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נשאראלאהאותעוביכלמפמיקאינושהנקבאלאהנקבעדכשיעוראיןאםואף

מתחלתהכ"כרקעוביהעשהאםשהריכשירההנקבבצד7לשלםדקחוסן"מעביה7

:שירצהכמודקלעשותןויכולהאותיותלעובישיעורנתנולאשהרי"7לכשירההיתה

שלהיממתרגלנפסקהאםננקבשנפסקוהאיטריתאירךהכשרשיעירהיאיכמהיפו
מהנקב7לילמעלהממנהונשתיירת"הדליאיש"הריכגון)בהטוכיוצא]א7ל"ה
.כשירה"ד7ל"יושהיאקמנהאותכמלא
אלאממנהנשתיירלאשאפילו,7לאומריםישא"חשלהשמאליתהרגלנפסקאםאבל
.כשירהמהנקבלסמהביןמהנקבלמעלהביןשהואכל
.7פהלכהוכןפסולהלאוואםד"יוכמלאלהיותצריךהשמאליתרגלשגם7לןאומריםויש
כלממלאהנקבאפילו]בהן7וכיוצאמ"משלאוא"חשלן"תוכהניקבאםאבל

אותלאיווכללגוילהיקףאיןאםוכן(נ)כשירהגוילהיקףשםנשארולא"]החללי ]]מבחוץ7

קלףמוקפתשהיתהכיוןכשירההקלףסוףערהמגיעארוךנקבשםשניקב
.הכתיבהבשעתמתחלתה

כללנפמקהולא)!כראוייארוכהשהיאפ"אעמתחלתהקלףמוקפתהיתהלאאםאבל
ארוכותשהןהאחרונהשבשימהבהןוכיוצאהפשומות"]ן7"נואוי]ף7"כרגלכגוןבנקב

.פסולותמתחילתן17הקלףמוףעדומגיעות

אחרוןשנמרם
פרץבירושלמיהואוכן.פשוטהף"כגבי17יערוךבשולחןמשמעכן'נוהנקףאיןאסזנן(ג)

בכפרלומרצריךוכן.בתוכההיץףשמצריךאשיאןעלדפליגהלדארבבשם"17דמגילהץמא
דתלמודנו[התרומנהבכפרשםוטיים,'7שםהוגהכתובמצאתיוכן17ןבפניםרהלימןהתרומה

.ש"עייאותוכדילגרורכדישישתיירבלי,לומררצונו,לגמרימכשיר

כנסת'שיד.זק"סז-ט.ח-ב,מזף'מען-שןקסד מתהנהיתהגזולה
ק"מד'תמעילת.זאות.וסף' .ג'ק"סזוטא"אל.בא

.ח"בקמן "סושןעךקסת

.א,לסה.ההלכנת'הקרראה,ה1

ה.רב.הנמאמרמיית'קי)התאידישת]י.]קע .טזק"מא-מ.(ישאלו

.(שםי"בבהובא)שם'המאירקעא רקעב

יהורהרבבשםעקב''ורונאהרךבשםרא'ז' .א.,נםבאנחות

"ם)קטטתהלכותכי-המהבשםניקבה"ד."בקעג .(תתקנג

תימפותבישים(חאות)שםמנחיתמקובצתמה.שקער _חיצינעת

,מזק"מא"מ.שםכי-מהקעה מת"מושכיתש-ראכלגד

שם."ברש'האכפירכם)מי" ,מזמעץע"ושיסיר.('השלתיכןה"ד

'הבכשריש)שםמרדכי.רה"מהתרומהספרקעו "ברש

_(שם' סלףא-רטקעת

,מי .א,כסשםיהוזאדרךמשמיהנרבךבראן.אש'רקעט

,כ"הא"פלין'תפהלכווום"רמבקפ וסייעבסירהיבא,שםתותכי.שם.התרימהמפרתפש

_שם קפב

,א-דק"~ .כבק"מא-תקפג

,מזמעיףן-ו~.קל"מח-רלהת"שוקפד מעלגושקפה

"
.טז .שםח"מלבקפו

.שםע-ו~ _בהף'מעקפו

.מ.הלכהקפת וע.ו"מקלקמןראהקפט

.74'עתשפנב"ומחוקובץ" 'מצאתיכן:בתראבמהרירארמג"מלקמןגםראהקצ

,טשןשן'ידכתבהתרומה'בםבהריא



קזלבתפיליןהלכות

גרירההריכשיעורבהןוישתייר"'הקלף7בסוףמעםמהןלגרוריכולאםמקיםמכל[י]
היושלאכיון]'כמדר71שלאמשוםב1הואיןהפרשהכלכתיבתאחראפילומועלת11

)שיתבאר7יכמובלבדגולהיקףחסרוןמשוםרקתחילהפסולות

שאינןכיוןפמולותבהןוכיוצאמ"המאוא"החחללכלממלאהנקבשאםי'אומרים7ויש
.מתחילתןמוקפותשהיופ"ואעבתוכןגוילמוקפות

נשארשלאממשלאותממוךהואשהנקבפ"אע"החללהכלממלאהנקבאיןאםאבל
גוילמוקפתכולהלהיותצריכהוהאותשבתוכהלהנקבהאותביןמשהואפלוחלקקלף
שנתיכההחלקקלף'"עהנקבנמקיםגםטילמיקפתחשיבההיאמ"מריחיתיהמכל
.הנקבשל'הבמצד
נשארתוכהשכלפיעוביהומקצת,7ןחוץשכלפיהאותעוביבמקצתהואהנקבאםוכן
קלףי"עגוילמוקףחשובשהואתוכהשכלפי1העובימקצתי"עכשירההיאהרימ"ק

.הנקבשל'הבשמצדהחלק
הכשירוכשיעורהנקבשעדבארכהשנשאראלאעוביהכלמפסיקהואהנקבאםוכן)

החלקהקלףי"עבתחתיותוגםגוילמוקףחשובשהוא1השיעורי"עמתכשרתהיאהרי
בכךנפסלתאינהמהנקבלסמהגם1ה[אות]מאורךנשתירואם)מהנקבשלסמה

אינוהחלקקלףעדהנקבשמןשמהשכיוןשבתחתיותוהחלקקלףי"עהיאומתכשרת
("הפמק7חשובאינושהנקבכמוהמקיפהלגוילהאותביןהפסקחשובאינואחרתאות
.(פסולהמהנקבלממהכללחלקקלףנשתיירלאאםאבל
שכיון"7ןהכתיבהשלאחרנקבביןהכתיבהשלפנינקבביןחילוק(י)אין11מבראולפי

במקוםגםגוילמוקפתנחשבתלהיותהלאותמצמרףהנקבשל'הבשמצדהחלקשקלף
כיון)ן'7כתיבהמלאחריותרפוסלאינוהכתיבהקודםהנקבהיה(ה)אםאףכ"אהנקב

.(נקבשוםבלילגמרישלםאותהכשרשיעורשנשתיר

אחרוןקונמרם

"יבירושלמיכמבואר,אינוזה-למבחוץתוכהביןלחלץיברורההלכהבכפרשכתבבחיל(ד)
ואיהומבחוץמיירידאינהוגבעלאף,אשיאןעלפליגיהלדאורבדרב,]]התרומהשבעפר

.שםעיין,בתוכהמיירי
,גדולעיוןצריך-ין'"לרש"ייועףביתשכתבכמוליהלבירא]ידירושלמייןו"טשכתבומהרם)

,חץטןלעיףלוףו"הטשכתבכמוליהלביראודאיאלא,רבעלאשיאןפליגלמהכןראם
.יח"לרשליהלביראנמיהכי,בפניםשיתבארוכמו

ופוה"דב"עהגםשאיןה"רא,כסמנחיתי-~רקצטה"~,י-1ממשמעיתמזק-סא-ת.כרק"ספריתהקצא בירושלמ

ת"ואה"ד'"יבבנקל'םח"רלבת"בשיהיבאדייהרי.ט"הא"פלה'מג' מעע"שייראה,כדק"תשה'פרקצב

"
,א-1ק-ר~,'כ'יה.כה במעקצג

,ח'ק"סרטןף'מעסיףל'לע"וע,לף' בשםהירושלמיבשםמזף'מעישונעמורקצך

,מ"הא"פלה'מגיאמ~ .רהמן'םרב.]אביא

,ידק"סרג,הק"סז-שקצה ,מ"הא"פמגילהרד,שםז-שקצד

.'יהיכת"ואה"דרה,כבק"ממ"הגמי,מק"מלרודתולה"עקצו ,ידק"מז-שקצת

,הרג'ריי"'יה"רב"עישםשאיןה"דא,כסמנחיתרד.א.1קר~ .ב,מה"חהלכית.חקרראהרז



לבתפיליןהלכותקח

נשתירכשלאיןלהחמירהאחרונהלכבראלחושישכ"ואעפ"יהראשונהככבראוהעיקר

שהואביןממשלהכמוךלאותחוץהואשהנקבביןהנקבשל'הבמצדכללחלקקלף
.חללהכלוממלאבתוכה

אחרגםגוילמוקףלהיותצריךהאותאיןהאחרונהכבראלפישאף(')'יאומריםויש
כשרהחללהכלממלאשבתוכההנקבאםואפילומבפניםלאאבלמבחוץאלאהכתיבה

:"'להחמיריונכון

ן""1אוו"ואכגון]'יאחתירךאלאלהםשאיןהפשומותמאותיותאחתנפכקהואם:מ
נרגלכמוד"יושהיאקמנהאיתכמלאהכשרןשיעיראיןבהןיכייצאפימימהן"ניאי וכןכללו"וא1האיןד"יוכמלאאלאממנהנשתיירשלאו"ואשהריבהוכיוצאא"הח

שאםמפשולאחכםשאינוהתינוקבקריאתתלויהכשרןאלאמות,הפשאותיותבשאר
)'פכולותילאוואםכשרותכהלכתןלקרותןיודעהתינוק

הנפכקתהאותאומרהואהריהמלותפירושדהיינוי"העניןשמביןחכםתינוקאבל
להביןכךכלחכםאינואםאבלעליוכומכיןואיןהעניןלפייפהשמתפרשהבנתומתוך
.י"שאמרוימיפשלאונהועליוכומכין,הימיביןהאותיותבהכרתחכםשהואפ"אעהענין
אףכ"שאשנוהגיןכמוהאותיותשארמלפניולבכותצריךשאיןן'ילמדאתהומכאן
ענינהיודעשאינוכיוןכהלכתה11אותלקרותיביןמהיכןשקוראהעניןשמביןהחכם

.ופירושה
מלפניולככותצריך"'ימהנקבלסמהגםממנהונשתירבנקבשנפכקהאותמקוםומכל
כהלכתההאותויקראמהנקבשלמעלהמהעםיצרפנהשהואלפימהנקבשלסמהמה

.ביניהםמפכיקשהנקבכיוןמצמרפיןאינןובאמת
עוברתאינהאםאבללעברמעברהאותבעוביהעוברתשרימהביניהםמפכיקאםה"וה

חלוקההאותשאיןכיוןפוכלתאינההכתיבהבשעתכןהיתהאפילון'לעברימעבר
לפי]הכתיבהבשעתהיהאםשפוכלהעובישבאמצעלנקבדומהואינולגמרילשתים
עובימקצתוכןהנקבבמקוםגוילמוקףאינוהנקבשל1השמצדברעובישמקצת
העובילמקצתגוילהיקףוחשובהחלקקלףשהיאכשרימהכ"משאהנקבשל1השמצד

אחרוןקונמרם
לאחרביןכתיבהלפניביןלפלוגילהולביראדלא,]]ומרדכיי"]התרומהילפרמשמעות(ו)

לפרהתירולאהכיואפילו,כתיבהאחרהיינו)]ישבגמראויריבהתוכהניקבדהא,כתיבה
.(בתוכה)אלאקלףהיקףבלאולייעתוהתרומה

יראה)טזף'מעע"שי.('"בבהובא)'אשכנזגםמדרייז.חק-ס,-ש.שםא-רם,סומעיףן-שןרח ברט

טב'הבבארמובאקבה"מע"אהח-ב.בתמעיףלביש.שםו"ט.ח" רי

,(כבק"מ,אחרוןךקונטרס'י~ .ג','ק"מץ'טריח.שםשץריא
.כאק"מא-מריס,תתקע"מקטמתהלכיתתיתכיריב מעע"שו,ב,כסבמנחיתזיעדריג

.טזמעליל.כרלערבלקמןוראה,טזף' .ג"מקל'לעוראה.רה"םרבא,ג"ושד,מעקלי"ים.'א"יקולומעיף

.'מרדכבאורשםיראה,תתקנג"ממנהותרכב.ם'חכולאה"דשםי-רשריר ק"פז-טלטו

.א,כטמנחיתרבג.א' ערטז
.שק"מהשקלת.מחצ"



קטלבתפיליןהלכות

אפילומאדדקותלעשותןויוכלהאותיותלעובישיעורנתנושלאבומתכשרתשהאות
ז]ילכתחלה

קריאתשאין,]אומרימיישהכתיבהבשעתכןוהיתהלעברמעברעוברתהשרימהואם
התינוקבקריאתהכשירושלאשלסמהמהמלפניויבכואםאפילובהמועלתהתינוק
ידיעלאוהנקבידיעלנתקצרהכ"ואחכראויארוכהמתחלהשנכתבהבאותאלא

.שרימה
אםולכןכשרהכהלכתהקוראהוהתינוקמתחלתהקצרההיתהשאפילו,]יאומריםויש

אריכההיאאםארכהעיר.נשימטתפקהפרזיטיתמאיטריתאיתאיייהכיפרשכתבאירע
חכםשאינולתינוקמראהשיתבארכמוככדרןשלאמשוםלהגיהלואפשרואיכהלכתה

:(נוהגיןוכןייןעיקרוכן)עליווכוסךמפשולא

הואהאותאורךאםמכופקיםכשאנואלאהתינוקקריאתי"עמכשיריןאיןכא
דים"יוכעיןקמנהשנכתבהדכגוןכשיעורהואהאותרוחבאםאוח]כשיעורי

.כשרה'דקוראההתינוקשאם
מועילה~איןכהלכתהקוראההתינקאפלו"כהלכתההאותשאיןלנוידועאםאבל
בגוףנוגעיםאינןן"התוירגליאון"והאלפין"והשינין"העיינישלן"יודישמקצתכגוןכלום
רואותועינינוהתינוקקריאתתועילמהכיכהלכתןקוראןשהתינוקאף"יןפכולותהאות
.כהלכתההאותשאין
כתבאםאףלתקנןשיוכללעניןאלובאותיותהתינוקקריאתמועלתמקוםומכל אחריהןין

:)שיתבארייכמוככדרןשלאמשוםבנהואין]

מוקפתהיאשעדייןפ"אע)י"האותניכרתואינההאותלתוךדיומיפתנפלהיאם:כב
א"כונראית'בלתוךשנפלהאוא"בהונראית'דלתוךשנפלהכגון(בתוכהגויל

קצתשמחכרתאועליהשמהואיןאחרתאותלתוךשנפלהאועליה'בשםשאיןאו
אובחכרונונפכלתשהאותקוץוהואקוצהאלאממנהמחכרתאינהאפלו]"האותמן

.פכולההיסבניכרתשהאותפ"אעאותשלגופההואכאלוהמיפהשנראית
כחקשהואמפני,"כתיקונההאותתהיהכךידיועלדיוהמיפתלגרורתקנהלהואין

והתורהנגררשאינובמהאותצורתנשארוממילאן"אותשלהתוךשחוקקדהיינותובות
.מדברהכתובתוכותשבחק,חכמים'ופין"וחקקתםלא.וכתבתם"יןאמרה

.:.וט.ד'פיףפוףנרעלדמ .]דנה

ההלכות'הקייאה,.כאק.פ".ת."

