בגמ' גיטין ס,ב דרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמניה דר' שמעון בן לקיש ,כתיב
כתוב לך את הדברים האלה וכתיב כי ע"פ הדברים האלה ,הא כיצד דברים שבכתב
א"א רשאי לאומרן בע"פ ,דברים שבע"פ א"א רשאי לאומרן בכתב ,ע"כ .והנה בתוס'
תמורה יד,ב הקשו דאיך אומרים מזמורים בע"פ ,ותי' דהך איסורא היינו דוקא
בחומשים ועיי"ש בש"מ .וצ"ע על תירוצם מסוגיא דגיטין ס,ב דמפורש דגם
בהפטרות איכא הך איסורא ,כבר תמה כן על דבריהם בשו"ת הרדב"ז החדשות מכ"י.
ונראה בזה ,דהנה במקור הך דינא דדברים שבכתב א"א רשאי לאומרן בע"פ ,עי'
ברש"י גיטין שם שכתב "דברים שאמרתי לך בכתב אי אתה רשאי למוסרן לישראל
בע"פ" ,וביאור דברי רש"י נראה דהך איסורא גדרו הוא במצוות תלמוד תורה,
דלימוד התורה הוא דווקא באופן של מסירת התורה מסיני ,והיינו דניתנה להמסר
דברים שבכתב בכתב כמו בסיני .וזהו שדקדק רש"י דהך איסורא הוא רק "למוסרן"
והיינו דהאיסור הוא רק במסירת התורה לאחרים ,אבל לעצמו ה"נ מותר לאומרן
בע"פ .וכן נראה בדברי הרמב"ם בהל' תפלה פי"ב ה"ח דהך איסורא הוא רק במלמד
לאחרים משא"כ לעצמו ,וכמש"כ בספר קובץ שם.
אולם עיין בריטב"א בגיטין שם שכ' באופ"א בטעם דדברים שבכתב א"א רשאי
לאומרם בע"פ ,וז"ל משום דבקריאתם על פה איכא הפסד דליכא למדרש חסרות
ויתרות וכמה נונין הנדרשים ועקומים ולפופין .וכדבריו מבואר בכמה ראשונים עי'
ר"ן מגילה יד] .מדפי הרי"ף[ ותוס' רי"ד מגילה יז ,ומבואר דהוא מחשש טעות דאם
מוסרן בע"פ איכא טעות בחסרות ויתרות וכיו"ב .ולכאו' להך טעמא דאסור מדין
טעות יהא אסור גם כשאומרן לעצמו בע"פ ,וכך היא טמנם שי' הריטב"א ביומא ע,.
וכן יש בזה נפ"מ גם לקולא באופן ששגורין על פיו וליכא חשש טעות ,דלטעמא
דהריטב"א יהא שרי לומר בע"פ כששגורין בפיו ,וכ"כ כמה ראשונים שיובאו להלן.
]ונידון זה הוא גם באידך איסורא דדברים שבע"פ א"א רשאי לאומרן בכתב
)שהובא שם בגיטין( ,דלדעת רש"י והרמב"ם יש לפרשו דהוא מהלכתא דמסירת
התורה בע"פ שלא תהא בכתב ,ומה"ט נראה דכתב הרמב"ם בהקדמתו לי"ד דלעצמו
כותב זכרון השמועות ,דכיון שהוא לעצמו אין בזה מסירת תורה לאחרים .אולם
בריטב"א בגיטין שם מפורש דגם האי איסורא הוא מחמת חשש טעות ,דכשאינם
כתובים כל אחד ואחד מוסרן לזה בדקדוק ,עיי"ש[.
אמנם לכאו' צ"ב ,דהנה בריטב"א ביומא שם כ' בתו"ד דלהכי שרי לומר פסוקים
בע"פ כיון שאומרן דרך תפלה והודאה אינו בכלל האיסור .ולכאו' להריטב"א דהטעם
הוא מחמת טעות מאי נפ"מ אם אומרן דרך שבח .אכן נראה דגם לריטב"א איכא ב'
ענינים בדין דברים שבכתב א"א רשאי לאומרן בע"פ ,וגם איהו ס"ל לטעמא דרש"י
דבעינן תורה כמסירתה ,ומשו"ה חידש הריטב"א דהיינו רק כשאומרן בדרך ת"ת אז
שייך איסור מצד ת"ת ,אבל כשאומרם דרך תפילה והודאה לא שייך האי טעמא.
וכן נראה בתו"י ביומא שם ,דבתחילת דבריהם כתבו דדין אסור לאומרן בע"פ
הוא רק למצוה מן המובחר ,ולהלן כתבו דאם הוי בדרך תפלה והודאה לא שייך
איסורא ,ונראה דכוונתם ליישב דמצד ב' הענינים ליכא איסורא במזמורים ,דמחשש
טעות הרי לא הוי הפקעה אלא רק מצוה מן המובחר ,ומדין תורה כמסירתה בזה תי'
דהיינו דווקא בדרך ת"ת ולא בדרך תפלה .ובזה מבואר מש"כ הטור בסי' מט דב'
טעמים איכא דשרי לומר מזמורים בע"פ ,הא' שאינו מוציא אחרים יד"ח ,והב'
ששגורין בפיו .וכוונתו לב' הענינים שכתבנו דהטעם דשגורין בפיו מהני רק לחשש
טעות ,והטעם שאינו מוציא אחרים יד"ח הוא לומר שאין בזה מסירת התורה לאחרים
]והטור לא ס"ל לטעם שאם אומר בדרך תפלה אינו מסירת התורה ,דהא לא הביא תי'
זה[.
ויסוד דברינו דאיכא ב' הטעמים מוכרח גם משיטת רש"י עצמו ,דאף דרש"י כתב
בגיטין דהטעם הוא שיהא כמסירת התורה וכמש"נ .מ"מ ס"ל לרש"י דדברים דבע"פ
אסור לכותבן גם לעצמו ,שהרי כתב רש"י בשבת ו,א ובב"מ צד,א דמגילת סתרים
היינו שלא ניתנה ליכתב דאסור לכתוב הלכות ,והיינו אף בכותב לעצמו .ובהכרח
דרש"י ס"ל דאיכא טעם נוסף בהנך איסורים והוא בכדי שלא יהא טעות ,ולכן אסור
גם לכתוב דברים שבע"פ וכמש"כ הריטב"א דהוא בכדי שיבא לדקדק במסירתם ,וזה
שייך גם בכותב לעצמו.
והנה התורי"ד במגילה יז .הק' בהא דממעטינן דא"א לומר את במגילה בע"פ
דתיפו"ל משום דברים שבכתב א"א רשאי לאומרם בע"פ ,ותי' דה"מ לכתחילה משום
טעות .והנה כבר מטו קושיא זו בשם הגרי"ז ז"ל ,ותירץ הגרי"ז דשאני מגילה
שהקריאה היא בתורת פרסומי ניסא ולא לשם ת"ת .ונראה דתרווייהו איתנייהו ובעינן
לב' התירוצים ,דכלפי הדין דתורה כמסירתה בזה י"ל כסברת הגרי"ז דקריאת המגילה
אינה בתורת ת"ת אלא פרסומי ניסא ,ולהכי ליכא להדין דדברים שבכתב מצד דינא
דתורה כמסירתה .אבל עדיין יש בזה הדין דחשש טעות ובזה כ' התורי"ד תירוצו דגם
לטעמא דטעות ,מ"מ בדיעבד יצא.
ובזה מבוארין דברי התוס' המחודשין בתמורה שהבאנו לעיל ,שכתבו דבנביאים
ליכא הך איסורא ,ובטעמם נראה דכיון דבנביאים מעיקרא היתה מסירתם בע"פ ורק
אח"כ נאמר ציווי לכותבן ,א"כ כיון דאןפן מסירתם היתה בע"פ ,לא שייך בהם הך
איסורא דדברים שבכתב א"א רשאי לאומרן בע"פ דלא חשיב שינוי מהאופן שניתנה.
וראה בש"מ בתמורה שם שהוסיפו על התוס' "שהרי עדיין לא היו נביאים וכתובים",
והיינו שבציווי למשה רבינו דכתב לך וכו' הוי ציווי רק על חומשים ,משא"כ על נו"כ
דמעיקרא ניתן בע"פ בתורת נבואה.
אכן כל ביאור זה שייך רק כלפי ההלכה דבעינן תורה כמסירתה ,ובהכרח נראה
דרק בהך הלכה כתבו התוס' דבנ"ך ליכא להלכה דדברים שבכתב א"א רשאי לאומרם
בע"פ מדינא דמסירת התורה ,דבאמת הסוגיא בתמורה שם מיירי מדינא דמסירת
התורה ,וכמבואר שם לגבי כותב הלכות )שהוא איסורא דדברים שבע"פ א"א רשאי
לאומרן בכתב( דהוי כשורף התורה והלומד מהם אינו נוטל שכר ,והיינו בהכרח
מחמת שאין בזה מצוות ת"ת ,דאל"כ אמאי לא יטול שכר ,ובזה כתב התוס' דבנ"ך
ליכא להך הלכתא .אולם ודאי גם בנ"ך איכא להלכה דא"א רשאי לאומרם בע"פ
במקום חשש טעות ,וזהו דאמרינן בגיטין דגם בהפטרות איכא להך דינא דא"א רשאי
לאומרם בע"פ.
)משא יד עה"ת ח"א ,עיי"ש בהרחבה(

