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ֵלם — ֲהֵרי ֵהן  ִחּפּוָין ׁשָ ל ְזַמן ׁשֶ ִנים; ּכָ ה ׁשָ ּמָ ַאַחר ּכַ
ִנְמֲחָקה אֹות  א  ּמָ ׁשֶ ָלֶהן  ין  ׁשִ ְוֵאין חֹוׁשְ ֶחְזָקָתן,  ּבְ
'ֵאּלּו  אֹוֵמר:  ָהָיה  ַהָּזֵקן  ל  ִהּלֵ ָבה.  ִנּקְ אֹו  ִמּתֹוָכן 

א'. ל ֲאִבי ִאּמָ ֶ ִמּשׁ

פרק ב-ג - 

ביאור

א.	תפילין אלו היו  ל	ֲאִבי	ִאּמָ ֶ ֵאּלּו	ִמּשׁ
שייכים לאבי אמא. 

פסקים ושיטות

אך אם אין לו מי שיכול לבדקם ולחזור ולסגור את 
הבתים, יניחם בלא בדיקה )רמ"א(. וכתבו אחרונים 
שבכל מקרה טוב לבדקם משום שעשויים 

ֵלם	 ִחּפּוָין	ׁשָ ל	ְזַמן	ׁשֶ להתקלקל מן הזיעה )מג"א(. ּכָ
ֶחְזָקָתן.	ואם נקרע חיפוי העור, או שנפלו  ֲהֵרי	ֵהן	ּבְ

התפילין למים, חייב לבדקם מיד )אחרונים(.

י ִליׁשִ ֶרק ׁשְ ּפֶ
בתי התפילין והרצועות
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ן  ּלָ ּכֻ ים,  ִפּלִ ַהּתְ ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ֵיׁש  ֲהָלכֹות  מֹוֶנה   ׁשְ א

ה  ּנָ ׁשִ ְוִאם  בֹות,  ְמַעּכְ ן  ּלָ ּכֻ ְלִפיָכְך  יַני,  ִמּסִ ה  ְלמֹׁשֶ
עֹות,  ְמֻרּבָ ִּיְהיּו  ׁשֶ ֵהן:  ְוֵאּלּו  ַסל.  ּפָ  — ֵמֶהן  ַאַחת  ּבְ
ִּיְהֶיה  ִרּבּוַע ַעד ׁשֶ ִרּבּוַע, ַוֲאַלְכסֹוָנן ּבְ ִפיָרָתן ּבְ ְוֵכן ּתְ
ל רֹאׁש  עֹור ׁשֶ ִּיְהֶיה ּבָ וֹות; ְוׁשֶ ע ָזִוּיֹות ׁשָ ָלֶהם ַאְרּבַ
ּיֹות  ָרׁשִ ַהּפָ ִּיְכרְֹך  ְוׁשֶ מֹאל;  ּוִמּשְׂ י"ן ִמָּיִמין  צּוַרת ׁשִ
ְטִלית ְוַאַחר  ָער ַעל ַהּמַ ׂשֵ ִּיְכרְֹך אֹוָתן ּבְ ַמְטִלית; ְוׁשֶ ּבְ
ִגיִדין;  ִּיְהיּו ּתֹוְפִרין אֹוָתם ּבְ יֶהן; ְוׁשֶ ָבּתֵ ְך ַמְכִניָסן ּבְ ּכָ
ּה  ֵנס ּבָ ּכָ ּתִ ֶרת ֵמעֹור ַהִחּפּוי ׁשֶ ין ָלֶהן ַמְעּבֶ עֹוׂשִ ְוׁשֶ

ביאור

עֹות. בעלי ארבע צלעות.  ְהיּו	ְמֻרּבָ ּיִ 	ׁשֶ א.
ִרּבּוַע. התפירה הסוגרת את  ִפיָרָתן	ּבְ ּתְ
בתי התפילין תהיה ישרה ושווה בכל 
ִרּבּוַע. הריבוע צריך  צד. ַוֲאַלְכסֹוָנן	ּבְ
להיות מדויק, כך שאלכסוניו יהיו 
ַמְטִלית. פיסת בד.  שווים באורכם. ּבְ
ֶרת	ֵמעֹור	ַהִחּפּוי. מקום מעבר  ַמְעּבֶ
לרצועה העשוי מן העור המחפה את 

הפרשיות. 

פסקים ושיטות

ִרּבּוַע	ַוֲאַלְכסֹוָנן	 ִפיָרָתן	ּבְ עֹות	ְוֵכן	ּתְ ְהיּו	ְמֻרּבָ ּיִ 	ׁשֶ א.
ל	 עֹור	ׁשֶ ְהֶיה	ּבָ ּיִ ִרּבּוַע.	שו"ע או"ח לב,לט. ְוׁשֶ ּבְ
מֹאל.	שו"ע או"ח  ִמין	ּוִמּשְׂ י"ן	ִמּיָ רֹאׁש	צּוַרת	ׁשִ
ַמְטִלית	וכו'.	שו"ע  ּיֹות	ּבְ ָרׁשִ ְכרְֹך	ַהּפָ ּיִ לב,מב. ְוׁשֶ
ִגיִדין.	שו"ע  ְהיּו	ּתֹוְפִרין	אֹוָתם	ּבְ ּיִ או"ח לב,מד. ְוׁשֶ

ֶרת	וכו'.	שו"ע  ין	ָלֶהן	ַמְעּבֶ עֹוׂשִ או"ח לב,מט. ְוׁשֶ
ֶרת	ֵמעֹור	ַהִחּפּוי.	 ין	ָלֶהן	ַמְעּבֶ עֹוׂשִ או"ח לב,מד. ְוׁשֶ
חלק מן הפוסקים כתבו שהמעבורת )בין של יד 
ובין של ראש( צריכה להיות מאותה פיסת עור 
של הבתים, ואחרים כתבו שאין זו חובה. וכתבו 
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תֹוְך ּתֹוָבר  ֵהא עֹוֶבֶרת ְוהֹוֶלֶכת ּבְ ּתְ ָהְרצּוָעה ַעד ׁשֶ
ר  ִּיְהֶיה ֶקׁשֶ חֹורֹות; ְוׁשֶ ִּיְהיּו ָהְרצּועֹות ׁשְ ּה; ְוׁשֶ ּלָ ׁשֶ

א"ל. צּוַרת ּדַ ר ָידּוַע, ּכְ ֶהן ֶקׁשֶ ּלָ ׁשֶ

ֵעץ  לֹוְקִחין  רֹאׁש?  ל  ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ ין  עֹוׂשִ יַצד   ּכֵ ב

ְבהֹו ָיֵתר  ָגְבהֹו; ְוִאם ָהָיה ּגָ ָרְחּבֹו ּכְ ע, ָאְרּכֹו ּכְ ְמֻרּבָ
לּום, ֵאין  ָכְך ּכְ ּנּו — ֵאין ּבְ חֹות ִמּמֶ ַעל ָרְחּבֹו אֹו ּפָ
ָרְחּבֹו. ְוחֹוְפִרין  ִּיְהֶיה ּכְ א ַעל ָאְרּכֹו ׁשֶ יִדין ֶאּלָ ַמְקּפִ
ָעה  ַאְרּבָ לֹו  ה  ֵּיָעׂשֶ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֲחִריִצין  ה  לֹׁשָ ׁשְ ּבֹו 

גֹון ֶזה:  ים, ּכְ ָראׁשִ

ין ּבֹו ֶאת  ַמִים, ּוְמַחּפִ ִבין אֹותֹו ּבְ ְולֹוְקִחין עֹור ּוְמַרּטְ
ְוָחִריץ,  ָחִריץ  ל  ּכָ ין  ּבֵ ָהעֹור  ֶאת  ּוַמְכִניִסין  ָהֵעץ, 

פרק ג - 

ביאור

ּתֹוָבר. קצה מקופל.

ָגְבהֹו. קוביה השווה  ָרְחּבֹו	ּכְ 	ָאְרּכֹו	ּכְ ב.
ין	 בכל פאותיה. ּוַמְכִניִסין	ֶאת	ָהעֹור	ּבֵ
ל	ָחִריץ	ְוָחִריץ. ובאופן זה נוצרים  ּכָ
ארבעה תאים )בתים( נפרדים בעור. 
ומשתמשים בפיסת עור ארוכה, כך 
שיישאר עור פנוי גם לסגירת התפילין, 

כמבואר בהלכה הבאה. 

