאם
את העניין הזה שם, בגלל העניין של בית 

  הכנסת, כי זאת אינה הנקודה, בית הכנסת. 
  

הוא, בגלל לענ"ד שיותר מסתבר  מהמהמהמה
שהמימרא הזאת היא בשם רבי אמי, ולפני כן 

אמר אמר אמר אמר הביאו עוד כמה מימרות בשם רבי אמי. 
א בר אמי משמיה דעולא, גדול הנהנה א בר אמי משמיה דעולא, גדול הנהנה א בר אמי משמיה דעולא, גדול הנהנה א בר אמי משמיה דעולא, גדול הנהנה יייירבי חירבי חירבי חירבי חי
    ,,,,אסיאסיאסיאסי    ורביורביורביורבי    אמיאמיאמיאמי    רבירבירבירבי, וכו'. ולפני כן כתובמיגיעו מיגיעו מיגיעו מיגיעו 

    כנישתאכנישתאכנישתאכנישתא    ביביביבי    תליסרתליסרתליסרתליסר    להולהולהולהו    דהוודהוודהוודהוו    גבגבגבגב    עלעלעלעל    אףאףאףאף

    דהוודהוודהוודהוו    היכאהיכאהיכאהיכא    ,,,,עמודיעמודיעמודיעמודי    ביניביניביניביני    אלאאלאאלאאלא    מצלומצלומצלומצלו    לאלאלאלא    ,,,,בטבריאבטבריאבטבריאבטבריא
    אמיאמיאמיאמי    ברברברבר    חייאחייאחייאחייא    רבירבירבירבי    אמראמראמראמרואח"כ כתוב, . . . . גרסיגרסיגרסיגרסי

 רבורבורבורבו    במקוםבמקוםבמקוםבמקום    אדםאדםאדםאדם    ידורידורידורידור    לעולםלעולםלעולםלעולם    דעולאדעולאדעולאדעולא    משמיהמשמיהמשמיהמשמיה
אם כן, כל המימרות שם קשורות לרבי וכו'. 

אמי. וכיון שגם המאמר דידן, השורש שלו הוא 
 רבי אמר יהודה בר הונא רב אמר'מרבי אמי, 

', בגלל זה המימרא הזאת אמי' ר אמר מנחם
  נכנסה כאן. 

  
, כך דרך הגמרא, שכאשר מביאים איזה כידועכידועכידועכידוע

אמורא, מביאים הרבה מאמרים שלו, אפילו 
שאים. אפילו שזה לא 'מעניין שאין קשר בין הנו

לעניין באותו עניין', אלא עניין אחר. בגלל 
השם של האומר, סידרו את כל המאמרים שלו 

  אחד אחרי השני.
  

ועוזבי י"י  ,מאי דכתיב', דברי הגמרא פירוש מהמהמהמה
וכי ? הפסוק פשטוכי לא מבינים את  ????יכלו'

הפסוק אינו מובן, עד שצריכים לבוא ולומר 
פירוש כזה? הרי זהו אינו הפשט בפסוק? בפסוק 

ִעים    ֶברֶברֶברֶברְושֵׁ ְושֵׁ ְושֵׁ ְושֵׁ נאמר כך,  ִעיםּפֹׁשְ ִעיםּפֹׁשְ ִעיםּפֹׁשְ ִאים    ּפֹׁשְ ִאיםְוַחּטָ ִאיםְוַחּטָ ִאיםְוַחּטָ ו    ְוַחּטָ וַיְחּדָ וַיְחּדָ וַיְחּדָ     ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ְועְֹזֵביְועְֹזֵביְועְֹזֵביְועְֹזֵבי    ,,,,ַיְחּדָ
 קראנו זאת בהפטרת דברים, 'איכה ....ִיְכלוּ ִיְכלוּ ִיְכלוּ ִיְכלוּ 

הפסוק לא מדבר '. א"כ, זהו אינו הפשט, היתה
לגבי ס"ת. הפסוק מדבר, על רשעים וחטאים, 
'ועוזבי י"י יכלו'. דהיינו, האנשים שנתרחקו 
מעבודת ה', רח"ל מגיע להם כליה. זהו הפשט 

  הפשוט. 
  

[הובא במעם לועז על ספר ישעיהו דף כלי פז  בספרבספרבספרבספר
    פיזורפיזורפיזורפיזור    יחדו',יחדו',יחדו',יחדו',    וחטאיםוחטאיםוחטאיםוחטאים    פושעיםפושעיםפושעיםפושעים    ושברושברושברושבר'כתב, כ"ג] 

    רערערערע    וכינוסםוכינוסםוכינוסםוכינוסם    ,,,,לעולםלעולםלעולםלעולם    אהאהאהאהונונונונ    להםלהםלהםלהם    נאהנאהנאהנאה    לרשעיםלרשעיםלרשעיםלרשעים
    פושעיםפושעיםפושעיםפושעים    שברשברשברשבר    אםאםאםאם    ,,,,שאומרשאומרשאומרשאומר    וזהווזהווזהווזהו    ....לעולםלעולםלעולםלעולם    ורעורעורעורע    להםלהםלהםלהם

    עוזביעוזביעוזביעוזבי    וגםוגםוגםוגם    ....שיברםשיברםשיברםשיברם    שיבואשיבואשיבואשיבוא    סופםסופםסופםסופם    ,,,,""""יחדויחדויחדויחדו""""    וחטאיםוחטאיםוחטאיםוחטאים
    ההההיָ יָ יָ יָ לָּ לָּ לָּ לָּ כַּ כַּ כַּ כַּ     יכלויכלויכלויכלו    ,,,,ועזבוועזבוועזבוועזבו' ' ' ' בהבהבהבה    דבקיםדבקיםדבקיםדבקים    להלהלהלהייייבתחבתחבתחבתח    שהיושהיושהיושהיו    ,,,,''''הההה

        . . . . מכולםמכולםמכולםמכולם    קשהקשהקשהקשה    ופירשופירשופירשופירש    ההההשנשנשנשנ    כיכיכיכי    ,,,,גמורהגמורהגמורהגמורה
        

כאן דיוק. אם כתוב 'עוזבי י"י', משמע כי  ישנוישנוישנוישנו
מקודם הם היו מחוברים לה'. אלא פירושו, שנה 

 רש קשה מכולם. זה אולי יותר גרועופי
אנשים שהיו דבקים פושעים וחטאים מעיקרא. מ

בה' ועזבו, יכלו כליה גמורה, כי שנה ופירש 
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הם עוד יותר חמורים. 'שנה     קשה מכולם.
לה, ועסק בתורה, אדם שהכיר בהתחופירש'. 

וקיים מצוות, ועזב את הדרך, הוא יותר גרוע מן 
הפושעים והחטאים, שלא ידעו ולא למדו ולא 

ב אם הוא התרחק ועז'ועוזבי י"י', הכירו זאת. 
 –מוכח כי מקודם הוא היה דבק בה'  -את ה' 

        היה להם כליה.', תיכלו'
        

 ו, מה הגמרא שואלת, 'מאי דכתיב'? מהאם כןאם כןאם כןאם כן
  הפירוש?  לא מובן? וכי פירוש הפסוק

  
לכאורה, כי לא שזהו צריכים לומר,  אלאאלאאלאאלא

הפירוש, שהרי הפשט הפשוט הוא מובן, אלא 
ברצונו לומר ולחדש לנו, כי נכלל בפסוק זה, 
גם מי שעוזב את הס"ת, כיון שזהו זלזול. לא 
שכך הפשט, אלא זה כמו דרש, כי נכלל בפסוק 

  הזה גם המשמעות הזאת.
  

צריכים להבין זאת, וכי אפשר להשוות  אולםאולםאולםאולם
את האדם שיצא באמצע קריאת ס"ת, לאדם 
שעזב בכלל את התורה ואת הדת ונתקלקל? 
להגיד שתהיה לו כליה? קשה להבין זאת. 
נשתוממתי על כך זמן רב. כיצד אפשר להבין 

  זאת? לומר על כך 'ועוזבי י"י יכלו'?
   

תם הדין הזה, אינו דוקא לגבי אדם שיצא ס הריהריהריהרי
באמצע קריאת התורה, אלא המדובר אפילו 
על גבאי צדקה המסתובב בבתי הכנסת, 
כמבואר בספרי הפוסקים, אם הוא הגיע לבית 
הכנסת באמצע קריאת ס"ת, כמובן שאסור לו 
לאסוף צדקה באמצע קריאת התורה, כיון שזה 
מבלבל את דעת השומעים, אבל אפילו אם 

ריאת הוא כבר אסף, אסור לו לצאת באמצע ק
התורה. אפילו אם הוא כבר שמע קריאת 
התורה מקודם, או שהוא אמור לשמוע קריאת 

במניין אחר. וכן לגבי אדם אחרי־כן התורה 
המחפש את חבירו, הוא צריך איזה מישהו, 
נכנס לבית הכנסת וראה שהם בדיוק באמצע 
הקריאה בס"ת, הוא נכנס באמצע המברך, הוא 

לשבת עד סוף לא יכול לצאת, אלא הוא צריך 
  המברך. 

מכך, אם האדם נצרך לנקביו, כפי  יתירהיתירהיתירהיתירה
שאמרנו מקודם, קשה לו, הוא חייב להתאפק 
עד שיגמור המברך. כתוב כך במפורש בערוך 

, ויתבאר לקמן. נו, סעיף א'] סימן קמ"ו[ השלחן
ואם האדם לא ידע את ההלכה הזאת, או אפילו 
 במזיד, ידע ולא קיים, אז חס ושלום מגיע לו

כליה? עונש כ"כ חמור, כמו 'שבר פושעים 
  וחטאים יחדיו'? 

  
ישאחרי כן נאמר,  ובפסוקובפסוקובפסוקובפסוק יּכִ יּכִ יּכִ ר    ֵמֵאיִליםֵמֵאיִליםֵמֵאיִליםֵמֵאיִלים    ֵיֹבׁשוּ ֵיֹבׁשוּ ֵיֹבׁשוּ ֵיֹבׁשוּ     ּכִ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ     ֲאׁשֶ
ם םֲחַמְדּתֶ םֲחַמְדּתֶ םֲחַמְדּתֶ רוּ     ֲחַמְדּתֶ רוּ ְוַתְחּפְ רוּ ְוַתְחּפְ רוּ ְוַתְחּפְ ּנֹות    ְוַתְחּפְ ּנֹותֵמַהּגַ ּנֹותֵמַהּגַ ּנֹותֵמַהּגַ ר    ֵמַהּגַ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ם    ֲאׁשֶ ַחְרּתֶ םּבְ ַחְרּתֶ םּבְ ַחְרּתֶ םּבְ ַחְרּתֶ עובדים . . . . ּבְ

עבודה זרה. אפשר להשוות את העבירה הזאת 
  אל העבירה הזאת? הדבר נראה פלא עצום.

  
מהקהל: כשלומדים אסמכתא, לוקחים  שאלהשאלהשאלהשאלה

  אותה במלואה?
את זיפה. אתה אומר שמרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת

אסמכתא. ומה היא האסמכתא? שגם דבר רק 
? קצת 'יכלו' מה פירושזה בכלל עוזבי י"י. א"כ, 

  יכלו? 
  

  שהדבר חמור.מהקהל:  שאלהשאלהשאלהשאלה
ישנה כליה המשמעות שמרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת

גמורה, והוא יכלה לו רק אצבע? יקבל עונש 
אתה אומר כי זאת אסמכתא, מה שקטן? טוב, 

  .צריך עוד לתת לכך תבליןזהו דרש, אבל 
  

שם, כי גם כאשר מותר השלחן כותב  הערוךהערוךהערוךהערוך
לצאת בין גוברא לגוברא, הדבר מותר רק 
לצורך גדול. כתוב בגמרא, שרבי אבהו נפק בין 

ק' משמע, כי יהלשון 'נפ גוברא לגוברא. מן
זה לשון הווה. אצל רבי אבהו, דבר זה היה מצוי. 

מדוע בכל פעם הוא היה צריך לצאת? ראיתי 
, [בפירושו על הטור, סימן קמ"ו] במהר"י אבוהב

הוא מכניס זאת בכמה מלים  פירוש יפה.
הרי לרבי אבהו היה קשר עם הקיסר,  קצרות.

מילא מובן שמדי הוא היה קרוב למלכות, מ
, בגלל קשריו עם פעם הוא היה צריך

השלטונות. מובא בכמה מקומות בש"ס, שרבי 
אבהו היה קרוב למלכות. לכן הגמרא מביאה 
את הדוגמא שלו, כי הוא היה צריך לצאת, 
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ממילא מובן למה הוא היה יוצא. אפילו שזה 
  יה לצורך דבר נחוץ, רק בין גוברא לגוברא. ה
  

[דף י"ז ע"א] , הגמרא במסכת כתובות למשללמשללמשללמשל
    ממתיבתאממתיבתאממתיבתאממתיבתא    אתיאתיאתיאתי    הוההוההוההוה    כיכיכיכי    ,,,,אבהואבהואבהואבהו    ביביביבירררראומרת כך, 

כאשר הוא היה בא מבית המדרש  ,,,,קיסרקיסרקיסרקיסר    לבילבילבילבי
    ,,,,לאפיהלאפיהלאפיהלאפיה    קיסרקיסרקיסרקיסר    דבידבידבידבי    אמהתאאמהתאאמהתאאמהתא    נפקןנפקןנפקןנפקן    לבית הקיסר,

    אאאאנָ נָ נָ נָ ָר ָר ָר ָר בְּ בְּ בְּ בְּ ַד ַד ַד ַד ְמ ְמ ְמ ְמ וּ וּ וּ וּ     דעמיהדעמיהדעמיהדעמיה    רבארבארבארבא    ,,,,הכיהכיהכיהכי    ליהליהליהליה    ריןריןריןריןשַׁ שַׁ שַׁ שַׁ וְמ וְמ וְמ וְמ 
. . . . לשלםלשלםלשלםלשלם    תייךתייךתייךתייךמֵ מֵ מֵ מֵ     יךיךיךיךִר ִר ִר ִר בְּ בְּ בְּ בְּ     דנהוראדנהוראדנהוראדנהורא    בוצינאבוצינאבוצינאבוצינא    דאומתיהדאומתיהדאומתיהדאומתיה

היה עוד כמה מקומות, בהם רואים שהוא ישנם 
קרוב למלכות. ממילא הדבר מובן. גם מי 
שמותר לו לצאת, זה רק אם זה הכרח, לצורך 

[פירוש זה שר' אבהו יצא מפני שהיה     גדול.
טרוד בעסקי המלכות, כתב כבר ר"י מלוניל 

סק"ב במגילה פ"ד, ובאליהו רבא סי' קמ"ו 
  בשם ס' האגודה].