בדין דברים שבכתב
א"א רשאי לאומרם בע"פ
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איתא בגיטין נט :דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בע"פ ,ודברים
שבע"פ אי אתה רשאי לאמרם בכתב ,וביארו האחרונים דאי"ז איסור על
הגברא ,אלא יסודו מהלכות תלמוד תורה ,משום שכך ניתנה התורה ,דתורה
שבכתב ניתנה ללמדה מתוך הכתב ,ותורה שבע"פ ניתנה ללמוד בעל פה,
והדין הוא ללמוד התורה כנתינתה דווקא.
ובמדרש שמות רבה ]פמ"ז פ"ג[ איתא' ,כתב' לך את הדברים האלה ,כי על
'פי' הדברים האלה ,תורה שבכתב ותורה שבעל פה ,כרתי אתך ברית ,ואם
המרת אותה ,ועשית מה שבעל פה בכתב ,ומה שבכתב בעל פה ,אינך מקבל
שכר ,למה ,שכך נתתיה ,תורה בכתב ותורה בעל פה וכו' ,תורה בכתב ותורה
בעל פה ,כרתי אתך ברית על מנת שתהא קורא בהם כך ,אבל אם המרת
אותם ,הוי יודע שאתה מבטל הברית ,ע"כ.
]ובחקרי לב )או"ח סי' י"ב( צידד ,דאין איסור ללמוד תורה שבכתב בעל פה,
או לקרוא תורה שבע"פ מן הכתב ,ואך דלא קיים מצות ת"ת אלא בלומד
כנתינתה ,תורה שבכתב בכתב ותורה שבע"פ בעל פה ,ומאחר שכבר למד
קצת וקיים מצות ת"ת ביום זה ,תו ליכא איסור ללמוד תורה שבכתב בע"פ
)אלא משום ביטול תורה( ,ודבריו מחודשים מאד ,ומ"מ עיקר הדברים
כמש"נ דעיקר הדין הוא דכך היא צורתה של תורה[.
והנה כתב הר"מ ]הקדמה לפיה"מ[ ,מימות משה רבינו ועד רבינו הקדוש לא
חיברו חבור שמלמדין אותו ברבים בתורה שבעל פה ,אלא בכל דור ודור
ראש בית דין או נביא שהיה באותו הדור כותב לעצמו זכרון השמועות
ששמע מרבותיו ,והוא מלמד על פה ברבים ,וכן כל אחד ואחד כותב לעצמו
כפי כחו ,מביאור התורה ומהלכותיה כמו ששמע ,ומדברים שנתחדשו בכל
דור ודור בדינים שלא למדום מפי השמועה וכו'.
ומפורש בדברי הר"מ לענין איסורא דלימוד תורה שבעל פה מתוך הכתב,
דהאיסור הוא דוקא ללמד לאחרים מתוך הכתב ,וא"כ כמו"כ נראה דהך
איסורא שהוזהרנו שלא ללמוד תורה שבכתב בע"פ ,כל האיסור הוא
כשמלמד לאחרים בע"פ ,והוא מחוור עפ"י המדרש הנ"ל דב' תורות ניתנו
לנו ,תורה שבכתב ותורה שבעל פה ,והממיר אותם וקורא זה בע"פ או זה
בכתב מיפר ברית ואין נוטל עליהן שכר ,ולמש"נ עיקר שניהם שוה ,דדינא
הוא כלפי מסירת התורה והעתקת שמועתה לרבים ,שתהא דוגמת משה רבינו
שהיה מעתיק את השמועה מפי הגבורה לישראל ,ובזה נצטוינו שתהא מסירה
זו כנתינתה ,היינו בכתב ובעל פה.
והוא נפלא ,דהנה כתב רש"י בגיטין שם ]ד"ה דברים[ דברים שאמרתי לך
בכתב אי אתה רשאי למוסרן לישראל בעל פה ,אשר לכאורה דברי רש"י צ"ע
מה שהוסיף שנצטוה משה שלא למסור לישראל את התורה בעל פה ,באופן
דלכאורה צ"ל דדעת רש"י כדעת התוס' בתמורה יד] :ד"ה דברים[ והפוסקים
]או"ח סי' מ"ט[ דכל האיסור הוא דוקא במוציא אחרים ידי חובתן ,וזהו
שכתב רש"י דמשה רבינו הוזהר שלא ילמד את התורה שבעל פה לאחרים
בכתב ,אבל כל ששונה לעצמו אין בכך איסור ,ברם עדיין יש לעיין מה
ששינה רש"י וכתב שמשה נאסר למסור דברי התורה לאחרים בכתב ,דאיזו
מסירת תורה יש כאן.
ומצאתי במשכנות יעקב ]או"ח סי' ס"ו[ שכתב דעדיין לשון רש"י דוחק ,ולזה
כתב מילתא חדתא וז"ל ,מבואר בדברי רש"י ז"ל ,דאין אזהרה זו רק למשה
רבינו ע"ה שלא למסור לישראל שום פרשה שבתורה על פה רק בכתב ,וכתיב
לעיל כתב לך את הדברים האלה וכו' ,משמע דאין זו מצוה לדורות ,ובקריאה
לחוד אין עתה שום איסור לקרות על פה] ,ואמנם מדרבנן ודאי איכא איסורא
כמש"כ שם[ ,עכ"ד.
ובקרן אורה תענית כח .ביאר ,דגדר האיסור אינו להוציא אחרים ידי חובתם,
אלא ללמד לאחרים ,דמקרא דכתב לך את הדברים האלה למדנו שנצטוה
משה שלא ילמדם לישראל על פה ,ומה"ט אין קריאת התורה בעל פה,
דקריאת התורה היא מענין לימוד תורה כמנהג הקדמונים לקרוא ולתרגם ,וכן
הא דדברים שבע"פ א"א רשאי לכתבם ,יסוד האיסור הוא ללמד ישראל תורה
שבע"פ בכתב ,ויעוין בארוכה לקמן ]פ"ו פ"ד[.
בברכות כב .איתא ,מה להלן ]במתן תורה[ באימה וביראה וברתת ובזיע ,אף
כאן ]בכל תלמוד תורה[ באימה וביראה וברתת ובזיע .מכאן אמרו דבעלי
קריין אסורין ללמוד תנ"ך ומשנה ומדרש וכו' ,ודעת ר' יוסי שם דמותר לבעל
קרי ללמוד ברגיליות אבל לא יציע את המשנה ,ויעוי"ש בפרש"י דמותר במה
שרגיל בהם ,עי"ש .אכן בערוך ערך 'צע' פירש שיטת ר' יוסי דבע"ק מותר
בת"ת ,אלא דאסור לו ללמד לאחרים ,ודבר זה אנו לומדין מק"ו מסיני ,דאם
ללמוד אסור כ"ש שאסור ללמד ע"כ ,ולכאורה צ"ע טובא דאם ילפינן מסיני
יאסר אף ללמוד ,ואינו מובן החילוק בין ללמוד לללמד.
ונראה דיסוד התקנה הוא משום דהוא הלכה מהלכות ת"ת שתהא נלמדת
כנתינתה באימה וביראה ,נמצא לפי"ז דבעל קרי שלומד תורה אין בזה איסור
בגוף מעשה הת"ת ,אלא יסודו משום ביטול דין תלמודה של תורה כנתינתה,
אשר לפי"ז יבוארו דברי רש"י ,דככל שהוא מעמיק יותר בטעמי הסברות,
מתקיים בתלמוד זה יותר צורת תלמודה של תורה ,ודעת ר' יוסי דרק תורה זו
טעונה טהרה מקלות ראש.
אשר בזה גם יבואר עיקר דברי הערוך בשיטת ר' יוסי ,דבע"ק מותר בת"ת
ואסור ללמד לאחרים ,אשר צ"ע מה מקום לחלק בת"ת דידיה לבין ללמד
לאחרים ,אך למש"נ דאין האיסור בגוף הדברי תורה עצמן ,אלא שהתורה
צריכה להיות נלמדת כנתינתה ,וא"כ עיקר האיסור שייך כשהרב מלמד תורה
לישראל שהוא צורת העתקת השמועה לישראל ,דבזה תיקנו חכמים שתהא
ממש כנתינתה ,בטהרה בלא קלות ראש.

באיסור דדבר שבכתב
א"א רשאי לאמרם בע"פ

הרה"ג מרדכי קרליבך

שלמה יצחק הלוי

רוזנשטיין

טרם עיכול ראשוני של החוקים ושל התורות,
לפני שהיה הסיפק בידי העם לממש ולו חלק
קטן מצווי התורה  -בא עליו הניסיון הראשון
והגדול אשר ייחרת לעד בתודעתו לעד ,ויותיר
רושם בל ימחה על קיומו עד עולם" :חטא
העגל" .ניסיון ראשון ,וכישלון ראשון ,כישלון
צורב ואיום ,נורא ומשפיל ,נסיגה ממשית
ובלתי מובנת מכל ההשגות הגדולות אל עברי
פי פחת.
הייתכן ?? עכשיו ניסיונות ?? וכי לא כדאי
שקודם כל יוכיח העם את צמו בקיום שוטף
של חוקי האלוקים ?? האם לא נכון יותר
לאפשר לעם להתרגל למסלול החיים החדש -
ורק לאחר מכן "להפיל" עליו את ההתנסות
??
לא !!!
כאן חידשה לנו התורה – מבאר רש"ר הירש -
את יסוד החינוך ,המורה על ניסיון מיידי
לחישול ובירור המצב.
הניסיון המיידי מוכיח כי צפויה התמודדות
על כל שלב בבניין אושיות העם ויסודותיו.
הניסיון המיידי מברר את שני צידי המטבע
לאחר ההארה הגדולה ,ומאפשר לאדם להבין
כי כיופי הצד הטוב כן כיעור הצד הרע .וחשוב
מאד לברר את כל העניינים טרם ניגשים אל
השולחן.
"...בטרם יוקם מקדש התורה ,היה עליהם,
על העם והכוהנים ,להיווכח שהם זקוקים
לכפרה .ולא בכדי אנו מעיזים לומר " :היה
עליהם" .חשיבותו של כל המאורע הזה
גדולה ביותר לגבי הערכת אופייה
האובייקטיבי של התורה .לגבי משמעותו של
מקדש התורה ,ולגבי יחסי העם אל
שניהם ...מצטייר לפנינו המאורע הזה כבעל
חשיבות כה גדולה עד שמותר לנו להניח שכל
אותה התרחקות של משה למשך ארבעים
יום הייתה אמורה להיות ניסיון לעם ,למען
ילמד לדעת את דבר האמת בדרך החוויה
ההיסטורית  -קודם לירידת התורה אל העם
והקמת מקדשה ,אותו דבר האמת שידיעתו
היא תנאי הכרחי להשפעה המחנכת של
התורה והמקדש עלינו"...
זאת ועוד מלמד אותנו הניסיון הראשון
והמיידי ,לדעת היטב כי התורה ודרך החיים
שהיא מטווה ,הן אמת חד משמעית שאין
ויתור או ערעור עליהן.
אין פשרות ולא שינויים כאלו או אחרים
בעקבות התעכבויות או תקלות אחרות בדרך.
חוקי התורה הם הם יסוד העם ובלעדיהם
אין לעם זכות קיום כלל.
"...בו בזמן מוכיח מעשה העגל את
החלטיותה של התורה הזאת ,הן מצד מוצאה
האלוקי ,הן מצד תעודתה הקבועה והנצחית,
להגיע לידי הגשמתה ולכבוש מרחב קיום
ותוקף עלי אדמות .ברגע הראשון של ירידת
התורה אל העם ובראשית דרכה עלי אדמות,
נמצא שהעם שהוכן ראשונה לקראת קבלתה
שוב אינו ראוי לכך .אז היה צריך לבחור בין
שתי אפשרויות ,להפקיר את התורה או
להפקיר את כל אותו הדור של העם המיועד
לה ,וההכרעה אינה בוששת לבוא ,מוטב
להפקיר את כל אותו הדור וליצור דור חדש
בשביל קבלת התורה הזאת ,ולחכות" :אכלם
ואעשה אותך לגוי גדול"...דבר זה מבטא
מראה את החלטיותה של הגמורה של תעודת
התורה הזאת שמוצאה מה' ונצחיותה מה'.
לעולם לא יעלה על הדעת ,להתאים את
התורה הזאת לנסיבות זמן כלשהו ,נהפוך
הוא ,כל דור ודור יהיה זכאי להווה ולעתיד,
רק בה במידה שיעצב את נסיבות הזמן
בהתאם לתורה הזאת"...

