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קריאת המגילה בעל פה
)י"ז א'( משנה :קראה על פה ,קראה תרגום בכל לשון ,לא יצא.
)י"ח א'( קראה על פה לא יצא וכו' .מנלן?
אמר רבא :אתיא זכירה זכירה ,כתיב הכא "וְ ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶ ּלה נִ זְ ָ ּכ ִרים" ,וכתיב התםּ ְ " 1כתֹב זֹאת זִ ָ ּכרוֹ ן ַ ּב ֵּס ֶפר" ,מה
להלן בספר ,אף כאן בספר.
וממאי דהאי זכירה קריאה היא? דלמא עיון בעלמא!
לא סלקא דעתך ,דתניא" :זָ כוֹ ר" 2,יכול בלב? כשהוא אומר "ל ֹא ִּת ׁ ְש ָ ּכח" ,הרי שכחת הלב אמור .הא מה אני
מקיים "זָ כוֹר"? בפה.
שיטות הראשונים
הקורא בתורה בעל פה :כתב הרי"ד דדווקא במגילה אסור בעל פה; אבל בתורה ,אם קרא על פה ,יצא 3.ואף על גב
דאמרינן )גיטין ס' ב'( דברים שבכתב אי את רשאי לאומרן על פה ,הני מילי לכתחילה ,שמא יטעה; אבל דיעבד יצא .אי
נמי ,אם גירסה יפה והיו ישרים אצלו ,שרי .ובמגילה אף על גב שישרים אצלו ,אסור 4.והרמב"ם כתב " ׁ ֶש ָאסוּר לִ ְקרוֹת
5
ׁ ֶשלּ ֹא ִמן ַה ְ ּכ ָתב ֲא ִפלּ ּו ֵּת ָבה ַא ַחת" ,וכן פסק השו"ע.
שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות מגילה  ,סימן תרצ (

ג .צָ ִר ְ
יך לִ ְקרוֹ ָת ּה ֻ ּכ ָ ּל ּה ,ו ִּמ ּתוֹ ְך ַה ְ ּכ ָתב; וְ ִאם ְק ָר ָא ּה ַעל ּ ֶפה ,ל ֹא יָ צָ א...
זַ .ה ּק ֵוֹרא ֶאת ַה ּ ְמגִ ָ ּלה ַעל ּ ֶפה ,ל ֹא יָ צָ א י ְֵדי חוֹ ָבתוֹ .
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שמות ,פר' בשלח יז,יד.
ְ
ָ
דברים ,פר' כי תצא כה,יז-יט :זָ כוֹ ר ֵאת ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
את ֶכם ִמ ּ ִמצְ ָריִםִּ ...ת ְמ ֶחה ֶאת זֵ כֶ ר ֲע ָמלֵ ק ִמ ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ָמיִם ל ֹא
שה לְ ך ֲע ָמלֵ ק ַ ּבדֶּ ֶרך ְ ּבצֵ ְ
ִּת ׁ ְש ָ ּכח.
והכי תנן ביומא בפרק כהן גדול )ס"ח ב'(' ,ובעשור שבחומש הפקודים קורהו על פה' .רי"ד .אמנם דעת רבינו יונה )פ"ק דברכות ה א,
ד"ה לא הפסיד( ,שהכלל הוא כל פסוק שניתן למצוה או לחובה לאמרו על פה ,יכול לאמרו כמה פעמים שירצה ,אפילו בשעה שאין
בו מצוה כלל ,ואין בזה משום דברים שבכתב לא ניתנו לאומרה על פה ,הואיל וניתנו לאומרה פעם אחת .ומזה הטעם קורא הכהן
פרשיות אלו על פה ,משום שהוא מעניין הקרבנות ,והתקינו לומר פרשת קרבנות על פה בכל יום .עיי"ש.
כדרבי מאיר דאמר לקמן )י"ח ב'( שלא מצא מגילה לקרוא וכתבה על פה וכתבה .מקורות :רי"ד )פסקיו י"ז ב' ,וכן בתוספותיו(.
או"ח קמד,א .ולעניין אם עבר וקרא כמה פסוקים בעל פה ,אם יצא ידי חובה ,או שלא יצא וצריך לחזור ולקרוא פסוקים אלו ,נחלקו
האחרונים ,ור' 'ילקוט יוסף' )הל' פסד"ז וק"ש ,סי' מט ,אות ד( .מקורות :רמב"ם )הל' תפילה יב,ח( .רי"ד )פסקיו ,י"ז ב'; תוספותיו י"ז
א' ,ד"ה הקורא(.
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קריאה ממגילה הכתובה בלועזית
)י"ז א'( )משנה (:קראה תרגום בכל לשון ,לא יצא .אבל קורין אותה ללועזות בלעז .והלועז ששמע אשורית ,יצא.
)י"ח א'( אבל קורין אותה ללועזות בלעז וכו' .והא אמרת קראה בכל לשון לא יצא?!
רב ושמואל דאמרי תרוייהו :בלעז יווני.
היכי דמי? אילימא דכתיבה אשורית וקרי לה יוונית ,היינו על פה!
אמר רבי אחא אמר רבי אלעזר :שכתובה בלעז יונית.
מיתיבי :קראה גיפטית ,עברית ,עילמית )לשון עילם( ,מדית ,יוונית ,לא יצא.
הא לא דמיא אלא להא :גיפטית לגיפטים .עברית לעברים ,עילמית לעילמים ,יוונית ליוונים ,יצא.
אי הכי ,רב ושמואל אמאי מוקמי לה למתניתין בלעז יוונית? לוקמה בכל לעז!
אלא מתניתין כברייתא ,וכי איתמר דרב ושמואל ,בעלמא איתמר .רב ושמואל דאמרי תרוייהו :לעז יווני לכל
כשר .והא קתני יוונית ליוונים ,אין ,לכולי עלמא ,לא!
אינהו דאמור כרבן שמעון בן גמליאל ,דתנן )לעיל ח' ב'( ,רבן שמעון בן גמליאל אומר :אף ספרים לא התירו
שיכתבו אלא יוונית.
ולימרו הלכה כרבן שמעון בן גמליאל!
אי אמרי הלכה כרשב"ג ,הוה אמינא הני מילי שאר ספרים ,אבל מגילה דכתיב בה "ככתבם" אימא לא ,קמ"ל.
)שנינו (:והלועז ששמע אשורית יצא) .ומקשה( והא לא ידע מאי קאמרי!
)ומתרץ( מידי דהוה אנשים ועמי הארץ.
מתקיף לה רבינא :אטו אנן " ָה ֲא ַח ׁ ְש ְּת ָרנִ ים ְ ּבנֵ י ָה ַר ּ ָמכִ ים" מי ידעינן?! אלא מצות קריאה ופרסומי ניסא ,הכא נמי
מצות קריאה ופרסומי ניסא.
שיטות הראשונים
השומע קריאת מגילה בלשון יוונית ואינו מבין :רב ושמואל פסקו כרשב"ג ,שספרים נכתבים ביוונית כלשון הקודש,
וגם במגילה לעז יווני לכל כשר ,כמו שהלועז ששמע אשורית יצא ,ואף אם אינו מבין .וכן פסקו להלכה רב עמרם ,בעל
7
העיטור ,רמב"ם ,רז"ה ,ור"ן 6.ודעת רמב"ן ,רשב"א ורא"ש ,שאין הלכה כרב ושמואל .והשו"ע השמיט דין לשון יווני.

