
 תודות והערות

 את הרעיון למחקר זה קבלתי מר' גרשום שטיינמץ מקרית ארבע.  

 ממקורות רבים: זה, השתמשתי בחומר רב מאמרבכתיבת 

  נמצאו הספרים שלא      ."HebrewBooksאתר האינטרנט "מצאתי ספרים רבים מ •
בספרייה הלאומית בירושלים ובספריה של ישיבת   נמצאו , HebrewBooks-ב

 . "ניר" בקרית ארבע

 כן מצאתי חומר נוסף באינטרנט.  •

  שלי בית ההוראה המרכזי שע"י מכון ירושלים לדיינות ענו על מספר שאלות  •
 בקשר ל"מין המותר בפיך."

 דברי ה"מרדכי."   " שלח לי צילום שללהרב לוי יצחק מ"מרכז תורני מונטריאו  •

אברך בכולל של ישיבת "ניר" בקרית ארבע עזר לי לאתר חומר    ו,אליהו עמנר'   •
 רב בספריית הישיבה. 

 אני מודה לכולם

******************************************************** 

 כדלקמן:  –כתובים בראשי תיבות    בקפדנות.  יםמתועד  המקורות
 = שולחן ערוך  שו"ע
 שולחן ערוך אורח חיים של חלק =  או"ח 

 של שולחן ערוך  יו"ד = חלק יורה דעה 
 הרמב"ם  של משנה תורה  רמב"ם = 

   מ"ב = משנה ברורה 
 : ביטוי, משתמשים במקורותכמקובל בעת ציטוט 

 . שצוטט קודם לכן מקורמתייחס ל מקור הקודם, אושם = זהה ל 
******************************************************** 

לאחר המאמר ישנם צילומים מתוך ספרים וחומרים אחרים המופיעים במאמר.  
צילומים מספרים שנמצאים בכמעט כל מקום, למשל: חומש, גמרא, טור, שו"ע,  

 רמב"ם, מ"ב, לא הובאו. 
******************************************************** 

 אלול תשע"ט  –קרית ארבע חברון  המאמר יצא לאור ב

 

 

 

 

  



 השחרת הרצועות של תפילין כולל הצד הפנימי

התפילין כולן הלכה למשה מסיני  ונה הלכות יש במעשה מ"ש: רמב"ם כתוב ב

כולן מעכבות ואם שינה באחת מהם פסל, ואלו הם ... ושיהיו הרצועות   ולפיכך

 . דהיינו שחייבים למרוח צבע שחור על הרצועות 1שחורות." 

 ? הרכב הצבעדברים אסורים ב לואי

כתוב בגמרא: "לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד למאי  

בפיך מן המותר  ה' כתיב בהו למען תהיה תורת  הלכתא לתפילין תפילין בהדיא

בעלי חיים   עור שלמ עשוייםיהיו  תפיליןשבתי  אסור דהיינו  2." אלא לעורן  בפיך

זו גם    הלכהשגמרא  אז כתוב בחסידה.  וחזיר, גמל, פיל, אריה, פרס    כמו   , טמאים

]בתשמישים אחרים יש דעות שונות    3רצועות. ב גידים ובכמו    התפילין,  חלקיחלה ב

   [4. אם יש הבדל בין תשמישי קדושה ותשמישי מצווה  , כן, ו ו הז ההלכה ה אם חל

 5". ן נבלות וטרפות שלהעור על גבי ו ... כתוב בגמרא: "כותבים תפילין 

נשאלת  לכן . , בלבד שהמין טהורטריפהבנבילה או ב שמותר להשתמ דהיינו

דם של  לגיד הנשה, ול  (,"ח "חלב )צירי מתחת לאות  ל  נוגעב   מה ההלכההשאלה,  

 ? התפילין רצועות  המשמש לצביעת צבעהבעלי חיים טהורים בהרכב 

  : "חלב כתבמתייחס לעניין החלב והוא  , בשו"ת מהרש"ג  ד עלהרב שמעון גרינפ 

אסור באכילה מכל בהמה מ"מ כיון דבא מן   חלבד  טהורה אף מבהמה שהוא בא

ן הופמן מביא את  והרב אהר 6בהמה טהורה ודאי חשוב מן מותר בפיך." 

גם לעניין  תשובה האותה ניתן לשייך את  7המהרש"ג בנושא זה ולא חולק עליו." 

 גיד הנשה. לוהדם 

,  תפירת התפילין לבקשר גם נמצא שימוש של גיד הנשה העל  השאלה

  נדסופר בספרו אידי הרב יונה ל ללפני כמאתיים שנה ע ושאלה זו נשאלה כבר 

מגיד הנשה שאינה מותר    ]ספר תורה[   "צ"ע ליקח לתפור   : הוא כתב   וכך   " . "בני יונה

"קסת  בספרו  של קצור שלחן ערוך( ו )מחבר שלמה גאנצפריד רב ה 8" . בפיך

לעומת זאת ה"גידולי   9מביא את ה"בני יונה" ומוסיף "ונ"ל להחמיר."  " רפהסו

   10צידד להקל.  " דעת קדושים"על   "הקדש

 
  רמב"ם הלכות תפילין פרק ג הלכה א 1
 שבת כח: 2
 שם 3
 ג אורח חיים שאלהמהדורא תנינא, )הלכה ברורה: ניו יורק(,  ,נודע ביהודההרב יחזקאל לנדא,  4
 שבת קח. 5
 )ורנוב, תרצ"א(, חלק ראשון, או"ח סי' כד ,שו"ת מהרש"גהרב שמעון גרינפעלד,  6
  )בני ברק, תשכ"ח(, סי' טוגידולי אהרן על קיצור ש"ע הלכות תפילין, הרב אהרון גדליה הופמן,  7
 רע"ח , סי', )פרג, תקס"ג(בני יונההרב יונה לאנדסופר,  8
 , מהדורא תנינא, חלק ראשון, פרק יז סע' א, )אונגוואר, תקצה(קסת הסופרהרב שלמה גאנצפריד,  9

 )על ספר דעת קדושים של הרב אברהם דוד מבוצ'ץ'(, )לבוב, גדולי הקדשהרב אורי פייבל הלוי, פירוש  10

 בסע'  רעחסי' יו"ד  תרנ"ו(,   



"דמצד אחד יש לומר   , אברהם גנחובסקי נתן הסבר לצדדי ספק זה רבה

  שאסורות באכילה, מכל מקום חשיבי  מותר, דדמי לנבילות וטריפות, שאע"פד 

יש לומר דאסור,   , ורה הן. אמנם לאידך ה'מין' המותר בפיך, דהוי ממין בהמה ט

אינו מן   , ואין בו צד התר לעולם. אם כן דגיד הנשה לעולם אסור באכילה  מכיון 

  11המותר בפיך כלל, משא"כ נבילות וטריפות שמקרה הוא שגרם להן להיאסר." 

חת לאות "ח"(, ודם  אותה הסברה עבור חלב )צירי מתאת  אפשר להביא  ש נראה  

 של בהמות טהורות. 

