
  

האם מותר להוציא ס"ת 
מבהכ" כדי לקבל פי ס"ת 

  חדש
כתב השו"ע סי' קל"ה סעיף יד בי אדם

ושין בבית האסורין אין מביאיןהחב
אצלם ספר תורה אפילו בראש השה
ויוה"כ. וביאר המש"ב דהטעם הוא לפי
שזלזול הוא לס"ת להוליכה אל אשים
שצריכין לה, כי כבודה שילכו אשים

  אליה כו', ע"ש.
והה יש לעיין אם בהכסת ס"ת מותר
להוציא את ספרי התורה הישים

פי הספר החדש. שבביהכ" כדי לקבל את
(או"ח קלה יג) שכתב ברכי יוסףבומצאתי 

אף אם הציבור בצרה לא יוציאו :"לבזה
ס"ת ממקומו להוליכו בבית הקברות,
ואף להוציא ס"ת מבית הכסת לקראת
ס"ת אחר הבא מחדש לבה"כ מיחו

כתב דע"ד אסגומהר"י איר ,חכמים בדבר
הרמ"ך בשבחי[הסוד לא כון לעשות כן 

מהר"ר יעקב אבוהב. אבל ]דף פ"חתודה 
בתשובה כת"י התיר להוציא ס"ת לקראת

וגם להביא ס"ת מבהכ" אחר ,אחר
מחת תורה,שיהיו שבעה ס"ת להקיף בש

אבל ,ודוקא ביום צרה אסרו בזוהר
ובשמחת תורה ,לשמחת התורה ולכבודה

  , ע"כ.כדי שיהו ז' ס"ת שרי
אות ע"ז הביא את דברי בכף החייםאולם 
כ"י וכתב על זה: מיהו הרואה יראההבר

בזוה"ק פ' אחרי דף ע"א ע"ב דבכל עין
אסור, ועל כן אין  להקל להוציא לקראת

אם לא שילכוס"ת אחר או לבהכ" אחר 
 , וכמ"ש לעיל אות ע"ד יעו"ש. עמו עשרה

: ישכתב שער ט אות מו בשערי אפריםו
והגין כשותן ס"ת חדשה לבה"כ אזי

בארון והולכין עמהםש מוציאין הס"ת
לקראת הס"ת החדשה. וכן בשמחת תורה
מביאים לפעמים מבה"כ אחת לאחרת
בכדי שיהיה שבעה ס"ת להקיף התיבה.
אין למחות בידם. ומ"מ כשרוצים ללכת

אין להוציאם לחוץ לבה"כלקראת ס"ת 
רק עד פתח בה"כ או בעזרה שלפי בה"כ

ו' הבא][המשך בעמ                     .ולא יותר
  

  

  בהכ"נ חניכי הישיבות רמות ב'
בשבח והודאה להשי"ת שהחיינו וקיימנו 

  והגיענו לזמן הזה הננו להודיע על

  הכנסת ספר תורה
  לבית מדרשנו

  ביום רביעי ב' ניסן
  17:00כתיבת האותיות בשעה 
  בבית משפחת כהן

  כניסה ג'. 131/55רח' ראובן מס 
תהלוכת הכנסת ספר התורה תצא בשעה 

 המ"דאר והדר לעבר בברוב פ 18:15

  בס"ד

    מיקתאעתא מעש

  שים חייבות במצות כתיבת ספר תורההאם 
  .יישוב לקושייתם ה. .תמיהת האחרוים על דין ה"ל ד. .שים במצוה זוג. . מצותה בזמן הזהב.  .מצות כתיבת ספר תורה  א.

   מצות כתיבת ספר תורהא. 