  
    דבאמצעדבאמצעדבאמצעדבאמצע    ,,,,מבוארמבוארמבוארמבוארוווו, כך הערוך השלחן אומראומראומראומר

    גבגבגבגב    עלעלעלעל    ואףואףואףואף. . . . אסוראסוראסוראסור    גוונאגוונאגוונאגוונא    ייייבכהאיבכהאיבכהאיבכהאי    אפילואפילואפילואפילו    ,,,,הקריאההקריאההקריאההקריאה
    כמהכמהכמהכמה    כלכלכלכל    מקוםמקוםמקוםמקום    מכלמכלמכלמכל, , , , פטריהפטריהפטריהפטריה    רחמנארחמנארחמנארחמנא    ססססווווננננדאדאדאדא

    ולאולאולאולא    עצמועצמועצמועצמו    לאנוסלאנוסלאנוסלאנוס    בבבביייימחוימחוימחוימחוי    ,,,,עצמועצמועצמועצמו    לאנוסלאנוסלאנוסלאנוס    שיכולשיכולשיכולשיכול
        ....לצאתלצאתלצאתלצאת

        
    בלבלבלבל""""    עלעלעלעל    דעוברדעוברדעוברדעובר    לנקביולנקביולנקביולנקביו    צריךצריךצריךצריך    אםאםאםאם    ,,,,להסתפקלהסתפקלהסתפקלהסתפק    וישוישוישויש

    אואואואו    דזמרהדזמרהדזמרהדזמרה    פסוקיפסוקיפסוקיפסוקי    כאמצעכאמצעכאמצעכאמצע    דינודינודינודינו    אםאםאםאם    ,,,,""""תשקצותשקצותשקצותשקצו
    כתפילהכתפילהכתפילהכתפילה    דינודינודינודינו    אואואואו, , , , ויצאויצאויצאויצא    וברכותיהוברכותיהוברכותיהוברכותיה    שמעשמעשמעשמע    קריאתקריאתקריאתקריאת
כאשר האדם נעמד להתפלל ? ? ? ? תפילתותפילתותפילתותפילתו    שגומרשגומרשגומרשגומר

שמונה עשרה, אם הוא הרגיש שהוא צריך 
לנקביו, עליו להתפנות מלפני כן. אבל אם הוא 
לא הרגיש, ובאמצע התפילה פתאום הוא נצרך 
לנקביו. מה יעשה? יפסיק את התפילה? לא. 

אין לו ברירה, והוא אסור להפסיק. אלא אם כן 
חייב, אין לו שום אפשרות לעצור את עצמו. 
אבל הוא צריך להתאפק כמה שהוא יכול, 
  ולגמור את התפילה, כיון שהוא התחיל בהיתר. 

  
השאלה היא, האם אותו הדבר לגבי  א"כא"כא"כא"כ

  קריאת ספר תורה? 
  

השלחן מסתפק בכך, וכותב בזה"ל,  הערוךהערוךהערוךהערוך
הדבר  ....כתפילהכתפילהכתפילהכתפילה    דדינודדינודדינודדינו    ,,,,דעתידעתידעתידעתי    לעניותלעניותלעניותלעניות    ונראהונראהונראהונראה

    אסור. קריאת ס"ת, זה כמו תפילת שמו"ע.
כפי     ....השכינההשכינההשכינההשכינה    ככבודככבודככבודככבוד    ,,,,התורההתורההתורההתורה    כבודכבודכבודכבוד    דגדולדגדולדגדולדגדול

שאינך יכול להפסיק בתפילת שמו"ע, לעזוב 
את השכינה וללכת להתפנות, ה"ה לגבי כבוד 

    עזבועזבועזבועזבו    אותיאותיאותיאותי    הלואיהלואיהלואיהלואי    ,,,,לללל""""זזזז    וכמאמרםוכמאמרםוכמאמרםוכמאמרםספר תורה. 
    שיגמורשיגמורשיגמורשיגמור    עדעדעדעד    להמתיןלהמתיןלהמתיןלהמתין    וצריךוצריךוצריךוצריך. . . . שמרושמרושמרושמרו    ותורתיותורתיותורתיותורתי
רק אם     ....עצמועצמועצמועצמו    להשהותלהשהותלהשהותלהשהות    לתולתולתולתוביכביכביכביכ    רקרקרקרק    אםאםאםאם, , , , העולההעולההעולההעולה

הוא יכול. אבל אם אינו מסוגל, אין לו 
אפשרות, אזי גדול כבוד הבריות, והוא חייב 
לצאת. אבל אם הוא יכול להתאפק, שיתאפק 
כמה שהוא יכול, עד שיגמרו את הקריאה שהוא 

        נמצא בה.
        

[בשער הציון, דף רמ"א סוף  הלכה ברורה[בספר [בספר [בספר [בספר 
מביא את דברי ערוך השלחן דלעיל     אות ח']

אופן שמשמע לפי סידור דבריו בפנים שם, ב
שהמדובר הוא בין גברא לגברא. ובמחכ"ת לא 
כן הוא, כמפורש בסיום דבריו שהמדובר לפני 
שיגמור העולה. אבל בין גברא לגברא, לא 

הובאו [דף קצ"ח אות א'] החמיר. ובפסקי תשובות 
  דברי ערוך השלחן כך לנכון]. 

  
היה קשה  , כפי שאמרנו מקודם, האדם הזהא"כא"כא"כא"כ

לו להתאפק והוא יצא, וכי אפשר לומר שבגלל 
כך הוא יקבל עונש כליה כמו עובד עבודה זרה? 
כמו 'שבר פושעים וחטאים יחדיו'? הדבר אינו 

  מובן. ח"ו. מדת הדין אינה כך.
  

כרחך, צריכים לומר, חושבני כך, לא  עלעלעלעל
השאלה הזאת וממילא גם שעמדו על מצאתי 

, רק אמרתי, יהעל תשובהשכתבו לא מצאתי 
סוף סוף צריכים לפרש את הפסוק,  , הריאולי

אתה אומר כי גם מי שעוזב את הס"ת נקרא ו
ריכים . אבל לגבי המלה 'יכלו', צ'עוזבי י"י'

לומר פירוש אחר באסמכתא. זה לא 'יכלו' 
מלשון כליה ח"ו, אלא ישנו כאן פירוש אחר, 
יש פה רמז, זה מלשון מדידה, כפי שכתוב 

ִלשׁ     ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל ]שעיהו מ', י"בי[בפסוק  ָ ׁשּ ִלשׁ ּבַ ָ ׁשּ ִלשׁ ּבַ ָ ׁשּ ִלשׁ ּבַ ָ ׁשּ . . . . ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ֲעַפרֲעַפרֲעַפרֲעַפר    ּבַ
ִים ]כ"ו ז', א' מלכים[וכן בפסוק  ִיםַאְלּפַ ִיםַאְלּפַ ִיםַאְלּפַ ת    ַאְלּפַ תּבַ תּבַ תּבַ . . . . ָיִכילָיִכילָיִכילָיִכיל    ּבַ

'מכיל'. הכוונה היא, שעל הדבר הזה, אתה 
תתן את הדין. הדבר יילקח בחשבון. תדע לך, 
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שהדבר יישקל לך במאזניים, כאשר ידונו אותו 
בעולם האמת, או לעתיד לבוא, שעל כך 

  וגו'.ציון במשפט תפדה ציון במשפט תפדה ציון במשפט תפדה ציון במשפט תפדה המדובר בדברי הנביא, 
   

לאדם הזה, תדע לך שזאת עבירה  אומריםאומריםאומריםאומרים
גדולה, וזה יוסיף לך הרבה במשקל. א"כ המלה 
'יכלו', היא כמו 'וכל בשליש'. אולי אפשר 
להסביר כזה פשט בפסוק, באסמכתא הזאת, 
שהדבר יתפרש כך. זהו אינו הפשט, אבל זה 
דרש. יש לכך משמעות, במובן הזה. אולי זאת 

 ואהיתכן שנה. זהו תירוץ בדוחק, אבל היא הכוו
  אמת.

  
הדבר שאין זו דרשה גמורה, מפורש כבר  עיקרעיקרעיקרעיקר

עיינתי בספר  בספר כלי פז, שהזכרנו מקודם.
עצמו, המחבר הוא מהר"ש לאניאדו, והוא 

חז"ל במס' ברכות חז"ל במס' ברכות חז"ל במס' ברכות חז"ל במס' ברכות כותב כך [סוף דף צ"ד], 
ְקרא ועוזבי י"י יכלו, המיותר, זה "אסמכו" "אסמכו" "אסמכו" "אסמכו"  ְקרא ועוזבי י"י יכלו, המיותר, זה ַאֽ ְקרא ועוזבי י"י יכלו, המיותר, זה ַאֽ ְקרא ועוזבי י"י יכלו, המיותר, זה ַאֽ ַאֽ

עכ"ל. בהדיא העיר שזו רק המניח ס"ת ויוצא המניח ס"ת ויוצא המניח ס"ת ויוצא המניח ס"ת ויוצא 
כתא, ומסביר שזה נלמד מפני שמלים אלו אסמ

הן מיותרות, שהרי כבר כתוב ושבר פושעים 
וגו'. בהמשך שם הוא מביא ומפרש את הייתור 
באופנים נוספים, על פי הפשט, שהם בלי קשר 

  לדברי חז"ל הללו.
  
[חלק השיעור ראיתי בס' הלכה ברורה  אחריאחריאחריאחרי[

שמביא דברי הפרי חדש שביעי דף רנ"ט ד"ה ועיין] 
שמחמירים בין פסוק לפסוק, אפילו שנשאר 
הדין בגמ' בתיקו, דכיון שהטעם משום ועוזבי 
י"י יכלו, ספיקו להחמיר. והסביר דבריו, שאולי 

בדבר, וחמירא סכנתא,  סכנהסכנהסכנהסכנהכוונתו דאיכא 
לכן יש להחמיר בספיקא. ושכ"כ בתורת חיים 

בשיעור הבא ועיין ((סופר) סק"א יעו"ש. 
ד "בסח, שהרחבנו עוד "ק ראה ה'תשע"מוצש

פשוטו. ולפי לפ"ז הכוונה כליה כ. )על דבריו
דברינו, אינו כן. ומ"מ אפשר להבין דברי 
הפר"ח שסוף סוף מוכח מהגמרא שהעניין 

  חמור].
  

מאי  ,כותב על דברי הגמרא[שם]  מהרש"אמהרש"אמהרש"אמהרש"א
 דכתיב ועוזבי י"י יכלו, זה המניח ספר תורה

דגבי תורה כתיב האיי לישנא, על עזבם דגבי תורה כתיב האיי לישנא, על עזבם דגבי תורה כתיב האיי לישנא, על עזבם דגבי תורה כתיב האיי לישנא, על עזבם וכו', 
  את תורתי. וק"ל. את תורתי. וק"ל. את תורתי. וק"ל. את תורתי. וק"ל. 

  
בר"ת, וק"ל, וקל כך כותב שמהרש"א  דרךדרךדרךדרך

להבין. כשהיינו בחורים, שאלתי או דנו, מי 
אמר שזה 'וקל להבין', אולי זה 'וקשה להבין'? 

. לפי מדרגתוהתשובה היא, תלוי למי? כל אחד 
ישנם כאלה שקל להם להבין, וישנם כאלה 

  שקשה להם להבין. 
  

אופן, צריכים להבין זאת. מהרש"א רוצה  בכלבכלבכלבכל
י י"י יכלו', מי ב'ועוזלהביא ראיה, לגבי הפסוק 

אמר שהמדובר לגבי תורה? אומר מהרש"א, כי 
מצאנו פסוק כזה, קראנו זאת ג"כ בהפטרת 

ר    ּתֹוָרִתיּתֹוָרִתיּתֹוָרִתיּתֹוָרִתי    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָעְזָבםָעְזָבםָעְזָבםָעְזָבם    ַעלַעלַעלַעלתשעה באב,  רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ י    ֲאׁשֶ יָנַתּתִ יָנַתּתִ יָנַתּתִ     ָנַתּתִ
ְמעוּ     ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא    ,,,,ִלְפֵניֶהםִלְפֵניֶהםִלְפֵניֶהםִלְפֵניֶהם ְמעוּ ׁשָ ְמעוּ ׁשָ ְמעוּ ׁשָ  [ירמיהו    ָבהּ ָבהּ ָבהּ ָבהּ     ָהְלכוּ ָהְלכוּ ָהְלכוּ ָהְלכוּ     ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא    ְבקֹוִליְבקֹוִליְבקֹוִליְבקֹוִלי    ׁשָ

  . . . . י"ב] ט',
  

שמהרש"א היחיד קשה לי, זהו הפסוק  היההיההיההיה
מצא? הרי ישנם פסוקים רבים, שכתוב בהם 

ילשון עזיבה לגבי התורה. למשל,  יּכִ יּכִ יּכִ     טֹובטֹובטֹובטֹוב    ֶלַקחֶלַקחֶלַקחֶלַקח    ּכִ
י יָנַתּתִ יָנַתּתִ יָנַתּתִ ֲעזֹבּו     ַאלַאלַאלַאל    ּתֹוָרִתיּתֹוָרִתיּתֹוָרִתיּתֹוָרִתי    ָלֶכםָלֶכםָלֶכםָלֶכם    ָנַתּתִ ֲעזֹבּו ּתַ ֲעזֹבּו ּתַ ֲעזֹבּו ּתַ ישנו . . . . ]ב'[משלי ד', ּתַ

ע    ְיַהְללוּ ְיַהְללוּ ְיַהְללוּ ְיַהְללוּ     תֹוָרהתֹוָרהתֹוָרהתֹוָרה    עְֹזֵביעְֹזֵביעְֹזֵביעְֹזֵביעוד פסוק,  עָרׁשָ עָרׁשָ עָרׁשָ . . . . [משלי כ"ח, ד']    ָרׁשָ
    ייייֲאָחַזְתנִ ֲאָחַזְתנִ ֲאָחַזְתנִ ֲאָחַזְתנִ     ַזְלָעָפהַזְלָעָפהַזְלָעָפהַזְלָעָפה, [קי"ט, נ"ג]וכן בספר תהלים 

ִעים ִעיםֵמְרׁשָ ִעיםֵמְרׁשָ ִעיםֵמְרׁשָ [ב' וכן בספר דברי הימים . . . . ּתֹוָרֶתךָ ּתֹוָרֶתךָ ּתֹוָרֶתךָ ּתֹוָרֶתךָ     עְֹזֵביעְֹזֵביעְֹזֵביעְֹזֵבי    ֵמְרׁשָ
מדוע . . . . ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ּתֹוַרתּתֹוַרתּתֹוַרתּתֹוַרת    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָעַזבָעַזבָעַזבָעַזב    ּוְכֶחְזָקתוֹ ּוְכֶחְזָקתוֹ ּוְכֶחְזָקתוֹ ּוְכֶחְזָקתוֹ , ]א'י"ב, 

מהרש"א הביא פסוק אחד, הרי ישנם הרבה 
פסוקים? טוב, אולי זאת אינה שאלה, הוא 

 לימניהביא רק פסוק אחד, 'אטו כי רוכלא 
וליזל'? הוא לא חייב להביא את הכל. הוא מצא 
פסוק אחד, יכול להיות שישנם עוד, אבל 
מספיק אחד. או שהוא רצה להביא בדוקא את 
הפסוק הזה, יכול להיות, כי כתוב 'על מה 
אבדה הארץ, ויאמר י"י על עזבם את תורתי'. 