רב אורי שרגא פייבל הלוי  בנושא. ה  בו  לדון  היבט נוסף שניתןגם נו יש

שבעת שהיה שליל )עובר( במעי אימו,   דהיינו,  " ,שרייאר, בפירושו "גדולי הקדש

  12. ספרי תורה ותפילין ירת לתפ בו ולכן אפשר להשתמש גיד הנשה שלו מותר, 

אין  דם ל מאידך,  פקועה גם החלב וגם הגיד הנשה מותרים.בן ב ,כמו כן 

  13מפני שדם בן פקועה אסור. הדבר תקף, 

ה"נודע  ו בתים הבדל בין השחרת רצועות והשחרת  נוישש  לציין מוטב

ולכן אין   סיניא הלכה למשה מ יה הלרצועות, השחר  נוגעב  .זה בנושא דן  "ביהודה

  נוגעבאולם  14. מאות טמבהמות  מגיע  א צבע שלבפשרות, חייבים להשתמש 

הוא הלכה למשה ההלכתי  המקוראם החילוקי דעות  נםלהשחרת הבתים יש

, בנוגע לצבע  ולכן  ,שחור בצבע ות י אם הבתים צריכים לההאפילו ו  ,מסיני

ר שבא מבהמות  מחוביש מקום להקל ולהשתמש להשחרת בתי התפילין ,

   15מעדיף להחמיר בנושא.  "נודע ביהודה"ה ם טמאות, אול

  , כלומר הרצועות נכללים באיסור השחרתחומרים  אילונשאלת השאלה 

האם האיסור בלעדי לבעלי חיים, או שצמחיה שאסרה באכילה, למשל ערלה,  

איסורי הנאה פסולים   י ובוודא "כל איסורי האכילה  :התשובה היא  נכללת באיסור. 

   16." מה שמן החי א דווק ן , ולאהלז

יש לדון אם    , "קליפי שביעית   : פסק   ך א רבעאוי הרב שלמה זלמן  בנושא זה,  

ב"דבר    על זה נכתב  " ., אבל בדיעבד אם צבע בהן כשר מותר להשחיר בהם תפילין

או ליהנות ניתנו, הו"ל כמבער  יי"ל מצוות ל"דכאורה כיון דק  :הלכה" בהלכות שלמה 

שגם לאחר   "בתפילין :נהקבא המס שלא להנאה דאסור." לאחר הדיון בנושא 

ההשחרה הוא לובשם ומשתמש בהם, מסתבר דחשיב נמי כדרך הנאתם  

   17ומותר." 

 
 לתפור עם גיד הנשה, )אינטרנט(  –פ' בא תשע"ו  –פנינים משולחן רבינו הגאון רבי אברהם גהחובסקי  11
  על דעת קדושים, שם, יו"ד סי' רעח סע' ב גדולי הקדש 12
 שעא-כרך שלישי, )אנציקלופדיה תלמודית: ירושלום(, בן פקועה, עמודים שע אנציקלופדיה תלמודית 13
 אורח חיים שאלה ג ,מהדורא תנינאשם, , נודע ביהודה 14
 מהדורא קמא, אורח חיים שאלה א ,שם, נודע ביהודה 15
 דין, בית ההוראה המרכזי שע"י מכון ירושלים לדיינות, ]להלן: דין[ צבע לרצועות תפילין, יא תמוז  16

 תשע"ט, )אינטרנט(   
 מג-הלכות תפילה, )ירושלים(, פרק רביעי סע' כט והערות מב הליכות שלמההרב שלמה זלמן אויערבאך,  17



מסכם את  של מכון ירושלים לדיינות, הצוות של "רבני בית ההוראה" 

זה, שכל דבר שבעצמותו הוא מותר באכילה אלא שנעשה   נושא: "הכלל בענין ה

  – מותר לקחת, ומה שבעצמותו אסור  –בו מעשה האוסר כמו חסרון שחיטה 

שנאסר באכילה, אך  , למשל, גיד הנשה ות שאלות שנשאר נן אולם יש 18אסור". 

וגם    ,לתפור תפילין על מנת גיד הנשה בלהשתמש  שהיתרו יש   , כפי שנכתב לעיל

בהרכב החומר   ( חלב )צירה מתחת לאות "חית"בלהשתמש  מתירים היש ו

)קמץ מתחת   בשר בהמה עם חלב של תערובת דיןמה הלשאול  ניתן. לצביעה

וצ"ע    ,אסורההתערובת  מפני עצמו יש היתר לכל אחד, אך  בהמה?    לאות "חית"(

 בנושא. 

כאחד   בו מותר להשתמש אם ,הסתם יינם  היא עלנוספת  שאלה

בשנת תל"ד )קרוב לסוף  דן    שאלה זו במהמרכיבים לצבע עבור צביעת הרצועות?  

סתם יינם  בהוציא ספר תשובות שכולל שימוש ש(, הרב שבתי באר 17-המאה ה

  הלכה עבור הצבעאותה    נהישש  לא מן הנמנעתפילין )ופרשיות הבדיו של כתיבת  

( של קדושה לא ברורה המילה השומה מפאת יושנו של הספר "ואם בבתי)? :לרצועות(. שם כתוב 

דלא בעינן לשמו דשרי   אפילו בנבלות וטרפות שרי כ"ש בדיודבעינן עיבוד לשמו 

, הרב שמעון בן אברהם אבוהב כתב יותר  מאוחר  שנהשלושים  19בסתם יינם." 

"למה יגרע דין היין שאין בו איסור הנאה בתערובת מדין איסור נבילות   :בנושא

רואים ששני    20שהותרו אליבא דכ"ע לענין כתיבת ספרי' תפילין ומזוזות." וטרפות  

הפוסקים הללו התירו שימוש של סתם יינם בדיו )וכנראה גם בצבע לרצועות(.  

  שני הרבנים הללומאה שנה יותר מאוחר הרב אלעזר פלעקלש חלק על כאולם 

 21"ולענ"ד צ"ע לדינא."  וכתב

שיין יגיע למצב של סתם יינם.   ים אופני נש נםישאולם הם לא הזכירו ש 

ין זה הוא מראש סתם יינם. כיוון שלא היה  י , ולכן הראשון הוא שהיין הוכן ע"י גוי 

ראוי לשתייה מלכתחילה מבחינה הלכתית, אין היתר להשתמש בו להכנת צבע  

עצם  ו בו, נוגעשגוי  ,הוא יין כשר )לא מבושל(  השני אופן ה לרצועות של תפילין. 

היין היה כשר ולכן   הבתחילהיות ו , א: השאלה הי לסתם יינם. אותו הופך הנגיעה

  הוא נעשה אסור לצבע לרצועות, אך עקב נגיעה בו ע"י הגוי  שימוש מותר להיה 

ותר  אם מהולכן דומה למצב של נבלה וטריפה,  הדבר, ,נראה, כי הלשתיי

בהכנת צבע לרצועות תפילין? ה"רבני בית ההוראה"    כמרכיבלהשתמש ביין כזה  

ויחד עם זאת  הוא "מעניין"    בין שני סוגי יין  הבמכון ירושלים לדיינות ענה שהחלוק

 
 דין, כשרות צבע לרצועות, יד תמוז תשע"ט 18
 )ויניציאה, תלד(, שאלה קט )סוף התשובה(באר עשק, הרב שבתי באר,  19
 )ויניציאה, תס"ב(, שאלה קסבדבר שמואל, הרב שמואל בן אברהם אבוהב,  20
 )פראג, תקע"ה(, חלק שלישי, יורה דעה, תשובה שצא ד"המאהבה,  תשובההרב אלעזר בן דוד פלעקלש,  21
 שם גליון שם בהגהות    



"בפשטות בשני האופנים זה דומה    : הוסיפוו,  בעניין זה   תשובהאמרו שלא נמצאה  

   22לבשר נבלה של בהמה טהורה." 

