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 בדוקא ע"ומ

אבל כשאי� באפשרות
 ' סמיכה וכדו
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 ע

 
אינ
 רשאי
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כ "ימי� של הבימה והעולה אחריו ואח

הבעל קורא ויוצא שהעולה באמצע או 

כ הבעל קורא "הגבאי בצד שמאל ואח

ק נהגו " ובישבה,וממילא העולה מצד ימי�
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'  ויש מקומות שנהגו שיהי,כ"אשכנז בד

 -שלושה אנשי
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כ א
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אחי
 מאחר ואי� ' לכבד בהגבהה וגלילה ב

קוראי
 לה
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 יש להקל דאי� כא� 

  .עעי� הר

  תיבת קרי וכתיב

åù"ñ ò"ç: áéúëå éø÷ àéäù äáéú ìë 
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îìä"îå î"ñá èéáéù éòá î" ú) éøòù

á øòù íéøôà 'éñ"â.(  

ט דא
 חסר "א סק"אג ב"וכתב הפמ

בתורה אותה התיבה א% שקורא אותה 

 אבל א
 נפל שעוה עליה יכול ,פ פסול"בע

מ " מ,לקרות דזה לא חשוב כתיבה מחוקה

 
א
 זה יו
 חול שיכול להורידה קוד
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 הקריאה
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îø"àíù :âðá äòè íà ìáà åëå íòèä úðé '

åá íéøòåâ ìáà åúåà ïéøéæçî ïéà.  
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  .ו שלא יצא שכרו בהפסדו"קורא ח
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א בוטשאטש "כ בא"וכ(צ שיחזור "אי
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כ יקרא "קורא עצמו יביט בחומש ואח

א שלא " והרבה החמירו בזה דא,ת"מהס
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א "א' עי(פ כיו� שראה בחומש "בע
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 מסתיר ז"דעי ויקרא ביד יראה לא מ"ומ
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. ת"מהס לקרוא לעולה
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  ת ּבֵי� ֵעיֶניָ�אֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטֹפלְ

ïåìòá ïéìéôú úåëìä úàáä øîâ íò ,ïéìéôú úåëìä úà äéìòä éðá ãåîéì êùîäì ìéá÷îáå, ä äðéà ' ìù ãçåéîå ïéåöî øîàî åðéãéìïåàâä êåøá ìàåîù éáø 
èåðâèéìù "à ,çî" ñ'ïéìéôú úðùî'  ,àèéé÷ã éäìù ,åòå ìàåîù øîàéå"ñ , úà ùéâðîä  äùòîì ïéìéôúä úåëìä íåùééåðéðîæ úåàéöîá,  åúåùø úìá÷ øçàìå

éà àéáð"íéøáãä úà ä ,íéàáä íéðåìòá íëùîäå äæ ïåìòá í÷ìç,  

å úø÷åäùøâäì äæá äçåìù åéðééòîå ïåìòä éãîåìå úëøòîä úãåú"èéìù á"à ,çåùúå"ç.  

  

, את התפילי� אנו רוכשי
 במיטב כספנו). בהלכהכמובא , וישנ
 הנוהגי
 חודש או חודשיי
 קוד
(החל מגיל מצוות , כולנו מניחי
', ברו� ה, תפילי�


א� במרוצת השני
 לפעמי
 ג
 , בתחילה כולנו מניחי
 את התפילי� בדחילו וברחימו. כאשר מחיר זוג תפילי� מהודר להפליא עולה אלפי שקלי

  .וחבל, "מצוות אנשי
 מלומדה"מצוות תפילי� הקדושה והחביבה נכנסת לקטגוריה העצובה של 

  

מטבע . צבע התפילי� הדהוי ואי ריבוע התפילי�, ות כמעט יומיומיות נמצאות בתפילי� של אלו שמניחי
 אות
 לפחות מספר שני
שתי בעי


כשאנו , ג
 ריבוע התפילי� המדויק סופג מכות. רצועות התפילי� נשחקות והצבע השחור מתקל% מעט, כשיהודי מניח תפילי� בכל יו
, הדברי

ג
 השפשו% היומיומי של התפילי� ע
 קופסת התפילי� . והנה התפילי� נתקעו בקיר וקיבלו מכה. וכדומה" מודי
"י
 בעומדי
 ליד הקיר וכורע