פסקים ושיטות

האחרונים שראוי להדר ולעשותם מאותה חתיכת 
עור )משנ"ב, ערוה"ש סעיף עג(. ויש סוברים 
שאפילו את עור הבתים עצמם יכול לעשות מכמה 
פיסות מחוברות זו לזו בתפירה )מג"א(, ולא נהגו 
חֹורֹות.	 ְהיּו	ָהְרצּועֹות	ׁשְ ּיִ כן )ערוה"ש סעיף עג(. ְוׁשֶ
ר	ָידּוַע	 ֶהן	ֶקׁשֶ ּלָ ר	ׁשֶ ְהֶיה	ֶקׁשֶ ּיִ שו"ע או"ח לג,ג. ְוׁשֶ

א"ל.	שו"ע או"ח לב,נב.  צּוַרת	ּדַ ּכְ
ָגְבהֹו	וכו'.	שו"ע או"ח לב,לט.  ָרְחּבֹו	ּכְ 	ָאְרּכֹו	ּכְ ב.
ָרְחּבֹו.	ואם עשאן מרובעות ואחר זמן  ָאְרּכֹו	ּכְ
נתקלקל הריבוע, יש מי שאומר שצריך לרבען 
ָגְבהֹו.	ואין שיעור לגודל  ָרְחּבֹו	ּכְ שוב )שו"ע(. ָאְרּכֹו	ּכְ
התפילין )שו"ע סעיף מא(. אך נכון לחשוש לדברי 
הגאונים שלא לעשות תפילין קטנות יותר משתי 
אצבעות על שתי אצבעות )מג"א(. ְוחֹוְפִרין	ּבֹו	

ים.	 ָעה	ָראׁשִ ה	לֹו	ַאְרּבָ ָעׂשֶ ּיֵ ֵדי	ׁשֶ ה	ֲחִריִצין	ּכְ לֹׁשָ ׁשְ
ויעשה את ארבעת הבתים בגודל שווה )רמ"א(. 
י"ן	וכו'.	שו"ע או"ח  מּות	ׁשִ ין	ִמן	ָהעֹור	ּדְ עֹוׂשִ ַעד	ׁשֶ
אן	ַעד	 אן	ּוִמּכָ ין	אֹותֹו	ְוהּוא	ָרטֹב	ִמּכָ ׁשִ לב,מב. ּוְמַכּמְ
י"ן.	האחרונים דנו אם  מּות	ׁשִ ין	ִמן	ָהעֹור	ּדְ עֹוׂשִ ׁשֶ
מותר לעשות שי"ן זו על ידי דפוס )תבנית(, ולא 
על ידי כימוש, וכתבו שלכתחילה טוב להימנע 
מכך משום שזהו כמו 'חק תוכות' )ראה לעיל 
ב,ג; מג"א וט"ז(, אך כיום המנהג פשוט לעשותה 
בדפוס, וכך גם ניתן לעשותה מדויקת יותר. אך אם 
עשה את השי"ן מקלף אחר והדביקה על הבית, 
יַח...	 ּנִ ים	ִמיִמין	ַהּמַ ה	ָראׁשִ לֹׁשָ פסולה )משנ"ב(. ׁשְ
יַח.	ואם עשה להיפך,  ּנִ מֹאל	ַהּמַ ים	ִמּשְׂ ָעה	ָראׁשִ ַאְרּבָ

אינו נפסל )רמ"א(.
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ַעד  אן,  ּוִמּכָ אן  ִמּכָ ָרטֹב  ְוהּוא  אֹותֹו  ין  ׁשִ ּוְמַכּמְ
ה  לֹׁשָ ׁשְ ָלּה  ֵּיׁש  ׁשֶ י"ן  ׁשִ מּות  ּדְ ָהעֹור  ִמן  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ
ֵּיׁש  ׁשֶ י"ן  ׁשִ ּוְדמּות  ין,  ִפּלִ ּתְ יַח  ּנִ ַהּמַ ִמיִמין  ים  ָראׁשִ

יַח. ּנִ מֹאל ַהּמַ ים ִמּשְׂ ָעה ָראׁשִ ָלּה ַאְרּבָ

ִּייַבׁש, ְוַאַחר  יִחין ֶאת ָהעֹור ַעל ָהֵעץ ַעד ׁשֶ  ּוַמּנִ ג

ל ֵעץ, ְוִנְמָצא  י ָהִאּמּום ׁשֶ ּבֵ ְך חֹוֵלץ ָהעֹור ֵמַעל ּגַ ּכָ
ַמְכִניִסין  נּוִיין.  ּפְ ים  ּתִ ּבָ ָעה  ַאְרּבָ ּבֹו  ֵּיׁש  ׁשֶ ָהעֹור 
ה  ַמּטָ ִית ּוַמֲחִזיִרין ִמְקָצת ָהעֹור ִמּלְ ָכל ּבַ ה ּבְ ָרׁשָ ּפָ
יִחין ִמן ָהעֹור  ּנֹוָתיו, ּוַמּנִ ע ּפִ ְותֹוְפִרין אֹותֹו ֵמַאְרּבַ
מֹו ּתֹוָבר,  ֵנס ּבֹו ָהְרצּוָעה ּכְ ּכָ ּתִ ׁשֶ ה ָמקֹום  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ

ֶרת. ְקָרא ַמְעּבֶ ְוהּוא ַהּנִ

ע,  ל ָיד? לֹוְקִחין ֵעץ ְמֻרּבָ ין ׁשֶ ִפּלִ ין ּתְ  ְוֵכיַצד עֹוׂשִ ד

ע אֹו ָיֵתר ַעל ֶזה  ֶאְצּבַ ְבהֹו ּכְ ָרְחּבֹו, ְוִיְהֶיה ּגָ ָאְרּכֹו ּכְ
ָרטֹב,  עֹור  ּבְ אֹותֹו  ין  ּוְמַחּפִ ְמַעט,  חֹות  ּפָ אֹו  ְמַעט 
ִּייַבׁש. ְוחֹוֵלץ  יִחין ֶאת ָהעֹור ַעל ָהִאּמּום ַעד ׁשֶ ּוַמּנִ
ָהֵעץ,  ְמקֹום  ּבִ ּיֹות  ָרׁשִ ַהּפָ ע  ַאְרּבַ ּוַמְכִניס  ָהעֹור, 
ע  ֵמַאְרּבַ ְותֹוְפרֹו  ה  ַמּטָ ִמּלְ ָהעֹור  ִמְקָצת  ּוַמֲחִזיר 

יִחין ִמן ָהעֹור ּתֹוָבר ְמקֹום ָהְרצּוָעה. ּנֹוָתיו. ּוַמּנִ ּפִ

בתי תפילין של ראש בשלבי עיבוד שונים. בימינו מכינים את בתי התפילין במכבשי לחיצה, עד ליצירת מרובעים מדויקים ואחידים

ביאור

ין	אֹותֹו	וכו'. מקמטים את  ׁשִ ּוְמַכּמְ
העור בצדדים לצורת האות שי"ן. 
ים.	 ָעה	ָראׁשִ ׁש	ָלּה	ַאְרּבָ ּיֵ י"ן	ׁשֶ ּוְדמּות	ׁשִ
כך היא מסורת קדומה )שימושא רבה(, 

והסברים שונים נאמרו בדבר.

ְוִנְמָצא	 	ָהִאּמּום. דפוס, תבנית.  ג.
נּוִיין.  ים	ּפְ ּתִ ָעה	ּבָ ׁש	ּבֹו	ַאְרּבָ ּיֵ ָהעֹור	ׁשֶ
החריצים שבעץ יוצרים בתוך העור 
ארבעה חללים. ּוַמֲחִזיִרין	ִמְקָצת	ָהעֹור	
ה. מקפלים את העור שנותר על  ַמּטָ ִמּלְ
ה	 ַמּטָ ּלְ יִחין	ִמן	ָהעֹור	ׁשֶ גבי החללים. ּוַמּנִ
ֵנס	ּבֹו	ָהְרצּוָעה.	מעור זה  ּכָ ּתִ ָמקֹום	ׁשֶ
משאירים כעין לולאה בו עוברת 

רצועת התפילין.