צבע השחור הכשר על  היחד עם  שומן של דג טמא, השחרתלעניין  

הצבע    ילל"רק להצ   היא מכיוון שהצבע היא  הסיבה לתהיה.  מעלה שאלה  הרצועות 

  23את התפילין. וה"נודע ביהודה" פסק שזה לא פוסל    ", לחזותא ולרכך העור וליפות

"נודע ביהודה" אולם הוא מוסיף "ומכל מקום  את המביא    באמבערגער   רב יצחקה

   24" . טוב לדקדק ליקח שומן כשר

רין )חומר שנעשה ע הוספת גליצ  על נשאלת שאלה    בתקופה מאוחרת יותר 

רין היה  עמשמנים של חי( לצבע שמשחרים את הרצועות. התפקיד של הגליצ

יה  ו שזה הפסק." "להדביק הצבע על עור הרצועות כי בלא זה אינו נקלט הצבע

רין  ע אותו. אפילו שכמות הגליצ  הוא לא התיריותר חמור משומן של דג טמא, ולכן  

  25דבר המעמיד.  א ימפני שה  ה אסור  הואעדיין  בשישיםה פחות מאחת תהי

 האם יש צורך להכין את הצבע לשם מצות תפילין? 

החומר עבור צביעה אינו דומה לעור עבור הבתים או הגידים לתפירת התפילין,  

  ניתן לשם מצוות תפילין. מוכנים או הקלף עבור הפרשיות, שכולם צריכים להיות 

הצבע  את שפוסלים  חומרים  להשתמש בכל צבע שחור אחרי שבודקים שאין בו 

משחת נעליים בשם קיווי,   תצר ילמשל, החברה שמי 26לצביעת הרצועות. 

דברים   המפרסמת את ההרכב של משחת הנעליים שלהם, ורואים שאין ב

השגחת הרבנים שהוכן במיוחד למטרה   הנמצא תחת אולם, יש צבע  27אסורים. 

ובתשובה שנשאלה ל"רבני בית ההוראה" בירושלים, הם ענו: "לכתחילה   28זו, 

באים בבקבוק עם  הללו  חומרים חלק מה  29ראוי להשתמש בצבע שמיוחד לכך." 

מיוצרים  ש( כדי למרוח את הצבע על הרצועות, ויש  "טיפקס" )כמו ב  נהמברשת קט

בעזרת  אותה בצורה אחרת, מומלץ למרוח  הכמו טוש. במקרים שהמשחה מגיע

  30סמרטוט או טישו כדי שהצבע יהיה חלק ויפה על הרצועה. 

בטוש   התפילין שלו  תיעבעבר נשאלה שאלה ע"י אדם שהשתמש לצב

תחת השגחה. לפני    ולא היהטוש  היו כשרים,    הטוש  שאע"פ שמרכבי  שחור פשוט

נגמר, הוא קנה חומר תחת השגחה. השאלה היא האם יש דין  צביעה שחומר ה
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קדושה על החומר הראשון, ואם כן איך לטפל בזה? התשובה   שלשל תשמיש 

ה: "אינך צריך לגנוז את הטוש הפשוט שיש לך כי אם להפסיק  תשהוא קיבל הי

   31להשתמש בו בתפילין, ולהשתמש בתפילין רק הצבע המיוחד לשם כך." 

 של "שחור" בצבע זה?   המשמעותמה  

קשר  "שחור" ב המילה  פירוש על  כתב "שער הכונות"  ו בספר הרב חיים ויטל 

מחבר  הרב אברהם בן משה מזונשהיים, ה  כן -כמו  32" . "שחורות כעורבכ   חומר זהל

  33." "כעורבהצבע  את  גדיר מ "ברוך שאמר"של הספר 

  ]שהצבע שחור כעורב[   : "אך כתוב  "פסקי תשובות"ב לכתחילה.  הוא  כל זה  

כהה או חום  , אדם נקרא שחור אף שהוא כחולבני יני על , וכל שא לעיקובאינו 

  34גם כן כשר."   ואפור כהה

    "שחור"  נקראמה ש הבדל בין  קיים רואים ש "משנה ברורה"בדיון ב

  : כתבהפרשיות. הוא  תיבת כל משמשהדיו ל ובין מה שנקרא "שחור"  , רצועות ל

להיות שחור די בשחרות   "הרצועות שיש עליה גם כן הלכה למשה מסיני דצריכה

  שיכתוב שכיון שהיתה ההלכה ני הכא ]בדיו לכתוב הפרשיות[ישהיא ככחל, שא

  35איננו בכלל דיו."  יבוודא.... מראה כחל  בדיו

את   השחיר מציע איך ל " , כדי שהשחור לא ימחק בקלות, ה"ברוך שאמר

ש קצת  ייבהרצועות הלכה למשה מסיני וכשית : "השחרורת כתבהרצועות. הוא 

אז ישחיר פעם שנית וכן פעם שלישית עד שתהיה העור שחור לכל הצורך ממש  

   36בתים ותיתורא ומעברתא." הכעורב בין העור של רצועות ובין העור של 

" אחרי  . יש שצבעו רצועות עם "צבעי פלסטיק שחור  "חזון איש "בתקופת ה

הרב   ה נרטבת, צבע הפלסטיק מתקלף כגליד דק, מאחר וראו כי לאחר שהרצוע

"מאד   זה בצבע שהתפילין שלו היו צבועים  , (הסטייפלר יעקב ישראל קניבסקי )

ע"ז שהתבטא בכאב אני כבר מניח אותם כשנה ועכשיו יתברר שהם ח"ו    הצטער

בדיקה זו, "ולא ירד הצבע וכשרים והמשיך  ביצע פסולים." אבל הוא עצמו 

   37להניחם." 

 ? ההלכה דורשתממה ש יותר   ת רצועות ארוכותר שחלה  בקשר מה 

לכרוך על הזרוע  וא כדי להקיף את הזרוע, יהיד ה תרצועשל  האורכלכתחילה 

  התפילב 38. ה תריוקש על האצבע  שלוש פעמים כריכה  לאחר מכןו , שבע פעמים
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הרצועות שיהיו תלויים לפניו    שלשלואז ל   , הראש את    להקיףהוא    אורכה  של ראש

נותן את האורך המינימלי של  גם  השו"ע    39ויגיעו עד הטבור או למעלה ממנו מעט. 

למתוח עד האצבע האמצעית,  , הזרועאת להקיף יד הוא של בקשר להרצועות. 

 הבתפיל  40. ה רתי וקש  כריכותשלוש    ך ממנה על האצבעללא השבע כריכות, ולכרו

מוסיף על זה "ב' טפחים   ה"מלבים" 41; הראש את להקיף  האורך נועד ל ראש ש

   42חוץ לקשר שאחרי ראשו". 

