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מהציץ יותר התפילין קדושת

לבבָך ּבכל אלקיָך ה' את ְְְְְֱֵֶַָָָָואהבּת
מאדָך ּובכל נפׁשָך ְְְְְֶַָָּובכל

המידות כל תכלית – ה' אהבת
שעבר, בשבוע שקראנו "ואתחנן", בפרשת מופיעה ישראל" "שמע פרשת
דברים ארבעה "עקב". פרשת בפרשתנו, מופיעה שמוע" אם "והיה ופרשת
בהן: דכתיב יום-יום, נאמרות הן א] הללו: הפרשיות בשתי מתקיימים
נכתבות הן ב] ּובקּומָך". ּובׁשכּבָך בּדרְך ּובלכּתָך ּבביתָך ּבׁשבּתָך ּבם ְְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ"ודּברּת
הן ג] ּובׁשעריָך". ּביתָך מזזֹות על "ּוכתבּתם בהן: דכתיב הבתים, ְְְְִֵֶֶַַָָֻבמזוזות
ּבין לטטפת והיּו ידָך על לאֹות "ּוקׁשרּתם בהן: דכתיב בתפילין, ְְְְְֵֶַַָָָָֹֹנכתבות
בהן: דכתיב ולתלמידינו, לבנינו אותן ללמד מצווים אנו ד] ֵֶעיניָך".

ּבם". ודּברּת לבניָך "וׁשּננּתם ּבם"; לדּבר ּבניכם את אתם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹו"ולּמדּתם

אהבת של זו במצווה רק נמצאים בשתיהן הכתובים הללו הציוויים ארבעת
חובת בשם אזכרי אלעזר רבי כתב וכן ה'. עבודת כל תלויה שבה ה'

ממנה"הלבבות למעלה מדרגה "אין כי ה' אהבת בספרעל אזכרי אלעזר (רבי

לד) פרק - .חרדים

ישראל בארץ – לה' אהבה
בזוהר דבריהם רסז)מקור ּביּה(ג, לאתקּׁשרא נׁש ּבר "בעי ְְְִֵֵַַָָָשכתב:

הּוא, ּבריְך לקּודׁשא למפלח נׁש ּבר ּדבעי ּפּולחנא ּדכל עּלאה, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָָּברחימּותא
צריך הּוא". ּבריְך ּדקּודׁשא רחימּותא ּכמֹו ּפּולחנא, לְך ּדלית ּברחימּו. ְְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָּדיפלח
לך שאין באהבה. תהיה ה' עבודת שכל העליונה באהבה להתקשר אדם

ה' אהבת כמו אלעזרעבודה רבי שחיברו נפש" "ידיד כגון השיר הוא מענפיה (ואחד

ה') באהבת עוסק וכולו .אזכרי

הגאולה בתקופת דווקא מתגלה ה' אהבת כי הרשב"י שם כותב עוד
בא נאםודווקא פה ּלי מה "ועּתה אומר: הקב"ה בגלות אבל ישראל. ְְִַַָֹֻרץ

אלקיָך ה' "והביאָך שנאמר: האהבה על נצטווינו הגאולה בתקופת ולכן ֱֱֲִֶֶֹה'".
כך: ואחר מאבתיָך", והרּבָך והיטבָך וירׁשּתּה אבתיָך ירׁשּו אׁשר הארץ ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹאל

לבבָך ּבכל אלקיָך ה' את לאהבה זרעָך לבב ואת לבבָך את אלקיָך ה' ְְְְְְְְְֱֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"ּומל
חּייָך" למען נפׁשָך ל)ּובכל אלו(דברים בפרשות גם זאת לראות ניתן . ְְְְֶַַַַָ

לארץ ישראל עם כניסת לפני חודשיים ונאמרות ה' באהבת שעוסקות
ישראל.