למדו זה  ומפסוק ,י"ולמדה את ב"ו לכם את השירה הזאת "ועתה כתב (דברים פל"א פס' יט) בתורהתוב כ

. וכן על כל איש ואיש מישראל לכתוב ס"ת לעצמו שהעדאיכא מצות  ל.)( מחותוב )כא:( סהדריןב חז"ל

וכל לקרות א כדי שיטעם מצוה זו היששכתב  (מצוה תריג) בחיוךעיין ו. מ"ע יח) ה"מוספ "ת פ"ז ה"אס( מב"םברהוא 

   .שכיל במצוותיו היקרותוידע וי, למד ליראה את ה'בו תמיד למען י

   מצותה בזמן הזה. ב

וע"כ קט שהאידא  ,שכתב דעיקר מצות כתיבת ס"ת הוא כדי ללמוד בה הלכות ס"ת סי' א)( ברא"שועיין 

מצות עשה היא על כל איש מישראל אשר ידו  ,שכותבין ס"ת ומיחין אותו בבתי כסיות לקרות בו ברבים

 כי מצות כתיבת התורה היא ,שה וגמ' ופירושים להגות בהן הוא וביומשגת לכתוב חומשי התורה ומ

(שם עמ'  בב"י. ועיין (יו"ד ססי' ער) הטורע"כ. וכ"כ  ,"ולמדה את בי ישראל שימה בפיהם"ללמוד בה כדכתיב 

 שו"עה וכן פסק מ' וכו' מלבד המצוה של כתיבת ס"ת.שכתב שכוות הרא"ש שגם יש מצוה לכתוב ג ריז:)

ודעת  שאין מצוה לפי הרא"ש לכתוב ס"ת בזמיו.חולק על הב"י וס"ל  שם אות ח)( הפרישהאולם  ב).סע'  שם(

שצדקו דברי הפרישה אבל לא מטעמיה, כתב  )ו(סי' ל שאגת אריהוהכהשו"ע.  )(ס"ק ה הש"ךו (ס"ק ד) הט"ז

  .עיי"ש

  שים במצוה זוג. 

ולא  ,וכמו כן לכתוב אותה ,בזכרים שהן חייבין בת"ת ,ובכל זמן והגת בכל מקום,שם שכתב ד חיוךבעי' ו

 ועי'[ דשים אין חייבות. וכ"כ שם בסוף ספר המצוות. )יח(עשה  מב"םהר יראה מדבר. וכן , ע"כהקבות

הביא מהדרישה להכשיר ודחה (ס"ק ו)  והש"ך שפסק דס"ת שכתבו אשה פסול.ד סי' רפא סע' ג) "(יו בשו"ע

  .]מ להגיה כשרה"דהי דפסולה לכתוב ס"ת מ סי' עד) שו"ת סת"ם( זצ"ל גרלוק ש"גרהדעת . ודבריו

  "לם על דין התמיהת האחרויד. 

 .מצוה שאין הזמן גרמא "ם דמין לו לפטור שים שהרי הויאתמה ע"ד הרמב (סי' לה) בשאגת אריה ההו

"מ כתב שם דבכל אופן ועיי"ש ששאר בצ"ע בזה [ומ שייכות בלימוד התורה. ועל הרא"ש תמה שגם שים

  לכותבם]. פסולות

שים משום הך את ה פטרו שהראשויםכתב שלא הירא כלל לומר (ח"א סי' ו אות א ד"ה אמם)  בית הלויוה

 תב כןדלא כ מ"מ י"ל ,ואע"ג דהחיוך כתב סברא זו ,בלי שום ראיה מהגמ' דאין בכלל חיוב ת"ת, סברא

  ., ע"כרק לטעם דאמאי פטורות 

  םיתלקושיב ה. יישו

 ,לפטור שים ממצוה זו רשוהשהראשוים ה"ל היא גוף שכתבו המצוה  שטעםלכאורה יש לומר בל א

(מצוה  בחיוךעיין  .קבעו גדרי המצוה למצוות ועל פיהםתו טעם  הראשויםשמציו בכמה מקומות  שהרי

בזכרים כי להם לעשות והגת מצוה זו בכ"מ ובכל זמן ו :ז"ל, שכתב בעין מצות זכירת עמלק תרג)