 האיניא  והא מעל האורך המינימלי  והתפילין ה  תשל רצועך  אוררוב הנניח ש 

  מושחרת   , (דרוש לפי ההלכההרצועה )דהיינו האורך היתר  אולם  כראוי,    ת מושחר

   האם התפילין כשרים? כראוי, 

:  כתבהוא  " עיון. צריך " בסיים אולם  דן בנושא זה " משנה ברורה"ה

הוא למצוה ולנוי  ר א "ומסתפקנא אם מן התורה די בכל אחד עד כדי שיעורו והש

צריכה להיות כולה שחור." הוא    אאו דילמא כיון דהיא מחוברת כולה כחד   ,בעלמא

הלכה למשה מסיני חל רק על החלק  שאילו    ללמוד מהגמרא   שניתן   סביר ומממשיך  

ותר של  ימחלק ההעל לצבוע בצבעים אחרים מותר  יהיה ,המינימלי של הרצועה 

אפשר   , מאידך . בנושא ה שתק גמרא ה  אולם  הענין היה מוזכר בגמרא, הרצועה, 

סרו  , אולם חז"ל אהתוספתעל  שוניםצבעים בלצבוע  ניתןלהגיד שמן התורה 

  43" . כמנומר   דמחזימשום "

 היות שחור? ל ך צריש  האחוז של הרצוע המה  

  הרצועה שההלכה דורשת )או לפי דעות אחרות, כל הרצועה(שיעור  כל  ,  תחילהכל

  הם למעשה במשך הזמן השכבה השחוראול 44שחור. עה בו צריכה להיות צב

"לשכת  הרב אברהם ברודא בספרו  על זה כתב קלף מהרצועה. התמתחילה ל

 45צריך לחזור ולהשחירם."   נתלבנו הסופר": "אם באורך הזמן

.  להשתמש בדבק בשילוב צבעעל הרצועות, יש היטב ספג יכדי שהצבע 

חציצה. הרב משה שטרנבוך דן    חשש של  יהיהדבק  בשימוש ב  השאלה היא האם

    46ציצה."דכיון שביטלו לעולם, לא נקרא ח  , חציצה  "דאין בזה חששבנושא והחליט  

ה"משנה ברורה"  לכן  מוסתר.  תמיד  החלק של הרצועה שנכנס למעברתא 

הרב יעקב  אולם  47, "איני יודע אם הלכה למשה מסיני קאי" על החלק הזה :כתב

 48מאיר שטרן נותן תשובה: "להשחיר החלק שנכנס לתוך המעברתא." 
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  ?יש צורך באיתור נקודות שאינן שחורות ברצועה נשאלת השאלה האם 

: "שיעור שחרות התפילין  ך ארבעאוי  הרב שלמה זלמן  פסקו שלבנכתב  על זה

   49שנחשב שחור לפי ראות העין, אף שישהם נקודות שאינן שחורות." הוא כל 

מה אחוז נטול הצבע השחור ברצועת התפילין שיכול לגרום לפסילת של  

ביניהם הרב יוסף חיים   " .כלל "רובו ככולו במשתמשים ה פוסקים יש  התפילין?

אולם "רק   שחורות ן כול  ן למצוא רצועות שה אלו שאינם יכולים כותב ל הזוננפלד 

, אולם בלי  דומהבמילים כתב  המהרש"ג  50רובה שחורה, בוודאי שהיא כשרה." 

"כל שרוב שיעור הרצועות הן שחורות כשירות ולא   :התנאי של הרב זוננפלד 

  אולם  51אומרי' דנחסר מהשיעור דמה שאינו שחור לא חשוב כאילו הוי חסר." 

ת הרצועות אולי  : "בשחרוכתב זה מפני שהוא לה"דעת קדושים" פחות בטוח 

"אין  להיות שחור,  ךלפי הדעה שרק השטח המינימלי צרי 52מועיל רובו ככולו." 

  53צריך להקפיד כל כך בשחרירותו" של השטח מעבר מזה. 

"הקפיד מאד על   קניבסקי )הסטייפלר( ישראל  הרב יעקבלעומת הנ"ל,  

שחרות בכולו ממש ברצועות, וצריך זהירות לעיין אם בשחרותם קאי, דמצוי  

   54שצריך להשחירם." 

 ? ןשחור על הרצועות במקום לצבוע אות  קלהדביק חומר פלסטי  מותר האם 

מודעה המתריעה מפני   בשנת תשע"ה "פרסם בית דינו של הרב ניסים קרליץ 

התופעה. 'בעניין רצועות תפילין המצויות בשוק ונתברר כי הם עשויות מב' 

הדבוקה לעור. דין רצועות אלו   שכבות, שכבת עור ושכבת פלסטיק עבה או דקה

שאם יכולים לקלוף בשלמות   קפ"ה  קטן -סימן ל"ב סעיף מבואר במשנה ברורה 

וקל וחומר בנידון דידן   ור זהו פסול.מכל צד מן התפילין וצורתו כמו נייר שח

 55דמודבק פס שחור על העור ולא הושחר העור בעצמו כלל." 

היה   ובמיוחד בעיתן "יתד נאמן"   , עורר סערה רבה בעיתונותבזמנו, הנושא  

 56ש"רבבות יהודים מניחים תפילין פסולות כל יום."  פרסום 

צביעה  "חומר  : בתגובה לזה הרב מנחם גולדברג, ממכון סת"ם כתב 

   57פלסטי אינו פוגע ברצועות, אלא רק כאשר הוא מוצמד ומודבק." -סינטטי

על גבי   הברקה ונוי עבור, האם הדבקת "טפט" שחור שאלה נשאלת 

יש חילוקי   כך על רצועות מושחרות כראוי לפי ההלכה, פוסלת את התפילין? 
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מפני   פוסליםהויש  אינו חוצץ,"  לפי הכלל "כל לנאותו יש שמתירים  , דהיינו  ,דעות

   58. שהולכים אחרי הציפוי

 עשתה שלא לשמה? נ ש ה של רצועות אפשר לתקן השחר כיצד

מחלוקת   ישזה להיות לשמה? על  ה נשאלת השאלה האם צביעת הרצועות צריכ

שפסק שאפילו   ובין הרמ"א  פוסל,לא  ,שלפחות בדיעבד  ,שפסק  "בית יוסף "בין ה

   59. ותבדיעבד התפילין יהיו פסול

חירן שוב  השאם יועיל לחזור ולההרצועות שלא לשמה, כשמשחירים את 

  "נ"ל דאם חזר ישראל : ל זה ה"מגן אברהם" כתבלשמה על גבי הצבע הקיים? ע

אולם "הפרי מגדים   60" והוא מביא ראיה מכתיבת גיטין. , והשחירן לשמן כשר

  61בצריך עיון."  בדין זה ונשארו  ושארי אחרונים השיגו על ראיתו 

קי תשובות"  ס"פבלשמה.  שתהיה כדי  ה ן השחרוקייש מספר עצות לת

  ! אינו תהליך פשוטאולם זה  – 62"יגרד הצבע הראשון ויצבע שוב לשמה"  : הוצעו

עצה אחרת נמצא ב"ביאור הלכה": "יצבענו מתחלה על המראה השחור במראה  

דהיינו לעבור   63" , אתי מראה זו ומבטל להשחוראי גבנא ו או ירוק ולבן וכה  סיקרא 

  בצבע ואח"כ לצבוע )צבע לבן(  "טיפקס ב"  שלא היה לשמה  צבע השחור העל 

   בכוונה של לשמה.שחור, 

ונראה דאם אין רצועות אחרות  בנושא: "מציע  " פרי מגדים "כן ה -כמו

  64", משחיר מצד השני לשמה דנהי דגמירי שחורות אבל לא דווקא מצד השיער

. הרב שטרנבוך מסביר שלפי  ילבש השחור לצד חוץוהרצועה  כלומר שיהפוך 

פוסקים  ה  מטה שישל  נכתב)אולם    65"עיקר החיוב שחורות תלוי בנראה."   : מ"גהפ

יהיו  תפילין ה אז  ,העור שהיה בצד בשר הבהמהשל צד ה את אם משחריםש

 ( .ותפסול

 ? לצבוע את הרצועות  ים יכולמכונה או   , ילדגוי  ,, עבדהאם אישה

מי שלא  שאנו לומדים ומשם  66" ואחרי זה "וכתבתם" וקשרתםכתוב בתורה "