עלינו ה' אהבת – תפילין
יש בתפילין פרשיות, שתי רק בהן שיש ומזוזה, שמע מקריאת בשונה
כי "והיה "קדש" פרשיות שתי ועוד שבמזוזה אלה שתי פרשיות, ארבע
יצאים אּתם "הּיֹום מצרים. יציאת ביום ישראל לעם שנאמרו ְִֶַַֹיביאך"

האביב". ְִֶָָֹּבחדׁש

בכורי "בני בנו מתקיים בהן אותנו. ה' אהבת מתגלה האלו הפרשיות בשתי
ה' כי בהן מתבשרים גם אנו בכור. פדיון על מצטווים אנו ולכן ישראל",
בפרשות ישראל. לארץ ומביאנו לאבות שנשבע השבועה את בנו מקיים
מלאך על-ידי לא ממצרים הוציאנו שה' לילדינו לספר מצווים אנו הללו
אהבתו. מרוב ובעצמו בכבודו אלא שליח, על-ידי ולא שרף על-ידי ולא
הראש על וגם הלב כנגד היד על גם תמיד בתודעתנו ולשים להם לספר
אותנו, אוהב שה' העולם אהבת את להרגיש וגם לדעת גם המחשבה. כנגד

חזרה. אותו ולאהוב

קודם? מי ומזוזה תפילה
ירושלמי ובתלמוד מיוחדות, מעלות יש בתפילין וגם במזוזה לדגם (מגילה

כסףע"א) סכום לאדם כשיש קודם?". מי ומזוזה "תפילה שאלה: נשאלה
אמר: "שמואל יקנה? מה תפילין, או מזוזה או בו לקנות יכול והוא מוגבל
שכן דשמואל? טעמיה מה קודמת. תפילה אמר: הונא רב קודמת. מזוזה
נוהגת היא שכן הונא? דרב טעמא מה ובשבתות. טובים בימים נוהגת היא
שמזוזה למסקנה מגיעה בירושלמי הגמרא מדברים". והולכי ימים במפרשי

שבלת "תפילה הכלל: נקבע שהרי מזוזה.(בלו)קודמת, אותה עושין -
ולא בקודש שמעלין למה תפילין. אותה עושין אין - שבלת מזוזה

מורידין".



בבלי בגמרא ע"ב)אמנם עט יותר(שבת תפילין שקדושת הונא, כרב נפסק
מזוזה, מהן עושין אין - שבלה תורה וספר שבלו "תפילין מזוזה. מקדושת
שתי בהן יש כנראה כי קלה". לקדושה חמורה מקדושה מורידין שאין לפי

הרמ"א פסק לכן אליו. אנחנו וגם אלינו ה' גם רפ"ה)אהבות, יו"ד (שו"ע

ולא תפילין יקנה ומזוזה, תפילין לקנות משגת ידו אין אם מקום "ומכל
עדיפא". הגוף חובת שהיא דמצוה מזוזה

ה' אהבת
מתגלה
דווקא
בתקופת
הגאולה
בארץ ודווקא
אבל ישראל.
בגלות
אומר הקב"ה
ּלי מה ְִַַָועּתה
ה'. נאם ְֹֻפה
בתקופת לכן
הגאולה
על נצטווינו
האהבה

הגוף חובת יותר – תפילין
"חובת תפילין למצוות קרא הרמ"א למה שאל: הלל" "בית
וחייבים הגוף חובת הן תפילין וגם מזוזה גם הרי הגוף"?

בקידושין המשנה שאומרת כמו בחו"ל. "כל(לו:)לקיים :
ושאינה בארץ, אלא נוהגת אינה - בארץ תלויה שהיא מצוה
ושם לארץ". בחוצה בין בארץ בין נוהגת - בארץ תלויה
שתיהן כי בחו"ל ובמזוזה בתפילין שחייבים אומרת הגמרא

בארץ שתלויות מצוות שאינן הגוף, עלחובת הגר"א תמה (וכן

רפה סימן דעה יורה הגר"א ביאור - וברא"ש ברמ"א שמופיע זה טעם

ד) .ס"ק

איגר עקיבא רבי ט)ובשו"ת סימן קמא ששתיהן(מהדורא תירץ
נוהגת "שכן הגוף חובת יותר שתפילין אלא הגוף, חובת
ואין שהוא, מקום בכל גופו על דהחיוב היינו ימים, במפרשי
מפריש בעי דאי במזוזה כן שאין מה מזה, לפטור מנוס לו
ממזוזה". ופטור דירה בית לו ואין ומדברות, בימים ימיו כל

עליהם נקרא ה' שם ומקדש, תפילין

עליָך נקרא ה' ׁשם ְִִֵֶָָּכי
בגמרא קוראים אנו התפילין מעלת על יח)עוד (ברכות

ּדכתיב ליׂשראל? הם עז ׁשהּתפּלין "ּומּנין (דבריםשאומרת: ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָֹ
מּמּך'.כח) ויראּו עליָך נקרא ה' ׁשם ּכי הארץ עּמי ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ'וראּו

