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Les Rabbanim et les traducteurs du
« Michna Beroura » en français se sont
rendus chez le rav haGaon, rav ’Haïm
Kanievsky chlita, qui leur a donné sa
berakha et a apporté son soutien à
leur travail.

Moi aussi, je m’associe [à ce projet]
Rav ’Haïm Kanievsky

בס"ד

LETTRE DE RECOMMANDATION
Le 7 Men’ahem-Av 5778
S’est présenté à moi un homme important, digne d’honneur et pilier de la Torah, le rav
Meir Skouri. Il m’a annoncé de vive voix la bonne nouvelle de mettre la parole d’Hachem,
c’est-à-dire la Halakha, à la disposition de nos frères de la Diaspora en France. Et le
rav haGaon, rav David Schwob chlita, a certifié devant moi qu’un groupe de Talmidei
’Hakhamim, dignes de confiance et dont la crainte du Ciel est pour eux plus importante
encore que la connaissance, se sont engagés à traduire les paroles du « Michna Beroura »
avec la plus grand exactitude qui soit, afin que le maximum de personnes puissent savoir
quelle est la marche à suivre.
Puissent leurs mains être fermes et assurées pour propager la Torah et la faire prospérer !

Rav Ezriel Auerbakh
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בס"ד

Lettre de recommandation
Le 27 Tichri 5778 - 17 octobre 2017

On connaît les termes utilisés par le « Michna Beroura » à propos de l’obligation qui incombe à tout homme de consacrer une partie de son étude aux lois fondamentales. Voilà
en effet ce qu’il écrit : « …l’essentiel de ce qu’un homme étudie doit malgré tout porter
sur des connaissances qui lui permettront d’agir en conséquence », ajoutant que cette
étude est indispensable chaque jour de l’existence et que, sans elle, aucun homme d’Israël
ne saurait lever la main ou le pied.
Nous avons mérité une génération qui s’est renforcée dans sa détermination et son désir d’étudier et d’apprendre le « Michna Beroura », l’œuvre de notre maître à tous, le
« ’Hafets ’Haïm », afin de connaître le chemin qu’il faut emprunter. Mais d’un autre côté,
un grand nombre de nos frères au cœur de l’exil de France éprouvent encore des difficultés à comprendre le sens de la langue hébraïque.
C’est donc l’occasion d’exprimer notre reconnaissance envers le rav Meir Skouri, lui qui
se trouve au départ et à la tête de tout ce qui touche à la qedoucha en tant que directeur des
« Institutions Nitsotsot HaTorah » à Jérusalem. Il s’est en effet investi dans la traduction
du « Michna Beroura » en français avec une équipe d’éminents érudits qui y consacrent
tout leur temps et toutes leurs forces, afin de présenter la plus exacte des traductions qu’il
soit possible d’en fournir et de la mettre à disposition de tous ceux qui ont soif de la parole
d’Hachem, c’est-à-dire de la Halakha – même de ceux qui ne sont pas encore familiarisés
avec la langue sainte de l’étude.
Je leur souhaite, et les bénis, d’avoir le mérite de produire une œuvre parfaite et d’ajouter
de la vigueur à l’étude de la Torah.
Avec la bénédiction de la Torah,

Rav Israël Ganz chlita
Jérusalem

בס"ד

C’est pour moi un honneur de prendre connaissance et de faire connaître les mérites
de mon cher ami, le rav Meir Skouri de Jérusalem, qu’elle soit reconstruite rapidement et
de nos jours, amen.
Il se trouve en effet, depuis plusieurs années, à la tête d’une équipe de Rabbanim et
d’excellents Avrékhim qui ont dernièrement pris sur eux de présenter en langue française
le « Michna Beroura » du « ’Hafets ’Haïm », afin que les francophones puissent connaître
les Halakhoth et mériter de faire concrètement partie de ceux qui respectent, comme il se
doit, les lois les plus élémentaires comme les plus strictes.
Notre cher et grand ami, le Dayan accompli, le Rav haGaon, Rabbi Michael
Benitah chlita, Dayan et membre du Rabbinat Orthodoxe « Kehal Yereïm » de Paris, a
consulté le livre qui s’apprête à voir le jour et il a témoigné de la justesse de son contenu.
Il ne me reste donc plus qu’à remercier et à féliciter le rav Meir Skouri, ainsi que
tous ceux qui se sont associés à lui pour contribuer à cette œuvre sainte, et de les bénir.
Que votre main soit forte et que vous soyez entourés de bénédictions.
Loué soit celui qui honore cette Torah.

Rav Yits’hak Katz chlita

Présentation du Siman 8
Vous trouverez dans les pages qui suivent un extrait de présentation
du Michna Beroura des éditions Nitsotsot HaTorah.
Merci d’ouvrir le fascicule côté hébreu.
Bonne étude !

ֵס ֶפר

ִמ ְָ Lנה ְaרָeרה
וְהeא ֵtר Leיָפֶה ְ eמֻנֶtה עַל

ְֻ Lל ָחן ָערּ Ceאַרח ַח ִiים
ֲאֶLר ִחֵaר הַָרב הַָbאBןַ ,רָaן ֶLל ָkל ְaנֵי הַBbלָה,

מו"ה יBסֵף ָקארB

זצ"ל

ִLמיט הַָbאBן הַ"ַpל וְִהְמצִיאָם
עִם ִחֵLecי ִדינִים ִֶLה ְ

Lה ִאיסְֶרלִיL
מֶ
הַָbאBן מו"ה ּ

זצ"ל

שּאֵי כְלֵיהֶם ֲהGא הֵָnה:
עִם נְ B
ק Lזצ"ל ִמִeילְנָא
Lה ַרְבַ
מֶ
ַהBbלָה מֵהַָbאBן מו"ה ּ

ְֵ aאר
ִי זצ"לַicַ ,ן ִטיְקִטין
ְkLנַf
אְ
טב מֵהַָרב הַֻnבְהָק מו"ה יְהָeדא ַ
הי ֵ
אר ֵ
ֵ ַa
ִBiת זצ"ל
ֲ Lעֵרי ְתeLבָה מֵאֵת הַָbאBן מו"ה ַחִiים ָמְרְcכַי ַמְרָbל
ַ
עBד צֵַרפְִzי

ְרָeרה ,יַעַן ִkי ִמBzכB
Lנָה a
eבֵאִeרי ְקָראִתיו ֵLְaם ִמ ְ
ִמְתֵָaרר ִcבְֵרי הַֻMלְחָן-עָרָk ,Ceל ִcין וִָדין ְaטַעְמB
Lמֶk Bן הeאִk ,י בֵa Bאְַרִzי
וְנִenקִ Bמְbמָָרא eפBסְִקים ,וְGא יְִהיֶה ְkסֵפֶר הֶחָתeםַb .ם יְקַֻaץ יְכֶֻpה .וְכִ ְ
ָk Baל הִַcינִים וְהֲַהלָכBת וְהֵַaאִeרים הְַמֻפִָfרים ְaסִפְֵרי ָnַkה ְtעִָמים ִcבְֵרי הֲַהלָכָה הַenבָא
Lנָה ְaרָeרה ְaלִי
הָאֲַחרBנִים ְמפְָרֵLי הַֻMלְחָן-עָר Ceהְַמֻפְרסִָמים )ְkמ Bמֵאֵלִָiה ְִaקevר ְaת CBהְִַ n
ַרָaה eפְִריְ-מגִָדים eבְִרֵkי-יBסֵף eמֲַאמַר-מְָרְcכַי וְַרBaת ָkהֵָpהְ ,Kראָיָהּe ,פה הְֶראֵיִתי ְaעֵזֶר הֵַMם יְִתַָaרC
ֲאֶLר הָי eהְַרֵaה מֵהֶם אֲַחֵרי הַַaאֵר הֵיטֵב וְGא הeבְא eאֶת ְמקBר Bלְעֵין ּkל ִמְbמָָרא eפBסְִקים,
ַ ְa
Lעֲֵריְ-תeLבָה ִkי ִאם ְמעַט ִמְfעֵיר ְaאֵיזֶה ְמקBמBתָk .ל אֵֶlה ַbם יְּבאַר  Baלִפְעִָמים ִcבְֵרי הַֻMלְחָן-
ֻחְaרtּ eה ,וְהַ ּkל ְaלָBLן צַח וְַקל eבְסֵֶדר נָכBןְa ,עֵזֶר הֵַMם:
עָרְּa Ceאֶרְa CמָקBם הִַָvריֵa Cאeר:
ְaצִBc

ָnַkה

עִנְיָנִים

נְחeצִים eבְֵLם ֵaאeר ֲהלָכָה

Lמ Bנָאֶה לB
Lעַר ָרחָב עִם ְָtרִחים וְצִיצִים ְמֻצָiנִיםְ e ,
Lנָה ְaרָeרה הַ"ַpל ָtתְַחִzי ַ
ַbם ַzחַת הְִַ n
ִeiןִk ,י  Baיְצַֻiן עַל ָkל ִeacר וְִדeaר לַָדעַת ִמֶaטֶן ִמי יָצְא eהְַtנִינִים הָאֵ:el
Lעַר הַv
ַ
ָkל אֵֶlה ִחְַaרִzי ְaעֵזֶר הֵַMם יְִתַָaר CהַחBנֵן לְאָָדם ַcעַת

שָּראֵל מִֵאיר ְַaרִaי אְַריֵה זְאֵב הַּkהֵן זלה"ה ,מֵעִיר ָראִדין
יְִ
Lה ְמנֶֶֻwדת ְeמֻפֶֶqקת eבְפִעְנeחַ ָראֵLי-תֵבBתe ,בְהַָbהָה ְמֻדְקֶֶcקת
הBצָאָה ֲחָד ָ

שנת תשע"ז

לפ"ק

Michna Beroura
Un Commentaire précis et détaillé du

Choul’han ’Aroukh Ora’h ’Haïm
Que rédigea le rav haGaon, l’éducateur de toute la Diaspora,
Notre maître, le rav Yossef Karo zatsal
Accompagné de découvertes ignorées de l’auteur précité et auxquelles a donné le jour
Le Gaon, notre maître, le rav Moché Isserles zatsal
Ainsi que des annotations suivantes
Le Béer haGola, du Gaon, notre maître, le rav Moché Ravkach zatsal de Vilna
Le Baer Héitev du rav remarquable, notre maître,
le rav Yehouda Ashkénazi zatsal, dayan de Tiktine
Le Cha’arei Techouva du Gaon, notre maître,
le rav ’Haïm Mordekhaï Margalioth zatsal
Et j’ai nommé mon commentaire, le « Michna Beroura » parce que j’y ai expliqué, avec
l’aide d’Hachem, toutes les règles du « Choul’han ’Aroukh », conformément à l’argumentation
[qui les a fait naître] et à leur raison d’être depuis la Guemara et les décisionnaires, afin que
celui-ci ne passe plus pour un livre inaccessible. J’y ai aussi rassemblé toutes les lois, les
décisions et les explications éparpillées dans les ouvrages des célèbres A’haronim ayant
commenté le « Choul’han ’Aroukh » (comme le Eliyah Raba et le Pri Megadim, le Birkei Yossef
et le Maamar Mordekhaï, et encore de nombreux autres), dont un grand nombre ont vécu
après le « Baer Héitev » et n’ont pas été mentionnés dans le « Cha’arei Techouva », si ce n’est
très sommairement en quelques endroits seulement, tous ceux-là ont été consignés ici, et
tous dans un langage clair et concis en respectant l’ordre qui convient, avec l’aide d’Hachem.
J’ai par ailleurs ajouté en marge de ce livre certains sujets incontournables que j’ai nommés
le « Béour Halakha ». Comme son nom l’indique, j’y ai expliqué à plusieurs reprises des
questions d’Halakha évoquées succinctement et sans leur argumentation dans le « Michna
Beroura » et j’y ai exposé aux yeux de tous, avec l’aide d’Hachem, Béni soit-Il, leur source
dans la Guemara et les décisionnaires, tout comme s’y trouvent aussi parfois analysées en
profondeur les paroles du « Choul’han ’Aroukh » lorsqu’un éclaircissement s’avérait nécessaire.
Par ailleurs, sous le texte du « Michna Beroura », j’ai ouvert une large porte ornée de
parures et de décorations distinguées au nom heureux de « Cha’ar haTsioun » parce
que, à propos de telle ou telle affirmation, s’y trouve indiqué quel est l’auteur de cette perle.
Tout cela, je l’ai rédigé avec l’aide d’Hachem, Béni soit-Il, Lui qui accorde le discernement à l’homme,

Israël Méïr, fils de Aryé Zéev haKohen, zal, de la ville de Radin.
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TEFILIN SIMAN 27

(2) sur la chair bombée recouvrant l’os [l’humérus] qui se trouve entre (3) le coude et l’aisselle. On inclinera légèrement les tefilin vers le corps de telle sorte qu’elles se trouvent face
au cœur lorsqu’on abaisse le bras, accomplissant ainsi le verset « ces paroles seront [...] sur
ton cœur » [Devarim 6, 6].
Rama : il faut les placer (4) sur le bout de l’os qui se trouve près du coude (A)
MICHNA BEROURA
(2) sur la chair bombée : c’est l’endroit qui est appelé qiboreth dans le
langage de nos Sages. Et il s’agit d’une condition indispensable [à l’accomplissement de la mitsva], comme cela est déduit d’un verset dans la
Guemara [idem, 37b].

Notes

qetsitsa : terme désignant le boîtier

carré proéminent des tefilin, dans lequel sont introduits les parchemins.

(3) le coude : appelé [en yiddish] elinboïguin.
(4) sur le bout de l’os : il ne veut pas parler véritablement de l’extrémité de l’os, parce qu’à cet endroit, la chair
est encore basse, et tant qu’elle ne s’élève pas, ce n’est pas l’endroit des tefilin (B), le nom de qiboreth ne désignant
pas cette partie du bras. Ce dont il est question ici, c’est de [l’endroit où] la chair recouvrant l’os est surélevée (C).
Le Rama n’introduit ici rien de nouveau si ce n’est lorsqu’il conclut : « … et non sur la moitié de l’os qui se trouve
à proximité de l’aisselle (D) », soulignant par là [que l’on ne peut pas y mettre les tefilin] même si l’on trouve à cet
endroit encore un peu de chair bombée [c’est-à-dire une partie du biceps] (E). Or, le Me’haber aussi est d’avis [qu’on
doit placer les tefilin] précisément sur la moitié inférieure de l’os [humérus], comme on le voit clairement au sa’if
7. Ainsi, lorsque celui-ci écrit au début « … sur la chair bombée recouvrant l’os… », on est obligé de comprendre
que son intention est également de désigner la moitié inférieure de l’os (C). Dans son commentaire, le Gra a conclu
que toute l’étendue de la chair bombée du biceps (F) est kacher pour y placer les tefilin ; c’est aussi ce qui ressort
du « Pricha ». Quoi qu’il en soit, plus bas que la chair bombée du biceps, c’est passoul d’après tout le monde. C’est
pourquoi il convient d’éviter de mettre de grands boîtiers car généralement, avec de tels boîtiers, l’extrémité de la
qetsitsa sera posée plus bas que l’endroit où se trouve la chair bombée du biceps, sauf si on opte pour les attacher sur
la moitié supérieure de l’os. Or, à ce sujet non plus il ne convient pas de se montrer lekhat’hila tolérant, attendu que
pour le Me’haber et le Rama il faut faire preuve d’intransigeance. Toutefois, si l’on ne dispose que de grands boîtiers,
il sera préférable de les attacher sur la partie supérieure de l’os, là où l’on trouve
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ִה ְלכBת ְִ zפ ִlין ִסי ָמן כו כז

לו

ֵzLיהֶם* ,ג וְיֶ Lל) Bא) KאeL Kם אּנֶס ֶLאֵינ BיָכBל לְהָנִיחַ אֶָlא אַחַת ,מֵנִיחַ אBתָd
ב וְהeא הִַcין ִאם יֶ Lלְ B
ִִlין' לְבָד :הגה )בe Kלְִדיָדן ְcנֲBהגִים
ָiֶLכBל :ב ד ִאם אֵינ Bמֵנִיחַ אֶָlא ֶLל רּא Lלְבַדְ ,מבֵָר Cעָלֶיהָ 'עַל ִמצְוַת ְzפ
ֵzLי בְָרכBתְ ,מבֵָר Cעַל ֶLל רּא Lלְבַד ְ
לְבֵָרְa Cכָל יBם ְ
ֵzLי בְָרכBת ,וְִאם מֵנִיחַ ֶLל יָד לְבַד )גְ Kמבֵָר' Cלְהָנִיחַ' לְבָד )טור:K

כז

ְמקBם ֲהנָחָתָן וְאּפֶן ֲהנָחָתָןe ,ב Bי"א סְעִיפִים:
ב ֵaֶLין

)ב) Kג Kהַewבָד"B
שּר הַָzפeחַ ָaֶLעֶצֶם
שּמּאל) ,בָ ָaַa* K
א א ְמקBם ֲהנָחָתָן ֶLל יָד ִaזְרBעַ )א] Kא[ )אְ K
eבֵית-הִֶַMחי .ג וְיֶַhה הְַzפִָlה ְמעַט לְצַד הַebף ְaעִנְיָן ָiֶLְkֶLכּף זְרBע Bלְמַָhה יִהְיְk eנֶגֶד לִ ,Baוְנְִמצָא
ֵֶlה עַל לְבָבֶ :'Eהגה וְצִָרי Cלְהָנִיחַ )דְa* Kרּא Lהָעֶצֶם הַָqמ) Ceג] Kג[ לַewבָד"B
ְמַקֵiם 'וְהָי eהְַcבִָרים הָא

ַaאֵר הֵיטֵב

ְaאֵר הַBbלָה
ב שם מ"ד סְבָָרא
ְַaתָרא ְַcרב ִחסְָcא
" Lי
ג הָרּא" Lד ַר ִ
וְהַָרְמ"ַaם
וְהִָרי"ף
ְaפֶרֶק ד מֵהִלְכBת
ְzפִִlין
א ְמנָחBת לו לז
ב סְמַ"ק ג ְמנָחBת לז

Lעֲֵרי ְתeLבָה
ַ

אנֶסְk .גBן ִָvֶLרי Cלָצֵאת לֶֶַcר Cוְאֵינ BיָכBל לְִהְתעֵַkב לְהָנִיחַ
)אeL Kם ּ
ֶLל-יָד מֵנִיחַ ֶLלּ-רא Lלְבָד ,כ"כ הָּרא" Lוְעֵַiן מ"א:
Mנִי סִימָן כח:
מאל .וְִאם ֱהנִיחִa Bיִמינֲ Bאפְִִa elדיעֲבַד Gא יָצָא ,חeט-הַ ָ
שּ ּ
)אְ K
שּר הַָzפeחַ ,עֵַiן מ"א:
)ב Kהַewבָד"ִa .Bל"א עֶלִינְBaגִי"ן) :1ג Kלַewבָד" .Bוְיֵ Lלְהָנִיחַ הְַzפִִlין עַל ָ ָa

מאל .עבה"טe ,בְבֵית-יַעֲּקב סי' קמט Bqַaף ְמצֵַcד לBמַר ְcיָצָא ,וְGא ְמֻחָeר,
ש ּ
]א[ ְּ
eמ"ש ִמבה"ע ֶLהֵבִיא הַב"י ְaסִימָן תרנא אֵין ְראָיָהcְ ,הָָתם ְִaאֵhר ָקאֵי ,וְעֵַiן לְַקָnן
ס"ק יא ע"ש] :ג[ לַewבָד" .Bעֵַiן בה"ט וְעֵַiן מג"א ס"ק ב וְכַָeנַת ְcבָָריו ְמּבאָר הֵיטֵב

Lנָה ְaרָeרה
ִמ ְ

ֵaאeר ֲהלָכָה

א )אeL Kם ּאנֶסְk .גBן  LֶiֶLל Bמַָkה ְּaרא BLאִa BזְרBע ,BאB
ָiMרָא מְַמֶzנֶת עָלָיו עַד ָiֶLנִיחַ
)אֶL Kהeא צִָרי Cלָצֵאת לֶֶַcר Cוְאֵין הַ ַ
ְ
ֵzLיהֶם ,מֵנִיחַ אָBתָiֶL dכBל .וְהֵי ִמַpיְה eעֲִדיפָא לְעִנְיַן ֲהנָחָה? )ב KיֵL
אְBמִרים ְcיBתֵר טBב ָiֶLנִיחַ ֶLלּ-רא Lלְבַד ְִcקֻד ָ
Mתֲ Bחמָeרה) ,ג KוְיֵL
ֶpLה הֵֶַqדר ָBzַaֶLרה.
אְBמִרים ָiֶLנִיחַ לְעֵת-עַָzה הֶַMל-יָד ְֵkדי HֶLא יְַ
)דֶnַa Kה ְcבִָרים ֲאמִeרים? ְִiֶLְkהיֶה יָכBל אַחַר Cָk-לְהָנִיחַ ֶcֶַaר Cהְַzפִָlה
Mנִָiה ,יָנִיחַ הֶַMל-
Mנִָiהֲ ,אבָל ִאם אַחַרG Cָk-א יָכBל לְהָנִיחַ הְַzפִָlה הַ ְ
הַ ְ
יָד וְהֶַMלּ-ראּ Lקֶדם ֲהלִיכָתִ Bמֵaיתִcְ ,BמeMם ִאחeר ְַcרG Bkא ִהִzיר eלB
לְבֵַhל ִמִnצְוַת ְzפִִlין :ב )בe Kלְִדיָדן ְcנֲBהגִין וְכְk .'eמֵaֶL Bאְַרנe
ְaסִימָן כה ְִaמ ְLנָה ְaרָeרה סָעִיףָ-קטָן לא ,עֵַiן ָLם) :גְ KמבֵָרC
'לְהָנִיחַ' .עֵַiן ִaפְִריְ-מגִָדים ֶLהֵבִיא עBד Btסְִקים ִcסְבִיָרא לְהcְ eאַף עַל
ֵzLי בְָרכBת .וְלַהֲלָכָה ִהסְִkימ eהָאֲַחרBנִים ְcאֵינB
ֶLל-יָד לְבַד נֵַnי ְמבֵָרְ C
ְמבֵָר Cעַל ֶLל-יָד אֶָlא 'לְהָנִיחַ' לְבַד) ,הcִ Kבְלָאו הָכֵי הְַרֵaה ִראBLנִים
סְבִיָרא לְהֲcַ eאפִ elעַל ְ
ֵzLיהֶן נֵַnי אֵינְ Bמבֵָר Cאֶָlא אֶחָתִ .אם )ו Kהֵנִיחַ
ֵzLיהֶן וְGא ֵַaרcְ ,Cהִַcין הeא ִcיבֵָרָk Cל זְמַן ֶLהֵן עָלָיו עֲַדיִןִ ,אם ִהְקִcים
ְ
ְִaרַkת ֶLלּ-ראִzְ Lחָlה וְאַחַרֶL Cָk-ל-יָד ,אֵינ BחBזֵר ְeמבֵָרֲ ,Cאבָל
לְכְִַzחָlה ֲאפִ elהֵנִיחַ ֶLל-יָד וְGא ֵַaר ,Cיְבֵָר Cעָלָיו ּקֶדם ֲהנָחַת ֶLלּ-רא:L
מאלִ .מִcכְִתיב )א" Kיְָדכָה" ְaהֵ"אֵt ,ר :Leיָד ֵkהָהcְ ,הַיְנe
שּ ּ
א )אְ K
ְLרָzם"
Mה וְכֵהָה .וְעBד ְָcרִ ,eLמִcכְִתיב "ְeק ַ
ּyמאל ִֶLהיא ָ ַz
הַ ְּ
Lיָרה ְaיִָמין,
"eכְתַבְָzם" ,מַה ְִkתיבָה ְaיִָמיןֵkֶL ,ן ֶֶcרְa Cנֵי-אָָדם ,אַף ְק ִ
שּּמאל .וְִאם הֱנִיחְa Bיִָמין ,אַף
Lיָרה ְaיִָמיןִ ,מֵnילָא ֲהנָחָה ְ ִa
וְכֵיוָן ְִcק ִ
שּר הַָzפeחַ .וְהeא הַָnקBם הְִַpקָרא
ְִaדיעֲבַד Gא יָצָא ]אחרונים[) :בָ ָaַa K
ִק ֶּaרת ִaלְBLן ֲחזַ"ל ,וְהeא לְעִekבָא ְִkדיַלְפִינָן לָזֶה ְbַaמָָרא ִמְָwרא:
)ג Kהַewבָד" .Bהְִַpקָרא עֶלִינְBaיגִי"ן) :1דְa Kרּא Lהָעֶצֶם .אֵין ְרצBנB
שר ,וְעַד ְַiֶLתִחיל לְִהיBת
לBמַר ּרא Lהָעֶצֶם מַcְ ,Lָnהָָתם עֲַדיִן נָמ Ceהַָּ ָa
ָbב) ַdBב Kאֵין ְמקBם ְzפִִlיןcְ ,אֵין עַל זֶה ֵLם ִק ֶּaרת ,אֶָlא ְרצBנ BלBמַר
שר ָaֶLעֶצֶם .וְGא ָaא הַָרמָ"א ָaזֶה לְחֵַeL Lcם ָcבָרַ ,רק ְaמַה
ְּaגבַ dהַָּ ָa
ֵiִqֶMם "ֲאבָל Gא ֲַaחצִי הָעֶצֶם ָqֶLמ CeלִֶַMחי" ,וְרBצֶה לBמַר )ג Kאַף LֵiֶL
שּר ָzפeחַ .וְגַם ַcעַת הְַמחֵַaר הeא ֵkן ְַcדוְָקא מֲֵחצִי
Lם עֲַדיִן ִמְקצָת ָ ָa
ַbם ָ
שר
הָעֶצֶם eלְמַָhהְִk ,דמeכָח ְaסָעִיף זe .מַה ָkֶMתַב הְַמחֵַaר ִמְִzחָlה "ָּ ָaַa
הַָzפeחַ ָaֶLעֶצֶם" ,עַלְָk-רחַָb Cםֵk-ן ְcכַָeנָת Bמֲֵחצִי הָעֶצֶם eלְמַָhה .וְהְַָbר"א
ְaבֵאeרִ Bהסְִkים לְִדינָא ְcכָל ְמקBם הִֶַaּ wרת ֵLָkר לְהָנִיחַ zְ Baפִִlין ,וְכֵן
Lמַע ִaפְִרי ָ
מַ ְ
Lה; וְעַלָk-לָt-נִים )ד Kלְמַָhה ִמְnקBם הִֶַaּ wרת ָtסeל לְכֵֻlי
עַלְמָא ,עַלֵk-ן נָכBן לְִמּנעַ ִמְlהָנִיחַ ְzפִִlין ְbדBלִיםִk ,י עַלִt-י הָּרב מָצeי
ֵLרם לְכְִַzחָlה ֲַaחצִי הָעֶצֶם הָעֶלְיBן; וְגַם זֶה Gא נָכBן לְהֵָקל לְכְִַzחָlה
ְִaתפִִlין ְbדBלִים BqֶLף הְַwצִיצָה מeנַחַת לְמַָhה ִמְnקBם הִֶַaּ wרתִ ,אם Gא ְִiֶLק ְ
ֵLרם ֲַaחצִי עֶצֶם הָעֶלְיBן ְaמָקBם ְִpֶLמצָא
ָaזֶה ,אֲַחֵרי ְַcדעַת הְַמחֵַaר וְַרמָ"א לְהְַחִמיר ָaזֶה .אִַ Cאם אֵין לִk Bי ִאם ְzפִִlין ְbדBלִים ,טBב יBתֵר ְִiֶLק ְ

Lמַע ,וְהeא רBצֶה עַָzה לִלְ ְֵּk Laדי HֶLא לְבֵַhל ִמצְוַת ְzפִִlין מֵעָלָיו,
ְקִריאַת ְ
Lמַע
Lם ֵzכֶף eלְבֵָר Cעֲלֵיהֶם ,אַ Cלְעִנְיַן לְִקרBת ָaהֶם ְקִריאַת ְ
eLָtט ְcיָכBל לְלָבְ ָ
אנֶס .הְַמחֵַaר
נְִראֶה ְcיֶ Lל Bלְהְַמִzין עַד ָiֶLבִיא eל Bהַ ְMנִָiה * :וְיֶ LלeL Bם ּ
אַיְרֵי לְעִנְיַן ְiֶLהֵא ֻמָzר לְהָנִיחַ ְzפִָlה אַחַת לְכְִַzחָlהֲ ,אבָל ְִaדיעֲבַד ֲאפִִ elאם
הֵזִיד וְGא הֵנִיחַ ַרק אַחַת ,יָצָא יְדֵי אָBתֶL dהֵנִיחַ ]ב"י[:
שּר הַָzפeחְַk ,מB
שּר הַָzפeחַ .וְצִָרי Cלִָfהֵר HֶLא יְִהיֶה ְקצֵה הְַzפִִlין לְמַָhה ִמָ ָa
* ָ ָaַa
Lלּ-ראִָvֶL Lרי Cלִָfהֵר HֶLא יְִהיֶה ָקצֵה eעַל הֵַnצַח ְִkדלְַקָnןcְ ,הָא יַלְפִינָן
ֶ ְa
Lםְּa * :רא Lהָעֶצֶם .עֵַiן
Lוָה ּbבַָiַaֶL dד ִמ ּbבַָּaֶL dרא ,Lעֵַiן ָ
ְִaמנָחBת ל"ז ְbזֵרָהָ -
Mט ְaכָל
שּר הַָzפeחַ נְִתֵ ַt
Lמַע לִכְאָBרה ְcבָ ָ
ְaמָגֵן-אַבְָרהָם וְעֵַiן ְaמֲַחצִית-הֶֶַMקלe .מַ ְ
שּר הַָzפeחַ ְlֶLצַד
Lוֶה ,וְהַָרמָ"א אָסַר לְהָנִיחַ הְַzפִִlין ִkי ִאם ֲַaחצִי ָ ָa
הָעֶצֶם ָ ְa
הַewבָד"e .Bבֶאֱמֶת לְפִי זֶה יִָtלֵא ְמּאדcְ ,הָאֵי CסBבְִרים ְcאֵין ֻמָzר לְהָנִיחַ ִkי ִאם ֲחצִי
ִק ֶּaרת ,וַהֲGא ַaעֲָרכִין יט ע"ב ִאיָתא ְaהְֶדיָא ְִcק ֶּaרת ִֻ dָlkאְֵwרי יָדe ,לְעִנְיַן ְzפִִlין אַיְרֵי
Lם ְbַaמָָרא? וְאֵין לBמַר ְcהַָbהַת סְמַ"ק Gא הָיָה ל Bהְִַbרסָא ְbַaמָָרא "ִק ֶּaרת ֻ,"dָlk
ָ
ֲַcהGא ָkל הִָראBLנִים הֶעְִzיק eלָBLן זֶה ]עיין בתוספות שבת צ"ב ע"א ובספר יראים
לרבינו אליעזר ממיץ ובסה"ת[ ,וְכֵן מeכָח ַbםֵk-ן ְִaמנָחBת לז ע"א ְcכָל הִֶַaּ wרת ֵLָkר,
ְָcקאָמַר "יְָד "Eזֶה ִק ֶּaרתֵa" ,ין עֵינֶי "Eזֶה ָקְדּקד ,הֵיכָא ,אְָמֵרי ְcבֵי ַרִaי יַַpאי מָקBם
Lמַע ִמdֵp
Lל ִzינBק רBפֵסִe ,מְGcא ְמבָאֵר ַbםֵk-ן אֶת ְמקBם הְַמיֻחָד ֶaּ wִַaֶLרת ְ
nּ ֶLחֶ B
Lר; וְכֵן הִָרי"ף וְהַָרְמ"ַaם וְהָּרא" Lוְהַehר וְַרֵaנ eיְרֻחָם Gא ִהזְִkירeL eם
ְcכָל הִֶַaּ wרת ֵ ָk
שר הִֶַaּ wרת לַחֲצִָאין ,וְאֵי Cיְִת ּtס הַָרמָ"א ַcעַת הְַqמַ"ק? וְאֵין לBמַר
ְiLחֵַlק אֶת ַּ ְa
זֵכֶר ֶ
Lמַע ְִcאם נְִתֵMַtט הַָkַnה ְaכָל
 LLלְַדעְֲcַ ,BzהGא לְַקָnן ְaסָעִיף ז מַ ְ
ְַcרק לְהְַחִמיר חָ ַ
הֶַMטַח ֲֵnֶLחצִי עֶצֶם eלְמַָhה ָtטeר ִ ezמְzפִִlין ]וְעֵַiן ְaמְָרְcכִי ַcעַת הַָר"ח ,וְנeכַל לBמַר
ְcהַָרמָ"א ֵeִkן לְאֵַetקי ִמַcעְ ,Bzאַcִ Cינָא ְcהַֻMלְחָן-עָר Ceלְַקָnן ְaסָעִיף ז ָקֶLה[ .וַעֲזָרַנִי
Lםe ,מַסְִkים לְַדעַת ַרֵaנzָ eם ְִcמקBם
ֵLקל וְטֵָרי ָ
הֵַMם ָnֶLצָאִתי ְaסֵפֶר הְַzרeמָה אַחַר ְָ c
הְַzפִִlין הeא ָaעֶצֶם הָעֶלְיBן ֶLהeא ֵaין הַewבָד"e Bבֵית-הִֶַMחיָk ,תַב וְזֶה לְBLנִ :BהלְCָk
ָaעֶצֶם הָעֶלְיBן יָנִיחַ ְzפִִlין ,הeא הְִַpקָרא זְרBעַ וְהeא יָד ְcאַBריְָתא ,וְסָמ Ceלֶַtרֶק ֶLל
שּר הְַמֻכָpס ָקרeי
Lם ִהיא ִק ֶּaרתָ ָa ,
הָאִַvיל ְקצָת ]'אִַvיל' הeא קeבָד" [Bיְנִיחֵםִk ,י ָ
שְמֶzם
Lם הeא ְkנֶגֶד הֵַlבcִ ,כְִתיב "וְ ַּ
ִק ֶּaרתְk ,מִ" BקָBaרא ַדֲאִהינֵי"ִ" ,קָBaרא ְדִאזְלֵי" ,וְ ָ
אֶת ְcבַָרי אֵֶlה עַל לְבַבְכֶם" ,וְַרב ִחָiא מָנַח לְהְk eנֶגֶד לִָaא ,עַד ָkאן לְBLנִ .Bה EְpרBאֶה
שּר הִֶַaּ wרת הeא ַרק סָמ Ceלַewבָד" ,BוְGא
Mטeת ַ ְa
לְעֵין ַcעַת סֵפֶר הְַzרeמָה ְִcהְתְַt
מָצִינ eלְִמי מֵהִָראBLנִים ַiֶLחֲGק עָלָיו ְָaדבָר זֶה הַָzלeי ִaסְבָָרא לְבַד eבְגִelי ִמְָlתא.
eלְפִי זֶה eLָtט הeא ְcסBבֵר הַָרמָ"א וְהַֻMלְחָן-עָר Ceלְַקָnן ְaסָעִיף ז ְcהִֶַaּ wרת Gא
Lמַע "ַaְaח ִcפְלַג זְרBעַ הָעֶלְיBנָה
נְִתֵMַtט ִkי ִאם עַל ְמקBם ֲֵnֶLחצִי עֶצֶם eלְמַָhה ,וְכֵן מַ ְ
Mנָא ְcהַָnגֵן-אַבְָרהָם ָקֶLה לְפִי זֶה; וְיֵ LלְיֵַMב ְcרBצֶה
הeא ִמן הִֶַaּ wרת eלְמַעְלָה .אַ Cלִ ְ
שּר ָzפeחַ ,אַף-עַלִt-י-כֵן עִַwר ֵLם ִק ֶּaרת אֵינB
Lם ָ ָa
לBמַר אַף ְִpֶLראֶה ְקצָת ַb LֵiֶLם ָ
ִkי ִאם עַל ְמקBם ֲֵnֶLחצִי עֶצֶם eלְמַָhהe .בְבֵאeר הְַbרָ"א חBלֵק עַל ְtסַק הַֻMלְחָן-עָרCe
שר הִֶַaּ wרת.
Lרkּ ,ל  Ba LֶiֶLעֲַדיִן ִמַּ ְa
וְהַָרמָ"א וְסBבֵר ְcאַף מֲֵחצִי עֶצֶם eלְמַעְלָה ֵ ָk
Lיטeת נeכַל לBמַר ְcהeא סBבֵר ַbםֵk-ן ְkסֵפֶר הְַzרeמָה הַ"ַpל ְcהָעִַwר ְמקBם
eבִפְ ִ
 CLיBתֵר מֲֵחצִי הָעֶצֶם:
הִֶַaּ wרת הeא לְצַד הַewבָד" ,Bאַַcְ Cדעְcְ Bzהִֶַaּ wרת נְִמ ָ

