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ִהְלכֹות 

ין ּוְמזּוָזה ִפּלִ  ּתְ
ְוֵסֶפר ּתֹוָרה

ָרָטן: ה, ְוֶזה הּוא ּפְ ְכָלָלן ָחֵמׁש ִמְצוֹות ֲעׂשֵ ֵיׁש ּבִ

ְמזּוָזה  ִלְקּבַֹע  ג(  ַהָּיד.  ַעל  ָרן  ְלָקׁשְ ב(  ָהרֹאׁש.  ַעל  ין  ִפּלִ ּתְ ִלְהיֹות  א( 

ִלְכּתֹב  ה(  ְלַעְצמֹו.  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ִאיׁש  ל  ּכָ ִלְכּתֹב  ד(  ָעִרים.  ְ ַהּשׁ ִפְתֵחי  ּבְ

ֵני ִסְפֵרי ּתֹוָרה.  ִּיְהיּו לֹו ׁשְ ֵדי ׁשֶ ִני ְלַעְצמֹו, ּכְ ֶלְך ֵסֶפר ׁשֵ ַהּמֶ

ְפָרִקים ֵאּלּו. ְצוֹות ָהֵאּלּו ּבִ ל ַהּמִ ּוֵבאּור ּכָ

הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה: מקבילות למצוות

ספר המצווה
המצוות

אזכור המצווה בהלכות 
תפילין ומזוזה וספר תורה

ין ַעל ָהרֹאׁש ִפּלִ ד,דעשה יבא. ִלְהיֹות ּתְ

ד ָרן ַעל ַהּיָ ד,דעשה יגב. ְלָקׁשְ

ָעִרים ְ ִפְתֵחי ַהּשׁ ה,זעשה טוג. ִלְקּבַֹע ְמזּוָזה ּבְ

ל ִאיׁש ֵסֶפר ּתֹוָרה ְלַעְצמֹו ז,אעשה יחד. ִלְכּתֹב ּכָ

ִני ְלַעְצמֹו ֶלְך ֵסֶפר ׁשֵ ז,בעשה יזה. ִלְכּתֹב ַהּמֶ
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הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה: תוכן ההלכות
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הלכות תפילין מזוזה וספר תורה, עם השוני שיש בהן, בעיקרו של דבר 
יש בהן צד אחד משותף, והוא החובה לכתוב דברי תורה מסוימים בדרך 
של מצווה. יש כמובן קשר הדוק בין הלכות תפילין ומזוזה, משום שמקור 
והגם שמצוות כתיבת ספר תורה איננה  שתיהן באותן פרשיות בתורה. 
בכך  הללו  המצוות  בין  קישרו  חכמים  מקום  מכל  מקור,  מאותו  נובעת 
שלמדו את הלכות הכתיבה שלהן זו מזו. ולכן בכל הנוגע לעיקרי הכתיבה 
ולצורת האותיות ודרך הכתיבה, כמו גם לגבי הדיו ובמובן מסוים גם לגבי 
אף  כך,  משום  יחד.  מתאחדות  הללו  ההלכות  כותבים,  שעליו  החומר 
שבשולחן ערוך שלוש ההלכות הללו אינן צמודות כלל זו לזו, הרמב"ם, 
אשר מתייחס לעיקרה של המצווה — כתיבת התורה, כולה או מקצתה, 

בדרך של מצווה — קובע להן מקום משותף.
אמנם יש לכל אחת מההלכות הללו דרכי עשייה ושימוש שונים: התפילין 
הן מצווה שקשורה לגופו של האדם, המזוזה קשורה לביתו וספר התורה 
הוא דבר העומד בפני עצמו. משום כך אף שהרמב"ם כותב את ההלכות 
ברצף אחד, הוא מפסיק בין עניין לעניין כדי להוסיף בכל נושא פרטים 

ופרטי פרטים השייכים לאותו הנושא.
העובדה שהרמב"ם קובע מקום להלכות אלה בספר אהבה מלמדת גם 
צד מסוים של נתינת טעם בדברים. אף על פי שספר התורה עניינו שיהיה 
אינן  שבתפילין,  אלו  ובוודאי  שבמזוזה,  הפרשיות  ואילו  ונלמד,  נקרא 
נקראות, מכל מקום הרמב"ם רואה את שלוש המצוות האלה במידה רבה 
ודרך מיוחדת  יש מעשה  כמצוות פרטיות של דבקות, שבכל אחת מהן 
של עבודת ה' הקשורים בשימוש שיש בדף ובכתב של התורה כביטויים 

חומריים־גשמיים של קשר אהבה לה'.
בהלכות הללו יש צד ייחוד מסוים, משום שהרמב"ם איננו קובע רק את 
של  המדויק  הסימון  פרטים של ממש:  לפרטי  נכנס  אלא  ההלכות  גופי 
האותיות המתויגות בתפילין ובמזוזה, פירוט המילים החסרות והמלאות 
הקטנות  הפרשות  כל  של  המפורטת  והרשימה  התפילין,  בפרשיות 
שבתורה )שכוללת כמה מאות פרטים(, עם ציון לגבי כל אחת מהן אם 
משנה  בספר  כמותו  רבים  שאין  פירוט  הוא   — סתומה  או  פתוחה  היא 
תורה. ונראים הדברים שמשום שכל הפרטים הללו לא רק חשובים הלכה 
למעשה, אלא אין בהם מסורת מדויקת, והם אף אינם מצויים באיזשהו 
ספר הלכה מוסמך, לכן ראה לנכון הרמב"ם להכניס את כל הפרטים הללו, 

על מנת לקבע אותם בתור הלכה למעשה.

הקדמה 
להלכות תפילין 
 ומזוזה 
וספר תורה
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ֶרק ִראׁשֹון ּפֶ
דיני הכתיבה

 א-ב: תאילין מזוזה וסא  תו ה ושלמות כתיבתם • ג: דב ים המעכבים בתאילין • ד-ה: הדיו הכש  • 
ו-יא: העו  הכש  • יב-כ: דינים בכתיבת סא  תו ה תאילין ומזוזה

א ק א - 

ׁש ִלי' )שמות יג,א-י(  ֵהן 'ַקּדֶ ּיֹות ֵאּלּו, ׁשֶ ָרׁשִ ע ּפָ  ַאְרּבַ א

מֹות',  ה ׁשְ ֵסֶפר 'ֵאּלֶ ּבְ י ְיִבֲאָך' )שם יג,יא-טז( ׁשֶ ּו'ְוָהָיה ּכִ
מַֹע' )שם יא,יג-כא( —  ַמע' )דברים ו,ד-ט( ּו'ְוָהָיה ִאם ׁשָ ּו'ׁשְ
עֹור,  ּבְ אֹוָתן  ין  ּוְמַחּפִ ַעְצָמן,  ְפֵני  ּבִ בֹות  ְכּתָ ּנִ ׁשֶ ֵהן 
ִרין  יִחין אֹוָתן ַעל ָהרֹאׁש ְוקֹוׁשְ ין. ּוַמּנִ ִפּלִ ְוִנְקָרִאין ּתְ
ע  ל אֹות ַאַחת ֵמַאְרּבַ אֹוָתן ַעל ַהָּיד. ַוֲאִפּלּו קֹוצֹו ׁשֶ
ִּיְהיּו  ׁשֶ ַעד  ַהּתֹוָרה,  ִמן  ן  ּלָ ּכֻ ֶאת  ב  ְמַעּכֵ ּיֹות  ָרׁשִ ַהּפָ

ִתְקָנן. ֵלמֹות ּכְ בֹות ׁשְ ִנְכּתָ

ַמע' 'ְוָהָיה  ֵהן 'ׁשְ זּוָזה, ׁשֶ ּמְ ּבַ ּיֹות ׁשֶ ָרׁשִ י ּפָ ּתֵ  ְוֵכן ׁשְ ב

ּיֹות ִאם  ָרׁשִ י ַהּפָ ּתֵ ְ מַֹע', ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת ִמּשׁ ִאם ׁשָ
יֶהן  ּתֵ ׁשְ ִּיְהיּו  ׁשֶ ַעד  ַהּתֹוָרה,  ִמן  ב  ִעּכֵ  — קֹוצֹו  ָחַסר 
ֲאִפּלּו  ָחַסר  ׁשֶ ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ְוֵכן  ֵלמֹות.  ׁשְ בֹות  ִנְכּתָ

סּול. אֹות ַאַחת — ּפָ

ה  ְלמֹׁשֶ ֲהָלָכה  ן  ּלָ ּכֻ ין,  ִפּלִ ּתְ ּבַ ֵיׁש  ָבִרים  ּדְ ָרה   ֲעׂשָ ג

ֶאָחד  ּבְ ה  ּנָ ׁשִ ִאם  ְלִפיָכְך,  ִבין.  ְמַעּכְ ם  ְוֻכּלָ יַני  ִמּסִ
ְכִתיָבָתן,  ַנִים ֵמֶהן ּבִ סּולֹות. ׁשְ ין ּפְ ִפּלִ ֵמֶהן — ֲהֵרי ַהּתְ
ֵהן  ְוֵאּלּו  ְרצּועֹוֵתיֶהן.  יַרת  ּוְקׁשִ ִחּפּוָין  ּבְ מֹוָנה  ּוׁשְ
ִּיְהיּו  ְדיֹו, ְוׁשֶ ּכֹוְתִבין אֹוָתן ּבִ ְכִתיָבָתן: ׁשֶ ּבִ ַנִים ׁשֶ ְ ַהּשׁ

ָלף. בֹות ַעל ַהּקְ ִנְכּתָ

ביאור

ְפֵני ַעְצָמן. בנפרד מספר התורה.  א. ּבִ
עֹור. מכסים את הפרשיות  ין אֹוָתן ּבְ ּוְמַחּפִ
בקופסאות העשויות עור, הנקראות 
בתים )לאופן עשייתם ראה לקמן ג,ב-ד(. 
ל אֹות. חלק קטן של האות, כגון  קֹוצֹו ׁשֶ
ן. שאם חסר,  ּלָ ב ֶאת ּכֻ קצה העליון. ְמַעּכֵ

כל ארבע הפרשיות פסולות.

יַרת ְרצּועֹוֵתיֶהן.  ִחּפּוָין ּוְקׁשִ מֹוָנה ּבְ ג. ּוׁשְ
ְדיֹו.  ּכֹוְתִבין אֹוָתן ּבִ ומבוארים לקמן ג,א. ׁשֶ
ָלף.  בֹות ַעל ַהּקְ ְהיּו ִנְכּתָ ּיִ לקמן הל' ד-ה. ְוׁשֶ

לקמן הל' ו-יא.

פסקים ושיטות

ומתחת לראשה השמאלי יהיה עוקץ קטן )משנ"ב, ערוה"ש 
סעיף יג(. 

מַֹע. שו"ע יו"ד  ַמע ְוָהָיה ִאם ׁשָ ֵהן ׁשְ זּוָזה ׁשֶ ּמְ ּבַ ּיֹות ׁשֶ ָרׁשִ י ּפָ ּתֵ ב. ׁשְ
ּיֹות ִאם ָחֵסר קֹוצֹו. שו"ע  ָרׁשִ י ַהּפָ ּתֵ ְ רפח,א. ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת ִמּשׁ
סּול. ראה לקמן  ָחֵסר ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת ּפָ יו"ד רפח,ג. ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ

י,א בפסקים ושיטות.

ּיֹות ֵאּלּו וכו'. שו"ע או"ח לב,א. ַוֲאִפּלּו  ָרׁשִ ע ּפָ א. ַאְרּבַ
ל אֹות ַאַחת וכו'. שו"ע או"ח לב,ד. ַוֲאִפּלּו  קֹוצֹו ׁשֶ
ל אֹות ַאַחת וכו'. כתב השו"ע שאפילו קוצו  קֹוצֹו ׁשֶ
של יו"ד מעכב, והפוסקים נחלקו מהו קוץ זה 
)ראה ב"י או"ח לו(, ולמסקנה יש להקפיד שתהיה 
ליו"ד רגל ימנית, ומעל ראשה השמאלי יהיה תג 

כתיבת ספר תורה פרק ז: 
מצוות כתיבת ספר תורה א-ג: 

דיני הכתיבה ד-יא: 
ספר תורה שיש בו טעויות יב-יג: 

כתיבת חומשים, נביאים וכתובים יד-טז: 

צורת הפרשות פרק ח: 
צורת הפרשה הפתוחה והסתומה א-ג: 

רשימת הפרשות הפתוחות והסתומות ד: 
צורת השירות ה-ו: 

מרווחים בין המילים והאותיות ז: 

עשיית ספר תורה  פרק ט: 
מידות הספר הראויות א-ב: 

דרך מעשית לעשיית ספר תורה ג-ט: 
הספר שכתב הרמב"ם י-יא: 

יריעות הספר יב-טו: 

קדושת ספר תורה  פרק י: 
הדברים הפוסלים ספר תורה א: 
קדושת ספר תורה ותשמישיו ב-ה: 

כבוד ספר תורה ו-יא: 

 ז-י: 
ספר תורה
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קּו  ָערֹו ְוִחּלְ ֶהֱעִבירּו ׂשְ  ְוִאם ָלְקחּו ָהעֹור ַאַחר ׁשֶ ז

ין, ַעד  ָדִנין עֹוׂשִ ָהַעּבְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַנִים  ִלׁשְ ָעְביֹו  ּבְ אֹותֹו 
ּמּול  ּמִ ׁשֶ ְוהּוא  ק,  ּדַ ֶאָחד  עֹורֹות:  ֵני  ׁשְ ה  ֵּיָעׂשֶ ׁשֶ
דּו  ר, ְוִעּבְ ׂשָ ּמּול ַהּבָ ּמִ ָער, ְוֶאָחד ָעֶבה, ְוהּוא ׁשֶ ַהּשֵׂ
ַעְפָצא  ְך ּבְ ֶקַמח ְוַאַחר ּכָ ְך ּבְ ֶמַלח ְוַאַחר ּכָ אֹוָתן ּבְ
ִנְקָרא  ָער  ַהּשֵׂ ּמּול  ּמִ ׁשֶ ַהֵחֶלק  ֶזה   — ּבֹו  ְוַכּיֹוֵצא 

ר ִנְקָרא ְקָלף. ׂשָ ּמּול ַהּבָ ּמִ ּדּוְכֻסְסטֹוס, ְוֶזה ׁשֶ

ִּיְהיּו ּכֹוְתִבין ֵסֶפר ּתֹוָרה  יַני ׁשֶ ה ִמּסִ  ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ ח

ִּיְהיּו ּכֹוְתִבין  ָער; ְוׁשֶ ְמקֹום ַהּשֵׂ ִויל, ְוכֹוְתִבין ּבִ ַעל ַהּגְ
ִּיְהיּו  ר; ְוׁשֶ ׂשָ ְמקֹום ַהּבָ ָלף, ְוכֹוְתִבין ּבִ ין ַעל ַהּקְ ִפּלִ ַהּתְ
ְמקֹום  זּוָזה ַעל ּדּוְכֻסְסטֹוס, ְוכֹוְתִבין ּבִ ּכֹוְתִבין ַהּמְ
ַתב  ּכָ ָער אֹו ׁשֶ ְמקֹום ׂשֵ ָלף ּבִ ּקְ ָער. ְוָכל ַהּכֹוֵתב ּבַ ַהּשֵׂ

ַסל. ר — ּפָ ׂשָ ְמקֹום ּבָ ִויל ּוַבּדּוְכֻסְסטֹוס ּבִ ּגְ ּבַ

ַתב  ּכָ יַני, ִאם  ִמּסִ ֲהָלָכה  ְך ִהיא  ּכָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל   ַאף  ט

ִויל  ּגְ ֶנֱאַמר  ְולֹא  ר,  ׁשֵ ּכָ  — ָלף  ַהּקְ ַעל  ּתֹוָרה  ֵסֶפר 
ָעָליו  ַתב  ּכָ ִאם  ׁשֶ ַהּדּוְכֻסְסטֹוס,  ְלַמֵעט  א  ֶאּלָ
ָלף אֹו  זּוָזה ַעל ַהּקְ ַתב ַהּמְ סּול. ְוֵכן ִאם ּכָ ֶפר — ּפָ ַהּסֵ
ָרה, לֹא ֶנֶאְמָרה ַעל ַהּדּוְכֻסְסטֹוס,  ׁשֵ ִויל — ּכְ ַעל ַהּגְ

א ְלִמְצָוה. ֶאּלָ

ביאור

ַנִים. קילפו אותו  ָעְביֹו ִלׁשְ קּו אֹותֹו ּבְ ז. ְוִחּלְ
ָדִנין. עושי העורות.  ָהַעּבְ לשתי שכבות. ׁשֶ
ָער. חלק העור הסמוך לשער.  ּמּול ַהּשֵׂ ּמִ ׁשֶ

ר. הצד הפנימי של העור. ׂשָ ּמּול ַהּבָ ּמִ ׁשֶ

ָער. על הצד החיצוני, מקום  ְמקֹום ַהּשֵׂ ח. ּבִ
ר. על הצד  ׂשָ ְמקֹום ַהּבָ שהיה השער. ּבִ

הפונה כלפי בשר הבהמה. 

ט. ְלִמְצָוה. לכתחילה.

פסקים ושיטות

ִויל. שו"ע יו"ד רעא,ג.  ְהיּו ּכֹוְתִבין ֵסֶפר ּתֹוָרה ַעל ַהּגְ ּיִ ח. ׁשֶ
ָלף וכו'. שו"ע או"ח לב,ז.  ין ַעל ַהּקְ ִפּלִ ְהיּו ּכֹוְתִבין ַהּתְ ּיִ ְוׁשֶ
ָלף וכו'. כתב השו"ע  ין ַעל ַהּקְ ִפּלִ ְהיּו ּכֹוְתִבין ַהּתְ ּיִ ְוׁשֶ
שבקלף של היום, שאין מחלקים אותו לעוביו אלא 
מחליקים ומגרדים אותו משני צדדיו, יש לו דין קלף 
ָער...  ְמקֹום ׂשֵ ָלף ּבִ ּקְ וכשר לכתיבת תפילין. ְוָכל ַהּכֹוֵתב ּבַ
ַסל. והרמ"א הביא שיש מקלים שאם כתב על קלף  ּפָ

במקום השיער, כשר.

ר. שו"ע יו"ד  ׁשֵ ָלף ּכָ ַתב ֵסֶפר ּתֹוָרה ַעל ַהּקְ ט. ִאם ּכָ
ר. ובתנאי שכתב  ׁשֵ ָלף ּכָ ַתב ֵסֶפר ּתֹוָרה ַעל ַהּקְ רעא,ג. ּכָ
בצד הבשר )שו"ע(. והרמ"א כתב שקלף של היום 
)ראה לעיל ה"ח( הוא מובחר יותר מגוויל, וכותבים 
עליו לכתחילה, והוסיף שכעת אין כותבים על גוויל. 
ָרה.  ׁשֵ ִויל ּכְ ָלף אֹו ַעל ַהּגְ זּוָזה ַעל ַהּקְ ַתב ַהּמְ ְוֵכן ִאם ּכָ

שו"ע יו"ד רפח,ו.

אלא במשיחה דקה ולא עבה, ושתהיה דבוקה היטב. 
ויש שאסרו משום שלמעשה אין הדיו נוגע בקלף עצמו 
כלל, ונמצא ספר תורה כתוב על דבר אחר )חת"ס בהגהה 
לקסת הסופר, ב,יב(. ואף שרבים פסקו כדעת המתירים 
)ראה שו"ת ציץ אליעזר יג,פד(, למעשה בימינו נמנעים 
להשתמש במשיחה מסוג זה, הן משום שהיא מתפוררת 
ועימה האותיות הכתובות על הקלף, והן משום ששיטות 
עיבוד הקלף השתכללו והקלף נוח לכתיבה ונאה בלאו 
הכי. כן דנו האחרונים בשאלה אם לאחר הכתיבה מותר 
לצפות את הכתב בשכבה של חומר שקוף כדי לשפר את 

עמידותו )ראה ציץ אליעזר שם(.

ָער ִנְקָרא  ּמּול ַהּשֵׂ ּמִ ֶזה ַהֵחֶלק ׁשֶ ז. שו"ע או"ח לב,ז. 
ּדּוְכֻסְסטֹוס וכו'. והשו"ע כתב להיפך, שהחלק החיצוני 
שמול השיער הוא הקרוי 'קלף' והפנימי שמול הבשר 

הוא ה'דוכסוסטוס' )וכך גם גרס ברמב"ם(.

ָמִנים  ל ׁשְ ן ׁשֶ ִצין ֶהָעׁשָ יֹו? ְמַקּבְ ה ַהּדְ יַצד ַמֲעׂשֵ  ּכֵ ד

אֹותֹו  ְוגֹוְבִלין  ֶהן,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ֲעָוה  ְוׁשַ ֶזֶפת  ל  ׁשֶ אֹו 
ה,  ַבׁש, ְולֹוְתִתין אֹותֹו ַהְרּבֵ ַרף ָהִאיָלן ּוִבְמַעט ּדְ ׂשְ ּבִ
ין אֹותֹו  ׁשִ ּוְמַיּבְ ְרִקיִקין,  ה  ֵּיָעׂשֶ ׁשֶ ַעד  ְוָדִכין אֹותֹו 
ֵמי ַעְפָצא  ִתיָבה ׁשֹוֵרהּו ּבְ ַעת ּכְ ּוַמְצִניִעין אֹותֹו. ּוִבׁשְ
ֵחק. ְוֶזה  ְמָחֶקּנּו ִיּמָ ִאם ּתִ ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ְוכֹוֵתב ּבֹו, ׁשֶ
ְבָחר ִלְכּתֹב ּבֹו ְסָפִרים  ְצָוה ִמן ַהּמֻ ּמִ יֹו ׁשֶ הּוא ַהּדְ
ַעְפָצא  ֵמי  ּבְ ן  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ ַתב  ּכָ ְוִאם  ּוְמזּוזֹות.  ין  ִפּלִ ּתְ
ִרים. ׁשֵ הּוא עֹוֵמד ְוֵאינֹו ִנְמָחק — ּכְ ְוַקְלַקְנּתֹוס, ׁשֶ

ה  ֶאְמָרה ְלמֹׁשֶ ּנֶ ׁשֶ ֲעָטה ַהֲהָלָכה  ּמִ ן, ַמה  ּכֵ  ִאם  ה

ִמיֵני  ָאר  ׁשְ ְלַמֵעט  ְדיֹו?  ּבִ ּכֹוְתִבין  ִּיְהיּו  ׁשֶ יַני  ִמּסִ
ִאם  ֶהן, ׁשֶ גֹון ָהָאדֹם ְוַהָּירֹק ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ִצְבעֹוִנים, ּכְ
ְמזּוזֹות ֲאִפּלּו אֹות  ין אֹו ּבִ ְתִפּלִ ְסָפִרים אֹו ּבִ ַתב ּבִ ּכָ
ָזָהב — ֲהֵרי ֵאּלּו  ָאר ִמיֵני ִצְבעֹוִנין אֹו ּבְ ׁשְ ַאַחת ּבִ

סּוִלין. ּפְ

ְודּוְכֻסְסטֹוס.  ּוְקָלף,  ִויל,  ּגְ ֵהן:  עֹורֹות  ה  לֹׁשָ  ׁשְ ו

ַהַחָּיה,  עֹור  אֹו  ֵהָמה  ַהּבְ עֹור  לֹוְקִחין  יַצד?  ּכֵ
מֹוְלִחין  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה,  ִחּלָ ּתְ ּנּו  ִמּמֶ ָער  ׂשֵ ּוַמֲעִביִרין 
ֶקַמח,  ּבְ אֹותֹו  ִדין  ְמַעּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֶמַלח,  ּבְ אֹותֹו 
ִצין  ַקּבְ ּמְ ָבִרים ׁשֶ ַעְפָצא ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ִמּדְ ְך ּבְ ְוַאַחר ּכָ
ִויל. ְקָרא ּגְ ֶאת ָהעֹור ּוְמַחְּזִקין אֹותֹו, ְוֶזה הּוא ַהּנִ

א ק א - 

ביאור

ִצין  יֹו. אופן עשייתו. ְמַקּבְ ה ַהּדְ ד. ַמֲעׂשֵ
ָמִנים. אוספים את הפיח הנוצר  ל ׁשְ ן ׁשֶ ֶהָעׁשָ
משריפת השמנים )ראה שו"ת הרמב"ם 
קלו(. ְוגֹוְבִלין. לשים לעיסה. ְולֹוְתִתין. שורים 
במים. ְוָדִכין. מועכים. ְרִקיִקין. פיסות דקות. 
ֵמי ַעְפָצא. ממיס את פיסות הדיו  ׁשֹוֵרהּו ּבְ
במים ששרו בהם עפצים )גידולים של עץ 
ֵחק. דיו  ְמָחֶקּנּו ִיּמָ ִאם ּתִ האלון או הֵאלה(. ׁשֶ
המיוצר באופן זה יכול להימחק )להימחות 
ן.  ּתָ ָלׁשְ בעזרת מים( בלי להשאיר סימן. ׁשְ
ספר תורה, תפילין ומזוזה. ְוַקְלַקְנּתֹוס. 
תחמוצת הנחושת, המעמידה את הדיו 

כך שלא יימחק בקלות.

ן. שניתן בדיעבד להשתמש גם  ה. ִאם ּכֵ
בקלקנתוס ומי עפצים. ִצְבעֹוִנים. חומרים 

הצובעים.

ה עֹורֹות. מעור הבהמה ניתן להפיק  לֹׁשָ ו. ׁשְ
שלושה סוגים של משטחים המשמשים 
ָער.  לכתיבה, כפי שמבאר. ּוַמֲעִביִרין ׂשֵ
ִצין ֶאת  ַקּבְ ּמְ מסירים את שער הבהמה. ׁשֶ

ָהעֹור. מכווצים ומקשיחים אותו.

פסקים ושיטות

ָמִנים וכו'. שו"ע או"ח לב,ג, יו"ד  ל ׁשְ ן ׁשֶ ִצין ֶהָעׁשָ ד. ְמַקּבְ
יֹו  ֵמי ַעְפָצא... ְוֶזה הּוא ַהּדְ ִתיָבה ׁשֹוֵרהּו ּבְ ַעת ּכְ רעא,ו. ּוִבׁשְ
ְבָחר ִלְכּתֹב ּבֹו. לשיטת השו"ע העיקר  ְצָוה ִמן ַהּמֻ ּמִ ׁשֶ
במעשה הדיו הוא שיהיה שחור, בין אם עשוי באופן 
שכתב הרמב"ם ובין הוא 'דיו של עפצים' )אחרונים, 
וראה בה"ל(. והרמ"א כתב שלכתחילה יעשה את 
הדיו באופן שכתב הרמב"ם. והוסיף שטוב להקפיד 
ולעשות אותו מחומרים הבאים מן העץ. והאחרונים 
כתבו שהיום, כדי לצאת ידי כל השיטות במעשה הדיו, 
נוהגים לבשלו מעפצים בתוספת גומי )חומר מדבק(, 

ולהוסיף קנקנתום כדי שיהיה שחור כראוי.

ְמזּוזֹות וכו'. שו"ע  ין אֹו ּבִ ְתִפּלִ ְסָפִרים אֹו ּבִ ַתב ּבִ ִאם ּכָ ה. ׁשֶ
ָזָהב ֲהֵרי ֵאּלּו  ָאר ִמיֵני ִצְבעֹוִנין אֹו ּבְ ׁשְ ַתב... ּבִ או"ח לב,ג. ּכָ

סּוִלין. וכן אם כיסה את הדיו השחור בצבע אחר, פסול.  ּפְ
ויכול לגרד אותו ולהשאיר את הדיו בלבד, אך אם עשה 
כן באחת משמות השם אסור לגרד ממנו את הצבע 

שנחשב כמוחק את השם )שו"ע יו"ד רעו,ה(.

ִצין ֶאת  ַקּבְ ּמְ ָבִרים ׁשֶ ַעְפָצא ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ִמּדְ ְך ּבְ ו. ְוַאַחר ּכָ
ִקין אֹותֹו. שו"ע או"ח לב,ח, יו"ד רעא,ב. ְוַאַחר  ָהעֹור ּוְמַחּזְ
ַעְפָצא ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו. וכן עיבוד על ידי סיד במקום  ְך ּבְ ּכָ
בעפצים כשר )שו"ע(. ובנוגע לקלף שלאחר העיבוד 
מושחים אותו בצבע לבן ועל ידי זה הוא נעשה חלק 
וקל לכתיבה )'משוח'(, נחלקו הפוסקים. בשו"ת פנים 
מאירות )ג,לב( כתב שהצבע נחשב כגוף אחד עם הקלף 
ובטל אליו, ושראוי לכתוב על קלף כזה כי הוא מהודר 
ונאה יותר. והביאו שע"ת וכתב שלכתחילה אין להתיר 
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ַהּכֹל ּגֹוְרִסין  ָתב, ׁשֶ ּלֹא ִמן ַהּכְ ין ּוְמזּוזֹות ׁשֶ ִפּלִ ּתְ
ּיֹות ֵאּלּו. ֲאָבל ֵסֶפר ּתֹוָרה — ָאסּור ִלְכּתֹב  ָרׁשִ ּפָ

ָתב. ּלֹא ִמן ַהּכְ ּבֹו ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת ׁשֶ

 — ִמין  ָתָבן  ּכְ ׁשֶ ּוְמזּוזֹות  ין  ִפּלִ ּתְ ּתֹוָרה   ֵסֶפר  יג

ד אֹו מֹוֵסר  ּמָ ָרֵאל ְמׁשֻ ָתָבן ּגֹוי אֹו ִיׂשְ ְרפּו. ּכְ ִיּשָׂ
סּוִלין,  ה אֹו ָקָטן — ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ ָ אֹו ֶעֶבד אֹו ִאּשׁ
ם" )דברים  ם... ּוְכַתְבּתָ ְרּתָ ֱאַמר: "ּוְקׁשַ ּנֶ ְנזּו, ׁשֶ ְוִיּגָ
ּה,  יָרה ּוַמֲאִמין ּבָ ׁשִ ְזָהר ַעל ַהּקְ ּמֻ ל ׁשֶ ו,ח-ט( — ּכָ

ִמי  ָידּוַע  ְוֵאין  ִמין  ַיד  ּבְ ִנְמְצאּו  ּכֹוֵתב.  ׁשֶ הּוא 
ִרים. ְוֵאין  ׁשֵ ַיד ּגֹוי — ּכְ ְנזּו. ִנְמְצאּו ּבְ ָתָבן — ִיּגָ ּכְ
ָיֵתר  ין ּוְמזּוזֹות ִמן ַהּגֹוִים ּבְ ִפּלִ לֹוְקִחין ְסָפִרים ּתְ
יל אֹוָתם ְלָגְנָבם ּוְלָגְזָלם. ּלֹא ְלַהְרּגִ ֵמיֶהן, ׁשֶ ַעל ּדְ

י  ּבֵ ָתָבן ַעל ּגַ ּכְ ים ּוְמזּוזֹות ׁשֶ ִפּלִ  ֵסֶפר ּתֹוָרה ּתְ יד

י  ּבֵ ּגַ ַעל  אֹו  ֵמִאים  ַהּטְ ָועֹוף  ְוַחָּיה  ֵהָמה  ּבְ עֹור 

ביאור

ַהּכֹל ּגֹוְרִסין.  ָתב. מן הזיכרון. ׁשֶ ּלֹא ִמן ַהּכְ ׁשֶ
פרשיות אלו ידועות על פה. 

יג. ִמין. כופר במציאות הבורא וייחודו )כמפורט 
ְרפּו. שאין בהם קדושה  בהלכות תשובה ג,ז(. ִיּשָׂ
מפני שהמין אינו מאמין בקדושת השם, וכותב 
את שמות ה' כשאר דברים ולכן לא נתקדש 
השם. ומצווה להשמידם כדי שלא להשאיר זכר 
למינים ולמעשיהם )הלכות יסודי התורה ו,ח(. 
ד. שהמיר דתו )ראה הלכות תשובה ג,ט(.  ּמָ ְמׁשֻ
מֹוֵסר. מלשין על חברו לגויים )ראה שם ג,יב(. 
ּכֹוֵתב.  ּה הּוא ׁשֶ יָרה ּוַמֲאִמין ּבָ ׁשִ ְזָהר ַעל ַהּקְ ּמֻ ל ׁשֶ ּכָ
ונשים, עבדים, קטנים וגויים אינם מוזהרים על 
קשירת תפילין, ומשומד ומוסר אינם מאמינים 
ְנזּו. שספק הוא אם כתבן  ַיד ִמין... ִיּגָ בה. ִנְמְצאּו ּבְ
ִרים. שסתם  ׁשֵ ַיד ּגֹוי ּכְ המין או אחר. ִנְמְצאּו ּבְ
גוי אינו כותב תפילין, ומן הסתם כתבן ישראל. 
ֵמיֶהן. במחיר גבוה משווים )בדומה  ָיֵתר ַעל ּדְ ּבְ
לפדיון שבויים, ראה הלכות מתנות עניים ח,יב(.

פסקים ושיטות

ּלֹא ִמן  ין ּוְמזּוזֹות ׁשֶ ִפּלִ ר ִלְכּתֹב ּתְ ראה לקמן ז,ה-ו(. ּוֻמּתָ
ּיֹות ֵאּלּו.  ָרׁשִ ַהּכֹל ּגֹוְרִסין ּפָ ָתב. שו"ע או"ח לב,כט. ׁשֶ ַהּכְ
ואם הפרשיות אינן שגורות בפיו, צריך לכתוב מן הכתב 
או על פי אחר שיקריא לו )שו"ע ומשנ"ב(. ואם קורא 
על פי אחר המקריא לו, צריך לחזור ולקרוא בפיו, ואז 
יכתוב. ואם הסופר איננו יודע לקרוא, אינו רשאי לכתוב 
כלל )שו"ע סעיפים ל-לא(. והאחרונים כתבו שמצווה 
מן המובחר לכתוב תמיד מן הכתב ולחזור על המילים 
בפיו לפני כתיבתן )משנ"ב(. ֲאָבל ֵסֶפר ּתֹוָרה וכו'. שו"ע 
יו"ד רעד,ב. ֲאָבל ֵסֶפר ּתֹוָרה וכו'. וצריך גם שיקרא בפיו 

כל תיבה קודם שיכתבנה )שו"ע(.
ְרפּו. שו"ע  ָתָבן ִמין ִיּשָׂ ּכְ ין ּוְמזּוזֹות ׁשֶ ִפּלִ יג. ֵסֶפר ּתֹוָרה ּתְ
ָתָבן ִמין. לפי  ּכְ או"ח לט,ד, שלד,כא, יו"ד רפא,א. ׁשֶ
שיטת הרמב"ם המינים הם הכופרים במציאות הבורא 
וייחודו. אולם לדעת רש"י וראשונים נוספים ה'מין' הוא 
כינוי לאדם האדוק בעבודה זרה )ראה רמב"ם הלכות 
תשובה ג,ז ובפסקים ושיטות שם(. לפי דעתם ספר 
תורה שכתבו מין נשרף משום שבוודאי נכתב לשם 
עבודה זרה, וכשיטה זו פסק השו"ע )ראה ב"י או"ח לט,ד 
ובה"ל שם, ב"י ושו"ע שלד,כא, שו"ע יו"ד רפא,א וש"ך 
ְרפּו. ולגבי  ָתָבן ִמין ִיּשָׂ ּכְ ין ּוְמזּוזֹות ׁשֶ ִפּלִ שם(. ֵסֶפר ּתֹוָרה ּתְ

תפילין הביא השו"ע דעה שיש לגנזם, משום שלא מצוי 
שמין יכתוב תפילין לשם עבודה זרה )ונראה שהוא הדין 
במזוזה(. ורבים מן האחרונים פסקו כדעה הראשונה, 
ד וכו'.  ּמָ ָרֵאל ְמׁשֻ ָתָבן ּגֹוי אֹו ִיׂשְ שיש לשרפם )משנ"ב(. ּכְ
ד.  ּמָ ָרֵאל ְמׁשֻ שו"ע או"ח לט,א, יו"ד רפא,א, רפא,ג. ִיׂשְ
שהוא משומד לעבוד עבודה זרה )שו"ע(. והוא הדין 
אם הוא מחלל שבת בפרהסיא, או שהוא מומר לעברה 
אחרת להכעיס. אבל אם עובר עברה אחת לתיאבון, לא 
נפסל. ויש הסוברים שגם מומר לתיאבון פסול לכתיבת 
סת"ם. ואם איננו חושש להניח תפילין, נחשב 'אינו 
בקשירה', ופסול, אלא אם כן היה זה לתיאבון ממש, 
כגון שממהר לעסקיו )מג"א(. גר שנתגייר ואחר כך חזר 
לסורו מחמת יראה שלא יהרגוהו, כשר לכתוב סת"ם 
ַיד ִמין ְוֵאין ָידּוַע ִמי  )שו"ע לט,ג, יו"ד רפא,ב(. ִנְמְצאּו ּבְ
ַיד ּגֹוי  ָתָבן וכו'. שו"ע או"ח לט,ה-ז, יו"ד רפא,א. ִנְמְצאּו ּבְ ּכְ
ִרים. ויש אומרים שיגנזו )שו"ע(. ְוֵאין לֹוְקִחין ְסָפִרים  ׁשֵ ּכְ
ֵמיֶהן. כתב השו"ע  ָיֵתר ַעל ּדְ ין ּוְמזּוזֹות ִמן ַהּגֹוִים ּבְ ִפּלִ ּתְ
שאין קונים מהם כאשר דורשים הרבה יותר מדמיהם, 
אך בדמיהם או במעט יותר מדמיהם יש חיוב על 
 הציבור לקנותם מן הגוים ולגנזם, כדי שלא יזלזלו בהם 

)שו"ע(.

י עֹור  ּבֵ ין ּוְמזּוזֹות ַעל ּגַ  ֵאין ּכֹוְתִבין ְסָפִרים ּוְתִפּלִ י

ֵמִאין, ֲאָבל ּכֹוְתִבין  ֵהָמה ְטֵמָאה ְוַחָּיה ָועֹוף ַהּטְ ּבְ
הֹוִרים, ַוֲאִפּלּו  ֵהָמה ְוַחָּיה ָועֹוף ַהּטְ י עֹור ּבְ ּבֵ ַעל ּגַ
י עֹור  ּבֵ ּגַ ֶהן. ְוֵאין ּכֹוְתִבין ַעל  ּלָ ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ׁשֶ
ֵאין ֻזֲהָמתֹו ּפֹוֶסֶקת  ֵני ַהֻּזֲהָמה, ׁשֶ הֹור, ִמּפְ ג ַהּטָ ַהּדָ

ֲעָבָדה. ּבַ

ל  ין אֹו ׁשֶ ִפּלִ ל ּתְ ל ֵסֶפר ּתֹוָרה ּוְקָלף ׁשֶ ִויל ׁשֶ  ּגְ יא

ָדן  ָמן, ְוִאם ִעּבְ ד אֹוָתן ִלׁשְ ֵסֶפר ּתֹוָרה — ָצִריְך ְלַעּבֵ
ָדן ַהּגֹוי —  סּוִלין. ְלִפיָכְך, ִאם ִעּבְ ָמן — ּפְ ּלֹא ִלׁשְ ׁשֶ
ֶזה  עֹור  ד  ְלַעּבֵ לֹו  ָאַמְרנּו  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  סּוִלין,  ּפְ
ַעת  ּדַ ַעל  ַהּגֹוי  ׁשֶ ין,  ִפּלִ ַהּתְ ם  ְלׁשֵ ֶפר אֹו  ַהּסֵ ם  ְלׁשֵ
אֹותֹו.  ֹוֵכר  ַהּשׂ ַעת  ּדַ ַעל  לֹא  ה,  עֹוׂשֶ הּוא  ַעְצמֹו 
הּו  מֹו, ִאם ָעׂשָ ה ִלׁשְ ִריְך ַמֲעׂשֶ ּצָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ְלִפיָכְך, ּכָ
ָמּה. סּול. ּוְמזּוָזה ֵאיָנּה ְצִריָכה ֲעָבָדה ִלׁשְ ַהּגֹוי — ּפָ

ֵאין ּכֹוְתִבין ֵסֶפר ּתֹוָרה  יַני ׁשֶ ה ִמּסִ  ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ יב

ֵאיָנן  ין  ִפּלִ ּתְ ֲאָבל  ְרטּוט.  ׂשִ ּבְ א  ֶאּלָ ְמזּוָזה,  ְולֹא 
ִלְכּתֹב  ר  ּוֻמּתָ ין.  ְמֻחּפִ ֵהן  ׁשֶ ְלִפי  ְרטּוט,  ׂשִ ְצִריִכין 

ביאור

ֵאין ֻזֲהָמתֹו  ֲהָמה. הלכלוך והסרחון. ׁשֶ י. ַהּזֻ
ֲעָבָדה. שאין בתהליך העיבוד בכדי  ּפֹוֶסֶקת ּבַ

להעביר את הלכלוך ממנו.

ַעת  ָמן. בכוונה לשם מצווה. ַעל ּדַ יא. ִלׁשְ
ַעְצמֹו. יש לו כוונה עצמאית ואינה תלויה 
ה  ִריְך ַמֲעׂשֶ ּצָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ במה שאמרו לו. ּכָ
מֹו. כגון טווית חוטי הציצית )הלכות  ִלׁשְ
ציצית א,יא( וכתיבת הגט )הלכות גירושין 
ָמּה.  ג,טו-טז(. ּוְמזּוָזה ֵאיָנּה ְצִריָכה ֲעָבָדה ִלׁשְ
שלא נאמר בה דין זה )לטעם הדבר ראה 

שו"ת הרמב"ם שלד(.

ְרטּוט. לפני הכתיבה שורטים בסכין  ׂשִ יב. ּבְ
את השורות על הקלף, כדי שהכתיבה 
ין. מכוסים  ֵהן ְמֻחּפִ תהיה ישרה. ְלִפי ׁשֶ

בבית התפילין. 

פסקים ושיטות

י. שו"ע או"ח לב,יב, יו"ד רעא,א.