יש לדון באמירת ויכולו בליל שבת בזמן הקידוש האם יכול לומר הפסוקים בע"פ דהרי
בקידוש הלילה הרי מוציא בניו ובני ביתו באמירת ויכולו כמבואר במשנ"ב סימן רע"א
ס"ק מ"ח ומבואר ברא"ש עמ"ס שבת פט"ז סימן ה' דבאמירת ויכולו הרי הוא מוציא
את בני ביתו ידי חובה ,וכ"כ בתוס' פסחים דף ק"ו ע"א ד"ה זכרהו ,וא"כ לכאורה צרך
להקפיד ולומר ויכולו מתוך הכתב דהרי יש שיטות שסוברות שאף לדעת השו"ע
דדברים השגורים ורגילים בפי הכל מותר לאמרם ע"פ אין להוציא אחרים ושכן היא
דעת המשנ"ב וכ"כ הב"ח מובא בבאר היטב )שם( .וא"כ צריך לומר ויכולו מתוך
הכתב ,ויעוין בס' שמירת שבת כהלכתה ח"ב פרק מ"ז סעיף ל"א שכתב שאמירת
ויכולו בליל שבת ג"כ ראוי להזהר לאמרו מתוך הסידור מטעם זה ובפרט כשמוציא
אחרים ידי חובתם ,וכך מובא בספר שפתי שושנים פ"ח ס"ט שמרן הגרי"ש אלישיב
שליט"א מקפיד לקרוא ויכולו מתוך הכתב כדי שיוכל להוציא את בני ביתו ידי חובתם,
וכן דעת הגר"ש דבילצקי שליט"א בסוף הספר שפתי שושנים דהמנהג שאומרים
ויכולו בע"פ ומוציאים בזה את ב"ב ידי חובה.
יעוין בס' חידושי הלכות על הלכות פסח והגדה של פסח מהגאון רבי שמואל אביגדור
אבד"ק דק"ק קרלין זצ"ל ושם בפירוש לקידוש נמצא כתוב וז"ל "יש ללמוד להנשים
ששומעות הקידוש שיאמרו בחשאי ויכולו מלה במלה עם בעה"ב המוציאם ,דאל"כ
אסור דדברים שבכתב אי אתה רשאי לומר בע"פ כדי להוציא לאחרים ואם בעה"ב
אומר בסידור אז אין צריכין לומר אחריו" ,ובהמשך דבריו מביא מה שיש ללמד זכות
מה שאינן אומרות מלה במלה ומסיק לבסוף וז"ל "ולכן לדינא שפיר יש לנהוג כמש"כ
שיאמרו הנשים מלה במילה עם המקדש".
הגאון בעל שו"ת ציץ אליעזר זצ"ל האריך בענין זה בספרו חלק י"ז סי' ס"ג ומסיק שם
להפך דאדרבה מצוה מן המובחר לומר ויכולו דקידוש בעל פה .ותוכן דבריו דכיון
דנותנים לאמירת ויכולו דיני הגדת עדות ובעדות יש הדין ד'מפיהם ולא מפי כתבם'
א"כ מתחילה כשתיקנו לאומרו בכניסת שבת תיקנו שיאמרוהו בע"פ .ומביא ראי'
דמצינו סברא כעי"ז בשו"ת החת"ס חיו"ד סי' קצ"א דהתיר לומר תהלים בע"פ אע"פ
דהם דברים שבכתב כיון דמעיקרא הכי תקנו ששירי התהלות יאמרו ע"פ דהא א"א
שיהיו הלויים המשוררים בביהמ"ק ועושי הפסח קוראים מתוך הספר ,וכיון דהכי תקון
מעיקרא שוב אי"צ להקפיד כלל לומר מתוך הספר דכיון דאשתרי אשתרי .וכך נימא
נמי לענין ויכולו דכיון דתקנוהו משום עדות כך תקנו מעיקרא שיאמרוהו בע"פ בדוקא
דבעדות בעינן מפיהם ולא מפי כתבם.
ונראה דהמיקל לומר ויכולו בע"פ יש על מי לסמוך וכפי שכתב בספר עולת תמיד
סק"ב ובשלחן הטהור מ"ט סעיף א' דכשגור בפי כל מותר אף להוציא הרבים ידי
חובתן ,ובפמ"ג בא"א )סק"א( כותב להתיר אף לדעת הב"ח.
מובא בס' טעמי המנהגים אות רצ"ה שהט"ז היה מקפיד לומר את הקידוש מתוך ספר,
אחד מפני קדושת האותיות ,ועוד דאם יקדש בע"פ אפשר שכשיסב עם הארץ יתבייש
האורח על שאינו יודע בע"פ ולא יאמר מהסידור למרות אי ידיעתו .בזוה"ק )ח"ב ר"ז
ב'( מובא "ובעי בר נש למסהד סהודא בא )קידוש( בחדוה ברעותא דלבא וכל מאן
דיסהיד מכפר על כל חוביי" ,ומבואר דכפרת העוונות ע"י אמירת ויכולו מותנית
באמירתה בשמחה ובכוונת הלב .ממילא מסתבר שמתוך הכתב יש יותר כוונת הלב.
מובא בגמ' מגילה די"ח ע"א אם קרא את המגילה בע"פ לא יצא ולומדים זאת
מהפסוק "כתב זאת זכרון בספר" עיי"ש .וכתבו האחרונים להעיר למה צריך פסוק
שלא יוצא יד"ח אם קורא בע"פ הרי בלא"ה אסור מצד דדברים שבכתב אי אפשר
לאמרם בע"פ? והנה בספר יראים השלם סימן רפ"ח כתב וז"ל "ואחרי שהמגילה
דברים שבכתב אינו רשאי לקרותה על פה כדתנן קראה ע"פ לא יצא ,אעפ"י שבשאר
דברים שבכתב אינו אסור על פה אלא להוציא אחרים ידי חובתם ,לענין קריאת מגילה
החמירו שלא לאמרה על פה אפילו לעצמו ,ולומדים זאת מפסוק וכ"כ בסמ"ג הלכות
מגילה ,והיינו דהקשה כנ"ל ותירץ דנ"מ כשקרא הוא לעצמו דרק בקורא להוציא
אחרים יד"ח נאמר הדין דברים שבכתב וכו' ולא בקורא לעצמו ,ולזה צריך פסוק
דאפילו לעצמו החמירו שלא לאמרה על פה )עי' תוס' ישנים יומא ד"ע ע"ב( .ודלא
כהתוס' ב"ק ד"ג ע"ב ד"ה כמתרגם דאפילו לעצמו יש איסור דברים שבכתב וכו'.
בס' קונטרס חנוכה ומגילה מביא בשם הגרי"ז מבריסק זצ"ל דמקרא מגילה שונה

קריאת מגילה בע"פ

התוס' בגמ' תמורה י"ד ע"ב ד"ה דברים כתבו שהאיסור
לקרוא דברים שבכתב בע"פ הוא דווקא כשקורא להוציא
אחרים ידי חובתו אבל כשקורא לעצמו מותר ,וכן דעת
התוספות ישנים יומא דף ע' ד"ה ובעשור וכן הביא הטור
בסימן מ"ט הביא בשם אביו הרא"ש והסמ"ג הלכות מגילה
והיראים סימן קכ"ח .ומשמע שבכל מקרה אסור לומר פסוקים
בעל פה כשמוציא אחרים ואף דאין אמירת הפסוקים לצורך
מצות תלמוד תורה .בס' משנת יעב"ץ )להגר"ב זולטי זצ"ל(
סימן ל' כתב שזה מבואר גם בדברי הרמב"ם ,שהרי כתב דין
זה שדברים שבכתב אסור לקרות שלא מן הכתב אפילו תיבה
אחת בפי"ב מהלכות תפילה ה"ח .בדיני קריאת התורה
בציבור ,ולכאורה למה לא כתב זאת בהלכות תלמוד תורה
שדברים שבכתב אסור ללמוד בע"פ .ומוכרח דסובר כדעת
הרא"ש דכל אחד לעצמו מותר ללמוד דברים שבכתב בעל פה
ורק להוציא ציבור ידי חובתן אסור ללמוד דברים שבכתב
שלא מן הכתב ולכן כתב הרמב"ם זאת בדיני קריאת התורה.
והנה כתב הרמב"ם שם בפי"ב מה' תפלה הי"א" ,אין הקורא
רשאי להגביה קולו יותר מן המתרגם וכו' ,ולא יתרגם מתוך
הכתב אלא על פה" .והיינו דהתרגום הוא דברים שבעל פה,
שאי אתה רשאי לאומרן בכתב .ולכאורה צ"ע דלמה כתב
הרמב"ם דין זה בדיני קריאת התורה בציבור ,שלא יתרגם
מתוך הכתב אלא על פה ,הלא זה דין בכל לימוד תורה שבעל
פה ,שדברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב.
ואשר נראה לומר בדעת הרמב"ם ,דכשם שדברים שבכתב אי
אתה רשאי לאומרן על פה ,היינו דוקא להוציא ציבור ידי
חובתן ,אבל כל אחד לעצמו שרי ללמוד תורה שבכתב על פה,
כך הוא הדין בדברים שבעל פה שאי אתה רשאי לאומרן
בכתב ,היינו דוקא כשלומד תורה שבעל פה ברבים ,אבל כל
אחד לעצמו שרי לכתוב דברים שבעל פה ,וללמוד תורה
שבעל פה מתוך הכתב.
וזה מבואר בדברי הרמב"ם ,דכתב בהקדמתו ליד החזקה וז"ל
"רבינו הקדוש חיבר המשנה ,ומימות משה רבינו ועד רבינו
הקדוש ,לא חיברו חיבור "שמלמדין אותו ברבים בתורה
שבעל פה" אלא בכל דור ודור ראש בי"ד או נביא שהיה
באותו הדור "כותב לעצמו זכרון השמועות ששמע מרבותיו
והוא מלמד על פה ברבים" .וכן כל אחד ואחד "כותב לעצמו"
כפי כחו מביאור התורה ומהלכותיה כמו ששמע ,ומדברים
שנתחדשו בכל דור ודור בדינים שלא למדום מפי השמועה,
אלא במדה משלש עשרה מדות ,והסכימו עליהם בי"ד הגדול.
וכן היה הדבר תמיד עד רבינו הקדוש ,והוא קיבץ כל
השמועות וכל הדינים וכו' וחיבר מהכל ספר המשנה וכו' ,כדי
שלא תשתכח תורה שבעל פה מישראל" .הרי כתב שעד רבינו
הקדוש לא חיבר חיבור "שמלמדין אותו ברבים בתורה שבעל
פה" אבל כל אחד "כותב לעצמו" זכרון השמועות ששמע
מרבותיו ,מביאור התורה ומהלכותיה" .כלומר ,שעיקר הדין
הוא שדברים שבעל פה ,אי אתה רשאי לאומרן בכתב ,היינו
לאומרן מן הכתב ברבים ,אבל כל אחד לעצמו מותר לו לכתוב
תורה שבעל פה .ואשר ע"כ הביא הרמב"ם דין זה שדברים
שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב ,בדיני קריאת התורה
בציבור ,שהמתרגם לא יתרגם מתוך הכתב אלא על פה ,כיון
שהוא מלמד תורה שבעל פה ברבים ,באופן זה נאמר הדין
שדברים שבעל פה ,אי אתה רשאי לאומרן בכתב.
היראים במצוה רס"ח הקשה ,כיון דלומדים שזה דאסור לומר

הקורא לעצמו

בע"פ תורה שבכתב מפסוק ,מה נפ"מ אם אומר לעצמו או שמוציא אחרים ,ומתרץ
דכל האיסור הוא רק מדרבנן ,ומטעם דאם היינו אומרים דברים שבכתב על פה ,היו
מתיאשים לכותבם ,וגם לא היו מאמינים עמי הארץ כ"כ ,כי היו אומרים לא נכתבו
וכו' ,ומאחר שהוא מדרבנן לא גזרו אלא להוציא אחרים ידי חובתם ,אבל כשקורא
לעצמו אינם נותנים האחרים אוזן ולב ודעת ,ולא אתי לידי תקלה עכ"ל .וכן הוכיח
באבן שלמה על הראב"ן סימן מ"ב ,ובמגן גבורים סימן מ"ט .אבל בשו"ת תשב"ץ
ח"א סימן ב' ובארעא דרבנן סימן קס"ב ובשו"ת חתם סופר יור"ד סימן ס"ב ובסימן
ר"ח ורנ"ד כתבו דהוי איסור תורה.

