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  74' י אוקספורד עמ"י כ"מכילתא דר

   "'והיה לאות על יד$ וג"

   ,"ע]ו[והיה א� שמ" "שמע" "והיה כי יביא$" "קדש לי" – בארבעה מקומות פרשת תפילי�

   :מיכ� אמרו

   ,מצות תפילי� ארבע פרשות

  של יד ה� כר$ אחד של ארבע פרשות 

   ,של ראש ה� ארבע טוטפות

   ,"והיה א� שמוע" "שמע" "והיה כי יביא$" "קדש לי: "ואילו ה�

  כותב� כסידר� וא� כתב� שלא כסדר� הרי אילו יגניזו

  הלכות תפילי� לרב האי גאו�

�שמע והיה. יביא$ מימי� הקורא שהוא שמאלו של מניח�כי�לי והיה�קדש. ויכניס פרשיות על הסדר

  . שמוע משמאלו של קורא שהוא ימינו של מניח�א�

   שמושא רבא

 

 

� סימ� קלט "ת הרמב"שו  

הא� , בדבר דעתנו בכתיבת פרשיות של תפילי�]+ �"פ', ז' � סי"ההערות לפ' עי+[א שאלה "השאלה הכ

והא� מקו� בשר , הקורא קורא כסדר�+ 'ב, ד"מנחות ל+יות באמצע או תהיינה על הסדר לאומר� הו

  . הא� זה שמצד הבשר או זה שמצד השער, ואיזה חצי הוא הנקרא דוכסוסטוס, הוא מקו� בשר ממש

  

) רסד(ל שהקורא יקרא אות� על "ר+ ה"וכ� ה] �"פ, ו"ג ה"תפלי� פ' ה+[התשובה הנכו� שיהיו על הסדר 

והיה כי יביא$ , כתיבת� בספר התורה ויהיו ביחס ללובש והיה א� שמוע מימינו ושמע סמוכה לה

  .... סמוכה לשמע וקדש לי משמאל המניח

� סימ� רפט "ת הרמב"שו  

כיצד סדר .+ ו"ג ה"תפלי� פ' בה+שאלה ג� כ� יורנו עוד מה שאמור בפרק שלישי ). לחכמי לוניל(

פרשיות בתפלה של ראש מכניס פרשה אחרונה שהיא והיה א� שמע בבית ראשו� שהוא על ימי� המניח 
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ורב ואנחנו למדנו מרבותינו ומהגאוני� . עד וא� החלי� סדור זה פסולות' ופרשת שמע סמוכה לה וכו

  ...ל "האי גאו� בראש� ז

תשובה זה שעלה על דעתכ� בסדור הפרשיות ובקל� שהוא החלק הרק שהשער דבוק בו כ$ היתה דעתי 

משה ' מקוד� ככ� ותפילי� שהיו לי באר+ מערב כ$ היו וכזה כתב אותו שחבר  חבור התפלי� ושמו ר

וג� הרב רבינו יצחק . לפניע מקורטובא ואותו החיבור הוא שהטעני והטעה כל אנשי המערב מ"נ

ל "ד(א "ת ח"� בעיטור קש"הרי' ת' עי+ל כוותיהו סבירא ליה בתשובה אחת "אלפסי בעל ההלכות זצ

ל  ככ� עשה והרבה "שיש לו במעשה התפילי� וג� חכ� אחר שמו רבי יעקב קלעי ז)+ 'וד' ג ב"ד� כ

ואמרו לי . ני� כ$ חולקי� על זהגאוני� חלקו על דבר זה ועל אנשי מזרח ועל אנשי אר+ הצבי הקדמו

ל ומצאו שה� כתובי� על הסדר שאמרתי ורבי "חכמי� נאמני� שפתחו תפילי� של הגאו� רבינו האיי זצ