ָמן וכו'. שו"ע או"ח לב,ח-ט,  ד אֹוָתן ִלׁשְ יא. ָצִריְך ְלַעּבֵ
ָמן וכו'. וטוב להוציא  ד אֹוָתן ִלׁשְ יו"ד רעא,א. ָצִריְך ְלַעּבֵ
בשפתיו בתחילת העיבוד, שהוא מעבדו לשמה. ְוִאם 
סּוִלין. קלף שעיבדו לשם ספר  ָמן ּפְ ּלֹא ִלׁשְ ָדן ׁשֶ ִעּבְ
תורה כשר לתפילין ולמזוזות, משום שקדושת ספר 
תורה חמורה מכולם. ואם עיבדו לשם תפילין כשר 
אף למזוזה. אך אם עיבדו לשם מזוזה, כשר רק למזוזה 
)שו"ע ואחרונים(. וכתבו האחרונים שטוב לעבד תמיד 
לשם ספר תורה ולהתנות שניתן יהיה להשתמש 
בעור לכל צורך אחר, וכך יוכשר גם לתפילין ולמזוזה 
סּוִלין. השו"ע הביא את  ָדן ַהּגֹוי ּפְ )משנ"ב(. ְלִפיָכְך ִאם ִעּבְ
דעת הרא"ש שאם ישראל עומד על גבי הגוי ומסייעו 
בעיבוד, כשר. וכתב הרמ"א שכך נוהגים. ּוְמזּוָזה ֵאיָנּה 
ָמּה. שו"ע יו"ד רפח,ה. ּוְמזּוָזה ֵאיָנּה  ְצִריָכה ֲעָבָדה ִלׁשְ
ָמּה. השו"ע פסק שמזוזה צריכה עיבוד  ְצִריָכה ֲעָבָדה ִלׁשְ
לשמה לכתחילה, אך אם אין לו עור מעובד לשמה, 

יכתבנה על עור שאיננו מעובד לשמה, עד שישיג עור 
ראוי. והאחרונים כתבו שמכיוון שלרוב הפוסקים אסור 
להשתמש בעור כזה גם בדיעבד, יקבענה בלא ברכה 

)ש"ך(.

ְרטּוט.  ׂשִ א ּבְ ֵאין ּכֹוְתִבין ֵסֶפר ּתֹוָרה ְולֹא ְמזּוָזה ֶאּלָ יב. ׁשֶ
ֵאין ּכֹוְתִבין ֵסֶפר ּתֹוָרה ְולֹא  שו"ע יו"ד רעא,ה, רפח,ח. ׁשֶ
ְרטּוט. ולא ישרטט בעופרת וכיוצא בה,  ׂשִ א ּבְ ְמזּוָזה ֶאּלָ
באופן שצובע )שו"ע(. וצריך לכתוב ביד ימין )שו"ע 
ְרטּוט. שו"ע או"ח  ין ֵאיָנן ְצִריִכין ׂשִ ִפּלִ סעיף ז(. ֲאָבל ּתְ
ְרטּוט. והשו"ע כתב  ין ֵאיָנן ְצִריִכין ׂשִ ִפּלִ לב,ו. ֲאָבל ּתְ
שצריך לשרטט את השורה העליונה )כדין שרטוט 
בכל כתבי הקודש, ראה לקמן ז,טז בפסקים ושיטות(, 
ובעזרתה יישר את שאר השורות שתחתיה. ואם אינו 
יודע לכתוב בשורות ישרות, ישרטט את כולן )שו"ע(. 
ויש אומרים שצריך לשרטט את גבולות הגיליון למעלה 
ולמטה ומן הצדדים, וכן נוהגים )רמ"א(. ואת השורות יש 
לעשות שוות באורכן )שו"ע סעיף לג. לפרטים נוספים 
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ֶרד  ם ַעל ְמקֹום ַהּגֶ ֵ ר ִלְכּתֹב ֶאת ַהּשׁ ַאֶחֶרת. ּוֻמּתָ
ם. ֻכּלָ ָחק ּבְ ְוַעל ְמקֹום ַהּמְ

ין ּוְמזּוזֹות — ָאסּור ָלֶהם  ִפּלִ  ּכֹוְתֵבי ְסָפִרים ּתְ יז

א ּפֹוֵרס ָעֶליָה  ֶניָה, ֶאּלָ ַלֲהפְֹך ֶאת ַהְיִריָעה ַעל ּפָ
ֶגד אֹו ּכֹוְפָלּה. ּבֶ

ַהּסֹוֵפר  ָאַמר  ׁשֶ ּוְמזּוָזה  ין  ִפּלִ ּתְ ּתֹוָרה   ֵסֶפר  יח

רֹות  י ָהַאְזּכָ ַתְבּתִ ַחת ָידֹו: 'לֹא ּכָ ָּיְצאּו ִמּתַ ַאַחר ׁשֶ
ָמן' — ֵאינֹו ֶנֱאָמן ְלָפְסָלן, ֲאָבל ֶנֱאָמן  ֶהן ִלׁשְ ּבָ ׁשֶ
ְלָפְסָלן?  ֶנֱאָמן  ֵאינֹו  ה  ְוָלּמָ ָכרֹו.  ׂשְ ל  ּכָ ְלַהְפִסיד 
א ְלַהְפִסיד ַעל ַהּלֹוֵקַח אֹו ַעל  ן ֶאּלָ ּוֵ א לֹא ִנְתּכַ ּמָ ׁשֶ
ֲאִמיָרה  ֵאינֹו הּוא ַמְפִסיד ּבַ ה ׁשֶ ָכרֹו, ְוִדּמָ ּשְׂ ֶזה ׁשֶ
רֹות. ְלִפיָכְך, ִאם ָאַמר: 'ֵסֶפר  ַכר ָהַאְזּכָ א ׂשְ זֹו ֶאּלָ
דֹות  ֶהן ֵאיָנן ְמֻעּבָ ּלָ ין ֵאּלּו', 'עֹורֹות ׁשֶ ִפּלִ ֶזה' אֹו 'ּתְ
ֶנֱאָמן  ָכרֹו,  ׂשְ ְלַהְפִסיד  ֱאָמן  ּנֶ ׁשֶ ִמּתֹוְך  ָמן' —  ִלׁשְ
ָהעֹורֹות  ֵאין  ִאם  ׁשֶ יֹוְדִעין  ַהּכֹל  ֲהֵרי  ׁשֶ ְלָפְסָלן, 

ָכר. ָמן, ֵאין ְלֻכּלֹו ׂשָ ִדים ִלׁשְ ְמֻעּבָ

ְכָתב  ּבִ א  ֶאּלָ ּוְמזּוזֹות  ים  ִפּלִ ּתְ ּכֹוְתִבין   ֵאין  יט

ְלַבד.  יָוִני ּבִ ָפִרים ְלָכְתָבן ַאף ּבִ ּסְ ירּו ּבַ ּוִרי. ְוִהּתִ ַאּשׁ
ְוָאַבד,  ׁש  ּבֵ ּתַ ְוִנׁשְ ִמן ָהעֹוָלם  ְיָוִני  ע  ּקַ ּתַ ִנׁשְ ּוְכָבר 
ּוִרי.  א ַאּשׁ ן, ֶאּלָ ּתָ ָלׁשְ ְלִפיָכְך ֵאין ּכֹוְתִבין ַהּיֹום ׁשְ
ק אֹות  ְדּבַ ּלֹא ּתִ ֵדי ׁשֶ ְכִתיָבָתן ּכְ ְוָצִריְך ְלִהָּזֵהר ּבִ
ע  יף ָלּה ֵמַאְרּבַ ֵאין ָהעֹור ַמּקִ ל אֹות ׁשֶ ּכָ ְלאֹות, ׁשֶ

ביאור

ֶרד. מקום שהיתה תיבה וגרדו אותה.  ְמקֹום ַהּגֶ
ָחק. מקום שבו נמחה הדיו במים. ְמקֹום ַהּמְ

ֶניָה. להניח את  יז. ַלֲהפְֹך ֶאת ַהְיִריָעה ַעל ּפָ
הצד הכתוב כלפי מטה, שזהו דרך ביזיון. 

ּכֹוְפָלּה. מקפלה כך שיתכסה הכתב.

ָכרֹו. ואין הקונה  ל ׂשְ יח. ֶנֱאָמן ְלַהְפִסיד ּכָ
מחויב לשלם לו תמורת עבודתו על סמך 
דבריו. ְלַהְפִסיד ַעל ַהּלֹוֵקַח. לגרום הפסד 
ה וכו'. סבר בדמיונו  לקונה כדי לקנטרו. ְוִדּמָ
בטעות, שיקבל את כל שכרו מלבד השכר 
ָכר. במצב  עבור כתיבת השמות. ֵאין ְלֻכּלֹו ׂשָ
כזה שהעור אינו כשר, ברור שלא יקבל שכר 

כלל, ואם אומר כן מניחים שדובר אמת. 

ּוִרי. כתב העברית של ימינו.  ְכָתב ַאּשׁ יט. ּבִ
יָוִני. גם בכתב  ָפִרים. בספרי תורה. ַאף ּבִ ּסְ ּבַ
ע ְיָוִני ִמן ָהעֹוָלם.  ּקַ ּתַ ובלשון יוונית. ּוְכָבר ִנׁשְ
לשון יוונית שעליה דברו חז"ל כבר אינה 

קיימת. 

פסקים ושיטות

ֶרד וכו'. שו"ע או"ח  ם ַעל ְמקֹום ַהּגֶ ֵ ר ִלְכּתֹב ֶאת ַהּשׁ ּוֻמּתָ
לב,כד; יו"ד רעו,ז.

יז. שו"ע יו"ד רעז,א. 

ָכרֹו. אך בכל  ל ׂשְ יח. שו"ע יו"ד רפא,ה. ֶנֱאָמן ְלַהְפִסיד ּכָ
אופן חייב הקונה לשלם לו שכר כאילו כתב חומש 

)רמ"א; ובט"ז כתב שאינו משלם לו כלל(. 

ק אֹות ְלאֹות  ְדּבַ ּלֹא ּתִ ֵדי ׁשֶ ְכִתיָבָתן ּכְ ֵהר ּבִ יט. ְוָצִריְך ְלִהּזָ

ק אֹות  ְדּבַ ּלֹא ּתִ וכו'. שו"ע או"ח לב,ד, יו"ד רעד,ד. ׁשֶ
ְלאֹות. וכתב השו"ע )סעיף ג( שלא יחבר את האל"ף 
והלמ"ד )כפי שנוהגים לעתים מדפיסי הספרים(. וכן 
יש להיזהר שלא ייכנס ראש הלמ"ד לאוויר הה"א או 
החי"ת בשורה שמעליו, אפילו ללא מגע )שו"ע סעיף 
ע רּוחֹוֶתיָה  יף ָלּה ֵמַאְרּבַ ֵאין ָהעֹור ַמּקִ ל אֹות ׁשֶ ּכָ כח(. ׁשֶ
סּוָלה. ואם נכתבה כראוי עם היקף עור, ולאחר מכן  ּפְ
ניקב או נחתך העור סביב האות וכבר איננה מוקפת, 

אֹו  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ַתב  ּכָ ׁשֶ אֹו  ִדין,  ְמֻעּבָ ֵאיָנן  ׁשֶ עֹורֹות 
סּוִלין. ָמן — ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ דֹו ִלׁשְ ּלֹא ִעּבְ ין ַעל עֹור ׁשֶ ִפּלִ ּתְ

ִתיָבה  ַעת ּכְ ין ּוְמזּוָזה, ּוִבׁשְ ִפּלִ  ַהּכֹוֵתב ֵסֶפר ּתֹוָרה ּתְ טו

ֶהן  ּבָ רֹות ׁשֶ ָרה ִמן ָהַאְזּכָ ָנה, ְוָכַתב ַאְזּכָ ּוָ לֹא ָהְיָתה לֹו ּכַ
ם,  ֵ סּוִלין. ְלִפיָכְך, ַהּכֹוֵתב ֶאת ַהּשׁ ָמן — ּפְ ּלֹא ִלׁשְ ׁשֶ
יֶבּנּו.  ְיׁשִ לֹומֹו — לֹא  ׁשְ ָרֵאל ׁשֹוֵאל ּבִ ִיׂשְ ֲאִפּלּו ֶמֶלְך 
מֹות — ֲהֵרי ֶזה ַמְפִסיק  ה ׁשֵ לֹׁשָ ַנִים ׁשְ ָהָיה ּכֹוֵתב ׁשְ

יב. יֵניֶהן ּוֵמׁשִ ּבֵ

לֹא   — ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ִלְכּתֹב  ְלמֹוס  ַהּקֻ ֶאת   ַהּטֹוֵבל  טז

ֵמאֹות  הּוא  ַמְתִחיל  ֲאָבל  ם,  ֵ ַהּשׁ ֵמאֹותֹו  ַיְתִחיל 
אֹותֹו  ּתֹוֶלה   — ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ִלְכּתֹב  ַכח  ׁשָ ָפָניו.  ּלְ ׁשֶ
ּוִמְקָצתֹו  יָטה  ִ ּשׁ ּבַ ם  ֵ ַהּשׁ יטֹות. ֲאָבל ִמְקָצת  ִ ַהּשׁ ין  ּבֵ
ַכח — ּכֹוֵתב  בֹות, ִאם ׁשָ ָאר ַהּתֵ סּול. ּוִבׁשְ לּוי — ּפָ ּתָ
ה  ּמֶ ּבַ ְלַמְעָלה.  ּוִמְקָצָתּה  יָטה  ִ ּשׁ ּבַ ָבה  ַהּתֵ ִמְקָצת 
ְמזּוזֹות  ּבִ ֲאָבל  ּתֹוָרה.  ֵסֶפר  ּבְ ֲאמּוִרים?  ָבִרים  ּדְ
א  ֶאּלָ ַאַחת,  אֹות  ֲאִפּלּו  ֶהן  ּבָ ּתֹוִלין  ֵאין   — ין  ּוְתִפּלִ
ַתב ְוכֹוֵתב  ּכָ ֶ ַכח ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת — ּגֹוֵנז ַמה ּשׁ ִאם ׁשָ

ביאור

ָרה. שם מן השמות הקדושים  טו. ַאְזּכָ
)לפירוטם ראה הלכות יסודי התורה ו,ב(. 
יֶבּנּו. שלא יסיח דעתו מן הכוונה  לֹא ְיׁשִ
ַנִים  )השווה הלכות קריאת שמע ב,טז(. ׁשְ
מֹות. כתב כמה שמות השם  ה ׁשֵ לֹׁשָ ׁשְ

בזה אחר זה.

ְלמֹוס. כלי הכתיבה,  טז. ַהּטֹוֵבל ֶאת ַהּקֻ
ם.  ֵ וטובלו בדיו. לֹא ַיְתִחיל ֵמאֹותֹו ַהּשׁ
שבתחילת השימוש בדיו הוא עלול 
לנטוף מן הקולמוס ולקלקל את הכתב. 
יטֹות. כותב אותו בין  ִ ין ַהּשׁ ּתֹוֶלה אֹותֹו ּבֵ

השורות של הכתב. 

פסקים ושיטות

טו. שו"ע יו"ד רעו,ב-ג. ַהּכֹוֵתב ֵסֶפר ּתֹוָרה וכו'. וגם 
בכתיבה עצמה יש לכוון )ב"י(, ולכן צריך הסופר לומר 
בתחילת הכתיבה 'אני כותב לשם קדושת ספר תורה/

תפילין' )שו"ע או"ח לב,יט, יו"ד רעד,א(. ומלבד זאת, בכל 
פעם שכותב אזכרה, צריך לומר שכותב לשם קדושת 
השם, ואם לא עשה כן, פסול )שו"ע(. ואם כותב כמה 
שמות בבת אחד מספיק לומר פעם אחת )אחרונים(. 
ויש אומרים שאם אמר בפיו בתחילת הכתיבה שכותב 
לשם קדושת ספר תורה או תפילין, מספיק לחשוב בלבו 
לפני כל אזכרה שכותב אותה לשמה ואין צורך לומר 
יֵניֶהן  בפה, ויש להקל כשיטה זו בדיעבד )רמ"א(. ַמְפִסיק ּבֵ
יב. ובמקרה זה לפני כתיבת האזכרה הבאה יחזור  ּוֵמׁשִ

ויאמר שכותב לשם קדושת השם )שו"ע(. 
ְלמֹוס וכו'. שו"ע יו"ד רעו,ד. ַהּטֹוֵבל  טז. ַהּטֹוֵבל ֶאת ַהּקֻ
ְלמֹוס. כתב הרמ"א )רעא,ז( שיש אומרים שאין  ֶאת ַהּקֻ
לכתוב בנוצה אלא בקולמוס של קנה. ולא נהגו כן אלא 

המנהג לכתוב בנוצה של עוף טהור )ערוה"ש סעיף 
ם וכו'. שו"ע יו"ד רעג,ו, רעו,ו.  ֵ ַכח ִלְכּתֹב ֶאת ַהּשׁ לח(. ׁשָ
סּול. ויש אחרונים  לּוי ּפָ יָטה ּוִמְקָצתֹו ּתָ ִ ּשׁ ם ּבַ ֵ ִמְקָצת ַהּשׁ
שהכשירו מקרה כזה בדיעבד )ש"ך(. ואם כתב 'יהודה', 
ושכח לכתוב את הדל"ת, יתלה אותה מעל השורה. ואם 
במקום לכתוב את שם השם כתב 'יהודה', יהפוך את 
הדל"ת לה"א ואחר כך ימחוק את הה"א השניה )שו"ע 
בֹות וכו'. שו"ע יו"ד רעג,ו, רעו,א.  ָאר ַהּתֵ סעיף יב(. ּוִבׁשְ
ֶהן ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת וכו'. שו"ע  ין ֵאין ּתֹוִלין ּבָ ְמזּוזֹות ּוְתִפּלִ ּבִ
ַכח ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת ּגֹוֵנז  יו"ד רפח,ג, או"ח לב,כג. ִאם ׁשָ
ַתב ְוכֹוֵתב ַאֶחֶרת. לשיטת השו"ע פסול זה הוא  ּכָ ֶ ַמה ּשׁ
משום שהכתיבה חייבת להיות כסדר הכתיבה בתורה 
)'כסדרן'(. לפי שיטה זו בכל מקרה שהאות נכתבה שלא 
כתקנה עד כדי כך שאין צורתה עליה, אסור לתקנה. 
ובשו"ע ובפוסקים )סעיפים כה-כז( הובאו פרטים רבים 
הנוגעים לתיקונים אסורים ומותרים מחמת דין 'כסדרן'. 
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ל רֹאׁש — ּכֹוְתִבין  ין? ׁשֶ ִפּלִ יַצד ּכֹוְתִבין ֶאת ַהּתְ  ּכֵ א

ל  ּכָ ְוגֹוְלִלין  ָעה ְקָלִפים,  ּיֹות ַעל ַאְרּבָ ָרׁשִ ַהּפָ ע  ַאְרּבַ
ים  ּתִ ָעה ּבָ ַאְרּבָ יִחין אֹוָתן ּבְ ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַבּדֹו, ּוַמּנִ
ל ָיד — ּכֹוְתִבין ֶאת  ְוׁשֶ עֹור ֶאָחד.  ִרין ּבְ ֵהן ְמֻחּבָ ׁשֶ
ֶאָחד,  ְקָלף  ַעל  ין  ּפִ ּדַ ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ּיֹות  ָרׁשִ ַהּפָ ע  ַאְרּבַ
יחֹו  ּוַמּנִ תֹו,  ִלְתִחּלָ ִמּסֹופֹו  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ִמין  ּכְ ְוגֹוְללֹו 

ַבִית ֶאָחד. ּבְ

תּוָמה  ה ַהּסְ ִאם ָעׂשָ ּיֹות, ׁשֶ ָרׁשִ ּפָ  ְוָצִריְך ְלִהָּזֵהר ּבַ ב

לֹׁש  ְוׁשָ ָסָלן.  ּפְ  — ְסתּוָמה  תּוָחה  ַהּפְ אֹו  תּוָחה  ּפְ
ה  ּוָפָרׁשָ תּוחֹות,  ּפְ ן  ּלָ ּכֻ  — ָהִראׁשֹונֹות  ּיֹות  ָרׁשִ ַהּפָ

מַֹע' — ְסתּוָמה. ִהיא 'ְוָהָיה ִאם ׁשָ ַאֲחרֹוָנה, ׁשֶ

ן  ְעּתָ ִּיְהיּו ַאְרּבַ ָמֵלא ְוָחֵסר, ַעד ׁשֶ  ְוָצִריְך ְלִהָּזֵהר ּבְ ג

דּוק,  ֵסֶפר ּתֹוָרה ַהּבָ תּובֹות ּבְ ֵהן ּכְ ָמה ׁשֶ תּובֹות ּכְ ּכְ
ִּיְמחֹק ַהָּיֵתר,  ַסל, ַעד ׁשֶ ַתב ֶהָחֵסר ָמֵלא — ּפָ ִאם ּכָ ׁשֶ

ביאור

עֹור ֶאָחד.  ִרין ּבְ ֵהן ְמֻחּבָ ים ׁשֶ ּתִ ָעה ּבָ ַאְרּבָ א. ּבְ
בארבעה תאים שעשויים מחתיכה אחת 
של עור )לאופן העשייה ראה לקמן ג,ב-ג(. 
ין. ארבע עמודות על אותו  ּפִ ָעה ּדַ ַאְרּבָ ּבְ

הקלף.

תּוָמה. פרשה המתחילה באמצע  ב. ַהּסְ
תּוָחה. פרשה המתחילה  השורה. ַהּפְ
בשורה חדשה )לפירוט דיני הפרשות 

הללו ראה לקמן ח,א-ב(.

ָמֵלא ְוָחֵסר. אין לשנות את הכתיב  ג. ּבְ
דּוק.  המלא או החסר של התיבות. ַהּבָ

שאין בו טעויות. 

פסקים ושיטות

ין וכו'. ונהגו  ִפּלִ יַצד ּכֹוְתִבין ֶאת ַהּתְ א. שו"ע או"ח לב,ב. ּכֵ
לכתוב את פרשיות התפילין של ראש בארבע שורות, 

ואת של יד בשבע )שו"ע או"ח לה,א(. 

תּוָחה אֹו  תּוָמה ּפְ ה ַהּסְ ִאם ָעׂשָ ב. שו"ע או"ח לב,לו. ׁשֶ
ָסָלן. ויש מכשירים בכולן פתוחות  תּוָחה ְסתּוָמה ּפְ ַהּפְ
מַֹע ְסתּוָמה.  ִהיא ְוָהָיה ִאם ׁשָ ה ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ )רמ"א(. ּוָפָרׁשָ
ויעשנה סתומה על ידי שיתחיל אותה באמצע שורה, 
ויניח לפניה רווח כדי תשע אותיות. ואף שבאופן זה 
היא סתומה רק לדעת הרמב"ם, ולא לדעת הרא"ש 
)ראה לקמן ח,א-ב בפסקים ושיטות(, כיוון שחייב 
להתחיל את הפרשה בדף חדש ולא יכול לצאת ידי 
שניהם, יעשה כדעת הרמב"ם )שו"ע ומשנ"ב(. וכתב 
הרמ"א שהמנהג במדינות אשכנז הוא להתחיל פרשה זו 
בתחילת שורה ולעשותה פתוחה כמו שאר הפרשיות, 
וסומכים על דעות המכשירים בכולן פתוחות. ונחלקו 

האחרונים אם לדבוק במנהג שהביא הרמ"א משום 
שאי אפשר לעשותה סתומה לכל הדעות וכדי שלא 
להוציא לעז על דורות הראשונים )מג"א(, או שטוב 
יותר לעשות כדברי השו"ע )גר"א(. ויש שכתבו להשאיר 
בסוף הפרשה הקודמת רווח פחות מתשע אותיות, 
ובתחילת הפרשה יניח גם כן רווח כזה, ובאופן כזה 
תיחשב הפרשה לסתומה לכל השיטות )ט"ז(, וכתב 

ערוה"ש )סעיף סג( שכך נהגו לעשות.

ִאם  ָמֵלא ְוָחֵסר וכו'. שו"ע או"ח לב,כ. ׁשֶ ֵהר ּבְ ג. ְוָצִריְך ְלִהּזָ
ְמחֹק וכו'. שו"ע או"ח לב,כג.  ּיִ ַסל ַעד ׁשֶ ַתב ֶהָחֵסר ָמֵלא ּפָ ּכָ
ֵתר. ויכול למחוק רק בתחילת מילה או  ְמחֹק ַהּיָ ּיִ ַעד ׁשֶ
בסופה, אבל לא ימחוק אות יתירה באמצע מילה, 
משום שהופך אותה לשתי מילים )שו"ע(. כתב השו"ע 
שכל אות שנכתבה שלא כתקנה, אין לתקנה בעזרת 
גרירה או מחיקה של דיו, משום שנאמר 'וכתבתם' 

ִני ֶרק ׁשֵ ּפֶ
פרשיות התפילין
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א ק ב -  ֵאינֹו  ינֹוק ׁשֶ ֵאין ַהּתִ סּוָלה. ְוָכל אֹות ׁשֶ רּוחֹוֶתיָה — ּפְ
סּוָלה.  ּפְ  — ִלְקרֹוָתּה  ָיכֹול  ָסָכל  ְולֹא  ָחָכם  לֹא 
ּלֹא  ׁשֶ ָהאֹוִתּיֹות,  צּורֹות  ּבְ ְלִהָּזֵהר  ָצִריְך  ְלִפיָכְך 
"ף  ּכַ ְולֹא  ְליֹו"ד,  ָוא"ו  ְולֹא  ְלָוא"ו  ַהּיֹו"ד  ְדֶמה  ּתִ
ְולֹא  ְלֵרי"ׁש  א"ל  ּדַ ְולֹא  ְלַכ"ף,  י"ת  ּבֵ ְולֹא  ְלֵבי"ת 
ָּירּוץ  ׁשֶ ַעד  ֶהן,  ּבָ ּיֹוֵצא  ּכַ ל  ּכָ ְוֵכן  ְלַדא"ל,  ֵרי"ׁש 

ֶהן. ַהּקֹוֵרא ּבָ

ֶקב.  ַהּנֶ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ִיְכּתֹב  לֹא  ָנקּוב —  ָהָיה  ׁשֶ  עֹור  כ

ר  יֹו עֹוֶבֶרת ָעָליו — ֵאינֹו ֶנֶקב, ּוֻמּתָ ַהּדְ ְוָכל ֶנֶקב ׁשֶ
ָהעֹוף  עֹור  ַעל  ִלְכּתֹב  ר  ֻמּתָ ְלִפיָכְך  ָעָליו.  ִלְכּתֹב 
ב  ִנּקַ ִאם  בּו:  ְכּתְ ּנִ ׁשֶ ַאַחר  ָהעֹור  ב  ִנּקַ ד.  ְתַעּבֵ ּנִ ׁשֶ
ְוֵכן  ִמי"ם  ּתֹוְך  אֹו  ֵה"א  ּתֹוְך  גֹון  ּכְ ָהאֹות,  תֹוְך  ּבְ
ל אֹות ַעד  ָּיֵרְך ׁשֶ ב ּבַ ר; ִנּקַ ׁשֵ ָאר אֹוִתּיֹות — ּכָ ׁשְ ּבִ
ה —  ה ְמלֹא אֹות ְקַטּנָ ּנָ ֵּייר ִמּמֶ ּתַ ְפְסָקה: ִאם ִנׁשְ ּנִ ׁשֶ
ְדֶמה ְלאֹות ַאֶחֶרת; ְוִאם לֹא  ּלֹא ּתִ ר, ְוהּוא ׁשֶ ׁשֵ ּכָ

סּוָלה. ה — ּפְ ה ְמלֹא אֹות ְקַטּנָ ּנָ ֵּיר ִמּמֶ ּתַ ִנׁשְ

ביאור

ע רּוחֹוֶתיָה. שאין  יף ָלּה ֵמַאְרּבַ ֵאין ָהעֹור ַמּקִ ׁשֶ
מכל צדדיה גליון חלק. לֹא ָחָכם. שמנחש 
הכתוב מדעתו. ְולֹא ָסָכל. שבגלל שינוי מועט 
רּוץ  ּיָ א"ל. האות דל"ת. ׁשֶ כבר אינו מבין. ּדַ
ֶהן. שיוכל לקרוא במרוצה ובקלות. ַהּקֹוֵרא ּבָ

יֹו עֹוֶבֶרת ָעָליו. הדיו מכסה את  ַהּדְ כ. ׁשֶ
הנקב. עֹור ָהעֹוף. הגם שיש בו נקבים, הם 
ל אֹות  ֵרְך ׁשֶ ּיָ ב ּבַ קטנים ומתכסים בדיו. ִנּקַ
ְפְסָקה. הנקב חתך את ירך האות,  ּנִ ַעד ׁשֶ
ה. ניתן לקרוא  וקיצר אותה. ְמלֹא אֹות ְקַטּנָ
את האות שנשתיירה כאות שלמה וקטנה.

כתב האריז"לכתב אשכנזי )ב"י(כתב ספרדי

צורת 
אותיות 
סת"ם

פסקים ושיטות

ע  יף ָלּה ֵמַאְרּבַ כשרה )רמ"א ומשנ"ב סעיף טז(. ַמּקִ
רּוחֹוֶתיָה. וגם למעלה מן הכתב צריך להשאיר קלף חלק, 
בשביל שכשיכתוב למ"ד יהיה מקום לראשה. ולמטה 
ישאיר בשביל רגלה של כ"ף סופית. ובצדדים לא חייב 
להשאיר, אך נהגו להשאיר גם שם )שו"ע ורמ"א סעיף 
לב(. ויש הסוברים שצריך להשאיר למעלה מראשה 
של למ"ד ולמטה מרגלה של כ"ף סופית )אחרונים(. 
ֵאינֹו לֹא ָחָכם ְולֹא ָסָכל וכו'.  ינֹוק ׁשֶ ֵאין ַהּתִ ְוָכל אֹות ׁשֶ
ינֹוק... ָיכֹול ִלְקרֹוָתּה  ֵאין ַהּתִ שו"ע או"ח לב,טז. ְוָכל אֹות ׁשֶ
סּוָלה. בשו"ע הובא דין זה בקשר לאותיות שנכתבו  ּפְ
כתקנן ואחר כך נפגמו באופן חלקי, שאם תינוק יודע 
לקרותן כשרות, ואם לא פסולות. וכתב הרמ"א שקריאת 
התינוק מועילה רק באות שמחמת הפגם דומה לאות 
אחרת )כגון נו"ן סופית שנפגמה ודומה לו"ו( אך באותיות 
שכשנפגמות מאבדות את צורתן לחלוטין, אין להכשיר 
על ידי תינוק. וכשמראים לתינוק אין צורך להסתיר 
ֵהר  לו את האותיות הסמוכות )שו"ע(. ְלִפיָכְך ָצִריְך ְלִהּזָ
צּורֹות ָהאֹוִתּיֹות וכו'. שו"ע או"ח לו,א, יו"ד רעד,ה.  ּבְ
צּורֹות ָהאֹוִתּיֹות. ולכתחילה יכתוב  ֵהר ּבְ ְלִפיָכְך ָצִריְך ְלִהּזָ
בכתיבה תמה, בצורות האותיות כפי שנתבארו בספרי 

הפוסקים, וידועות אצל הסופרים )ראה ב"י או"ח לו, 
ומשנת סופרים לבעל המשנ"ב(. ואם שינה את גופן 
הכתיבה, כשר )רמ"א( ובתנאי שצורת האות הבסיסית 
נשמרת )אחרונים(. וכתבו הפוסקים שגופן האותיות 
שונה ממקום למקום, ואין הדבר פוסל כל עוד מקפידים 
כראוי על ההבדלים בין האותיות )טור(. וכיום ידועות 
שתי שיטות מרכזיות: הכתב הספרדי הידוע ככתב 
וועלי"ש, והכתב האשכנזי הידוע ככתב הב"י. ובשיטת 
הב"י קיימת תת שיטה של האריז"ל הנבדלת ממנה 
בצורת כמה מן האותיות. )ראה ערוה"ש יו"ד רעד,יג(.

ב ָהעֹור  ָהָיה ָנקּוב וכו'. שו"ע או"ח לב,יג. ִנּקַ כ. עֹור ׁשֶ
תֹוְך  ב ּבְ בּו וכו'. שו"ע או"ח לב,טו-טז. ִאם ִנּקַ ְכּתְ ּנִ ַאַחר ׁשֶ
ר. ואפילו אם הנקב ממלא את כל החלל,  ׁשֵ ָהאֹות... ּכָ
כשר. אך בירושלמי משמע שעל האות להיות מוקפת 
גוויל גם בצדה הפנימי )ראה לעיל הי"ט(, ולכן פסול 
ר.  ׁשֵ ה ּכָ ה ְמלֹא אֹות ְקַטּנָ ּנָ ר ִמּמֶ ּיֵ ּתַ במקרה כזה )שו"ע(. ִנׁשְ
ואם ניקבה רגלה הפנימית של הה"א, כל עוד נשאר 
ממנה כל שהוא, כשרה לשיטת הרא"ש )שו"ע(. ולשאר 
הפוסקים צריך שישאר ממנה לפחות כמלוא אות קטנה, 

וכן הלכה )רמ"א(.
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מַֹע" — ָחֵסר, "ִמְצוַֹתי" —  ה ְרִביִעית: "ְוָהָיה ִאם ׁשָ ָרׁשָ  ּפָ ז

ָמֵלא,   — "ּוַמְלקֹוׁש"  ָמֵלא,   — "יֹוֶרה"  ַאַחת,  ָוא"ו  ּבְ
ָמֵלא,   — ֲחִויֶתם"  ּתַ "ְוִהׁשְ ָוא"ו,  ָחֵסר   — ָך"  "ְוִתירֹׁשְ
ָחֵסר,  "נֵֹתן" —  ָחֵסר,  "ַהּטָֹבה" —  ָמֵלא,  "ְיבּוָלּה" — 
 — "ְלטֹוָטפֹת"  ָמֵלא,   — "ְלאֹות"  ָחֵסר,   — "אָֹתם" 
ִנָּיה, "ֵעיֵניֶכם" — ָמֵלא, "אָֹתם" — ָחֵסר,  ָחֵסר ָוא"ו ׁשְ
ָמֵלא,   — "ּוְבקּוֶמָך"  ִנָּיה,  ׁשְ יֹו"ד  לֹא  ּבְ  — ֵביֶתָך"  "ּבְ
ִנָּיה,  ׁשְ יֹו"ד  לֹא  ּבְ  — יֶתָך"  "ּבֵ ָמֵלא,   — "ְמזּוזֹות" 

ָעֶריָך" — ָמֵלא, "ַלֲאבֵֹתיֶכם" — ָחֵסר ָוא"ו. "ּוִבׁשְ

מֹו ַזְי"ִנין  ל אֹוִתּיֹות, ְוֵהן ּכְ ָתִגין ׁשֶ  ְוָצִריְך ְלִהָּזֵהר ּבְ ח

תּוִבין  ּכְ ֵהן  ׁשֶ ָמה  ּכְ ג,  ּתָ ָלּה  ֵּיׁש  ׁשֶ ְזקּופֹות ַעל ָהאֹות 
ע  ַאְרּבַ ּבְ ֵסֶפר ּתֹוָרה. ְוֵאּלּו ֵהן ָהאֹוִתּיֹות ַהְמֻתָּיגֹות ׁשֶ ּבְ

ּיֹות ָהֵאּלּו: ָרׁשִ ּפָ

ְלַבד, ְוִהיא  ּה אֹות ַאַחת ּבִ ה ִראׁשֹוָנה — ֵיׁש ּבָ ָרׁשָ  ּפָ ט

ַזְי"ִנין.  ה  לֹׁשָ ל "ִמָּיִמים" — ָעֶליָה ׁשְ ִמי"ם ְסתּוָמה ׁשֶ
ַאַחת  ְוָכל  אֹוִתּיֹות,  ָחֵמׁש  ּה  ּבָ ֵיׁש   — ִנָּיה  ׁשְ ה  ָרׁשָ ּפָ
ַזְי"ִנין,  ָעה  ַאְרּבָ ן  ּתָ ֵמֲחִמׁשְ ֵה"א  ל  ּכָ ְוַעל  ֵה"א,  ֵמֶהן 
ל  ל "ּוְנָתָנּה", ְוֵה"א ִראׁשֹוָנה ְוַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ְוֵהן: ֵה"א ׁשֶ
ל "ָיְדָכה". ל "ַוַּיֲהרֹג", ְוֵה"א ׁשֶ ה", ְוֵה"א ׁשֶ י ִהְקׁשָ "ּכִ

ֵהן:  ְוֵאּלּו  ּה ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות,  ּבָ ֵיׁש  ית —  ִליׁשִ ׁשְ ה  ָרׁשָ ּפָ
ל  ה ַזְי"ִנין, ְוקֹו"ף ׁשֶ לֹׁשָ ל "ּוְבקּוֶמָך" ֵיׁש ָעֶליָה ׁשְ קֹו"ף ׁשֶ
"א  ה ַזְי"ִנין, ְוֵטי"ת ֵטי"ת ּפֵ לֹׁשָ ם" ֵיׁש ָעֶליָה ׁשְ ְרּתָ "ּוְקׁשַ
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מֹו ַזְי"ִנין ְזקּופֹות ַעל ָהאֹות. התגים  ח. ּכְ
נראים כצורת אות זי"ן דקיקה שזקופה 

על ראש האות )לקמן ז,ח(.

ט. ִמי"ם ְסתּוָמה. מ"ם סופית, הסגורה 
מכל הצדדים.

פסקים ושיטות

ה. ויש פוסקים הסבורים  ִנּיָ ז. ְלטֹוָטפֹת ָחֵסר ָוא"ו ׁשְ
שגם כאן, בדומה לפרשה שלישית, כותבים 'לטטפת' 
חסר שני וא"וין )ב"י(. ולמעשה כותבים כדעת הרמב"ם 

)קה"ס(.

ל אֹוִתּיֹות וכו'.  ָתִגין ׁשֶ ֵהר ּבְ ח. שו"ע או"ח לו,ג. ְוָצִריְך ְלִהּזָ
כתב השו"ע שיש לתייג כל מקום שמופיעה אות 
מאותיות שעטנ"ז ג"ץ )וראה לקמן ה,ג, ז,ח(. והביא 
שהסופרים נהגו לתייג גם אותיות אחרות )על יסוד 

שיטת הרמב"ם ופוסקים אחרים(. והיום נוהגים על 
פי הקבלה לתייג בתג אחד גם את האותיות בד"ק 
מֹו ַזְי"ִנין ְזקּופֹות. באופן כתיבת התגים יש  חי"ה. ְוֵהן ּכְ
פרטים רבים המבוארים בספרי הפוסקים )ראה ב"י(.

ַסל.  ֶהן לֹא ּפָ ִגין אֹו הֹוִסיף ְוָגַרע ּבָ ה ַהּתָ ט. ְוִאם לֹא ָעׂשָ
וגם לשיטת השו"ע שיש לתייג את האותיות שעטנ"ז 
ג"ץ, אם לא תייג לא פסל. ויש הפוסלים אם לא תייג 
אותיות שעטנ"ז ג"ץ, ולכן יש להחמיר לתקנם )משנ"ב(.

ָנה. ְוֵאּלּו  ּקָ ַסל, ְוֵאין לֹו ּתַ ֵלא ָחֵסר — ּפָ ַתב ַהּמָ ְוִאם ּכָ
ּיֹות ֵאּלּו: ָרׁשִ ע ּפָ ַאְרּבַ ֵּיׁש ּבְ ֵלאֹות ׁשֶ ֵהן ַהֲחֵסרֹות ְוַהּמְ

 — "ָזכֹור"  ָמֵלא,   — כֹור"  "ּבְ ִלי",  ׁש  "ַקּדֶ  ִראׁשֹוָנה:   ד

חֶֹזק" — ָחֵסר, "הֹוִציא" — ָמֵלא, "יְֹצִאים" — ָחֵסר  ָמֵלא, "ּבְ
ָוא"ו, "ְיִביֲאָך" — ָמֵלא, "ְוָהֱאמִֹרי" — ָחֵסר, "ְוַהְיבּוִסי" — 
ָחֵסר,  "ָהֲעבָֹדה" —  ָוא"ו,  ָחֵסר  "ַלֲאבֶֹתיָך" —  ָמֵלא, 
ִביִעי" — ָמֵלא, "ַמּצֹות" — ָמֵלא,  ְ "ַמּצֹת" — ָחֵסר, "ַהּשׁ
ָמֵלא,  ֲעבּור" —  "ּבַ ָחֵסר,  ֻבֶלָך" —  "ּגְ ָחֵסר,  אֹר" —  "ׂשְ
רֹון" — ָמֵלא, "ֵעיֶניָך" — ָמֵלא,  "ְלאֹות" — ָמֵלא, "ּוְלִזּכָ
ה" —  "ּתֹוַרת" — ָמֵלא, "הֹוִצֲאָך" — ָחֵסר יֹו"ד, "ַהֻחּקָ

ָחֵסר, "ְלמֹוֲעָדּה" — ָמֵלא.

ָחֵסר,   — ְיִבֲאָך"  י  ּכִ "ְוָהָיה  ִנָּיה:  ׁשְ ה  ָרׁשָ  ּפָ ה

כֹור" —  "ְוַלֲאבֶֹתיָך" — ָחֵסר ָוא"ו, "ֲחמֹר" — ָחֵסר, "ּבְ
חֶֹזק" — ָחֵסר, "הֹוִציָאנּו" — ָמֵלא, "ַוַּיֲהרֹג" —  ָמֵלא, "ּבְ
כֹור" —  כֹר" — ָחֵסר, "ְוַעד ּבְ כֹור" — ָמֵלא, "ִמּבְ ָחֵסר, "ּבְ
כֹור" — ָמֵלא, "ְלאֹות" —  ָמֵלא, "זֵֹבַח" — ָחֵסר, "ְוָכל ּבְ
ָחֵסר  "ּוְלטֹוָטפֹת" —  ֵה"א,  ּבְ תּוב  ּכָ "ָיְדָכה" —  ָמֵלא, 
ָחֵסר,   — חֶֹזק"  "ּבְ ָמֵלא,   — "ֵעיֶניָך"  ַאֲחרֹוָנה,  ָוא"ו 

"הֹוִציָאנּו" — ָמֵלא.

ָחֵסר,   — ְמאֶֹדָך"  וכו'  ַמע  "ׁשְ ית:  ִליׁשִ ׁשְ ה  ָרׁשָ  ּפָ ו

ִנָּיה,  ׁשְ יֹו"ד  לֹא  ּבְ  — ֵביֶתָך"  "ּבְ ָמֵלא,   — "ְלָבֶניָך" 
לֹא  "ּוְבקּוֶמָך" — ָמֵלא, "ְלאֹות" — ָמֵלא, "ָיֶדָך" — ּבְ
ֵני ָוא"ִוין, "ֵעיֶניָך" —  ִנָּיה, "ְלטָֹטפֹת" — ָחֵסר ׁשְ יֹו"ד ׁשְ
לֹא  יֶתָך" — ּבְ ָמֵלא, "ְמֻזזֹות" — ָחֵסר ָוא"ו ִראׁשֹוָנה, "ּבֵ

ָעֶריָך" — ָמֵלא. ִנָּיה, "ּוִבׁשְ יֹו"ד ׁשְ
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ָנה. שבתפילין אי אפשר  ּקָ ְוֵאין לֹו ּתַ
להוסיף אותיות אחרי הכתיבה )לעיל 
א,טז; לדין ספר תורה ראה לקמן ז,יג(.

