
 ד"ל - מנחות -בקיצור 

 לבריאות והצלחת

 שמואל בן זכריה וקלרה אידל. מרים בת יהושע ומרתא

 פתחיה בן יאיר וחנה. חגית בת שמואל ומרים 

 וילדיהם דרור הלל ואשר יש'

 עודד בן שמואל ומרים. מעין בת אפרים ואורלי

 וילדיהם ידידיה רננה שירה אמונה

 ושרה. תמר בת שמואל ומריםרועי בן משה 

 לרפואת חיים שמואל בן סימה

 לעילוי נשמת פרל בת רבקה ע"ה

 

 לעילוי נשמת 

 ע"ה בת יבלחט"א יעקב אליהו ושרה הורביץשולביץ אלישבע 

 

 לעילוי נשמת 

 הבחור שמואל אלעזר ז"ל בן יבלחט"א נתן ואביבה הורביץ

 הפתוח מן הבית לעלייהלול 

הדרך שבה היו עוברים מהבית לעלייה היא, על 

ידי סולם או מדרגות, שהיו נמשכים מהבית 

שהיתה ]=חלון בתקרת הבית[, לעליה דרך ארובה 

 פתוחה מהבית לעליה.

ורגילים היו לעשות מחיצה סביב אותו סולם, בין 

למטה בבית, ובין למעלה בעליה, ]ולעשות 

די שלא יכנסו אלו לתחום אלו למחיצות דלת, כ

בלא רשות[, וכשיש למחיצות הללו צורת הפתח 

למטה ולמעלה, יש לעשות מזוזות למטה 

ולמעלה, ]ואם יש רק מצד אחד מחיצות עם צורת 

 הפתח באותו צד יעשו מזוזה[.

 

 שיש לה ארבעה פתחים]=חדר[ אינדרונא 

, חייב בארבע מזוזותחדר שיש לו ארבעה פתחים, 

מזוזה לכל פתח, ואף על פי שרגיל לצאת באחד 

 מהפתחים יותר מהאחרים.

אם היו לחדר שני , לפירוש ראשון של רש"י -

, אין הדין כנ"ל, ורגיל לצאת באחד מהם, פתחים

, והפתח השני אלא אותו פתח לבדו חייב במזוזה

פטור כי הוא נחשב כאילו בטל מהיות פתח. ורק 

הדין הוא כנ"ל,  כשיש לחדר יותר משני פתחים,

שאף על פי שרגיל לצאת בפתח אחד, כל הפתחים 

חייבים במזוזה, כי שני פתחים ]או יותר[ אינם 

בטלים מחמת האחד, ורק פתח אחד בטל מחמת 

 חבירו.

גם אם היו לחדר שני , ולפירוש השני של רש"י -

, הדין כנ"ל, ורגיל לצאת באחד מהם, פתחים

נעשו שניהם . ובתנאי שכולם חייבים במזוזהש

ליציאת כל בני הבית. אבל פתח שנעשה ליציאת 

 אדם אחד בלבד מבני הבית, פטור ממזוזה. 

 

 פיתחא דאקרנא

לדברי אמימר, פתח שבקרן זוית של הבית חייב 

במזוזה, אף על פי שאין לו פצימין ]=עמודים של 

צידי הפתח[, כי ראשי הכתלים נחשבים כפצימין 

 והרי זו צורת הפתח.

 

 

 ין שיש לתת את המזוזה מני

 בפתח מצד ימין של הנכנס

מבואר בברייתא, שדין זה, שיש לתת את המזוזה 

מהכתוב בפתח, מצד ימין של הנכנס, למד 

ם ַעל ְמזּוֹזת  יֶתָך "ּוְכַתְבתָּ ֶריָך", בֵּ לשון שנשמע כּוִבְשעָּ

כלומר יש לתת את המזוזה וכניסה, ביאה 

 .במקום שאדם נכנס תחילה לביתו

כך הדין הזה למד, מאחר שידוע,  –< לדעת רבה 

שכשאדם מתחיל לצעוד, הוא עוקר תחילה את 

 ]=כי עקר איניש כרעיה דימינא עקר[,רגלו הימנית, 

אם כן הנכנס לבית, מכניס תחילה את ימינו, 

ומאחר שיש לתת את המזוזה כדרך הכניסה 

 לבית, יש לתת את המזוזה מימין הנכנס.