.א,מבה.
הט,שק,תהךי,קב'.פש.]ךית],תתש.ק.פן.סדנו .פס

.טק.פומא"אלרכז ת.,שדנח
'.בבהנבא)פמשיישק..תהן.קכ"פש.].י פדנט

.קא:''איתל'1ה.רב,כסמנהותת,סו,ת
לקמןיאה,.מ1פלץא'ימ.שםק.'מהי.שפש.ב'ידי
;.,שיאה,.כק.פא.מ.שפק.'מהי.שפש.ב'ידיא ;פ

.נף';פ,ל"פ.לפלץלקמן.כהף'

,מ"מהרבשטצאותתסלק'הלה,ני,מימהגהותכלב .מהר
,בהמעיףע"שו.שםק" ,לף.מעלקמןרלג

ע"שוב'"מטין.דגב"פ~-רא,רה"מהתרומהסמךרלד מעיף
,בגק"מסוףא"ומז' ,כגק"מא-בתהיבא(לד-לדדראבית)]"רזרלה

ע"דאהצ"צ"וע.שםע"שו,שםש"וראהתרומהמפררלו מ

,גאיתקמר" ,ץמעץלבושוראה.סוק"פו"טרלז

,מ,ום'דבררלח ,שםלבושרלט

.א,נגיטיןרם



לבתטיליןהלכותקי

כחקה~הרי"יתכתקנההאותנעשיתכךידיועללחבעודוהדיומוחקאםהדיןוהוא
:וכתבתםאמרהוהתורהכתיבהשאינוכיוןלמחיקהוגרירהחקיקהביןחילוקשאיןתודות

למחוקאללגרלרתקנהאין'כבמקוםמאוש"רינמקומ'רוכתםמעהאםוכןבג
.תוכותכחקשהואמפני]יתהתג

כלוםעדייןכתבשלאוהוא)יתף"ככאוש"כריעגולולעשותודיועליולהוסיףיכולאבל
אותאחר

זיתי~
ש"ריכתבאםוכן"שיתבאריתכמוכמדרןשלאמשוםפסולכןלאשאם

כתבלאאם,יתכהלכתהמרובעתולעשותהדיולהומיףיכול'בבמקום'כאו'דבמקום
.כשרמחיקהאיגרירהדי'עלילאכתיבה'ד'עלשמתקןשכלאחריה
:"תי"כרלילעשותהש"הריאוח"ביכמולעשותהף"הכלגרוריכולאינואבל

וכלכך
~

מותרואם.י1וכשרגוררההאותיותעלשעוהנמףאםאבלדיובגרירתה
:יתןמ"ש'בסייתבארבשבתתורהממפרלגוררה

מפניולפותחההדבקלגרורמועילאין"ונסתמהפתיחתהשנדבקפתוחהמ"מה:ס
כפופהן"נובצורתותשארההרמוםכללגרור""תקנתהומהתוכותכחקשהוא

וחורן"הנוצורתגררשלאפ"אעתוכותחקמשוםבנהואיןשגררמהיכתובכ"ואח
בנגיעתהאותשנפסלהאלא]בהכשריימתחלהנעשהן"הנושצורתלפימחדשוכתבו

.מחדשוכותבוחוורהחרמוםכשגוררדילכןהחרמום
לבדהגגאולבדהירךכשיגרורדישלאולזמרלהחמיריש)~י'דכמיןשכתבהש"ריאבל

שכותביןהמופריםדרךשכןבפיסולנעשההירךוביןהגגשביןמפנימחדשויכתבנוויחזור
בפיסולנעשההגגשגםונמצאי~ילסמההירךכ"ואחשמאחוריוהתגעםהגגתחלה(,)

לגרורצריךולכןהתגעשייתאחרשנעשההירךלזמרצריךואיןמאחוריותגלושעשה
.שניהם
כ"אכללאותצורתבואיןשנשארשבמהכיוןמהםאחדכשגוררשאףל"שיפ"ואע

כיטהו
~

מאימהלשיירלהקלאיןכ"אעפי""מתהלתההאותככותם1"השגררמהוכותבר

אחרוןקונמרם
סעיףאברהםהמגןשכתבממהמשמעוכן."~יאברהםמגןשהביאי~יחמודותלחם[ו]"ילבוש(ו)

המגןשכתבממהמשמעיכן.ק"ודו,יןו"הטשכתבממהלכאורהכדמשמעדלא,ייןלה7טן
."יםלוי[ה]יעקב,רבשםבוקטןבסעיףאברהם

.שםז-טכמא וססג-סם,שםהתוזחוספודמב

ודאה.שםשזה.כבן' ,א,מגה"חהלכותחקרי

,כדק"סא"מ.טזק"סו"טרמג .שםו"ט.שםא"מ.י-]בהובאאסמנדרניי-חךרמך

.לפצץלקמןדמה .שםז-טרמו

.ה"מאלמךת-רבשםוגדילהכנמתמשמעותרמז .כרק"מא-מ

.בגק"מכיףא-תרמת מערמס

,דף' "הדארב

,ח'ף'מעע"השושיר,מז"מגכללבתשובה~ .כבעשיןג"סמ,רה"מהתרימהמפר

,שםע-שו.א"מח"מהרלנבתשובתואביוח-]רלרנא "בהנב

.קק"סי"מ.' .שםנ-שורנג

ק"ססיףת"סהלכיתחחודותלחם,ח'ף'מעלקושרגד .א.בק'פי.פב

,י-ךרנה םרנד

.ח"' ,פבק"סמיףתורהמפרהלרגז

.כהק"סרנת .לד:ראשיןבדפיםרנט

.סיק"סרשי ,א,מרה"חהלכית'חקרראהרפא



קיאלבתפיליןהלכות

שמאחריוהריבוערקבהכשרנעשהכולהשהגגשאףבפיסולנעשהשכולהכיוןאות"מן
.]אחריןהכלהריאחתבכתיבהנעשהשהכלכיוןמ"מהפסולהואבלבד
לעשה'לרתדמהשלאי1יכגגהכפליםארוכהרגלהלהיותשצריך)י1פיטומהכיףוכן
למחוקצריךכגגהכפליםשתהיהרגלהלמשוךיכולאינואםרגלהכאורךרחבגגלה
רק,למחוקיןיכולאלהיךבמלתואפילואחתבכתיבהנעשיתומולההואיל]הגגיןכל

.הרגלימחוקשלאשיזהר
שנכתבאותכלה"והן"הנוצורותעם'אבכתיבהנעשהשאינומ"משלבחרמוםכ"משא
:ם"כרדנהבהיצא'יכ'הגבטן-כתיבית'בנ

ולכתבולגררוצריךהפיסולבהשנעשהאחראותבאותושכתבמהכלמ"ימבו
'האשלהעליונהד"יוכגוןהפםולעםאחתבכתיבהנכתבשלאפ"אע"מחדשיי

נוגעתלהיותצריךשאיןנוגעתי1ןלהיותשצריךסמהיותרשתחתיהבגגנוגעתשהיא
מאודסמוךהגגכתבוהוא"ויל"ל'בסישיתבארכמובעצמהולאהימיניליבעוקצהאלא
.מחדשולכתבהשתחתיהד"והיוהגגכללגרורצריךד"יושלבעצמושנגעעד
שםזהעוקץבלאשאף]כשרליד"יושלעצמהולאבגגנוגעהשמאליעוקצהאםאבל
.בנגיעתופוסלאינועליהד"יו

בלבדהתחתונהד"יואלאהגגלגרורצ"א)לגגילבעצמהנוגעתהתחתונה(")ד"יוואם
:עייו"התיברגלה"והבפיסולשנעשית

בעוקצןולאבעצמןהאותבגוףשנגעוא"והפי"והצדן"והעין"השיי"ביודהדיןוכןמעז
אין.הפיםולבהשנעשהאחראותבאותושכתבמהכללגרורשצריך]כלבדלי

נגעואםוכןכתיקונההאותשאיןרואותשעינינוכיון,ילכללבזהמועלתהתינוקקריאת
קוראןחכםשאינוותינוקיפהשערהכחוסדקהנגיעהאפילובגגיטף"והקוא"החרגלי

."יתובותחקמשוםלהפרידןתקנהואיןפסולותכהלכתן

אחרוןקונטרס
לא,"יןאפניםגםדקאימשום,יןלהקטןסעיףאביהםהמגןשכתבומה'מוהתחתונהר.יוואם(ח)

.יייז-בטשםעיין,דווקאבכולהתליאלאהתםוגם,)יילעילשכתבמהעלוסמך,]יןכלישניהדק

,ץק"מו"טרטב יך"מיהרתשוךתרסיג

היבא.פא"םהלוילביתק1~ ,כיק"מא"במ

הגה)שאמרבריךבהגהותמנאהחמידיהודה'ררסיד (נךמיי.האנבאדפום)צחמיימהרירת"ובשו(מה

.[שםא"בס,שםולזיעניתעקב'הוגר,מבתשובתהובא] _שםא-חרשה

.לטף'מעלקמןגםראה1,רס ,ץק"מז-שרמץ

.לק"סא-מ,ה'מעיףסיףן-שוח,רס םאגודט,רס

.ח'"מעע"שו,מח" ,כחק"סא"מ,.אמכנדרנ'"הרבשםלי'.ם'"בער

מערעא

"
,אאית.צורתב ,כסק"מא-טערב

.א.ק]'עירעג מעיףלבושעדר

.לאק"מא"מ,ה' .ח'ף'מעא-רם,לו,סיי-ךערה

גםוראה,(לאינךה-זהא-פגבי)מטשורשק-מהרירעי .כאפרץלעיל
"פאנזר.(רלז"פן.לרמבזהפזת'מ)בה,ט'בת".]ישכעז .שם;.שז.ת.תהןטם'בפא

'יי".כנק.פתתירת"ע.לאהרראת.ב1.י1רעת ,
]."לק.סיכה"ואל)כ1ק.סא"~

.יעז"כד.ז'י,
הובא)צו"פק.])ן]א)1.א.1.סע,דע'.ס1.,.]א,ךת .(בזק.פא.כמוקרזלהבכפפת

.קפמ"פמהירת.שזכעט רפ

.כזלהלנייהך'שצי .ה'שתהתבננבפרםהאלף'פנשצנערפא
יגנלנייצ.אהאלףבננהאלףיגלנגעאםשהררפט אלא

ה.ההלכות'הקיויאה.בלנדהתהתזנהר.1' .ב,מר

.לק.פרפי פפזלהעשהכתיזת'בשתשנכתבאותרכל1'ק.פרפד

.אותזיקלגיזיך'ציאיןהאחתבכתיבה



לבתפיליןהלכותקיב

ויחוורבפיכולשנעשיתהרגלשיגררדיאלא"האותיכללגררצריךאיןמקיםיסכל
.לגררןצריךאיןבהכשרמתחלהשנעשהימיניוירךהגגאבלויכתבנה

להאיןתיי"דליכעיןתגלהועשהטעהכ"ואהש"רימתהילהכתבאסמקוסומכל
ש"רינעשיתהיאאלאהאותבגוףמעשהעושהשאיןשכיוןבלבדהתגבגרירתתקנה
בגופןמעשהשעושהף"וקוא"בהכ"משא"יתובותכחק1ההריבלבדגרירהידיעל

וקטףא"חשםשאיןכיוןהאותכלכותבכאלו1הוהרימחדשוכותבןוחווררגלןשגורר
.11רגלבליעליהן
הגגעםהתגבגרירתלהקלש."תיי".דלכעץתגלהיעשהשמעהבראשגםזהילפי
כיוןלגרורצריךאיןוהשארהאותבגוףמעשהלעשותכדיבלבדהירךעםאובלבד

:ברכהינןעליותבאכולהאתלגרורהמחמירכ"ואעפמתחילהבהכשרשנעשה

"]בע11ודבוקותהנוגעותאותיותאבל]האותגוףבצורתהואכשהפיסול1הוכלכח
מעולםבהכשראותצורתעליוהיתהשלאנ'יהשניתשנגמרהקודםשנדבקהבין

י]תוכותחקמשוםב1הואיןוכשריהבככיןלהפרידןיכולשנגמרהאחרשנדבקהבין
.להןכביבגוילהיקףהכרוןמחמתאלא"יןבגופןפכולןהיהשלאכיון

מ"כמודינהבהמועילפירודאין,'ילחברתהדביקתהי"עהאותצורתנשתנהאםלפיכך
.גרירהצריךבפיכולשנכתבמהשכלשנכתמה

:בהןמועילפירודאיןלחברתהדבוקההאותאורךכלאםה"שחי'יאומריםויש

יצטרךשלאמועלתהאותעלבקולמוכהעברהאיןמועילפירודשאיןמקוםכלעכו
שכתבכלוםמועילהעליוןאיןקייםהתחתוןשכתבשכיוןמחדשכןולכתבהלגררה

:הקלףגביעלאלאכללכתבאינוכתבגביעל

עתקנהאיןייןמעטאפלוולכתובולחזורלגרורוצריךמועילפירודשאיןמקוםכלל
מהכללמחוקצריךכתבאםאבלהטעותאחרכלוםכתבלאכשעדייןאלאמועלת

שאינן"משמיתנאהדכתבואסהטעותנשיתקןאחרהכלולכתוב1לה11ראהרי1שכתב
איזהשכתבלאחרכתיבהי"עהטעותשכשמתקןלפיגניזה11פרשהצריכה]נמחקיןנ

והיוינאמרהוהתורהככדרהננשלאכתובה11פרשהנמצאהטעותאחרמהפרשהאות

,"יהיהבהודיתן

.שםע"שו.(ל"הנ)בתשובהא"רשברפה .ץף.מעלבושרפד

'י-ש"מד-יושוך,מז'.מנכללבתשובהש-דארפו מעיףלדושמפח

ק"מתורהמפר.'הלחמודותלחץ,ח' .כהמגקטיא.פב

.טאיתח."םח"האוצ"שת"שו"ערפט פר'ול,י.]רצ
,כדק"משה' מהמומהסמךרצא

במדרש-רא,כבן'עשל-סח,רה" ,ח'ף'מעע"ושיסיר.ן'תפילתקין

חילוקישנקבשלעניןיהף.מעלקמןוראה,שםע"שירצב _כוה

2"שנגמרהאהרנדבקהשאםהמועףלעיל.וראהרצג מכישייר

,רה.גרבלאאףן' לא.ואף.למעיףכדלקמןכמדרןשלאמשוםלאואףרצד

.לטף'מעכדלקמןהשםמחיקתמשים "ברצה

_שםפרישה_'

