
 
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
    
כבר הזכרנו שספר דברים הגם שנקרא משנה תורה מפני שחוזר על   

אחד מן החידושים , מ חידושים רבים ועצומים נמצאים בו"מ, התורה
כידוע משה , והוא לוחות שניות, הגדולים הללו נמצא בפרשה שלנו

הר בפעם הראשונה מיד אחר מעמד , פעמים' רבנו עלה להר סיני ג
ז בתמוז עם לוחות "ירד בי, סיני עלה משה רבנו להביא את התורה

ושוב עלה , הברית ובראותו את העגל שבר את הלוחות הראשונות
ושוב , ט אב"וירד בכ, ה על מעשה העגל"ח תמוז לפייס את הקב"בי

אותם הוריד , נצטוה לעלות בשלישית לקבל את הלוחות השניות
,  זה מסופר לנו בפרשת כי תשאוהנה כל, לישראל ביום הכפורים

ועד עתה חשבתנו לתומנו שבדיוק מה שכתוב בלוחות הראשונות 
אבל כאשר , שנאמרו בפרשת יתרו הוא מה שכתוב בלוחות השניות

   .הגענו לפרשתנו אנו רואים שאינו בדיוק
קלים יש שינויים אבל , בשניהם יש אותם עשרת הדברותאמנם 

אחד ולדוגמא , ת הדברותהעשרשל חלק מבלשונות ותוספות 
שבלוחות הראשונות שנאמרו בפרשת יתרו , השינויים המפורסמים

ואילו בפרשתנו , בדברה הרביעית נאמר זכור את יום השבת לקדשו
 :)ז"ה כ"ר (ואמרו רבותינו, נאמר שמור את יום השבת לקדשו

:) ברכות כ(ולמדו מכאן רבותינו , שזכור ושמור בדבור אחד נאמרו
דהיינו , ומי שישנו בשמירה ישנו בזכירה, ירה לשמירהשהוקשו זכ

דהיינו שתלויות , גם הנשים שפטורות ממצות עשה שהזמן גרמא
, מ חייבות הן במצות השבת"מ, והרי מצות שבת תלויה בזמן, בזמן

מכיון שהן חייבות בשמירת , כמו קדוש והבדלה ועונג וכבוד שבת
עוד  ב" ענדדף ק " בבועיין עוד( .השבת מלחללה במלאכות אסורות

  .)שינוי לגבי הדברה הזו
אמרו , נעמוד על שינוי נוסף אחר שאינו ידועאולם במאמרנו זה ו

מפני מה בדברות הראשונות לא .) ה" נ,:ד"בבא קמא נ(רבותינו 
והיינו [ ,נאמר בהם טוב נאמר בהם טוב ובדברות האחרונות

 נאמר בדברה החמישית לגבי כבוד אב ואם בדברות הראשונותש
ובדברות האחרונות נוסף ולמען ייטב ,  בלבדלמען יאריכון ימיך

, להשתברשל לוחות ראשונות הואיל וסופן , ותירצה הגמרא, ]לך
אבל לוחות אחרונות לא , ק טובה מישראלופסשלא תחס ושלום ו

אנו איזה טובה על  ולכאורה צריך להבין .ישברו ולא תיפסק הטובה
נה לירושלים ובית המקדש שנקרא אם הכו, חוששים שלא תפסוק

הרי שניהם פסקו מאיתנו , בתחילת פרשתנו ההר הטוב הזה והלבנון
ומחורבן בית שני מנינו השנה , בחורבן בית ראשון שבעים שנה

ואין . [כ טובה זו פסקה"א, ים שנהכמעט אלפ,  לחורבן שנים1954
, הכונה שלא לתפסוק לגמרי אבל תפסוק לזמן מסויםלומר ש

הטובה  שלא תיפסק משמע" טובהשלא תיפסק "ו ן רבותינלשושמ
  ]. כלל אפילו לא לזמן מסוים

 שהנה התורה נקראת טוב כמו שאמרו רבותינו ,ונראה שהביאור בזה
, שאין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם.) ברכות ה(

וכן , וממנו חששו שלא תיפסק טובה לישראל אפילו לא לזמן מועט
וכמו , לו בזמן החורבנות לא פסקה התורה מישראלראינו שאפי

שראינו בגלות מצרים ירד יהודה קודם לאחיו לפתוח בית תלמוד 
ושבט לוי לא פסק מעסק , )ח"ו כ"י מ"כמבואר ברש(ללמד את אחיו 

מימיהם של אבותינו לא :) ח"יומא כ(וכן אמרו רבותינו , התורה
 ראשון קדמה גלות וקודם לחורבן בית. עיין שם, פסקה מהם ישיבה

והקימו את עולם התורה , החרש והמסגר שכולם היו תלמידי חכמים
ובחורבן בית שני כולם היו , בבבל לפני בואם של כל ישראל לבבל