 .6הרי"ף לא הביא דברי רב ושמואל שלעז יווני לכל כשר ,ומאידך מביא את הברייתא האומרת שקורא את המגילה ביוונית ליוונים,
ומברייתא זו מדייקת הגמ' דלא כרב ושמואל .וכתב הרא"ש דאפשר דסבירא ליה דאמרו כן אליבא דרשב"ג ולית הלכתא כוותיה.
ואילו הר"ן ביאר השמטת הרי"ף ,בכך שעכשיו אין אנו יודעין מהו לעז יווני ,ולפיכך כתב הרי"ף יוונית ליוונים ,לפי שעכשיו לא הוכשר
לשון יוני אלא למכירין אותו לפי שאין אנו בקיאין בלשון יוונית הקדום.

בעזהשי ” ת

מסכת :מגילה |
פרק :ב | דף :י"ח

קריאה בלעז לאדם המבין גם לשון הקודש וגם הלעז :כתבו הראשונים שמדברי רש"י ורמב"ם הלועזות יוצאים בקריאה
8
בלעז שהם מבינים ,אף אם מבינים לשון הקודש .ולשיטת רמב"ן ,יודע אשורית לעולם אינו יוצא אלא באשורית.
וכתבו רשב"א ור"ן לחוש לשיטה זו .והשו"ע כתב בסתם שמי שיודע לעז ויודע אשורית ,אינו יוצא בלעז ,והוסיף דיש
9
אומרים שיוצא.
קריאה בלעז לאדם שאינו מבין לשון הקודש ,כשהקורא מבינה :כתב הריב"ש ,שעל פי שיטת הרמב"ן שאדם המבין
בלשון הקודש אינו יוצא כשקורא בלעז שמבין בו ,אינו יכול להוציא ידי חובה את מי שאינו מבין בלשון הקודש
10
בקריאה בלעז ,אלא יש לקרוא לו בלשון הקודש ,ויוצא אף שאינו מבין .והסכים לו הר"ן לחוש לזה ,וכן פסק השו"ע.
גוף הכתב במגילה שנקראת בלעז :דעת ריא"ז ותשב"ץ ,שגם כאשר לשון המגילה הוא לעז ,המגילה צריכה להיות
כתובה באותיות אשורית 11.ולדעת ריטב"א ,הקפידא על כתב אשורי היא כאשר קוראים ללועז באשורית ,שיוצא ידי
חובה אף שאינו מבין .אבל כשנקראת ללועז בלעז ומבין ,אין הכתב צריך להיות אשורי 12.וכן דעת רי"ד ורשב"א 13.וכן
15
נראה דעת הרמב"ם 14.וכן פסק הרמ"א.
ש ולחן ערוך
)או" ח ,הלכות מגילה  ,סימן תרצ (

חַ .הלּ וֹ ֵעז ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַמע ֶאת ַה ּ ְמגִ ָ ּלה ַה ְ ּכתוּבָ ה ִ ּבלְ ׁשוֹן ַה ּק ֶֹד ׁש וּבְ כִ ְת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁשַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ַמה ֵהם או ְֹמ ִרים ,יָצָ א י ְֵדי
חוֹ ָבתוֹ .
טָ .הי ְָתה ְ ּכתוּבָ ה ַּת ְרגּ וּם אוֹ ְ ּבלָ ׁשוֹ ן ַא ֶח ֶרת ִמ ְ ּל ׁש ֹונוֹ ת ַהגּוֹ יִם ,ל ֹא יָ צָ א י ְֵדי ח ֹו ָבתוֹ ִ ּב ְק ִר ָיא ָת ּה ֶא ָ ּלא ַה ּ ַמ ִ ּכיר אוֹ תוֹ ַה ָ ּל ׁשוֹ ן ִ ּבלְ ַבד;
קוֹרא ַעל ּ ֶפה ,וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶשלּ ֹא יָצָ א ַה ּק ֵוֹרא
ֲא ָבל ִאם ָהי ְָתה ְ ּכתו ָּבה ִ ּבכְ ָתב ִעבְ ִרי ,ו ְּק ָר ָא ּה ֲא ַר ּ ִמית לַ ֲא ַר ּ ִמי ,ל ֹא יָ צָ אֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְמצָ א זֶ ה ֵ
)בית יוֹ ֵסף(.
י ְֵדי ח ֹו ָבתוֹ ל ֹא יָצָ א ַה ׁ ּשוֹ ֵמ ַע ִמ ּ ֶמ ּנוּ .הגהֲ :א ָבל ֵאין לָ חו ּׁש ְ ּב ֵאיזֶ ה ְ ּכ ָתב ְ ּכתו ָּבה ֵ ּ
 .7מקורות :רב עמרם )סדר רב עמרם גאון ,סדר פורים ,בד"ה וזו ששנינו( .רי"ף ,רמב"ן ,רז"ה ור"ן )ה א ברי"ף( .רמב"ם )הל' מגילה ב,ג(.
עיטור )הלכות מגילה ,ד"ה כיצד( .רא"ש )מגילה ב,א(.
 .8והא דקתני ברייתא גיפטית לגפטיים ,ללעוזות גיפטית קאמר ,אבל גיפטים יודעים אשורית אין יוצאין בגיפטית .רמב"ן.
 .9או"ח תרצ,י .מקורות :רמב"ם )הל' מגילה ב,ד( .רמב"ן ,רשב"א וריטב"א )בחידושים י"ז א'( .ר"ן )ד' ב' ברי"ף ,ד"ה הקורא(.
 .10או"ח תרצ,יא .מקורות :ר"ן )שו"ת ,סי' עט( .ריב"ש )שו"ת ,סי' שפח(.
 .11וכמו שכתוב במשנה 'עד שתהא כתובה אשורית על הספר ובדיו' ,ומבואר בגמרא שזה נלמד ממש"כ )אסתר ט,כז( ' ִ ּככְ ָת ָבם וְ כִ זְ ַמ ּנָם',
ומשמע שצריך שגוף הכתב יהיה אשורי דווקא .ביאור הגר"א )תרצ,ט ,ס"ק כ(.
 .12ומסתברא דלא קפדינן אתגין ולפופות ועקומות ואותיות מוקפות גויל אלא בכתב הקודש בלבד.
 .13ומה שכתוב במשנה 'עד שתהא כתובה אשורית על הספר ובדיו' ומבואר בגמרא דכתיב 'ככתבם וכזמנם' ,כתב רי"ד דהוא טעות ,דהא
תנן ברישא אבל קורא אותה ללעוזות בלעז .אלמא כשירה היא בכל לשון .ולא גרסינן אלא 'עד שתהא כתובה על הספר ובדיו' .ואין
לומר דלעולם בכל לשון כשירה והאי דתני אשורית לאו על לשון אשורית קאמר אלא על גופן של אותיות צריך שיהא אשורית ,דהאי
מנא ליה ,מ'כתבם' ,ואי דריש 'וכתבם' ,ליבעי נמי לשון אשורית ,אלא ודאי לא דריש .והרשב"א כתב ,דמתניתין על הלועז ששמע
אשורית יצא קאי.
 .14ב"י .וכתב הב"י ,דיש המדייקים ברמב"ם שהכתב צריך להיות כלעז שבו קוראים את המגילה ,ודחה דבריהם ,שכל כוונת הרמב"ם
שלא תהיה קריאה בעל פה.
 .15או"ח תרצ,ט ,על פי דברי הב"י )וראה עוד ביה"ל ד"ה באיזה כתב( .ודעת הגר"א ופרי חדש כשיטת ריא"ז .וכתב המשנ"ב )ס"ק לב(
שנוהגים בזמן הזה לקרות הכל בלשון הקודש ולכתבה בכתב אותיות הקודש .מקורות :רמב"ם )מגילה ב,ג-ד( .ריא"ז )פסקיו ,פרק ב,
הלכה א ,סעיף ג( .תשב"ץ )שו"ת ,ח"א ,סימן ח( .ריטב"א )ט' א' ,ד"ה אלא לא קשיא; י"ח א' ,ד"ה דאתמר( .רי"ד )פסקיו ,י"ט א'(
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י.