הסיבה זאת אולי ׁשּבראׁש". ּתפּלין אּלּו אֹומר, הּגדֹול אליעזר רּבי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹותניא,
יציאת של זו בשעה תפילין הלכות את משה את מלמד ה' שבגללה
בדיוק וזה בעולם. גדול ה' קידוש ידן על נהיה שעה שבאותה כיוון מצרים,

תפילין. מצוות של עניינה

בעת שלמה אומר כן על בעולם. גדול ה' קידוש מחולל המקדש בית גם
"למען עליו. נקרא ה' ששם נאמר המקדש על גם כי המקדש, בית Dְַַחנוכת
ּכי־ׁשמָך ולדעת יׂשראל ּכעּמָך אתָך ליראה את־ׁשמָך הארץ ּכל־עּמי FֵָGְֶֶָHְְִֶָIְֹֽKְְַDְִָLְֵָMְִִַַDְֵַָידעּון

ּבנ אׁשר הּזה על־הּבית מג-מד)יתי"נקרא ח, פרק א אומרים(מלכים אנו וכן . ְִLַַַָOִַPֲֶֶOִִָֽ
כמו אפוא הן תפילין עליו". שמך שנקרא והקדוש הגדול "הבית בתפילה:

מקדש.

ּבפיָך ה' ּתֹורת ּתהיה למען - ומקדש ְְְִִֶַַַתפילין
בעם התורה הטמעת והוא המקדש, כמו הן התפילין שבו נוסף דבר יש
למען עיניָך ּבין ּולזּכרֹון ידָך על לאֹות לָך "והיה נאמר: התפילין שעל ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָישראל.
עניינו זה ובאמת מּמצרים". ה' הֹוצאָך חזקה ּביד ּכי ּבפיָך, ה' ּתֹורת ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָּתהיה
חכמי מבחר יושבים שבה הגזית לשכת נמצאת שלידו המקדש, בית של
התורה. אל ישראל כלל את לחבר ישראל, לכלל הלכה ופוסקים ישראל

המקדש על הללו הבחינות שתי נאמרו ע"א)ובגמרא טז הר(תענית "מאי :
ממנו שיצא הר אמר חד חנינא. ורבי חמא בר לוי רבי בה פליגי המוריה?

כן אם כוכבים". לעובדי מורא ממנו שיצא הר אמר וחד לישראל הוראה
שתי ואלו העולם, לכל יראה וגם העולם לכל תורה גם במקדש יש

התפילין. של הבחינות

ּתמיד מצחֹו על ְְִִַָָָוהיה

וׁשעה ׁשעה ּכל ּבּתפילין למׁשמׁש אדם ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָחּיב
התפילין, לבין הגדול הכהן של הציץ בין נמצא קשר עוד
"דאמר מהתפילין. דעתו להסיח לאדם אסור כי למדו וממנו
שעה בכל בתפיליו למשמש אדם חייב הונא: רב בר רבה
אחת, אזכרה אלא בו שאין ציץ, ומה מציץ. וחומר קל ושעה,
ממנו, דעתו יסיח שלא - תמיד מצחו על תורה אמרה

וכמה" כמה אחת על - הרבה אזכרות בהן שיש (יומאתפילין

ע"א) .ח

מדרבנן. רק הוא הדעת הסחת איסור כי אמר שם ובתוס'
הוא בציץ ה' שם שהרי גמור, וחומר קל אינו וחומר הקל כי
יציב דברי בשו"ת אמנם ונסתר. מכוסה הוא ובתפילין גלוי
הגבורים בשלטי כ"ח. גבורים המגן בשם טו סימן והשמטות (ליקוטים

סק"ב) המגן ואלף שהיסחסק"א הפוסקים כדברי עיקר כי כתב
דעת גם כך לקמן שנראה וכפי התורה. מן אסור הדעת

הרמב"ם.