שיטת תוס' בתמורה י"ד ע"א וכ"כ הטור )או"ח סי' מ"ט( בשם
הרא"ש דדוקא להוציא אחרים ידי חובתם אסור ,וכן הכריע
הגר"א )על הגליון ובשו"ע שם( והביא ראיה מפרק ד' דתענית.
והמחבר )שם( פסק כשיטת המרדכי בגיטין דדוקא דבר שרגיל
ושגור בפי כל כגון ק"ש מותר לאומרו בע"פ .ולכאורה לדידן
שמתפללים מתוך סידור שפיר חשיב כמתוך הכתב לכו"ע .וכן
איתא בשערי תשובה בשם הרח"ו דהאר"י ז"ל היה מקפיד
להתפלל מתוך סידור כדי שלא יאמר פסוקים בעל פה.
אמנם בשו"ת חת"ס )או"ח סי' ס"ח( כתב בטעם מה שנהגו
בקריאת ההפטרה שקוראים כל הציבור יחד עם הש"ץ ,וביאר
דאע"ג דכתבו הט"ז ומ"א )סי' רפ"ד( דדפוס חשיב כתב ,מ"מ
הנביאים המופסים שלנו ודאי לא נכתבו כדין ,וע"י ספרים אלו
א"א להוציא אחרים ידי חובתן ,וע"כ כל הציבור נהגו לקרא יחד
עם הקורא ,מבואר דס"ל דאף הקורא מתוך ספר המודפס חשיב
כקורא בע"פ.
אך נראה דאין טענה זו של החת"ס אמורה אלא לשיטת הסוברים
דבעינן מתוך הכתב במקום שצריכים להוציא אחרים ידי חובתן,
דלשיטה זו שפיר י"ל דלא חשיב ספר המודפס מתוך הכתב .אבל
לשיטת המחבר דהתירו במקום ששגור בפי כל ,נראה דודאי מהני
סידור או חומש ,דזה לא גרע מדבר ששגור בפי כל ,דבצורה זו
)קריאה מתוך סידור( שפיר חשי שגור בפי כל.
וכן יש להעיר דבזמן הגמ' ששליח ציבור הוציא את הרבים ידי
חובתן ,בתפילת מוסף של ר"ה חייב היה הש"ץ לקרוא מתוך
סידור כדי להוציא את הרבים ידי חובתם בפסוקי התורה.
)הערות במסכת תמורה י"ד ע"א(

הקורא דברים שבכתב
מתוך סידור אי הוי כקורא בע"פ

אמירת ויכולו בליל שבת ראש כשמוציא אחרים

בשו"ת הרדב"ז סימן אלף ר"ה כתב "שכיון שניתנה התורה
בכתב יש לנו לנהוג בה כעין נתינתה" .הב"י בסימן מ"ט כתב
הטעם כיון שבתורה שבכתב יש דברים שניתן לראותם רק
בכתיבה כאותיות יתירות וחסרות וכמילים הנכתבות בצורה
שונה מהקריאה ואם יאמרו בע"פ א"כ בציר להו .המבי"ט
בהקדמה לקרית ספר כתב וז"ל "שהקריאה בכתב מצטיירים
סודותיה ואם קורא אותה על פה תפחת מעלתה זו" .היראים
סימן רס"ח כתב הטעם שאם היינו אומרים דברים שבכתב על
פה היו מתיאשין לכותבם ולא היו מאמינים עמו הארץ בתורה
כ"כ כי היו אומרים לא נכתבו וחכמים רצונם אמרו ,ומוסיף
מאחר וכל האיסור אינו אלא מדרבנן לא גזרו אלא להוציא
אחרים ידי חובתם אבל כשהוא קורא לעצמו אינם נותנים
האחרים אזן ולב ודעת ולא יבואו לידי תקלה .התורי"ד
מהדו"ב מגילה י"ז ע"ב כותב הטעם שחששו שמא יטעה
וישכח חלק מהמילים ויצטרך להפסיק באמצע כיון שלא ידע
את המשך הפסוק) .עי' שו"ת הלכות קטנות ח"א סימן ט'(.

טעמי האיסור

כתוב בשמות ל"ד כ"ג "ויאמר ה' אל משה כתב לך את
הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת
ישראל" ומפסוק זה למדו חז"ל בגמ' גיטין ד"ס ע"ב ובתמורה
י"ד ע"ב דין דברים שבכתב וכו' ,וז"ל "דרש ר"י בר נחמני
כתיב "כתב לך את הדברים האלה" וכתב "כי על פי הדברים
האלה" הא כיצד? דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בעל
פה ודברים שבע"פ אי אתה רשאי לאמרם בכתב .נחלקו
הפוסקים אם איסור זה מהתורה או מדרבנן .התשב"ץ חלק א'
סימן ב' כתב שאיסורו מהתורה וכ"כ בארעא דרבנן סימן קס"ב
ישועות יעקב סימן מ"ט שו"ת חתם סופר או"ח סימן ר"ח
ויור"ד סימן רנ"ד ובשו"ת קול אריה סימן י"ב .המשך חכמה
בפרשת שופטים י"ז י"ט כתב שדבר זה נרמז ממה שאמרה
תורה "והיתה עמו וקרא בו" ולא בע"פ .ובחרדים )פרק מצוות
התלויות בעינים( מבואר שזה איסור דאורייתא ,אולם בספר
אבן שלמה על הראב"ן סימן מ"ב הביא ראיות שאינו אלא
מדרבנן ,וכך משמע בשו"ע הרב סימן מ"ט ובברכי יוסף
ובמחזיק ברכה סימן מ"ט )עי' שדי חמד כללים בפאת השדה
מערכת ד' כלל ד'(.

מקור הדין

הרה"ג אליקום דבורקס

רבינו הגרי"ש אלישיב שליט"א

מפורש בהלכה כי פסוקים שרגילים בהם העם אין בהם
איסור זה של דברים שבכתב  .ויש לדון לגבי אדם שנקלע
למקום בורים ועמי ארצות שאינם יודעים אף פסוק אחד
האם אסור לו לומר שם פסוקים שהרי כל דבר אנו דנים לפי
מקומו ושעתו  ) ,ראה ב " י יו " ד סי ' קצ " ח לגבי חציצה וכן הוא
לעניין בישול  ,גדר מבושל כל מקום לפי שעתו ( או שמא יהיה
מותר לומר פסוקים על פה לפי שהוא רגיל בהם ואצלו הם
שגורים ואין חשש טעות  .וראיה לכאורה לצד א ' שהרי אדם
שבקיא על פה בתנ " ך אסור לו לומר פסוקים אף שאין חשש
טעות אצלו כי הציבור הכללי קובע  .ועם הארץ שהגיע
למקום של בקיאים צריך עיון אם יוכל לזמר פסוקים .

ההולך ממקום למקום

יש לתמוה איך דרשנים אומרים פסוקים על פה ולא חוששים
לעניין זה שהדברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם על פה ,
ובפרט שדעת הב " י לאסור אם אינו שגור בפי הכל  .ואם היו
הדרשנים אומרים פסוקים דרך צחות אפשר אין איסור בזה ,
וכעין מה שאמרו שפסוקים כאלה אף אם כתובים הם אין
בהם קדושה  .אבל דרשן שאומר פסוקים כדי ללמד לעם יש
לברר מה ההיתר בזה  ,ובפרט שמוציאם קצת ידי חובה שהרי
בשמיעת תורה מקיימים מצוות תלמוד תו רה וחייבים לברך
על זה ואין זה הרהור לכל הדעות .

דרשן

מי שקורא על פה וכשגערו בו והלא דברים שבכתב וכו ' ,אמר
לגוערים כי מדי פעם הוא מסתכל בכתוב כדי ליישר
אורחותיו  .נקודת הדיון היא מצד אחד קורא על פה הוא
ודברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם על פה  ,מאידך גיסא
כיוון שמציץ מדי פעם שמא אין זה קורא על פה לגמרי  .זה
פשוט שאם רואה את הכתוב ואפילו פסוק שלם ואח " כ קורא
על פה לא נחשב עובר איס ור שהרי ראה זה עתה ואפשר גם
לעניין קריאת התורה שפיר דמי אם רואה את הפסוק ואמרו
מיד אחר שראה תוך כדי דיבור  .ובנידון דידן יש מקום
להסתפק  ,ויש להביא ראיה להיתר מההלכה בסי ' ער " ה
שמתירה לקרוא הגדה לאור הנר כיוון שזכרה קצת בעל פה ,
והרי הרבה ממנה פסוקים הם  .וראיה יותר ברורה יש מסעי '
י ' שם שמבואר כי הרב יכול לקרוא לאור הנר אם יודע פרשה
על פה ובקצת צריך לראות בספר  .וזו ראיה ברורה .

מדי פעם

בבתי ספר לבנות מלמדים תורה שבכתב ומבקשים מהן
שתלמדנה על פה פרקי ם בתנ " ך כגון חזון ישעיהו  .ויש לשאול
על זה והרי דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם על פה .
והנה במשנ " ב סי ' מ " ט כתב שכאשר לא מוציא אחרים ידי
חובה יש המקלים בזה והיא דעת הגר " א  .כמו כן הוסיף כי יש
המקילין בדברים שכל העם בקיא בהם אף שפשט השו " ע
לאסור בכל גווני  .ומעתה יש לומר שאם הוא צורך גדול
תוכלנה הקטנות ללמוד על פה  ,על פי הב " י בסי ' רס " ט
הסבור שאפשר להקל לקטן לעשות כדעה אחת אף שיש
חולקים  ,אף כאן יש מקום להקל לקטנות לנהוג כדעה אחת
אף שיש חולקים .