)בית
ִמי ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע לַ ַעז וְ יוֹ ֵד ַע ַא ׁ ּשו ִּריתֵ ,אינ ֹו יוֹ צֵ א ְ ּב ַ ּל ַעז; וְ י ֵׁש או ְֹמ ִרים ׁ ֶש ּיוֹ צֵ א .הגה :וְ ִאם ְ ּכת ּובָ ה ִ ּב ׁ ְשנֵ י לְ ׁשוֹ נוֹ תִ ,מי ׁ ֶש ּ ְמבִ ינִ ים יָצְ א ּו ֵ ּ
יוֹ ֵסף(.

יא .יֵ ׁש לִ ְמחוֹ ת ְ ּביַ ד ַה ּקו ְֹר ִאים לְ נָ ׁ ִשים ַה ּ ְמגִ ָ ּלה ִ ּבלְ ׁשוֹן לַ ַעזַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְ ּכתוּבָ ה ִ ּבלְ ׁשוֹ ן לַ ַעז.

קריאה שאינה רצופה
)י"ז א'( משנה :קראה סירוגין )שקרא מעט ופסק ,וחזר וקרא ופסק( ומתנמנם ,יצא.
)י"ח ב'( תנו רבנן :קראה סירוגין ,יצא .סירוסין )=למפרע( ,לא יצא .רבי מונא אומר משום רבי יהודה :אף בסירוגין
אם שהה כדי לגמור את כולה ,חוזר לראש.
אמר רב יוסף :הלכה כרבי מונא שאמר משום רבי יהודה.
אמר ליה אביי לרב יוסף :כדי לגמור את כולה מהיכא דקאי לסיפא ,או דלמא מרישא לסיפא?
אמר ליה :מרישא לסיפא; דא"כ נתת דבריך לשיעורין.
אמר רבי אבא אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב :הלכה כרבי מונא .ושמואל אמר :אין הלכה כרבי מונא.
בסורא מתנו הכי.
בפומבדיתא מתנו הכי:
אמר רב כהנא אמר רב :הלכה כרבי מונא ,ושמואל אמר :אין הלכה כרבי מונא.
רב ביבי מתני איפכא ,רב אמר :אין הלכה כרבי מונא ,ושמואל אמר :הלכה כרבי מונא .אמר רב יוסף :נקוט דרב
ביבי בידך ,דשמואל הוא דחייש ליחידאה.
דתנן )יבמות מ"א א'( :שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה ,משום רבי יהודה בן בתירה אמרו :אומרים לו המתן
עד שיעשה אחיך הגדול מעשה .אמר שמואל :הלכה כרבי יהודה בן בתירה.
שיטות הראשונים
שהה כדי לגמור את כולה :פסקו רי"ף ,רא"ש ,רמב"ם ,ורשב"א ,דלית הלכתא כרבי מונא שאמר משום רבי יהודה אם
שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש ,אלא אפילו שהה כדי לגמור את כולה יצא .וכן פסק השו"ע .וכתב הרשב"א ,ולא
17
עוד ,אלא אפילו שח ,אין השיחה מפסקת 16.וכן פסק הרמ"א.