מציץ יותר בתפילין דעת הסחת איסור
הכהן ראש על כשהוא רק היא הציץ שמעלת למדנו חכמינו

שבגמרא ע"א)הגדול. עז ציץ(פסחים "תניא תנאים: בזה חלקו
ד מרצה. – מצחו על שאינו ובין מצחו על שישנו בריבין

אין מרצה. – מצחו על עודיהו אומר: יהודה רבי שמעון. רבי
הציץ האם היא מחלוקתם מרצה". אינו - מצחו על עודיהו
על הקרבנות, טומאת על מכפר מצחו על נושאו גדול שכהן
רבי דעת מצחו. על לא שהציץ בשעה בטומאה שקרבו החלב ועל הדם

הלכה וכך מכפר, הוא המצח על שרק הלכהיהודה פ"ד מקדש ביאת (הרמב"ם

גםח') כי למדנו בגמרא אבל בתפילין, גם להיות צריך כך ולכאורה .
לאדם. מועילות הן – בידו כשהתפילין

הניחן ולא בצד הניחן אם גם האדם על שומרות
ע"א)בגמרא כג דרבי(ברכות בתריה אזלינן הוה כי חנה: בר בר רבה "ואמר :

הוה דאגדתא ספרא נקיט הוה כי הכסא לבית למיעל בעי הוה כי יוחנן,
ושרונהו הואיל אמר: לן. יהיב הוה לא - תפילין נקיט הוה כי לן, יהיב -
נקיט הוה כי נחמן, דרב בתריה אזלינן הוה כי רבא: אמר ננטרן. רבנן
הואיל אמר: לן. יהיב לא - תפילין נקיט הוה כי לן. יהיב - דאגדתא ספרא

ננטרן". רבנן ושרונהו

וכשהיו רבותיהם, אחרי שהלכו ורבא חנה בר בר רבה על מספרת הגמרא
היו ביד, קודש ספר להם והיה הכיסא לבית להיכנס צריכים רבותיהם
נתנו לא בראש, או ביד תפילין להם כשהיו אבל לשומרו. להם נותנים
הואיל ואמרו: הכיסא, לבית מכוסה ביד אתן נכנסו אלא אותן לשמור להם
שישמרו אתנו אותן ניקח – הכיסא לבית אתן להיכנס התירו וחכמים
על דווקא ולא האדם של בידיו כשהן גם מגינות תפילין כן אם עלינו.

ראשו.



לבית מחוץ התפילין את אדם יניח שלא כדי הוא התירו שחכמים והטעם
יעשה או אותן ויגנוב מישהו ויבוא ציבורי, מקום בימיהם שהיה הכיסא,

גרוע שימוש שהיו)בהן מקרים כמה על הגמרא שם שמספרת התירו(כמו לכן .
הגמרא ואומרת ייגנבו. שלא התפילין על לשמור כדי עמהן להיכנס חכמים
שישמרו התפילין את ניקח – התירו שחכמים כיוון חכמים: אותם אמרו כי

עלינו.

חׁשכה עם ׁשּבת ערב ּבתפיּלין אדם ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָיֹוצא
אדם צריך
להתקשר
באהבה
העליונה
שכל
ה' עבודת
תהיה
באהבה.
לך שאין
כמו עבודה
ה' אהבת

אלא שומרות, רק לא התפילין יוסף הבית להיזהרולפי צריך
בגמרא כתוב שכך הדעת. את מהן להסיח יב)לא :(שבת

עם ׁשּבת ערב ּבתפיּלין אדם יֹוצא יׁשמעאל, רּבי ּדבי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"ּתנא
אדם חּיב הּונא, רב ּבר רּבה ּדאמר ּכיון טעמא? מאי ֲֲֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָחׁשכה,
ציץ מה מּציץ, וחֹומר קל - וׁשעה ׁשעה ּכל ּבּתפילין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָלמׁשמׁש

ּתֹורה, אמרה אחת, אזּכרה אלא ּבֹו ּכח)ׁשאין על(שמות 'והיה ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּבהם ׁשּיׁש ּתפּלין מּמנּו, ּדעתֹו יּסיח ׁשּלא - ּתמיד' ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹמצחֹו
להּו". ּדכיר מידּכר הלּכְך וכּמה. ּכּמה אחת על הרּבה, ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָאזּכרֹות
חשש אין - שעה כל הללו בתפילין למשמש שצריך כיוון

