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במצות כתיבת ספר תורה
גדרה חיובה ואופני קיומה

מעיקרי הדינים והשיטות ועד להלכה הפסוקה

לקראת ימי חג השבועות תשע"ז

אם שמוע בישן תשמע בחדש
החפצים לשמוע שיעורים שנמסרו על הסוגיות שנכללו בקובץ
 מדור חג, יתקשרו למוקד השיעורים של מפעל שבתי,זה
 בו סידרנו את כל השיעורים של כל מגידי השיעורים,השבועות
.בחבורות "שבתי" שברחבי ארה"ב

!ישמע חכם ויוסיף לקח


Please note:

רת
דו
ה

מ

Many engaging shiurim that were delivered on these
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732-806-9090 option 1
Shiurim are recorded in Yiddish and English.
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For more information about Shivti and to start a
chabura in your Bais Medrash please call
732-367-1060 Ext. 4250 or email shivti@bmg.edu

סידור הסוגיא והכנת המראי מקומות

ראש המפעל

הרה"ג ר' אברהם ישעיהו פראנד שליט"א

הרב אברהם מנחם קולמן

עורך אחראי

מנהל המפעל

הרב יוסף שאול הויזמן

הרב זאב הכהן שענברון

להערות והארות נא לפנות למערכת
732–367–1060 Ext. 4250
To receive this  קונטרסand other material published by Shivti
please send a request to shivti@bmg.edu
This Shivti publication is a product of many intensive hours of work by our staff.
It is intended to be used as part of the Shivti chabura program or for personal use.
Any other use, reproduction or dissemination requires the consent of Shivti.
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דברים אחדים
לא ניתנו ימים טובים לישראל אלא שיעסקו בהם בתורה
(ירושלמי שבת פט"ו ה"ג)

ברוך ה' שהחיינו וקיימנו והגיענו לתשובת השנה ,להוציא לאור עולם חוברת סוגיות לקראת חג
השבועות הבעל"ט במסגרת מפעל שבתי .זכות גדולה היא לנו ללכת מחיל אל חיל בהרבצת התורה
והפצתה לשוחריה די בכל אתר ואתר ,ובפרט בסוגיות הנוגעות לעניינו של יום – חג מתן תורתנו .כן
יזכנו ה' להרבות ולהגביר מערכות דברי אלוקים חיים מעתה ועד עולם.

מ

קובץ זה יו"ל לקראת חג השבועות הבעל"ט ,ובו נכללו ארבע סוגיות בענייני חג השבועות – ענין
מצות כתיבת ספר תורה ,שיצאו לאור במסגרת מפעל שבתי במחזור תשע"ה ,אך עתה השיבונו
ידינו על סוגיות אלו לצרפם וללבנם שוב ,ופנים חדשות באו לכאן .כולם נכוחים למבין וישרים
למוצאי דעת ,תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבור על אפניו.
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תקוותנו שקובץ זה יזכה להתקבל לרצון בין שוחרי התורה ואוהביה ,ולעלות על שלחן מלכים
מאן מלכי רבנן ,ישוטטו בהם רבים ותרבה הדעת ,וישמעו אמריה כי נעמו .ומי יתן ויהי' חלקנו עם
מושיבי בית המדרש ומשיבי מלחמתה של תורה שערה ,להרוות הצמאים לדבר ה' זו הלכה ולסייע
בידם לאוקמי גירסא בסייעתא דשמיא ,ויהיו הדברים מאירים ושמחים כנתינתן מסיני.
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גמ' סנהדרין דף כא :אמר רבא עד אמר מר זוטרא..............................טז

שם ד"ה ומדברי עד ד"ה ויותר................................................................לה

רמב"ם הל' ס"ת פרק ז ה"א עד בא"ד ואם כתבו בידו...........................יז

שפת אמת מס' מנחות דף ל .ד"ה כחוטף ...............................................לו

מ

כתיבת ס"ת  -המקור

גדר המצוה  -דעת הפוסקים

רת
דו
ה

שו"ת שאגת ארי' סי' לד עד ד"ה ונ"ל .....................................................יח
שם ד"ה אלא אי קשיא עד ד"ה ובנדרים...............................................יט

בית יוסף יו"ד סי' ער סעי' א ד"ה מצות....................................................כ
ספר האשכול (מהדורת אויערבאך) ריש הלכות סת"ם .............................כא

טורי זהב סי' ער סוף סק"א בא"ד איתא .................................................לז

פתחי תשובה ס"ק ג ד"ה לכתוב לו..........................................................לז