לכן הביא את רוצים להביא משהו על 'כליה', 
בר חמור. לכן הוא הפסוק הזה, להראות שהד
  לא הביא פסוקים אחרים. 

  
    ששתששתששתששת    רברברברב''''    שם,שם,שם,שם,    הגמראהגמראהגמראהגמרא    דברידברידברידברי    שמונה תירוצים עלשמונה תירוצים עלשמונה תירוצים עלשמונה תירוצים על

', והרי אסור לדבר ואפילו ללמוד ', והרי אסור לדבר ואפילו ללמוד ', והרי אסור לדבר ואפילו ללמוד ', והרי אסור לדבר ואפילו ללמוד וגריסוגריסוגריסוגריס    אפיהאפיהאפיהאפיה    מהדרמהדרמהדרמהדר
        ....בזמן קריאת התורהבזמן קריאת התורהבזמן קריאת התורהבזמן קריאת התורה
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רב ששת מהדר אפיה 'דברי הגמרא,  לגבילגבילגבילגבי
כל  ',וגריס, אמר אנן בדידן ואינהו בדידהו

הראשונים הבינו, כי המדובר שרב ששת החזיר 
את פניו בזמן קריאת התורה, סובב את הפנים 
ולמד. 'אנן בדידן, ואינהו בדידהו'. אני עוסק 
בתורה שבעל פה, והם עוסקים בתורה שבכתב. 
ברוך ה', אני למדתי ויודע, ואני פטור מקריאת 

  התורה.
  

מקודם, כי לכאורה הדבר עומד  שאלנושאלנושאלנושאלנו
גמורה לדברי הגמ' במסכת סוטה, שם בסתירה 

כתוב שכיון שנפתח ספר תורה אסור לספר 
  אפילו בדבר הלכה.

  
השאלה הזאת, יש בראשונים לכל הפחות  עלעלעלעל

  שמונה תירוצים. 
  

ש מובא ברא" ,רש"יראשון אומר  תירוץתירוץתירוץתירוץ
, כי האסור הוא ללמוד בקול ובמרדכי ובטור

רם, כיון שאתה מפריע לאנשים לשמוע. ורב 
ששת למד בשקט, למד בנחת. לכן הוא סובב 

  את הפנים, בכדי שלא להפריע לציבור. 
  

שני, כותב בעל הלכות גדולות, הוא היה  תירוץתירוץתירוץתירוץ
נים, רבי שמעון קיארה, הוא אומר כי מן הגאו

 ישנו הבדל בין אם ישנם עשרה השומעים את
לבין אם אין עשרה 'עשרה דצייתי', הקריאה, 

דצייתי. אם ישנו ציבור השומע את הקריאה, 
אזי אתה יכול ללמוד ולעסוק בתורה. אבל אם 
הוא העשירי, אינו יכול לעסוק. זהו החילוק 

  השני.
  

שלישי, מובא בשם הרי"ף, כך כותב  תירוץתירוץתירוץתירוץ
הרי"ף, גם הרמב"ם הולך בדרך זו, וגם רבינו 

ב האיי גאון, הם מתרצים כי רב חננאל, וכן ר
ששת תורתו אומנותו, הוא לא היה יכול 
להיפרד מן התורה שבע"פ, הוא עוסק בתורה 
ואינו עוסק אפילו במלאכה, האומנות שלו היא 
התורה. לאדם כזה, במדרגות האלה, מותר 
לעסוק אפילו בזמן קריאת התורה, אבל לא 

  לאנשים אחרים.

ת, כי ישנו הבדל רביעי, מתרצים התוספו תירוץתירוץתירוץתירוץ
בין אם הופכים את הפנים לבין אם לא. מה 
שאסור, זהו כאשר אינו הופך את פניו. וכיון 

  שרב ששת הפך את פניו, אזי הדבר מותר.
  

חמישי, מובא בתוס' ובתלמידי רבינו  תירוץתירוץתירוץתירוץ
יונה, שרב ששת היה סגי נהור, כידוע בכמה 
מקומות בש"ס, וסגי נהור פטור מן הקריאה 

ון שדברים שבכתב אי אתה רשאי בתורה, כי
לאמרם על פה. הדבר בגדר, כי הראוי לבילה, 
אין בילה מעכבת בו. ממילא, אי אפשר ללמוד 
מכך לגבי האנשים האחרים. דוקא רב ששת 
עשה זאת, כיון שיש לו פטור מלשמוע קריאת 

  התורה. 
  

ששי, מביאים תלמידי רבינו יונה בשם  תירוץתירוץתירוץתירוץ
שעוד מלפני שהם רבם, רבינו יונה, כי כיון 

מתחילים את הקריאה הוא מפנה את פניו, 
העוסק ומתחיל לעסוק בתורה, הדבר בבחינת 

צריך לעשות זאת, במצוה פטור מן המצוה. 
לפני הקריאה. אבל אם התחילו כבר לקרוא, 

ממילא לפי הוא אינו יכול להפוך את הפנים. 
דבריו, אפילו אדם שתורתו אומנותו, לא יכול 

כיון שכבר התחילה המצוה. אבל לעשות זאת, 
  אם זה מלפני כן, אזי מותר בכל האופנים.

  
שביעי, מובא בתוספות שאץ, שרב  תירוץתירוץתירוץתירוץ

ששת חולק על דברי הגמ' במסכת סוטה. כי מי 
שאמר זאת במסכת סוטה, זהו רבא בר רב 
הונא. אבל רב ששת סובר, כי אסור לדבר רק 
דברי חולין, אבל דברי תורה מותר לדבר. רב 

  ששת לא סובר כדברי הגמ' במס' סוטה.
  

שמיני, מתרץ הכל בו, ועוד כמה  תירוץתירוץתירוץתירוץ
ונים, כי כל האיסור לדבר אפילו בדברי ראש

הרי הלכה, המדובר בדורות הראשונים. 
בקריאת התורה, כל עולה לתורה מברך לפני 
הקריאה ולאחריה, אבל כידוע, מתקנת חכמי 
המשנה, רק העולה ראשון בירך את הברכה 
הראשונה, והעולה האחרון בירך את הברכה 

ה עולהאחרונה. כגון בשבת, העולה שביעי. ה
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, מברך ברכה ראשונה ומתחיל לקרוא, ראשון
ומסיים את קריאתו ולא מברך. וכן יתר 
העולים, קוראים בלי הברכות. והעולה האחרון, 
מברך ברכה אחרונה. כך היתה התקנה 
הראשונה. אחר כך, משום הנכנסים והיוצאים, 

, קבעו ]דף כ"א ע"ב[כמבואר בגמ' מסכת מגילה 
כן ואחרי כן, כפי כי כל העולים מברכים לפני 

שאנחנו עושים. אם כן, בזמן שהיו מברכים רק 
הראשון והאחרון, אז אסור היה לספר, כי אולי 
יזמינו אותו לעלות לתורה, ואם הוא מדבר אזי 
נמצא שהוא הפסיק בין הברכות לבין הקריאה. 
הוא לא יצא ידי חובה בברכה, כיון שהפסיק 

ינו, בדבר שאינו נוגע אל הקריאה. אבל בזמנ
שבלאו הכי העולים מברכים לפני כן ואחרי כן, 
ממילא אין איסור אם אתה מדבר, כי בין כה 

  וכה בכל מקרה אתה תברך לעצמך.
  

שמונת התירוצים הכתובים בספרי  אלואלואלואלו
חלק מהם מובאים בשלחן ויש עוד. הראשונים, 

בכל  המפר' , ודנים ומפלפליםסי' קמ"ו ערוך
  התירוצים הללו.

  
  

    המדוברהמדוברהמדוברהמדובר    כיכיכיכי, , , , זוזוזוזו    מימראמימראמימראמימרא    עלעלעלעל    ימיםימיםימיםימים    חמדתחמדתחמדתחמדת    בעלבעלבעלבעל    תירוץתירוץתירוץתירוץ
, , , , התרגוםהתרגוםהתרגוםהתרגום    קריאתקריאתקריאתקריאת    בזמןבזמןבזמןבזמן    וגריסוגריסוגריסוגריס    אפיהאפיהאפיהאפיה    מהדרמהדרמהדרמהדר    ששתששתששתששת    שרבשרבשרבשרב

    הפירושהפירושהפירושהפירוש    לאחרלאחרלאחרלאחר    כיכיכיכי    יןיןיןין''''מואלוזמואלוזמואלוזמואלוז    חחחח""""הגרהגרהגרהגר    אמראמראמראמר    ומדועומדועומדועומדוע
    כשרכשרכשרכשר    הינוהינוהינוהינו    ימיםימיםימיםימים    חמדתחמדתחמדתחמדת    שבעלשבעלשבעלשבעל    נמצאנמצאנמצאנמצא    הזההזההזההזה    האמיתיהאמיתיהאמיתיהאמיתי

        ....וצדיקוצדיקוצדיקוצדיק
        

בעל חמדת ימים ואומר, כי לא נראים לו  באבאבאבא
כל התירוצים האלה, וכל ההיתרים הללו, אלא 

לדבר בזמן קריאת התורה. בכל האופנים אסור 
גם מי שתורתו אומנותו, וגם אם יהפוך את פניו, 

ורב ששת, . אין היתרים כאלה. וכו' וגם סגי נהור
בזמן התרגום. אין רק אשר עסק בתורה, זה היה 

המדובר בזמן הקריאה בתורה. וזה מה שרב 
  ששת אמר, 'אנן בדידן ואינהו בדידהו'. 

, הסיבה שעשו תרגום, כיון שבזמן חז"ל, דהיינודהיינודהיינודהיינו
. ישנם שיטות כאלה. לכן לשונם היתה ארמית

עדות אחרות, הפסיקו את קריאת התרגום. כי 
זה ניתקן, כיון שעמי הארץ לא מבינים לשון 
הקודש. קראו בתורה, והם לא היו מבינים את 

הלשון, לכן תיקנו להם תרגום בלשון ארמית, 
ה, שפת הדיבור. אבל כי זאת היתה שפת המדינ

אדם חכם, הבקי בלשון הקודש ומבין אותה, 
אינו צריך את התרגום. 'אנן בדידן, ואינהו 
בדידהו'. הם שאינם מבינים, צריכים את 

 ,הפירוש זהו התרגום, אבל אני פטור מכך.
  מר בעל חמדת ימים. ושא

  
 כותב[פרק י"ב מהלכות שבת] חמדת ימים  בעלבעלבעלבעל

    שכןשכןשכןשכן    וכלוכלוכלוכל ,זההעניין הבאריכות לגבי בהתחלה 
    הנעשההנעשההנעשההנעשה    הנפלאהנפלאהנפלאהנפלא    קוןקוןקוןקוןייייהתהתהתהת    המשכילהמשכילהמשכילהמשכיל    ישכילישכילישכילישכיל    כאשרכאשרכאשרכאשר

    כמוכמוכמוכמו    ובטעמיםובטעמיםובטעמיםובטעמים    בנקודותבנקודותבנקודותבנקודות    תורהתורהתורהתורה    ספרספרספרספר    בקריאתבקריאתבקריאתבקריאת
    נפשנפשנפשנפש    בעלבעלבעלבעל    לכללכללכללכל    שראוישראוישראוישראוי    ,,,,למעלהלמעלהלמעלהלמעלה    שביארנושביארנושביארנושביארנו
    יחלליחלליחלליחלל    ואלואלואלואל    ,,,,בורבורבורבורייייהצהצהצהצ    עםעםעםעם    להצטרףלהצטרףלהצטרףלהצטרף    ,,,,בזהבזהבזהבזה    להשגיחלהשגיחלהשגיחלהשגיח
    שבפנותםשבפנותםשבפנותםשבפנותם    ,,,,והקליםוהקליםוהקליםוהקלים    הארץהארץהארץהארץ    עמיעמיעמיעמי    בעיניבעיניבעיניבעיני    קריאתהקריאתהקריאתהקריאתה

    לימודםלימודםלימודםלימודם    והגיוןוהגיוןוהגיוןוהגיון    בעניניהםבעניניהםבעניניהםבעניניהם    עוסקיםעוסקיםעוסקיםעוסקים    תורהתורהתורהתורה    בעליבעליבעליבעלי    אתאתאתאת
    לכבודלכבודלכבודלכבוד    חוששיםחוששיםחוששיםחוששים    ואיןואיןואיןואין    ,,,,בשמיעתהבשמיעתהבשמיעתהבשמיעתה    עורףעורףעורףעורף    ופנוופנוופנוופנו

    הםהםהםהם    מהביליםמהביליםמהביליםמהבילים    ,,,,הכלהכלהכלהכל    לעינילעינילעינילעיני    הפתוחהפתוחהפתוחהפתוח    תורהתורהתורהתורה    הספרהספרהספרהספר
    הםהםהםהם    גםגםגםגם    ועוסקיםועוסקיםועוסקיםועוסקים    והדיןוהדיןוהדיןוהדין    הדתהדתהדתהדת    דברידברידברידברי    הםהםהםהם    גםגםגםגם    בעיניהםבעיניהםבעיניהםבעיניהם

    ....לשמועלשמועלשמועלשמוע    חוששיןחוששיןחוששיןחוששין    ואינםואינםואינםואינם    חוליןחוליןחוליןחולין    ובשיחתובשיחתובשיחתובשיחת    בהבליהםבהבליהםבהבליהםבהבליהם
    גורםגורםגורםגורם    ונמצאונמצאונמצאונמצא    ....תולדותתולדותתולדותתולדות    ומאבותומאבותומאבותומאבות    אבותאבותאבותאבות    נעשונעשונעשונעשו    ומהםומהםומהםומהם

    כלכלכלכל    ,,,,חסידיםחסידיםחסידיםחסידים    במשנתבמשנתבמשנתבמשנת    ואמרוואמרוואמרוואמרו    ....גדולגדולגדולגדול' ' ' ' הההה    חילולחילולחילולחילול
   וכו'.    התורההתורההתורההתורה    אתאתאתאת    המחללהמחללהמחללהמחלל

  
צים בראשונים, וכי ישנם תיראח"כ מביא  והואוהואוהואוהוא

כגון תורתו אומנותו. והוא אומר, טוב, נגיד 
שישנו היתר של תורתו אומנותו, אבל בדורנו 
אין מי שתורתו אומנותו, לא בדרגות כאלה. 