באיסור. בשבת התפילין עם וילך ישכח שהוא

באדם מדובר האם גדולה: שאלה יוסף הבית כך על ושאל
ידו בתוך אותן שמחזיק או ראשו, על התפילין את שלובש
הרי ראשו, על תפילין שמניח באדם מדובר אם בתיקו? או
דרבנן. אלא תורה איסור בזה אין בשבת עמהן ילך אם גם
זו הרי ראשו, על אתן ללכת שבת בערב אוסרים היינו ואם
במקום בשבת תפילין המוצא כי למדנו שהרי לגזרה. גזרה
הרבים ברשות שמצא התפילין את ילבש עירוב, בו שאין
ראשו על כשהן ויעבירן כדרכו, הרבים ברשות עמהן וילך
תורה. איסור בכך ואין היחיד לרשות הרבים מרשות וידו
"אות" שהן כיוון בשבת תפילין מניחים לא לכתחילה אמנם
שתשרה כדי התפילין "אות" את צריך ולא "אות", והשבת

בשבת. ה' של הקדושה "אות" האדם על

ללכת שמותר אמרה שהגמרא מה כי לומר, אפוא חייבים
בהן שממשמש כיוון השמשות בין שבת בערב תפילין עם

ילך אם כי חשש באמת יש ושם בתיקו. או שבידו תפילין אלה שעה, כל
דרך זו שאין תורה, איסור על יעבור בשבת בתיקו או בידו תפילין עם
לקחת שמותר בגמרא אמרו הללו התפילין ועל משא. דרך אלא לבוש
שגם מכאן שעה. כל בהן ממשמש כי חשש ואין שבת בערב בידו אותן

הדעת את להסיח לא צריך שבידו רנב)מתפילין יוסף .(בית

בבגדו למשמש אדם "חייב שכתב: הרמב"ם מלשון לפירושו הוכחה ויש
ומותר בשבת, בו ויצא שכוח דבר שם יהיה שמא חשיכה עם שבת ערב

בתפיליובתפיליןלצאת למשמש אדם וחייב הואיל חשיכה עם שבת ערב
לו שיש ונזכר הרבים לרשות בהן ויצא שכח שוכחן. אינו עת תפיליןבכל

המדרש"בראשו לבית או לביתו שמגיע עד ראשו את שבתמכסה (רמב"ם

כו) רואיםיט מכאן הוא. שבת בערב יציאה על דיבר הרמב"ם שכאשר
גם כי מוכיח ומכאן בראשו". "תפילין כתב ולא בתפילין", "לצאת כתב

דעתו. להסיח אסור שבידו מתפילין

שם ועשרים אחד בהם יש ואלו אחד שם אלא בו אין הציץ
מתחת כאלו דברים להוציא כמוהו גדול לרב רבה "תימה הב"ח: עליו וכתב

נלמד אינו מציץ וחומר הקל שהלא א)קולמסו יב והיה(שבת מדכתיב אלא
הרבה אזכרות בהן שיש תפילין ממנו דעתו יסיח שלא תמיד מצחו על
שלא בדין אינו מצחו על אינו אם דבציץ פשיטא והא וכמה כמה אחת על

ראשו". על כשאינן בתפילין וכן ממנו יסיח

ובציץ מהציץ. בלימוד הוא בתפילין הדעת הסחת לאיסור הלימוד כל הלא
על מציץ ללמוד אפשר איך כן אם מכפר, הוא ראשו על כשהוא רק -
בערב תפילין על הדיון כל ודאי אלא עצמו? בציץ קיים שלא דבר תפילין

שבראשו בתפילין מדבר נד)שבת ס"ק רנב המשנ"ב פסק .(וכן

קדושת באמת כי ולומר הב"ח קושיות את ליישב וצריך
אומר כך שהרי ממנו. יותר היא אבל מציץ, נלמדת התפילין

יד)הרמב"ם ד פרק תורה וספר מזוזה אדם(תפילין "חייב :
מהם דעתו יסיח שלא עליו שהם זמן כל בתפיליו למשמש
שהציץ הציץ מקדושת גדולה שקדושתן אחד. רגע אפילו
של שם ועשרים אחד בהם יש ואלו אחד שם אלא בו אין
קדושתן כי שכתב הרי יד". בשל וכמותן ראש בשל ה"א יו"ד
בתיקו, כשהוא מכפר אינו בציץ ואם ציץ. משל גדולה

בתיקו. הוא אם גם ומכפר כן אינו בתפילין

נפש מסירות עד – תורה והפצת תפילין
של החשובה למצווה התפילין לבישת את השוו חכמינו לכן

