
This month’s bulletin is a summary of the second half of סימן ל”ב.

In order to satisfy the requirement of kesidran when repairing out 

of order, the proper form of the letter must remain at all times. If the 

letter’s disqualification distorted the form of the letter it is disqualified 

beyond repair, regardless of whether it was so written or occurred 

afterward1. If the disqualification did not distort the features of the 

letter, but the rules of chok tochos required that sufficient ink be erased 

to destroy the letter2, the repair can’t be made3. If the letter is missing 

a significant segment4, it is considered to be distorted even if a tinok 

can accurately recognize it. If neither the disqualification nor the rules 

of chok tochos destroy the form of the letter, the repair may be made 

out of order.

All the parts of a letter need to be connected (except the separate 

hanging parts of the heh and kuf). Even a thin5 separation breaking the 

letter6 invalidates the letter. This may sometimes cause a distortion of 

the letter’s form and be an issue of kesidran. If the break is significant 

enough that it can be easily noticed from a distance7 it distorts the form 

and may not be repaired even if a tinok accurately recognized it8. If the 

break is only noticed upon close scrutiny but a tinok couldn’t recognize 

the letter, it may not be repaired9; if the tinok accurately recognized it, 

it may be repaired10. The Mishnah Berurah concurs with the opinion11 

that in this case it need not even be shown to the tinok and may be 

repaired. If the break is obviously noticed from up close (nikar lehedya), 

the Pri Megadim disqualifies it, but Rabbi Akiva Eiger allows it to be 

repaired provided that a tinok accurately recognizes the letter. If the 

letter separated12 into two distinct letters13 the form is distorted and 

may not be repaired even if a tinok accurately recognized the original 

letter.

The sanctified Names are forbidden to be erased14. Erasing even a 

minute portion of a single letter is prohibited15, unless required to remove 

a disqualification from the Name16. If letters of the Name are touching 

other letters and need to be separated, care should be taken not to 

scratch away any of the ink of the Name; scraping only the edge of the 

other letter. If letters of the Name touched each other from the time of 
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their writing (even if it happened after the letter was formed), they may 

be erased since this is required to repair a definite disqualification17. If 

they touched after completely writing the letters, since it may not be 

a certain disqualification18, it is not permitted to repair by erasing19. In 

cases where it is uncertain when the disqualification occurred, it is 

permitted to repair by erasing20.

The letters must remain written in dyo for the parshiyos to be 

kosher. If the ink wasn’t black at the time of writing, it is not kosher. 

The dyo tends to decompose over time, undergoing some color 

change and crumbling off the klaf. If all of the substance of the dyo 

has disappeared, even if there remains a residual mark (chaludah) 

on the klaf, it is invalid and may not be repaired shelo kesidran. If the 

substance of the dyo remains and it is still black, even though it began 

to lose its original color, it may be repaired by rewriting it even out of 

order; since the writing remains kosher, the new writing is considered 

that it is a part of the old writing that it protects. If the blackness has 

all disappeared and the remaining substance is the reddish brownish 

color due to the aging of the dyo, the Pri Megadim disqualifies but the 

Chasam Sofer permits, recommending to reinforce it with rewriting. If 

this color was really red or not due to aging (it happened soon after 

writing), it is not valid.

The scribe should be cautious not to write the letters of one line 

entering into the space allotted for the letters of another line, even 

though they do not touch. The head of the lamed should not enter into 

the airspace of an alef, heh, ches, chof pesutah21, tav, etc. above, nor 

should a peshutah (sofis) letter or kuf enter into a tes, ayin, or similar 

letter below. If they entered a slight amount and did not destroy the 

appearance of the letter, it is nevertheless valid. If the protrusion was 

great and the appearance of the letter was unrecognized by a tinok22, it 

is invalid and may not be repaired shelo kesidran. If the letter above the 

lamed was a daled or a reish, it became a heh and is invalid regardless 

of a tinok’s recognition23.
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1 S”k 114 (at the end).
2 See se’if 17, 18.
3 S”k 115.
4 S”k 118 regarding the yud’s leg or alef’s yud, as explained in Mikdash 

Me’at 32:25§113.
5 If it is so very thin that it can only be detected against the light, it is 

kosher even unfixed, B”h d”h os (end).
6 Regardless of whether it separated distinct segments of the letter 

(the Mechaber’s examples) or it broke the segment itself (s”k 121).
7 According to the Bais Yosef four cubits and according to the Bach 

one cubit.
8 B”h d”h makiram.
9 S”k 122 (end).

10 S”k 122. This is the Pri Megadim’s stringent view.
11 Rabbi Akiva Eiger
12 See B”h d”h os regarding how large the separation is. The Pri 

Megadim maintains that even a minute separation distorts the 
form. The B”h and M”b s”k 120 decide like Rabbi Akiva Eiger that it 
must be obviously noticeable (nikar lehedya). 

13 E.g. tzadi into yud nun, mem into chof vav, shin into yud ayin, ches 
into zayin zayin.

14 Y”d 276:9.
15 Keses Hasofer 11:4. See Lishkas Hasofer there §9 for opinions about 

the reasoning.
16 Y”d 276:11
17 S”k 126.

18 See se’if 16 B”h d”h keshenichtav.
19 The accepted minhag seems to rely upon the Lishkas Hasofer 

12:15§11 who permits erasing even though they touched afterwards.
20 B”h d”h im.
21 S”k 131 references the opinion that the length of the chof peshutah 

prevents it becoming a heh, differing from a reish or daled which 
become invalid.

22 S”k 132. The bottom of the lamed needs to be covered (as they 
weren’t connected when it was written) and the letter shown as it 
appeared at the time of the protrusion.

23 Ibid. Since a tinok only helps when we are uncertain about the 
appearance, he cannot override our certainty about the invalidity.

1



DAF HAYOMI B’HALACHA MONTHLY BULLETIN

2

The Shulchan Aruch Y”d 274:2 requires the scribe to copy from a 

text (or have it read to him24) and repeat the word aloud to ensure that 

no errors are made. One who is unable to read may not write. Once a 

scribe is familiar with the parshiyos of tefillin and mezuzah, he is not 

required to maintain both safeguards. He may write by heart25, but must 

repeat the word before writing26. If he writes from a text, the Mogen 

Avraham permits him to write without repeating the word, but many 

Acharonim still require repeating the word to sanctify the parshah27. 

When a scribe begins his trade he is assumed not yet to be proficient28; 

as he begins to acquire fluency, he may relax the safeguards in those 

parts he is familiar with29. If the scribe violated these guidelines, as long 

as the text contains no mistake it is bedieved kosher30.

The minimum required size of the klaf upon which the parshiyos 

are written is that which will contain the writing and still remain mukaf 

gevil. There must remain enough space31 above the first line for the 

height of a lamed and beneath the bottom line for the length of a chof 

peshutah plus a bit more to ensure they are mukaf gevil. Some require 

an additional half-fingernail’s width32. Although before the writing on 

the right and after the writing on the left, the barest minimum for mukaf 

gevil is sufficient; the Rema states that the minhag is to leave a bit 

more. Some require enough blank klaf before the writing on the right 

to entirely encircle the rolled up parshah with the blank part, thereby 

protecting the written portion.

Between each line of writing must be left a blank space equal to 

the size of the written line33. Between each word should be left a blank 

space the size of a yud. Between letters of a word should be left only 

a hairsbreadth. Bedieved, if more space was left between letters or 

less space between words, as long as the appearance of each word 

is complete and separate it is valid; when in doubt we consult a tinok. 

Between each posuk there is a machlokes if there needs to be more 

space left. Between each column of the parshiyos shel yad (which are 

written on one klaf) should be left the space of 2 medium letters (tes 

and peh)34.

Because the mitzvah to beautify the tefillin applies even inside 

the batim, the lines should be equally spaced so both sides of the 

column are even - no letters should extend beyond the column. 

When necessary to complete a word that begins within the column, 

it is permitted to extend a few letters into the margin. In Y”d 273:4, 

regarding a Sefer Torah, the Mechaber rules according to the Rambam 

that up to half a word may be written so. The Shach there §4 raises the 

issue that here, regarding tefillin, the Mechaber seems to contradict 

himself, concurring with the Rosh who allows only two letters. The 

Acharonim agree that by tefillin the stringent view is accepted because 

the required margins35 are so small.

Even if a word contains merely two letters, it may not be written in 

the margin. If the first letter was within the column, it may be completed 

beyond the column36. If the word contains 3 letters, as long as the first 

letter was within the column, the remaining two may extend into the 

margin despite being more than half the word. Once written, although 

it was done inappropriately, even a complete word extending into the 

margin on either side of the column is valid, provided it is aligned with 

the proper line and column so that it is easily read along properly.

Every letter of each of the sacred Names must be written37 within 

the column. Even the letters added as possessional suffixes to the 

Name (nitpolin) may not protrude38. If the entire Name was written 

outside the column, bedieved it is valid39. Nitpolin letters extending 

outside the column are also valid bedieved40. If a Name were written 

partially protruding from the column, it must be repaired if possible. No 

part of the Name may be erased, but if the last letter in the lines above 

can be extended to align the edge of the column with the end of the 

Name such must be done. In a Sefer Torah, which has no considerations 

of kesidran, even erasing and rewriting may be necessary to realign the 

column, so long as there are no other Names at the ends of the lines 

above. If there was only one line above and it could not be extended, 

writing all the subsequent lines aligned with the Name suffices to 

make it valid. When it is impossible to repair the protrusion, there is a 

machlokes if it is valid bedieved.

If a word or letter was forgotten in a Sefer Torah, it may be inserted 

out of order by writing it above the line “hanging” at the place where 

it belongs41. If a complete Name was forgotten, it may also be written 

“hanging”. However if partial letters of a Name were forgotten, they 

may not be written “hanging”. Even bedieved, it is not valid42.

 סעיף כ”ט-ל”א

 סעיף ל”ב

”ה
 ל

יף
סע

 
”ד

-ל
”ג

 ל
יף

סע
 

24 S”k 134.
25 See s”k 134 that it is always preferred to copy from a text.
26 Se’if 31.
27 S”k 136.
28 S”k 133.
29 S”k 134.
30 S”k 136.

31 If this parshah’s writing is small, see s”k 139 whether this size 
suffices or it must be the size of regular writing (ksav beinoni).

32 S”k 140, based on Y”d 288:1.
33 This is to accommodate a chof peshutah from the line above or a 

lamed from the line below. The M”b s”k 144 says that the minhag is 
to leave this space only in a Sefer Torah.

34 Kesses Hasofer 20:4
35 See se’if 32.

36 B”h d”h shtei.
37 S”k 154, possibly a small portion of a single letter may protrude.
38 Pischei Teshuvah Y”d 276§7, M”b s”k 153 (end).
39 S”k 154, rejecting Rabbi Akiva Eiger’s stringent opinion.
40 S”k 153 (end).
41 Y”d 273:6, 276:1.
42 Y”d ibid, 276:6, Taz there §4.
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36 B”h d”h shtei.
37 S”k 154, possibly a small portion of a single letter may protrude.
38 Pischei Teshuvah Y”d 276§7, M”b s”k 153 (end).
39 S”k 154, rejecting Rabbi Akiva Eiger’s stringent opinion.
40 S”k 153 (end).
41 Y”d 273:6, 276:1.
42 Y”d ibid, 276:6, Taz there §4.