פסקים ושיטות

ולא 'וחקקתם'. ולכן אם נפלה טיפת דיו לתוך האות, 
כגון שנפלה לתוך דל"ת ונראית כה"א, פסולה, ואין 

לתקנה בעזרת גרירת או מחיקת טיפת הדיו )שו"ע 
סעיפים יז-יח(.
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ן  ּלָ ּכֻ ים,  ִפּלִ ַהּתְ ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ֵיׁש  מֹוֶנה ֲהָלכֹות   ׁשְ א

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

א"ל. צּוַרת ּדַ ָידּוַע, ּכְ

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

ְבהֹו  ּגָ ָהָיה  ְוִאם  ָגְבהֹו;  ּכְ ָרְחּבֹו  ּכְ ָאְרּכֹו  ע,  ְמֻרּבָ
לּום,  ָכְך ּכְ ּנּו — ֵאין ּבְ חֹות ִמּמֶ ָיֵתר ַעל ָרְחּבֹו אֹו ּפָ
ָרְחּבֹו.  ּכְ ִּיְהֶיה  ׁשֶ ָאְרּכֹו  ַעל  א  ֶאּלָ יִדין  ַמְקּפִ ֵאין 
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ִפיָרָתן  עֹות. בעלי ארבע צלעות. ּתְ ְהיּו ְמֻרּבָ ּיִ א. ׁשֶ
ִרּבּוַע. התפירה הסוגרת את בתי התפילין  ּבְ
ִרּבּוַע.  תהיה ישרה ושווה בכל צד. ַוֲאַלְכסֹוָנן ּבְ
הריבוע צריך להיות מדויק, כך שאלכסוניו יהיו 
ֶרת  ַמְטִלית. פיסת בד. ַמְעּבֶ שווים באורכם. ּבְ
ֵמעֹור ַהִחּפּוי. מקום מעבר לרצועה העשוי 
מן העור המחפה את הפרשיות. ּתֹוָבר. קצה 

מקופל.

ָגְבהֹו. קוביה השווה בכל  ָרְחּבֹו ּכְ ב. ָאְרּכֹו ּכְ
פאותיה. 

פסקים ושיטות

י ִליׁשִ ֶרק ׁשְ ּפֶ
בתי התפילין והרצועות

 א: ההלכות במעשה התאילין • ב-ד: עשיית בתי התאילין • ה-ח: סידו  הא שיות והכנסתן לבתים • 
ט-יב: תאי ת בתי התאילין ועשיית ה צועות • יג-יז: דיני ה צועות ובתי התאילין • יח-יט: תאילין שבלו

לעשות מכמה פיסות מחוברות זו לזו בתפירה )מג"א(, 
ְהיּו ָהְרצּועֹות  ּיִ ולא נהגו כן )ערוה"ש סעיף עג(. ְוׁשֶ
ר  ֶהן ֶקׁשֶ ּלָ ר ׁשֶ ְהֶיה ֶקׁשֶ ּיִ חֹורֹות. שו"ע או"ח לג,ג. ְוׁשֶ ׁשְ

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

)מג"א(. 

ִרּבּוַע.  ִרּבּוַע ַוֲאַלְכסֹוָנן ּבְ ִפיָרָתן ּבְ עֹות ְוֵכן ּתְ ְהיּו ְמֻרּבָ ּיִ א. ׁשֶ
י"ן  ל רֹאׁש צּוַרת ׁשִ עֹור ׁשֶ ְהֶיה ּבָ ּיִ שו"ע או"ח לב,לט. ְוׁשֶ
ּיֹות  ָרׁשִ ְכרְֹך ַהּפָ ּיִ מֹאל. שו"ע או"ח לב,מב. ְוׁשֶ ִמין ּוִמּשְׂ ִמּיָ
ְהיּו ּתֹוְפִרין אֹוָתם  ּיִ ַמְטִלית וכו'. שו"ע או"ח לב,מד. ְוׁשֶ ּבְ
ֶרת וכו'. שו"ע  ין ָלֶהן ַמְעּבֶ עֹוׂשִ ִגיִדין. שו"ע או"ח לב,מט. ְוׁשֶ ּבְ
ֶרת ֵמעֹור ַהִחּפּוי. חלק מן  ין ָלֶהן ַמְעּבֶ עֹוׂשִ או"ח לב,מד. ְוׁשֶ
הפוסקים כתבו שהמעבורת )בין של יד ובין של ראש( 
צריכה להיות מאותה פיסת עור של הבתים, ואחרים 
כתבו שאין זו חובה. וכתבו האחרונים שראוי להדר 
ולעשותם מאותה חתיכת עור )משנ"ב, ערוה"ש סעיף 
עג(. ויש סוברים שאפילו את עור הבתים עצמם יכול 

ָעה  ַאְרּבָ ן  ּתָ ָלׁשְ ְ ִמּשׁ ל אֹות  ּכָ ַעל  "ְלטָֹטפֹת" —  ל  ׁשֶ
ָעה ַזְי"ִנין. ַאְרּבָ

ּה ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות, ְוֵאּלּו ֵהן:  ה ְרִביִעית — ֵיׁש ּבָ ָרׁשָ ּפָ
ה ַזְי"ִנין, ְוָתא"ו  לֹׁשָ " ֵיׁש ָעֶליָה ׁשְ ל "ְוָאַסְפּתָ "א ׁשֶ ּפֵ
"א  " ֵיׁש ָעֶליָה ַזִי"ן ֶאָחד, ְוֵטי"ת ֵטי"ת ּפֵ ל "ְוָאַסְפּתָ ׁשֶ
ָעה  ן ַאְרּבָ ּתָ ָלׁשְ ְ ל ַאַחת ִמּשׁ ל "ְלטֹוָטפֹת" — ַעל ּכָ ׁשֶ
ׁש  ׁשֵ  — ַהְמֻתָּיגֹות  ָהאֹוִתּיֹות  ל  ּכָ ַזְי"ִנין.  ָעה  ַאְרּבָ
ְוָגַרע  הֹוִסיף  אֹו  ִגין,  ַהּתָ ה  ָעׂשָ לֹא  ְוִאם  ֵרה.  ֶעׂשְ

ַסל. ֶהן — לֹא ּפָ ּבָ

ָצִריְך   — ֻמְמֶחה  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ִמּמִ ין  ִפּלִ ּתְ  ַהּלֹוֵקַח  י

ֵמֶהן  ּבֹוֵדק   — ְקִציצֹות  ֵמָאה  ּנּו  ִמּמֶ ָלַקח  ְלָבְדָקן. 
ל  ׁשֶ ְוַאַחת  רֹאׁש  ל  ׁשֶ ִים  ּתַ ׁשְ אֹו  ְקִציצֹות:  לֹׁש  ׁשָ
ְמָצָאן  ל רֹאׁש: ִאם  ׁשֶ ְוַאַחת  ָיד  ל  ׁשֶ ִים  ּתַ ׁשְ ָיד אֹו 
ִרים,  ׁשֵ ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ַוֲהֵרי  ָהִאיׁש,  ֶזה  ֻהְחַזק   — ִרים  ׁשֵ ּכְ
ְצָבִתים  ְלָקָחן  ְוִאם  ִדיָקה;  ּבְ ָצִריְך  ָאר  ְ ַהּשׁ ְוֵאין 
ָבִתים  ֶחְזַקת ַהּצְ ִדיָקה, ׁשֶ ן ְצִריכֹות ּבְ ּלָ ְצָבִתים — ּכֻ

ה ְלקּוִחים. ים ַהְרּבֵ ֵמֲאָנׁשִ

ְמֶחה  ָקָחן ִמן ַהּמֻ ּלְ ְכָתב ָידֹו, אֹו ׁשֶ ין ּבִ ִפּלִ  ַהּכֹוֵתב ּתְ יא

ָאר ָאָדם, ּוְבָדָקם ְוֶהֱחִזיָרם ְלעֹוָרן — ֵאינֹו ָצִריְך  ְ אֹו ִמּשׁ
ל ְזַמן  ִנים; ּכָ ה ׁשָ ּמָ ַעם ַאֵחר, ַוֲאִפּלּו ַאַחר ּכַ ְלָבְדָקן ּפַ
ין ָלֶהן  ׁשִ ֶחְזָקָתן, ְוֵאין חֹוׁשְ ֵלם — ֲהֵרי ֵהן ּבְ ִחּפּוָין ׁשָ ׁשֶ
ל ַהָּזֵקן ָהָיה  ָבה. ִהּלֵ א ִנְמֲחָקה אֹות ִמּתֹוָכן אֹו ִנּקְ ּמָ ׁשֶ

א'. ל ֲאִבי ִאּמָ ֶ אֹוֵמר: 'ֵאּלּו ִמּשׁ

ביאור

י. ֻמְמֶחה. בקי בעשיית התפילין. ְקִציצֹות. 
בתי תפילין שבתוכם הפרשיות. ֻהְחַזק 
ֶזה ָהִאיׁש. איש זה הוחזק כמוכר תפילין 
כשרות. ְצָבִתים ְצָבִתים. חבילות שונות 
של זוגות תפילין )ראה פה"מ עירובין י,א(.

ַעם ַאֵחר. לבדיקת  יא. ֵאינֹו ָצִריְך ְלָבְדָקן ּפַ
א.  ל ֲאִבי ִאּמָ ֶ מזוזה ראה לקמן ה,ט. ֵאּלּו ִמּשׁ

תפילין אלו היו שייכים לאבי אמא. 

פסקים ושיטות

ֵאינֹו ֻמְמֶחה.  י ׁשֶ ין ִמּמִ ִפּלִ י. שו"ע או"ח לט,ט. ַהּלֹוֵקַח ּתְ
ולכתחילה צריך לקנות תפילין דווקא מן המומחה שבקי 
בחסרות ויתרות )שו"ע סעיף ח(, כי חוששים שישכח 
לבודקם )מג"א(. ָצִריְך ְלָבְדָקן. בחסרות ויתרות, וכן לבדוק 
שצורות האותיות הן כתיקנן )ראה לעיל א,יט(. אבל אין 
חוששים שעיבדו את העור שלא לשמה, שהכל בקיאים 
בזה )מג"א(. ואם אמר המוכר שהתפילין היו של אדם 
גדול )או שאמר שלקחן מן המומחה — משנ"ב(, נאמן 

ואינם צריכים בדיקה )שו"ע(.

ַעם ַאֵחר  יא. שו"ע או"ח לט,י. ֵאינֹו ָצִריְך ְלָבְדָקן ּפַ
וכו'. ואם מניחם רק לפרקים, כך שאינם מאווררים 
 כיאות, צריך לבודקם פעמיים בכל שבע שנים )שו"ע(. 
אך אם אין לו מי שיכול לבדקם ולחזור ולסגור את 
הבתים, יניחם בלא בדיקה )רמ"א(. וכתבו אחרונים 
שבכל מקרה טוב לבדקם משום שעשויים להתקלקל 
ֶחְזָקָתן.  ֵלם ֲהֵרי ֵהן ּבְ ִחּפּוָין ׁשָ ל ְזַמן ׁשֶ מן הזיעה )מג"א(. ּכָ
ואם נקרע חיפוי העור, או שנפלו התפילין למים, חייב 

לבדקם מיד )אחרונים(.
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ע,  ל ָיד? לֹוְקִחין ֵעץ ְמֻרּבָ ין ׁשֶ ִפּלִ ין ּתְ  ְוֵכיַצד עֹוׂשִ ד

ע אֹו ָיֵתר ַעל ֶזה  ֶאְצּבַ ּכְ ְבהֹו  ּגָ ְוִיְהֶיה  ָרְחּבֹו,  ּכְ ָאְרּכֹו 
ָרטֹב,  עֹור  ּבְ אֹותֹו  ין  ּוְמַחּפִ ְמַעט,  חֹות  ּפָ אֹו  ְמַעט 
ְוחֹוֵלץ  ִּייַבׁש.  ׁשֶ ָהִאּמּום ַעד  יִחין ֶאת ָהעֹור ַעל  ּ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

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

ביאור

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

ֶ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 לב,מד. ַמּטָ ד. ּוַמֲחִזיר ִמְקָצת ָהעֹור ִמּלְ
ּיֹות וכו'. כתב  ָרׁשִ יַצד ִסּדּור ַהּפָ ה. שו"ע או"ח לד,א-ג. ּכֵ
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' 778, ושם פורטו 

הדרכים השונות למעשה(.

ָעה  ה לֹו ַאְרּבָ ֵּיָעׂשֶ ֵדי ׁשֶ ה ֲחִריִצין ּכְ לֹׁשָ ְוחֹוְפִרין ּבֹו ׁשְ
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, 
ַ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

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

ביאור

ל ָחִריץ ְוָחִריץ.  ין ּכָ ּוַמְכִניִסין ֶאת ָהעֹור ּבֵ
ובאופן זה נוצרים ארבעה תאים )בתים( 
נפרדים בעור. ומשתמשים בפיסת עור 
ארוכה, כך שיישאר עור פנוי גם לסגירת 
ין  ׁשִ התפילין, כמבואר בהלכה הבאה. ּוְמַכּמְ
אֹותֹו וכו'. מקמטים את העור בצדדים 
ׁש ָלּה  ּיֵ י"ן ׁשֶ לצורת האות שי"ן. ּוְדמּות ׁשִ
ים. כך היא מסורת קדומה  ָעה ָראׁשִ ַאְרּבָ
)שימושא רבה(, והסברים שונים נאמרו 

בדבר.

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

התפילין.

פסקים ושיטות

ים.  ָעה ָראׁשִ ה לֹו ַאְרּבָ ָעׂשֶ ּיֵ ֵדי ׁשֶ ה ֲחִריִצין ּכְ לֹׁשָ ְוחֹוְפִרין ּבֹו ׁשְ
ויעשה את ארבעת הבתים בגודל שווה )רמ"א(. ַעד 
י"ן וכו'. שו"ע או"ח לב,מב.  מּות ׁשִ ין ִמן ָהעֹור ּדְ עֹוׂשִ ׁשֶ
ין ִמן ָהעֹור  עֹוׂשִ אן ַעד ׁשֶ אן ּוִמּכָ ין אֹותֹו ְוהּוא ָרטֹב ִמּכָ ׁשִ ּוְמַכּמְ
י"ן. האחרונים דנו אם מותר לעשות שי"ן זו על  מּות ׁשִ ּדְ
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, פסולה 
ים  ָעה ָראׁשִ יַח... ַאְרּבָ ּנִ ים ִמיִמין ַהּמַ ה ָראׁשִ לֹׁשָ )משנ"ב(. ׁשְ

יַח. ואם עשה להיפך, אינו נפסל )רמ"א(. ּנִ מֹאל ַהּמַ ִמּשְׂ
ע  ה ְותֹוְפִרין אֹותֹו ֵמַאְרּבַ ַמּטָ ג. ּוַמֲחִזיִרין ִמְקָצת ָהעֹור ִמּלְ
ּנֹוָתיו וכו'. שו"ע או"ח לב,מד. ּוַמֲחִזיִרין ִמְקָצת ָהעֹור  ּפִ
ּנֹוָתיו וכו'. וגם מקום  ע ּפִ ה ְותֹוְפִרין אֹותֹו ֵמַאְרּבַ ַמּטָ ִמּלְ
מושב התפילין )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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 — ֶ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
ַער  ׂשְ ל ָהָעם ְלָכְרָכן ּבִ ֶהן. ּוְכָבר ָנֲהגּו ּכָ ּלָ ּוְטֵרפֹות ׁשֶ

ְזַנב ָהֲעָגִלים.

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

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

ין ִויִריעֹות ֵסֶפר ּתֹוָרה. ִפּלִ אֹוָתן, ּוָבֶהן ּתֹוְפִרין ַהּתְ

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

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

י ָהרּוחֹות. ּתֵ ְ סֹוֵבב ִמּשׁ

ביאור

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

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

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

הבית מלמעלה ומלמטה.

פסקים ושיטות

ים  ּתִ ּבָ ּיֹות ּבַ ָרׁשִ ְכִניִסין ֶאת ַהּפָ ּמַ ח. שו"ע או"ח לב,מד. ּוְכׁשֶ
ֶהן. ויש להעמיד את הפרשיות בבתים כשהן זקופות  ּלָ ׁשֶ
ולא שוכבות, שניתן יהיה לקוראם כפי שהן, ללא צורך 
להעמיד או להפוך אותן )שו"ע סעיפים מה-מו(. ּכֹוְרִכין 
ַמְטִלית. השו"ע לא הביא דין זה כהלכה למשה  אֹוָתן ּבְ
מסיני )ראה לעיל ה"א(, ומשום כך כתבו האחרונים 
ַמְטִלית. והשו"ע  שבדיעבד אם לא כרך, כשר )משנ"ב(. ּבְ
כתב שכורך בקלף קטן, ויש המקפידים שקלף זה יהיה 
מבהמה כשרה. וכתבו האחרונים שאם אין לו קלף 
ָער. כתב  ְטִלית ׂשֵ יכרוך בחתיכת בגד )משנ"ב(. ְוַעל ַהּמַ
הרמ"א שנוהגים לכרוך שער על הפרשיה, ועליו קלף 
כשר וחוזרים וכורכים שער שנית מלמעלה, כדי לצאת 
ְך ַמְכִניִסין אֹוָתן  ידי הדעה שהשער קודם לקלף. ְוַאַחר ּכָ
יֶהם. ועל פי הקבלה יש להוציא קצת משער זה  ָבּתֵ ּבְ
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 
ָער ֶזה ָצִריְך ִלְהיֹות  הוא באמצע )ערוה"ש סעיף פג(. ְוׂשֵ
ה ְטהֹוָרה. ויש לרחוץ אותו היטב עד  ֵהָמה אֹו ַחּיָ ַער ּבְ ׂשְ

שיהיה נקי )שו"ע(. 
ה ְטהֹוָרה.  ל ַחּיָ ֵהָמה אֹו ׁשֶ ל ּבְ ִגיִדין ׁשֶ א ּבְ ט. ֵאין ּתֹוְפִרין ֶאּלָ
ֵהָמה  ל ּבְ ִגיִדין ׁשֶ א ּבְ שו"ע או"ח לב,מט. ֵאין ּתֹוְפִרין ֶאּלָ
ה ְטהֹוָרה. וטוב לתפור בגידי שור. ובמקום  ל ַחּיָ אֹו ׁשֶ
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 
ִגיִדין  לו גידים יניח תפילין אלו בלא ברכה )משנ"ב(. ּבְ
ה ְטהֹוָרה. ולכן אסור לקנות גידים  ל ַחּיָ ֵהָמה אֹו ׁשֶ ל ּבְ ׁשֶ
מאינו יהודי, מחשש שמא הם של בהמה טמאה )שו"ע(.
ִרּבּוַע. שו"ע או"ח לב,לט. ַוֲהָלָכה רֹוַוַחת  י. ּתֹוְפִרין אֹוָתן ּבְ
ִפירֹות וכו'. שו"ע או"ח לב,נא.  לֹׁש ּתְ ָכל ַצד ׁשָ ְהיּו ּבְ ּיִ ׁשֶ
ֶהן. יש מי שאומר שכל התפירות צריכות  ּלָ ִיְהֶיה ַהחּוט ׁשֶ

להיות מחוט אחד )שו"ע(.

ׁש  ַמע', ְו'ַקּדֶ י ְסמּוָכה ִל'ׁשְ ִליׁשִ ַבִית ׁשְ י ְיִביֲאָך' ּבְ ּכִ
ין,  ִפּלִ ּתְ יַח  ּנִ ַהּמַ מֹאל  ִלׂשְ הּוא  ׁשֶ ְרִביִעי,  ַבִית  ּבְ ִלי' 
יַח קֹוֵרא  ּנִ ֵני ַהּמַ ֶנֶגד ּפְ ָניו ּכְ ּפָ ְּיֵהא ַהּקֹוֵרא ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ּכְ

גֹון ֶזה:  ֶדר, ּכְ ַעל ַהּסֵ
סּולֹות. ְוִאם ֶהֱחִליף ִסּדּור ֶזה — ּפְ

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  ין ׁשֶ ל רֹאׁש ּבֵ ין ׁשֶ ּיֹות, ּבֵ ָרׁשִ הּוא ּגֹוֵלל ַהּפָ ׁ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.

ביאור

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

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

פסקים ושיטות

ּתֹוָרה. כתב  ו. שו"ע או"ח לב,ב, לב,מז. ּכֹוְתָבן... ַעל ִסּדּוָרן ּבַ
הרמ"א )סעיף א, וראה גם יו"ד 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 
ַבִית ֶאָחד  יָחן ּבְ ָעה עֹורֹות ְוִהּנִ ָתָבן ַעל ַאְרּבָ של ראש. ְוִאם ּכְ

ָיָצא. 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 
ָקן. אך  בין הבתים בעזרת חוט(. ָיָצא ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלַדּבְ
המנהג לדבקם, ויזהר להשתמש בדבק המופק מבהמה 

כשרה )רמ"א(.
ז. שו"ע או"ח לב,מד.
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יף  ּוַמּקִ ּה,  ּלָ ׁשֶ ּתֹוָבר  ּבַ רֹאׁש  ל  ׁשֶ ְרצּוָעה   ּוַמְכִניס  יג

ר  א"ל. ְוֶקׁשֶ ִמין ּדַ ע ּכְ ר ְמֻרּבָ ר ֶקׁשֶ ת רֹאׁשֹו, ְוקֹוׁשֵ ִמּדַ ּכְ
ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ְלָלְמדֹו,  ֲחָכִמים  ְלִמיד  ּתַ ל  ּכָ ָצִריְך  ֶזה 
ל  ׁשֶ ְרִאַּית ָהַעִין. ְוֵכן ּבְ א ּבִ ְכָתב ֶאּלָ ְלהֹוִדיַע צּוָרתֹו ּבִ
ל  ׁשֶ ָהְרצּוָעה  ְוִתְהֶיה  יֹו"ד,  ִמין  ּכְ ר  ֶקׁשֶ ר  קֹוׁשֵ ָיד — 
ר  ַּיְרִחיב ִויַקּצֵ ֵדי ׁשֶ ר, ּכְ ׁשֶ תֹוְך ַהּקֶ ָיד עֹוָלה ְויֹוֶרֶדת ּבְ

ִּיְרֶצה ִלְקׁשֹר ַעל ָידֹו. ֵעת ׁשֶ ּבְ

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
ּוְגַנאי  ָהְרצּוָעה,  ָהֵפְך  ּתֵ א  ּמָ ׁשֶ ה,  ַיֲעׂשֶ ֲאֻדּמֹות לֹא 
ֵעין  א ּכְ הּוא לֹו. ְולֹא ִיְהיּו ֲאחֹוֵרי ָהְרצּוָעה ְלעֹוָלם ֶאּלָ
ין, ְוִאם ְלָבָנה — ְלָבִנים.  ה — ְיֻרּקִ ִציָצה, ִאם ְיֻרּקָ ַהּקְ
ִציָצה  חֹורֹות, ַהּקְ ן ׁשְ ּלָ ִּיְהיּו ּכֻ ין ׁשֶ ִפּלִ ְונֹואי הּוא ַלּתְ

ּה. ּלָ ְוָהְרצּוָעה ּכֻ

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

עֹוף  אֹו  ַחָּיה  אֹו  ֵהָמה  ּבְ עֹור  הּוא   — ָהְרצּועֹות 

ביאור

ּה. קפל העור שבקצה הבית.  ּלָ ּתֹוָבר ׁשֶ יג. ּבַ
ת רֹאׁשֹו. מודד מן הרצועה כדי  ִמּדַ יף ּכְ ּוַמּקִ
ִמין  שתקיף את ראשו, ואחר כך קושר. ּכְ
א"ל. כצורת האות דל"ת. עֹוָלה ְויֹוֶרֶדת  ּדַ
ר. הרצועה רפויה בתוך הקשר  ׁשֶ תֹוְך ַהּקֶ ּבְ

כדי שיוכל להתאימה לידו ולהדקה.

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

מנוקדת המילה נואי: נִֹאי.[

פסקים ושיטות

א"ל.  ִמין ּדַ ע ּכְ ר ְמֻרּבָ ר ֶקׁשֶ יג. שו"ע או"ח לב,נב. ְוקֹוׁשֵ
בשו"ע כתב שיעשה קשר כמין דל"ת ולא כתב שיהיה 

מרובע. ולמעשה יש מנהגים שונים באופן עשיית הקשר 
ויש שנהגו לעשות הקשר כשני דל"תין הפוכים, שיוצרים 
ע  ר ְמֻרּבָ קשר מרובע )ראה משנ"ב וציץ אליעזר ט,ט(. ֶקׁשֶ
ִמין יֹו"ד. כדי שיחד עם השי"ן שעל  ר ּכְ א"ל... ֶקׁשֶ ִמין ּדַ ּכְ
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 )רמ"א(. ְוִתְהֶיה ָהְרצּוָעה 
ר. ויש להקפיד שהקשר  ׁשֶ תֹוְך ַהּקֶ ל ָיד עֹוָלה ְויֹוֶרֶדת ּבְ ׁשֶ
יישאר צמוד לבית )שו"ע(, ויש להיזהר בכך גם כאשר 

אינו מניח את התפילין, והן בנרתיקן )אחרונים(.
יַני.  ה ִמּסִ מֹׁשֶ ּלְ יד. שו"ע או"ח לג,ג. ְוזֹו ִהיא ַהֲהָלָכה ׁשֶ
ומשום כך טוב שתהיה השחרת הרצועות לשמה, ועל 
ידי ישראל )שו"ע סעיף ד(, ולדעת הרמ"א פסול גם 
בדיעבד אם לא הושחר על ידי ישראל לשמה. ְונֹואי הּוא 
ּה. והיום  ּלָ ִציָצה ְוָהְרצּוָעה ּכֻ חֹורֹות ַהּקְ ן ׁשְ ּלָ ְהיּו ּכֻ ּיִ ין ׁשֶ ִפּלִ ַלּתְ
נוהגים 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(.

שני המנהגים הנפוצים בקשירת קשר של ראש: דל"ת כפולה 
ודל"ת רגילה

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

ִּיְהיּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ר  ִנּכָ ַהֶחֶרץ  ָהָיה  ְוִאם  ֶפר.  ַהּתֶ ְמקֹום 
ֵאין ַהֶחֶרץ  י ׁשֶ ים ִנְרִאין ַלּכֹל, ַאף ַעל ּפִ ָעה ָראׁשִ ַאְרּבָ
ֶחְרָצן  ֵאין  ְוִאם  רֹות.  ׁשֵ ּכְ  — ֶפר  ַהּתֶ ִלְמקֹום  יַע  ַמּגִ
ָחִריץ  ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ ְלַהֲעִביר  ְוָצִריְך  סּולֹות.  ּפְ  — ר  ִנּכָ
ין  יל ּבֵ יָחה, ְלַהְבּדִ י ָהעֹור חּוט אֹו ְמׁשִ ּבֵ ְוָחִריץ ַעל ּגַ
ִפיָרה  יֵדי ַהּתְ יד ִמּגִ ׁשּוט ְלַהֲעִביר ּגִ ִית ְלַבִית. ּוִמְנָהג ּפָ ּבַ

ן. ּתָ ָלׁשְ ְ ָכל ָחִריץ ִמּשׁ ּבְ

ל  ׁשֶ ְרצּוָעה  לֹוְקִחין  ָהְרצּועֹות?  ין  עֹוׂשִ  ְוֵכיַצד  יב

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

רֹות. ׁשֵ עּוִרין ָהֵאּלּו — ּכְ ִ ֲאֻרּכֹות ָיֵתר ַעל ַהׁשּ

ביאור

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

נפרדים. 

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

בין שלושת החריצים.

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

אן. משני צדי הצוואר. ּוִמּכָ

החורים בעור התחתון והעליון שבהם מעבירים 
את חוט התפירה

פסקים ושיטות

ל רֹאׁש  ין ׁשֶ ִפּלִ ל ּתְ יַע ַהֶחֶרץ ׁשֶ ּגִ ּיַ יא. שו"ע או"ח לב,מ. ׁשֶ
ֶפר. לדעת חלק מן הראשונים דין החריץ  ַעד ְמקֹום ַהּתֶ
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 בפני עצמו שלא יהיו דבוקים זה לזה 
)ראה ערוה"ש סעיף עח ובה"ל(. ְוָצִריְך ְלַהֲעִביר... חּוט 
ִית ְלַבִית וכו'. שו"ע או"ח לב,נ.  ין ּבַ יל ּבֵ יָחה ְלַהְבּדִ אֹו ְ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(.

יעּו  ּגִ ּיַ ין ָהְרצּועֹות וכו'. שו"ע או"ח כז,יא. ׁשֶ יב. ְוֵכיַצד עֹוׂשִ
ּנּו ְמַעט. יש שכתבו שרצועה של  ּבּור אֹו ְלַמְעָלה ִמּמֶ ַלּטִ
ימין תגיע לגובה הטבור ושל שמאל עד לחזה, ואחרים 
כתבו שרצועה של ימין תגיע לגובה המילה ושל שמאל 

ל ָיד וכו'. שו"ע  לגובה הטבור )אחרונים(. ְואֶֹרְך ְרצּוָעה ׁשֶ
ל ָיד וכו'. כתב השו"ע שנוהגים  או"ח כז,ח. ְואֶֹרְך ְרצּוָעה ׁשֶ
לכרוך שש או שבע כריכות על הזרוע. והמנהג לכרוך 
יף ֶאת  ּקִ ּתַ ֵדי ׁשֶ שבע, וכך הוא על פי הקבלה )אחרונים(. ּכְ
ר. ואין לכרוך את הרצועה על  ׁשֶ ה ַהּקֶ ּנָ רֹוַע ְוִיְקׁשֹר ִמּמֶ ַהּזְ
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 )כה"ח וערוה"ש סעיף יט(. ְוִיְכרְֹך 
ִריכֹות. שתיים בפרק התחתון  לֹׁש ּכְ עֹו ׁשָ ה ַעל ֶאְצּבָ ּנָ ִמּמֶ
ואחת בפרק האמצעי )אחרונים, על פי האריז"ל(. 
וכשכורכים על האצבע אומרים פסוקי 'וארשתיך' 
עּוִרין ָהֵאּלּו  ִ )כה"ח(. ְוִאם ָהיּו ָהְרצּועֹות ֲאֻרּכֹות ָיֵתר ַעל ַהּשׁ
רֹות. ואם עשה רצועות צרות או קצרות יותר מן  ׁשֵ ּכְ
השיעור, יניח את התפילין כמות שהם עד שימצא 

אחרות )שו"ע(. 
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ה  ּמֶ ּבַ סּולֹות.  ּפְ ֵאּלּו  ֲהֵרי  זֹו —  ֶנֶגד  ּכְ ּלֹא  ׁשֶ זֹו  ֲאִפּלּו 
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

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

חזק דיו שלא ייקרע מן התפילין.

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

בשחור.

פסקים ושיטות

ִרין  ְפְסָקה ֵאין קֹוׁשְ ּנִ יט. שו"ע או"ח לג,ה. ְרצּוָעה ׁשֶ
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 ָידֹו  ּקֹוׁשֵ ֵעת ׁשֶ ֵני עֹור ָהְרצּועֹות ְלַמְעָלה ּבְ ּפְ

ְוַעל רֹאׁשֹו. שו"ע או"ח כז,יא.

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 להחמיר, 
וכתב שיש להחמיר ולפסול כשתי הגרסאות. וגם לשיטת 
הרמב"ם שמדובר בקרע בתפירות התפילין, החמיר כשתי 
ֶמת. יש שפירשו שמדובר  ֵני ַטְבָלה ַקּיֶ ּפְ ל ְזַמן ׁשֶ הגרסאות. ּכָ
בדפנות 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(.

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

ביאור

ה. עור שאינו מעובד כלל. טו. ַמּצָ

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

מבוארים לעיל א,יג.

ה ֲחמּוָרה  ָ ֻדּשׁ ֵאין מֹוִריִדין ִמּקְ יז. ְלִפי ׁשֶ
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 יד. טֹוֶלה ָעֶליָה עֹור ַעד 
ה ַאַחת. מכסה את ארבעת הבתים  ָעׂשֶ ּתֵ ׁשֶ

בעור כדי שיראו כבית אחד.

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

ה"י(. 

פסקים ושיטות

ֶהן.  ּלָ טו. שו"ע או"ח לב,לז; לג,ג. ַוֲאִפּלּו ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ׁשֶ
ורשאי גם לעשותם מקלף או מעור שליל )שו"ע ורמ"א(. 
ָזָהב וכו'. שו"ע  ין ּבְ ִפּלִ ה ּתְ ִחּפָ ה ֵמעֹור ְטֵמִאים אֹו ׁשֶ ְוִאם ָעׂשָ
ָמן. שו"ע  או"ח לב,מח. ְועֹור ָהְרצּועֹות ָצִריְך ֲעָבָדה ִלׁשְ
ָלל.  ין ּבֹו ֵאינֹו ָצִריְך ֲעָבָדה ּכְ ַחּפִ ּמְ או"ח לג,ג. ֲאָבל ָהעֹור ׁשֶ
ין ּבֹו ֵאינֹו ָצִריְך ֲעָבָדה  ַחּפִ ּמְ שו"ע או"ח לב,לז. ֲאָבל ָהעֹור ׁשֶ

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

ן. ואם  ָבׁשָ ּלְ ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים ּבְ ה ּדְ ּמֶ יז. שו"ע או"ח מב,א. ּבַ
מתחלה התנה שיוכל להחליף ביניהם, מותר לשנות 

תפילין של ראש לשל יד אפילו לבשן )שו"ע סעיף ב(. 
ה וכו'. ובשביל לשנות תפילה של יד  ְוֵכיַצד הּוא עֹוׂשֶ
לשל ראש, צריך להכין לפרשיות בית חדש שיש בו 

ארבעה תאים )מג"א(.

ֶהן וכו'.  ּלָ ִפירֹות ׁשֶ ְפְסקּו ַהּתְ ּנִ ין ׁשֶ ִפּלִ יח. שו"ע או"ח לג,ב. ּתְ
רבים מן הראשונים הבינו שדין תפילין 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 
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ין  ִפּלִ יַח ּתְ ר ַמּנִ ָלל. ִאּטֵ ּה ִמְצָוה ּכְ ֱאגֹוז — ֵאין ּבָ ה ּכָ ֲעֻגּלָ
י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ׁשֹוֵלט  ָהָיה  ְוִאם  מֹאל.  ׂשְ ּכִ לֹו  ִהיא  ׁשֶ יִמינֹו,  ּבִ
ל ָאָדם.  מֹאל ּכָ ִהיא ׂשְ מֹאלֹו, ׁשֶ ׂשְ יַח אֹוָתּה ּבִ ָיָדיו — ַמּנִ
מּוָעה  ְ י ַהּשׁ ָחָתן ִמּפִ ין ּוְמקֹום ַהּנָ ִפּלִ יַרת ַהּתְ ּוְמקֹום ְקׁשִ

ְלָמדּום.

ָיד  ל  ְוׁשֶ ָיד,  ל  ׁשֶ ֶבת  ְמַעּכֶ ֵאיָנּה  רֹאׁש  ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ  ּתְ ד

זֹו  י ִמְצוֹות,  ּתֵ ׁשְ ֵהן  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ל רֹאׁש,  ׁשֶ ֶבת  ְמַעּכֶ ֵאיָנּה 
ל  ׁשֶ ַעל  ֲעֵליֶהן?  ְמָבֵרְך  ְוֵכיַצד  ְלַעְצָמּה.  ְוזֹו  ְלַעְצָמּה 
נּו ַעל ִמְצַות  ִמְצוֹותיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ רֹאׁש ְמָבֵרְך: 'ֲאׁשֶ
ִמְצוֹוָתיו  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  'ֲאׁשֶ ְמָבֵרְך:  ָיד  ל  ׁשֶ ְוַעל  ין',  ִפּלִ ּתְ

ין'. ִפּלִ יַח ּתְ נּו ְלַהּנִ ְוִצּוָ

יַח ַאַחת ֵמֶהן. ֲאָבל  ִהּנִ ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים? ּבְ ה ּדְ ּמֶ  ּבַ ה

יַח  'ְלַהּנִ ַאַחת,  ָרָכה  ּבְ ְמָבֵרְך   — יֶהן  ּתֵ ׁשְ יַח  ִהּנִ ִאם 
ל  ׁשֶ יַח  ַמּנִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה  ִחּלָ ּתְ ָיד  ל  ׁשֶ ר  ְוקֹוׁשֵ ין',  ִפּלִ ּתְ
ה ְוַאַחר  ִחּלָ ל רֹאׁש ּתְ הּוא חֹוֵלץ — חֹוֵלץ ׁשֶ רֹאׁש. ּוְכׁשֶ

ל ָיד. ְך חֹוֵלץ ׁשֶ ּכָ

ביאור

מּוָעה. מסורת  ְ י ַהּשׁ ר. שמאלי. ִמּפִ ִאּטֵ
שבעל פה.

ל  ֶבת ׁשֶ ל רֹאׁש ֵאיָנּה ְמַעּכֶ ה ׁשֶ ִפּלָ ד. ּתְ
ָיד וכו'. ויכול להניח כל אחת מהן 

בנפרד, ללא צורך בשניה.

ָרָכה ַאַחת.  יֶהן ְמָבֵרְך ּבְ ּתֵ יַח ׁשְ ה. ִאם ִהּנִ
אף שהן שתי מצוות, עניינן אחד הוא 

)שו"ת הרמב"ם רפח(.

פסקים ושיטות

שקשר את של יד, לפני שכרך את הרצועה סביב זרועו, 
כדי לקצר ככל האפשר את ההפסקה בין ברכת 'להניח' 
להנחת התפילה של ראש )שו"ע סעיף יא ואחרונים(. 
והאחרונים כתבו שנוהגים על פי האריז"ל לכרוך את 
הרצועה סביב הזרוע לפני הנחת תפילה של ראש ולכרוך 
את הכריכות שסביב האצבע אחרי ההנחה )ראה לעיל 
ל רֹאׁש. כתב  יַח ׁשֶ ְך ַמּנִ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ל ָיד ּתְ ר ׁשֶ ג,יב(. ְוקֹוׁשֵ
הרמ"א )סעיף יא( שיש מי שכתב, על פי הקבלה, שצריך 
להניח תפילה של יד בישיבה ושל ראש בעמידה. וכתב 
שאצל בני אשכנז לא נהגו כך, אלא מניחים שתיהן 
בעמידה. ויש שכתבו שאת ההנחה יעשה בישיבה אך 
יקשור ויברך בעמידה )מג"א(, אך רבים מהאחרונים חלקו 
עליו )משנ"ב(. ואצל רבים מהספרדים נוהגים להניח של 
יד בישיבה ושל ראש בעמידה. כהנחתן כן חליצתן, לכן 
יחלוץ של ראש מעומד ושל יד יחלוץ כפי מנהגו בהנחה 
הּוא חֹוֵלץ וכו'. שו"ע או"ח כח,ב.  )שו"ע כח,ב ומג"א( ּוְכׁשֶ
הּוא חֹוֵלץ. ולפני שחולץ תפילה של ראש יסיר את  ּוְכׁשֶ
ר... חֹוֵלץ.  הכריכות מן האצבע ומכף היד )מג"א(. ְוקֹוׁשֵ
ומנהג החכמים לנשק את התפילין בשעת הנחתן ובשעת 

חליצתן )שו"ע סעיף ג(. 

יִמינֹו וכו'. שו"ע או"ח כז,ו. ְוִאם  ין ּבִ ִפּלִ יַח ּתְ ר ַמּנִ ג. ִאּטֵ
י ָיָדיו וכו'. ואם כותב ביד ימין, ואת  ּתֵ ׁשְ ָהָיה ׁשֹוֵלט ּבִ
שאר המלאכות עושה בשמאל, יש אומרים שמניח 
בימין משום שהיא חלשה יותר, ויש אומרים שהולכים 
אחר הכתיבה ולכן יניח בשמאל )שו"ע(. ונוהגים כסברה 
השנייה )רמ"א(. והאחרונים כתבו שיש לנהוג כסברא 

הראשונה )גר"א וערוה"ש, וראה בה"ל(.

י ִמְצוֹות זֹו ְלַעְצָמּה ְוזֹו ְלַעְצָמּה. שו"ע  ּתֵ ֵהן ׁשְ ֵני ׁשֶ ד. ִמּפְ
או"ח כו,א. ְוֵכיַצד ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהן. שו"ע או"ח כה,ה.

יַח ַאַחת ֵמֶהן. שו"ע  ִהּנִ ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים ּבְ ה ּדְ ּמֶ ה. ּבַ
ָרָכה ַאַחת וכו'.  יֶהן ְמָבֵרְך ּבְ ּתֵ יַח ׁשְ או"ח כו,ב. ִאם ִהּנִ
ָרָכה ַאַחת  יֶהן ְמָבֵרְך ּבְ ּתֵ יַח ׁשְ שו"ע או"ח כה,ה. ִאם ִהּנִ
וכו'. ויש אומרים שצריך לברך תמיד שתי ברכות, 
וכן המנהג אצל האשכנזים. וטוב לומר אחרי הברכה 
השנייה: 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' )רמ"א(. 
ולדעה זו גם במקרים בהם מניח רק תפילה של ראש 
מברך שתי ברכות. אך במקרה שבו מניח רק של יד, 
ל ָיד  ר ׁשֶ מברך 'להניח תפילין' בלבד )רמ"א כו,ב(. ְוקֹוׁשֵ
ל רֹאׁש. ויניח של ראש אחרי  יַח ׁשֶ ְך ַמּנִ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ

ֶרק ְרִביִעי  ּפֶ
הנחת תפילין
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ומצוות לבישתן

א ק ד - 

יִחין אֹוָתן  ל רֹאׁש — ַמּנִ ין? ׁשֶ ִפּלִ יִחין ַהּתְ  ֵהיָכן ַמּנִ א

ִנים,  ַהּפָ ֶנֶגד  ּכְ ׁשֶ ָער  ַהּשֵׂ סֹוף  הּוא  ׁשֶ ְדקֹד,  ַהּקָ ַעל 
ְוָצִריְך  ינֹוק רֹוֵפס ּבֹו.  ל ּתִ ּמֹחֹו ׁשֶ קֹום ׁשֶ ְוהּוא ַהּמָ
ין ָהֵעיַנִים. ְוִיְהֶיה  ִּיְהיּו ּבֵ ֵדי ׁשֶ ֶאְמַצע ּכְ ן אֹוָתן ּבָ ְלַכּוֵ

ְלּגֶֹלת. הּוא סֹוף ַהּגֻ גַֹבּה ָהעֶֹרף, ׁשֶ ר ּבְ ׁשֶ ַהּקֶ

ַעל  מֹאלֹו  ׂשְ ַעל  אֹוָתּה  ר  קֹוׁשֵ  — ָיד  ל   ְוׁשֶ ב

ין  ּבֵ ק ׁשֶ ְרּפֵ ּמַ ּבַ ר ַהּתֹוֵפַח ׁשֶ ׂשָ ּבֹוִרית, ְוהּוא ַהּבָ ַהּקִ
הּוא  ׁשֶ ּכְ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ַהְּזרֹוַע,  ֶרק  ּפֶ ּוֵבין  ֵתף  ַהּכָ ֶרק  ּפֶ
ֶנֶגד ִלּבֹו,  ה ּכְ ִפּלָ ְהֶיה ּתְ קֹו ִלְצָלָעיו — ּתִ ק ַמְרּפְ ְמַדּבֵ
ְלָבֶבָך"  ַעל  וכו'  ָבִרים  ַהּדְ "ְוָהיּו  ְמַקֵּים:  ְוִנְמָצא 

)דברים ו,ו(.