.בזק"מא-ת,טהדראבית]-ילרצו .םצ"באהח-ברצו
,(שםא"במהובא)קבה' מהתרומהספךרחצ

שרדלנושיועין.כיק"מא-ת,רה" .לבאית

,כדק"סא-מ.סוק"ס,-ט,מח"מהלשןתרומתרצץ מהתרימהמפריראה

"מת"מ.הלכות.ש"רא.רה" .ב'

"מן'תפילהלכותחייתבאיפותמיבאיונהרבינוהרבש .י.].כה
_ינה'נו.רבבשםשםחיםארחותשא .ראהשב

,טף'מערעי"םר"ז'ע"שי .בגף'מעישוע(באפרשתסיףמכילתאבשם)סירשג

.ג"וש.ר"מעלקמןגםיראה דברדש

,ח,ום' .שם.ע"שו,.אמכנדרנ'"הרבשם."בשה



קיגלבתפיליןהלכות

כתיבתאחראפילולהפרידןיכולבהןמועילשפירודבענין,ב1ונ11שנדבקואותיותאבל
מכשירןאלאכותבןאינושעתהכיון"נככדרןשלאכותבמשוםב1הואיןניהפרשהכל

.נןכתיבהאינהוגרירהשביניהםהדביקותגרירותי"ע
בשעתלכןקודםעליהצורתההיתהאםמ"ממועמתכתיבהי"עשמכשירואותואפילו

ן"העייניועלן"השינישעלן"היודיכגוןאחרתכאותכללנראיתהיתהולאכתיבתה
לאשאינוותינוק'האותנבגוףנוגעיןהיושלאן"התוויורגלין"ופאין"האלפיושלי"והצד
.ככדרןשלאמשוםב1הואיןכןאחרלתקנויכולכהלכתןקוראןמפשולאחכם
עליהןשצורתן"'השערהעכח1מדקהעה.נגאפילובגגנוגעהקצףאוא"החרגלאםאבל

צורתןאיןשובכ"אהרגלכלתחילהלגררשצריךכיוןמ"מכהלכתהקוראהוהתינוק
.]'ככדרןנשלאכותב1ההריוכותבןוכשחוורעליהן
מגוןכןאחרלתקנהאפשראינ'צורתהנשתפמירערהאותלגרורשצריךנגיעותבשארוכן

שהןי"ונ"התיורגלא"והפ'"והצרן"'והע,ןנן"והשיי'ףנ"האלשלוהתחתונההעליונהר"1' מוכןשנפסלהבעניןמהראוייותרהאותבגוףנוגעין
.בנהכיוצאוכלן'נשנסתמהפתוחהמ"

לשתיםחלוקההאותאםמ"מבלבדמשהוכתיבהאלאכללגרירהצ"שאבמקוםואפילו
פיעלאףד"יון"עישכתבהן"שיאון"נוד"יושכתבהי"צדכגון"'אותיותי'כבונראית

רואותשעינינושכיון]כנ"אחלתקנונולאינון'כהלכתןנקוראןחכםשאינושהתינוק
1הוהרימחדשככתיבה1"הכ"אחכשמתקנםכןאםאחרותאותיותצורתלהןשיש

.ככדרהשלאכותבה
אםאבל"]אותןנשרואיןומידתיכףהימיבניכרתופרידתןן"דיני'בשכתבהת"חיוכן
ואפילוכ"אחלתקנןיכולבהשיסתכלעדן"זייניגבישעל]]החמומרותנפרידתניכרתאין
שעםכוו'בהמורגלהתינוקשאיןלפי11באותאחריוהולכיןאיןן"1ייניקוראןהתינוקאם

נ]החמומרותנ

ושיקי"בצדאבל)
הולכיי

אםאלאלהחמירביןלהקלבין,]התינוקנקריאתאחרז]נ(ט)

.(התינוקעלמשגיחיןאיןד"יון"עיאון"נוד"יושהןרואותעינינוכן

אחרוןקונטרס
ן]1ל"במהדימשמעוכן.ווידאהשאינו'מחיגדעולמהכהלכתן7ידאןדכשהתינו7'נוהולנין(ט)

.שם,"ע,'כואחדירהולכיםהיומורגלהיהדאמ

.ן.תפילתקוןבמדרש-ראשן בשז

_י" .נ"ש,הף'סעכדלדלשת
.י.]שט
אותא"פן'תפילהלכיתמייתוניותבהגהותת-מתךשי 'נל"מהרבשםמזהגיהשאמרברוך.הגהותוראה)צ

,כהמעיףע"שי.מטשורשמהריק מהזנןתרומתשיא

קפת"סל-מהריתשותת,מח" .נ"הת.נומעלןלעיל"ע..(קנט'סי:קרימונהוברפוס)

,הנ"מת"מ'הלש"האשיג .להק"סא-ת,כק"סז-ששיג

,ה'יסעיףכהף'מעע-שןשיד מע.א"רמשטו
.ח'ף' ,לאק"מא"משטו

.ח'מעיףע"שושיו "בבמיבא)אססנדרניי-מרךשיח

,כה"מעע-שן.(' .לוק"סא-משיט

לרגלמזתי[ר]שםא-ת]מ-ים,שם'אמכנדרנ'"מהרשב ,יוד

.שםע"שו,שםאמכנדרני'"מהרשנא קריבדפום)קמם'סיבתשובהל-מהרישנב
"מ:מונא' ,(ק4

.לוק"סא"ימשםע"שי ,(ג,לא)קמט"םע"חאהצ"צת"שו"עשבג

.א-קו]"עשנד עשבה
,סוק"מלרודתהלה.סוסףה"חאוצ"צשרת" .לוק"מם'פתמנחת.ה"מא"ח'הליא"מהתת"שו

.א,מה.ה"חהלכות'חקר מ.ל"מהכת"שושבד

.(קמט"מ:האנוואוברפום)קלו"



לבתפיליןהלכותקיד

קוראההתינוקאםאפילו)כ"אחתקנהלהאיןן]דנ"יושלימניתרגלעשהלאאםיכן
.כמדרןשלאכותבונמצא11רגלבלאעליהד"יושםשאיןמפני(כתיקונה

עליהד"חשם1העוקץבלאשאףכ"אחלתקןיכולהשמאליעוקץעשהלאאסאבל
:ככדרןשלאכותבמשוםבעשייתוואין

בפירושכןתפיליןקדושתלשםהפרשיותשיכתובניחלשמהלהיותצריכההכתנהלא
ואם"בפירושנןקדושתןלשםלכתבןצריךוהאזכרותפכולותנןכתםכתבןואם

.יגנהכתםכתבן
דברשעושהבלבושיחשוב]נןבמחשבהדיאםלשמהשצריךמקוםבכללהכתפקויש
אםאוקדושתןלשםוהאזכרותקדושתןלשםהפרשיותכגוןלעשותושצריךמהלשם1ה

.להחמירתורהשלוכפקלבדבמחשבהדיולאכשפתיוכןלהוציאצריך
תפיליןנינקדושתלשםאלופרשיותכותבאניהכתיבהבהתחלתבפיושיאמרוצריך אמרלאואם'הקדושתלשםשכותבהשיאמרצריךאזכרהשכותבפעםבכל1המלבד.

והוציאהואילבדיעבדנייכשרותבלבוכןחושבאלאהאזכרותבכתיבתבפירושכן
יש]הכתיבהנןבתחלתמפיוהוציאלאאםאבללשמןשכותבןבפיוהכתיבהבתחלת
.בלבושחישבפ"אעבדיעבדאפלוולפכול,שןתורהבשללהחמיר

לשםשמעבדןהעיבודבתחילתבלבוחשבאםבדיעבדניילהקלישהעורותבעיבודאבל
לשמהעיבודצ"שא"נןאומריםשישלפיו'בשפתהוציאשלאפ"אעתפיליןאותורהכפר
דבריהםשאיןואףלשמושלאשמעובדפ"אעכשרבדיעבדאבלהמובחרמןלמצוהאלא

בשפתיוהוציאשלאפ"אעבלבוכשחישבבדיעבדלהקל1"עלכמוךישמ"מעיקרנין

:לכתחילהאפילולבדהבמחשבהדישמאלהכתפקשישכיון

שלזמרשאף)"לשמהנתבכוונהאוכותבשאינומפנייכתובנתלאלהתנמנםכשבאלב
שכותבהכתיבהבכללהיותצריךבמחשבתומ"מהכתיבהבתחילתאלאצ"אבפיו

הגסתורףבכלבמחשבתולהיותצריךשבגסכמובעלמאכמתעכקולאתפיליןלשם
:(למעלהנתנשנתבארכמו]ולשמהנתלשמושכותבו

י-בבמובאאסמנדרניי-חך,(קיאזך)תפיליןתקיןשבז סי

ץ"םה"חאיצ"צת"שו"יע.לוק"סא-ת.לי' _גאית

.ב,מהגיטיןשנח מעע"ישוסיר.לין.תפתקוןמדרש"ראשבט

יראה.שף' .תקנה'מף,מחיארוע,אזר

.רעי"םר"יוח"ב.קצב"מהתרימהמפרשל .שםע"ישוטור_שםש"רא,ב,גזגיטיןשלא

.ג"מתירהמפרהלכיתש-דא,שםהתנוטהסרךשלב .םלעילוראה
,נ"ישג"מיא' מידשלג

וראה.א"מערעד"דם-יןע-שן,שםע"ושי ,מא.פוקסוףתניא

"סז-פיונ-ש.רעו"םד"עח-ך,שמעץא-רםשלד .א"מקיםז-כס7לא.שתהכסףונלוזותאק"מרפו

.שםא-ברעשמעובן,בזק"מזומאאלרשלה חקרראהשלו

.צג"מ'ליד"ת"שו.א,מיה"חהלכות' .קעח'עלין'תפהרר

~-וצוג"מסיףת"מ'הלש-מראמלשוןמשטןמןשלז אל.חסעיף

,סיק"מרבה" חשיבות)גאון'הארבבתשובתגאוןטשורןשלח

הלכותמוף.ש-זראהיבא(חלב"מ'הרכבהגאונים העתממפרת"מ

,מחסנהדרין)י-ורש,רעא'סיר"יויסירם' .ב,71בגיטין,בקיזזשיא-רשך,ן-זרטך,(נ

.נ-א'בעיפיםל.לעיראה.שםגאון'הארבתשובתשלט .מא"חזרוםאזךשמ
ד.החמהורה''רבשםתקנה' .שף'מעא"רמ,(משהבדרכיהובא)

זרועאור.ד.החםהידה''לרתפיליןאיתעתכתרשמא .(תצהבמכיהובא)שם

.ג"מת"סהלכית~.ראשמב .מאמר.א"מממוףתניאוראה,ב.ף.מעשמג
ומקןר"ארמי 'עא.תירהמנוםקובץ,,תקריזךתקמחזךהקצרים

במביאב"חאיתיות.כתרלקים',רנהזךושם'אהל,עד



קמולבתפיליןהלכות

התפיליןפמוליןאחתאותיתיראוחמרשאםויתרותניתבהמירותמאודיזקיקירירלג
מצותבלאיוםבכלשרויןוגםלבטלהברכהום'בכלמברכיןאותןהמניחיןונמצא

.מרובההמופרעונשונמצאתפילין
וגםותיקונםהתפליןבכתיבתהמתעמק'הלדברוחרדשמיםיראמאודלהיותצריךלכן
רואהואם]ותנת~ו~מאותפיליןלכתובלנעריהםהמניחיםבמופריםולמחותלהנהירצריך

כיפמוליןומנוגותבתפיליןומכשילןהרביםאתמחטיאוהואמוכרןאויכהלכתןשנכתבו
קדושהלשםולאבוולהתרגללהתלמדהכתבליפותאלאבכתיבתומכויןואינונערהנער
עונשיולקבלהדיןאתליחןועתידמאודמרובההמופרעונישוהריבעולסמצוה1כ11נת
וטובמנהמופרכלינהרלכןרמיה'המלאכתעושהארור,נאמרנתועליומאדהרבה

:לו

מדייותרדיועליויהאשלאנתיהפרשהלכתובשיתחילקודםהקולמוסלנמותטובלך

.ויפסיד
שלאמידהשםאתלכתוביתחילשלאהשםאתבולכתובהקולמוסטובאםינהרוכן

.ונתן"רע'סיד"בישיתבארכמויעשהאלא"הדיונתבריבוייפמידנו
יהיהשלאפרשהבאותהשכתובמהכלולקרותלעיןנןשםכלשיכתובקודםינהרוכן
.ידועלגנינהלידיהשםיבאולא"~פמולנשם

שיכתובקודםושלשפעמיםהיטבודקדוקבכוונהכולהיקראנההפרשהשישליםואחר
בתפיליןפרשהכלויקראשיחוורטובה~ומלבדובשלישיתבשניהוכן]~נשניהפרשה
.באחרתלותתחלףשמאביתובתוךשיתגנהקודםראששל

אותחסרוןאינהימצאשאםמפנישהשלימהאחרפרשהכלולהגיהלדקדקיחוורולמה
משוםנ"נידהעלנפסלכןגםשלאחריהמהכלאלאנפסלהלבדההיאלאפרשהבאינה
.לאחריהןמחדששיכתובהמוקדמתפרשהעםכמדרןשלאשיהיו
מטעםוכן