פסקים ושיטות

ְותֹוְפִרין	 ה	 ַמּטָ ִמּלְ ָהעֹור	 ִמְקָצת	 	ּוַמֲחִזיִרין	 ג.
ּנֹוָתיו	וכו'.	שו"ע או"ח לב,מד.  ע	ּפִ אֹותֹו	ֵמַאְרּבַ
ה	ְותֹוְפִרין	אֹותֹו	 ַמּטָ ּוַמֲחִזיִרין	ִמְקָצת	ָהעֹור	ִמּלְ
ּנֹוָתיו	וכו'.	וגם מקום מושב התפילין  ע	ּפִ  ֵמַאְרּבַ

 )תיתורא( צריך להיות מרובע )ראה לעיל ה"א(, ולכן 
צריך לעשות חתך במעבורת במקום שבו 
 מסתיים ריבוע התיתורא, כדי שהריבוע יהיה ניכר 

)שו"ע(. 

חלקי התפילין
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ל רֹאׁש ַמְכִניס  ה ׁשֶ ְתִפּלָ ּיֹות? ּבִ ָרׁשִ יַצד ִסּדּור ַהּפָ  ּכֵ ה

ִית  ּבַ ּבַ מַֹע'  ׁשָ ִאם  'ְוָהָיה  ִהיא  ׁשֶ ַאֲחרֹוָנה  ה  ָרׁשָ ּפָ
ַמע' ְסמּוָכה ָלּה, 'ְוָהָיה  ּו'ׁשְ יַח,  ּנִ ְיִמין ַהּמַ הּוא ַעל  ׁשֶ
ׁש  ְו'ַקּדֶ ַמע',  ִל'ׁשְ ְסמּוָכה  י  ִליׁשִ ׁשְ ַבִית  ּבְ ְיִביֲאָך'  י  ּכִ
ֵדי  ין, ּכְ ִפּלִ יַח ּתְ ּנִ מֹאל ַהּמַ הּוא ִלׂשְ ַבִית ְרִביִעי, ׁשֶ ִלי' ּבְ
ַעל  קֹוֵרא  יַח  ּנִ ַהּמַ ֵני  ּפְ ֶנֶגד  ּכְ ָניו  ּפָ ׁשֶ ַהּקֹוֵרא  ְּיֵהא  ׁשֶ

גֹון ֶזה:  ֶדר, ּכְ ַהּסֵ

סּולֹות. ְוִאם ֶהֱחִליף ִסּדּור ֶזה — ּפְ

ביאור

ּיֹות. סדר הנחת  ָרׁשִ 	ִסּדּור	ַהּפָ ה.
ה	 ָרׁשָ ארבעת הפרשיות בתפילין. ּפָ
ַאֲחרֹוָנה. לפי סדרה בתורה. ַהּקֹוֵרא	
האדם  יַח.	 ּנִ ַהּמַ ֵני	 ּפְ ֶנֶגד	 ּכְ ָניו	 ּפָ ׁשֶ
העומד מול מניח התפילין, וקורא 
קֹוֵרא	ַעל	 בפרשיות שבתפילין. 

ֶדר. לפי סדר כתיבתן בתורה. ַהּסֵ

השגות הראב״ד

ה. כיצד סדר הפרשיות בתפלה של ראש מכניס 
פרשה אחרונה שהיא והיה אם שמוע בבית ראשון 
שהוא על ימין המניח ושמע הסמוכה לה... ואם 
החליף סדור זה פסולות. אמר אברהם: רבינו האיי 
ז"ל אינו אומר כן, אלא הויות באמצע, קדש מימין 
המניח, והיה כי יביאך סמוך לה, שמע משמאלו, 
והיה אם שמע סמוך לה באמצע. והוא בהפך לקורא 
שכנגדו, והקורא קורא כסדרן. על שמע והיה אם שמע 
נאמר שהוא כסדר הקוראים בתורה מימין לשמאל. 

והמחבר הזה שם הברייתא השנויה בגמרא )מנחות 
לד,ב( מימין הקורא, והברייתא שהביאו בקושיא 
ואמרו "והתניא איפכא" אותה שם לימין המניח. והוא 
תימה, שהגמרא הניחה סדר המניח שעושה המצוה 
ופירשה סדר הקורא שאין לנו צורך בקריאתו. ועוד 
כי שמע והיה אם שמע לפי פשוטו מן הראשונה הוא 
מתחיל ולא מן האמצע, ולפי דברי זה המחבר לעולם 
שמע מן האמצע. לפיכך תפס הגאון ז"ל דרך פשיטות 

הגמרא ושם הויות באמצע. 

פסקים ושיטות

ה	וכו'.	שו"ע או"ח  ַמּטָ 	ּוַמֲחִזיר	ִמְקָצת	ָהעֹור	ִמּלְ ד.
לב,מד.

ּיֹות	וכו'.	 ָרׁשִ יַצד	ִסּדּור	ַהּפָ 	שו"ע או"ח לד,א-ג. ּכֵ ה.
כתב השו"ע שזהו סדור הפרשיות לפי רש"י 
והרמב"ם, ולפי דעת רבנו תם סדר הפרשיות, הן 
בתפילין של יד הן בתפילין של ראש, שונה: בבית 
הראשון מימין המניח ישים פרשת 'שמע' ולאחר 
מכן 'והיה אם שמוע', 'והיה כי יביאך', 'קדש לי'. 

ובאופן זה שתי הפרשיות המתחילות ב'והיה' הן 
באמצע. וכתב שמנהג העולם כרש"י ורמב"ם, וירא 
שמים יצא ידי שתי השיטות ויניח את שני סוגי 
התפילין, אך לא יעשה זאת אלא מי שמוחזק 
ומפורסם בחסידות. והיום נוהגים רבים להניח שני 
זוגות, ובעיקר ההולכים לפי הקבלה והחסידים 
)ראה הרחבות: 'תפילין דרבנו תם', עמ' 436, ושם 

פורטו הדרכים השונות למעשה(.
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עֹור  ּבְ ין  ּפִ ּדַ ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ּכֹוְתָבן   — ָיד  ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ  ּתְ ו

גֹון ֶזה:  ּתֹוָרה, ּכְ ֵסֶפר ּתֹוָרה, ַעל ִסּדּוָרן ּבַ ֶאָחד ָארְֹך ּכְ

ַבִית  ּבְ יָחן  ְוִהּנִ עֹורֹות  ָעה  ַאְרּבָ ַעל  ָתָבן  ּכְ ְוִאם 
ָקן. ֶאָחד — ָיָצא, ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלַדּבְ

ל  ׁשֶ ין  ּבֵ ל רֹאׁש  ׁשֶ ין  ּבֵ ּיֹות,  ָרׁשִ ַהּפָ ּגֹוֵלל  הּוא  ׁשֶ  ּכְ ז

ְמָצא  ּתִ ׁשֶ ַעד  ָתן,  ִלְתִחּלָ ִמּסֹוָפן  אֹוָתן  ּגֹוֵלל   — ָיד 
ָתּה  ִחּלָ ִמּתְ יָטה  ׁשִ ל  ּכָ ְקָרא  ּתִ ה,  ָרׁשָ ַהּפָ ח  ְפּתַ ּתִ ׁשֶ ּכְ

ְלסֹוָפּה.

 — ֶהן  ּלָ ׁשֶ ים  ּתִ ּבָ ּבַ ּיֹות  ָרׁשִ ַהּפָ ֶאת  ְכִניִסין  ּמַ  ּוְכׁשֶ  ח

ָער, ְוַאַחר  ְטִלית ׂשֵ ַמְטִלית, ְוַעל ַהּמַ ּכֹוְרִכין אֹוָתן ּבְ
ָער ֶזה ָצִריְך ִלְהיֹות  יֶהם. ְוׂשֵ ָבּתֵ ְך ַמְכִניִסין אֹוָתן ּבְ ּכָ
ֵבלֹות  ִמּנְ ַוֲאִפּלּו  ְטהֹוָרה,  ַחָּיה  אֹו  ֵהָמה  ּבְ ַער  ׂשְ

ביאור

ֵסֶפר	ּתֹוָרה. בדומה  ין. עמודות.	ּכְ ּפִ 	ּדַ ו.
לספר תורה שכתוב עמודות עמודות. 
ּתֹוָרה.	לפי הסדר שבו הן  ַעל	ִסּדּוָרן	ּבַ

כתובות בתורה. 

