
 

חיוב  חל חובתמאמתי 
 של יום קידוש

 
ומצוה לברך )פכ"ט מהל' שבת ה"י(  הרמב"םכתב 

על היין ביום השבת קודם שיסעוד סעודה 
שניה, וזה הוא הנקרא קידושא רבא מברך 
בורא פרי הגפן בלבד ושותה ואח"כ יטול 
ידיו ויסעוד, ואסור לו לאדם שיטעום 

 ום קודם שיקדש.כל
דאף )סי' רפ"ט(  הטור והשו"עוכן פסקו 

 בקידוש היום אסור לטעום קודם שיקדש.
אע"פ שאין  - הטורוהנה בסי' רפ"ו כתב 

הלכה כרב הונא דאמר אסור לו לאדם 
שיטעום כלום קודם תפילת המוספין, 
מ"מ צריך להתפלל אותה קודם אכילה, 
כדאיתא במסכת תעניות בפרק ג' פרקים 

גבי נשיאת כפים שחרית ומוסף דלא :( )כו
שכיח בהו שכרות, אלמא אין דרך לאכול 
קודם, וכ"כ רבינו חננאל התם שמעינן 
מהכא דאין אדם רשאי לאכול עד אחר 

 תפילת מוסף הלכך לא שכיח בה שכרות.
ומה שיש מקשים האיך )שם(  הב"חוכתב 

יתכן לאכול קודם מוסף בשבת ויום טוב, 
ד שיקדש כמ"ש בסי' והלא אסור לטעום ע

רפ"ט, איכא לתמוה עליהם דא"כ בעובדא 
דרב אוי נמי קשיא דהא שבת הוי עובדא 

, אלא הדבר פשוט )כ"ח: ד"ה לא(כדפי' רש"י 
דצריך לקדש, והכי קאמר יטול ידיו ויקדש 
ויברך המוציא ויאכל ויברך ברכת המזון 
ואח"כ יתפלל מוסף דזמנה כל היום, 

 וליכא הכא קושיא כלל.
דמותר )סי' רפ"ו ס"ג(  השו"עכן גבי מ"ש ו

לטעום קודם תפילת המוספין דהיינו 
אכילת פירות או אכילת פת מועט, כתב 

דאע"ג דאסור לטעום )שם ס"ק א'( המג"א 
קודם קידוש ואין קידוש אלא במקום 
סעודה, י"ל דדי כשישתה כוס יין אחריו, 
ואין לומר דלא חל עליו חובת קידוש, 

ל מעט פת וחל עליו דהא רשאי לאכו
 חובת קידוש.

דהיינו כשמקדש כבר, )ס"ק ג'(  העו"שוכ"כ 
אבל לטעום קודם קידוש ודאי אסור. וכ"כ 

)לגר"ח  בכה"ח. והביא דבריהם )ס"ד( הגר"ז

)סי' רפ"ו המשנ"ב וכן פסק  .ס"ק כ"ד( -סופר זצ"ל 

 .ס"ק ז'(
אולם לאו מילתא פסיקתא היא, דהנה 

ור לו להתעסק ואס -הטור בסי' פ"ט כתב 
בצרכיו או לילך עד שיתפלל, ולא לאכול 
ולא לשתות, ואם עשה כן עליו הכתוב 
אומר ואותי השלכת אחרי גויך אל תקרי 
גויך אלא גאיך אחר שנתגאה זה מקבל 
עליו עול מלכות שמים. וכתב אבי העזרי 
שמותר לשתות מים דלא שייך בהו גאוה, 
ודוקא בחול אבל בשבת ויום טוב כתב 

סור משום קידוש. ואדוני אבי הרא"ש דא
ז"ל היה שותה מים בשבת קודם תפילה 
שאין הקידוש אוסרו כיון שעדיין לא הגיע 

 זמנו. 
ולפי"ז  - בהגהות מהרש"לוכתב ע"ז 

אפשר אף קודם תפילת המוספין. וכ"כ 
ולפי זה אפי' קודם מוסף  -שם  הפרישה
 מותר. 

וכן גבי מ"ש השו"ע בסי' רפ"ט דלשתות 
בבוקר קודם התפילה מותר מפני  מים

שעדיין לא חלה עליו חובת קידוש. כתב 
ולשון הטור חובת  -)ס"ק ג'(  העטרת צבי

קידוש עד לאחר תפילה אינו אסור 
מלטעום, ובזה מתורץ מה שהביא מ"ו ז"ל 

ומה שיש מקשים וכו' )ב"ח ס"ב( סי' רפ"ו 
 ע"ש.

כתב דנ"ל )ס"ק ט'( סי' רפ"ו  בא"ר)ואכן 
חק שאין לו יין ופת רק פירות דבשעת הד

וחלש לביה, מותר לטעום קודם מוסף 
בלא קידוש, דיש לסמוך בזה על הראב"ד 
פכ"ט דשבת ה"י דמותר לטעום קודם 
קידוש של יום, ועוד דבזה יש לסמוך על 
הנחלת צבי שכתב בסי' רפ"ט דלא חל 

 קידוש קודם מוסף(.