קשור )להניח( תפילין, לא יכול לכתוב את  ללא חייב מי ש ו דהיינעושה "קשירה" 

"כל שפסול לכתבן ]התפילין[ פסול בכל    :כתוב בשו"ע   כמו כן  67. בתפיליןהפרשיות  

יכולות   הכנת הבתיםות לדרשהנ הפעולות דהיינו שמספר  68" עשיתן. תיקון
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עשיית השי"ן   אלו כוללות . פעולותע"י מי שחייב להניח תפילין רק תלהיעשו

עם  יחד  70ועשיית הקשרים על הרצועות.  69של ראש, תפירת הבתים פילה תב

.  לעשות  לשגם מי שפטור ממצוות תפילין יכושיש שאומרים  פעולות נם יש , זאת

חילוקי  בהם  דברים שיש גם אולם יש  72וחיתך הרצועות.  71עיבוד הקלף  בהם:

. אחד מהם הוא השחרת  םדעות אם מי שלא חייב לתפילין יכול לעשות

לשם מצוות  אם צריך לעשות את הפעולה  ההשאלה    נשאלתכך  נוסף ל  73הרצועות. 

 ? תפילין

א מצות עשה שהזמן  ומתפילין מפני שה "נשים ... פטוריםכתוב בשו"ע:  

את   השחיראם היא יכולה ל הנ"ל( ה)שהוזכר מחלוקתב  תלויזה ולכן  74" ,גרמא 

משנה  "ה 75. לשמההצביעה צריכה להיות א יכולה, יתפילין. לפי הדעות שהה

  לאחר דיון בנושא,   אולם  76כמו איש."   לעשות לשמה  "יודעת  שהאישה  כתב  " הברור

   77" "יש להדר למנוע אשה מלהשחיר הרצועות. : מסכם , רב יוסף דוד ווייסה

וזה כולל   עבד כנעני דומה לאישה, , אשהזמן גרמ  עשה  בכמעט כל מצוות 

של צביעת   הלכה בענין ה ה ולכן יש אות 78תפילין, דהיינו הוא פטור מהניח תפילין 

   הרצועות.

,  את עשה שהזמן גרמוחצי בן חורין חייב לקיים מצוומי שהוא חצי עבד 

  לצבוע תפילין.   ,כל הדעות למעט  כ  , ויוצא מזה שהוא יכול  ,ולכן חייב להניח תפילין 

יגר שחצי עבד וחצי בן  אעקיבא  של רבידעה  שיש  למה "כמעט"? הסיבה היא

ן  ולפי דעה זו, יהיה לו אות 79פטור מתפילין, ין פטור מקריאת שמע ולכן רחו

 שה. יאלהלכות בנושא זה כמו ה

"טוב   : כתב  " בית יוסף"אינו יהודי, ההרצועות ע"י  השחרתבקשר ל

סובר   "בית יוסף"רואים מזה שה 80שישחירם ישראל לשמן ולא אינו יהודי". 

הוא   בשימוש המילה "טוב" שאפילו מי שלא חייב בתפילין יכול להשחירם, אולם

לה   א "דסביר ": בית יוסף"מסביר ה  " משנה ברורה"ה . יהודישנעשה ע"י  עדיףמ

על   ןהרמ"א חולק לחלוטי 81בעינן השחרות כלל לשמן."  א דאפילו ברצועות ל
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לא ברור   82" יהודי[ פסול."אפילו בדיעבד ]השחרת ע"י אינו  :וכותב  " בית יוסף"ה

לעשות ע"י מי   הניתנתסובר שהשחרת הרצועות היא פעולה  רמ"א ה מזה האם 

שמי   חשש ו לשמה, וישנ נעשית הפעולהובתנאי ש ,חייב במצוות תפילין  ושאינ

 . לשמה זאתיעשה לא  שאינו יהודי 

רק מטעם  אלא קיום מצוות עול עליו  חל ילד שלא הגיע לגיל המצוות לא 

קיום מצוות תפילין, ורק צריכים  ה בחינוך. לפי הדעה השחרת הרצועות לא תלוי

אעפ"כ יש חילוקי דעות אם   שילד יעשה זה. ותישנה אפשר, לשמהזאת  לעשות

   83עושה את השחרת לשמה. אלוודא שהו  על גבם עמד שגדול י מתירים בזמן 

נראה  ,  תןאת השחר  בצעות תפילין יכול לומצברק מי שחייב  בה  לפי הדעה  

לעשות את   תיאוריהביכול הוא  , לגיל המצוות  יעו של הילד הג כבר ביום כי 

הפיכת  להגדרת שני תנאים  נםשישהיא "? הסיבה תיאוריה שחרות. למה "בהה

קטן עד שיביא שתי שערות אחר  כתוב בשו"ע "לעולם הוא ]הילד[ . ילד לגדול

כיון   "קימא לן  : על זה כתב  " ברורהמשנה "ה 84" שיהיה בן י"ג ]שנים[ ויום אחד. 

א המשיך להגביל את  ו אבל ה לכלל שנים חזקה שהביאו שתי שערות"  שהגיעו 

  ספק, ולכן כ"ומכל מקום לא סמכינן על חזקה זו לגמרי, אלא דדינין לה  :החזקה

  לענינים   ,היום   85דבר שהוא מדאורייתא ובדרבנן לקלא."   לאזלינן תמיד לחמרא בכ 

מחכים עד   לא , אבודקים האם הביא שתי שערות לא של דברים מדאורייתא, 

 . 86. יהיה לו זקןש

"מה הדין בילד בר מצוה    :נשאל שאלה  אלישיב יוסף שלו'    בנושא זה, הרב

רצועות?" הרב   לתת לו להשחיר לא יודעים אם הביא שתי שערות או לא, האם ש

הערה על זה:   נהיש 87להחמיר בזה." "כי זה ספק בדאורייתא, ויש  : החמיר ואמר

בדבר המצוי מאוד, בבחורי בר מצוה שהרצועות של התפילין שלהם    "יש להיזהר 

ירד הצבע, ורוצים לחזור ולצבוע את הרצועות, יתנו אותם לגדול לצבעם לשמה  

 88ן של לכתחילה." כדי שיהיו כשרות באופ 

כפתור לעשות  , ואדם רק לוחץ על מכשירי חשמל מצויים בנקלבזמננו, ש 

אם כן  ו ,לשמה בגדר של דיונים בין הפוסקים אם זה נקרא נם שאת הפעולות, י

  89אולם כתוב להחמיר.  , ש מתירים י אומנם לצבוע את הרצועות בדרך זו.  י אפשר

אפשר לתת    שאדם לוחץ על הכפתורים בידיים, היום   בזמןאפילו שהם שמתירים  
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צ"ע   ,מתירים דרך הקולאנו ואם  90. צורך במגע אדם בלי  את הפעולות דרך הקול 

צביעת   פעולתאת קוף שלמד לעשות במכשיר האת האם אפשר להחליף 

קופים לקיים מצוות,  ב]בקשר לשימוש    ? בן אדםאחרי ששמע הוראות מ  רצועות ה

פסקו שקוף   92"חשוקי חמד" בספרו הרב יצחק זילברשטיין גם ו 91" חתם סופר "ה

    .[ בפורים  מנות היכול להיות שליח לחלק משלוח 

 מתבצעות על שני הצדדים? הרצועות  האם ההשחרה 

והוא   השערות של הבהמהממקום ליד לרצועה יש שני צדדים. אחד מהם שהיה 

     חלק. ואינוהיה ליד הבשר  ,השני , חלקה הצד 

נעשה על הצד שצביעת הצבע השחור לומדים  93בגמרא רש"י פירוש מ 

באיזה צבע שרוצים, למשל,    החיצוני של הרצועה, ובצד הפנימי הצבע יכול להיות

שמדם חטטיו נצבעו   "שמא יאמרו 94פרט לצבע האדום אולם לבן, כחול, או ירוק, 

   95" .האדימו

בפירוש על התלמוד ע"י רבנו גרשם  האם אפשר לבחור איזה צד לצבוע? 