חזון ישעיהו

בעדות המזרח ) מרוקאיים ותימניים ( קוראים את פסוקי
דזמרה לכו נרננה וכו ' ,בקול רם ונעים כל הציבור יחדיו
) ומנהגם זה יש לו מקור בשו " ע שכתב לא לומר פסוקי דזמרה
במרוצה  ,ובדברי האר " י שכתב לאמרם בקול  .ועוד מעלות יש
בזה ( .והנה לפעמים מגיעים עוברי אורח ומתפללים עמם
ואין סידור תחת ידם  ,ורוצים לומר על פה יחד עם
המתפללים  ,האם אסור שהרי דברים שבכתב אי אתה רשאי
לאמרם על פה  ,ואורח זה אמרם כך  ,או שמא יסוד האיסור
שלא תהיה טעות ובמקרה זה לא יטעה שהרי כולם אומרים
יחדיו ואין הטעות מצויה אצלם .

קבוצה

הרה"ג אלחנן פרץ

ספר שמות

מהדורת מוסד הרב קוק

אור החיים

מבצע

מוסד
הרב קוק

ש מהרב אליעזר לאפיין.

להשיג בחנויות הספרים

להגאון רבי יהושע קלעוואן זצ"ל
אב"ד אגודת הקהילות וושינגטון
ותלמיד מובהק להגרב"ד לייבוביץ זצ"ל
חידושים וביאורים על סדר הש"ס והפוסקים
שאלות ותשובות ,מכתבי תורה ואגרות
פרקי חיים ,נספחים ומפתחות

דברי יהושע

הופיע

צו -השיכור בהלכה ,ענינא דיומא
פורים
שמיני -הפסקה

כ"ג ,כריתות י"ט א'(

פקודי -הפסקה
ויקרא -מתעסק ,אשר חטא בה )ד',

גיטין ס' ב'(
ויקהל -מלאכת כותב בשבת ,כל
העושה בו מלאכה יומת )ל"ה ב'(

כי תשא -דברים שבכתב א"א רשאי
וכו' ,כתב לך את הדברים וכו' )ל"ד כ"ז,

ו (.עוד יש בשו"ת שאלת יעב"ץ ח"א )סי' פא( ,שקרוב
הדבר לומר שלא נאסר לקרות פסוק על פה ,משום
דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בע"פ ,אלא
כשגומר כל הפסוק ,שהרי אנו רואים שנהגו בכך
בש"ס ופוסקים ,שכשצריכים להביא פסוק אין
כותבים כולו אלא וכו' שנראה מזה שנזהרו שלא
לגמרו ,ז (.בריטב"א יומא דף ע עמוד א כתב אבל
פסוקים שאדם קורא לשורר ]נ"א :לשנון[ בעלמא
או דרך שבח ותהלה ותפלה והודאה אינו בכלל זה.
ח (.בשו"ת חוות יאיר סי' קע"ה כתב שלומר תהילים
דרך תפילה יש להקל לאומרם בע"פ ,וגם מחמת
ששגור בפי הכל .ט (.יש מי שרוצה לומר שקטנים
ונשים אינם בכלל איסור זה ,דרק למי שמצווה
בלימוד תורה יש לאיסור דדברים שבכתב א"א
רשאי לומר בע"פ .ראה קובץ המועדים מוריה פסח ד' עמ'

רשאי לאומרם
שיכול להאמר
אחת שאין לה
אותו אל דבור
שבכתב וכו' ,בשם כנה"ג א"ח סי' מ"ט בשם מהר"ר ליוייא:

על פה ,לא אמרו כן רק בדבור
כגון ובעשור לחדש ,אבל תיבה
משמעות כלל בלבד וצריך לצרף
שהוא עמו אין בו משום דברים

בתוספות ישנים ד"ה ובעשור בתירוץ ראשון ובתירוץ בתרא
ובביאור הגר"א הסכים לדינא לתירוץ בתרא :ה (.כתב היד
מלאכי כללי הדינים כלל קנד דברים שבכתב אי אתה

אם הוא בבית האסורים ואין יכול להשיג שם
חומש :משנה ברורה סימן מט ס"ק א ד (.וכן מי שדורש
ברבים בהרבה פסוקים שבתורה וקשה לו לחפש
בכל שעה בחומש מפני כבוד הצבור אפשר שיש
להקל .משנה ברורה סימן מט ס"ק ג ,עיין ביומא )דף ע(

תוס' ב"ק ,ועל זה צ"ע ממשה שמצינו שרב יוסף היה מתרגם
כי היה סומא ,והרי יש לו היתר ,ואולי דמכיון שכל ההיתר הוא
מחמת עת לעשות לה' הפרו תורתך א"כ בוודאי שהיכא שהוא
יכול שלא לעשות כן עדיף .ובחוו"י הק שכל ההיתר דעת
לעשות לה' מצינו רק לגבי לכתוב תורה שבע"פ .ג (.וה"ה

לקרות בע"פ משום עת לעשות לד' הפרו תורתך.

או"ח סי' מט סעיף א ,אמנם הוסיף שם המ"ב ס"ק ז
שכשמוציא אחרים באמירתו את הכתובים ,מצדד המ"א
להחמיר שלא לומר בע"פ בכל גווני :ב (.וכן סומא מותר

ה [.מה לא נכלל באיסור .א (.כל דבר שרגיל ושגור
בפי הכל ,כגון ק"ש וברכת כהנים ופרשת התמיד
וכיוצא בהן ,מותר לומר בעל פה .דין זה נתבאר בשו"ע

א"כ צ"ע האיך יהא מותר לקרוא בחומשים שלנו שהם
מודפסים ובוודאי פסולין

כמו"כ אסור לומר הפסוקים יחד עם הבעל קורא,
אם אינו קורא אותם מתוך החומש .בחי' חתם
סופר גיטין מה :כתב שכל ספר תורה שלא נכתב
כהלכתו הוי כמו בע"פ ואסור לקרות ממנו מחמת
דברים שבכתב א"א רשאי לאומרם בע"פ .ולכאו'

כ' הכף החיים סמ"ט סק"ט בשם החסד לאברהם שאין להקל
את הקולות שיבוארו להלן ,אמנם בפמ"ג נראה שאף זבה יש
להקל שאם הוא שגור בפיהם אף במוציא אחרים יש להקל .כ'
הרדב"ז ח"ג סי' תכ"ה שסומא אסור לו לקרות שנים
מקרא ואחד תרגום .ומסתמא ה"ה כל מי שאינו רואה
טוב בעיניו לתקופה מסוימת ולא יכול לקרוא שאסור בשמו"ת.

ד [.חידושי דינים העולים .לכאורה בקידוש על
אמירת ויכולו יש להקפיד לומר זאת מתוך סידור
דווקא ,מכיון שמוציא בזה אחרים ידי חובה .ובזה

מכון ירושלים

קווצתיו תלתלים ]שה"ש ה ,יא[ אמר רב חסדא אמר מר עוקבא
מלמד שיש לידרש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות וא"א
לזכור בע"פ ע"כ כתיב כתבו לכם השירה הזאת וגו' ,כי לא תשכח
מפי זרעו וגו' ,ולפי שאין להבין מתוך הכתב פירוש הדברים ע"ז
ניתנה התורה שבע"פ מפי משה רבינו ע"ה שמסרה ליהושע ויהושע
לזקנים ,כמפורש בריש מסכת אבות ]פ"א מ"א[ וכן בכל דור ודור
היא התורה המקובלת בידינו ,אבל תורה שבע"פ היפך הדבר כי מפי
הכתב א"א להבין שורש הכוונה ,כמו המקבל מפי רבו שמסביר לו
כוונת הדברים שלא יסתפק בו ,כאשר קרה באמת בדורות
האחרונים שנחלקו בספרי ראשונים בכוונתם מחלוקת רבות במאוד
ע"כ הזהיר שלא יקבלו מכתב רק פא"פ:

בפרשתנו כתב וחכמינו ז"ל אמרו כתב לך וגו' דברים
שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פ ,ודברים שבע"פ
אי אתה רשאי לכתבם ,והטעם לפי פשוטו כי תורה
שבכתב צריך לדקדק בכל אות ואות ,כי כל אות רומז
על תילי תילים של הלכות .וכמ"ש חז"ל ]עירובין כא ב[ בפ'

הריטב"א לגיטין שם ס' ע"ב ופי' רבינו נר"ו משום דבקריאתן על
פה איכא הפסד דליכא למדרש חסרות ויתרות וכמה דינין
הנדרשים ,ועקומים ולפופין .,וביאר זאת בפנים יפות

ג [.טעם הדבר .כתבו הראשונים טעם שלא יאמר
בע"פ דברים שבכתב משום שבע"פ אין הרגש
בחסירות ויתירות ואותיות משונות ראה בחידושי

דברים שאמרתי לך בכתב אי אתה רשאי למוסרם בע"פ .וכ"כ
הקרי"ס פי"ב מתפילה ה"ח אמנם יש מן הראשונים
שחולקים וסוברים שאיסור זה נאמר אף ליחיד .ראה
בריטב"א יומא ע' ע"א

ונראה דעיקר האיסור היינו ללמוד לאחרים ,משום
שעל זה נאמר למשה כתוב לך את הדברים האלה
שלא ילמדם לישראל על פה .וראה רש"י בגיטין שם שכתב

או"ח סי' מ"ט בשם אביו הרא"ש ז"ל ,והוא ,דלא אמרינן דברים
שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה אלא להוציא אחרים ידי
חובתם ,אבל כל אחד לעצמו רשאי .ורבינו הגר"א ז"ל באו"ח סי'
הנ"ל קבע ליסוד התנאי והנימוק הזה וכותב וז"ל :אבל העיקר
כמ"ש הטור בשם הרא"ש דדוקא להוציא ציבור ידי חובתן ,וכן
כתבו התוס' בתמורה )י"ד (:וכן כתב הכלבו בשם הרי"ף ,וגמרא
ערוכה היא בסוף תענית ע"ש ,וכן כ' תוס' ישנים במס' יומא ע'
ד"ה ובעשור הטעם שאין אסור אלא להוציא רבים י"ח והביאו
ראיה מהא דתענית אר"י וכי האיך יחיד כו' וכן עיקר עכ"ל) .ויעוין
בס' דמשק אליעזר שמסביר בטו"ט כוונת הראי' מתענית עיין
שם( .ובקרן אורה ביאר זאת בתענית דף כח עמוד א

ב[.גדר האיסור .הנה הרבה מהראשונים סברי שכל
האיסור של דברים שבכתב א"א רשאי לאומרם בע"פ
היינו רק כשמוציא את הרבים ידי חובתן ,וכמו
בקריאת התורה שמוציא את הרבים בקריאה שאסור
לו לומר בע"פ ,אבל לעצמו אין איסור זה .ראה בטור

האיסור אם הוא דאורייתא או דרבנן וקרא אסמכתא בעלמא,
יעוין בברכי יוסף או"ח סי' מ"ט שהסיק שזה רק דרבנן ,כי באיסור
דאורייתא לא היינו מוצאים את החילוקים שכתבו הפוסקים
ויבוארו להלן .ואולי גם יש להוכיח ממה שהתירו לכתוב תורה
שבע"פ מחמת עת לעשות לה' הפרו תורתך ,ואם זהו איסור
דאורייתא מהכ"ת להקל] .וראה בענין זה דברים מחודשים בספר
מנחת אשר כאן בפרשה שכתב שאין כאן לא עשה ולא לאו אלא
גילוי רצון התורה[.