 בס"ד

 מיקתאע אמעתש

  מצופות בחומר סינטטיהתפילין בענין רצועות 
 עור הרצועות. א

 .)סי' לג סע' ג( השו"עוכן פסק . יםהורטה חיה ועוף אלא עור בהמה לא הוכשרדלצורך רצועות כח:( ) שבתש"ס ב מבואר
 שמ"מ י.( הל' תפילין) מרדכיבויעויין  .שם() השו"עוכן פסק  .עיבוד לשמה צריך עור הרצועהד הט"ו( פ"ג) הרמב"םכתב כמו"כ ו

 .(שם) השו"ע. וכן פסק ן מקלף בין שעשאן מעור שפיר דמיבין שעשא
 צועותצבע הר. ב

אבל מבפנים מאיזה צבע  ,ואוקימנא לה מבחוץ ,אמר רבי יצחק רצועות שחורות הלכה למשה מסיני )לה.( במנחותאיתא 
דאם נתישנו ונתמעך מהן השחרות  (לג ס"ק יט 'סי) במ"ב וכת'. )סי' לג סע' ג( עשו"טה ווכן פסק .(חוץ מאדום)שירצה יעשה 

שיצא להסתפק האם  )ד"ה הרצועות( בבה"לועי' ], ע"כ. ל"טע' בסימן ל"ב ס וכמו שמצינו לענין הבתיםצריך להשחירן מחדש 
 .ואכמ"ל[ .הבעינן כל הרצועה שחורה או די להשחיר בכדי שיעור אורך הרצוע

)שם ד"ה בביאור הלכה  וביאר .ה להשחירן עד שיהיו שחורות כעורבברוך שאמר דמשמע דמצובשם ה )ס"ק יט( ב"מב ויעויין

בלחם  'עיו] ., ע"כאבל מדינא כל שחל עליו שם שחור סגי ליה ,זהו רק למצוה בעלמאדהא דבעינן שחור כעורב  הרצועות(
 [.כובאדס"ל שאין זה לעישדחה דברי הלבוש  אות כט ואות לא( תפילין 'הל) חמודות
רצועות אחרות משחיר מצד השני לו אם אין שכתב שאם צבעו הרצועות שלא לשמה,  )סי' לג א"א סס"ק ז( בפמ"געוד ויעויין 

)סי'  ביאור הלכהבשאלא  .)סי' כג אות ג( בקסת הסופר פסק וכן. י שחורות אבל לא דווקא מצד השיערלשמה, דנהי דגמיר

 .סתם להחמיר (ס"ק כ) ובמ"ב .)וכתב דעכ"פ מדי מח' לא נפקא( בדבריופקפק  לג ד"ה מבחוץ(
 . להשחירם לשמהג

או שמא כיון  ,לבדו כמו שאר תיקוני עור הרצועות שיש להסתפק אם גוי יכול להשחיר)סי' קצא( בספר התרומה  וכתב
עינן טווייה לשמה וגם צביעה כמו גבי ציצית דב ,דרצועות שחורות הלכה למשה מסיני צריך השחרה לשמה ואסור בגוי

 .שם() ב"יהא דבריו יוהב .כתב סתם שלא ישחירן גוי אלא ישראלשבמפתחות עיי"ש ו , ע"כ.והמחמיר תבא עליו ברכה ,לשמה
)ס"ק  המ"אוכ"כ  .. ומבואר דס"ל שבדיעבד מהניטוב שישחירם ישראל לשמן ולא עכו"םש )סי' לג סע' ד( "עושה שה פסקעמול

 )ס"ק כג(המ"ב כתב מ"מ ]ו שאפילו בדיעבד הדבר מעכב מהלל"מ. פסק )שם( הרמ"א "ע. אולםואליבא דהש (כב)ס"ק  מ"בהו (ה
 .[על גבם גדולאבל ע"י א"י וקטן אינו מותר עד שיעמוד  ,יודעת לעשות לשמה כמו אישהמותר ע"י אשה ד
 מן המותר בפיךצבע . ד

, אלא שכתב כיון שאינו אלא חזותא בעלמא ע יהיה מן המותר בפיךשמסתפק אם בעינן שהצב)או"ח ססי' א(  בנוב"יויעויין 
)סי'  הקסת סופרוכן פסק  .בעינן מותר בפיךמן השהוכיח שבתשובת בנו ד( -או"ח תנ' סי' ג ) עיי"שו. דמ"מ למעשה יש להחמיר

, סור. דבעינן מן המותר בפיךלא ישעצם פיל שחוק  כותושכתב דצבע שנותנים ב 'או"ח ק' סי' אחלק  בנוב"י  ']ועי. כג אות ב(
בתשובה . ועי' ואעפ"כ יש להחמיר ,בעין ונשאר רק חזותא אם שייך מותר בפיך נויש לדון בזה כיון שאישוב כתב שד אאל

  , עיי"ש[.עצמה שחרותב משפיעטיחה שהלהלן שכוונת הנוב"י להחמיר דוקא במקום המובא  מאהבה
וכתב  ,כתב דלא בעינן מהמותר בפיך לצביעת הרצועות( בספר תוקת משה ריש פר' תרומהו )יו"ד סי' רעו ד"ה והנה מ"שהחת"ס אולם 
דמש"ה לא היה  שכתב )פ' תרומה(רבינו בחיי ה ת. והוכיח כן ע"פ דבריהרצועו תעורו םמן דג טמא כשצובעיליקח שו להתיר