ולכל מקום שגלו הפריחו את התורה והפכוהו למרכז , בני תורה
   .תורני המאיר לכל הגולה כולה

 ,הראשונות כאמורלא נזכר בלוחות שהוא התורה הטוב הזה הנה ו
ו לא היו "וח, יה עתיד לפסוק לגמרי בשבירת הלוחותהו "חכ "שא

אבל כעת שרק נשברו הלוחות בלא שהיה , ניתנים לוחות שניים
לוחות ומכאן ניתן פתח לנתינת הטוב הזה לא נשבר , כתוב בהם טוב

שכן , אינם כעוצמת הלוחות הראשונותלוחות שניות אמנם ו .שניות
שעל ידי לוחות הראשונות ) ח"ויקרא רבה פרשה י (אמרו רבותינו

.) ד" נעירובין(אמרו רבותינו  ועוד . ישראלנתבטלה המיתה מעם
אלמלי לא נשתברו לוחות ש חרות על הלוחות ,אלעזראמר רבי 

 רב אחא בר יעקב אמר אין ,הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל
 אל תיקרי חרות אלא ,כל אומה ולשון שולטת בהן שנאמר חרות

   .חירות
, פ שיש בהם טובה גדולה לישראל"אענמצא שלוחות האחרונות 

יש בו גם חיסרון אך מאידך , שהתורה היא הטובה לא פסקה מהם
שבנתינת הלוחות הראשונות פסקה , גדול ביחס ללוחות הראשונות

לוחות האחרונות לא ואילו ב, המיתה והשכחה והגלות מעם ישראל
והיינו מפני שישנה , ואולם נראה שזה גורם לזה . אלוהיו מעלות

ונמצא שבזכות זה אין , שכחת התורה חייבים הם לחזור על התורה
ובזה יבואר מה שדרשה הגמרא בסמיכות מדוע , התורה פוסקת מהם
שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי ששם את , נקראים לוחות אבן

רק כך יכולה התורה ש. לחייו כאבן שאינו מתעיף מלגרוס תורה
היא , ובזה גם מביא ברכה וטובה לעם ישראל, להתקיים בליבו

  .התורה שלא פוסקת מהם
הם שני לימודים כאשר נתבונן בגמרא שהזכרנו נראה שוהנה 
שדברי התורה , הראשון לומד מן המילה חרות עצמה ככתבה, שונים

רי אל תיק, ואילו הלימוד השני מדרשה, יהיו חרוטים בלב קוראם
 וכיון ששניהם נלמדים ממילה , חירות מהשעבוד,חרות אלא חירות

שכל זמן שיש זכירת התורה אין אומה , אחת נראה שזה תלוי בזה
אז כבר , אבל כאשר שוכחים את התורה, ולשון יכולה לשלוט בהם

ולכן שני הלימודים הללו נלמדים , אומה ולשון יכולה לשלוט בהם
  .מן המילה חרות

וכמו שאמרו רבותינו ,  הוא להרבות בעסק התורהוהפתרון לכך
, ַּגם ִּכי ִיְתנּו ַבּגֹוִים ַעָּתה ֲאַקְּבֵצם) 'י' הושע ח(על הפסוק .) ב ח"ב(

, שאם כל ישראל יעסקו בתורה, ַוָּיֵחּלּו ְּמָעט ִמַּמָּׂשא ֶמֶל ָׂשִרים
מיד , )י במקום"וכמו שכתב רש(ואפילו רובם שהרי רוב ככל 

, ואם לא ילמדו כולם או רובם אך יעסקו בה מעט, םה גואל"הקב
בא לעם הנמצא כי החורבן . לפחות הוא מוריד את המס מעליהם

בו גם נמצאת  , מלוחות שניותתישראל בעבור שכחת התורה הנובע
ובכוחה להביא ברכה , הנחמה שבזכות זה התורה לא פוסקת מאיתנו

 הכרוז בכדי לרבולי לימודועל ידי ש, וטובה מרובה לעם ישראל
 ולזה הטובה נתכוונו רבותינו שבאה ,התורה הוא מביא את הגאולה

   .תורה המביאה לידי גאולה, על ידי לוחות שניות
הם , בימים אלו אנחנו מתחילים את שבעה דנחמתא, אחים יקרים

שבעה שבועות מעתה ועד ראש השנה בהם מפטירים בפסוקי הנחמה 
תורה זו הטובה הגדולה וכבר ראינו שעסק ה, שבספר ישעיה

זה נתנחם מכל המאורעות שעוברים בו, שהשאיר לנו הבורא יתברך
 ויגאלנו חיש ,ות תורהבריזכנו לה' ה, ובה גם נצא מגלותנו, עלינו
  .אמן, מהרה
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 מבואר )הנזכרת בהלכות הקודמות(פרים ומדברי המסכת ס .סו    
וכן מוכח , שהיו מגביהים את הספר תורה קודם הקריאה