מי עמד בסוד ד' ית' אם דשתמה על החיוך  (אות ג) ח"במ "שועיי[וקמת האויב לא לשים. המלחמה 

ומטעם זה קטו כמה פוסקים ששים פטורות ממצוה  היא].דאפשר גזרת הכתוב  ,הטעם מחמת הקמה

  .זו

 הבעל חי הוא כדי לא לצערואר מן הצ היא שחיטהשמצות  שכתב שטעם )(מצוה תא בחיוךועיין עוד 

דרך  ער בעלי חיים אפילואיסור צ דאיכא (מ"ת ח"ג סי' סה) בשואל ומשיב וע"פ זה הוכיח. , ע"כחיםב

 :ז"לו ,(בסוף הפתיחה להלכות שחיטה) בפמ"ג [אולם עיין ח"א סי' פג)ו (יו"ד ח"ב סי' י הוב"ידלא כשיטת  ,הריגה

כתבו כולם שאין ליתן טעם  וך דרוב דם יוצא מצוואר וכו', וכברטעם מצוה זו הביא הא"ר בשם ספר החי

  על שום מצוה].

לעולם "ל שכתב שהאיסור ש סי' ריז סע' כא)או"ח (גיטין כ: ברי"ף ד"ה כל המשחרר והובאו דבריו בב"י  בר"ןועיין עוד 

וע"כ מותר  ,א תחםת חים כעין שכתוב בעובדי כוכבים לאיו אלא משום שלא יתן להם מת "בהם תעבודו

ומהיות יסוד המצוה  (מצוה שמז) החיוך. וז"ל ע"כ ,לשחררם לצורך מצוה כיון שאין בכה"ג משום חיה

בכל עת שביטול מצוה  ,"א בעבודת בוראם ברוך הוא התירו חכמים ז"ל לעבור על מצוה זוכדי שירבו ב

כתב  ועיין בדבריו במועד קטן פ"ג סי' ג)ז סי' כ, (ברכות פ" הרא"שול מצוה אחרת, ע"כ. אולם זו יהיה גורם לביט

 , והייו שלפי הר"ן אפילובין השיטות ה"לפ"מ יש שהטעם הוא משום שהוי מצוה דרבים וע"כ דוחה. ו

  .(סי' צ א"א ס"ק ל) בפמ"גלצורך יחיד מותר לשחררו וכ"כ 

 )(סוטה יד. ד"ה כדי ליגעה ס'תוב כמבואר ריש טעמא דקראדכר"ש ד הלכתא דאין ל"קייהרי ש צ"עלכאורה ו

וכמו  ,וע"כ צ"ל שבמקום שטעם המצוה מוכח מהפסוקים דרשין טעמא דקרא .(חו"מ סי' צז סע' יד) שו"עבו

בת ס"ת וכמו שכוות התורה למחוק זכרם, וכן לגבי כתי פרשת עמלק ה"ל שמוכח מהפסוק תלגבי קריי

שכתבו שלא דרשין טעמא  (סוטה יד. ד"ה כדי) 'וסמתלהוכיח דבריו. וכן משמע  פסוק (שם)"ש שהביא הרא

בחות וכן מצאתי בס"ד  כתיב וכולל הכל, ע"כ. סתמאוקרא  ,דקרא היכא דפ"ל מיה מידי דמרבי מייה

שום טעם  הייו בדלא מפורש ,כר"ש דדריש טעמא דקרא ל"קיישכתב דאע"פ שלא  )(סי' קפט ד"ה ולולי יאיר

ועי' עוד  .קטן אוכל בלות, סוף אות כב)(ערך  במלא הרועיםו לחיד"א מע' ט אות טו)( בעין זוכרוכן מבואר בכתוב. 
  .כ'בגליון ס"ד במש"כ בזה 

(יו"ד סי' קכט ד"ה ובשאגת  כת"סה דעת מטעם ה"ל בראשוים. וכןזו לפי"ז י"ל דשים פטורות ממצוה ו