ביאור הגר"א יו"ד סי' ער אות ג................................................................לח
ערוך השלחן יו"ד סי' ער סעי' ב  -ג.......................................................לט

גמ' מס' מנחות דף ל .וא"ר יהושע בר אבא עד ת"ר ............................כב

ליתר עיון

רש"י ד"ה כחוטף ........................................................................................כב

דוג

גדר המצוה  -המקור

שו"ת אגרות משה או"ח סי' נב ד"ה ואני מוסיף עד ענף ב...................מ

תועפות ראם על היראים סי' תמד ס"ק א.............................................מב
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שאגת ארי' סי' לה........................................................................................נב
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חמשה חומשי תורה תורה עמוד מס 514הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה

דברים לא יט

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל וגו'

רש"י ד"ה את השירה
השירה  -מהאזינו השמים עד וכפר אדמתו עמו.
[הרי ד'ועתה כתבו לכם וכו'' הוא ציווי לכתוב שירת האזינו]
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תלמוד בבלי >עוז והדר<  -כה סנהדרין תלמוד בבלי עמוד מס 53הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה

גמ' סנהדרין דף כא :אמר רבא עד אמר מר זוטרא
מקרא ד'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת' ילפינן דמצות עשה לכתוב ספר תורה.
[צ"ע הרי הפסוק מיירי בכתיבת שירת האזינו ,כמבואר ברש"י הנ"ל ,והאיך מוכח מינה שיש מצוה לכתוב ס"ת שלם].
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רוקמה  -ת"ס תביתכ

מ
רת
דו
ה
דוג
מא
רמב"ם הל' ס"ת פרק ז ה"א עד בא"ד ואם כתבו בידו
כיון שיש מצוה לכתוב 'שירת האזינו' ואין כותבין את התורה פרשיות פרשיות ,על כרחך חייב לכתוב את כל התורה.
(המשך דברי הרמב"ם יתבאר להלן).
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משנה תורה >מהדורה חדשה<  -ב )אהבה( משה בן מימון )רמב"ם( עמוד מס 82הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה
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)החדש ונ"ל
אריה -עד ד"ה
שאגתסי' לד
שו"ת שאגת ארי'
והמלא( גינצבורג ,אריה ליב בן אשר  -מצגר ,דוד עמוד מס 248הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה

חוקר בכוונת הרמב"ם אם קפידת התורה היא שיכתבו שירת האזינו ,ורק משום דא"א לכתוב השירה לבדה ,לכן מוכרחים לכתוב כל התורה כדי לקיים
מצות כתיבת שירת האזינו כדינה .או דלמא דכיון שא"א לכתוב השירה לבדה ,על כרחך כוונת התורה מעיקר הדין היתה שיכתבו כל התורה.
והביא שני נפק"מ בינייהו ,ומסיק דמשמעות לשון הרמב"ם משמע כצד השני.
(ועי' להלן בלשון הרמב"ם בספה"מ ,דג"כ מבואר הכי).
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שאגת אריה ) -החדש והמלא( גינצבורג ,אריה ליב בן אשר  -מצגר ,דוד עמוד מס 249הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה

שם ד"ה אלא אי קשיא עד ד"ה ובנדרים

מוכיח מגמ' סנהדרין הנ"ל כצד ב דהמצוה מה"ת היא לכתוב כל התורה כולה ,אמנם מקשה מנ"ל מקרא ד'ועתה כתבו לכם' דמצוה לכתוב כל התורה
כולה ,אולי המצוה היא לכתוב חומש אחת בלבד ,דמותר לכתוב כל חומש מחמשת חומשי תורה כל אחד בפנ"ע ,ונשאר בצ"ע.
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טור >מכון שירת דבורה<  -י )יו"ד רמה  -שד( יעקב בן אשר )בעל הטורים( עמוד מס 226הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה

בית יוסף יו"ד סי' ער סעי' א ד"ה מצות

המצוה היא לכתוב כל התורה כולה עד אחרי פרשת האזינו שהיא סיום התורה ,ומסיק דכן מבואר ברמב"ם.
[הרי פשיט"ל בדעת הרמב"ם כצד ב הנ"ל].
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ספר האשכול (מהדורת אויערבאך) ריש הלכות סת"ם
הפסוק הנ"ל מסיים 'למען תהיה השירה הזאת לעד לבני ישראל' ,וכיון שציונו לכתוב העדות ,כ"ש שצריך לכתוב על מה העדות.

>נחל אשכול<  -א אברהם בן יצחק מנארבונה )הראב"ד השני( עמוד מס 216הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה
קונטרסספר האשכול
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