. מהחליפה או החולצה המכסי
 את התפילי�, ובתפילי� של יד ישנו שפשו% תמידי בבית התפילי�, גורמת לפגימה בריבוע המדויק של התפילי�

 הבה -?א� הא
 הפתרו� הזה הוא לכתחילה, קט� מקרטו� או פלסטיק על התפילי�" בית"לי� של יד הוא הנחת הפתרו� המקובל למניעת עיגול התפי

�  .ונקרא בהמש

  

  ?מדוע מרובע ולא עגול

, שבת כח(נאמר בגמרא במספר מקומות . התשובה ידועה לכל לומד תורה? מדוע אנו מניחי
 דווקא תפילי� מרובעות ולא עגולות או משולשות-

באופ� שהאלכסו� , הריבוע צרי� להיות כשהאור� הוא כמו הרוחב. שתפילי� צריכות להיות מרובעות" הלכה למשה מסיני"ש) מנחות לד, מגילה כד

השולח� ערו� ). מ" ס5.6על אלכסונו להיות , מ" ס4מ על " ס4בית תפילי� שהאור� שלו הוא : ולדוגמא(על אורכו בשני חומשי אורכו יהיה יותר 

  .פוסק שצרי� לרבע את בתי התפילי� ושריבוע
 מעכב א% בדיעבד) לט,לב(

  

לא רק , כי אד
 שמניח תפילי� פסולות, י שמי
 ובני תורהמזהיר את הציבור לרכוש תפילי� א� ורק מסופרי
 מומחי
 וירא) ד,לז(המשנה ברורה 

לאלו שאינ
 נוהגי
 כדעת הגאו� , הספרדי
 מברכה ברכה אחת והאשכנזי
(אלא ג
 מבר� בכל יו
 ברכה לבטלה , שאינו מקיי
 את מצוות תפילי�

האשכנזי
 באר� ישראל קיבלו עליה
 את הכרעת א כתב ש"ח קנייבסקי שליט"ר רבנו הגר"מו, ואגב. מברכי
 על התפילי� שתי ברכות, מוילנא

בעוונותינו "וכותב המשנה ברורה ש). ברכות' דהא פוק חזי שרוב העול
 מברכי
 ב, ואמנ
 לא הבינותי. א בעני� זה ומברכי
 רק ברכה אחת"הגר

והמשנה ברורה מסיי
 ומטי% לנו מוסר ". תורוב
 אינ
 מרובעו, לפי שמוכרי
 בזול, הרבי
 רבה המכשלה במה שקוני
 תפילי� ורצועות ממא� דהוא

שלא יצמצ
 ויחוס על , כל שכ� בחפצי שמי
, א
 על מלבושיו וכליו הוא מהדר שיהיו כתיקונ
, וכל ירא שמי
 ית� אל ליבו: "כ�, מלבבו האוהב

  ".א% שמחיר
 רב, אלא יהדר לקנות אות
 שה
 בודאי כשרי
, הכס%

  

בדיוק כמו לפני , ע
 נייר זכוכית, שמרבעי
 את התפילי� בידיה
" מאכערס-בתי
"בירושלי
 עדיי� ישנ
 . את הריבוע מרבעי
 במספר אפשרויות

התיתורא והקציצה וג
 את המקו
 שהגיד , מכניסי
 את בית התפילי�". מכונת ריבוע"א� רוב
 ככול
 של עושי המלאכה משתמשי
 ב. דורות

-ע
 ידיות של ימי� ושמאל, כמו לתו� עגלה. לתו� מלחציי
) א
 תביטו בזוג התפילי� שלכ
כפי שתראו בעצמכ
 , הוא חרי� בתפילי�(, נמצא בו

והסכי� חותכת מעט את , הכרסומת היא כמו מקדח שבסופה סכי�. משתמשי
 בכרסומת, כאשר הבית לחו� היטב ולא זז מאומה. קדימה ואחורה

  . בדיוק של תשעי
 מעלות, העור ומרבעת אותו

  

בתי
 "היא מסתובבת וה. המנוע מפעיל את הסכי�. אפשרות אחת היא הפעלתה על ידי מנוע ורצועה. ות לפעולת הכרסומתישנ� שתי אפשרוי

