
 

 

 

 

                                
                                       

 כיצד מנהגו של העולה לתורה לפני הברכה? .1

 , גולל וסוגר, מברך, פותח וקורא.פותח הספר, רואה הפסוק מאיר:ר' 

 וכן לגבי ברכות שלא יאמרו שכתובין בתורה.  .תרגום כתוב בתורה ,ע למתורגמן כדי שלא יאמרויכפי שמצינו שהקורא בתורה לא מסי :הטעם

  .רק לגבי תרגום יכולים לטעותושכולם יודעים שאין הברכות כתובות בתורה כיון , רואה, מברך, וקורא פותח}ויש הופכים את השמות{,  :ר' יהודה

 .והלכה כשיטה זו

 

  ?לוחות ובימות אין בהם משום קדושה. מה הם .2

 בימה שהיו עושין למלך בפרשת המלך. ,והבימות. לא ידעתי מה הן, ויש מפרשים העשויין לספרים שלנו שאינן עשויין בגליון ,לוחות – רש"י

 

 הוראות למדנו שאמר ר' שפטיה בשם ר' יוחנן?אלו  .3

 כיון ששם מתהדק היטב.  ,גליליםהן שהתפר יעמוד בין שני יכווהגולל ס"ת  .א

שמא  ,גולל את העמוד שחוצה לו כלפי פנים ואין גולל מפנים כלפי חוץ –יחיד הקורא בספר תורה וגולל מענין לענין והספר מונח לו על ברכיו  .ב

 כשיאחז הפנימי יתפשט החיצון ויפול לארץ. 

 החשוב שבהם גולל הספר שהוא נוטל שכר כולן. דהיינו כנגד כולם. ,עשרה שקראו .ג

  .מנין שמשתמשים בבת קול לפסוק על פי קול ששמע ואין בזה איסור ניחוש. שנאמר ואזניך תשמענה דבר מאחריך וכו' .ד

 פעמים הין הין או לאו לאו. שמעוכן ש ,בשדה שאז יש לתלות בבת קולודוקא כששומע קול איש בעיר או קול אשה 

 להם חוקים לא טובים וכו'. הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי  .ה

 וכי משום שלא יודע להנעים קולו ראוי להענש כנאמר שם 'משפטים לא יחיו בהם'  - אביי חולק

  תלמידי חכמים היושבים בעיר אחת וחולקים בדרך מריבה וקטרוג.אלא הפסוק עוסק בשני 

 

 מה הביאור? .נקבר 'ערום' ,פסק בינו לבין הספרהכל האוחז ס"ת ערום בלא מטפחת  .4

 כיון שזה עונש גדול לעבירה זו.  ,יםכריכבלא ת - אין לומר

 ת שיאבד כל מצוותיו עבור זה. עשלא יעלה על הד ,ערום מן המצוות - אין לומר

 .שקרא או שגלל בתורה ,ערום מאותה מצוה - אלא

 שמוטב לגלול המטפחת סביב הספר ולא הספר יסתובב שתיכרך המטפחת סביבו.  ,ן בשם ר' ינאי הגדולקהורה ר' ינאי בנו של ר' ינאי הז - עוד למדנו

 .בהלכות חג בחג זמנו. ת"ר שמשה תיקן להן לישראל שיהיו שואלין ודורשיןמצוותן שיהיו קורין אותן כל אחד ב – וידבר משה את מועדי

 

 

 

 וסליקא לה מסכת מגילהפרק בני העיר ך הדרן על
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