כדי  ּיֹות.  ָרׁשִ ַהּפָ ּגֹוֵלל	 הּוא	 ׁשֶ 	ּכְ ז.
יָטה. שורה. להכניסם לבתים.	ׁשִ

ֶהן.	ואין  ּלָ ֵבלֹות	ּוְטֵרפֹות	ׁשֶ 	ַוֲאִפּלּו	ִמּנְ ח.
צורך שיישחטו כהלכה. 

פסקים ושיטות

	שו"ע או"ח לב,ב, לב,מז. ּכֹוְתָבן...	ַעל	ִסּדּוָרן	 ו.
ּתֹוָרה.	כתב הרמ"א )סעיף א, וראה גם יו"ד  ּבַ
רפח,ג( שגם הכתיבה עצמה צריכה להיעשות 
כפי סדרן בתורה, ואם שינה פסול )וגם לשיטת 
רבנו תם כתיבת הפרשיות צריכה להיות כסדרן 
בתורה, אחרונים(. וכן לכתחילה יכתוב את פרשיות 
התפילה של היד לפני פרשיות התפילה של ראש. 
ַבִית	ֶאָחד	ָיָצא.	 יָחן	ּבְ ָעה	עֹורֹות	ְוִהּנִ ָתָבן	ַעל	ַאְרּבָ ְוִאם	ּכְ
וכן אם כתב את פרשיות התפילה של ראש על 
קלף אחד, אפילו אם אין רווח ביניהם )המאפשר 
לחתוך אותן זו מזו( כשר )שו"ע, וראה לקמן הי"א 
בנוגע להפרדה בין הבתים בעזרת חוט(. ָיָצא	ְוֵאינֹו	
ָקן.	אך המנהג לדבקם, ויזהר להשתמש  ָצִריְך	ְלַדּבְ

בדבק המופק מבהמה כשרה )רמ"א(.

	שו"ע או"ח לב,מד. ז.

ּיֹות	 ָרׁשִ ְכִניִסין	ֶאת	ַהּפָ ּמַ 	שו"ע או"ח לב,מד. ּוְכׁשֶ ח.
ֶהן.	ויש להעמיד את הפרשיות בבתים  ּלָ ים	ׁשֶ ּתִ ּבָ ּבַ
כשהן זקופות ולא שוכבות, שניתן יהיה לקוראם 

כפי שהן, ללא צורך להעמיד או להפוך אותן )שו"ע 
ַמְטִלית. השו"ע לא  סעיפים מה-מו(. ּכֹוְרִכין	אֹוָתן	ּבְ
הביא דין זה כהלכה למשה מסיני )ראה לעיל ה"א(, 
ומשום כך כתבו האחרונים שבדיעבד אם לא כרך, 
ַמְטִלית.	והשו"ע כתב שכורך בקלף  כשר )משנ"ב(. ּבְ
קטן, ויש המקפידים שקלף זה יהיה מבהמה כשרה. 
וכתבו האחרונים שאם אין לו קלף יכרוך בחתיכת 
ָער.	כתב הרמ"א  ְטִלית	ׂשֵ בגד )משנ"ב(. ְוַעל	ַהּמַ
שנוהגים לכרוך שער על הפרשיה, ועליו קלף כשר 
וחוזרים וכורכים שער שנית מלמעלה, כדי לצאת 
ְך	ַמְכִניִסין	 ידי הדעה שהשער קודם לקלף. ְוַאַחר	ּכָ
יֶהם.	ועל פי הקבלה יש להוציא קצת  ָבּתֵ אֹוָתן	ּבְ
משער זה החוצה, שיראה בין הבתים )שו"ע(. ויש 
להוציא את השער במקום פרשת והיה אם שמוע 
בצד הפונה לפרשת קדש )מג"א(. ולכן בתפילין של 
רש"י ורמב"ם השער נמצא קרוב לקצה התפילין, 
ובתפילין של ר"ת הוא באמצע )ערוה"ש סעיף פג(. 
ה	ְטהֹוָרה.	ויש  ֵהָמה	אֹו	ַחּיָ ַער	ּבְ ָער	ֶזה	ָצִריְך	ִלְהיֹות	ׂשְ ְוׂשֵ

לרחוץ אותו היטב עד שיהיה נקי )שו"ע(. 
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ַער  ׂשְ ל ָהָעם ְלָכְרָכן ּבִ ֶהן. ּוְכָבר ָנֲהגּו ּכָ ּלָ ּוְטֵרפֹות ׁשֶ
ְזַנב ָהֲעָגִלים.

א  ֶאּלָ ּתֹוְפִרין  ֵאין  ין,  ִפּלִ ַהּתְ ֶאת  ּתֹוְפִרין  ׁשֶ  ּכְ ט

ַוֲאִפּלּו  ְטהֹוָרה,  ַחָּיה  ל  ׁשֶ אֹו  ֵהָמה  ּבְ ל  ׁשֶ ִגיִדין  ּבְ
ֵּיׁש  ׁשֶ יִדים  ַהּגִ לֹוְקִחין  ֶהן.  ּלָ ׁשֶ ּוְטֵרפֹות  ֵבלֹות  ִמּנְ
ים,  ָקׁשִ ְלָבִנים  ְוֵהם  ַהַחָּיה,  אֹו  ֵהָמה  ַהּבְ ֲעֵקב  ּבַ
ֵּיָעׂשּו  ׁשֶ ַעד  ֶהן  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ֲאָבִנים  ּבַ אֹוָתן  ִכין  ְמַרּכְ
ּתֹוְפִרין  ּוָבֶהן  אֹוָתן,  ְוׁשֹוְזִרין  אֹוָתן  ְוטִֹוין  ן,  ּתָ ִפׁשְ ּכְ

ין ִויִריעֹות ֵסֶפר ּתֹוָרה. ִפּלִ ַהּתְ

ִרּבּוַע.  ּבְ אֹוָתן  ּתֹוְפִרין  ין,  ִפּלִ ַהּתְ ּתֹוְפִרין  ׁשֶ  ּכְ י

ִפירֹות ַעד  לֹׁש ּתְ ָכל ַצד ׁשָ ִּיְהיּו ּבְ ַוֲהָלָכה רֹוַוַחת ׁשֶ
ָיד  ל  ׁשֶ ּבְ ין  ּבֵ ִפירֹות,  ּתְ ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ַהּכֹל  ִּיְהיּו  ׁשֶ
אֹו  ר  ֶעׂשֶ ִפירֹות  ַהּתְ ה  ָעׂשָ ְוִאם  רֹאׁש.  ל  ׁשֶ ּבְ ין  ּבֵ
ִיְהֶיה   — ִפירֹות  ַהּתְ ְוָכל  ה.  עֹוׂשֶ  — ֵרה  ֶעׂשְ ע  ַאְרּבַ

י ָהרּוחֹות. ּתֵ ְ ֶהן סֹוֵבב ִמּשׁ ּלָ ַהחּוט ׁשֶ

ל רֹאׁש ַעד  ין ׁשֶ ִפּלִ ל ּתְ יַע ַהֶחֶרץ ׁשֶ ַּיּגִ  ְוָצִריְך ׁשֶ יא

ִּיְהיּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ר  ִנּכָ ַהֶחֶרץ  ָהָיה  ְוִאם  ֶפר.  ַהּתֶ ְמקֹום 
ֵאין  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ַלּכֹל,  ִנְרִאין  ים  ָראׁשִ ָעה  ַאְרּבָ
רֹות. ְוִאם ֵאין  ׁשֵ ּכְ ֶפר —  יַע ִלְמקֹום ַהּתֶ ַמּגִ ַהֶחֶרץ 
ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ ְלַהֲעִביר  ְוָצִריְך  סּולֹות.  ּפְ ר —  ִנּכָ ֶחְרָצן 
יָחה,  ְמׁשִ אֹו  חּוט  ָהעֹור  י  ּבֵ ּגַ ַעל  ְוָחִריץ  ָחִריץ 

ביאור

	ִויִריעֹות	ֵסֶפר	ּתֹוָרה.	כמבואר לקמן  ט.
ט,יג.