There are breaks between sections (parshiyos) in the Torah. These 

parshiyos are either open (pesuchah or pesuchos) or closed (stumah 

or stumos), and they need to be written in accordance with their 

specific parameters. There are two basic, differing opinions about 

this. According to the Rambam43, a pesuchah means that the writing 

opens the line; the writing starts at the beginning of the line, after 

the previous line either ended with a blank space of the appropriate 

size (shiur parshah)*Image 1 or was entirely blank*Image 2. A stumah has 

the writing closing up the line; the writing starts in middle or at the 

end of a line after a blank space of a shiur parshah,*Image 3 regardless 

of whether there was any other writing in the beginning of the 

line44*Image 5. According to the Rosh45, a pesuchah is the first writing 

on a line, which follows a blank space of a shiur parshah either at the 

beginning of that line*Image 5 or the end of the previous line*Image 1&4. A 

stumah is writing which closes up the line, enclosing a shiur parshah 

of blank space between its beginning and the previous parshah’s 

end*Image 3. If the previous parshah ended at the end of a line, then an 

entire line is left blank and the new stumah starts at the beginning 

of the next line*Image 2; all three lines are considered as one long line 

enclosing the blank line as a shiur parshah in between them. 

The size of a shiur parshah is the amount of space it would take 

to write (in the script the scribe used for the parshah) a three-letter 

word three times. Preferably, it should be the size of a word which 

has large letters, such as the word asher (אשר), with the space of a 

yud in between the words. The size that the Mechaber mentions is 

merely “nine letters” (which is interpreted as small letters, the size of 

a yud46) and bedieved is acceptable47.

When writing, care must be taken how to end each section so 

as to be able to begin the following parshah in the proper manner. 

The basic halachah follows the opinion of the Rambam, with a very 

strong emphasis upon complying also with the Rosh48. Thus, upon 

reaching a parshah pesuchah, the previous parshah ends in middle of 

the line, leaving a shiur parshah blank, and the pesuchah starts at the 

beginning of the next line*Image 1. When reaching a parshah stumah, 

the previous parshah ends at the beginning of the line, a blank shiur 

parshah is left, and the stumah starts at the end of the line*Image 3.

 סעיף ל”ו

1

2

3

4

5

43 Hilchos Sefer Torah, 8:1-2
44 If the previous line ended with a blank space, then this line doesn’t need to begin with 

 a full shiur parshah blank; a few letters’ space left blank will suffice to make it stumah, (s”k 162)
*Image 4

.
45 Hilchos Sefer Torah, Siman 13.
46 S”k 163.
47 When following the Taz’s solution of nine letters betziruf, the Mechaber’s measurements are used.
48 Y”d 275:2.



The parshiyos of tefillin shel yad must be written in conformance 

with the way they appear in the Torah. The first three parshiyos (Kadesh, 

Vehahya ki yeviacha, and Shema) are pesuchos, and the fourth (Vehaya 

im shamoa) is stumah. Any significant deviation (such as not leaving 

a shiur parshah blank between them) is invalid; as is writing a parshah 

pesuchah in the form of a stumah. If the parsha stumah was written as 

a pesuchah, it is invalid according to the Mechaber, however according 

to the Rema it is valid; since the parshah doesn’t immediately follow 

the previous one in the Torah, and there are many spaces for parshiyos 

pesuchos in between, this is not considered a significant deviation. 

Indeed, the Rema supports the minhag to write all parshios in the form 

of a pesuchah (even the parshah stumah, despite its being contrary 

to the way it appears in the Torah)49. The tefillin shel rosh, which are 

written on separate parchments, need not50 conform to the parameters 

with which they are written in the Torah; yet the minhag is to be careful 

with them, too.

According to the Mechaber, the first three parshiyos must be written 

pesuchah, and the last parshah is written stumah. The pesuchos are 

written starting at the beginning of the line51, and the last line of the 

preceding parshah ends52 with a shiur parshah left blank53. This is 

acceptable according to both the opinion of the Rambam and of the 

Rosh. The stumah is written after leaving a shiur parshah blank at 

the beginning of the line, and the preceding parshah ends at the end 

of its line54. This complies only with the Rambam, as it is impossible 

to reconcile a stumah according to the Rosh with the opinion of the 

Rambam when writing in two separate columns.

The Taz offers a novel alternative solution to satisfy stumah 

according to both the Rambam and the Rosh: to end the preceding 

parshah on the previous line with a blank that is less than nine small 

letters, and to start the stumah on its new line after a blank space also 

less than nine small letters. The blank spaces combined (betziruf) need 

to be at least nine small letters, a full shiur parshah55.

In the commonly used tefillin (known as Rashi’s), the specific 

instructions for writing are as follows: Parshas Kadesh is pesucha, 

starting at the beginning of the line at the top of the first column and 
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ending with a blank shiur parshah at the last line of its column. Parshas 

Vehaya ki yeviacha is pesuchah, starting at the beginning of the line at 

the top of the second column and ending with a blank shiur parshah 

at the last line of its column. Parshas Shema is pesuchah, starting at 

the beginning of the line at the top of the third column; and its ending 

depends upon which of the three options are chosen. If following the 

Rema’s minhag, it ends with a full shiur parshah blank. According to 

the Mechaber’s opinion, ideally it ends at the end of the line, at least 

without a blank shiur parshah. According to the Taz’s resolution it ends 

with precisely less than the minimum blank shiur parshah (8 letters 

or less). Parshas Vehaya im shamoa would be written as a pesuchah 

according to the Rema, starting at the beginning of the top line of the 

last column. According to the Mechaber, it is stumah, beginning in the 

middle of the top line after a full blank shiur parshah. According to the 

Taz it begins in middle of the top line after a bit less than a blank shiur 

parshah.

In Rabeinu Tam’s tefillin the physical position of parshas Shema 

and Vehaya im shamoa on the parchment are reversed56. Therefore, 

the ending of parshas Vehaya ki yeviacha is the one in which the 

format needs to be chosen from the three options. Then the scribe 

skips the next column and proceeds to the last column at the end 

of the parchment to start writing parshas Shema, which needs to 

be pesuchah, at the beginning of its line. After completing Shema, 

he returns to the top of the third column to start Vehaya im shamoa 

according to whichever of the three opinions he chose to end Vehaya 

ki yeviacha; completing it on the bottom line of its column with a blank 

shiur parshah at the end of the line (to conform with Shema being a 

pesuchah). There is no concern with kesidran in the fact that when 

Shema was written, the ending of the preceding parshah at that time 

didn’t match the proper format of a shiur parshah; it is sufficient that 

after Vehaya im shamoa is completed, the structure of the parshiyos 

are proper57.

The last parshah (in Rashi’s tefillin Vehaya im shamoa, in Rabeinu 

Tam’s Shema) doesn’t halachically need to end any particular way; the 

minhag is to end it at the end of the line.

49 See s”k 160, regarding the reason for and whether it is recommended to follow this minhag.
50 See B”h d”h ya’aseh regarding whether this applies merely to how the preceding parshah ended (because the 

next one begins its own piece of parchment it isn’t affected by the previous parchment, but itself needs to be 
written in conformance with the parameters of its parshah status), or even to how each parshah begins (since 
it is separate from the previous parshah there is no need to conform to any parameters).

51 S”k 162 warns that starting into the line even the space of a few letters will invalidate according to the 
Rambam since a shiur parshah was left blank at the end of the line of the previous parshah.

52 The first parshah, Kadesh, by virtue of nothing being written preceding it in the tefillin, is by default pesuchah, 
(s”k 156).

53 See B”h d”h manichim regarding if that space wasn’t left blank and the pesuchah started at the beginning of 
the top line it is invalid. If one line was skipped, it is pesuchah according to the Rambam and is kosher. It is 

better to skip two lines which satisfies the opinion of the Rosh, too.
54 B”h d”h ve’im explains that the reason the writing of the previous parshah continues to the end of the line is 

because leaving the end blank would seem to indicate that the next parshah is pesuchah. However, even if a 
shiur parshah was left blank at the end of the previous parshah, starting this parshah in the middle of the line still 
makes it an acceptable stumah according to the Rambam.

55 Since the stumah starts less than nine letters from the beginning (and the previous parshah ended less than 
nine letters from the end), it cannot become a pesuchah even according to the Rosh; since it didn’t start at 
the beginning, it is not pesuchah according to the Rambam; since there are betziruf nine letters, it satisfies the 
requisite shiur parshah in between two parshiyos.

56 See siman 35.
57 Be’er Heiteiv end s”k 53.
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The housings of the tefillin (batim) must be of leather material which was originally kosher58 

(min hamutar befichah). The reason for this is that the shin of the name of Hashem (Sha-dai, ש-ד-י) 

appears on the bayis of the shel rosh59, and we derive from a halachah lemosheh misinai that the 

Name of HaShem must be written on material that is min hamutar befichah60. It may be made from 

any form of leather including parchment.

The batim are constructed in a manner that they have distinct segments. There is the main part 

which houses the parshiyos, called the “bayis” (literally house) or the “ketzitzah”. There is a part which 

folds underneath to cover the place where the parshiyos were inserted and prevent them from falling 

out. This is called the titura tachtonah, and extends on all sides around the bayis. On the side where 

it is folded over, it extends much past the other sides and encloses the strap (retzuah) by which the 

tefillin are tied; this is called the ma’abarta. The bayis also has some leather extending all around the 

sides, corresponding to the titura tachtonah, and by which the titura tachtonah is sewn to the upper 

portion; this is called the titura elyonah. Collectively, they are referred to as the titura61. This is all 

required due to halachah lemosheh misinai, and must be min hamutar beficha.  Often, an extra piece 

of leather is sandwiched between the titura elyonah and the titura tachtonah to add height to the 

ma’abarta and more easily accommodate the enclosed retzuah; this piece is referred to as a chalon 

(literally, window). The chalon should also be min hamutar beficha, but might not invalidate the tefillin 

if it was from a non-kosher source62.

There is dispute among the Rishonim whether the leather for the batim must undergo ibbud (the 

tanning process which klaf requires). According to most Rishonim, the leather must be physically 

prepared lishmah, for the sake of the sanctity of tefillin63; this entails the preparation process of ibbud. 

The Rambam, on the other hand, does not require ibbud at all64. Whenever possible, the tefillin must 

be constructed from leather which underwent ibbud lishmah. When this is unavailable, one must 

rely upon the Rambam and wear tefillin even if they had no ibbud at all. There is dispute among the 

Poskim whether one may recite a blessing upon these tefillin65. As soon as leather that had ibbud 

lishmah becomes available, the batim must be replaced and the old ones placed in genizah.

The tefillin shel rosh must be made of one piece of leather formed into four separate compartments to house the four separate parshiyos. There is dispute 

among the Poskim if combining separate pieces of leather to comprise a single piece from which to form the separate compartments is valid. Some opinions 

allow for sewing the separate pieces of leather, others allow also for gluing them together; others maintain that combining separate pieces is never valid. If it is 

all one piece of leather, but parts are cut away and the edges are adhered to each other (either with glue or by sewing) there is dispute among the Acharonim 

whether this is valid according to the latter opinion66.

These compartments need to be separate housings, and a single box divided inside into compartments is insufficient67. Since there are opinions that glue 

halachically renders separate pieces of leather into a single piece, one should refrain from adhering the separate compartments together, as this opinion would 

then maintain that the compartments aren’t separate. If glue was already used to combine the separate pieces of which the shel rosh is formed, then greater 

care should be taken that the compartments not be attached with glue, because there would be an inherent inconsistency involved with considering the 

separate pieces as a single piece but the attached compartments as separate68. If there is concern that the compartments would separate (and distort the ribua 

discussed in se’if 39) some glue may be applied at the bottom of the compartments leaving the upper portion unglued69.

חלון

בית

58 See se’if 12 for the details of what constitutes min hamutar beficha.
59 See B”h d”h tehorim regarding whether the shel yad is included in this 

halachah lemosheh misinai, or is only required miderabanan. This affects 
the halacha in cases of doubt.

60 Se’if 12 B”h d”h toras.
61 See se’if 44 for more details regarding the titura.
62 See B”h d”h or.
63 See s”k 170 adding that lishmah of retzuos is insufficient for batim.
64 See B”h d”h heicha, regarding a possible compromising opinion (Rashi) 

that requires ibbud, but it need not be lishmah.