בר אחא משמיה דרבא בר < ולדעת רב שמואל 

עניין זה, שדרך כניסה היא מימין, מבואר  –עולא 

ד ַוִיֹקב ֹחר ְבַדְלתֹו ַוִיֵתן בכתוב,  ע ַהֹכֵהן ֲארֹון ֶאחָּ דָּ "ַוִיַקח ְיהֹויָּ

ִמיןֹאתֹו ֵאֶצל ַהִמְזֵבַח  ה ְבבֹוא ִאיש  ִמיָּ מָּ ְתנּו שָּ ֵבית ה' ְונָּ

א ֵבית ה'", ַהֹכֲהִנים ֹשְמֵרי ַהסַ  ל ַהֶכֶסף ַהמּובָּ שמבואר ף ֶאת כָּ

בכתוב הזה, שכשהיה אדם נכנס לפתח העזרה 

המזרחי, והולך לכיוון מערב, היה נותן את הכסף 

בארון שמימינו שהיה נתון אצל הקיר הצפוני של 

ִמין ְבבֹוא  המזבח, ומתוך שנאמר על כך "ִמיָּ

 ִאיש", לשון ביאה, למדנו, שהימין היא דרך

הביאה, ואם כן כל דבר שיש לעשותו דרך ביאה, 

יש לעשותו בימין, ובכלל זה קביעת המזוזה שיש 

 לעשותה דרך ביאה.

 

 אחד ]קורה[פתח שאין לו אלא פצים 

 . < לדעת חכמים

, אלא אם כן יש לו צורת אין הפתח חייב במזוזה

 פתח משני הצדדים של הנכנס. 

, שמצוות שנאמר "ְמזּוֹזת" בלשון רבים, ללמד –

מזוזה מתקיימת בפתח שיש בו שתי מזוזות 

 ]=פצימים[.

 .< ולדעת רבי מאיר ורבי ישמעאל ורבי עקיבא

]כגון , חייב במזוזהגם פתח שיש לו פצים אחד, 

שהיה הפתח בקרן זוית, וציר הפתח הוא הזוית, ואין 

אחריו כלום ואם כן רק מהצד השני של הפתח יש 

 לפתח פצים[.

עאל דין זה למד מתוך שנאמר לדעת רבי ישמ –

פעמיים "ְמזּוֹזת" בלשון רבים וכלל בידינו שאין 

ריבוי אחר ריבוי אלא למעט כלומר אין צורך 



 

בפתח של שני מזוזות, ודי במזוזה אחת כדי 

 לחייב את הפתח מצוות מזוזה.

ולדעת רבי עקיבא דין זה למד מהכתוב בעניין  –

ם ַעל פסח מצרים  ה ֶאת ַהדָּ אָּ ַבר ה' ִלְנֹגף ֶאת ִמְצַרִים ְורָּ "ְועָּ

ַסח ה' ַעל ַהֶפַתח ְולֹא ִיֵתן ְשֵתי ַהְמזּוֹזת ַהַמְשקֹוף ְוַעל  ּופָּ

ֵתיֶכם ִלְנֹגף",  בֹא ֶאל בָּ שלא היה צריך לכתוב ַהַמְשִחית לָּ

כדי ללמד שיש לתת על שתיהן, שכן ַהְמזּוֹזת" י "ְשתֵ 

גם אם היה כתוב רק "ַהְמזּוֹזת", מאחר שהוא 

לשון רבים, היינו יודעים שהכוונה לשתיהן, 

ומתוך שבכל זאת כתבה תורה "ְשֵתי ַהְמזּוֹזת", 

למדנו, שכשלא נאמר "ְשֵתי", אף על פי שנאמר 

]=זה בנה אב כל  "ַהְמזּוֹזת", הכוונה למזוזה אחת,

 מקום שנאמר "מזוזות" אינו אלא אחת[.