ל רֹאׁש  ס ָידֹו, אֹו ׁשֶ ל ָיד ַעל ּפַ ה ׁשֶ ִפּלָ יַח ּתְ ּנִ  ַהּמַ ג

תֹו  ִפּלָ ה ּתְ ינּות. ָהעֹוׂשֶ ֶרְך ַהּמִ ַעל ִמְצחֹו — ֲהֵרי זֹו ּדֶ

ביאור

ִנים. השער שעל  ֶנֶגד ַהּפָ ּכְ ָער ׁשֶ א. ַהּשֵׂ
ינֹוק רֹוֵפס ּבֹו. גולגולתו  ל ּתִ ּמֹחֹו ׁשֶ המצח. ׁשֶ
גַֹבּה ָהעֶֹרף. בקצהו  של תינוק רכה שם. ּבְ
העליון של העורף, מקום שנפגש בגולגולת.

ק  הּוא ְמַדּבֵ ׁשֶ ר ַהּתֹוֵפַח. השריר. ּכְ ׂשָ ב. ַהּבָ
ה.  ִפּלָ קֹו ִלְצָלָעיו. כשמצמיד ידו לגופו. ּתְ ַמְרּפְ

תפילין של יד.

ינּות. כך  ֶרְך ַהּמִ ס ָידֹו. על כף היד. ּדֶ ג. ַעל ּפַ
מניחים תפילין הכופרים בתורה שבעל פה. 

מקום הנחת התפילין של יד

פסקים ושיטות

שיש באחורי הגולגולת, ועל כל פנים יש להקפיד שלא 
יהיה במקום שאין שער צומח בו. 

ר אֹוָתּה. ולא יהיה שום דבר  ל ָיד קֹוׁשֵ ב. שו"ע או"ח כז,א. ְוׁשֶ
חוצץ בין התפילין לבשר, בין בשל יד ובין בשל ראש )שו"ע 
סעיף ד(. אך ברצועות אין להקפיד )רמ"א(. ויש שהחמירו 
מֹאלֹו ַעל  גם בחלק הרצועה השייך לקשירה )משנ"ב(. ַעל ׂשְ
ּבֹוִרית. וצריך להניח בחצי התחתון של הזרוע )רמ"א,  ַהּקִ
שו"ע סעיף ז(. וגידם שיש לו רק את הפרק העליון שבין 
הכתף למרפק, יניח ללא ברכה )רמ"א(. ואם אין לו בכלל 
יד שמאל, או שנחתכה היד עד למעלה מן הקיבורת, פטור 
ה  ִפּלָ ְהֶיה ּתְ מלהניח ביד ימין. ויש מחמירים בזה )משנ"ב(. ּתִ
ֶנֶגד ִלּבֹו. ולכן כשמניח יטה מעט את התפילה לצד הגוף  ּכְ
)שו"ע(. ונכון שהקשר יהיה מצדו הפנימי של הבית, בינו לבין 
לבו, ושהמעברתא תהיה לצד העליון )שו"ע סעיפים ב-ג(. 

ְדקֹד וכו'.  יִחין אֹוָתן ַעל ַהּקָ א. שו"ע או"ח כז,ט-י. ַמּנִ
השו"ע פירש שהמקום הכשר להנחה הוא בטווח 
שבין תחילת השערות עד לסוף המקום בו רופס מוח 
התינוק, ומשום שמקום זה הוא גדול יש אפשרות 
להניח שני זוגות כאחד )ראה לעיל ג,ה, וראה ב"י 
בנוגע לשיטת הרמב"ם(. וצריך להקפיד שחלקה 
התחתון של התפילין לא ירד למטה מגובה תחילת 
יִחין אֹוָתן  ל רֹאׁש ַמּנִ שרשי השערות )אחרונים(. ׁשֶ
ְדקֹד. וטוב שיהיו התפילין של ראש גלויים  ַעל ַהּקָ
ונראים )שו"ע סעיף יא(. ובשל יד אין להקפיד אם 
הם מגולים או מכוסים )רמ"א(. ועל פי המקובלים יש 
לכסות את התפילין של ראש וגם את של יד )שע"ת 
ְלּגֶֹלת.  הּוא סֹוף ַהּגֻ גַֹבּה ָהעֶֹרף ׁשֶ ר ּבְ ׁשֶ וכה"ח(. ְוִיְהֶיה ַהּקֶ
כתבו האחרונים שלכתחילה יהיה הקשר מעל לגומה 
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 — ּבֹו  יָחן  ְוִהּנִ ין  ִפּלִ ּתְ ּבֹו  יַח  ְלַהּנִ ֱהִכינֹו  ׁשֶ ִלי   ּכְ  ט

חֹל.  ִדְבֵרי  ּבְ ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְוָאסּור  ׁש,  ִנְתַקּדֵ
ְולֹא  ֲעַראי  ּבֹו  יַח  ִהּנִ ׁשֶ אֹו  ּבֹו,  יַח  ִהּנִ ְולֹא  ֱהִכינֹו 
ָהָיה.  מֹות ׁשֶ ׁש, ַוֲהֵרי הּוא חֹל ּכְ ֱהִכינֹו — לֹא ִנְתַקּדֵ
ין  ּבֵ ְרצּוָעה  ּבָ ין  ּבֵ ין,  ִפּלִ ַהּתְ ֶאת  ִלְתלֹות  ְוָאסּור 
יס  ַהּכִ ֶאת  הּוא  ּתֹוֶלה  ֲאָבל  ַעְצָמּה,  ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ

ִחין ּבֹו. ין ֻמּנָ ִפּלִ ַהּתְ ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ְיָלה, ׁשֶ ּלַ ּיֹום, לֹא ּבַ ין — ּבַ ִפּלִ ַחת ּתְ  ְזַמן ַהּנָ י

ה" )שם( זֹו — ִהיא  "ִמָּיִמים ָיִמיָמה" )שמות יג,י(. "ֻחּקָ
תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ֵאיָנן ְזַמן  ּבָ ין. ְוֵכן ׁשַ ִפּלִ ִמְצַות ּתְ
ֱאַמר: "ְוָהיּו ְלָך ְלאֹות" )שם יג,ט, ושם: ְוָהָיה(,  ּנֶ ין, ׁשֶ ִפּלִ ּתְ
ַתי  תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ֵהן ַעְצָמן אֹות. ּוֵמֵאיּמָ ּבָ ְוׁשַ
ִרחּוק  ּבְ ֲחֵברֹו  ֶאת  ִּיְרֶאה  ׁשֶ ֵדי  ִמּכְ ָחָתן?  ַהּנָ ְזַמן 

ה. ַקע ַהַחּמָ ׁשְ ּתִ יֵרהּו, ַעד ׁשֶ ע ַאּמֹות ְוַיּכִ ַאְרּבַ

ה,  ַהַחּמָ ַקע  ׁשְ ּתִ ׁשֶ קֶֹדם  ין  ִפּלִ ּתְ יַח  ִהּנִ ׁשֶ  ִמי  יא

ר.  ְיָלה — ֻמּתָ ל ַהּלַ ָכה ְוֵהן ָעָליו, ֲאִפּלּו ֵהן ָעָליו ּכָ ְוָחׁשֵ
ֶאת  ִדין  ְמַלּמְ א  ֶאּלָ ים,  ַרּבִ ּבָ ֶזה  ָבר  ּדָ מֹוִרין  ְוֵאין 
א ַיְחְלצּו אֹוָתן  ין ֲעֵליֶהן, ֶאּלָ ִפּלִ יחּו ּתְ ּלֹא ַיּנִ ַהּכֹל ׁשֶ

ביאור

ין. ייעד אותו  ִפּלִ יַח ּבֹו ּתְ ֱהִכינֹו ְלַהּנִ ט. ׁשֶ
ין.  ִפּלִ לשמירת התפילין. ְוָאסּור ִלְתלֹות ֶאת ַהּתְ
על גבי וו או עמוד וכדומה, שאינו דרך כבוד.

ִמים ָיִמיָמה. לשון הכתוב: "ושמרת  י. ִמּיָ
את החקה הזאת למועדה מימים ימימה", 
והכתוב נדרש על מצוות תפילין. ְוָהיּו ְלָך 
ְלאֹות. התפילין משמשות אות בין ישראל 
תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ֵהן ַעְצָמן אֹות.  ּבָ לה'. ׁשַ
עצם קדושת היום נחשבת לאות, ואין צורך 
יֵרהּו.  ְרֶאה ֶאת ֲחֵברֹו... ְוַיּכִ ּיִ ֵדי ׁשֶ בתפילין. ִמּכְ

כשיהיה די אור יום לשם כך.

פסקים ושיטות

ׁש  יַח ּבֹו וכו'. שו"ע או"ח מב,ג. ִנְתַקּדֵ ֱהִכינֹו ְלַהּנִ ִלי ׁשֶ ט. ּכְ
ִדְבֵרי חֹל. ואם התנה עליו מתחילה,  ׁש ּבֹו ּבְ ּמֵ ּתַ ְוָאסּור ְלִהׁשְ
יכול להשתמש בו למה שירצה )רמ"א, וראה רמב"ם 
ׁש.  יַח ּבֹו... לֹא ִנְתַקּדֵ הלכות תפילה יא,טו(. ֱהִכינֹו ְולֹא ִהּנִ
אך קלף שעיבדו לשם תפילין, אסור לכתוב עליו דברי 
חול, שהכנה לצורך גוף הקדושה מקדשת אותו אפילו 
ין. שו"ע  ִפּלִ ללא שימוש )רמ"א(. ְוָאסּור ִלְתלֹות ֶאת ַהּתְ

או"ח מ,א.

ְיָלה. שו"ע או"ח ל,ב. ְזַמן  ּלַ ּיֹום לֹא ּבַ ין ּבַ ִפּלִ ַחת ּתְ י. ְזַמן ַהּנָ
ְיָלה. ויש שכתבו שמשום כך  ּלַ ּיֹום לֹא ּבַ ין ּבַ ִפּלִ ַחת ּתְ ַהּנָ
יש לברך בשעת חליצת התפילין 'אקב"ו לשמור חוקיו' 
)וראה ב"י סימן כט בנוגע לשיטת הרמב"ם(. ולדעת 
השו"ע האיסור להניח בלילה הוא משום חשש שיישן 
כשהם עליו, אבל מדאורייתא זמנם הוא גם בלילה 
ולפיכך פסק )כט,א( שאין לברך שום ברכה על חליצתם. 
ין. שו"ע או"ח לא,א.  ִפּלִ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ֵאיָנן ְזַמן ּתְ ּבָ ׁשַ

ֵהן ַעְצָמן אֹות. ומאותו טעם גם אין להניח תפילין בחול 
המועד )שו"ע סעיף ב(. ויש אומרים שיש להניח תפילין 
בחול המועד, וכן נוהגים האשכנזים, אך לא יברך עליהן 
בקול רם בבית הכנסת )רמ"א(. והאחרונים כתבו שטוב 
להניחן בלא ברכה )ט"ז(. והחסידים ותלמידי הגר"א נהגו 
על פי הזוהר שלא להניח תפילין בחול המועד. ובגלל 
מנהג זה ובעקבות שיטת השו"ע התפתח המנהג בארץ 
ישראל שלא להניח )דברי יציב או"ח יג(. ותפילין של 
רבנו תם בכל אופן אין להניח בחול המועד )משנ"ב(. 
ְרֶאה  ּיִ ֵדי ׁשֶ ָחָתן וכו'. שו"ע או"ח ל,א. ִמּכְ ַתי ְזַמן ַהּנָ ּוֵמֵאיּמָ
ֶאת ֲחֵברֹו. הרגיל עמו קצת )שו"ע; וראה רמב"ם הלכות 

קריאת שמע א,יא(.

ַקע  ׁשְ ּתִ ֶ א ַיְחְלצּו אֹוָתן ִמּשׁ יא. שו"ע או"ח ל,ב. ֶאּלָ
ה. והאחרונים כתבו שאת חליצת התפילין מותר  ַהַחּמָ
לעשות לכתחילה עד צאת הכוכבים, ומורין כן למעשה. 
והאריז"ל היה מקפיד לחלצם מיד בשקיעה )משנ"ב(. 

ל  ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ ר  ְוָקׁשַ ין'  ִפּלִ ּתְ יַח  'ְלַהּנִ ֵרְך  ּבֵ ׁשֶ  ִמי  ו

ְלַרּבֹו,  לֹום  ׁשָ יב  ְלָהׁשִ ַוֲאִפּלּו  ר,  ְלַסּפֵ ָיד — ָאסּור לֹו 
ל רֹאׁש. ְוִאם ָסח — ֲהֵרי זֹו ֲעֵבָרה, ְוָצִריְך  יַח ׁשֶ ַּיּנִ ַעד ׁשֶ
ְך  ּכָ ְוַאַחר  ין',  ִפּלִ ּתְ ִמְצַות  'ַעל  ִנָּיה:  ׁשְ ָרָכה  ּבְ ְלָבֵרְך 

ל רֹאׁש. יַח ׁשֶ ַמּנִ

יָחן — ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהן, ֲאִפּלּו ָחַלץ  ּנִ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ ין, ּכָ ִפּלִ  ּתְ ז

ן — ְמָבֵרְך  ּלָ ְצוֹות ּכֻ ּיֹום. ְוָכל ַהּמִ ָעִמים ּבַ ְוָלַבׁש ֵמָאה ּפְ
ין  ִפּלִ ָּיָתן. ְלִפיָכְך ָצִריְך ְלָבֵרְך ַעל ַהּתְ ֲעֵליֶהן קֶֹדם ֲעׂשִ
יָרה,  ְקׁשִ קֶֹדם  ּבֹוִרית  ַהּקִ ַעל  ָחה  ַהּנָ ַאַחר  ָיד  ל  ׁשֶ

ָּיָתן. יָרָתן זֹו ִהיא ֲעׂשִ ׁשִ ּקְ ׁשֶ

יַח  ִלי — לֹא ַיּנִ ּכְ יו ְלַהְצִניָען ּבַ ִפּלָ חֹוֵלץ ָאָדם ּתְ ׁשֶ  ּכְ ח

ָעה  ׁשָ ּבְ ֵני ׁשֶ ַמְעָלה, ִמּפְ ל רֹאׁש ִמּלְ ה ְוׁשֶ ַמּטָ ל ָיד ִמּלְ ׁשֶ
ה, ְוִנְמָצא  ִחּלָ ל רֹאׁש ּתְ ׁשֶ ע ּבְ ן ִיְפּגַ הּוא רֹוֶצה ְלָלְבׁשָ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ין  לֹוְבׁשִ ֵאין  ׁשֶ ְלִפי  ָיד,  ל  ׁשֶ ּומֹוִציא  יָחּה  ּנִ ּמַ ׁשֶ
יַח ִמְצָוה  ל ָיד, ְוָאסּור לֹו ָלָאָדם ְלַהּנִ רֹאׁש קֶֹדם ְלׁשֶ
בֹא  ּתָ ׁשֶ ִמְצָוה  א  ֶאּלָ ַאֶחֶרת,  ְלִמְצָוה  ה  ּנָ ִמּמֶ ְוַלֲעבֹר 
ק. ְלִפיָכְך  ּה הּוא ִמְתַעּסֵ ה — ּבָ ִחּלָ ּתְ ל ָאָדם ּבַ ְלָידֹו ׁשֶ
ה  ִחּלָ ּה ּתְ ע ּבָ ִּיְפּגַ ֵדי ׁשֶ ל ָיד ְלַמְעָלה, ּכְ יַח ׁשֶ ָצִריְך ְלַהּנִ

ֶדר. ׁש ַעל ַהּסֵ ְוִיְלּבַ

ביאור

ה.  ִנּיָ ָרָכה ׁשְ ר. לדבר. ְוָצִריְך ְלָבֵרְך ּבְ ו. ְלַסּפֵ
הברכה הראשונה אינה עולה לו, משום 

שהפסיק בדיבור.

יָחן. כל פעם ופעם  ּנִ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ ז. ּכָ
ָתן.  ּיָ שמניחם. ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהם קֶֹדם ֲעׂשִ
מברך על עשיית המצווה בסמוך למועד 
עשייתה )לעיקרון זה ראה הלכות 
ָחה ַעל  ברכות יא,ב-ג ואילך(. ַאַחר ַהּנָ
ּבֹוִרית. כדי להסמיך ככל האפשר  ַהּקִ
יָרָתן זֹו ִהיא  ׁשִ ּקְ את הברכה לעשייה. ׁשֶ
ָתן. הקשירה היא מעשה המצווה. ּיָ ֲעׂשִ

ִלי. בנרתיק בו הם נשמרים. לֹא  ּכְ ח. ּבַ
יַח וכו'. לא יניח אותם אחד על גבי  ַיּנִ
ע.  השני כך שהתפילה של יד למטה. ִיְפּגַ
יָחּה. עוזב אותה כדי להניח  ּנִ ּמַ ייתקל. ׁשֶ

קודם תפילה של יד. 

פסקים ושיטות

יָרה. ובשל  ּבֹוִרית קֶֹדם ְקׁשִ וכו'. שו"ע או"ח כה,ח. ַעל ַהּקִ
ראש מברך לפני שמהדקו בראשו )רמ"א(.

ל ָיד  יָחּה ּומֹוִציא ׁשֶ ּנִ ּמַ ה ְוִנְמָצא ׁשֶ ִחּלָ ל רֹאׁש ּתְ ׁשֶ ע ּבְ ח. ִיְפּגַ
ל רֹאׁש  ה ְוׁשֶ ַמּטָ ל ָיד ִמּלְ יַח ׁשֶ וכו'. שו"ע או"ח כה,ו. לֹא ַיּנִ
ַמְעָלה וכו'. וכן אין להוציא את התפילה של ראש  ִמּלְ
מהתיק לפני שסיים לקשור תפילה של יד )שו"ע סעיף 
ל ָיד ְלַמְעָלה וכו'. שו"ע או"ח כח,ב.  יַח ׁשֶ יא(. ְלִפיָכְך ָצִריְך ְלַהּנִ
ל ָיד ְלַמְעָלה. לדעת חלק מן האחרונים הכוונה  יַח ׁשֶ ָצִריְך ְלַהּנִ
היא שיש לעשות תיק צר ומוארך, כדי שיהיו מונחים זה 
על גב זה )ט"ז(, ואחרים כתבו שיותר טוב להניח אותם אחד 
לצד השני, כדי שלא להניח של יד מעל של ראש, ויעשה 
סימן אחר להבחין ביניהם )מג"א(, וכן נוהגים )משנ"ב(. 
ואם מניח את טליתו ותפיליו באותו תיק, ייזהר לשים את 
הטלית באופן שיפגע בה ויתעטף בה לפני הנחת התפילין. 
אך במקרה שפגע בתפילין תחילה, לא יעביר על המצווה 

ויתעטף בטלית אחר הנחת התפילין )שו"ע כה,א(.

יב  ר ַוֲאִפּלּו ְלָהׁשִ ו. שו"ע או"ח כה,ט. ָאסּור לֹו ְלַסּפֵ
לֹום ְלַרּבֹו. וגם אם שומע קדיש או קדושה, לא  ׁשָ
יפסיק לענות, אלא שותק ושומע ומכוון למה 
ה  ִנּיָ ָרָכה ׁשְ שאומרים )שו"ע סעיף י(. ְוָצִריְך ְלָבֵרְך ּבְ
ין. ולשיטת האשכנזים שתמיד מברכים  ִפּלִ ַעל ִמְצַות ּתְ
את שתי הברכות, אם שח צריך לחזור ולברך 'להניח' 
וגם 'על מצות' )רמ"א(. ואם סח לצורך התפילין, אינו 

חוזר ומברך )שו"ע סעיף י(.

יָחן ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהן וכו'. שו"ע או"ח  ּנִ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ ין ּכָ ִפּלִ ז. ּתְ
יָחן ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהן. וגם אם נשמטו  ּנִ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ כה,יב. ּכָ
ממקומם לגמרי וממשמש בהם כדי להחזירם, צריך 
לברך )שו"ע ומשנ"ב(. והיום לא נוהגים לברך במקרה 
כזה, משום שבשעת התפילה לא מסיח דעתו מהם 
)אחרונים(. ואם הזיזם ממקומם והיה בדעתו להחזירם 
מיד, לדעת השו"ע צריך לברך שוב, ולדעת הרמ"א 
ָתן  ּיָ ן ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהן קֶֹדם ֲעׂשִ ּלָ ְצוֹות ּכֻ אין צריך. ְוָכל ַהּמִ
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ָרֵאל  ְוִיׂשְ ַהּדּוָכן,  ַעל  יר  ׁשִ אֹוְמִרין  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּוְלִוִּים 
ה ּוִמן  ִפּלָ טּוִרין ִמן ַהּתְ ׁש — ּפְ ְקּדָ ּמִ ַעת ַמֲעָמָדן ּבַ ׁשְ ּבִ

ין. ִפּלִ ַהּתְ

ֵהן ָעָליו,  ל ְזַמן ׁשֶ יו ּכָ ְתִפּלָ ֵמׁש ּבִ  ַחָּיב ָאָדם ְלַמׁשְ יד

ָתן  ָ ֻדּשׁ ּקְ ְעּתֹו ֵמֶהן ֲאִפּלּו ֶרַגע ֶאָחד, ׁשֶ יַח ּדַ ּלֹא ַיּסִ ׁשֶ
ם  ׁשֵ א  ֶאּלָ ּבֹו  ֵאין  יץ  ַהּצִ ׁשֶ יץ,  ַהּצִ ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ דֹוָלה  ּגְ
יֹו"ד  ל  ׁשֶ ם  ׁשֵ ִרים  ְוֶעׂשְ ֶאָחד  ֶהן  ּבָ ֵיׁש  ְוֵאּלּו  ֶאָחד, 

ל ָיד. ׁשֶ ל רֹאׁש, ּוְכמֹוָתן ּבְ ׁשֶ ֵה"א ּבְ

ּנּו  ֵצא ִמּמֶ ּלֹא ּתֵ ִּיָּזֵהר ׁשֶ ין ְצִריִכין ּגּוף ָנִקי, ׁשֶ ִפּלִ  ּתְ טו

ן  ֵהן ָעָליו. ְלִפיָכְך ָאסּור ִליׁשַ ל ְזַמן ׁשֶ ה ּכָ ַמּטָ רּוַח ִמּלְ
יַח  ִהּנִ ִאם  א  ֶאּלָ ֲעַראי,  ַנת  ׁשֵ ְולֹא  ֶקַבע  ַנת  ׁשֵ ֶהן  ּבָ
ֶהן  ּבָ ן  ָיׁשֵ  — ה  ָ ִאּשׁ ִעּמֹו  ָהְיָתה  ְולֹא  סּוָדר  ֲעֵליֶהן 
ין  ּבֵ רֹאׁשֹו  יַח  ַמּנִ ה?  עֹוׂשֶ הּוא  יַצד  ּכֵ ֲעַראי.  ַנת  ׁשֵ
רּוִכין  ּכְ יו  ִפּלָ ּתְ  ָהיּו   טז ן.  ְוָיׁשֵ ב  יֹוׁשֵ ְוהּוא  יו  ְרּכָ ּבִ

ַנת ֶקַבע. ֶהן ֲאִפּלּו ׁשֵ ן ּבָ ר ִליׁשַ ָידֹו — ֻמּתָ ּבְ

ִאם  ֲאָבל  ֲעַראי.  ֲאִכיַלת  א  ֶאּלָ ֶהן  ּבָ אֹוֵכל  ְוֵאינֹו 
ְלָחנֹו  ׁשֻ ַעל  יָחן  ּוַמּנִ חֹוְלָצן   — ֶקַבע  ִלְסעּוַדת  ִנְכַנס 
ְמזֹונֹו  ַעל  ִויָבֵרְך  יֵחם,  ַיּנִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָיָדיו,  ִּיּטֹל  ׁשֶ ַעד 

ֶהן. ְוהּוא ָלבּוׁש ּבָ

ביאור

יר ַעל ַהּדּוָכן.  אֹוְמִרין ׁשִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם ּבְ ּוְלִוּיִ
מקום במקדש שהיו הלויים שרים 
עליו בעת הקרבת הקרבן )הלכות בית 
ׁש. נציגי  ְקּדָ ּמִ ַעת ַמֲעָמָדן ּבַ ׁשְ הבחירה ו,ו(. ּבִ
ישראל הנוכחים בבית המקדש בשעת 
הקרבת הקרבנות )הלכות כלי המקדש 
ין. מפני  ִפּלִ ה ּוִמן ַהּתְ ִפּלָ טּוִרין ִמן ַהּתְ ו,א(. ּפְ

עיסוקם במלאכת המקדש.

יו. לגעת בהם מדי  ְתִפּלָ ֵמׁש ּבִ יד. ְלַמׁשְ
פעם, כדי לזכור אותם )להשלכה בדיני 
יץ  ַהּצִ שבת ראה הלכות שבת יט,כו(. ׁשֶ
ם ֶאָחד. על הציץ שחבש  א ׁשֵ ֵאין ּבֹו ֶאּלָ
הכהן הגדול היה כתוב 'קדש לה'' )שמות 
ֶהן. בפרשיות שבתפילין  כח,לו(. ְוֵאּלּו ֵיׁש ּבָ

מופיע שם ה' עשרים ואחת פעמים.

ָידֹו. הוא מחזיק בהם ואינו  רּוִכין ּבְ טז. ּכְ
מניחם. 

ְלָחנֹו. שאין זה מכובד  יָחן ַעל ׁשֻ חֹוְלָצן ּוַמּנִ
ּטֹל ָיָדיו.  ּיִ לסעוד בעוד התפילין עליו. ַעד ׁשֶ
בסוף הסעודה למים אחרונים )ראה 

הלכות ברכות ו,א-ב(. 

פסקים ושיטות

ֵהר  ּזָ ּיִ ין ְצִריִכין ּגּוף ָנִקי. שו"ע או"ח לז,ב. ׁשֶ ִפּלִ טו. ּתְ
ֵהן ָעָליו. ומי  ל ְזַמן ׁשֶ ה ּכָ ַמּטָ ּנּו רּוַח ִמּלְ ֵצא ִמּמֶ ּלֹא ּתֵ ׁשֶ
שברור לו שלא יוכל להתפלל בלא הפחה, מוטב 
שיעבור זמן התפילה משיתפלל בגוף לא נקי. ואם 
נראה לו שיוכל לשמור על עצמו בשעת קריאת 
שמע, יניחם בין ברכת 'אהבה' לקריאת שמע, ויברך 
ַנת  ַנת ֶקַבע ְולֹא ׁשֵ ֶהן ׁשֵ ן ּבָ )שו"ע לח,ב(. ָאסּור ִליׁשַ
ַנת ֲעַראי. ואין לכך שיעור  ֲעַראי. שו"ע או"ח מד,א. ׁשֵ
קבוע. ויש פוסקים שאמרו ששנת עראי היא כדי 

הילוך מאה אמה )מג"א(. 

ָידֹו וכו'. שו"ע או"ח מד,א. ָהיּו  רּוִכין ּבְ יו ּכְ ִפּלָ טז. ָהיּו ּתְ
ָידֹו וכו'. אבל אם מונחים בידו ולא  רּוִכין ּבְ יו ּכְ ִפּלָ ּתְ
כרוכים אסור, מחשש שיפלו )שו"ע(. אך אם הם 

בתוך נרתיקם, מותר בכל אופן )רמ"א(.

בני החופה פטורים מתפילין, משום ששכרות וקלות ראש 
שכיחים שם )שו"ע סעיף ז(. ויש פוסקים הסוברים שהיום 
שחתן חייב בקריאת שמע ובתפילה )ראה רמב"ם הלכות 
קריאת שמע ד,א, רמב"ם הלכות תפילה ד,טו(, ממילא חייבים 
הוא ובני החופה גם בתפילין, וכך נתפשט המנהג )משנ"ב(. 
ויש הסוברים שגם כיום יש לפסוק כשו"ע שפטורים מתפילין 

בזמן המשתה )מג"א(. 

יו וכו'.  ְתִפּלָ ֵמׁש ּבִ ב ָאָדם ְלַמׁשְ יד. שו"ע או"ח כח,א. ַחּיָ
וימשמש בתפילין של יד קודם לתפילין של ראש )שו"ע(. 
דֹוָלה. וצריך  ָתן ּגְ ָ ֻדּשׁ ּקְ ְעּתֹו ֵמֶהן ֲאִפּלּו ֶרַגע ֶאָחד ׁשֶ יַח ּדַ ּלֹא ַיּסִ ׁשֶ
להיזהר מהרהור תאוות אישה )שו"ע או"ח לח,ד(, ואם לא 
יכול להיזהר, מוטב שלא להניחם )רמ"א(. ומכל מקום ינסה 
בכל כוחו לכוף את עצמו ולמשוך את לבו ליראת שמים, 
כדי לקבל על עצמו עול מלכות שמים בקדושה )משנ"ב(. 

השגות הראב״ד

 טו. תפילין צריכין גוף נקי כאלישע... 
בין  ראשו  מניח  עושה  הוא  כיצד 
ברכיו והוא יושב וישן היו תפיליו 
כרוכין בידו מותר לישן בהן אפי' שנת 
קבע. אמר אברהם: אינו כן. אלא כל 
זמן שהן בידו ולא יישן בהן כלל שמא 
יפלו מידו, והכי איתא בגמרא בפירוש 

)סוכה כו,א(.

ה  ִחּלָ ין ְלַכּתְ ִפּלִ יַח ּתְ ּנִ ה. ְוָכל ַהּמַ ַקע ַהַחּמָ ׁשְ ּתִ ֶ ִמּשׁ
ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָלאו,  ּבְ עֹוֵבר   — ה  ַהַחּמָ ַקע  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ַאַחר 

ה ַהּזֹאת" וכו' )שמות יג,י(. ַמְרּתָ ֶאת ַהֻחּקָ "ְוׁשָ

ְקָעה ָעָליו  רֹאׁשֹו, ְוׁשָ ין ּבְ ֶרְך ּוְתִפּלִ ּדֶ א ּבַ  ָהָיה ּבָ יב

יַע ְלֵביתֹו,  הּוא ַמּגִ יַח ָידֹו ֲעֵליֶהן ַעד ׁשֶ ה — ַמּנִ ַחּמָ
רֹאׁשֹו,  ין ּבְ ְדָרׁש ּוְתִפּלִ ֵבית ַהּמִ ב ּבְ ְוחֹוֵלץ. ָהָיה יֹוׁשֵ
יַע  ּגִ ּמַ יַח ָידֹו ֲעֵליֶהן ַעד ׁשֶ ַמּנִ ְוָקַדׁש ָעָליו ַהּיֹום — 
ִרין  ּמְ ּתַ ֵהן ִמׁשְ ִית ָסמּוְך ַלחֹוָמה ׁשֶ ְלֵביתֹו. ְוִאם ֵיׁש ּבַ
ְקָעה  ָ ּשׁ ֶ יו ִמּשׁ ִפּלָ ם. ְוִאם לֹא ָחַלץ ּתְ יָחן ׁשָ ּבֹו — ַמּנִ
ְמָרן, ְוִנְמְצאּו  ּלֹא ָהָיה לֹו ָמקֹום ְלׁשָ ֵני ׁשֶ ה ִמּפְ ַהַחּמָ

ר. ְמָרן — ֻמּתָ ֵדי ְלׁשָ ָעָליו ּכְ

ין.  ִפּלִ טּור ִמן ַהּתְ ַמע — ּפָ ִרַּית ׁשְ טּור ִמּקְ ל ַהּפָ  ּכָ יג

ין  ִפּלִ יו — ָאִביו לֹוֵקַח לֹו ּתְ ִפּלָ מֹר ּתְ ּיֹוֵדַע ִלׁשְ ָקָטן ׁשֶ
ֵאינֹו  ׁשֶ ְוָכל  ֵמַעִים,  חֹוֵלי  ְצוֹות.  ּמִ ּבַ כֹו  ְלַחּנְ ֵדי  ּכְ
ִמן  טּור  ּפָ  — ַצַער  ּבְ א  ֶאּלָ ְנָקָביו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ָיכֹול 
ין  ִפּלִ ּתְ ּבַ ַחָּיִבין   — ן  ּלָ ּכֻ ֵמִאין  ַהּטְ ְוָכל  ין.  ִפּלִ ַהּתְ
ֶבת  ֶ ְעּתֹו ְנכֹוָנה ּוְמֻיּשׁ ֵאין ּדַ הֹוִרין. ִמְצַטֵער ּוִמי ׁשֶ ּטְ ּכַ
ין ָאסּור  ִפּלִ יַח ּתְ ּנִ ַהּמַ ין, ׁשֶ ִפּלִ טּור ִמן ַהּתְ ָעָליו — ּפָ
ַעת ָהֲעבֹוָדה,  ׁשְ ּבִ ּכֲֹהִנים  ֵמֶהן.  ְעּתֹו  ּדַ יַח  ְלַהּסִ  לֹו 

ביאור

. ולשון זו  ַמְרּתָ ֱאַמר ְוׁשָ ּנֶ ָלאו ׁשֶ יא. עֹוֵבר ּבְ
של ציווי להישמר, נחשבת כאיסור לאו 

)ספר המצוות שורש ח(.

יַח ָידֹו ֲעֵליֶהן. מכסה אותם כדי שלא  יב. ַמּנִ
יַע ְלֵביתֹו ְוחֹוֵלץ.  הּוא ַמּגִ יראוהו הרבים. ַעד ׁשֶ
ולא הטריחוהו לחלצם בדרך, שמעיקר הדין 
יכול להישאר בתפיליו )כמבואר בהלכה 
ְדָרׁש. המצוי מחוץ לעיר.  ֵבית ַהּמִ הקודמת(. ּבְ
ְוָקַדׁש ָעָליו ַהּיֹום. נכנסה השבת, שאינה זמן 
תפילין )לעיל ה"י(, ואינו רוצה להשאיר את 
התפילין בבית המדרש, שאינם נשמרים 
שם; ואף אינו יכול לחלצם בבית המדרש 
ִית  ולטלטלם לביתו בשל השבת. ְוִאם ֵיׁש ּבַ
ם. ואינו ממתין עד  יָחן ׁשָ ָסמּוְך ַלחֹוָמה... ַמּנִ
שיגיע לביתו, שברגע שיכול לחלצם במקום 
ֵדי  משומר, עליו לעשות כן. ְוִנְמְצאּו ָעָליו ּכְ
ר. שלא לחלצן אף לכתחילה,  ְמָרן ֻמּתָ ְלׁשָ
וכמו שנתבאר לגבי היושב בבית המדרש. 

ַמע. הפטורים  ת ׁשְ ִרּיַ טּור ִמּקְ ל ַהּפָ יג. ּכָ
מבוארים בהלכות קריאת שמע ד,א-ג. 
חֹוֵלי ֵמַעִים וכו'. שבעת הנחת תפילין יש 
לשמור על גוף נקי )לקמן הט"ו(. ּכֲֹהִנים 
ַעת ָהֲעבֹוָדה. עבודת המקדש )ואם רצו,  ׁשְ ּבִ
יכולים להניח של ראש, ראה הלכות כלי 

המקדש י,ו(. 

פסקים ושיטות

צריכים לעסוק במלאכתם בשעת קריאת שמע ותפילה, 
ין. ומוחים ביד  ִפּלִ טּור ִמן ַהּתְ פטורים גם ממצוות אלו. ּפָ
נשים הרוצות להחמיר על עצמן )רמ"א או"ח לח,ג; וראה 
ערוה"ש סעיף ו(. אֵבל ביום הראשון שלאחר הקבורה 
אסור להניח תפילין, ומכאן ואילך חייב )רמב"ם הלכות 
מֹר  ּיֹוֵדַע ִלׁשְ אבל ד,ט, שו"ע סעיף ה, יו"ד שפח,א(. ָקָטן ׁשֶ
יו.  ִפּלָ מֹר ּתְ ּיֹוֵדַע ִלׁשְ יו וכו'. שו"ע או"ח לז,ג. ָקָטן ׁשֶ ִפּלָ ּתְ
שלא יישן בהם ושלא יפיח בהם )שו"ע(, ושלא ייכנס 
ְצוֹות. ויש אומרים  ּמִ כֹו ּבַ ֵדי ְלַחּנְ בהם לבית הכסא )רמ"א(. ּכְ
שאין להניח לפני גיל שלוש עשרה שנים ויום אחד, וכן 
נהגו ואין לשנות )רמ"א, וראה בה"ל(. ועכשיו נהגו להניח 
חודשיים או שלושה קודם זמן זה )מג"א(. חֹוֵלי ֵמַעִים... 
ְעּתֹו  ֵאין ּדַ ין. שו"ע או"ח לח,ב. ִמְצַטֵער ּוִמי ׁשֶ ִפּלִ טּור ִמן ַהּתְ ּפָ
ְעּתֹו ְנכֹוָנה  ֵאין ּדַ ֶבת ָעָליו. שו"ע או"ח לח,ט. ּוִמי ׁשֶ ֶ ְנכֹוָנה ּוְמֻיּשׁ
ין. ולכן חתן ושושביניו וכל  ִפּלִ טּור ִמן ַהּתְ ֶבת ָעָליו ּפָ ֶ ּוְמֻיּשׁ

ה עֹוֵבר  ַקע ַהַחּמָ ׁשְ ּתִ ה ַאַחר ׁשֶ ִחּלָ ין ְלַכּתְ ִפּלִ יַח ּתְ ּנִ ְוָכל ַהּמַ
ָלאו. לשיטת השו"ע שלילה הוא זמן תפילין והאיסור  ּבְ
להניח בלילה הוא מחשש שינה )ראה לעיל ה"י(, אם 
רוצה לצאת לדרך בהשכמה ואין חשש שיישן, יכול 
להניח תפילין אפילו לפני עלות השחר, וכשיגיע הזמן 

ימשמש בהם ויברך )שו"ע סעיף ג ואחרונים(.

ֶרְך וכו'. שו"ע או"ח ל,ד, רסו,י. ְוִאם לֹא  ּדֶ א ּבַ יב. ָהָיה ּבָ
ְמָרן וכו'. שו"ע  ּלֹא ָהָיה לֹו ָמקֹום ְלׁשָ ֵני ׁשֶ יו... ִמּפְ ִפּלָ ָחַלץ ּתְ

או"ח ל,ב.

ין. כתב  ִפּלִ טּור ִמן ַהּתְ ַמע ּפָ ת ׁשְ ִרּיַ טּור ִמּקְ ל ַהּפָ יג. ּכָ
השו"ע שכל העוסקים במלאכת שמים, כגון כותבי 
סת"ם ותגריהם, פטורים מהנחת תפילין כל היום, זולת 
בשעת קריאת שמע ותפילה )שו"ע סעיף ח; וכן הדין 
במי שעוסק בתורה — סעיף י(. והרמ"א כתב שאם היו 
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ֵבית  ין ַמִים ּבְ ּתִ ִבְגדֹו, ַוֲאִפּלּו ְלַהׁשְ לּוִלין ּבְ ֶהן ּגְ ֵנס ּבָ ִיּכָ
יָחן  ּוַמּנִ חֹוְלָצן  ה?  ַיֲעׂשֶ יַצד  ּכֵ א  ֶאּלָ בּוַע.  ַהּקָ א  ּסֵ ַהּכִ
ְלָין ַאף ַעל  ֵאינֹו ּכֶ ְכִלי ׁשֶ ֶכְלָין ִאם ָהָיה ּבֹו ֶטַפח, אֹו ּבִ ּבְ
ְוִנְכָנס. ְוֵכן ִאם  ָידֹו  ִלי ּבְ ֵאין ּבֹו ֶטַפח, ְואֹוֵחז ַהּכְ י ׁשֶ ּפִ
ָידֹו ְוִנְכָנס. ִלי ּבְ ְכִלי, ְואֹוֵחז ַהּכְ יָחן ּבִ ְיָלה — ַמּנִ ּלַ ֻהְצַרְך ּבַ

יַח  ין — ַמּנִ ִפּלִ א ְוהּוא ָלבּוׁש ּתְ ּסֵ ַכח ְוִנְכַנס ְלֵבית ַהּכִ  ׁשָ כ

ְוחֹוֵלץ,  ְויֹוֵצא  ִראׁשֹון,  ַעּמּוד  ִּיְגמֹר  ׁשֶ ַעד  ֲעֵליֶהן  ָידֹו 
ַעּמּוד  ִאם ַיְפִסיק ּבְ ל ְצָרָכיו; ׁשֶ ה ּכָ ְך ִנְכָנס ְועֹוׂשֶ ְוַאַחר ּכָ
ים — ָיבֹוא ִליֵדי ֳחָלִאים  ְקַטּנִ ין ּבִ ְגדֹוִלים ּבֵ ין ּבִ ִראׁשֹון, ּבֵ

דֹוָלה. ָנה ּגְ ֶהן ַסּכָ ֵּיׁש ּבָ ׁשֶ

יו — ֲהֵרי ֶזה לֹא ֶיֱאחֹז  ְתִפּלָ תֹו ּבִ ׁש ִמּטָ ּמֵ ַכח ְוׁשִ  ׁשָ כא

ֵלם,  ְוִיּטְ ָיָדיו  ִּיּטֹל  ׁשֶ ַעד  ִציָצה  ּקְ ּבַ ְולֹא  ְרצּוָעה  ּבָ לֹא 
ַהָּיַדִים ַעְסָקִנּיֹות. ֵני ׁשֶ ִמּפְ

עֹוְמִדין  ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ָמקֹום  ְרָחץ:  ַלּמֶ ְכָנס   ַהּנִ כב

ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ּוָמקֹום  ין;  ִפּלִ ּתְ יַח  ְלַהּנִ ר  ֻמּתָ  — ין  ְלבּוׁשִ
ין — ֵאינֹו  ין ּוִמְקָצָתן ְלבּוׁשִ ם ִמְקָצָתן ֲעֻרּמִ עֹוְמִדין ׁשָ
ה; ָמקֹום  ִחּלָ ין ְלַכּתְ ִפּלִ ם ּתְ יַח ׁשָ יו ְוֵאינֹו ַמּנִ ִפּלָ חֹוֵלץ ּתְ
יו, ְוֵאין  ִפּלָ ין — חֹוֵלץ ּתְ ם ֲעֻרּמִ ֵני ָאָדם עֹוְמִדין ׁשָ ּבְ ׁשֶ

יַח. ֵאינֹו ַמּנִ ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ

רֹאׁשֹו,  ין ּבְ ָברֹות ּוְתִפּלִ ֵבית ַהּקְ ְך ָאָדם ּבְ  לֹא ְיַהּלֵ כג

ל ֶקֶבר ָצִריְך  ל ֵמת אֹו ׁשֶ ע ַאּמֹות ׁשֶ תֹוְך ַאְרּבַ ַוֲאִפּלּו ּבְ
ׁש  ע ַאּמֹות. ְולֹא ִיְלּבַ ַּיְרִחיק ַאְרּבַ יו, ַעד ׁשֶ ִפּלָ ַלֲחלֹץ ּתְ
א  ָגָדיו. ַהּנֹוׂשֵ ׁש ּבְ ה ֶעְרָותֹו ְוִיְלּבַ ְּיַכּסֶ ין ַעד ׁשֶ ִפּלִ ָאָדם ּתְ
ָּיִסיר  ל רֹאׁש ַעד ׁשֶ ין ׁשֶ ִפּלִ ֹוי ַעל רֹאׁשֹו — חֹוֵלץ ּתְ ַמּשׂ

ביאור

ִבְגדו. שבכל מקרה  לּוִלין ּבְ ֶהן ּגְ ֵנס ּבָ לֹא ִיּכָ
לא יחזור להשתמש בהם אחר כך. 
ֶכְלָין ִאם ָהָיה ּבֹו ֶטַפח. בחלל  יָחן ּבְ ּוַמּנִ
הכלי, שבכך התפילין נמצאות ברשות 
ֵאין  י ׁשֶ ְלָין ַאף ַעל ּפִ ֵאינֹו ּכֶ ְכִלי ׁשֶ נפרדת. ּבִ
ּבֹו ֶטַפח. שכלי שאינו מיועד לשמירת 
התפילין הרי הוא נבדל מהם, ומשום כך 
חוצץ בינם לבין החוץ )ראה לקמן הכ"ד(.