שבגמרא התורה. יח)הפצת רּבנן,(ע"ז "ּתנּו מעשה: ַָָָמובא
אצלֹו ּתרדיֹון בן חנינא רּבי הלְך קסמא, בן יֹוסי רּבי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשחלה
מן זֹו ׁשאּומה יֹודע אּתה אי אחי, חנינא ליּה, אמר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלבּקרֹו,
היכלֹו, את וׂשרפה ּביתֹו, את ׁשהחריבה המליכּוה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּׁשמים

חסידיו את ואניוהרגה קיימת, היא ועדין טֹוביו, את ואיּבדה , ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
קהילֹות ּומקהיל ּבּתֹורה, ועֹוסק יֹוׁשב ׁשאּתה עליָך ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשמעּתי
ירחמּו. הּׁשמים מן ליּה: אמר ּבחיקָך. לָך מּונח וספר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּברּבים,
מן לי אֹומר ואּתה טעם, ׁשל ּדברים לָך אֹומר אני ליּה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאמר
ּתֹורה ספר ואת אֹותָך יׂשרפּו לא אם ּתמהני ירחמּו?. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשמים

ֵָבאׁש".

ספר עם תרדיון בן חנינה רבי את שרפו סיפור של בסופו
בן יֹוסי רּבי ׁשנפטר עד מּועטים ימים היּו "לא ְֲִִִִִֶֶַַַָָֹהתורה:
ּגדֹול, הסּפד והסּפידּוהּו לקֹוברֹו, רֹומי ּגדֹולי ּכל והלכּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָקסמא,
ועֹוסק יֹוׁשב ׁשהיה ּתרדיֹון, בן חנינא לרּבי מצאּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּובחזרתן
בחיקֹו, לֹו מּוּנח ּתֹורה וספר ּברּבים, קהילֹות ּומקהיל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבּתֹורה,
את בהן והציתּו זמֹורֹות, בחבילי והקיפּוהּו ּתֹורה, ּבספר ּוכרכּוהּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהביאּוהּו
והביא וכו'. לּבֹו" על והּניחּום ּבמים, ּוׁשראּום צמר, ׁשל ספּוגין והביאּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָהאּור,

הלכות משנה קכא)בשו"ת סימן ה בן(חלק חנינא רבי אם גם ששאל מי
ספר את לסכן לו התיר מי התורה, הפצת על נפשו למסור מוכן תרדיון
שמותר עד חשובה, כך כל היא התורה הפצת כי וענה שיישרף? התורה
עיקר זה כי ישראל. לעם תורה ללמד בשביל שיישרף תורה ספר לסכן

גנוזה". "חמדה שתהיה ולא התורה של עניינה

רוח כנפי לו יש
ע"א)ובגמרא מט "ׁשּפעם(שבת ּכנפיים: ּבעל אליׁשע על דומה סיפור ְֱִִֶַַַַַָָיש

ראׁשֹו, על ּתפיּלין הּמּניח ׁשּכל - יׂשראל על ׁשמד רֹומי מלכּות ּגזרה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹאחת
אחד, קסּדֹור וראהּו לּׁשּוק. ויצא ּתפיּלין, מּניח אליׁשע והיה מֹוחֹו. את ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָיּקרּו
אמר ּבידֹו. ואחזן מראׁשֹו נטלן - אצלֹו ׁשהּגיע ּכיון אחריו. ורץ מּלפניו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹורץ
יֹונה. ּכנפי בּה ונמצאּו ידֹו, את ּפׁשט יֹונה. ּכנפי לֹו, אמר בידָך? מה ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָליּה,
אלישע אם גם שואלים, פה וגם ּכנפים'". 'ּבעל אֹותֹו, קֹורין היּו ְְִִִַַַָָָלפיכְך
התפילין את לסכן לו התיר מי עצמו, את לסכן מוכן כנפיים" "בעל
תורה מהפצת פחות לא חשובה תפילין הנחת כי לומר וצריך שיישרפו?
ולכן התורה, את ישראל בעם להטמיע הוא התפילין עניין שכל ברבים.
הרומאים. בידי שיישרפו אותן לסכן ומותר תפילין כמו היא התורה הפצת



עם הלכנו ההשמדה במחנות השואה בשנות כי הלכות המשנה בעל וכותב
"ועשינו יישרפו. שהתפילין החשש ולמרות הנפשות סכנת למרות תפילין
הי' וברור המקומות באותן האפשר ככל תפילין להניח שבידינו מה כל
באש אותם שרפו מאתנו התפילין תפשו שאם בצהרים השמש כברור
תפילין להניח וחפשנו תפילין אתו הביא - יכול שהיה מי כל הכי ואפילו
משום תפילין להניח שלא ומצפצף פה פוצה היה ולא עליהם לקינו וכמה

