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  כמות העולי� לתורה
  

  ?הא� נית� להוסי�  ?הא� נית� לפחות  שבת  כ"יוה  ט"יו  

  כ�  לא  7  6  5  משנה

  לא  לא  7  6  5  ישמעאל' ר

  כ�  לא  6  7  5  עקיבא' ר

  כ�  לא  7  6  5  ישמעאל' תנא דבי ר

  

  

  .מאחרי� לבוא וממהרי� לצאת      – ביו� טוב

  .ממהרי� לבוא ומאחרי� לצאת  –  ביו� הכפורי�

  .ממהרי� לבוא וממהרי� לצאת        –  ובשבת

  

  

  

  

  

  

  

  

  ... ? מי כנגד ושבעה חמשה שלשה הני
  .המל� פני רואי שבעה, המל� פני מרואי חמשה, הס� שומרי שלשה כנגד

  

éøâä"öééáåìåñ ã' ÷é)æ éøî àáà øëæì íéøåòù"ì ,ç"îò à 'çñ÷ -èñ÷(  
  

בשלבי עיבור , ושבעה, שהחמ, � בשלשהאת הצור ,במקביל, ש� הסבירה הגמרא, )ב, י(והנה יעויי� בסנהדרי� 

  ...השנה על רקע אותו מקור

הוא כי הכתובי� במלכי� ובירמיהו עוסקי� בבתי דיני� , מה שמפורש בירושלמי וג� מוב� מתו� הגמרא בבבלי

שלשה שומרי  –והסיעות הנקובות בש� , א"כול� ביחד הצטרפו לבית די� של ע. שגלו לבבל ע� חורב� בית ראשו�

וזה מה שציינה הסוגיא . 'וז' ה', מייצגות בתי דיני� של ג –ושבעה מרואי פני המל� , חמשה רואי פני המל�, הס 

ונראה שלבתי דיני� אלה . וב� שבעה, ב� חמשה, פסוקי� אלה כדי להוכיח כי ישנו חפצא של בית די� ב� שלשה

המל� הלא חייב בתלמוד . � ולימוד עמוהוראת תורה למל: שהיו רואי� פני המל� היה תפקיד מרכזי למענו נתמנו

והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למע� ", )ט"י, ז"דברי� י(וכדמפרש בקרא , תורה מעבר לחיוב כל אד� מישראל

חובת , ומכיוו� שכ�". אלקיו לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החקי� האלה לעשת�' ילמד ליראה את ה

והמל� מצוה עליו : "ל"וז) ב"ת ה"ס' ז מהל"פ(� "וכמבואר ברמב, ד הגדול כחלק מתפקיד�"הוראתו מוטלת על ב

� "דברי הרמב". פ בית די� הגדול"ומגיהי� אותו מספר העזרה ע' לכתוב ספר תורה אחד לעצמו לש� המל� וכו

א� נראה פשוט  ,"ה הזאת על ספר מלפני הכהני� הלוי�לו את משנה התור בוכת"ד) ש� ש� יח(מתייחסי� לקרא 

ה� נצטוו לטפל ה� בכתיבת ספרו של המל� וה� בלימודו . ד הגדול לא הצטמצ� רק להגהת ספר תורה"שתפקיד ב

דברי� פשוטי� . ושבעה, חמשה, של שלשה –כנראה שלמשימה זו היו ממני� שלשה בתי דיני� . וקריאתו מתוכו

כול� יחד היו . משא ומת� היו נעזרי� בחמשה ושבעה וא� הסתב� עני� והתפתח, רואי הס ' היו נידוני� על ידי ג

�א  , ע� שוב עזרא ועמיתיו מ� הגולה, שהרי תקנתה, וכנגד� התקינו מני� העולי� בקריאת התורה, מלמדי המל

  .היא היתה כרוכה בלימוד והבנת תורה