 96שחורה צריכה ליראות מבחוץ הלכה למשה מסיני."מאור הגולה כתוב: "רצועה  

וצריך   לא מהני "ואם השחירם מבפנים  : ואם עושה הפוך פוסק ה"משנה ברורה" 

   97" .ולהשחירם מבחוץ לחזור 

  ש"נכון להשחיר  כתובסידור "בית עובר" של מנהג הספרדים באע"פ ש

אף שהם שחורים מבפנים    "מ"מ  :עם הזהרה  יש המשך  הרצועות מבפנים ומבחוץ" 

  98יזהר שהצד החיצין המבהיק יהיה לעולם לצד חוץ." 

של הרצועה,  הפנימי  לצבוע בצד  דווקא  ישנה הגבלה  נשאלת השאלה האם  

  . זה יכול להיות למעשה כדי לכתובת אותיותגם לעשות ציורים או כתיב מותר או 

אולם לאו   ,יוחד במ בעל התפילין,של או פרטי זיהוי  )אולם לא בצבע אדום!( שם

חשיבות לתלמידי תיכון   בענין זה, יש  דווקא, על החלק המיותר של הרצועה?

  , בית המדרש, והחלפות של תפילין יכולים לקרות אותושכולם מנחים תפילין ב

   99. מוסףהאת התפילין לפני תפילת    בחיפזון   במיוחד בראש חודש שכולם חולצים ו
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צביעת הבית )הקציצה( של התפילין בצבע    דעות האם  אמנם ישנם חילוקי 

מפרשים  ה יש    אולם היום נוהגים לעשות את זה.  100שחור היא הלכה למשה מסיני, 

ב  ולר 102. של הבית  זהה לצבע הרצועה  של  פנימי הצד  צביעת ש  101הגמרא  את

  ך בית התפילין צרי   , זה  ולפי ללבן  הנוטה  קרוב    של הרצועה הוא בצבע  מיהצד הפני

"יש שעושין בתים של תפילין מקלף לבן    : על זה התוספות כתבלהיות בצבע לבן!  

  ן תפיליבתי ה)לא ידוע איזה אחוז של  103שחורות אלא רצועות."  נן דלא בעי

למטה שרבינו מנוח ראה בתים    נכתב  , כן-כמו  ( בתקופת התוספות היו בצבע לבן!

 בצבע לבן. רבים 

בנוסף לתיתירא  להלכה למשה מסיני ]דרך אגב, יש דעות שונות האם 

התוספות מזכיר   .ים צריכים להיות מרובע , גם הבתים )הקציצות(והתפירות 

בגניזה   104רק במקום של התיתורא.  מרובע היו  ,הבית  של יד  תפילה  שבעבר

כן המרדכי מזכיר  -כמו 105. גליל  ת בצורהיו  ן שהבתים שלה תפילין הקהירית מצאו 

   [106אולם הוא לא הסכים שזה היה נכון.   "שעושין של יד בדפוס עגול מלמעלה"   זה

 ? יהיו משוחרים   חודי הרצועותש  צריכים  האם 

  , גלוי, גם שני חודי )צידי( הרצועות גלויים היה ששל הרצועות בנוסף לצד העליון 

  : כתבאותם. ה"קסת הסופר" דן בנושא זה ו  השחיר יש לשאול האם יש צורך ללכן  ו

הערות וחקירות  ב  107"ונ"ל שיש לדקדק להשחיר גם החודים דהיינו מקום החתך." 

שנראה מבחוץ )בפרט   "אבל מקום החתך  :על זה  כתב"לשכת הסופר" הוא ב

  ומשחירין תחלה כל העור שלם ואח"כ חותכים אותו לרצועות( נראה   כשהעור עב

להשחירו שם, ואולי בכלל הלכה למשה מסיני היא כיון   לפע"ד דודאי יש לדקדק

בתפילין של הרב דיסקין הצבע  כן -כמו 108במקור(  ם)מילים בסוגריי שנראה מבחוץ."

  מנדל מנחםוגם בתפילין של הרב  109" ,של שני החודים היה "שחור כעורב 

    110".אך לא מאחוריהן   הן יהיו "צבועות גם בציד   הרצועות   ,ש טווי אובי ן מלו שניאורס

לאחר דיון קצר בנושא, הרב דוד מורגנשטרן והרב אליהו גיטמן,   מאידך,  

מספר   111סכמו: "ולמעשה לא נהגו כן ואין מקפידים לצבוע עובי צדי הרצועה." 
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 הרב שטרנבוך, שם, חלק שני, סע' כב 109
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 )ירושלים, תשמ"ט(, פרק כ, שחרות זכרון אליהו,הרב דוד ארי' מורגנשטרן והרב אליהו ראובן גיטמן,  111

 התפילין, סע' ב    



  ("סהגריז הרב יצחק זאב סולוביצ'יק )והם כוללים  , הלכו כדעה זו ו רבני תקופותינ

הרב יעקב  ו " חזון איש"גם הו 112 " ]להשחיר צדי הרצועות[, לא הקפיד על זה"ש

התפילין שלהם,    של   " "לא השחירו את צידי הרצועות   ( טייפלרסהישראל קניבסקי )

  113נושא. האת לא הזכיר "ברוך שאמר" ה ש לכך היתהוהראיה 

 של הרצועות?   פנימי האם משחרים גם את צד ה 

שחור הוא הרמב"ם.   להיות  של הרצועה פנימיצד העל שגם לכך הקדום המקור 

שחורים   החיצוניםהרצועות של תפילין בין של ראש בין של יד פניהם "  :כתבהוא 

וזו הלכה למשה מסיני. אבל אחורי הרצועות הואיל ומבפנים הן אם היו ירוקות או  

. ולא יהיה  הרצועה וגנאי הוא לו ךתהפו לבנות כשרות. אדומות לא יעשה שמא 

  אם ירוקה ירוקין  ]הבית של התפילין[ אחורי הרצועה לעולם אלא כעין הקציצה

   114שחורות הקציצה והרצועה כולה."   ן כול  ואם לבנה לבנים. ונוי הוא לתפילין שיהיו 

איך אנו צריכים להבין את הרמב"ם, דהיינו בזמן שהקציצה היא  כיצד 

 נוי?  שם  לאו שזה רק    ,יהיה שחור   של הרצועה  מיפניההאם חייבים שהצד    השחור

"ונמצאו ישראל מקיימים מצות    : אריכות בדברי הרמב"ם וכתבב  דן הרדב"ז  

"אבל מי שרוצה    : מסיים" אולם הוא  . שאין מקיימין נוי מצוה ברצועות  אעפ"י   תפילין 

  115" . להתנאות במצוה לדעת הרמב"ם ז"ל יצבע גם אחורי הרצועה שחור 

שחי  בן יעקב    ע"י רבינו מנוחשנכתב  תפילין להרמב"ם    הלכות יש פירוש על  

- , אולם בתוך המאה הים למאות שנ  . פירוש זה נעלם 13-בסוף המאה ה  נרבונהב

. הפירוש שלו על ההלכה זו ברמב"ם נכלל: "ואני  יתקהירה ה נתגלה בגניז 20

לבנה, כלומר שעור הפנוייה היה   ןראיתי תפילין הרבה שהיתה הקציצה שלה

י, כמו  , ואע"ג דלא מיפסלי בהכצבע[ הקציצהכ]  מקלף, אך אחורי הרצועה לא היו

שכתב רש"י, מכל מקום לא קיים נוי של תפילין, שנוי של תפילין הוא שיהיו שחורים  

  116כלם." 