ִפירֹות. שלושה תפרים. ִיְהֶיה	 לֹׁש	ּתְ 	ׁשָ י.
י	ָהרּוחֹות.	התפר  ּתֵ ְ ֶהן	סֹוֵבב	ִמּשׁ ּלָ ַהחּוט	ׁשֶ
יהיה כפול כך שהגיד יקיף את בסיס 

הבית מלמעלה ומלמטה.

ל	רֹאׁש. החריץ  ין	ׁשֶ ִפּלִ ל	ּתְ 	ַהֶחֶרץ	ׁשֶ יא.
ֶפר.  המפריד בין תא לתא. ַעד	ְמקֹום	ַהּתֶ
המקום בו תופרים את התפילין, כלומר 
ים	 ָעה	ָראׁשִ ְהיּו	ַאְרּבָ ּיִ בסיס הבית. ׁשֶ
ִנְרִאין	ַלּכֹל. שיהיה ניכר שיש ארבעה 

תאים נפרדים. 

החורים בעור התחתון והעליון שבהם מעבירים 
את חוט התפירה

פסקים ושיטות

ה	 ל	ַחּיָ ֵהָמה	אֹו	ׁשֶ ל	ּבְ ִגיִדין	ׁשֶ א	ּבְ 	ֵאין	ּתֹוְפִרין	ֶאּלָ ט.
ִגיִדין	 א	ּבְ ְטהֹוָרה.	שו"ע או"ח לב,מט. ֵאין	ּתֹוְפִרין	ֶאּלָ
ה	ְטהֹוָרה.	וטוב לתפור בגידי  ל	ַחּיָ ֵהָמה	אֹו	ׁשֶ ל	ּבְ ׁשֶ
שור. ובמקום שאין גידים מצויים תופרים בחוטים 
שעושים מן הקלף, עד שיזדמנו גידים )שו"ע(. 
ויש אחרונים שפסקו שאין להשתמש בחוטים 
כאלה אפילו בשעת הדחק, ואם אין לו גידים יניח 
ֵהָמה	 ל	ּבְ ִגיִדין	ׁשֶ תפילין אלו בלא ברכה )משנ"ב(. ּבְ
ה	ְטהֹוָרה.	ולכן אסור לקנות גידים מאינו  ל	ַחּיָ אֹו	ׁשֶ
יהודי, מחשש שמא הם של בהמה טמאה )שו"ע(.

ִרּבּוַע.	שו"ע או"ח לב,לט. ַוֲהָלָכה	 	ּתֹוְפִרין	אֹוָתן	ּבְ י.
ִפירֹות	וכו'.	שו"ע  לֹׁש	ּתְ ָכל	ַצד	ׁשָ ְהיּו	ּבְ ּיִ רֹוַוַחת	ׁשֶ
ֶהן.	יש מי שאומר  ּלָ או"ח לב,נא. ִיְהֶיה	ַהחּוט	ׁשֶ
שכל התפירות צריכות להיות מחוט אחד )שו"ע(.

ל	 ין	ׁשֶ ִפּלִ ל	ּתְ יַע	ַהֶחֶרץ	ׁשֶ ּגִ ּיַ 	שו"ע או"ח לב,מ. ׁשֶ יא.
ֶפר.	לדעת חלק מן הראשונים  רֹאׁש	ַעד	ְמקֹום	ַהּתֶ
דין החריץ נאמר ביחס לשי"ן שעל הבתים — 
שחודה התחתון צריך להגיע עד מקום התפר, 
ופסק השו"ע )סעיפים מ, מג( כשני ההסברים. 
וכתבו האחרונים שצריך שכל בית ובית יעמוד 
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יד  ּגִ ְלַהֲעִביר  ׁשּוט  ּפָ ּוִמְנָהג  ְלַבִית.  ִית  ּבַ ין  ּבֵ יל  ְלַהְבּדִ
ן. ּתָ ָלׁשְ ְ ָכל ָחִריץ ִמּשׁ ִפיָרה ּבְ יֵדי ַהּתְ ִמּגִ

ל  ׁשֶ ְרצּוָעה  לֹוְקִחין  ָהְרצּועֹות?  ין  עֹוׂשִ  ְוֵכיַצד  יב

ִמֶּזה  ְרָחָבה  ָהְיָתה  ְוִאם  עֹוָרה,  ַהּשְׂ אֶֹרְך  ּכְ ּה  ָרְחּבָ עֹור, 
ֵדי  ּכְ  — רֹאׁש  ל  ׁשֶ ְרצּוָעה  ְואֶֹרְך  ָרה.  ׁשֵ ּכְ  — עּור  ִ ַהּשׁ
ַתח  ְוִתּמָ ר,  ׁשֶ ַהּקֶ ה  ּנָ ִמּמֶ ְוִיְקׁשֹר  ָהרֹאׁש  ֶאת  יף  ּקִ ּתַ ׁשֶ
אֹו  ּבּור  ַלּטִ יעּו  ַּיּגִ ׁשֶ ַעד  אן  ּוִמּכָ אן  ִמּכָ ָהְרצּועֹות  י  ּתֵ ׁשְ
יף  ּקִ ּתַ ֵדי ׁשֶ ל ָיד — ּכְ ּנּו ְמַעט. ְואֶֹרְך ְרצּוָעה ׁשֶ ְלַמְעָלה ִמּמֶ
ַתח ְרצּוָעה ַאַחת  ר, ְוִתּמָ ׁשֶ ה ַהּקֶ ּנָ ֶאת ַהְּזרֹוַע ְוִיְקׁשֹר ִמּמֶ
לֹׁש  עֹו ׁשָ ה ַעל ֶאְצּבָ ּנָ ִמּמֶ ְוִיְכרְֹך  ע ֶאְמָצִעית,  ַעד ֶאְצּבַ
ַעל  ָיֵתר  ֲאֻרּכֹות  ָהְרצּועֹות  ָהיּו  ְוִאם  ְוִיְקׁשֹר.  ִריכֹות,  ּכְ

רֹות. ׁשֵ עּוִרין ָהֵאּלּו — ּכְ ִ ַהׁשּ

ת  ִמּדַ יף ּכְ ּה, ּוַמּקִ ּלָ ּתֹוָבר ׁשֶ ל רֹאׁש ּבַ  ּוַמְכִניס ְרצּוָעה ׁשֶ יג

ר ֶזה ָצִריְך  א"ל. ְוֶקׁשֶ ִמין ּדַ ע ּכְ ר ְמֻרּבָ ר ֶקׁשֶ רֹאׁשֹו, ְוקֹוׁשֵ
ר ְלהֹוִדיַע צּוָרתֹו  ְלִמיד ֲחָכִמים ְלָלְמדֹו, ְוִאי ֶאְפׁשָ ל ּתַ ּכָ
ר  ר ֶקׁשֶ ל ָיד — קֹוׁשֵ ׁשֶ ְרִאַּית ָהַעִין. ְוֵכן ּבְ א ּבִ ְכָתב ֶאּלָ ּבִ

ביאור

י	ָהעֹור. בתחתית החריץ.  ּבֵ ַעל	ּגַ
ׁשּוט.  יָחה.	חוט דק.	ּוִמְנָהג	ּפָ ְמׁשִ
ִפיָרה	 יֵדי	ַהּתְ יד	ִמּגִ נפוץ.	ְלַהֲעִביר	ּגִ
וכו'. משתמשים בגיד שבו תפרו 
את הבית ומעבירים אותו בין 

שלושת החריצים.

עֹוָרה. אורך גרעין  אֶֹרְך	ַהּשְׂ 	ּכְ יב.
שעורה )כחצי רוחב אגודל, לקמן 
אן. משני צדי  אן	ּוִמּכָ ט,ט(. ִמּכָ

הצוואר.