 .16כי מן הדין אין שיחה הפסק אלא בשסח בין הברכה להתחלת המעשה ...וכן בכל ברכה שעל מעשה כבין ברכת תקיעת שופר
לתקיעה ,ובין ברכת תפילין להנחתן .אבל אחר התחלת המעשה או המצוה שברך עליה ,אינו הפסק ואינו חוזר .זכר לדבר ברכת
הלחם לאחר שהתחיל לאכול שיכול להסיח .אלא שברכות שעל המצוה ,ראוי שלא להסיח עד גמר המצוה ,כקריאת התורה והמגילה
והבדיקה ושמיעת קול שופר וקריאת ההלל וכל כיוצא בזה .והסח גוערין בו כדי שיכוין לבו למצוה .אבל אם סח אינו חוזר .והראיה
גם כן ,פוסק באמצע ההלל משום הכבוד ,ששואל או משיב ,האי כדיניה והאי כדיניה ,ואינו חוזר ומברך.
 .17או"ח תרצ,ה .מקורות :רי"ף )ה א בדפיו( .רמב"ם )הל' מגילה ב,ב( .רשב"א )שו"ת ח"א סי' רמד( .רא"ש )סי' א( .וראה מש"כ בסוגיא זו
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שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות מגילה  ,סימן תרצ (

הְ .ק ָר ָא ּה ֵסרוּגִ יןְּ ,ד ַהיְנ ּו ׁ ֶש ּ ָפ ַסק ָ ּב ּה וְ ׁ ָש ָהה וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ָחזַ ר לַ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָפ ַסקֲ ,א ִפלּ ּו ׁ ָש ָהה ְ ּכ ֵדי לִ גְ מֹר ֶאת ֻ ּכ ָ ּל ּה ,יָ צָ א .הגה :וַ ֲא ִפלּ ּו
)ה ַר ׁ ְש ָ ּב''א סי' רמ''ד(.
ימן תרצ''ב ָס ִעיף ב'ָ .
ָסח ֵ ּבינְ ַתיִםִ .מיה ּו גּוֹ ֲע ִרין ְ ּב ִמי ׁ ֶש ָּסח ֵ ּבינְ ַתיִםּ ְ ,כ ִדלְ ַק ּ ָמן ִס ָ

מגילה הכתובה באופן חלקי
)י"ח ב'( תנו רבנן :השמיט בה סופר אותיות או פסוקין ,וקראן הקורא ]כמתורגמן המתרגם[ 18,יצא.
מיתיבי :היו בה אותיות מטושטשות או מקורעות ,אם רשומן ניכר ,כשרה .ואם לאו )שאין רישומן ניכר ,ודומה

למקרה של השמיט סופר אותיות( ,פסולה.
)ומתרץ( לא קשיא ,הא בכולה )פסולה( ,הא במקצתה )מקצת אותיות מטושטשות ,יצא(.
תנו רבנן :השמיט בה הקורא פסוק אחד ,לא יאמר אקרא את כולה ואח"כ אקרא אותו פסוק ,אלא קורא
מאותו פסוק ואילך .נכנס לבית הכנסת ומצא צבור שקראו חציה ,לא יאמר אקרא חציה עם הצבור ואח"כ
אקרא חציה ,אלא קורא אותה מתחילתה ועד סופה.
שיטות הראשונים
היו בה אותיות מטושטשות או מקורעות :למסקנה ,אם רישומן של האותיות ניכר ,אפילו הן רוב המגילה ,כשרה .ואם
אין רישומן ניכר ,אם הן מיעוט ,כשרה 19.וכן פסקו רי"ף ,רא"ש ,ורמב"ם .וביארו רשב"א ואורחות חיים בשם הרא"ה,
20
דהכא מיירי בשתחילת המגילה וסופה כתובה ,ורק באמצעה חסרה .ומשום הכי ,כל היכא דלא מיחסרא רובה ,כשרה.
אבל כשחסר ממנה מראשה עד ' ִא ׁיש יְהו ִּדי' ,אע"פ שהיא מיעוטה ,נראית כספר חסר ,וצריך שיקרא אותה מספר
שלם 21.והרא"ש כתב ,שבכל גווני כשרה .ומה שצריכה שתהא כתובה כולה מ' ִא ׁיש יְהו ִּדי' ,היינו רק לכתחילה .והשו"ע
ביתר הרחבה ב"נתיבי הלכה" ברכות כ"ג א' ,וראש השנה ל"ד ב'.
 .18ר' הגהת הגר"א )אות א(.
 .19ואם קראן הקורא כמתורגמן המתרגם ,דהיינו בעל פה ,יצא .וכתב הרמב"ן ,דמאי דאמרינן במקצתה כשרה ,קל הוא שהקלו חכמים
במגילה ,מפני שנקראת אגרת ,כיון שאין הפסול מתפשט בכולה .ודמי למאי דאמרינן לקמן )י"ט א'( בתפירה ,שאע"פ שאם תפרה
בחוטי פשתן פסולה ,כל שהטיל בה שלושה חוטי גידים כשרה .אבל בספר תורה אין הדין כן ,שאפילו לא השמיט בה אלא אות אחת,
פסול ואין קורין בו .ר"ן .עיי"ש.
 .20דאינה נראית כספר חסר ,אלא כספר מלא שלם שיש בו טעויות ,ומגילה כיון שנקראת אגרת ,אין מדקדקין בה לפסלה בכך .ר"ן.
הרשב"א ורא"ה כתבו כן כי היכי דלא תקשי מהא דפסקינן לקמן )י"ט א'( ,הלכה כרבי מאיר דאמר צריכה שתהא כתובה כולה,
ואפילו למאן דאמר מ'איש יהודי' ,ואילו הכא שרינן אע"ג דמחסרא עד פלגא.
 .21ובדבריהם כתב בביה"ל )תרצ ,ד"ה אבל( דיש לעיין אם לא פליגי אהדדי; דאפשר להרשב"א דוקא בתחלת הספר יש קפידא ,אמנם
באמצע אפילו ענין שלם לא חיישינן בדיעבד .ואפשר עוד לומר דהרשב"א גופא אינו מחמיר אף בראש הספר כי אם בשחסר פרשה
שלמה .ולפי זה ברור דפליג אאורחות חיים .ואפילו אם נימא דלהרשב"א בראש הספר אפילו בפסוק אחד פסול אם חיסר ,וגם מודה
להאורחות חיים דבעניין שלם אפילו באמצע פסול ,עכ"פ אינו מוכח אם האו"ח מודה להרשב"א; דאפשר דס"ל דוקא בשחיסר עניין
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ורמ"א פסקו כרשב"א ורא"ה.