ְִzרebם 1 :מְַרֵtק.
Lעַר הַeiִvן
ַ
)א Kהָּרא" Lהeבָא ְaמָגֵן-אַבְָרהָם) :ב KיְeLעBת-יַעֲּקב) :ג KאְַרצBת-הַחִַiים) :ד Kמָגֵן-אַבְָרהָם) :ה KאְַרצBת-הַחִַiים) :וְִt Kריְ-מגִָדים) :אְb Kמָָרא) :בֵa Kית-יBסֵף
Lם:
eמָגֵן-אַבְָרהָם eפְִריְ-מגִָדים וְהְַָbר"א) :ג Kמָגֵן-אַבְָרהָם) :ד Kוְכֵן ִהסְִkים הָאְַרצBת-הַחִַiים ,עֵַiן ָ
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ְaאֵר הַBbלָה
Lם ל"ה לְפֵרLe
ד ָ
הֵַenִpקי יBסֵף וְהַסְָkמַת
מַהֲִר"י ן' חָבִיב ה ֵaית
יBסֵף ו הָּרא"L
מֵהַהִיא ַדעֲָרכִין ג'
eזְבִָחים י"ט

ֲאבָל Gא ֲַaחצִי הָעֶצֶם ָqֶLמ CeלִֶַMחי )הגהות סמ"קcִֵb) .Kם )הֶL* Kאֵין ל Bיָד )ד] Kד[ ַרק זְרBעַ *יָנִיחַ )וGְa* Kא בְָרכָהK
)BzסָפBת ֶֶtרק הַBwמֵץ ְָkתבcְ eגִֵcם חַָiבe ,בְאBר זָרeעַ ָkתַב ְcפָטeר :Kב )ז* Kד הִַnנְהָג הַָpכBן )חְiֶL Kהֵא הַ"eiד ֶLל
ֶקֶLר ְzפִָlה ֶLל יָד לְצַד הֵַlב וְהְַzפִָlה )ט Kעָלָיו לְצַד חeץ) .י* Kיֵ Lלִָfהֵר HֶLא תָזeז )ה] Kה[ י"eד
ֶLל הֶֶַLwר )יא Kמֵהְַzפִָlה :ג *ה הִַnנְהָג הַָpכBן לְתֵַwן ֶLהַַnעְְַaרָzא  dָaֶLהְָרצeעָה עBבֶֶרת ְzהֵא ֻמַpחַת לְצַד
Lנָא
שּרG ,Bא ְ
הַָkתֵף )יב Kוְהְַwצִיצָה לְצַד הַָiד :ד )יג Kו Gא יְהֵא )ידcָ Kבָר )ו] Kו[ חBצֵץ ֵaין ְzפִִlין לִבְ ָ

Lעֲֵרי ְתeLבָה
ַ

ַaאֵר הֵיטֵב
שּמָאלִית ָtטeר ִמְlהָנִיחַ ְaיִָמיןeLzְ ,בַת ַרמָ"א
)דַ Kרק זְרBעִַ .מי ְִpֶLקְטעָה יָדְ B
Lבeת יַעֲּקב ח"א סי' ג חBלֵק וְהֶעֱלָה לַהֲלָכָה ְcיֵ Lלְהָנִיחַ
סי' קכבe .בְִתeLבַת ְ
הַcִֵbם ֶLאֵין ל Bיָד ַרק זְרBעַ ,אִ Bמי ִpֶLבְָרא ְaיָד Bאַחַת וְהeא הַיְמָנִית ,לְהָנִיחַ עַל
ַzLיִם עַל ֶLלּ-רא Lוְיֵצֵא לְכ"ע ע"ש ,וְעֵַiן כנה"ג eבִתשו' חַ ּeת
יְִמינ ,Bוִיבֵָרְ C
יִָאיר סי' קסז eבְמ"א ס"ק ג eבבי"ע סי' קמט) :ה Kי"eדְּa .זהַר פ' ִtינְחָס
שּעָר Bהָוֵי
מְַחִמיר ְמּאד ָaזֶה) :ו KחBצֵץִa .זְבִָחים דף יט ִמַaעְיָא ִאי ָpִkה חַָiה ְ e
ֲחצִיצָה לְעִנְיַן ִaגְֵדי כְֻהָpה .וְכָתַב הַמ"א ִמיהְa eכִָpה מֵָתה וְעָפָר יֵ Lלִָfהֵר עַלָk-ל-
Lלָ"ה ָkתַב ְcיֵ Lלְִרּחץ ְמקBם ֲהנָחַת ְzפִִlין:
ָtנִיםcְ ,בָזֶה Gא ֲהוֵי ִאַaעְיָא ְkלָלe .בִ ְ

Lם ָkתַב ְִcאם נְִקטַע הַָwנֶה ָtטeר,
ְaיַד-אֶפְַריִם ע"ש] :ד[ ַרק זְרBעַ .עבה"טe .בְחַ ּeת-יִָאיר ָ
Lאַר לַa Bחֵלֶק הָעֶלְיBן ָקרBב לַָkתֵף מָקBם לְהָנִיחַ ְzפִִlין י"ל ְcחַָiב
ֲאבָל ֵcִbם מֵעִָָwרא ּkל ְִpֶL
Lאָר אֲַחרBנִים eבְפָנִים ְמִאירBת ח"ג סי' יא
Lאָר הָוֵי יָד ִcיֵד .dוְעֵַiן ְaמג"א ְ e
לְהָנִיחַcְ ,זֶה הְִַp
ַzLיִם ְkמ"ש הַש"י.
eבְִתפְאֶֶרת-צְבִי סי' בe .מֲַחוְַרָzא לְהָנִיחַ Gְaא ְָaרכָה וִיבֵָר Cעַל ש"ר ְ
ֲLאגַת-אְַריֵה סי' לז ְִcמי ֶLאֵין ל BזְרBעַ ְcפָטeר ִמש"י מ"מ חַָiב לְהָנִיחַ ש"ר ע"ש:
וְכָתַב ַ ְa
Lלְמֵי צִeaר ְaֶLסֵפֶר זֵר-זָהָב הBכִיחַ מֲַהִר"י צֶמַח
]ה[ י"eד .עֵַiן בה"ט .וְכָתַב ְaסֵפֶר ַ
ִמִcבְֵרי הַָרב זַ"ל ְcצִָריHֶL Cא ָzזeז הַ"eiד לְעBלָם ֲאפְִִa elהיָBתם ֻמִָpחין ְaת CBהִַkיס ,וְע"כ
ִLרין אָBתd
Lר הַ"eiד עִם חeט ֶLל ִbיד עִם הְַzפִָlה ,וְאֵין קְ B
נֲBהגִים ַרִaים ִמְִiראֵי הֵַMם לְִק ּ
Lיָרה ז Bיְִהיֶה הַחeט ֶLל ִbיד סְבִיב
Lעַת הַהֲנָחָה עכ"לe .לְִדיִדי צ"ע ְcע"י ְק ִ
עִם הְָרצeעָה ְ ִa
BiLת ֻמִָpחים ִaפְנִים
Lם ֲַaחצִיצָהַ ,רק ְִaמקBם הִַָBzzרא ֶLהַָָtר ִ
Lר ֵkיוָן ְcהַחeט הַָeLwר הeא ִaכְלBת הִַָBzzרא ְִaמקBם הַַnעְְַaרָzא Gא ִאכְַtת לָן ָ
הִַָBzzרא וְהeא חBצֵץ ֵaין הְַfרBעַ לְִתפִִlין; וְאֶפְ ָ
וְצ"עe .לְעִנְיַן מ"ש ֶLאֵין קְ B
Lלָ"ה ְcיֵ Lלְִרּחץ ְמקBם ֲהנָחַת ְzפִִlיןe .בְבר"י ָkתַב eLָtֶLט ֶLהַBpהֵג ֵkן צִָרי Cלְנֵַbב הַָnקBם
ִLרים עִם הְָרצeעָה ע"ל ס"ק טו] :ו[ חBצֵץ .עבה"ט ְcמֵבִיא ֵLְaם ְ

ֵaאeר ֲהלָכָה

Lנָה ְaרָeרה
ִמ ְ
Lאָר
שּר הַָzפeחַ ,וְיֵצֵא ָaזֶה עַלָk-לָt-נִים ַcעַת הְַָbר"א ְ e
עֲַדיִן ָ ָa
Btסְִקיםִ ,מַnה ְִiֶMהי eמeנִָחים לְמַָhה ִמְnקBם הִֶַaּ wרת וְGא יֵצֵא ָaזֶה
אַָaִlא ְֻcכֵlי עַלְמָא ,וְגַם הְַָaרכָה יְִהיֶה לְבַָhלָה) :הֶL Kאֵין ל Bיָד.
שּּמאל Bעִם ָkל הַָwנֶה עַד הַewבָד"B
רBצֶה לBמַרַhִpֶL ,ל ַqִtת יַד ְ
Lאַר ְקצָת מֵהַָwנֶה ַbם הָא"ז מֶBדה
ְִpֶLקָרא עֶלִינְBaיגִי"ןֲ ,1אבָל ִאם נְִ
לְהַBzסָפBת ְcחַָiב ְִaתפִִlין ,וִיבֵָרַb Cםֵk-ן; ֵkן מָצָאִתי ְaא"ז ֲאֶLר זָכִינe
ִמָwרBב לְאBר) :BוGְa Kא בְָרכָה .עֵַiן ְaבֵאeר ֲהלָכָה .וְִאם )ה Kאֵין לB
שּּמאל ְkלָל ,אֲ Bאפִ) elוְ Kקצֵה הְַfרBעַ ְlֶLמַעְלָה ִמְnקBם הִֶַaּ wרת
יַד ְ
Lאַר ְeמקBם הִֶַaּ wרת אֵין לְk Bלָלָt ,טeר ִמְlהָנִיחַ הֶַMל-יָד אַף ְaיִָמין;
נְִ
שּּמאל ְcהeא ְמקBם
שּה גִֵcם ְ ִa
)ז Kוְיֵ Lמְַחִמיִרין ָaזֶה .וְכָל זֶה )חַpֶL Kעֲָ
שּה גִֵcם ְaיִָמיןֲ ,אפִ elנְִקטַע לָk Bל הַָiד,
ֲהנָחַת הְַzפִִlיןֲ ,אבָל ִאם נַעֲָ
חַָiב ְִaתפִִlין ,וִיבֵַ Lwלַאֲחִֵרים ְiֶLנִיחeה eעָלָיו :ב )ז Kהִַnנְהָג
הַָpכBן .עֵַiן ְaבֵאeר הְַָbר"א ָkֶLתַב ְִcדינָא ִדגְמָָרא הeא לְפֵרLe
הְַbאBנִים) :חְiֶL Kהֵא הַ"eiד וְכ .'eעֵַiן ְaבֵאeר ֲהלָכָה ָkֶLתַבְנָpֶL eכBן
לִָfהֵר HֶLא יְַרִחיב הְַרֵaה אֶת ֶkפֶל ֶקֶLר הָעֲנִיבָה ֶLהְָרצeעָה עBבֶֶרת
ְֵk ,dָaדי ְzִֶLהיֶה ַbם ְמקBם ִהecק הְָרצeעָה סָמ Ceלְהְַzפִִlין לְצַד הֵַlב:
)ט Kעָלָיו וְכ .'eאֵין רBצֶה לBמַר ְzִֶLהיֶה הְַzפִָlה ֻמַpחַת עַל הַ"eiד,
Lוֶה וְGא ִמְַzחֶzיהָ) ,טַ Kרק
ְcוַַcאי ָaעִינָן zְֶLהֵא הַ"eiד אֵצֶל הְַzפִָlה ָ ְa
רBצֶה לBמַר ִcלְפִי ֶLהeא מֶַhה הְַzפִִlין לְצַד הַebף ְkמָkֶL Bתַב סָעִיף א,
לָכֵן נְִקָרא י"eד ֶLל צַד הַebף לְמַָhה וְהְַzפִָlה עָלָיו לְצַד מַעְלָה:
Lת ִtינְחָס מְַחִמיר ְמּאד ְaעִנְיָן זֶה; )י KוְיֵL
)י Kיֵ Lלִָfהֵרe .בְּזהַר ָָtר ַ
מְַחִמיִרין ְcגַם ֶLְkהֵן ְaתִk CBיסָן צְִריכִין לִָfהֵר ָaזֶה HֶLא ָzזeז ְkלָל
Lר הַ"eiד עִם חeט ֶLל ִbיד עִם
הַ"eiדִe .מַhעַם זֶה יֵ LנֲBהגִין לְִק ּ
Lיָרה יְִהיֶה חeט ֶLל ִbיד סְבִיב
הְַzפִָlה ,וְָראeי לְבֵַhל זֶהcְ ,עַל-יְדֵי הְִַ w
שָּרד ָkתַב ְָcראeי
הִַָBzzרא חBצֵץ ֵaין הְַfרBעַ לְהְַzפִִlיןe .בִלְבֵLeיְ -
לְבֵַhל ַbםֵk-ן הִַnנְהָג ְBkֶLרכִין הְָרצeעָה ְִaמקBם הִֶַaּ wרת ַzחַת הִַָBzzרא,
ְcהָוֵי גַםֵk-ן ֲחצִיצָה) :יא Kמֵהְַzפִָlה) .יא Kוְיְַח ָּBzzִַa Czרא ִמלְמַעְלָה
וִיהֵַcק הַ"eiד עִם הַָaיִת :ג )יב Kוְהְַwצִיצָה וְכ .'eוְִאֵhר הֵַnנִיחַ
ְzפִִlין ִמִnי ֶLאֵינִ Bאֵhר א Bלְִה ,Cetוְאֵינ BיָכBל לְהBצִיא הְָרצeעָה
eלְָקבְעָcִַk dין ,עֵַiן ְaבֵאeר ֲהלָכָה :ד )יגG Kא יְהֵא וְכcִ .'eכְִתיב
)יב" Kעַל יָדֶe ,"Eבְִתפִִlין ֶLל ּראְִk Lתיב "ֵaין עֵינֶי) :"Eידcָ Kבָר
חBצֵץֲ .אפִ) elיגֲ Kחצִיצָה ָkלcְ-הeא ,וְנָכBן לִָfהֵר לְכְִַzחָlה ֲאפִel

Lנָה ְaרָeרהְe ,דGא ְkהְִַtריְ-מגִָדים ֶָLרצָה לBמַר לְהָא"ז
ֶאֵין ל Bיָד .עֵַiן ְִaמ ְ
*L
ַ וְכ .'eרBצֶה
ְcפָטeר ְaכָל ַbוְנֵיִk ,י Gא ָראָה לְהָא"ז ִkי Gא נְִדַtס ְaיָמָיו * :יָנִיח
Lם
Lמַע לְַמעֵַiן ְaא"ז ebפָאGcְ ,א נְִהיָרא לֵָ d
שּּמאלֵk] Bן מַ ְ
לBמַר ,יָנִיחַ ְaיַד ְ
ּּyמאל
Lים ְcלַאֲחִֵרים ָקאֵי הִָרeaי עַל הִַחeiב ְcיִָמיןַ ,רק עַל הַ ְ
הֵַtרֶL Leל הְַמפְָר ִ
Lאַר ל Bהִֶַaּ wרתִcְ ,איהe
Lם ְkתַָpא ַקָnא eפָטeר ֲאפְִa elנְִ
ָקאֵי ,וַאֲפִ elהָכֵי ָtסַק ָ
Lם "אֵין ל BזְרBעַ" ָקאֵי עַל הַָwנֶהe .מַה ָkֶMתַב הַָרמָ"א "BzסָפBת ֶtרֶק
ְמפֵָרָ L
Lאַר לַ Bרק הִֶַaּ wרתe ,לְפִי מַה ְcמִַqיק
הַBwמֵץ ְָkתבcְ eחַָiב" רBצֶה לBמַר ֲאפְִa elנְִ
הַBzסָפBת ְִaדeaר הְַַnתִחיל ִק ֶּaרת ִcזְרBעַ נְִקָרא ִמְnקBם הַewבָד" Bוָהָלְאָהe ,לְהַָnגֵן-
Lה לְ Bמּאד ְcבָָריו[Gְa * :א בְָרכָהe .מֵהַ"ַaח
אַבְָרהָם Gא הָיָה ל Bהָא"ז eלְכָֻ Cהְק ָ
Lמַע ְcצִָרי Cלְבֵָרַb Cםֵk-ן ,אֲַחֵרי ְcיֶ Lלִ Bק ֶּaרת ,וְֶדֶר-C
וְנ"צ וְאֵלִָiה ַרָaה וְהְַbרָ"א מַ ְ
הַחִַiים ַbםֵk-ן מַסְִkים ְaעִַwר הִַcין לְִחeiב ְkמָBתם אִַ Cמָkל מָקBם לְעִנְיַן ְָaרכָה
Lאַר לַ Bרק מֲֵחצִי עֶצֶם ֵaֶLין הַewבָד"e Bבֵית-הִֶַMחי
ְמצֵַcד לְהֵָקל .וַאֲפִG elא נְִ
Lיטַת הְַbרָ"א ְּcכל  LֵiֶLעֲַדיִן ִמְקצָת ִמן
eלְמַעְלָהeLָt ,ט ְcיָכBל לִסְּמָa Cזֶה עַל ִ
Lנַיִם עַל הֶַMלּ-רא] Lהַיְנe
הִֶַaּ wרת ֵLָkר לְִתפִִlין ,וְGא יְבֵָר ,CוְיBתֵר טBב ְiֶLבֵָרְ C
Lם ,אַחַת[ וִיכֵַeן לְהBצִיא
לְפִי ִמנְהָגֵנְk eהַָרמָ"א הַ"ַpל ְaסִימָן כהe ,לְהֵַaית-יBסֵף ָ
Lעֲֵריְ-תeLבָה:
Lאַר ל Bהִֶַaּ wרת eכְמִֶL Bהסְִkים ַ ְa
ָaזֶה ַbם הֶַMל-יָד ,וַאֲפְִa elנְִ
ֶר וְכ .'eעֵַiן ְaבֵית-יBסֵף ֵLְaם מֲַהִר"י
* הִַnנְהָג הַָpכBן ְiֶLהֵא הַ"eiד ֶLל ֶקL
שַּiת הֶֶַLwר וְהַ"eiד ֲאֶLר  BaצִָריְִiֶL Cהיֶה ַדוְָקא
Lמַע ִמְcבָָריו ְַcרק עֲ ִ
ֶaן-חָבִיב ְcמַ ְ
לְמַָhה מֵהְַzפִָlה לְצַד הֵַlבֲ ,אבָל ְkנִיסַת הְָרצeעָה ֶk CBzפֶל הֶֶַLwר ָzבBא לְמַעְלָה
Lמַע BiֶLתֵר טBב ְkהִַnנְהָג
Lם; ֲאבָל ְַaדְרכֵיּ-מֶLה מַ ְ
מֵהְַzפִָlה ,וְהeא הַָpכBן ,עֵַiן ָ
ֲBpֶLהגִין ַbֶLם ְִzחיבַת הְָרצeעָה ְaת CBהֶֶַLwר וְהֶַkפֶל יְִהיֶה לִיִמינֶL Bהeא לְצַד
Lמַע
Lיָרה גeפָא צִָריְzִֶL Cהיֶה נֶגֶד הֵַlב ,וְכֵן מַ ְ
Lמַע ַaְaהַ"ג ַbֶLם הְִַ w
הֵַlב ,וְכֵן מַ ְ
לְBLן הָּרא" Lלְהְַמעֵַiן  Baהֵיטֵב ְaסBף אBת יב ְaמַה ָkֶMתַב "eמְַרִחיק הֶֶַLwר ִמן
מַעְ ֶּaרת" וְכ] 'eוְעֵַiן ְaמַעֲַדֵpי יBם-טBב אBת כ ָkֶLתַב :וְאeלַי הָכֵי ֵtר BLeוְכ 'eוְכָל
זֶה ּcחַק ,עַד ָkאן לְBLנ ;Bוְלַעֲנִeiת ַcעְִzי אֵין זֶה ּcחַק ְkלָל וְכֵן הeא הֱָאמֶת לְפִי
Lם ְcאֵין לְהְַרִחיב הְַרֵaה אֶת ֶkפֶל ֶקֶLר הָעֲנִיבָהַ ,רק
Lמַע ָ
מַה ָkֶMתַב הַַaהַ"ג[cְ ,מַ ְ
ְֵkדי ְzִֶLהיֶה הְָרצeעָה עBבֶֶרת ְaתBכָ ,dוְהַ ּkל ִמַhעַם ְֵkדי ְִiֶLהיֶה ְמקBם ִהecק
הְָרצeעָה סָמ Ceלְַzפִָlה וְGא לְצַד מַָhהe ,כ"ִָvֶL Lרי Cלִָfהֵר HֶLא יְִתַרחֵק הֶֶַLwר
ֶLל י"eד ebפָא מֵהְַzפִָlה לְצַד מַָhהe ,כְמָkֶL Bתַב ְaסָעִיף ב; וְזֶה eהַ ּkל נִכְלָל ְaמַה
ֶMאָמַר הְַbמָָרא ְcהֶֶַLwר צִָרי CלְִהיBת לְמַעְלָה וְGא לְמַָhה .וְִהֵpה ִמBLְlן הַֻMלְחָן-
Lמַע ְcסBבֵר ְkמֲַהִר"י ֶaן-חָבִיב ִמְcכָתַב ְiֶLהֵא הַ"eiד ֶLל ֶקֶLר
עָר CeלִכְאָBרה מַ ְ
Lמַע ְcבַָnקBם BzֶLחֵב הְָרצeעָה ֶkַaפֶל אֵינֶ epלְצַד הֵַlב ִkי ִאם לְצַד חeץ;
וְכ 'eמַ ְ
Lיטַת ַaעַל-הַָnאBר הַenבָא
שֶה ִ ְk
ֲאבָל יֵ LלְִדחBת ְcכַָeנָתַ Bרק לְמַעֵט HֶLא נַעֲ ּ
ְaבֵית-יBסֵף ְiֶLהֵא הְַzפִָlה ֶLל יָד לְצַד הֵַlב וְהֶֶַLwר לְצַד חeץֲ ,אבָל ָaזֶה ְרeLת
שBת ְkמָה ְִiֶLרצֶה .וְאַף-עַלִt-י ֶLהֶעְַcפְנ eאֶת הִַnנְהָג ֶLל הְַַcרכֵיּ-מֶLה,
ְaיָד Bלַעֲ ּ
ִמָkל מָקBם הַBpהֵג ְkמֲַהִר"י ֶaן-חָבִיב אֵין לְִמחBת ְaיָדִk Bי יֶ Lל Bעַל ִמי לִסְּמ,C
ַbם עַל-יְדֵי ִמנְהָג BטBב HֶLא יָזeז הַ"eiד לְעBלָם מֵהַַaיִת ,מַה ֶMאֵין ֵkן לְפִי
Lנָה ְaרָeרה * :יֵ Lלִָfהֵר .עֵַiן ְaבֵאeר הְַbרָ"א
ִLמיָרה לָזֶה; אeלָם ֶaאֱמֶת יֵ Lלָזֶה עֵצָה אַחֶֶרת ,וְעֵַiן ֶnַaה ָkֶLתַבְנְִa eמ ְ
מַה ֶMאָנ eנֲBהגִין ְkהְַַcרכֵיּ-מֶLה צִָריְa Cכָל עֵת ְ
ֵiִvֶLן עַל זֶה"ַpַk :ל ,וְרBצֶה לBמַר ְִcדין זֶה יֶ Lלַb Bםֵk-ן מָקBר מֵהְַbמָָראcְ ,מeכָח ֶLאֵין לְהְַרִחיק הֶֶַLwר מֵהְַzפִִlיןe ,כְמָkֶL Bתַב ְaעַצְמְִa Bדבָָריו הְַBwדִמים * :הִַnנְהָג
ְִzרebם 1 :מְַרֵtק.
Lעַר הַeiִvן
ַ
Lבeת-יַעֲּקב eבְאְַרצBת-הַחִַiים ,וְעַלָk-לָt-נִים ְaלִי בְָרכָה) :ח KאֲַחרBנִים ,וְכֵן
Lאֵָרי אֲַחרBנִים) :ז Kעֵַiן ְִaתeLבַת ְ
)הeLzְ Kבַת הַָרמָ"א) :ו"ַa Kח וְאֵלִָiה ַרָaה וְהְַָbר"א ְ e
"ָaLא:
Lמַע ַbםֵk-ן BqֶLבֵר ְGcא ְkהַָר ְ
ּGLמה) :יב Kהָּרא" ,Lוְהְַbרָ"א ְaבֵאeר Bמַ ְ
Lעֲֵריְ-תeLבָה) :יאLֻ Kלְחַןְ -
"Lי ְמנָחBת לז ע"א) :ט Kיַד-אֶפְַריִם) :י Kעֵַiן ַ ְa
Lמַע מֵַר ִ
מַ ְ
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3. La coutume exacte consiste à faire en sorte que la ma’abarta (A) dans laquelle passe la
lanière soit placée du côté de l’épaule (12) et la qetsitsa (B) du côté de l’avant-bras.
4. (13) Rien ne doit (14) séparer les tefilin de la peau, que ce soit
MICHNA BEROURA
3. (12) et la qetsitsa… : dans le cas où un gaucher met les tefilin d’un
droitier, ou dans le cas inverse, et qu’il ne peut pas sortir la lanière pour la
fixer conformément à la loi, on se reportera au « Béour Halakha ».

4. (13) Rien ne doit… : puisqu’il est dit : « sur ta main » [Chemoth 13,

Notes
ma’abarta : il s’agit de la partie de la
base des tefilin dans laquelle passe la
lanière.

9] ; et au sujet des tefilin de la tête, il est dit : « entre tes yeux » [idem].

(14) séparer : même s’il s’agit d’une séparation infime. Et lekhat’hila, il convient même de veiller
Abrégés du « Béour Halakha » et du « Cha’ar haTsioun »

La coutume exacte consiste à faire en sorte… : cependant si un gaucher n’a que la paire de tefilin d’un droitier à sa disposition, ou vice-versa, il conviendra de placer la ma’abarta vers la main (C) et le boîtier du côté de l’épaule (D) afin que le youd
se trouve du côté du cœur, vers l’intérieur. Le « ’Hayei Adam » propose quant à lui de retirer la lanière et de l’introduire de l’autre
côté du boîtier, de sorte que le youd soit du côté du cœur (E). Mais d’après moi, cette décision est discutable, car il se peut que,
si le nœud n’est pas orienté face au boîtier, il ne soit pas considéré comme un youd (Béour Halakha).
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Mais si on gratte et qu’on la sépare [de l’autre], (79) c’est kacher et cela ne relève pas de
(80) ’haq tokhoth,
MICHNA BEROURA

(79) c’est kacher : la règle est la même si le pied d’une lettre, son toit ou sa partie médiane ne sont pas bordés de
parchemin parce qu’ils atteignent son extrémité, on pourra les gratter un peu ; ce cas n’est en effet pas pire que celui
où une lettre est collée à une autre et où un grattage s’avère efficace. Sache que dans ces cas, le problème de chélo
kessidran ne se pose pas, comme on le verra infra, au sa’if 25, car on n’ajoute rien au corps même de la lettre. Même
les lettres du Nom d’Hachem qu’on a fini [d’écrire] alors qu’elles sont collées par le bas, il est permis de les gratter.
(80) ’haq tokhoth : il s’agit d’un cas où la forme de la lettre n’a pas été altérée du fait qu’elle était collée [à une
autre]. Mais si elle a perdu sa forme (A) et qu’un enfant n’est pas capable de la lire, et a fortiori si elle a pris la forme
d’une autre lettre – comme c’est le cas si le dos d’un vav se colle à un noun courbé (B) sur une surface si large que
[ces lettres] ont désormais l’apparence d’un tèth (C), si bien qu’un enfant ni particulièrement intelligent, ni idiot, la
lit comme un tèth – le grattage de la jonction ne serait d’aucun secours (D). Ce cas ressemble en effet à celui d’un
mem qui s’est fermé, et [dont la correction par un grattage] relève de ’haq tokhoth. C’est pourquoi il faudra gratter le
noun en plus [du vav] (E), parce que sa forme a aussi été altérée et qu’il a été rendu passoul par cette jonction ; ainsi
en est-il de tous les autres cas similaires.
Abrégés du « Béour Halakha » et du « Cha’ar haTsioun »

Mais si on gratte et qu’on la sépare... : [cette correction sera possible] même si les lettres se sont collées avant qu’on
ait fini de les tracer. Mais le « Béour haGra » et le « Cha’arei Efraïm » émettent des réserves sur cette décision du « Choul’han
’Aroukh ». D’après le « Cha’arei Efraïm », il sera possible de les séparer en grattant seulement si le fait de retracer la lettre nous
confronterait au problème de chélo kessidran (Béour Halakha).
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ִה ְלכBת ְִ zפ ִlין ִסי ָמן לב

מז

ְaאֵר הַBbלָה

יBסֵף
ֵaית-
שּאָ) dעזְִk Kמין ָcלֶ"ת *יֵ Lלְהְַחִמיר וְלBמַר ְGcא סִַbי ִiֶLְkגְרּר הַָiרֵ Cלְבַד א Bהַָbג לְב
)עו* Kק וְֵרי"ֶL Lעֲ ָ
ַד ק
Lמָעeת ְeLzבַת
ִמְ ַn
Lנֵיהֶם.
וְיַחֲזּר וְיִכְְzבְִֶk epמין ֵרי"ִ* ,LמeMם ְcבֵין הַָbג eבֵין הַָiרֵ Cנַעֲשּ) eל] Kל[ ְaפִeqלִ ,הלְ Cָkצִָרי Cלִגְרּר ְ
"ָaLא ר הָרּא"L
הַָר ְ
דְִa dהלְכBת ְzפִִlין וְסֵפֶר
וְִאם נְִדְָaקה אBת לְאBתֵa ,ין קֶּדם ָbzִֶLמֵר ֵaין אַחַר )עחִpֶL Kגְְמָרהָt ,סeל* .וְִאם ר ַָbרר )לא] Kלא[ וְִהפְִריָ
וְהַָbהBת
הְַzרָeמה
)עטֵLָk* Kר וְGא ִמְֵwרי )פ Kחַק BzכBת ,מֵאַחַר ֶLהָאBת עַצְמָ dהָיְתָה ְkתeבָה )פאְִk Kתewנָ) .dפב Kש ִאם נָגְעַ* eרגְל
ֵי מַיְמBנִי ש ְeLzבַת
"ָaLא ְeתeLבַת הַָרְמ"ַaן סִימָן רל"ו ְeתרeמַת-הֶֶַLcן סִימָן מ"ח
הַָר ְ