< ומר שמואל עשה כדעת רבי מאיר, אף במקום 

שהפצים היה בצד שמאל של הפתח, ונתן את 

 המזוזה בצד שמאל. אולם רב פפא הקשה עליו. 

 

 על מה המזוזה נכתבת

ם ַעל ְמזּוֹזת ֵביֶתָך  אף על פי שנאמר, "ּוְכַתְבתָּ

ֶריָך" , אין הכוונה שיכתבו על המזוזה ּוִבְשעָּ

ם", ללמד ]=הפצים[  עצמה, כי נאמר "ּוְכַתְבתָּ

שתהא כתיבה תמה, ואין כתיבה תמה על קירות 

עצים ואבנים, אלא על דבר הראוי לכתוב עליו, 

וכוונת הכתוב, שתחילה יכתבו, ואחר כך יתנו את 

 הכתב על המזוזה.

 ויש ללמוד בגזרה שווה, על איזה דבר המזוזה

נכתבת, שנאמר בעניין זה לשון כתיבה 

ם", וכן נאמר במקום לעניין גיטין לשון  "ּוְכַתְבתָּ

ּה ֵסֶפר ְכִריֻתת", ומכאן שכשם  ַתב לָּ כתיבה, "ְוכָּ

, ]כלומר על קלף[, כמפורש בו שהגט נכתב על ספר

. ושניהם על ספר"ֵסֶפר", כך המזוזה נכתבת 

מר, , כי כך היא כתיבת ספר, שנאבדיונכתבים 

ֵאֶלה  ִרים הָּ ל ַהְדבָּ א ֵאַלי ֵאת כָּ רּוְך ִמִפיו ִיְקרָּ ֶהם בָּ "ַויֹאֶמר לָּ

 ַוֲאִני ֹכֵתב ַעל ַהֵסֶפר ַבְדיֹו".

אבל אין ללמוד בגזרה שווה מדין כתיבת התורה 

אחר עוברם את הירדן, שנאמר בו לשון כתיבה, 

ִנים", ואינו על ספר אלא על  ֲאבָּ ַתְבתָּ ַעל הָּ "ְוכָּ

אבנים, ]ויחקוק את המזוזה על אבן תלושה 

ואחר כך יקבענה על הפתח[, כי דין מזוזה דומה 

יותר לגט, ששניהם נוהגים לדורות, ואינם 

ככתיבת התורה אחר עוברם את הירדן שאינה 

 נוהגת לדורות.

 

 פרשיות התפילין כסדר כתיבתם בתורה

ל ְבכֹור  ַקֶדׁשי'[ ַוְיַדֵבר ה' ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר. -]שמות י"ג א' ִלי כָּ

ה ִלי הּוא. ַויֹאֶמר ֹמֶשה  ם ּוַבְבֵהמָּ דָּ אָּ ֵאל בָּ ל ֶרֶחם ִבְבֵני ִיְשרָּ ֶפֶטר כָּ

אֶתם ִמִמְצַרִים ִמֵבית  כֹור ֶאת ַהיֹום ַהֶזה ֲאֶשר ְיצָּ ם זָּ עָּ ֶאל הָּ

ֵמץ ֵכל חָּ ִדים ִכי ְבֹחֶזק יָּד הֹוִציא ה' ֶאְתֶכם ִמֶזה ְולֹא ֵיאָּ . ַהיֹום ֲעבָּ

יָּה ִכי ְיִביֲאָך ה' ֶאל ֶאֶרץ ַהְכַנֲעִני  ִביב. ְוהָּ אָּ ַאֶתם ֹיְצִאים ְבֹחֶדש הָּ