    דהשתאדהשתאדהשתאדהשתא    ,,,,אומנותואומנותואומנותואומנותו    שתורתושתורתושתורתושתורתו    מימימימי    לנולנולנולנו    איןאיןאיןאין    ובדורינוובדורינוובדורינוובדורינו
    א]ע" א"[במס' שבת דף י    עצמועצמועצמועצמו    עלעלעלעל    אמראמראמראמר    יוחנןיוחנןיוחנןיוחנן    רבירבירבירבי
    אזוביאזוביאזוביאזובי    אנחנואנחנואנחנואנחנו    ,,,,אומנותינואומנותינואומנותינואומנותינו    ורתינוורתינוורתינוורתינותתתת    שאיןשאיןשאיןשאין    אנואנואנואנו    כגוןכגוןכגוןכגון
  ....שכןשכןשכןשכן    כלכלכלכל    לאלאלאלא    קירקירקירקיר

  
    דהנכוןדהנכוןדהנכוןדהנכוןועוד, ועוד, ועוד, ועוד,     אומר בעל חמדת ימים כך,כעת כעת כעת כעת 
    אמאיאמאיאמאיאמאי    קאיקאיקאיקאי    ששתששתששתששת    דרבדרבדרבדרב    ,,,,ששתששתששתששת    בבבבדרדרדרדר    בההיאבההיאבההיאבההיא    בעיניבעיניבעיניבעיני

    לפסוקאלפסוקאלפסוקאלפסוקא    פסוקאפסוקאפסוקאפסוקא    ביןביןביןבין    ,,,,אאאאפפפפפפפפ    רברברברב    בעיבעיבעיבעי''''    התםהתםהתםהתם    דקאמרדקאמרדקאמרדקאמר
    לעמילעמילעמילעמי    הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק    מתרגמיםמתרגמיםמתרגמיםמתרגמים    שהיושהיושהיושהיו    בעודבעודבעודבעוד    ,,,,והיינווהיינווהיינווהיינו    '.'.'.'.מהומהומהומהו

    ....אפיהאפיהאפיהאפיה    דמהדרדמהדרדמהדרדמהדר    ששתששתששתששת    רברברברב    קאיקאיקאיקאי    ועליהועליהועליהועליה    ....הארץהארץהארץהארץ
    אנואנואנואנו    איןאיןאיןאין    כיכיכיכי    ',',',',ןןןןבדידבדידבדידבדיד    אנןאנןאנןאנן''''    ,,,,דקתנידקתנידקתנידקתני    נמינמינמינמי    דייקאדייקאדייקאדייקא

    קוראקוראקוראקורא    שהחזןשהחזןשהחזןשהחזן    בעודבעודבעודבעוד    אבלאבלאבלאבל    ....לתרגוםלתרגוםלתרגוםלתרגום    צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
לפי דבריו יוצא,     ....אסוראסוראסוראסור    עלמאעלמאעלמאעלמא    לכולילכולילכולילכולי    ,,,,בתורהבתורהבתורהבתורה
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חומרא גדולה. כי כל ההיתרים שכתבו 
הראשונים, לפי הפירוש שלו, אין שום היתר, 

  רק בזמן התרגום. 
  

אומר, שזהו בעצם ההמשך של מה שכתוב  והואוהואוהואוהוא
בעי רב בגמרא מקודם. הרי הגמרא אומרת, 

והסברנו תיקו.  פסוקא לפסוקא מאי,פפא, בין 
מקודם בשם רבינו יונה, וכך אומרים הרבה 

כין 'בין פסוקא לפסוקא' יש את מפרשים, 
התרגום. רב פפא שאל, האם בעת התרגום, 

הלכה, גם מותר לצאת? תיקו. ואמרנו כי לפי ה
בזמן התרגום אסור לצאת. על כך באה הגמרא 

נכון שבגלל הספק הדבר ואומרת, כי רב ששת, 
התיר לעצמו נפסק לחומרא, אבל הוא נהג ל

'אנן  י הפיכת פניו.ללמוד בזמן התרגום, ע"
היה לרב בדידן ואינהו בדידהו'. באופן הזה, 

ששת היתר. בגלל שהוא מבין את לשון 
סוק, ואינו צריך לשמוע הקודש, מבין את הפ

  את התרגום. 
  

בהרבה ספרים, שכאשר הגר"ח מואלוז'ין  מובאמובאמובאמובא
שמע את הפירוש הזה, הוא אמר, 'אם כן, אסור 

בעל חמדת ימים כיוון אל לדבר עליו לגנאי'. 
גם החכם צבי, היה מרוצה האמת בפירוש הזה. 

דברי פי חכם דברי פי חכם דברי פי חכם דברי פי חכם , עליו מן הפירוש הזה. הוא כותב
נכון חן. אף שזה נגד רבוותא שאר הפוסקים. חן. אף שזה נגד רבוותא שאר הפוסקים. חן. אף שזה נגד רבוותא שאר הפוסקים. חן. אף שזה נגד רבוותא שאר הפוסקים. 

שזהו פירוש כנגד כל הראשונים, אבל הוא 
אומר דבר אמיתי. הם כותבים, כי זהו 'פירוש 

  מרווח'. 
  

מדף [מובאים בספר אוצר חמדת ימים  הדבריםהדבריםהדבריםהדברים
הוא אסף את כל הספרים  ,קמ"ה]קכ"ז, 

כי מה שהבאנו  ,והוא כותב ם בעניין זה.המדברי
שם הגר"ח מואלוז'ין, ישנם כאלה שכבר ב

העבירו זאת להגר"א, שכביכול הגר"א אמר 
זאת. הדבר כ"כ נתפרסם, שכנראה בטעות 
כבר ייחסו זאת להגר"א. אמרו את הפירוש הזה 
לפני הגר"א, בשם חמדת ימים, אז אמר הגר"א 

  'אסור לזלזל בזה הספר'. 
  

עבודת הקודש שערי הקודש על ספר  בספרבספרבספרבספר
ומספרים שזאת ומספרים שזאת ומספרים שזאת ומספרים שזאת , כך ובא ג"כמלהחיד"א 

הפירוש אמרו לפני הגר"א ז"ל בשם חמדת הפירוש אמרו לפני הגר"א ז"ל בשם חמדת הפירוש אמרו לפני הגר"א ז"ל בשם חמדת הפירוש אמרו לפני הגר"א ז"ל בשם חמדת 
ימים, אז אמר הגר"א ז"ל שאסור לזלזל בזה ימים, אז אמר הגר"א ז"ל שאסור לזלזל בזה ימים, אז אמר הגר"א ז"ל שאסור לזלזל בזה ימים, אז אמר הגר"א ז"ל שאסור לזלזל בזה 
        הספר. כידוע שהרבה היו מזלזלים בו אז מקדם.הספר. כידוע שהרבה היו מזלזלים בו אז מקדם.הספר. כידוע שהרבה היו מזלזלים בו אז מקדם.הספר. כידוע שהרבה היו מזלזלים בו אז מקדם.

        
בספר חדשים גם ישנים הביא כן מהספר גם גם גם גם 

ברכת הראש שסיפר עובדא זו על הגר"א 
ראיתי כתוב בשם הגר"א שאמר, ראיתי כתוב בשם הגר"א שאמר, ראיתי כתוב בשם הגר"א שאמר, ראיתי כתוב בשם הגר"א שאמר,     בזה"ל,

הנזכר כיוון כאן לאמיתה של תורה, הנזכר כיוון כאן לאמיתה של תורה, הנזכר כיוון כאן לאמיתה של תורה, הנזכר כיוון כאן לאמיתה של תורה, המחבר המחבר המחבר המחבר 
        ומזה שפט שנקי הוא מהחשד שחשדוהו.ומזה שפט שנקי הוא מהחשד שחשדוהו.ומזה שפט שנקי הוא מהחשד שחשדוהו.ומזה שפט שנקי הוא מהחשד שחשדוהו.

        
 ספרישנם שני חמדת ימים. יש את כידוע, כידוע, כידוע, כידוע, 

הר"ר שלום מחמדת ימים התימני, על התורה, ל
שבזי זצ"ל. זהו ספר מפורסם, ועליו אין שום 

קדוש וטהור. אבל יש את הספר חמדת פקפוק. 
בר, ימים הספרדי, שלא יודעים מי הוא המח

הוא לא כתב את שמו על הספר, הדפיסו זאת 
מכת"י לאחר שהוא נפטר. נתלבטו מי הוא 
המחבר, ויצא עליו שמועה שהוא מכת שבתאי 

לנתן העזתי, כל מיני צבי. מצאו רמזים בספר, 
. בפרט אצל דברים מעורפלים ומחשידים

החסידים, הבעש"ט אמר שהספר הוא פסול, 
  אפיקורוסות. 

  
כי גם אצל הליטאים הדבר  ן,ידדמנדון  ומובןומובןומובןומובן

היה כך. הוא כותב, שעד אז היו מזלזלים בספר 
הזה, אבל לאחר שהגר"א שמע את הפירוש 
הזה, אמר, אה, אם כן, אסור לזלזל בספר הזה. 
עד היום, הויכוח על הספר חמדת ימים לא 

  נגמר. ישנם המכשירים, וישנם הפוסלים. 
  

גדולי עולם אשר החזיקו מאד מהספר  ישנםישנםישנםישנם
הזה, וישנם כאלה שעשו זאת בסתר. למשל 
החיד"א, רואים שהוא השתמש בספר חמדת 

. בגלל בהדיא ימים, אבל הוא לא מזכיר אותו
שהיה בעולם שם רע על הספר הזה, אז הוא 

. ישנם הרבה ספרים, שהביאו אותו נמנע
לא רצו להזכירו בראשי תיבות, ח"י, חמ"י, 

  . מפורשב
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בהדיא, כגון הגר"ח הפוך כאלה שאמרו  וישנםוישנםוישנםוישנם
פלאגי שאמר, כי הספר חמדת ימים קדוש 
וטהור, ומי שלא לומד את הספר הזה, לא 
ירגיש קדושת שבת. זהו ספר מצויין, עם המון 
יראת שמים, חסידות, קדושה. דברים נשגבים. 
מוסר, מצליף ממש, מוסר נוקב היורד עד חדרי 

  בטן. 
  

הזה, ישנן דעות מן הקצה אל  לספר בקשרבקשרבקשרבקשר
הקצה. ישנם האומרים, שהוא אפיקורוס, שהוא 
כופר, מאמין בשבתאי צבי, ומטרת הספר היא 
כדי להשריש את האמונה בו, ויש שם הרבה 
תפילות הרומזים עליו. וישנם כאלה שאמרו, 
לא מיניה ולא מקצתיה, הוא כשר למהדרין מן 

  המהדרין, ואין בו שום חשש. 
  

ראה היה ספיקות, וכעת הגר"ח , כנא"כא"כא"כא"כ
מואלוז'ין אמר, טוב, עד עכשיו לא היה לנו 
ברור, אבל אם כן, מעכשיו, אסור לדבר כנגד 

  הספר הזה, כי הוא כשר. 
  

, מה קרה כאן? בגלל שהוא אמר לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
פירוש יפה בסוגיא? הרי זה כנגד כל הראשונים, 

אמר פירוש חדש, אשר אף אחד מן  והחמ"י
ירש כך. וכי בגלל זה, הספר הראשונים לא פ

  הזה הוא כשר? 
  

להבין, מה נתפעל כ"כ הגר"ח  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
מואלוז'ין? בסדר, גם אם נניח שהפירוש הזה 
נראה לו מצויין, בהבנת הסוגיא, ושהדבר 

מקודם. אכן זהו בגמ' מתאים למה שכתוב 
פירוש יפה. הרי כל הראשונים נדחקו. ישנם 

שמונה תירוצים, וכולם דחוקים. כל מיני יותר מ
אוקימתות, עשרה דצייתי, תורתו אומנותו, סגי 
נהור וכו'. כל מיני תירוצים, אשר אין להם בסיס 

פשט בדברי הגמרא. ובעל חמדת ימים אומר 
נפלא בגמרא. נו, וכי בגלל זה, הוא כבר צדיק 
וכשר? רק מפני שאמר תירוץ כזה, נתבטלו כל 

  פה? נשתנהליו? מה החשדות שהיו ע
  

ניים כי לגבי דבר זה, 'דברי תורה ע ,חושבניחושבניחושבניחושבני
ישנו דבר ועשירים במקום אחר'.  ,במקום אחד

נפלא המובא בשם הגר"ח מואלוז'ין, יסוד 
חשוב מאד, וממילא הדבר מאיר גם את דבריו 
בנ"ד. כאשר מקשרים את שני העניינים, הדבר 

  ממש מובן. 
  