כ. ַעּמּוד ִראׁשֹון. של צואה או מי רגליים.

ִציָצה. גוף בית התפילין. ַעד  ּקְ כא. ּבַ
ֵלם. רק לאחר שיטול  ּטֹל ָיָדיו ְוִיּטְ ּיִ ׁשֶ
ַדִים  ַהּיָ ֵני ׁשֶ ידיו יסיר את התפילין. ִמּפְ
ַעְסָקִנּיֹות. ומן הסתם נגעו במקומות 

מטונפים.

ָברֹות  ַהּקְ ֵבית  ּבְ ָאָדם  ְך  ְיַהּלֵ כג. לֹא 
רֹאׁשֹו. מפני קדושת התפילין  ין ּבְ ּוְתִפּלִ
)ראה הלכות קריאת שמע ג,ב. וכן הדין 
בכניסה עם ספר תורה לקמן י,ו; הלכות 
ע ַאּמֹות. אף  תֹוְך ַאְרּבַ אבל יד,יג(. ַוֲאִפּלּו ּבְ
ְרִחיק  ּיַ שאינו מצוי בבית הקברות. ַעד ׁשֶ
ע ַאּמֹות. בעוד שהוא רחוק, לפני  ַאְרּבַ
ֹוי.  ּשׂ ִסיר ַהּמַ ּיָ שיתקרב ארבע אמות. ַעד ׁשֶ
שכאשר נושא אדם משא על ראשו, יש 

בכך ביזיון לתפילין. 

פסקים ושיטות

כ. שו"ע או"ח מג,ח. 

ִציָצה  ּקְ ְרצּוָעה ְולֹא ּבַ כא. שו"ע או"ח מ,ו. לֹא ֶיֱאחֹז לֹא ּבָ
ֵלם. ואם ישן בהם וראה קרי יאחז  ּטֹל ָיָדיו ְוִיּטְ ּיִ ַעד ׁשֶ
ברצועות ויסיר את התפילין, ואחר כך ינקה עצמו ויטול 

ידיו )שו"ע ורמ"א סעיף ז(.

כב. שו"ע או"ח מה,ב.

רֹאׁשֹו. שו"ע  ין ּבְ ָברֹות ּוְתִפּלִ ֵבית ַהּקְ ְך ָאָדם ּבְ כג. לֹא ְיַהּלֵ
ָברֹות  ֵבית ַהּקְ ְך ָאָדם ּבְ או"ח מה,א, יו"ד שסז,ב. לֹא ְיַהּלֵ
א  רֹאׁשֹו. ואם הם מכוסים, מותר )שו"ע(. ַהּנֹוׂשֵ ין ּבְ ּוְתִפּלִ
ֹוי ַעל רֹאׁשֹו וכו'. שו"ע או"ח מא,א. ֲאָבל צֹוֵנף הּוא  ַמּשׂ

לֹא   — א  ּסֵ ַהּכִ ְלֵבית  ְוֻהְצַרְך  ין  ִפּלִ ּתְ ָלבּוׁש   ָהָיה  יז

ֵנס,  ים ְוִיּכָ מּוִכין ִלְרׁשּות ָהַרּבִ חֹוִרים ַהּסְ יו ּבַ ִפּלָ יַח ּתְ ַיּנִ
ה? ֲאִפּלּו ֻהְצַרְך  יַצד ַיֲעׂשֶ ָרִכים. ּכֵ לּום עֹוְבֵרי ּדְ א ִיּטְ ּמָ ׁשֶ
ע ַאּמֹות,  ִרחּוק ַאְרּבַ יו ּבְ ִפּלָ ין ַמִים — חֹוֵלץ ּתְ ּתִ ְלַהׁשְ
ֶנֶגד  יִמינֹו ּכְ ִמין ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְואֹוֲחָזן ּבִ ִבְגדֹו ּכְ ְוגֹוְלָלן ּבְ
ַחת ָידֹו ֶטַפח, ְוִנְכָנס  ֵצא ְרצּוָעה ִמּתַ ּלֹא ּתֵ ִלּבֹו, ְוִיָּזֵהר ׁשֶ
ית  ע ַאּמֹות ִמּבֵ ֵּיֵצא — ַמְרִחיק ַאְרּבַ ה ְצָרָכיו. ּוְכׁשֶ ְועֹוׂשֶ

ן. א ְולֹוְבׁשָ ּסֵ ַהּכִ

ֵאין  בּוַע, ׁשֶ א ַהּקָ ּסֵ ֵבית ַהּכִ ָבִרים ֲאמּוִרים? ּבְ ה ּדְ ּמֶ  ּבַ יח

א ֲעַראי — לֹא  ּסֵ ית ַהּכִ ִניצֹוצֹות נֹוְתזֹות ָעָליו. ֲאָבל ּבֵ
א חֹוְלָצן ְונֹוְתָנן ַלֲחֵברֹו  לּוִלין, ֶאּלָ ּגְ ֵהן  ׁשֶ ּכְ ֶהן  ּבָ ֵנס  ִיּכָ
א  ּסֵ ַהּכִ ֵבית  ּבְ ֲאִפּלּו  ִלין  ּכָ ַרְגַלִים  ֵמי  ְוֵאין  ְמָרן.  ְלׁשָ
יָבה. ְוִאם ָהָיה ָעָפר ּתֹוֵחַח — ֲאִפּלּו  יׁשִ א ּבִ בּוַע ֶאּלָ ַהּקָ
ְמקֹום ִמְדרֹון,  ה — ַיֲעמֹד ּבִ ֲעִמיָדה. ָהָיה ָמקֹום ָקׁשֶ ּבַ

ְתזּו ִצּנֹורֹות ָעָליו. ּלֹא ִיּנָ ֵדי ׁשֶ ּכְ

א ְלֵעת ֶעֶרב,  ּסֵ יו ְוֻהְצַרְך ְלֵבית ַהּכִ ְתִפּלָ  ָהָיה ָלבּוׁש ּבִ יט

לֹא  ֵּיֵצא —  ׁשֶ ַאַחר  ן  ְלָלְבׁשָ ֵדי  ּכְ ַהּיֹום  ִמן  ַאר  ִנׁשְ ְולֹא 

ביאור

חֹוִרים. בחריצים שבכותל הסמוך  יז. ּבַ
ִרחּוק. מבית הכסא.  לבית הכיסא. ּבְ
ִמין ֵסֶפר ּתֹוָרה. עוטף  ִבְגדֹו ּכְ ְוגֹוְלָלן ּבְ
את התפילין בבגדו כשם שגוללים 

ספר תורה.

ֵאין  בּוַע. המיועד לשם כך. ׁשֶ יח. ַהּקָ
ִניצֹוצֹות נֹוְתזֹות ָעָליו. טיפות מי רגלים 
לּוִלין. כפי  אינן ניתזות חזרה עליו. ּגְ
שהתבאר בהלכה הקודמת. ְוֵאין ֵמי 
יָבה. שאז  יׁשִ א ּבִ ִלין. מן הגוף. ֶאּלָ ַרְגַלִים ּכָ
האדם אינו חושש שילכלך את עצמו 
ומסיים את צרכיו. ָעָפר ּתֹוֵחַח. עפר רך 
שאין טיפות ניתזות ממנו, והאדם אינו 
ְמקֹום ִמְדרֹון.  חושש שיתלכלך. ַיֲעמֹד ּבִ

יטיל מימיו לכיוון הירידה. 

ן  ֵדי ְלָלְבׁשָ ַאר ִמן ַהּיֹום ּכְ יט. ְולֹא ִנׁשְ
ֵצא. אין די שהות ביום בכדי  ּיֵ ַאַחר ׁשֶ
להניח את התפילין אחרי שיצא מבית 

הכיסא. 

פסקים ושיטות

א ֲאִכיַלת ֲעַראי וכו'. שו"ע או"ח מ,ח.  ֶהן ֶאּלָ ְוֵאינֹו אֹוֵכל ּבָ

א ֲעַראי. ואם  ּסֵ ית ַהּכִ יז-יח. שו"ע או"ח מג,א, מג,ה. ּבֵ
יושב בבית הכסא עראי, דינו כבית הכסא קבוע )רמ"א; 
להגדרת בית הכסא קבוע ועראי ראה שו"ע סעיפים 
ֶהן  ֵנס ּבָ א ֲעַראי לֹא ִיּכָ ּסֵ ית ַהּכִ ב-ג ובאחרונים שם(. ֲאָבל ּבֵ
לּוִלין וכו'. והשו"ע כתב שמותר להשתין כאשר  ֵהן ּגְ ׁשֶ ּכְ

התפילין בראשו בבית הכיסא עראי מכיוון ששם אין 
חשש שיעשה צרכיו. והביא דעת הרמב"ם שאוסר, 
וכתב שיש לחוש לדבריו. וכל זה בשדה כשאין לו מקום 
המשתמר להשאיר את התפילין, אבל בבית ישאירם 

במקום המשתמר )שו"ע סעיף ז(.

יט. שו"ע או"ח מג,ו. 

השגות הראב״ד

יט. היה לבוש בתפילין והוצרך לבית הכסא... וכן 
אם הוצרך בלילה מניחן בכלי והוא אוחז בידו הכלי 
אמר אברהם: לא ידעתי בלילה למה. ואולי  ונכנס. 
לשמירת עצמו כדאמר ר' יוחנן "הואיל ושרו רבנן לנטרן" 
)ברכות כג,ב(. וחיי ראשי אין זה נכון, דר' יוחנן ביום 
אמר שראוי ללבשן, אבל בלילה הכניס אותן לשמירה 
כבת רב חסדא דמנחא ידא ארישא דרבא כי היכי דלא 

נבעית )שם סב,א(.

יח. במה דברים אמורים בבית הכסא קבוע 
הכסא  בית  אבל  עליו  נתזין  ניצוצות  שאין 
עראי לא יכנס בהן כשהן גלולין אלא חולצן 
ונותן לחברו לשמרן. אמר אברהם: נראה בגמרא 
)ברכות כג,ב( דבית הכסא עראי — משתין בהן 
ותפילין בראשו אבל לא יטלם בידו משום קנוח 
הנצוצות, והכי כתב רב אחא ז"ל )שאילתות פ' 

בא שאילתא מה(.
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ַעת  ׁשְ ל ַהּיֹום — ּבִ ן ּכָ ְצָוָתן ְלָלְבׁשָ ּמִ י ׁשֶ  ַאף ַעל ּפִ כו

ַהּקֹוֵרא  ל  ּכָ ֲחָכִמים:  ָאְמרּו  ַהּכֹל.  ִמן  ָיֵתר  ה  ִפּלָ ּתְ
ֵעדּות  ֵמִעיד  ִאּלּו  ּכְ  — ין  ִפּלִ ּתְ לֹא  ּבְ ַמע  ׁשְ ְקִרַּית 
עֹוֵבר   — ין  ִפּלִ ּתְ יַח  ַמּנִ ֵאינֹו  ׁשֶ ְוָכל  ַעְצמֹו.  ּבְ ֶקר  ׁשֶ
ה  ִצּוָ ּיֹות  ָרׁשִ ַהּפָ ע  ַאְרּבַ ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ה,  ֲעׂשֵ מֹוָנה  ׁשְ ּבִ
ל ָיד. ְוָכל ָהָרִגיל  ין ׁשֶ ִפּלִ ל רֹאׁש ְוַעל ּתְ ין ׁשֶ ִפּלִ ַעל ּתְ
ֲעֵליֶהם  ֱאַמר: "ֲאדָֹני  ּנֶ ׁשֶ ָיִמים,  ַמֲאִריְך  ין —  ִפּלִ ּתְ ּבַ

ִיְחיּו" )ישעיהו לח,טז(.

ביאור

ַעְצמֹו. שהרי  ֶקר ּבְ ִאּלּו ֵמִעיד ֵעדּות ׁשֶ כו. ּכְ
קורא את הפרשיות שמצוות על התפילין 
מֹוָנה  ׁשְ אך בפועל אינו מקיים אותן. עֹוֵבר ּבִ
ה. מבטל שמונה מצוות עשה. ֲאדָֹני  ֲעׂשֵ
ֲעֵליֶהם ִיְחיּו. ודורשים: כאשר שם ה' מונח 

עליהם )בתפילין( — יזכו לחיים.

פסקים ושיטות

ובתפיליו. ובמקום שאי אפשר ללכת ברשות הרבים 
כך, יעשה הכל בחצר בית הכנסת )מג"א(. וכתב השו"ע 
)כה,ג( שהרא"ש היה מתחיל לברך ברכות השחר, וקודם 
לברכת 'עוטר ישראל בתפארה' היה מניח את התפילין. 
וכל אחד יעשה כפי מנהגו, ובכל אופן כשמגיע לברכה 

זו ימשמש בתפילין )משנ"ב(. 
ַעת  ׁשְ ה ָיֵתר ִמן ַהּכֹל. שו"ע או"ח כה,ד. ּבִ ִפּלָ ַעת ּתְ ׁשְ כו. ּבִ
ה ָיֵתר ִמן ַהּכֹל. ואם לא הזדמן לו אז, או שהיה חולה  ִפּלָ ּתְ
מעיים בשעת התפילה, חייב להניח במהלך היום, כדי 
ַעת  ׁשְ שלא להיבטל ממצוות תפילין )משנ"ב לז ס"ק ו(. ּבִ
ה ָיֵתר ִמן ַהּכֹל. ונהגו שלא לחלוץ את התפילין עד  ִפּלָ ּתְ
אחר קדושת 'ובא לציון' )שו"ע כה,יג(, והמדקדקים 

נוהגים על פי הקבלה שלא לחלוץ אותם עד אחרי 
קדיש יתום, כדי לומר בהם שלוש קדושות וארבעה 
קדישים )רמ"א; וראה במשנ"ב ובערוה"ש באילו קדושות 
וקדישים מדובר(. וביום שמוציאים בו ספר תורה, נוהגים 
לחלוץ רק אחרי שמחזירים אותו להיכל )שו"ע(. ולפי 
מנהג אשכנז שמכניסים את הספר לפני 'ובא לציון', 
חולצים אותם כשאר ימים )רמ"א(. ובימים שיש בהם 
מוסף כראש חודש וחול המועד )ראה לעיל ה"י( חולצים 
אותם לפני מוסף, כדי שלא לומר קדושת 'כתר' בעודם 
עליו )שו"ע ורמ"א(. וחולצים לאחר הקדיש שלפני מוסף 
)משנ"ב(, ויש שכתבו שיחלוץ מיד לאחר 'ובא לציון', כדי 

שלא להפסיק בין קדיש לתפילת עמידה )א"ר(. 

ֵּיׁש  יַח ַעל ָהרֹאׁש ׁשֶ ַחת ָאסּור ְלַהּנִ ֹוי. ֲאִפּלּו ִמְטּפַ ּשׂ ַהּמַ
יו. ִפּלָ ין, ֲאָבל צֹוֵנף הּוא ִמְצַנְפּתֹו ַעל ּתְ ִפּלִ ּבֹו ּתְ

ָאסּור   — ּתֹוָרה  ֵסֶפר  אֹו  ין  ִפּלִ ּתְ ּבֹו  ֵּיׁש  ׁשֶ ִית   ּבַ כד

יַח  ְכִלי, ְוַיּנִ יֵחם ּבִ ּיֹוִציֵאם אֹו ַיּנִ תֹו ַעד ׁשֶ ׁש ּבֹו ִמּטָ ּמֵ ְלׁשַ
ִלי  ַהּכְ ְלָין. ֲאָבל ִאם ָהָיה  ּכֶ ֵאינֹו  ׁשֶ ְכִלי ַאֵחר  ּבִ ִלי  ַהּכְ
ְכִלי ֶאָחד  ִלים, ּכִ ָרה ּכֵ ן ָלֶהן — ֲאִפּלּו ָהיּו ֲעׂשָ ִני ְמֻזּמָ ֵ ַהּשׁ
לֹו  ר  ֻמּתָ  — ִלי  ּכְ תֹוְך  ּבְ ִלי  ּכְ יָחן  ִהּנִ ְוִאם  ֲחׁשּוִבין.  ֵהם 
ֶנֶגד  ּכְ ּלֹא  ר ְלֶכֶסת ׁשֶ ּכַ ין  ּבֵ ַחת ְמַרֲאׁשֹוָתיו  יָחן ּתַ ְלַהּנִ

ה. ּטָ ּמִ ּתֹו ִעּמֹו ּבַ ְמָרן, ַוֲאִפּלּו ִאׁשְ ֵדי ְלׁשָ רֹאׁשֹו ּכְ

ְזַמן  ל  ּכָ ׁשֶ ִהיא,  דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ְקֻדּשׁ  — ין  ִפּלִ ּתְ ת  ַ  ְקֻדּשׁ כה

ל ָאָדם ְוַעל ְזרֹועֹו הּוא ָעָנו ְוָיֵרא,  ין ַעל רֹאׁשֹו ׁשֶ ִפּלִ ּתְ ׁשֶ
ֵטָלה, ְוֵאינֹו ְמַהְרֵהר  יָחה ּבְ חֹוק ּוְבׂשִ ׂשְ ְך ּבִ ְוֵאינֹו ִנְמׁשָ
ָהֱאֶמת  ְלִדְבֵרי  ִלּבֹו  ַמְפֶנה  א  ֶאּלָ ָרעֹות,  בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ
ל  ל ִלְהיֹוָתן ָעָליו ּכָ ּדֵ ּתַ ֶדק. ְלִפיָכְך ָצִריְך ָאָדם ְלִהׁשְ ְוַהּצֶ
ְלִמיד  ְך ִהיא. ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַרב, ּתַ ְצָוָתן ּכָ ּמִ ַהּיֹום, ׁשֶ
ע  ַאְרּבַ ָהַלְך  ׁשֶ ָראּוהּו  לֹא  ָיָמיו  ל  ּכָ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ

ין. ִפּלִ לֹא ּתְ לֹא ִציִצית אֹו ּבְ לֹא ּתֹוָרה אֹו ּבְ ַאּמֹות ּבְ

ביאור

ַחת. שהיא משא קל.  ֲאִפּלּו ִמְטּפַ

ין אֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה.  ִפּלִ ׁש ּבֹו ּתְ ּיֵ ִית ׁשֶ כד. ּבַ
ִני  ֵ ִלי ַהּשׁ ראה גם לקמן י,ז. ִאם ָהָיה ַהּכְ
ְכִלי ֶאָחד ֵהם ֲחׁשּוִבין.  ן ָלֶהן... ּכִ ְמֻזּמָ
אם גם הכלי השני מיועד לשמירת 
התפילין, אין זה כיסוי מספיק, שהכל 
ּתֹו ִעּמֹו  נחשב ככיסוי אחד. ַוֲאִפּלּו ִאׁשְ
ה. שבאופן כזה אין איסור לשמש  ּטָ ּמִ ּבַ

מיטתו.

דֹוׁש. האמורא  נּו ַהּקָ ְלִמיד ַרּבֵ כה. ַרב ּתַ
הבבלי רב )רבי אבא( שלמד תורה 
מרבי יהודה הנשיא, המכונה 'רבינו 

הקדוש' )וראה הלכות דעות ב,ד(.

פסקים ושיטות

יו. וכן כל דבר שדרכו להניח על ראשו  ִפּלָ ִמְצַנְפּתֹו ַעל ּתְ
)שו"ע(. ואם הוא דבר כבד עד שהתפילין נדחקות, צריך 

לחלצן )רמ"א(. 

ין אֹו ֵסֶפר  ִפּלִ כד. שו"ע או"ח מ,ב-ג, רמ,ו, יו"ד רפב,ח. ּתְ
ּתֹוָרה. לדעת השו"ע אין ההיתר לשים בכלי בתוך כלי 
נכון בספר תורה )או בחומשים הכתובים בקלף ובדיו(, 
אלא רק בתפילין ובשאר דברים שקדושתם פחותה 
ׁש  ּמֵ מתפילין )וראה לקמן י,ז בנוגע למחיצה(. ָאסּור ְלׁשַ
תֹו. והוא הדין לכל שאר כתבי הקודש, בין בכתב  ּבֹו ִמּטָ
ובין בדפוס )ט"ז ומשנ"ב(. ויש המקלים בשעת הדחק 
ֵאינֹו  ְכִלי ַאֵחר ׁשֶ ִלי ּבִ יַח ַהּכְ בדברי דפוס )ראה פת"ש(. ְוַיּנִ
ְלָין. וגם אם הכלי הפנימי אינו מזומן להם, והחיצוני  ּכֶ
ַחת ְמַרֲאׁשֹוָתיו. אבל  יָחן ּתַ ר לֹו ְלַהּנִ כן, מותר )רמ"א(. ֻמּתָ

אסור להניחם תחת מרגלותיו )שו"ע(.

דֹוָלה ִהיא. המנהג להתענות  ה ּגְ ָ ין ְקֻדּשׁ ִפּלִ ת ּתְ ַ כה. ְקֻדּשׁ
כשתפילין נפלו על הארץ ללא כיסוי, ויש שכתבו 

שאפילו אם נפלו בנרתיקן ייתן פרוטה לצדקה )משנ"ב 
ֶדק. ויכוון  סימן מ ס"ק ג(. ַמְפֶנה ִלּבֹו ְלִדְבֵרי ָהֱאֶמת ְוַהּצֶ
בהנחתם שצונו הקב"ה להניח ארבע פרשיות אלו שיש 
בהם ייחוד שמו ויציאת מצרים כנגד הלב וכנגד המוח, 
כדי שנזכור נסים ונפלאות שעשה עמנו, שהם מורים על 
ייחודו ועל כוחו לעשות בעליונים ובתחתונים כרצונו, 
וכך ישעבד לקב"ה את נשמתו ואת לבו )שו"ע או"ח 
ל ַהּיֹום.  ל ִלְהיֹוָתן ָעָליו ּכָ ּדֵ ּתַ כה,ה(. ְלִפיָכְך ָצִריְך ָאָדם ְלִהׁשְ
ל ִלְהיֹוָתן ָעָליו  ּדֵ ּתַ שו"ע או"ח לז,ב. ְלִפיָכְך ָצִריְך ָאָדם ְלִהׁשְ
ל ַהּיֹום. כתב השו"ע שמפני שהתפילין צריכים גוף נקי  ּכָ
שלא יפיח בהם ושלא יסיח דעתו מהם, ואין כל אחד 
יכול להיזהר בכך, נהגו שלא להניחם כל היום, אלא 
בשעת תפילה וקריאת שמע בלבד. וילבש קודם כל 
טלית קטן ואחר כך יניח תפילין בביתו וילך בהם לבית 
הכנסת, ושם יתעטף בטלית גדול )שו"ע או"ח כה,ב(. 
והרמ"א כתב שהמנהג הוא קודם כל להתעטף בטלית 
גדול ואחר כך להניח תפילין, והולך לבית הכנסת בטליתו 
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ל  ַבע אֹוִתּיֹות, ַעל ּכָ ּה ׁשֶ ה ִראׁשֹוָנה — ֵיׁש ּבָ ָרׁשָ  ּפָ ג

י"ן ְוַעִי"ן  ה ַזְי"ִנין, ְוֵאּלּו ֵהן: ׁשִ לֹׁשָ אֹות ָואֹות ֵמֶהן ׁשְ
ל "ְמֻזזֹות",  ֵני ַזְי"ִנין ׁשֶ ָך", ּוׁשְ "ַנְפׁשְ ַמע", ְונּו"ן ּדְ ל "ׁשְ ׁשֶ
ּה  ִנָּיה — ֵיׁש ּבָ ה ׁשְ ל "ְלטָֹטפֹת". ּוָפָרׁשָ ֵני ֵטי"ִתין ׁשֶ ּוׁשְ
ה ַזְי"ִנין, ְוֵאּלּו  לֹׁשָ ל אֹות ֵמֶהן ׁשְ ׁש אֹוִתּיֹות, ַעל ּכָ ׁשֵ
ֵני  ל "ְמזּוזֹות", ּוׁשְ ֵני ַזְי"ִנין ׁשֶ ל "ְדָגֶנָך", ּוׁשְ יֶמ"ל ׁשֶ ֵהן: ּגִ
ל "ַעל ָהָאֶרץ". ְוִאם  ל "ְלטֹוָטפֹת", ְוָצִד"י ׁשֶ ֵטי"ִתין ׁשֶ
ַרע ֵמֶהן — לֹא  ֶהן אֹו ּגָ הֹוִסיף ּבָ ִגין אֹו ׁשֶ ה ּתָ לֹא ָעׂשָ
ק  ְקּדֵ ּלֹא ּדִ ְרטּוט, אֹו ׁשֶ ׂשִ ּלֹא ּבְ ָתָבּה ׁשֶ ַסל. ְוִאם ּכְ ּפָ
ְפִנים ֲאִפּלּו אֹות  ּה ִמּבִ הֹוִסיף ּבָ ָמֵלא ְוָחֵסר, אֹו ׁשֶ ּבְ

סּוָלה. ַאַחת — ֲהֵרי זֹו ּפְ

ֶנֶגד  חּוץ ּכְ זּוָזה ִמּבַ ּכֹוְתִבין ַעל ַהּמְ ׁשּוט ׁשֶ  ִמְנָהג ּפָ ד

ֶזה ֶהְפֵסד,  י', ְוֵאין ּבָ ּדַ ה 'ׁשַ ה ּוָפָרׁשָ ָרׁשָ ין ּפָ ּבֵ ָהֶרַוח ׁשֶ
ְפִנים  ּה ּבִ ּכֹוְתִבין ּבָ חּוץ. ֲאָבל ֵאּלּו ׁשֶ הּוא ִמּבַ ְלִפי ׁשֶ
סּוק  ּפָ אֹו  ים  ְקדֹוׁשִ מֹות  ׁשֵ אֹו  ַמְלָאִכים  מֹות  ׁשְ
ֵאין ָלֶהן ֵחֶלק  ְכַלל ִמי ׁשֶ אֹו חֹוָתמֹות — ֲהֵרי ֵהן ּבִ
לּו  ּטְ ּבִ י ָלֶהם ׁשֶ ים, לֹא ּדַ ׁשִ ּפְ ֵאּלּו ַהּטִ א, ׁשֶ ָלעֹוָלם ַהּבָ
ִהיא ִיחּוד  דֹוָלה ׁשֶ ין ִמְצָוה ּגְ עֹוׂשִ א ׁשֶ ְצָוה, ֶאּלָ ַהּמִ
ַוֲעבֹוָדתֹו  ְוַאֲהָבתֹו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ
ַעל  ָעָלה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעְצָמן,  ַלֲהָנַית  ָקֵמיַע  ִהיא  ִאּלּו  ּכְ

ַהְבֵלי ָהעֹוָלם. ה ּבְ ָבר ַהְמַהּנֶ ֶּזה ּדָ ָכל ׁשֶ ם ַהּסָ ִלּבָ

ַאֲחרֹוָנה,  יָטה  ׁשִ ּבְ ָהָאֶרץ"  "ַעל  ִלְכּתֹב   ּוִמְצָוה  ה

ְוָנֲהגּו  יָטה.  ִ ַהּשׁ ֶאְמַצע  ּבְ ין  ּבֵ יָטה  ִ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ין  ּבֵ

ביאור

ְרטּוט. בלא לסמן את השורות  ׂשִ ּלֹא ּבְ ג. ׁשֶ
ָמֵלא  ק ּבְ ְקּדֵ ּלֹא ּדִ כמבואר לעיל א,יב. ׁשֶ
ְוָחֵסר. לא הקפיד על הכתיב המדויק של 
המילים )ראה לעיל א,טז ולקמן ז,יא לעניין 
ְפִנים.  ּה ִמּבִ הֹוִסיף ּבָ תפילין וספר תורה(. ׁשֶ
אך בחוץ נוהגים להוסיף כמבואר בהלכה 

הבאה.

ד. אֹו חֹוָתמֹות. צורות שונות המשמשות 
דֹוָלה... ַלֲהָנַית  ין ִמְצָוה ּגְ עֹוׂשִ לקמיעות. ׁשֶ

ַעְצָמן. השווה הלכות עבודה זרה יא,יב.

ה. ַעל ָהָאֶרץ. התיבות שבסוף פרשה 
יָטה. שורה.  ׁשִ שנייה. ּבְ

פסקים ושיטות

הֹוִסיף  ְרטּוט. שו"ע יו"ד רפח,ח. אֹו ׁשֶ ׂשִ ּלֹא ּבְ ָתָבּה ׁשֶ ג. ּכְ
ְפִנים וכו'. שו"ע יו"ד רפח,טו.  ּה ִמּבִ ּבָ

ה  ָרׁשָ ין ּפָ ּבֵ ֶנֶגד ָהֶרַוח ׁשֶ ד. שו"ע ורמ"א יו"ד רפח,טו. ּכְ
ה. והשו"ע כתב שכותבים 'שדי' במקביל לתיבת  ּוָפָרׁשָ
'והיה' שבפנים. והרמ"א כתב שהמנהג לכתוב במקביל 
לרווח בין הפרשות )כדעת הרמב"ם(, ושעושים נקב 
בקנה שהמזוזה מונחת בו באופן ששם 'שדי' יהיה נראה 
מבחוץ. וכתב עוד שנוהגים לכתוב מבחוץ את האותיות 

'כוז"ו במוכס"ז כוז"ו' )אותיות אלו הן האותיות העוקבות 
בסדר האל"ף בי"ת לאותיות של תיבות 'הויה אלקינו 
הויה'(. ויכתוב את האותיות הללו במקביל לתיבות 'הויה 
אלהינו הויה' שבפנים באופן שכל אות תהיה מכוונת 

כנגד האות שאותה היא עוקבת.

ֶאְמַצע  ין ּבְ יָטה ּבֵ ִ רֹאׁש ַהּשׁ ין ּבְ ה. שו"ע יו"ד רפח,י-יא. ּבֵ
יָטה. והשו"ע כתב שיש לכתוב 'על הארץ' בראש  ִ ַהּשׁ

השיטה. 

י  ּתֵ ׁשְ ּכֹוֵתב  זּוָזה?  ַהּמְ ֶאת  ּכֹוְתִבין  יַצד   ּכֵ א

מַֹע' )שם  ַמע' )דברים ו,ד-ט( 'ְוָהָיה ִאם ׁשָ ּיֹות 'ׁשְ ָרׁשִ ַהּפָ
ה ָלּה  יִריָעה ַאַחת, ְועֹוׂשֶ ף ֶאָחד ּבִ יא,יג-כא( ַעל ּדַ

מֹו ֲחִצי ִצּפֶֹרן. ְוִאם  ה ּכְ ַמּטָ ַמְעָלה ְוֶרַוח ִמּלְ ֶרַוח ִמּלְ
ּוִבְלַבד  ָרה,  ׁשֵ ּכְ  — ין  ּפִ ּדַ לֹׁש  ׁשָ ּבְ ִים  ּתַ ׁשְ ּבִ ָתָבּה  ּכְ
ה. ְוִאם  ֻקּבָ מֹו ִעּגּול אֹו ּכְ ָזָנב אֹו ּכְ ה ּכְ ּנָ ּלֹא ַיֲעׂשֶ ׁשֶ
ּלֹא ַעל  ָתָבּה ׁשֶ סּוָלה. ּכְ ַאַחת ֵמֵאּלּו — ּפְ ה ּכְ ָעׂשָ
סּוָלה.  ה — ּפְ ה ְלָפָרׁשָ ָרׁשָ ים ּפָ ִהְקּדִ גֹון ׁשֶ ֶדר, ּכְ ַהּסֵ
סּוָלה.  ָפָרן — ּפְ ּתְ י ׁשֶ ֵני עֹורֹות, ַאף ַעל ּפִ ׁשְ ָתָבּה ּבִ ּכְ
ין  עֹוׂשִ ֵאין   — לּו  ּבָ ׁשֶ ין  ּוְתִפּלִ ָלה  ּבָ ׁשֶ ּתֹוָרה  ֵסֶפר 
ל ֵסֶפר, ֵאין ּכֹוְתִבין  יֹון ׁשֶ ּלָ ֵמֶהן ְמזּוָזה, ְולֹא ִמן ַהּגִ
ה ֲחמּוָרה  ָ ֻדּשׁ ֵאין מֹוִריִדין ִמּקְ ָעָליו ְמזּוָזה, ְלִפי ׁשֶ

ה. ה ַקּלָ ָ ִלְקֻדּשׁ

ַמע'  'ׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ ין  ּבֵ ׁשֶ ָהֶרַוח  ַלֲעׂשֹות   ּוִמְצָוה  ב

ה  ָעׂשָ ְוִאם  ְסתּוָמה.  ה  ָרׁשָ ּפָ מַֹע'  ׁשָ ִאם  ּו'ְוָהָיה 
ְסמּוָכה  ֵאיָנּה  ׁשֶ ְלִפי  ָרה,  ׁשֵ ּכְ  — תּוָחה  ּפְ אֹוָתּה 
ּה. ְוֵאּלּו  ּבָ ִגין ׁשֶ ּתָ ָלּה ִמן ַהּתֹוָרה. ְוָצִריְך ְלִהָּזֵהר ּבַ

זּוָזה: ּמְ ין ּבַ עֹוׂשִ ִגין ׁשֶ ֵהן ַהּתָ

ביאור

מֹו  ף ֶאָחד. בעמודה אחת. ֶרַוח... ּכְ א. ַעל ּדַ
ֲחִצי ִצּפֶֹרן. רווח בין הכתב לשולי היריעה 
ָזָנב. בשורות  בשיעור רוחב חצי ציפורן. ּכְ
מֹו  ארוכות מלמעלה וקצרות מלמטה. ּכְ
ה.  ֻקּבָ ִעּגּול. השורות יוצרות צורת עיגול. ּכְ
כאוהל, שורות ארוכות מלמטה וקצרות 
ה. כתב  ה ְלָפָרׁשָ ָרׁשָ ים ּפָ ִהְקּדִ מלמעלה. ׁשֶ
את הפרשה השנייה ומתחתיה את הפרשה 
ל ֵסֶפר. קלף חלק  יֹון ׁשֶ ּלָ הראשונה. ִמן ַהּגִ
שנשתייר בקצה ספר תורה )ראה הלכות 
שבת כג,כז והלכות שאר אבות הטומאות 
ט,ו דינים נוספים הנוגעים לגיליון הספר(. 
ה.  ה ַקּלָ ָ ה ֲחמּוָרה ִלְקֻדּשׁ ָ ֻדּשׁ ֵאין מֹוִריִדין ִמּקְ ׁשֶ
לכלל זה ראה לעיל ג,יז; הלכות תפילה יא,יד, 

הלכות ציצית א,ז.

ה ְסתּוָמה.  ָרׁשָ ב. ּוִמְצָוה ַלֲעׂשֹות ָהֶרַוח... ּפָ
'והיה אם שמע' נכתבת  כפי שפרשת 
בתורה )ראה רשימת הפרשיות הפתוחות 
והסתומות לקמן ח,ד; לצורת הפרשיות 
הפתוחות והסתומות ראה שם הל' א-ב(. 
ֵאיָנּה ְסמּוָכה ָלּה ִמן ַהּתֹוָרה.  ָרה ְלִפי ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
בניגוד לתפילין )לעיל ב,ב(, שבהן פרשיות 
'קדש', 'והיה כי יביאך' סמוכות זו לזו, ומשום 
כך צורת הפרשיות מעכבת )מעשה רוקח(. 

ִגין. כתרי האותיות, כמבואר לעיל ב,ח. ַהּתָ

פסקים ושיטות

זּוָזה וכו'. שו"ע יו"ד רפח,א-ב.  יַצד ּכֹוְתִבין ֶאת ַהּמְ א. ּכֵ
ה. וישייר רווח גם  ַמּטָ ַמְעָלה ְוֶרַוח ִמּלְ ה ָלּה ֶרַוח ִמּלְ ְועֹוׂשֶ
בתחילתה שכאשר יגלול את המזוזה )ראה לקמן ה"ו( 
יישאר קלף חלק שיקיף את הכריכה )שו"ע(. ובסופה 
ָזָנב  ה ּכְ ּנָ ּלֹא ַיֲעׂשֶ אין צריך להניח כלל )רמ"א(. ּוִבְלַבד ׁשֶ
ָזָנב וכו'. ואם  ה ּכְ ּנָ ּלֹא ַיֲעׂשֶ וכו'. שו"ע יו"ד רפח,ט. ּוִבְלַבד ׁשֶ
האריך בשורה אחת יותר מהשורה שלפניה, ובשורה 
שאחר כך קיצר יותר מהשורה שלפניה ושלפני פניה, 
ָתָבּה  כשרה. ולכתחילה כותב כל שורותיה שוות )שו"ע(. ּכְ
ים  ִהְקּדִ גֹון ׁשֶ ֶדר וכו'. שו"ע יו"ד רפח,ג. ּכְ ּלֹא ַעל ַהּסֵ ׁשֶ

ה. כתב השו"ע שכתיבה שלא על הסדר  ה ְלָפָרׁשָ ָרׁשָ ּפָ
פוסלת גם בכתיבת האותיות שאם שכח לכתוב אות 
אחת והמשיך בכתיבה, אינו יכול לחזור ולכתבה אחר 
כך והמזוזה פסולה )וראה לעיל א,טז בפסקים ושיטות(. 

ָלה וכו'. שו"ע יו"ד רצ,א.  ּבָ ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ
ּה ְוֵאּלּו  ּבָ ִגין ׁשֶ ּתָ ֵהר ּבַ ב. שו"ע יו"ד רפח,יג. ְוָצִריְך ְלִהּזָ
ִגין וכו'. לדעת השו"ע )סעיף ז( יש לתייג את כל  ֵהן ַהּתָ
אותיות שעטנ"ז ג"ץ שמופיעות במזוזה. ודין התגים כדין 
תגי ספר תורה )ראה לעיל ב,ח-ט ולקמן ז,ח בפסקים 

ושיטות(.

י ֶרק ֲחִמיׁשִ ּפֶ
כתיבת המזוזה וקביעתה בפתח

א-ה: כתיבת א שיות המזוזה • ו-ח: קביעתה באתח • ט: בדיקתה • י-יא: החייבים במזוזה
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סּוָלה.  סּוָלה. ֶהֱעִמיק ָלּה ֶטַפח — ּפְ עֹות — ּפְ ּבָ ּטַ ּבַ
ר  ִחּבֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְמזּוָזה,  ּבֹו  ְוִהְכִניס  ָקֶנה  ָחַתְך 
ֶנה ֶאל ָקִנים ֲאֵחִרים ְוֶהֱעִמיד ִמן ַהּכֹל ְמזּוַזת  ַהּקָ
זּוָזה  ְדָמה ְקִביַעת ַהּמְ ּקָ ֵני ׁשֶ סּוָלה, ִמּפְ ַתח — ּפְ ַהּפֶ

ַתח. ַּית ְמזּוַזת ַהּפֶ ַלֲעׂשִ

בּוַע,  ָ ּשׁ ּבַ ֲעַמִים  ּפַ ֶקת  ִנְבּדֶ ַהָּיִחיד   ְמזּוַזת  ט

ִנְקְרָעה  א  ּמָ ׁשֶ ּיֹוֵבל,  ּבַ ֲעַמִים  ּפַ ים  ַרּבִ ּוְמזּוַזת 
ְקבּוָעה  ִהיא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִנְמֲחָקה;  אֹו  אֹות  ה  ּנָ ִמּמֶ

ָתִלים — ַמְרֶקֶבת. ּכְ ּבַ

ַוֲעָבִדים.  ים  ָנׁשִ ַוֲאִפּלּו  ְמזּוָזה,  ּבִ ַחָּיִבין   ַהּכֹל  י

יֶהם.  ים ַלֲעׂשֹות ְמזּוָזה ְלָבּתֵ ַטּנִ ִכין ֶאת ַהּקְ ּוְמַחּנְ
ֶאֶרץ  ק ּבְ ֻפְנּדָ ר ּבְ חּוָצה ָלָאֶרץ ְוַהּדָ ִית ּבְ ֹוֵכר ּבַ ַהּשׂ
ים יֹום. ֲאָבל  לֹׁשִ זּוָזה ׁשְ טּור ִמן ַהּמְ ָרֵאל — ּפָ ִיׂשְ
זּוָזה ִמָּיד. ּמְ ָרֵאל — ַחָּיב ּבַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִית ּבְ ֹוֵכר ּבַ ַהּשׂ

ֹוֵכר ְלָהִביא  ִית ַלֲחֵברֹו — ַעל ַהּשׂ יר ּבַ ּכִ ׂשְ  ַהּמַ יא

ָכר ַעל  ְמזּוָזה ְוִלְקּבַֹע אֹוָתּה, ֲאִפּלּו ָהָיה נֹוֵתן ׂשָ
ִהיא  ר  ַהּדָ חֹוַבת   — זּוָזה  ַהּמְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְקִביָעָתּה, 
לֹא   — יֹוֵצא  הּוא  ּוְכׁשֶ ִית.  ַהּבַ חֹוַבת  ְוֵאיָנּה 
ִית ְלגֹוי — ֲהֵרי  ָידֹו ְוֵיֵצא. ְוִאם ָהָיה ַהּבַ ה ּבְ ֶלּנָ ִיּטְ

ֵּיֵצא. ׁשֶ ֶזה נֹוְטָלּה ּכְ

ביאור

ְוֶהֱעִמיד ִמן ַהּכֹל. הכין פתח מקנים אלו, שכבר 
ת  ּיַ זּוָזה ַלֲעׂשִ ְדָמה ְקִביַעת ַהּמְ ּקָ יש בהם מזוזה. ׁשֶ
ַתח. המזוזה נקבעה כשעדיין לא היה  ְמזּוַזת ַהּפֶ
הפתח קיים, ובעת קביעתה לא התקיימה 

המצווה )ראה הלכות ציצית א,יב-יג(.

ּיֹוֵבל. בחמישים  בּוַע. בשבע שנים. ּבַ ָ ּשׁ ט. ּבַ
שנה, שלא הטריחו את הציבור לבדוק כמו 

את היחיד. 