ְך  ֶתת לָּ ֱאֹמִרי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאֹבֶתיָך לָּ ְוַהִחִתי ְוהָּ

ה ַהזֹאת ַבֹחֶדש ַהזֶ  ֲעֹבדָּ ַבְדתָּ ֶאת הָּ ש ְועָּ ב ּוְדבָּ לָּ ַבת חָּ ה. ֶאֶרץ זָּ

ֵכל  ִשְבַעת יִָּמים תֹאַכל ַמֹצת ּוַביֹום ַהְשִביִעי ַחג ַלה'. ַמצֹות ֵיאָּ

ל  ֶאה ְלָך ְשֹאר ְבכָּ ֵמץ ְולֹא ֵירָּ ֶאה ְלָך חָּ ֵאת ִשְבַעת ַהיִָּמים ְולֹא ֵירָּ

ה ה' ִלי  שָּ ְגֻבֶלָך. ְוִהַגְדתָּ ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַבֲעבּור ֶזה עָּ

ִים. ְבֵצאִת  יֶניָך י ִמִמְצרָּ ין עֵּ ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזָכרֹון בֵּ

ִים.  ה הֹוִצֲאָך ה' ִמִמְצרָּ קָּ ְלַמַען ִתְהֶיה תֹוַרת ה' ְבִפיָך ִכי ְביָּד ֲחזָּ

ה. ּה ִמיִָּמים יִָּמימָּ ה ַהזֹאת ְלמֹוֲעדָּ ַמְרתָּ ֶאת ַהֻחקָּ  ְושָּ

ה' ֶאל ֶאֶרץ ַהְכַנֲעִני ַכֲאֶשר י ְיִבֲאָך ְוָהָיה כִ ט"ז[ -]שמות י"ג י"א

ל  ל ֶפֶטר ֶרֶחם ַלה' ְוכָּ ְך. ְוַהֲעַבְרתָּ כָּ ּה לָּ נָּ ִנְשַבע ְלָך ְוַלֲאֹבֶתיָך ּוְנתָּ

ל ֶפֶטר ֲחֹמר  ִרים ַלה'. ְוכָּ ה ֲאֶשר ִיְהֶיה ְלָך ַהְזכָּ ֶפֶטר ֶשֶגר ְבֵהמָּ

ֶניָך ִתְפֶדה ְבֶשה ְוִאם לֹא ִתְפֶדה ַועֲ  ם ְבבָּ דָּ ַרְפתֹו ְוֹכל ְבכֹור אָּ

יו  ַמְרתָּ ֵאלָּ ר ֵלאֹמר ַמה זֹאת ְואָּ חָּ ְלָך ִבְנָך מָּ יָּה ִכי ִיְשאָּ ִתְפֶדה. ְוהָּ

ה  ִדים. ַוְיִהי ִכי ִהְקשָּ נּו ה' ִמִמְצַרִים ִמֵבית ֲעבָּ ְבֹחֶזק יָּד הֹוִציאָּ

ל ְבכֹור בְ  ם ְוַעד ַפְרֹעה ְלַשְלֵחנּו ַוַיֲהֹרג ה' כָּ דָּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְבֹכר אָּ

ל ְבכֹור  ִרים ְוכָּ ל ֶפֶטר ֶרֶחם ַהְזכָּ ה ַעל ֵכן ֲאִני ֹזֵבַח ַלה' כָּ ְבכֹור ְבֵהמָּ

ַני ֶאְפֶדה.  יֶניָך בָּ ין עֵּ ִכי ְבֹחֶזק ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטֹפת בֵּ

ִים. נּו ה' ִמִמְצרָּ  יָּד הֹוִציאָּ

ַהְבתָּ ֵאת  ְׁשַמעט'[ -]דברים ו' ד' ד. ְואָּ ֵאל ה' לאֵֹקינּו ה' ֶאחָּ ִיְשרָּ

ִרים  יּו ַהְדבָּ ל ְמֹאֶדָך. ְוהָּ ל ַנְפְשָך ּוְבכָּ ְבָך ּוְבכָּ ל ְלבָּ ה' לאֶֹקיָך ְבכָּ