ככ� עשה וכשבא מאר+ המערב לאר+ ישראל היו תפילי� שלו כמו אנשי מקומכ�  משה הדרעי

והראיה . ה על הסדר שאמרנווכשהראוהו דברי הגאוני� הקדמוני� והראיות שלה� השלי$ תפיליו ועש

קורא על סדר התורה קדש לי והיה כי יביא$ :+ ד"מנחות ל+הברורה בדבר זה נאמר בפרק הקומ+ 

ונוסח זה לא היה בספרי� שלנו באר+ מערב אבל הנה מצאתי כל הנסחאות . שמע והיה א� שמוע

דר התורה כתבו איש הישנות וכ$ כתוב בה� ומעשה רב שבני אר+ ישראל כול� זהירי� במצוה זו כס

מאיש ולדברי הכל תפילי� של יד וסדר פרשיותיה על סדר התורה ודי� הוא שתהיה כתיבת שתיה� שוה 

  . מ סדר אחד לשתיה�"שהרי לדברי רבי יוסי תולה ליד על ראש ומניחה על ידו ש

  ספר התרומה מפתח הסימני� הלכות תפילי� סימ� רו 

תי� לדברי רבינו שלמה מימי� הקורא האיש העומד כנגד משפט סדר הנחת הפרשיות בב �סימ� רו 

המניח קדש מימי� הקורא ואחריו בית שני והיה כי יביא$ ואחריו בית שלישי שמע ואחריו בית רביעי 

והיה א� שמוע וכ� נמי איתא בשמושא רבא וזהו הסדר כמו שכתובות בתורה וג� במכלתי� סו� פרשת 

גנזו אבל רב שרירא גאו� ורב האי גאו� בנו ורבינו יעקב מפרשי� בא אל פרעה מביא כתב� שלא כסדר� י

דבית שלישי והיה א� שמוע בית רביעית שמע ישראל וסימני$ הוויות יחד והיה כי יביא$ והיה א� 

שמוע באמצע סמוכות ועוד וסימני$ שיני� סמוכי� זה אל זה שמע מבחו+ סמו$ לשי� שבקמט עור דפוס 

שבקמט ימי� בעור דפוס מבחו+ מכל מקו� צרי$ לכותב� כסדר הכתובות מבחו+ וקדש סמו$ אל שי� 

בתורה כדתניא במכלתי� ובתפלי� של זרוע שכותב בחתיכת קל� אחת בארבעת עמודי� אחר שכתב 

בעמוד שני והיה כי יביא$ יניח חלק עמוד שלישי ויכתוב בעמוד רביעי שמע ישראל ואחר כ$ יכתוב 

בפרק הקומ+ כל בית חיצו� שאינו רואה ' הו סדר שבתורה ואמריבעמוד שלישי והיה א� שמוע שז

י וירא "האויר פסול וג� א� החלי� גוייאתא לגוייאתא פסול א� כ� הנחת הגאוני� פסול לדברי רש

שמי� משו� ברכה לבטלה א� אינו מניח� רק כדברי אחד מ� הגאוני� הלכ$ יניח שני� של יד בברכה 

בברכה אחת שהרי יש בראש וכ� בזרוע מקו� להניח שני תפלי�  אחת ואחר כ$ יניח שני� של ראש

כדאיתא פרק המוצא תפלי� וא� אינו יודע לכו� המקו� להניח שניה� יחד א� כ� יניח כדברי האחד 



  

  ד� מקורות לשיעור של הרב מאיר ליכטנשטיי�

  3ד� מספר  – תפילי� וציצית

  ט"א באייר תשס"י, ד"בס

 

יבר$ על של יד ויניח ואחר כ$ יבר$ על של ראש ויניח ולא ישהה אות� בראשו ויסלק� ואחר כ$ יניח 

כה ראשונה ולא ידבר בנתי� והשניי� ישהה בראשו כמו שירצה וא� על כדברי הגאו� השני על סמ$ בר

פי שעתה מבר$ על של ראש בפע� ראשונה להנחת של יד בפע� שניה זה טוב יותר מלעזוב לגמרי שלא 