ַaאֵר הֵיטֵב

Lעֲֵרי ְתeLבָה
ַ
Lמeאֵל סי' קפח
]ל[ ְaפִeqל .עבה"ט eמ"ש ִמְeLzבַת מַהֲִר"י הֵַlוִי eמג"א ,עֵַiן ְִaתeLבַת ְcבַרְ -
ָkֶLתַב ֶLאע"פ ַnֶLהֲִר"י הֵַlוִי ִהִzיר ְaבֵרeר לִגְּרר הַך' ְִaֶLמַlת ֱאGהֶי ,Eנְִראֶה ֶLעצהיו"ט ִאם
Mאֵר
LרַiֶL ,אֲִריכְִa Bתִחָlה הֶָרגֶל עַד ְִiֶLהיֶה יBתֵר ִמ Bbַbוְאח"כ יִגְְררְ Bקצָת מֵהַָbג ְֵkדי ִָiֶL
אֶפְ ָ
ֶָaרגֶל ִkפְלַיִם ְkפִי מַעֲשֵּה צַeרת הָאBת לְכְִַzחָlהְּaֶL ,אפֶן זֶה אֵין מֲBחִקים הָאBת ְkעֵין חַק BzכBת
LיכB
ִk CLפְלַיִם ְkהַָbג מְַk Lָnמ"ש הַמ"אֲ ,חָדאcְ ,כֵיוָן ִֶLהְמ ִ
עכ"ל .וְנְִראֶה ִcס"ל ֶLא"א לְִמ ּ
CL
MיטBת כ"כ ,וְגַם ְִiֶLְkמ ּ
Lנַיִם ְַaרגְלִָ dמְָqתמָא אֵין ֶרוַח ֵaין הַ ִ
ָּaרחַב כ"כ עַד ְִkֶLמעַט ִtיְ -
Lנַיִם ְָkרְח dָaיְִהיֶה יBתֵר ָbדBל ְמּאד ֶLאֵין Bcמֶה לָa BאִBתBiת הְַbדBלBת ,לָכֵן ָkתַב
eLב הֶָרגֶל ִtיְ -
Lיַ Cרק ְמעַט ְִiֶLהיֶה אָּרִ Cמן הַָbג ְקצָת וְאח"כ יִגְּרר ,וְצ"ע ִאם ִaכה"ג הְִַbריָרה ֻמֶֶzרת
ְַiֶLמ ִ
ְaאִBתBiת הֵַMם ְָnֶLcא ִkפְלַיִם לָאו לְעִekבָא הeא .וְעֵַiן ְaיַד-אֶפְַריִם מ"ש ָaזֶה עַל ִcבְֵרי מַהֲִר"י
הפְִריָד .dעבה"ט .וְכָתַב בר"י ְaֶLסֵפֶר ֵaית
הֵַlוִי זַ"ל וְעֵַiן מ"ש ְaס"ק ִlֶLפְנֵי זֶה] :לא[ וְִ

אֲַחָריו ֲאבָל Gא אַחַרcְ ,Cָk-אָז הָוָה HֶLא ְkסְִדָרן eפָסeל ְִaתפִִlיןzְ .פִִlין ִpֶLזְֵַncן
Mיטָה הֶאֱִריC
Lלִים מֶּ CֶLרחַב הַ ִ
Lה כָ"ף eLְtטָה Bqַaף לְהַ ְ
לַBqפֵר לִכְ ּzב ְaפָָר ָ
Mיטָה וְנְִמצֵאת ּרחַב הַָbג Bcמֶה לְָדלֶ"ת
LיֶL dָbַb Cל "ָkף עַד ִֶLהִbיעַ לְסBף הַ ִ
וְִהְמ ִ
ְbדBלָה אֵ Bריְb LדBלָה ,מַה ִcינ ?Bעֵַiן הִָר"י הֵַlוִי סי' פא ,וְעֵַiן ס"ק ְlֶLאַחַר זֶה,
Lמeאֵל סִימָן קסג:
eבְִתeLבַת ַpִbת-וְָרִדים חא"ח ְkלָל ב סִימָן טe ,בְִתeLבַת ְcבַרְ -
)לְa Kפִeqל .ר"ל ִkי ְִkתיבַת הַ"ֵnם ְtתeחָה הִיא ְaב' ְִkתיבBתcְ ,הַיְנִ eמְִzחָlה ְBkתבִין
שה הְַtסeל cְ Baהַיְנe
ְkמ Bנ"eן ְkפeפָה וְאח"כ Bzלִין ִמְk dcִָvמ Bוָי"ו ,א"כ ּkל ַpֶLעֲָּ
הַָeי"ו צִָרי Cלִגְּרר ֲֻ ,Blkאבָל הַ"epן ִpֶLכְְzבָה ְaהֶכְֵLר א"צ לְגְָרָר ,dלְאֵַetקי ְֵaרי"L
שּאְָk dעֵין ָcלֶ"ת ִcבְפַעַם א' נִכְַzב הַ ּkל ִaפְסeל ,צִָרי Cלְגְָררe .Blkֻ Bלְפ"ז ה"ה
ֶLעֲ ָ
שּה ְtסeל ִaכְִתיבָה אַחַת א"צ לִגְּרר אֶָlא
Lנֵי כְִתיבBת ְkמ Bג' וְנַעֲָ
ְaכָל אBת ִpֶLכְָzב ְ ִa
שּה zָ Baג ְkעֵין ָcלֶ"ת ,סִַbי לְֵiֶLְk dגָרֵר הַָbג א Bהַָiרֵ Cעִם הַָzג וְיַחֲּזר וְיִכְְzבְִֶk epמין ֵרי" ,Lוְהְַַnחִמיר ַbם ָaזֶה תע"ב ,לְב Leוְל"ח.
אָBת .dוְִאם ָkתַב ִמְִzחָlה ֵרי" Lוְאח"כ טָעָה וְעָ ָ
שּה ַbג ֶLל הַ"ָkף ָרחָב צִָריewzִ Cן לְִמּחק ָkל הַָbגֲ ,אפְִִa elמַlת ֱאGהֶי EיָכBל
ֶרגֶל הַ"ָkף צִָרי CלְִהיBת ִkפְלַיִם ָbַkג HֶLא ְִzדמֶה ְֵkרי"ְִa .LתeLבַת מֲַהִר"י הֵַlוִי סִימָן פא ָkתַבִ :אם עָ ָ
ִtLיר ָcמֵי ,עֵַiן ס"ק ִlֶLפְנֵי זֶה) :לא KוְִהפְִריָדֵLָk dר .נ"ל ְcה"ה
 CLהֶָרגֶל ְִiֶLהיֶה ִkפְלַיִם ְkמ Bהַָbג ַ
לְמְָחק ,Bאַ Cיִָfהֵר HֶLא יְִמחַק הֶָרגֶל .וְהַמ"א ָkתַב :וְל"נ ִֶLאם יָכBל לְִמ ּ
Mאי לְגָרֵר ְקצָת ְGcא גָרַע ִמְִpדַaק אBת לְאBתָk .תַב הַ"ַaח ְaא"ע סִימָן קכהִcְ ,אם ָkל ּאֶר CהָאBת ְcבָeקה לַחֲבְֶרָG dzא מֲַהנֵי
ִאם ֶרגֶל הַך' מִַbיעַ לְסBף הְַwלָף ְaלִי הֵֶwףַ ,ר ַ

Lנָה ְaרָeרה
ִמ ְ

ֵaאeר ֲהלָכָה

שּה ִaפְסeלֲ ,אבָל ִאם נְִדַaק לְאַחַר הְִַkתיבָה אֵין צִָרי Cלָזֶה ַcוְָקא
ֶה ְcהַחְַרטBם נַעֲָ
שּאְִk Bמין ֵרי" ,Lוְּכל ְkהַאי ַbוְנָא ַpֶLעֲשּ
)עו Kוְֵרי" .Lא Bוָי"ו ֶLעֲ ָ
ָה ְִbריַרת הַחְַרטBםcְ ,הeא הִַcין ְcיָכBל לִגְּרר מֵהַ"epן עַד ְiֶLבְַhלִֶ epמַevרת אBת.
מין ָcלֶ"ת .וְהeא הִַcין ְaגֶַL Bbל "ָkף eLְtט
ִaכְִתיבָה אֶחָת) :עזְִk K
Lרeת ַbםֵk-ן ְִbריַרת ֲחצִי חְַרטBם ,וְזֶה ָzלeי
הלָכָה .וְצִָרי Cעִeiן ִאם מֲַהנֵי ָaזֶה ִpֶLכְַzב ְaכְַ
שּאָ Bרחָב עַד ְִpֶLראֶה ְָkדלֶ"ת אֵ Bרי" ,Lוְעֵַiן ְaבֵאeר ֲ
ֶLעֲ ָ
Lר ְcהeא ַרק לְכְִַzחָlה,
ִאם ְaעַלְמָא ָkל הַחְַרטBם הeא לְעִekבָא ְaמֵ"ם א Bאֶפְ ָ
וְהַBqפְִרים נִכְ ָ
מָרה .הָאBת
Lלִין ָaזֶה ַaעֲּונBתֵינ eהַָרִaים) :עחִpֶL Kגְְ
שּה ַbג ָרחָב לְך'
מין ָcלֶ"ת וְכ .'eוְִאם עָ ָ
שּאְִָk d
וְצִָרי Cעִeiן * :וְֵרי"ֶL Lעֲ ָ
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 CLהֶָרגֶל עַד ְִiֶLהיֶה
eLְtטָה עַד ְִpֶLראֶה ְkמֵ Bרי"ָk ,Lתַב הַָnגֵן-אַבְָרהָם ְcיְִמ ּ
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ִkפְלַיִם ְkמ Bהַָbג ]וְִאם הִַkפְלַיִם הeא לְעִekבָא א Bלְכְִַzחָlה ,עֵַiן לְַקָnן ְaסִימָן לו
הָאBת ִמָevרָתֲ ,dאפִ elהָכֵי ָtסeלcְ ,בָעִינָן ְiֶLהֵא הָאBת ֻמָwף ְbוִיל .וְִ
ָk ,CLתַב הַָnגֵן-אַבְָרהָם ֵLְaם
אם ְִaדינֵי צַeרת הָאִBתBiת[ .וְִאם אֵין ל BמָקBם לְִמ ּ
אין הִָרי"ל ,וְכֵן סָתַם הְִַtריְ-מגִָדים ְaסִימָן לו ְaצַeרת הָאִBתBiתִcְ ,תewנ Bהeא ְִiֶLמחַק
נְִתְַt
Mט eהָאִBתBiת ִמ ּkחַ לַחeת הְַcיִBwֶL ,Bרין 'גִיפְלָאסִין ,'1עַד ְִpֶLרִ
אם ָkל הַָbגcִ ,גְִריַרת הַָiתֵר ְaוַַcאי Gא מֲַהנֵי ָaזֶה ֲַcהוֵי חַק BzכBת מַ ,Lָnוַאֲפְִִa elמַlת
ְִkדבִeקיןִe ,מָkל מָקBם נְִראֶה ֶLאֵין הָאִBתBiת נBגְעִיןֵLָk ,ר; וְִ
ֶבֶןֱ -אGהֶי EיָכBל לְמְָחק ,Bאַ Cיִָfהֵר HֶLא יְִמחַק הֶָרגֶל .וְצִָרי Cעִeiןֲ ,הGא ָדמֵי לְֵרי"L
שּה זֶה לְאַחַר הְִַkתיבָהֲ ,אפִ elהָכֵי ָtסeל ,א
הָאִBתBiת נBגְעִין ,אַף ַpֶLעֲָ
שּאְִk Bמין ד' ְcפָסַק הַֻMלְחָן-עָרcְ Ceצִָרי Cלִגְּרר ִֻ BlkמeMם ְcנִכְָzב ְaפַעַם
ֶLעֲ ָ
Lם ,וְעֵַiן לְעֵיל
Lמeאֵל ,עֵַiן ָ
הָעֶזֶר ְaסִימָן קכה סָעִיף טז ְaהַe d"ָbבְבֵיתְ -
אַחַת ,וְהָכֵי נֵַnי ִcכְוָתֵ ,dוְעֵַiן ְaיַד-אֶפְַריִם nְֶLחֵַlק ְקצָת ָaזֶה וְּדחַק .אַחַרCָk-
ְaבֵאeר ֲהלָכָה ְaסBף סָעִיף טז .וְִאם נְִ
שאְִk Bמין ד'
Lיטeת ְָcדמֵי לְֵרי"ֶL Lעֲ ָּ
מצָא ִדeaק ֵaין אBת לְאBת מָצָאִתי ְִaחֵLecי ר' עֲִקיבָא אֵיגֶר ָkֶLתַב ִaפְ ִ
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ֶLְkהBצִיא eסֵפֶרָBz-רה לְִקִריאָה ,עֵַiן לְַק
Lעֲֵריְ-תeLבָה ְaסָעִיףָ-קטָן יב ]כא[ ְaמַה ֶMהֶעְִzיק ָaזֶה ֵLְaם ְeLzבַת ַpִbת-
]וְעֵַiן ַ ְa
ְִaמ ְ
Lנָה ְaרָeרה) :עטֵLָk Kר .וְהeא הִַcין ִאם )צַ Kרגְלֵי הָאִB
תBiת א Bגַָbן וְָרִדים ,וְצִָרי Cעִeiן ִאם יֵ Lלִסְּמ Cעַל זֶה אֲַחֵרי ָkֶLל הָאֲַחרBנִים מְַחִמיִרין ְcצִָריC
שאָ Bרחָב ְִkמין
ַע עַלָk-לָt-נִים לְִמּחק הַָbג[ .אִַ Cאי ִאְתַרִnי ֵkן ְaך' ֶLל ֱאGהֶיֶL Eעֲ ָּ
Mאי לְגָרֵר ְקצָתGcְ ,א גָר
וְאְֶמצָעָן מִַbיעַ לַBqף ְaלִי הֵֶwף ְקלָףַ ,ר ַ
CL
ְִדָרן ,ד' אֵ Bרי" ,Lנְִראֶה ְcיֵ Lלִסְּמ Cלְהֵָקל ְַcדי ְִaמִחיַקת הַָbג ִאם אֵין ל BמָקBם לְִמ ּ
ִמְִpדַaק אBת לְאBת ְcמֲַהנֵי גְִריָרה .וְַדע ְcבָזֶה אֵין ְמעֵַkב HֶLא ְkס
שּאְִk Bמין ד' מֵֵקל הְִַtרי חָָד ,Lוֶהֱבִיא Bהֲַַnחצִית-
ָאBת .וַאֲפִ elהֶָרגֶל ,אֲַחֵרי ַbֶLם ְֵaרי"ֶL Lעֲ ָ
ְַkמּבאָר לְַקָnן ְaסָעִיף כה ,מֵאַחַר ְcאֵין מBסִיף ְaגeף ה
Lיו ִהִpיחַ ִcבְֵרי
הֶֶַMקלַcְ ,די ְiֶLבְַhלִֶ epמַevרת אBת ,וְגַם הַָbאBן רע"א ְִaחָ ec
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Mאי לִגְּר
)צאְa KאִBתBiת הֵַMם ִpֶLגְְמר eוְִדָeaקן לְמַָhה ַר ַ
Lיָא ֶLל הְִַtרי חָָדְe) Lתִמָiה
הַֻMלְחָן-עָרָa Ceזֶה ְaצִָרי Cעִeiן מֲֵחמַת אָBת dהְַֻ w
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ָpַzLה הָאBת ִמָevרָת dעַ
BzכBתe .מַיְרֵי )צבHֶL Kא נְִ
ַר וְכ .'eעֵַiן ְִaחֵLecי ר' עֲִקיבָא אֵיגֶרe ,כְהַאי
HֶLא זְכָר * :KBיֵ Lלְהְַחִמיר וְלBמ
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ֵpַzLית הָאBת ִמָevרָתd
ִאם נְִ
ַbוְנָא ָkתַב הֲַַnחצִית-הֶֶַMקל ֵLְaם הְִַtרי חָָדִ * :LמeMם ְcבֵין הַָbג eבֵין הַָiרֵC
ֵpַzLית לְצַeרת אBת אַחֶֶרתְk ,גBן וָי"ו ְִpֶLדַaק a
נְִ
ְסBפ Bלְנ"eן ְkפeפָה וְכִk .'eי ְaפַעַם אַחַת נִכְָzב הַ ּkל ְֶkדֶר CהְַBkתבִיןe .לְפִי זֶה ִאם ִמְִzחָlה ָkתַב ֵריL
שה ָz Baג ְkעֵין ָcלֶ"ת ,סִַbי לִֵiֶLְk dגְּרר הַָbג א Bהַָiרֵ Cעִם הַָzג
ט Lֵtוְאַחַר Cָk-טָעָה וְעָ ָּ
ִeacק עָב ְִpֶLראֵית ְkצַeרת טֵי"ת ,עַד zִֶLינBק ְGcא חִַkים וְGא ִ
הפְִריָד dוְכ .'eאַף ִאם
יְִקָרא אBת Bלְטֵי"תG ,א מֲַהנֵי גְִריַרת הִַeacק ָaזֶהcְ ,הָוֵי ְkמֵ"ם ִpֶLסְְzמָה וְיַחֲּזר וְיִכְְzבְִֶk epמין ֵרי" ,Lלבוש ופמ"ג * :וְִאם ָbרַר וְִ
Lעֲֵרי-אֶפְַריִם
שּה הְַcבֵקeת ּקֶדם ִpֶLגְמַר הָאBת .וְעֵַiן ְaבֵאeר הְַbרָ"א eבְסֵפֶר ַ
נַעֲָ
ָpַzLה
ִeמְֵwרי חַק BzכBת ,וְעַלֵk-ן צִָרי Cלִגְּרר )צגַb Kם הַ"epןַbֶL ,ם הeא נְִ
Lם ִמַcעַת
לְמהרא"ז מְַרָbלִBiתִcְ ,דין זֶה ְLֻcלְחָן-עָר Ceיֵ Lלְפְַקֵtק e ,Baמeכָח ָ
.
d
ָ
נ
e
ִמָevרת Bוְנִפְסַל עַל-יְדֵי הִַeacק ,וְכֵן ּkל Biַkצֵא ָaזֶה) :פאְִk Kתw
Lעִָרים cְ BlֶLאֵין לְהֵָקל  Baאֶָlא ְִaתפִִlין ְeמזeזBת ִcכְִדיעֲבַד
Lעֲֵרי-אֶפְַריִם ְaפְִתחֵי ְ
ַ
ה
ָ
ל
ק
ְ
ְ
ל
eבְנָפְלָה ִטַtת ְcיְa ,Bסָעִיף יז ,אַף ְcנִכְְzבָה ִמְִzחָlה ְִkתewנָ ,dנְִתַק
ָcמֵיִcְ ,אם הָיָה צִָריְ Cמִחיָקה הָיָה נִפְסָל ִמeMם HֶLא ְkסְִדָרןֲ ,אבָל ְaסֵפֶרָBz-רה
עַל-יְדֵי הִַָthה וְאֵינָ dנִֶkרֶת ,מַה ֶMאֵין ֵkן ָaזֶה ֲַcאפִּ elקֶדם ה
ְִַbריָרה נִָkר וְכֵן ְִaתפִִlין ְeמזeזBת ִאם Gא ָkתַב עֲַדיִן הֵַzבBת ֶLאַחַר זֶהG ,א מֲַהנֵי ְִbריַרת
הֵיטֵב ָkל אBת ִaפְנֵי עַצְמָe ;dלְפִי זֶה ִאם ָkל ּאֶר CהָאBת ְcבָeקה הְַcבֵקeת לְבַד ִאם נְִדַaק ּקֶדם ִpֶLגְמַר הָאBת וְגָמַר הָאBת ִaפְסeלֵLָk * :ר וְGא
Lנָה ְaרָeרה ְaמַה ָkֶMתַבְנ" eוְִאם ֶרגֶל" וְכ ,'eהeא ְמּבאָר ִמַnה
מְֵwרי וְכ .'eעֵַiן ְִaמ ְ
Lעֲֵרי-אֶפְַריִם ִ
לֲַחבְֶרָG dzא מֲַהנֵי גְִריָרה ,וְהְִַtרי חָָד Lמֵֵקל ָaזֶה .וְעֵַiן ַ ְa
אפִַ elרק ְkחeט ְַcקיְמָא לָן ְcמֲַהנֵי גְִריָרה ֲאפִ elנְִדַaק הָאBת ְִaתִחָlתַ * :Bרגְלֵי הַהֵ"א וְכ .'eעֵַiן
eבִנְִתיב-חִַiים) :פבִ Kאם נָגְעֲ .eאבָל ִאם יֵ Lהֶפְסֵק ַcק ֲ
Lנָה ְaרָeרה ְaמַה ָkֶMתַבְנּcְ" eכל ֶLאֵין צַeרת הָאBת" וְכ ,'eלְBLן ח"מ ְaאֶבֶן-
ְִaמ ְ
הָעֶזֶר עי"שe ,בְמַה ָkֶMתַב "וְאַף ִאם נְִדַaק וְכְּa 'eאפֶן ֶLהִַzינBק יֵBדעַ ֶLהeא הֵ"א וְכֵk ,"'eן נְִראֶה ָaרeר ִמְcהֵבִיא הֵַaית-יBסֵף ְaסִימָן זֶה eבְל"ו מָקBר לָזֶה ִמִcבְֵרי מֲַהִרי"ק
Lם ַbםֵk-ן הָכֵיִcְ ,אי לָאו הָכֵי Gא
ֶMר ;Lוְכֵן הֵבִיא ִמְzרeמַת-הֶֶַLcן eמeכָח ָ
Lם ְaסBף הַ ּ
Lם ֲהGא אַיְרֵי ְaהְֶדיָא ְaהָכֵי ְַkמּבאָר ָ
ֶLר Lעא ,וְ ָ
ֶLר Lצח ,וְHֶLא ְkמָkֶL Bתַב ּ ְa
ּ ְa
ְִzרebם 1 :נBזֵל ]ָcלִיל[.
Lעַר הַeiִvן
ַ
Lם וְכָלֵkֶL-ן לְמַעְלָה) :צב Kמָגֵן-אַבְָרהָם וְֶדֶר-Cהַחִַiים ְִaקִריאַת הַָBzרה) :צגְִt Kריְ-מגִָדים:
Lה) :צאְִt Kריְ-מגִָדים עֵַiן ָ
)צ Kמָגֵן-אַבְָרהָם eפְִרי ָ
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ִה ְלכBת ְִ zפ ִlין ִסי ָמן לב

ל ְeLzבַת הִָריבַ"L
לְַדעַת הַָרְמ"ַaן ְaפֶרֶק
ב ְcגִִhין מ ְמגִָlה יח
ְמנָחBת לב נ ֶtרֶק ַקָnא
סBפְִרים
ְcמֶַqכֶת
ס סֵפֶר הְַzרָeמה קצח
ַaהֲלָכBת
וְהְַָnרְcכִי
ְקטַBpת ע סְמַ"ק
וְהָּרא" Lפ הָּרא"L
ְaסֵֶדר ִewzן ְzפִִlין
Lם eסְמַ"ג
צ הָּרא"ָ L
eסְמַ"ק וְסֵפֶר הְַzרָeמה
סִימָן רה

zִֶLינBק ְGcא חִַkים וְGא ִט LֵtיָכBל לְִקרBתָםֻ ,מָzר לְהַעֲבִיר ֻקלְמBס עֲלֵיהֶם לְהִֵטיב הְַkתָב eלְחְַBLc
וְGא הָוֵי HֶLא )מגְk Kסְִדָרן :כח ל יֵ Lלִָfהֵר )קכטHֶL Kא יִָkנֵס רּא Lהַָlמֶ"ד )מד] Kמד[ )קלֲַa Kאוִיר
LגeרBת ְaפִיו צִָריC
B iLת )קלגְ K
הַהֵ"א )קלא Kא Bהַחֵי"ת ֲאפִ) elקלבGְa Kא נְגִיעָה :כט מ ִאם אֵין הַָָtר ִ
ס
Mאי לִכְּzב אֶָlא ִאםֵk-ן )קלה KיֵBדעַ לְִקרBת :לא ִאם אֵינB
ִiֶLכְּzב )קלדִ Kמ) CBzמה Kהְַkתָב :ל נ אֵינַ Bר ַ
Bkתֵב )קלוִ Kמ) CBzמו KהְַkתָבG ,א יִכְּzב )קלז Kעַלֶt-ה ְַnֶLקֶרא אBת Bאַחֵר ,אֶָlא ִאםֵk-ן יַחֲזּר הeא
ֶ"ד :הגה ְִiֶLהי eגַם הֵם ֻמָwפִים
)קלח Kוְיְִקָרא ְaפִיו :לב ע צִָרי Cלְהִַpיחַ חָלָק )קלט Kלְמַעְלָה ְֵkדי גַ) dָbמזֶL Kל לָמ
Lעeר "ָkף וְנ"eן )קמeLְt Kטָהe ,בְִתִחָlתָן וְסBפָן פ אֵין צִָריC
ְbוִיל )תשובת מהרי"ל סימן קלז וב"שe ,Kלְמַָhה ִ ְk
ַ )קמאְk Kלָל :הגה ִמיה eנָהֲג eהַBqפְִרים לְהִַpיחַ )קמבְ Kקצָת ְִaתִחָlה וָסBף )אגור ,רוקח .Kוְצִָרי Cלְהִַpיחַ ֵaין ָkל
לְהִַpיח
ּyעֲָרה ְkמB
Lיטָהe ,בֵין ָkל אBת ְִkמGא )קמה Kחeט הַ ַ
Mיִטים ְִkמGא )קמדִ K
ֵzבָה וְתֵבָה ְִkמGא )מח) Kקמג KאBת וְכֵן ֵaין הַ ִ
צ
ְaסֵפֶרָBz-רהe ,כְמְִiֶL Bתָaאֵר ְaטeר יֶBרהֵ-דעָהַb .ם צִָרי Cלְהִַpיחַ )קמוְ Kמעַט חָלָק ֵaין ָtסeק )מט Kלְפָסeק :לג יַעֲשֶּה

ַaאֵר הֵיטֵב

Lעֲֵרי ְתeLבָה
ַ

ּLחר אֶָlא דBמֶה לְלָבָן ֶֻLהכְהָה
שֶה ע"ש] :מד[ ַaאֲוִיר ֲאבָל ִאם ְִaתִחַlת הְִַkתיבָה Gא הָיָה הְַcיָ B
ַcף יט ֵaַbי ְמלֶאכֶת מֲַחֶLבֶת נְִראֶה ֵkן ,וְצִָרי CלְִהְתיֵַMב לְמַעֲ ּ
מְַרִאית Bא Bלְּאֶדם וְצִָרי Cלְהַעֲבִיר עָלָיו ֻקלְמBס ,הָוֵי HֶLא ְkסְִדָרן ,מ"א:
Lאַר ַרק רֶּLם אְַדמִeמית מֵהֲַחֻלָcה ֶLל הְַcי Bהָוֵי HֶLא ְkסְִדָרן ,מ"א:
ְִדָרן .וְַדוְָקא wְֶLְkצָת צֶבַע הְַcיַ Bקָiםֲ ,אבָל ִאם ָקפְצָה ָkל הְַcי Bמֵהְַwלָף וְGא נְִ
)מגְk Kס
Lיִרים לְגְַמֵרי ע"כ.
ֲוִיר הַהֵ"א .וְִאם נִכְנַס לְת CBד' וְנְִראֵית ְkה' ָtסeל ,הַָרמָ"א ְaא"ע סִימָן קכה ססי"ח .וְעֵַiן ְaמ"א ֵiִqֶLם ְaזה"ל :וְכָתַב ִaכנה"ג  LֵiֶLמַכְ ִ
)מדַa Kא
Lגָeרה ְaפִיוֻ ,מָzר לִכְ ּzב אָBתִ dמְקצָת ְaע"פ,
Lה ְ
ָב .וְִאם ִמְקצָת הַָָtר ָ
וְצָוַח עָלָיו ִkכְרeכְיָא הְַמחֵַaר יַד-אֲַהּרן ֶLאֵינֵk Bן וְGא מָצִינִ eמי ֵֵnֶLקל ָaזֶה ע"ש) :מה Kהְַkת
Lר
Lמַע ְcאעפ"כ צִָרי CלְִקרBת .וְכָתַב הַמ"א ,וְאֶפְ ָ
Lמַע ִcכְBkֶLתֵב ִמ CBzהְַָkתב א"צ לְִקרBת ָkל ֵzבָה ,וְצ"ע ִcבְי"ד סִימָן רעד ס"ב מַ ְ
ָב .מַ ְ
"ַaח ְGcא ְkב"י) :מו Kהְַkת
ֶ"ד"ַae .ח
ַcעְ Bzלְהֵָקל ְִaתפִִlיןֲ ,אבָל הַ"ַaח ָtסַק ֲַcאפְִa elכBתֵב ִמִtי הְַָkתב צִָריְִiֶL Cקָרא ָkל ֵzבָה וְתֵבָה ּקֶדם ִiֶLכְְzבֶָpה וְכ"פ הָע"ת וְכ"ה ִaשכנה"ג) :מזֶL Kל לָמ
Lעeר ֲחצִי צִ ֶּtרן לְמַעְלָה מֵּראֶL Lל לָמֶ"ד ,וְעֵַiן טַ"ז ְcה"ה לְמַָhה) :מח KאBתe .בְִדיעֲבַד אֵינְ Bמעֵַkב אא"כ נְִרִאים ְkאֶחָד ע"פ ִzינBק ְGcא
ָtסַק ִָvֶLרי Cלְהִַpיחַ ִ
Lיטָה א"צ ע"ש וְעֵַiן ְaד"מ eבְע"תe) .בְסֵפֶר אֵלִָiהe
Lיטָה לְ ִ
חִַkים ,טַ"ז וְע"ת וְכ"פ הַכנה"ג) :מט Kלְפָסeקe .מ"א ָtסַק HֶLא לְהִַpיחַ חָלָק ְkלָל וְכֵן ֵaין ִ