 ה)ח"ב סי' ר( מהרש"גהו סי' רעט)יו"ד (אד מהר"י אסה ,(מצוה תריג)מ"ח ה ,(ס"ת פ"ז ה"א) אור שמחה, אריה)

  .יו"ד סי' שסה)( בית שעריםב ועי' .ששים פטורות ממצוה זו, עיי"ש בטעמם
  -מסקא דדיא-

  .פסול יםס"ת שכתב ע"י שות כתיבת ספר תורה. שים פטורות ממצו ולה לדיא,הע

  פקודי | ה'תש"ע -גליון ח' | פר' ויקהל 
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב



  

  המשך מעמו' קודם
ובהערה שם (פתחי שערים אות לה) הביא את
דברי הברכ"י ה"ל וכתב ע"ז: ולע"ד גם

אפשר דלא אסר רק לצאתלקראת ס"ת  האוסר
"אבל בבה"כ עצמו או אפילו ,עמהם חוץ לבהכ

לעזרת שים בכדי להקביל פים חדשות שבאו
  .לכאן מודה דמותר

סימן ו' אות ב' למהר"ח פלאג'י ספר החייםבו
כתב: מה שהגו בזמן שמוליכין ספר תורה חדש
לבית הכסת דכשעובר לפי בתי כסיות אחרות
מוציאין ספרי תורה לקראת הספר תורה החדש

, וכמו כן בביה"כ עצמועד פתח בית הכסת
שמכיסין בו הספר תורה, אין לפקפק על זה

,שלא לצורךרה מההיכל דמחזי הוצאת ספר תו
דהרי כיון דלכבוד התורה עבדי מהגן של
ישראל תורה דעי"ז ממו יראו וכן יעשו לקיים

[ועיין לקמן ,מצות עשה של כתיבת ספר תורה
וכ"כ בס' פחד יצחק, ה"ד בס' ]סי' מ"ד אות ד'

     , ע"כ.עיקרי הד"ט סי' ח' אות כ"ח
כתב 112תפלה פי"ב הערה  ובהליכות שלמה

ץ להוציא ס"ת לרחוב לקראתהמהג הפוש
ס"ת חדש שמכיסים לביהכ", לא היה כון

  . רביו [הגרש"ז אויערבאך זצ"ל]בעיי 
ראיתי בספר "סדר הכסת ס"ת" שכתב: הוגו

שמכובדים מהצבור באים עם שי ס"ת (כגד
שלש קדושות) אשר בביה"כ לקראת הס"ת

יש ומותר לטלטל הס"ת בשביל זה. אך ,החדש
לכל שיהיו עמהם יחד באותו מעמדלדקדק 
עשרה אשים. ויש שחששו להוציא הפחות

ולכן הוציאו הס"ת עד פתח ,הס"ת ממקומם
מרן הגרי"ש אלישיבוכן הורה  ,ביהכ" בלבד

  .בבית מדרשושליט"א 
מהגר" קרליץ שליט"א שו"ר בספר "חוט שי"

(הלכות פסח קובץ עיים שבסוה"ס אות יד)
שבביהברכ"י ה"ל. וכתב א את דברי שהבי
והגים בהכסת ס"ת לצאת עם ספרי ברק

התורה הישים לרחובה של עיר כגד הספר
הגר"חתורה החדש. [א"ה, וכמדומה שגם 

כתב לי פעם שכמדומה קיבסקי שליט"א
  שהמהג להוציא]. 