א [.מקור הענין .בפרשתנו )לד כז( ויאמר ה' אל משה
כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה
כרתי אתך ברית ואת ישראל :ובגמרא גיטין ס' ע"א
כתב לך  -דרש ר' יהודה בר נחמני ,כתיב כתב לך,
וכתיב כי על פי הדברים האלה ,הא כיצד ,דברים
שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בעל פה ודברים
שבעל פה אי אתה רשאי לאמרם בכתב .והנה לגבי

הרב מאיר שולביץ

התוס' בתמורה די"ד ע"ב בד"ה דברים וכו' ,כתבו וז"ל "וי"ל דאין
להקפיד רק מה שכתוב בחומש" מבואר דס"ל לתוס' דעל נביאים
וכתובים לא נאמרה הלכה של דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם
בע"פ .וכך מובא בשטמ"ק )שם( וביאר דברי התוס' שרק תורה נכלל
באיסור זה ולא נ"ך ,כיון שהקב"ה אמר למשה כתב לך עדין לא נכתב
נ"ך .ובפשטות אפש"ל דהתוס' ס"ל דנו"כ אין להם דין תורה שבכתב,
אמנם התוס' בב"ק דף ג' ע"ב בד"ה כדמתרגם רב יוסף כתבו וז"ל,
לפי שהיה סגי נהור ,ודברים שבכתב אי אתה רשאי לומר על פה ,ולכך
היה אומר תרגום ע"כ .והנה הנך קראי דהביאו בגמרא שם הם פסוקים
מנו"כ ,ואעפ"כ לא היה רב יוסף יכול לאומרם בלה"ק ,משום דאסור
לאמרם בע"פ ,מבואר דהתוס' ס"ל שנו"כ דינם בתורה שבכתב .וכן
מבואר בתוס' שבת דף קט"ו ע"א ד"ה לא עיי"ש .ואפש"ל דגם התוס'
כאן לא פליגי בזה דנו"כ דינם כדין תורה שבכתב ,אלא דהתוס' ס"ל
דהך דינא דדברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פ ,נאמר רק על
חמשה חומשי תורה ,דהך איסור לומר תורה שבכתב בעל פה ,ילפינן
לה מהא דכתיב כתוב לך את הדברים האלה ,וקרא איירי בתורת משה
ולא בנביאים וכתובים.

אם פסוקים של נביאים וכתובים מותר לאמרם בעל פה

מצינו מחלוקת בזה התורי"ד במגילה די"ז כתב דדווקא במגילה אם
קרא ע"פ לא יצא אבל בתורה יצא וכן הוא בשו"ת הראנ"ח ח"ג סימן
ע"ג וכן דעת המהרשד"ם סימן ק"ח והחיד"א בס' ברכי יוסף מ"ט
אות ב' ובשו"ת חיים שאל ח"ב סימן ל"ח אות ע"ג .אולם יש
שסוברים דלא יצא יד"ח וכ"כ בערוך השלחן מ"ט לדעת התוס'
בסוטה דף ל"ג ובשו"ת הרשב"ש סימן תכ"ח והחקרי לב או"ח סימן
י"ג דגם באיסור דרבנן אומרים אי עביד לא מהני ובפתח הדביר סימן
רפ"ד אות ט' ובשו"ת בנין שלמה סימן ח' ומראה כהן ברכות צ"ד
ע"א.

אם עבר וקרא דברים שבכתב בע"פ

בס' תנא רבתי סימן ג' כתב דמצוה מן המובחר להתפלל מתוך הסידור
דבזה מרבה הכוונה בתפילה ,וכ"כ המג"א סימן צ"ד ס"ק כ' .המהר"ל
בספרו דרך חיים עמ"ס אבות פ"ב משנה ג' כתב "ואומר אני כי
הנוהגים להתפלל מתוך הסידור היא תפילת קבע יותר ואינו דומה למי
שמתפלל בע"פ ,אך מפני שבלא זה אין מכוונים בתפילה כל כך ואם
מתפלל על פה אינו יכוון כלל יותר עדיף שיהיה לו הסידור" .וכ"כ בבן
איש חי שנה ראשונה פרשת ושב ה"ג ובשו"ת רב פעלים ח"א סימן
א' .בס' אבן שלמה פרק ט' סק"ב מובא דאם מתפלל מתוך הסידור
מועיל לו להנצל ממחשבות זרות העולות באמצע התפילה וסמכו
דבריהם ע"ז שכתוב "אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה" )אסתר
ט' כ"ה(.

תפילה מתוך סידור

המג"א סימן מ"ט מביא דעת הרדב"ז ח"א סימן קל"ה שקריאת שנים
מקרא ואחד תרגום אסור לקרות בע"פ ,ומשמע כיון שקוראה לחובתו
אסור לקרותה בע"פ .וכ"כ בחידושי הריטב"א יומא דף ע' שאף יחיד
הקורא תורה שבכתב לחובת קריאתה אסור לקרות בע"פ ,אולם אם
קורא רק לשינון בעלמא מותר ,ומטעם זה התיר בשו"ת ציץ אליעזר
חי"ג סימן י"א ללמוד בבתי ספר קטעי תורה בע"פ כיון שהוא לשינון
בעלמא .וכן כתב בשו"ת לב אברהם סימן י"ג לגבי לימוד תנ"ך
לנשים בע"פ דאם כל מטרת האמירה בע"פ רק לבחון עצמו אם כבר
יודע אותם שם בודאי שאין שום חשש.

קריאה לשינון

לענין אמירת תהלים בע"פ מצינו בזה מחלוקת הפוסקים ,בשו"ת
חוות יאיר סימן קע"ה נשאל בנידון זה והשיב שמותר לקרוא בע"פ
ומסתמך על רבינו יונה ששואל עמש"כ בגמ' ברכות ד"ט ע"ב לגבי
ק"ש של בוקר דהקורא מג' שעות ומעלה לא הפסיד כאדם הקורא
בתורה ,ומעיר רבינו יונה וז"ל "ויש לשאול מה בא להשמיענו שלא
הפסיד כאדם הקורא בתורה וזה דבר פשוט הוא ,ותירץ הרב רבי
שלמה מן ההר ז"ל דאתא לאשמעינן שאעפ"י שדברים שבכתב לא
נתנו לאמרם בע"פ ושאר פסוקים אינו יכול לקרוא אפילו הכי ק"ש
ושאר פסוקים יכול לקרותה ע"פ ואעפ"י שאינו קורא אותה לשם
חובה ,דכיון שנתנה לאמרה ע"פ לחובה יכול לאמרה אפילו שלא
לחובה כל הפעמים ומזה הטעם התקינו לומר פרשת הקרבנות על פה
בכל יום מפני שהיא חובה וכו'" ,ומכיון שתהלים בגדר תפילה
ותפילה הרי הוא חובה ומצוה מותר לקרוא תהלים בע"פ )עי' מחצית
השקל בסימן מ"ט מה שכתב על דברי החוות יאיר( וכמה מן
האחרונים ציינו את דברי החוות יאיר להלכה השערי תשובה ובאר
היטב מ"ט ס"ק א' ,וכן המשנ"ב מ"ט ס"ק ו' ,אולם הוסיף שזה
בצירוף שיטת התוס' דאין האיסור רק כשקורא להוציא אחרים ידי
חובתן )עי' מועדים וזמנים ח"ז סימן ר"מ(.
אולם יש פוסקים שחלקו על החוות יאיר ,בשו"ת חקרי לב או"ח סימן
י"ג כתב דאף לדעת רבינו יונה דדבר שבחובה מותר לאמרו ע"פ אולם
אמירת תהלים בע"פ אין להתיר .וכן פסק החיי אדם כלל ח' אות י"א
דאין לקרוא מזמורי תהלים לפי שאינם שגורים בפי הכל בע"פ .וכן
פסקו בקיצור שו"ע סימן א' סעיף ו' והמטה אפרים הלכות יוה"כ
סימן תרי"ט אות כ"ג וכך מביא בכף החיים ס"ק ו' בשם חסד
לאברהם האוסר ]ועי' בשדי חמד כללים פאת השדה מערכת ד' כלל
ד'[.
בשו"ת חתם סופר חיור"ד סימן קצ"א יצא לחדש והוא דכל מזמורי
תהלים נאמרים בע"פ דמעיקרא הכי נתקנו ]ר"ל שדוד המלך ע"ה
כשתיקן תהלים תקנם ע"מ שיהא אפשר לאמרם בע"פ כדי שיהיו
ישראל שבכל דור ודור מותרים כאמירתם בכל עת צרה וצוקה בע"פ[,
ומביא ראי' לזה דלא נראה שהיו הלויים משוררים בבית המקדש
מתוך הספר או שיהיו עושי הפסח קוראים הלל מתוך הספר .כעין
סברא זו כתב בשו"ת משכנות יעקב ח"א סימן ס"ו גבי הלל דמעיקרא
שתקנו חז"ל לומר הלל תקנו לאמרו בע"פ.

אמירת תהלים בע"פ

לגמרי מקריאת התורה ,דקריאת התורה מצוותה היא קריאה של
לימוד שחכמים צוו לקרותה מדין לימוד התורה שבה ,משא"כ מצות
קריאת מגילה יסוד דין קריאתה משום קריאה ופרסומא ניסא ולא
משום קריאה של לימוד ,והוכיח זאת מגמ' גיטין ס' ע"א דאיסורא
דדברים שבכתב נאמרה רק בקריאה של לימוד אולם במקרא מגילה
דלא הוי קריאה של לימוד לא נאמר איסור זה.