Lנָה ְaרָeרה
ִמ ְ
Lה ְ
הַָָtר ָ
Lגָeרה ְaפִיו) ,קלזֻ Kמָzר לִכְ ּzב אBתִ Bמְקצָת ְaעַלֶt-ה .וְעֵַiן "ַaְaח
ָkֶLתַב ְִcמָkל מָקBם ִמצְוָה ִמן הַֻnבְחָר לִכְ ּzב ְaכָל ַbוְנֵי ִמ CBzהְַָkתב:
ל )קלה KיֵBדעַ לְִקרBת) .קלחִcְ Kאי לָאו הָכֵי ְַaקל יָכBל לְִטעBת וְאֵינB
Lמַע ִcכְBkֶLתֵב ִמ CBzהְַָkתב אֵין
מ CBzהְַkתָב .מַ ְ
מְַרִbי :Lלא )קלוִ K
Lינָן
MגeרBת ל Bגַםֵk-ן וְאָז Gא חַיְִ
צִָרי CלְהBצִיא ֶtַaהe ,מַיְרֵי ַדוְָקא ְ ֶLְk
ָnֶLא יְִטעֶה ]ֵkן ָkתַב הַָnגֵן-אַבְָרהָם וְאֵלִָiה ַרָaה לְָתֵרץ ְGcא ִתְקֶLה מֵהָא
לְהָא ְcהֶַBiרהֵ-דעָה ְaסִימָן רעד סָעִיף ב ,וְעֵַiן ִaפְִריְ-מגִָדים ֵkֶLן ָeַkנַת הַָnגֵן-
אַבְָרהָם[ֲ ,אבָל )קלט Kהְַרֵaה מֵהָאֲַחרBנִים חָלְק eעַל זֶה eפָסְקcִ eבְכָל ַbוְנֵי
צִָרי CלְהBצִיא הֵַzבָה ִמִtיו ּקֶדם ִiֶLכְְzבֶָpה ,וְהַַhעַם ָkתַב הַ"ַaחcְ ,כִָ Cהיא
Mת הֶבֶל ְקִריאַת ָkל ֵzבָה וְתֵבָה הַBiצֵא
ִמצְוַת ְִkתיבַת סְָת"מ ְֵkדי zְֶLהֵא ְקֻד ַ
ִמִtי הֵַBwרא נְִמֶLכֶת עַל הָאִBתBiת BkֶLְkתֵב אָBתן wְַaלָף; וְכָל זֶה לְכְִַzחָlה,
)קמֲ Kאבָל ְִaדיעֲבַד אֵין נִפְסָל ְaכָל ַbוְנֵי ִאם Gא טָעָה) :קלז Kעַלֶt-ה
ְַnֶLקֶרא וְכ .'eוַאֲפִ) elקמא Kהeא ָLגeר ְaפִיו ַbםֵk-ן) :קלח Kוְיְִקָרא
ְaפִיוָk .ל ֵzבָה וְתֵבָה ּקֶדם ִiֶLכְְzבֶָpה ְֵkדי HֶLא יְִטעֶה ,וְכָלֵkֶL-ן ִאם הeא
MיטBת ְֵkדי
)קמבBk Kתֵב עַלֶt-ה ְaלִי מְַקִריא :לב )קלט Kלְמַעְלָה .מֵהַ ִ
גֶַL dָbל לָמֶ"ד .וְנְִראֶה לִי ְcהַיְנִ eמְָkתב ֵaינBנִי ֲאפִ elהeא Bkתֵב ַרק ְָkתב
ָקטָן ]ֲַcהGא אְָמרְִa eמנָחBת לא ְִkמGא אְַטבָא ְדסַפְֵריe ,פְֵר eLהִָראBLנִים
ֶLהeא ְֵkדי לִכְ ּzב ֶL dָbַbל וְכ 'eהַ"ַpל ,וְִאם ִאיָתא ְcיִֵ Lחelק ָaזֶה ,אֵַiה
Lר לְִדחBת ְּaדחַק ְcהְַbמָָרא Gא אַיְרֵי ַרק ְaכBתֵב ְָkתב ֵaינBנִי[:
Lעָeרם? וְאֶפְ ָ
ִ
)קמeLְt Kטָה .וְעBד מֶַMה eלְהַָwפַת ְbוִילָם .וְטַעַם לְכָל זֶהְֵk ,די ִiֶLְkֶLזְֵַncן
ל Bלְכְָתבָם ְִiֶLהיֶה ל BמָקBם לָזֶה .וְיֵ LאְBמִרים ְcצִָרי Cלְהִַpיחַ עBד לְמַעְלָה
ִמֶL dָbַbל לָמֶ"ד eלְמַָhה ִמך' וְנ"eן eLְtטָה ְֵkדי ֲחצִי צִ ֶּtרן ,וְזֶה ַרק
לְכְִַzחָlה) :קמאְk Kלָלַ .רק מֶַMה eלְהַָwפַת ְbוִילָם) :קמבְ Kקצָת .הַיְנe
ְקצָת יBתֵר מֵהַָwפַת ְbוִיל .וְיֵ Lמְַחִמיִרין ִcלְכְִַzחָlה צִָריִzְַa Cחָlה ְקלָף ְֵkדי
לִגְGל ָkל הַָָtר ָ
Lהְk ,מְ Bמזeזָה) :קמג KאBתְ .קטַָpה ֶLהeא י"eדe ,בְִדיעֲבַד
אֵין לִפְּסל אֶָlאִ-אםֵk-ן נְִראֵית ְkתֵבָה אַחַת לְִתינBק ְGcא חִַkים וְGא ִט:Lֵt
Lיטָה .וְיֵ LאְBמִרים ְcאֵין צִָרי Cלְהִַpיחַ אֶָlא ְaסֵפֶרָBz-רה ,וְכֵן נָהֲגe
)קמדִ K
yעֲָרה .הַיְנַ eרק לְכְִַzחָlה,
הַBqפְִרים ֶLאֵין ְמַדְקְִcקין ָaזֶה) :קמה Kחeט הַ ַּ
ַzLיִםe ,כְמB
ֲאבָל ְִaדיעֲבַד אֵין לִפְּסל אֶָlאִ-אםֵk-ן נְִראֵית הֵַzבָה ֲחלָeקה לִ ְ
ְִpֶLתָaאֵר ָkל זֶה ְaיֶBרהֵ-דעָה ְaסִימָן רעד לְעִנְיַן סֵפֶרָBz-רה) :קמוְ Kמעַט

eלְהָכֵי נֶאְֶמָרה הֲַהלָכָה לִכְ ּzב ְִaדי ,BלְהBרBת ִcצְִריכָה ִהיא ַרק לְִהָkתֵב ְִaדי,B
וְכְָcַ CרֶL Bkל ּרב ְcי BלִכְַiֶLזְִקין יִכְהֶה מְַרִאית Bוְיְִתהְַ Cֵtקצָת לַאֲַדְמַcם
וְנַעֲשֵּית ְkעֵין מְַראֶה ]ִBwֶLרין ִaלְBLן אַ ְ
ְkLנַז ְָaרא"ןִ .[1מָkל מָקBם טBב
Lים ָקרBב לְוַַcאי ְֻcמָzרְִk ,די Bעַל-
לְהַעֲבִירְֻa BקלְמBס ,וַאֲפִֵMַa elמBת הְַwדִ B
ָpַzLה לְּאֶדם מֶַL ,Lָnאֵין ֵkן ְַcרָkן ֶLל
ֵaַbי ְדיcְ ,Bאֵין ָkאן ְמִחיָקה .וְִאם נְִ
ָpַzLה ִמָiד מַהֵר לְאַחַר הְִַkתיבָה,
סְָתם ְcי ,Bאֲ Bאפִַ elרק לְאְַדמִeמיתַ ,רק ְִpֶL
אֵין wַָzנָה לְאָBת dסֵפֶרָBz-רהְִpֶL ,ראֶה ֶLאֵינ Bמֲֵחמַת ּיֶLן וְעַלְָk-רחָ CיֵL
ִחָqרBן ְaעִַwר הְַcיַpֶL Bעֲשֵּית ִמְַqממָנִים ֲאחִֵרים ,וְעַלֵk-ן ָtסeל מֵעִָָwרא ִkי
Lם ֲַnֶLאִריC
Gא נִכְַzב ְִaדיe ;BבֵַMמBת אָסeר לְהַעֲבִיר עָלָיו ְcי Bוְכ ,'eעֵַiן ָ
ְaכָל זֶה ִמְָlתא ְaטַעֲמָא :כח )קכטHֶL Kא יִָkנֵסֲ .אפִָk elלֶL-הeא
ּרא Lהַָlמֶ"ד ָeMַaרה ְlֶLמַעְלָה הֵימֶָpה ,וְהeא הִַcין )קלאְa Kכָ"ף eLְtטָה
וְכַBcמֶה HֶLא יִָkנֵס ָeMַaרה ְlֶLמַָhה ְaאBת טֵי"ת וְעַיִ"ן וְכַBcמֶה:
)קלַa Kאֲוִיר הַהֵ"א .וְהeא הִַcין ֲַaאוִיר אָלֶ"ף א) Bקלבzָ Kי"ו וְכַBcמֶה ,וְכָל-
ֵkֶLן ָfִiֶLהֵר HֶLא יִָkנֵס )קלגֲַa Kאוִיר ָדלֶ"ת אֵ Bרי"HֶL ,Lא יֵרָאֶה ְkהֵ"א
eכְִדלְַק) :dֵnקלא Kא Bהַחֵי"ת .וְהeא הִַcין ִאם נִכְנַס ּרא Lלָמֶ"ד לְתCB
ֲאוִיר ֶLל ך' eLְtטָהe ,כְִדלְַקְa dֵnסָעִיףָ-קטָן קלב ]ְeLzבַת מֲַהִרי"מ
Lיו
Lם ,וְכֵן הֵֵקל ָaזֶה הַָbאBן ר' עֲִקיבָא אֵיגֶר ְִaחָ ec
ִמְִaריסְק ְaסִימָן ח עֵַiן ָ
ְִaדיעֲבַד[) :קלבGְa Kא נְגִיעָהcְ .בִנְגִיעָה ְaלָאו הָכֵי ָtסeל ִמeMם חֶסְרBן
Lמַע ִמBLְlן הַֻMלְחָן-עָרcְ Ceכָתַב  LֵiֶLלִָfהֵרַcְ ,דוְָקא
הַָwפַת ְbוִילe .מַ ְ
לְכְִַzחָlה ֲאבָל Gא לְעִekבָא ְִaדיעֲבַד; וְהָנֵי ִמֵlי HֶLא )קלד Kנִכְנַס ְaעִנְיָן
ָtִiֶLסֵד צַeרת הָאBת עַל-יְדֵי זֶהְk ,גBן ִpֶLכְנַס ַרק ְמעַטֲ ,אבָל ִאם נִכְנַס ָkל-
ָpַzLה צַeרת הָאBתzִֶL ,ינBק ְGcא חִַkים וְGא ִטִ Lֵtאם נְכֶַqה
ְa Cָkעִנְיָן ְִpֶL
Lיטָה הְַַzחBzנָה HֶLא יְהֵא נְִראֶה ַרק ּרא Lהַָlמֶ"ד וְGא ebף הַָlמֶ"ד
לִ B
epLי צַeרת הָאBת eפָסeל ]וְגַם Gא יְצַֻiר Ba
Gא יִַkיר הָאBת מַה הeא ,הָוֵי ִ
ִewzןִ ,מeMם HֶLא ְkסְִדָרן[ .וְכָלֵkֶL-ן ִאם נִכְנַס ּרא Lהַָlמֶ"ד ְaתֲ CBחלַל
ָדלֶ"ת אֵ Bרי" Lוְנְִראֵית ְkהֵ"א ְcפָסeל ,וְאֵינ) Bקלה KמBעִיל ָaזֶה ְקִריאַת
ָpַzLה עַל-יְדֵי-זֶה לְאBת אַחֵר:
הִַzינBק ַּkהגֶןֲֶL ,הֵרי עֵינֵינ eרBאBת ְִpֶL
LגeרBת ְaפִיוcְ .הַיְנְa eעֵת ֶLהeא )קלו Kמְַתִחיל לִכְ ּzב
כט )קלגְ K
ִמְָqתמָא עֲַדיִן אֵין ִָaקי ְִaקִריאָָתן ְaעַלֶt-ה ָָkראeיe ,בִפְָרט ְaמָלֵא וְחָסֵר:
מ CBzהְַkתָב .אִ Bמִtי מְַקִריאְֵk ,די HֶLא יְִטעֶה .וְִאם ִמְקצָת
)קלדִ K
ְִzרebם 1 :חeם.
Lעַר הַeiִvן
ַ
Lעַר ה ְaאBת ח) :קלג Kמָגֵן-אַבְָרהָם) :קלדְk Kנֶסֶת הְַbדBלָה ֵLְaם הֲַַnהִרי"ט וְֶדֶר-Cהַחִַiים ְִaהלְכBת ְקִריאַת הַָBzרה
Lעַר-אֶפְַריִם ַ
)קלאְk Kנֶסֶת הְַbדBלָה) :קלבַ ְa K
Mיָרֵי כְנֶסֶת
Mעַר-אֶפְַריִם הַ"ַpל) :קלה Kמֲַהִרי"ט הַ"ַpל) :קלו"ַa Kח) :קלז Kמָגֵן-אַבְָרהָם) :קלח Kלְב) :Leקלטּ Kעלַתִzָ-מיד וְהַ"ַaח וְהַ ְ
וְאֵלִָiה ַרָaה ְaסִימָן קמג וְהַ ַ
MלBם ,עֵַiן ְaבֵית-יBסֵף) :קמבֵa Kית-יBסֵף:
הְַbדBלָה וְהְַbרָ"א) :קמֵa Kית-יBסֵף) :קמא Kוְהְָראָיָה ִמ ֶּLnה ַרֵaנ eעָלָיו הַ ָ
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Rama : les sofrim ont cependant adopté la coutume de laisser (142) un peu [de marge] au début
et à la fin (Agour et Roqéa’h). Il faut laisser entre un mot et l’autre un espace vierge de la taille
(143) d’une lettre (A), et de même, il faut laisser l’espace (144) d’une ligne entre les lignes (B). [On
laissera également] entre les lettres l’espace (145) d’un cheveu comme dans un Séfer Tora, ainsi que
cela est expliqué dans le « Tour », Yoré Dé’a [siman 274]. Il faut enfin laisser (146) un peu d’espace
vierge entre un verset et l’autre.
33. Il faut tracer
MICHNA BEROURA

(142) un peu [de marge] : c’est-à-dire un peu plus que [nécessaire] pour que les lettres soient bordées de parchemin. Mais certaines autorités font preuve de rigueur estimant qu’il faut, lekhat’hila, que [la marge latérale] au début
du parchemin puisse s’enrouler autour de toute la paracha [mise en rouleau], comme pour une mezouza.
(143) d’une lettre : d’une petite [lettre], à savoir un youd. Bedi’avad, on ne considérera passoul [deux mots accolés]
que si un enfant, qui n’est ni particulièrement intelligent ni idiot, les prend pour un seul mot.
(144) d’une ligne : certains décisionnaires estiment qu’il n’est nécessaire de laisser [cet espace] que dans le Séfer
Tora, et la coutume des sofrim est effectivement de ne pas en faire cas [pour les tefilin et la mezouza].
(145) d’un cheveu : cela [s’impose] seulement lekhat’hila. Mais bedi’avad, on ne déclarera pas passoul un mot [dans
lequel on aurait laissé un espace légèrement plus grand], sauf s’il semble être coupé en deux, comme tout cela est
expliqué dans « Yoré Dé’a », siman 274, [sa’if 4], au sujet du Séfer Tora.
(146) un peu
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ainsi que la paracha « Chema’ » (162) commencent en début de ligne (A),
MICHNA BEROURA

la paracha « Vehaya im chamoa’ » [chronologiquement] après la paracha « Chema’ » – comme on va le voir plus loin,
au siman 34, dans le « Michna Beroura », paragraphe 3 – on laissera un espace de neuf lettres après les mots « ’al
haArets ». Quant à la paracha « Chema’ », on l’aura écrite en commençant en haut de la colonne, en début de ligne.
(162) commencent en début… : c’est ce qui la rend ouverte d’après tous les avis, lorsqu’on laisse un espace vierge
suffisamment grand pour tracer neuf lettres à la fin de la dernière ligne de la colonne qui précède. Mais si l’on n’a pas
commencé en début de ligne et qu’on a laissé un peu d’espace vierge, même inférieur à neuf lettres, une telle paracha
s’appelle fermée d’après le Rambam, et elle est passoul même bedi’avad. Le « Pri Megadim » (§26) écrit que même si
on ne laissait un espace vide que d’une seule ou deux lettres au début de « Qadech », de « Vehaya ki yeviakha » ou de
« Chema’ », il y aurait lieu de les considérer aussi passoul ; mais il faut encore approfondir la question. De l’ouvrage
« Maamar Mordekhaï », il ressort que, bedi’avad, on ne se montrera pas sévère à ce sujet. Quoi qu’il en soit, il faudra,
lekhat’hila, y faire très attention. (Si l’on a laissé l’espace nécessaire pour écrire le mot « acher – » ֲאֶׁשר, il me semble
qu’il faille faire preuve de rigueur même bedi’avad. Et pour cause : il est évident que cet espace est suffisant pour
tracer au moins six petites lettres, comme l’écrit le « Ma’hatsith haChéqel ». Or, pour le « Taz », [un espace en début
de ligne] s’associe au regard de la loi, d’après tous les décisionnaires, [à celui laissé à la fin de la ligne précédente], si
bien que [la seconde paracha] est considérée fermée et ce, même si en les associant, l’espace du haut et celui du bas
sont juste suffisants pour tracer neuf petites lettres, comme l’écrit le « Pri Megadim ». Aussi, lorsque le Rambam
écrit : « On laissera un peu d’espace vierge [en début de ligne pour écrire une paracha fermée] », il s’agit donc d’un tout
petit espace.) En conséquence, si l’on s’aperçoit que la paracha débute un peu plus à l’intérieur [dans la colonne] par
rapport à la strie initiale, même [si elle n’est décalée que de la taille] d’une lettre, on veillera à faire les autres lignes
de la même manière.
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ִה ְלכBת ְִ zפ ִlין ִסי ָמן לב

נב

Lת ' ְ
eפָָר ַ
Lיטָהe ,בְסBף 'ַקֶ Lcלִי' eבְסBף 'וְהָיָה ִkי יְבֲִא* 'Eמִַpיִחים חָלָק ְֵkדי לִכְּzב )קסג Kט'
Lמַע' )קסב Kמְַתִחילִין ְaרּאִ L
Lת ]*[ 'וְהָיָה
Lמַע' אֵין מִַpיִחים חָלָק* ,וְִאם מִַpיִחים הeא ָtחBת ִמְֵkדי לִכְּzב ט' אִBתBiת; eפָָר ַ
אִBתBiתe ,בְסBף ' ְ
BiLת
Lה ָָtר ִ
Mל ָ
Lיטָה עֶלְיBנָה eמִַpיחַ לְפָנֶיהָ חָלָק ְֵkדי לִכְּzב ט' אִBתBiת .וְנְִמצָא ְ ֶL
Lמּעַ' מְַתִחילִים ְaאְֶמצַע ִ
ִאם ָ

ַaאֵר הֵיטֵב

Lעֲֵרי ְתeLבָה
ַ

ְaצַeרת ְtתeחָה eסְתeמָהcִ ,לְהָּרא"ְ Lמּבאָר ְaי"ד סִימָן רעה ְּcכל  LֵiֶLחָלָק
Lיטָה חָלָק
Lיטָה ,וְכֵן ְaכBתֵב eמִַpיחַ ְaסBף ִ
Mיטָה eמְַתִחיל לִכְ ּzב ְaאְֶמצַע ִ
ִ ַa
Lעeר הֶחָלָק הeא
Lנִָiה ,זֶהְt eתeחָה; וְִ
Lיטָה ְ
Lה ֶLאֲַחֶריהָ ְּaראִ L
eמְַתִחיל הַָָtר ָ
Lיטָה
ְֵkדי eiֶLכַל לִכְ ּzב ט' אִBתBiתe .סְתeמָה הָוֵי ּkל ִpַnֶLיחַ חָלָק ְaאְֶמצַע ִ
Mיטָה הִַהיא עַצְמָ ,dוְה"ה ִאם סִֵiם הַפ'
Mעeר הַ"ַpל וְיְַתִחיל לִכְ ּzב ְaסBף הַ ִ
ִַk
Lית .וְהַָרְמ"ַaם ָkתַב
Lלִי ִ
Lיטָה ְ
Lיטָה א' חָלָק וְיְַתִחיל ִ ְa
Lיטָה יִַpיחַ ִ
ְaסBף ִ
Lאָר
Mיטָה מִַpיחַ ְ
Lה ְtתeחָה יֶ Lלָ dב' צeרBתִ :אם ָbמַר ְaאְֶמצַע הַ ִ
ְaזה"לָָt :ר ָ
Mיטָה
Lה ִֶLהיא ְtתeחָה ִמְִzחַlת הַ ִ
Mעeר הַ"ַpל eמְַתִחיל הַָָtר ָ
Mיטָה ָtנeי ִַk
הַ ִ
Mיטָה,
Mעeר ָtנeי א Bגָמַר ְaסBף הַ ִ
Lאַר ִַk
Mנִָiה )זֶהְk eמ Bלְהָּרא" ,KLוְִאם Gא נְִ
הַ ְ
Lיטָה ג' )וְזֶה eלְהָּרא"L
Lיטָה ֶLאֲַחֶריהָ ָtנeי eמְַתִחיל הְַtתeחָה ִמְִzחַlת ִ
יִַpיחַ ִ
Mעeר
Lה סְתeמָה יֶ Lלָ dג' צeרBתִ :אם ָbמַר ְaאְֶמצַע ,מִַpיחַ ֶרוַח ִַk
סְתeמָהָָt .Kר ָ
Lאַר
Lיטָה עַצְמֵָz dבָה אַחַת )זֶהְk eמ Bלְהָּרא" ,KLוְִאם Gא נְִ
eמְַתִחיל ְaסBף ִ
Lעeר ט' אִBתBiת וְלִכְ ּzב ֵzבָה א' Bqַaף ,יִַpיחַ הַ ּkל ָtנeי וְיִַpיחַ ְמעַט ֶרוַח
ִ ְk
Lר
Lיטָה הַב' )אֶפְ ָ
Lה סְתeמָה מֵאְֶמצַע ִ
Lנִָiה וְיְַתִחיל לִכְ ּzב הַָָtר ָ
Lיטָה ְ
מֵּראִ L
Lעeר
Lנִָiה ִ ְk
Lיטָה ְ
Mיטָה מִַpיחַ ְִaתִחַlת ִ
ַbם לְהָּרא"ֵk Lן ,Kוְִאם ָbמַר ְaסBף הַ ִ
Mיטָה ,וְז Bהַפ' סְתeמָה )וְזֶה eלְהָּרא"L
הֶָרוַח eמְַתִחיל לִכְ ּzב מֵאְֶמצַע הַ ִ
Lיטָה לְעBלָםe ,סְתeמָה
ְtתeחָה .Kנְִמצֵאָת אBמֵר ֶLפ' ְtתeחָה ְִzחָָlתְִa dתִחַlת ִ
שְִa eתפִִlין ֵiֶLצְאe
Lיטָה לְעBלָם עכ"ל .וְכָתַב הַב"י הֵיאַ Cיַעֲ ּ
ְִzחָָlת dמֵאְֶמצַע ִ
Lעeר וְיְַתִחיל הַפ'
Mאֵר ְִaתִחָָlתן ִ
שBת הַג' ְtתeחBת ְcהַיְנִָiֶL e
יְדֵי ֻכָlםִ :אם לַעֲ ּ
Lיטָה ִמְֵwרי
LיטָהG ,א יֵצֵא יְדֵי הַָרְמ"ַaם ִcס"ל מְַתִחיל ְaאְֶמצַע ִ
ְaאְֶמצַע ִ
ִLאיר חָלָק ְaסBף ָkל פ' א"כ הָוֵי אַף אֲַחרBנָה ְtתeחָהcְ ,הָא ּkל
סְתeמָה ,וְִאם יְַ
Lה ְlֶLאֲַחָריו ְtתeחָה ,עַלֵk-ן נֲBהגִים
Lה עBשֶּה אֶת הַָָtר ָ
 LֵiֶLחָלָק ְaסBף הַָָtר ָ
BiLת ִראBLנBת מְַתִחילBת
שּים ְֶaדֶר Cזֶה :ב' ָָtר ִ
ְaא"י BtֶLסְִקים ְkהַָרְמ"ַaם ֶLעִ B
Lמַע מְַתחֶלֶת
Lיטָהe ,פ' ג' ִֶLהיא ְ
מֵּרא Lהַַcף ְeמסְִַiמין ְaסBף הַַcף ְaאְֶמצַע ִ
Lיטָה; נְִמצָא ג'
Lה ד' מְַתחֶלֶת מֵאְֶמצַע ִ
ְּaרא Lהַַcף ְeמסֶַiמֶת ְaסBפָe ,dפָָר ָ
BiLת ִראBLנBת לְַדעַת הַָרְמ"ַaם ְtתeחָהִk ,י הִָראBLנָה אע"פ ֶLאֵין חָלָק
ָָtר ִ
Lית ְcהָוֵי eLָtט ְtתeחָה לְַדעַת הַָרְמ"ַaםe ,ב'
לְפָנֶיהָ ִמְֵwרי ְtתeחָה ְkמְֵa Bרא ִ

Lם מ"ש ְaפֵרcִ Leבְֵרי הַמג"א eבֶאֱמֶת
Lיטָה ְcהָוֵי ְtתeחָה לְכ"ע eכמש"ל ס"ק נב) .וְעֵַiן ָ
ִ
שeיִין ְkמ"ש הַב"י eמַה ְaכָHֶL Cא יְִהיֶה סְתeמָה
ֵzֶLרeצ Bצ"ע ְcמַה הֶפְסֵד הָיָה ָkאן ִאם הָי eעֲ ּ
לְכ"ע עכ"פ יָצָא י"ח סְתeמָה לְהַָרְמ"ַaם .וְנְִראֶה ָeַkֶLנָתֵk Bיוָן ֶLא"א לְהַעֲִמיד עַל ַקו הִַcין
 eLLלְתַָwלָה ֶLכ"א יְִמצָא ל Bעִנְיָן אַחֵר וְיֵ LלָּחָnֶL Lא Gא יִַpיחַ
ְִiֶLהיֶה סְתeמָה לְכ"ע חָ ְ
Lיטָהcְ ,זֶה אֵינG Bא ְtתeחָה וְGא סְתeמָה
Lמַע וְיְַתִחיל מֵּראִ L
חָלָק ְkט' אִBתBiת ְaסBף ְ
BiLת
ְkמ"ש הַמג"א אח"כ ,וְלָכֵן ִהנְִהיגִa eפְתeחָה לְכ"ע ְGcא עֲבִיד ְcטָעֲֶL ,eהֵרי ַbם הַג' ָָtר ִ
ִראBLנBת ְָkתבָן ִaפְתeחBת אַָaִlא ְדכ"ע וְיִכְ ּzב ַbם זֶה ֵkןֲ .Kאבָל לְפִי הִַnנְהָג ָkֶLתַב הֶח"צ
Lיטַת הַב"י א"צ לִסְבָָרא זֶL Bל הַמג"א ְkלָלcְ ,מַה
Lו וְִהיא ִ ְk
ְkLנִַfים נֲBהגִים עַכְ ָ
ֶLהָאַ ְ
שBת ְtתeחָה ַרק ִמַvד הַהֶכְֵרחַcְ ,כֵיוָן
שּין ְtתeחָה לְהָּרא" Lאֵינִ BמeMם ְֵaריָרה וְָרצBן לַעֲ ּ
ֶMעִ B
Lין טeבָא לְַדעַת הַָרְמ"ַaם ֶLְkרBצִים לָצֵאת יְדֵי חBבַת סְתeמָה לְהַָרְמ"ַaם א"א כ"א
ִL
ֶLחְ B
Mיטָה הָעֶלְיBנָה ,וְאַף ְt BfֶLתeחָה לְַדעַת
Lעeר ט' אִBתBiת ִ ַa
ַiֶLְkעֲשֶּה ע"ד זֶה לְהִַpיחַ חָלָק ִ ְk
הָּרא"ְa Lע"כ סְBמכִין לBמַר ִcבְִדיעֲבַד ֵLָkר ִaפְתeחָה וְא"צ לְתֵרeץ הַמג"א ֲָaֶLחרִa eפְתeחָה
ֵeiLרי-בְָרכָה ֶLהֵבִיא ִcבְֵרי הֶח"צ ְcבְִתפִִlין ָpֶLהֲג eג' ְkהַָרְמ"ַaם וְהַד'
וצ"ע .וְָרִאיִתי ִ ְa
שBת
לְהָּרא"ְt Lתeחָה אֵין לָּח Lלְמ"ש הַב"י ֵLְaם הִָר"י ִcילֵיאBן כו' ִמeMם ְcא"א לַעֲ ּ
Lעְיָה ַaסַאן
סְתeמָה לְכ"עe ,בֵין לְהַָרְמ"ַaם eבֵין לְהָּרא" Lהְַzפִִlין הֵפֶ Cהַס"ת ,וְכָתַב ֶLמו' יְַ
ְִaתeLבָה כת"י ָzמַ dעָלָיו ְcהֵַBwרא ְaס"ת לְַדעַת הַָרְמ"ַaם Gא סְָתֵרי כו' וְGא הָיְָתה ָeַkנָתָם
שBת סְתeמָה לְהַָרְמ"ַaם ע"ש וְִהיא ע"ד ָkֶLתַבְִzי ,אֶָlא
שBת ְtתeחָה לְהָּרא" Lאֶָlא לַעֲ ּ
לַעֲ ּ
HֶLא הֶעְִzיק ִcבְֵרי הֶח"צ יָפֶהֶL ,אֵין ַcעַת הֶח"צ לְהִַzיר מֵהַאי טַעֲמָאcְ ,מַה ְaכֶָL Cא"א
לַעֲלBת ְִaתפִִlין ָkאֵ elלַָBzרה ֶaאֱמֶת יַחֲGץ אָBתם וְGא יַעֲלֶה כ"א ְִaתפִִlין לְַדעַת כ"א ְaתָBרה
ִpֶLכְְzבָה ג"כ עפ"י ַcעְַ ,Bzרק ָaֶLא לBמַר ְkלֵַtי ֶLאָמַר הִָאי Lהַהeא HֶLא לַעֲלBת לְס"ת
ּyיג ְcא"כ ַbם ְaס"ת הְַkתeבָה לְהָּרא"G Lא
הְַkתeבָה לְַדעַת הַָרְמ"ַaם ְִaתפִִlין ָkאֵ ,elוְע"ז ִה ִ
Lיָא
ַ CָiLרק ְַaקֶ Lcוְהָיָה כ"י ְkמש"ל ,אַcְ Cמ"מ ַק ְ
יַעֲלֶה .וְאְָמנָם ֶaאֱמֶת ְaלא"ה ז"א ְGcא ַ
Lיטeת הָיָה לB
מ"ש ִcבְס"ת הְַkתeבָה לְַדעַת הַָרְמ"ַaם סְָתֵרי אַהֲָדֵדיcְ ,הָא לֵיָתא וְאְַַcרָaא ִaפְ ִ
ּyיג עַל הָאBמֵר ֶLאָסeר לְִקרBת ְaס"ת לְהַָרְמ"ַaםcְ ,ז"א ְcאְַַcרָaא לְהַָרְמ"ַaם הַס"ת
לְהַ ִ
Lוִים הֵם לְפִי הִַnנְהָג זֶה ֶLהַד' ְtתeחָה לְהָּרא"ִe Lמֵnילָא ִהיא סְתeמָה לְהַָרְמ"ַaם
ְeתפִִlין ָ
וְגַם ָBzַaרה ִהיא סְתeמָה .וְגַם מש"ל ְcהֵבִיא ֵzרeץ הַמג"א לְהִַ Cמנְהָגָא וְלֵיָתא אֶָlא לְִמנְהַג
הַָרמָ"אe .מ"ש עBד ֵeiLִ ְaרי-בְָרכָה ֵLְaם מֲַהִרי"ב הַ"ַpל לק"מ וְיֵ LלְִדחBת ע"ש [*] :וְהָיָה
טה כו' .וְכָתַב הַָרְדבַ"ז חֵלֶק א' סי' קצד ִֶLאם ִהְתִחיל
Lי ָ
א"ש מְַתִחילִין ְaאְֶמצַע ִ
Mיִטין ִהְתִחיל מֵּרא Lהַַcף צְִריכָה
Lאָר הַ ִ
Lיטָה ִראBLנָה ְ e
Lנִָiה ג"כ ְaאְֶמצַע ְkמִ ְa B
Lיטָה ְ
ִ ְa
Lה ִראBLנָה צִָרי Cלִגְּנז ָkל הְַzפִָlה ע"ש וֶהֱבִיאB
גְנִיזָה וְכBתֵב אַחֶֶרת ,וְִאם אֵַרע טָעeת ְaפָָר ָ

Lנָה ְaרָeרה
ִמ ְ

ֵaאeר ֲהלָכָה

Lנָה
Lמַע"ְִk ,דלְַקָnן ְaסִימָן לד ְִaמ ְ
ּLמעַ" אַחַר " ְ
"וְהָיָה ִאם ָ
Lעeר ט' אִBתBiת אַחַר "עַל הָאֶָרץ",
ְaרָeרה סָעִיףָ-קטָן ג ,יִַpיחַ ִ ְk
Lת וְהָיָה ִkי יְבֲִא,E
Lת ַקֶe Lcפָָר ַ
Lכַח לְהִַpיחַ ְִkמGא ט' אִBתBiת ְaסBף ָָtר ַ
ָה :וְִאם ָ
Mיט
Lמַע" מְַתִחיל ְִaתִחַlת הָעַenד ְּaרא Lהַ ִ
Lת " ְ
eכְBkֶLתֵב ָָtר ַ
Lיטָה
ְמּבאָר ְlַaבcְ Leפָסeל ,וְכָתַב הָאֵלִָiה ַרָaה ְcמַיְרֵי הָכָא ֶLְkעָבַר וְִהְתִחיל ִ
חילִין ְּaרא Lוְכcְ .'eזֶה עBשֶּה אָBת dלִפְתeחָה לְֻכֵlי
)קסב Kמְַתִ
ִראBLנָה ְּaרא Lהַַcף לָכֵן הeא ָtסeלcְ ,ת eאֵין ָkאן ְtתeחָהֲ ,אבָל לְכְִַzחָlה עֲצָתB
Lיטָה הְַַz
ִLאיר חָלָק ְֵkדי ט' אִBתBiת ְaסBף ִ
עַלְמָא ִֶLְkה ְ
Lיטָה ְ
חBzנָה ִpֶLְkזְֵַncן לֵk BןְַiֶL ,תִחיל לִכְ ּzב ְִaתִחַlת ִ
Lנִָiה ִֶLהיא נֵַnי ְtתeחָה לְַדעַת
Mיטָה אֶָlא ִהִpיחַ ְ
ָaעַenד הֵַBwדם ,וְִאם Gא ִהְתִחיל ְּaרא Lהַ ִ
Lם
ֵiַzLר ִמנְיַן הַeMרBת הִַpזְִָkרים ְaסִימָן לה ,הָא ַקיְמָא לָן ָ
מעַט הַָרְמ"ַaם ,וְאַף ְGcא יְִ
ֶרוַח )קסאֲ Kאפִָt elחBת ִמט' אִBתBiתֲ ,הֵרי ָָtר ָ
Lנַת-אַבְָרהָם ָkֶLתַב
ָpLה Gא ָtסַל .אָכֵן לְפִי מַה ֶָMרִאיִתי עַָzה ְaסֵפֶר ִמ ְ
Lה ז Bנְִקֵראת ְִcאם ִ
Lה ,אַף לְַדעַת הָּרא" Lז"ל ִהיא
Lה לְפָָר ָ
Lיִטין ֵaין ָָtר ָ
Lנֵי ִ
ֵiLר ֶרוַח ְ
מגִָדים ]אות כו[ ְcהֵיכָא ְִcמ ַ
סְתeמָה לְהַָרְמ"ַaם eפְסeלָה ֲאפִִ elדיעֲבַדe .בִפְִריְ-
ֵiLר ַרק
Lיִטיןִcְ ,אם יְַ
Lנֵי ִ
Lה ְ
ֵiLר ֶרוַח ְִaתִחַlת הַָָtר ָ
ִי ְtתeחָה ,נְִראֶה לִי ָaזֶה ְַiֶL
Lי Cלִפְנִים ְּaראַ" Lקֶ "Lcא" Bוְהָיָה k
ָkתַב ֲַcאפִִ elאם Gא ִהְמ ִ
Lה סְתeמָה,
Lיטָה אַחַת ֲהGא לְַדעַת הָּרא"zְ Lפִִlין  BlֶLהֵם ְtסeלִיןִcְ ,היא ָָtר ָ
ִ
ַzLיִםַb ,םֵk-ן יֵ LלBמַר
Lמַע" ַרק אBת אַחַת אְ B
יְבֲִא "Eאְ " B
BiLת ָaעִינָן ְiֶLהֵא ְtתeחBת לְעִekבָא לְִדבְֵרי הַ ּkלְk ,מְָkֶL Bתבe
Lה ָָtר ִ
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Lיטָה אַחַת אֵין לִפְּסל הְַzפִִlין,
ֵiLר ַרק ֶרוַח ִ
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Lמַיִם
ִcבְעִַwר הִַcין ַקיְמָא לָן ְkהַָרְמ"ַaם ָaזֶהִ ,מָkל מָקBם לְכְִַzחָlה ְaוַַcאי יְרֵאָ -
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ִLאיר
]וְִאם ִה ְ
ּLאלִ ,אם ִהִpיחַ חָלָק ט' אִBתBiת וַאֲכָלeהָ
יֵצֵא יְדֵי הַ ּkלָk .תַב הְִַtריְ-מגִָדים :יֵ Lלִ ְ
Lם ְקלָף חָלָק ְkלָלִ ,אם ֵLָkר ְkהַאי
ַBpת עַכְִָaרים אBz Bלַעַת ְמקBם הֶחָלָק וְאֵין ָ
Mה אִBתBiת ְקט
ָL
Lעeר זֶה ְaוַַcאי יִֵ ְk L
ְִaדיעֲבַדֲcַ ,הֵרי ִ ְa
Lם ְִcמסְֵtַzק ָaזֶה ַbם ְִaתפִִlין ֶLל ּראe .Lלְפִי מַה ָkֶMתַבְנe
ֵָרף ַbוְנָא א Bלָאו; עֵַiן ָ
וְיBתֵרe ,כְמָkֶL Bתַב הֲַַnחצִית-הֶֶַMקל ,וַהֲֵרי לְַדעַת הַ"ַhז ִמצְט
מִcינָא לְֻכֵlי עַלְמָא לְִהֵָwרא סְתeמָה ֲאפִG elא הָיָה הֶָרוַח לְעֵיל ְִaתִחַlת הַָqעִיף ֵLְaם הָאֲַחרBנִיםֶLְa ,לּ-ראְa Lוַַcאי יֵ Lלְהֵָקל * :וְִאם
ִ
חים הeא ָtחBת וְכ .'eלָאו לְעִekבָא ָקאָמַר ,אֶָlא ִcלְכְִַzחָlה סְבִיָרא לֵd
מִַpיִ
Lעeר ט' אִBתBiת ְקטַBpת עַל-יְֵדי צֵרeף,
ְlֶLמַעְלָה eלְמַָhה ַרק ִ ְk
Lה
Lעeר ָקטָן ְמאּד[ .עַלֵk-ן ִאם רBאֶה ִֶLהְתִחיל הַָָtר ָ
eכְמָkֶL Bתַב הְִַtריְ-מגִָדיםֲ ,הֵרי ְcמַה ָkֶMתַב הַָרְמ"ַaם "וְיִַpיחַ ְמעַט ֶרוַח וְכ "'eהeא ִ
שBת ַbם ְ
ְּyרטֵט ִמְִzחָlה ,יְִראֶה לַעֲ ּ
ֲאפִ elאBת אַחַת לִפְנִים HֶLא ָnַaקBם ִ ֶL
Lאָר הַeMרBת ְּaאפֶן זֶה) :קסג Kט' אִBתBiתְָk .תב eהָאֲַחרBנִים
ִcלְכְִַzחָlה צִָרי Cלְהִַpיחַ ְֵkדי ג' ֵzבBת "ֲאֶLר") ,קסב Kעַלֵk-ן צִָרי Cלְהִַpיחַ ַbםֵk-ן ֶרוַח ְמGא ב' אִBתBiת ְקטַBpת ִמְlבַד הַט' אִBתBiתcְ ,הָא
Lת ַקְִֶa Lcתפִִlין ֶLל יָד ְcנְֶחֶLבֶת ְtתeחָה ִמַvד
ְִaקלָף ִaפְנֵי עַצְמ BנְֶחֶLבֶת ְkפָָר ַ

ֶLאֵין ָkתeב לְפָנֶיהָ ְkלeם zְַaפִִlין * :מִַpיִחים חָלָק ְֵkדי לִכְּzב ט' אִBתBiת.