ני דהיינו צמר צבוע בדם התולע, משי במלאכת המשכן משום שאינו מן המותר בפיך, שלדבריו צ"ל דאע"ג דהוה תולעת ש
ה"ט דבצביעה לא איכפת לן אם אינו מותר בפיך. וכמדומה שהחלזון שצובעים בו תכלת למקדש ג"כ לא היה מן המותר 

הנוב"י והקסת  דעת". אולם מלבד אני מחמיר לדידי ליקח שמן זית במקום שומן דג"מ"מ שסיים ד . דעיי"שכ"עבפיך, 
 .)ח"ז סי' ו ד"ה עוד נראה( המשנה הלכותוכן פסק  .ים על דברי החת"ס אלוקלחו הלןגם שאר הפוסקים דלסופר, 

 דבר טמאהברקת הצבע ע"י . ה
 ,אע"פ דבעינן מהמותר בפיך, מ"מ רצועות שנמשחו בשמן דג טמא אין בזה קפידאש דס"ל( שםאו"ח תנ' ) בנוב"י אלא דמצינו

. וכן עיקר צבע השיחור נעשה מדבר הטהורו ,אלא להצליל הצבע ואינה בא משום דהך משיחה אינה גורמת עיקר השיחור
בדבר שאינו אף דכת'  ג( י'או"ח סס ח"ג)אמת  זרעוהלכתחלה יש לדקדק ליקח שומן כשר. והוסיף דמ"מ  (שם) הקסת סופרפסק 

 יש להקפיד שיהיה מדבר המותר בפיך.נוגע לעצם כשרות התפילין 
וכן . פוצה פה ומצפצףאין ובותינו אכן עשו וא. משיחת הרצועות בדבר טמ לגמרי התירהעלה לח"ב סי' ריד( ) תשובה מאהבהבו

 )סי' יד( באר עשק בתשובת]ולענין להשתמש בדבק טמא. יעויין  .)ח"ט סי' ב( מנח"יבועי'  .כא( י'ס)או"ח ס בית שעריםה דעת
ן זה אלא לחזק, ולא בעינן ביה מן המותר לענין לדבק מטלית מאחורי יריעת הס"ת, דמותר אף בדבק טמא. כיון שאי 'שכת
  הנ"ל[. תשובה מאהבהבו )יו"ד סי' רעו( חת"סבועי'  .)יו"ד סי' א(בשו"ת דרכי נועם  דעת . וכןבפיך

 /כימייםםייחומרים סינטט. ו
א דיש להסתפק האם האי דינ ,(שלא מעורב בהם דבר איסור)יים טהרצועות בחומרים סינט להשחיר ועיליש לדון האם מו

  ד"מן המותר בפיך" היינו שלא יהיה מעורב בו דבר טמא, או דבעינן שיהיה עשוי מדבר מאכל המותר בפיך.
פסולים. זהב  ןשציפדתפילין  )כד:(הא דאיתא במגלה ש שפירשו )מגלה טו: ברי"ף( בר"ןו )מגלה כד: ד"ה ציפן( ברש"י והנה מצינו

ומבואר דאף חומר שאינו ראוי לאכילה אע"פ שאין בו איסור אינו רה. דהיינו מבהמה טהו המותר בפיך בעינןן כי מהיינו 
עור מיעטו חז"ל "דהרי מזה  ,י והר"ן"שהקשה על דברי רש)ק' סי' א ד"ה והנה גם הר"ן( בנוב"י ראוי לפיך קרינן ביה. אלא דעי' 

  .לצורך הבתים( )ושם מיירי לענין דבק )סי' יא ס"ק ט( החזו"אוכן פסק  .אבל למעט זהב לא שייך "טמאה
 .שיהיה מן המותר לאפוקי טמאה, בפיך ,דתרתי דרשות דרשינן מקראכתב ליישב ( ומה שתמהאות ג ד"ה כלל יד )בנש"א מיהו 

. )מגלה כד:( השפת אמתומבואר דבעינן דבר הבא מדבר הנאכל. וכ"כ  .ע"כ .ר"ל מדבר שנאכל לאפוקי זהב ,וגם יהיה בפיך
 )או"ח סי' כה והבית שעריםדבעינן דבר היתר וגם ממאכל אדם.  )פ"א ה"ט(כת' ע"פ הירושלמי  פכ"ב()שער הטוטפות ס חתן סופרוה

המנח"י ן פסק וכ .)ח"ב או"ח סי' ז(בדברי חיים וכן הוא באמת  גם פסול. ,דבר שאינו לא אסור ולא מותר בפיךכתב ש (ד"ה ועוד
ובתורת )או"ח ח"א סי' כד(  במהרש"ג עוד י' במנח"י ח"ט סימן ב'(. ועי')וע )או"ח סי' א( בתשובת עמק שאלהושכן הוא  )ח"ז סי' א(