ץ, אחד מבעלי  "הרב שמשון בן אברהם משנ  חי  , בתקופה של הרמב"ם

רב יצחק  ה הובא ע"י  של הרצועות פניםה גם בצד דבריו על השחרת  התוספות.

"ועכשיו שנהגו בבתים שחורים מצוה להשחיר    :"אור זרוע" בן משה מווינא בספרו  

דברי ה"אור  את ה"דרכי משה )רמ"א( מצטט  117." הרצועות בין בפנים בין בחוץ 

   118" .ולא נהגו כן זרוע", אולם מוסיף "

 
 הרב שטרנבוך, שם, חלק שני, סע' כב 112
 שםהרב אברהם הלוי הורביץ,  113
 רמב"ם הלכות תפילין פרק ג הלכה יד 114
 אלף תכ"ו )ירושלים, תשל"ב(, חלק חמישי, תשובה, שו"ת הרדב"זהרב דוד בן שלמה אבן זמרא,  115
 הרב אלעזר הורביץ, "פירוש על הלכות תפילין להרמב"ם מתוך ספר המנוחה לרבינו מנוח מנרבונה", 116
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  כתב בספרו  ברומא  13-רבינו צדקיה בן אברהם הרופא שחי במאה ה

ולם הוא כתב  " א , : "ויש שמצריכין להיות שחורות מבחוץ ומבפנים "שבלי הלקט" 

   119. גבי מי האומר לתת זיהוי ל בלי  , "ויש"

"גם צריך    : כתב   , על נושא זה, הרב חיים ויטל, התלמיד המובהק של האר"י 

הרב יוסף ליברמן בספרו "מנחת יוסף" מפרש את   120שישחירם פנים ואחור." 

של הרצועות צריך להיות "שחורות   ימי של הרב ויטל, שגם הצד הפנ מילותיו 

  בין אפשר לחשוב שזה אוניברסלי ממה שכתוב ב"ספר הכונות"  121כעורב." 

"]החסידים[ לא נהגנו בכך. ושאלתי    :! ה"בן איש חי" כתב כןהחסידים. אולם זה לא  

ים בעה"ק תוב"ב וא"ל שיש נזהרין להשחיר פנים ואחור ויש שאין  ד על מנהג החסי

הרב חיים אליעזר שפירא, האדמו"ר ממונקאטש   ון דומהבלש 122בזה." מדקדקין 

ברי השער  ד להחמיר כ כלל  : "ולא ראינו ולא שמענו כלל מעולם מי שנהג זהכתב

  123" . ]האר"י[ תהכונו

  הרב מרדכי זאב איטינגא והרב יוסף שאול נתנזון,  ,19-באמצע המאה ה 

ביטוי ש"ראוי  ב  ים משתמש  " "מגן גבורים   ם על ספר  "אלף למטה"ל  שלהם   בפירוש 

   124א "משום נוי." יה ם " וסיבת,שיהיו שחורות גם מבפנים

  מיםמסיי   הם  " , אור זרוע"או ה  את הרמב"ם   יםמביא  מספר פוסקים אע"פ ש

  " דרכי משה" על הטור, ה  " בית יוסף" ה  ביניהם יש.  ותמילים דומבאו    "ולא נהגו כן" 

   125". משנה ברורה "הו , "כנסת הגדולה", ה()רמ"א 

צבעו תפילין בצד נראשונים ה  השאלה האם למעשה לפני תקופתנשאלת 

רב הונא: "דיומא חד אתהפיכא ליה רצועה  המעשה של  מופיע הבגמרא    ?מיפניה

  127ורש"י פירש "השחור בפנים."  126דתפילין ויתיב עלה ארבעין תעניתא עייליה." 

נראה שאין אפילו  . פנימידהיינו לאחר ההפיכה, הצד השחור של הרצועה הוא 

. אולם יש חידוש בכתבי הרב  הרצועות של  מיפניהצד ה חרת השל גמראב רמז 

של   ן הרצועות של תפילי "ודאי  :ישמעאל הכהן בספרו "זרע אמת." שם הוא כתב

ן מדוע  כלכתחילה." לכן היו שחורות משני הצדדים כמו שצריך לעשות  רב הונא

"ואם כן איך שייך לומר איתהפיכא    : צם? ה"זרע אמת" ממשיך להסביר  רב הונאה
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צון צריך  ליה רצועה כיון שהיו שחורות מכל שני הצדדים אלא ודאי צ"ל דהצד החי

ועות של הרב  שהרצ  שיהיה הצד של השער דוקא ולא של הבשר ולכן אף על פי 

  128הונא היו שחורות משני הצדדים שייך שפיר לומר בהו שנתהפכו." 

 משני הצדדים? מה הדעות של רבנים בתקופותינו על השחרת הרצועות 

רצועות  את  ת לצבוע  נויתרו  נן האם יששאלות  בתקופותינו נשלחו לגדולי הפוסקים  

)וזה לפני העידן שהצבע השחור מבליע מעבר לעבר של    מיגם בצד הפני  התפילין 

 . עליהם הפוסקים ענו  אלו וכיצד כמה דוגמאות של שאלות  יובאו כאןצועות(. רה

דן  ש, אב בית דין בקרית יואל דסאטמאר בבני ברק, כ"ץ  הו הרב אלי

  : למעשה" דהיינו   -   באריכות בנושא, כתב מאמר בו בשנת תשנ"ה, והגיע "למסקנת

ו מכל האמור, שיש כמה טעמים לטובה שאם יש ביכולת אז כדאי להדר  "היוצא לנ

   129" . ]השחרה בשני הצדדים[  אחר רצועות הללו

אב בית דין של זכרון מאיר בני  , רב שמואל ואזנר ה של  בנושא תותשוב

תשובות השו"תים שלו  אחד מהכרכים של בומופיע  ,שנת תשנ"הב נכתב  ברק,

של הרב אליהו כ"ץ,   תוהוא כתב שהוא לא מסכים עם מסקנ " ."שבט הלוי  בשם

"  , דגדולי ישראל פוסקי הדורות לא חששו להנהיג אפילו לנוי בעלמא" :וגם כתב 

  דאם יחידים ינהגו כן תבא עליהם ברכה, אבל להנהיג דרך אולם הוא מסיים: "

 130  הוראה לא ראיתי צורך."

בסקי מופיע: "שמעתי  רב חיים קניבספר "שאלת רב" על שאלות שנשלחו ל

מיהודי חרדי שהיה רופא בכיר בעניני המחלה רח"ל שטען שהצבע שע"ג הרצועות  

יש לה חומר שגורם להמחלה רח"ל ואין לצבוע בצד הפנימי שאז הצבע נוגע בעור.  