קפל העור  ּה.	 ּלָ ׁשֶ ּתֹוָבר	 	ּבַ יג.
ת	 ִמּדַ יף	ּכְ שבקצה הבית.	ּוַמּקִ
רֹאׁשֹו.	מודד מן הרצועה כדי 
שתקיף את ראשו, ואחר כך 
א"ל. כצורת האות  ִמין	ּדַ קושר.	ּכְ

דל"ת. 

פסקים ושיטות

בפני עצמו שלא יהיו דבוקים זה לזה )ראה 
ערוה"ש סעיף עח ובה"ל(. ְוָצִריְך	ְלַהֲעִביר...	חּוט	אֹו	
ִית	ְלַבִית	וכו'.	שו"ע או"ח לב,נ.  ין	ּבַ יל	ּבֵ יָחה	ְלַהְבּדִ ְמׁשִ
ְוָצִריְך	ְלַהֲעִביר.	לדעת השו"ע החיוב להעביר חוט 
הוא רק במקרה שכתב את פרשיות התפילין של 
ראש בקלף אחד )ראה לעיל ה"ו(, שאז החוט נצרך 
כדי להבדיל בין הפרשיות. והמנהג הוא להעביר 

חוט בכל מקרה )ט"ז(.

ין	ָהְרצּועֹות	וכו'.	שו"ע או"ח כז,יא.  	ְוֵכיַצד	עֹוׂשִ יב.
ּנּו	ְמַעט.	יש שכתבו  ּבּור	אֹו	ְלַמְעָלה	ִמּמֶ יעּו	ַלּטִ ּגִ ּיַ ׁשֶ
שרצועה של ימין תגיע לגובה הטבור ושל שמאל 
עד לחזה, ואחרים כתבו שרצועה של ימין תגיע 
לגובה המילה ושל שמאל לגובה הטבור )אחרונים(. 
ל	ָיד	וכו'.	שו"ע או"ח כז,ח. ְואֶֹרְך	 ְואֶֹרְך	ְרצּוָעה	ׁשֶ
ל	ָיד	וכו'.	כתב השו"ע שנוהגים לכרוך שש  ְרצּוָעה	ׁשֶ
או שבע כריכות על הזרוע. והמנהג לכרוך שבע, 
יף	 ּקִ ּתַ ֵדי	ׁשֶ וכך הוא על פי הקבלה )אחרונים(. ּכְ
ר.	ואין לכרוך את  ׁשֶ ה	ַהּקֶ ּנָ רֹוַע	ְוִיְקׁשֹר	ִמּמֶ ֶאת	ַהּזְ

הרצועה על התיתורא כדי להדקה על היד )רמ"א(. 
ומנהג הספרדים ומקצת האשכנזים לכרוך את 
הרצועה גם על התיתורא, כדי שתהיה התפילה 
מהודקת היטב לזרוע, ויוצרים בעזרתה צורת שי"ן 
עֹו	 ה	ַעל	ֶאְצּבָ ּנָ )כה"ח וערוה"ש סעיף יט(. ְוִיְכרְֹך	ִמּמֶ
ִריכֹות.	שתיים בפרק התחתון ואחת בפרק  לֹׁש	ּכְ ׁשָ
האמצעי )אחרונים, על פי האריז"ל(. וכשכורכים 
על האצבע אומרים פסוקי 'וארשתיך' )כה"ח(. 
עּוִרין	ָהֵאּלּו	 ִ ְוִאם	ָהיּו	ָהְרצּועֹות	ֲאֻרּכֹות	ָיֵתר	ַעל	ַהּשׁ
רֹות.	ואם עשה רצועות צרות או קצרות יותר  ׁשֵ ּכְ
מן השיעור, יניח את התפילין כמות שהם עד 

שימצא אחרות )שו"ע(. 

ִמין	 ע	ּכְ ר	ְמֻרּבָ ר	ֶקׁשֶ 	שו"ע או"ח לב,נב. ְוקֹוׁשֵ יג.
א"ל.	בשו"ע כתב שיעשה קשר כמין דל"ת ולא  ּדַ
כתב שיהיה מרובע. ולמעשה יש מנהגים שונים 
באופן עשיית הקשר ויש שנהגו לעשות הקשר 
כשני דל"תין הפוכים, שיוצרים קשר מרובע )ראה 

משנ"ב וציץ אליעזר ט,ט(. 
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ְויֹוֶרֶדת  ָיד עֹוָלה  ל  ׁשֶ ָהְרצּוָעה  ְוִתְהֶיה  יֹו"ד,  ִמין  ּכְ
ִּיְרֶצה  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ר  ִויַקּצֵ ַּיְרִחיב  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ר,  ׁשֶ ַהּקֶ תֹוְך  ּבְ

ִלְקׁשֹר ַעל ָידֹו.

ל  ׁשֶ ין  ּבֵ רֹאׁש  ל  ׁשֶ ין  ּבֵ ין,  ִפּלִ ּתְ ל  ׁשֶ  ָהְרצּועֹות  יד

חֹוִרים, ְוזֹו ִהיא ַהֲהָלָכה  ֵניֶהם ַהִחיצֹוִנים ׁשְ ָיד — ּפְ
הֹוִאיל  ָהְרצּועֹות,  ֲאחֹוֵרי  ֲאָבל  יַני.  ִמּסִ ה  מֹׁשֶ ּלְ ׁשֶ
רֹות;  ׁשֵ ְפִנים ֵהם: ִאם ָהיּו ְיֻרּקֹות אֹו ְלָבנֹות — ּכְ ּוִמּבִ
ָהְרצּוָעה,  ָהֵפְך  ּתֵ א  ּמָ ׁשֶ ה,  ַיֲעׂשֶ לֹא  ֲאֻדּמֹות 
ּוְגַנאי הּוא לֹו. ְולֹא ִיְהיּו ֲאחֹוֵרי ָהְרצּוָעה ְלעֹוָלם 
ְוִאם  ין,  ְיֻרּקִ  — ה  ְיֻרּקָ ִאם  ִציָצה,  ַהּקְ ֵעין  ּכְ א  ֶאּלָ
ן  ּלָ ּכֻ ִּיְהיּו  ׁשֶ ין  ִפּלִ ַלּתְ הּוא  ְונֹואי  ְלָבִנים.   — ְלָבָנה 

ּה. ּלָ ִציָצה ְוָהְרצּוָעה ּכֻ חֹורֹות, ַהּקְ ׁשְ

ּנּו  ִמּמֶ ין  עֹוׂשִ ְוׁשֶ ין  ִפּלִ ַהּתְ ּבֹו  ין  ַחּפִ ּמְ ׁשֶ  ָהעֹור  טו

עֹוף  אֹו  ַחָּיה  אֹו  ֵהָמה  ּבְ עֹור  הּוא   — ָהְרצּועֹות 
ה  ֶהן. ְוִאם ָעׂשָ ּלָ הֹוִרים, ַוֲאִפּלּו ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ׁשֶ ַהּטְ
סּולֹות.  ָזָהב — ּפְ ין ּבְ ִפּלִ ה ּתְ ִחּפָ ֵמעֹור ְטֵמִאים אֹו ׁשֶ

ביאור

ר.	הרצועה רפויה  ׁשֶ תֹוְך	ַהּקֶ  עֹוָלה	ְויֹוֶרֶדת	ּבְ
בתוך הקשר כדי שיוכל להתאימה לידו 

ולהדקה.

ְפִנים	ֵהם.	מופנות כלפי גופו  	ּוִמּבִ יד.
ואינן נראות. ּוְגַנאי	הּוא	לֹו.	שנראה כדם, 
ִציָצה.  ֵעין	ַהּקְ ואולי הוא דם טמא. ּכְ
באותו הצבע שצבועה הקציצה )בית 
 התפילין(. ]הערה: אצל הרמב"ם בפה"מ 

מנוקדת המילה נואי: נִֹאי.[

פסקים ושיטות

ִמין	יֹו"ד.	כדי שיחד  ר	ּכְ א"ל...	ֶקׁשֶ ִמין	ּדַ ע	ּכְ ר	ְמֻרּבָ ֶקׁשֶ
עם השי"ן שעל הבתים ישלימו את אותיות השם 
שד"י )שו"ע(. ויש לקשור את הדל"ת לאחר שעשה 
את השי"ן שעל הבתים, ואחר כך יקשור את היו"ד 
שברצועת היד, כדי שישלים את השם שד"י כסדרו 
תֹוְך	 ל	ָיד	עֹוָלה	ְויֹוֶרֶדת	ּבְ )רמ"א(. ְוִתְהֶיה	ָהְרצּוָעה	ׁשֶ
ר. ויש להקפיד שהקשר יישאר צמוד לבית  ׁשֶ ַהּקֶ
)שו"ע(, ויש להיזהר בכך גם כאשר אינו מניח את 

התפילין, והן בנרתיקן )אחרונים(.