22

שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות מגילה  ,סימן תרצ (

וֹך ַה ְ ּכ ָתב; וְ ִאם ְק ָר ָא ּה ַעל ּ ֶפה ,ל ֹא יָצָ א .וְ צָ ִר ְ
רוֹת ּה ֻ ּכ ָ ּל ּה ,ו ִּמ ּת ְ
ג .צָ ִר ְ
יך ׁ ֶש ְּת ֵהא ְ ּכתו ָּבה ֻ ּכ ָ ּל ּה לְ פָ נָ יו לְ כַ ְּת ִח ָ ּלהֲ ,אבָ ל
יך לִ ְק ָ
יע ַבד ִאם ִה ׁ ְש ִמיט ַהסוֹ פֵ ר ְ ּב ֶא ְמצָ ָע ּה ֵּתבוֹ תֲ ,א ִפלּ ּו ַעד ֶחצְ יָ ּה ,ו ְּק ָר ָאם ַה ּקוֹ ֵרא ַעל ּ ֶפה ,יָ צָ א .הגהֲ :א ָבל ִאם ִה ׁ ְש ִמיט ְּת ִח ָ ּל ָת ּה
ְ ּב ִד ֲ
יָה,
יוֹתר ֵמ ֶחצְ ּ
אוֹ סוֹ ָפ ּהֲ ,א ִפלּ ּו ִמעו ָּט ּה ,ל ֹא יָ צָ א ַ)ר''ן(; וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ֶא ְמצָ ָע ּה דַּ וְ ָקא דְּ ל ֹא ִה ׁ ְש ִמיט ִענְ יָ ן ׁ ָשלֵ ם)ּ ֵ ,בית יוֹ ֵסף ְ ּב ׁ ֵשם א''ח(; ֲא ָבל ְ ּב ֵ
ֲא ִפלּ ּו ֵהן ְ ּכתוּבוֹ תֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ֵהן ְמ ֻט ׁ ְש ָט ׁשוֹ ת וְ ֵאין ִר ׁ ּשו ָּמן נִ ָ ּכרְ ּ ,פסוּלָ ה.

מתנמנם
)י"ח ב'( )שנינו (:מתנמנם יצא .היכי דמי מתנמנם?
אמר רב אשי :נים ולא נים תיר ולא תיר ,דקרו ליה ועני ,ולא ידע לאהדורי סברא ,וכי מדכרו ליה מידכר.
שיטות הראשונים
מתנמנם בקריאת המגילה ובשמיעתה :במשנה מבואר שהמתנמנם יצא .והביא המרדכי ירושלמי ,מנשה הוה יתיב קומי
ר' זעירא וקא מתנמנם .אמר ליה חזור בך ,דלא כיוונת .וכתב המרדכי ,דאיכא למימר דלא פליג אמתניתין ,מאחר
שהוציאה מפיו יצא; אבל אם שמעה מתנמנם ,לא יצא .וכן כתב שבלי הלקט בשם רבינו שמחה .וכן פסק השו"ע23.
שולחן ע רוך
)או" ח ,הלכות מגילה  ,סימן תרצ (

הוֹאיל וְ ל ֹא נִ ְרדַּ ם ְ ּב ׁ ֵשנָ ה ,יָצָ א; ֲא ָבל ִאם ׁ ְש ָמ ָע ּה ִמ ְתנַ ְמנֵ ם ,ל ֹא יָ צָ א.
יבְ .ק ָר ָא ּה ִמ ְתנַ ְמנֵ םִ ,

קריאת המגילה תוך כדי כתיבתה והגהתה
)י"ז א'( )המשך משנה (:היה כותבה ,דורשה ומגיהה )ומתוך כך קוראה( ,אם כוון לבו ,יצא .ואם לאו ,לא יצא.

שלם יצא מתורת מגילה ,אבל לא בחיסר פסוק ,אפילו פסוק ראשון או אחרון .ובאמת במאירי מביא רק סברא זו דעניין שלם ,וסברת
הרשב"א לא הביא כלל .ומכל מקום לדינא אין לנו לנטות מדעת ההג"ה .עיי"ש )שנחלקו האחרונים בכל זה(.
 .22או"ח תרצ,ג .וכתב בביה"ל )ד"ה אבל( ,דשיעור רובה ומקצתה אינו לפני מספר אותיות ,אלא מספר תיבות .מקורות :רי"ף )ה ב בדפיו(.
רא"ש )סי' א וסי' ד( .רמב"ם )הל' מגילה ב,י( .ר"ן )ה א-ב ברי"ף ,ד"ה תנו( .רשב"א )חי' י"ח ב' ,ד"ה לא; והו"ד בר"ן( .ארחות חיים )הל'
מגילה אות כד(.
 .23או"ח תרצ,יב .וכתב במשנ"ב )ס"ק לט( דהא דאם קראה מתנמנם יצא ,דווקא אם יכול לכוין לצאת ,דמצוות צריכות כוונה .אמנם
בשעה"צ )אות לט( כתב דאם כפשוטו ,זהו דוחק ,שהרי מתנמנם לא ידע לאהדורי סברא ,וודאי שאינו מכוין במחשבתו לצאת .וביאר
שאין צריך כוונה בכל תיבה ,אלא בתחילת הקריאה סגי ,שמכוין לצאת באופן כללי בקריאה זו .ובדרך כלל נימנום אינו מצוי רק אחר
תחילת הקריאה ,ואתי שפיר .מקורות :ירושלמי )פ"ב ה"ב( .מרדכי )סי' תשצא( .שבלי הלקט )סי' קצח(.
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)י"ח ב'( היכי דמי? אי דקא מסדר פסוקא פסוקא )בעל פה( וכתב לה ,כי כוון לבו מאי הוי?! על פה הוא!
אלא דכתב פסוקא פסוקא ,וקרי ליה )כל פסוק קראו לאחר שכתבו( ,ומי יצא?! והאמר רבי חלבו אמר רב חמא בר
גוריא אמר רב) :לגבי המחלוקת מהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה ידי חובתו( הלכה כדברי האומר כולה )צריך
לקרות( ,ואפילו למאן דאמר מ' ִא ׁיש יְהו ִּדי' ,צריכה שתהא כתובה כולה!
אלא דמנחה מגילה קמיה ,וקרי לה מינה פסוקא פסוקא וכתב לה.
לימא מסייע ליה לרבה בר בר חנה 24,דאמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן :אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב.
25

)ודחי( דלמא דאתרמי ליה אתרמויי.