הני~
נספרשתיליןכדרךהשיטותניביןשנחמרההאותלתלותיכולאינו

:"~הנ~ו~במוכןכמדרןלהיותשצריך"יהיונבהוויתןוהיו"נאמרנשבתפיליןלפיתורה

התיבהבסוףהיאאםאותהשיגררי"עתקנהלהישן~אחתנאותייתראםאבללה
באמצעהיאאםאבלבתחלתהאו

.כמעליע"שי.תפיליןתקיןבמדרש-ראשדם .שק"סש4ז,כנעיף.לךוששמה

.י,מחירמיהשמך ,חקשעז

"
י-הד.(עבע,סוזןגםראה,,קםו,)1'תפיל .('"בבהובא)אסמנזרני

.כבף'מעע-ו~ .'"מת"מהלכות~.רא.הייה"בסופריםתססתשמח

שםע"שווראה.ר"בשועיני-לוע'הגלאזה'.משמט ,דמעיף

באורנעתק.החמדיהודה'לרן.תפילאיתעת.כתרשנ מא"חרוע,

(תפיליןהלכות.במרדכהיבא)תקנה" י-חך.(קנחזך)ן'ל'תפתקין.קהאותשאמרברוךובנמהית

.שםע-שו,(."בבובא~ר)אסמנדרני אלשגא

.ד,מג"נחם'רברוראה,לסק"מרבה" תקין.כאמעיףע-ווששור.תפיליןתקוןבמדרש-ראשגב

,(שם)תפלין

משום"מועילנתיקוןשאיןפעמיםהתיבה

.י-בבהובאי)אסכנדרי-ר,(שם)ן'תשלתקוןשגג כהוהליןג"יממקצם'סיסיףהתרימהמפרמימהשנד

תפיליןהלכיתשונעת'מהגהות.(ם'אומרש.בשם) .נאנתא"פ

התרימהבמפרהובא)מ"הא"פלה'מגירושלמישיה ממיף

,העזא"פלין'תפהלכותד"ראב,(קצת" .י.ף'מערעג"םר"יושיזע
.ח,ים'רברשיך רשגז

.בגמעיףע"שו.('"בבהיבא)'אמכנדרנ'" מר"יוע"ש.שםם"רמבשנח

שםישיךגמעיףח"ר" ,בק"מ

,כגמעץע"ושיתיר.לין'תפתקיןבמדר~.ראשנט ע)תצייןתקון,שם
,(."בבהיבא)י)אסכנדרי-ר,(קמא' -שו

.שם~



לבתפיליןהלכותקטז

האותוימשוךשיגררנהי"ע"מועילנישתיקוןופעמיםתיבות'כבנראהיהיהשכשיגררנה
אחרו"וימלאשכתבלאבותיךכגוןחלוקההתיבהתהיהולאמקומהשתמלאשלפניה

אות"דליאוף"בכתלויהתיקוןאםוכןמקומהשתמלאשלפניה'הבוימשוךיגררנה'הב

.שנגררההיתירהאותמקוםלמלאמעםלהמשיכןשאפשרש"רי
להמשיכןאפשרשאיהיתירהאותאחרהןלהמשיכןשאפשרהאותיותאםאבל

למשוךאפשרשאי'האאחרו"וימלאשכתבשארכגוןתחילהמהםשיגררעדלאחוריהם

נמצאכ"אחוכשמתקנהצורתהשבימלונמצאתחילהרגלהשיגררעדלאחריהש"הרי
האיתקצתשיעבהי"עמקומולמלאותיכולכ"אאלאתקנהואיןכמדרןשלאכותב

.]ראותנישינוימשוםבנהשאיןושלאחריהשלפניה
הרבהלהמשיכןאפשראניהיתירההאותלפניהןלהמשיכןשאפשרכשהאותיותכ"משא

:כלוםמהםשיגרעמבלי

אריכותמועילאםמלאוכתבהחכרלהיותשמשפמהח"במצ)"להכתפקנישאמנםלך

נחשבתלמעלההאותמאריךשאינועודכלשמאכיו"הוישיגרוראחרלסמה'הצ
גרירותאחרלממהן"הנואריכותמועילאםחכרלהיותשמשפמהן"בנתוכןתיבות'כב

.פכולהתיבות'כבשנראיתכלמ"ומו"הוי
האותוכותבי"ינ"והצדן"הנושלהתחתוןרגלממשיךהכתיבהבתחילתאםאבל

ב:בכוהבתוכהכמוכה"

~

הושאנ
~

]מדאיייותרימשוךשלאובלבדכשרד

ויש(.)לאואםכשראםלהכתפקישהשיטהנילמלאותכדימדאייותרהמשיךואם
ש"כמכפקבהשישאותבכלשעושיןכמו"מפשנולאחכםלאשאינולתינוקלהראות

:"למנןכימן

שםלהיותצריךשאיןואףחלקנהמקומהויהיהיגררנהיתירהאחתתיבהכתבאםלז
איןחלק

~
שהואלפרשהפרשהשביןהריוחכשיעורהחלקבמקוםשאיןכלפוסלה

.אותיותנל'מכדי
החלקמקוםלמלאותלהמשיכןיכולאינוף"קואו'האותהואשלפניההתיבהכיוםואם

כותבנמצאבכוף.ויכתבנהרגליגררואם"בחילהיותצריךף"והקו'החשרגלמפני
.]ככדרןנלשלא
ריוחשיהיהונמצא)היתירהנלתיבהכשיגרוראותיות'מכשיעורחלקיהיהאםאבל

אחרוןקונטרס
,ספלבהםשישהאותיותלכלכללכןכתבולוסימןוטורשיך-הראנדלתינוקלהראות(')

.שםעיין

,דמעיףשסיחהובאאסכנדרניי-ר.קואיתשאמרבריךהנהיתשמא .שםא"מ.(שם),.]רדשסיט.י-]ב

א"מד"ח)ז-וזבת"שיב,שס

-

.נף'מעלקמןוראה.במעיףערה"מד"ו'ע"שושעהגדילהבכנמתהובא.(גג ומ(הגהה)
ק"מא"מ.לו"מח"ב.נדאותשאמרבריךהגהותשעא.לגק"מא" "ר,שםשאמרברוךהגהותשסיג

.לג,(."בבמיבא)אמכנדרני' ,שםא"מ,(שם),"רדבשעב,לגק"מא-משסיד

,שםא-תשעג,כאק"מז-ששסיה םלקמןראהשסיר

.יב'.םתורהמפרהלשעד,ב"מלה" .א.בק"עשפיז



קיזלבתפיליןהלכות

א"החלמשוךלהקליש"התפיליןנלויפסלופרשהשםשאיןבמקוםלפרשהפרשהשבין
:בתלמוד1ההוזכרשלאמאדר,בםופהנלרגלהתהאשלאפיעלאף

הקלףעלדיינפלאםוכןוגררושנתייבשאולהבעודוומהקוומעהכותבהיהלח
מקוםעלאוהמדקמקוםעללכתובמותרשנתייבשלאדרגררואולחבעודוומדקו

."תורהנלבספרשמותרכמוהאשרהאפילוהגררנלי
יגרראוכיבאשיפהייבשנואלאלדנתבעודויסדוקשלאלכתדילהמזבמקוםומכל
:רושםשוםלוישארולאבקל

משום11בגרירהואיןולהפרידןנילגוררןיכולהשםבאותיותלדברתהאותנדבקלס
:ה[1]בהואמתקןשהרי"השמניאתמודק

ולארכםלאשאינושתינוקכךכלניכררשומןאםקצת]שנמדקוניותיבותאותיותננ
משוםב1הואיןולדרשהכתבלהימיבעליהןקולמוסלהעבירמותרלקרותןיכולמפש

שמשמרואלאאינועליושמוסיףומהכשרניהואהכתבעכשיושגםכיוןכמדרןשלא
.יותריתמרקשלא
נשארולאמהקלףהדיוכלקפץאםאבלמנני"קהדיוצבעכשקצתאמוריםדבריםבמה

כםדרןשלאכותב1"העליהןהקולמוסכשמעבירהדיושלמהדלודהאדמימותרושםרק
שהוכההללבןדומהאלא"שדורניהדיוהיהלאהכתיבהבחדלתאםלזמרצריךואין

:כםדרןשלאמשוםב1השישקולמוסעליהןלהעבירוצריךלאדוםאומראיתו

א"החאוירבתוך11שימהשלד"הלסראשיכנסשלאלכתדלההי,לייש(מאננא
שהפחידבעניןנכנסוואםנגיעהבלאאפילוממנונישלמעלהשבשימהת"והד

:~ניפסולהא"בהונראיתת"דלילתוךשנכנסכגוןהאותצורת

אחרוןשנמרם
ינןקלאנימןהעזראכןיונףביתועיין.ן"רמכבשם"]ידגיטיןםפיקן"יכדליזהריש(א')

לאלהכי,חולקים]'ומרדכיי[נ'הי]התרומולפר]'אי"ורשב"'שי"ורא'שהתונפותי בשולחןכאןהזהיר
בחישכתבכמואלא,י'זי"וטן'יח"כבדלא,לכתחלהאלא"'ערוךי אבדים

."'י

כתויאה.א.ק]'פי.כהפרף;.ש1שפו.לנק.פא.מ.אק.פשםר.1.ך.ום1.משעה פלקמןויאה.שםא.משעו

.(ר';)ר.ההפהרה.לדן.ל'תפויאה.האותבצייתלו" .מק.בא,תשפז.א,נוה.ההלכות'הקי
.שכאןה.רב,כשפת.כרפרף;.ש1.1.המא.פתפילין'הלת.]יהשעז טובע.טםם.וננשעח

לכה"פ:ה.דגג"פי.יא1מיבאבהשפט.1ף'פעוע1.פד.ו' .(נ-קרב'ע)ן.ל.תפתקנןשעט
ן"

)]אסי,

.(ר;מנבא)י)ן" .לאה.רב,כן.נטשע.כרפרףן.,ש.('.בב
.נ'"פמהכללבתשובהשעא.א'פלץשםר.1';,1ש1מ1ישפ מירכשפא

.ב.;כן'רנטב.פשעב.'.יטם.ב(תתקנ"פפוף)קמניהלכנת' תת,תןשפב

ן"ת.מה'.פשן""
.ר.ק'.פשעגבשםי)סן)]אסי,

.שמה"פן.רנטב.פשעדת.ש1.1תצ1ת1ת.א1תה.רי.בבהיבא.ש.ריא
.ה.פכשעה.כ1פרף;.ש1.(קכ1'.פ:האנ11א1ברפ1פ)קט'.פל..מהי .רה.1בניש"שה"רשעו.לסק.פא.מ.שםהרשןתימתשפג
.ב.פקכשעז.שםא"תשפד שפה

.מ.פקשעתהנרגלהבכנפתהנבא.נפיקמצינןת,),ן]~"סני .להק.פא.כמ('.בהנהגת)



לבתטיליןהלכותקיח

ואםימעהתשמאהכתבנתמתוךשיכתובצריךבפיושגורותהפרשיותאיןאםמב
מתוךוהשארפהבעלמקצתאותולכתובמותרבפיושגורההפרשהמקצת

:"תהכתב

קודםבפיותיבהכללקרותצריךבפיושגורותשהןמפני]תפהבעלכשכותבננג
אחדאםואפילובהןתישגירותומחמתהמאוחרותויקדיםימעהשמאשיכתבנהתנ

.בפיוומלהמלהכללהוציאכ"גהואצריך]תבמלהמלהאותומקרא
כמומועלתשלפניובכתבשראייתו,בפיותלהוציאצ"אהכתבמתוךכותבאםאבל

.בפיוהקריאה
אינםאםאבלהכתבמתוךכותבכ"ואעפבפיותישגורותכשהןאמוריםדבריםבמה

יצטרךלשלאלומועלתבכתבראייתואיןהכתבמתוךלכתובהואשצריךבפיושגורות
:שיכתבנהקודםבפיותיבהכללהוציא

יודעאינושאם"תלקרותיודעשהואמיאלאלכתוברשאיאינוהכתבמתוךאפילוננד
:מרגישתןואינובקללמעותכול'האותיותלכתובשיודעפ"אעלקרות

."'ציפורןתחציכמו'מהשימותתולסמהלמעלהפרשהבכלחלקלהניחצריךננה
ששיעור]'תאומריםיש

~
פשוטיםן"ונו'ךכשיעורולממהד"לסשלגגהכדיהואלמעלהה

.שםיזדמנואםנ'גוילתמוקפיםיהיוהםשגםכדי
ולממהד"לסשלמגגולמעלהלמעלהציפורןכחציחלקלהניחשצריךי'אומרימתויש

.,לכתהלהתןלדבריהםלחושוישפיטומהן"1נ1'מךלמטה
קצתלהניחנהגוהמופריםאךכללתםלהניחצריךאיןובסופההפרשהבתחילתאבל

:י'ובמוףתבתחילה

ן'דת"יושהיאקטנהאותכמלא"לתיבהתיתיבהביןלהניחלכתחילהליזהרצריךננו

ולאחכםלאשאינולתינוקאחתכתיבהנראיתכ"אאלא]לחמולתאיןובדיעבד
.תורהבמפר"]דת"רעמימןד"ביש"כממיפש

,ב,~לתנחותחגתראכסמעתןע-וזושורשעט מעלבושת

מגרםה"דשםמנחית'במכימשמעיכן,לף' .ן'ם'נר

רבה"ואל.כטק"מזומא'אלי,מאק"מא-ת,ח-ךתא ,גהק"מ

,י-~בהובאי)אסכנדרי-הרבר ,תקתג
.קדאותשאמדברגךהגהות,(קם'ע)תפילין1 שם'בתוםהובא)אומרה"הקבה"דא,למנהות."רשוצד

.כבן.עשג"ממ,(כיתבומשהה"ד סיהתרומהמפרתה

הלכות)תחסכי.שםג-סח.קצה' .א,לשתחגתרא(תתקמ"מקטנות

,י-בבהובאאסכנדרניי-הרתו יאל)לק"סזומא'אלי.לאמעיףלנוןתו
ק"מרבה" ,מבק"מא-ח,(מה

.לף'מעע"שו.הכבא-פסופריםתסכתתת ,כססלףלבושחט

מפר)לתפיליןה"וה.תזוזהגביא,לןמנחיתגמראחי ארחית.קנג"מק"ממ.כבעשיןג"ממ,רה"מהתרומה

.(לבף'מעע"שי,בו"םתפיליןהלכיתמ"ה ובארחות)שםק"ינממ.שםג"כממהיבאו)גאוניםחיא

'הלם"רמב,(ד"םמזוזההלכותש"וברא.(שם.ם'חי .היאה"פכחווה

תקוןבמרר~-רא.(א"'בשם)רה"מהתרימהמפרתיב .(נמתהובא,תפילין

ובדפם)קלו"סמהרכלת"מטזהובא),'תטלחקקתיג מ:האנווא

,לב.ף'מעא"ורממשהדרכי,קמען" (שם)ק-,ס,(שם)חייםנארחות.יודרבינוהרבעיד

.בגק"סא"מ,ה"ב,בסירהיבא .מגק"בא-מ,ח-ב,בגק"מז-שתטנ

,שםע"ושיתיר.לין'תפתקיןבמדר~.ראתטו מאגורפיז

,לבף'מעא"רמ.מז" חית

.שםא"רמ.תפיליןתקין,א,למנחיתיייתא~ .מזק"מא"מ,לין'תפתקיןיציטי

,כד.ק"םז-שתנ בשם)דק"משםובשיך.בק"משםץ'ינטדנעיףתנא

.(ח"הב



קיםלבתפיליןהלכות

איןובדיעבד]]השערהתכחוסאלאלאותאותביןיהיהשלאליזהרצריךלכתחילהיכן
כמומיפשולאחכםלאשאינולתינוקלשתיםחלוקההתיבהנראיתכ"אאלאנ]לפכולת