ה	 מֹׁשֶ ּלְ 	שו"ע או"ח לג,ג. ְוזֹו	ִהיא	ַהֲהָלָכה	ׁשֶ יד.
יַני.	ומשום כך טוב שתהיה השחרת הרצועות  ִמּסִ
לשמה, ועל ידי ישראל )שו"ע סעיף ד(, ולדעת 
הרמ"א פסול גם בדיעבד אם לא הושחר על 
ן	 ּלָ ְהיּו	ּכֻ ּיִ ין	ׁשֶ ִפּלִ ידי ישראל לשמה. ְונֹואי	הּוא	ַלּתְ
ּה. והיום נוהגים  ּלָ ִציָצה	ְוָהְרצּוָעה	ּכֻ חֹורֹות	ַהּקְ ׁשְ
להשחיר את הקציצה, אבל לא את הרצועות מצדן 
הפנימי )ב"י וד"מ(. והשחרת הקציצה לדעת חלק 
מן הפוסקים גם היא הלכה למשה מסיני )ב"ח(, 
אך רוב האחרונים פקפקו בכך )בה"ל(. ובכל אופן 
לכתחילה יש לעשות את השחרת הבתים לשמה 

)משנ"ב(.

	שו"ע או"ח לב,לז; לג,ג. ַוֲאִפּלּו	ְנֵבלֹות	ּוְטֵרפֹות	 טו.
ֶהן.	ורשאי גם לעשותם מקלף או מעור שליל  ּלָ ׁשֶ
ה	 ִחּפָ ה	ֵמעֹור	ְטֵמִאים	אֹו	ׁשֶ )שו"ע ורמ"א(. ְוִאם	ָעׂשָ
ָזָהב	וכו'.	שו"ע או"ח לב,מח. ְועֹור	ָהְרצּועֹות	 ין	ּבְ ִפּלִ ּתְ

שני המנהגים הנפוצים בקשירת קשר של ראש: דל"ת כפולה 
ודל"ת רגילה
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ָהעֹור  ֲאָבל  ָמן.  ִלׁשְ ֲעָבָדה  ָצִריְך  ָהְרצּועֹות  ְועֹור 
הּו  ָלל, ֲאִפּלּו ָעׂשָ ין ּבֹו — ֵאינֹו ָצִריְך ֲעָבָדה ּכְ ַחּפִ ּמְ ׁשֶ
ה ָנֲהגּו ְלַחּפֹות אֹוָתן  ר. ּוְמקֹומֹות ַהְרּבֵ ׁשֵ ה — ּכָ ַמּצָ

ה. עֹור ַמּצָ ּבְ

ָּיָתן  ֲעׂשִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ א  ֶאּלָ ין  ִפּלִ ַהּתְ ה  עֹוׂשֶ  ֵאין  טז

מֹו  ּכְ עֹור,  ּבָ ין  עֹוׂשִ ׁשֶ י"ן  ִ ַהּשׁ ֵני  ִמּפְ ְכִתיָבָתן,  ּכִ
סּולֹות.  ָפָרן — ּפְ ן ּגֹוי אֹו ּתְ ָאַמְרנּו. ְלִפיָכְך, ִאם ִחּפָ ׁשֶ
ה אֹוָתן. ּלֹא ַיֲעׂשֶ סּול ְלָכְתָבן, ׁשֶ ין ְלָכל ַהּפָ ְוהּוא ַהּדִ

ָיד,  ל  ׁשֶ ין אֹוָתּה  ל רֹאׁש — ֵאין עֹוׂשִ ׁשֶ ה  ִפּלָ  ּתְ יז

ֵאין  ׁשֶ ְלִפי  רֹאׁש,  ל  ׁשֶ אֹוָתּה  ין  עֹוׂשִ  — ָיד  ל  ְוׁשֶ
ה. ְוֵכן ְרצּוָעה  ה ַקּלָ ָ ה ֲחמּוָרה ִלְקֻדּשׁ ָ ֻדּשׁ מֹוִריִדין ִמּקְ
ה  ין אֹוָתּה ִלְתִפּלָ ל רֹאׁש — ֵאין עֹוׂשִ ה ׁשֶ ִפּלָ ל ּתְ ׁשֶ
ֲאָבל  ן.  ָבׁשָ ּלְ ׁשֶ ּבְ ֲאמּוִרים?  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ ָיד.  ל  ׁשֶ
ּה ָאָדם ֵמעֹוָלם, ִאם  ּלֹא ְלָבׁשָ ל רֹאׁש ׁשֶ ין ׁשֶ ִפּלִ ּתְ
ה?  ְוֵכיַצד הּוא עֹוׂשֶ ר.  ָרָצה ְלַהֲחִזיָרּה ְלָיד — ֻמּתָ
ָרּה  ְוקֹוׁשְ ַאַחת,  ה  ָעׂשֶ ּתֵ ׁשֶ ַעד  עֹור  ָעֶליָה  טֹוֶלה 

ַעל ָידֹו.

י  ּתֵ ֶהן: ִאם ָהיּו ׁשְ ּלָ ִפירֹות ׁשֶ ְפְסקּו ַהּתְ ּנִ ין ׁשֶ ִפּלִ  ּתְ יח

ִפירֹות  לֹׁש ּתְ ְפְסקּו ׁשָ ּנִ ַצד זֹו, אֹו ׁשֶ ִפירֹות זֹו ּבְ ַהּתְ
ה  ּמֶ סּולֹות. ּבַ ֶנֶגד זֹו — ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ ּלֹא ּכְ ֲאִפּלּו זֹו ׁשֶ

ביאור

ה.	עור שאינו מעובד כלל. 	ַמּצָ טו.

ְכִתיָבָתן	וכו'.	עשיית  ָתן	ּכִ ּיָ ֲעׂשִ 	ׁשֶ טז.
מפני  ככתיבה,  נחשבת  התפילין 
שהיא כוללת את עשיית האות שי"ן, 
ולכן כשרה רק בישראל כדין הכתיבה 
ָאַמְרנּו.	לעיל ה"ב.  מֹו	ׁשֶ )לעיל א,יג(. ּכְ
סּול	ְלָכְתָבן.	הפסולים מבוארים  ְלָכל	ַהּפָ

לעיל א,יג.

ה	ֲחמּוָרה	 ָ ֻדּשׁ ֵאין	מֹוִריִדין	ִמּקְ 	ְלִפי	ׁשֶ יז.
ה. ותפילה של ראש קדושה  ה	ַקּלָ ָ ִלְקֻדּשׁ
יותר משל יד )יתכן מפני שעל ידה 
מתקיים "כי שם ה' נקרא עליך"(. לכלל 
זה, ראה גם לקמן ה,א; תפילה יא,יד; 
ציצית א,ז. ְלַהֲחִזיָרּה	ְלָיד. לשנותה לשל 
ה	ַאַחת.  ָעׂשֶ ּתֵ יד.	טֹוֶלה	ָעֶליָה	עֹור	ַעד	ׁשֶ
מכסה את ארבעת הבתים בעור כדי 

שיראו כבית אחד.

ִפירֹות. נקרעו התפרים  ְפְסקּו	ַהּתְ ּנִ 	ׁשֶ יח.
ַצד	זֹו.	משני צדי  הסוגרים את הבית. זֹו	ּבְ
הבית )שכן התפירה כפולה ומחזיקה 
את הבית מלמעלה ומלמטה, כמבואר 

לעיל ה"י(. 