65 See s”k 171 and B”h d”h heicha regarding his opinion that in circumstances where 
there had been ibbud, but it wan’t lishmah, one may recite a blessing; but not in 
circumstances where there was no ibbud at all.

66 See B”h d”h ya’aseh.
67 S”k 187. See se’if 40 for details regarding this requirement.
68 According to the Chasam Sofer this is invalid, but the Chayei Adam is lenient, see Se’if 

40, B”h d”h charitz.
69 See ibid, regarding different ways of applying the glue.



There is a halachah lemosheh misinai which teaches that the tefillin 

must be square (ravua or ribua) in their “stitching and their diagonal”. 

According to nearly all Poskim, this means that the stitching which 

sews the titura tachtonah to the titura elyonah must be square – all 

sides must be even and the diagonal (hypotenuse) must comply with 

the 1.4:1 ratio in proportion to the sides. This is ascertained by measuring 

across the center part of the square four ways: twice straight across the 

center in middle of the sides to measure the length and breadth, twice 

across from corner to diagonally opposite corner70. The stitches must 

be square both on top of the titura elyonah and on bottom of the titura 

tachtonah.

According to most Poskim, the titura and the bayis must also be 

ravua. This does not refer to the height which need not be proportional 

to the length or width, but all along the entire height must be ravua. 

Therefore, not only do the corners and edges need to be square, all 

along the planes of the sides of the tefillin must remain flat. Both the 

titura elyonah and the titura tachtonah must be ravua. To comply with 

this, and to distinguish between the titura and the ma’abarta on the 

side where the leather is folded over, a portion is cut away from each 

side forming a right angle corner for the square of the titura.

The tefillin must retain their ribua status in order to be valid. We rely 

upon their chazakah that they remain valid, and there is no need to 

inspect them to ascertain their validity. If they change shape (e.g. the 

corners become round or the compartments of the shel rosh separate 

from each other, elongating the sides) they are invalid until repaired. 

Should the titura change its shape (e.g. from sweat) and no longer 

appear square, it must also be repaired. If only a tiny nick develops, 

the ribua is not affected71. If there are no available tefillin with valid 

ribua, even non-squared tefillin must be worn but without reciting a 

blessing72.

The batim need to be colored black. Preferably this should be 

achieved by staining it with a paint that, when dry, has no consistency. 

If there is a thickness to its consistency, but it cannot be peeled off 

except by chipping away at it, this is permitted. Paint or plaster which 

dries in a manner that it can be peeled away as a single layer is invalid. 

The batim should preferably be colored lishmah (for the sake of the 

sanctity of tefillin) by a Jew73. There is a strong minority opinion that 

if the batim were not colored black, they are invalid, but it is unclear 

if this opinion would also invalidate black-colored batim if it had not 

been done lishmah by a Jew. Whenever possible one must be stringent 
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70 S”k 175.
71 See B”h d”h niskalkel regarding whether if it was manufactured with a tiny nick it might be 

considered ravua or perhaps there is a more stringent requirement to be manufactured completely 
square.

72 See B”h d”h sheyih’yu regarding differing opinions about reciting a blessing in various differing 
instances of invalidated ribua.

73 Siman 33:4.
74 See se’if 37 for a description of the batim.
75 See B”h d”h charitz, regarding suggestions for how to glue them only in the center so that the 

charitz be recognizable all around the entire compartments.

to follow this opinion; only when such are not available, in order not to 

be bereft of the mitzvah, one must still use non-black batim.

As the compartments of the shel rosh must be individual and 

separate – not merely divided inside – they must be recognizably so 

from the outside. There must be a visible separation (charitz) between 

the compartments. This charitz should reach “ad hatefar”, until the 

stitches – the titura at the base of the batim where the tefillin are 

sewn closed74. If the charitz is not recognizable all the way to the 

bottom, it is still valid, provided it is visible that the 4 compartments 

are recognizably separate. The charitz itself must be visible between 

the leather composing the compartments; merely etching a line into 

the paint is insufficient even if it corresponds to the genuine charitz. If 

glue was used to adhere the compartments (to maintain the ribua of 

the bayis), care must be taken that at least some of the charitz remain 

unglued75.

The Gemara76, in reference to the proper place for wearing tefillin, 

mentions that there is sufficient place to wear two pairs of tefillin. Many 

Rishonim77 infer that there is a minimum size requirement for tefillin 

which precludes wearing 3 pairs at once (since there is insufficient 

room for a third pair). The Geonim mention that the minimum size is 

two fingerbreadths78. This is measured from edge to edge of the titura, 

not merely the bayis alone. Although the Mechaber rules that there is 

no prescribed size, one should be meticulous to conform to the opinion 

of the Geonim, wearing tefillin at least two fingerbreadths wide. It is 

best to always wear medium-sized tefillin – between two and four 

fingerbreadths79. One should make sure that his behavior is consistent; 

throughout his lifetime he should not use tefillin so large that they are 

three times the size of the smallest pair he ever wore80.

The bayis of the shel rosh must have a shin protruding along 

both sides. One of the shins has three heads, and the other has four. 

Regardless of whether the wearer is a righty or a lefty, the shin with 

three heads should be on his right side; the four-headed shin on the 

left. If the order is reversed, it is valid; but if both shins have the same 

number of heads, it is invalid. These shins must be made in accordance 

with the guidelines of kesivah81 - not chok tochos – so they may not 

be constructed by depressing or removing the leather around them. 

They should be pinched out manually or stamped out from within the 

bayis82. This must be done lishmah83.

76 Eiruvin 95b.
77 Rosh towards the end of Hilchos Tefillin.
78 Measured in thumbs, Pri Megadim Aishel Avraham s”k 56.
79 Because larger than four fingerbreadths might be out of the proper place according to the Geonim 

who maintain that the proper place for Tefillin allows for (only) two pairs of two fingerbreadth tefillin.
80 B”h d”h orech.
81 The Mogen Avraham s”k 57 even allows (bedieved) for actually writing the shin even if it doesn’t 

protrude.
82 See s”k 193 regarding differing opinions about which method is preferred.
83 Siman 33:4 s”k 23, and 39:2 B”h d”h bechol.
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These shins must reach “ad hatefar”, until the bottom of the bayis – the titura; bedieved it is valid even if they didn’t reach, so long as it is 

recognizable as a shin. If the bottom of the shin was under the titura84, but the shin is still recognizable, it is bedieved valid; if not, it is probably 

invalid85. The heads of the shin must contain a leg and a head (like a yud, as on a regular shin), which must be attached to each other86. 

The inner head of the right shin must also reach until, and connect to, the bottom. The four-headed shin on the left side of the shel rosh 

symbolizes the letter shin in the luchos which was engraved in the stone. Thus, the four heads enclose a three-headed shin “engraved” between 

the four legs of the heads87. Therefore, there are many who are of the opinion that the bottoms of the inner heads should not reach until the bottom, 

so that the enclosed, engraved, three-headed shin will be clearly recognized88. However, the latter Poskim ruled that the proper way is that the legs 

of this shin should also connect to the bottom89. According to all opinions, if one touched and the other did not, it is definitely invalid.

The parshiyos are inserted standing upright in the bayis. If they were placed lying down or upside down, they must be removed and repositioned 

so they are kosher lechatchilah in the future. The parshiyos need to be positioned within the bayis in such a manner that they are ready to be read 

as they are (if the bayis was to be removed and they remained in their position) by one standing opposite the wearer (the “korey”). This entails 

that the loose end of the rolled up klaf of the parshah must be to the right side of the korey. It also requires that the order of the inserted parshiyos 

follows the perspective of the korey – parshas Kadesh to his right through parshas Vehaya im shamoa to his left.

”ד
 מ

יף
סע

”ג
 מ

יף
סע

”ו
-מ

”ה
 מ

יף
סע

84 Where the bayis and the titura are separate pieces of leather 
(see se’if 44).

85 See s”k 200, B”h d”h shegam.
86 B”h d”h tzorich.
87 Bach s”k 29.
88 According to this view, the heads of this shin need not be 

comprised of a leg with a head, it is sufficient for them to be 
straight lines. However, if they were straight lines, but touched 
at the bottom, this is an inherent inconsistency and is invalid, 
B”h d”h vechein.

89 S”k 198.

90 Hilchos Tefillin 3:1-3, according to the interpretation of the Kessef Mishneh.
91 Before the advent of hydraulic presses and modern equipment.
92 According to the Rambam, there is a requirement (halachah lemosheh misinai) that 

they be wrapped in a “matlis” (wrapping). This can even be of cloth. Although the 
halachah doesn’t follow this opinion, and tefillin are valid even if the parshiyos were 
not wrapped in a matlis, the Mechaber writes that it should be done. See B”h d”h 
vechorcham regarding whether a berachah is recited when there is no matlis.

93 Some maintain that when using klaf this should be min hamutar beficha, but all agree 
that cloth may be used, s”k 207.

94 See s”k 210, that the reason is to be reminded of the sin of the golden calf in order not 
to sin and to atone for it.

The parshiyos are rolled from their end to 

their beginning. Before they are inserted, they are 

wrapped92 inside a small piece of klaf93. 

The rishonim disagree whether the titura must be from the same piece of 

leather as the bayis. Rashi and Rambam90 maintain that halachah lemosheh 

misinai demands that it must be the same piece of leather as the bayis, 

folded over to seal the bottom. Most other Rishonim disagree, and allow 

for it to be a separate piece. The manner of constructing it is as follows. The 

titura is of thick leather and the upper portion (titura elyonah) has a square 

window cut out for the bayis to fit through. The bayis is constructed of thin 

leather and has small protruding flaps which fit underneath this window, 

between the titura elyonah and titura tachtonah. The stitches through the 

titura elyonah and titura tachtonah pass through the flaps of the bayis 

which are sandwiched between, holding everything in place. Since in the 

times of the Rishonim91 it was difficult to construct the batim (especially 

of the shel rosh) from thick leather, and thin leather would not remain 

ribua for long, the Rosh and Mordechai recommend following this opinion. 

Nowadays, this is not an issue, and whenever possible, one should obtain 

tefillin which have the titura and bayis of one piece, to satisfy the view of 

Rashi and the Rambam.
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There is a requirement (halachah lemosheh 

misinai) that hair (sai’ar or sa’aros) from a kosher 

animal be wrapped around the parshiyos before 

inserting into the batim. Because there is dispute 

which wrapper should be first, the minhag is to 

wrap sa’aros around the rolled parshah, then kosher 

klaf, and then again sa’aros. The sa’aros need to be 

washed clean, and the custom is to use hair from a 

calf94. Some of this hair needs to protrude a small 

amount (less than a barley’s length – kese’orah) 

out from the bayis. The custom 

is to extend the sa’aros from 

parshas Vehaya im shamoa 

towards the side of parshas 

Kadesh.
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The four parshiyos of the shel rosh are meant to be written upon 

four separate parchments. If they were written upon a single piece of 

parchment and there is no room to cut them separate from each other95, 

they are still valid, provided that a string or “gid” (sinew or tendon) 

is placed between each compartment of the shel rosh to emphasize 

their separateness96. The parshiyos will need to be placed lying down 

instead of standing upright, in order that each parshah enter a separate 

compartment, and is valid bedieved.

The parshiyos of the shel yad are meant to be written upon a 

single parchment. However, if they were written upon separate 

parchments they are still valid. Even if they were inserted into separate 

compartments (as in the shel rosh) they are still valid, provided another 

piece of leather was placed over the separate compartments to appear 

as a single bayis97; preferably they should be placed into a single 

bayis98. It is better to glue the separate parchments together before 

inserting them into the bayis; the glue should be of ingredients which 

are min hamutar beficha. Even though it is not preferred to write the 

parshiyos of the shel yad separately, once they have been written, it 

is lechat’chila to glue them together and insert them in a single bayis. 