  

  [הרב ח. שליט"א]
  

  זה כתב לעורר לב המעיין ולא להלכה למעשהמאמר  

  "צריך עיון""צריך עיון"
(מט,ב) שהמקדש את האשה "על  ידושיןק יתא בגמ'א

מת שאי צדיק, אפילו רשע גמור, מקודשת, שמא 
הרהר תשובה בדעתו". ובמחת חיוך (שסד אות א) 
הוכיח מכאן שארבעת חילוקי כפרה אים מעכבים את 
התשובה, וכך יתן להבין למה גם אם לא תכפר לו 

הר לצדיק רק במה שהרחטאו שמכל מקום חשב 
  דעתו.תשובה ב

עוד כתב המחת חיוך (שם אות לה) שכל האמור בגמ' 
(יומא פה,ב) שתשובה לחוד איה מועילה לגבי עבירות 
חמורות ובהם צריך כפרה כיסורים או מיתה, הייו 
רק בשב תשובה מיראה, אבל אם שב תשובה מאהבה, 

איו  עליו אמר שזדוות עשים לו למצוות, וממילא
  ם לכפרתו.צריך יסורי

אלא שלפי"ז צ"ע מה הוכחתו שאין ארבעת חילוקי 
כפרה מעכבים בתשובה, שמא זה שקידש את האשה 
על מת שאי צדיק הרהר בדעתו לשוב תשובה 

  מאהבה, ורק משום כך אין הכפרה מעכבת בו. 
  

  שליט"א] .פ י. [הרב מ.
 

  האם מותר לטול ידים על גבי עשבים בחוה"מ
שמלאכת  (ריש סי' תקל) הביאור הלכהשהכרעת  'גליון זבס"ד בבר בארו כ

האבד וכד') ואין להקל  חוה"מ אסורה מה"ת (היכן דליכא היתר משום דבר
  להחשיבה כדרבן כ"א לצורך גדול.

(סוף  הרמב"ןאלא שמציו מחלוקות בסוגי המלאכות האסורות בחוה"מ. דעת 

דחוה"מ שוה ליו"ט בשאר האיסורים.  פסקי מלאכת חוש"מ ד"ה וי"ל שמן התורה)
 (סי' שד) היראיםבדעת הרמב"ן. אולם  ה שכג אות ד)צו(מ המחת חיוךוכ"כ 

 ו דוקא מלאכת טורח. וכ"כקט שכל הצד שמלאכת מועד אסורה מה"ת היי
  מלאכה שאין בה טרחא מותרת. םלהדיא עוד ראשוים. ולשיטת

שבחוה"מ איכא איסור מלאכה כמו ביו"ט.  (עיין מכלל קז והלאה) הח"אוהכרעת 
שהרי קט שמותר ליטול גבשושית במועד ז) מ ס"ק סי' תק( במ"בוכן מבואר 

איכא מלאכה כיון דלית בזה טורח דוקא "אם עושין משום צורך אע"פ ד
המועד" שלא יתקל בה, והתירו אפילו בלי שיוי משום שאין בה טורח, אבל 

שפסק שזבובים  (סי' תקלג ס"ק כ)לולי צורך המועד אסור. ועיין עוד שם 
לך צורך את האדם מותר להורגן בחוה"מ, דאין  ויתושים אם הם מצערין

מזה, ואע"ג דמצי להבריחם מיד יחזרו עליו, ע"כ. ומקור דבריו  אדם גדול
. ומבואר דאפילו מלאכה קלה שאין בה טורח אסורה (ח"ב סי' תשכז) מהרדב"ז

 שש"כאם אין בה צורך המועד. וכן מוכח מדברי המ"ב בעוד מקומות. ועיין 
  . (פס"ח אות כו)

כגון הוטל ידים על יש לדון לפי ה"ל האם פסיק רישא מי אסור בחוה"מ וו
גבי עשבים וכן הגורר ספסל ועושה חריץ בקרקע וכד'. ולכאורה יש להוכיח 
דפסיק רישא מותר דוקא אם עושה עיקר המעשה לצורך המועד אע"פ 
שהתוצאה (כגון השקאת הקרקע או החריץ) איה לצורך המועד, מהא דאיתא 

  . של ברזל, רש"י) (להסריק סוסים במסרקרב שרא לסרוקי סוסיא  (י:)במו"ק 
בזה"ל: וסורקין אף שער שבצואר [הסוס] (שם ד"ה ובוה אבוס)  המאיריוכתב 