,  יד-ל פעולה זו נחשבת לחלוטי� לעבודת"ש אלישיב זצ"לדעת מר� הגרי. מעלה ומוריד את הסכי� המסתובבת ומרבע בה את התפילי�" מאכער

א� ישנ
 רבי
 שרוצי
 שהריבוע ייעשה . מכל מקו
 האד
 עצמו חות� איתה בעודו אוחז אותה בידיו, �משו
 שלמרות שהמנוע מסובב את הסכי


  ".ברגליו" מאכער-בתי
"אות
 מסובב ה, ללא שו
 עירוב של חשמל ולכ� משתמשי
 בסכי� חיתו� הפועל על ידי פדלי
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מפני שהורדת עובי העור עלולה לגרו
 לסדקי
 , עובי עור התפילי�מומחה משתדל לרבע את התפילי� על ידי הורדת כמה שפחות מ" בתי
 מאכער"

, לאחר ריבוע התפילי�. כ� ישנו פחות חשש שהתפילי� ייפגמו בעבודת הריבוע, ככל שמרבעי
 את התפילי� יותר בעדינות. ולחורי
 זעירי
 בעור

  . באלפית המילימטר, ובדי
 ע
 סרגלי
 מדויקי
 להפליאכשהמומחי
 ע, שהוא סרגל מדידה מדויק, "קליבר"בודקי
 את דיוק הריבוע בעזרת 

  

א� הא
 מצד ההלכה צרי� לבדוק את הריבוע במכשירי מדידה מדויקי
 ועדיני
 כל , כיו
 נית� לבדוק את הריבוע דר� מכשירי
 מדויקי
 ביותר

�  ? כ

הלכות , הליכות שלמה(ל "ז אוירב� זצ"ותב מר� הגרשוכ� כ, כותב שאת הריבוע צריכי
 לקבוע בראיית העיניי
 בלבד) עה,לב(הערו� השולח� 

ל "ז זצ"הגרש".  מספיק-אלא כל שנראה לעי� מרובע, ריבוע של תפילי� אי� צרי� להקפיד שיהיה מדויק לפי כלי המדידה"ש) ג"תפילי� עמוד נ

אי� לו ,  שראייתו מתוקנת ואי� לו פג
 או מו
ולכ� כל, מסביר שדיני התורה ומדידותיה
 נקבעי
 לפי חושי האד
 ולא ניתנה תורה למלאכי השרת

ת אגרות "בשו(ל "מ פינשטיי� זצ"מר� הגר. ל"ח מבריסק זצ"וכ� מובא ג
 בש
 מר� הגר,  הוא כשר-אלא מה שעיניו רואות וכל שנראה לעי� מרובע

ז הלוי מבריסק "לפלא מה שאמר אחד שהגרי"הוא כותב ש. כותב שאי� צור� למדוד ריבוע תפילי� במיקרוסקופ) 'כ אות ה"ג סימ� ק"ד ח"משה יו

אולי יש לתר� שחשש שמא עושי הבתי
 לא טרחו כפי , א� א
 הוא אמת. ל היה סבור שיש מעלה שימדדו את ריבוע התפילי� במיקרוסקופ"זצ

ר לחוש א% שמצד הדי� אי� שזה שיי� להחמי, ולכ� החמיר לבדוק במיקרוסקופ, יכולת
 למדוד היטב ולא יוכשר כשיתעצלו לטרוח ולעיי� היטב

כמו בבדיקת ארבעת המיני
 או בדיקת סכי� השחיטה , ג
 במקומות אחרי
 בהלכה". שסומכי
 על האומדנא של המומחי
, מחויבי
 לחשוש

  . ואי� צור� לבדק
 על ידי מיקרוסקופ, כתבו הפוסקי
 שמספיק לבודק
 בראיית העיניי
, ועוד

  

כדי להגיע לריבוע , מכל מקו
 נראה שבדרישתו לעשות כל אשר בכח אנושי לעשות"כתב ש) ב"אות י' בסימ� (ט "ואול
 בחידושי עיקרי הד


יש מי שאומר , עשא� מרובעות ואחר זמ� נתקלקל ריבוע�"פסק ש) לט,לב(השולח� ערו� ". בוודאי כולל כל אמצעי המדידה הניתני
 להשגה, מושל