ים יֹום. שרק לאחר מכן נחשב כדר  לֹׁשִ י. ׁשְ
זּוָזה  ּמְ ב ּבַ ָרֵאל ַחּיָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִית ּבְ ֹוֵכר ּבַ בבית. ַהּשׂ
ד. משום יישוב ארץ ישראל, ולכן מיד  ִמּיָ

כששוכר נחשב כדר בבית.

ֹוֵכר ְלָהִביא ְמזּוָזה. ראה גם הלכות  יא. ַעל ַהּשׂ
ָכר ַעל ְקִביָעָתּה.  שכירות ו,ג. ֲאִפּלּו ָהָיה נֹוֵתן ׂשָ
ָידֹו  ה ּבְ ֶלּנָ גם אם הדבר יעלה לו כסף. לֹא ִיּטְ

ְוֵיֵצא. שאין ראוי לבטל המצווה בידיים. 

פסקים ושיטות

ט. שו"ע יו"ד רצא,א.
ֹוֵכר  ְמזּוָזה וכו'. שו"ע יו"ד רצא,ג. ַהּשׂ ִבין ּבִ י. ַהּכֹל ַחּיָ
ִית.  ֹוֵכר ּבַ חּוָצה ָלָאֶרץ וכו'. שו"ע יו"ד רפו,כב. ַהּשׂ ִית ּבְ ּבַ
וגם השוכר בית מגוי חייב במזוזה )שו"ע יו"ד רפו,כג(. 
ים יֹום. כתבו האחרונים שאם  לֹׁשִ זּוָזה ׁשְ טּור ִמן ַהּמְ ּפָ
מראש שכר לשלושים יום או יותר, הרי זה מתחייב 

מיד )ערוה"ש סעיף מט, בא"ח כי תבוא,ב(.
ָידֹו  ה ּבְ ֶלּנָ הּוא יֹוֵצא לֹא ִיּטְ יא. שו"ע יו"ד רצא,ב. ּוְכׁשֶ

ְוֵיֵצא. ויכול לתבוע את דמי המזוזה מהדייר החדש 
)רמ"א(. אך אפילו אם הדייר החדש מסרב לשלם 
תמורת המזוזות, חל איסור על הדייר היוצא ליטול 
אותם )אחרונים(. ויש שהתירו לקחת את המזוזות 
כשיוצא מהבית הישן אם אין לו איך להשיג מזוזות 
לבית החדש )פת"ש(. וכן דנו הפוסקים אם יכול הדייר 
שיוצא להחליף מזוזות מהודרות בפשוטות יותר )ראה 

יביע אומר ג, יו"ד,יח(.

יטֹות,  ִרים ׁשִ ִים ְוֶעׂשְ ּתַ ׁשְ ל ַהּסֹוְפִרים ִלְכּתֹב אֹוָתּה ּבִ ּכָ
ֵהן  ְוֵאּלּו  ַאֲחרֹוָנה.  יָטה  ׁשִ רֹאׁש  ּבְ ָהָאֶרץ"  ְו"ַעל 
ֶדר:  ַהּסֵ ַעל  יָטה  ְוׁשִ יָטה  ׁשִ ל  ּכָ רֹאׁש  ּבְ ׁשֶ ָהאֹוִתּיֹות 
ָך",  ְכּבְ "ּוְבׁשָ "ְלָבֶניָך",  ָבִרים",  "ַהּדְ "יי",  ַמע",  "ׁשְ
ן",  ב", "ּפֶ ָכל", "יֹוֶרה", "ֵעׂשֶ ה", "ּבְ ין", "ְוָהָיה", "ְמַצּוֶ "ּבֵ
ם",  ְמּתֶ ם", "ְוׂשַ ַמִים", "ַוֲאַבְדּתֶ ָ ֲחִויֶתם", "ַהּשׁ ּתַ "ְוִהׁשְ
ר", "ַעל  ָעֶריָך", "ֲאׁשֶ ֶרְך", "ּוִבׁשְ ּדֶ "אָֹתם", "אָֹתם", "ּבַ

ָהָאֶרץ".

יָטה  ִ ַהּשׁ ִמּסֹוף  אֹוָתּה  ּגֹוְלִלין   — אֹוָתּה  ּכֹוְפִלין  ׁשֶ  ּכְ ו

ִלְקרֹות,  ַהּקֹוֵרא  ח  ִּיְפּתַ ׁשֶ ּכְ ֵצא  ּמָ ּתִ ׁשֶ ַעד  ָתּה,  ִלְתִחּלָ
ּגֹוְלָלּה,  ׁשֶ ְוַאַחר  ְלסֹוָפּה.  יָטה  ִ ַהּשׁ ֵמרֹאׁש  ִיְקָרא 
ל  ל ּכָ ל ֵעץ אֹו ׁשֶ ל ָקֶנה אֹו ׁשֶ פֹוֶפֶרת ׁשֶ ׁשְ ַמְכִניָסּה ּבִ
אֹו  ַמְסֵמר,  ּבְ ַתח  ַהּפֶ ְמזּוַזת  ֶאל  אֹוָתּה  ר  ּוְמַחּבֵ ָבר,  ּדָ

זּוָזה. ּה ַהּמְ ַתח ּוַמְכִניס ּבָ ְמזּוַזת ַהּפֶ חֹוֵפר ּבִ

ה:  ִחּלָ ּתְ ְמָבֵרְך  ַתח,  ַהּפֶ ְמזּוַזת  ּבִ ה  ֶעּנָ ִּיְקּבָ ׁשֶ  ְוקֶֹדם  ז

נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יי  ה  ַאּתָ רּוְך  'ּבָ
ַעת  ׁשְ ּבִ ְמָבֵרְך  ְוֵאינֹו  ְמזּוָזה'.  ִלְקּבַֹע  נּו  ְוִצּוָ ִמְצוֹוָתיו  ּבְ

ְצָוה. ִביָעָתּה ִהיא ַהּמִ ּקְ ִתיָבָתּה, ׁשֶ ּכְ

יָחּה  ִהּנִ זֹו ְקִביָעה.  ֵאין  ׁשֶ סּוָלה,  ּפְ ל —  ַמּקֵ ּבְ ָלָיּה   ּתְ ח

ַתח  ְמזּוַזת ַהּפֶ לּום. ָחַפר ּבִ ה ּכְ ֶלת — לֹא ָעׂשָ ֲאחֹוֵרי ַהּדֶ
ים  ָרׁשִ ַהּקְ ְבִריַח  ּכִ ְוהּוא  ֶנֶגר,  מֹו  ּכְ זּוָזה  ַהּמְ ְוִהְכִניס 

ביאור

ִלְכּתֹב אֹוָתּה. את המזוזה.

ּכֹוְפִלין אֹוָתּה. מקפלים את  ׁשֶ ו. ּכְ
המזוזה להכניסה לבית המזוזה. ִמּסֹוף 
ָתּה. בדומה לתפילין  יָטה ִלְתִחּלָ ִ ַהּשׁ
ַתח. העמוד האנכי  )לעיל ג,ז(. ְמזּוַזת ַהּפֶ

של הפתח.

ְצָוה. ומברכים  ִביָעָתּה ִהיא ַהּמִ ּקְ ז. ׁשֶ
בשעת עשיית המצווה עצמה ולא 
בשעת ההכנות אליה )ראה הלכות 

ברכות יא,ח(.

ל. חיברה למקל הסמוך  ַמּקֵ ָלָיּה ּבְ ח. ּתְ
למזוזת הפתח, אך אינה מחוברת 
ֶלת. על  למזוזת הפתח עצמה. ֲאחֹוֵרי ַהּדֶ
הקיר שמאחורי הדלת, ולא על מזוזת 
מֹו ֶנֶגר. השכיב  זּוָזה ּכְ הפתח. ְוִהְכִניס ַהּמְ
את המזוזה במאוזן, כמנעול בריח. 
סּוָלה. חקק בתוך  ֶהֱעִמיק ָלּה ֶטַפח ּפְ
מזוזת הפתח בעומק טפח, שבעומק 
זה אינו נחשב כמונח 'על מזוזות ביתך' 

אלא בתוך המזוזה. 

פסקים ושיטות

לרוחב מזוזת הפתח. וכתב שראוי לנהוג כמדקדקים 
שיוצאים ידי שתי הדעות, ומניחים אותה באלכסון. ויכוון 
שיהא ראש המזוזה לצד פנים, וסופה לצד חוץ. וכן מנהג 
האשכנזים )ערוה"ש סעיף יח(, ומנהג רוב הספרדים 

כשו"ע )בא"ח כי תבוא, ז(.
ה. ואם  ִחּלָ ה... ְמָבֵרְך ּתְ ֶעּנָ ְקּבָ ּיִ ז. שו"ע יו"ד רפט,א. ְוקֶֹדם ׁשֶ
קובע שתיים או שלוש מזוזות, מברך ברכה אחת לכולן 
)רמ"א(. ִלְקּבַֹע ְמזּוָזה. ראה הלכות ברכות יא,יא-יג, שיש 

מקרים שמברך 'על קביעת מזוזה'.
ח. שו"ע יו"ד, רפט,ד-ה.

ֶדר  יָטה ַעל ַהּסֵ יָטה ְוׁשִ ל ׁשִ רֹאׁש ּכָ ּבְ ְוֵאּלּו ֵהן ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ
וכו'. טור יו"ד רפח.

יָטה  ִ ַהּשׁ ּגֹוְלִלין אֹוָתּה ִמּסֹוף  ּכֹוְפִלין אֹוָתּה  ׁשֶ ו. ּכְ
ּגֹוְלָלּה  ָתּה וכו'. שו"ע יו"ד רפח,יד. ְוַאַחר ׁשֶ ִלְתִחּלָ
ל ָקֶנה וכו'. שו"ע יו"ד רפט,א.  פֹוֶפֶרת ׁשֶ ׁשְ ַמְכִניָסּה ּבִ
ַמְסֵמר וכו'. שו"ע יו"ד  ַתח ּבְ ר אֹוָתּה ֶאל ְמזּוַזת ַהּפֶ ּוְמַחּבֵ
ַתח. כתב השו"ע  ר אֹוָתּה ֶאל ְמזּוַזת ַהּפֶ רפט,ד. ּוְמַחּבֵ
)סעיף ו( שהמזוזה צריכה להיות זקופה, אורכה 
לאורך מזוזת הפתח. והרמ"א הביא שיש פוסלים 
מזוזה זקופה ומצריכים שתהיה שוכבת, אורכה 
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ַעל ָחֵמׁש  הּוא ָעגֹל אֹו ּבַ י ׁשֶ ֶוה, ַאף ַעל ּפִ ׁשָ ַאּמֹות ּבְ
ַעל  ָיֵתר  ָאְרּכֹו  ָהָיה  ִאם  ׁשֶ לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין  ָזִוּיֹות, 
ע ַאּמֹות ַעל  ַע ַאְרּבַ ֵדי ְלַרּבֵ ָרְחּבֹו, הֹוִאיל ְוֵיׁש ּבֹו ּכְ

זּוָזה. ּמְ ע — ַחָּיב ּבַ ַאְרּבַ

ָתִלים  ה ּכְ לֹׁשָ ֵּיׁש לֹו ׁשְ קֹום ׁשֶ  ַאְכַסְדָרה, ְוהּוא ַהּמָ ג

רּוַח  ּבְ יִמין  ּצִ ּפַ ֵני  ׁשְ ָלּה  ֵּיׁש  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְוִתְקָרה, 
יִמין  ּצִ ַהּפַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ זּוָזה,  ַהּמְ ִמן  טּוָרה  ּפְ  — ְרִביִעית 
ַנֲעׂשּו.  ְמזּוזֹות  ּום  ִמּשׁ ְולֹא  ֵהן,  ְקָרה  ַהּתִ ְלַהֲעִמיד 
ַעל  עֹוֶמֶדת  א  ֶאּלָ ָתִלים  ּכְ ָלּה  ֵאין  ׁשֶ ְקָרה  ּתִ ְוֵכן 
ַתְבִנית  ִהיא ּכְ י ׁשֶ אן, ַאף ַעל ּפִ אן ּוִמּכָ ַעּמּוִדים ִמּכָ
ֵאּלּו  ׁשֶ ְמזּוזֹות,  ָלּה  ֵאין  ׁשֶ ְלִפי  טּוָרה,  ּפְ  — ִית  ּבַ

ְקָרה ֵהן ֲעׂשּוִיין. ָהַעּמּוִדים ְלַהֲעִמיד ַהּתִ

ה  אן, ְוִכּפָ אן ּוְמזּוָזה ִמּכָ ֵּיׁש לֹו ְמזּוָזה ִמּכָ ִית ׁשֶ  ּבַ ד

קֹוף:  ׁשְ ְמקֹום ַהּמַ זּוזֹות ּבִ י ַהּמְ ּתֵ ת ַעל ׁשְ ִמין ֶקׁשֶ ּכְ
אֹו  ְטָפִחים  ָרה  ֲעׂשָ זּוזֹות  ַהּמְ גַֹבּה  ּבְ ֵיׁש  ִאם 
טּור,  ָרה — ּפָ ֶהן ֲעׂשָ זּוָזה; ְוִאם ֵאין ּבָ ּמְ ָיֵתר — ַחָּיב ּבַ

קֹוף. ֵאין לֹו ַמׁשְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

זּוָזה. ָהָיה  טּור ִמן ַהּמְ ְקָרה — ּפָ ֵאין לֹו ּתִ ִית ׁשֶ  ּבַ ה

ֵיָרֶאה   — ְמקֶֹרה  ֵאינֹו  ּוִמְקָצתֹו  ְמקֶֹרה  ִמְקָצתֹו 
ַחָּיב  הּוא  ׁשֶ ַתח,  ַהּפֶ ֶנֶגד  ּכְ רּוי  ַהּקֵ ָהָיה  ִאם  ׁשֶ ִלי 
קֹוְבִעין  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָלתֹות,  ַהּדְ ּוַמֲעִמיִדין  זּוָזה.  ּמְ ּבַ

זּוָזה. ֶאת ַהּמְ

ביאור

ָאְרּכֹו ָיֵתר ַעל ָרְחּבֹו. בנוי כמלבן.

ָתִלים ְוִתְקָרה. והרוח  ה ּכְ לֹׁשָ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ ג. ׁשֶ
יִמין. עמודים. ְולֹא  ּצִ הרביעית פרוצה. ּפַ
ּום ְמזּוזֹות ַנֲעׂשּו. אין הם מהווים את  ִמּשׁ

פתח האכסדרה.

ָרה ְטָפִחים אֹו  זּוזֹות ֲעׂשָ גַֹבּה ַהּמְ ד. ִאם ֵיׁש ּבְ
ב. שכן יש לבית שתי מזוזות בגובה  ָיֵתר ַחּיָ
הנדרש, והכיפה נחשבת למשקוף. ְוִאם ֵאין 
ָרה. אף שיחד עם הכיפה יש גובה  ֶהן ֲעׂשָ ּבָ
קֹוף. פתח  ֵאין לֹו ַמׁשְ ֵני ׁשֶ עשרה טפחים. ִמּפְ
זה יתחייב במזוזה רק אם מחשבים את 
גובהו ככולל את גובה הכיפה, ואם כן היא 
חלק מן המזוזות ואינה נחשבת למשקוף.

ַתח  ֶנֶגד ַהּפֶ רּוי ּכְ ִאם ָהָיה ַהּקֵ ה. ֵיָרֶאה ִלי ׁשֶ
זּוָזה. שאם הקירוי מעל  ּמְ ב ּבַ הּוא ַחּיָ ׁשֶ
הפתח הרי יש כאן פתח החייב במזוזה, 
ַתח.  ֶנֶגד ַהּפֶ אף שהמשך הבית אינו מקורה. ּכְ
ָלתֹות. שכן בלא  מעל הפתח. ּוַמֲעִמיִדין ַהּדְ
דלת אין חיוב במזוזה )כמצוין לעיל ה"א(, 
ולכן יש להעמיד את הדלתות קודם )שו"ת 

הרמב"ם שלה; וראה לעיל ה,ח(.

פסקים ושיטות

ה  לֹׁשָ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ קֹום ׁשֶ ג. שו"ע יו"ד רפו,ו. ַאְכַסְדָרה ְוהּוא ַהּמָ
טּוָרה. ואם יש לה מחיצה גם ברוח  ָתִלים ְוִתְקָרה... ּפְ ּכְ
הרביעית, אף על פי שהיא נמוכה או שעשויה חלונות 

חלונות, חייבת )שו"ע(. 

ָרה ְטָפִחים  זּוזֹות ֲעׂשָ גַֹבּה ַהּמְ ד. שו"ע יו"ד רפז, ב. ִאם ֵיׁש ּבְ
אֹו ָיֵתר וכו'. האחרונים הביאו דעה שאפילו אם הפתח 

מתעגל מהקרקע, אם יש בחלל הפתח שיעור של רוחב 
ארבעה טפחים בגובה עשרה טפחים, חייב במזוזה )ט"ז 

וש"ך, וראה לעיל ה"א בפסקים ושיטות(. 

רּוי  ְקָרה וכו'. שו"ע יו"ד רפו,יד. ָהָיה ַהּקֵ ֵאין לֹו ּתִ ִית ׁשֶ ה. ּבַ
זּוָזה. והוא שיהיה בחלק  ּמְ ב ּבַ הּוא ַחּיָ ַתח ׁשֶ ֶנֶגד ַהּפֶ ּכְ

המקורה ארבע אמות על ארבע אמות )שו"ע(. 

ר ּבֹו  ְך ִיְתַחֵּיב ַהּדָ ִית ְוַאַחר ּכָ ּבַ ָנִאין ֵיׁש ּבַ ָרה ּתְ  ֲעׂשָ א

טּור  ַנאי ֶאָחד ֵמֶהן — ּפָ ַלֲעׂשֹות לֹו ְמזּוָזה, ְוִאם ָחֵסר ּתְ
ַעל  ַאּמֹות  ע  ַאְרּבַ ּבֹו  ִּיְהֶיה  ׁשֶ ֵהן:  ְוֵאּלּו  זּוָזה.  ַהּמְ ִמן 
י ְמזּוזֹות, ְוִיְהֶיה  ּתֵ ִּיְהֶיה לֹו ׁשְ ע ַאּמֹות אֹו ָיֵתר, ְוׁשֶ ַאְרּבַ
ָלתֹות, ְוִיְהֶיה  ְקָרה, ְוִיְהיּו לֹו ּדְ קֹוף, ְוִתְהֶיה לֹו ּתִ לֹו ַמׁשְ
ית חֹל,  ָרה ְטָפִחים אֹו ָיֵתר, ְוִיְהֶיה ּבֵ ַער ֲעׂשָ ַ ּגַֹבּה ַהּשׁ
בֹוד, ְוָעׂשּוי  ְוִיְהֶיה ָעׂשּוי ְלִדיַרת ָאָדם, ְוָעׂשּוי ְלִדיַרת ּכָ

ְלִדיַרת ֶקַבע.

טּור  ע ַאּמֹות — ּפָ ע ַאּמֹות ַעל ַאְרּבַ ֵאין ּבֹו ַאְרּבַ ִית ׁשֶ  ּבַ ב

ע  ע ַעל ַאְרּבַ ַע ַאְרּבַ ֵדי ְלַרּבֵ זּוָזה. ְוִאם ֵיׁש ּבֹו ּכְ ִמן ַהּמְ

ביאור

ָנִאין וכו'. ופרטיהם יתבארו  ָרה ּתְ א. ֲעׂשָ
ע ַאּמֹות ַעל  ְהֶיה ּבֹו ַאְרּבַ ּיִ בפרק זה. ׁשֶ
ע ַאּמֹות. גודל הבית צריך להיות  ַאְרּבַ
י  ּתֵ לפחות ארבע על ארבע אמות. ׁשְ
ְמזּוזֹות. פתח עם שני עמודים מצדדיו. 
קֹוף. קורה מעל הפתח, על גבי  ַמׁשְ
ית חֹל. שאינו מיועד לדברי  המזוזות. ּבֵ

קדושה.

ע  ע ַעל ַאְרּבַ ַע ַאְרּבַ ֵדי ְלַרּבֵ ב. ְוִאם ֵיׁש ּבֹו ּכְ
ַאּמֹות וכו'. אם יש בו די שטח, כך שאם 
היה בנוי כריבוע היה בגודל של שש 
עשרה אמות מרובעות. או פירושו 
שבתוך היקף הבית ניתן להכניס ריבוע 

של ארבע אמות על ארבע אמות. 

פסקים ושיטות

ע ַאּמֹות אֹו ָיֵתר. שו"ע  ע ַאּמֹות ַעל ַאְרּבַ ְהֶיה ּבֹו ַאְרּבַ ּיִ א. ׁשֶ
קֹוף.  י ְמזּוזֹות ְוִיְהֶיה לֹו ַמׁשְ ּתֵ ְהֶיה לֹו ׁשְ ּיִ יו"ד רפו,יג. ְוׁשֶ
י ְמזּוזֹות. והאחרונים  ּתֵ ְהֶיה לֹו ׁשְ ּיִ שו"ע יו"ד רפז,א. ְוׁשֶ
כתבו שלדעת הרא"ש והטור גם פתח שיש לו מזוזה 
אחת בצד ימין, ומהצד השני אין מזוזה אלא הקיר 
ממשיך הלאה מעבר לפתח, חייב במזוזה, ולכן יקבענה 
קֹוף.  בלא ברכה )ש"ך יו"ד רפו ס"ק א(. ְוִיְהֶיה לֹו ַמׁשְ
ובמקרה שאין לפתח מזוזות ומשקוף, אלא ראשי 
הקירות עצמם תוחמים את חלל הפתח ונמשכים עד 
לתקרת הבית, דנו הפוסקים אם ראשי הקירות ייחשבו 
כמזוזות וסוף התקרה ייחשב כמשקוף המחייבים את 
ְקָרה.  הבית במזוזה )עיין ערוה"ש רפז,ז-ח(. ְוִתְהֶיה לֹו ּתִ
ָלתֹות. והשו"ע )סעיף טו(  שו"ע יו"ד רפו,יד. ְוִיְהיּו לֹו ּדְ
כתב, כדעת הראב"ד בהשגות, שבית חייב במזוזה 
אף על פי שאין לו דלתות, והביא את דעת הרמב"ם 
ָרה ְטָפִחים אֹו ָיֵתר. שו"ע  ַער ֲעׂשָ ַ שפוטר. ְוִיְהֶיה ּגַֹבּה ַהּשׁ

ָרה ְטָפִחים אֹו ָיֵתר.  ַער ֲעׂשָ ַ יו"ד רפז,ב. ְוִיְהֶיה ּגַֹבּה ַהּשׁ
האחרונים הביאו דעה שצריך גם שרוחב השער 
יהיה לפחות ארבעה טפחים )ט"ז, ש"ך; וראה לקמן 
ית חֹל. ראה לקמן ה"ו.  ה"ד בפסקים ושיטות(. ְוִיְהֶיה ּבֵ
ְוִיְהֶיה ָעׂשּוי ְלִדיַרת ָאָדם. רבים חולקים על תנאי זה, 
ולא הובאה דעתו בשו"ע, וכן נהגו כל ישראל )ערוה"ש 
רפו,כ; וראה לקמן ה"ז בפסקים ושיטות(. ְוָעׂשּוי ְלִדיַרת 
בֹוד. שו"ע יו"ד רפו,ב, רפו,ד. ְוָעׂשּוי ְלִדיַרת ֶקַבע. ראה  ּכָ

שו"ע יו"ד רפו,יא.
ע ַעל  ַע ַאְרּבַ ֵדי ְלַרּבֵ ב. שו"ע יו"ד רפו,יג. ְוִאם ֵיׁש ּבֹו ּכְ
זּוָזה. לדעת השו"ע אם שטח החדר  ּמְ ב ּבַ ע... ַחּיָ ַאְרּבַ
מכיל לפחות שש עשרה אמות מרובעות, חייב במזוזה 
אף אם רוחב החדר קטן מארבע אמות )וראה ב"י(. ויש 
סוברים שאינו חייב במזוזה אלא אם כן יש גם ברוחב 
החדר לפחות ארבע אמות )ראה ט"ז או"ח תרלד ס"ק 

ב שדן בדעת הרמב"ם(.

י ִ ּשׁ ֶרק ׁשִ ּפֶ
הבית החייב במזוזה

 א: התנאים המחייבים בית במזוזה • ב: שטח הבית • ג-ה: מבנה הבית והאתח • ו-ט: ייעוד הבית • 
י-יא: בית שיש לו כמה אתחים • יב-יג: מקום קביעת המזוזה והזהי ות במצווה

א ק ו - 

השגות הראב״ד

לה דלתות לא נאמר אלא משום היכר ציר, ובשער שבין שני בתים 
שיש לשניהם יציאה מכאן ומכאן ואין נכרת ביאתה לשער האמצעי 
 אלא בהיכר ציר שבו, ולפיכך אמר לו: 'קבע דשי ברישא' )מנחות 

לג,א(.

א. עשרה תנאין יש בבית ואחר 
לעשות  בו  הדר  יתחייב  כך 
מזוזה... ושתהיה לו תקרה ויהיה 
לה דלתות. אמר אברהם: שיהיו 
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ֲעֵרי ְמבֹואֹות  ֲעֵרי ֲחֵצרֹות ְוֶאָחד ׁשַ  ְלִפיָכְך, ֶאָחד ׁשַ ח

זּוָזה,  ּמְ ן ַחָּיִבין ּבַ ּלָ ֲעֵרי ְמִדינֹות ַוֲעָירֹות — ּכֻ ְוֶאָחד ׁשַ
תּוִחין ְלתֹוָכן. ֲאִפּלּו  זּוָזה ּפְ ּמְ ים ַהַחָּיִבין ּבַ ּתִ ֲהֵרי ַהּבָ ׁשֶ
תּוַח ָלֶזה, הֹוִאיל  תּוַח ָלֶזה ְוֶזה ּפָ ָתִחים ֶזה ּפָ ָרה ּפְ ֲעׂשָ
ֵני ֶזה ָאְמרּו:  ן ַחָּיִבין. ּוִמּפְ ּלָ זּוָזה — ּכֻ ּמְ ִניִמי ַחָּיב ּבַ ְוַהּפְ

זּוָזה. ּמְ ה ֶלָחֵצר — ַחָּיב ּבַ ּנָ תּוַח ִמן ַהּגִ ַער ַהּפָ ׁשַ

ִביָלה ּוֵבית  ְרָחץ ּוֵבית ַהּטְ א ּוֵבית ַהּמֶ ּסֵ ית ַהּכִ  ּבֵ ט

ְלִפי  זּוָזה,  ַהּמְ ִמן  טּוִרין  ּפְ  — ֶהן  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ְרְסִקי  ַהּבֻ
ָחג ּוַבִית  ת ֶהָחג ּבֶ בֹוד. ֻסּכַ ֵאיָנן ֲעׂשּוִיין ְלִדיַרת ּכָ ׁשֶ
ֵאיָנן ֲעׂשּוִיין  זּוָזה, ְלִפי ׁשֶ טּוִרין ִמן ַהּמְ ִפיָנה — ּפְ ּסְ ּבַ ׁשֶ
ִלְפִנים  זֹו  יֹוְצִרין  ל  ׁשֶ ֻסּכֹות  י  ּתֵ ׁשְ ֶקַבע.  ְלִדיַרת 
ֵאיָנּה  ֵני ׁשֶ זּוָזה, ִמּפְ טּוָרה ִמן ַהּמְ ִמּזֹו — ַהִחיצֹוָנה ּפְ
ֵאיָנן  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ טּוִרין,  ּפְ ָוִקים  ְ ׁשּ ּבַ ׁשֶ ַהֲחֻנּיֹות  ְקבּוָעה. 

ְקבּוִעין ְלִדיָרה.

ֵאינֹו  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ה,  ַהְרּבֵ ָתִחים  ּפְ לֹו  ֵּיׁש  ׁשֶ ִית   ּבַ י

ֶפַתח ֶאָחד ֵמֶהן — ַחָּיב  א ּבְ ָרִגיל ָלֵצאת ְוָלבֹא ֶאּלָ
ין  ּבֵ ׁשֶ ָקָטן  ַתח  ּפֶ ּוֶפַתח.  ַתח  ּפֶ ָכל  ּבְ ְמזּוָזה  ַלֲעׂשֹות 
ֲאִפּלּו  ִית,  ּבַ ּבַ ׁשֶ ֶחֶדר  זּוָזה.  ּמְ ּבַ ַחָּיב   — ַוֲעִלָּיה  ִית  ּבַ

ביאור

ֲעֵרי ֲחֵצרֹות. שער החצר, שכמה  ח. ׁשַ
ֲעֵרי ְמבֹואֹות.  בתים פתוחים לתוכה. ׁשַ
שער הרחוב, שאליו פתוחות כמה חצרות 
ה ֶלָחֵצר  ּנָ תּוַח ִמן ַהּגִ ַער ַהּפָ ובתוכן בתים. ׁשַ
ב. מפני שהחצר חייבת בגלל הבתים  ַחּיָ
הפתוחים אליה, כמוזכר בתחילת ההלכה.

ְרְסִקי.  ִביָלה. מקווה. ּוֵבית ַהּבֻ ט. ּוֵבית ַהּטְ
מקום עיבוד עורות, שהוא מסריח. ְלִפי 
בֹוד. אלא עושים  ֵאיָנן ֲעׂשּוִיין ְלִדיַרת ּכָ ׁשֶ
ָחג.  ת ֶהָחג ּבֶ בהם שימוש של ביזיון. ֻסּכַ
ל  י ֻסּכֹות ׁשֶ ּתֵ שיושבים בה בחג הסוכות. ׁשְ
יֹוְצִרין זֹו ִלְפִנים ִמּזֹו. הקדרים היו עושים 
שתי סוכות, הפנימית קבועה לדירתם 
והחיצונית עראית לצורך עבודה ומכירת 

הקדרות.

ה. קומה  ִית. קומה תחתונה. ַוֲעִלּיָ י. ּבַ
עליונה. 

פסקים ושיטות

ֲהֵרי  ֲעֵרי ֲחֵצרֹות וכו'. שו"ע יו"ד רפו,א. ׁשֶ ח. ֶאָחד ׁשַ
תּוִחין ְלתֹוָכן. כתב הרמ"א שאם  זּוָזה ּפְ ּמְ ִבין ּבַ ים ַהַחּיָ ּתִ ַהּבָ
יש גויים שגרים בחצרות או בעיירות הללו, פטורים 
ממזוזה )וראה ערוה"ש סעיף ב שתמה על דבריו(. ֲאִפּלּו 

ָתִחים וכו'. שו"ע יו"ד רפו,טז. ָרה ּפְ ֲעׂשָ

ֶהן.  א וכו'. שו"ע יו"ד רפו,ד. ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּסֵ ית ַהּכִ ט. ּבֵ
כתבו האחרונים שכיום שיש זוהמא רבה ברפתות 
ובלולים, אינם דירת כבוד ואין לקבוע בהם מזוזה 
ֵאיָנן ֲעׂשּוִיין ְלִדיַרת  )פת"ש וערוה"ש סעיף ו(. ְלִפי ׁשֶ
בֹוד. דן הרמ"א )סעיף ב( בחיוב מזוזה בחדר שינה  ּכָ
של איש ואשה, וכתב שאם כששוכבים שם סוגרים 
הדלת באופן שהמזוזה נמצאת בחוץ, חייב במזוזה לכל 
בֹוד. כתב השו"ע )סעיף ה( שבמקום  הדעות. ְלִדיַרת ּכָ
שמצוי בו טינוף טוב לכסות את המזוזה, ובמקום נקי 
ָחג וכו'. שו"ע יו"ד רפו,יא-יב.  ת ֶהָחג ּבֶ טוב שתיראה. ֻסּכַ

ָוִקים. יש מי שכתב שכל חנות שאין גרים  ְ ּשׁ ּבַ ַהֲחֻנּיֹות ׁשֶ
בה פטורה מן המזוזה )ט"ז(. ויש שחלקו וכתבו שרק 
חנויות העשויות לימי היריד בלבד ואחר כך מפרקים 
אותן פטורות מן המזוזה, אבל חנויות שבהן יושבים 
הסוחרים כל השנה כולה בשעות היום, ובלילה הולכים 
לבתיהם חייבות במזוזה )פת"ש(. והמנהג לקבוע מזוזה 
בחנויות כאלו, וכן בבתי ספר, בתי חרושת, משרדים 
וכדומה, שאינם עשויים לדירה ושינה. ונחלקו הפוסקים 
אם לברך על קביעת מזוזה במקומות אלו )ראה בא"ח 

כי תבוא ב, שבט הלוי י,ד(.

ה וכו'. שו"ע יו"ד רפו,יח.  ָתִחים ַהְרּבֵ ׁש לֹו ּפְ ּיֵ ִית ׁשֶ י. ּבַ
זּוָזה. שו"ע יו"ד רפו,יט.  ּמְ ב ּבַ ה ַחּיָ ִית ַוֲעִלּיָ ין ּבַ ּבֵ ַתח ָקָטן ׁשֶ ּפֶ
ה. והדגישו האחרונים שפתח  ִית ַוֲעִלּיָ ין ּבַ ּבֵ ַתח ָקָטן ׁשֶ ּפֶ
שוכב, כגון פתח עליית גג או מרתף, פטור ממזוזה. ֶחֶדר 

ִית וכו'. שו"ע יו"ד רפו, טז. ּבַ ּבַ ׁשֶ

השגות הראב״ד

ט. שתי סוכות של יוצרים זו לפנים 
מזו החיצונה פטורה מן המזוזה לפי 
שאף  אברהם:  אמר  קבע.  שאינה 

הפנימית אין לה קבע.

י  ֵנִסּיֹות ּוָבּתֵ י ּכְ כֹות ְוָהֲעָזרֹות, ּוָבּתֵ ׁשָ ִית, ַהּלְ  ַהר ַהּבַ ו

ֵהן  טּוִרין, ְלִפי ׁשֶ יָרה — ּפְ ית ּדִ ֶהן ּבֵ ֵאין ּבָ ִמְדָרׁשֹות ׁשֶ
ִרין  ּדָ ָהאֹוְרִחים  ׁשֶ ָפִרים  ּכְ ל  ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ קֶֹדׁש. 
ין, ִאם  ַרּכִ ל ּכְ ֶנֶסת ׁשֶ ית ַהּכְ זּוָזה. ְוֵכן ּבֵ ּמְ ּבֹו — ַחָּיב ּבַ
ׁש — לֹא  ְקּדָ ּמִ ָהיּו ּבַ ָעִרים ׁשֶ ְ ל ַהּשׁ יָרה. ּכָ ית ּדִ ָהָיה ּבֹו ּבֵ
ּנּו  ְפִנים ִמּמֶ ּלִ ַער ִניָקנֹור ְוׁשֶ ַ ָהָיה ָלֶהן ְמזּוָזה, חּוץ ִמּשׁ
ה ַהּזֹאת ָהְיָתה  ּכָ ׁשְ ַהּלִ ֵני ׁשֶ ְלֶהְדִרין, ִמּפְ ת ּפַ ּכַ ל ִלׁשְ ְוׁשֶ

ה. ְבַעת ְיֵמי ַהַהְפָרׁשָ ׁשִ דֹול ּבְ יָרה ְלכֵֹהן ּגָ ית ּדִ ּבֵ

ית  ּבֵ ָהֵעִצים,  ית  ּבֵ ָקר,  ַהּבָ ית  ּבֵ ֶבן,  ַהּתֶ ית   ּבֵ ז

יֶתָך"  ֱאַמר: "ּבֵ ּנֶ זּוָזה, ׁשֶ טּוִרין ִמן ַהּמְ ָהאֹוָצרֹות — ּפְ
ְלֵאּלּו  ָרט  ּפְ ְלָך,  ַהְמֻיָחד  יְתָך  ּבֵ יא,כ( —  ו,ט;  )דברים 

בֹות  ים יֹוׁשְ ׁשִ ַהּנָ ָקר ׁשֶ ֶהן. ְלִפיָכְך, ֶרֶפת ּבָ ְוַכּיֹוֵצא ּבָ
ּה  ֲהֵרי ֵיׁש ּבָ זּוָזה, ׁשֶ ּמְ ּה — ַחֶּיֶבת ּבַ טֹות ּבָ ְ ּה ּוִמְתַקּשׁ ּבָ
ֶסת  ּוִמְרּפֶ ַאְכַסְדָרה  ַער  ׁשַ ית  ּבֵ ָאָדם.  ְלִדיַרת  ִיחּוד 
ֵאיָנן  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ זּוָזה,  ַהּמְ ִמן  טּוִרין  ּפְ  — יר  ְוַהּדִ ה  ּנָ ְוַהּגִ
זּוָזה  ּמְ ּבַ ַהַחָּיִבין  ים  ּתִ ּבָ ָהיּו  ְוִאם  ְלִדיָרה.  ֲעׂשּוִיין 

זּוָזה. ּמְ ם ֵהם ּבַ תּוִחים ִלְמקֹומֹות ֵאּלּו — ַחָּיִבין ּגַ ּפְ

ביאור

ִית. שהוא מוקף חומה )בית  ו. ַהר ַהּבַ
כֹות. חדרים שונים  ׁשָ הבחירה ה,א(. ַהּלְ
במקדש. ְוָהֲעָזרֹות. ִמתחמי המקדש 
ועזרת  כגון עזרת הנשים  השונים, 
יָרה. אין בהם  ית ּדִ ֶהן ּבֵ ֵאין ּבָ ישראל. ׁשֶ
ל  ֶנֶסת ׁשֶ ית ַהּכְ אזור המיועד למגורי אדם. ּבֵ
ִרין ּבֹו. יש בו מקום  ָהאֹוְרִחים ּדָ ָפִרים ׁשֶ ּכְ
ַער ִניָקנֹור  ַ המיועד ללינת אורחים. חּוץ ִמּשׁ
ּנּו. שער הכניסה המזרחי  ְפִנים ִמּמֶ ּלִ ְוׁשֶ
לעזרת ישראל בבית המקדש, וכן פתחים 
פנימיים ממנו המובילים ללשכת פלהדרין 
)ולא נתבררה לנו זהותם(. וחייבים במזוזה 
מפני שדרכם נכנסים לבית החייב במזוזה 
דֹול  יָרה ְלכֵֹהן ּגָ ית ּדִ )לקמן הל' ז-ח(. ּבֵ
ה. בשבעת הימים  ְבַעת ְיֵמי ַהַהְפָרׁשָ ׁשִ ּבְ
שקודם יום הכיפורים, שלא היה גר בביתו 
עם אשתו )הלכות עבודת יום הכיפורים 

א,ג(.

ית ָהאֹוָצרֹות. מחסן. ַהְמֻיָחד ְלָך. שאדם  ז. ּבֵ
ּה ִיחּוד  מייעד אותו לשימושו האישי. ֵיׁש ּבָ
ְלִדיַרת ָאָדם. הרפת מיועדת גם לשימוש 
ַער. ביתן הסמוך לשער הבית,  ית ׁשַ אדם. ּבֵ
שיושב בו שומר הפתח. ַאְכַסְדָרה. אפילו 
יש לה מזוזות )ראה לעיל ה"ג(. ְוִאם ָהיּו 
תּוִחים ִלְמקֹומֹות  זּוָזה ּפְ ּמְ ִבין ּבַ ים ַהַחּיָ ּתִ ּבָ
ֵאּלּו וכו'. אם המקומות הללו מובילים 
אל תוך הבית החייב, נחשבים פתחיהם 
לפתח של בית החייב במזוזה, וחייבים 

אף הם במזוזה.

השגות הראב״ד

ז. בית שער אכסדרא ומרפסת ושער הגינה והדיר 
פטורין מן המזוזה מפני שאין עשויין לדירה. אמר 
אברהם: תמה אני על שער הגנה שאמר שפטור. שאם 
יש בו בית הרי הוא חייב, ואם אין שם בית מה צורך 

לומר והלא אף בית שאינו מקורה אמר שהוא פטור. 
ואולי אע"פ שיש בה שומירה לגננין אמר פטורה לפי 
שאינה קבועה כדי שתתחייב לא בית שער שלה 

ולא שער הגנה.

פסקים ושיטות

ֶבן...  ית ַהּתֶ ֶבן וכו'. שו"ע יו"ד רפו,ב. ּבֵ ית ַהּתֶ ז. ּבֵ
זּוָזה. והשו"ע כתב שחייבים )שלדעתו  טּוִרין ִמן ַהּמְ ּפְ
אין תנאי של 'עשוי לדירת אדם' — ערוה"ש סעיף 
כ( אלא אם כן אינו מקום של כבוד )ראה לקמן 
ית  ַער ַאְכַסְדָרה וכו'. שו"ע יו"ד רפו,ז. ּבֵ ית ׁשַ ה"ט(. ּבֵ
ֶסת. ויש אומרים שחייבים  ַער ַאְכַסְדָרה ּוִמְרּפֶ ׁשַ
במזוזה מדרבנן אפילו אם אין בית פתוח להם 

)שו"ע(. ויש אומרים שכן הדין בגינה )ט"ז(.

ֶהן  ֵאין ּבָ י ִמְדָרׁשֹות ׁשֶ ֵנִסּיֹות ּוָבּתֵ י ּכְ ו. שו"ע יו"ד רפו,ג. ּוָבּתֵ
טּוִרין. והשו"ע כתב )סעיף י( שנכון לחוש לדעה  יָרה ּפְ ית ּדִ ּבֵ
המחייבת מזוזה בבית מדרש אפילו אם אין שם בית דירה 
)היות והתלמידים יושבים בו מהבוקר עד הערב דומה הוא 
לדירה — ש"ך(, ולכן יקבענה בלא ברכה )וכן במקרים רבים 
נוספים שיש בהם מחלוקת אם הבית חייב במזוזה, הכריעו 
הפוסקים שיקבע את המזוזה בלא ברכה, ראה ש"ך יו"ד רפו 

ס"ק כג ועוד(. וכיום המנהג לקבוע מזוזה גם בבתי כנסת.
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א ְיִדיַעת  ָבר ָהעֹוֵמד ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ֶאּלָ ּדָ
ַדְרֵכי  צּור ָהעֹוָלם, ּוִמָּיד הּוא חֹוֵזר ְלַדְעּתֹו ְוהֹוֵלְך ּבְ
רֹאׁשֹו  ין ּבְ ִפּלִ ֵּיׁש לֹו ּתְ ל ִמי ׁשֶ ִרים. ָאְמרּו ֲחָכִמים: ּכָ ֵמיׁשָ
ִפְתחֹו — ֻמְחָזק לֹו  ִבְגדֹו ּוְמזּוָזה ּבְ ּוִבְזרֹועֹו ְוִציִצית ּבְ
ֵהן  ְוֵהן  ים,  ַרּבִ יִרים  ַמְזּכִ לֹו  ֵיׁש  ֲהֵרי  ׁשֶ ֶיֱחָטא,  ּלֹא  ׁשֶ
ֱאַמר: "חֶֹנה  ּנֶ ֲחטֹא, ׁשֶ יִלין אֹותֹו ִמּלַ ּצִ ּמַ ְלָאִכים ׁשֶ ַהּמַ

ֵצם" )תהלים לד,ח(. ַמְלַאְך יי ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחּלְ

א ק ו-ז - 

פסקים ושיטות

ל ִאיׁש ָוִאיׁש  ה ַעל ּכָ א. שו"ע יו"ד רע,א. ִמְצַות ֲעׂשֵ
ָרֵאל ִלְכּתֹב ֵסֶפר ּתֹוָרה וכו'. דעת הרא"ש שמטרת  ׂשְ ִמּיִ
המצווה היא כדי ללמוד בספר התורה. ולכן היום שאין 
לומדים בספרי תורה אלא מניחים אותם בבית הכנסת 
לקריאה בציבור בלבד, מצווה לכתוב חומשים ומשנה 
וגמרא ופירושיהם שעיקר לימוד התורה נעשה בהם 

)טור ושו"ע סעיף ב; וראה ש"ך וט"ז אם חיוב זה מחליף 
את מצוות כתיבת ספר תורה, או מתוסף אליה(. ְוָכל 
ּלֹו. אבל אם  ָתבֹו ּכֻ ִאּלּו ּכְ ֵסֶפר ּתֹוָרה... ֲהֵרי ֶזה ּכְ יּהַ ּבְ ּגִ ַהּמַ
קנה ספר כשר ולא הגיה בו דבר, הרי הוא כחוטף 
מצווה מן השוק, ואינו יוצא ידי חובת כתיבת ספר 

תורה )רמ"א(.