ע שסידר זאת קודם הלכות קריאת התורה "מדברי השו
, )'ק ח"ב ס"משנ(ריאה קמוכח שמגביהים את הספר קודם ה

 שהגבהת )שער הכונות שם( י"ארהוכן מפורש בדברי רבנו 
 כתב שמנהג )שם(א "רמהואולם . ת קודם הקריאה"הס

פ שממסכת "ואע[. אשכנז לעשות כן אחר שקראו בתורה
כ "וכ ,סופרים מוכח כמנהג הספרדים להגביה קודם הקריאה

בכל הדברים הללו הולכים אחר  מ" מ,)'ז אות ד"קמ' סי(מ "א בד"הרמ
גם ואמנם ראיתי מקומות ש, )שם(א " וכמו שכתב הרמ,המנהג

הגו להראות באצבע לספר תורה בשעת הגבהת נ .סז  ].ת קודם הקריאה"האשכנזים בשבת מגביהים הס
ורוב העולם נהגו לאחוז בציצית שבטליתו , התורה

והטעם שעל הציצית , ולהצביע כנגד הספר תורה ולנשק
ובהצבעה ', נאמר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה

זו על ידי הציצית אנו מראים שמעלים בזכרוננו את 
, ומר וזאת התורהובעת שמורים בספר תורה ל. 'מצוות ה

. )'אות ו' ג' ספר חיים סי(. וקאדנאה ויאה להיות מורים באצבע 
אשכנזים להראות אבל מנהג ה, כן הוא מנהג הספרדיםו

  .וכל אחד יעשה כמנהגו, בזרת ובלא הציצית
כל האוחז בספר תורה : )סוף מסכת מגילה(תינו ואמרו רב .סח

, )שם(פות סווביארו הת, ערום נקבר ערום בלא אותה מצוה
בלא אותה מצוה שמקיים בעת שאוחז שאם קורא בתורה 

ואם , מפסיד את מצוה הקריאה, ואוחז בידיו בספר תורה
, גולל ואוחז בידיו בספר תורה מפסיד מצוה הגלילה

.  שהגולל נוטל שכר כנגד כולם)שם(תינו ושעליו אמרו רב
ומוכח מדברי התוספות והראשונים שאפילו בשעה שאינו 

תורה רק גולל הספר להכינו לקריאה אסור קורא ב
עיין מה שהארכתי בזה בקובץ (טפחת מלאוחזו בידים מגולות בלתי 

ולכן כל אדם יזהר שלא ליגע , )ר"ת- ה"תקצ' עמ' ארזים חלק ד
בין בשעה שמקיים , בספר תורה בידיו רק על ידי מטפחת
ומצוה שיהיה לכל  .מצוה ובין בשעה שאינו מקיים מצוה

 מטפחת בכדי שלא יכשלו בזה לא הקורא ספר תורה
וביותר צריך להזהר בזה ביום , בתורה ולא העולים

שהקריאה ארוכה וכמה פעמים צריך לגלול את , השבת
ועם הטלית לא תמיד מסתדר והרבה פעמים , היריעה

ואף על , וחבל שמפסידים את המצוה, גוללים ממש ביד
וף אין לו ששילם ולבס, הממון ששילמו עליה יש להתאונן

, אבל העיקר זה לבכות על המצוה שנחסרה ממנו, מצוה
  .שזה חיסרון עולמי ונצחי

 שהאשכנזים בשעה שמגביהים )ז"קמ' ח סי"או(י "הב כתב .סט
. אוחזים בספר תורה ערום, הספר תורה להראותו לעם

 כתב שאינו מכיר מנהג זה בין )'אות ב( משה יא בדרכ"והרמ
מקפידים שלא ליגע בספר האשכנזים אלא אדרבה הם 

, ונחלקו האחרונים בביאור דברי הבית יוסף. תורה ערום
יש אומרים שכונתו שהם אוחזים בעמודי הספר תורה 

ויש חולקים , )א בהקדמת הסימן"מ', ח אות א"ב(טפחת מבלא 
, ואומרים שאין איסור לאחוז בעמודי הספר בלא מטפחת

וחזים בה י הוא שכשהיריעה נופלת הם א"ומה שראה הב
ואמנם [. )'ק א"ז ס"ט(אסור  להגביה בלא מטפחת וזה בודאי

אך ,  להלכה)'ק ב"ס(ב "כ המשנ"וכ, הרבה אחרונים אחזו בביאור זה
כ היה לו לומר שראה אצל האשכנזים "שא, י"אין זה פשט דברי הב

ולא לומר , שלפעמים היריעה נופלת והם אוחזים בה בלא מטפחת
ויש . ] הספר תורה בלא מטפחתבסתם שהאשכנזים מגביהים