בזמנינו משתמשים בחומרים ואמרו ד, מהודרותת יוכשרוחים מאצל מומחים ומשגי שבררנואלא . )סופר סי' לב ס"ק יא( חיים
ים דלא בעינן מן המותר בפיך )ושמא בצירוף המקיל . וצ"ע הטעם[)פט"ו סי' ט( זכרון אליהוספר ב. ]וכן מובא כימיים בלבד

   . שנוהגים להתיר בזה. ועכ"פ מבואר נקטו להקל(
 אופני צביעת הרצועות. ז

אופנים שניתן לצבוע הבתים מספר  נםישש מתבאר והעיון בדברי הפוסקים המובאים להלןאצל מומחים והנה אחר הבירור 
כמו כן וחזותא בעלמא,  אצבע שהו, סוגים ב' בזה ישו. וכדו'צביעה בצבע נוזלי באמצעות מברשת או התזה  'א והרצועות:

מנסים להסירו הוא אם , וכשצובעים בצבע זה, ק הפיגמנטים השחורים למשטח העורהמעורב עם דבק שמטרתו להדביצבע 
ם סוגים, סוג אחד שמורחי ב', ובו יש מצבע רגיל עב יותרצבע הוא ו, (שפכטל) צביעה במין טיח עבה ב' .יורד בפירורים

בזכרון  ועי'] ים לגרדו מתקלף כגוש וכקליפה אחת.שני שכשמנס. והסוג נסים לגרדו יורד גם הוא בפירוריםמשומתייבש, וכ
יש נוהגים קודם הצביעה למרוח על העור חומר פלסטי שנבלע לתוך העור ומחזק אותו, ואח"כ הביא שש )סי' כ סי' ה( אליהו

ח של צבע משטהדבקת ' ג [.ך העור אלא מונח ע"ג והעור מצד עצמו נשאר לבןכשצובעין אותו בשחרות אין הצבע נבלע לתו
  , ע"י חום או הדבקה. ונבאר דינן של כל או"א בס"ד.סינטטי וכדו' שחור

 צבע שחור עב שע"י קילוף עומד בפני עצמו. ח
ע"י טיחה שחרות ברצועות( הנעשה שנשאל לענין צביעת הבתים בשחור )הנלמד מדין  ד"ה ועכשיו(או"ח ק' סי' א ) נוב"יבמצינו 

אלא שניתן לקלפו כא' )והוא מהסוג ב' הנ"ל באות ז'(, דשמא לא מהני,  בתכלית ההידורשחורים הם ו ,על עור הבתיםעבה 
, דמה"ט בציפן אותם בזהב פסול כמבואר בעינן הבית רואה האויר, או משום דשי"ן של תפילין צריך להיות נראהדאי משום 

. ועיי"ש שכתב רואה האוירלא שייך כאן אין הבית ע"כ זה השחרות שייך לעור ובטל אליו וד להשיבוכתב  שם(.)בש"ס מגילה 
שהוא פסול היינו בבתים מזהב ממש, אבל במצופים זהב לית לן בה כלל. )שם( זהב כשר וכוונת הש"ס במגילה  דבאמת ציפן

"[. והביאו ושוב ציפה עליהן זהב ותמפסל אם עשה רצועות שחורמנ"ל ל ברצועות גופייהושכתב ש" ד"ה ואני אומר()]ועיי"ש 
 )יו"ד ח"ב רסי' קלג ד"ה הנה בדבר וד"ה אך(. האג"מ דעת 'וכן נר ,)ח"א סי' ג( החלקת יואב וכן פסק)סי' לב ס"ק נט(.  בשע"תלהלכה 

 .(ונו מד סי'לבעל ההפלאה ) גבעת פנחסבועי' 
בכל קיי"ל מ"מ לראות האויר,  "צדא כדבריו אפי' אם נאמרות דברי רבו הנוב"י, דהאריך לדח( כלל יד אות ג) הנשמ"אאולם 

]דכל הציפויים טהורים והכלי מתבטל לציפוי, עי' בכס"מ בשם הר"י  מקום כלי המצופה בדבר שאינו מקבל טומאה טהור
לן , דדוקא בכלי מקדש דגלי (ה"ד ד"פ)כלים  ברמב"םו ("בכפ) כלים, במס' (כו.) יגהחגב, כדאיתא קוקרקוס ברמב"ם שבסמוך[

בהדיא, וא"כ לאו דוקא ( ד"ה והעליונה :)ביצה כגוכ"כ רש"י  ,וף חגיגה בתוי"ט שםקרא דאע"ג דמצופה נקרא עץ, ועיין ס
כ "אוכיון שמצופה בדבר אחר,  .ןדתיק של עור בעינים פסול לציפוי, פה זהב אלא ה"ה בכל דבר שפסול לעשות ממנו בתיבצ

משום דבעינן הבית  איועוד שמבואר בראשונים איפכא, דציפוי פוסל,  .בטל לגבי ציפוי ואין כאן בית של עור הבית של עור
  . ושכן הסכים לדבריו בעל הבית מאיר, ע"כ.משום דשי"ן של תפילין צריך להיות נראה ירואה האויר, א
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 חודש אלול

 

 - זמן חיזוק בעבודת ה' -חודש אלול 

וחייב כל אדם על כל פנים להכין את "

עצמו ליום שיכנס למשפט לפני ה' בראש 

השנה ל' יום קודם בתשובה ותפלה, ויתן 

כל לבו רק בעבודת ה'. ונתנו רמז לזה, 

אני לדודי ודודי לי ]שיר השירים ו, ג[ 

 ראשי תיבות אלול. 
ולכן ירבה בכל החודש בתשובה ותפלה 

מנות איש וצדקה. ונתנו רמז לזה ומשלוח 

לרעהו ומתנות לאביונים ]אסתר ט, כב[ 

ראשי תיבות אלול, לרמז שבחודש אלול 

)חיי אדם כלל קלח, ירבה במתנות לאביונים". 