.תורהבכפרשםשכתוב
בכפרכמושימהכמלאלשימהשימהביןכ"גלהניחצריךשלכתחילהתזזאומריםויש

,]תתורה
מדקדקיןשאיןן]הכופרימתנהגווכןתורהבכפראלאבנהלדקדקצ"שא,]אומרימתויש
:ובמגונותבתפיליןבנה

מביןיותרלפכוקפכוקביןכללחלקלהניחאיןומנוגותבתפיליןביןתורהבכפרביןנקז
שנפסקוהפכוקיםבהפכקבקיאיםאנושאיןמפניח]אחדתבפכוקלתיבהתיבה

ן]מכיניתלמשה שהיאלפרשהפרשהשביןריוחכשיעורהניחלאאםפסלתןלאהניחאםמקיםמכל.
קמנותאותיותכתשעהובדיעבדהכתבמאותואשראשראשר"תןתיבות'כגלכתחלה

:]ערמתן'כיד"בישכתובכמוהכתבאותושליזדיןשהן

ואחתנכנכתאחתתהאשלאשוותתינהשורותכללעשותליזהרישלכתחילהמח
.אחתתייאותואפילוישאת

לכותבהיכולואינו]תןהשימהבכוףאותיות'הבתתיבהלונזדמנהאםמקוםומכל
'ובהשימהבתוךממנהאותיות'גלכתוביכולבוכותבשהואכתבבאותוהשימהבתוך
.לשימהחוץ'וגהשימהבתוך'בלאאבללשימהחוץ

פ"אעלשימהחוץ'וגהשימהבתוךממנה'היכתובלא,אותיותתן'חבתתיבהואפילו
.השימהבתוךהתיבהשרום
."לשימחתןחוץאותןיכתובלאאחתתיבההןאםאותיותתיי'בואפילו
וכל

~
לאלשימהחוץאותיותהרבהבתתיבהכתבאפלובדיעבדאבלתתןלכתחילהה
:פכל

הנתפלואפילו"נמחקיןתתשאינןשמותשארביןהמיוחדשםביןהשמתתאותיותמ"נ

.לין'תפתקיןיראה.שםא"רמ,שםבריתאת3ב הלרמחיםת3ג

ך-ש.-רש,.םד'ר'ח-].פיחסיףת"מ' ,דק"משם

תקין.(קצי"משםוראה)רה'.מהתרומהמפרת3ד ,שםא-רם,ן.תפיל

_שםתא"ברתכה פמקת13

היבאג'ית".תורהומפרנבוזההלכיתז"ריא' ת"שויראה,(אאותב,ג)ת"מהלגבוריםבפלשי

.(קמט"מ:האניאיבדפים),קל"םמהרצל ,מדק"מא-תוצנו

הגזולהננסת.גפרקטזכרוןהזכרוניתמפרוצנח .מהק"מא-ת,(ט"יצה)

,שםא"מ.א,לקדושיןחנט תל

.זף'מערער"םד"עא"רמ.רפו"מש-ריבת"שי 'אלי,לימשףלבוזז,"תפץ.ת"סהלטתרמשיםונלא

,גהק"סרבה מעחלב

.דק"סשםך"ושבף' .קב'.םק"ממ.כבעשיןג"ממ,רה'סיהתרותהספדתלג

נעע"ושיסיר.תמעיןקין'תבמדרש"רא
"

.לג

.ח"בוראה,לגף.מעלבהו,."בתלד בהגהותנעתק)שםק-סח,(ת"מ.לנב)א,למנחיתתלה

.(ב"פן'תפיל'הלקושטאולוםתיימוניות מהלכותש-ראוצלו

,(רעג"םר"י.בסירהיבא)ט"מת" ,דק"ממעג"סד"ו'ך-ש

לבק"סזול"ל,"~ ,(נבק"סרבה'.יאל)

"םר"יוטור.היופיזת"מהלם"רמב,ב,למנחיתתלי .לדמועףע"שו.רעג

.א,מטה"חהלכותחקריראהתלת מב"חהדשןתרומתמלט

,קלשרשק".מהרת"שו,צג" ם"רמבפ"ע)י"וב

"מר"י'ומור,מ"הפץת"מהי זף'מע'ר"פר"היוצ"צת"שו"וע,לגף'מעע"שו,(רעג

,ריא"ים תם

ה.רב,למנאת'בת1פמובא.ת.פבהלכותת,י .יעי"פר.1'מוו.מ"פת.פהלכנתש,1בךאשלשה
.להפלץ;.ש1 .תטמא

בהשממותגה"פפוף);שבבארבשפמזק.פ" .(בתשובה



לבתפיליןהלכותקכ

לכתדילהלשימהדוץכללמהןיצאולאהשיטהבתורכולםשיהיוצרירמאדריולשם
(כםדרןתתנשלאמשוםלתקנןאפשרשאי)]בתפיליןתתכשרובדיעבד

משמותשםשיםבהםאיןאסהעליונותחשודותכללמחוקיכולתורהתתיבמפראבל
:היוצאהשםעםשוותשתהחנהעדאותןימשוךכ"ואדנמדקיןשאינן

,וםתומהתתכתודהבהןושייך"אדדתתבקלףנכתבותוהןהואילידשלפרשיותדנ
ומחדילאותיות'טכדיראשונהפרשהשלאדרונהשימהבסוףדלקמקוםשכשמניד

כמופתודהנקראת"תתשלאדריהפרשההריי"תהביבדףהשימהבראששלאדריהפרשה
'טכדירוחכשישפתיחהפרשההדףבראשהמתחלתפרשהנקראת"""תירהשבכפר
.הקודםשבדףאדרונהשימהבםוףלפניהאותיות
ואםפתודהפתודהאם)תורהתבספרשהיאכמופרשהכלידבשללכתובצריךלפיכך
אדרונהשימהבסוףאותיות'מכדידלקמקוםלהנידשצריךדהיינוםתומהסתומה

'הבשבדף'האהשימהבראששיחדיליביאךכיוהיהשפרשתכדי")קדשתשבפרשת
.])תפסולהםתומהעשאהואםבתורהשהיאכמופתודהפרשהתהיה
בתפיליןכלוםלפניהכתובשאיןכיוןנ"תוסתומהפתודהבהשייךלאקדשפרשתאבל
היאשבתורהפ"אעכלוםלפניהמנידיןואיןהראשונההשימהבראשאותהמתדיליןולכן

.סותמהאדרכתבשאיןמווגדולהפתודהלךאיןכלוםלפניהכתובהשאיןשכיוןפתודה
אותיות'מכדידלקמקוםלהנידצריךיביאךכיוהיהשבפרשתאדרונהשימהובסוף

בתורהשהיאכמופתודהתהיה'הגשבדף'האשימהבראששיתדילשמעשפרשתכדי
.י)פםולהתםתומהעשאהואם
.בתפיליןםתומהכ"גלהיותצריכה")תבתורהםתומהשהיאשמועאםוהיהפרשתאבל
םתומההיאשבתורהשאףי)בדיעבדתמכשיריןויש"שפוסלתמיישפתודהעשאהואם
שהאיודמה")שינויתנדשנה~איןשמעלפרשתכללסמוכהאינהשבתורהכיוןמ"מ

שגסכייןנתירהשלסמההריוחשכתוםכמוכתוםולאפתנההואשמעלפרשתשבינה
מיודשבתורהשמעלפרשתבינהויששלפניהשמעבפרשתמתוםהריודאיןבתורה
איןיביאךכיוהיהלפרשתבתורהםמוכהשאינהאףשמעפרשתכ"משאפחודהרבה

~
.עיקרוכןן)תפתודהלעשותיצמרךלשלאכללמועילה

.שםא.מ.לרק.פאסא'איי.מגק.פפיז""עניתסב ת
.רא,ן-ךוצשףת" .הש1ר1תכללמרץה.רהשקלת'מהצואהתסג

.שםא,ת.נב"פמפ11נאצחק''רת.ש1תמל .נ.ושנף.פןנזדחלתמה
.ב.הב.פן'ל'תפ'הלם,ימבתמו תמו

ם.ימב)צמו;'נפנעמורל;פייהכללכתובך'רצי נ,פמ.יה"פהתישהפפי.היאב'פן'ל'תפ'הל

ק.פתמירולת;.(תפיליןהלכות'במירכנעתק)כבן'ש; .מל

"פל.הסת.ש1'במשולםבלמשהלש1בת'תיאהתסח נ-מע.,

.נאותנ'"פתויהיפי'הלמ.1'' .פת.פ'הלם.ימבתמס
.נ"פת.פהלש.יא.א.הי

.תתקפא"פקמנ1תהלכת'כ-מהויאה הלהיםבארשתהובא)ב.הב.פתפיליןהלת.]יתתג

'

.תזזניבישם'.ב.תפיליןתיקוןבפררש,ךא.(כ1"פתפילין רש1בת.ת.מנר

.""פל.רשבשיןשנצא;היש'' .1.פל;.ש1.אב1הב'.מהרוכתבה.ר..בתנא

.לופרףש,]).ב"פתפיליןהלאנגרראה.;.לכותננ .מדרנמסשםי,]תנג
.שםלבש.אב1דנ' .שםולבושאנניתנד

.""פל.רשת.ש1.בש1נצאהושע''רש1בת.תתנה .כהק.פ1.מ.שםיתלתתנו

.השלמןפפרבשםכ1"פן'ל'תפהללנתהיםארשתתנו ,ךשת.ש1.לופרףא,ךת

ה.רק.]";1.""פי שכןנ.פנלקמןנראה.ת.1,אקןשאך,ה'1ת'פרשכלרעשה

בתורלקמןנרפפה)א"פ1.ארהת.ש1'באבל,לר; והנהפתה(הרפפה

שינהראםקמלכתפילין.כתבהמי ..ראיתולרץש'1'כ1פמ1כ1תעשה1.המכיפפ1ל
.נז11ה'גבא,]י"נתיתגח .שםש.לב1ראה.ה.פקכ1.ממשמענתחנט



קכאלבתפיליןהלכות

שלהןהדפיןמשימותשימהבאינהתןשמעלפרשתבינהכללריוחלפניהאיןאםאבל
העליונהשימהבראשאותהשהתחילדהיינושמעפרשתשלבדףולאשלהבדףלא

אושמעפרשתשלשימהבסוףולאשימהבאותהלפניהכללריוחהניחולאשבדף
הריאותיות'מלכתובכדידהיינולפרשהפרשהשביןריוחכשיעורבוואיןריוחשהניח

להיותצריךאלאדיעבדאפילוופסולהבתורהכתובהשהיאסמה(גמורשינוי)נחשב1ה
שוםלהניחצריךאיןבסופהאבלשבתורהמתומהפרשהכללפני.כסמתוםריוחלפניה
:"התחתונהתןשימהבמוףהארץעללסייםנוהגיןוכןריוח

]ן"מ"הרמםנהינחלקוזלהכללדבריאחתצורות'דלהיששבתורהומתומהניא
.בוופומלבוווהמכשירבוופוסלבווהמכשירז"שת"והרא

פרשהמאותהאחתתיבהאפילווכתבשימהאינהבתחילתפרשהאינהסייםשאםדהיינו
פרשההתחילכ"ואחדבשימהאותיות'מכדיחלקמקוםהניחכ"ואח11שימהבראש

הרישלאחריהמפרשה11בשימהאחתתיבהאפילווכתבעצמה11בשימהשלאחריה

.הכלשי'לדברסתומהנקראתשלאחריהפרשה
והניחהשימהמסוףאותיות'ממכדיבפחותאוהשימהבמוףפרשהאיוומייםאםאבל
שלאחריה11פרשההרישלאחריהפרשהוהתחילאותיות'מכדישלאחריהבשימהחלק

שלאחריהבשימהשהיאביןהיאמתומה11גםם"להרמבאבלש"להראפתוחהנקראת
דףבמוףלאביניהםפנויהשלימהשימהשאיןרק'הבדףבראששהיאביןהדףבאותו

.לקמןשיתבארכמו'הבדףבראשולא'הא
ם"שםאחרדשימהבמוףאותיות'מכדיחלקוהניחפרשהאינהמייםאםהדיןוהוא

ריוחמעםהניחאלאשלאחריהשימהבראשמידשלאחריהפרשההתחילולאהפרשה
שלאחריה11פרשההרישלאחריהפרשההתחילכ"ואחאותיות'טמכדיפחותאפילו
ריוחלפניהויש]תןהשימהבראשמתחלתהפרשהשאיןשכלם"להרמבמתומהנקראת

היאאפלום"להרמבמתומההיאשלפניהבשימהביןשימהבאותהביןאותיות'מכדי
בסוףביןהשימהבראשביןאותיות'מבכדיריוחשישכלש"להראאבל'הבדףבראש
.פתוחהנקראתשלאחריההפרשההריהשימה

שימהוהניחהשימהממוףאותיות'ממכדיבפחותאושימהבמוףפרשהאינהמייםואם
'ממכדיבפחותאושלישיתשימהבראששלאחריהפרשהוהתחילפנויהשלימהאחת

כאלוהאלוהפרשיותשביןהפנויהשימהשלהחלקמקוםנחשבש"להראמראשהאותיות
ם"להרמבאבלמתומהנקראת'הבהפרשהוהריפרשיות'בביןשימהבאמצעחלקהוא
'בבשהןביןאחדבדףהכלהשניהוהתחלתהראשונהפרשהשמיוםביןפתוחההיא
:י!"'הנדףבראשאז,1'האדףנטוףדאהפטיםוהשיטהדפין

ערה"מד"ע'"בבהיבא.הרדא"פתירהמפרממכת1,וצסגביוסליתזפשם'בגזמ-וב.מקמךא-ת,שםלדושתם שייתיראה.תזוזה

'אמכנדרנ'"הרבשם(א,רכב)ם"והרמבה"ד,א"םרביני סיףד"היוצ"צת"שוירקה.(זלב,םח"או)למורבביאורו,כנעשיןג"ממ,יעושהה"דא,לבמנחית'תוסוצבוא

,דח"מ.תתקמא"םקטטתהלכיתמדרכי יב"נתוספות.(שם'"בנהובא)שםת"מממכתוצסיז.ב-היאה"סת"ס'הלתסב

~ פיזת"סהלכותמחמישיתהגהות,ם'וממיה"דב,ג'"םת"מ'הלמסג מסד

,ה"מקשםך"ש,ב"מערה"מר"היולבהם.לאות,ב"מערה'.םר"העע"שי תסה

.ה"מקשם]-בש(ב"הח"פשם)ם-מרחךלשון"~



לסיעיימכס

"
קג~ננ

עגןעגע[ג"

""הכללהברמתומהשתהאשמשאםוהרפרשתלעשותאפשראיויתפלץוהנהנב
שמעשפרשתבהאותהשמתחלץשיטהבאותהכלוםלפסהטתבץאץשהר
השימהבראשאותהיתחילואםעצמותייבפניבהףוהיאעצמובפניבהףממתימת
הכללהבריפתוחהתהיהאותיות'טכהישמעפרשתבסוףריוחויניחההףשבראש
תלבתורהשהיאכמושאינהש"כאותיות'טכהיריוחיניחלאואםמתומההיאובתורה