 .להניח כלל

  ספר מצוות קט� מצוה קנג 

קדש ) 'תפילי� ד' ק הל"ד ובה"הקומ+ ל' פ' כל הסוגיא בתוס(, וסדר כתיבת� כאשר ה� כתובי� בתורה

י "ובסדר הנחת� בבתי� של ראש נחלקו אבות העול� כי רש, א� שמוע) שמע והיהו, והיה כי יבא$

אבל רב ) �"י והר"ד ונהגו העול� כרש"ל' ע סי"ש(ר משה כתבו הנחת� ככתיבת� "רבה וה' ושמוש

חוזר הקורא ומתחיל ת� פירשו קדש והיה כי יביא$ מימי� הקורא ו' שרירא גאו� ורבינו האי גאו� ורבי

  י לא נחלקו"מ בתפילי� ש"� מבחו+ והויות זה אצל זה ומ"בשמאל שמע והיה א� שמוע נמצאו השיני

  עיטור הלכות תפילי�

 אבל' כא בשארבעת� קאמר יד של בתפלי� יגנזו אלו הרי כסדר� שלא כתב� במכילתא דאמרינ� והא

 כסדר� שלא והניח� כתב� וא� קאמר הנחת� אסדר כתב� נ"וא כלו� בכ$ אי� כתיבת� הקדי� א� ר"בש

 שכותבי�] ב עמוד נו ד�[ בכתיבה שמדקדקי� ויש יצא כסדר� בכתב והניח� כסדר� שלא כתב� אבל יגנזו

 א� והיה לכתוב כדי חלק ומניח והיה קדש שכותבי� באמצע הויות וכותב בתורה הכתוב כסדר אותה

 יד של תפלי� לעשות ויכול באמצע והויות כסדר� כתיבת� נמצא והיה וכותב וחוזר שמע וכותב שמוע

 והיה לי קדש התורה כסדר כתיבת� יד של דתפלי� ספיקא ליכא והלכ$ כמבואר י"לש ראש ושל ר"לש

  ...באמצע הויות וליכא שמוע א� והיה שמע יביא$ כי

 משמאל שמוע א� והיה שמע מימי� יביא$ כי והיה לי קדש סודר� כיצד ר"ת בבתי� הנחת�' הג חלק

 של ימינו רבוותא ופירשו כסדר� קורא והקורא המניח מימי� הא הקורא מימי� הא ק"ל איפכא והתניא

 שמע לה� סמו$ והיה קדש לשמאלו מימינו בתורה הכתוב כסדר קורא והקורא מניח של שמאלו קורא

 משמאלו האויר את רואה שמוע א� והיה שמע הקורא מימי� האויר את רואה קדש נמצא והיה

 מימינו למפרע קורא לשמאלו והיה קדש לימינו שמוע א� והיה אלא הסדר על קורא אינו והמניח

 כתוב הכי� ורבא דאביי משמיה דאתמר דיל� עתיקא ובשמושא. לימינו משמאלו וכסדר לשמאלו

 ופרשתא קמא בביתא לימינו קדש פרשתא ומשוי' לאפי' אפי ומהדרא בקלפי פרשיות' ד הני לכתוב

 שמוע א� והיה ופרשת תליתאי בביתא דשמע ופרשתא תנינא בביתא יביא$ כי והיה ליה דסמי$

 כל לי קדש מ� הקורא מימי� ראשונה פרשה עתיקא עתיק תפלי� ובהלכות' כו אביי ואמר ברביעתא

 בית. בשלח ויהי פסקא סו� עד יביא$ כי והיה שני בית. החוקה את ושמרת� פסקא סו� עד בכור

 בהלכות דכתיב ושמושא האר+ על עד שמוע א� והיה רביעי בית. פרשה סו� עד ישראל שמע שלישי

 כדכתיבה דכתיבה' אית דיל� ובהלכות טובא ל� תמיה מאבראי ושמע וקדש אהדדי מלגוא הויות הרב