ֶניָך ְוִדַבְרתָּ  ם ְלבָּ ֶבָך. ְוִשַנְנתָּ ֹנִכי ְמַצְּוָך ַהיֹום ַעל ְלבָּ ֵאֶלה ֲאֶשר אָּ הָּ

ם בְ  ְכְבָך ּוְבקּוֶמָך. בָּ ּוְקַׁשְרָתם ִשְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבשָּ

יֶניָך ין עֵּ ם ַעל ְמזּוֹזת ֵביֶתָך ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת בֵּ . ּוְכַתְבתָּ

ֶריָך.   ּוִבְשעָּ

ַתי ֲאֶשר ִתְשְמעּו ֶאל ִמְצֹוְוָהָיה ִאם ָׁשֹמַע כ"א[ -]דברים י"א י"ג

ל  ְבדֹו ְבכָּ ה ֶאת ה' לאֵֹקיֶכם ּוְלעָּ ֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהיֹום ְלַאֲהבָּ אָּ

ַתִתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְבִעתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוש  ל ַנְפְשֶכם. ְונָּ ְלַבְבֶכם ּוְבכָּ

ְדָך ִלבְ  ַתִתי ֵעֶשב ְבשָּ ֶרָך. ְונָּ ֶנָך ְוִתיֹרְשָך ְוִיְצהָּ ַסְפתָּ ְדגָּ ֶהְמֶתָך ְואָּ

ֶכם ֶפן ִיְפֶתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶתם ַוֲעַבְדֶתם  ְמרּו לָּ . ִהשָּ ְעתָּ בָּ ַכְלתָּ ְושָּ ְואָּ

ַצר ֶאת  ֶכם ְועָּ ה ַאף ה' בָּ רָּ ֶהם. ְוחָּ ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְשַתֲחִויֶתם לָּ

ּה ַוֲאַבְד  ה לֹא ִתֵתן ֶאת ְיבּולָּ מָּ ֲאדָּ ר ְוהָּ טָּ ַמִים ְולֹא ִיְהֶיה מָּ ֶתם ַהשָּ

ַרי  ֶכם. ְוַשְמֶתם ֶאת ְדבָּ ה ֲאֶשר ה' ֹנֵתן לָּ ֶרץ ַהֹטבָּ אָּ ה ֵמַעל הָּ ְמֵהרָּ

ּוְקַׁשְרֶתם ֹאָתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם ֵאֶלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְשֶכם 

יֶכם ינֵּ ין עֵּ ם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת בֵּ ם ֶאת ְבֵניֶכם ְלַדֵבר בָּ . ְוִלַמְדֶתם ֹאתָּ

ם ַעל ְבִשְבְת  ְכְבָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְכַתְבתָּ ָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבשָּ

ֶריָך. ְלַמַען ִיְרבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל  ְמזּוזֹות ֵביֶתָך ּוִבְשעָּ

ַמִים ַעל  ֶהם ִכיֵמי ַהשָּ ֵתת לָּ ה ֲאֶשר ִנְשַבע ה' ַלֲאֹבֵתיֶכם לָּ מָּ ֲאדָּ הָּ

ֶרץ. אָּ  הָּ

 

 יבת התפיליןכת

ארבע פרשיות כתובות בתפילין, פרשת "שמע", 

ופרשת "והיה אם שמוע", ופרשת "קדש לי כל 

בכור" ופרשת "והיה כי יביאך", ואין התפילין 

כשרות, עד שיהיו כל הפרשיות כתובות בהן 

בשלימות, שנאמר בכל הפרשיות הללו לשון הויה 

מעכבת את בשלימות "והיו", ללמד שכתיבתן 

 הכשרן.