 א(
 

 נערך ע"י מחבר קונטרס 
 "עבודת חודש אלול וימי הסליחות"

 -איתא )הכנות לתפילה ס"ק ח'(  ובשלמי ציבור
ני המאסף מצאתי כתוב תשובה וא

ז"ל וזה לשונו: שאלה אם  למהר"ם זכותו
מותר לשתות ולאכול לרפואה קודם 
התפילה, וכן אם מותר לטעום בשבת בין 
יוצר למוסף. תשובה על הראשונה אומר 
דברי וכו', גם לרבות על האי דקאמר מר 
על טעימה בין יוצר למוסף, פשיטא לי 

א זימנא דהכי הוא משום דאכתי לא מט
 דקידושא רבא.

)לגר"ד  בעקרי דיניםוגדולה מזו מצאנו 

ועיין באגרות הרמ"ז סי'  -וז"ל טירני זצ"ל( 
ג' דמפשט פשיט ליה דהטועם בין יוצר 
למוסף בלא קידוש יאי ויאי, ומהאי 
טעמא לא הוברר לו מנהג מהר"ש אבוהב 
לאכול סעודה ג' קודם התפללו תפלת 

צ ור"מ מהר"י ז"ל מ"מנחה ע"ש. גם 
כתב לי זה ימים ושנים  בקק"י סיינא

דרבו הפוטרים לקדש לאכול בין שחרית 
למוסף דכל מ"ד דאין לקבוע סעודה בין 
שחרית למוסף לא חל עליו חובת קידוש, 
ושע"כ להרמ"ז ז"ל דטעימה שרי וסעודה 
אסור ניחא דיכול לטעום קודם מוסף. 
ומייתי בידיה זכירה דבהיותו רך בשנים 

אביו חד מרבנן פסק ארוך  דשדר למר
להוכיח שאין לקדש, והביא ג"כ העדאת 
עדות משלוחי א"י שבכל א"י נוהגים 
שלא לקדש בין שחרית למוסף, ושכן 
עשה מעשה הרב מהר"א סג"ל אחי טוב 
שלו בלכתו אתו יחד בין שחרית למוסף 
לפקוד לשלום את הרב הזקן מהרש"א 
מהזקנים בעיר קסאלי ושתו הקאוו"י 

מתיקה בלא קדוש, ומאן דבעי ומיני 
להחמיר ולקדש אינו אלא הדיוטות כיון 

 שאינו חייב לקדש. ע"כ. 
נמצא דאע"ג דדעת רוב הפוסקים דחובת 
קידוש חלה מיד לאחר תפילת שחרית, 
מ"מ יש הסוברים דליכא חובת קידוש 
עד לאחר תפילת מוסף. והרוצה להחמיר 
על עצמו לצאת ידי חובת כל הדעות, אם 

אחר תפילת שחרית קודם תפילת קידש 
מוסף ]כמו שמצוי בהרבה בתי כנסיות 
בימי ר"ה[ יחזור ויקדש שוב לאחר 

 תפילת מוסף קודם שיאכל.
הרוצה  -)סי' רפ"ו ס"ז(  בברכי יוסףוכ"כ 

לטעום קודם מוסף יקדש מקודם. ואם 
ירצה יקדש ויאכל כזית פת או פירות 
קודם מוסף, ואחר  מוסף יחזור ויקדש, 

בשו"ת  מהר"י זייןנפיק אליבא דכ"ע. ו
 .)או"ח שער ה' סי' ג' וסי' ה'(שערי ישועה כת"י 

 
 

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[

שהרי  לכאורה צ"ע דלא משמע הכי מהנוב"יו. ןר לבאמתקלף לגמרי והבית נשהצבע ]ועיי"ש שכתב שהנוב"י יודה לאסור כש
אלול  תשע"ב לראש  -)מכתב  הגרמ"ש קליין שליט"אוכן העיר  ., עיי"שהב פסול, אבל צבע בכה"ג שריזכתב שדוקא טס של 

 .להדיא דפליגי[ ומבוארוכן מבואר להדיא במ"ב דלהלן שכתב שהלכה כהנש"א דלא כהנוב"י.  .משמרת סת"ם בארה"ב(
 יראההבית שבעינן  ב'. הבית של עור בטל לגבי ציפוי ואין כאן בית של עור א' :ג' טעמים לפסול בכה"גהנשמ"א  לפינמצאו 
 )ח"א סי' ד( ובמשיב דברטעמיו של הנש"א.  ג'ע"פ  )אות פח( "שההערווכן פסק  .דשי"ן של תפילין צריך להיות נראה ג' .האויר