שכל , ל"מובא בש
 מר� החזו� איש זצ" הליכות והנהגות"וב". ל"אמדוד אות
 במחוגה שקורי� צירקו: "כותב" תיקו� תפילי�"בספר ". שצרי� לרבע�

). ט"וראו מנחת חינו� מצווה ק(וזה למרות שא
 נמדוד אות
 בכלי מדידה מדויקי
 ונראה שאינ
 כה מרובעי
 , כשר, שנראה לעיניי
 שהוא מרובע

כל עוד , א� אי� זה מעכב, תב שלכתחילה ודאי ראוי לדקדק לבדוק את ריבוע התפילי� בכלי מדידהכו) ג"סי(ת אר� צבי "ל בשו"צ פרומר זצ"ג
 הגר

  .התפילי� נראות מרובעות

  

  הריבוע הטעו� תיקו�

 �  ".יש מי שאומר שצרי� לרבע�, עשא� מרובעות ואחר זמ� נתקלקל ריבוע�"פסק ש) לט, לב(השולח� ערו

אלא שכ� , א� אי� הכוונה שישנ
 פוסקי
 החולקי
 על כ�, "יש מי שאומר"� כתב זאת רק בש
 כותב שלמרות שהשולח� ערו" מחצית השקל"ה

�  ". יש מי שאומר"כתבו בלשו� של , שכשראה די� שנכתב רק בספר אחד, דרכו של השולח� ערו

  

 
ונפג
 , בריבוע מרובע היטב, ת
 נראה שכאשר התפילי� נעשו בהתחלה בכשרו"היא שמדברי הרמב) 'ח' ת סי"מהדו(ואול
 דעת החסד לאברה

היא שכשנעשו פגימות או , וגדולי הפוסקי
) ש
(על פי דברי הביאור הלכה , מסקנת ההלכה בעניי�. נית� להניח
 ויוצאי
 בה
 ידי חובה, לאחר מכ�


"וכ� פסקו המהרש(ע התקלקל כל שלעינינו לא נראה שהריבו, נית� להקל בדבר, א� לא בזוויותיו או בחודיו, בליטות בשטח התיתורא או הבית ,

  ). המנחת יצחק והשבט הלוי, האר� צבי

  

שהוא , "חגירת הציפור�"יש לחשוש ולתקנו כאשר נפג
 בו כשיעור של , )התיתורא או הבית(כאשר ישנ
 פגימות בחודי הזוויות של התפילי� 

וכאשר חוד זווית הבית למעלה נפגמה והיא נראית . כללותכל שצורת הריבוע לא התקלקלה ב, ובדיעבד התפילי� כשרות לברכה, מילימטר אחד

שג
 בזה עלינו לזכור , 
 שיק והערו� השולח�"המהר, "אשל אברה
"א� כתבו הגאו� מבוטשאטש בספרו , צרי� יותר להקפיד ולתקנו, עגולה

וכל עוד הבית בכללות , � מיד את התפילי�ולא תמיד מזדמ� לתק, ושכמעט אי� אפשרות שהזוויות לא ייפגמו, שהתורה לא ניתנה למלאכי השרת

  ). ד"א סימ� י"ח(ת שבט הלוי "בשו, ל"ש וואזנר זצ"וכ� פסק ג
 מר� הגר, רק משו
 שהזווית נפגמה מעט, אי אפשר לומר שהוא פסול, נראה כמרובע

  

א� א
 כבר . מרובעת ומושלמת, ניתדווקא כאשר התפילי� נעשו בתחילה בצורה תק, וחשוב להדגיש שהקלו כאשר זווית הריבוע נפגמה מעט

ת שבט הלוי "וראו בשו, כיוו� שבכ� מצרפי
 את הדעות הסוברות להקל בעניי�. (הדבר חמור יותר ועלינו לתקנו מיד, מההתחלה היו פגמי
 בריבוע

  ).תפילי� אחרותוזה למרות שאי� לאד
 , אזי אי� להניח תפילי� כאלו ג
 ללא ברכה, שכאשר הריבוע נפסל לכל הדעות, ב"ג ס"ח

  )ז בגליונות הבאי�"המש� המאמר בע(

 