אלא אף , רון אות שלמה הן נפסלותולא רק בחס

. ]רש"י מפרש שהכוונה בחסרון קוצו של יו"ד

ורבינו תם מפרש לחסרון הרגל הימנית של היו"ד. 

 שהכוונה לחסרון כפיפת ראשו של יו"ד[.

אלא שאינה מוקפת , ואפילו אם כל האות שלמה

, ]כגון שהיו שתי אותיות מכל צדדים]=קלף[ גויל 

 .זה פסולהרי דבוקות זו לזו[, 

 

 קרויים בתורה טוטפות]של ראש[ התפילין 

י"מ תכשיט שעל הראש שאצל המצח  –לשון טוטפות 

קרוי טוטפות. וי"מ שטוטפות הוא לשון הבטה, 

 והתפילין קרויים כן, משום שהם בראש בין העיניים.

תפילין לשון ויכוח הוא כמו "ַוַיֲעֹמד  –לשון תפילין 

ס ַוְיַפֵלל" שעשה פלילות עם קונו ונקראים כן על  ִפיְנחָּ



 

שם שהם עדות והוכחה שהשם נקרא עלינו ויראים 

 ממנו.

 

 תפילין של ראש

מתוך שנאמר בתורה  –לדעת רבי ישמעאל 

ֹפת"   ]בפרשת שמע והכתיב לשון יחיד["ְלֹטטָּ

ֹפת" ]בפרשת והיה אם שמוע והכתיב לשון  "ְלֹטטָּ

ֹפת" יחיד[ יביאך והכתיב ]בפרשת והיה כי  "ְלטֹוטָּ

הרי כאן ארבעה, למדנו, שיש לכתוב  לשון רבים[

את ארבע פרשיות תפילין של ראש, על ארבעה 

קלפים נפרדים, ולתת כל אחד בבית בפני עצמו, 

 סך הכל ארבעה בתים.

מתוך שנקראו התפילין בשם  –ולדעת רבי עקיבא 

"טטפת", יש ללמוד לעשותם ארבעה קלפים 

שם זה הוא ארבעה,  בארבעה בתים, כי משמעות

שכן טט פירושו ]בכתפי[ שנים, וגם "פת" פירושו 

 .]באפריקי[ שנים, סך הכל ארבעה

ומכל מקום, לדברי הכל, אין הכוונה שיש לעשות 

ארבעה בתים נפרדים לגמרי זה מזה, כי נאמר 

רֹון ֵבין ֵעיֶניָך", זכרון בלשון  ]בפרשת קדש[ "ּוְלִזכָּ

עושה בית ונות, אלא יחיד, ואין לעשות כמה זכר

, וחולקו מתוכו לארבעה, לתפילין מעור אחד

וצריך שיהיה החריץ שבין הבתים ניכר מבחוץ, 

 ואם אינו ניכר, התפילין פסולות.

ונותן , וכותב התפילין על ארבע פרשיות נפרדות

 .כל פרשיה בבית בפני עצמה

ובדיעבד גם אם כתב כל הפרשיות על קלף אחד 

 כשר:

ן הדין בדיעבד, רק אם היה ריוח כ –לדעת רבי 

בין הפרשיות, באופן שיוכל לתת כל פרשה בבית 

אחר, ]שלאחר שכתבם בעור אחד, יחתוך את 

העור שבין הפרשיות, עד שיהיה כל הקלף כמין 

]שהוא מחובר בגליון שתחת ארבע אצבעות, 

ויניח כל הפרשיות ובמקום הפרשיות הוא חלוק[ 

 וברים יחד[.פרשיה בבית אחר, ולמטה הם מח

אפילו לא היה רווח בין  –ולדעת חכמים 

הפרשיות אלא הכל כתוב על קלף אחד שאינו 

 חלוק כלל ונתן הכל בבית בדיעבד כשר.