גופא ,אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב.
מיתיבי :אמר רבי שמעון בן אלעזר :מעשה ברבי מאיר שהלך לעבר שנה בעסיא ,ולא היה שם מגילה ,וכתבה
מלבו וקראה.
אמר רבי אבהו :שאני רבי מאיר דמקיים ביה "וְ ַע ְפ ַע ּ ֶפ ָ
יך יַ ְי ׁ ִשר ּו נֶ גְ דֶּ ָך".
רב חסדא אשכחיה לרב חננאל דהוה כתב ספרים שלא מן הכתב ,אמר ליה :ראויה כל התורה כולה ליכתב על
פיך ,אלא כך אמרו חכמים :אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב .מדקאמר כל התורה כולה ראויה שתיכתב
על פיך ,מכלל דמיושרין הן אצלו ,והא רבי מאיר כתב!
שעת הדחק שאני.
אביי שרא לדבי בר חבו למיכתב תפילין ומזוזות שלא מן הכתב.
כמאן? כי האי תנא ,דתניא :רבי ירמיה אומר משום רבינו :תפילין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב ,ואין צריכות
שרטוט.
והלכתא; תפילין אין צריכין שרטוט ,מזוזות צריכין שרטוט .אידי ואידי נכתבות שלא מן הכתב .מאי טעמא?
מיגרס גריסין )שגורות בפי הכל(.
שיטות הראשונים
הקורא במגילה תוך כדי כתיבתה :כתב הרמב"םּ ַ " ,ב ּ ֶמה דְּ בָ ִרים ֲאמו ִּרים ׁ ֶש ַה ּ ְמכַ ֵּון לִ בּ וֹ ִ ּבכְ ִתיבָ ָת ּה יָ צָ א? ְ ּב ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּכ ֵּון לָ צֵ את
ַ ּב ְּק ִר ָיאה ׁ ֶש ָ ּק ָרא ַ ּב ֵּספֶ ר ׁ ֶש ּ ַמ ְע ִּתיק ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשהוּא כּ ו ֵֹתבֲ .א ָבל ִאם נִ ְת ַ ּכ ֵּון לָ צֵ את ִ ּב ְק ִר ַיאת זוֹ ׁ ֶשכּ וֹ ֵתב  -ל ֹא יָ צָ אֶ ׁ ,ש ֵאינ ֹו
יאה ".וכן פסק השו"ע26.
יוֹ צֵ א י ְֵדי ח ֹו ָבתוֹ ֶא ָ ּלא ִ ּב ְק ִר ָיא ָת ּה ִמ ֵּס ֶפר ׁ ֶש ֻ ּכ ָ ּל ּה ְ ּכתוּבָ ה בּ וֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ְק ִר ָ

 .24מתניתין דקתני יצא ,וליכא לאוקמה אלא במעתיק מן הכתב .רש"י.
 .25לעולם מותר לכתוב בלא העתק ,ומתניתין ,דאתרמי ליה מגילה ומעתיק ממנה .ואיצטריך לאשמעינן דהיכא דמעתיק ממנה ,אם כוון
לבו יצא .רש"י.
 .26או"ח תרצ,יג .מקורות :רמב"ם )הל' מגילה ב,ו(.
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אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב :כתב הר"ן ,דמוכח בירושלמי שאם כתב שלא מן הכתב ,אסור לקרות בו שלא
בשעת הדחק .וה"ר מנוח כתב ,דווקא לכתחילה .אבל אם עבר וכתב שלא מן הכתב ,לא פסל27.
כתיבת סת"ם בשרטוט ושלא מן הכתב :כתבו רבינו תם ,הרא"ש ,תרומה ,וסמ"ג ,דתפילין אין צריכין שרטוט בין שיטה
לשיטה .אבל שיטה אחת למעלה ,צריך 28.וסמ"ג ומרדכי כתבו ,דאפילו מארבע רוחות צריך לשרטט 29.ודעת הר"ן
שתפילין אין צריכין שרטוט כלל 30.והשו"ע פסק כרבינו תם ורא"ש .והרמ"א כתב בשם יש אומרים כמרדכי וסמ"ג31.
שולחן ערוך
)או" ח ,ה לכות מגילה  ,סימן תרצ (

כוֹת ָב ּה; ִאם ִ ּכ ֵּון לִ בּ וֹ לָ צֵ את י ְֵדי חוֹ בָ תוֹ  ,יָ צָ א ,וְ הוּא ׁ ֶש ְּת ֵהא
יגָ .היָה כּ וֹ ְתבָ ּהֶ ׁ ,ש ּק ֵוֹרא ּ ָפסוּק ַ ּב ּ ְמגִ ָ ּלה ׁ ֶשהוּא ַמ ְע ִּתיק ִמ ּ ֶמ ָּנה ,וְ ְ
ְ ּכתו ָּבה ֻ ּכ ָ ּל ּה לְ פָ נָ יו ַ ּב ּ ְמגִ ָ ּלה ׁ ֶשהוּא ַמ ְע ִּתיק ִמ ּ ֶמ ָּנה; וְ כֵ ן ִאם ָהיָה ַמ ִ ּג ָיה ּה; וְ כֵ ן ִאם ָהיָ ה דּ ְוֹר ׁ ָש ּהֶ ׁ ,ש ּק ֵוֹרא ּ ָפסוּק ִ ּב ְמגִ ָ ּלה
ׁ ְשלֵ ָמה וְ דו ְֹר ׁשוֹ ִ ,אם ִ ּכ ֵּון לִ בּ וֹ לָ צֵ את י ְֵדי ח ֹו ָבתוֹ  ,יָצָ א; וְ ל ֹא יַ ְפ ִסיק ָ ּב ּה ְ ּב ִענְ יָ נִ ים ֲא ֵח ִרים ְ ּכ ׁ ֶשדּ ֹו ְר ׁ ָש ּהֶ ׁ ,ש ָאסוּר לְ ַה ְפ ִסיק ָ ּב ּה
ְ ּב ִענְ ָינִ ים ֲא ֵח ִרים.
)או" ח ,הלכות מגילה  ,סימן תרצא (
ב ... .הגהּ ַ :גם צָ ִר ְיך לְ כָ ְת ָב ּה ִמן ַה ְ ּכ ָתב ַ)ר''ן( ,וּלְ הוֹ צִ יא ָ ּכל ֵּת ָבה ִמ ּ ִפיו ק ֶֹדם ׁ ֶש ּיִכְ ְּת ֶב ָּנהּ ְ ,כמוֹ ְ ּב ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ַ)מ ֲה ִרי''ל(...
) יו"ד  ,הלכות ספר תורה ,סימן רעד (