 בנסחא ליתא ואי לימי� משמאל ולא לשמאל מימי� לא בתורה הכתוב כסדר קורא אינו הקורא ועוד
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 באמצע הויות כתיב דאי לא י"ובש באמצע הויות דבעינ� ראש של דתפלי� ש"מ ל� קשיא אכתי דיליה

 מה�' א על עור תולה תפלי�' ב לו יש וא� ר"ש אות� עושי� י"ש תפלי� דאמרינ� ועוד כתיב כסדר� לאו

 ל� מסתבר אלא כסדר� הויות בעינ� י"ובש באמצע הויות בעינ�) ו"ש( ר"בש דהא ד"ל הא א"וא ומניח�

 וקרוב. המניח לימי� שהיא הקורא לשמאל והיה המניח לשמאל שהיא הקורא לימי� קדש כדפרישית

 כדלקמ� פסולה פרשיותיה החלי� רב אמר חננאל' מר באמצע הויות המונחי� התפלי� כל לפסול אני

 דיל� עתיקא ובשמושא. כדברי ומצאתי מתא מדרעה שבאו ותפלי� מנרבונא הישני� בתפלי� ובדקתי

 ושמע קדש שתמצא סעדיה רבינו מתשובות' בא רק מלגוא הויות מצאתי ולא כ$ תפלי� ובהלכות

 ומרבוותא מחברי ומסתפינא מילתא דאימא ובעינא נינהו דסמכא ולאו האויר את רואי� החיצוני�

 לימי� משמאל קורא והקורא כסדר מניח והמניח בנוסחא ליכא כסדר� קורא דהקורא ואמינא כולהו

 אפוד באבני חלוקי� היו כ$ כא� שחולוקי� כש� תנא תנא אית ירושלמי בסוטה אפוד באבני מצינו שכ�

 והלא' וכו מלא דתולדות� בנימי� ט"מ אלא אינ� והלא מכא� ה"וכ מכא� ה"כ שיהיה כדי במילואות�

 מה ויאות זבידה ר"א. מכא� ומי� מכא� בני חציו היה בנימי� י"אר מכא� ז"וכ מכא� ג"כ אלא אינו

' כו קורא של ומשמאל ג"כ של מימינו נכתבי� הראשוני� שמות� כל ולא משמות� ששה כא� כתיב

 באבני שמצינו הרי הסדר על נכתבי� האחרוני� מל$ שיהודה מפני הסדר על נכתבי� אי� הראשוני�

 ולפי לימי� משמאל אות� קורא והקורא לשמאל מימי� השבטי� כסדר קורא המניח שהוא ג"שכ אפוד

 ר"א. צדק מורה יבא עד אפוד באבני בחילופא ואמרתי בדברי סמכתי לא שאמר גאו� מצאתי שלא

 לגוייתא וברייתא לברייתא גוייתא אלא אמרו לא אביי אמר פסולות פרשיותיה החלי� ר"א חננאל

 ובתי� מבחו+ האויר את שרואות החיצונות בבתי� הניח האויר את רואות שאינ� שבפני� פרשיות

 הפנימיי� הבתי� שהחלי� לגווייתא גווייתא אבל הפנימי� בבתי� הניח האויר את שרואי� החיצונות

 הבתי� שיהיו עד פסול הכי ש"ול הכי ש"ל אלא לדאביי וליתא כשרה לשמאל ימי� של ונת� לזו מזו

 בהנחת גמגו� יש שבראש שבתפלי� ומפני פסולי� מה�' א החלי� וא� ש"כמ כסדר לזו זו סמוכי�

 שמצאתי אפוד אבני ועל ברכה בלא ר"ש ומניח להניח יד של על] א עמוד נח ד�[ מבר$ ובסידור� הבתי�

  .ספק לי יש

  ספר מצוות גדול עשי� סימ� כב 

קדש , האיש העומד כנגד המניח, מימי� הקורא, משפט סדר הנחת הפרשיות בבתי� לדברי רבינו שלמה