אפי' אם לכאורה ה"ה דיש לפסול רצועות הצבועות ע"י צבע שנקלף כא'. ו "אולפי הנשמ כתב דאנו נזהרים מתפילין כאלה.
)ומדברי הנשמ"א משמע שאפילו אם . לציפויכי העור בטל  לא מהני או מהצד השנילצבע הנקלף שחורות מתחת  הרצועות

 , ועי' מש"כ בס"ד בגליון ר"ח לענין כלים מצופים בחומר דק(.פסול ניטל כא'מ"מ אם הציפוי דק 
)שם ד"ה והנה "י נובה, דהא שיטאפלכאורה אינו מילתא דהא דס"ל להנשמ"א שהעור בטל לציפוי  א שהדבר צ"ע כי באמתאל

אבל ציפוי שאינו רק לנוי  ,הציפוי ע"ים עיקר שימוש הכלי הוא אין ראיה ששוכתב ד הנ"ל הרמב"םחגיגה ומהביא מהגמ' בזה( 
 .)יו"ד סי' קצד ד"ה ולולי( במהר"ם שיק. ועי' כלים סי' כג ס"ק טו() החזו"א צידד. וכן ע"כ .בטל לגבי כליםשפיר 

כי אינו נחשב  ,שכתב דכל שאינו מצופה כולו הרמב"ם מודה דלא אזלינן בתר הציפוי )כלים פי"ז מי"ד( בתוס' יו"טועי' עוד 
וץ בלבד אינו חשיב ציפוי. ]ומה בדעת הרמב"ם והראב"ד די"ל דציפוי בח )כלים סי' כג ס"ק טו( בחזו"אמצופה. וכעין זה כתב 

ביד והתם שאני שהדבר תלוי בגדרי שימושי סעודה כמבואר בפוסקים שם[.  ,לענין טבילת כליםברסי' ק"כ שמצינו בזה מח' 
בשו"ת דדוקא כשהציפוי בא להשלים ולחזק הכלי הוא עיקר אבל בלא"ה הכלי עיקר, ע"כ. ועי' כת' )ח"ב סי' ריא ס"ק א(  יצחק

 שאפשר שהרמב"ם מיירי רק בכלים שיש בהם תוך[.   )סי' תרע ס"ק א( בשער"ת]ועי' . )שם ד"ה וכדי לתרץ( ובחלקת יואב )או"ח סי' קלד( הםמחזה אבר
אולם  אם הוא רק מצד א' אין בו חשש )בפרט כשאינו אלא לנוי(. ,שרצועות הצבועות בצבע שניתן ליטלו כולו כא'ולפי"ז י"ל 

 שכתב לא משמע הכי )אולם אין זה מוכרח, עי' בלשונו בסוף דבריו בסד"ה עוד כתב השואל, רהלכאו מהנשמ"א שסתם בזה
טוב יותר של הבתים השחרות ד )סי' לב ס"ק קפה(מ"ב ה ", עיי"ש(. וכן פסקהבית מצופה דאז התחתון בטל לעליון כשכלמכ"ש "

שא"א  )שאינו צבע של חזותא בלבד( מין גלאנ"ץשיהיה בצבע שחור שאין בו ממש כלל רק בחזותא בעלמא ומ"מ המשחירין ב
משחירין בטיחה שיכולין לקלוף אם אכן , שיכולין להסיר מן הקלף ע"י פירורין דקין אין להחמיר בדיעבד ע"פלקלפו א

 ולפי"ז לכאורה לענין רצועותנמצא שפסק כדעת הנש"א.  ., ע"כבשלימות מכל צד מן התפילין וצורתו כמו נייר שחור זהו פסול
 לא מהני. כולו כא' בת שחרות הניטלעם שחור ע"י שכשצב

 טעם הראשוןהשייך לאסור רק ע"פ ברצועות לא ד ,אפשר שלענין רצועות קיל טפיד לכאורה היה מקום לומראכתי אלא ד
ן באופ ועוד יש לצדד) בד יודה המ"ב להקל.עפ בדי"אפשר שעכ כנ"לוכיון שטעם זה הוא תלוי במח'  שהעור בטל לציפוי,

ודק היטב והוא חלק ממש של העור ואין זה בגדר ציפוי, אלא ההצבע מתפרד רק ע"י תחבולות לית לן בה, דהרי סוף סוף מש
לא  וע"כ לפסול ע"פ הנש"א,פסקו גדולי פוסקי זמנינו כבר למעשה שאלא  .()פ"כ סי' ה זכרון אליהו בספרועי' . (בכלל הכלי

 העור בטל לצבע.  אם הם שחורות מתחת או מהצד השני כי אפי' מהני
 שאפשר לקלפם כאחת שכבות של צבעכמה . ט
אזלינן בתריה.  חירים בצבע כעין טיחה שהוא ציפוי חשוב וע"כשלא החמיר הנש"א ודעימיה אלא כשממ"מ לכאורה י"ל דו