יך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶה לְ פָ נָ יו ֵס ֶפר ַא ֵחרֶ ׁ ,ש ַ ּי ְע ִּתיק ִמ ּ ֶמ ּנוֶּ ׁ ,ש ָאסוּר לִ כְ ּתֹב אוֹ ת ַא ַחת ׁ ֶשלּ ֹא ִמן ַה ְ ּכ ָתב .וְ צָ ִר ְ
ב .צָ ִר ְ
יך ׁ ֶש ּי ְִק ָרא ָ ּכל ֵּת ָבה ְ ּבפִ יו
ק ֶֹדם ׁ ֶש ּיִכְ ְּתבֶ ָּנה.
)או" ח ,הלכות תפילין  ,סימ ן לב (
וֵ .אין )צָ ִר ְיך( לְ ַ ׂ
ש ְר ֵטט ִ ּכי ִאם ׁ ִש ָּטה

ש ְר ֵטט ָ ּכל ַה ׁ ּשוּרוֹ ת ,וְ ל ֹא ְי ַ ׂ
ש ְרטוּט ְי ַ ׂ
יוֹד ַע לְ יַ ׁ ּ ֵשר ַה ׁ ּ ִש ָּטה ְ ּבל ֹא ִ ׂ
ש ְר ֵטט
ֶעלְ י ֹונָ ה ,וְ ִאם ֵאינוֹ ֵ
ש ְרטוּט נִ ׁ ְש ָאר צָ בו ַּע .הגה :וְ ׁיֵש אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
ְ ּבעוֹ פֶ ֶרת ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּ ְמקוֹ ם ַה ּ ִ ׂ
יך לְ ַ ׂ
ש ְר ֵטט ָּת ִמיד לְ ַמ ְעלָ ה וּלְ ַמ ָּטה ו ִּמן ַה ְּצ ָד ִדים ַאף ַעל ּ ִפי
ְ
ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע לִ כְ ּתֹב ְ ּבל ֹא ִ ׂ
נוֹהגִ ין ָ ּ)ברוּך ׁ ֶש ָא ַמר ָמ ְרדְּ כַ י וְ ֵס ֶפר ְּתרו ָּמה ו ְּס ַמ''ג(.
ש ְרטוּט וְ כֵ ן ֲ

 .27והרמ"א )או"ח תרצא,ב( כתב שצריך לכתוב מגילה מתוך הכתב .ובמשנ"ב )ס"ק ט( ,הביא דברי הר"ן בשם יש אומרים .וכתב בביה"ל
)ד"ה גם( שדברי הר"ן הובאו בדרכי משה .ומה שלא הביא הרמ"א דבריו ,משום דלא ברירא ליה דבר זה .עיי"ש .מקורות :ר"ן )ה ב
ברי"ף ,ד"ה היכי דמי( .ה"ר מנוח )הו"ד בב"י יו"ד רעד,ב ,לאחר הבאת דברי הר"ן(.
 .28דאמרינן בריש גיטין )ו' ב'( ,שתיים כותבין בלא שרטוט ,שלוש אין כותבין.
 .29סמ"ג כתב ,שמא אפילו מארבע רוחות צריך לשרטט .והמרדכי כתב דבתפילין סגי בארבעה שרטוטין.
 .30גם הרמב"ם סתם דבריו ,וזה לשונוֲ " :הלָ ָכה לְ מ ׁ ֶֹשה ִמ ִּסינַ י ׁ ֶש ֵאין כּ ְוֹתבִ ין ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה וְ ל ֹא ְמזוּזָ ה ֶא ָ ּלא ְ ּב ִ ׂ
ש ְרטוּטֲ .א ָבל ְּת ִפ ִ ּלין ֵ -אינָ ן צְ ִריכִ ין
ש ְרטוּט ,לְ ִפי ׁ ֶש ֵהן ְמ ֻח ּ ִפין .ו ֻּמ ָּתר לִ כְ ּתֹב ְּת ִפ ִ ּלין ו ְּמזוּזוֹת ׁ ֶשלּ ֹא ִמן ַה ְ ּכ ָתבֶ ׁ ,ש ַהכּ ֹל גּוֹ ְר ִסין ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹת ֵאלּ וֲּ .א ָבל ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ָ -אסוּר לִ כְ ּתֹב בּ וֹ
ִׂ
ֲא ִפלּ ּו אוֹת ַא ַחת ׁ ֶשלּ ֹא ִמן ַה ְ ּכ ָתב".
 .31או"ח לב,ו .מקורות :ר"ת )הו"ד בראשונים( .תוספות )גיטין ו' ב' ,ד"ה א"ר יצחק( .רא"ש )הלכות קטנות ,מנחות ,הל' ספר תורה ,סי' ז(.
סמ"ג )עשין כה( .מרדכי )מנחות ,פרק הקומץ ,ריש הל' תפילין( .סמ"ק )סי' קנג( .ר"ן )מגילה ה ב ברי"ף ,ד"ה והלכתא( .רמב"ם )הל'
תפילין א,יב(.
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כתיבת המגילה על קלף ובדיו
)י"ז א'( )המשך משנה (:היתה כתובה בסם ובסיקרא ובקומוס ובקנקנתום ,על הנייר ועל הדפתרא ,לא יצא .עד
שתהא כתובה אשורית על הספר )קלף( ובדיו.
)י"ח ב'( סם ,סמא .סקרא ,אמר רבה בר בר חנה :סקרתא שמה )צבע אדום( .קומוס ,קומא )שרף אילן( .קנקנתום,
חרתא דאושכפי .דיפתרא ,דמליח וקמיח )משהין אותו בקמח ומים( ולא עפיץ )מעובד בעפצים( .נייר ,מחקא )מין
עשבים עשוי על ידי דבק(.
32

)י"ט א'( עד שתהא כתובה אשורית ,דכתיב " ִ ּככְ ָת ָבם וְ כִ זְ ַמ ָּנם".