כדי ליפותו אע"פ שיש כאן תלישת שער בודאי, וא"צ לומר שמקרדין וכו' 
, ואעפ"י שכל מלאכה שלא במקום פסידא אסורה, שהרי אף ביו"ט מותר וכו'
ש ד"ה [ועיי"אוי איו חשוב כ"כ לבי אדם, עכ"ל. אף בזו, כל שאיו סרק כר

  .המשה]
 מבואר מדברי המאירי דפסיק רישא מותר בחוה"מ אם מעשיו הם לצורך

. [ועיין עוד (מו"ק סי' תתמה) המרדכימועד. וכדבריו כתב להדיא המותר ב

שגם שם מבואר ' תתלט הובא בב"י ססי' תקלא ופסק כדבריו הרמ"א שם סע' ח) (סי במרדכי

(סי'  בב"ח, והובאו דברי המרדכי להלכה שמותר פס"ר במקום צורך המועד]

  .(סי' תקלו ס"ק ה) במ"ב. וכ"כ תקמא סוף אות א)

שפסיק רישא במקום שעושה לצורך המועד שרי.  (סי' תקלז) מהטורוכן מוכח 
לפתוח מקום לשדה כדי שיכסו בה מים להשקותה ואם יכר ל: אסור "וז

שעושה כדי לצוד דגים לאכלן במועד כגון שפותח למעלה מקום שיכסו ולמטה 
(סי'  במ"במקום שיצאו מותר אע"פ שסוף סוף גם השדה שותה, עכ"ל. ועיין 

דלהסוברים שמלאכת (שם)  ברדב"זשהביא דבריו. וכן מבואר תקלז ס"ק לב) 
  אורייתא, פס"ר מי אסור אם איו עושה לצורך המועד. חוה"מ ד

כתב להתיר לשפוך מי שטיפה שאים קיים (פס"ו אות מז הגה קפא)  בשש"ככן ו
ע"ג קרקע, ואפילו אם ישפכם על זרעים שאסור להשקותם בחוה"מ, משום 

איסור  [א"ה, ואע"פ שאיסור חוה"מ במלאכה תלוי, מ"מ שורש]דפסיק רישא שרין, 
כת חוה"מ בטירחא תלוי, וכל שעוסק בהיתר שרי, אף אם יחד עם זה מלא

עשה דבר שאיו צורך החג, ובלבד שלא יכוון למלאכת האיסור. אולם עיי"ש 
שכתב בשם הגרשז"א זצ"ל שהסתפק אם יכול לשפוך את המים במקום אחר, 

"ק, (להגר בחוט שי. ועיין (פס"ח אות לא)אם מותר בכה"ג. ועיין עוד בדבריו 

שאם פותח את ברז המים בגיה לט"י ואח"כ משאיר את הברז  חוה"מ עמ' קעז)
פתוח שישקה את הזרעים, אם אין כוותו לזה ובפתיחת הברז היה מותר, י"ל 

  . (סי' תקלז אות ה) בשולחן שלמהדמותר, ע"כ. ועיין עוד 
בעל  בשם (אגלית תשובת הגאב"ד דעברעצין אות יח) בספר הלכות חוה"מ שו"ר

תבר דבחוה"מ לא אסרו פס"ר בדבר שאיו הבאר משה שכתב שמאד מס
מתכוון, והא דסריקת הסוס איה ראיה לאסור, שהשרת ימין בחוה"מ שלא 
לצורך אסור משום טרחא בעלמא וכיוצ"ב טעמים אחרים, ולצורך המועד 
התירו, עכ"ד. ולכאורה דבריו תמוהים שהרי מבואר להדיא בדברי הראשוים 

"להגריש"א, מו"ק  בספר הערותל שלולי צורך המועד היו אוסרים. ועיין עוד ה)

  ודו"ק.  ,י:)

  לע" העלון תרם
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