Similarly, if a problem was found in the fourth parshah of the shel yad, 

it is lechat’chilah to rewrite that parshah on a separate parchment and 

adhere it to the previous parshiyos.

 סעיף מ”ז

 סעיף מ”ח

 סעיף נ‘

 סעיף מ”ט

Most animals eaten are of kosher origin. Therefore, due to the 

principle of “rov”, gid from uncertain origin is permitted. If there is an 

area where there was known to be [even if only a few] non-kosher 

The tefillin are sewn with 12 double-stitches, symbolizing the 12 

shevatim. These stitches are from both sides (above and below) so 

that the needle passes through the titura a total of twenty-four times. If 

fewer stitches were made, it is valid. All of the stitches should be made 

with one thread of gid; if the thread is too short, another piece may 

be knotted to the original piece to extend it. If the thread rips while 

sewing, there is dispute whether another piece may be knotted to 

what remains or it must be removed104 and sewn again.

The stitches are made neither at the edge of the bayis nor the outer 

edge of the titura; they are made near the bayis in middle of the rim of 

the titura. If the bayis and the titura are of separate pieces, the stitches 

need to pass through the flaps of the bayis which extend within the 

window of the titura 

elyonah. The thread 

of gid which is used 

for sewing the tefillin 

should pass between the 

separate compartments 

of the shel rosh. 

The batim may not be coated at all with any foreign material. Even a 

substance which is not non-kosher, such as gold, if it was not originally 

of a material that was min hamutar beficha (as it is inedible), is not 

valid. No part of the shin may be covered, even by a kosher material. If 

the shin is uncovered, the rest of the bayis may be covered by a kosher 

material99.

The tefillin need to be sewn shut with “gid”. These are made from 

the sinews100 of a kosher animal101, preferably an ox. They are removed 

from the ankle and are doubly spun into a string-like material. There 

is dispute whether this preparation of the gid must be done lishmah.

 סעיף נ”א

 סעיף נ”ב
The retzuos (straps) are passed through the ma’abarta of the tefillin 

and knotted. The shel rosh is knotted in the form of the letter “dalet” 

and the shel yad is in the form of the letter “yud”. Together with the 

letter shin on the bayis of the shel rosh, these form the letters of the 

Name “Sha-dai”. The knots should be made after the shin was formed, 

and the dalet should precede the yud, so the letters are originally 

formed kesidran. If one of the knots opened and needs to be remade, 

there is no need to remake the following knots.

animals, it is not permitted to obtain gid of uncertain origin in that 

place102. If gid was taken from there by a non-Jew to another area, it is 

permitted to purchase that gid and use it for tefillin, unless it is sold in 

a permanent store103.

When impossible to obtain kosher gid, the tefillin must be sewn 

with threads spun from parchment. Because of the opinions that this 

is absolutely invalid, one should not recite a blessing over these tefillin. 

As soon as kosher gid is obtained, the invalid threads must be removed 

and the tefillin sewn with the kosher gid.

95 If it is possible to separate them, this should be done even 
though it is after the writing, s”k 216.

96 This should be done in any case, as some poskim maintain that 
it is always necessary, s”k 217, see se’if 51.

97 See B”h d”h vehu, explaining that the leather needs to extend 
even around the sides where the compartments don’t appear 
separate, because the shin also needs to be covered.

98 See B”h d”h im, explaining that in this case, according to the 
Mechaber there is no need to glue them together. The Rema 
disagrees that it is always preferred to glue them together.

99 B”h d”h tzipah.
100 See end of s”k 227, that other anatomical parts which might be 

made into a similar thread are nevertheless invalid.
101 See ibid, that it is not valid from a bird, even a kosher one, 

because we are not familiar enough with distinctions between 
veins, arteries, and sinews.

102 Due to the principle of “kovu’a kemechtzah al mechtzah”, in the 
place where there certainly was an unkosher animal we cannot 
rely upon the “rov”.

103 Which returns to a state of “kovu’a”.
104 Because its ripping demonstrated that it was too weak to hold.
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  הצטרף גם אתה לאלפי לומדי ה’דף היומי בהלכה‘.
לומדים עכשיו הלכות תפילין.

 ליתר פרטים נא להתקשר
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התפילין נתפרים בשתים עשרה תפירות כפולות, רמז לי”ב 
השבטים. התפירות הם מלמעלה ומלמטה, כך שהמחט עוברת כ”ד 

פעמים בתוך התיתורא, ואם עשה פחות תפירות כשר. התפירות 
צריכות להיות בגיד אחד, ואם הגיד קצר יכול לקשור גיד אחר 

לגיד שתופר בו. אבל אם נקרע הגיד בשעת התפירה, נחלקו 
הפוסקים אם מותר לקשור גיד אחר לגיד שנקרע, או שצריך 

להוציא104 מה שכבר נתפר ולתפור בגיד חדש.

אין תופרים בקצה הבית ולא בקצה התיתורא, אלא באמצע 
התיתורא סמוך לבית. אם הבית והתיתורא משתי עורות, צריך 

שהתפירות יעברו גם 
בתוך עור הבתים העודף 

הממוצע בין התיתורא 
העליונה לתיתורא 

התחתונה. וגם יעביר הגיד 
שתופר בו בין המדורות 

של ה’של ראש’.

 סעיף מ”ח

 סעיף נ‘

 סעיף מ”ט

רוב בהמות הנאכלות הן בהמות הטהורות. לכן, סומכים 
על הרוב וסתם גידין מותרים. במקום שידוע שהיו שם 

בהמות טמאות, ואפילו רק מיעוט, אסור לקח משם 
סתם גידין102. אם נכרי הביא משם גידין למקום אחר, 

מותר לקח ממנו גידין ולתפור בהם תפילין, אלא אם כן 
הוא מוכרם בחנות103.

כאשר אי אפשר להשיג גידין כשרים, תופרים התפילין 
בחוטים טוויים מקלף. אכן, מכיון שלכמה שיטות 

הרי זה פסול לגמרי, אין לברך על תפילין אלו, ומיד 
כשישיג גידין כשרים יתיר את החוטים הפסולים 

ויתפור בגידין כשרים.

לא יהיו אפילו מקצת הבתים מצופים בשום חומר זר 
שלא ‘מן המותר בפיך’, ואפילו אם אינו חומר טרף, 
כגון זהב, כי אינו ראוי לאכילה. וגם לא יהיה דבר, 

אפילו ‘מן המותר בפיך’, מכסה את השי”ן. אבל 
אם השי”ן מגולה, כשר אם שאר הבית מכוסה בעור 

כשר99.

הבתים צריך שיהיו תפורים בגידי100 בהמה101 טהורה, 
וטוב שיהיו משור. משתמשים בגידים הלבנים של 

העקב; מרככים, טווים, ושוזרים אותם. ונחלקו 
האחרונים אם הכנתם צריכה שתהא לשמה.

 סעיף נ”א

 סעיף נ”ב
מכניסים הרצועה בתוך המעברתא וקושרים; ה’של ראש’ קושרים 
בצורת דל”ת, וה’של יד’ בצורת יו”ד, ואז יש אותיות השם ש-ד-י 

יחד עם השי”ן של הבית ‘של ראש’. בתחילת עשייתם, יעשה 
הקשרים אחרי השי”ן, וה’של ראש’ לפני ה’של יד’, כך שאותיות 

השם ייעשו כסדרן. אבל אחרי עשייתם, אם אחד מן הקשרים 
נתקלקל וצריך לעשותו מחדש, אין צורך להתיר האות המאוחרת 

ולחזור ולעשותה.

99 ע’ ביה”ל ד”ה ציפה.

100 ע’ סס”ק רכז, ששאר חלקים של בהמה ]חוטים, ורידים, בני 

מעיים יבשים, וכדומה[, אפילו כמין גידין, פסולים.
101 ע”ש, שעוף, אפילו טהור, אין עושים ממנו גידים, מפני שאין 

לנו הכרע איזו מהם גידים ואיזו חוטים וורידים.

102 כי כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, ואף במקום שהיה 

בודאי אפילו רק בהמה טמאה אחת אין לסמוך על רוב.
103 כי אז חוזר לקביעותו.

104 כי קריעתו מורה על קלישותו, שעומד להיפסק, ואינו 

נחשב לכלום.
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ח



מכניסים הפרשיות בצורה שהן עומדות בזקיפה בבתים; השורה הראשונה עליונה, סמוך לגג הבית, והתחתונה למטה סמוך למקום 
ההכנסה בבית. אם הונחו בשכיבה או בהיפוך ]שורה תחתונה למעלה ועליונה למטה[, צריך להוציאם ולהחזירם כראוי בזקיפה, כדי 

שלהבא יהיו כשרים לכתחילה. הפרשיות צריכות להיות מונחות בתוך הבתים בצורה שאם הוצאו יהיו יכולים לקרוא מהם מיד, על ידי 
‘קורא’ העומד מול המניח. לכן ראש הפרשה יהא מונח לצד ימין הקורא. גם סדר הפרשיות הוא כלפי הקורא, שהפרשה הראשונה היא 

מימינו ]משמאל המניח[ והאחרונה לשמאלו, שיהא יכול לקרוא בהן כסדרן.

ארבע הפרשיות ‘של ראש’ צריך שיכתבו על ארבעה קלפים. אם נכתבו על קלף אחד ואין מקום לחתוך אותם ולהשאיר מקום היקף גויל לכל 
פרשה95, כשרות, ובלבד שיהא חוט או משיחה או גיד בין כל בית ובית להדגיש את הפרדתם96. בזה צריך שיהיו הפרשיות שכובות כדי שכל 

פרשה תיכנס לתוך מדורה, ובדיעבד כשר.

הפרשיות ‘של יד’ צריך שיהיו כתובות על קלף אחד. אם כבר נכתבו על קלפים נפרדים, כשר, ואפילו אם הוכנסו למדורות נפרדים ]כב’של 
ראש’[, ובלבד שיכסה עור על המדורות כדי שיהיו נראים כאחד97. אבל עדיף שיוכנסו לבית אחד98, וידביקם בדבק שיהיו כקלף אחד. הדבק 

צריך שיהא גם הוא ‘מן המותר בפיך’. אף שאין לכתוב פרשיות ‘של יד’ על קלפים נפרדים, אמנם אחרי שנכתבו אפשר להדביקם ולהכניסם 
בבית אחד אף לכתחילה. וכן אם אירע פסול בפרשה רביעית, מותר לכתחילה לכתוב אותה על קלף בפני עצמה ולהדביקה לפרשיות הקודמות.

סעיף מ”ד
סעיף מ”ה-מ”ו

91 הל’ תפילין פ”ג הלכה א-ד, כפי הסבר הכסף משנה שם.

92 לדעת הרמב”ם כריכה זו מהלכה למשה מסיני, ואפשר גם 

במטלית של בגד, ולדעתו פסול אם לא כרך עליהם כלל. 
אמנם המחבר חשש לדעתו והצריך לכורכם, אבל בדיעבד 
כשרים גם אם לא כרכם. וע’ ביה”ל ד”ה וכורכם, לענין 

ברכה כשאין לו אלא תפילין שלא כרך מטלית על הפרשיות.
93 יש פוסקים המקפידים שאם כורכים עליהם קלף יהא זה ‘מן 

המותר בפיך’, אבל לכולי עלמא יכול לכרוך עליהם בגד, 
ס”ק רז.

94 ע’ ס”ק רי, שהטעם כדי לזכור מעשה חטא העגל, שלא יחטא ולכפר עליו.