ֹאמר לָ ֶהם ָ ּברו ְּך
על הספר ובדיו .מנלן? אתיא כתיבה כתיבה .כתיב הכא "וַ ִּתכְ ּתֹב ֶא ְס ֵּתר ַה ּ ַמלְ ָ ּכה" וכתיב התם "וַ ּי ֶ
לה וַ ֲאנִ י כּ ֵֹתב ַעל ַה ֵּס ֶפר ַ ּבדְּ יוֹ "33.
ִמ ּ ִפיו ִי ְק ָרא ֵאלַ י ֵאת ָ ּכל ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶ ּ
שיטות הראשונים
היתה כתובה בקנקנתום :במשנה מבואר שפסולה .והרמב"ם כתב "וְ ִאם ְ ּכ ָת ָב ּה ְ ּב ֵמי ַע ְפצָ א וְ ַקלְ ַקנְ ּתוֹ ס ּ ְ -כ ׁ ֵש ָרה ".ועוד
כתב " ֵ ּכיצַ ד ַמ ֲע ֵ ׂ
כוֹתב בּ וֹ ֶ ׁ ,ש ִאם ִּת ְמ ָח ֶק ּנ ּו  -י ּ ִָמ ֵחק .וְ זֶ ה הוּא ַהדְּ י ֹו
שה ַהדְּ י ֹו ...וּבִ ׁ ְש ַעת ְ ּכ ִת ָיבה ׁש ֵוֹרה ּו ְ ּב ֵמי ַע ְפצָ א וְ כַ ּיוֹ צֵ א בּ וֹ וְ ֵ
ׁ ֶש ּ ִמצְ וָ ה ִמן ַה ּ ֻמבְ ָחר לִ כְ ּתֹב בּ וֹ ְס ָפ ִרים ְּת ִפ ִ ּלין ו ְּמזוּזוֹת .וְ ִאם ָ ּכ ַתב ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתן ְ ּב ֵמי ַע ְפצָ א וְ ַקלְ ַקנְ ּתוֹ סֶ ׁ ,שהוּא עוֹ ֵמד וְ ֵאינוֹ נִ ְמ ָחק -
ְ ּכ ׁ ֵש ִרין 34".וכן פסק השו"ע35.
עיבוד בעפצים ובסיד :שנינו ,על הדיפתרא ,לא יצא .והיינו ,מליח וקמיח ,ולא עפיץ .בזמן חז"ל היה העיבוד נעשה
בעפצים .אמנם ,כבר בזמן הגאונים ישנן תשובות המתייחסות לעורות שלא נעבדו בעפצא ,אלא בסיד ,ורובם פסלום
מעיקר הדין 36.הרמב"ם כתב ,שתהליך העיבוד כולל עפצים" ,וְ כַ ּיוֹ צֵ א בּ וֹ ִמ ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ּ ְמ ַק ְ ּבצִ ין ֶאת ָהעוֹר ו ְּמ ַח ְּז ִקין אוֹתוֹ "37.
ורבינו תם כתב שעיבוד בסיד חשוב כמו עיבוד בעפצים 38.וכן פסק השו"ע39.

 .32אסתר ט,כזִ :ק ּיְמ ּו וְ ִק ְ ּבל ּו ַה ּיְהו ִּדים ...לִ ְהיוֹת עֹ ִ ׂ
שים ֵאת ׁ ְשנֵ י ַה ּי ִָמים ָה ֵא ֶ ּלה ִ ּככְ ָת ָבם וְ כִ זְ ַמ ָּנם...
 .33אסתר ט,כט; ירמיהו לו ,יח.
 .34וביאר המגיד משנה )הל' מגילה( ,שבקנקנתום פסולה ,ובמימיו כשרה .וכן כתב בביאור הגר"א )תרצא,א ,ס"ק ב( שכל אחד מהם,
קנקנתום או מי עפצים ,לחוד ,פסול .כמבואר במשנה כאן .שקנקנתום אינו דיו ,וגם לספר תורה פסול .וכן מי עפצים לבדו אינו דיו )ר'
גיטין י"ט א'( .אבל בשניהם יחד הוא דיו ,וכשר .ואף שהקנקנתום גורם לכתב שלא יהיה נמחק ,אפילו הכי מותר.
 .35או"ח תרצא,ט; יו"ד רעא,ו .מקורות :רמב"ם )הל' מגילה ב,ט; הל' תפילין א,ד; ור' פיה"מ סוטה ב,ד(.
 .36והתירו משום עת לעשות לה' הפרו תורתך.
 .37והבין הב"י )יו"ד רעא,ב( מדבריו ,שסובר כשיטת רבינו תם )להלן( שעיבוד סיד חשוב כעיבוד עפצים .אמנם הדברים צ"ב ,ואכמ"ל.
" .38שהעור המתוקן בעיבוד טוב כגון שלנו ,שהוא טוב ממליח וקמיח ועפצים ,שהוא כשר ואין צריך עיפוץ .אבל למליח וקמיח צריך
עיפוץ ,שאין מליח וקמיח ַע ִּזים כסיד ושריית מים שלנו" .מחזור ויטרי בשם ר"ת )ח"ב סי' תקיז ,הל' ספר תורה ,עמ' תרנב-תרנג( .ועוד
הובאו דבריו בתוספות )שבת ע"ט ב' ,ד"ה קלף .מגילה י"ט א' ,ד"ה דיפתרא .מנחות ל"א ב' ,ד"ה הא דאפיצן( ,ודבריו מובאים בכל
הראשונים שבאו אחריו ,בגירסאות שונות.
 .39או"ח לב,ח; יו"ד רעא,ב .מקורות :רבינו תם )י"ט א' ,תוד"ה דיפתרא( .רא"ש )סי' ב( .ור' ביתר הרחבה ופירוט ,ב"נתיבי הלכה" שבת ,ע"ט
ב' ,בסוגיית 'כתיבת סת"מ על דוכסוסטוס קלף וגוויל'.
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ש ולחן ערוך
)או" ח ,ה לכות מגילה  ,סימן תרצ א (

אֵ .אין כּ ְוֹתבִ ין ַה ּ ְמגִ ָ ּלה ֶא ָ ּלא ִ ּב ְדיוֹ ַ ,על ַה ְ ּגוִ יל אוֹ ַעל ַה ְּקלָ ףּ ְ ,כ ֵספֶ ר ּתו ָֹרה; וְ ִאם ְ ּכ ָת ָב ּה ְ ּב ֵמי ֲע ָפצִ ים וְ ַקנְ ַקנְ ּתוֹ םּ ְ ,כ ׁ ֵש ָרהּ ְ .כ ָתבָ ּה
ִ ּב ׁ ְש ָאר ִמינֵ י צִ בְ עוֹ נִ יםְ ּ ,פסוּלָ ה .וּצְ ִריכָ ה ׁ ִש ְרטוּט ַ ּכ ּתו ָֹרה ַעצְ ָמ ּה; וְ ֵאין ָהעוֹ ר ׁ ֶש ָ ּל ּה צָ ִר ְ
יך לְ ַע ֵ ּבד לִ ׁ ְש ָמ ּה; וְ י ֵׁש או ְֹמ ִרים
ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ִעבּ וּד לִ ׁ ְש ָמ ּה.