ָרֵאל ִלְכּתֹב  ל ִאיׁש ָוִאיׁש ִמִּיׂשְ ה ַעל ּכָ  ִמְצַות ֲעׂשֵ א

ָלֶכם  ְתבּו  ּכִ ה  "ְוַעּתָ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ְלַעְצמֹו,  ּתֹוָרה  ֵסֶפר 
ְתבּו ֶאת  לֹוַמר ּכִ יָרה ַהּזֹאת" )דברים לא,יט(, ּכְ ִ ֶאת ַהּשׁ
ֶאת  ּכֹוְתִבין  ֵאין  ׁשֶ ְלִפי  זֹו,  יָרה  ׁשִ ּה  ּבָ ֵּיׁש  ׁשֶ ַהּתֹוָרה 
לֹו  יחּו  ִהּנִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ּיֹות.  ָרׁשִ ּפָ ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ ַהּתֹוָרה 
ּלֹו. ְוִאם  ֶ ְלָאָדם ֲאבֹוָתיו ֵסֶפר ּתֹוָרה, ִמְצָוה ִלְכּתֹב ִמּשׁ
יַני. ְוִאם ֵאינֹו  לֹו ִמּסִ ִאּלּו ִקּבְ ָידֹו — ֲהֵרי הּוא ּכְ ָתבֹו ּבְ ּכְ
ֵסֶפר  יּהַ ּבְ ּגִ יֹוֵדַע ִלְכּתֹב — ֲאֵחִרים ּכֹוְתִבין לֹו. ְוָכל ַהּמַ
ּלֹו. ָתבֹו ּכֻ ִאּלּו ּכְ ּתֹוָרה ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת — ֲהֵרי ֶזה ּכְ

ביאור

יָרה ַהּזֹאת  ִ ְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהּשׁ ה ּכִ א. ְוַעּתָ
לֹוַמר וכו'. פסוק זה נאמר על שירת  ּכְ
'האזינו', אולם הואיל ואין כותבים את 
התורה פרשיות פרשיות )לקמן הי"ד(, 
יש לפרשו כמצווה לכתוב את התורה 
לֹו  ִאּלּו ִקּבְ כולה, ובכללה שירה זו. ּכְ
יַני. שכתיבת התורה בידיו היא כעין  ִמּסִ
 . יּהַ ּגִ קבלה מחודשת של התורה. ַהּמַ

מתקן, כדי שיהיה כתוב כתקנו.

ִביִעי ֶרק ׁשְ ּפֶ
כתיבת ספר תורה

א-ג: מצוות כתיבת סא  תו ה • ד-יא: דיני הכתיבה • יב-יג: סא  תו ה שיש בו טעויות • יד-טז: כתיבת 
חומשים, נביאים וכתובים

ַער ַהֶחֶדר  ֶחֶדר — ַחָּיב ַלֲעׂשֹות ְמזּוָזה ַעל ׁשַ ֶחֶדר ּבְ
ִית,  ַער ַהּבַ ַער ַהֶחֶדר ַהִחיצֹון ְוַעל ׁשַ ִניִמי ְוַעל ׁשַ ַהּפְ

ן ֲעׂשּוִיין ְלִדיָרה ּוְקבּוִעין. ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ֶנֶסת ּוֵביתֹו,  ית ַהּכְ ְדָרׁש אֹו ּבֵ ית ַהּמִ ין ּבֵ ּבֵ ַתח ׁשֶ  ּפֶ יא

ַחָּייב   — ַתח  ַהּפֶ אֹותֹו  ּבְ ְוָלבֹא  ָלֵצאת  ָרִגיל  ִאם 
ַאַחר  ים — הֹוְלִכין  ּתִ ּבָ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ׁשֶ ַתח  ּפֶ זּוָזה.  ּמְ ּבַ
ם  יר ִנְרֶאה ִעּמֹו — ׁשָ ַהּצִ ֶלת: ָמקֹום ׁשֶ ל ּדֶ יר ׁשֶ ַהּצִ

זּוָזה. קֹוְבִעין ֶאת ַהּמְ

ַתח  תֹוְך ֲחַלל ַהּפֶ זּוָזה? ּבְ  ְוֵהיָכן קֹוְבִעין ֶאת ַהּמְ יב

ל  ִליׁש ָהֶעְליֹון ׁשֶ ת ׁשְ ְתִחּלַ מּוְך ַלחּוץ, ּבִ ַפח ַהּסָ ּטֶ ּבַ
ָרה,  ׁשֵ ַער. ְוִאם ְקָבָעּה ְלַמְעָלה ִמֶּזה — ּכְ ַ ּגַֹבּה ַהּשׁ
ְיִמין  ַעל  ֶטַפח,  קֹוף  ׁשְ ַהּמַ ִמן  ה  ַּיְרִחיֶקּנָ ׁשֶ ְוהּוא 
סּוָלה.  ּפְ  — מֹאל  ִמּשְׂ ְקָבָעּה  ְוִאם  ִית.  ַלּבַ ְכָנס  ַהּנִ

זּוָזה. ּמְ ִפין — ַחָּיב ּבַ ּתָ ל ׁשֻ ּוַבִית ׁשֶ

ִהיא חֹוַבת  ֵני ׁשֶ זּוָזה, ִמּפְ ּמְ  ַחָּיב ָאָדם ְלִהָּזֵהר ּבַ יג

ִיחּוד  ּבְ ע  ִיְפּגַ ְוֵיֵצא  ֵנס  ִּיּכָ ׁשֶ ֵעת  ְוָכל  ִמיד,  ּתָ ַהּכֹל 
רּוְך הּוא ְוִיְזּכֹר ַאֲהָבתֹו, ְוֵיעֹור  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ׁשְ
ם  ׁשָ ֵאין  ׁשֶ ְוֵיַדע  ַהְּזַמן,  ַהְבֵלי  ּבְ ִגָּיתֹו  ּוׁשְ ָנתֹו  ְ ִמּשׁ

ביאור

זּוָזה. אף שבית המדרש או בית  ּמְ ב ּבַ יא. ַחּיָ
הכנסת פטורים ממזוזה )לעיל ה"ו(, כאן חייב 
ֵני  ין ׁשְ ּבֵ ַתח ׁשֶ משום שהוא גם פתח לביתו. ּפֶ
ים. שאין ידוע איזה מהם הפנימי ואיזה  ּתִ ּבָ
החיצוני )כגון שלשניהם פתח נוסף לרשות 
הרבים(. ומכיוון שיש לשים את המזוזה 
מימין הנכנס )לקמן הי"ב(, יש להכריע לפי 
יר ִנְרֶאה ִעּמֹו.  ַהּצִ איזה בית הולכים. ָמקֹום ׁשֶ
הבית שבתוכו נמצא הציר שמחבר את 
הדלת לקיר הוא הפנימי, ועל פיו קובעים 

את המזוזה לימין הנכנס.

מּוְך ַלחּוץ. כאשר  ַפח ַהּסָ ּטֶ ַתח ּבַ יב. ֲחַלל ַהּפֶ
עובי הפתח כמה טפחים, קובעים את 
המזוזה בחללו, ובסמיכות לקצה הפונה 

החוצה.

ָנתֹו וכו'.  ְ ע. ייפגש, ייתקל. ְוֵיעֹור ִמּשׁ  יג. ִיְפּגַ
ובדומה לכך מתאר הרמב"ם גם את השופר 
עיסוקו  תֹו.  ִגּיָ ּוׁשְ ג,ד(.  )הלכות תשובה 

ושקיעתו.

פסקים ושיטות

ַתח  ְדָרׁש וכו'. שו"ע יו"ד רפו,י. ּפֶ ית ַהּמִ ין ּבֵ ּבֵ ַתח ׁשֶ יא. ּפֶ
יר  ים וכו'. שו"ע יו"ד רפט,ג. הֹוְלִכין ַאַחר ַהּצִ ּתִ ֵני ּבָ ין ׁשְ ּבֵ ׁשֶ
ֶלת. לדעת השו"ע דין זה הוא דווקא כאשר לכל  ל ּדֶ ׁשֶ
אחד מהחדרים יש יציאה לחוץ. אבל אם אין יציאה 
מהחדר הפנימי לחוץ, יש לקבוע את המזוזה בימין 
הכניסה לחדר הפנימי, בלי להתחשב במיקום הציר 
)ראה ט"ז וערוה"ש סעיף ו(. ונחלקו האחרונים לגבי 
מיקום המזוזה במרפסת )ראה אג״מ יו״ד א,קפא, יחו"ד 

ד יו"ד, נא(.

זּוָזה וכו'. שו"ע יו"ד רפט,ב.  יב. ְוֵהיָכן קֹוְבִעין ֶאת ַהּמְ
מּוְך ַלחּוץ. ואם שינה אינו מעכב, ובלבד  ַפח ַהּסָ ּטֶ ּבַ
ִליׁש ָהֶעְליֹון  ת ׁשְ ְתִחּלַ שיניחנה במזוזה עצמה )רמ"א(. ּבִ
ַער. כתבו האחרונים, כדעת הראב"ד  ַ ל ּגַֹבּה ַהּשׁ ׁשֶ
בהשגות, שבפתח גבוה מאד יש לקבוע את המזוזה 
ב  ִפין ַחּיָ ּתָ ל ׁשֻ באופן שתהיה בין כתפיו )ש"ך(. ּוַבִית ׁשֶ

זּוָזה.  ּמְ ב ּבַ ִפין ַחּיָ ּתָ ל ׁשֻ זּוָזה. שו"ע יו"ד רפו,א. ּוַבִית ׁשֶ ּמְ ּבַ
כתב הרמ"א שדווקא כשהשותפים ישראלים, אבל 
בית של ישראל וגוי פטור ממזוזה )והשווה לשיטתו 

לעיל ה"ח(.

ב ָאָדם  זּוָזה. שו"ע יו"ד רפה,א. ַחּיָ ּמְ ֵהר ּבַ ב ָאָדם ְלִהּזָ יג. ַחּיָ
זּוָזה. כתבו האחרונים שאם חסרה לו מזוזה,  ּמְ ֵהר ּבַ ְלִהּזָ
עליו להשתדל להשיג מזוזה בכל מאמצי כוחו. ואם 
אינו מוצא מזוזה אחרת בעיר, רשאי לגור בלא מזוזה 
עד שימצא. ויש שהצריכו אותו לעזוב את הבית כל 
זמן שלא מצא מזוזה אם יש לו מקום מגורים חלופי 
ִיחּוד  ע ּבְ ֵנס ְוֵיֵצא ִיְפּגַ ּכָ ּיִ )פת"ש, בא"ח כי תבוא,ב(. ְוָכל ֵעת ׁשֶ
רּוְך הּוא. כתב הרמ"א )יו"ד רפה,ב(  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ׁשְ
שכשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה, ויאמר 
'ה' ישמר צאתי ובואי מעתה ועד עולם'. וכן כשייכנס 

לבית יניח ידו על המזוזה.

השגות הראב״ד

יב. והיכן קובעין את המזוזה בתוך חלל 
הפתח בטפח הסמוך לחוץ בתחילת 
שליש העליון... שירחיקנה מן המשקוף 
טפח על ימין במזוזה. אמר אברהם: אמרו 
בירושלמי הגע עצמך שהיה גבוה מניחה 

כנגד כתיפיו ודיו )מגילה ד,יב(.
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ְולֹא  ָוַדף.  ף  ּדַ ל  ּכָ רַֹחב  הּוא  ְוֶזה  ָעִמים,  ּפְ ה  לֹׁשָ ׁשְ
ף  ַהּדַ ְיֵהא  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִמֶּזה,  ְקָצָרה  יָטה  ִ ַהּשׁ ֵהא  ּתְ
ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶזה,  ַעל  ָיֵתר  ה  ֲאֻרּכָ ְולֹא  ֶרת,  ִאּגֶ ּכְ

ָתב. ּכְ ֵעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות ּבַ

ה  ָרׁשָ ין ּפָ ֵּיׁש ּבֵ ֵני ָהֶרַוח ׁשֶ ָתב ִמּפְ  לֹא ְיַמֵעט ֶאת ַהּכְ ה

ת ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות — לֹא  ָבה ּבַ ָנה לֹו ּתֵ ּמְ ה. ִנְזּדַ ְלָפָרׁשָ
א  ֶאּלָ ף,  ַלּדַ חּוץ  לֹׁש  ְוׁשָ ף  ַהּדַ תֹוְך  ּבְ ַנִים  ׁשְ ִיְכּתֹב 
לֹא  ף.  ַלּדַ חּוץ  ִים  ּתַ ּוׁשְ ף  ַהּדַ תֹוְך  ּבְ לֹׁש  ׁשָ ּכֹוֵתב 
יַח  לֹׁש אֹוִתּיֹות — ַמּנִ ֵדי ִלְכּתֹב ׁשָ יָטה ּכְ ִ ַאר ִמן ַהּשׁ ִנׁשְ

יָטה. ִ ת ַהּשׁ ִחּלַ נּוי ּוַמְתִחיל ִמּתְ קֹום ּפָ ַהּמָ

ה  י אֹוִתּיֹות — לֹא ִיְזְרֶקּנָ ּתֵ ת ׁשְ ָבה ּבַ ָנה לֹו ּתֵ ּמְ  ִנְזּדַ ו

ָנה לֹו  ּמְ יָטה. ִנְזּדַ ִ ת ַהּשׁ א ַיֲחזֹר ִלְתִחּלַ ין, ֶאּלָ ּפִ ין ַהּדַ ּבֵ
חֹות  ּפָ ר אֹוִתּיֹות אֹו  ֶעׂשֶ ת  ּבַ ָבה  ּתֵ יָטה  ִ ַהּשׁ סֹוף  ּבְ
ֶאת  ִלְכּתֹב  ֵדי  ּכְ יָטה  ִ ַהּשׁ ִמן  ַאר  ִנׁשְ ְולֹא  ָיֵתר,  אֹו 
תֹוְך  ּבְ ֶחְצָיּה  ִלְכּתֹב  ָיכֹול  ִאם  ף:  ַהּדַ תֹוְך  ּבְ ּה  ּלָ ּכֻ
יַח  ף — ּכֹוֵתב; ְוִאם ָלאו — ַמּנִ ף ְוֶחְצָיּה חּוץ ַלּדַ ַהּדַ

יָטה. ִ ת ַהּשׁ ִחּלַ נּוי ּוַמְתִחיל ִמּתְ קֹום ּפָ ַהּמָ

נּויֹות  יִטין ּפְ ע ׁשִ ׁש ַאְרּבַ ׁש ְוֻחּמָ ל ֻחּמָ ין ּכָ יַח ּבֵ  ּוַמּנִ ז

ׁש  חֹות ְולֹא ָיֵתר, ְוַיְתִחיל ַהֻחּמָ ִתיָבה, לֹא ּפָ לֹא ּכְ ּבְ
ִּיְגמֹר ַהּתֹוָרה, ָצִריְך  ית. ּוְכׁשֶ יָטה ֲחִמיׁשִ ת ׁשִ ִחּלַ ִמּתְ
ַאר  ִנׁשְ ְוִאם  ף.  ַהּדַ סֹוף  ּבְ ׁשֶ יָטה  ׁשִ ֶאְמַצע  ּבְ ִּיְגמֹר  ׁשֶ

ביאור

ף ָוַדף. שרוחב הדף  ל ּדַ ְוֶזה הּוא רַֹחב ּכָ
ּלֹא ְיֵהא  )העמודה( הוא אורך השורה. ׁשֶ
ֶרת. כמכתב, שהשורות בו קצרות.  ִאּגֶ ף ּכְ ַהּדַ
ָתב. שאם  ּכְ ּלֹא ִיְהיּו ֵעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות ּבַ ֵדי ׁשֶ ּכְ
השורות ארוכות מדי, קשה למצוא את 

תחילת השורה הבאה. 

ׁש  ּיֵ ֵני ָהֶרַוח ׁשֶ ָתב ִמּפְ ה. לֹא ְיַמֵעט ֶאת ַהּכְ
ה. לא יקטין את האותיות  ה ְלָפָרׁשָ ָרׁשָ ין ּפָ ּבֵ
כדי להשאיר מקום לרווחים הנדרשים בין 
הפרשיות )ראה לקמן ח,א-ב(, שאין זה נוי 
ָנה לֹו. בהגיעו לסוף השורה.  ּמְ לספר. ִנְזּדַ
לֹׁש חּוץ  ף ְוׁשָ תֹוְך ַהּדַ ַנִים ּבְ לֹא ִיְכּתֹב ׁשְ
ף. שתי אותיות בתחומה של העמודה,  ַלּדַ
ושלוש חורגות ממנה כלפי חוץ, ואין זה 
יָטה. כותב את  ִ ת ַהּשׁ ִחּלַ נוי. ּוַמְתִחיל ִמּתְ

המילה בתחילת השורה הבאה.

ין. אסור לכתוב  ּפִ ין ַהּדַ ה ּבֵ ו. לֹא ִיְזְרֶקּנָ
אותה בין העמודות. 

ִתיָבה. מרווח  לֹא ּכְ נּויֹות ּבְ יִטין ּפְ ע ׁשִ ז. ַאְרּבַ
יָטה  ֶאְמַצע ׁשִ של ארבע שורות ריקות. ּבְ
ף. באמצע השורה האחרונה  סֹוף ַהּדַ ּבְ ׁשֶ
יִטין  ף ׁשִ ַאר ִמן ַהּדַ של העמודה. ְוִאם ִנׁשְ
ר ְועֹוֶלה. אם רואה שלא יגיע  ה ְמַקּצֵ ַהְרּבֵ
לתחתית הדף, כותב שורות קצרות בכדי 

לסיים את התורה בסוף הדף דווקא. 

פסקים ושיטות

ֵני ָהֶרַוח  ָתב ִמּפְ ה. שו"ע יו"ד רעג,ב-ג. לֹא ְיַמֵעט ֶאת ַהּכְ
ה. וגם לא בשביל המקום הפנוי  ה ְלָפָרׁשָ ָרׁשָ ין ּפָ ׁש ּבֵ ּיֵ ׁשֶ
שצריך להשאיר בשולי הגיליון למעלה ולמטה )שו"ע, 
ף.  ִים חּוץ ַלּדַ ּתַ ף ּוׁשְ תֹוְך ַהּדַ לֹׁש ּבְ וראה לקמן ט,ב(. ּכֹוֵתב ׁשָ
והרמ"א כתב שאם שתי האותיות הבולטות נראות 
כתיבה בפני עצמה, לא יכתבן על הגיליון אלא יעבור 
לשורה הבאה )וראה ש"ך שהתיר(. ואת שמות השם 
בכל אופן אין לכתוב מחוץ לשורה )שו"ע יו"ד רעו,ח; 

וראה לעיל א,טז(.

ת  ָבה ּבַ יָטה ּתֵ ִ סֹוף ַהּשׁ ָנה לֹו ּבְ ּמְ ו. שו"ע יו"ד רעג,ג-ד. ִנְזּדַ

ר אֹוִתּיֹות וכו'. בהלכות תפילין פסק השו"ע )או"ח  ֶעׂשֶ
לב,לג-לד( כשיטה האומרת שאין להוציא כלל יותר 
משתי אותיות מחוץ לשורה, אפילו בתיבות ארוכות, 
וכאן פסק כרמב"ם שכותבים עד חציה של המילה. 
והאחרונים דנו בסתירה זו )ראה פת"ש ס"ק ה, ומשנ"ב 
או"ח לב,לג(. ובש"ך כתב שגם בספר תורה יש להחמיר 

ולא להוציא יותר משתי אותיות.

יִטין וכו'. שו"ע  ע ׁשִ ׁש ַאְרּבַ ׁש ְוֻחּמָ ל ֻחּמָ ין ּכָ יַח ּבֵ ז. ּוַמּנִ
יָטה  ֶאְמַצע ׁשִ ְגמֹר ּבְ ּיִ ְגמֹר ַהּתֹוָרה ָצִריְך ׁשֶ ּיִ יו"ד רעג,א. ּוְכׁשֶ

וכו'. שו"ע יו"ד רעב,ד. 

ְלַעְצמֹו  ַאֵחר  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ִלְכּתֹב  ה  ְמֻצּוֶ ֶלְך   ַהּמֶ ב

הּוא  ׁשֶ ּכְ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֵסֶפר  ַעל  ָיֵתר  ֶלְך,  ַהּמֶ ם  ְלׁשֵ
א ַמְמַלְכּתֹו  ּסֵ ְבּתֹו ַעל ּכִ ֱאַמר: "ְוָהָיה ְכׁשִ ּנֶ ֶהְדיֹוט, ׁשֶ
ֶפר ָהֲעָזָרה  יִהין אֹותֹו ִמּסֵ ְוָכַתב לֹו" )דברים יז,יח(. ּוַמּגִ
הּוא  ׁשֶ ּכְ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֶזה  דֹול.  ַהּגָ ין  ּדִ ית  ּבֵ י  ּפִ ַעל 
ב  ְכּתַ ּנִ ַתב אֹו ׁשֶ ּכָ ָנָזיו, ְוֶזה ׁשֶ ֵבית ּגְ יחֹו ּבְ ֶהְדיֹוט — ַמּנִ
ֵיֵצא  ִאם  ִמיד:  ּתָ ִעּמֹו  ִיְהֶיה   — ַלְך  ּמָ ׁשֶ ַאַחר  לֹו 
ְלִמְלָחָמה — ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶזה ִעּמֹו, ִנְכָנס ְוהּוא ִעּמֹו, 
ֱאַמר:  ּנֶ ֶנְגּדֹו, ׁשֶ ּכְ ין ְוהּוא ִעּמֹו, ֵמֵסב ְוהּוא  ּדִ ּבַ ב  ֵיׁשֵ

ל ְיֵמי ַחָּייו" )שם יז,יט(. "ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ּכָ

ִּיְמלְֹך —  ׁשֶ ְלַעְצמֹו קֶֹדם   לֹא ָהָיה לֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה   ג

ֶאָחד  ּתֹוָרה:  ִסְפֵרי  ֵני  ׁשְ ַלְך  ּמָ ׁשֶ ַאַחר  ִלְכּתֹב  ָצִריְך 
ִמיד, לֹא ָיסּור  ִני ִיְהֶיה ִעּמֹו ּתָ ֵ ָנָזיו, ְוַהּשׁ ֵבית ּגְ יחֹו ּבְ ַמּנִ
ְרָחץ אֹו ְלֵבית  ֵנס ַלּמֶ ִּיּכָ ׁשֶ ְיָלה אֹו ּכְ ּלַ א ּבַ ֵמִעּמֹו ֶאּלָ

תֹו. ן ַעל ִמּטָ א אֹו ִליׁשַ ּסֵ ַהּכִ

ַתב  ּכָ ְרטּוט, אֹו ׁשֶ ׂשִ ּלֹא ּבְ ָתבֹו ׁשֶ ּכְ  ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ד

סּול;  ּפָ  — ָלף  ַהּקְ ַעל  ּוִמְקָצתֹו  ִויל  ַהּגְ ַעל  ִמְקָצתֹו 
ָלף. ְוֵכיַצד  ּלֹו ַעל ַהּקְ ִויל, אֹו ּכֻ ּלֹו ַעל ַהּגְ א אֹו ּכֻ ֶאּלָ
ָנָאה  ֶנת  ְמֻתּקֶ ִתיָבה  ּכְ ּכֹוֵתב  ּתֹוָרה?  ֵסֶפר  ּכֹוְתִבין 
ה,  ְמלֹא אֹות ְקַטּנָ ָבה ְוֵתָבה ּכִ ל ּתֵ ין ּכָ יַח ּבֵ יֹוֵתר. ַיּנִ ּבְ
ל  ּכָ ְואֶֹרְך  יָטה.  ׁשִ ְמלֹא  ּכִ יָטה  ְוׁשִ יָטה  ׁשִ ל  ּכָ ּוֵבין 
ִלְכּתֹב  ֵדי  ּכְ אֹוִתּיֹות,  ים  לֹׁשִ ׁשְ  — יָטה  ְוׁשִ יָטה  ׁשִ
חֹוֵתיֶכם',  ּפְ ְלִמׁשְ חֹוֵתיֶכם  ּפְ ְלִמׁשְ חֹוֵתיֶכם  ּפְ 'ְלִמׁשְ
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ביאור

הּוא ֶהְדיֹוט.  ׁשֶ ָהָיה לֹו ּכְ ב. ָיֵתר ַעל ֵסֶפר ׁשֶ
בנוסף לספר שהוא מצווה לכתוב בהיותו 
אדם פשוט )ראה גם הלכות מלכים ג,א(. 
ֶפר ָהֲעָזָרה. מוודאים  יִהין אֹותֹו ִמּסֵ ּוַמּגִ
שהוא כתוב כתקנו, על פי ספר התורה 
ָנָזיו. בבית  ֵבית ּגְ יחֹו ּבְ שהיה במקדש. ַמּנִ
האוצרות, שאיננו צריך להיות בשימוש. 

ֵני ִסְפֵרי  ַלְך ׁשְ ּמָ ג. ָצִריְך ִלְכּתֹב ַאַחר ׁשֶ
ּתֹוָרה. שהספר שנמצא עם המלך תמיד 
נקרא בתורה 'משנה התורה' )דברים 
יז,יט(, דהיינו עותק שני. לֹא ָיסּור ֵמִעּמֹו 
ְיָלה וכו'. במקומות וזמנים שאינם  ּלַ א ּבַ ֶאּלָ
ראויים לקריאה )ראה גם הלכות מלכים 

ג,א(.

ְרטּוט. בלא לשרוט בסכין  ׂשִ ּלֹא ּבְ ד. ׁשֶ
את השורות על הקלף, ליישור הכתיבה 
ִויל ּוִמְקָצתֹו ַעל  )לעיל א,יב(. ִמְקָצתֹו ַעל ַהּגְ
ָלף. כתב את הספר על סוגים שונים  ַהּקְ
ִתיָבה  של עורות )ראה לעיל א,ו-ז(. ּכְ
יֹוֵתר. משום הידור המצווה.  ֶנת ָנָאה ּבְ ְמֻתּקֶ
ה.  ְמלֹא אֹות ְקַטּנָ ָבה ְוֵתָבה ּכִ ל ּתֵ ין ּכָ יַח ּבֵ ַיּנִ
בין המילים ישאיר רווח בגודל של אות 
יָטה.  ְמלֹא ׁשִ יָטה ּכִ יָטה ְוׁשִ ל ׁשִ קטנה. ּוֵבין ּכָ
בין השורות ישאיר רווח בגובה של שורה. 

פסקים ושיטות

ְרטּוט וכו'. שו"ע יו"ד  ׂשִ ּלֹא ּבְ ָתבֹו ׁשֶ ּכְ ד. ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ
ָלף  ִויל ּוִמְקָצתֹו ַעל ַהּקְ ַתב ִמְקָצתֹו ַעל ַהּגְ ּכָ רעא,ד-ה. ׁשֶ
סּול. ואם עשה את הספר חציו מגוויל מעור בהמה  ּפָ
וחציו מגוויל מעור צבאים כשר, אך אינה מצווה מן 
יֹוֵתר וכו.  ֶנת ָנָאה ּבְ ִתיָבה ְמֻתּקֶ המובחר )שו"ע(. ּכֹוֵתב ּכְ
ְמלֹא אֹות  ָבה ְוֵתָבה ּכִ ל ּתֵ ין ּכָ יַח ּבֵ שו"ע יו"ד רעד,ג-ד. ַיּנִ
ה. כדי שלא ייראו שתי מילים כמילה אחת. ואם  ְקַטּנָ
הרחיק בין האותיות עד שהמילה נראית כשתיים, או 

שקירב שתי מילים עד שנראות כאחת, פסול )שו"ע; 
ְמלֹא  יָטה ּכִ יָטה ְוׁשִ ל ׁשִ לקמן סוף פרק ח, י,א(. ּוֵבין ּכָ
ְמלֹא  יָטה ּכִ יָטה ְוׁשִ ל ׁשִ יָטה. שו"ע יו"ד רעג,א. ּוֵבין ּכָ ׁשִ
יָטה. כתב הרמ"א שדין זה נוהג גם בתפילין )רמ"א  ׁשִ
או"ח לב,לב; והמג"א כתב שנוהג רק בספר תורה(. וכתב 
עוד שיש להניח מעט רווח בין פסוק לפסוק. ויש שכתבו 
ים  לֹׁשִ יָטה ׁשְ יָטה ְוׁשִ ל ׁשִ שאין לעשות כן )מג"א(. ְואֶֹרְך ּכָ

אֹוִתּיֹות וכו'. שו"ע יו"ד רעב,ב. 
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חֹות  ף לֹא ּפָ ָכל ּדַ ּבְ יִטין ׁשֶ ִ ִּיְהיּו ִמְנַין ַהּשׁ ִאיׁש, ְוֵהן: ׁשֶ
ִּיְהֶיה  ְוׁשֶ ים;  ִ ּשׁ ׁשִ ַעל  ָיֵתר  ְולֹא  ִעים  ְוַאְרּבָ מֹוֶנה  ְ ִמּשׁ
אֹוִתּיֹות:  ע  ׁשַ ּתֵ מֹו  ּכְ ה  ּוָפָרׁשָ ה  ָרׁשָ ּפָ ל  ּכָ ין  ּבֵ ׁשֶ ָהֶרַוח 
יִטין  ִ ַהּשׁ י  ָראׁשֵ ּבְ ִּיְהֶיה  ְוׁשֶ ר';  ֲאׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ר  'ֲאׁשֶ
"יי",  ה",  ׁשָ ַּיּבָ "ּבַ ִאים",  "ַהּבָ ַהָּים:  יַרת  ִ ִמּשׁ ְלַמְעָלה 
יָרה  ִ ה ִמן ַהּשׁ יִטין; ּוְלַמּטָ ִמְצַרִים" — ָחֵמׁש ׁשִ "ֵמת", "ּבְ
ח",  ּקַ "ַוּתִ ְך:  ּכָ ֵמֶהן  יָטה  ׁשִ ל  ּכָ ת  ִחּלַ ּתְ יִטין,  ׁשִ ָחֵמׁש 
י  ָראׁשֵ "ַאֲחֶריָה", "סּוס", "ַוֵּיְצאּו", "ַוָּיבֹאּו"; ְוִיְהֶיה ּבְ
יַרת ַהֲאִזינּו: "ְוָאִעיָדה", "ַאֲחֵרי",  ִ יִטין ְלַמְעָלה ִמּשׁ ִ ַהּשׁ
ׁש  ׁשֵ  — "ְקַהל"  "ְלַהְכִעיסֹו",  ַאֲחִרית",  "ּבְ ֶרְך",  "ַהּדֶ
ר",  ר", "ֲאׁשֶ ה ָחֵמׁש: "ַוָּיבֹא", "ְלַדּבֵ ּנָ ה ִמּמֶ יִטין; ּוְלַמּטָ ׁשִ
ָבִרים ָהֵאּלּו ְלִמְצָוה   ְוָכל ַהּדְ  יא ר".  "ַהּזֹאת", "ֲאׁשֶ

ַסל. ה — לֹא ּפָ ּנָ ְבָחר, ְוִאם ׁשִ ִמן ַהּמֻ

אֹו  ָמֵלא,  ֶהָחֵסר  אֹו  ָחֵסר,  ֵלא  ַהּמָ ַתב  ּכָ ִאם  ֲאָבל 
גֹון  ּכְ ְקִריָאָתּה,  ּכִ ְוָכַתב  'ְקָרא'  ִהיא  ׁשֶ ה  ִמּלָ ַתב  ּכָ ׁשֶ
כח,ל(,  )דברים  "ישגלנה"  ְמקֹום  ה"  ֶבּנָ ּכָ "ִיׁשְ ַתב  ּכָ ׁשֶ
כח,כז( ְוַכּיֹוֵצא  )שם  "בעפלים"  ְמקֹום  חִֹרים"  ּו"ַבּטְ
ַתב  ּכָ תּוָחה ְסתּוָמה, אֹו ׁשֶ ה ּפְ ָרׁשָ ַתב ּפָ ּכָ ֶהן, אֹו ׁשֶ ּבָ
ָתב,  ָאר ַהּכְ ׁשְ יָרה ּכִ ִ ַתב ַהּשׁ ּכָ תּוָחה, אֹו ׁשֶ תּוָמה ּפְ ַהּסְ

ביאור

י  ָראׁשֵ יִטין. מספר השורות. ּבְ ִ ִמְנַין ַהּשׁ
ם וכו'. בקטע  יַרת ַהּיָ ִ יִטין ְלַמְעָלה ִמּשׁ ִ ַהּשׁ
הקודם לשירת הים, בראש העמודה, 

תתחלנה השורות במילים הללו. 

ֵלא ָחֵסר אֹו ֶהָחֵסר ָמֵלא. החסיר  יא. ַהּמָ
או הוסיף את אותיות התנועה )אהו"י(. 
ְקִריָאָתּה. מילה  ִהיא ְקָרא ְוָכַתב ּכִ ה ׁשֶ ִמּלָ
שצריך לקראתה שלא ככתבה, וכתבה 
תּוָחה  ה ּפְ ָרׁשָ כפי מסורת הקריאה. ּפָ
ְסתּוָמה וכו'. שמבחינים בין פסקאות 
)פרשיות( המתחילות בתחילת השורה, 
לאלו המתחילות באמצע השורה 
)יבואר לקמן ח,א-ב(, ואם שינה — פסל. 
ָתב. כתב את  ָאר ַהּכְ ׁשְ יָרה ּכִ ִ ַתב ַהּשׁ ּכָ ׁשֶ
שירת הים ושירת האזינו שלא בצורתן 

המיוחדת )ראה לקמן סוף פרק ח(. 

פסקים ושיטות

שמספר מילים שסימנם בי"ה שמ"ו ייכתבו בראשי 
העמודים )לפירוטן ראה ש"ך(, וקצתם מדקדקים שכל 
העמודים יתחילו באות וא"ו )ומכונה 'ווי העמודים'(. 
וכתב שאין לדקדק בכל זה, ובכל אופן יש להיזהר 
שלא לשנות עבור כך את גודל הכתב. והאחרונים חלקו 
במידת הצורך בדקדוקים אלו, והביאו שראוי להקפיד 
על אותיות בי"ה שמ"ו אך לא על ווי העמודים, בגלל 
הקושי בשמירה על כתיבה אחידה )ש"ך(. ויש שכתבו 
שאפילו בי"ה שמ"ו אין לכתוב )פת"ש(. וכיום יש תיקוני 
סופרים העשויים על פי ווי העמודים בכתיבה אחידה 
וישרה בלי לדחוק את האותיות, וכבר נהגו הסופרים 
ְהיּו  ּיִ לכתוב על פיהם, ונכון וישר לנהוג כך )ערוה"ש(. ׁשֶ
חֹות  ף וכו'. שו"ע יו"ד רעה,ו. לֹא ּפָ ָכל ּדַ ּבְ יִטין ׁשֶ ִ ִמְנַין ַהּשׁ
ִעים. ויש אומרים שלא פחות מארבעים  מֹוֶנה ְוַאְרּבָ ְ ִמּשׁ

ה  ה ּוָפָרׁשָ ָרׁשָ ל ּפָ ין ּכָ ּבֵ ְהֶיה ָהֶרַוח ׁשֶ ּיִ ושתיים )רמ"א(. ְוׁשֶ
ע  ׁשַ מֹו ּתֵ ע אֹוִתּיֹות וכו'. שו"ע יו"ד רעה,ב. ּכְ ׁשַ מֹו ּתֵ ּכְ
ר. ואם השאיר רווח כדי תשע  ר ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ אֹוִתּיֹות ֲאׁשֶ
אותיות קטנות, כשר. ויש פוסקים המכשירים אפילו 

ברווח של שלוש אותיות )ש"ך(.

ה לֹא  ּנָ ְבָחר ְוִאם ׁשִ ָבִרים ָהֵאּלּו ְלִמְצָוה ִמן ַהּמֻ יא. ְוָכל ַהּדְ
ַסל. שו"ע יו"ד רעה,ו.  ּפָ

ֵלא ָחֵסר אֹו ֶהָחֵסר ָמֵלא וכו'. שו"ע יו"ד רעה,ו.  ַתב ַהּמָ ּכָ
ֵלא ָחֵסר אֹו ֶהָחֵסר ָמֵלא וכו'. לעניין מסורות  ַתב ַהּמָ ּכָ
שונות בחסרות ויתרות ובצורת הפרשיות ראה הרחבות: 
ה  ָרׁשָ ַתב ּפָ ּכָ 'דקדוק נוסח ספר התורה', עמ' 781. אֹו ׁשֶ
יָרה  ִ ַתב ַהּשׁ ּכָ תּוָחה ְסתּוָמה וכו'. שו"ע יו"ד רעה,א. אֹו ׁשֶ ּפְ

ָתב. שו"ע יו"ד רעה,ג.  ָאר ַהּכְ ׁשְ ּכִ

ְוַיְתִחיל  ְועֹוֶלה,  ר  ְמַקּצֵ  — ה  ַהְרּבֵ יִטין  ׁשִ ף  ַהּדַ ִמן 
ן  ּוֵ יָטה, ּוִמְתּכַ ִ יָטה ְולֹא ִיְגמֹר ֶאת ַהּשׁ ִ ת ַהּשׁ ִחּלַ ִמּתְ
ֶאְמַצע  ָרֵאל" )דברים לד,יב( ּבְ ל ִיׂשְ ִּיְהֶיה "ְלֵעיֵני ּכָ ַעד ׁשֶ

ף. סֹוף ַהּדַ יָטה ּבְ ׁשִ

ַטּנֹות  ַהּקְ ּוָבאֹוִתּיֹות  דֹולֹות  ַהּגְ אֹוִתּיֹות  ּבָ  ְוִיָּזֵהר  ח

ּנֹות,  ְמׁשֻ ּצּוָרָתן  ׁשֶ ּוָבאֹוִתּיֹות  קּודֹות  ַהּנְ ּוָבאֹוִתּיֹות 
מֹו  ּכְ ָהֲעֻקּמֹות,  ְוָהאֹוִתּיֹות  פּופֹות  ַהּלְ "ִיין  ַהּפֵ גֹון  ּכְ
ִגין  ּתָ י ִאיׁש. ְוִיָּזֵהר ּבַ יקּו ַהּסֹוְפִרים ִאיׁש ִמּפִ ֶהְעּתִ ׁשֶ
ג ֶאָחד, ְוֵיׁש אֹות  ֵּיׁש ָעֶליָה ּתָ ּוְבִמְנָיָנם: ֵיׁש אֹות ׁשֶ
ין  ּקִ צּוַרת ַזִי"ן ֵהן, ּדַ ִגין — ּכְ ְבָעה. ְוָכל ַהּתָ ָעֶליָה ׁשִ ׁשֶ

ֲעָרה. חּוט ַהּשַׂ ּכְ

א ְלִמְצָוה ִמן  ָבִרים ָהֵאּלּו לֹא ֶנֶאְמרּו ֶאּלָ ל ַהּדְ  ּכָ ט

ִגין  ּתָ ק ּבַ ְקּדֵ ּלֹא ּדִ ִתּקּון ֶזה אֹו ׁשֶ ה ּבְ ּנָ ְבָחר. ְוִאם ׁשִ ַהּמֻ
יִטין  ִ ֵרב ֶאת ַהּשׁ ּקֵ ִתְקָנן, אֹו ׁשֶ ן ּכְ ּלָ ְוָכַתב ָהאֹוִתּיֹות ּכֻ
ָרן, הֹוִאיל ְולֹא  ֶהן אֹו ִקּצְ אֹו ִהְרִחיָקן אֹו ֶהֱאִריְך ּבָ
ְולֹא  הֹוִתיר,  ְולֹא  ר  ִחּסֵ ְולֹא  ְלאֹות,  אֹות  יק  ִהְדּבִ
ְפתּוחֹות  ּבִ ה  ּנָ ׁשִ ְולֹא  ַאַחת,  אֹות  צּוַרת  ִהְפִסיד 

ר. ׁשֵ ּוְסתּומֹות — ֲהֵרי ֶזה ֵסֶפר ּכָ

ְלמּוד,  ּתַ ּבַ ּלֹא ָאְמרּו אֹוָתן  ׁשֶ ֲאֵחִרים  ָבִרים  ּדְ  ֵיׁש  י

י  ָיָדם ִאיׁש ִמּפִ ָלה ִהיא ּבְ ֶהן ַהּסֹוְפִרים ְוַקּבָ ְוָנֲהגּו ּבָ

ביאור

יָטה. בשורה האחרונה  ִ ת ַהּשׁ ִחּלַ ְוַיְתִחיל ִמּתְ
יתחיל בראש השורה.

שינויים  וכו'.  דֹולֹות  ַהּגְ אֹוִתּיֹות  ח. ּבָ
בכתיבת האותיות כפי שעברו במסורת 
קּודֹות. שיש מעליהן נקודות.  הכתיבה. ַהּנְ
פּופֹות. שיש בהן ליפוף נוסף  "ִיין ַהּלְ ַהּפֵ
ִגין. מעין כתרים שמציינים  ּתָ כלפי פנים. ּבַ
צּוַרת ַזִי"ן ֵהן.  ִגין ּכְ על גבי האותיות. ְוָכל ַהּתָ
קו דק שראשו מעובה )ראה גם לעיל ב,ח(.

ְבָחר. שכולם משום  א ְלִמְצָוה ִמן ַהּמֻ ט. ֶאּלָ
יק  הידור ספר התורה ונויו. הֹוִאיל ְולֹא ִהְדּבִ
אֹות ְלאֹות. כל עוד לא דיבק בין האותיות. 
ר ְולֹא הֹוִתיר. מן האותיות. ִהְפִסיד.  ְולֹא ִחּסֵ
ְפתּוחֹות ּוְסתּומֹות.  ה ּבִ ּנָ שיבש. ְולֹא ׁשִ
בצורת כתיבת הפרשיות )לקמן פרק ח(. 