95 שאם אפשר להפרידם יעשה כן ושפיר דמי אף שבשעת כתיבה היו כולן כאחת, 

ס”ק רטז.
96 לכתחילה יעביר חוט בין הבתים בכל ענין, לצאת ידי הפוסקים המצריכים בכל 

גווני, ס”ק ריז, וע’ סעיף נא.
97 ע’ ביה”ל ד”ה והוא, שצריך גם לכסות הצדדים, מקום שאין ניכרת הפרדת 

המדורות, כדי שלא יראה השי”ן.
98 ע’ ביה”ל ד”ה אם, שלדעת המחבר, אז אפילו לכתחילה אין צורך להדביק, 

והרמ”א חולק שגם בזה מצוה להדביקם.

נחלקו הראשונים אם צריך שהתיתורא תהא מאותו עור של הבית. 
לדעת רש”י והרמב”ם91 הלכה למשה מסיני שיהיו מעור אחד, והיינו, 
שיחזיר מקצת מעור הבית למטה לכסות מקום הכנסת הפרשיות. רוב 

הראשונים חולקים ומכשירים אפילו אם התיתורא מעור אחר.

אופן העשייה שלא בעור אחד, הוא להשתמש בעור עב, ארוך יותר 
מכפלים מרחבו, כופלים אותו לשנים וחותכים חלון מרובע בכפל 
העליון ]התיתורא העליונה[, שבו מכניסים את הבית. הבית נעשה 

מעור דק ובולטים ממנו מכל צד שיירי עור וממצעים אותם בין כפלי 
התיתורא להחזיקו שם. תופרים את התיתורא התחתונה לתיתורא 
העליונה דרך שיירי העור של הבית. מאחר שהיה צורך להשתמש 

בעור דק לעשות את הבתים מרובעים, ולא היתה התיתורא מחזיקה 
את צורת הריבוע כשנעשית מעור דק מפני שהרצועה שעוברת 

במעברתא מושכתה, העדיפו הרא”ש והמרדכי לעשותם משני עורות. 
אכן בזמן הזה אין נוהג טעם זה, ועדיף שיהיו התיתורא והבית מעור 

אחד ולצאת ידי שיטת רש”י והרמב”ם.

מעברתא והבית
מעור אחד עם ה

 

מן הבית
שאינו 

מעור אחר 
 

הפרשיות נגללות מסופן לתחילתן, וכורכים92 
עליהם ‘מטלית’ של חתיכת קלף קטן93. 

הלכה למשה מסיני שיהא שער בהמה כשרה 
כרוך על הפרשיות. מאחר שיש דעות חלוקות 

אם השער צריך להיות כרוך על הפרשה או 
על המטלית, המנהג לכרוך שער על הפרשה, 

לכרוך במטלית של קלף על גבי זה, ושוב 
לכרוך שער על המטלית. המנהג להשתמש 
בשער של עגל94 ויהא רחוץ היטב. מקצת 
משער זה צריך לצאת קצת 

]פחות משיעור כשעורה 
באורך[ מן הבית ולחוץ. 

המנהג להוציא השערות 
מפרשת ‘והיה אם 

שמע’ לחוץ בצד הפונה 
לפרשת ‘קדש’.

81 ע’ ביה”ל ד”ה ארך.

82 סימן לג סעיף ד ס”ק כג, וסי’ טל סעיף ב ביה”ל ד”ה בכל.

83 והמג”א ס”ק נז מכשיר ]בדיעבד[ אם נכתב, אפילו אם אינו בולט.

84 ע’ ס”ק קצג, לגבי מחלוקת אחרונים איזה מהם עדיף.

85 כשהבית והתיתורא מעורות חלוקות, ע’ סעיף מד.

86 ע’ ס”ק ר וביה”ל ד”ה שגם.

87 ע’ ביה”ל ד”ה צריך.

88 ב”ח ס”ק כט.

89 לפי דעה זו, ראשי השי”ן בת ד’ ראשים אין צריך שיהיו מראש ורגל, אלא די שיהיו קווים 

פשוטים. אבל אם היו קווים פשוטים וגם נגעו בתחתית השי”ן, פסול, משום שזה ‘תרתי 
דסתרי’. ביה”ל ד”ה וכן.

90 ס”ק קצח.

אב תשע”ה: סימן ל”ב, סעיף כ”ה-נ”ב

סעיף מ”ז

ז



סעיף מ”ג

הלכה למשה מסיני שיהיו התפילין מרובעים “בתפרן ובאלכסונן”. 
לפי כמעט כל הפוסקים, הכוונה לפחות על התפירות שתופרים 

בהן את התיתורא העליונה לתחתונה, שצריך להיות רבוע בריבוע 
גמור – כל הצדדים שווים, והאלכסון צריך להיות כפי ערך 

אלכסון רבוע ]היינו שבע חומשי אורך הצדדים[. לברר זאת, 
מודדים דרך תווך הריבוע בארבעה קווים: קו אחד באורך ואחד 
ברוחב מצד לצד דרך האמצע, ועוד שני קווים מזוית לזוית דרך 

האמצע ]שיהיו שניהם שווים ושיהיו שבע חומשי הצדדים[71. 
צריך שיהיו התפירות מרובעות הן מלמעלה בתיתורא העליונה והן 

מלמטה בתיתורא התחתונה.

לדעת רוב הפוסקים, גם התיתורא והבית צריך שיהיו מרובעים 
באורך וברוחב. אין צורך שיהא הגובה לפי ערך הריבוע, אבל 

צריך שבכל משך מלוא גובה הבית והתיתורא יהיו מרובעים. על 
כן, לא רק הזויות והחודים צריכים להיות רבועים, אלא גם כל 

דופני הבתים והתיתורא צריכים שיהיו חלקים ושווים. כדי לרבע 
את התיתורא ולהבדיל בין התיתורא למעברתא, חותכים מאחורי 
התיתורא במקום החיבור למעברתא כדי לעשות זויות לתיתורא.

ריבוע התפילין צריך להיות קיים, אבל אין צורך לבדוק אותו 
וסומכים על חזקתו. אם נתקלקל הריבוע ]כגון שאחד מהחודים 

נעשה עגול, או שנתעקמו המדורות של ה’של ראש’ ונתרבה 
רוחבן יתר על ארכן[ התפילין פסולות עד שיתקנן. אם התיתורא 

נתעקמה ]כגון מחמת זיעה[ עד שנראה כמי שאינה מרובעת, צריך 
לתקנה. אם נפגמו התפילין רק במשהו, לא נתקלקל הריבוע72. 

אם אין הוא מוצא תפילין מרובעות כהלכתן, צריך להניח אפילו 
תפילין שאינן מרובעות73.

מצוה שיהיו הבתים שחורים. לכתחילה יצבעם בצבע שאין בו 
ממשות, ואם יש בו ממשות אבל נדבק בעור כל כך שאינו נקלף, 
כשר. אבל אם יש בו ממשות כל כך עד שלאחר שנתייבש אפשר 

לקלוף שטח גדול ביחד, פסול. טוב שיצבעם יהודי לשמה74. לדעת 
כמה מגדולי הפוסקים שחרות הבתים מעכבת בכשרותם, וצריך 

עיון אם לדעתם פסול כשלא נצבעו לשמה ע”י יהודי. צריך לחוש 
לדעתם כאשר אפשר, אבל במקום שאין בנמצא בתים שחורים, 

לא יבטל המצוה ויניח בתים אפילו בצבע אחר.

המדורות שבתפילין ‘של ראש’ צריך שתהא הפרדתן ניכרת 
מבחוץ, היינו שיהא החריץ שבין הבתים נראה וניכר. מצוותן 

שיהיו ניכרים כולם ‘עד התפר’, דהיינו עד למטה במקום החיבור 
של הבתים לתיתורא ]ששם תופרים התפילין[75. אם אין החריצים 

ניכרים עד למטה, כל שניכר שהמדורות נפרדות, כשרים. עצם 

סעיף מ”א סעיף ל”ט
סעיף מ”ב

 סעיף מ‘

71 ס”ק קעה.

72 עי’ ביה”ל ד”ה נתקלקל, אודות אם גם מתחילת יצירתן אין פגימת משהו מעכבת ריבוען, או שמא תחילת עשייתן צריכה 

שתהא בצמצום יותר ורק שאינו מאבד הריבוע שהיה מקודם.
73 ע’ ביה”ל ד”ה שיהיו, אודות פלוגתא באחרונים אם לברך על תפילין בלתי מרובעות וחילוקים באיזה ענין נתקלקל ריבוען.

74 סימן לג סעיף ד.

75 ע’ סעיף לז תיאור הבתים.

76 ע’ ביה”ל ד”ה חריץ, אודות עצות איך להשים הדבק באמצע שיהא החריץ קיים מלמעלה ומהצדדים.

77 עירובין צה ע”ב.

78 ע’ רא”ש סוף הלכות תפילין.

79 ומשערין באצבע האגודל, פרי מגדים אשל אברהם ס”ק נז.

80 כי אם הם גדולים יותר מארבע אצבעות, הלא להגאונים ]שלדעתם אין מקום ליותר משתי זוגות תפילין של ב’ אצבעות[, 

אפשר שהם מונחים שלא במקומם.

החריץ צריך להיות נראה ואין די בשריטה חרוצה בצבע הבתים 
אפילו אם היא מכוונת נגד החריץ. אם השתמשו בדבק להדביק 

את המדורות ]כדי לשמור על הריבוע[, צריך להיזהר שיהא נשאר 
חריץ בין הבתים76.

איתא בגמרא77: ‘מקום יש בראש להניח שני תפילין’. וכן 
בזרוע. מכאן דייקו הראשונים78, שיש שיעור לגודל התפילין, 

שלא יהא אפשר להניח שלשה זוגות תפילין יחד ]כי אין מקום 
לזוג השלישי[. וכתבו הגאונים, שהשיעור הוא שתי אצבעות79, 

היינו שהבית והתיתורא יחד יחזיקו מקום זה. אולם המחבר פסק 
שאין שיעור לאורך ורוחב התפילין. לכתחילה יזהר לצאת ידי 

דעת הגאונים להניח תפילין גדולים משני אצבעות, ועדיף שיהיו 
ממוצעות ולא יותר גדולים מארבע אצבעות80. על כל פנים, כדי 

שלא יהא ‘תרתי דסתרי’, לעולם לא יניח תפילין גדולים כל כך פי 
שלש משיעור הזוג הקטן שכבר לבש בחייו81.

משני צדדי הבית ‘של ראש’ צריך להיות בולט שי”ן. מימין 
המניח שי”ן רגילה בת שלשה ראשים, ומשמאלו שי”ן בת 

ארבעה ראשים. ]ואף באיטר-יד, בזה מתחשבים בימין ושמאל 
של כל אדם[. אם שתי השי”נין שווין, פסול, וכן אם חסרה אחת 
מהן. אבל אם נתחלפו של ימין בשל שמאל, כשר. השי”ן צריך 
שתיעשה לשמה82 ובגדרי כתיבה83 – לא חק תוכות – ולכן אין 

לעשותה על ידי דחיקת העור מסביב, אלא צריך לקמט את העור 
במלקחיים כדי להבליט את גוף השי”ן או לדחוק בדפוס על דופן 

הבית מבפנים כדי להבליט את השי”ן לחוץ84.

החוד התחתון של השי”ן היוצא מן ה’של ראש’ צריך להגיע ‘עד 
התפר’, היינו עד התיתורא שבתחתית הבית. ובדיעבד, כל שניכרת 

צורת השי”ן כשר, אף אם לא הגיע. וכן אם תחתית השי”ן היא 
מתחת לתיתורא85, כשר בדיעבד אם השי”ן עדיין ניכרת. אבל אם 

אין צורתה ניכרת, צ”ע86. הראשים של השי”ן צריך שיהיו להם 
ראש ורגל ]לא רק קווים בלבד[ הנוגעים אחד בחבירו87.