מואלוז'ין אומר, כי אדם אשר יש בו  הגר"חהגר"חהגר"חהגר"ח
מינות, כפירה ח"ו, לא יזכה לכוון לאמיתה של־
תורה אפילו דבר אחד. הוא יכול להגיד 
פירושים בגמרא, פילפולים ולמדנות, יכול 

הרבה דברים. אבל, קושיות ותירוצים, ולומר 
שום דבר לא יהיה לאמיתה של־תורה. אולי 

הלכים האנשים ייהנו לשמוע אותו, את המ
שלו, את השיעורים שלו ואת חידושיו, אבל זה 

. דהיינו, כנראה גדולי של־תורהלא לאמיתה 
. בכדי של־תורהתורה, יודעים מה זו אמיתה 

לראות שזהו פשט אמיתי בדברי הגמ', הגר"ח 
מואלוז'ין אחז שהפשט הזה הוא אמיתי, הוא 
יכול לקבוע זאת, נראה לו שבעל חמדת ימים 

, אפילו שזה של־תורהלאמיתה  זכה לכוון בנ"ד
כנגד כל הראשונים. ואם הוא כיוון לאמיתה 

, חייב להיות שהוא אדם כשר. לא של־תורה
יכול להיות, שאדם רשע, מין ואפיקורוס, יכוון 

  . זה מה שצריך לצאת כאן.של־תורהלאמיתה 
  

הזה מובא ברידב"ז, שהיה ראב"ד בעיר  היסודהיסודהיסודהיסוד
צפת ת"ו, שמו הר"ר רפאל יעקב דוד בן זאב, 

מלבד פירושו על הירושלמי, זהו הר"ת רידב"ז, 
יש לו ספר בשם נימוקי רידב"ז על התורה, והוא 
כותב בפרשת תרומה באריכות לגבי כללות 

 של־תורההרעיון הזה, מי זוכה לכוון לאמיתה 
    אומריםאומריםאומריםאומרים    שמעתישמעתישמעתישמעתיכותב כך, ובדף כ"ד הוא  וכו'.
    שיששיששיששיש    מימימימי    אשראשראשראשר    ,,,,ואלאזיןואלאזיןואלאזיןואלאזיןממממ    לללל""""זזזז    חחחח""""רררר    וןוןוןוןאאאאהגהגהגהג    בשםבשםבשםבשם

    תורהתורהתורהתורה    שלשלשלשל    לאמיתהלאמיתהלאמיתהלאמיתה    ןןןןלכוולכוולכוולכוו    יזכהיזכהיזכהיזכה    לאלאלאלא    ,,,,מינותמינותמינותמינות    בובובובו
אפי' דבר אחד, הוא לא זוכה . . . . אחדאחדאחדאחד    ןןןןייייעניעניעניעני    אפילואפילואפילואפילו

    מבוארמבוארמבוארמבואר    והואוהואוהואוהואלכוון לאמיתה של־תורה. 
    נה אינונה אינונה אינונה אינוממממממממ    לפרושלפרושלפרושלפרוש''''    ,,,,הזההזההזההזה    במדרשבמדרשבמדרשבמדרש    ותותותותבפשוטבפשוטבפשוטבפשוט

הוא מביא מדרש המפרש כך את     '.'.'.'.יכוליכוליכוליכול
    שראלשראלשראלשראליייי    בידבידבידביד    דהכחדהכחדהכחדהכח    ,,,,זאתזאתזאתזאת    מובןמובןמובןמובן    ממילאממילאממילאממילאהדברים. 

    תןתןתןתןנונונונו    מכחמכחמכחמכח    הואהואהואהוא    ורה,ורה,ורה,ורה,תתתתל ל ל ל שששש    תהתהתהתהלאמילאמילאמילאמי    לכווןלכווןלכווןלכוון
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    נותןנותןנותןנותן    ברוךברוךברוךברוך    ,,,,יוםיוםיוםיום    בכלבכלבכלבכל    מברכיםמברכיםמברכיםמברכים    שאנושאנושאנושאנו    כמוכמוכמוכמו    התורה.התורה.התורה.התורה.
    ,,,,נתןנתןנתןנתן    שכברשכברשכברשכבר    ולאולאולאולא    ,,,,תמידתמידתמידתמיד    נותןנותןנותןנותן    שהואשהואשהואשהוא    לללל""""רררר    ....התורההתורההתורההתורה

לכל ישראל שמיגע לכל ישראל שמיגע לכל ישראל שמיגע לכל ישראל שמיגע     רהרהרהרההתוהתוהתוהתו    דדדדתמיתמיתמיתמי    נותןנותןנותןנותן    אלאאלאאלאאלא
בה, זכה ומקבל חלקו בחלק התורה. ואנו בה, זכה ומקבל חלקו בחלק התורה. ואנו בה, זכה ומקבל חלקו בחלק התורה. ואנו בה, זכה ומקבל חלקו בחלק התורה. ואנו 

        ....וכו'מתפללים בכל יום, ותן חלקנו בתורתך מתפללים בכל יום, ותן חלקנו בתורתך מתפללים בכל יום, ותן חלקנו בתורתך מתפללים בכל יום, ותן חלקנו בתורתך 
        

אומר כאן, דבר חשוב מאד. הרי אנחנו הוא הוא הוא הוא 
מברכים בכל יום את ברכות התורה, ובברכה 
המעולה שהיא הברכה השלישית אנו אומרים 
כך, 'אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את 
תורתו'. טוב, הקב"ה נתן לנו את התורה. אבל 
אנו חותמים, 'ברוך אתה ה' נותן התורה'. לא 

ה הפירוש 'נותן'? חוץ ממה נתן, אלא נתן. מ
שהוא נתן בעבר, לא רק זה, אלא הוא נותן, 
בכל יום הקב"ה נותן. אבל למי הוא יתן? למין 
ואפיקורוס ח"ו, הקב"ה יתן? הוא יכול ללמוד, 

-לצערינו ישנם גם רשעים ואפיקורוסים וחצאי
אפיקורוסים, והם לא מכוונים לאמיתה של 

  תורה.
  

העניין הזה,  אגב, כבר נוכחתי לראות דרךדרךדרךדרך
מלפני שנים רבות. ראיתי ספר אחד, שמביא 

בעיקר פירושים של רבנים דרדעים אשר למדו 
והנה עשו פירושים ברמב"ם. ורמב"ם, 

כל הפירושים שם, הם התבוננתי וראיתי ש
עקומים. ממש נשתוממתי. כמה שהם אמרו 

כל דבר חידוש שהם  אךרמב"ם רמב"ם וכו', 
ה לא הפשט. הם אמרו ברמב"ם, הוא עקום. ז

. למרות שהם של־תורהלא זכו לכוון לאמיתה 
כאשר הם אבל עשו זאת, בראש כל מעייניהם, 

אמרו איזה דבר חידוש ברמב"ם, רואים שהם 
לא הבינו, ולא זכו להבנת עומק הדבר. ולפי מה 
שאמרנו לעיל, מסתמא שהם לא זכו לחדש 

. לא של־תורהאפילו דבר אחד לאמיתה 
בדקתי הכל, אבל לגבי מה שראיתי, הדברים 

[לדוגמא, מה שנזכרתי לא ניתנים להיאמר. 
כעת דבר אחד, הוא בעניין הסדרת התפילה 
של מוסף ראש חודש, ברמב"ם פ"ד מתפילה 

על הרמב"ם שם דף הלי"ט, בפירוש המפוקפק 
קנ"א אות נ"ג, "רבותינו פירשו לנו" שמדובר 

ה יעו"ש. שהוא בזמן שקידשו על־פי הראיי

חשבתי כי אולי הם לא היו חוכא ואטלולא]. 
מספיק למדנים, אבל כעת אני מבין, לא, אין 

של־להם את הסייעתא דשמיא לכוון לאמיתה 
  .תורה

  

, 'בא"י נותן התורה', לא אנו אומרים בברכהבברכהבברכהבברכה
לגבי כתוב 'מוסר התורה'. התורה, היא מתנה. 

משה בתחילת מסכת אבות, משה רבינו כתוב, 
יבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו'. הוא לא ק

  'נתן', אלא מסר את התורה שהוא קיבל.
   

בתורת מתנה, מה פתאום  תורה לקבללקבללקבללקבל
  שהקב"ה יתן לו אם לא מגיע לו?

  
מהקהל: לגבי הפסוק 'ועוזבי י"י יכלו',  שאלהשאלהשאלהשאלה

  למה אינם כלים?
מרן שליט"א: כתוב בפסוק לפני כן,  תשובתתשובתתשובתתשובת

ט    ִציֹּוןִציֹּוןִציֹּוןִציֹּון ּפָ ִמׁשְ טּבְ ּפָ ִמׁשְ טּבְ ּפָ ִמׁשְ טּבְ ּפָ ִמׁשְ ֶדה    ּבְ ּפָ ֶדהּתִ ּפָ ֶדהּתִ ּפָ ֶדהּתִ ּפָ ֶביהָ     ּתִ ֶביהָ ְוׁשָ ֶביהָ ְוׁשָ ֶביהָ ְוׁשָ ְצָדָקה    ְוׁשָ ְצָדָקהּבִ ְצָדָקהּבִ ְצָדָקהּבִ ואח"כ . . . . ּבִ
ִעים    ֶברֶברֶברֶברְושֵׁ ְושֵׁ ְושֵׁ ְושֵׁ כתוב,  ִעיםּפֹׁשְ ִעיםּפֹׁשְ ִעיםּפֹׁשְ ִאים    ּפֹׁשְ ִאיםְוַחּטָ ִאיםְוַחּטָ ִאיםְוַחּטָ ו     ְוַחּטָ ו ַיְחּדָ ו ַיְחּדָ ו ַיְחּדָ וגו'. דהיינו, ַיְחּדָ

  המדובר כאשר יבוא המשיח. 
  

: מתי יבוא המשיח? (אדם פשוט) מהקהל שאלהשאלהשאלהשאלה
  אנחנו מחכים לו כבר הרבה זמן.

מרן שליט"א: הוא יכול לבוא בכל  תשובתתשובתתשובתתשובת
ה תעשה? הוא רגע. אם הוא יבוא עוד רגע, מ

 יכול לבוא בכל יום. 'היום אם בקולו תשמעו'.
    ֵהיָכלֹו,ֵהיָכלֹו,ֵהיָכלֹו,ֵהיָכלֹו,    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ָיבֹואָיבֹואָיבֹואָיבֹוא    ּוִפְתֹאםּוִפְתֹאםּוִפְתֹאםּוִפְתֹאם[מלאכי ג', א'] וכתוב 
ר    ָהָאדֹוןָהָאדֹוןָהָאדֹוןָהָאדֹון רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ם    ֲאׁשֶ םַאּתֶ םַאּתֶ םַאּתֶ ים.    ַאּתֶ ים.ְמַבְקׁשִ ים.ְמַבְקׁשִ ים.ְמַבְקׁשִ   ְמַבְקׁשִ

  
לומר כאן, פירוש נוסף. הרי אנשי כת  אפשראפשראפשראפשר

א"כ, מי שסובר כי  שבתאי צבי, היו רשעים.
בעל חמדת ימים היה מקולקל, איך הוא יכול 

? אלא, הכל זו גדול צדיקכמו כזה ספר  לחבר
הסוואה. אדרבה, כל החסידות והצידקות, היא 
רק בכדי לחפות על המעשים הרעים שלהם. כך 

  לפי 'הראש' שלהם. 
        

 דים ואומר, שאנחנו לא אוחזים כך.מק אניאניאניאני
אלא אנו אוחזים שהספר חמדת ימים הוא קדוש 
וטהור. נכון שהיו עליו פקפוקים וכו', לא ניכנס 

[וע"ע לכך כעת, יש על זאת הרבה בכתובים. 
  ].א"תשע'ה באבשיעור מוצש"ק 
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חושבני, כי כיון שהספר הזה הוא כ"כ טוב,  ברםברםברםברם
ספר היכול לקדש ולטהר את האדם, מן השמים 

. אי אפשר להוריד לעולם לא נתנהמדת הדין 
כפי הידוע דבר כזה, מבלי שתהיה לו התנגדות. 

לגבי יהודה ותמר, או דוד המלך, שבאו מתוך 
די כמעשים שהם בצורה שאינה נקייה, ב

להתגבר על מדת הדין המפריעה להוריד 
נשמות כאלה לעולם, זה צריך לבוא בצורה 
שאינה מכובדת, מצורה מטונפת. גם אברהם 

כך המקובלים אומרים  –א בא לעולם אבינו, הו
. נשמה כל כך גדולה, אי טמא ומחרידבאופן  –

והשטן אפשר להורידה לעולם, כיון שמדת הדין 
ולא יתנו להוריד נשמה כזו לעולם.  ,יקטרגו

 אבל כאשר הם רואים שזה בא מאבא רשע
, אה, מה יכול להיות כבר ממנו, והם כבר וכו'

הקב"ה מערים  לא מסתכלים ומתייחסים אליו.
לגבי פרץ, שממנו יבוא עליהם. אותו הדבר 

המשיח, או דוד המלך שבא מרות המואביה. 
  אה, לא יכול להיות. 

  

, דברים גדולים הצריכים לבוא לעולם, לכןלכןלכןלכן
באים בצורה לא כ"כ נקייה, בכדי שמדת הדין 

. זהו דבר ידוע, בספרים תפריע בדרךלא 
הקדושים. להוריד כזה ספר לעולם, שיכול 
להיות לו השפעה כ"כ גדולה, חייב להיות 
שתהיה לו התנגדות. לכן, בכדי לצמצם זאת, 

, ועי"כ יהיה באו הספיקות והחשדות סביבו
אפשר להוריד את הספר הזה לעולם. כך נראה 
לי. ובספר אוצר חמדת ימים ועוד הביאו 

  רבות לכך.הוכחות 
  

מהרי"ץ זיע"א ידע שיש מהקהל:  שאלהשאלהשאלהשאלה
  פקפוקים על הספר חמדת ימים?

