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החלי בסדר הפרשיות ,באיזה אופני פסול ובאיזה לא?
פנימית בחיצונית ולהיפ
פסול
פסול

לאביי
לרבא

פנימית בפנימית וחיצונית בחיצונית
כשר
פסול

מהו מעברתא ומהו תיתורא? ]תד"ה מעברתא[.
לרש"י ותוס'
לערו
ליש מפרשי

מעברתא
המעבר שבו מעביר הרצועות
המעבר שבו מעביר הרצועות

רצועת עור שמניחי על תש"י

2

תיתורא
העור שנכפל למטה לכסות פי הבתי
1
כל חלק העור שלמטה נקרא כ(
כל חלק העור שלמטה נקרא כ(

לרב חסדא 3דס"ל שא נפסקו שתי בתי זה שלא כנגד זה כשרות ,4ובכנגד פסולות ,במאי
מיירי?
לל"ק ברש"י  בבתי
לל"א ברש"י  בדפנות

5
6

זה שלא כנגד זה  כשרות
ניקב בבית א' ובבית ג'
ניקב ב' דפנות שאינ( סמוכות

זה כנגד זה  פסולות
ניקב בב' בתי סמוכי
ניקב בב' דפנות סמוכות

 1הנה הערו +מפרש דמעברתא דתפילי( הוא תיתורא ,כמו שמצינו שג הגשרי נקראי ג
מעברתא וג תיתורא .וכתבו תוס' שמה שפירש הערו +כ( ,אינו משו שס"ל שצרי +שיהיה הכל
מעור אחד כסברת רש"י ]ועי' בתד"ה תיתורא[ ,דהא בגמ' חשיב ליה כשתי הלכות נפרדות ,אלא
משו שה מחוברי לכ +חשב כאחד.
 2פי' ,תפילי( של יד עלולי להשחק יותר ,היות שהבגדי משתפשפי בה  ,ולכ( נוהגי היו
לתת עליה איזה ריבוע מקרטו( או מפלסטיק ,ובזמנ היו כורכי עליה רצועה כדי שלא
ישתפשפו ,ולי"מ היא הנקראת מעברתא.
 3ובפשטות משמע בסוגיא שרב הונא חולק וס"ל דכיו( שניקב פסול ולא חשיב כל זמ( שפני
הטבלא קיימת .אמנ יש מפרשי דרב הונא לא קאי על נקב בבתי  /והאריכו בזה המפרשי .
 4אמנ א נפסקו שלש  /פסולות ,ומבואר במפרשי שאז אי( חילוק בי( עתיקא לחדתא ותמיד
פסול בנפסקו ג' .ובנפסקו ב' ג באופ( הפסול ]זה כנגד זה וכדלהל([ ,הוא דוקא בחדתא ]דאז
חזינ( שהוא עור מקולקל כבר מתחילה[ ,אבל בעתיקא אפי' זה כנגד זה כשר] .כ( היא גירסתנו
וגירסת רש"י והרא"ש ,אול הרי" והרמב" גורסי להיפ ,+דישנות פסולות וחדשות כשרות[.
 5פי' ,ללישנא זו כיו( שיש נקב בבית חשוב כל הבית מקולקל ,וא"כ א יש ג נקב בבית שסמו +לו
אפי' שאינו בדופ( הסמוכה לנקב שבבית הזה ,יש לפסול היות שה ב' בתי מקולקלי
שמסוכי ] .וללשו( השני ,א אינו בב' דפנות סמוכות אפי' שה משני בתי סמוכי  /כשר[.
 6וס"ל שא ניקב בשני בתי ואי( הדפנות סמוכות  /כשר ,ורק א ה סמוכות ודבוקות ,או
ששתי הדפנות ה מאותו בית ,חשוב זה כנגד זה ופסול] .ולפי"ז יוצא ג חומרא ללשו( זו ,שא
ניקב ב' הדפנות של בית אחד פסול ,ואילו ללשו( הראשו( יהיה כשר כיו( שלא ניקבו שתי בתי [.
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רצועה שנפסקה תו השיעור ותקנה באופני דלהל ,מה הדי? ]תד"ה פוק[.
לקושרה
לא מהני
לא מהני

לרש"י
לר"ת

לתופרה מבפני
לא מהני
מהני

מהו שיעור אור הרצועות] ?7תד"ה וכמה[.
לרש"י  צרדה אצבע
לערו ער צרדה  צרדה אמה
לערו ער כ
ליש מפרשי

8

לרב כהנא  כפו
מאמה עד אצבע
מאצבע עד אמה
מעיקר אגודל על ראש אצבע
כשה( דבוקות
ממקו הנחת( עד האצבע
כשהיא כפופה

לרב אשי  פשוט
מאגודל עד אצבע
מאגודל עד אמה
מראש אצבע עד ראש אגודל
כשה( פשוטות
ממקו הנחת( עד האצבע
כשהיא פשוטה

הא צרי לקשור תפילי בכל יו? ]תד"ה משעת[.
לרבינו אליהו  קשירה ממש
לרבינו ת  הידוק
לסברת התוס' בתחילה

תפילי של ראש
צרי+
לא צרי+
לא צרי+

תפילי של יד
צרי+
לא צרי+
צרי+

 7לרש"י ולתוס' ולערו +ער +כ ,מיירי ברצועות דתפילי( של ראש .ולערו +ער +צרדה וליש
מפרשי שבתוס' ,מיירי ברצועות של תפילי( של יד.
 8ולדבריה שיעור רצועות של תפילי( של ראש ,הימנית עד הטבור ,והשמאלית עד הלב.
ובשימושא רבא ס"ל שהימנית ארוכה יותר  /עד המילה.