ומכל מקום, לדברי שניהם, כשאין הפרשיות 

חלוקות לגמרי זה מזה, יש לתת חוט בין פרשיה 

 .לפרשיה

 

 תפילין של יד

נכתבות על כל ארבע פרשיותיהן תפילין של יד, 

יָּה ְלָך וניתנות בבית אחד, קלף אחד , שנאמר "ְוהָּ

ַעל יְָּדָך", ללמד, שאפילו  ]סימן בלשון יחיד[ְלאֹות 

לך, כלומר בפנים הבית, שאין ניכר אלא לך, יהיו 

 אות אחד, ולא יהיו חלוקים לארבעה.

ובדיעבד, אם כתב את הפרשיות על ארבע קלפים, 

 והניחם בבית אחד, גם כן יצא.

אלא שמתחילה רבי יהודה היה סבור, שכן הדין 

 בדיעבד, רק אם הדביק או תפר את הפרשיות זו

 לזו.

אולם לבסוף הודה לדברי רבי יוסי, שבדיעבד 

התפילין כשרות כשכתב את הפרשיות על קלפים 

 נפרדים, אף אם לא הדביקם או תפרם.

  

 שינוי תפילין של יד לשל ראש או להיפך

תפילין של ראש קדושתם חמורה מתפילין של 

י נעשה בשל ראש, -ד-. )א( כי רוב השם של שיד

אבל בשל יד אין ל"ת בקשר[, ]השי"ן על הבית, והד

]היו"ד, שיש שם רצועה קטנה כשיעור אלא מיעוטו, 

)ב( שעל רחב אצבע, ובסוף ראשה מעט כמין יו"ד[. 

ֶרץ ִכי ֵשם  אָּ ל ַעֵמי הָּ אּו כָּ תפילין של ראש נאמר "ְורָּ

ְראּו ִמֶמךָּ" ]כפי שיתבאר בעזה"י  ֶליָך ְויָּ א עָּ ה' ִנְקרָּ

 בדף ל"ה[.

עושים אותם תפילין של , של יד תפילין, ולפיכך

 , כי מעלים מקדושה קלה לקדושה חמורה.ראש

אין עושים אותם תפילין , אבל תפילין של ראש

, כי אין מורידים מקדושה חמורה לקדושה של יד

 קלה.

אולם, אם עוד לא הניחם על ראשו, והתנה 

עליהם מתחילה, שאם יצטרך להשתמש בהם 

עשותם של יד, לשל יד, יהיה רשאי, מותר לו ל

]ומאחר שהם חלוקים, ותפילין של יד יש לעשות 

זכרון אחד, כמבואר לעיל, תולה עליהם עור אחד, 

 כדי שמבחוץ יהיו עור אחד, ודיו[.

ולדעת האומרים שהכנה לצורך דבר אינה קובעת 

]=הזמנה אותו לכך עד שישתמש בו לאותו דבר, 

כן הדין אף אם לא התנה עליהם לאו מילתא[, 

כל להשתמש בהם לשל יד, כי כל זמן שלא שיו

השתמש בהם בפועל לשל ראש לא קדשו קדושה 

 חמורה. 

 

 סדר הנחת התפילין בבתים

 שיטת רבינו תם שיטת רש"י
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חננאל ורב האי גאון וכן כתבו התוס' שמפירוש רבינו 
בתשובת הגאונים בשם ה"ר יוסף טוב עלם מבואר 
כשיטת רבינו תם. ובמכילתא ובשימושא רבא משמע 

 כשיטת רש"י.
עוד מבואר בתוס' שאף לשיטת רבינו תם כל זה לעניין 
סדר ההנחה בבתים אבל מודה הוא שסדר הכתיבה הוא 

יח כמו בתורה ואם כן אחר כתיבת והיה כי יביאך מנ
חלק כדי כתיבת ואם היה שמוע וכותב פרשת שמע 

 וחוזר וכותב על החלק פרשת והיה אם שמוע.
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