כנראה בזמן מהרי"ץ, מרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת
בארץ תימן, לא ידעו שיש עליו פקפוקים. 

לא שמעו מכת שבתאי צבי. הנושא הזה כמעט ו
  .נידון שםלא 

  

: כי מהרי"ץ מביא אותו 'על מהקהל שאלהשאלהשאלהשאלה
  .הסדר'

הדבר נכון. עוד לא היה  מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
. ישנם עוד ידוע. ולכן אי משום הא, לא איריא

ספרים. יכול להיות אפילו ספר פסול, כגון עוז 
חמ"י לאלהים. אבל בלי קשר למהרי"ץ, הספר 

, יודעים מי הוא כשרבעצמו, למפרע נתברר ש
הר"ר מהמחבר שלו, לפי כל מיני הוכחות, שמו 

  .י האר"י, מגדולי מסדרי כתבבנימין הלוי
  

אגב, למשל לגבי הפירוש הזה, הוא בכוונה  דרךדרךדרךדרך
העלים והסתיר את עצמו, מרוב ענוותנותו. 
בעל כנסת הגדולה, ידע את הפירוש שלו, הוא 
אומר ששלח לו אדם אחד קונטריס וכו' אשר 
חולק על כל הראשונים כיצד לפרש את 'מהדר 

  אפיה וגריס' וכו'. הוא ידע מהפירוש הזה. 
  

חמדת ימים, הפיץ בעולם הרבה תפילות,  בעלבעלבעלבעל
והכל בעילום שמו. ובסופו של דבר, כאשר 

כל הדברים הללו ביחד, מתגלה  מצרפים את
הוא. ואדרבה, מרוב צידקותו וחסידותו, הוא מי 

כפי  –בסך הכל ולא רצה לגלות מי הוא. 
מן השמים סיבבו זאת, שיהיה על  –שאמרנו 

אור כזה גדול הספר הזה פקפוקים. כיון שנהיה 
בעולם, אי אפשר היה להוריד זאת בצורה 

  . כך אני חושב.גלויה
  

, מדוע אופן, אפשר לומר כאן פירוש אחר בכלבכלבכלבכל
. כפי שאמרנו, הגר"ח מואלוז'ין התפעל מכך

י צבי, היו אנשים רשעים. אלו אשר אכת שבת
היו אנשים גרועים מאד. הלכו עם שבתאי צבי, 

אולם לפי דברי החמדת ימים, לגבי 'עוזבי י"י', 
כל הפירושים הכתובים בספרי הראשונים, כגון 
עשרה דצייתי או תורתו אומנותו או מדבר 
בלחש וכו', הוא מחמיר בכולם. דהיינו, הוא 
עושה את כולם 'עוזבי י"י'. הדבר סימן, שהוא 

בעזיבת ה'. בעצמו לא עזב את ה'. הוא מחמיר 
הרי לפי דבריו, לגבי כל ההיתרים שכתבו 
הפוסקים, אין שום היתר, רק בזמן התרגום. 

  א"כ יוצא, שהוא בעצמו מחובר להקב"ה.
  

על שמות קודש וחול לרמב"ם, [נזר הקודש  בספרבספרבספרבספר
הבאתי בס"ד בקצרה, כי ספר תורה ] עמ' ו'

פסול.  שכתב מי שמאמין בשבתאי צבי, הוא
דבר פלא ת פסול? ישנו מה הקשר? למה הס"

עצום. כאשר הם היו כותבים את שם ה', הם היו 
  מתכוונים עליו.
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נראה דהיינו משום דבקדושת נראה דהיינו משום דבקדושת נראה דהיינו משום דבקדושת נראה דהיינו משום דבקדושת  שם כך, כתבתיכתבתיכתבתיכתבתי
בכתיבת בכתיבת בכתיבת בכתיבת  ה' גופה פגמו, שהיו מתכוונים עליוה' גופה פגמו, שהיו מתכוונים עליוה' גופה פגמו, שהיו מתכוונים עליוה' גופה פגמו, שהיו מתכוונים עליו

השם הקדוש, באמרם שהשי"ת מסר השגחתו השם הקדוש, באמרם שהשי"ת מסר השגחתו השם הקדוש, באמרם שהשי"ת מסר השגחתו השם הקדוש, באמרם שהשי"ת מסר השגחתו 
כמ"ש כמ"ש כמ"ש כמ"ש     בעולם השפל לידיו (עפרא לפומייהו)בעולם השפל לידיו (עפרא לפומייהו)בעולם השפל לידיו (עפרא לפומייהו)בעולם השפל לידיו (עפרא לפומייהו)

בספרים. וע"ש בתשובה מאהבה סימן י' מה בספרים. וע"ש בתשובה מאהבה סימן י' מה בספרים. וע"ש בתשובה מאהבה סימן י' מה בספרים. וע"ש בתשובה מאהבה סימן י' מה 
שסיפר מתועבותיהם ועלילותיהם הנשחתות. שסיפר מתועבותיהם ועלילותיהם הנשחתות. שסיפר מתועבותיהם ועלילותיהם הנשחתות. שסיפר מתועבותיהם ועלילותיהם הנשחתות. 
גם בספר הברית דף קכ"ב ע"א, עפ"י עדויות גם בספר הברית דף קכ"ב ע"א, עפ"י עדויות גם בספר הברית דף קכ"ב ע"א, עפ"י עדויות גם בספר הברית דף קכ"ב ע"א, עפ"י עדויות 
שנתקבלו בב"ד הגדול שבירושלם. וז"ל שנתקבלו בב"ד הגדול שבירושלם. וז"ל שנתקבלו בב"ד הגדול שבירושלם. וז"ל שנתקבלו בב"ד הגדול שבירושלם. וז"ל 
מהר"ם חאגיז [בנו של בעל הלק"ט] בס' שבר מהר"ם חאגיז [בנו של בעל הלק"ט] בס' שבר מהר"ם חאגיז [בנו של בעל הלק"ט] בס' שבר מהר"ם חאגיז [בנו של בעל הלק"ט] בס' שבר 
פושעים עמ' ט"ו, על נחמיה חיון חוי"א ביש"א פושעים עמ' ט"ו, על נחמיה חיון חוי"א ביש"א פושעים עמ' ט"ו, על נחמיה חיון חוי"א ביש"א פושעים עמ' ט"ו, על נחמיה חיון חוי"א ביש"א 

בליעל ומומר בליעל ומומר בליעל ומומר בליעל ומומר המפורסם למין אפיקורוס המפורסם למין אפיקורוס המפורסם למין אפיקורוס המפורסם למין אפיקורוס 
להכעיס, בספרו עוז לאלהים אחרים ע"ש. להכעיס, בספרו עוז לאלהים אחרים ע"ש. להכעיס, בספרו עוז לאלהים אחרים ע"ש. להכעיס, בספרו עוז לאלהים אחרים ע"ש. 
ובעמ' נ"ח, כת שנמשכו אחר צבי שבור שר"י ובעמ' נ"ח, כת שנמשכו אחר צבי שבור שר"י ובעמ' נ"ח, כת שנמשכו אחר צבי שבור שר"י ובעמ' נ"ח, כת שנמשכו אחר צבי שבור שר"י 
כופרין בתורה, כופרין בביאת הגואל, כיון כופרין בתורה, כופרין בביאת הגואל, כיון כופרין בתורה, כופרין בביאת הגואל, כיון כופרין בתורה, כופרין בביאת הגואל, כיון 

הרי הם אומרים, שהוא     שלפי דעתם כבר בא.שלפי דעתם כבר בא.שלפי דעתם כבר בא.שלפי דעתם כבר בא.
. עושין עבירות ביד . עושין עבירות ביד . עושין עבירות ביד . עושין עבירות ביד מחטיאי הרביםמחטיאי הרביםמחטיאי הרביםמחטיאי הרביםהמשיח. 

        ....וכו' ע"שוכו' ע"שוכו' ע"שוכו' ע"ש    בפרהסיאבפרהסיאבפרהסיאבפרהסיא    רמהרמהרמהרמה
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    ,,,,שםשםשםשם    שאשתושאשתושאשתושאשתו    מיוחדמיוחדמיוחדמיוחד    לחדרלחדרלחדרלחדר    שילךשילךשילךשילך    אחדאחדאחדאחד    לאישלאישלאישלאיש
    שמעשמעשמעשמע    שרהשרהשרהשרה    אליךאליךאליךאליך    תאמרתאמרתאמרתאמר    אשראשראשראשר    לללל'כ'כ'כ'כ    לולולולו    ואמרואמרואמרואמר

    פעםפעםפעםפעם    גםגםגםגם    ....עמועמועמועמו    לנאףלנאףלנאףלנאף    אותהאותהאותהאותה    והוהוהוהייייצצצצ    הואהואהואהוא    כיכיכיכי    ',',',',להלהלהלהוווובקבקבקבק
    אחדאחדאחדאחד    בחורבחורבחורבחור    עלעלעלעל    ובאובאובאובא    ותפיליןותפיליןותפיליןותפילין    טליתטליתטליתטלית    לבשלבשלבשלבש    אחדאחדאחדאחד

    ואמרואמרואמרואמר    ,,,,ברביםברביםברביםברבים    זכורזכורזכורזכור    במשכבבמשכבבמשכבבמשכב    הרעההרעההרעההרעה    ממשפחתוממשפחתוממשפחתוממשפחתו
    מבטלמבטלמבטלמבטל    והיהוהיהוהיהוהיה    ....רבהרבהרבהרבה    ומצוהומצוהומצוהומצוה    עושהעושהעושהעושה    הואהואהואהוא    גדולגדולגדולגדול    שתיקוןשתיקוןשתיקוןשתיקון

    להםלהםלהםלהם    יתןיתןיתןיתן    שהואשהואשהואשהוא    ואמרואמרואמרואמר    ,,,,המצוותהמצוותהמצוותהמצוות    וכלוכלוכלוכל    התורההתורההתורההתורה    כלכלכלכל
    שבתשבתשבתשבת    לעשותלעשותלעשותלעשות    והוהוהוהייייוצוצוצוצ    ....אחריםאחריםאחריםאחרים    ומצוותומצוותומצוותומצוות    חדשהחדשהחדשהחדשה    תורהתורהתורהתורה

    למעלהלמעלהלמעלהלמעלה    פנהפנהפנהפנה    ולבסוףולבסוףולבסוףולבסוף    ....בתמוזבתמוזבתמוזבתמוז    בבבב""""ככככ    ביוםביוםביוםביום    הגדולהגדולהגדולהגדול
    אניאניאניאני    ,,,,משיחמשיחמשיחמשיח    אהיהאהיהאהיהאהיה    שאנישאנישאנישאני    רציתרציתרציתרצית    לאלאלאלא    אתהאתהאתהאתה    ,,,,ואמרואמרואמרואמר

    אלפיםאלפיםאלפיםאלפים    כמהכמהכמהכמה    יצאויצאויצאויצאו    ויוםויוםויוםויום    יוםיוםיוםיום    שבכלשבכלשבכלשבכל    אעשהאעשהאעשהאעשה
    מושקאמושקאמושקאמושקא    לתורתלתורתלתורתלתורת    אעשהאעשהאעשהאעשה    ואניואניואניואני    ,,,,הדתהדתהדתהדת    מןמןמןמן    מישראלמישראלמישראלמישראל

    מןמןמןמן    שלושלושלושלו    וכתוכתוכתוכת    הואהואהואהוא    יבטליבטליבטליבטלרחמנא ליצלן.     ....בטלבטלבטלבטל
    שנקראשנקראשנקראשנקרא    למילמילמילמי    אצלםאצלםאצלםאצלם    גנאיגנאיגנאיגנאי    שםשםשםשם    ,,,,מושקאמושקאמושקאמושקא    כיכיכיכי    ....העולםהעולםהעולםהעולם

    ....ישמעאלישמעאלישמעאלישמעאל    ונעשהונעשהונעשהונעשה    ,,,,עצמועצמועצמועצמו    אתאתאתאת    המירהמירהמירהמיר    ולסוףולסוףולסוףולסוף    ....משהמשהמשהמשה
    כתוביםכתוביםכתוביםכתובים    םםםםהההה    לאלאלאלאהההה    ,,,,עשהעשהעשהעשה    כאןכאןכאןכאן    שכתובשכתובשכתובשכתוב    ממהממהממהממה    ויותרויותרויותרויותר

  אוי ואבוי. רח"ל.    ....מודחמודחמודחמודח    צביצביצביצבי    צידתצידתצידתצידת    ספרספרספרספר    עלעלעלעל
  

יש  ספר הברית מהקהל: גם על שאלהשאלהשאלהשאלה
  מפקפקים. לא?ה

כמעט . כשרלא. זה ספר מרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת
אין מי שלא מפקפקים עליו, אבל בסה"כ הוא ו

הרחבתי אודותיו,  מקובל על רובם ככולם.
בעיני יצחק על שלחן ערוך המקוצר סי' ס"ו אות 

  ל"ו ד"ה ואגב.
  

    בעלבעלבעלבעל    שלשלשלשל    זהזהזהזה    פירושופירושופירושופירושו    עלעלעלעל    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    ממרןממרןממרןממרן    דחיותדחיותדחיותדחיות    שששששששש
        ....ימיםימיםימיםימים    חמדתחמדתחמדתחמדת

        

ה', ברצוני לומר לאידך גיסא. דהיינו,  בעזרתבעזרתבעזרתבעזרת
ההיפך ממה שאומר בעל חמדת ימים בעניין 
דידן. כפי שאמרנו, הגר"ח מואלוז'ין אוחז כי זהו 

, פירוש לאמיתה של תורה, ואחרי ככלות הכל
לא קיבלו את ההכרעה הזאת. לכן,  רבים

צריכים להסביר את הצד השני. מדוע הדבר 
ש דחיות, לגבי ש-כך? בדעתי לומר חמש

הוא לא מסתדר אדרבה הפירוש שלו, כי 
  בסוגיא. 