.לפניהריוחאותיות'טכהיכשאיןעצמהבפניפרשהכללנקראתשאינה
שיניחכגוןם"להרמבולא"שתל"להראמתומהלעשותהאו[אלא]תקנהלהאיןאלא
כנוןש"להראולאמ"להרמכמתומהלעשותהאו'הבבשיטהץההילנהפנויהאחתשיטה
שאזהשיטהבראשאותיות'טכהיריוחלפניהיניחאלאהשיטהבראשיתחילנהשלא
.ם"להרמבמתומההיא
תורהשבמפרפ"ואעאותיות'טכהישמעפרשתבמוףריוחלהניחשלא(ב')יזהרמ"ומ
'אתיבהלכתובריוחמעטעזהשםואיןאותיות'טכהיהשיטהבמוףשנשאראירעאם

בשיטהיח'רמעטכיטמניחמתימהפרשההיאכ'אען11בשימהשלאחריהמפרשה
היאהשיטהבראשוכשאינה)תלהשיטהבראשלעולםהיאפתוחהשפרשהתלךשלאחריה
שםשכשאין]תלפתוחהמימןהואהשיטהשבסוףשהריוחכיוןמ"ומם"להרמבמתומה
כשיעורריוחוכשאיןפתוחהשלאחריההפרשהתהיהשלאחריהבשיטהזולתואחרריוח
כמולעשותהמופרשביהבתפיליןכ"אמתומהתהיהשלאחריהמימןהיאהשיטהבסוף

אהרוןקונטרס
הכופריםלכלומפורכםידוע:"הכותבייאמרנרריוחלהגיחשלאיזהרמקוםומגל(ב')

,אותיות'טכשיעורשמעפרשתבצוףדווקאריוחלהניחהרבשהנהיג,דמדינתנומובהקים
עלהדורכתובוראיתי)אותיות'טכשיעורריווחלהניחשמועאםוהיהפרשתהתחלתקודםוגם
אלא,במזוזותביןבתפיליןבין,(דאבדיןעלוחבל,נן]גדולבאריכותיחריףעמוקפלפולאצלוזה

,גדולותאותיות'טכשיעורשמועאםוהיההתחלתקודםוכןשמעפרשתשבצוףהריוחשבתפילין
פרשתסוף"]ן"ודי''גכשיעוררקח"דרלדפהצריךאיןובמזוזד,אשרפעמים'גכשיעורדדיינו
שלוערוךהשולחןשכתבובשעה.שמועאםוהיהפרשתהתחלתקידםן"יודי'גוכשיעורשמע

.בוחזרכךואחר,שלוערוךבשולחןיוצףהביתדעתאחרנמשך

שלממקנא,התרימהבמפרהי'מה"דשםוראה,(תשל שםנראה

יבםשמע'פרבמוףעיר.כשרייחר'להשא,דעתי 'דמקרת"סהגםמיכרביהכי,שמיעאםוהיה'פרבתחלת

ומכאןמכאןפתיחה"'רישלמ.הלשוןכפשטית,מתימה _"מתימה

."עםוהוא;,"יודי'ט,,.;"ירי'מ:ל"צכנראהמעז מז"ארהת"בשוהמבואר

("חטוהנהה"ד)א" בפחית.דמןהמץלשיטתמקום1"שבמזוזההטעם

טת.ש'"ועפ,לשיעירשמצמרסיןומכאןמכאןמכשקיר הק

(ד"מקשםבשיךמובאא,רכב)ערה"מר"היו' .לפיטהפרשהביןן"ערמרבשגרירמךשבדיעבד

ק"והסמש"הרא'דברשמביאשםץ'אדהת"ועשי"וע "יהממ

איתנית'גההיעירפחיתכמווזהר'לרהטא~
,כא שהרמיןהטעםומבאר,וכאן

להכיראהואבמנויהוח' בין'כואיתיות'ט"בתחלהכותבכאןאמנם,בעלמא

המנהגיכן,"ודפן'מר"לנרום1"כאןגםכ"יא,"ועת,נמ טריוחניהווהלהשאיר

,באןכאןן".וד''

וכתבה"ידפרשיותיהכלעשה'וה"דסיףי-ךתסח "מהר

כןק"מ,-הםלבד.]האחרוניומלאביהם' אתשדההא"םז"אדהת"שוגםיראה.הואדיחידאי

_ו"הטששת מערישכרלעיללסט

,ג"וש.נף' .לוף'.'פלבוטתע
,ז-הסאחרנסךא-בסולעא גםיראה,האחרוניםד-לפשם]-המבכווךזהותעב

,הרמיםוכןה"דא"םז"אדהת"שו

קיאום-המבישון[ום'בם:ל"אוצ]ו-בסיהואכןתעי הנ-ג

,ה"מק.עררנ"מד"י'בחך.~ ~י]סיסי'שכאבוהב'"מהריכתבה"די-ך"נתעד

גםוהנהה"רא"ם"אדהת"שוגםיראה,לפתוחה _ם"להרמב

ל"המהריכנראה)שיעירשלהראשונההוצאההמיילתעה .אח
.(ז"ארהשלי 'עלקמן)א"םת"בשוכ"אחהנדפםהואכנראהמעד
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השיטהמסוףאותיות'טמכדיבפחותאושיטהבסוףשמעפרשתלסייםלויששירצה

."מתומהתלהיאשלאחריהשפרשהלהורותכדי
שלאחריהפרשהכ"אעפהשיטהבסוףאוהיות'טכדירינהסמהאסשאףאמרןולא

רשאישאינותלןתורהבמפרכןלואירעאםאלאהשיטהבראשמתחלתכשאינהמתומה
ואםג"רע'סיד"ביש"כמלפרשהפרשהשביןריוחבשביללקצראוהאותיותלהמשיך

פרשהבתחלתלהניחצ"אשמעפרשתכמיוםאותיות'טכדיבתפיליןשהניחלואירע
.ריוחמעטאלאאנתיות'טכדישלאחריה

שלאחריהפרשהבהתחלתלא,שמעפרשתבמינםאותיות'טכדיהניחלאאםאבל

איןוהריתיה~עםה~מצטרפיןאיןויותראותיות'טכדייהאיחדשניהםשבצירוףפ"אע
.אחדבמקוםאותיות'טריוחשאיןכיוןכלל[פרשה](פתוחה)כאן
שמצטרפין"שאשרתימיויש

~
עםה

~
ם"להרמבמתומהשלאחריהפרשהכןיריעלונעשהה

.דבריולפישניהםידילצאתכדילכתחלהכןלעשותישולכןש"להראגםואפשר
לפישהריפמוליןתפיליןלמפקעצמואתלהכניסשלאהראשונהלמבראלחושישאבל
כשעשאהכ"משאבדיעבדאפילוע"דכאליבאפמוליןהןכללפרשהכאןשאין'האמברא
:בדיעבדכהמכשירימהעיקרפהוחה

מתומהלעשותהמדינותבהרבהנוהגיןהכללדברימתומהלעשותהאפשרשאיוכיוןנ3
ש"כמהכללדברילעשותאפשראיאםתורהבמפראףעיקרשכןלפי]תים"להרמב

]התנ"ערמימןד"בי

מישישלפישלפניההפרשיותכמופתוחהתנילעשותהנוהגיןאלובמדינותאבל

שמעלפרשתבתורהממוכהואינההואיללכתחילהאפילופתוחהלעשותה"שמתירתי
אפשרואי,עניןתיבכלכשרשבדיעבדהואשהעיקרכיוןמ"מעיקרדבריושאיןואף

שלאכדיהמנהגלבטלשלאדבריועלהאחרוניםממכוהכללדברימתומהלעשותה
:~תיהראשוניםעללעןלהוציא

איןקלפים'דעלנכתביםשהפרשיותראששלבתפיליןאבלידשלבתפיליןה,יכלנד
:"תילהקפידנהגואךוסתומותבפתוחותבהןלהקפיד

שלבתים'דשהןחכמימתןקבלוראשתנןשלבתפיליןתורהשאמרהטיטפותנה עורתן

ביתידשלתפיליןשלולפרשיותעצמובפניבביתפרשהכלפרשיות'לד" :יותרולאאמרתיאחדאותלאותתהלךוהיה]שנאמרתןעורשלאחד

_הב,אב'"מהדנתב,ה"מדבקתעח .שםמ-הרמןמלשוןמששמןולעט

מתומהלעשותהדרךן'שאע-בשובהדיאישתןמןתפ לכ

י-לבבזהשהסמיכוהאחרוניםכלדעת]ונע" גם.וראה.כיק"מז-כסולאה'ית.פרשכלויעשהה"ד

ביתיראה,ז"הממת.שאתשדחהא"מז"אדהת"שו שלמה

.קמט"מד"היו,ה"םח"האי _שם,-שתפא

.לוף'נעע-ו~תפב נעשםא"רמהפג
.בף' נעא-רםהפד

-

.לו העבעלתפה

י"בבהובא.(ג,נו)ב"חן'תפילהימור'

.ו"מלא"וברמאבזהב'"מהושהבה"מד מעלעילראהתפו

.ג"המנף' איתתפיליןהלכית)המידותלחםבשםמחק"סא-תתפז

,(קלה ובתפת

.אל'ה',נ'רבבשםקננ"מסאובדוהתפרץ,נ' שםא-ובת(ק"ממבמגהתכתבה"ד)י"בבהובא

,מטק"ס רבר.טז,ג.שמותתפס

,ה',א';ח,ים' פוק)דסנהדריןא-פימשנהתצ

,ג"מ(ן'הנחנקהןאלי .ב,לדמנחותתא'בריתצא

_מ,עשמותתצל מעלעילגםוראה,שםברייתאולצג
,עבף'מעלקמן.גף'



לבתפיליןהלכותקכד

המהוריםועוףחיהמבהמהלהיותצריךראששלביןידשלביןהבתימתיייעיינו
הבתיםלעשותורשאי]בפיךתןהמותרמןשהוארקשלהןומריפותמנבילותאפילו
כ"אאלאמקלףבתיםלעשותשאיןשאומרתהמיוישעורנקראהואשגם,מקלףתן

עורותבהםשמעברין("'תא"לסאשכנובלשוןשקורין)עציםקליפתבמיהקלףשישים
.ן'לכתחלהתלדבריולחושומזב

לעניןכבשרשהיאפ"אעה~לעניןעורנקראתהיאשגםשלילתימעורלעשותורשאי
.]ת7שלילועורמקלףלעשותןיכולהרצועותוכן"ת7מומאה

ניהיהשלאעצירהגינענדהלא'כלמציההגיןייתרהיאשלילשעיר;,"אומריםש'1
שלתשמיש

~
.ונקבהכר

עורכ"ואחהחיהעורכ"ואחעוףעורהגוןיותרשלילעורשאחרשאומרת7זמיויש
:]ומריפהת7נבילהעורכ"ואחהכשרההבהמה

.~ת7הפרשיותקלףכמולשמומעובדשיהאצריך,ת7הבתיםעירנז
הבתיםאבלת7ןהקדושהעיקרהןשהפרשיותהפרשיותלקלףדומהשאינו"ת7אומריםויש
בעניןאפשרכשאי'ת7דבריהםעללכמוךוישלשמועיבודצ"ואלהםומשמשיםמפליןהן

:אחריםשימצאעד"עליהןת7ילברךכ"גויכולתפיליןממצותלהתבמלשלאכדיאחר

כרון~עיניךביןולזכרוןנ'שנאמרת7אחדמעורלהיותצריכים]'ראשת7שלבתים'דנח
'וג'בולאלךאמרתיאחד

~
י'אחדת7כעורחשוביםיחדתפוריםעורוחתיכותכרונות

שנומליןממשתמןאחדמעורלעשותםונכוןמזבמ"ומ(,בדבקתהדבוקיםהםאםה"וה)
הדפוכונומליןשיתייבשעדכךאותוומניחיןהדפוכבחריציאותוומבנימיןהרךעגלעור

:~'מאליהמת7עשויםהבתיםונמצאומתוכו

ריבוע"מרובעותת7ישתחינהמכינילמשההלכהראששלביןידשלביןתפיליןנמ
ן'ארכות7חומשי'בארכועלעודףיהיהשאלככונובעניןכרחבושארכומכוון

]בקירובת7

ע"ישומור.רד"מהתרומהמפר,א,קח,ב,מחשכתתצר מע

"
.לז מעלבוש.(בזק"מז"ימ)י"ב,ב,כהשבתתצה

ץ'ומ)לזף' מעלעילגםוראה,(כחק"מ

"
.נ"ש,(הקלףלנבי)ד תצ

-

,(ה"ב"וע)סיר,כבעשיןג"ממ.רז'סיהתרומהספר לתקיןהקדמהתצו

,שאמךכרוךבשםנק"מא"מ.לין.תי .א"לוו:שםא"יבמלין.תפבתקיןתצת

.אאותשאמר-ברקהגהתוראה,שם"-תתצט

.מזד.שםג"ממ,שםהתדזטהבפךועלז .א,קבבהיליןתקא

.ן'תפילהלכות1"רמררםוראה,לזסלףא"רמתקב .שםג"ממ,שםהתרומהמפךתקג

,נק"מא"מ..4'.םע-דתתקד חקרראהחקה

,מס'עה"חהלכית' חק

-

ה"דשם'תוס.ג-כשבב,עחסנהדריןךיייתא מהתרומהמפר,ג"אע

"ם.ן'תפיל.הלכות~-רא.רז" ן'בענה"סלג"םלקמןיראה,צדקכהןרבבשםמור,ג

.יהרצועותם'הבתהשחרת דלעתקז

,א"'ף'מעל'

.[נאק"מא"מ"ע]ג"אעה"רשםמנהרריןי-~רוצולת תפיל'הלמ-רתע

דשאינוגםוממשיךי"המנ"פן' י-רשזנתכצירוףאלאלהקלאיןאבלכללשובז

.[שם]א-למת עוצבוט

,יק"סמם"םא"מ" .'"בתקי
.4מעיףע-ו~ _נא.ק"ם".תתקיא תקיץ

,ב,לדמנחות שמותתקיג
.מ,ג' מהתרומהספךתקיר

.נבק"מא-מ,רה" ואור,שםי-ובךה-ךהגמןסעיףסוףע"שו"עתקטז

יריקה,(משה.בדרכהיבא)תקלס"מא"חזרוע חקריראה.קחאותשאמרברוךבהגהיתהיבא

הלכית' ,בגה"ח

.שםהתרותהספרופונטז ברה"דשםמנהותי-רשתקיז

.אחרבעירם'בת' שרע.ן'תפילהלכות'מררכ,א,להמנחיתברייתאחקית

.לסף'מע "ירש,שםפפארךתקיט

,שםע"שו.ובאלכמונן.ה"דשם' ,בק"סא"מתקב



קכהלבתפיליןהלכות

שצריכה]]"התיתוראתשהיא"]"מושבןתבמקוםביןבהןמכווןלהיותצרירה~יריבוע
ארכהממשמריבעתז]"התפירהתשתהאבתפרןביןנ]"שיתבארתכמומרובעתלהיות
אבל(,]"גבהותמשךבכל)כרחבוארכומרובעהביתשיהיה,]"תהבתיםבגוףביןכרחבה