Lעַר הַeiִvן
ַ
Lר ְcמBד eגַםֵk-ן לְהְִַtריְ-מגִָדים ֲַcאפִַ elרק אֵיזֶה אִBתBiת) :קסב Kהַ"ַaח eלְב:Le
Lאֵָרי אֲַחרBנִים ,וְאֶפְ ָ
Lמַע ְaבֵאeר הְַbרָ"א וְכֵן ְָkתבְ e
)קסאֵk Kן מַ ְ
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ִה ְלכBת ְִ zפ ִlין ִסי ָמן לב

ְaאֵר הַBbלָה
Lם לה וְתBסָפBת
ז ָ
וְרְַמ"ַaם ְaפֶרֶק ג
Lאָר Btסְִקים
וְּרא"ְ e L

*eבַיִת אֶחָד לְֶLל-יָד :לט ז ְzפִִlין ֵaין ֶLל-רּאֵa Lין ֶLל-יָד ֲהלָכָה לְמֶּLה ִמִqינַי )קעגְִiֶL* Kהיְ eמֻרָaעBת
*ְִaתפְָרן eבֲַאלַכְסBנָןcְ ,הַיְנ) eקעדְִiֶL Kהיִ eרeaעָן ְמֻכָeן אְָרְָk Bkרְח) Baקעהְֵk Kדי ְִiֶLהיֶה לָהֶם אBתֲ BאלַכְסBן,
Lבָן
Lא ֲַaאלַכְסBנָ) .dקעו Kוְצִָרי Cלְַרֵaעַ ְמקBם )קעז Kמָ B
ֶLאְָמרֲ eחזַ"ל ָkל אְַnתָא ְִaרeaעָא אְַnתָא ְeתֵרי ֻחְמ ָ

Lנָה ְaרָeרה
ִמ ְ

ֵaאeר ֲהלָכָה

ְמצֵַcד הַָnגֵן-אַבְָרהָם ֲַcחeLבִים ְkעBר אֶחָד ,וְכֵן ָkתַב ְִaתeLבַת ֲחתַם-
סBפֵר ּאַרח-חִַiים סִימָן ה LֵiֶL ,לְהֵָקל ְִaתפeרBת ,וְִאם הָיַ eרק ְcבeקBת
Lמַע ְcהeא הִַcין ִאם הֵם ְcבeקBת
Lםֲ .אבָל ְaחֵַiי-אָָדם מַ ְ
ְֶaדבֶק מְַחִמיר ָ
Lמַע ְaאBר זָרeעַ ,וְכֵן נְִתֵMַtט עַָzה הִַnנְהָג ְִaמִדינBתֵינ.e
ְֶaדבֶק וְכֵן מַ ְ
שBת BמֵעBר אֶחָד מִַk ,Lָnי יֵL
ִeמָkל מָקBם לְכְִַzחָlה ָראeי וְנָכBן לַעֲ ּ
מְַחִמיִרין וְסBבְִרין ְGcא מֲַהנֵי ֲַaחִתיכBת ְzפeרBת יַחַד אְ BמֻדָaקBת ְֶaדבֶק.
וְעֵַiן ְaחֵַiי-אָָדם ְcעַלָk-לָt-נִים צְִריכִין ְִiֶLהי eהַד' zִָaים ְtרeדBת זֶה ִמֶfה
שין הַBqפְִרים ַnְֶLדְִaקין עַל-יְדֵי ֶדבֶק,
וְGא יְִהיְ eמֻדִָaקין ,וְGא ְkמֶL Bעִּ B
Lיר
שין סִימָנִים ְkמ Bחִָריץ ְaעַלְמָאcְ ,צִָרי Cעִeiן ִאם לְהַכְ ִ
ַרק ְlֶLמַעְלָה עִּ B
Lבִין עַל-יְדֵי ִדeaק עBר אֶחָד,
ִ :CLאם אָנ eחְ B
ֲאפְִִa elדיעֲבַדִcְ ,מָnה נַפְ ָ
ִאםֵk-ן אֵין לָנ eאֶָlא ַaיִת אַחַת eבְתBכ Bד' ְמִחBvת ְcפָסeל ,וְִאם אֵין
הֶַcבֶק עBשֶּה עBר אֶחָד ,וְיֵָk Lאן ד' zִָaים עִם ד' ֲחִריצִיםcְ ,הִַeacק
ֵzLי עBרBת eפְסeלִים.
שִ eמ ְ
ְkנִפְָרד ָcמֵיִ ,אםֵk-ן הְַzפִִlין ebפַיְה eנַעֲ ּ
שין מֵעBר אֶחָד מַ Lָnיְִהיzְ eפִֵlיהֶן
eבֶאֱמֶת טBב הeא ֲֶLאפִ elהָעִּ B
ְtרeדBתָnֶLcְ ,א הִַeacק ִחeaר .וְכֵן הְַzפִִlין ֶLל הְַָbר"א הָיְt eרeדBת ,וְעֵַiן
שּה ְמֻרָaעBת,
מֻרָaעBת .וְִאם Gא עָ ָ
ְaבֵאeר ֲהלָכָה :לט )קעגְִiֶL Kהיְ e
ְמעֵַkב ְִaדיעֲבַד ]הרמב"ם פ"ג מהלכות תפילין עי"ש[ִe .מָkל מָקBם ִאם
אֵין לzְ Bפִִlין ֲאחִֵרים )קעג Kיְנִיחֵם לְעֵת-עַָzה Gְaא ְָaרכָהe ,כְִiֶLזְֵַncן לB
ְzפִִlין ֲאחִֵרים יְנִיחֵם ,וְעֵַiן ְaבֵאeר ֲהלָכָה) :קעדְִiֶL Kהיִ eרeaעָןֶL .ל
הְַzפִירBת .וְנְִראֶה לִי eLָtט ְcצִָרי CלְִהיBת הְַzפִירBת ְמֻרָaע )קעדֵa Kין
לְמַעְלָה eבֵין לְמַָhה; וְאַף ְGcא ְִaריָרא לִי לְעִנְיַן ִcיעֲבַדִ ,מָkל מָקBם
לְכְִַzחָlה ְaוַַcאי יֵ Lלִָfהֵר ָaזֶה) :קעהְֵk Kדי ְִiֶLהיֶה וְכֵt .'eר,Le
Mעeר LֶiֶL
Lעֲרֲ eחכִָמים ָkל הַ ִ
ְִaרeaעַ ָbמeר )קעהֶL Kאְָרְָk Bkרְח Baמִַ Lָn
Mעeר ,וְגַם ָkאן צִָריC
Lים נBסָף עַל אBת Bהַ ִ
ל Bיֶ Lלֲָa BאלַכְסBן ב' ֳחמָ ִ
ְִiֶLהיֶה ְמֻרָaע מֲַ ,Lָnאבָל ִאם Gא יְִהיֶה ְמֻרָaע מַG Lָnא יְִהיֶה ֲָaאלַכְסBן
Lעeר אַחֵר .וְעַלֵk-ן )קעו Kיְִמְֶcדep
Lים Bzסֶפֶת אֶָlא ִ
Lעeר ב' ֳחמָ ִ
ִ ְk BlֶL
ְaאְַרָaעָה ַקִeים וְיֵדַע ִאם הeא ְמֻרָaעcְ ,הַיְנִzְ eחָlה יְִמ ּcד ַקו אֶחָד ָּaאֶרC
Lוֶה eבִצְָדָדיו ִמְתמַעֵט,
Lוֶה; אַָnֶL Cא ְaאְֶמצָעָ B
וְַקו אֶחָד ָּaרחַב ְִiֶLהיֶה ָ
Lנֵי ַקֵeי הֲָאלַכְסBן
Lוִים ְ
Lנֵי ַקִeים ֲַaאלַכְסBנְִiֶL ,Bהיָ e
לָכֵן יְִמְֶcד epעBד ְ ִa
ַbםֵk-ן) :קעו Kוְצִָרי Cלְַרֵaעַ וְכ .'eוְגַם זֶה הeא מֲֵהלָכָה לְּמֶLה ִמִqינַי
לְַדעַת ּרב הַBtסְִקים .וְגַם זֶה הeא )קעזְִa Kרeaעַ ָbמeר ְkמְa Bהְַzפִיָרה.
וְאַף )קעחְcִ Kמֻרָaע מְִַa Lָnמלֶאכֶת הַzִָaיםcְ ,הַיְנְִiֶL eהיֶה ְaתַכְלִית
Lר ל Bלְאָָדם
הְִַvמצeם ,הeא ְִkמעַט ִמן הְִַpמנָעִ ,מָkל מָקBם ָkל מַה ְcאֶפְ ָ
שBת ,וְעֵַiן ְaעְִֵwריִ-דינִים:
)קעט KלַעֲשּBת ְaעִנְיָן זֶה ְaוַַcאי חַָiב הeא לַעֲ ּ
Mנֵי צְָדָדיו
Lבָן .וְהeא הִַָBzzראcְ ,הַיְנְַiֶL eח ּ Czהַַnעְְַaרָzא ִמ ְ
)קעז Kמָ B
ִbLיחַ
ְֵkדי ְiֶLהֵא נִָkר ִרeaעַ הִַָBzzראe ,כְִדלְַקָnן ְaסָעִיף מד .וְצִָרי Cלְהַ ְ
ִbLיחַ
ְמּאד עַל זֶהִk ,י ָkל זֶה ְמעֵַkב ֲאפְִִa elדיעֲבַד; וְגַם )קפ Kיֵ Lלְהַ ְ
CL
שּין נְָקבִים ְbדBלִים ְקצָת ,נְִמ ָ
ְaעִנְיַן הְַzפִיָרהִk ,י מֲֵחמַת ֶLהַBqפְִרים עִ B
LוBת ְִaרeaעַ ,זֶה נִכְנָס וְזֶה
הַחeט לִצְָדִדין וְעַל-יְדֵי-זֶה אֵין הְַzפִירBת ָ
יBצֵא .וְהִַָBzzרא צְִריכָה לְִהיBת ְמֻרָaע )קפאֵa Kין ִמלְמַעְלָה eבֵין ִמְlמַָhה.
ִbLיִחין עַל ְzפִֵlיהֶן
Lו ַaעֲּונBתֵינ eהַָרִaים הְַרֵaה ֶLאֵין מַ ְ
)קפב Kוְעַכְ ָ
ִbLיִחין
ְִiֶLהיְ eמֻרָaעִין cִַkיןֲ ,אפִ elהְַמַדְקְִcקין ְִaמצְּות יֵֶL Lאֵין מַ ְ

ֵaאeר-מְָרְcכַי eבְִתeLבBת ר' עֲִקיבָא אֵיגֶר סִיָמן יא ְמצְִַcדים לBמַר ְcסָפֵק ִאם ִeacק הeא
ִחeaרְe ,ראָיָָתם הeא מֵהָא ְcפָסַק הַָרמָ"א ְaאֶבֶן-הָעֶזֶר סִימָן קל ְaהֵַLְa d"ָbם אBר זָרeעַ
Lיןִe ,מְָqתמָא הeא הִַcין לְעִנְיָנֵנ .eוְִהֵpה ָkעֵת ָfֶLכִינ eלָאBר ֶLל
לְגֵַaי גֵט ְcהeא סְפֵק ֵbרִ e
הָאBר זָרeעַ הַָbדBל ְִpֶLדַtס ְaיָמֵינ eמָצָאִתי וְָרִאיִתי ְaסִימָן קעו ָkֶLתַבִcְ ,אם ָkתַב ְzפִִlין
Lנֵי עBרBת וְִדְָaקם יַחַדֵa ,ין עַל-יְדֵי ְתפִיָרה אֶ Bדבֶק,
Lנֵי ַדִtין ְaעBר אֶחָד וַאֲפְִ ִa el
ְ ִa
Lם ַbםֵk-ן ֲהGא ֵLְaם אBר זָרeעַ הeא ,וְעַלְָk-רָחnְֶL Cחֵַlק ֵaין ֵbט לְִתפִִlין .וְאַחַר-
ֵLָkר ,וְ ָ
שִzי עBד eמָצָאִתי ְaסִימָן זֶה ְַaדְרכֵיּ-מֶLה ֵnֶLבִיא הָא ְcאBר זָרeעַ וְזֶה לְBLנ:B
ִ Cָkחְַּt
Lנֵי עBרBת וְִדְָaקם
Lנֵי ַדִtין ְaעBר אֶחָד וַאֲפְִ ִa el
ָkתַב ְaאBר זָרeעַ ְִcאם ָkתַב ְzפִִlין ְ ִa
Lם ְaאֶבֶן-הָעֶזֶר קל סָעִיף ז ֲהGא מַיְתֵי הַָרָמ"א ְַaדְרכֵיּ-מֶLה
יַחַד ֵLָkר ,עַד ָkאן לְBLנ ,Bוְ ָ
 BlֶLוְכֵן Lְֻaלְחָן-עָר Ceהָא ְcאBר זָרeעַ לְגֵַaי גֵט ְcהeא סָפֵק ,וְעַלְָk-רחָcְ Cיִֵ Lחelק ֵaין
Lם ִמeMם ּחמֶר אֵֶLתִ-איG Lא ָרצָה הָאBר זָרeעַ לִסְּמ Cעַל הְָראָיBת
ֵbט eבֵין ְzפִִlין ,אָ cְ B
Lמַע לִכְאָBרה ְcמֲַהנֵי ְzפִיָרה
"Lי ְמגִָlה ח' ע"ב מַ ְ
Lם .וְגַם ְַaר ִ
ֶLהֵבִיא ְaסִיָמן קעו ָ
BiLתִcְ ,אי לְעִנְיַן ְzפִיַרת הְַzפִִlין ebפָא
ְaגִיִדין ְִaתפִִlין ְeמזeזBת ,וְעַלְָk-רחָ Cלְעִנְיַן הַָָtר ִ
Lר ְcאeלַי ֶaאֱמֶת ְמזeזָה ְcנָקַט
ְ CָiLמזeזָה? אַ Cאֶפְ ָ
BiLת ָaהֶן מַאי ַ
לְאַחַר ַzִpֶLן הַָָtר ִ
Lם ְִaמגִָlה מָצָאִתי ְaהְֶדיָא ָkֶLתַב ְcמֲַהנֵי ְzפִיָרה
"Lי לָאו ְַaדוְָקא הeא .אָכֵן ְִaריְט"ָaא ָ
ַר ִ
שַiת הַzִָaים
Lנֵי עBרBת ֵaין ְִaתפִִlין eבֵין ְִaמזeזָהe ,בְוַַcאי Gא גָרַע ְaעִנְיָנֵנ eעֲ ִּ
לִ ְ
BiLת ebפָא ְcמֲַהנֵי ָaהֶם ִחeaר וְכְִדמeכָח ְaבֵאeר הְַbרָ"א .וְעַלֵk-ן אַף ְcמָצִינe
מֵהַָָtר ִ
ְaיֶBרהֵ-דעָה סִימָן רפח סָעִיף ד ְcסָתַם הְַמחֵַaר ְַkדעַת הַָרְמ"ַaם ְִcתפִיָרה Gא מֲַהנֵי
לְִמזeזָהִ ,מָkל מָקBם הָעBשֶּה הַzִָaים עַל-יְדֵי ְתפִיָרה אֶ Bדבֶק יֶ Lל Bעַל ִמי לִסְּמ ,Cהַיְנe
שBת מֵעBר אֶָחד ,וְהָאBר זָרeעַ הַָbדBל
הֵַqפֶר הְַzרeמָה ֵiִqֶLם לְבַBqף ְַcרק טBב וְנָכBן לַעֲ ּ
ֶLהֱבִיא Bהְַַcרכֵיּ-מֶLה לַהֲלָכָה ְaסִימָן זֶה ,וְהִָריְט"ָaא ְִaמגִָlה ,וְגַם לְפִי חַד ֵzרeץ
Lם ְִaמנָחBת ,וְיeכַל לִהְיBת ְcגַם הַָרְמ"ַaם ְqֶLבִיָרא לְֵcִ dתפִיָרה Gא מֲַהנֵי
הַBzסָפBת ָ
שַiת הַzִָaים ַbם הeא מֶBדה ְcמַה ְֶMמחְַָaרם עַל-יְדֵי
BiLת ֶLל הְַnזeזָהִ ,מָkל מָקBם לַעֲִּ
לַָָtר ִ
Lה זִכְרBנBת] .הג"ה וְלַעֲנִeiת ַcעְִzי הָיָה נְִראֶה עBד
ָ GL
Lנַיִם אְ B
Lב זֶה ְ
הְַzפִיָרה Gא ִמְח ַ
Lה זִכְרBנBת ַרק
ָ GL
Lנַיִם אְ B
לֵאּמר ְGcא ִמעֲָטה הַָBzרה ְaמַה ֶMאְָמָרה זִָkרBן אֶחָד וְGא ְ
שֶה ד' zִָaים ִמד' עBרBת ָkל עBר וָעBר ִaפְנֵי עַצְמ Bלְגְַמֵרי ,הַיְנ eהַַaיִת עִם ִָBzzרא
HֶLא יַעֲ ּ
Lהcְ ,אָז הeא ָkל ַaיִת eבַיִת לְזִָkרBן ִaפְנֵי עַצְמB
Lה eפָָר ָ
Lה אַחַת וְכֵן לְכָל ָָtר ָ
 BlֶLלְפָָר ָ
לְהָאָָדם ,זֶה ִמעֲטָה לָנ eהַָBzרה ,וְכַָeנַת ֲחזַ"ל ְaמַה ֶMאְָמר eעBר אֶחָד הַיְנְִiֶL eהיָk eל
Lמַע ְקצָת
הַzִָaים ְקבeעִין ְaעBר אֶחָד וְGא יְהֵא ָkל ַaיִת eבַיִת ִkיס ִaפְנֵי עַצְמ ,Bוְכֵן מַ ְ
Lמַע ֵkןִcְ ,אםֵk-ן ֲאפִG elא ִחְָaרן
לְBLן הְַnכִלְָzא ע"ש; ֲאבָל ִמן הִָראBLנִים Gא מַ ְ
ְִaתפִיָרה ָkל ַaיִת לַחֲבֵרַ ,Bרק ְaמַה wְֶMבָעָן ְִaתָBzרא אַחַת נְֶח ָ
Lב זִָkרBן אֶחָד ,וְGא ֻהזְַkר
שָiת BמֵעBר
Lאֵָרי Btסְִקים צִֵiר ָkל אֶחָד ּאפֶן עֲ ִּ
"Lי ְ e
ֻקָlא זeLְa Bם Btסֵק ,וְאְַַcרָaה ְַaר ִ
Lמַע ִמcִ dֵpסְבִיָרא לְהִ eמֵkיוָן ִpֶLזְַkר ְbַaמָָרא עBר אֶחָד ָaעִינָן ְִiֶLהיֶה מַLָn
אֶחָד מְַ ,Lָn
עBר אֶחָד ,א Bעַלָk-לָt-נִים עַל-יְדֵי ְתפִיָרה לְִאיָדBt Cסְִקים .עַד ָkאן הג"ה[ַb .ם הְַbרָ"א
Lמַע
שBתִ Bחeaר ]eבְסִימָן זֶה ְaבֵאeר Bמַ ְ
ְaבֵאeרֶt Bרֶק יח ְcכֵלִים ָkתַב ְcמֲַהנֵי ְzפִיָרה לַעֲ ּ
ְקצָת ֶLהeא נBטֶה לְהְַחִמיר[ .וְעֵַiן 'ְaקBבֵץ' עַל הַָרְמ"ַaם מַה ָkֶMתַב ָaזֶה ִמְַaריְתָא ְדגִִhין
Lיב ִחeaר ,וְעֵַiן
ְLמעBן ֶaן אֶלְעָזָר וְרַָaנָן וַהֲלָכָה ְַkרָaנָן ְGcא חָ ִ
ְcהeא מֲַחֶGקת ַרִaי ִ
ִaיeLעBת-יַעֲּקב ְaהַָbהַת נֶכְ Bcמַה ָkֶMתַב ָaזֶהַb .ם יֵ LלְִדחBתcְ ,הeא סְָתם ְaמְַתנִיִתין
eמֲַחֶGקת ִaבְַריְָתא וַהֲלָכָה ִkסְָתם מְַתנִיִתין ,וְיֵ Lלְעֵַiן ָaזֶה ִaכְלָלֵי הֲַהלָכBתִe .מָkל מָקBם
שBת BמֵעBר אֶחָד ְֵkדי לָצֵאת יְדֵי ָkל
Lר ל ,BטBב לְהְַחִמיר לַעֲ ּ
לְכְִַzחָlה ְaוַַcאי ִמי ֶLאֶפְ ָ
הֲַח ָ
BLLת ְִaמצְוַת עֲשֵּה ְcאַBריְָתאe * :בַיִת אֶחָד .רBצֶה לBמַר מֵעBר אֶחָדֵk ,ן מeכָח
Lנָה ְaרָeרה וְהeא מֵהַיְeLעBת-
מֻרָaעBת .עֵַiן ְִaמ ְ
ִמBLְlן הִָרי"ף עֵַiן ָLםִiֶL * :הְיְ e
יַעֲּקב .אַ Cלַעֲנִeiת ַcעְִzי צִָרי Cעִeiן ָbדBל ְִaדין זֶהִk ,י הeא זַ"ל הֶעְִzיק ִמְִzחָlה ִcבְֵרי
הָּעלַתִzָ-מיד וְהָאֵלִָiה ַרָaה ְָkֶLתבcְ eבְִדלֵיָkא ְzפִִlין ֲאחִֵרים אֵין לְהְַחִמיר ְִaדיעֲבַד ִkי ִאם
ְaהְַzפִירBת ִאם אֵינָם ְמֻרָaעBת ֲאבָל Gא ְaהַzִָaים ,וְָתמַ dעֲלֵיהֶםֲcַ ,אפְִa elהְַzפִירBת ִאם
אֵינָם ְמֻרָaעBת טBב יBתֵר לְהָנִיחַ ִמְlבֵַhל לְגְַמֵרי ִמצְוַת ְzפִִlין; eבֶאֱמֶת eLָtט cֶַLעְָzם ַbם-
"Lי ,עֵַiן ְּaרא"ַa LהֲלָכBת ְקטַBpת;
ֵkן ֶkן הeא ִcינִיחָם וְיֵצֵא ָaזֶה עַלָk-לָt-נִים לְַדעַת ַר ִ
אַָeַkֶL Cנַת הָּעלַתִzָ-מיד לְהְַמעֵַiן  Baיְִראֶה לְהְֶדיָא ְcבַzִָaים ִאם אֵינָם ְמֻרָaעִים ָָkראeי
וְלֵיָkא ְzפִִlין ֲאחִֵרים יeכַל לְבֵָר Cעֲלֵיהֶםֲ ,אבָל zְַaפִירBת יְנִיחֵם ְaלִי בְָרכָה .וְעֵַiן ְaהַָbהַת
ָaרֶL Ceאָמַר ָkֶLתַב ַbםֵk-ן ִcבְהַzִָaים ִאם אֵינָם ְמֻרָaעִין ְִaרeaעַ ָbמeר eבַאֲלַכְסBן ָbמeר
Lמַע ִמBLְlנcְ Bיeכַל לְבֵָר Cעֲלֵיהֶם .אַ Cלְמַעֲשֶּה נְִראֶה לִי ְcאֵין לִסְמּ Cעַל זֶה לְעִנְיַן ְָaרכָה ,וְהִַcין עִם הַיְeLעBת-יַעֲּקב ,אֲַחֵרי ְַcדעַת הְַרֵaה
Lם ְ ַnֶL
אַף-עַלִt-י-כֵן אֵין לִפְּסל ,עֵַiן ָ
Lם ִֶLהסְִkים
Lא ַרָaא וְהִָרי"ף ]אַ Cהִָרי"ף Gא אָמַר ִkי ִאם ְִaתפִִlין ֶLל ּרא Lוְזֶהַ eרק לְהְַָnרְcכִיֲ ,אבָל ְaסֵפֶר הְַzרeמָה ֵtרֵֵt Lר Leאַחֵר ְִaדבְֵרי הִָרי"ף עֵַiן ָ
ָ en M
מֵהִָראBLנִים ,וְהeא הַ ִ
ְcגַם לְהִָרי"ף אֵין לְחֵַlק ֵaין הֶַMל-יָד לְהֶַMלּ-רא [Lוְהַָרְמ"ַaם וְהָּרא" Lוְהֵַqפֶר הְַzרeמָה וְעBד ָnַkה Btסְִקיםcְ ,הַהֲלָכָה נֶאְֶמָרה ַbם לְעִנְיַן הַzִָaים .וְעֵַiן מַה ִpֶMכְ ּzב ְaסָמ Ceלְעִנְיָן ִאם
"Lי ,וְצֵרַף לָזֶה ַbםֵk-ן ַcעַת הַָרְמ"ַaםe .בֶאֱמֶת הְַמעֵַiן ְaפֶרֶק ג' ַaהֲלָכָה א eבַהֲלָכָה )ח] Kי[
Lאַר ְaצִָרי Cעִeiן מֲֵחמַת ַcעַת ַר ִ
ְמֻקלְָקל ְקצָת מֵהִָרeaעְִַa * :תפְָרן .עֵַiן ִaפְִריְ-מגִָדים ְִpֶL

Lעַר הַeiִvן
ַ
)קעג KיְeLעBת-יַעֲּקב) :קעד Kעֵַiן לְַקָnן ְaבֵית-יBסֵף ְִaדeaר הְַַnתִחיל ָkתַב הִָר"י אְַkסַנְְָcרנִי ֵkיצַד ַiעֲשֶּה וְכ 'eלְעִנְיַן הִַָBzzראִe ,מְָqתמָא הeא הִַcין לְעִנְיַן הְַzפִיָרה:
)קעה Kטַ"ז) :קעוְִt Kריְ-מגִָדים) :קעז Kהָּרא"ַa LהֲלָכBת ְקטַBpת ְaסֵֶדר ִewzן ְִaקצָָרה) :קעח Kמַעֲַדֵpי יBם-טBב וְאֵלִָiה ַרָaה) :קעטְִt Kריְ-מגִָדים) :קפ Kחֵַiי-אָָדם:
)קפאֵa Kית-יBסֵף לְַקָnן ֵLְaם הִָר"י אְַkסַנְְָcרנִי עי"ש ,וְצִָרי Cעִeiן ִאם ָeַkנָת Bלְעִekבָא ְִaדיעֲבַד) :קפב Kמֲַחצִית-הֶֶַMקל:
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(176) Il faut [aussi] faire carrés (177) la base des tefilin
MICHNA BEROURA

(176) Il faut [aussi] faire carrés… : cela émane également d’une halakha leMoché miSinaï d’après la majorité des
décisionnaires, et là encore, il faut un carré parfait comme au niveau de la couture. Même si pour la confection du
boîtier, il est quasiment impossible d’obtenir un vrai carré – c’est-à-dire avec une exactitude parfaite – malgré cela, il
est évident qu’on a l’obligation de s’y rapprocher autant que possible ; qu’on se rapporte au « ’Iqré Dinim ».
(177) la base des tefilin : à savoir la titora (A). C’est-à-dire qu’il faut couper la ma’abarta (B) à ses deux extrémités
(C) afin de faire apparaître le carré de la titora, comme nous le verrons plus loin au sa’if 44. Et il faut y faire très
attention, parce que tout cela est indispensable, même bedi’avad. Il faut aussi faire attention [au carré] de la couture :
comme les sofrim pratiquent [parfois] des trous un peu [trop] grands, le fil dévie sur le côté et les coutures n’ont plus
la forme d’un carré, un fil étant plus à l’intérieur et l’autre plus à l’extérieur. La titora doit être de forme carrée aussi
bien [au niveau de] sa face (A) que de son verso (D). Aujourd’hui, à notre grand désarroi, beaucoup de personnes
ne font pas attention à ce que leurs tefilin soient carrées conformément à la loi. Même parmi les plus consciencieux
dans les mitsvoth, certains veillent seulement
Abrégés du « Béour Halakha » et du « Cha’ar haTsioun »

aussi bien [au niveau de] sa face que son verso : c’est ce qu’écrit le « Beith Yossef » au nom du Ri Aksandrani. Quant à
la question de savoir s’il s’agit, pour lui, d’une condition indispensable bedi’avad, cela nécessite un approfondissement (Cha’ar
haTsioun 181).