  
[בסימן קמ"ו] ראשון, כבר הב"ח בעצמו  דברדברדברדבר

אמר את הפירוש הזה. לא בעל חמדת ימים 
עצמו שאל, למה לא פירשו הב"ח מחידש זאת, 

    להולהולהולהו    מנאמנאמנאמנא    גופאגופאגופאגופא    היאהיאהיאהיא    ,,,,תתתת""""ואואואואכך כל הראשונים? 
    ....להולהולהולהו    דליקשודליקשודליקשודליקשו    ,,,,התורההתורההתורההתורה    קריאתקריאתקריאתקריאת    בשעתבשעתבשעתבשעת    דגריסדגריסדגריסדגריס

    היוהיוהיוהיו    שלאשלאשלאשלא    בשעהבשעהבשעהבשעה    אלאאלאאלאאלא    ,,,,גריסגריסגריסגריס    הוההוההוההוה    לאלאלאלא    דילמאדילמאדילמאדילמא
    וביןוביןוביןובין    ,,,,שמתרגמיןשמתרגמיןשמתרגמיןשמתרגמין    בשעהבשעהבשעהבשעה    כגוןכגוןכגוןכגון    ,,,,בתורהבתורהבתורהבתורה    קוריןקוריןקוריןקורין
    לאלאלאלא    ככככ""""דאדאדאדא    ומר,ומר,ומר,ומר,ללללש ש ש ש ויויויוי    ....קשיאקשיאקשיאקשיא    ולאולאולאולא    ....לגבראלגבראלגבראלגברא    גבראגבראגבראגברא

    להפוךלהפוךלהפוךלהפוך    לללל""""הההה    ,,,,אדרבהאדרבהאדרבהאדרבה    ה.ה.ה.ה.אפיאפיאפיאפי    למהדרלמהדרלמהדרלמהדר    צריךצריךצריךצריך    היההיההיההיה
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    בשעתבשעתבשעתבשעת    הספרהספרהספרהספר    אלאלאלאל    ואזניוואזניוואזניוואזניו    ,,,,תתתת""""הסהסהסהס    לצדלצדלצדלצד    עצמועצמועצמועצמו
    לשמועלשמועלשמועלשמוע    שלאשלאשלאשלא    כדיכדיכדיכדי    אפיהאפיהאפיהאפיה    דמהדרדמהדרדמהדרדמהדר    ככככ""""בעבעבעבע    קריאתוקריאתוקריאתוקריאתו
לדבריו, אם רב . . . . למיגרסלמיגרסלמיגרסלמיגרס    אלאאלאאלאאלא    התורההתורההתורההתורה    קריאתקריאתקריאתקריאת

בעיא, לו שום ששת למד בזמן התרגום, אזי אין 
כי בזמן הקריאה הוא מקשיב, ובזמן התרגום 

בשביל מה רב ששת הפך את א"כ הוא לומד. 
  פניו?

  
החיד"א בברכי יוסף אומר, שהדבר אינו  אמנםאמנםאמנםאמנם

מוכרח, כי אולי הוא החזיר את הפנים בזמן 
 התרגום, ובזמן קריאת התורה החזיר את פניו.

וכי סלקי ליה לתרגום, מהדר אפיה וכי סלקי ליה לתרגום, מהדר אפיה וכי סלקי ליה לתרגום, מהדר אפיה וכי סלקי ליה לתרגום, מהדר אפיה  וז"ל,
        לשמוע קריאת התורה. לשמוע קריאת התורה. לשמוע קריאת התורה. לשמוע קריאת התורה. 

        
החיד"א מנסה ליישב קצת מתפלא על כך,  אניאניאניאני

את המהלך הזה ללא קשר לבעל חמדת ימים, 
  ביר זאת על דברי הב"ח. הוא מסו
  

קשה, וכי היה לרב ששת כסא מנהלים?  אבלאבלאבלאבל
שהיה מסתובב כל הזמן, ורק בפסוק הקשיב? 
גם איך ניתן לעשות זאת במציאות, הרי 
'משכא שמעתתא'. הוא לומד, כיצד הוא יודע 
שכעת מתחילים את הפסוק. אם הוא רוצה 

הרי ישנם פסוקים קצרים וישנם ולהתיישר, 
ארוכים, איך בזמן התרגום בכל פעם הוא 
הסתובב? הוא לא יכול לכוון כך. הוא עלול 
להפסיד מלים, בהתחלה ובסוף. הדבר אינו 

  מתקבל על הדעת. 
  

אופן, כבר עלה בדעתו של הב"ח הפירוש  בכלבכלבכלבכל
  הזה, ובכל זאת הוא דחה אותו.

  
אומר  אלו שני דחיות. א' הב"ח בעצמו א"כ,א"כ,א"כ,א"כ,

זאת. ב' הוא צריך לעבור מעניין לעניין, והדבר 
  אינו מסתדר.

  
'אנן לפי דברי החמדת ימים, שלישית,  דחייהדחייהדחייהדחייה

היינו, אני רב ששת מבין  בדידן ואינהו בדידהו'
. לשון הקודש, וממילא אינני צריך את התרגום

לא צריך שיסבירו לי בלשון ארמית את 
הפסוק, כיון שאני מבין את לשון הקודש. כי הם 

אומרים, שהתרגום הוא עבור 'דלת עם הארץ', 
תימה בשביל עמי הארצות שאינם מבינים. 

לכאורה, וכי בבית הכנסת של רב ששת, כולם 
היו עמי ארצות? כולם לא מבינים לשום 

ודש? היה את הקודש? רק הוא הבין את לשון הק
רב ששת, מגדולי הדור, מגדולי ישראל, וישנם 

אנשים שהם גם עמי הארץ. בסדר. אבל, ישנם 
בינוניים. הם תלמידי חכמים, אמנם לא כמו רב 

אבל גם הם הבינו את לשון הקודש. אם ששת, 
 התרגום הוא עבור דלת עם הארץ, למה הם לא

? הרי גם סובבו את פניהם ולמדו בזמן התרגום
  אינם צריכים את התרגום? הם 

  
כאשר רב ששת אמר, 'אנן בדידן', הוא  הריהריהריהרי

מתכוון על עצמו, בלשון יחיד. מה שהוא אמר 
[ועיין בספר  'אנן' בלשון רבים, זאת דרך ענוה

. הרי רק הוא, למד אז. א"כ, מה סמיכת חכמים]
אתה אומר 'אנן בדידן', דהיינו אני לומד כיון 

מה עם כל בני  שאינני צריך את התרגום, אבל
התורה ותלמידי החכמים שהיו בבית הכנסת? 
למה הם כן הקשיבו לתרגום? הרי אינם צריכים 
זאת, רק האנשים שהם 'בשוליים', עמי 
הארצות, חז"ל תיקנו להם את התרגום בכדי 
שיבינו. אבל זה מעט, חלק מן הציבור בכל 
אופן. אבל הרבה מהם, כן ידעו. א"כ למה רב 

  בדידן', הרי זה לא רק הוא?ששת אמר 'אנן 
  

מהקהל: אולי הם חלקו על רב ששת  שאלהשאלהשאלהשאלה
  וסברו שאסור?

  
מרן שליט"א: לא מסתבר, כי הם  תשובתתשובתתשובתתשובת

  קטנים בתורה ממנו.
  

הגמרא לא נוספת מהקהל: אולי  שאלהשאלהשאלהשאלה
לא היו חשובים בכדי  התייחסה אליהם, כי הם

  שנזכיר אותם?
  

דבר זה אינו מסתבר, גם  מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
שהרי ישנה מכך נפקא מינה לדינא. כי לפי 

אינם צריכים  'דלת עם הארץ'החמדת ימים, רק 
  וא"כ הגמ' היתה צריכה להביא זאת. לשמוע.
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, הרי בעצם כל העניין הזה שנוי תרביעי דחייהדחייהדחייהדחייה 
בק"ק תימן במחלוקת. לכאורה, מדוע אנחנו 

ו בדורותינמתרגמים גם בזמן הזה? הרי יע"א 
אנחנו והשפה שלנו איננה השפה הארמית, 

מבינים את לשון הקודש, א"כ מדוע אנחנו 
מתרגמים? התשובה היא, כי נכון שישנם שיטות 
בראשונים הסוברים כי התרגום ניתקן בשביל 

לכן הם מצאו צורך לבטל את עמי הארץ, 
התרגום, בכדי שלא להכביד העם, כמובא 
בספר העתים שהיו קוראים שנים מקרא ואחד 
תרגום לפני קריאת התורה, והדבר היה מכביד 
עליהם, היה קשה להם, כי לקח להם הרבה זמן, 
גם תרגום בקריאת התורה וגם שמו"ת לפני כן, 

ים, לכן הם ביטלו זאת. אבל לפי שיטת הגאונ
התרגום הוא חובה כמו קריאת התורה. הרי 

עניין גדול עשה הקב"ה והתרגום, ניתן בסיני. 
כמה באונקלוס, שנתן את התרגום על ידו. 

ספרים יש על התרגום, כמה עמקות ישנה 
בתרגום. לפי שיטת הגאונים, התרגום הוא כמו 
קריאת התורה, ואין חילוק בין אם מבינים ובין 

אם לא מבינים את התרגום, אם לא מבינים. גם 
כך דעת רב נטרונאי גאון, ורב חייבים לתרגם. 
  האיי גאון, ועוד. 

  

, שבארץ ספרד לרב האיי גאון ששלחו כתובכתובכתובכתוב
, אני מתפלא, ענהוהוא  ביטלו את התרגום.

מעולם לא נשמע עליהם שמץ מינות... ביטלו 
את התרגום? את תקנת חז"ל הם ביטלו? פעם 

  הם שמץ מינות. ראשונה שאני שומע עלי
  

, הרי בתרגום ישנם פירושים מן התורה פירושופירושופירושופירושו
שבע"פ. מי אינו רוצה את התרגום? הקראים. 
הם אלה שאינם רוצים את התרגום, כיון 
שבתרגום ישנם פירושים שאינם כפי שהם 
הסבירו מעצמם את התורה. א"כ, מי שמבטל 

. חשד דעה פסולהאת התרגום, ח"ו יש בו איזה 
  כי ח"ו הדבר נעשה מפני מינות.  רב האיי גאון,

  
שיטת הגאונים, שעל פיה אנחנו התימנים  לפילפילפילפי

נוהגים עד היום לתרגם, פירושו שהתרגום הוא 
חובה, בדיוק כמו קריאת התורה. כפי שישנה 
חובה לקרוא בתורה, גם אם אינך מבין, ה"ה 

את ולשמוע לגבי התרגום, אתה חייב לקרוא 
התרגום גם אם אינך מבין. ברוך ה', אנחנו 
מבינים גם את זה וגם את זה, ואנו מוצאים 

  תועלת בכל הפירושים. 
  

לפי דבריהם, גם רב ששת אינו יכול לבוא  א"כא"כא"כא"כ
ולהגיד, 'אנן בדידן ואינהו בדידהו'. הפירוש 
הזה, יכול להיות רק לפי השיטה השנייה, אבל 

נו יכול לא לפי שיטת הגאונים. רב ששת אי
לומר, כי כיון שהוא תלמיד חכם, הוא פטור 
ואינו צריך לשמוע את התרגום. אין דבר כזה. 
הוא חייב לשמוע את התרגום כמו כולם, כי כך 

מובן היטב מדוע הגאונים והרי"ף  התקנה.
  והרמב"ם לא פירשו בפשיטות כמו החמ"י.

  

חמישית, שבעצם מי אמר שרב ששת  דחייהדחייהדחייהדחייה
ם? הרי ישנה גמ' מפורשת היה מזלזל בתרגוח"ו 

, שם מובא שרב ]מ"ח ע"ב[דף במסכת סוטה 
הגמ' שם דנה על  ששת בעצמו היה מתרגם.

בטל בטל בטל בטל     וכו'משחרב בית המקדש משחרב בית המקדש משחרב בית המקדש משחרב בית המקדש דברי המשנה, 
הגמרא דנה, מה ונופת צופים. ונופת צופים. ונופת צופים. ונופת צופים.     וכו'    ררררייייממממהשהשהשהש

הפירוש 'נופת צופים'? 'צופים' היינו הצוף של 
הדבש, הגמ' אומרת שזהו דבש הבא ממקום 

  מסויים הנקרא כך. 
  

אומרת הגמרא, משמע? משמע? משמע? משמע?     ייייאֵ אֵ אֵ אֵ מֵ מֵ מֵ מֵ הגמרא,  שואלתשואלתשואלתשואלת
    ,,,,דבריאתהדבריאתהדבריאתהדבריאתה    דנתזןדנתזןדנתזןדנתזן    כמאכמאכמאכמא    ,,,,ששתששתששתששת    רברברברב    כדמתרגםכדמתרגםכדמתרגםכדמתרגם

    מעישבימעישבימעישבימעישבי    דובשאדובשאדובשאדובשא    ומתייןומתייןומתייןומתיין    ,,,,עלמאעלמאעלמאעלמא    ברומיברומיברומיברומי    ושייטןושייטןושייטןושייטן
רב ששת בעצמו היה מתרגם כך את . . . . טוראטוראטוראטורא

ר    ]מ"ד א' דברים[הפסוק  ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ יָנה    ּכַ ֲעׂשֶ יָנהּתַ ֲעׂשֶ יָנהּתַ ֲעׂשֶ יָנהּתַ ֲעׂשֶ ֹבִרים    ּתַ ֹבִריםַהּדְ ֹבִריםַהּדְ ֹבִריםַהּדְ . . . . ַהּדְ
כמו  ,,,,דבריאתהדבריאתהדבריאתהדבריאתה    דנתזןדנתזןדנתזןדנתזן    כמאכמאכמאכמא    הוא מתרגם,

הוא עוד היה מוסיף, מה שאין לנו אצלינו. ו
דהיינו הדבורים, , , , , עלמאעלמאעלמאעלמא    ברומיברומיברומיברומי    ושייטןושייטןושייטןושייטן בתרגום.

ומביאים דבש     ,,,,טוראטוראטוראטורא    מעישבימעישבימעישבימעישבי    דובשאדובשאדובשאדובשא    ומתייןומתייןומתייןומתיין
        מהעשבים שבהר.