~]"ורחבותמארכויותרהואאםלהקפידאיןגבחועל

ואםלתקנןצריך"]"אלותממקומותבאחדריבועןנתקלקלכךואחרמרובעיםהיוואם
.מכינילמשההלכההיאשריבועןכיוןפכוליןתקנןלא
יעשהולכתחלהעצמובפניאחדכלולאן]"מרובעיןתיחדבתים'הרכליהיהראשושל
:רי.מחנרחבאחדוהאשלאן"שייןבתים'הדכל

הלכההואשברצועותפ"ואעהרצועותכמו"שחורתהלעשותןמצוההבתיםעור[כ
:יז"שחורתהכלשיהיההואתפיליןמצותמ"מינ"בתימתולא]ן"מכיניתלמשה

,ן"כשירהתהגיעלאואם"התפרתםמקוםערשיגיעצריךלביתביתשביןחריץ14[כ
.לכלנראותראשיה'דשיהיהכדיןן"למעלהתהחריץניכרשיהיהוהוא

עדמלמעלה"ן"לביתתביתביןגםמבפניםהבתיםמחיצותכשעשהאמוריםדבריםבמה
אוכןעשהלאאםאבלהחיצוניםמחיצותעםת"אחדתמעורין"הפרשהתרוחבכוף

:"ת"גת"ל'כישיתבארכמופכוללפרשהפרשהשביןהעורכךאחרונקרעכןשעשה

שירצהכמוקמניםאוגדוליםלעשותןויכול]ת"שיעורתלהםאיןהבתיםגובה:ב[כ
'מגיותרגבוהיםראששללעשותדיניםבתיואבותהחכמיםשלוהמנהג

"כ'כישנתבארכמובגילויןשבחוישבגלויאותןשמניחיןכיוןתנ"אצבעותת
~

.תז"ת
מניחין"ת"בפניותתפיליןלגלותארץדרךשאיןרבובפניותלמידותלמידיםהחכמיםאבל

עצמםאתישוושלאארץדרךמפניהמצנפתתחתומחצהכאצבעקמנותתפילין
,ת"שכתובתכמווגדולהכבודדרךהםשהתפליןמפניפניםכעניונראיןבפניהםלרבותיהן

:שבראשתפיליןאלותי"לת"~רודרשוממךויראועליךנקרא'השםכיהארץעמיכלוראו

.שםלקמןכמביאר"מציה'נומשים"תקלד תקלה

.מף'מעע"ושיטור,תרןה"די-ופרשת~יי]" א"מעלקמןיראה.צרדיגסה"דבמדורה"יכ שטהג

,ג"וש,ת.לבת'בכלביןהתשרההוםר.להענן' .ונשמ"שו,א"ודנ"פומביםתעלו

,שםע"שו.ב,לז.רייתא]תקלו תפהלמזכי.ן.אואםה"דשםי-ישתקלח
,א')לין' מי-ב.(ג

.מקניה.א-מ,המרדהוכתבה"רלג" .כב'עי(.י.נ)גרית'וראה

פרישהראה..סוד.,תפיל,הקובמדרש-ואתקלש וע.ג"מקמ

חקרי,באריכהח"מח"האוצ"צת"שי" .אגגה"ההלכות
.ואיתסיףשםצ"משיית"עתקם סעתקמא

"
_א סיר.ן.תפילתקוןבמדרש-ראתקמב

,מאף'מעע"ושי .גאוןהאירבבשםבו"מלין'תפהלחייתאותותתקמג

.י"מקנא-ובתיעשהיכהה"ד."בבהובא נעתקמר

"
_בג .םכמלעילתקמה

,נ"ישד"מכבו' .',כחם'רברתקמו

.ב,לה.מנחיתתקמז

התרימהמפר.מרובעותן'תשלה"דשםתוספותתקנא מ

ן'ל'תפא'תנה"רתפילין'הלוסיף,רט" .מריבעית

.תורא.תה"רשם.תימפות,שםהתרומהסרךתקנב מעלקמןתק3ג

.מזף' רפא]רתקפד

.מ~ .ב"הנ"פן'ל'תפ'הלת-רתח,שםהתרומהספדתקדה תפהלכותש-רא

.ז"מעלקמןגםוראה.ט"מלין' .ב,נבה"חהלכות'הקרראהתק13

לק'תפחטאה"ד,'ל'תפדגלף,מהתדזטהבפדתקש ממשני,מריבונות

.כבן.עשג-סם.רט"מהתרימה' ,נ"יש'תק'עד".הק"אגוראה.ט"מלא"רמ.שםם"רמב

'"בבמיבא.מח'סיפראגדפוםמ"מהרחשיבתתקפת מעע"שו.(ל-תהרי)אשכנויתתשובהבשם
.לטף' ,רם"מהתרומהספךתקנט

וראה,שםא"רמ,קםאיתשאמךרוך].תפיליןתיקיןונוזל .ו"מטלעילגם

טור,האדנ"פם"רמב,ה"םתפילין'הלש-ראושקלא .מ"נע"הנ

.ד"םלג"םלקמן.שםם"רמב,א,להמנהותתקלש .שםש"ראצקלג



לבתפיליןהלכותקכו

להישהתיתוראורוחבאורךאבל"ת"שיעורתלואיןהבתיםורוחבאורךיכןמב
אמרושהרי)"ת(נ')הפחותלכלהכאצבעיותרלכתחילהשיהיהתן"שיעורת

להניחמקוםהיהבכאצבעכשריםהיוואםתפילין'בלהניחבראשישמקום")"הכמימת

.תפילין'ג
לכתחילה))"אצבעימתעלאצבעיםלהיותצריךראששלשהבתים])"אמרותוהגאונים

מתםאצבעוכללכתחילה")"אצבעתעלאצבעידשלובתים(-)י)"פמלתלאפיחתואם
:כןנהגושלאאףי)"לדבריהמתלחושויש""גודלתהיא

שיקכמיןראששלהנהלםנעירעשה.ש")""ממיסלמשההלכהתפילקשלן"שי.קנז

שלן"שהשית"תהגאוניםוקבלומשמאלואחד.מימינואחדן)"העורתמקסמיבולמת
לאהפךואםראשים'דשלהמניחשמאלושלראשים'גשלתהיה"ת"תהמניחימין

צריכיםז""ראשימת'דבשלביןראשים'גבשלבין)""ןת"השינישלן"והיודי]ן"פמלת

"התפרתםמקוםעדשיגיעצריךן"השינישולישלוחודןן"השיניבשולילסמהליגע
עלנראה'הי'שיליהןשלהידןשגםאלאן"""הרבהן"השיניימשיךולאנן,"לכתחלה
:לכתחלההתפר

יצאלאבדפוסעשאןואםהעורמקממילהיותצריכיםן"שהשיני"ז"תאומריםישכנה
בווחוקקותהעורדוחקותבדפוםהבולמותן"שהשינישאףתובותכחקשהואמפני

אחרוןקונטרס
דבשנןרבאת17לשימושאראידשמכאן,זראישת7ןל"הוסמוהת7עיין'מוהמטיטאסרו(נ')

,מכאצבעליותרהדיןהואכןואם,לכתחילהדהיינובהדיאמבואררבאובשימושא,אצבעים

.]]ת7תמידכעולתדלא
כאורךשגבהוכוונתו,תנךהעיטורבעלבשם)]ת7יוסףביתשכתבמהמרידשלובחיט(ך')

.שםעייןתקניהתרומהבכפרכמבואר,בריבועצנךכרחבהורחבו,אצבע

.מאף'מע.ע"ושיסיר.תפיליןקין'תבמדרש-"יתקמח ,שםש-רא,גיתקמט

,א-דקו'גיתקנ מלקמןגםוראה,ב,צחעיריכןתקנא

.ר"מלד" .ליס'תפ'הלסוףש"בראהתתק)רבאשידושאתקבב

ן.רוב'עמקיםה"תיד.ן'תפילקין'תבמדרש-רא ,ב,צח

ד"חבמנותהיאיכן.(א,קטו)'"מאגהיקגםראהתקגג ך,א"היק"אגראה)
.רנאנךג"הי.שמד'ועשי .(תלו'עחטיו

_שםרבאשמהשאתקנד דיןבעל(ג-נזה)תקנה
בשםג"רסוףתשעין-'פלטוד' .א-בקו"ע.רט"מהתרימה'מ,רךאשתושא

א'"מלעילגםיראהה"הט"1ת"ס'הלם"רמבתקנו -ה"ם

ציצית'הלמדיר,ג"'ם.תקפי"נ.לקמן.נ"הני 2היאנאהה"הגרא.שיעור.ילפ.נקרעלאיאםה"ד

.(כה-ד"עכנ"פתירהעירי.שראה)ממר.מנמ "נק"סא"מתקנו

.י תקנת

.מב"מעע"ושומור,א,להדיי" .שייןה"דשםי"פרשתקנט

.לין'תפהל,מקש"בראהיעתק.רךאשמושאתקצי רוצגנסיא

.לין'תפקון'תובמדרח"םתפיהן'הלש-" _ב"הנ"פם"ב,רכ

,א,להמנחיתן"שיה"תיד,שםרבאשמישאתקטב .ב"ממא"רמ,כבעשיןג"ממוגהת

בזההממורהעל.ג"מף'מעא-רת,כבעשין.ג-סםתקסג

.ח"מח"מש"קצהראההזקןר"מאדמי נבק"מא-תתקופד

מיד.ח"םלין'תפהלש-רא'לפישםביי"תקשה .שםע"ושו

'סיא"חזרועאורבשםט"מקמשהזמי"עתקפך ב,הרכוכושמעיתתקםג
.ם" ברוךבשםשםמשהדרשתקסז

תפיליןתיקון.אתר~ ,שםא"רמ,(נא'ע)

א-ורשןיון,"רדיהרב.בו"סחייםזקות"תקמח

תוכחומן,מ"הבארחותכתיבה"ד'"בבהובאי י-1"נ.לין'תפקין'תבמדרש-יראב"הנ"פם-מהרתן

,מקיםה"דב,צהעירוביןתקביס_שם

.לין'תפתיקיןבגררתקע .ש"להראלין.תפהלבסיףמועתקתקעא

.מבזךח(.גן)ת"'גד'יראה,ג"מקנלב"מתקעב .קשהוכןה"דתקעג

,ג"חמוףתפיהןהלתסעד התפורוחבתקעה

,אצבע.כרוחבלין' .רט"נתקעו



קכזלבתפיליןהלכות

בלימתכביבתגםנדחקרךשהואהעורמ"מתוכהולאהאותיותגוףחקיקתוהאצורתה

תובותודוחקיןבובולמיןוחוכותיהבושוקען"השישגוף'הגדפוכי"עשבדפוכן"השי
תוכותת7טחקוהאבעורן"השי

אלאתוכותחקפכלושלאתוכותלחק11ן"בשילחוששאין"אומרימת7לויש
בתורה]כתיבהת7בהןשנאמרובגסתורהבכפרוכןומווזותתפיליןשלבפרשיותת7לן

וכןבהכתיבהמכינילמשהבהלכהנאמרלא11ן"בשיאבל"]חקיקהת7ולאכתיבה
:נ]האית7לכבראלחושמזבכ"ואעפ]]בדפוכת7לעשותהפשומהמנהג

הואהיה1ראראשנשלנרןד'נשלמןי]""'מכינלמשההלכהתפיהןשלתיתיראמז

דףכעיןונראההבתיםפילבכותלסמהעורשישיםדהיינוארמיבלשון"]גשרתי
.גשרשל
שעורדהיינוראשבשלביןידבשלבין,]מכינית7למשההלכהתפליןשלמעברתאוכן

על.בתוכההרצועהלעבורכפולהתהיהוהבלימהאחדמצדובולסארוךיהיההתיתורא
.תסימעברתא11בלימהנקראכן

"]ממשתןמרובעיהיההתיתוראדהיינוהתפיליןמושבשמקוםמכינילמשהשהלכהולפי
תהאשלא(התיתוראריבועשמכתייםבמקום)צדדין'מבהמעברתאלחתוךצריךלפיכך

:ן]התיתוראת7ריבועניכרשיהיהכדיהתיתורארוחבכמו(שם)רחבההמעברתא

נגללתשמשהכמוביתהבתוךכשנותנה'ת7לתחלתהמכופהפרשהכללגלולצריךמזז
:]'חת7"רפ'כיד"ביושנתבארממעםלהיפוךולא"'שמעת7כלפימאחד

י'בקלףת7אוכממליתהפרשיותאתלכרוךמכינילמשהשהלכהנ'אומרימת7יש,מזך
.,'חולקיןת7ויש"'פכוליןת7כרכןלאואם

."'ת7אחריםלואיןאםבדיעבדכשרותכרכןלאאםאבלתמןלכתחלהבקלףלכרכןונהגו
הלכה11שכריכהשכיוןורצועותת7יןלבתיםהכשרבקלףאלאמלכרכןמקפידיןויש

האמירממיןולאי"לפיךהמוהרממיןלהיגהשצריכיםירציעיתם.כנתדינהמכיסלמשה
:"תיבהלהקפידאיןאיכזרבהשייךשלאבממליתאבל

,טק"מא-תתקש מא"חזרועאורבישיםה"מךמשהדרכיתקעת

.תקמג" .בייתאוחזתבשח'"ב.כא.איתשאמךברוך

,כבמעץכדגללתקעט מעלעילראהתקפ

,'ף' ,א,ב,ממיתקפא

.י-]בהובאחייםאפרותיקפה .להק"ס,-טתקפג

.מרמעיףע"ישומור,א.להשםרבתקפד תה"דשם."פרשתקפה

.תורא' ארייתקפו

,שםישותמור.מ~ ,ז"נלין'תפ'הלש"ראתקפו

,מ"מנכדלעלוצגזפח מהתרומה'סתקפט

מור.מ"םלין'תפהלש-דא.רם" ,שםושיידע

במדרש-רא.ז"הנ"פמ.]רמ,רה"מהתרומה,סתקצ תפילתיקין

,מידף'מעע"ושיסיר.ן'

.ב,לאמנחותתקצא מעתקצב

"
ה"יבפשםם"ברמבשכתבהמעםוראה.ד.