ָיָדם  ָלה ִהיא ּבְ ֶהן ַהּסֹוְפִרים ְוַקּבָ י. ְוָנֲהגּו ּבָ
וכו'. כך נהגו לכתוב את ספרי התורה, 

ומסורת זו הועברה מדור לדור. 

פסקים ושיטות

ר ְועֹוֶלה וכו'. ויכול גם לעשות אותיות גבוהות  ְמַקּצֵ
שממלאות כמה שורות בגובהן, כדי להגיע לסוף הדף 
)רמ"א(. ויכול גם לכתוב תיבה אחת בכל שורה. וכל זה 
רק בסוף התורה, אך באמצעה יכתוב כתיבה אחידה 

וסדורה )ש"ך; וראה לעיל ה"ה(.

ַטּנֹות וכו'. שו"ע  דֹולֹות ּוָבאֹוִתּיֹות ַהּקְ אֹוִתּיֹות ַהּגְ ֵהר ּבָ ח. ְוִיּזָ
ַטּנֹות ּוָבאֹוִתּיֹות  דֹולֹות ּוָבאֹוִתּיֹות ַהּקְ אֹוִתּיֹות ַהּגְ יו"ד רעה,ו. ּבָ
קּודֹות. ראה ערוה"ש רעג,כה-כו פירוטן. ּוָבאֹוִתּיֹות  ַהּנְ
פּופֹות ְוָהאֹוִתּיֹות ָהֲעֻקּמֹות  "ִיין ַהּלְ גֹון ַהּפֵ ּנֹות ּכְ ּצּוָרָתן ְמׁשֻ ׁשֶ
וכו'. דין זה לא מובא בשו"ע. וכתבו האחרונים שהסופרים 
אינם כותבים אותיות כאלה, ויפה הם עושים משום שכל 
הדברים שעברו במסורת איש מפי איש נתבלבלו באורך 

הגלות )חת"ס יו"ד ב,רסה(. ולמעשה כבר לא מדקדקים 
בכך זה עידן ועידנים, אפילו הסופרים המובהקים ביותר 
ִגין ּוְבִמְנָיָנם וכו'. שו"ע יו"ד  ּתָ ֵהר ּבַ )ציץ אליעזר יא,סה(. ְוִיּזָ
ִגין ּוְבִמְנָיָנם וכו'. לדעת השו"ע נוהגים  ּתָ ֵהר ּבַ רעד,ו. ְוִיּזָ
לתייג את אותיות שעטנ"ז ג"ץ. ומתייגים אותן בשלושה 
תגים )שו"ע הרב לו,ה(. וכן נהגו לתייג את אותיות בד"ק 

חי"ה בתג אחד )וראה לעיל ב,ח-ט; ה,ב-ג(.
ִגין. ראה לעיל  ּתָ ק ּבַ ְקּדֵ ּלֹא ּדִ ט. שו"ע יו"ד רעג,ה. אֹו ׁשֶ
ב,ט שיש פוסקים הפוסלים אם לא תייג אותיות 

שעטנ"ז ג"ץ.
ְלמּוד. הרמ"א  ּתַ ּלֹא ָאְמרּו אֹוָתן ּבַ ָבִרים ֲאֵחִרים ׁשֶ י. ֵיׁש ּדְ
)יו"ד רעג,ו( הביא שיש סופרים המדקדקים לכוון 
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ׁש  ֻחּמָ ל  ּכָ ׁש,  ֻחּמָ ׁש  ֻחּמָ ַהּתֹוָרה  ִלְכּתֹב  ר   ֻמּתָ יד

ם.  ַהּתָ ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶהן  ּבָ ְוֵאין  ַעְצמֹו,  ְפֵני  ּבִ
ּה  ּבָ ִּיְהֶיה  ׁשֶ ַעְצָמּה  ְפֵני  ּבִ ה  ְמִגּלָ ִיְכּתֹב  לֹא  ֲאָבל 
ד  ְלִהְתַלּמֵ ינֹוק  ַלּתִ ה  ְמִגּלָ ּכֹוְתִבין  ְוֵאין  ּיֹות.  ָרׁשִ  ּפָ
ר.  ֻמּתָ  — ׁש  ֻחּמָ ָעֶליָה  ִלים  ְלַהׁשְ ְעּתֹו  ּדַ ְוִאם  ּה,   ּבָ
ר. יָטה ַאַחת — ֻמּתָ ׁשִ בֹות ּבְ לֹׁש ּתֵ לֹׁש ׁשָ ה ׁשָ ַתב ְמִגּלָ ּכָ

ֶכֶרְך  ּבְ ּוְכתּוִבים  ְנִביִאים  ּתֹוָרה  ק  ְלַדּבֵ ר   ֻמּתָ טו

יִטין,  ׁשִ ע  ַאְרּבַ ׁש  ְוֻחּמָ ׁש  ֻחּמָ ל  ּכָ ין  ּבֵ יַח  ּוַמּנִ ֶאָחד, 
יִטין,  ׁשִ לֹׁש  ׁשָ ר  ָעׂשָ ֵנים  ְ ִמּשׁ ְוָנִביא  ָנִביא  ל  ּכָ ּוֵבין 
ְך  ל ְנִביִאים ּכָ א ַלְחּתְֹך — חֹוֵתְך. ְוִסּדּוָרן ׁשֶ ִאם ּבָ ׁשֶ
ִיְרְמָיה  ּוְמָלִכים,  מּוֵאל  ׁשְ ְוׁשֹוְפִטים,  ַע  ְיהֹוׁשֻ הּוא: 
תּוִבים: רּות,  ר. ְוֵסֶדר ַהּכְ ְעָיה ּוְתֵרי ֲעׂשַ ִויֶחְזֵקאל, ְיׁשַ
יִרים,  ִ ַהּשׁ יר  ְוׁשִ ְוקֶֹהֶלת,  ֵלי,  ּוִמׁשְ ְוִאּיֹוב,  ים,  ְוִתּלִ

ה, ְוֶעְזָרא, ְוִדְבֵרי ַהָּיִמים. ְוִקינֹות, ְוָדִנֵּיאל, ּוְמִגּלָ

ביאור

ׁש. במגילות של חומשים  ׁש ֻחּמָ יד. ֻחּמָ
ם.  ת ֵסֶפר ּתֹוָרה ַהּתָ ַ ֶהן ְקֻדּשׁ נפרדים. ְוֵאין ּבָ
אינם קדושים כספר השלם, ואין קוראים 
ְפֵני ַעְצָמּה  ה ּבִ בהם בציבור )לקמן י,א(. ְמִגּלָ
ּיֹות. שאינה מכילה חומש  ָרׁשִ ּה ּפָ ְהֶיה ּבָ ּיִ ׁשֶ
ּה. שילד  ד ּבָ ינֹוק ְלִהְתַלּמֵ ה ַלּתִ שלם. ְמִגּלָ
ִלים ָעֶליָה  ְעּתֹו ְלַהׁשְ ילמד ממנה. ְוִאם ּדַ
ׁש. אם מתכוון להשלים את המגילה  ֻחּמָ
בֹות  לֹׁש ּתֵ לֹׁש ׁשָ ה ׁשָ לחומש שלם. ְמִגּלָ
יָטה ַאַחת. כתב כל שלוש מילים  ׁשִ ּבְ

בשורה נפרדת.

ק ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים  ר ְלַדּבֵ טו. ֻמּתָ
ֶכֶרְך ֶאָחד. שיהיו מחוברים במגילה  ּבְ
א ַלְחּתְֹך חֹוֵתְך. מותר  ִאם ּבָ ארוכה אחת. ׁשֶ
לו לדבק את הספרים יחד, אף שיש בכך 
משום הורדה בקדושתה של התורה 
)לקמן הט"ז(, משום שרשאי גם להפריד 
ל  אחר כך בין הספרים, אם ירצה. ְוִסּדּוָרן ׁשֶ
ְנִביִאים וכו'. זה הוא סדר ספרי הנביאים 
לפי מסורת חז"ל )שאינו סדר כרונולוגי, 
ה. אסתר. אלא ענייני(. ִקינֹות. איכה. ְמִגּלָ

פסקים ושיטות

ׁש וכו'. שו"ע יו"ד  ׁש ֻחּמָ ר ִלְכּתֹב ַהּתֹוָרה ֻחּמָ יד. ֻמּתָ
ם. ויש מי שאומר  ת ֵסֶפר ּתֹוָרה ַהּתָ ַ ֶהן ְקֻדּשׁ רפג,א-ג. ְוֵאין ּבָ
שדינם כספר תורה לכל דבר, אלא שאין קוראים בהם 
בציבור )שו"ע(. וחומשים הנכרכים בכריכה, ואינם 
כתובים כמגילה, אין להם כלל דין ספר תורה )רמ"א; 
וראה לקמן י,ט(. וכל שכן בספרים המודפסים )ערוה"ש(. 
ּיֹות וכו'.  ָרׁשִ ּה ּפָ ְהֶיה ּבָ ּיִ ְפֵני ַעְצָמּה ׁשֶ ה ּבִ ֲאָבל לֹא ִיְכּתֹב ְמִגּלָ
אך ניתן להתיר אם יכתוב בגופן שפסול לכתיבת ספר 
תורה )כגון בכתיבה רהוטה, או ב'כתב רש"י'(, או שיכתוב 
מילים מקוצרות כגון וידב', או שיכתוב בכתיב מלא 
כגון 'מושה', או שיחבר אותיות זו לזו, כגון אל"ף ולמ"ד 
מחוברות )פת"ש(. וכתבו האחרונים שהיום יש להתיר 
כתיבת פרשיות בפני עצמן, משום 'עת לעשות לה' 
הפרו תורתך', שהרי אין כל העולם יודעים בעל פה את 
קטעי התפילה שמקורם בפסוקים ואת קריאת שמע, 
ואין לכולם חומשים שלמים בבית הכנסת, ויבואו לידי 

לֹׁש  לֹׁש ׁשָ ה ׁשָ ַתב ְמִגּלָ ביטול קריאת שמע ותפילה )ב"ח(. ּכָ
ר. ובהקשר לכתיבת הפסוקים  יָטה ַאַחת ֻמּתָ ׁשִ בֹות ּבְ ּתֵ
הוסיף השו"ע )סעיף ד( שאסור לרקום פסוקים על 
טלית. והטעם הוא משום שבטלית רשאי להיכנס לבית 
הכסא ולכסות את הערווה, ויבוא הפסוק לידי ביזיון 

)ראה ש"ך(.
ֶכֶרְך ֶאָחד וכו'.  ק ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים ּבְ ר ְלַדּבֵ טו. ֻמּתָ
ְך הּוא וכו'. שו"ע  ל ְנִביִאים ּכָ שו"ע יו"ד רפג,א. ְוִסיּדּוָרן ׁשֶ
ְך הּוא וכו'. בסדרם של  ל ְנִביִאים ּכָ יו"ד רפג,ה. ְוִסּדּוָרן ׁשֶ
נביאים וכתובים יש שיטות שונות. ולפי הסדר המקובל 
בדפוסים בימינו ספר ישעיהו מופיע לפני ירמיהו )ראה 
מנחת שי בתחילת ישעיהו(, ספר משלי מופיע לפני 
איוב, ומגילת רות מופיעה יחד עם שאר המגילות 
אחרי איוב )ואת המגילות מקובל לסדר על פי סדר 
 קריאתן בציבור — שיר השירים, רות, איכה, קהלת, 

אסתר(.

השגות הראב״ד

יד. מותר לכתוב כל התורה חומש חומש בפני 
עצמו ואין בהן קדושת ספר תורה אבל לא יכתוב 
מגלה בפני עצמה שיהיו בה פרשיות ואין כותבין 
מגלה לתינוק ולהתלמד בה ואם דעתו להשלים 

עליה חומש מותר. כתב מגלה שלש שלש בשטה 
אחת מותר. אמר אברהם: הטעם לפי שלא אסרו מגלה 
לתינוק אלא בזמן שהיא כתובה כסדר התורה. מעתה, 

אם שנה בה בכל דבר הפוסל בה, תהא מותרת.

סּול,  יָרה — ֲהֵרי ֶזה ּפָ ׁשִ ה ַאַחת ּכְ ָרׁשָ ַתב ּפָ ּכָ אֹו ׁשֶ
ׁש ִמן  ֻחּמָ א ּכְ ָלל, ֶאּלָ ת ֵסֶפר ּתֹוָרה ּכְ ַ ְוֵאין ּבֹו ְקֻדּשׁ

ינֹוקֹות. ֶהן ַהּתִ ִדין ּבָ ַלּמְ ּמְ ין ׁשֶ ׁשִ ַהֻחּמָ

הֹותֹו ָיֵתר  ּה — ָאסּור ַלׁשְ ֵאינֹו ֻמּגָ  ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ יב

ֵּיׁש ּבֹו  ן אֹו ִיְגנֹז. ֵסֶפר ׁשֶ א ְיַתּקֵ ים יֹום, ֶאּלָ לֹׁשִ ַעל ׁשְ
ע — ִיְגנֹז.  ן, ַאְרּבַ ף ָוַדף — ְיַתּקֵ ָכל ּדַ לֹׁש ָטֻעּיֹות ּבְ ׁשָ
ע  ַאְרּבַ ּבֹו  ֵיׁש  ָאר  ְ ְוַהּשׁ ּה  ֻמּגָ ֶפר  ַהּסֵ רֹב  ָהָיה  ְוִאם 
ֵמאֹותֹו  ֶאָחד  ף  ּדַ ֲאִפּלּו  ַאר  ְוִנׁשְ ף,  ּדַ ָכל  ּבְ ָטֻעּיֹות 
ֶזה  ֲהֵרי   — ָטֻעּיֹות  ע  ַאְרּבַ לֹא  ּבְ ׁש  ּבָ ַהְמׁשֻ ָאר  ְ ַהּשׁ

ן. ְיַתּקֵ

ָחֵסר,  ֵלא  ַהּמָ ַתב  ּכָ ׁשֶ ֲאמּוִרים?  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ  ּבַ יג

יטֹות.  ִ יֵני ַהּשׁ ּבֵ ַכח  ָ ּשׁ ְמָצא ּתֹוֶלה ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ּנִ ׁשֶ
ף  ּדַ ָכל  ּבְ ֵיׁש  ֲאִפּלּו  ָמֵלא,  ֶהָחֵסר  ַתב  ּכָ ִאם  ֲאָבל 
הּוא  ֵני ׁשֶ נֹו, ִמּפְ ה ָטֻעּיֹות — ֲהֵרי ֶזה ְמַתּקְ ּמָ ָוַדף ּכַ

ּגֹוֵרד ְוֵאינֹו ּתֹוֶלה.

ביאור

ֶהן  ִדין ּבָ ַלּמְ ּמְ ין ׁשֶ ׁשִ ׁש ִמן ַהֻחּמָ ֻחּמָ א ּכְ ֶאּלָ
ינֹוקֹות. שהוא אמנם ספר קודש, אך  ַהּתִ
אין בו קדושת ספר תורה, ואין קוראים בו 

ברבים )לקמן י,א(.

ּה. שיש בו טעות הפוסלת  ֵאינֹו ֻמּגָ יב. ׁשֶ
אותו. אֹו ִיְגנֹז. בקבורה בקרקע )ראה לקמן 
ע ִיְגנֹז. ולא יתקן מפני שאינו נוי  י,ג(. ַאְרּבַ
ֶפר  לספר שיהיו בו תיקונים רבים. רֹב ַהּסֵ
ּה. רוב דפי הספר נכתבו כראוי בלא כל  ֻמּגָ
ָאר  ְ ף ֶאָחד ֵמאֹותֹו ַהּשׁ ַאר ֲאִפּלּו ּדַ טעות. ְוִנׁשְ
ע ָטֻעּיֹות. שחלק מן הספר  לֹא ַאְרּבַ ׁש ּבְ ּבָ ַהְמׁשֻ
משובש כולו בארבע טעויות בכל דף, אך 
בדף אחד ממנו יש פחות מכך )ראה יד"פ(.

יֵני  ַכח ּבֵ ָ ּשׁ ְמָצא ּתֹוֶלה ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ּנִ יג. ׁשֶ
יטֹות. שאם החסיר אות, יכול לכתוב  ִ ַהּשׁ
אותה מעל המקום שבו היא חסרה, ובין 
השורות )לעיל א,טז(. ותיקונים מרובים 
מסוג זה אינם נאים לספר ומקשים על 
הּוא ּגֹוֵרד ְוֵאינֹו ּתֹוֶלה.  ֵני ׁשֶ הקריאה. ִמּפְ
שמגרר את הדיו מן הקלף, ואין תיקונים 

אלו ניכרים כתליית האותיות.

פסקים ושיטות

סּול וכו'. כתב השו"ע )יו"ד רעד,ז( שספר תורה  ֲהֵרי ֶזה ּפָ
מנוקד פסול, אפילו אם מחקו ממנו את הניקוד, וכן 
ספר תורה שסימנו בו את פיסוק הפסוקים. והרמ"א 
כתב שפסול דווקא אם עשה הפסק לסימונים אלו 
בדיו, אך אם השאיר רווח בין פסוק לפסוק ללא דיו, 
כל שאין ברווח זה שיעור פרשה, כשר. ומנהג התימנים 
לסמן בחריטה על הקלף סימני אתנחתא וסוף פסוק 
)שו"ת רביד הזהב כט(, ויש שהורו שחובה עליהם לתקן 
את ספריהם אך אין למחות בהם בחזקה מפני השלום 
)יחו"ד ו,נד(, ויש שכתבו שאין למחות במנהגם משום 

שעושים על פי הוראת רבם )אג"מ ג,קיז(.

ּה ָאסּור  ֵאינֹו ֻמּגָ יב. שו"ע יו"ד רעט,א. ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ
הֹותֹו וכו'. והוא הדין לשאר ספרי התנ"ך, תלמוד  ַלׁשְ
ופוסקים, שבכולם שייך 'אל תשכן באהליך עוולה'. ויש 
חרם קדמונים שאין להגיה שום ספר על פי סברה, ללא 
ראיה ברורה שיש בו טעות )רמ"א(. אבל לכתוב את 
סברתו בצד הנוסח הקיים, אינו בכלל זה )פת"ש(. ספר 
תורה שיש בו שלוש טעויות, מוחזק כמוטעה, ואסור 

ֶפר  לקרוא בו עד שיגיהו )שו"ע סעיף ג(. ְוִאם ָהָיה רֹב ַהּסֵ
ּה  ֶפר ֻמּגָ ּה וכו'. שו"ע יו"ד רעט,ד. ְוִאם ָהָיה רֹב ַהּסֵ ֻמּגָ
ף וכו'. לדעת השו"ע  ָכל ּדַ ע ָטֻעּיֹות ּבְ ָאר ֵיׁש ּבֹו ַאְרּבַ ְ ְוַהּשׁ
כוונת דברי הרמב"ם היא שרוב אותיות הספר כתובות 
כראוי אך יש ארבע טעויות בכל דף של הספר, מלבד 
דף אחד שאין בו ארבע טעויות, ופסק שבמקרה כזה 

ניתן לתקנו )ראה ב"י(.

הּוא ּגֹוֵרד  ֵני ׁשֶ נֹו ִמּפְ יג. שו"ע יו"ד רעט,ד. ֲהֵרי ֶזה ְמַתּקְ
ְוֵאינֹו ּתֹוֶלה. וכשגורד, ירחיב מעט את האות שלפני 
ושאחרי הרווח שנוצר, כדי שלא תיפסק התיבה לשתיים 
)רמ"א(. ואם החסיר שתיים או שלוש שורות, לא ימחוק 
יותר ויכתוב הכל בצפיפות, שאין לכתוב בכתיבה לא 
אחידה. וטוב לסלק את כל היריעה ולכתבה מחדש 
)שו"ע(. ויש אומרים שמותר לתקן באופן כזה, וכך נהגו 
הסופרים )רמ"א; וראה לקמן ח,ג בפסקים ושיטות(. 
ומכל מקום ישתדל הסופר שכשחוזר וכותב יכתוב 
 אותיות דומות לשאר האותיות שבספר )ט"ז יו"ד רעה 

ס"ק ג(.
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ַמר  ּגָ ִאם  צּורֹות:  י  ּתֵ ׁשְ ָלּה  ֵיׁש  תּוָחה  ּפְ ה  ָרׁשָ  ּפָ א

נּוי,  ּפָ יָטה  ִ ַהּשׁ ָאר  ׁשְ יַח  ַמּנִ  — יָטה  ִ ַהּשׁ ֶאְמַצע  ּבְ
יָטה  ִ ת ַהּשׁ ִחּלַ תּוָחה ִמּתְ ִהיא ּפְ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּוַמְתִחיל ַהּפָ

גֹון ֶזה:  ִנָּיה, ּכְ ְ ַהּשׁ

ֶרַוח  יָטה  ִ ַהּשׁ ִמן  ַאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֲאמּוִרים?  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ
א  ֶאּלָ ַאר  ִנׁשְ ע אֹוִתּיֹות. ֲאָבל ִאם לֹא  ׁשַ ּתֵ עּור  ׁשִ ּכְ
יָטה  ׁשִ יַח  ַמּנִ  — יָטה  ִ ַהּשׁ סֹוף  ּבְ ַמר  ּגָ ִאם  אֹו  ְמַעט, 
ה  ָרׁשָ ַהּפָ ּוַמְתִחיל  ָתב,  ּכְ לֹא  ּבְ נּוָיה  ּפְ ּה  ּלָ ּכֻ ִנָּיה  ׁשְ

גֹון ֶזה:  ית, ּכְ ִליׁשִ יָטה ׁשְ ת ׁשִ ִחּלַ תּוָחה ִמּתְ ַהּפְ

את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו 
תגרע  ולא  עליו  תסף  לא  לעשות  תשמרו 

ממנו
כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום 
ונתן אליך אות או מופת ובא האות והמופת

היית עבד  כי  וזכרת  שם  שמו  לשכן 
האלה החקים  את  ועשית  ושמרת  במצרים 

באספך  ימים  ושבעת  לך  תעשה  הסכת  חג 
ובנך את  וחגך  ושמחת  ומיקבך  מגרנך 

ַמר  ּגָ ִאם  צּורֹות:  לֹׁש  ׁשָ ָלּה  ֵיׁש  ְסתּוָמה  ה   ּוָפָרׁשָ ב

עּור, ּוַמְתִחיל ִלְכּתֹב  ִ ׁשּ יַח ֶרַוח ּכַ יָטה — ַמּנִ ֶאְמַצע ׁשִ ּבְ

את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו 
תגרע  ולא  עליו  תסף  לא  לעשות  תשמרו 

ממנו
כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום 
ונתן אליך אות או מופת ובא האות והמופת

היית עבד  כי  וזכרת  שם  שמו  לשכן 
האלה החקים  את  ועשית  ושמרת  במצרים 

באספך  ימים  ושבעת  לך  תעשה  הסכת  חג 
ובנך את  וחגך  ושמחת  ומיקבך  מגרנך 

א ק ח - 

ביאור

תּוָחה. שיש 'פתח' בינה  ה ּפְ ָרׁשָ א. ּפָ
ֶאְמַצע  ַמר ּבְ ובין הפרשה שלפניה. ִאם ּגָ
יָטה. אם גמר את הפרשה הקודמת  ִ ַהּשׁ
ה.  ִנּיָ ְ יָטה ַהּשׁ ִ ת ַהּשׁ ִחּלַ באמצע השורה. ִמּתְ
גֹון ֶזה. דוגמאות  מראש השורה הבאה. ּכְ
אלו מצוירות בכתבי היד כפסים ללא 
מילים. בציורים כאן הומחשו הדוגמאות 
בעזרת מילים כפי שמופיע במהדורה 
יָטה ֶרַוח  ִ ַאר ִמן ַהּשׁ ׁשְ ּנִ של הר"י קאפח. ׁשֶ
ע אֹוִתּיֹות. שנותר באותה  ׁשַ עּור ּתֵ ׁשִ ּכְ
השורה שכתב בה שיעור של יותר 
מתשע אותיות, שהוא הרווח המזערי 
יָטה  יַח ׁשִ שבין הפרשיות )לעיל ז,י(. ַמּנִ
ָתב. משאיר את  לֹא ּכְ נּוָיה ּבְ ּה ּפְ ּלָ ה ּכֻ ִנּיָ ׁשְ
השורה הבאה ריקה לחלוטין, ומתחיל 
את הפרשה הפתוחה מתחילת השורה 

שאחריה.

ה ְסתּוָמה. שהרווח בינה ובין  ב. ּוָפָרׁשָ
יַח ֶרַוח  הפרשה שלפניה 'סתום'. ַמּנִ

עּור. דהיינו תשע אותיות.  ִ ׁשּ ּכַ

פסקים ושיטות

ה  תּוָחה... ּוָפָרׁשָ ה ּפְ ָרׁשָ א-ב. שו"ע יו"ד רעה,ב. א-ב. ּפָ
ְסתּוָמה. בצורות הפתוחות והסתומות נחלקו הרמב"ם 
והרא"ש )וראה לקמן ה"ב(. וכתב השו"ע שירא שמים 
יעשה באופן שיצא ידי שתי השיטות, שגם את 
הפתוחה וגם את הסתומה יעשה כפי האופן הראשון 

המופיע ברמב"ם, שעליו מסכים גם הרא"ש. והרמ"א 
כתב שאם לא יכול לעשות כך, ינהג כשיטת הרמב"ם 
יָטה  ִ ַאר ִמן ַהּשׁ ׁשְ ּנִ שדבריו עיקר )וראה לעיל ב,ב(. ׁשֶ
ע אֹוִתּיֹות. ראה לעיל ז,י-יא, בפסקים  ׁשַ עּור ּתֵ ׁשִ ֶרַוח ּכְ

ושיטות. 

ִמיִני ֶרק ׁשְ ּפֶ
צורת הפרשות

 א-ג: צו ת הא שה האתוחה והסתומה • ד:  שימת הא שות האתוחות והסתומות • ה-ו: צו ת השי ות • 
ז: מ ווחים בין המילים והאותיות

א  ְתֵבי ַהּקֶֹדׁש — ֵאין ּכֹוְתִבין אֹוָתם ֶאּלָ ל ּכִ  ּכָ טז

ִלְכּתֹב  ר  ּוֻמּתָ ָיר.  ַהּנְ ַעל  ָתָבן  ּכְ ֲאִפּלּו  ְרטּוט,  ׂשִ ּבְ
ְרטּוט. ָיֵתר ַעל ֶזה — ָאסּור. לֹא ׂשִ בֹות ּבְ לֹׁש ּתֵ ׁשָ

ֵּיׁש ּבֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים —  ֶרְך ֶזה ׁשֶ  ּכֶ
ׁש  ֻחּמָ א ּכְ ת ֵסֶפר ּתֹוָרה, ֶאּלָ ַ ְקֻדּשׁ תֹו ּכִ ָ ֵאין ְקֻדּשׁ

ִדין ֶהָחֵסר. ין ַהָּיֵתר ּכְ ין; ּדִ ׁשִ ִמן ַהֻחּמָ

א ק ז-ח - 

ביאור

ְרטּוט. שריטה של השורות על הקלף,  ׂשִ טז. ּבְ
ָתָבן ַעל  ליישור הכתיבה )לעיל ה"ד(. ֲאִפּלּו ּכְ
ָיר. אף שאין זה ספר כשר, חייב לשרטט  ַהּנְ
לֹׁש  ר ִלְכּתֹב ׁשָ משום כבוד כתבי הקודש. ּוֻמּתָ
ְרטּוט. שכתיבת שלוש תיבות  לֹא ׂשִ בֹות ּבְ ּתֵ
בלבד אינה נחשבת ככתיבת כתבי הקודש 
)ראה לעיל הי"ד; והשווה הלכות ייבום וחליצה 

ד,לה(. 

ת ֵסֶפר ּתֹוָרה. ואין קוראים בו  ַ ְקֻדּשׁ תֹו ּכִ ָ ֵאין ְקֻדּשׁ
ִדין ֶהָחֵסר. כשם שהְחסרה  ֵתר ּכְ ין ַהּיָ בציבור. ּדִ
מן הספר השלם פוסלת, שאינו בגדר ספר 
תורה, כך גם ההוספה עליו פוסלת )השווה 

הלכות שחיטה ח,יא(. 

פסקים ושיטות

ְתֵבי ַהּקֶֹדׁש ֵאין ּכֹוְתִבין  ל ּכִ טז. שו"ע יו"ד רפד,ב. ּכָ
ְרטּוט וכו'. ודין זה הוא רק אם כותב  ׂשִ א ּבְ אֹוָתם ֶאּלָ
בכתב אשורי, אבל בגופן אחר, מותר. ואם כותב פסוק 
בתוך איגרת, ומשתמש בו כלשון מליצה, גם כן מותר 
)שו"ע וערוה"ש(. והרמ"א כתב שמספיק לשרטט את 
השורה העליונה שבעמוד בלבד, שכן את שאר השורות 
מיישרים על פיה )וכן דעת השו"ע, ראה לעיל א,יב; 
וזאת בשונה מספר תורה ומזוזה שצריכים שרטוט 
בכל השורות — ש"ך(. ונייר ששורות מודפסות עליו, 

נחשב כמשורטט )ערוה"ש(. עוד הביא הרמ"א שיש 
אומרים שאין לכתוב דברי חולין בכתב אשורי שבו 
כותבים את התורה. ויש מי שכתב שכתב עברי שבו 
מדפיסים בימינו אין לו דין של כתב אשורי ומותר 
לֹׁש  ר ִלְכּתֹב ׁשָ להדפיס בו דברי חול )אג"מ ג,קכ(. ּוֻמּתָ
ְרטּוט וכו'. ובהלכות ייבום וחליצה )ד,לה(  לֹא ׂשִ בֹות ּבְ ּתֵ
כתב הרמב"ם שאסור לכתוב שלוש תיבות ומותר רק 

שתיים, וכן פסק השו"ע.
ֶרְך ֶזה וכו'. שו"ע יו"ד רפג,א.  ּכֶ
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ר  ֶאְפׁשָ  — ְוָחֵסר  ָמֵלא  ּבְ ּה  ֻמּגָ ֵאינֹו  ׁשֶ  ֵסֶפר  ג

ָטָעה  ִאם  ֲאָבל  ַאְרנּו.  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ יהֹו,  ּוְלַהּגִ נֹו  ְלַתּקְ
אֹו  תּוָחה  ּפְ ְסתּוָמה  ְוָכַתב  ּיֹות  ָרׁשִ ַהּפָ ֶרַוח  ּבְ
נּוי  ּפָ יַח  ְוִהּנִ ֶרַוח  ּבְ ִהְפִסיק  ׁשֶ אֹו  ְסתּוָמה,  תּוָחה  ּפְ
ְולֹא  ַדְרּכֹו  ּכְ ַתב  ּכָ ׁשֶ ה, אֹו  ָרׁשָ ּפָ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ
ה צּורֹות  ּנָ ִ ּשׁ ה, אֹו ׁשֶ ָרׁשָ ְמקֹום ַהּפָ ֶרַוח ּבִ ִהְפִסיק ּבְ
ק  א ְלַסּלֵ ָנה ֶאּלָ ּקָ ַסל, ְוֵאין לֹו ּתַ ירֹות — ֲהֵרי ֶזה ּפָ ִ ַהּשׁ

ָעה ּבֹו. ּטָ ף ׁשֶ ל ַהּדַ ֶאת ּכָ

ָפִרים  ַהּסְ ָכל  ּבְ דֹול  ּגָ ּבּוׁש  ׁשִ ָרִאיִתי  ׁשֶ  ּוְלִפי  ד

ּכֹוְתִבין  סֶֹרת ׁשֶ ֲעֵלי ַהּמָ ְדָבִרים ֵאּלּו, ְוֵכן ּבַ ָרִאיִתי ּבִ ׁשֶ
ֶנֱחָלִקין  תּוחֹות  ְוַהּפְ תּומֹות  ַהּסְ ְלהֹוִדיַע  ִרין  ּוְמַחּבְ
ּסֹוְמִכין  ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ַמֲחלֶֹקת  ּכְ ֵאּלּו  ְדָבִרים  ּבִ
ּיֹות ַהּתֹוָרה  ָרׁשִ ל ּפָ ה ּכָ ֲעֵליֶהן — ָרִאיִתי ִלְכּתֹב ֵהּנָ
ן  ֵדי ְלַתּקֵ ירֹות, ּכְ ִ תּוחֹות ְוצּורֹות ַהּשׁ תּומֹות ְוַהּפְ ַהּסְ

יּהַ ֵמֶהן. ָפִרים ּוְלַהּגִ ל ַהּסְ ֲעֵליֶהם ּכָ

ֶפר  ַהּסֵ הּוא  ֵאּלּו  ְדָבִרים  ּבִ ָעָליו  ַמְכנּו  ּסָ ׁשֶ ְוֵסֶפר 
ִרים  ְוֶעׂשְ ָעה  ַאְרּבָ ּכֹוֵלל  הּוא  ׁשֶ ִמְצַרִים,  ּבְ ַהָּידּוַע 
יּהַ  ְלַהּגִ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ִמּכַ ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ְסָפִרים, 
ְלִפי  סֹוְמִכין,  ַהּכֹל  ָהיּו  ְוָעָליו  ָפִרים,  ַהּסְ ּנּו  ִמּמֶ
ָעִמים  יהֹו ּפְ ִנים ְוִהּגִ ק ּבֹו ׁשָ ר ְוִדְקּדֵ ן ָאׁשֵ יהֹו ּבֶ ִהּגִ ׁשֶ
ֵסֶפר ּתֹוָרה  י ּבְ יקּו, ְוָעָליו ָסַמְכּתִ ֶהְעּתִ מֹו ׁשֶ ַרּבֹות ּכְ

ִהְלָכתֹו. י ּכְ ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ

ביאור

ה  ּנָ ִ ּשׁ ַאְרנּו. לעיל ז,יב-יג. אֹו ׁשֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ ג. ּכְ
ירֹות. שלא כתב אותן בצורתן  ִ צּורֹות ַהּשׁ
ף  ל ַהּדַ ק ֶאת ּכָ המיוחדת אלא כרגיל. ְלַסּלֵ
ָעה ּבֹו. ולכתוב אחר במקומו, כתיקונו. ּטָ ׁשֶ

סֶֹרת. שאספו את דקדוקי  ֲעֵלי ַהּמָ ד. ְוֵכן ּבַ
נוסחאות התורה, ובכללם הפרשיות 
ַמֲחלֶֹקת  הפתוחות והסתומות. ֶנֱחָלִקין... ּכְ
ּסֹוְמִכין ֲעֵליֶהן. שכל אחד מהם  ָפִרים ׁשֶ ַהּסְ
ל  ן ֲעֵליֶהם ּכָ ֵדי ְלַתּקֵ סומך על ספר אחר. ּכְ
יּהַ ֵמֶהן. שתהיה אפשרות  ָפִרים ּוְלַהּגִ ַהּסְ
להגיה את ספרי התורה לפי מה שיתבאר 

לקמן. 

ִמְצַרִים. ספר מדויק  דּוַע ּבְ ֶפר ַהּיָ הּוא ַהּסֵ
הּוא ּכֹוֵלל  שהיה מפורסם במצרים. ׁשֶ
ִרים ְסָפִרים. את כל ספרי תורה  ָעה ְוֶעׂשְ ַאְרּבָ
ר. אהרן  ן ָאׁשֵ יהֹו ּבֶ ִהּגִ נביאים כתובים. ְלִפי ׁשֶ
בן אשר, מגדולי בעלי המסורה שחי במאה 
יקּו. כפי  ֶהְעּתִ מֹו ׁשֶ העשירית לספירה. ּכְ
הכללים שמסרו הסופרים הדייקנים שעד 
זמנו )ואולי יש לנקד: שהעתיקֹו, כלומר 
י  ַתְבּתִ ּכָ ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ מאותו המקור(. ּבְ
ִהְלָכתֹו. אודות ספר זה ראה עוד לקמן  ּכְ

ט,י-יא. 

פסקים ושיטות

ּיֹות וכו'. שו"ע יו"ד רעה,א. ִאם  ָרׁשִ ֶרַוח ַהּפָ ג. ִאם ָטָעה ּבְ
ָנה וכו'. כתב  ּקָ ַסל ְוֵאין לֹו ּתַ ּיֹות... ֲהֵרי ֶזה ּפָ ָרׁשִ ֶרַוח ַהּפָ ָטָעה ּבְ
הרמ"א שיש אומרים שמותר לתקן ספר כזה על ידי 
גרירת הכתב וכתיבתו מחדש במקום הנכון, כמו בשאר 
טעויות )ראה לעיל ז,יג(, וכן נהגו הסופרים לעשות, כל 
עוד אפשר להימנע ממחיקת אחד משמות השם. וכתב 
עוד שאם נמצא ספר תורה שאינו כתוב על פי שיטת 
הרמב"ם בצורת הפרשות, אין לפסלו בדיעבד מפני שיש 
דעות נוספות באופן כתיבת הפרשות )ראה לעיל הל' 
ה  ּנָ ִ ּשׁ ירֹות. שו"ע יו"ד רעה,ג. ׁשֶ ִ ה צּורֹות ַהּשׁ ּנָ ִ ּשׁ א-ב(. ׁשֶ
ירֹות. ומה שמעכב בכתיבת השירות הוא  ִ צּורֹות ַהּשׁ

אופן כתיבתן במרווחים )ראה לקמן בסוף הפרק(, אבל 
חלוקת ראשי השורות אינה מעכבת )שו"ע(.

ַמֲחלֶֹקת  ְדָבִרים ֵאּלּו ּכְ סֶֹרת... ֶנֱחָלִקין ּבִ ֲעֵלי ַהּמָ ד. ְוֵכן ּבַ
ּסֹוְמִכין ֲעֵליֶהן. במסורת הפרשות הפתוחות  ָפִרים ׁשֶ ַהּסְ
והסתומות יש הרבה שיטות, וכיום נהגו כל הסופרים 
לכתוב על פי תיקוני סופרים שנכתבו על פי ספרי 
מדקדקים, כגון מנחת שי וקסת הסופר )ערוה"ש יו"ד 
רעה טו(. ולמנהג התימנים הולכים אחר ספר 'תאג', או 
'חומש תורה קדומה', המבוססים על שיטת הרמב"ם 
)וראה עוד הרחבות: 'דקדוק נוסח ספר התורה', עמ' 
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ִהיא ְסתּוָמה,  ה ׁשֶ ָרׁשָ ת ַהּפָ ִחּלַ יָטה ִמּתְ ִ סֹוף ַהּשׁ ּבְ
גֹון ֶזה:  ֶאְמַצע, ּכְ ֵצא ָהֶרַוח ּבָ ִּיּמָ ַעד ׁשֶ

ָהֶרַוח  יַח  ְלַהּנִ ֵדי  ּכְ יָטה  ִ ַהּשׁ ִמן  ַאר  ִנׁשְ לֹא  ְוִאם 
יַח  ָבה ַאַחת — ַיּנִ יָטה ּתֵ ִ סֹוף ַהּשׁ עּור ְוִלְכּתֹב ּבְ ִ ׁשּ ּכַ
ִנָּיה,  ׁשְ יָטה  ׁשִ ֶרַוח ֵמרֹאׁש  יַח ְמַעט  ְוַיּנִ נּוי,  ּפָ ַהּכֹל 
יָטה,  תּוָמה ֵמֶאְמַצע ׁשִ ה ַהּסְ ָרׁשָ ְוַיְתִחיל ִלְכּתֹב ַהּפָ

גֹון ֶזה:  ּכְ

יָטה  ת ׁשִ ִחּלַ יַח ִמּתְ יָטה — ַמּנִ ִ סֹוף ַהּשׁ ַמר ּבְ ְוִאם ּגָ
ה  ָרׁשָ ַהּפָ ִלְכּתֹב  ּוַמְתִחיל  ָהֶרַוח,  עּור  ׁשִ ּכְ ִנָּיה  ׁשְ

גֹון ֶזה:  יָטה, ּכְ ִ תּוָמה ֵמֶאְמַצע ַהּשׁ ַהּסְ

ת  ְתִחּלַ ָתּה ּבִ ִחּלָ תּוָחה — ּתְ ה ּפְ ָרׁשָ ּפָ ִנְמֵצאָת אֹוֵמר, ׁשֶ
ָתּה  ִחּלָ ּתְ  — ְסתּוָמה  ה  ּוָפָרׁשָ ְלעֹוָלם,  יָטה  ִ ַהּשׁ

יָטה ְלעֹוָלם. ִ ֵמֶאְמַצע ַהּשׁ

ביאור

ה  ָרׁשָ ת ַהּפָ ִחּלַ יָטה ִמּתְ ִ סֹוף ַהּשׁ ּוַמְתִחיל ִלְכּתֹב ּבְ
ִהיא ְסתּוָמה. את המילה הראשונה של  ׁשֶ
הפרשה הסתומה כותב בסוף אותה השורה 
יַח ַהּכֹל  שסיים בה את הפרשה הקודמת. ַיּנִ
יַח  נּוי. ולא יכתוב עוד באותה השורה. ְוַיּנִ ּפָ
ה. ואינו צריך  ִנּיָ יָטה ׁשְ ְמַעט ֶרַוח ֵמרֹאׁש ׁשִ
להניח כל שיעור הרווח בתחילת השורה, 
שכבר הניחו בסוף השורה שלפניה, אלא די 
תּוָמה  ה ַהּסְ ָרׁשָ ברווח מועט. ְוַיְתִחיל ִלְכּתֹב ַהּפָ
יָטה. שאינו מתחיל בתחילת  ֵמֶאְמַצע ׁשִ
עּור  ׁשִ ה ּכְ ִנּיָ יָטה ׁשְ ת ׁשִ ִחּלַ יַח ִמּתְ השורה. ַמּנִ

ָהֶרַוח. שהרי לא הניח בשורה הקודמת.

פסקים ושיטות

ה  יָטה... ּוָפָרׁשָ ִ ת ַהּשׁ ְתִחּלַ ָתּה ּבִ ִחּלָ תּוָחה ּתְ ה ּפְ ָרׁשָ ּפָ ב. ׁשֶ
יָטה. לשיטת הרא"ש  ִ ָתּה ֵמֶאְמַצע ַהּשׁ ִחּלָ ְסתּוָמה ּתְ
פרשה פתוחה היא פרשה שהרווח שבינה לבין הפרשה 
שמעליה פתוח מצד אחד )כגון שסיים את הפרשה 
הקודמת באמצע שורה או שהתחיל לכתוב את הפרשה 
החדשה באמצע שורה(, וכל שכן אם הוא פתוח משני 
הצדדים )שסיים את הפרשה הקודמת באמצע שורה 

וגם את הפרשה החדשה התחיל באמצע שורה(. ופרשה 
סתומה היא כשהרווח סתום משני הצדדים )שסיים את 
הפרשה הקודמת באמצע שורה והתחיל את הפרשה 
החדשה בסוף אותה השורה(, או כשיש רווח של שורה 
שלמה. כך יוצא שצורה שנייה שכתב הרמב"ם לפתוחה 
היא סתומה לדעת הרא"ש, ושתי צורות אחרונות שכתב 

לסתומה הן פתוחות לרא"ש.