הראש הפנימי של השי”ן הימנית צריך שיגע בחוד התחתון של 
השי”ן. השי”ן השמאלית, בת ארבעת הראשים, מרמזת על הכתב 

של הלוחות שהיה חקוק בו, ולכן ארבעת הראשים הבולטים 
כוללים שי”ן רגילה בת ג’ ראשים ה’חקוקה’ בין הראשים88. 
מכיון שכן, יש הסוברים שלא יהיו הראשים הפנימיים נוגעים 

בחוד התחתון כדי שתהא השי”ן החקוקה נראית כהוגן89. אמנם 
הפוסקים האחרונים כתבו, שהראוי הוא שיהיו נוגעים למטה90. 

לכל הדעות, אם ראש אחד נוגע ואחד אינו נוגע, פסול.

81 ע’ ביה”ל ד”ה ארך.

82 סימן לג סעיף ד ס”ק כג, וסי’ טל סעיף ב ביה”ל ד”ה בכל.

83 והמג”א ס”ק נז מכשיר ]בדיעבד[ אם נכתב, אפילו אם אינו בולט.

84 ע’ ס”ק קצג, לגבי מחלוקת אחרונים איזה מהם עדיף.

85 כשהבית והתיתורא מעורות חלוקות, ע’ סעיף מד.

86 ע’ ס”ק ר וביה”ל ד”ה שגם.

87 ע’ ביה”ל ד”ה צריך.

88 ב”ח ס”ק כט.

89 לפי דעה זו, ראשי השי”ן בת ד’ ראשים אין צריך שיהיו מראש ורגל, אלא די שיהיו קווים 

פשוטים. אבל אם היו קווים פשוטים וגם נגעו בתחתית השי”ן, פסול, משום שזה ‘תרתי 
דסתרי’. ביה”ל ד”ה וכן.

90 ס”ק קצח.

דף היומי בהלכה עלון חדשי בס”ד

ו



 סעיף ל”ז
 סעיף ל”ח

עור הבתים צריך שיהא ‘מן המותר בפיך’57, דהיינו מבהמה המותרת באכילה. והטעם, 
משום שהאות שי”ן משם השם ]ש-ד-י[ מופיעה בבית של ה’של ראש’58, והלכה למשה 

מסיני שהשמות הקדושים יהיו כתובים רק על דבר שהוא ‘מן המותר בפיך’59.

כל סוג עור כשר לבתים, ואף קלף כשר לבתים.

הבתים עשויים מחלקים נפרדים. המדור ]ב’של ראש’: המדורות[ שבו מונחות הפרשיות 
הוא העיקר ועל שמו נקרא ‘בית’ ]ונקרא ג”כ ‘קציצה’[, והוא החלק הגבוה באמצע. 

חתיכת עור כפולה מתחת לבית המכסה את מקום הכנסת הפרשיות למדור, נקראת 
‘תיתורא תחתונה’ והיא בולטת מכל ארבע צדדי הבית. המקום שבו הכפל הזה בולט יותר 

מבשאר צדדי הבית, ונקרא ‘מעברתא’ ]על שם שמעבירים בתוכו את הרצועה60[. גם 
למעלה בתחתית הבית בולט עור מכוון כנגד התיתורא התחתונה ובו תופרים התפילין, והוא 

נקרא ‘תיתורא עליונה’. הכל יחד נקרא סתם ‘תיתורא’61. כל זה נצרך בתפילין מהלכה 
למשה מסיני, ולכן מעכב שיהא עור זה ‘מן המותר בפיך’. הרבה פעמים שמים חתיכה 

]של עור[ נוספת בין התיתורא העליונה לתחתונה כדי להוסיף בגובה המעברתא שיהא נוח 
להכניס בה הרצועה, ולזה קוראים ‘חלון’. גם זה צריך להיות ‘מן המותר בפיך’, אך צ”ע 

אם זה מעכב אף בדיעבד62.

נחלקו הראשונים אם עור הבתים צריך להיות מעובד. לרוב הדעות צריך לעשות בעור 
הזמנה במעשה לשם קדושה63, וזה טעון שהעורות יעובדו לשמה. אמנם, להרמב”ם אין 

צורך לעבד כלל את עור הבתים64. לכן, למעשה, צריך שיהיו התפילין מעור מעובד לשמו, 
ואם אין בנמצא עור כזה, יש לצאת עכ”פ לפי שיטת הרמב”ם ולהניח תפילין אפילו מעור 

שאינו מעובד כלל ]ונחלקו האחרונים אם יש לברך עליהם65[, וכאשר ישיג בתים מעור 
מעובד לשמה, יחליף את הפרשיות להכניסם לתוכם ויגנוז את הבתים הראשונים.

הבית ‘של ראש’ צריך להיות עשוי בארבע מדורות נפרדות ומ’עור אחד’. ונחלקו הפוסקים אם מותר לצרף חתיכות של עור ולהחשיבם עור אחד: יש 
מכשירים בתפירה ויש מכשירים בדבק, ואמנם אחרים פוסלים לגמרי. המשתמש בעור אחד לעשות המדורות וחותך בצדדי העור ומאחד את המקומות 

החתוכים ]הן בתפירה הן בדבק[, נחלקו האחרונים אם כשר לשיטה הנ”ל הפוסלת66.

מדורות אלו צריך שיהיו פרודות אחת מהשנייה, ולא די בהבדלת מחיצות מבפנים67. ויש ליזהר שלא להדביק המדורות בדבק, אחרי כי יש דעות 
הסוברות שדבק מועיל לחבר חתיכות עור להיות בכלל ‘עור אחד’, ולדעתם בהדבקת המדורות בדבק יחד ייחשבו כמדור אחד ולא מתקיימת ההלכה 

של מדורות נפרדות. ולכן, המחבר חתיכות עור ע”י דבק לעשות ממנו המדורות וגם מדביק את המדורות יחד, הרי זה תרתי דסתרי68. אם יש צורך 
להדביקם שלא יתעקמו ויתקלקל הריבוע69, יכולים להשים קצת דבק למטה בין המדורות ולהניח ראשי המדורות בלי דבק70.

חלון

בית

57 ע’ סעיף יב.

58 ע’ ביה”ל ד”ה טהורים, אם גם תפילין ‘של יד’ נכללת בהלכה למשה 

מסיני, או שהיא רק מדרבנן. ונפק”מ לענין ספיקא.
59 ע’ סעיף יב ביה”ל ד”ה תורת.

60 רא”ש הלכות תפילין סי’ ז, ואמנם יש בראשונים פירושים אחרים.

61 ע’ סעיף מד ליתר הפרטים במבנה התיתורא.

62 ע’ ביה”ל ד”ה עור.

63 ע’ בס”ק קע, דלא סגי בלשמה דרצועות.

64 ע’ ביה”ל ד”ה היכא, שחידש דעה ממוצעת ]שיטת רש”י[ שטעונים 

עיבוד אך א”צ לשמו.
65 ע’ ס”ק קעא וביה”ל הנ”ל, שמכריע שאם נעבד העור, אך 

שלא לשמו, יברך, ואם לא נעבד לא יברך.
66 ע’ ביה”ל ד”ה יעשה.

67 ע’ ס”ק קפז. עי’ סעיף מ ליתר פרטי דין זה.

68 ולהחת”ס פסול, אכן הח”א מסיק להכשירא, ע’ סעיף מ 

ביה”ל ד”ה חריץ.
69 ע’ סעיף לט.

70 עי’ סעיף מ’ ביה”ל ד”ה חריץ, אודות אופן השתמשות בדבק.

אב תשע”ה: סימן ל”ב, סעיף כ”ה-נ”ב
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שלש הפרשיות הראשונות של תפילין ]‘קדש’, ‘והיה כי יביאך’, 
‘שמע’[, הן פרשיות פתוחות בספר תורה, והרביעית ]‘והיה אם 

שמע’[ היא סתומה. פרשיות של תפילין ‘של יד’ הכתובות בקלף 
אחד, כל אחת בעמוד בפני עצמה, צריכות להיכתב בהתאם לצורת 
כתיבתן בספר תורה, ואם נכתבו בצורה אחרת ]כגון מבלי הפסק 
פרשה ביניהם או פרשה פתוחה שנכתבה סתומה[, פסולות. אכן 

פרשת ‘והיה אם שמוע’ הסתומה שנכתבה בצורת פתוחה ]שלדעת 
המחבר פסולה[, להרמ”א כשרה, כי אחרי שבתורה אינה סמוכה 

לפרשה של ‘שמע’ ויש ביניהן הרבה פרשיות פתוחות, אין זה 
שינוי כל כך. והרמ”א תומך במנהג לכתוב את כל הפרשיות 

]אף הסתומה[ בצורת פתוחה למרות שמצד הדין צריך להיות 
כמו שכתוב בתורה48. הפרשיות של ה’של ראש’, הכתובות 

בקלפים נפרדים, אינן צריכות להיכתב49 בהתאם לצורת הפרשיות 
שבתורה, אך המנהג להיזהר בכך גם בהן.

לדעת המחבר, כותבים שלש הפרשיות הראשונות בצורה פתוחה, 
והרביעית סתומה. הפתוחות נכתבות בתחילת השיטה50, וסוף 

השיטה שלפניהם ]גמר הפרשה הקודמת[51 פנוי ברווח כ’שיעור 
פרשה’52. והרי זה מתאים הן להרמב”ם והן להרא”ש. הסתומה 

נכתבת באמצע שיטה אחרי שיניח רווח פנוי כ’שיעור פרשה’ 
בתחילת השיטה, והפרשה שלפניה גומרת בכתב עד סוף השיטה53. 

בזה יוצאים רק לשיטת הרמב”ם ]שעיקר ההלכה כמותו[, כי אי 
אפשר ליישב פרשה סתומה להרא”ש כדעת הרמב”ם כאשר שתי 

הפרשיות הן בשני עמודים.

הט”ז המציא צורה אחרת לכתוב הסתומה כדי לצאת ידי שיטת 
הרמב”ם וגם שיטת הרא”ש. והיינו, שיסיים את הפרשה הקודמת 

ברווח פנוי פחות משיעור ט’ אותיות, ויתחיל את הפרשה הסתומה 
באמצע השיטה אחרי רווח פנוי פחות משיעור ט’ אותיות; שיהא 
שיעור כל הרווח הפנוי בצירוף ט’ אותיות כדי ‘שיעור פרשה’54.

בתפילין דרש”י, פרטי אופן כתיבת הפרשיות בצורתן הם כדלהלן. 
פרשת ‘קדש’ פתוחה ופותחת בתחילת השיטה העליונה שבעמוד 

סעיף ל”ו - המשך
הראשון, ומסתיימת באמצע השיטה התחתונה ובסופה רווח 

פנוי כ’שיעור פרשה’. פרשת ‘והיה כי יביאך’ פתוחה ופותחת 
בתחילת השיטה העליונה בעמוד השני, ומסתיימת באמצע השיטה 

התחתונה ובסופה רווח פנוי כ’שיעור פרשה’. פרשת ‘שמע’ 
פתוחה ופותחת בתחילת שיטה עליונה בעמוד שלישי, ומסתיימת 

בשיטה התחתונה, ואמנם יש שלשה ברירות בזה: לפי מנהג 
הרמ”א, מסתיימת באמצע שיטה ובסופה רווח פנוי כ’שיעור 

פרשה’. לשיטת המחבר מסתיימת בסוף השיטה, על כל פנים מבלי 
להניח רווח כט’ אותיות פנוי. להט”ז מסתיימת מעט לפני סוף 

השיטה ובסופה רווח פנוי קצת פחות מ’שיעור פרשה’ ]פחות מט’ 
אותיות[. פרשת ‘והיה אם שמע’ נכתבת פתוחה למנהג הרמ”א, 
ומתחילה בראש השיטה העליונה בעמוד הרביעי; להמחבר היא 

סתומה, ונכתבת באמצע השיטה העליונה אחרי רווח פנוי כ’שיעור 
פרשה’. להט”ז מניח רווח קצת פחות מ’שיעור פרשה’ בתחילת 

השיטה ]שבצירוף יהיה כמלוא שיעור פרשה[ והכתב מתחיל 
אחריו.

