בס"ד

מגילה לא) :שורה  6ברחבות( עד לב) .סוף המסכת(
ביאורים
בת קול :הגמרא בסנהדרין )יא ע"א( אומרת שמשמתו נביאים האחרונים נסתלקה רוח הקודש מישראל ואעפ"כ היו משתמשין בבת
קול כפי שגם נלמד בסוגייתנו .בכוזרי )ג ,יא( נאמר ש" :היו טובי החכמים שבבית שני רואים צורות ושומעים בת קול ,והיא מדרגת
החסידים אשר למעלה ממנה רק מדרגת הנביאים" ,ורבינו בחיי )דברים לג ,ח( כתב" :ודע כי ארבע מדרגות הן בנבואה ,בת קול אורים
ותומים רוח הקדש נבואה ,וכולן מדרגות חלוקות זו למעלה מזו".
]ועל פשר הביטוי 'בת' קול ראה :תוס' סנהדרין ,מהר"ץ חיות סנהדרין ,תוס' יו"ט יבמות טז ,ו[

ציטוט מהמשנה
המקור :ר' אסי' :מוסר ה' בני אל תמאס'.

אין להפסיק את הקריאה
באמצע הקללות.

ר"ל :אין לברך ברכת התורה על הקללות.

ולכן יש להתחיל לפחות פסוק אחד
לפני תחילת הקללות ולסיים לפחות
פסוק אחד אחרי הקללות.

דין זה נאמר על הקללות שבספר ויקרא ,אך בקללות
שבספר דברים מותר להפסיק) .כיוון שנאמרו בלשון
יחיד ומשה מפי עצמו אמרן(

קריאת הקללות הינה בסוף שנה )'תכלה שנה
וקללותיה'(
שבספר ויקרא :קודם שבועות) .ר"ה לפירות האילן(

מה קוראים במנחה ,בשני ובחמישי?
ר' מאיר:

שבספר דברים :קודם ראש-השנה.

קוראים את תחילת הפרשה הבאה.
במנחה -
ביום שני  -את ההמשך של מנחה.
וביום חמישי  -את ההמשך של יום שני.

ר'"י) ,וכך הלכה( :תמיד קוראים את אותו הקטע )תחילת הפרשה הבאה(.

כיצד מברכים את הברכה שלפני הקריאה?
ר' מאיר:

כשהספר סגור) .כדי שלא יחשבו שהברכות כתובות בתורה(

מאותה סיבה אסור לקורא בתורה לתרגם.

ר"י) ,וכך הלכה( :כשהספר פתוח) .כולם יודעים שהברכות לא כתובות בתורה  -ויש לברך כשנושא הברכה נמצא לפנינו(

טיפול בספר תורה
• הגולל צריך שיעמידנו על התפר.
• הגולל ספר תורה מענין לענין גוללו מבחוץ )ולא מבפנים,

'ואזניך תשמענה דבר מאחריך'

מכאן שמשתמשים בבת קול ואין בזה משום ניחוש) .ובתנאי ששמע
קול שאינו מצוי וגם נכפלה התשובה(

כדי שלא יפול( ,ומהדקו מבפנים )ולא מבחוץ(.
• הגדול )מבין המניין( הוא זה שגולל את הספר תורה.
• הגולל נוטל שכר כנגד כולם.
• האוחז ס"ת ללא מטפחת  -נקבר ערום )ללא אותה מצוה(.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

'...נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם'

ר' שפטיה :נאמר על הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה.
אביי :נאמר על שני ת"ח היושבים באותה עיר ושרויים במחלוקת
)אבל הקורא בלא זמרה אינו נענש  -מה הוא אשם שאין לו חוש מוזיקלי?(
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