294
TEFILIN SIMAN 32

La coutume veut que ce poil provienne (210) d’un veau, et si l’on ne trouve pas de [poil de]
veau, on nouera un poil de vache ou de taureau ; on nettoiera correctement ce poil avant
[de l’attacher] jusqu’à ce qu’il soit propre. (211) Un peu de ce poil devra être visible (212)
à l’extérieur
MICHNA BEROURA

(210) d’un veau : afin que l’on se souvienne de l’épisode du veau [d’or] et que l’on évite ainsi de fauter, et aussi afin
d’expier cette faute. Le « Eliyah Raba » écrit qu’en vertu de cette explication, il est bien de fabriquer tous les composants des tefilin avec la peau d’un veau, contrairement à ceux qui font les lanières avec de la peau de bouc.
(211) Un peu de ce poil : on consultera le « Maguen Avraham ». On se reportera aussi au commentaire de rabbi
’Aqiva Eiguer qui conclut que le poil dépassant [du boîtier] ne doit pas avoir la longueur d’un grain d’orge.
(212) à l’extérieur des compartiments : certains décisionnaires pensent qu’il doit se trouver à côté du compartiment où se trouve la paracha « Qadech » (A), mais d’autres estiment qu’il doit sortir à côté de « Vehaya im chamoa’ »
(B). Et il est bien qu’il sorte de la paracha « Vehaya im chamoa’ », du côté qui donne
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ִה ְלכBת ְִ zפ ִlין ִסי ָמן לב

נה

Mי"ן הְַרֵaה ,אֶָlא
Mי"ן )סמ"ג .KוְGא יְִמ CּLהַ ִ
Mי"ן *צִָרי) Cקצט Kלִַbע לְמַָhה eLְaלֵי הַ ִ
הגה *וְכֵן )קצח Kהַ"eiד ִ ַaֶL

)רַbֶL* Kם eLלֵי הַ ִMי"ן יְהֵא נְִראֶה עַל הֶַzפֶר )ברוך שאמר :Kמד ע ִָBzzרא )סדִ Kדְתפִִlין ֲהלָכָה לְמֶּLה ִמִqינַי ,וְהַיְנe
שּים עBר לְמַָhה לְכַBqת ִtי הַzִָaים ,וְנְִראֶה ְkעֵין ַcף ֶLל ֶLֶbר הְִַpקָרא ִָBzzרא .פ מַעְְַaרָzא
)ראִָiֶL* K
ִדְתפִִlין ֲהלָכָה לְמֶּLה ִמִqינַי ,וְהַיְנֶL eעBר הִַָBzzרא )רב Kיְהֵא אָרִּ Cמַvד אֶחָד וְיַעֲשֶּה  Baהַַnעְְַaרָzא.
Lנֵי צְָדִדים HֶLא ְzהֵא ְרחָבָה ְkמ Bרּחַב הִַָBzzראְֵk ,די )רגְiֶL Kהֵא נִָkר ִרeaעַ הִַָBzzרא,
ֵkיצַד ,יְַחְzכְֶ ִa ep
eבְאBתָ dמַעְְַaרָzא עBבֶֶרת הְָרצeעָה ,וְעַל ֵLם  Cָkנְִקֵראת מַעְְַaרָzאַb .ם ְִaתפִִlין ֶLל יָד יַעֲשֶּה ִָBzzרא
eמַעְְַaרָzא* .צ יְגַלְֵbל ָkל ָָtר ָ
Lה )רדִ KמBqפָ dלְִתִחָlתָ) dרה* Kק וְכְBרכָם )רוְִa Kקלָף )סהָ Kקטָן .ר וְיֵL
ש
שּעַר ְaהֵמָה אB
מְַקִtיִדין ִמְlכְָרכָן אֶָlא )רזְִa Kקלָף ֵLָkר) .רח Kוַהֲלָכָה לְמֶּLה ִמִqינַי ִiֶLכְרּ Cעָלֶיהָ ְ
Lה ,וְאַחַרְBk Cָk-רכִין עָלָיו ְקלָף ֵLָkר וְחBזְִרים וְכְBרכִים עָלָיו
hהִBרים :הגה )רט KוְנֲBהגִין לִכְרּ Cשֵּעָר עַל הַָָtר ָ
חַָiה הְַ
א
ת
שֵּעָר )אגור סימן סח .KוְנָהֲגְִiֶL eהיֶה שֵּעָר זֶה )ריֶL Kל עֵגֶל ,וְִאם Gא מָצָא ֶLל עֵגֶל ֵBkרֶLְa Cל ָָtרה אB
ֶLל BLר ,וְרBחֵץ הֵַּyעָר הֵיטֵב ִzְַaחָlה עַד ְiֶLהֵא נִָקי) .ריא Kבְקצָת שֵּעָר זֶה צִָריֵiֶL Cרָאֶה )ריב Kחeץ
ַaאֵר הֵיטֵב

ְaאֵר הַBbלָה
Lם
Lם ְָbַaמָרא פ ָ
ע ָ
צ ַרְמ"ַaם ְaפֶרֶק ג'
ְzפִִlין
מִֵהלְכBת
וְהְַָnרְcכִי
הָרּא"L
הְַzרָeמה
וְסֵפֶר
ְדהַBwמֵץ
מֵהִַהיא
ְמזeזָה
ְaעִנְיַן
Lם
ק הָרּא"ֵ ְa L
ַרָaא
Lא
ָ e nL
ִ
ר סְמַ"ק וְסֵפֶר אְָרחBת
חִַiים וְהַָbהַת מַיְמBנִי
ֶtרֶק ג מִֵהלְכBת
ָaLת כח
ְzפִִlין ש ַ
Lא ַרָaא
ָ en L
וְקח ת ִ
וְרְַמ"ַaם
א הִָר"י אְַkסַנְְָcרנִי
Lה ְtקֵeדי
ב זּהַר ָtרָ ָ

שּים עBר לְמַָhה וְGא ֵaאֵר ְiֶLהֵא
)סדְcִ Kתפִִlין .הְַמחֵַaר ָkתַב סְָתמָא ְcהַיְנִָiֶL e
Lו,
הִַָBzzרא מֵעBר הַzִָaים אֲ Bאפִ elמֵעBר ִaפְנֵי עַצְמְk BמָpֶL Bהֲג eהַBqפְִרים עַכְ ָ

Lמַע ְcכָל ַbוְנָא ֵLָkר ,וְכ"כ הָּרא" Lוְהַehר ִcבְכָל ַbוְנָא ֵLָkר ,עֵַiן
אֶָlא ִמְcסָתַם מַ ְ
ָן .וְִאם Gא ְָkרכָם ֵLָkר ְִaדיעֲבַד ִאם אֵין לֲ Bאחִֵרים ,ב"ח מ"א:
ע"ת) :סהָ Kקט

Lנָה ְaרָeרה
ִמ ְ
)רגֵLָk Kר ֲאפִG elא ִהִbיעַkּ ,ל  LֵiֶLצַeרת הַ ִMי"ן עָלָיו) :קצח Kהַ"eiד
ִ ַaֶL
ּyמָאלִי,
Lי"ן הַיְִמינִי לְהַ ְ
Mי"ן .יֵ LמֵהְַbדBלִים nְֶLחְִַlקין ֵaין ִ

ֵaאeר ֲהלָכָה
Mי"ן ,וְנְִראֶה BfֶL
Mי"ןְַa .דְרכֵיּ-מֶLה הָאָּרִ Cאיָתא :הִַeiדי"ן ִ ַaֶL
* וְכֵן הַ"eiד ִ ַaֶL
הְִַbרסָא הָיָה גַםֵk-ן לִפְנֵי הַָnגֵן-אַבְָרהָם ְaהַָbהַת ֻLלְחָן-עָר Ceהֶַfהe ,לְכָ Cהֵבִיא ְראָיָה ִמepֶn
Lמַע ְcסֵַetקי
ּyמָאלִי .וְַדע ְcמֵחֵַiי-אָָדם מַ ְ
Lי"ן הַיְִמינִי לְהַ ְ
לִסְבָָרתcְ Bאֵין לְחֵַlק ֵaין ִ
ְמסְַָtקא לֵ dלְִדינָא ִאי ְkהַ"ַaח וְסִיעָת Bאְk Bהַָnגֵן-אַבְָרהָם ,עַלֵk-ן נְִראֶה לִי ,אַף ְcאָנe
ּyמָאלִי
Mי"ן הַ ְ
Lנָה ְaרָeרה ִcלְכְִַzחָlה יBתֵר טBב ְbִiֶLעַb eם הִַeiדי"ן ִ ַaֶL
מַכְִריעִין ְִaמ ְ
לְeLל BהְַַzחBzןִ ,מָkל מָקBם ְִaדיעֲבַד אֵין לְהְַחִמיר ָaהֶם לִפְּסל ,אֲַחֵרי ִcלְַדעַת הְַרֵaה
שBת ְkהַָnגֵן-
גְדBלִים ַbם לְכְִַzחָlה Gא יְִbע ,eוְכֵן הְִַtריְ-מגִָדים Gא ָkתַב ַרק ְcכֵן ָראeי לַעֲ ּ
ָt CLסeלe ,כְמB
אַבְָרהָםִ ,אם Gא הֵיכָא ְcי"eד אֶחָד נBגֵעַ וְאֶחָד אֵינ BנBגֵעַ ְcאָז ִמָnה נַפְ ָ
שּמָאלִי Gא יְִbעe
Lי"ן ְ
ָkֶLתַב הַחֵַiי-אָָדם .וְַדע עBדcִ ,לְפִי ִcבְֵרי הְַbדBלִים BqֶLבְִרים ְִ c
הִַeiדי"ן eLְa BlֶLל ,Bהeא הִַcין ְcגַם הִַeiדי"ן eb BlֶLפַיְהG eא יְִהיֶה לָהֶם ְzמeנַת י"eד ְkמB
Lים ,אֶָlא יִהְיְִk eמין ַקִeין ִeLְtטים .אָכֵן לְפִי ְtסַק הַָnגֵן-אַבְָרהָם ֶLאֵין
Mי"ן ֶLל ג' ָרא ִ
ְaהַ ִ
Lים ]ִeמָkל-
Mי"ן ֶLל ד' ָרא ִ
שּה ִ ַa
ּּyמאלַb ,ם ָaזֶה אֵין לְחֵַlק .וְִאם עָ ָ
לְחֵַlק ֵaין הִַָiמין לְהַ ְ
Lים[ ַקִeין ִeLְtטין וְהֵן מִַbיעִין עַד eLלֵיהֶן ,הeא ְַzרֵzי ְדסְָתֵרי ]פמ"ג[
ֵkֶLן ֶLְaל ג' ָרא ִ
Lנָה ְaרָeרה וְהeא מֵהַחֵַiי-אָָדםcְ ,צִָריC
eפָסeל * :צִָרי Cלִַbע לְמַָhה וְכ .'eעֵַiן הַַhעַם ְִaמ ְ
לִָkתֵב ְkמְa BסֵפֶרָBz-רה אֲַחֵרי ְcהeא ֲהלָכָה לְּמֶLה ִמִqינָיe .לְפִי זֶה נְִראֶה ְcהeא הִַcין ִאם
Lר ְcעִekבָא הeא ,וְכָלֵkֶL-ן ִאם Gא הָיָה י"eד ְkלָל
אֵינ BנBגֵעַ י"eד ְaהַַwו ַb ,BlֶLםֵk-ן אֶפְ ָ
שּין ַkהֲלָכָה ְaיִeדי"ן עַל ָראֵLיהֶן ַרק ַקו אֶחָד Gא
Lאָר הִַַewין נַעֲִ
ַרק ַקו eLָtט ,וַאֲפִִ elאם ְ
Lם ִאם הָי eהִַַewין ִeLְtטין Gְaא
Lיןָ cְ ,
Mי"ן ֶLל ד' ָרא ִ
הָיָה cִַkין ,וְכָלֵkֶL-ן ָֻlkם; לְבַד ְaהַ ִ
ָרא ִLין אֵין לְהְַחִמיר ְִaדיעֲבַדcְ ,יֵ Lלִסְּמ Cעַל הְַbדBלִים הְִַnקִlין וְכַ"ַpלַbֶL * :ם eLלֵי
Lמַע ִcבְִדיעֲבַד אֵין
Lנָה ְaרָeרה לְעִנְיַן ִcיעֲבַדe .בְסֵפֶר עֲבַBדת-הַBiם מַ ְ
Mי"ן .עֵַiן ְִaמ ְ
הַ ִ
לְהְַחִמיר ,וְאֵינִי יֵBדעַ מָקBר לָזֶה; וְאeלַי הeא מַיְרֵי HֶLא אָבַד ְzמeנָת Bעַל-יְדֵי-זֶה וְרַק
Mי"ן ebפָא לְת CBהַַnעְְַaרָzא ַbם הeא
ִמְקצָת ֻח Bcנִכְנַס לְתBכֲ ,Bאבָל ִאם נִכְנַס ְמעַט מֵהַ ִ
Lנָה ְaרָeרהe ,מַה ָkֶMתַב לָצֵאת וְכ 'eהַיְנe
שּים וְכ .'eעֵַiן ְִaמ ְ
מֶBדה ,וְצִָרי CעִeiןִָiֶL * :
Lנֶה; וְאַף ְcהְַbאBנִים
"Lי ְkמָkֶL Bתַב ְaכֶסֶףִ-מ ְ
"Lי ,וְגַם הַָרְמ"ַaם סְבִיָרא לְֵַk dר ִ
ַcעַת ַר ִ
ְtלִיגֵי עַל זֶה ,וְגַם הָר"י וְּרא"e Lמְָרְcכִי וְטeר סְבִיֵרי ְkמָBתם ,וְגַם ִמנְהַג הָעBלָם ְkוָתַיְה,e
Lמַע BiֶLתֵר טBב HֶLא
ִמָkל מָקBם טBב לְהֵַcר לָצֵאת ַbם ַcעְָzם .וְאַף ִcבְּרא"e Lמְָרְcכִי מַ ְ
CָiL
שBת מֵעBר אֶחָד עִם הַzִָaים ,עֵַiן הַַhעַם ְִaדבְֵריהֶם וְִתְראֶה ֶfֶLה הִַwלְקeל Gא ַ
לַעֲ ּ
ִaזְמֵַpנ eלְִמי ֵBiֶLדעַ ֻאָnנeת הַzִָaים .וְהַָbאBן ר' עֲִקיבָא אֵיגֶר ִהפְִריז עַל הִַcָnה ֶLהֶעְִzיק
Lמַע ִמcְ dֵpהeא מֲַחזִיק ֵkן ִמַvד הִַcין וְַרק ֶLהָעBלָם Gא נָהֲגֵk eן,
ִcבְֵרי הָריק"ש ְcמַ ְ
Lה
eבֶאֱמֶת לַעֲנִeiת ַcעְִzי זֶה אֵינְk BמָkֶL Bתַבְנַcְ eרִaים ְtלִיגֵי עֲלַיְה * :eיְגַלְֵbל ָkל ָָtר ָ
וְכ .'eהeא לְִמצְוָה וְGא לְעִekבָא ]אחרונים בסעיף מז[ * :וְכְBרכָם ְִaקלָף ָקטָן .עֵַiן
Lאָר Btסְִקים סְבִיָרא לְהcְ eלָאו ֲהלָכָה לְּמֶLה
Lנָה ְaרָeרה .וְהַַhעַםcְ ,הָּרא" Lוְהַehר ְ e
ְִaמ ְ
ֵyעָר ,אֶָlא ִcלְכְִַzחָlה
ְkLנַז HֶLא לִכְּר Cעָלָיו ָcבָר לְבַד הַ ּ
ִמִqינַי הeא ,וְֲBpֶLהגִין ְaצְָרפַת וְאַ ְ
חַ LהַֻMלְחָן-עָר Ceלְִדבְֵרי הַָרְמ"ַaם ָkֶLתַב ֶLהeא ֲהלָכָה לְּמֶLה ִמִqינָי .וְעֵַiן ְaאֵלִָiה ַרָaה
Lמַע ִמֻcְ dֵpמָzר ַbםֵk-ן לְבֵָרִ Cאם אֵין לֲ Bאחִֵרים ,וְHֶLא ְkמֲַחצִית הֶֶַMקל ִpֶLסְֵtַzק
ְcמַ ְ

Mי"ן לְמַָhה.
ּyמָאלִי אְַַcרָaה ,יְַדְקֵcק HֶLא יְִbע eהִַeiדי"ן eLְaלֵי הַ ִ
ְ ַaֶL
yמָאלִי
ּyמָאלִיe ,בְהַ ְּ
ֲאבָל הַָnגֵן-אַבְָרהָם ָtסַק ְcאֵין לְחֵַlק ֵaין הַיְִמינִי לְהַ ְ
Mנֵי הִַeiדי"ן יְִהי eנBגְעִין לְמַָhה eLְaלֶיהָ ,וְכֵן ָkתַב הְִַtריְ-מגִָדים
ָaעִינָן ְ ֶL
שBת ,וְכֵן ָkתַב ְaבְִרֵkי-יBסֵף ֵLְaם מֲַהִר"י עַ L"ַiוְכֵן ָtסְקe
ְcכֵן ָראeי לַעֲ ּ
Mינִי"ן
Lאֵָרי אֲַחרBנִים .עBד ָkתַב הְִַtריְ-מגִָדיםcְ ,יְִראֶה ְִiֶLהיֶה עַל הַ ִ
ְ
צַeרת יִeדי"ןG ,א ַקִeין ִeLְtטין ְaעַלְמָא) :קצט Kלִַbע לְמַָhהcִ .בְלָאו
yמָאלִי
Mי"ן הַ ְּ
Lי"ן עָלָיו eלְעִekבָא הeא ֲאפְִִa elדיעֲבַדe ,בַ ִ
הָכֵי אֵין ֵLם ִ
ִאם אֶחָד נBגֵעַ וְאֶחָד אֵינ BנBגֵעַ ָtסeל ,וְעֵַiן ְaבֵאeר ֲהלָכָה) :רַbֶL Kם
Mינִי"ן; וְהַַhעַםcְ ,צִָריְiֶL Cהֵא
Mי"ן .רBצֶה לBמַרֻ ,חֵcיהֶן ֶLל הַ ִ
eLלֵי הַ ִ
Mי"ן נְִראֶה eלְַקֵiם מַה ִcכְִתיב "וְָראָk eל עֵַnי הָאֶָרץ ִkי ֵLם ה' נְִקָרא
ָkל הַ ִ
עָלֶי ,"Eוְאָמַר ַרִaי )אֶלְעָזָרֱ] Kאלִיעֶזֶר[ אֵzְ elפִִlין ָּaֶLראֵL" ,Lם ה'
Lי"ןe .בְִדיעֲבַד ִאם נִכְנַס ְמעַט לְת CBהִַָBzzרא עַד
נְִקָרא" ָראֵLי-תֵבBת ִ
Lי"ן ָָkראeי ,צִָרי Cעִeiן ,וְעֵַiן ְaבֵאeר ֲהלָכָה:
ֶLאֵין ל Bעַל-יְדֵי-זֶה ְzמeנַת ִ
שּים וְכ .'eוַאֲפִ elלְַדעַת הַBqבְִרים ְcהַzִָaים צְִריכִים
מד )ראִָiֶL K
לְִהיBת ָֻlkם מֵעBר אֶחָד מִַ ,Lָnמָkל מָקBם Gא ָaעִינָן ְiֶLהֵא הִַָBzzרא
וְהַַnעְְַaרָzא עִם הַzִָaים מֵעBר אֶחָד ,אֶָlא ֲאפִִ elאם הeא עBר ִaפְנֵי עַצְמB
ִLרי
שים וְכִe .'eמָkל מָקBם ִאם ְaאֶפְ ָ
ֵLָkר) ,רד KוְזֶהָkֶL eתַב הְַמחֵַaר ִָּiֶL
טBב לְהֵַcר ַbם ָaזֶה ,לָצֵאת ַcעַת הְַַnחִמיִרין ָaזֶה ,וְעֵַiן ְaבֵאeר ֲהלָכָה:
)רב Kיְהֵא אָּר .Cוְִאם נִפְסְָקה) ,רהֻ Kמָzר לְָתפְָר) :dרגְiֶL Kהֵא נִָkרִk .י
גַם הִַָBzzרא צְִריכָה ִמִcין לְִהיBת ְמֻרָaעe ,כְמָkֶL Bתַבְנ eלְמַעְלָה ְaסָעִיף
חָlתְָa .dעֵת ְBpֶLתנָ dלְבֵיתָ) ,dרוְk Kמְ Bמזeזָה
לט) :רדִ KמBqפָ dלְִתִ
Lמַע" וְGא לְהֵפִֶ ,Cמַhעַם ְִpֶLתָaאֵר ְaיֶBרהֵ-דעָה
ִpֶLגְלֶלֶת מֵ"אֶחָד" ְkלֵַtי " ְ
סִימָן רפח) :רה KוְכְBרכָם וְכ .'eרBצֶה לBמַר לְכְִַzחָlהֲ ,אבָל ִאם Gא
ְָkרכָם ֵLָkר ְִaדיעֲבַד ִאם אֵין לֲ Bאחִֵרים ,וְעֵַiן ְaמֲַחצִית-הֶֶַMקל eבְבֵאeר
ֲהלָכָה) :רוְִa Kקלָף ָקטָן .וְהeא הִַcין ֲַaחִתיכַת ֶaגֶד ִאם אֵין לְ Bקלָף
]פמ"ג[ ,וְעֵַiן ְaבֵאeר הְַָbר"א) :רזְִa Kקלָף ֵLָkר .רBצֶה לBמַרֲ ,אבָל Gא
ִtLיר ָcמֵי .וְעֵַiן ְaבֵית-
ִמְaהֵמָה וְחַָiה ְטמֵאָהֲ ,אבָל ְaמְַטלִית ַbם לְֵדעָה זַ B
יBסֵף ָkֶLתַב ְaטַעַם הַָcבָרcְ ,כֵיוָן ֶLהeא מֵבִיא ְקלָף ,צִָרי CלְִהיBת ַcוְָקא
מִqינַי .לָכֵן ִאם Gא ַָkר Cהֵַּyעָר עָלֶיהָ )רזָt Kסeל ,אַף
ִמן הַֻzָnר לְפִיְk Eמ Bלַzִָaים וְלְָרצeעBתe ,בְבֵאeר הְַָbר"א ְמפְַקֵtק ְִaדין זֶה) :רח Kוַהֲלָכָה לְּמֶLה ִ
Lה וְאַחַר Cָk-יִכְּר Cהְַwלָף לְמַעְלָה ,וְיֵ LאְBמִרים לְהֵפֶ ,CלְכָC
ֵyעָר עַל ebף הַָָtר ָ
ַָkֶLר Cעָלֶיהָ ְקלָף) :רט KוְנֲBהגִין לִכְּר Cוְכִk .'eי יֵ LאְBמִרים ִiֶLכְּר Cהַ ּ
שֵה עֵגֶל וְGא יֶחֱטָא ,וְגַם ְֵkדי
Lנֵיהֶם .וְעֵַiן ְaבֵאeר הְַָbר"א ָkֶLתַב ְִcמִcינָא אֵין ְקֵtיָדא אֵיז BקֵBדם) :ריֶL Kל עֵגֶלְֵk .די ִiֶLזְ ּkר מַעֲ ּ
נֲBהגִין לְַקֵiם ִcבְֵרי ְ
שּין הְָרצeעBת מֵעBר ַzיִ:L
שBת ָkל ִewzן ְzפִִlין מֵעBר עֵגֶלe ,לְאֵַetקי מֵאָBתן ֶLעִ B
לְכֵַtר עַל עָּון זֶה .וְכָתַב הָאֵלִָiה ַרָaה ְִcמֶfה הַַhעַם טBב לַעֲ ּ
שּעָBרה) :ריב Kחeץ לַzִָaים .יֵL
)ריאְ Kקצָת שֵּעָר .עֵַiן ְaמָגֵן-אַבְָרהָם ,וְעֵַiן ְִaחֵLecי ר' עֲִקיבָא אֵיגֶר ִֶLהסְִkים ֵּyֶLעָר הַBiצֵא יְִהיֶה ָtחBת מֵּאֶרְ C
ּLמעַ" ַvַaד הַBtנֶה
Lת "וְהָיָה ִאם ָ
ּLמעַ") ,רח KוְטBב ֵiֶLצֵא ִמָָtר ַ
Lת "ַקֶ "Lcוְיֵ LאְBמִרים אֵצֶל "וְהָיָה ִאם ָ
אְBמִרים ְִiֶLהיֶה אֵצֶל הַַaיִת ָpnֶֻLח ָָt Baר ַ

Lעַר הַeiִvן
ַ
Lמeאֵל) :רו Kהָרּא"L
)רגְִt Kריְ-מגִָדים וְהְַbרַ"ז וְעֵַiן ְaבֵאeר ֲהלָכָה) :רדֵa Kאeר הְַbרָ"א eפְִריְ-מגִָדיםGcְ ,א ְkבַאֵר הֵיטֵב) :רה Kמִֵאיר עֵינֵי סBפְִרים ֵLְaם ְcבַרְ -
Lלָ"ה:
Lאֵָרי אֲַחרBנִים) :רחְ K
ַaהֲלָכBת ְקטַBpת) :רזֵk Kן מeכָח מֵהָּרא"ַa LהֲלָכBת ְקטַBpת וְכֵן ִמֵaאeר הְַbרָ"א ְ e
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51. Il faut faire trois points de couture (228) sur chaque côté [de la titora],
MICHNA BEROURA
51. (228) sur chaque côté : l’objet de ces douze coutures est de faire référence aux douze tribus d’Israël. Il n’est

pas nécessaire de faire passer ces points à l’intérieur du boîtier, mais seulement à proximité du boîtier. On n’effectue
pas cette couture comme le ferait un tailleur, [en la pratiquant] à l’extrémité du vêtement sans laisser le moindre
espace (A), mais on laissera [au contraire] une partie de la titora dépasser de la couture (B). Il faut, de plus, que le
cuir du boîtier situé en dessous du niveau de l’ouverture dépasse des quatre côtés jusqu’à arriver face aux trous de la
couture, afin que l’on couse le cuir du boîtier avec la titora de chaque côté (C). À la différence donc de ces sofrim qui
découpent le cuir du boîtier de sorte qu’il n’atteigne pas le niveau des trous de la couture, si bien qu’il n’est absolument pas cousu avec la titora, et qui se bornent à fixer le boîtier dans l’ouverture de la titora. L’auteur du « Baroukh
Chéamar » écrit qu’à cause de cela, il a déclaré passoul un certain nombre de tefilin. Il faut donc coudre ensemble le
cuir du boîtier et la titora.
Abrégés du « Béour Halakha » et du « Cha’ar haTsioun »
Il faut faire... : la question de savoir si l’on peut coller la titora avant de la coudre nécessite un approfondissement. Il est

possible que, puisque le collage constitue un assemblage au même titre qu’une couture (comme on l’a vu au sa’if 47, dans la
remarque du Rama), la couture qui serait faite ensuite soit considérée sans effet et ne réponde plus à l’exigence de la halakha
leMoché miSinaï, laquelle prescrit de l’assembler précisément avec une couture (Béour Halakha).
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ִה ְלכBת ְִ zפ ִlין ִסי ָמן לב

נו

שּים ִמן
ָnֶLא ֶLל ְaהֵמָה ְטמֵאָה הֵם* .ל ְמקBם ֶLאֵין ִbיִדין ְמצeיִים Bzפְִרים )רכוְa Kטאליאדור"ש ֶLעִ B
נ
Lה ְתפִירBת )רכחְa Kכָל )ע] Kע[ צַד ,וְחeט
ָ GL
הְַwלָף )רכז Kעַד ִiֶLזְַnְcנ eלָהֶם ִbיִדים :נא *מ יְִתּtר ְ
ִיָרה ֵaין ָkל ַaיִת eבָיִת :הגה )רלִ Kמיהִ eאם Gא
ֵzLי רeחBת ,ס וְיַעֲבִיר חeט הְַzפ
הְַzפִיָרה יְִהיֶה סBבֵב )רכטִ Kמ ְ
ע
עָָשּה ַרק י' ְzפִירBת אָt BחBת ִמֶfה אֵינ Bנִפְסָל )מרדכי .Kוְיִֵ Lמי ֶLאBמֵר ֶLי"ב ְzפִירBת אֵ elיְִהי) eעא) Kרלאְa Kחeט
אֶחָד :נב פ יַכְנִיס הְָרצeעָה  CBzהַַnעְְַaרָzא )רלב* Kוְיַעֲשֶּה ֶקֶLר )רלגְִk Kמין ָcלֶ"ת ֶLְaל-רּאe Lכְִמין י"eד
ֶל רּא :Lהגה וְנֲBהגִים )רלד Kלְהַעֲבִיר עBר עַל הַַaיִת ֶLל יָד לְרּחַב
Mין LְaֶL
"cַLי עִם הַ ִ
Lלִים אִBתBiת ַ
ֶLְaל-יָד לְהַ ְ

ְaאֵר הַBbלָה
Lא
ָ enL
ל הָעִehר מ ִ
ַרָaא נ הַָרְמ"ַaם
לְפֵרLe
וְהָרּא"L
ַרָaא
Lא
ָ en M
הַ ִ
ס BzסָפBת ְִaמנָחBת
לד וְהָרּא" Lוְהְַָnרְcכִי
ע הִָר"י אְַkסַנְְָcרנִי
פ ְמנָחBת לה ְaפֵרLe
" Lי
ַר ִ

Mי"ן ִמְzפִִlין ,וְאַחַר Cָk-יַעֲשֶּה
שּה הַ ִ
ִLרים )רלה Kאֶָlא לְאַחַר ֶLעָ ָ
הְַfרBעַ וְיְִהיֶה ָרְחְk Baרּחַב הַָaיִת )טור .KוְGא יַעֲשֶּה הְַָ w
הַָcלֶ"ת וְאַחַר Cָk-הַ"eiד ְkסֵֶדר אִBתBiת הֵַMם:

ַaאֵר הֵיטֵב

Lעֲֵרי ְתeLבָה
ַ

Lים ְִkמין חִeטים ֶLל ִbיִדיםִb ,יִדים ְbמִeרים הֵם ֻeמָzר
מ"אְa .נֵי-מֵעַיִם ַwִcים וִיבֵ ִ
לְִת ּtר ָaהֶם ס"ת eתו"מ ,הלק"ט ח"א סִימָן רעג ,וְהַַiד-אֲַהּרן חBלֵק עָלָיו) :ע Kצַד.
שּה י"ד נֶגֶד ְמנֶַMה וְאֶפְַריִם ,טBב ,עֵַiן
שָּראֵל; וְִאם עָ ָ
Lבְטֵי יְִ
טַעַם לְי"ב ְzפִירBת ,נֶגֶד ִ
ע"ת .וְהֲָאִר"י זַ"ל ָkתַב ע"פ הַBqד ַcוְָקא י"ב .הְָרמַ"ע ִמַtאנ eסִימָן לח ָkתַבִ :אם
אֵין הְַzפִיָרה ְaת CBהַַaיִת ַרק ְaת CBהַַnעְְַaרָzא ָtסeלֲ ,אבָל ְaב"י ֵLְaם הָּרא"L
Lמַע ְGcא ָaעֵי ְzפִיָרה  CBzהַַaיִת ַרק סָמ Ceלַַaיִת ,ע"ש מ"א:
"Lי וְהְַָnרְcכִי מַ ְ
וְַר ִ
שָּiה ְtסeלBתcְ ,בָעֵי ְiֶLהֵא חeט א' ,ב"י
Lעַת עֲ ִ
)עאְa Kחeט א' .וְִאם נִפְסַק הַחeט ְ ִa
Lר ְִaמקBם הְַtסִיָקה ,אֶָlא
ֵLְaם הָריא"ס .וְכָתַב טַ"ז ְGcא ָaא לְמַעֵט ִאם חָזַר וְָק ַ
ְiֶLהֵא ְִaדeaק יַחַד וְGא נִפְסָק ֵaינֵיהֶם .וְכָתַב "ַaחcַ ,וְָקא ִאם נִפְסַק הַחeט ָtסeל ְcנִָkר
ִiֶLפָסֵק הַחeטֲ ,אבָל ִאם הַחeט ָקצָר יִגְּמר הְַzפִיָרה ְaחeט אַחֵר לְכְִַzחָlה וְהָכֵי נָהeג:

Lמַעְנ eוְכ .'eוְע"ש ֶLהֶעֱלָה ֶLאֵין לְִת ּtר ְaגִיֵדי עBף טָהBרִk ,י
עBר הeא ֶLהeא הְַwלָף ,וְעBר לְִתפִיָרה Gא ָ
ִמי יַכְִריעַ אֵיזֶה מֵהֶם ָקרeי ִbיִדין וְאֵיזֶה מֵהֶם חִeטין וְאֵיזֶה מֵהֶם וְִריִדין וְאֵיזֶה מֵהֶם מֵיָתִרים ,וְלָכֵן אֵין
הֵֶzר לַָקחַת ִbיֵדי עBף לְִתפִִlין ע"ש] :ע[ צַד .עבה"ט וְכ .'eעֵַiן ְaבר"י שמ"כ לְאֶחָד ָקד ,LBמַה ֶּMרב
Lמַעְִzי ֶLהַַhעַם
הָעBלָם אֵין ְִaתפִֵlיהֶם ֲחִריצִים עַד לְמַָhה וְGא חeט הְַzפִיָרה עBבֵר ֵaין ַaיִת לְבַיִת ,וְ ָ
ֶLע"י הֲַחִריצִים ִמְתַקלְֵקל ִרeaעָםe ,בִפְָרט ִאם חeט הְַzפִיָרה עBבֵר ַbֶLם הeא מַפְִריד ִרeaעָם ְּaרב
ָLרב ,וְהִָרeaעַ הל"מ וְהֲַחִריצִים ְtלֻגְָzא ְדאָמָBראֵיּe ,פק ֲחזֵי מַאי
הִַָiמיםe ,מַה ַbם ִאם הֵם ְaמָקBם חַם וְ ָ
Lר ְָqֶLמכ eעַל סְמַ"ק ָkֶLתַב ַcוְָקא ָkֶLְkתַב עַל ְקלָף א' ֲאבָל עַל ד' ְקלָפִים א"צ וְע"ש.
עַָnא ָדבַר ,וְאֶפְ ָ
שBת הַַaיִת ש"ר ְaלִי חִָריץ ַרק
וְכָתַב עBד ְaבר"י ְaֶLבֵיתcָ-וִד סי' כח לִֵnד זְכeת עַל הַBqפְִרים ָpֶLהֲג eלַעֲ ּ
ְר ִLימָה ָkלcְ-ה ,eוְנְֶחלְק eעָלָיו ַרָaנֵי הַBcר ַkאֲֶLר נְִדַtס ְaח"ב ִמכנה"ג ח"מ אַחַר סי' רפט eבִכְֻהַpת-
עBלָם ע"ש .וְעֵַiן ְaבִגְדֵי-כְֻהָpה סי' א ָkֶLתַב ג"כ ְִcאם אֵין ֲחִריצִים ַרק ֶLעִBשּים רֶּLם ֶLהָרBאֶה יִסְ ּaר
ֶLהֵם ֲחִריצִיםְt ,סeלִיםִk ,י לְכָל הֵַcעBת צִָרי Cהֶבְֵcל ְמעַט ֵaין הַzִָaים ְִiֶLהיֶה הֲַחִריצִים נִִָkרים מַ:Lָn