המשך הרב דבורקס

ברי"ף במס' מגילה ]יד,א[ דמייתי לד' הירושלמי דרשב"י
על לבי כנישתא חמי חד סופר מושיט תרגומא מן גו ספרא,
א"ל אסור לך דברים שנאמרו בפה בפה בכתב בכתב,
יעו"ש ,והקשה כת"ר אמאי לא הביא הך דינא מסוגיין
דדברים שבכתב א"א רשאי לאומרם ע"פ ,ודברים שע"פ אי
אתה רשאי לאומרם בכתב.
ונ"ל דהך דהירושלמי לא שייך כלל לדינא דדברים שבע"פ
אא"ר לאומרם בכתב ,דהתרגום הרי זה ס"ת שנכתב בלשון
ארמית כדמוכח מהתוס' בשבת ]קטו,א ד"ה לא ניתנו[
דהתוס' נסתפקו שם לאידך גיסא שמא אסור לאמרו בע"פ
משום דדברים שבכתב אא"ר לאמרו בע"פ ,והביאו ראי'
דמותר מהא דמתרגם רב יוסף )וכנראה שנעלם זה מהכנה"ג
סי' רפ"ב( ,ומזה הביאו ראי' דכל ס"ת בכל לשון שאינו
בלה"ק מותר בע"פ ,ולת"ק דרשב"ג הספרים נכתבים בכל
לשון ,ורשב"ג שלא התיר אלא יוונית טעמו דלא ניתן ליכתב
מגזיה"כ הוא ,והר"י פורת אדרבה פירש שם דטעמא דלא
ניתנו לקרות לרשב"ג משום דדברים שבכתב אא"ר לאמרם
בע"פ ,ודינא דהירושלמי הוא משום דיני קריאת התורה למה
שהיו קורים ומתרגמים ,שהקריאה צריכה להיות מהכתב
והתרגום בע"פ ,ולהכי גם הרמב"ם בהל' תפילה ]פי"ב
הי"א[ הביאו בהל' קרה"ת ולא בהל' ת"ת .אלא דמד' הר"ן
שם במגילה לא משמע כן ,ולהר"ן צריך לחלק בין אומרו
בתורת תרגום ובאור ללה"ק או בתורת תורה.
והא דלא הביא הרי"ף הגמרא דסוגיין דדברים שבכתב
אא"ר לאומרם בע"פ ,הוא משום דדין דברים שבע"פ הלא
הותר לכתוב משום עת לעשות ואינו נוהג עתה ,והדין
דדברים שבכתב הלא כבר הביאו מהירושלמי ,וי"ל דהרי"ף
מפרש דגם הגמרא בגיטין אי"ז אלא דין בקרה"ת שאינה
בע"פ ,ומה שאמר ר' יוסי בתענית ]כח,ב[ וכי יחיד יכול
לקרות ד"ת ע"פ בצבור ,נמי כוונתו לצאת ידי קרה"ת,
ומצאתי שכן פירש גם בפמ"ג סמ"ט ,וכן י"ל במה
שהביא בשם הרי"ף בב"י שם דדוקא להוציא הרבים ידי
חובתן דכוונתו בקרה"ת ,וכן בהתוס' בתמורה ]יד,ב[
ובסמ"ג בהל' מגילה.
והנה כת"ר פי' דר' יוסי דאמר בתענית שם 'וכי יחיד
יכול לקרות ד"ת ע"פ בציבור ,עיקר כוונתו דמה דדברים
שבכתב אא"ר לאומרם בע"פ ,הדברים אמורים רק
בציבור ולא ביחיד ,וגם הסמ"ג שכ' דדוקא להוציא
רבים ידי חובתן והביא ראי' מהך דתענית ,כוונתו רק
לחלק בין יחיד לצבור .והנה אף אם נימא דלא כמו
שכתבתי דכוונתו לקרה"ת דוקא ,אלא כשיטת התו"י
ביומא ]ע,ב[ שהביאו מהך דר"י בתענית דכל להוציא
את הרבים י"ח א"א בע"פ ,ואפילו בפסוקים שבתפלה,
וכן שי' הטור בסי' מ"ט ,מ"מ א"א להוציא את לשונם
ממשמעותו ,וכמו שפירשו בתו"י שם דהא דאר"י
בצבור פי' כיון שהוא להוציא את הציבור ,אבל שיהא
תלוי במה שכל הציבור קורין ביחד אינו במשמע כלל.
והוא מוכרח ,דהא סיים ר' יוסי שם אלא כולם נכנסין
וקורין אותה ע"פ כקורין את שמע ,והא נמי בציבור הוא
אלא שאין היחיד מוציאן י"ח .וכך הוא המנהג בפסוקים
שבתפילה דמיקרי ציבור כמו בקדושה דסידרא ותפלה
בלחש ,ואדרבה הד"מ בסמ"ט בשם הש"ג כתב דביחיד
אסור בציבור מותר ,ומה"ט מותר לומר פסוקי מי
כמוכה ביחד ,והפמ"ג כ' דראייתו היא מהא דר"י דקורין
אותו בע"פ.
והנה כ' כת"ר דלפי דבריו ניחא דגם בדברים שבע"פ יש
לחלק בין יחיד לצבור ,והביא ראי' ע"ז מד' רש"י בשבת
]ו,א[ ובב"מ ]צב,א[ דמחלק דלכתוב דברים שבע"פ
במסתירו מן העין מותר .והנה הקשה ע"ז דא"כ מה הקשו
בגמרא בסוגיין מר"י ור"ל דעיינו בספרא דאגדתא,
ותירצת בזה דר"י ס"ל דהאיסור הוא הכתיבה ,ובכתיבה
אין חילוק בין יחיד לציבור .והנה רש"י הלא כת' שלא
ניתן לכתוב ומ"מ כת' דבמסתירו מן העין מותר ,ולדעת
כת"ר ע"כ היינו דשלא בציבור מותר.
ולהכי נראה שאין החילוק בדברים שבע"פ ,אלא בין כותב
לעצמו לכותב לאחרים ,וכלשון הרמב"ם בהקדמתו
ובמורה נבוכים ,וזהו שכ' רש"י דבמסתירו מן העין מותר
שאין האיסור אלא כשמוסרו לאחרים ללמוד בו ,ור"י
ור"ל עיינו בספרא דאגדתא שכתבו אותם אחר .וביאור
החילוק י"ל שהוא משום דמסירת התורה לאחרים שהיתה
בכתב צריכה להיות ע"י הכתב ,ומסירת התורה שבע"פ
צריכה להיות בע"פ] .ולפ"ז הויא אתי שפיר טפי מה
שהביא כת"ר מהערוך דהא דקתני בברכות ]כב,א[ דבעל
קרי לא יציע את המשנה ,היינו שלא ילמד לאחרים,
דהסמיכות דוהודעתם לבניך ליום אשר עמדת וגו' דבעינן
באימה רק בוהודעתם הוא[ .ואם האיסור הוא בהכתיבה
י"ל ,שאין האיסור אלא כשכותבו בתורת ספר כספר
התורה דהיינו שילמדו בו אחרים ,וכלשון הרמב"ם במורה
נבוכים )פ,א( 'בספר לענין המתפשט באומה' ,אבל לא
כשכותבו בתורת מגלת ספרים לזכרון לעצמו .ולפ"ז נמצא
דאפי' בספרא דאגדתא של עצמם אסור כיון שכתבום
בתורת ספר ,ואי כתבום בתורת ספר אסור לעיין בע"פ.
]ויל"ע לסברא זו אם יש לחלק בין יחיד לציבור ,וכלשון
הרמב"ם דנקט 'המתפשט באומה'[] .מתוך מכתב[.

בגדר דין דברים שבכתב

רבי ראובן גרוזובסקי  -ראש ישיבת תורה ודעת
]תרמ"ז  -תשי"ח[ מכתב ידו

עורך הרב הלל מן

פוטו
סטודיו

וכך כתב ב'ספר חסידים'' :כל מי שזכה לחדש איזה חידוש בתורה הריהו חייב לכותבו ,לפי שלא
גילו לו מן השמים אלא כדי שיכתבו ויפרסמו ברבים .ואם לא עשה כן הרי זה כעין גזילה'.
ובהקדמה לספר 'נפש החיים' לרבי חיים פלאג'י זצ"ל כותב' :אם אינו כותב מה שנתחדש לו הרי
זה ככובש נבואתו' .בואו ונחזיק טובה לאכסניה חשובה זו 'מסביב לשולחן' שמה .אשר מזכה
אותנו במה שכתב היעב"ץ בספרו 'מגדל עוז' וז"ל :הכותב חידושי תורה ומוסרם לרבים אין קץ
לשכרו וצדקתו עומדת לעד ואין הרבצת תורה גדולה מזו'.

אם אדם זוכה לעמול בתורה ובלימודו ,וזוכה ומתחדשת לו הבנה חדשה בלימודו ,משמע מדברי
רש"י שזה כעין נבואה .זה לא רק מתנת שמים עבורו בלבד .הוא צריך לפרסמה לרבים.

עוד הוסיף שם וכתב' :ועל ידי הכתיבה מתגלה הדבר ,והרי הוא כאילו דרשו בתוך רבבות אלפי
ישראל .כמו שכתב הרמב"ם באגרת תימן :ויבוא זמן שיהיו שפתותיו דובבות בקבר .אם
שמועותיו תהיינה מועלות על הכתב ,הרי כל מי שילמד אותם יגרום לו שיהיו שפתותיו דובבות
בקבר.

ה'פלא יועץ' כותב 'הנה מי שחננו ד' דעת ושם חלקו מיושבי בית המדרש מה טוב שירשום בכתב
כל אשר חננו ד' לחדש דבר קטן ודבר גדול ,ואל יתרשל .שכבר אמרו שעתיד אדם ליתן את הדין
על אשר לא כתב בספר כל אשר גילו לו מן השמים חדושי תורה .ועוד אמרו שהכותב חידושי
תורה מעלים עליו כאילו הקריב קרבנות.

השו"ע פוסק 'הכותב בדברי תורה אף על פי שאינו קורא צריך לברך' ברכת התורה .אומר
המשנה ברורה שמשמע מכאן שהמחבר סובר 'דכתיבה עדיף מהרהור' .שהרי ההלכה היא
ש'המהרהר בדברי תורה אינו צריך לברך' ואילו 'הכותב בדברי תורה צריך לברך'.

גדולי ישראל היו מייעצים לתלמיד צעיר שמתקשה בהבנת הסוגיה לשבת ולכתוב במחברת את
תמצית השקלא וטריא של הגמ' בלשונו הוא .וזה בדוק ומנוסה כדרך להבנת הדברים .מרן בעל
ה'קהלות יעקב' כותב בספר חיי עולם שכתיבת לימודו זה כמו חזרה על לימודו ד' פעמים.

מרן החזון איש כותב באגרת לבן ישיבה ,מובא בקובץ אגרות' ,רשום הערותיך בספר מכורך'.
ובספר 'יוסף אומץ' כותב שעל ידי כתיבת דברי תורה האדם זוכר חידושיו .והביא לזה רמז
בראשי התיבות של הפסוק 'כי תשמרם בבטנך' ראשי תיבות כתב .שעל ידי זה מתקיים 'ותורתך
בתוך מעי'.

על המשנה באבות 'קנה לך חבר' כתב המאירי 'דהיינו קנה הקולמוס לכתוב כל חידושיו'.
חידושיו זה לא רק מה שהוא עצמו זוכה לחדש אלא גם כל מה שמתחדש לו בלימודו .שלומד
דבר חדש שלא ידע אותו קודם .וזו כוונת המשנה שיקנה האדם לעצמו את קנה הכתיבה כחבר
ויעלה על הכתב כל מה שזכה ללמוד ולשמוע.

כאשר אתה כותב אתה חייב לחשוב ולנסח את מחשבותיך .אתה חייב להגיע לרמה מסוימת של
הבנה .אתה לא רק מעתיק את מה ששמעת או את מה שקראת .אתה חושב על זה ומסדר את
זה במחשבתך לפני שאתה כותב.

