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היום נלמד בעזרת ה':
מגילה דף לב
ת"ר :לדעת רבי מאיר  -העולה לתורה פותח את הספר תורה ,ורואה היכן מתחילה
הקריאה ,וחוזר וגולל אותו ומברך כשהספר סגור ,וחוזר ופותח וקורא .וזה כדי שלט
יטעו לומר שהברכות כתובות בתורה .ולדעת רבי יהודה  -העולה לתורה פותח את
הספר תורה ,ורואה היכן מתחילה הקריאה ,ומברך וקורא .שלדעתו כולם יודעים
שהברכות לא כתובות בתורה.
הלוחות :רש"י כתב שאינו יודע מה זה ,והביא שיש מפרשים שהכוונה להרבה דפים
הכרוכים יחד כמו הספרים שבימינו )כלומר שאינם גלולים כספר תורה( .והבימות:
שהיו עושים למלך בזמן ה'הקהל'.
על התפר :שבין היריעות ,ששם ראוי להדקו יפה.
הגולל ספר תורה גוללו מבחוץ :כלומר מחוץ לתיק ולא בתוך התיק ,כדי שלא יקרע.
)נאמרו כמה שיטות בראשונים בביאור עניין זה ,וראה רש"י( .וכשהוא מהדקו :לאחר
שגמר מלגלול ובא להדקו ,מהדקו מבפנים כלפי חוץ ולא להיפך ,שאם יהדקו מבחוץ
כלפי פנים נמצא שמכסה את הכתב בזרועותיו ,והרי יש מצווה להראות לעם את
הכתב כשמהדקו.
עשרה שקראו בתורה :עשרה אנשים שהתאספו ,וקראו ג' או ז' אנשים כפי מנין
הקרואים שבאותו יום )= הגמרא נקטה 'עשרה אנשים' לפי שלא קוראים בתורה
בפחות מעשרה( ,הגדול שבהם גולל )= מגביה( את הספר תורה.
מנין שמשתמשים בבת קול :אדם שרוצה לעשות משהו מסויים ,ואינו יודע האם
לעשותו או לא ,ושמע קול שאומר לו 'הין' )= כן( או 'לאו' )= לא( ,יכול לעשות כפי
ששמע ואין בזה משום איסור 'ניחוש' .וזה בתנאי ששמע קול של גבר בעיר או קול של
אשה בשדה שזהו דבר שאינו מצוי וסימן שאכן זוהי בת קול ,וכן שהקול אמר לו
פעמיים 'הין' או פעמיים 'לאו'.
הקורא בלא נעימה :ללא טעמי המקרא.

להצטרפות:
052-342-4473

mabatladaf18@gmail.com

)המשך בדף הבא ↓(
יוצא לאור ע"י:
"אור הספר התורני" הוצאה לאור
עיצוב והפקה" :אור הספר התורני" 0527628377
052-7628377
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מתקיף לה אביי :וכי משום שאינו יודע להנעים את קולו יש עליו עונש כ"כ גדול שאתה
"וּמ ְשׁפָּ ִטים ל ֹא י ְִחיוּ בָּ הֶ ם"?
קורא עליו ִ
אמר רבי פרנך :הנוגע בספר תורה ערום )= שנוגע בידו בספר תורה ללא חציצת
מטפחת( נקבר ערום ללא אותה מצוה )אם נגע בו כדי ללמוד מפסיד את שכר הלימוד,
ואם נגע בו כדי לגוללו מפסיד את שכר הגלילה(.
מוטב תיגלל המטפחת וכו' :על הספר תורה לעמוד במקום אחד ולכרוך את המטפחת
סביבו ,ולא להעמיד את המטפחת במקום אחד ולסובב את הספר תורה כדי שתיכרך
עליו המטפחת ,שאין זה כבוד התורה.
ֹשׁה אֶ ת ֹמﬠֲדֵ י יְהוָה אֶ ל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל",
משה תיקן להם לישראל וכו' :נאמר " ַויְדַ בֵּ ר מ ֶ
ולכאורה פסוק זה מיותר ,שהרי את כל התורה אמר משה לישראל ,אלא פסוק זה
מלמדנו שמשה היה מלמד את בני ישראל הלכות כל מועד ומועד בזמנו.
הדרן עלך בני העיר וסליקא לה מסגת מגילה

ַר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ָּכל ָהעוֹ ֵסק ַּב ּתוֹ ָרה לִ ׁ ְש ָמ ּה ,זוֹ ֶכה לִ ְד ָב ִרים ַה ְר ֵּבה,
ְולֹא עוֹ ד ֶא ָּלא ׁ ֶש ָּכל ָהעוֹ לָ ם ֻּכ ּלוֹ ְּכ ַדאי הוּא לוֹ  ,נִ ְק ָרא ֵר ַעָ ,אהוּב,
אוֹ ֵהב ֶאת ַה ָּמקוֹ ם ,אוֹ ֵהב ֶאת ַה ְּב ִר ּיוֹ תְ ,משַׂ ֵּמ ַח ֶאת ַה ָּמקוֹ םְ ,משַׂ ֵּמ ַח
ֶאת ַה ְּב ִר ּיוֹ ת ,ו ַּמלְ ַּבׁ ְש ּתוֹ ֲענָ וָ ה ְויִ ְר ָאה ,ו ַּמ ְכׁ ַש ְר ּתוֹ לִ ְהיוֹ ת ַצדִּ יק ָח ִסיד
יָ ׁ ָשר ְונֶ ֱא ָמן ,ו ְּמ ַר ַח ְק ּתוֹ ִמן ַה ֵח ְטא ,ו ְּמ ָק ַר ְב ּתוֹ לִ ֵידי זְ כוּתְ ,ונֶ ֱהנִ ין
ִמ ֶּמנּ ּו ֵע ָצה ְותוׁ ִּש ָ ּיה ִּבינָ ה וּגְ בו ָּרהֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר "לִ י ֵע ָצה וְ תוׁ ִּש ָ ּיה ֲאנִ י
ִבינָ ה לִ י גְ בו ָּרה"ְ ,ונוֹ ֶתנֶ ת לוֹ ַמלְ כוּת ו ֶּמ ְמׁ ָשלָ ה ְו ִח ּקוּר דִּ ין ,ו ְּמגַ ִּלין לוֹ
ָרזֵ י תוֹ ָרהְ ,ונַ ֲעשֶׂ ה ְּכ ַמ ְעיָ ן ַה ִּמ ְת ַ ּג ֵּבר ו ְּכנָ ָהר ׁ ֶש ֵאינוֹ ּפוֹ ֵסקְ ,והֹ ֶוה ָצנוּע
ְו ֶא ֶר ְך רו ַּח ,וּמוֹ ֵחל ַעל ֶעלְ בּ וֹ נוֹ  ,ו ְּמגַ דַּ לְ ּתוֹ ו ְּמרוֹ ַמ ְמ ּתוֹ ַעל ָּכל
ַה ַּמ ֲעשִׂ ים) :אבות ו ,א(
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