Lנָה ְaרָeרה
ִמ ְ

ֵaאeר ֲהלָכָה

ְnִֶLקצָָתן נְBטלִין אָBתן ִמְaהֵמָה ְטמֵאָהַb ,םֵk-ן ֻמָzר לְִקנBת מֵהֶם ְaכָל
עִנְיָןֶּL ,רב ִbיִדין הֵם ִמְaהֵמBת ְטהBרBת .אַָk Cל זֶה ְaגִיִדין ֶLאֵינָן ְטוeיִין,
ֲאבָל ְaגִיִדין ְטוeיִיןcַ ,עַת הַָnגֵן-אַבְָרהָם ְcאָסeר לְִקנBת מֵהֶם ֲאפִ elהeא
יֵBדעַ ֶLהֵם ִמְaהֵמָה ְטהָBרהֵkֶL ,יוָן ֶLהeא ֲהלָכָה לְּמֶLה ִמִqינַי צִָריC
שָָּiתן ,וְנָכְִרים לָאו ְaנֵי
Lמְָe ,dטוִַiת הִַbיִדין ז Bהִיא עֲ ִ
שָָּiתן לִ ְ
ְzִֶLהיֶה עֲ ִ
Lמָ dנִינְהe .eכְבָר ָkתַבְנcְ eהָאֵלִָiה ַרָaה eפְִריְ-מגִָדים ְמפְַקְִtקים ִאי ָaעֵי
לִ ְ
ְkלָל ָaזֶה ְטוִָiה לִ ְ
שּים ִמן
Lמָ) :dרכוְa Kטאליאדור"ש .הֵם חִeטין הַַpעֲִ
הְַwלָףe ,בְִמקBם הְַcחָק סְבִיָרא לֵֵk dיוָן ְִcמינ Bהeא הֵם ְkגִיִדין עַצְמָן
nנְֵk .eדי HֶLא לְִהְתֵhַaל
eכְִֵLרים לְִת ּtר ָaהֶם סְָת"ם) :רכז Kעַד ִiֶLזְְַc
ִמִnצְוַת ְzפִִlיןe ,כְִiֶLזְֵַncן לִb Bיִדים יִַzיֵרם וְיְִת ּtר ְaגִיִדים .וְיֵL
Lעַת הְַcחָקֲֶL ,הֵרי ֲהלָכָה לְּמֶLה ִמִqינַי הeא גִיִדין ,וְהַטאליאדור"ש עBר הeא ֶLהeא הְַwלָף,
Lין HֶLא לָצֵאת ָaהֶם ֲאפְִ ִa el
ִL
מֵאֲַחרBנִים )ריאֶL Kחְ B
וְעBר לְִתפִיָרה Gא ָ
Lים ְִkמין חִeטים ֶLל
Lמַעְנe ;eלְפִי זֶה )ריבִ Kאם אֵין לִb Bיִדים ֲאחִֵרים ,עַלָk-לָt-נִים Gא יְבֵָר Cעֲלֵיהֶם .וְכֵן ְaנֵי-מֵעַיִם ַwִcים וִיבֵ ִ
ִbיִדים ,אֵין לְִת ּtר ָaהֶםֲcַ ,הלָכָה לְּמֶLה ִמִqינַי הeא ַדוְָקא גִיִדים) .ריג KעBד ְָkתבֶL ,eאֵין לְִת ּtר ְaגִיֵדי עBף טָהBרִk ,י ִמי יַכְִריעַ אֵיזֶה מֵהֶם ָקרeי ִbיִדין
שָּראֵל .וְGא ָaעִינָן ְzפִיָרה CBz
Lבְטֵי יְִ
וְאֵיזֶה מֵהֶם חִeטין וְאֵיזֶה מֵהֶם וְִריִדין ,וַאֲנָן ִbיִדין ָaעִינָן :נא )רכחְa Kכָל צַד .טַעַם לְי"ב ְzפִירBת ,נֶגֶד י"ב ִ
ֵiLר ִמן הִַָBzzרא חeץ לְהְַzפִיָרה) .רטז KוְצִָריֶL CעBר
eiLר ,אֶָlא ְמ ַ
שּפַת הֶַaגֶד ְaלִי ִ
הַַaיִת )רידַ Kרק סָמ Ceלְהַָaיִת) .רטו Kוְאֵין Bzפְִרין ְkתBפֵר ְaגִָדים ְ ִa
הַzִָaים ִמְlמַָhה לְפִיו יְִהי eיBצְִאים ִמָkל אְַרַaע רeחBתֵיהֶם עַד ְִiֶLהי eמִַbיעִים ַzחַת נְִקבֵי הְַzפִיָרהְֵk ,די ְִiֶLת ּtר עBר הַzִָaים ִמָkל צַד עִם הִַָBzzרא,
וְGא ְkהַBqפְִרים הְַמַקְִvרין עBר ֶLל הַzִָaים ֶLאֵינ BעBבֵר הָלְאָה ַzחַת נְִקבֵי הְַzפִיָרה וְאֵינָ dנְִתֶֶtרת ְkלָל עִם הִַָBzzראַ ,רק nְֶLהְִַcקין הַַaיִת ְaתCB
ֵzLי
הֲָאֻרָaה ֶLל הִַָBzzרא ,וְהַָaרֶL Ceאָמַר ָkתַב ָtֶLסַל ָnַkה ְzפִִlין מֲֵחמַת זֶה ,אֶָlא צִָרי Cלְִת ּtר יַחַד הָעBר ֶLל הַzִָaים עִם הִַָBzzרא) :רכטִ Kמ ְ
ֵzLי ְמחִָטין ,אַחַת יBצֵאת לְאָחBר וְאַחַת נִכְנֶסֶת לְצַד
Mנֵי צְָדִדין ָtנִים וְאָחBר) ,ריז Kנְִמצָא Bzפֵר ְ ִa
רeחBת .רBצֶה לBמַרָkֶL ,ל הְַzפִיָרה יְהֵא ְמסBבֶבֶת ִמ ְ
מיהִ eאם וְכ .'eוְכֵן )ריחִ Kאם Gא הֶעֱבִיר חeט הְַzפִיָרה ,אֵינְ Bמעֵַkב ְִaדיעֲבַד ,וְעֵַiן לְעֵיל ְaסָעִיףָ-קטָן ריז) :רלאְa Kחeט אֶחָד .וְִאם
ָtנִים) :רלִ K
Lעַת הְַzפִיָרה נִָkר
Mם וְיַחֲּזר וְיְִת ּtר מֵחָָדְa Lחeט אַחֵרֵkֶL ,יוָן ִpֶLפְסַק ְ ִa
Lר) ,Bרכ Kוְיֵ LאְBמִרים ְcיְִhלִֶ Blkֻ epמ ָ
נִפְסַק )ריט Kיֵ LאְBמִרים ְcיָכBל לְָק ְ
Lר ל Bחeט אַחֵר לִגְּמר הְַzפִיָרה.
ֶLהַחeט ָקל LeוְעBמֵד לִָtסֵק וְאֵינְk Bלeם; ֲאבָל ֶLְkהַחeט ָקצָר ִמְִzחָlת Bוְאֵינ Bנִפְסָק ,לְכֵֻlי עַלְמָא יָכBל )רכא Kלְִק ּ
Lר חeט ִpֶLפְסַק .וְכָל זֶה )רכבִ Kאם נִפְסַק ְaאְֶמצַע הְַzפִיָרהֲ ,אבָל
וְכָתַב הְִַtריְ-מגִָדיםִcְ ,אם אֵין לִb Bיִדין ֲאחִֵרים יֵ Lלִסְּמ Cעַל סְבָָרא הִָראBLנָה וְלְִק ּ
ִאם נִפְסַק אַחַר הְַzפִיָרה ,עֵַiן לְַקָnן סִימָן לג סָעִיף ב :נב )רלב Kוְיַעֲשֶּה ֶקֶLר .וְֶקֶLר ֶLל ְzפִִlין )רכג Kהeא ֲהלָכָה לְּמֶLה ִמִqינָי .וְנְִראֶה ִָvֶLריC
לַעֲ ּ
Mנֵי צְָדִדיןַ ,רגְלֶL Bל זֶה
Lנֵי ַדלְִתי"ן ִמ ְ
שּין ֶקֶLר ְkמֵ"ם סְתeמָה ְִpֶLראֶה ְ ִk
מין ָcלֶ"ת .וְיֵֶL Lעִ B
שBת Bלִ ְLמָ ,dוְGא יַעֲשֵּהָ eקטָן ]פמ"ג[) :רלגְִk K
שּים ֶקֶLר ֶLל ָcלֶ"ת ְמֻכָeן יBתֵר לְִדינָא.
ְaצַד ּראֶL BLל זֶה; וְעֵַiן ְaסֵפֶר ִzפְאֶֶרת-אְַריֵה ֶLהֵבִיא ֵLְaם 'ְeLzבָה מֵאֲַהבָה' וְִהסְִkים עִ Bnלְִדינָא ְcאֵ elהָעִ B
Mמֵט אָנֶה וָאָנָהְk ,מֵaֶL Bאְַרִzי ְaבֵאeר ֲהלָכָהָk .תַב אֵלִָiה ַרָaה :מַעֲשֶּה ְaאֶחָד ֶָLראָה אַחַר ֲחלִיצַת הְַzפִִlין ֶֻLהַzר
שeי לְִה ָ
ַbם Gא יַעֲשֶּה ֶקֶLר הֶעָ ּ
"Lי
Lיטַת ַר ִ
Lמַע ְaלִי ְָaרכָהcְ ,הָא ִמצְוַת ְzפִִlין ָkל הַBiם ,עַד ָkאן לְBLנ .Bוְטַעְמcִ ,Bלְ ִ
הֶֶַLwר ֶLל יָד ,וְהֵBריִתי לֲַחּזר וְלַהֲנִיחָן וְלְִקרBת ְקִריאַת ְ
שּיִמין אָBתם ַzחַת
ִcסְבִיָרא לֵcְ dהַ"eiד הeא ֲהלָכָה לְּמֶLה ִמִqינַיG ,א יָצָא עֲַדיִן יְדֵי הִַnצְוָה) :רלד Kלְהַעֲבִיר .הַַhעַם ,לְפִי ֶLהְַzפִִlין ֶLל יָד ְמ ִ
Lו ְaאֵ elהֲָאָרצBת Gא נָהֲגָa eזֶה ]א"ר ע"ש[:
הְַaגִָדיםִe ,מְתנְַדנְִדים וְנִפְסִָדים ִeמְתַקלְְקלִין ,לְכָ Cנָהֲג eלְהַעֲבִיר ְרצeעָה ז Bעֲלֵיהֶן לְחְַָfקן .וְעַכְ ָ
)רלה Kאֶָlא לְאַחַר וְכ .'eרBצֶה לBמַרֵk ,ן נָכBן לְכְִַzחָlה; וְִאי ִאְתַרִnי ֶֻLהַzר הֶֶַLwר ֶLל ּרא Lאֵין צִָריַ Cרק לְתְַwנ BוְGא לְהִַzיר הֶַMל-יָד:
Lנָה ְaרָeרה סָעִיףָ-קטָן
Mי"ן נְִראֶה הֵיטֵב ,עַד ָkאן לְBLנ .BוְזֶהָkֶL eתַבְנְִa eמ ְ
וְגַם הַ ִ
Lנָה ְaרָeרה
nנ eוְכ .'eוְעֵַiן ְִaמ ְ
קפה Lְ ִaמְ * :BמקBם ֶLאֵין וְכ 'eעַד ִiֶLזְְַc
ָkֶLתַבְנcִ eכְִiֶLזְֵַncן לִb Bיִדים יִַzיֵרם וְכִcְ ,'eאם Gא יִַzיֵרם נְִראֶה לִכְאָBרה ְGcא מֲַהנֵי
Lמַעְִzי ֵLְaם אֶחָד מֵהְַbדBלִים
ֵkיוָן ְkֶLבָר ָzפeר וְעBמֵד ,וְעֵַiן לְַק * :dֵnיְִתּtר וְכָ .'e
Lיב ִחeaר ְִkתפִיָרה,
ִֶLהזְִהיר HֶLא לְַדֵaק הִַָBzzרא ְֶaדבֶק ּקֶדם הְַzפִיָרהֶcְ ,דבֶק חָ ִ
Lר ְִcתפִיָרה
Lם ,וְִאםֵk-ן אֶפְ ָ
Lם עֵַiן ָ
eכְמָkֶL Bתeב ְaסָעִיף מז ְaהַe d"ָbבְבֵית-יBסֵף ָ
Lיבָא ְkלeם ,וְהֲַהלָכָה לְּמֶLה ִמִqינַי נֶאֱמַר ַרק עַל הְַzפִיָרה וְGא עַל
ֶLאַחַרG Cָk-א ֲח ִ
ֶר וְכ .'eעֵַiן ְaפְִתחֵיְ-תeLבָה ֶLהֵבִיא ֵLְaם
ִeacק ,וְצִָרי Cעִeiן ָaזֶה * :וְיַעֲשֶּה ֶקL
Lים ִמָwרBב ָaאe
Lם .וַחֲָד ִ
ַaעַל הָעִehר ְִcמצְוָה ְִiֶLהיֶה ֶקֶLר וְGא עֲנִיבָה ,עֵַiן ָ
Mמֵט אBת Bאָנֶה וָאָנָהְֵk ,די לְמַעֵט ִטְרחָה ִאם יְִרצ eלְהְַקִטינB
שּין ֶקֶLר eiֶLכַל לְִה ָ
ֶLעִ B
ִtLיר עָבְֵדיֶcְ ,קֶLר ָkזֶה Gא עִָדיף מֵעֲנִיבָהֵk ,ן נְִראֶה לִי eLָtט:
א Bלְהַגְִcיל ,BוְGא ַ

Lעַר הַeiִvן
ַ
Lם) :ריד Kמָגֵן-אַבְָרהָם) :רטוּ Kרא" Lוְאֵלִָiה ַרָaה) :רטז KאֲַחרBנִים) :ריזֵa Kית-יBסֵף:
)ריא KנָBדע ִaיהָeדה מֲַהדָeרא ִzנְיָנָא סִימָן ב) :ריבeLָt Kט) :ריגָ K
)ריח Kטַ"ז) :ריט Kטַ"ז ,וְלִכְאָBרה מeכָח ְaבֵאeר הְַָbר"א ַbֶLם הeא סBבֵר ֵkן) :רכ"ַa Kח eמָגֵן-אַבְָרהָם) :רכא Kאֵלִָiה ַרָaה) :רכב"ַa Kח) :רכגְb Kמָָרא:
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לג ִcין ִewzנֵי ְzפִִlין וְִדין הְָרצeעBתe ,ב Bה' סְעִיפִים:
א ְמנָחBת לה לֵַtרLe
"Lי
ְַaר ִ
הִָראBLן
וְהְַָnרְcכִי
וְהָּרא"L
וְנִֵenקי-יBסֵף ב לְגְִרסַת
Lם ְָbַaמָרא
הִָרי"ף ָ
וְרְַמ"ַaם ְaפֶרֶק ג
Lם
מִֵהלְכBת ְzפִִlין ג ָ
ְbַaמָָרא ד ֵkן ֵtרֵL
הִַהיא
הַָרְמ"ַaם
ִדְמנָחBת ְaפֶרֶק ג
מִֵהלְכBת ְzפִִlין

א

Lנִים
Lנֵי בִָzים )בִ Kמֵzָaי הָרּא) Lג* Kזֶה אֵצֶל זֶה ,ב ִאם הְַzפִִlין )ד Kיְָ
א ִאם )א Kנְִתַקלְֵקל עBר ֶLל ְ
zים )א] Kא[ )וַ Kקָiם :הגה ַbם הַzִָaים
Lב הִַָa
Lים ִֵLְkריםָk ,ל זְמַן ֶLעBר מַ B
ְtסeלִים וְִאם הֵם )הֲ Kחָד ִ

Lים ְtסeלִים )רש"י והרא"ש ,Kוְנְִראֶה
Lנִים ִֵLְkרים eבֲַחָד ִ
צְִריכִין לְִהיBת ַקִָiמים אֶָlא ְִpֶLקְרעְ eקצָת )ב"י .Kוְיֵ LאְBמִרים לְהֵפִֶa ,Cי ָ
Lכִים אBתָם ְָaרצeעBת )ח Kהַַaיִת
Lים? ָkל זְמַן ִֶLאם הָי eמְ B
לִי ְcיֵ Lלְהְַחִמיר )ז Kלִפְסּל Lְ ִaנֵיהֶם :ג וְאֵ elהֵם ֲחָד ִ
Lנַיִם זֶה HֶLא ְkנֶגֶד זֶה,
Lן .וְִאם נְִתַקלְְקלְ e
ִמְתֵMַtט )ב Kוְנִפְָzח ,נְִקָרא חָָדִ ,Lאם אֵינ Bנִפְָzח ,נְִקָרא יָָ
Lה בִָzים) ,יאְa Kכָל עִנְיָן )דְt Kסeלִים:
ָ GL
Lנִים .וְִאם נְִתַקלְְקל) eיְ K
Lי ִֵLְkרים ֲאפִ elהֵם יְָ
Lלִי ִ
)טִ* KראBLן )גְ e K
LלL
ֵzLי הְַzפִירBת זְa Bצַד ז ,BאִpֶL Bפְסְקָ e
ב ד ִאם נִפְסְקzְ eפִירBת הְַzפִִlין) ,יב* Kלְהַָרְמ"ַaם ִאם הָיְ e
Lים ָkל זְמַן
Lנִיםֲ ,אבָל ֲַaחָד ִ
ְzפִירBת ֲאפִ) elיג KזHֶL Bא ְkנֶגֶד זֲ ,Bהֵרי אְֵt elסeלִיםֶnַa .ה ְcבִָרים ֲאמִeרים ִaי ָ

ַaאֵר הֵיטֵב

Lעֲֵרי ְתeLבָה
ַ

Lלִֵמים ִמָkל
]א[ ַקָiם .עבה"טe .בְ"eLת ְtנֵי-יְהLֻBעַ חֵלֶק א"ח סִימָן י ָkתַב ְaבֵית ְzפִִlין ֶLל יָד )אַ Kקָiם .ר"ל הִַָBzzראֲ ,אבָל ב"י ֵtרֵ Lל"נ הַיְנ eלBמַר ְcבָעֵי ְִiֶLהיֶה ְ
Lיִרינָן אֶָlא ְִpֶLְkקְרעֵa eין ַaיִת לְבַיִת ַcוְָקא ,וְזֶהָkֶL eתַב
Lאָר צְָדִדיםGcְ ,א מַכְ ִ
ְ
 CָiLזֶה:
Lלִֵמים) :ב Kוְנִפְָzחe .לְִדיָדן אֵין ַ
ַרמָ"א ַbם הַzִָaים צְִריכִין לְִהיBת ַקִָiמים אֶָlא ְִpֶLקְרעְ eקצָת ,פי' ְִpֶLקְרעֵa eין ַaיִת לְבַיִת ֲאבָל הְַָvדִדים צְִריכִין לְִהיBת ְ
Lי .וְנְִLאַר ַaיִת א' ָLלֵם ֵaינֵיהֶםֲ ,אבָל ְLנַיִם הְַqמeכִים אע"פ ֶLאֵין הְַָwרעִים סְמeכִים אֶָlא ֶfֶLה ְaצַד זֶה וְהֵַMנִי ְaצַד אַחֵר ִמְֵwרי זֶה אֵצֶל זֶה ,טַ"ז) :דְt Kסeלִים.
Lלִי ִ
)גְ e K

ֵaאeר ֲהלָכָה
Lנֵיהֶם ַaאֲוִיר אֶחָד
Lנָה ְaרָeרה ְaמַה ָkֶMתַבְנ" eוְכָלֵkֶL-ן ִאם ְ
* זֶה אֵצֶל זֶה .עֵַiן ְִaמ ְ
Lם ְcהֵַenִpקי-יBסֵף סָבַר ַbםֵk-ן
וְכ ,"'eעֵַiן ְaבֵית-יBסֵף ,וְצִָרי Cעִeiן ְaמַה ֶMהֵבִיא ָ
ַzLיִם eבְד"ה ֲאבָל ,יְִראֶה לְהְֶדיָא
"Lיcְ ,הְַמעֵַiן ִa Baפְנִים ְaד"ה ְ
Lנָא ַקָnא ְדַר ִ
ְkלִ ְ
ִcסְבִיָרא לֵ dלְהֵַenִpקי-יBסֵף ְָcתלeי ַרק ָaאֲוִיִריןe ,לְִדיֵדִ dאם הֶַַwרע ַaאֲוִיר אֶחָד ֲאפִel
שּה הֶַַwרע ְaבַיִת ִראBLן
Lנֵי ֲאוִיִריןְk ,גBן ַpֶLעֲָ
ֵzLי ְדפָנBת ֵLָkרe ,לְהֵפִֶ Cאם הָיְ ִa e
הeא ְ ִa
Lי ִמַvד יְִמינָt ,Bסeלcְ ,זֶה ִמְֵwרי לְִדיֵד dזֶה ְkנֶגֶד זֶה ,וְכָל-
Mלִי ִ
שּמאלe Bבַַaיִת הַ ְ
ִמַvד ְּ
Lה ֲאוִיִרין,
ָ GL
Lנֵי ָדפְנָBתיו ,זֶה ִמְֵwרי לְִדיֵדְ d
שּה ֶ Baקַרע ְ ִa
Lי נַעֲָ
Mלִי ִ
ֵkֶLן ִאם הַַaיִת הַ ְ
Lנָא ְַaתָרא .וְאeלַי
Lנָא ַקָnא וְGא ְaלִ ְ
"Lי לְכָל זֶהG ,א ְaלִ ְ
מַה ְGcא סְבִיָרא לֵ dלְַר ִ
שּה ֶקַרע ְaבַיִת
Lנָא ַקָnא ְִcאם נַעֲָ
"Lי ְaלִ ְ
ְcהֵַaית-יBסֵף מֵבִיא ַרק ְראָיָה לְמַה ְcסָבַר ַר ִ
ּּyמאלcְ Bהeא ָtסeלcְ ,הֵַenִpקי-יBסֵף סָבַר ַbםֵk-ן
ּּyמאלe Bבְבַיִת ֵLנִי ַbםֵk-ן ִמ ְ
ִראBLן ִמ ְ
ָaזֶה ְkוָתֲֵcַ ,dהֵרי הeא ב' ֲאוִיִריןְe ,דGא ְkלִ ְLנָא ְַaתָרא ,וְצִָרי Cעִeiןִ * :ראBLן
ֵzLי ָדפְנָBתיו",
שּה הֶַַwרע ְ ִa
Lנָה ְaרָeרה ְaמַה ָkֶMתַבְנ" eוַאֲפִִ elאם נַעֲָ
Lי .עֵַiן ְִaמ ְ
Lלִי ִ
ְe
ֵkן ָkתַב הְִַtריְ-מגִָדים ְaאֵֶLל-אַבְָרהָם לְַדעַת הַָnגֵן-אַבְָרהָם ְcסָבַר ֵkן ,וְהBכִיחַ ַbםֵk-ן
Lמַע ֲאבָל Gא ג' ְcפָנBת,
מֵהַֻMלְחָן-עָרִ Ceמְcנַָקט לְבַBqף "ִאם נְִתַקלְְקל eג' zִָaים" ,מַ ְ
"Lי ְcמְַחִמיר ָaזֶה; ַbם מֵהְַbרָ"א ְaבֵאeרB
Lנָא ְַaתָרא ְַcר ִ
Lם ,וְGא ַקיְמָא לָן ְkלִ ְ
עֵַiן ָ
ֵkLן ַcעַת ָkל הַBtסְִקים וְכֵן
"Lי ,וְכָתַב ֶ
Lנָא ַקָnא ְַcר ִ
Lמַע ְַcדעַת הַֻMלְחָן-עָרַ Ceרק ְkלִ ְ
מַ ְ
ְaLצBת-זָהָב nְֶLצֵַcד לְהְַחִמיר
Lאֵָרי אֲַחרBנִים ָרִאיִתי ֵkן ,לָכֵן סָתְַמִzי ֵkן וְGא ְkהְִַ n
ְ ִa
Lאָר Btסְִקים
Lנָה ְaרָeרה ְaמַה ָkֶMתַבְנֲ" eאבָל ְ
מ"ַaם וְכ .'eעֵַiן ְִaמ ְ
ָaזֶה * :לְהַָרְ
Lם ד"ה וְִאם נִפְסְָקה הְַzפִיָרה וְכְa ,'eסBף
וְכ ,"'eעֵַiן לְעֵיל ְaסBף סִימָן לב ְaבֵית-יBסֵף ָ
Lר יֵ Lלִסְמּ Cעַל ִcבְֵרי הֵֵַnקל ְֵkדי HֶLא
ְcבָָריו ָkֶLתַבe :לְעִנְיַן ֲהלָכָהְa ,מָקBם ְGcא אֶפְ ָ
Lמַע ִמֶfה ְַcדעְcְ Bzכָל הָנֵי Btסְִקים ְcהֵבִיא ִמְִzחָlה וְהֵם
לְִהְתֵhַaל ִמִnצְוַת ְzפִִlין; מַ ְ
הָּרא" Lוְסֵפֶר הְַzרeמָה eסְמַ"ג ָֻlkם ְמִקִlין eפְלִיגֵי אַהָא ְדהַָרְמ"ַaם eסְבִיָרא לְהe
ְcבִפְסִיַקת ב' ְzפִירBת ֻמָzר ְaכָל עִנְיָן ]eבֶאֱמֶת Gא יָדַעְִzיcִ ,לְמָא ַbם הֵם מְַחִמיִריןe ,מַה
ְcנְָקט eג' ִמeMם ִcבְג' ֲאפִewzִ elן הְַzפִיָרה ָnַaקBם הַהeא Gא מֲַהנֵי וְצִָרי Cלְִת ּtר מֵחָָד.L
Lר
"Lל עַל הְַqמַ"ג ָkֶLתַב ֶaאֱמֶת ֵkֶLן הeא ַדעְָzם .וְאֶפְ ָ
אַחַר Cָk-מָצָאִתי ְaבֵאֵeרי מַהְַר ַ
ְַcדעַת הֵַaית-יBסֵף ְִcאםֵk-ן הeא ְcסָבְֵרי ְkהַָרְמ"ַaם ,הָיָה לָהֶם לְהַזְִkיר eLם ִחelק לְִדינָא
LנBת eבֵין זֶה ְkנֶגֶד זֶה לְHֶLא ְkנֶגֶד זֶה; וְעBד ,אֲַחֵרי ֶLהָּרא" LוְהֶעָרCe
ֵaין ֲחָדBLת וִי ָ
וְסִיעָתְ BמפְָרֵLי הֵַnיְמָרא ְcר"ה וְר"ח ְִaמנָחBת HֶLא לְעִנְיַן ְzפִירBתִ ,מַpיִן לְה eלְהְַחִמיר
ֵzLי ְzפִירBת[ ,וְכֵן הֵבִין הָאֵלִָiה ַרָaה ַcעַת הֵַaית-יBסֵף ָaזֶהe .בֶאֱמֶת לִפְעִָמים
ְ ִa
Lים ְcהַָרְמ"ַaם מֵֵקל ֲאפְִa elלִי
הַָרְמ"ַaם מֵֵקל יBתֵר מֵהֶםְk ,גBן ְaנִפְסַק ג' ְzפִירBת ֲַaחָד ִ
Lנִיםe ,פָeLט ְcכָל
Lים eבֵין ִaי ָ
ִewzן ְkלָלe ,לְִדיְדה eצִָריzְ Cפִיָרה מֵחָָדָa Lזֶה ֵaין ֲַaחָד ִ
Lר עַל הֵֵַnקלe .מַה
Lם ְaמַה ָkֶMתַב ְcיֵ Lלִסְּמְa CמָקBם ְGcא אֶפְ ָ
זֶה ָkלַל הֵַaית-יBסֵף ָ
Lם עַל זֶה
Lים ְtסeלִים וְכ ,'eוְנְִר ַ
ָkֶMתַב אַחַר Cָk-הַָרמָ"א עַל זֶה :וְיֵ LאְBמִרים ְcבֲַחָד ִ
"Lי וְהַehר וְהָּרא" Y Lלָאו ְcהֵם סְבִיָרא לְהֵk eןcְ ,הָא לְִדיְדה eאֵין ִחelק ְkלָל
ַר ִ
LנBת ,וְכַ"ַpל ְGcא אַיְרֵי הְַbמָָרא לְעִנְיַן ְzפִיָרהַ ,רק ְcרBצֶה לBמַר,
ְִaתפִיָרה ֵaין ֲחָדBLת לִי ָ
LנBת,
לְפִי סְבָָרָתם ִcלְעֵיל ְcגְָרסֵי ְbַaמָָרא הִִ Cetמִcבְֵרי הַָרְמ"ַaם לְעִנְיַן ֲחָדBLת וִי ָ
יְִהיֶה ִאםֵk-ן לְפִי ֵtרnְֶL BLeפֵָר Lהֵַnיְמָרא ְcר"ה וְר"ח לְעִנְיַן ְzפִירBת ִהCet

א

Lנָה ְaרָeרה
ִמ ְ
)א Kנְִתַקלְֵקלֵt .רִpֶL ,Leפְסַק וְנַעֲָשּה ֶקַרע) :בִ Kמֵzָaי הָּרא.L

שּה ֶקַרע )אְa Kהַַaיִת ֶLל יָדָt ,סeל לְכֵֻlי עַלְמָא ְaכָל
ֲאבָל ִאם נַעֲָ
ֵiַzLר  BaעBד עַלָk-ל-
עִנְיָן ,אַף ֶLהִַָBzzרא ַקֶiמֶת ,וְGא ָדמֵי לְֶLל ּראcְ Lנְִ
ָtנִים אֵיזֶה zִָaים ְ
Lלִֵמים) :ג Kזֶה אֵצֶל זֶה .רBצֶה לBמַר ְcהַzִָaים הֵם
סְמeכִים זֶה לָזֶה )בֲ Kאפִִ elאם אֵין הְַָwרעִים סְמeכִיםְk ,גBן ַwֶֶLרע אֶחָד
Lנָא ְָaדפְנB
LיG ,א ְ
Mלִי ִ
ְaהַַaיִת הֵַMנִי ְָaדפְנ Bהַיְִמינִי וְֶקַרע הֵַMנִי ְaהַַaיִת הַ ְ
ּyמָאלִי ,וַאֲפִִ elאם ֶקַרע זֶה לְמַעְלָה )ד Kוְזֶה לְמַָhה ,וְכָל-
הַיְִמינִי )ג Kא Bהַ ְ
Lנִים ְtסeלִים.
ֵkֶLן ִאם ְLנֵיהֶם ֲַaאוִיר אֶחָד זֶה ְkנֶגֶד זֶה ְcפָסeל) :ד Kיְָ
Lנָן .וְהַ LֵiאְBמִרים סְבִיָרא לֵ dלְהֵפֶ,C
ִcכְבָר נְִתַקלְְקל) eה Kמֲֵחמַת יְָ
Lים ִאגְלָאֵי ִמְָlתא ְcעBר ְמֻקלְָקל הeא ֵkיוָן ְcבִזְמַן מeעָט נְִקָרע.e
ְcבֲַחָד ִ
וַאֲפִ elהֵיכָא ְGcא ַ
שּה הֶַַwרע עַל-יְדֵי
Lיְכֵי )ו Kאֵ elהְַhעִָמיםְk ,גBן ַpֶLעֲָ
סִַkין וְכַBiצֵא ָaזֶה ,יֵ Lלְהְַחִמירִe .מָkל מָקBם צִֵcד ְaסֵפֶר ְִtתחֵי ְתeLבָה
ְִcדeaק מֲַהנֵי ִאם אָנ eיְBדעִין ֶLאֵין הָעBר ְמֻקלְָקל ,אַף לְאֵcְ elנֲBהגִין
Lים ִֵLְkרים .וַאֲפִ elהֶַַwרע
לַעֲשּBת ְzפִִlין מֵעBר אֶחָד ,עֵַiן ָLם) :הֲ Kחָד ִ
ְ ִa
Lנֵי ָדפְנBתֵיהֶם) :וַ Kקָiם .הַיְנ eהִַָBzzראֲ ,אבָל ְaבֵית-
Lנֵי הַzִָaים )זְ ִa K
Lיִרינָן אֶָlא מַה
Lלִֵמין ִמָkל הְַָvדִדיןGcְ ,א מַכְ ִ
יBסֵף ֵֵtרcְ Lבָעֵי ְִiֶLהיְ e
ְִpֶMקַרע ִמִaפְנִים ֵaין ַaיִת לְבַיִת ,וְזֶה eגַםֵk-ן ַcעַת ַרמָ"א ֶLהֶעְִzיקB
לַהֲלָכָה וְכָתַב ְcגַם הַzִָaים צְִריכִים לְִהיBת ַקִָiמים אֶָlא ְִpֶLקְרעְ eקצָת,
Lלִֵמים,
ֵtרְִpֶL ,Leקְרעֵa eין ַaיִת לְבַיִתֲ ,אבָל הְַָvדִדים צְִריכִים לְִהיBת ְ
שה ִמַaחeץ לְבַד ַbםֵk-ן יֵ Lלְהְַחִמיר:
וַאֲפִֶ elקַרע ְaבַיִת אֶחָד ִאם )ח Kנַעֲָּ
Lנֵיהֶם .עַלֵk-ן יֵ Lלִפְּסל מַה ְֶMרגִילִין )ט KהַBqפְִרים,
)ז Kלִפְסּל ְ ִa
שּין הַד' zִָaים וְנְBתנִין אBתְִa Bדפeס חְBתכִין ִמן הָעBר ֵaין ַaיִת
ֶLְkעִ B
לְבַיִת ְֵkדי HֶLא יְהֵא נִכְוָץ eבBלֶטֶתְe ,מחִַtין ְמקBם הֲַחָתִ Cמִaפְנִים ְֵkדי
שּין
מְתֵMַtט .זֶה eלְאָBתן ֶLעִ B
ְִiֶLהיֶה נְִראֶה ִמַaחeץ ָLלֵם) :ח Kהַַaיִת ִ
שִ eמ epֶnהַzִָaיםֲ ,אבָל לְִדיָדן ֶLהַַnעְְַaרָzא עBר
הַַnעְְַaרָzא מֵהָעBר ֶLעָ ּ
Lי .רBצֶה לBמַר,
Lלִי ִ
ִaפְנֵי עַצְמ) Bי Kאֵין ַ CָiLלBמַר ֵkן) :טִ KראBLן ְ e
ְcבָזֶה ִמְֵwרי זֶה HֶLא ְkנֶגֶד זֶה .וַאֲפִִ elאם נַעֲָ
שּה )יא Kהֶַַwרע ְaהַַaיִת
Lלֵם מַפְסִיק ֵaינֵיהֶן; ֲאבָל
Lנֵי ָדפְנָBתיו ֵLָkרֵk ,יוָן ַa LֵiֶLיִת ָ
Lי ְ ִa
Mלִי ִ
הַ ְ
Lי ,אַף ְֶcקַרע אֶחָד ְaבַיִת אֶחָד ִמיִמינB
Lלִי ִ
שה הֶַַwרע ְaבַיִת ֵLנִי ְ e
ִאם נַעֲָּ
ּּyמאל ,Bאַף-עַלִt-י-כֵן ִמְֵwרי זֶה ְkנֶגֶד זֶהֵk ,יוָן
וְֶקַרע הֵַMנִי ַaַaיִת הֵַMנִי ִמ ְ
Lה
ָ GL
ִLְ cנֵי הַzִָaים הֵם סְמeכִים לַהֲָדֵדי ,וְכַ"ַpל ְaסָעִיףָ-קטָן ג) :יְ K
בִָzיםֲ .אפְִa elכָל ַaיִת )יבַ Kרק ּcפֶן אֶחָד) :יאְa Kכָל עִנְיָןָa .א לְַרBaת
Lאֵָרי Btסְִקים ְtלִיגֵי עֲלֵd
מ"ַaםֲ .אבָל ְ
)יגֲ Kאפֲִ elחָד ִLים ְִcהכְ ְַLרנ eלְעֵיל Lְ ִaנַיִם ֲאפְִa elזֶה אֵצֶל זֶהִ ,מָkל מָקBם Lְ ִaל ָLה ָtסeל :ב )יב Kלְהַָרְ
Lה
Lל ָ
Lה ְתפִירBת ִpֶLפְסְק eמְַחִמיִרים ֲַcאפִewzִ elן ְִaמקBם הַהֶפְסֵק Gא מֲַהנֵיcִ ,גְנַאי הeא ָkִpֶLְkר הִַewzן ְ ִa
Lל ָ
ֵzLי ְתפִירBתe ,בִ ְ
ְeמִקִlים ְaכָל ַbוְנֵי ְ ִa
ְמקBמBת ֵaין ֲַaחָד ִLים eבֵין ִaי ָLנִים ,וְצִָרי Cלֲַחּזר וְלְִת ּtר מֵחָָדe ,LכְמְִpֶL Bתָaאֵר ְaטeר eבֵית-יBסֵף לְעֵיל ְaסBף סִימָן לב ,עֵַiן ָLם) :יג KזHֶL Bא וְכ.'e

Lעַר הַeiִvן
ַ
Lעֲֵריְ-תeLבָה) :ב Kטַ"ז) :ג Kמֲַחצִית-הֶֶַMקל וִיeLעBת-יַעֲּקב) :ד Kמְָרְcכִי וְהeבָא ְaבֵית-יBסֵף) :ה Kטַ"ז) :ו Kמֲַחצִית-הֶֶַMקל ,עי"ש) :זְִt Kריְ-מגִָדים
)אַ K
ְaאֵֶLל-אַבְָרהָם אBת ג) :חֵk Kן מeכָח ִמֶֶcר-Cהַחִַiים) :ט Kמְָרְcכִי) :י Kטַ"ז) :יאְִt Kריְ-מגִָדים ְaאֵֶLל-אַבְָרהָם) :יב Kמeכָח ִaגְמָָרא) :יג Kטַ"ז:
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33. Lois relatives à la réparation des tefilin
et aux lanières : 5 se’ifim

1. Si (1) s’est abîmé le cuir de deux compartiments (2) du boîtier [des tefilin] de la tête (A)
(3) [situés] l’un à côté de l’autre (B),

MICHNA BEROURA

1. (1) s’est abîmé : c’est-à-dire qu’il s’est fendu et qu’une déchirure est
apparue.