ם שהאיסור הוא "פ דברי הרמב"י ע"שביארו דברי הב
ובזה באמת , לאחוז ספר תורה כשהספר ערום ללא כסוי

אין האשכנזים נזהרים בשעת ההגבהה שהרי אינם מכסים 
יריעות הספר תורה שמן הצדדים ומגביהים אותו כשהוא 

וספרדי הרוצה  .)א"ט מאבות הטומאה ה"מרכבת המשנה פ(. רוםע
ם והראשונים שעימו ומרן הבית "לחוש לדעת הרמב

 .תיק ימנע שלא יגביה ספר תורה אשכנזי שאין לו, יוסף
ודעת , י"ובאמת שכן הוא פשט דברי הב[. )ה"תקצ- צ"תק' ארזים שם עמ(

שלא יאחוז ספר תורה , ם"כמה ראשונים בזה כדברי הרמב
י כמה וכמה יש שהר, ואין לחוש בזה ליוהרא, כשהספר ערום

וגם , שנמנעים מלהגביה ספר תורה מחמת חלישות כח וכיוצא בזה
  .]הוא יאמר שאינו יכול

לפי האמור בהלכה הקודמת לדעת הרבה מן האחרונים  .ע
ראוי להחמיר   אשכנזית"כשיעלה לקרוא בסכל אדם 

ובמקום שחושש משום יוהרא , שיאחז בעמודים בטליתו
 לפי רבנו ם הואימנהג הספרדו. )ב שם"משנ(ה כן שלא יע

ת "שיאחז בס צריך ת"כשיעלה לקרוא בס: י שכתב"האר
ד  מצחתיד א , ביריעה עצמהי אםולא בתיק כ ,י ידיותבש
י מפה של "אבל תאחוז אותה ע ,ד זה מצחת ויד אזה
ת ערום "ל כל האוחז ס"ת לא בידך ממש כאומרם ז"הס

וספרדי . )ת"קסמ' שער הכונות דרוש ג(. צוהמנקבר ערום מאותה 
, הגם שעולה לספר תורה אשכנזי שקוראים בו בשכיבה

היריעות ' יקפיד בשעת הברכה לאחוז בכנפות טליתו בב
ואחר הברכה יסיר ידו השמאלית וישאיר ידו הימנית על 

ואין לחוש בזה משום , היריעה הימנית בכל עת הקריאה
ואולם . יוהרא שדבר ידוע הוא שכך הוא מנהג הספרדים

חה של שבת שלא מתעטפים בטלית יכולים לאחוז במנ
ולא ימנעו בשל כך , בעמודים ולסמוך על המקילים

  .)ארזים שם(. נזיכת אש"מלעלות לס
 כדאי להזכיר, ענין כסוי הספר תורהמובדברנו כאן  .אע

, שחייב שיהיה פרוכת להיכלוהוא , הקשור לכךענין נוסף 
אדרבה זהו כבודו של ,  יפה ומושך עיןכלפ שההי"ואע

, בבחינת כל כבודה בת מלך פנימה, ההיכל שיהיה מכוסה
ן מפרידה ביהפרוכת וזהו דוגמת בית המקדש שהיתה 

, כדי שלא יזונו עיניהם ממנו, הקודש ובין קודש הקדשים
 ארונות קודש מפוארים וכיום מצוי בתי כנסיות שעושים

נים אך ויש העושים פרוכת מבפ[, חוץבמ  פרוכתואינם עושים
 פרוכת מבחוץ ואם ירצו יעשו גם עשותלהחובה היא , אין זה מועיל

ג ומעשיהם נגד מנה ,])ז"רע' ב עמ"ילקוט יוסף חעיין בספר (מבפנים 
,  להעיר למוסר אזנםריךוצ ,כל ישראל משנים קדמוניות
ובבית  .)'ט' ו סי"ח(ת יחוה דעת "וכמו שהאריך בכל זה בשו

בשנים  ,סת שאבי היה משמש בו כשליח צבורהכנ
 קודש מפואר ולא  עשו ארון שקודם פטירתוהאחרונות

ואבי הראה להם את ההלכה אך לא  ,אבו לכסותו בפרוכת
והנה בפטירתו החלטנו לתרום , רצו לשמוע לקול מורים

יאמר ו,  את הארוןלעילוי נשמת אבינו פרוכת לכסות
,  לא סירבול"ל אבי ז שמחמת כבודולזכות הגבאים ש

והארון כוסה בפרוכת , ה התקיים רצונו אחר פטירתו"וב
רצון ויהי  .כרו ברוךזהי י .ששמו הטוב מתנוסס עליו

  . ויעשווכן ילמדואחרים שמהם יראו 

 )קריאת התורה(הליכות ליום שבת 
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