בתפילין דרבינו תם, מקום פרשיות ‘שמע’ ו’והיה אם שמע’ 
מוחלף55. לכן, בסיום פרשת ‘והיה כי יביאך’ צריך לבחור אחד 
משלשת האופנים לסיים, כדי שפרשת ‘והיה אם שמע’ שתופיע 

בעמוד השלישי תהא בצורה נכונה. אחר כך מדלגים לעמוד 
הרביעי שבסוף הקלף לכתוב פרשת ‘שמע’ כסדרן, ומתחילים 

בתחילת השיטה העליונה כדי שתהא פרשה פתוחה. לאחר 
גמר פרשת ‘שמע’, חוזרים לשיטה העליונה שבעמוד השלישי 
ומתחילים ‘והיה אם שמע’ בהתאם לאיזה אופן שסיימו פרשת 

‘והיה כי יביאך’, ומסיימים באמצע השיטה התחתונה ברווח פנוי 
כ’שיעור פרשה’ ]כדי שפרשת ‘שמע’ תהא פתוחה[. אין בעיה 
של כסדרן בכך שבשעה שפרשת ‘שמע’ היתה נכתבת לא היה 

סיום הפרשה שלפניה ]‘והיה כי יביאך’[ בהתאם כראוי לצורת 
פרשה שלה, כי מאחר שנכתבה פרשת ‘והיה אם שמע’ כראוי 

ונמצאו הצורות נכונות כשר56.

בצורת סיום הפרשה האחרונה אין קפידה, והמנהג לסיימה בסוף 
השיטה.

48 ע’ ס”ק קס, הטעם שלא להוציא לעז על תפילין הראשונים שנכתבו בצורה זאת וכשרים. עיי”ש 

דעות האחרונים אם עדיף להחזיק המנהג או לעשות כדין.
49 ע’ ביה”ל ד”ה יעשה, שדן אם זה מיירי רק לענין סיום הפרשה הקודמת ]מפני שהפרשה שלאחריה 

על קלף נפרד, לא אכפת לה בסיום הפרשה שלפניה, אבל לגבי עצמה צריכה להיכתב בצורה נכונה[, 
או אפילו לענין התחלת הפרשה ]שמפני שהיא על קלף נפרד לעצמה אין לה דיני צורת פרשה[.

50 עס”ק קסב, שמזהיר שאם מניח רווח לפני הכתיבה אפילו כמקום איזה אותיות הרי זו סתומה לדעת 

הרמב”ם ]מאחר שהניח רווח בסיום הפרשה הקודמת[ ותיפסל.
51 עס”ק קנו, שפרשת ‘קדש’, אשר אין פרשה לפניה להניח בה רווח פנוי, אכן פתוחה היא מצד עצמה 

מפני שאין פרשה לפניה בתפילין והיא מתחילה בראש שיטה.
52 ע’ ביה”ל ד”ה מניחים, שאם לא הניח רווח בסוף הפרשה הקודמת והתחיל הפרשה בראש השיטה 

העליונה, הרי היא פסולה. אם הניח השיטה העליונה פנויה והתחיל בשיטה השנייה, להרמב”ם היא פתוחה 
וכשירה. ואמנם, עדיף להניח שתי שיטין פנויות ולהתחיל בשלישית, שתהא פתוחה גם לדעת הרא”ש.

53 ע’ ביה”ל ד”ה ואם, שמסביר הטעם שהכתב גומר עד סוף השיטה, דהיינו משום שאם מניח רווח פנוי מורה 

קצת שפרשה שלאחריה פתוחה. אכן אפילו אם הניח כמלא שיעור פרשה פנוי בסוף השיטה, כשמתחיל 
באמצע השיטה עדיין היא פרשה סתומה כשירה לדעת הרמב”ם.

54 כיון שהסתומה מתחילה בשיטה מבלי כט’ אותיות פנוי לפניה, איננה פתוחה אפילו לדעת הרא”ש. מפני שלא 

התחילה בראש השיטה, איננה פתוחה לדעת הרמב”ם. ומפני שיש בצירוף כט’ אותיות פנוי, יש לה צורת 
הפסק פרשה.

55 ע’ סי’ לה.

56 באר היטב ס”ק נג.

דף היומי בהלכה עלון חדשי בס”ד

ד



42 הל’ ספר תורה פ”ח ה”א-ב.

 43 אם הפרשה הקודמת נגמרה באמצע שיטה הקודמת ובסופה יש רווח פנוי כשיעור פרשה, אז אין צריך שיהא להסתומה בהתחלת השיטה רווח פנוי כמלא שיעור

*Image 4
הפסק פרשה לפני התחלת כתיבתה באמצע השיטה, אלא די ברווח פנוי כשיעור איזה אותיות לפני התחלת הכתב שתהא נחשבת כפרשה סתומה. עיין ס”ק קסב.

44 הל’ ספר תורה סי’ יג.

45 ס”ק קסג.

46 כשכותבים פרשה סתומה כשיטת הט”ז ]בצירוף[, המנהג שמשערים בשיעור המחבר.

47 יו”ד סי’ ערה סעיף ב.

אב תשע”ה: סימן ל”ב, סעיף כ”ה-נ”ב

התורה כתובה בפרשיות ‘פתוחות’ או ‘סתומות’, אשר ההבדל 
ביניהן הוא בצורת הרווח הפנוי ]‘הפסק פרשה’, כדלהלן[ 

לפני תחילת כתיבתן. יש שתי דעות עיקריות החולקות בצורות 
ההפסקים של פרשיות אלו.

לדעת הרמב”ם42, פרשה פתוחה היינו, שכתיבתה פותחת 
את השיטה ]=השורה[; הכתב מתחיל בתחילת השיטה אחרי 

שהשיטה האחרונה של הפרשה הקודמת מסתיימת ברווח פנוי 
כשיעור ‘הפסק פרשה’Image 1*, או אחרי שיש שיטה ריקה לגמרי 

לפני תחילת הכתבImage 2*. פרשה סתומה היינו, שכתיבתה סותמת 
את השיטה; הכתב אינו מתחיל בתחילת שיטה, אלא באמצע 

או בסוף שיטה אחרי רווח פנוי כשיעור ‘הפסק פרשה’ מסיום 
הפרשה הקודמת, בין שיש כתב מן הפרשה הקודמת באותה 

.*Image 5 43ובין שאין שום כתב באותה שיטה *Image 3שיטה

לדעת הרא”ש44, פרשה פתוחה היינו, שהכתב שלה הוא הכתב 
הראשון בשיטה זו והוא אחרי רווח כשיעור ‘הפסק פרשה’ 

מלפניה בשיטה הזאתImage 5* או בסוף השיטה הקודמת אחרי גמר 
הפרשה הקודמתImage 1&4*. פרשה סתומה היינו, שהכתב שלה 
סותם את השיטה, וכורכת בינה ובין הכתב של גמר פרשה 

 .*Image 3’הקודמת שבראש השיטה, רווח כשיעור ‘הפסק פרשה 
אם הפרשה הקודמת נגמרה בסוף שיטה ואין מקום להניח 

כ’שיעור פרשה’ ולהתחיל באותה שיטה, אז מדלגים שיטה 
שלימה פנויה ומתחילים בראש השיטה השלישיתImage 2*; כל שלש 

השיטין נחשבות כשיטה אחת גדולה שכורכת רווח כ’שיעור 
פרשה’ בין הכתב של שתי הפרשיות.

שיעור רווח כדי ‘הפסק פרשה’ הוא רווח בקלף שיש בו כדי 
לכתוב באותו סוג כתב של הפרשה ההיא שלש תיבות של שלש 

אותיות. לכתחילה השיעור הוא באותיות גדולות של המילה 
‘אשר’, וגם מקום אות קטנה ]יו”ד[ שתי פעמים בין שלש 
המילים. ואמנם המחבר כתב ‘תשע אותיות’ סתם ]וביארו 

האחרונים דהיינו אותיות קטנות – יו”דין45[, ובדיעבד די בזה46.

הסופר צריך להיזהר איך לסיים כל פרשה בכדי להניח רווח 
ולהתחיל את הפרשה שלאחריה בצורתה הנכונה. עיקר ההלכה 

כדעת הרמב”ם, וירא שמים צריך לצאת ידי כולם47. לכן, 
כשמגיע הסופר לפרשה פתוחה, יגמור את הפרשה באמצע שיטה 

ויניח בסופה רווח פנוי כ’שיעור פרשה’, ויתחיל את הפתוחה 
בתחילת השיטה שלאחריהImage 1*. כשהוא מגיע לפרשה סתומה, 

יגמור את הפרשה בתחילת השיטה ויניח רווח פנוי כ’שיעור 
.*Image 3פרשה’, ויתחיל את הסתומה בסוף השיטה

 סעיף ל”ו

1

2

3

4

5
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משום ‘זה א-לי ואנווהו’, כותבים כל השורות שוות, שכל הדף יהא שווה ולא יצאו שום אותיות מחוץ לעמוד. אם נצרך להשלים תיבה 
שנכתבה תחילתה תוך העמוד, מותר לכתוב מספר אותיות חוץ לעמוד. בשו”ע יו”ד32 פסק המחבר כהרמב”ם, שעד חצי התיבה יכול 

לכתוב חוץ לעמוד. הש”ך33 הקשה שסותר עצמו, שהרי כאן פסק כהרא”ש שאין מותר אלא לכתוב שתי אותיות מחוץ לעמוד. והסכימו 
האחרונים, שבתפילין מחמירים מפני שהגליונות34 קצרים.

אפילו תיבה שאין בה אלא שתי אותיות, אין לכתוב אותה מחוץ לעמוד. אם אות אחת נכתבה תוך העמוד, מותר להשלים כתיבת השנייה 
חוץ לעמוד35. אם כתב אות אחת מתיבה בת שלש אותיות תוך העמוד, מותר להשלים שתי האותיות חוץ לעמוד למרות שזה יותר מחצי. 

בדיעבד, אפילו תיבה שלימה שבולטת חוץ לעמוד בין בתחילה בין בסוף כשר, אם ניכרת קריאתה עם העמוד.

 סעיף ל”ב

 סעיף ל”ה

 סעיף ל”ג-ל”ד

28 אם כותב בכתב קטן עי’ ס”ק קלט אי סגי בכתב שכותב בו או צריך ריוח 

כשיעור כתב בינוני.
29 ס”ק קמ, ע”פ יו”ד סי’ רפח סעיף א.

30 כדי שיוכל לכתוב אות פשוטה בשורה שלמעלה ולמד בשורה שלמטה. בס”ק 

קמד כתב שנוהגין כן רק בספר תורה.
31 קסת הסופר סי’ כ סעיף ד.

32 סי’ רעג סעיף ד.

33 שם ס”ק ד.

34 עי’ סעיף לב.

35 ביה”ל ד”ה שתי.

36 ס”ק קנד, אפשר שמיעוט אות אחת מותר לצאת, מאחר ורובו ככולו.

37 פתחי תשובה יו”ד סי’ רעו ס”ק ו, מ”ב ס”ק קנג בסופו.

38 ס”ק קנד, דלא כהגרע”א שמחמיר.

39 סס”ק קנג.

40 יו”ד סי’ רעג סעיף ו, סי’ רעו סעיף א.

41 יו”ד שם, סי’ רעא סעיף ו ט”ז ס”ק ד.