Notes

titora : la base des tefilin.

(2) du boîtier [des tefilin] de la tête : mais si une déchirure est apparue dans le boîtier [des tefilin] du bras, c’est
passoul d’après tout le monde et dans tous les cas de figure, et ce, même si la titora est intacte. Cela ne ressemble en
effet pas au cas du boîtier de la tête où il reste encore tout au moins des compartiments intacts.
(3) [situés] l’un à côté de l’autre : c’est-à-dire que les compartiments sont adjacents, même si les déchirures ne le
sont pas, comme dans le cas où il y a une déchirure dans le deuxième compartiment sur sa paroi droite (C) et l’autre
déchirure dans le troisième compartiment, que ce soit sur sa paroi droite (D) ou gauche (E), et même si les déchirures se trouvent l’une en haut et l’autre en bas (F). Et a fortiori, si les deux [déchirures] sont attenantes au même
espace [séparant deux compartiments] (G), l’une face à l’autre, c’est passoul.
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ִמ ְַ Lנת

ְzמeנַת אBת אָלֶף eבֵית וְגִימֶל וְָדלֶת וְהֵא וְִדינֵיהֶם

ָלֶ"ף) :אְzִ Kהיֶה נְקָֻcה הָעֶלְיBנָה ְkעֵין י"eד) ,ב Kוְּעֶקץ ָקטָן
צַeרת אBת א
עָלֶיהָ ,וְיְִהיֶה )גָt Kנֶיהָ עִם הָּעֶקץ הָפְ Ceקצָת ְkלֵַtי
מַעְלָה .וְיְִהיֶה יֶרֶ Cהַ"eiד ָcבeק אֶל ַbג הַebף )דְa Kאְֶמצַע הַָbג .וְיְִהיֶה סBף
הַָbג ֶLל צַד יִָמין )ה Kלְכְִַzחָlה עָּקם לְמַעְלָה מֲֵאחָBריו ְקצָת ,וְהְַpקָֻcה
Lעeר ּעבִי ֻקלְמBס וָחֵצִי.
ְlֶLמַָhה ְִzהיֶה ְרחָBקה ִמן ּראֶL Lל הַebף )וִ ְk K
ּעבִי ֻקלְמBס נְִקָרא ּרחַב הַַwו הַBiצֵא ִמן הַֻwלְמBס ֶLְkהeא Bkתֵב* .וְלְַpקָֻcה
הְַַzחBzנָה יְִהיֶה )ז Kלְכְִַzחָlה ּעֶקץ ָקטָן לְמַָhה לְצַד יִָמיןִ ,מְtנֵי zְֶLמeנָָתd
שּּמאל ֶLל
ְkמ Bי"eד zֶָLלeי zַָaג ְa dָlֶLגeף הָאָלֶ"ף) .ח Kוְיְִהיֶה ּעֶקץ ְ
נְקָֻcה עֶלְיBנָה ,הַיְנ eהַָzג ֶLעַלֵaַb-י הַ"eiדְ ,מֻכָeן ְkנֶגֶד ּעֶקץ יִָמין ֶLל
Lנֵcְ dאֵין
Lמַע מִֵרֲהטָא ְדלִ ְ
נְקָֻcה ְַzחBzנָה ,עַד ָkאן לְBLן ֵaית-יBסֵףe .מַ ְ
שּּמאל לַ"eiד הָעֶלְיBן ֶLעַל הָאָלֶ"ף ,אִַ Cמְִtריְ-מגִָדים ְaסִימָן
צִָריּ Cעֶקץ ְ
Lמַע ִcלְכְִַzחָlה צִָרי CלְִהיBת ַbם ּעֶקץ
לבְa ,אֵֶLל-אַבְָרהָם ְaאBת כט ,מַ ְ
Lאָר י"eדִ .אם נָגְע eיֵeד"י הָאָלֶ"ף ,הָעֶלְיBן א BהְַַzחBzן,
שּּמאל ְkמ Bלִ ְ
ְ
ְaגַג הָאָלֶ"ף יBתֵר ִמְnקBם ִeacקcְ ,BהַיְנֶL eאֵין נִָkר הָּרא Lאֶָlא ַקו מָCeL
yמָאלִי
Mי"ן וְהָעַיִ"ן וְהַ"ֵtא וְהַ"cִַvי אּ Bרא Lהַ ְּ
Lוֶה ,וְכֵן יֵeד"י הַ ִ
ָ ְa
ְaֶLעַיִ"ן וְצִַ"cי ִָvֶLרי CלְִהיBת ְkעֵין זַיִ"ן ]מספר כתיבה תמה ופשוט[,
ִאם נָגְעְa eגeף הָאBת יBתֵר ִמְnקBם ִָeacקםָt ,סeלַ .רק ִאם Gא ָkתַב עֲַדיִן
Lים ְֵkדי ְiֶLהֵא נִָkר
יBתֵר ְִaתפִִlין ְeמזeזBתֻ ,מָzר לְהַעֲבBת eלְהְַרִחיב הָָרא ִ
הָּרא] Lפמ"ג בסי' לב במ"ז סק"כ[ .וְּאפֶן הַwַָzנָה עַל-יְדֵי גְִריָרה ,עֵַiן
Lְֻaלְחָן-עָר Ceסִימָן לב סBף סָעִיף יחִ .אם Gא הָיָה הְַpקָֻcה הָעֶלְיBנָה אB
ְlֶLמַָhה ָcבeק אֶל הַָbגָt ,סeל .וְעֵַiן לְעֵיל ְaסִימָן לב סָעִיף כה:

צַeרת אBת ֵaי"ת

סְ Bפ ִרים

)זֶּL Kאֶר Cוְּרחַב הֵַaי"ת יְִהיֶה ְkג' ֻקלְמBסִים ,וְּרחַב ֲחלָלְָּk dעבִי ֻקלְמBס.
וְִאם ִקֵvר הֵַaי"ת עַד ְִpֶLראֶה ְkנ"eן ְkפeפָה לְִתינBק ְGcא חִַkים וְGא ִט,Lֵt
נְִראֶה ְcיֵ Lלְהְַחִמיר ָaזֶה ,עֵַiן לְַקָnן ְִaדין אBת נ"eן ְkפeפָה eבְבֵית-יBסֵף
ְaאָלֶףֵa-ית ֵLנִי אBת וָא"ו .אַחַר Cָk-מָצָאִתי ֵkן ְaהְֶדיָא ִaפְִריְ-מגִָדים
Lם ָkֶLתַב ְcבְִתפִִlין ְeמזeזBת Gא מֲַהנֵי ָaזֶה ִewzן
ְִtַaתיחָה ,עֵַiן ָ
Lיכְk Bמֵa Bי"ת ִמeMם HֶLא ְkסְִדָרן:
לְהְַמ ִ

צַeרת אBת ִbימֶ"ל
אBת ִbימֶ"ל ְִzהיֶה גeפָ) dאְk Kמ Bזַיִ"ן )ב Kלְכְִַzחָlה ,וְכֵן ָkל ָראֵLי
Lעְַטנֵ"ז "ֵbץ Bcמֶה לְזַיִ"ן .וְיְִהיֶה
שּּמאל ְaֶLאִBתBiת ַ
ְ
ּרא ָ
שּּמאל.
 dLעָב* ,וְֶרגֶל יִָמין )גcַ Kק וְיֵBרד ְמעַט לְמַָhה יBתֵר ִמֶiרְֶ C
ּּyמאל ִ ְa
וְGא יַעֲשֶּה יָרֵ Cזֶה הַ ְ
etLעַ הְַרֵaה אֶָlא ְמעַט* ,וְגַם )דG Kא יְִהיֶה
שּּמאל יְִהיֶה
Lוֶה וְיַגְִaיהְֶ epקצָת ְkנֶגֶד הַָcלֶ"ת .וְהַָiרְֵ C
ָ ְa CL
עָּקם ,אֶָlא יְִמ ּ
מְָ CeLקצָת עָב אֶל הַַfיִ"ן ְaֶLצִָ dcוְGא ְַaדewתִk ,י ְzמeנָָתְzִֶL dהיֶה
נְִראֵית ְִkמין נ"eן ְkפeפָה .וְהַָiרֵ Cיְִהיֶה נָמְֵk Ceדי לְהַסְִמי CאBת אֵצֶל
Lה ָzגִין עַל ּרא ָ
ָ GL
ּראְ e .BL
) .dLהִ Kאם נְִדַaק הַָiרְֵa Cהֶָרגֶל ,יִגְּרר הַָiרֵC
וְַדי ְaכְָk ,CמּnְֶL Bבאָר ְaסִימָן לב סָעִיף יח לְעִנְיַן ְִbריַרת הַחְַרטBם .וְִדינֵי
Lם:
Lנָה ְaרָeרה ,עֵַiן ָ
הַָzגִין נְִתָaאֵר ְaסBף סִימָן זֶה ְִaמ ְ

צַeרת אBת ָcלֶ"ת
אBת ָcלֶ"ת צִָרי) CאְiֶL Kהֵא גַ dָbאָּר Cוְַרגְלְָ dקצָָרהִֶL ,אם ְzהֵא ַרגְלָd
ֲאֻרָkה ִמְzִ dָbַbדמֶה לְכָ"ף ָeLְtטה וְִתָtסֵל HֶLְkא יְִקָראֶָpה
etLעַ ְקצָת לְצַד
הִַzינBק ד') .בe* Kלְכְִַzחָlה צִָריzְֶL Cהֵא הֶָרגֶל eLְtטָה ִ ְa
שּּמאל .וְצִָריְ Cמּאד לִָfהֵר
יִָמין) ,ג KוְְiֶLהֵא לָzָ dג ָקטָן ְּaראִ dָbַb Lמַvד ְ
)דְִa KרeaעָHֶL ,dא ְzהֵא נְִראֵית ְֵkרי" Lוְִתָtסֵל עַל-יְדֵי ְקִריאַת הִַzינBק.
eלְכְִַzחָlה אֵין ַcי ָaזֶה לְבַד ְiֶLהֵא לָ dזָוִית חַָcה ִמַlאֲחֶBריהָ ,אֶָlא ַbם יְהֵא
לָָ d
Lנֵי וָוִי"ן סְגִeרים ,וְהֶעֵָקב
Lם )ה Kעֵָקב טBבִk ,י ְzמeנָָת dהeא ְkמְ B
הeא ְkנֶגֶד ּרא Lהַָeי"ו הָאֶָחד ,וְהָּעֶקץ ֶLעַל ָtנֶיהָ הeא ְkנֶגֶד ּרא Lוָי"ו
הַ ְ
Mנִָiהִ .אם )וֶ Kרגֶל הַָcלֶ"ת אֵין ַ Baרק ְִkמGא י"eדֵLָk ,ר ,וְעֵַiן ְaסBף אBת
ָzי"וִ .אם ָkתַב הֵ"א ְִaמקBם ָcלֶ"ת ,אֵין wַָzנָה לִגְּרר הֶָרגֶל eלְהִַpיחַ הַָcלֶ"ת,
מֵאַחַר ִpֶLפְסַל וְדBמֶה לְצַeרת הֵ"א Gא עֲבִיד ִמיֵדי וְהָוֵי חַק BzכBת; וְגַם
 CLהַָbג נֵַnי Gא מֲַהנֵיּcְ ,כל HֶLא נִפְסַל צַeרת הָאBת הָוֵי חַק BzכBתַ ,רק
לְִמ ּ
Lלִימָ ,dאִiֶL Bגְּרר ַbם הֶָרגֶל
צִָרי Cלִגְּרר הַָbג עַד ְiֶLהֵא ְkצַeרת וָי"ו eמַ ְ
Lלִימֶ] epפמ"ג[:
ִLאיר ֲ Baאפְִִk elמGא י"eד ,וְאַחַר Cָk-יְַ
יִָמין ֻ BlkוְGא יְַ

אBת ֵaי"ת צִָריְ Cמּאד לִָfהֵר )אְִa KרeaעָHֶL ,dא ְzהֵא נְִראֵית ְkכָ"ף,
וְִאם נְִראֵית ְkכָ"ףְt ,סeלָה ,וְִאם סָפֵק )בֲ Kאזַי מְַרִאין
לְִתינBקe .צְִריכָה לְִהיBת ְמֻרַaעַת ְaיִָמיןֵa ,ין )ג Kלְמַעְלָה ֵaין לְמַָhה .וְִאם
לְמַעְלָה עֲגָֻlה eלְמַָhה ְמֻרַaעַת ,צִָרי Cעִeiן ָaזֶה) ,ד* Kוְאֵין לְהֵָקל.
שּּמאל עַל ָtנֶיהָ ָzג ָקטָן,
ִ dLמַvד ְ
)ה Kוְצִָרי Cלְכְִַzחָlה ְiֶLהֵא לְָּa dרא ָ
ְzמeנָתְk Bמ Bמֵַwל ,וְּעֶקץ ָקטָן לְמַעְלָה ְaצַד יִָמין ,נBטֶה לְצַד הָאָלֶ"ף
Lנֵי עֳָקצִין ,אֶחָד
Lלְִמי ַדֲחגִיגָהִ :מְtנֵי מָה יֵ Lלֵַaי"ת ְ
]ְִkדאְַמִרינָן ִaירַ e
לְמַעְלָה וְאֶחָד לַאֲחָBריו? אְBמִרים לֵַaי"תִ :מי ְָaרֲא ?Eמְַראֶה לָהֶם ְaעְָקצB
Mמ ?Bמְַראֶה לָהֶם ְaעְָקצֲֵnֶL BאחֶBריהָ לְצַד הָאָלֶ"ף,
ְlֶLמַעְלָה; eמַה ְ
רBצֶה לBמַר :אֶחָד ְ
Lמַb .[Bם יִהְיֶה לָ) dו Kעֵָקב עָב לְמַָhהִk ,י ְzמeנָָתd
ְkמָ Bדלֶ"ת ָb CBzרBן ֶLל וָא"ו ,עַלֵk-ן צִָרי CלְִהיBת לָ dזָוִית לְמַעְלָה
ֶL dLל וָא"ו .וְטBב
ְִiֶLהיֶה ְָkדלֶ"ת ,וְעֵָקב טBב לְמַָhה ְִiֶLהיֶה ְִaמקBם ּרא ָ

שּּמאל.
שBת לָ) dא Kלְכְִַzחָlה ָzג ָקטָן לְמַעְלָה ִמַvד ְ
אBת הֵ"א צִָרי Cלַעֲ ּ

ֵaאeר ֲהלָכָה

Lעַר הַeiִvן
ַ

צַeרת אBת הֵ"א

חָlה וְכ .'eוְיֵדַע הְַמעֵַiן wַֻaנְְטֵרס הֶַfהcִ ,בְכַָnה
* וְלְַpקָֻcה הְַַzחBzנָה ְִzהיֶה לְכְִַz
Lעַר הַeiִvן ִאם הִַcין הeא ַרק לְכְִַzחָlה
ְמקBמBת Gא ֵaאְַרִzי ִaפְנִים וְגַם ַ ְa
Lה סִBaת :אcְ Bהeא eLָtט ְcהeא לְכְִַzחָlה אִ Bדיעֲבַד; אB
Mל ָ
אִ Bדיעֲבַד ,וְִהיא אַחַת ִמ ְ
ְcיֵָa Lזֶה ְָtרִטים הְִַnתחְַlפִיםcְ ,יֵָa Lזֶה לִפְעִָמים לְכְִַzחָlה וְלִפְעִָמים ִcיעֲבַדְk ,גBן מַה
שBת ּkה וָּכה ְֵkדי ְִiֶLהיֶה יeכַל לְהַסְִמי CאBת אֶצְלcְ ,BפָeLט
ָkֶMתeב ְcצִָרי CהָאBת לַעֲ ּ
Lנֵי תֵבBת ְcפָסeל ,וְִאם זֶה
שּה הֶפְסֵק ֵzַaבָה ְִpֶLראֶה ְ ִk
שה ֵkן וְעַל-יְדֵי-זֶה נַעֲָ
ְִcאם Gא עָ ָּ
הָאBת הeא ְaסBף ֵzבָהֵLָk ,ר ְִaדיעֲבַד ,וְעBד הְַרֵaה Biַkצֵא ָaזֶה ,וְGא ָרצִיִתי לְהַאֲִרי Cעַל-
ֵkן סָתְַמִzי הַָcבָר; אcְ Bהָיָה אֶצְלִי ַbםֵk-ן סָפֵק וְִהְַpחִzי הַָcבָר ְkמBת ֶLהeא .עַלֵk-ן אַל
יְמַהֵר הָאָָדם לְהֵָקל ְָaדבָר א Bלְהְַחִמיר eלְהַפְסִיד לַאֲחִֵריםִ ,אם Gא ְִiֶLמצָא ְראָיָה ְaרָeרה:
ֵָקלֵk .ן ָkתַב ְִtריְ-מגִָדים .אְָמנָם ִמִcבְֵרי ַרֵaנ eיְרֻחָם ]ֲהבֵאִתיו ְaאBת כָ"ף[
* וְאֵין לְה
Lר ְcיֵ Lעַל-
מeכָח ְcהָעִָwר ָzלeי ִaלְמַָhה ,וְעַלֵk-ן נְִראֶה ְִcאם הִַzינBק קְBראַָk dהֲלָכָה ,אֶפְ ָ
ָkלָt-נִים לְהֵָקל לְהBסִיף ְcי Bלְתְַwנְִָa dתפִִlין ְeמזeזBת וְאֵין ָaזֶה ִמeMם HֶLא ְkסְִדָרן:
Lמַע ְcהeא ַרק לְכְִַzחָlהe ,לְפִי מַה ָkֶMתַב
מין ַcקִ .הֵpה ִמִcבְֵרי הְַbרַ"ז מַ ְ
* וְֶרגֶל יִָ
Lם ,לִכְאָBרה הeא לְעִekבָאcְ ,הָא
ְaבֵית-יBסֵף ְaאBת זֶה הַַhעַם לָזֶה ,עֵַiן ָ
Lר ְcבָזֶה לְבַד ֶiֶLרֶC
ָaLת ְbַaמָָרא .וְאeלַי אֶפְ ָ
Lם ַ ְa
הְַַaריְָתא סְִiמָה עַל הַ ּkל ְcיִָbנֵז ,עֵַiן ָ
שּּמאל יֵ Lהֵֶkר ֵaין הִַbימֶ"ל לְצִַcי"קGcְ ,א ְkבָרֶL Ceאָמַר,
יִָמין יֵBרד לְמַָhה יBתֵר ִמֶiרְֶ C
Lם
שּּמאל הeא לְעִekבָא ,וְלָכֵן Gא ִהזְִkיר הְַbרַ"ז ָ
eלְפִי זֶה יֵBרד לְמַָhה יBתֵר ִמֶiרְֶ C
Lם ְִaהלְכBת סֵפֶר-
לְכְִַzחָlה .וְאַף-עַלִt-י-כֵן לְִדינָא הַ ּkל צִָרי Cעִeiןcִ ,לְפִי ֵtר Leהָּרא"ָ L
"Lי עַל הְַַaריְָתא  [Bfאֵין eLם ְראָיָה ְcצִָרי Cלְַדְקֵcק ָaזֶה ,אַ Cלְכְִַzחָlה ְaוַַcאי צִָרי Cלִָfהֵר ָaזֶה ִמְtנֵי ִאיָדַ Cרבְוָָתאְk ,מָkֶL Bתַב הֵַaית-יBסֵף
Lם ְַaר ִ
ָBzרה עַל הְַַaריְָתא  Bfע"ש ]וְעֵַiן ָ
Lטָא ְַkרעָא ְדגִימֶ"ל לְגֵַaי ָדלֶ"ת,
היֶה עָּקםe .בְִדיעֲבַד ִאם הָיָה עָּקם צִָרי Cעִeiן ָaזֶה ,עֵַiן ְaבֵית-יBסֵף הַַhעַם ִמַnה ָkֶMתeב ְbַaמָָרא :מַאי טַעֲמָא ְ ָt
ְkעֵין זֶה ְaאBת אָלֶ"ף * :וְגַם Gא יְִ
Lטָא ְַkרעָא ְדָדלֶ"ת לְגֵַaי גִימֶ"ל הeא ַרק לְכְִַzחָlה ]eכְמְִiֶL Bתָaאֵר ְaבֵאeר ֲהלָכָה לְַקָnן[ .וְעַלָk-לָt-נִים ִewzן מֲַהנֵי ָaזֶה ֲאפִel
Lם :מַאי טַעֲמָא ְָt
ִcכְהַאי ַbוְנָא מַה ֶMאְָמרְbַa eמָָרא ָ
Lם:
שאְ Bמֻרָaע ,עֵַiן ָ
Lוֶה לְֶרגֶל הִַָiמיןְec ,מיָא ְcמַה ֶMהֵֵקל הְִַtריְ-מגִָדים ְaאBת ך' eLְtטָה ֶLעֲ ָּ
ּּyמאל ָ
ְִaתפִִlין ְeמזeזBת ,וְכֵן ִאם יֶרֶ Cהַ ְ
Lם:
Lטָא ְַkרעָא ְדָדלֶ"ת לְגֵַaי גִימֶ"ל וְכ .'eוְנְִראֶה לִי ְcזֶה ַרק לְכְִַzחָlה ,מֵהָא ְדאְַמִרינָן ָ
ָaLת קד ,מַאי טַעֲמָא ְ ָt
* eלְכְִַzחָlה צִָריzְֶL Cהֵא הֶָרגֶל eLְtטָה וְכ .'eמָקBר לָזֶה ְaבֵית-יBסֵף מֵהָא ְד ַ
שּאֵ Bרי"e ,Lבְעֵרeבִין יג ע"א ִcלְמָא יִָתיב זְבeב וְכ 'eעי"ש .וְאeלַי יֵ LלְִדחBתֵcְ ,רי"ֵLָk Lר ְִaדיעֲבַד אַף ִאם הָיָה ַרגְלeLְt Bטָה,
ִהִbי ַdאBת אַחַת חַָiב ְkגBן ִcנְטָל Bלְָתגָא ְדָדלֶ"ת וַעֲָ
Lם:
Lם eבְִקevר ְkלָלֵי HֶLא ְkסְִדָרן ֶLהֶעְְַzקִzי זֶה ִמְִtריְ-מגִָדים ,עֵַiן ָ
וְִאםֵk-ן לֵיָkא ְראָיָהִe .מָkל מָקBם לְִדינָא נְִראֶה ְcאֵין לְהְַחִמיר ְִaדיעֲבַד מֵהִַpזְָkר לְעֵיל ְaסִימָן לב סָעִיף ָקטָן טז ְaטַ"ז ,עֵַiן ָ
א )אֵa Kית-יBסֵף ָkל הָעִנְיָן) :ב) Kגָk Kל זֶה לְכְִַzחָlה) :דַb Kם זֶה לְכְִַzחָlהֲ ,אבָל עִַwר
הְַcבִיָקה הeא לְעִekבָא) :הֶ Kקסֶת-הַBqפֵר ֵLְaם נָBדע ִaיהָeדה) :ו Kלְכְִַzחָlה) :ז Kהeא eLָtט
Lם ְaמַעֲַדֵpי-יBם-טBב) :בַb Kם זֶה
ְַcרק ְkעֵין י"eד ָaעִינָן) :ח Kלְכְִַzחָlה :ב )אּ Kרא" Lוְעֵַiן ָ
ָ
Lאָמַר ,וְקֵBרא
Lם) :גְִt Kריְ-מגִָדים ְִaדינֵי צַeרת אִBתBiת ,וְכֵן ְמּבאָר לְהְֶדיָא ְaאָגeר eבְבָרֶ Ce
Lם לְהְֶדיָא ְcהeא לְעִekבָא
שה ֵkן ֵLְaם eaר ,אַ Cאַף-עַלִt-י-כֵן אֵין ְמּבאָר ָ
לַBqפֵר ֶLאֵינ Bעֶּ B
Lמַע
עי"ש) :דְִt Kריְ-מגִָדים .וְלִכְאָBרה ִמַnה ָkֶMתַב ְaבֵית-יBסֵף "ְמֻרַaעַת ִמְtנֵי הַBqד" מַ ְ
Lוֶה ְkמB
ְcהeא ַרק לְכְִַzחָlה ,וְיֵ LלְִדחBת ְcהַָeַkנָה ְcטBב לְכְִַzחָlה ְִiֶLהיֶה הָּאֶר Cוְהָּרחַב ָ ְa
Lמַע ִמְַcרכֵיּ-מֶLה) :הֵa Kית-יBסֵף) :וֵa Kית-יBסֵף .וְהַיְנ eלְכְִַzחָlהִk ,י כֵן ָkתַב ֲַaחתַם-
ְcמַ ְ
Lאֵינָ dעֲגָֻlה מֵאֲחֶBריהָ ְkעֵין "ָkף ַרק
סBפֵר סִיָמן רסהֵa :י"ת ְaלִי עֵָקב אֵין לִפְּסלֵk ,יוָן ֶ
Lמַע
ִLהיא עֲגָֻlה מַ Lָnלְמַָhה יֵ Lלִפְּסל .וְעֵַiן ְַaרֵaנ eיְרֻחָם ְcמַ ְ
Lמַע ִמֶfה ִcכְ ֶ
ְkעֵין ָcלֶ"ת; eמַ ְ
ַbםֵk-ן ְcהָעִָwר ָzלeי ִaלְמַָhה) :זְcַ Kרכֵיּ-מֶLה :ג )אְa Blkֻ Kבֵית-יBסֵף) :בִ Kמַnה ָkֶMתַב
Lר וְהeא הִַcין הָכָא .וְעֵַiן
שּמָאלִי ְkזַיִ"ן ֵ ָk
הְִַtריְ-מגִָדים ְaאBת טֵי"ת ְִcאם Gא הָיָה ּראְ L
Lנָה ְaרָeרה סָעִיףָ-קטָן טו עי"ש:
לְַקָnן ְaסBף אBת טֵי"ת )eלְַקָnןe] Kלְעֵיל[ ְaסִיָמן זֶה ְִaמ ְ
Lמַע ְcהeא ַרק לְכְִַzחָlה ,וְעֵַiן ְaבֵאeר ֲהלָכָה) :דe Kלְעִנְיַן ִcיעֲבַד עֵַiן
)גְִa Kדבְֵרי הְַbרַ"ז מַ ְ
ְaבֵאeר ֲהלָכָה) :הְִt Kריְ-מגִָדים ְaאBת ִbימֶ"ל ְaצַeרת הָאִBתBiת :ד )אֵa Kית-יBסֵף) :בֵa Kית-
יBסֵף ,וְעֵַiן ְaבֵאeר ֲהלָכָה) :גֵa Kית-יBסֵף) :דּ Kרא"ְִa LהלְכBת סֵפֶרָBz-רה ,וְעֵַiן ְaמַעֲַדֵpי-יBם-
Lמַע מֵַרמָ"א ְaהְִַa d"ָbתִחַlת
Lם) :הֵa Kית-יBסֵף) :וְִt Kריְ-מגִָדים :ה )אֵk Kן מַ ְ
טBב ָ
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Tracé de la lettre alef :

L

e point supérieur [droit qui forme la tête] doit
ressembler à une lettre youd (1) surplombée
d’une petite pointe (A), (2) la face de ce youd
avec sa pointe seront légèrement orientées vers le haut
(B). Le pied du youd doit être rattaché au toit du tronc
[du alef], (3) en son milieu (C). L’extrémité droite de
ce toit se terminera, lekhat’hila, sensiblement recourbée vers le haut, en
retrait (D). Le point
inférieur [gauche] sera
éloigné du haut du
tronc de la lettre (4)
à une distance équivalant à l’épaisseur d’un
qoulmous et demi (E).
L’épaisseur d’un qoulmous correspond à la
largeur du trait réalisé par cette plume
utilisée pour écrire
[le texte en question].
Le point inférieur
sera doté, lekhat’hila,
d’une petite pointe sur
le côté droit de sa base
(F), parce que son
aspect est celui d’un
youd suspendu au
tronc du alef par son
tag. (5) La pointe gauche du point supérieur, c’està-dire le tag supérieur du youd, sera dans l’axe de la
pointe droite du point inférieur (G) ; fin de citation du
« Beith Yossef ». Il apparaît de ces paroles qu’il n’est
pas nécessaire [de tracer] une pointe sur la gauche [à
la base] du youd supérieur du alef. Mais du « Pri Megadim » Echel Avraham, siman 32, §29, il ressort qu’il

faut aussi, lekhat’hila, une pointe gauche comme pour
toute lettre youd (H). Si les youdim, supérieur ou inférieur du alef, touchent le tronc du alef sur [une surface] supérieure au point de jonction [voir page 359
dessins C], si bien qu’on ne perçoit plus qu’un seul
trait épais et uniforme sans tête – et de même pour les
youdim des lettres chin, ’ayin, pé, tsadi ou pour la tête
gauche du ’ayin et du
tsadi, dont la forme
doit ressembler à un
zaïn ([règle] tirée du
livre Ketiva Tama, et
qui est évidente) – s’ils
touchent donc le tronc
de l’une de ces lettres
sur une plus [large surface que] leur point de
jonction, la lettre est
passoul. Toutefois, il
sera permis d’épaissir
et d’élargir le haut de
la tête afin que celleci soit perceptible, et
à condition, dans le
cas de tefilin ou d’une
mezouza, que l’on
n’ait encore rien écrit
après cette lettre (Pri
Megadim, siman 32
Michbetsoth Zahav §20). En ce qui concerne une remise en état de la lettre par grattage, on se reportera
au « Choul’han ’Aroukh », siman 32, à la fin du sa’if
18. Si le point supérieur ou inférieur ne touche pas le
tronc, la lettre est passoul, voir plus haut, siman 32,
sa’if 25.

Abrégés du « Béour Halakha » et du « Cha’ar haTsioun »

(1) et (2) : lekhat’hila (Cha’ar haTsioun 2 et 3).
(3) : lekhat’hila, mais la jonction est indispensable (Cha’ar haTsioun 4).
(4) et (5) : lekhat’hila (Cha’ar haTsioun 6 et 8).
Le point inférieur sera doté, lekhat’hila... : il arrive que, ni dans le texte du « Michnath Sofrim » ni dans le « Cha’ar
haTsioun », nous ne précisions si une règle s’applique seulement lekhat’hila ou même bedi’avad, et ce pour diverses raisons. En
tout état de cause, on veillera à ne pas immédiatement permettre telle ou telle situation, ou au contraire à faire preuve d’une
rigueur excessive en causant une perte financière à autrui, si ce n’est en s’appuyant sur une preuve solide (Béour Halakha).