 .חיםמומממענו ש וכןמצוי שעושים בזמנינו, כמה פעמים )כמו ש ה של חזותא בעלמא בלבדאולם אם השחרות הוא ע"י צביע
לעיקר  ומתבטלתדהכל חשיב כצבע  ,אע"פ שהיא ניטלת כאחת שרי תשובות והנהגות(ה פע"באות י"ב וכן מבואר לקמן 

אותן שעושין  כ"ש ,שכתב דכשם שעור כשר ע"ג עור כשר מותר בבתים )סי' לב א"א ס"ק סד( פמ"גב וכן מבואר להדיא. הרצועה
במ"ב שפסק אין בו חשש. ויעויין  כא', עור וניטלעובי הכ עבה מבואר דאפילו צבע .ע"כ ,תפילין דאין לחושאת ה הצובע צבע עב

 .(שם) הגרמ"ש קליין שליט"אושו"ר שכן פסק  .לחלק כנ"לצריך  ע"כולפי"ז  ,כדברי הנש"א הנ"ל וכהפמ"ג
דלא כמשמעות הפמ"ג שמיקל ) א כולה כאחתול דוקא כשמתקלף בפירורים קטנים שהתיר משמע מהמ"בבאמת שאלא 

להשתמש בצבע שהוא רק חזותא  אלא יש, להשתמש בצבע שיש בו ממשמנע מייש להבכל גוונא שבמ"ב ש ועיי"לגמרי. 
 בזכרון אליהוויעויין עוד בזה  .(וזה הסוג א' הנ"ל באות ח' - אין הצבע נדבק ברצועותכי בלא"ה  כןאולם אין המנהג  .בעלמא

 .סי' ה()סי' כ 
 . הדבקת הצבע ע"י חום או דבקי

, ע"י שחור ח מצבע סינטטיהדבקת משטוהוא  עתה יש לבאר האופן השלישיו. ו באות ח'ארו ב' מג' האופנים שהזכרנתבהנה נ
עה. לכאורה אין בזה פסול דהרי צבע עד שנתפס ברצודהיינו שמחממים  ,י חוםדבעים על יושצ והנה באופן חום או הדבקה.

שמדביקים הצבע על הרצועה צ"ע אם מהני. ואפשר שהדבר תלוי שנעשה ע"י הדבקה ף הרצועה נצבעת. אלא שבאופן סו סוף
דאם  ".חיבור" האם הדבקה חשיב ,(על סע' לח ד"ה יעשה ועל סע' נא ד"ה יתפור )סי' לב ביאור הלכהב המובאיםהפוסקים  במח'

חיבור יש לדון דלא מהני ]ואפשר דהכא מהני  מא שהדבקה אינה', אבל אם ניחשיב כדבר א א נמינימא שהיא כחיבור הכ
שאין בדבק משום חציצה  )ח"ד סי' ט( בתשובות והנהגותעי' ו [., ועייןדסוף סוף הרצועה שחורה ע"י צבע המחובר אליו לכו"ע

ת יועה עצמה או די שהיא נראמש"כ לדון האם בעינן שהצבע יספג ברצ )סי' כ סי' ה( בזכרון אליהו ועי') בין הרצועה לצבע. וצ"ע.
 .שחורה אע"פ שהוא רק מעל הרצועה(

  אם מותר. ספקדלצבוע הרצועות ע"י מכונה בלחץ הוא  כתבי האבני ישפה(ע"פ )אשרי האיש פ"ד אות יג הגריש"א זצ"ל שו"מ שדעת 
 כשר צבעעל  פסול צבע. יא

 העלי י להשחיר הרצועה כדין ושוב לצבועהאם מהנ )לדעת הסוברים דבצבע המתקלף אין הרצועה מתבטלת לצבע( ויש לדון
 .פסול עוד צבע

חזר ישראל  שכתב שאם צבע הרצועות שלא לשמן כגון ע"י עכו"ם, ()ס"ק ז מ"אב מצינו "לגבי צבע כשר על גבי צבע פסול"הנה ד
 יואפילו רבנן לא פליג .מוס ומקדשומעביר עליו קול ,שאם כתב השם ולא קדשו כ()דהא אמרינן בגיטין  .לשמן כשר והשחירן
 ש"הצמחה ביארו .כ"ע ,שו"ע אבן העזר סי' קל"אועי' ב .א"כ כאן שרי לכ"ע .ום דמיחזי כמנומר הא לאו הכי שריאלא מש

א ייש ב' דיעות בכתב שלא לשמה אם מהני העברת קולמוס לשמה, והדיעה הראשונה שהע ה"באבשו"ע באמת שדאף  )שם(
 .כמבואר לעילפלוגתא  איכאה פסול שלא לשמיש ת יש ס"ס לקולא, דגם בהא אם ברצועות הרמב"ם ס"ל דפסול, מ"מ ברצועו

   .דלהלן ולהאג"מ )אות ה( להערוה"ש וכן משמע דס"ל . ומשמע דס"ל כן להלכה.)שם(בהגהות רע"א ובדרך זה פירש 
דאין הצבע הפסול חוצץ  והוסיף"ש המחצה ביאר כדרכו של)שם(  דגמ"רספרו בו (סד"ה ועכשיו )או"ח ק' סי' א בתשובותיו נוב"יוה