פסקים ושיטות

ָמן.	שו"ע או"ח לג,ג. ֲאָבל	ָהעֹור	 ָצִריְך	ֲעָבָדה	ִלׁשְ
ָלל.	שו"ע או"ח לב,לז.  ין	ּבֹו	ֵאינֹו	ָצִריְך	ֲעָבָדה	ּכְ ַחּפִ ּמְ ׁשֶ
ָלל.	והשו"ע  ין	ּבֹו	ֵאינֹו	ָצִריְך	ֲעָבָדה	ּכְ ַחּפִ ּמְ ֲאָבל	ָהעֹור	ׁשֶ

כתב שאם אפשר, יעבד אותו לשמה. 
	שו"ע או"ח לט,ב. טז.

ָבִרים	ֲאמּוִרים	 ּדְ ה	 ּמֶ ּבַ 	שו"ע או"ח מב,א.  יז.
ן.	ואם מתחלה התנה שיוכל להחליף  ָבׁשָ ּלְ ׁשֶ ּבְ
ביניהם, מותר לשנות תפילין של ראש לשל יד 
ה	 אפילו לבשן )שו"ע סעיף ב(. ְוֵכיַצד	הּוא	עֹוׂשֶ
וכו'.	ובשביל לשנות תפילה של יד לשל ראש, 
צריך להכין לפרשיות בית חדש שיש בו ארבעה 

תאים )מג"א(.

ִפירֹות	 ְפְסקּו	ַהּתְ ּנִ ין	ׁשֶ ִפּלִ 	שו"ע או"ח לג,ב. ּתְ יח.
ֶהן	וכו'.	רבים מן הראשונים הבינו שדין תפילין  ּלָ ׁשֶ
שנפסקו שעליו מדובר בגמרא עוסק בבתים 
עצמם שנקרעו. ולפי זה כתב השו"ע )סעיף א( 
שאם התקלקל העור המפריד בין שניים מבתי 
התפילה של ראש, כשרים אם הם חדשים, 
ופסולים אם ישנים )וממילא דין זה אינו שייך 
בתפילה של יד, אחרונים(. והוסיף שאם התקלקלו 
שלושה בתים, פסול בכל מקרה לשיטה זו )וראה 
דרישה(. והביא גם את דברי הרמב"ם שמדובר 
על קלקול התפירות. וכתב הרמ"א שיש פוסקים 
שגרסו להפך, שבישנות יש להקל ובחדשות 
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ל ְזַמן  ֲחָדׁשֹות, ּכָ נֹות. ֲאָבל ּבַ יׁשָ ָבִרים ֲאמּוִרים? ּבִ ּדְ
ֵהן ַהֲחָדׁשֹות?  ְוֵאּלּו  ָרה.  ׁשֵ ּכְ ַקֶּיֶמת —  ֵני ַטְבָלה  ּפְ ׁשֶ
ְפרֹו ְותֹוִלין ּבֹו  ְקַרע ּתִ ּנִ אֹוֲחִזין ִמְקָצת ָהעֹור ׁשֶ ל ׁשֶ ּכָ
ין, ְוהּוא ָחָזק ְוֵאינֹו ִנְכָרת — ֲהֵרי ֵאּלּו ֲחָדׁשֹות.  ִפּלִ ַהּתְ
א ְוהּוא ִנְפָסק — ֲהֵרי  ְוִאם ֵאין ָראּוי ִלְתלֹות ּבֹו, ֶאּלָ

נֹות. ֵאּלּו ְיׁשָ

ְוֵאין  אֹוָתּה  ִרין  קֹוׁשְ ֵאין   — ְפְסָקה  ּנִ ׁשֶ  ְרצּוָעה  יט

ה ַאֶחֶרת.  א מֹוִציָאּה ְוגֹוְנָזּה, ְועֹוׂשֶ ּתֹוְפִרין אֹוָתּה, ֶאּלָ
ּה  ּה ְוָרְחּבָ ִּיְהֶיה ָאְרּכָ סּוִלין, ַעד ׁשֶ יֵרי ָהְרצּוָעה — ּפְ ְוׁשִ
ֵני עֹור  עּור אֹו ָיֵתר ָעָליו. ּוְלעֹוָלם ִיָּזֵהר ִלְהיֹות ּפְ ִ ּשׁ ּכַ
ר אֹוָתן ַעל ָידֹו ְוַעל  ּקֹוׁשֵ ֵעת ׁשֶ ָהְרצּועֹות ְלַמְעָלה ּבְ

רֹאׁשֹו.

ביאור

נֹות.	שעלולים להיקרע בקלות.  יׁשָ ּבִ
ָרה.	פני  ׁשֵ ֶמת	ּכְ ֵני	ַטְבָלה	ַקּיֶ ּפְ ל	ְזַמן	ׁשֶ ּכָ
טבלה הוא כינוי לעור מושב הבתים 
שהוא כעין לוח מרובע. וכל עוד הוא 
מחובר לבתים התפילין כשרות. 
אֹוֲחִזין	ִמְקָצת	ָהעֹור...	ְותֹוִלין	 ל	ׁשֶ ּכָ
ין.	מחזיקים את התפילין  ִפּלִ ּבֹו	ַהּתְ
בחלק הקרוע ובודקים אם הוא חזק 

דיו שלא ייקרע מן התפילין.

יֵרי	ָהְרצּוָעה. מה שנשאר  	ְוׁשִ יט.
ַעד	 מהרצועה אחרי שנפסקה. 
עּור. ראה  ִ ּשׁ ּה	ּכַ ּה	ְוָרְחּבָ ְהֶיה	ָאְרּכָ ּיִ ׁשֶ
ֵני	עֹור	ָהְרצּועֹות.	צדה  לעיל הי"ב.	ּפְ

החיצוני הצבוע בשחור.

פסקים ושיטות

להחמיר, וכתב שיש להחמיר ולפסול כשתי 
הגרסאות. וגם לשיטת הרמב"ם שמדובר בקרע 
ל	ְזַמן	 בתפירות התפילין, החמיר כשתי הגרסאות. ּכָ
ֶמת.	יש שפירשו שמדובר בדפנות  ֵני	ַטְבָלה	ַקּיֶ ּפְ ׁשֶ
החיצוניות של הבית, ומשום כך כתבו שגם צורת 
הבתים עצמה צריכה להתקיים )רמ"א ומשנ"ב(. 
ֲהֵרי	ֵאּלּו	ֲחָדׁשֹות	וכו'.	ולשיטה המפרשת דין זה 
בקרע בבתי התפילין עצמם, חדשות הוא כל 
זמן שאם אוחזים את התפילין ברצועות, הבתים 
שבתפילין של ראש נפרדים ומתרחקים זה מזה 
)שו"ע(. ובתפילין שעושים היום שהם קשים מאוד 
אין אנו בקיאים בסימנים הללו )ערוה"ש סעיף ג(.

ִרין	 ְפְסָקה	ֵאין	קֹוׁשְ ּנִ 	שו"ע או"ח לג,ה. ְרצּוָעה	ׁשֶ יט.

אֹוָתּה	ְוֵאין	ּתֹוְפִרין	אֹוָתּה.	והשו"ע כתב שיש אומרים 
שאם נשאר בתפילין של ראש רצועה כדי הקפת 
הראש וקשירת הקשר ובתפילין של יד רצועה כדי 
הקשירה והמתיחה עד שלוש הכריכות שסביב 
האצבע האמצעית, אין הקשירה והתפירה פוסלים 
בה )ראה בה"ל, וראה ט"ז שחלק ופסק כדעת 
הרמב"ם(. ְוֵאין	ּתֹוְפִרין	אֹוָתּה. ויש מתירים לתפור 
אותה מצדה הפנימי כך שלא יהיה ניכר מבחוץ 
)או שידחוף את מקום התפר לתוך המעברתא(. 
ובשעת הדחק אפשר לסמוך על המתירים. ויניח 
ֵהר	ִלְהיֹות	 ללא ברכה )שו"ע ואחרונים(. ּוְלעֹוָלם	ִיּזָ
ר	אֹוָתן	ַעל	 ּקֹוׁשֵ ֵעת	ׁשֶ ֵני	עֹור	ָהְרצּועֹות	ְלַמְעָלה	ּבְ ּפְ

ָידֹו	ְוַעל	רֹאׁשֹו. שו"ע או"ח כז,יא.