האם נכון מחמת זה לוותר על ההידור להשתמש ברצועות עם צבע דו צדדי או  

ה  קצר  תהע?" תשובתו של הרב קניבסקי היהוי בכלל שומר מצוה לא ידע דבר ר

 131: "שקר וכזב, אבל הידור לא היה בגמרא לכן אין לעשותו." וחריפה 

בירושלים, לא היה בעד  , ראש ישיבת בריסקהרב מאיר הלוי סאלאווייציק

הרב הלך   רצועות שהיו שחורות משני הצדדים. רואים את זה במקרה שפעם 

רב רצועות "שחור משני הצדדים." הרב "לא  ל. המוכר הציע  ו  לרכוש תפילין לנכדי

אמר לו פקפוק מצד הלכה, רק אמר לו ]באידיש[ 'וואס איז שלעכט מיט די אלטע?'  

 132]וכי מה רע בישן[." 

האם יש ענין או הידור וכדומה לקנות הרצועות  "ב אלישיב בנושא:  נשאל הר

"שזה נגד המנהג, ואין   :שיהיו שחורות משני הצדדים." הרב השיב םשצבעו
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 )עמ' קעז(    
 )ארץ ישראל, תשע"ח(, הליכות והנהגות, רצועותמשנת רבנו מאיר הלוי, )מפי( הרב מאיר הלוי סאלאווייציק,  132

  , עמ' תקפגשחורות מב' הצדדים     



לעשותו." אז נשאל: "האם יש חסרון בהם, או רק שאין בהם שום ענין ושום טעם,"  

יחם  והרב ענה: "להניחם משום חשש בהלכה וכדומה אין לעשות, אבל אם מנ

  133סתם כדי שלא יקלוף וכדומה, מותר." 

אומרים בשם הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן: "יש בזה חומרא כיון שכך   

 . שאמירה זו באה ליתר בטחוןנראה  134אין הצבע יורד בקלות." 

שני צדדי הרצועות. עד    תעי צבבלהיות בעיה הלכתית    ה אפילו יכולשנראה  

לא השתמש   הרב מבריסק, ,(הגריז"ס) הרב יצחק זאב סולוביצ'יקכדי כך ש

והסיבה: "יש לחשוש שמקלקל שדיו יבש   ,בשני צדדי הרצועה  שהושחרתפילין ב

 135חוצץ ולכן ... הניח כעיקר הדין וכמנהג כל ישראל להשחיר רק צד אחד." 

 שמבליע מעברו הרצועה? מה אומרים הפוסקים על צביעה  

החיצוני והפנימי של הרצועה היה ממש      כונה של צביעה עלה,  ים מאות שנ  במשך

"הצביעה מבליע  שבה שיטה חדשה  ה לפני כעשר שנים התחיל . צביעה שטחית

  136." את הצבע ברצועה מעבר אל עבר

על זה כתב הרב אלישיב: "במה שחדשים מקרוב באו, ומוכרים רצועות   

י עבריהם, והרבה מהדרים לקנות דוקא רצועות הללו, כי הצבע  הצבועים משנ

ר עליו הרבה יותר טוב, וסדר עשייתם הוא, שצובעים את הרצועות על ידי  אנש

בצבע גם החלק הפנימי של הרצועות, ועל ידי זה גם אם נקלף השכיבה   שטובלין

החיצונית של הצבע, עדיין נשאר צבע שחור מהצבע מתחת להשכיבה החיצונית  

שאלה שנשאל: "אם יש הידור  ל  בתשובתו הרב אלישיבממשיך ו137" ,של הצבע

בזה, להשחיר את רצועות התפילין משני צדדים, והשיב שזה דבר כשר ויפה,  

אבל מי שיש לו רצועות שחורות מצד אחד, גם לכתחלה אין צריך לשנות לרצועות  

שחורות מב' הצדדים, כי אין צריך לשנות מדבר שכל ישראל נהגו כן, ואין חשש  

שיישחק קצת, כי רק חציצה פוסלת, אבל זה רק שחיקה בעלמא, ואינו פוסלת,  

 138." והוסיף: וכן אני נוהג ללבוש אלו השחורות רק מצד אחד 

הוסיף על דברי אביו ביתר    של הרב שמואל ואזנר( נו  ציון ואזנר )ב-הרב בן 

שאין לעשות רצועות שחורות מכמה טעמים." הוא נותן שש טעמים  ":  שאת וכתב

" "אין להוסיף על  , יני הייתה רק על צד החיצוני סשכוללים "כוונת ההלכה למשה מ

  הוסיף עוד סיבה ו" ,צועה " ו"שלא יבואו להכשל בהיפוך הר, הלכה למשה מסיני

  רב קניבסקי הגדיר "שקר וכזב"(: "שמענו שגם הרופאים מזהירים ה , )שלאסור 
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להתרחק מרצועות אלו, שצבעם הפנימי הספוג כימקאלים, נספג בגוף על ידי  

    139הגורם ח"ו למחלוקת חמורות."  , הזיעה

להשתמש  צריךשלא לא להשתמש, או הסוברות שדעות הלעומת 

רצועות כאלה, ה"כולל הלכה רחובות" כתבו: "מסתבר שכדאי לרכוש רצועה כזו,  ב

כדי שגם אם יתקלף הצבע השחור שבצד החיצוני, תשאר הרצועה כשירה, כי  

  140מתחת הצבע המבריק גם כן הכל שחור." 

בכל עובי   נצבעו תפילה של ראש ש ותברצועות של שני זוג  שהיהמעשה 

יותר  יתכן אף שנרכשו  מאותו מוכר )  נרכשו התפילין    ות לשני זוג  אלוהעור. רצועות  

חלק   של  הצבע , ובאותו עת  חדשים,  מספר משני זוגות, אולם לא ידוע!(. לאחר 

  מתחת לחום. מפני ש שינתה צבעה ,בחלקו שמקיף את הראש  ,מרצועות הראש 

השאלה היא האם יש בעיה עם   ,צבע שחור  היתהחום הצבע הלשכבה של 

אם היה צורך להשחיר על הצבע החום?  ה, וי זוגות התפילין הללו נכשרות של שה

נותנת תשובה, דהיינו ש"אין פוסל בזה   ”שמה שכתוב ב"פסקי תשובות יתכן

 אולם צ"ע בנושא.  141שהצבע התחתון הכשר מכוסה." 

 נספח לצמחונים 

לצבע   בקשר 142. להנאות מתוצרת בעלי חיים יש צמחונים שאפילו לא מוכנים 

חומרים  בהרצועות והבתים אין בעיה. אע"פ שמותר להשתמש  את  לצבוע

.  מחומרים טבעים לחלוטין   תלהיעשויכולים  והצבע    , מבהמות טהורות, לא חייבים

צריכים   ושם  143, התפילין ניתן לייצר אך ורק מבהמות טהורות  את ייצור מנגד 

משתמשים בתפילין שהוכן  כך  . עושים זה ע"י תפילין מצוות להתפשר כדי לקיים 

בהמות בעדיף להשתמש  144הגמרא לשון מבהמות שמתו באופן טבעי! לפי רק 

הרב דוד רוזן  לא מביא גמרא זה כהלכה. שמתו באופן טבעי, אולם הפוסקים 

תפילין כאלו.  בלשעבר רב הראשי של אירלנד כתב שזה "הידור מצוה" להשתמש  

    145בארץ.  תפילין כאלו  מצואאפשר ל היום  למעשה 
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