דף היומי בהלכה עלון חדשי בס”ד

הקלף שכותבים עליו הפרשיות צריך שיהא בו כדי להקיף כל הכתב בגויל. למעלה משורה עליונה צריך להיות מעט יותר מכדי ראש 
למ”ד28 ולמטה משורה תחתונה מעט יותר מכ”ף פשוטה. יש אומרים שיהא יותר גדול, כחצי צפורן29. לפני הפרשה ולאחריה אין צריך כי 

אם מעט כדי להקיף הגויל, והרמ”א כתב שנוהגים קצת יותר. יש מחמירים שצריך לפניה עוד יותר, כדי להקיף את כל הפרשה בגלילה.

בין כל שורה ושורה מניחים ָחָלק כדי לכתוב שורה30. בין כל תיבה מניחים ָחָלק כדי אות קטנה ]יו”ד[. בין אותיות של תיבה אחת מניחים 
כחוט השערה. ובדיעבד, תלוי הכל במראה. אם נפרדו אותיות אבל התיבה נראית כאחת, כשר. ואם נתקרבו התיבות ועדיין נראות כשתי 
תיבות נפרדות, כשרות, ובספק מראים לתינוק. בין פסוק לפסוק יש מחלוקת אם צריך להניח ריוח קצת יותר. בין כל עמוד של פרשיות 

של יד ]הנכתבות בקלף אחד[ צריך להניח גליון של רוחב שתי אותיות בינוניות ]ט”ת ופ”א[31.

כל אות36 של כל השמות הקדושים ואפילו אותיות הנטפלות37 להשם, צריכות להיכתב תוך העמוד, שלא יצאו חוץ לעמוד. אם כל השם 
נכתב חוץ לעמוד, כשר בדיעבד38. וכן אם האותיות הנטפלות להשם יצאו חוץ לעמוד, כשר בדיעבד39. מקצת אותיות של השם שיצאו חוץ 
לעמוד, צריך לתקן, אם אפשר, אך אסור למחוק מן השם כלל. אם אפשר ימשוך את האותיות שבסוף השורות למעלה עד שיהיו מכוונות 
כנגד השם. בספר תורה, שאין צריך כסדרן, ימחוק בסוף השורות וימשיך הכתיבה להשוות העמוד, ובלבד שלא יפגע בשורות ההן בשם 

שאינו נמחק. אם כתב רק שורה אחת למעלה ואינו יכול להמשיכה, יתקן ע”י שישווה שאר השורות הבאות להשם ואין קפידא בכך 
שהשורה הראשונה קצרה. במקום שאי אפשר לתקן, יש מחלוקת אם כשר בדיעבד.

אם שכח אות או תיבה בתורה, יכול לכותבה אחר כך בתלייה בין השורות במקום שחסרה40. אם שכח שם שלם, יכול לתלותו בין 
השורות. אבל אם שכח מקצת אותיות השם, אסור לתלותן בין השורות ואף בדיעבד פסול41.

ב



אין לתקן שלא כסדרן אלא אם כן צורת האות נשארה כהלכתה 
מראשית כתיבתה. בין שהפסול השחית את צורת האות מתחילת 

כתיבתה ובין שהפסידה אחרי כן1, אין לה תקנה. וכן אם אין 
הפסול פוגע בצורתה, אך מדיני ‘חק תוכות’ צריך להשחית 

צורתה2 כדי לתקנה, אי אפשר לתקן שלא כסדרן3. אם חסרה 
האות חלק מסויים4, אף שתינוק מכירה כראוי, הדין הוא שצורתה 

נשחתה. אך כאשר הפסול אינו פוגע בצורת האות וגם התיקון 
המתאים להלכות ‘חק תוכות’ מניח שתישאר הצורה קיימת, אז 

רשאים לתקן גם שלא כסדרן.

כל חלקי האות צריך שיהיו נוגעים זה בזה כדי להיות גולם אחד 
]חוץ מרגלי הה”א והקו”ף שתלויים דווקא[. אפילו הפסק דק5 

ששובר את האות6 פוסלה, ולפעמים גם גורם השחתת צורת האות 
ופוגע בכסדרן. הפסק גדול כל כך שניכר להדיא בריחוק7, הרי זו 

נשחתה צורתה ואין לה תקנה אפילו אם תינוק מכירה כראוי8.

הפסק דק שאינו ניכר להדיא אבל התינוק אינו יכול להכיר את 
האות, אי אפשר לתקנה9. אם הכירה, מותר לתקנה10, ובמ”ב 

הסכים לדעת הגרע”א דבזה אין צריך אפילו להראות לתינוק. 
הפסק שניכר להדיא, להפמ”ג פסול, ולהגרע”א אם תינוק מכיר 

מותר לתקן.

אות שנחלקה על ידי הפסק11 לשתי אותיות12, נשחתה צורתה ואין 
לה תקנה אפילו אם תינוק מכיר את האות שהיתה.

שמות הקדושים אסורים במחיקה13. אפילו למחוק מקצת14 
אות אחת מן השם אסור, אלא אם כן מוכרח כדי לתקן את 

השם מפסול15. אם נדבקו אותיות אחרות באותיות השם וצריך 
להפרידם, יזהר לגרר רק מהאות האחרת בקצה מקום הנגיעה ובלי 

לפגוע באות השם. אם אותיות השם נוגעות אחת לחבירתה בעת 
כתיבתן, עד שלא סילק ידו מן הכתיבה ]אפילו אחרי שגמר צורת 
האות[, מותר למחוק הנגיעה, כי הוא מתקן בזה פסול ודאי16. אם 
נגעו לאחר שסילק ידו מן האותיות, מכיון שהפסול תלוי בספיקא 
דדינא17, אסור לתקן במחיקה18. אמנם, במקום ספק מתי נעשתה 

הנגיעה, מותר למחוק לתקן19.

 סעיף כ”ה
 סעיף כ”ו

ממשיות דיו האותיות צריך להיות קיים כדי שיהא כשר. אם לא 
היה הדיו שחור בתחילת הכתיבה, פסול. טבע הדיו להיפסד במשך 
הזמן, שצבע השחרות נכהה וחומר הדיו קופץ מן הקלף. אם אבד 

כל חומר הדיו מן הקלף, אפילו נשאר רושם חלודה, פסול ואי 
אפשר לתקן שלא כסדרן. אם חומר הדיו נשאר ונכהה מעוצם 

שחרוריתו, אך נשאר שחור, כשר ומותר להעביר עליו קולמוס 
שלא כסדרן, שמאחר שהדיו החדש שומר על הישן הריהו נחשב 

כחלק מהכתב ההוא. אם כל השחרות אבדה ונשאר חומר הדיו על 
הקלף בצבע חום-אדום ולא אדום ממש, וזאת מחמת יושן, הפמ”ג 

פוסל והחת”ס מכשיר ]וטוב להעביר עליו קולמוס[. אם הצבע 
אדום ממש או שאין ההשתנות מחמת יושן ]שנתקלקל מהר מיד 

אחרי הכתיבה[, פסול.

יזהר הסופר שלא תיכנס אות משורה זו לתוך אויר אות של שורה 
אחרת אפילו בלי לגעת באות האחרת. ראש הלמ”ד לא יכנס 

לתוך חלל אל”ף, ה”א, חי”ת, כ”ף פשוטה20, תי”ו וכדומה בשורה 
שלמעלה, ואות פשוטה או קו”ף לא תרד לתוך טי”ת, עי”ן וכדומה 
בשורה שלמטה. בדיעבד, אם נכנסו קצת ולא הפסידו צורת האות 

ההיא, כשר. אם נכנסו הרבה ואין ניכרת צורת האות לתינוק21, 
פסול ואי אפשר לתקן שלא כסדרן. אם נכנס ראש למ”ד לתוך 
דל”ת או רי”ש, נפסלו צורתן ]כי נעשו ה”א[ ולא מועיל הכרת 

תינוק להכשיר22.

בשו”ע יו”ד23 נפסק לענין ספר תורה, שצריך הסופר לכתוב מתוך 
הכתב ]או שיקרא לו אחר מתוך הכתב24[, ויקרא כל תיבה על פה 
קודם שיכתוב כדי שלא יטעה. מי שאינו יודע לקרוא אינו רשאי 

לכתוב. מכיון שפרשיות תפילין שגורות אצל רבים, אין צריך 
דווקא את שתי השמירות של כתיבה מתוך הכתב וקריאה בפה, 

אלא מותר לכתוב שלא מתוך הכתב25, אבל צריך להוציא כל תיבה 
מפיו קודם שיכתוב26. אם כותב מתוך הכתב, המג”א מתיר שלא 

להוציא כל תיבה מפיו, אבל הרבה אחרונים מצריכים שיקרא כל 
תיבה כדי לקדשה בהבל פיו27. המתחיל לכתוב, מן הסתם אינו 

שגור בפרשיות, וכשהוא מתרגל במקצת הפרשה יכול לכתוב בעל 
פה באותו מקצת. בדיעבד הפרשיות כשרות אם הן נקיות מטעות.

 סעיף כ”ז
 סעיף כ”ח

1 ס”ק קיד בסופו.

2 עי’ סעיף יז, יח.

3 ס”ק קטו.

4 ס”ק קיח לגבי רגל היו”ד או יוד”י האל”ף, כמו שביאר 

במקדש מעט סי’ לב סעיף כה ס”ק קיג.
5 אם דק מאד עד שאינו ניכר אלא נגד השמש, כשר אפילו מבלי 

לתקנה, ביה”ל ד”ה אות בסה”ד.
6 בין אם הספיק חלקים מסויימים מן האות ]כדברי המחבר[, בין 

אם שבר עצם גוף האות )ס”ק קכא(.
7 להבית יוסף ריחוק ד’ אמות ולהב”ח אמה אחת.

8 ביה”ל ד”ה מכירם.

9 ס”ק קכב בסה”ד.

10 שם, שיטת הפמ”ג שמחמיר דבזה איירי המחבר.

11 עי’ ביה”ל ד”ה אות לגבי גודל ההפסק, להפמ”ג אפילו הפסק 

דק כבר הפסידה צורתה, אך מסקנת הביה”ל ובמ”ב ס”ק קכ 
כהגרע”א, דבעינן שיהא ניכר להדיא להפסיד צורתה.

12 כגון צד”י ליו”ד ונו”ן, מ”ם לכ”ף ווי”ו, שי”ן ליו”ד ועי”ן, 

חי”ת לשני זייני”ן.
13 יו”ד סי’ רעא סעיף ט.

14 קסת הסופר סי’ יא סעיף ד. עיי”ש בלשכת הסופר ס”ק ט 

שיטות הפוסקים בטעם האיסור.
15 יו”ד סי’ רעא סעיף יא.

16 ס”ק קכו.

17 עי’ סעיף טז ביה”ל ד”ה כשנכתב.

18 כנראה שהמנהג פשוט לסמוך על לשכת הסופר סי’ יב ס”ק 

יא, שמתיר למחוק אפילו לתקן ספק איסור, כגון שנגעו אח”כ.

19 ביה”ל ד”ה אם.

20 ס”ק קלא. המ”ב ציין לשיטת הפוסקים שבדיעבד אורך הכ”ף 

מצילתה מלהשתנות לה”א, שונה מדל”ת ורי”ש.
21 ס”ק קלב. כשמראים לתינוק צריכים לכסות גוף הלמ”ד ]כי 

לא היה מחובר לגוף בשעה שנכנסה[ כדי שיכיר האות כמו 
שהיתה בשעה שנכנסה הבליטה.

22 שם. דתינוק לא מהני אלא בספק, וזה ודאי לנו שנפסל.

23 סי’ רעד סעיף ב.

24 ס”ק קלד.

25 עי’ שם שמצוה מן המובחר לכתוב מתוך הכתב.

26 סעיף ל.

27 ס”ק קלו.
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עלון חודש זה הוא סיכום לחצי השני של סימן ל”ב.
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