        

את מאד רואים, שרב ששת העריך הנה הנה הנה הנה 
התרגום. אי אפשר לומר, שרב ששת לא שמע 
את התרגום. אדרבה, מובא בגמרא שם מה רב 

א"כ ההיפך, רב ששת ששת היה מתרגם. 
[אמנם יש העריך והחשיב מאד את התרגום. 

במקום רב רב יוסף רב יוסף רב יוסף רב יוסף שם גירסא אחרת בגמ', 
  וא"כ נופלת ההוכחה]. ששת,ששת,ששת,ששת,
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הדחיות האלה, באות להסביר את מה  כלכלכלכל
זה הוא כי לא חייב להיות שפירוש  שדיברנו,

תורה. אפשר לומר צדדים אחרים ־לאמיתה של
  בדיוק.

  

'בין פסוק  ענייןאגב, הרמב"ם משמיט את  דרךדרךדרךדרך
וכל המפרשים אומרים, כי הוא משמיט , 'לפסוק

זאת כיון שפוסקים לחומרא. הרמב"ם כותב, 
איש. והגר"א מסביר, כי רק בין איש לשמותר 

מרן השלחן ערוך לא הביא זאת, כיון שבזמנינו 
בלאו הכי לא מתרגמים. בין פסוק לפסוק, זה 
בזמן התרגום. אבל מה נאמר לגבי הרמב"ם, 
מדוע הוא השמיט זאת? הרי בזמן הרמב"ם, כן 
תירגמו? על כרחך, שלא זאת הסיבה, אלא כפי 

ברורה ח"ז [שו"ר שעמד בזה בהלכה  שאמרנו לעיל.
  דף ר"ס ד"ה והנה].

  

אולי ו. אין מקום לנדוןחושבני, כי בכלל  אבלאבלאבלאבל
אפשר לצרף  יתכן כי, דחייה ששיתדחייה ששיתדחייה ששיתדחייה ששיתזאת תהיה 

גם את זאת. דהיינו, לא חייב לפרש בדברי 
הגמרא 'בין פסוקא לפסוקא', שהכוונה בזמן 
התרגום, כפי שכתב רבינו יונה. הדבר אינו 

עם דברי רב פפא. נכון שרבינו יונה קשור 
מסביר כך, אבל מי אמר ש'בין פסוקא 
לפסוקא' קאי בזמן התרגום, יכול להיות 
שלאדם יש מקום בדיוק ביציאה של ביהכ"נ, 
וכאשר נגמר הפסוק, כגון 'בראשית ברא 
אלהים את השמים ואת הארץ', הוא יצא מיד 
באותו הרגע. לא חייב להיות, שיש תרגום 

הזמן. הרי ישנם ימים, שאיננו מתרגמים באותו 
, בהם. כגון, שני וחמישי, ומנחה של שבת

. הרי ישנם קריאות, בלי ובתעניות 'ויחל משה'
כפשוטו תרגום. א"כ, בין פסוק לפסוק היינו, 

. אחרת, בשביל מה צריך לכתוב 'בין ממש
זה נראה פסוק לפסוק', תאמר 'בזמן התרגום'. 

וק לפסוק', היינו אלא 'בין פספירוש דחוק. 
כמשמעו. אין חובה לפרש, שהגמ' מתכוונת 

  לתרגום, כפי שכ' רבינו יונה. 
  

כל המפרשים ממשיכים בדרך זו,  אמנםאמנםאמנםאמנם
שבזמנם הם היו מתרגמים ושכך הוא הפשט, 
אבל דייקתי מדברי רבינו מנוח האומר כי 

'מסתבר' שזאת הכוונה. אם הוא כותב בלשון 
ו כי כך הזאת, מסתברא שזה כך, נראה ל

הדבר, אבל הוא משאיר מקום לכך שישנו 
פירוש אחר. אפשר להבין אחרת. דהיינו, 
אפשר להגיד כפי שאני אומר. לא חייבים לומר 
שזה בזמן התרגום, אפשר לפרש כי הכוונה בין 

תרגום, אומרים פסוק לפסוק ממש, בזמן שאין 
בימים הללו שאיננו מתרגמים, על כך היתה 

בי אדם העומד או יושב ע"י השאלה, ופירושו לג
היציאה מביהכ"נ, או שהוא צריך לצאת פתח 

לאיזה משהו, אז הוא עומד ליד הכניסה, 
כי יש  –באותה השנייה  –וכאשר נגמר הפסוק 

הוא יצא החוצה. זה היה הנדון אז הפסקה קלה, 
בגמ', ועל כך הגמ' אומרת תיקו, ונפסק הדבר 

  לחומרא.
  

מהקהל: בזמן התרגום, האם אפשר  שאלהשאלהשאלהשאלה
  ללמוד ולעיין באיזה ספר, או עלון?

מרן שליט"א: לא. חייבים להקשיב.  תשובתתשובתתשובתתשובת
  ואפשר לעשות אז שמו"ת.

נוספת מהקהל: בביהכ"נ שלנו יש בצד  שאלהשאלהשאלהשאלה
ספרים, האם בין -חדר פנימי ששם יש אוצר

  גברא לגברא אפשר לצאת להביא משם ספר?
פר נחוץ לו, מרן שליט"א: אם הס תשובתתשובתתשובתתשובת

  וחושש שישכח אח"כ לקחת אותו משם, מותר.
  

אהל משה (הורוויץ) על מס' סוטה, כתב  בספרבספרבספרבספר
לחזק את פי' החמ"י, שלפי דבריו בזה מדוייק 

ם, ז'] ח', [נחמיה הלשון בספר נחמיה םְוַהְלִויִּ םְוַהְלִויִּ םְוַהְלִויִּ     ְמִביִניםְמִביִניםְמִביִניםְמִביִנים    ְוַהְלִויִּ
היינו שבעת היינו שבעת היינו שבעת היינו שבעת , ָעְמָדםָעְמָדםָעְמָדםָעְמָדם    ַעלַעלַעלַעל    ְוָהָעםְוָהָעםְוָהָעםְוָהָעם    ַלּתֹוָרהַלּתֹוָרהַלּתֹוָרהַלּתֹוָרה    ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעם    ֶאתֶאתֶאתֶאת

    ''''העםהעםהעםהעם    כלכלכלכל''''בשתיקה, ולא בשתיקה, ולא בשתיקה, ולא בשתיקה, ולא     ''''העםהעםהעםהעם''''התרגום רק התרגום רק התרגום רק התרגום רק 
עכ"ל. ולענ"ד אין ראיה, כי שתקו  כבפתחוכבפתחוכבפתחוכבפתחו

בעת קריה"ת אפי' החכמים (כנז' שם בתחילת 
ֵרְבָיה    ּוָבִניּוָבִניּוָבִניּוָבִני    ְוֵיׁשּועַ ְוֵיׁשּועַ ְוֵיׁשּועַ ְוֵיׁשּועַ הפסוק,  ֵרְבָיהְוׁשֵ ֵרְבָיהְוׁשֵ ֵרְבָיהְוׁשֵ וגו') וכן הלויים,  ְוׁשֵ

משא"כ בתרגום שהרי הם היו מדברים אז לעם 
העם'.  כלכלכלכל''''כדי להבינם, לכן לא נקט קרא התם 

  וע"ע במפרשים על הפסוק שם.

  
    אינטרנטאינטרנטאינטרנטאינטרנט    ישישישיש    שבושבושבושבו    במקוםבמקוםבמקוםבמקום    שעבדשעבדשעבדשעבד    באדםבאדםבאדםבאדם    שהיהשהיהשהיהשהיה    מעשהמעשהמעשהמעשה
    מקוםמקוםמקוםמקום    אתאתאתאת    שעזבשעזבשעזבשעזב    לאחרלאחרלאחרלאחר    לולולולו    שבאהשבאהשבאהשבאה    והתשועהוהתשועהוהתשועהוהתשועה, , , , פרוץפרוץפרוץפרוץ

  ....עבודתועבודתועבודתועבודתו
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 בס"ד דברלומר לכם  ברצוניכבר לסיים, וצריך צריך צריך צריך 
אשר מצוה לפרסמו. צריך לדעת אותו. דבר זה 

זהו דבר שצריך  נודע לי רק בערב שב"ק זו.
 לדעת אותו. האנשים עומדים היום בנסיונות

המכשילים, כגון -, עם כל המכשיריםקשים
  אינטרנט וכו', ה' ירחם. 

  
מישהו בטלפון, שלשה שבועות, פנה אלי  לפנילפנילפנילפני

מהעיר חולון ת"ו, והוא אמר לי שאינני מכיר, 
כך: אני עובד בחנות ירקות, אחראי על כל 

 מוכרחאני אז הקופאים, הקופאי הראשי, אבל 
מה המקום חילוני. לעבוד עם אינטרנט פרוץ. 

לעשות? אם הרב יגיד לי שהדבר אסור, אני 
  עוזב את העבודה. 

  
ן, והוא אכן נאמכי המדובר באדם ישר ו ראיתיראיתיראיתיראיתי

מתכוון לקיים את מה שהוא אומר. הוא שואל, 
האם הוא צריך לעזוב כעת את העבודה, או עד 
שיחפש עבודה אחרת וכו'. אמרתי לו, תשמע, 
אם המדובר באינטרנט פרוץ, אם זה אסור, 
מדוע אתה שואל על כך? הוא ענה לי, בגלל 
הפרנסה, יש לי משפחה וילדים, אין לי עבודה 

  צריך לחפש מקום עבודה אחר.  אחרת, אני
  

    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאיןלו, תשמע, אם הדבר אסור, אזי  אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי
בּוָנה    ְוֵאיןְוֵאיןְוֵאיןְוֵאין    ָחְכָמהָחְכָמהָחְכָמהָחְכָמה בּוָנהּתְ בּוָנהּתְ בּוָנהּתְ  כ"א, משלי[ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ְלֶנֶגדְלֶנֶגדְלֶנֶגדְלֶנֶגד    ֵעָצהֵעָצהֵעָצהֵעָצה    ְוֵאיןְוֵאיןְוֵאיןְוֵאין    ּתְ

. אם אין ח"ו , אפילו אם תהיה מקבץ נדבות]ל'
  לך עבודה, תקבץ נדבות. אם אסור, אז אסור. 

  
לחשוב, אם אומר לו שיעזוב את  התחלתיהתחלתיהתחלתיהתחלתי

העבודה, מה הוא יעשה כל היום? יתבטל? אולי 
זה יותר גרוע, כי הבטלה היא ֵאם כל חטאת. 

כך לכל הפחות עוד יש לו עבודה, הוא שעמום. 
טרוד, אבל אם הוא יתבטל, מי יודע? אולי ח"ו 

  יהיה יותר גרוע. הרוחני מצבו
  

ותו, לשם, נתלבטתי, כן או לא. שאלתי א מפהמפהמפהמפה
מה תעשה אם תעזוב את העבודה? ענה לי, 
אשב בבית ואלמד. לא רציתי לקחת אחריות, 

של ממש הבעיא  אםגם לא ידעתי בדיוק 
באינטרנט וכו'. אמרתי לו, תשמע, ישנו מישהו 
שאני מכיר, הוא מומחה לדברים הללו, שמו 

הרב אליהו בוימרינד. כל שאלה בנושאים 
ין בזה, לא יודע האלה של מחשב וכו', אינני מב

לכך אולי ישנם ומה יש שם, לא מכיר זאת, 
עצות ופתרונות, אני מפנה את השואל אליו. 
ישנו מספר טלפון, שאני מפנה אליו, לגבי כל 

  השאלות בנושאים האלה. 
  

אותו, בכדי לזכות את לכם שאומר  כדאיכדאיכדאיכדאי
הרבים. ברוך ה', הוא מבין בדברים הללו, והוא 

. לפעמים שיודעים חכמיםגם בקשר עם תלמידי 
, לגבי מקום העבודה, האם קשות ישנם שאלות

הטלפון  וכדומה. זה מותר או אסור, ומה עושים.
. הרב בוימרינד הי"ו, כאן 053-3178291הוא, 

  בבני ברק ת"ו. 
  

, הפניתי את השואל אליו, ושכחתי טובטובטובטוב
  מהסיפור הזה.

  
אלי הרב בוימרינד בערב שבת, והוא  התקשרהתקשרהתקשרהתקשר

פנה אלי אותו י חייב לספר לך. אומר לי, אנ
, אמרתי לו, שביררתי את הענייןאדם, ולאחר 

תשמע, אתה חייב לעזוב את העבודה. אסור 
  לך להישאר שם. 

  
אמר לבעל הוא היום, בלי חכמות,  באותובאותובאותובאותו
   מחר אני לא בא לעבודה.מהבית, 

  
ישראל. ישב בביתו במשך שבועיים.  אשריהםאשריהםאשריהםאשריהם

כעת הוא מודיע לי, שהוא קיבל עבודה חדשה. 
שקל, וכעת הוא  5000המשכורת שלו היתה 

 15,000קיבל עבודה, והמשכורת שלו היא 
אה, ה' ולא עוד, אלא בסביבה חרדית. שקל. 

לא ימנע טוב להולכים בתמים. אשריהם 
יחוּ ישראל. ממש  יחוּ ׂשִ יחוּ ׂשִ יחוּ ׂשִ ָכל    ׂשִ ָכלּבְ ָכלּבְ ָכלּבְ  ,ה"ק [תהלים ִנְפְלאֹוָתיוִנְפְלאֹוָתיוִנְפְלאֹוָתיוִנְפְלאֹוָתיו    ּבְ

ם    הֹוֵלךְ הֹוֵלךְ הֹוֵלךְ הֹוֵלךְ . ישתבח שמו לעד. איך ]'ב ּתֹ םּבַ ּתֹ םּבַ ּתֹ םּבַ ּתֹ ַטח    ֵיֶלךְ ֵיֶלךְ ֵיֶלךְ ֵיֶלךְ     ּבַ ַטחּבֶ ַטחּבֶ ַטחּבֶ  ּבֶ
  . ט'] י', [משלי

  
כי מצוה לפרסם את הסיפור הזה, בכדי  חושבניחושבניחושבניחושבני

, חזקה לדעת שמי שאינו מתחכם, ויש לו אמונה
הנה הוא עמד בנסיון במשך שבועיים, לא 
נשבר, וב"ה הקב"ה לא נתן לו רק כפליים, 

  שנים. ירבו כמותו בישראל.אלא הוא קיבל פי 