,היו דמגא"פירושלמיתקצג

נ"פם-]הרח"מפ,מ"הלה' תפילין'הלסוףש"בראהיעתקרבאשמישא.א"ה

,תפלין;,תיקסדרש"ברא.והובא .שםש"ירארבאשמושאתקלד

.שםם"רמבתקצה סימוףהתרותה'סתקצר

.לין'תפתקוןבמדרש-רא.רה' ,(ב,')תפיליןהלמופניוצגלצז

.םק"מא-ת.7.]ח.תקצ מק-סםתקצט

'הלתיימוניותבהגהותהיבא,קם" 'הלהיםארחות,(קושמארפוס)נ"פלין'תפ

.כבן'הם~ג"ממיראה,שםע"שי,כי"םלין.תפ כדלעתר

,ג"ושמיידל' ,ק"בממכתיבה"די-בחרא
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"את"~המהורמתחיהאובהמהשערהפרשהעלשעריממעילמשההלכהמס:
שמתחלהאתיי"וילמעלההקלףיכרוךכךואחרהפרשהגוףעלהשערשיכרוך

.הקלףגביעלהשערכ"ואחהקלףעליהםיכרוך
כשרקלףעליוכורכיןכךואחרהפרשהעלשערשכורכין"תישניהםידילצאתונוהגין
וחו

~
.שערעליווכורכיןרין
שערשיהיהונהגו

~
מצאלאואםיחמאתיןולאהעגלמעשהשישורכדי,עגלתישלה

."נקיתישיהיהערבתחלההימיבהשערורוחץשורבשלאופרהבשלכורךעגלשל
פחותראששללבתיםחוץיוצאה~שערקצתשיהיהואמרותיי.הנהירהנוהרוחכמי
.שעורהמאורך

שיצאומזבשמועאםוהיהמפרשתא"ויקדשמפרשתיהיההיוצאשהשער'תיאומריםיש
:"'קדשתילפרשתהפונהבצדשמועאםוהיהמפרשת

מפרשמעמידיןכדרךלכתחלה]'תיביתהבתוךמעומדקופה~להיותצריכהפרשהכלע
)'תיכשרהמושכבתשםנתנהואםבהיכלתורה

העליונהששימהבעניןשםיניחםאלאבבתיםהפרשיותלהפךשלאי'תיליזהר(,ם)וצריך
.הבתיםפהלצדלסמההתחתונהושימההבתיםבראשלמעלהתהיה

נגדעומדשהוא)הקוראתיןימיןלצדמונחיהיההפרשהשראשליזהרישולכתחלה
הנחתןשמדרמצינושהריכהלכתןלפניומונחיןיהיוולקראןלפתחןבאשאםהמניח
ימינושלקדשפרשתמתהלהככדרקיראשיהיההקוראימיןלפיממורריםהןבבתים
:י"דתי"ל'בסיש"כמשמאלושלהפרשיותושארוהיהפרשתכ"ואח
שיתנןובלבדביניהםריוחאיןאפילוי'כשרותתיאחדבקלףפרשיות'הרכלכתבאםעא

כלביןמשיחהאוחוםשיתןוצריךן'בביתהתימושכבתאחתכל"'בתימתי'בר
להבדילה]לכיתתיבית

~
"]מזהתיה

אחרוןקינמרם

]]תיי"לרשמושכבפלולבדיעבדדאפילו,[רפוטלימןלוףדעהביורהעיין'נוליזהרוצריךט0)

.מודהי"רשואף,כשהפך,שבוכל,בזיוןמשום)]תיתםלרבנוומעומד

.נ"ישד"'םלעילוראה,א,קחשותברייתאחרב תפיל'הלסיף.ש"בראהועתקרבאשמושאחרג

ג"ממ.ן' מק-סחיראה.כבן.עש

,קנג" ,החחפיגח-רטןתדד

.מדף'מעא"רמ,מה"מאגודירה ,ה"הג"מם-ימותוו

.שםע"זי .ן'תפילהלמיףש"בראהועתקרבאשתושאתרז

.שםע-ו~.אמסנזרניי-חךבשםי"בתרח דשכריש,ב,ר4ב"זהתרס

ק"סא"מ.יף'מעלין'תפ'נ' .מא

.בתחלתון'התפלסודיעקבתילעתתרי .שםא-ת.(הזהרל"וזה"ד)חוליןממכתה-שלתריא

ן'תשלהלכותפוזמי,תפליןקון'תבמדרש-ראתריב (

.מהף'מעע"ושיסיר,(ג,א'

גשםאביהב'"ומהרודיה'"הרוכתבה"די-1חריג "מהר

דףמנחית'תוס'סי)מבק"מא-מ,הבבבן' ,(כהוזהן'לענ,רעביראהאה"דלג

,א-וקוער.,כ"ססוףחייםאוקווהתדיד תימתתנטו

.(נ;ק';)תפיליןתקן.מס"פזפי" .אמעיףתרטז מזר,ב,לזתנחותברייתאתריו

.מזף'מעע"ושי .ר"המ'ב'נתירוחםמינוחרית

א-ת.חביםבן'"מהרבשםאביהב'"ומהרה"די-ךתריס

.שת"ת]תדב פתדכא
חיםר'עב'1ה.ר'.בבהכא.'ר"פהתרשה' .התפירה

צרוגםה"דבמדורה"~

.ך.
.עבדאה"דאלגמנחיתתרבב .שם'תוםתרכז
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קלףעלנכתבותפרשיתהדכשכלתקאאלאץהבדלההצרכושלאתיתאומרםש,

.כללמשיחהאוחוםצ"אכהלכתןקלפים'דעלכתובותהןאםאבלאחד
כלניןמשיחהאיהופלהעבירצריךקלפים'רעלכתובותהןשאפילו,]אומרימתיויש
.לביתבית
העבירלאאםאבללכתחלהן]לביתתיביתכלבין,]התפירהתיחוםלהעבירנוהגיןוכן

:'האככבראשהעיקרח]כשרתי

לתחלתןמכופןולגללןוקלףשערלכריכתן]ראשתיכשלדינןידשלפרשיותעב
שנתבארממעםאחדקלףעללכתבןצריךשלכתחלהאלאקופות~לביתןולהכניכן

ששמחוהוא"תיןיצאראששלכמובתים'ברוהניחןקלפים'דעלכתבןואםתיןלמעלה
כמומבחוץאחדאותשיהיהשצריךמפניאחרכביתנראיםשיהיובתים'הרעלעור

לדבקצ"ואשיצאאחדבביתוהניחןקלפים'רעלכתבןאםל"ואצ]תיילמעלהשנתבאר
דהינוכשרתייידבקלימולהרין~ונבדבקתיינלדבקןהמנהגכןפיעלואףיחדהקלפים
:"בפיךתיןהמותרממיןשיהיההמהורהמבהמה

בהמהשלכגוןבתיםממנולעשותכשרשאינובעוראובזהבהבתיםציפהאםעג
:,פכולימתיןאלוהריממאה

המהוריםתיייחיהאובהמהבגידינתפריןהתפיליןשיהיומכינילמשההלכהעך

קשיםהםואם"תיןלבניםגידיםשהןחיהאובהמהבעקבשישהגידיןלוקחים)
.(אותןרין~ושוומויןכפשתןעשוישיהאעדבאבניםמרככן
ואובלכתחלהתיתשורבגידילתפורשמצוההגאוניםמןבידושקבלהשאומרתייןמיויש

:"תיתלדבריולחוש

מבהמהאותןנומליןשמקצתןידועאם]תיתגיריםמהםלקנותהנכריםלבתילילךאיןעון

אצלהולךשהואשכיוןלפימהורהמבהמהנומליןשהרובפיעלאףתיתנממאה

עלכמחצההקצועשכלהרובאחרבזההולכייאיןבבתיהםקבועיישהםבשעהנכרי
.תיתמחצה
אומריםאנוקביעותוממקוםשפירששכיוןממנולקנותמותרלשוקהביאהנכריאםאבל
.פורשהואהרובמןהפורשכל

.ב"מן'תפילהלכית~-רא.ן.ושיה"דשם'תוסתרבד הלם"רמבוצרנה

,'ר"מהתרוחה'ס,ההאנ"פתפילין' .נאף'מעע"ושיסיר,כבן'עשג-סח

,עדף'מעלקמןתבאר.שתרנו לראות,,למשגע-צרןוגם:שםבמדורונרהתרנו

.בשגגתבדבקמעטנדבקואםם.הבתן.שבבחריצים המופר

הע.שיחדהדקהן.מכבראשבנחתדם'להפרזהר' גידמעבריןולכןממשלמסהערלבית..ביתן.בם'נפרד

נטובלהבחילהבכריממשלמטהלביתביתביןהתשרה ושלא

.א"מסלעיליראה,דנקו' .לחק"מז-טתרנה

,מזמעיףע"ישוטורתרנט ערל

,ג"ושגף'מע רייתא]תרלא

.ב,לרמ~ ,מב."רםלקמןוראה.גהסלףמרלנ

.מ"מהרבשםט"םאטרתרלג

מעיףא-רם.קמג'עליס.תפקין'ת)שטךהוךתולד .כח

.נ"ישד"'םכרלעילתרלה "הטנ"פת-השבלפירוש,ב,ןחסנהזריןתרלו

'"ב.י .מחמגלףשזל,שפהאם,דיה

.מטמעיףע"ישוטור,א,קחשדתךרייתאתרלז .מהק"מא-ט,ט"הג"תם"רמבתרלח

.ן'תפילהלסיףש"בראהועתקרבאשטובתרלט םהתרותה'סוצרם

בשמישאוכתשה"די"הב"לפ,'ר" .רבא

מבף'נעע-שותרמא מהחדטיתל-מהרית"שותרמם

"מבאגודהיבא,ח'ק" ,נמעץע"שי,עד

.נוק"מ".מתרמג מירתרמד
.ג"מ'ק"מד"עע"ושי



לבתפיליןהלכותקל

שרובעניןבכלמהםלקנותמותרממאהמבהמהאותןנומליןשמקצתןידועאיןואם
איןשבודאיגידיםמהםנומליןאיןנאכליןשאינןומאותןמהוריםהםהנאכליםבהמות

.גידיהבשבילבהמתונוחרהנכרי
שהלכהשכיוןעניןבכלמהםלקנותאכזרמוויןגידיםאבלמוויןשאינןבגידים1הוכל

לשמןשחורותהרצועותלעשותשצריךכמולשמןעשייתןשתהיהצריךהןמכינילמשה

11הגידיםומזוית]גתית"ל'בכישיתבארכמומכינילמשההלכההיאשהשחרתןמפני

להיותוצריךעשייתןהיא11מווייתןהציציתשחומיכמו)לשמהלהיותוצריךעשייתןהיא
:"היתילשמהבםלאוונכריס(,לשמהתית

בהןלתפורוכשריםעצמןכגידיםהןהקלףמןהנעשיןשחומין"שאומרתיתמיישען

בחומיןלתפורמצויםגידיםשאיןבמקוםדבריותיתןעללכמוךוישותפיליןתורהכפר
:תפיליןממצותלהתבמלשלאגידיםלהםשיזדמנועדאלו

וחוסצדבכלתפירות'גשבמיםב"יכנגדתפירותב"ילתפורתיןהגאוניםבידקבלהעז
אותפירותג"מיפיחתואם"~תיותפירהתפירהבכלרוחות'מננובביהיההתפירה

)~לביתתיכמוךאלאהביתבתוךהתפירהשתהיהצ"וא]~פכלתילאהוכיף במקוםהתיתוראשלהכפלים'בביןונכפלמתפשההביתעורשיהיהצריךמקיםמכל.

(הביתמגוףנחשבשהוא)מהביתהמתפשםבעורגםהתפירהשתהיהכדיי~התפירהתי

ונמצא
גי

שתפיליןמכינילמשההלכהשהרי]~פכולתילאוואםבתיתוראתפורהבית
גםלרבעצריך1השמפניי"תהתיתוראולאתפיליןהנקראיםהםוהבתים"תפוריןתייהיו

למשההלכהמרובעותתפיליןשאמרותיימפניהתיתוראבריבועדיולא"~הבתימתיגוף

:תפיליןשלתיתוראנקראתוהתיתוראתפיליןהנקראיםהםוהבתיםמכיני

ויחוורמשםכולו.ימלנהתפירהבאמצעהתפירהחוסנפכקשאםמחמיריןתיןישעח
לפהוקוכופוחוקאינובודאיהתפירהבשעתשנפכקשכיוןאחרבחוסמחדשויתפור

נפכקולאמתחלתוקצרהחוסאםאבלכלוםואינו"תיןהואכפכוקלפכוקהעומדוכל
:אחדבחומהתפירהכלשתהיהצ"ואאחרבחומלגמוריכול

המעברתאלתוךהרצועהשהכניכשלאחר]מכיניתיןלמשההלכהתפיליןשלקשרעכו
י"שראותיותלהשלים)"ידתיבשלד"יווכמיןראשבשלת"דליכמיןקשריעשה

.ראששבשלן"השיעם

.הף'מעמרמה .מכדפיההרמו
.נ"פד-ג"מא'' .נ"הנב"תלעילגםראה,,שםא"מוצדמז

.ב"מסוףן.תפיל'הלהנישוךוצרמת _י-]תרמס

סיר.ן'ל'תפ'הלמוףש"בראהיעתקרבאשתושאחרג

,נאף'מעע"ושי '"ובב.ן'תפילקין'תבמדרש"רא,'"הג"כם"רמבתרגא

בשמושאמפרשיםשכךכתבהתפירהוהוטה"ד תיר,רבא

,שםע"ושי .(ד,יא)ן'ל'תפהלמושמי,רבאשמושאתרגב

,מזק"מא-מתרנג הלש-ראתרנך

ת"שי.א"מנלבום.שור.ט'.םתפילין' .לח"ממשאטן-רת

.שםמפאנירעעתרנה ,ג"ושד"מעכדלללתרו

.קו"סא"ח'צנארן,7"סח"האומר'אבנ'ועטונז הקר

,אגא"חהלכות' ,ט"נמעיףלעילגםוראה,רם"םהתרומה'סתרנת

.(ג,א')תפיליןהלמרדכי,א,להמנהותתרנט א-ת.ח"].אמכנררניי"חבשםעידיכתבה"ד."בתרס

,לסק"ס,"שער.מחק"מ עתרסא

ה"חהלכות.חקר.י"םסיףח"האוצ"צת"שי" ,א,נד

.ב,להמנחית]רתרטיב ש"בראהועתקרבאשמושא.קשרה"דשםי"פתרסג

ל.לעיראה,נבמעיףע"ושיטור.ן'תפיל'הלמיף .מ
,ץ.וםד"םבו'
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ראששלהקשרכ"ואחן"השייעשהשמתחלהכמדרותיההשםלהשליםליזהרשיב
.השםאותיותכמדרכךאחרידשלוקשר

פניםמצדללא]תיןהדןמצדאלאת"דליכמיןנראהשיהיהצריךאיןראששלוהקשר

:צדדין'מבת"דליכמיןנראהשיהיהבעניןלעשותונוהגיןוישהראששכלפי

הםידשלשהתפיליןלפיהזרועלרוחב,ידתהשלהביתעלעורלהעבירונוהגיןפ
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