ואחריו בית רביעי  \'ה\מע ישראל מימי� הקורא ואחריו בית שני והיה כי יביא$ ואחריו בית שלישי ש

נמצא שקדש והיה כי יביא$ מימי� הקורא שהוא משמאל המניח , )ת רו"סימני סה(והיה א� שמוע 

וכ� פירש ) ב, מנחות לד(ושמע והיה א� שמוע משמאל הקורא שהיא מימי� המניח כדאיתא בברייתא 

הסדר כמו שכתובי� בתורה וג� וזהו , וכ� איתא בשימושא רבה) ה"ג ה"פ(ר מימו� "רבינו משה ב

אבל רב שרירא גאו� ורב האי גאו� בנו ורבינו . במכילתיה בסו� פרשת בא תניא כתב� שלא כסדר� יגנזו

והיה כי , מפרשי� דבית שלישי והיה א� שמוע בית רביעי שמע וסימנ$ הוויות להדדי) ש�' תו(יעקב 



  

  ד� מקורות לשיעור של הרב מאיר ליכטנשטיי�

  3ד� מספר  – תפילי� וציצית

  ט"א באייר תשס"י, ד"בס

 

שבבתי� כנגד שי� שבעור הדפוסי� מבחו+ עוד סימ� אחר שיני� , יביא$ והיה א� שמוע סמוכות יחד

ומכל מקו� צרי$ לכותב� כסדר הכתובות בתורה כדתניא , דשי� דקדש מכא� ושי� דשמע מכא�

אחר שכתב והיה כי יביא$ , ובתפילי� של זרוע שכותב בחתיכת קל� אחת בארבעה עמודי�, במכילתיה

ביעי ואחר כ$ יכתוב בעמוד שלישי בעמוד שני יניח חלק בעמוד שלישי ויכתוב שמע ישראל בעמוד ר

ומדקדק רבינו ת� מלשו� הברייתא , )ת ש�"סימני סה(והיה א� שמוע שזהו סדר הכתוב בתורה 

שאומר קדש והיה כי יביא$ מימי� שמע והיה א� שמוע משמאל משמע דהוויות להדדי שקדש בראש 

יצו� שאינו רואה את האויר כל בית הח) ש�(ואמרינ� בפרק הקומ+ . לצד ימי� ושמע בראש לצד שמאל

א� כ� סדר הנחה של רבינו , ברייתא לגוויתא או גוויתא לברייתא פסול* פסול וכ� אמר רב וא� החלי�ו

שלמה פסול לדבר הגאוני� וסדר הנחת הגאוני� פסול לדברי רבינו שלמה וירא שמי� חושש משו� 

ח שניה� שני� של יד בברכה אחת ברכה לבטלה א� אינו מניח רק כדברי האחד מ� הגאוני� הלכ$ יני

ואחר כ$ מניח שני� של ראש בברכה אחת שהרי יש בראש וכ� בזרוע מקו� להניח שני תפילי� כדאיתא 

וא� אינו יודע לכוי� המקו� ולהניח שניה� יחד א� כ� יניח , )ב, עירובי� צה(בפרק המוצא תפילי� 

סמ$ ברכה ראשונה וא� על פי שמפסיק  כדברי האחד של יד ושל ראש ויסלק� מיד ויניח האחרי� על

פ סימני "ע(בי� של יד לשלז יד ברכת תפילי� הראש זהו טוב יותר מלהניח לגמרי שלא להניח כלל 

מכל מקו� נהגו באר+ אדו� ובאר+ ישמעאל כדברי רבינו שלמה וכדברי רבינו משה וג� ]ו). [ת ש�"סה

צאו ש� תפילי� ישני� מאוד כסדרח רבינו שלחו כתב מאר+ ישראל שנפלה בימה שעל קבר יחזקאל ומ

  :ל"י ז"משה ורש