מגיד שיעור ,מורה בכיתה ,מרצה ומסביר הבנה חדשה בדברי הראשונים .התלמידים כולם
נראים מקשיבים .הוא אף פעם לא ידע מה היה בראשם באותה שנייה .רק התלמיד שיושב
וכותב ,מסכם לעצמו את הנאמר הוא זה שאתה יכול להיות בטוח שמקשיב ורוצה והבין .אתה
יודע ורואה שהוא מכבד ומייקר את הדברים הנאמרים.

אם אתה כותב את הדברים זה מעיד שאתה מייחס להם חשיבות ורוצה לזוכרם .אתה פוגש
ברחוב אדם ומבקש ממנו טובה שיתקשר עבורך לפלוני .אתה רוצה שיעשה זאת עבורך ואתה
אומר לו הנה מספר הטלפון שלו .הוא מקשיב לך ,שומע את המספר אבל לא מוציא עט ונייר
לרשום אותו' .אל תדאג ,אני אתקשר אליו' הוא מפטיר לעומתך .כמובן שאתה מבין שהוא לא
ימלא בקשתך .הוא הרי אפילו לא רשם את מספר הטלפון.

בהקדמה לספר 'חק המלך' הביא את הפסוק בדניאל 'אגיד לך את הרשום בכתב וגו' ואת דברי
המצודות שם שכל כותב נקרא רושם .והם הם דברי המהרש"א שהכתיבה עושה רושם .לא רק
על הנייר אלא גם על האדם עצמו .כתיבת דברי תורה ,כתיבת חידושי תורה' ,לימוד הבא
מכתיבת היד' הוא 'לימוד שנעשה בו רושם' .בעצם מעשה הכתיבה יש הוצאה לפועל של
המחשבה .הדבר אינו נשאר תיאורטי בלבד ,הוא הופך למשהו מעשי מוחשי.

הגמ' בפסחים אומרת על רב יוסף בנו של רבי יהושע בן לוי ש'חלש ואיתנגיד' גווע ופרחה רוחו,
'כי הדר' אחרי שחזר לבריאותו ,שאל אותו אביו ,מה ראית שם .ענה לו מה שענה והוסיף ואמר
'ושמעתי שהיו אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו' .וכותב על זה המהרש"א 'כי עיקר
הלימוד ושנעשה בו רושם הוא לימוד הבא מכתיבת היד ועל כך נקראו החכמים סופרים'.

מהטעם הזה של 'עת לעשות לד' הפרו תורתך' התירו לכתוב תורה שבעל פה .נכתבה המשנה
והגמרא וזכינו לאוצר הספרים הגדול של עם ישראל שבחסדי השי"ת הולך וגדל מיום ליום
בקצב ובכמות שאין דוגמתו בשום אומה ולשון .עד שכתיבת חידושי תורה הפכה להיות
המכשיר הגדול ביותר לעמל ויגיעת התורה ולהבנת התורה.

הגמ' מביאה שם שבגלל האיסור לכתוב דברים שבעל פה 'רבה ורב יוסף דאמרי תרוויהו האי
ספר אפטרתא אסור למיקרי ביה בשבת' והגמ' מקשה על זה ממה שרבי יוחנן ורבי שמעון בן
לקיש 'מעייני בספרא דאגדתא בשבתא' ושואלת הגמ' 'והא לא ניתן ליכתב' עונה הגמ' 'אלא כיון
דלא אפשר עת לעשות לה' הפרו תורתך'.

הגמ' בגיטין דורשת מהפסוק הזה שרק את 'הדברים האלה' ,את התורה שבכתב ,נצטווה משה
רבנו לכתוב .אבל את תורה שבעל פה היה אסור לו לכתוב .ואומרת הגמ' שיש פה איסור כפול:
'דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה .דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב'.
מה שבכתב צריך להישאר תמיד בכתב ומה שבעל פה צריך להישאר בעל פה.

משה רבנו עלה השמימה והיה שם ארבעים יום וארבעים לילה 'לחם לא אכל ומים לא שתה
ויכתוב על הלוחות את דברי הברית' .היה ציווי מיוחד למשה רבנו לכתוב את דברי התורה
שלימד אותו הקב"ה' .כתוב לך את הדברים האלה'.

'ותלמודו בידו'

הרה"ג ירחמיאל קראם

רבי יצחק בן ר' אליהו ואסתר זר

לעילוי נשמת

מסופר ,שבא פעם חתן ביום חופתו אל הרה"ק רבי אהרן מבעלז
זצ"ל לקבל ממנו את ברכתו ,והמנהג בבעלז היה שהחתן מגלח
את ראשו ב'תער' דווקא ,לפני שב"ק קודם עלייתו לתורה .והבחין
המהר"א שחתן דנן לא גילח ראשו כנהוג ,והוכיחו על כך ,שלא
עשה כמנהג ישראל.
החתן ,שהיה מן המתקדמים ,הרהיב עוז בנפשו ושאל את מרן:
איפה זה כתוב שצריך לגלח את הראש לפני החופה .הסביר לו
הרה"ק מבעלז" :התורה הקדושה נתחלקה לשני חלקים :תורה
שבכתב ותורה שבעל פה – דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם
בעל פה ,ודברים שבעל פה אי אתה רשאי לאמרם בכתב .אמנם,
לאחר שנתמעטו הלבבות ונתגברה השכחה התירו חז"ל לכתוב
תורה שבעל פה ,אך כדי שתישאר גם תורה שבעל פה ממש,
השאירו מנהגי ישראל ולא כתבום בספר ,אלא נמסרים הם מפה
אל פה".
הנה מה טוב ומה נעים ,לדון ולהביא על קצה המזלג מנהג ישראל
תורה  -שבעל פה ,בענין 'הכאת המן' ביום הפורים בהזכרת שמו
בעת קריאת המגילה ,שיש שחיזקו ואימצו מנהג זו  -ומשם ניקח
חיזוק לכל שאר מנהגי ישראל ,ויש שצידדו להיפך שיש לבטל
מנהג זה עד שכתבו )ראה פמ"ג סי' תר"צ א"א ס"ק כא( "שיצא
שכרם בהפסדם שמבלבלים הרבה" ,אנו לא ניכנס בצדדי
המחלוקת וכן לא בנידון האם רק הנערים מכים או כל הציבור
אלא נתמקד במקורו ושרשו של מנהג זה ,טעמה וענינה ,וכן האם
נכון מה ש'אומרים העולם' שהמן מרגיש כאב בכל הכאה
והכאה?!
מקור המנהג להכות בעת שמזכירים את המן בקריאת המגילה הוא
בספר אבודרהם ,וז"ל" :וכתב אבן הירחי )-ספר המנהיג( שנוהגים
בצרפת ובפרובינצה התינוקות לקחת אבנים ולכתוב עליהם המן,
וכשמזכיר הקורא את המגילה – 'המן' ,הם מקישים זו על זו
למחוק את שמו ,משום שנאמר )משלי י ,ז( "ושם רשעים ירקב".
וכן אומר המדרש "תמחה את זכר עמלק" – אפילו מעל העצים
והאבנים עכ"ל.
וכן פסק הרמ"א )סי' תרצ סעיף יז(" :נהגו התינוקות לצור צורת
המן על עצים ואבנים או לכתוב שם המן עליהם ולהכותם זה על
זה כדי שימחה שמו על דרך 'מחה תמחה את זכר עמלק' ו'שם
רשעים ירקב' .ומזה נשתרבב המנהג שמכים את המן כשקורים את
המגילה בבית הכנסת ,ואין לבטל שום מנהג או ללעוג עליו כי לא
לחנם הוקבע".
בעקבות דבריו המפורשים של הרמ"א בענין זה ,יצא בתקיפות
בספר שו"ת פרי השדה )ח"ג סי' מב( נגד הרוצים לבטל המנהג
של הכאת המן ,וז"ל" :ולא לחינם הופיע רוח הקודש בבית
מדרשו של הרמ"א ,שלאחר שהביא מנהג זה ,מסיים ואין לבטל
שום מנהג וכו' ולמה לא כתב כן במקום אחר ג"כ ,כגון בסי' תלב
סעיף ב' שכתב ונוהגים להניח פתיתי חמץ וכו' ולא כתב שאין
לבטל ,ואדרבה כתב ומיהו ואם לא נתן לא עיכב ,אלא ודאי ,כיון
שידוע שכל מחבר אשר כוונתו לשם שמים רוח ה' דיבר בפיו,
ובפרט אדונינו הרמ"א אשר כל בית ישראל נשען עליו ,וידע שיהיו
הרבה אנשים אשר ילעגו על המנהג או שיאמרו שמקול הרעש
צללה אוזנם ,וזאת הזהיר כאן באזהרה כפולה ומכופלת שלא
לבטל ,יעו"ש.
רמז נפלא מצא הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זצ"ל בהכאה זו ,וכה
כתב :הנה כל מצוות דרבנן יש להם סמך ושורש מן התורה ,דהיינו
תיבה שיש לה ב' פירושים חששו חכמים לשניהם ,כגון :והניף את
העומר ,פי' תנופה והרמה ,ויש לפרש גם מלשון מניף בנפה על כן
אמרו חז"ל )ראה מנחות עו (:שצריך להניפו בי"ג נפה .וכן יום
כיפורים נקרא יום מחילה ,ויש לפרש ג"כ מלשון תופים ומחולות,
על כן בנות ישראל חולות בכרמים )ראה תענית כו .(:וכן כאן
"תמחה את זכר עמלק" יש לפרש מלשון מחי ומסה )לשונות של
הכאה( בשעת זכר עמלק.
עוד דרשו 'בעלי הרמזים' וחקרו שהשם 'המן' מופיע במגילה
חמישים וארבעה פעמים ,לרמז "וגם את הגוי אשר יעבידו ד"ן
אנכי" ד"ן כמספר  54פעמים שמופיע במגילה ,ומכים בהזכרת כל
שם ושם ודפח"ח.
ונסיים בדברים נפלאים שכתב הגה"ק רבי חיים פלאג'י זצ"ל
בספרו רוח חיים )סי' תרצ"ו אות ט( וז"ל :טעם שמכים את המן
בקריאת המגילה ,מרגלא בפומייהו דאינשי ,ש"המן לוקה במכות
הללו בכל שנה ושנה בגיהנום" ,ונראה לבאר על דרך שדרשו
חז"ל במכילתא סדר בא ,שבמכת בכורות לקו גם בכורות המצרים
שכבר מתו – בקברם .ובזה פירשו המפרשים כוונת הפסוק
)תהלים קה ,לו( "ויך כל בכור בארצם" )כלומר שהכה כל בכור
אפילו ב'ארצם' – אלו שקבורים בתוך 'הארץ' ודו"ק( עכ"ד.
כמו כן בהמן לוקה הוא בהיותו בארץ ,וזהו רמז הכתוב )שם כא,
יא( "פרימו מארץ תאבד" שרמז הרב החיד"א בספרו דבש לפי )
מערכת פ' אות מ' ד"ה אפשר( פרימו – אותיות פורים יעו"ש.
והכוונה כי בפורים מארץ תאבד המן הרשע שמת ,והרי הוא קבור
בארץ – ומשם תאבד ע"י ההכאות עכ"ל.

מנהג הכאת המן
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