עה שלהרמב"ם שהוא ד מיר ובפרטאלא שסיים "מ"מ למעשה דעתי להחאינו חוצץ.  בין הצבע הכשר לרצועה דכל שלנאותו
  .)שם( בלבו"ש עי'ו פסק להחמיר בזה.א"א שם( ) הפמ"גוכן  נה שם באה"ע ודאי הלכה דפסול".וראש

אפשר דשאני הכא דבחזותא תליא מלתא  ,רי המ"א באופן אחר, דאף שמצינו מח' בדבר כנ"לדב מפרש )שם קו"א אות א( והגר"ז
טוב דשהכריע )אות א(  ועי"ש בשלחנו , ע"כ.לדינא "עצו ,(ה"מ)פי"א נגעים בוהעליון הוא הנראה, ובצבע הלך אחר הנראה, עיין 

שדוחק  כת' יו"ד ח"ב סי' קלג ענף ב ד"ה ונראה דבזה() ובאג"מ על מה לסמוך. לו ומשמע שמעיקר הדין המיקל יש .בדבר להחמיר
לפרש דברי המ"א מטעם ס"ס )עיי"ש טעמו( וע"כ פירש דכוונת המ"א דשאני מעשה צביעה ממעשה כתיבה, דכתיבה בעינן על 

  .אף על מקום שחור חשיב צביעה, עיי"שעל מקום בהיר, משא"כ צביעה 
צבע  אכתי י"ל שצבע פסול ע"גדאלא ר דבצבע כשר ע"ג צבע פסול יש להחמיר, ומבוא .כהמחיריםנקט )ס"ק כד(  במ"בלמעשה ו

בפלוגתא  ויתלד )או"ח סי' לב מ"ז ס"ק טו( הפמ"גכתב  לשמהוחזר וכתבו עליו שלא  לשמה כתב השם לגבי אםדהנה  .שרי ,כשר
כתב התחתון ד, בכה"ג פסוללכו"ע דכתב  )כלל ו בינה אות טז(מלאכת שמים בוע"כ. "ע הנ"ל דכתב לשמה ע"ג שלא לשמה, האב

 נקטו וכן כשר לכו"ע.לשמה ועליו שלא לשמה דכתב כתב  ז(' ס"ת ס"ו רע"א ס"ק ילה) בגידולי הקדש. אולם מכוסה ואינו נראה
ים ולפי"ז יוצא דלדעת המכשיר .(אות ו )ח"ב סי' א נח"יהמועי' מש"כ  .()או"ח סי' ה ובית שלמה סי' ז( 'ת' )מהרי בשמים  בתבתשו

אזלינן בתר בפרט לדעת הגר"ז הנ"ל ד משא"כ לדעת הפוסלים,. צבע שנצבע בכשרותע"ג פסול צבע בה"ה שמותר לצבוע 
 .כנ"ל הנראה

למשוח אותן  הדבר רצועות שנשחרו לשמן ואח"כ שלחו אותם לבית תעשישנשאל ב )ח"ו סי' ו( מנח"יה אולם העירוני מדברי
דהוי כתיבה שלא לשמה על לשמה דמהני לדעת הרבה  רלהכשי וכת' שלא לשמהבאיזה משיחה להבהיק העור וזה נעשית 

 ., עיי"ש, וע"כ לכו"ע יש להתיר בזהפסול משום מכוסהין דלענין רצועות א (פסול )ד"ה ביאור הלכהמהח יפוסקים, והוכ
)כי כתב שלא דבר טמא  על שחור לשמה עלהתיר לצבו הוראה שהורו כמה בעלי שמעש כת' ח"ח"א סי' מב ובתשובות והנהגות

 .לשמה ע"ג כתב לשמה אינו כלום(
וע"כ כתב שדינו של המנח"י ע"פ סברת הגר"ז הנ"ל, הביאור הלכה פקפק בדברי  (, ועיי"ש בגליון)ח"ה סי יג בשבט הלוי מיהו

 . אין בידו לפוסלםכתב שאבל בדיעבד  ,לחשוש לכתחילהצ"ע, ומסיק שם 
לצבוע בעבודת יד רק בפעם ראשונה, להקל לפי המקובל היום אצל רבים ד, "זיוח"ה סי'  'ח"ד סי' ט בתשובות והנהגותועי' 

אבל  ואח"כ משחירים במאשין )מכונה(, ולדעתם מספיק בפעם הראשונה שעושה לשמה, דקיי"ל כתב ע"ג כתב לא הוי כתב,
)אשרי האיש פ"ד אות יג ריש"א זצ"ל הג דעתנראה דאולם  .ע"כ .אין זה מועיל ולכים אחר הנראה,דה (שם) גר"זה לפי סברת

  .(פסול בצבע התחתון אפשר שסמך להתיר רק במקום ספקאלא ד) בזה להקל מכתבי האבני ישפה(
 הרצועות ,ניטל כולו כא' שעל הרצועות ם הצבעא ,הנשמ"אע"פ  גדולי פוסקי זמנינו דדעת (אות ח')לפי המבואר לעיל ומ"מ 

 .לא מהניבכל גוונא  א"כפסולות )כי בטלות הן לציפוי(, 
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