שישרפם". משום או התפילין בזיון

עקיבא רבי שאומר וכשם חיים. הם תפילין כי הוא הדבר שטעם וכנראה
תפילין בלי כך מים, בלי דגים כמו אנחנו התורה הפצת שבלעדי לפפוס
"א-דני כדכתיב. תפילין, בלי לחיות יכול לא ישראל עם חיים. בלי ֲָֹאנחנו
הפסוק במנחות ובגמרא והחיני". ותחלימני רּוחי חּיי ּבהן ּולכל יחיּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעליהם
ימים, מאריְך - ּתפּלין הּמּניח ּכל לקיׁש, ריׁש "אמר תפילין: על נדרש ְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָהזה

לח)ׁשּנאמר ותחלימני(ישעיה רּוחי חּיי ּבהן ּולכל יחיּו, עליהם 'א-דני ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
התורה. הפצת כמו ממש הן התפילין ובזה ְֲִֵַוהחייני'".

כדכתיב שלמה, בגאולה עלינו ה' שם לקריאת שנזכה רצון לו,ויהי (יחזקאל

אתכםכג) וקּבצּתי הּגֹוים מן אתכם ולקחּתי וכו' הּגדֹול ׁשמי את "וקּדׁשּתי :ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
טהֹורים מים עליכם וזרקּתי אדמתכם: אל אתכם והבאתי הארצֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּכל

ואמן. אמן אתכם". אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל טמאֹותיכם מּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻּוטהרּתם

נשיקה הנחת
ילד כל מאוד לכבד היה זצוק"ל אליהו מרדכי הרב מרן של הקבוע מנהגו
מצוות. לגיל הגיע לא שעדיין אע"פ תפילין, להניח ראשונה פעם שהגיע
באותו כי מורה היה והרב התאריך, לפני כחודש קורה היה זה כלל בדרך

ל שלנו.יום וגם שלו. טוב יום זה כי תחנון, יאמרו א

מושיב היה ולידו המכובד, במקום לידו הילד את להושיב היה הרב מנהג
היה שהילד ובשעה יד, של תפילין לו מניח היה הרב הילד. של אביו את
לברכת ומקשיבים המתפללים כל את משתיקים היו התפילין על מברך
אם הסבא, את מכבד היה הוא כך אחר "אמן". הקהל כל לו ועונים הילד
היה התפילה בסוף ראש. של תפילין להניח לילד לסייע במקום, נוכח היה
מסביר היה הרב כך ואחר היומית, ההלכה את לקרוא הילד את הרב מכבד
חשוב שהוא שיבין המצווה, בר נער את ולייקר לכבד בשביל הכול אותה.

זצוק"ל. אליהו הרב מרן של כדרכו ומוערך, ויקר

ועם שיחיה אבי עם הגעתי בר-מצווה: נער פעם שהיה מי סיפר זה בעניין
תפילין. מניח אני שבו הראשון היום הוא היום נרגש. כולי הכנסת, לבית סבי
ממש אהיה הזה שביום שידעתי מכך גם אבל מהתפילין, כמובן נרגש הייתי
לב תשומת ממנו שאקבל ידעתי אותו. אהבנו כך שכל אליהו, לרב קרוב
פתחתי ואני לידו, אותי הושיב הרב במיוחד. אותי ושימח ריגש וזה מיוחדת,
להתחיל והתכוונתי ממנו אותן הוצאתי רועדות, בידיים התפילין תיק את
הרי הבנתי, לא תקין. לא שמשהו בשקט הרב לי רמז שאז אלא להניחן.
עשיתי לא מה גמור. בסדר נראה והכול לבדיקה, התפילין את לקח אבא
התפילין. את נישקת לא ואמר: חייך שלי, המבוכה את ראה הרב בסדר?
להניח. כך אחר ורק אותן, לנשק צריך מהשקית התפילין את כשמוציאים
ואמר: הוסיף והרב בהקלה, התפילין את נישקתי אני, גם חייכתי עכשיו
מאדָך". ּובכל נפׁשָך ּובכל לבבָך ּבכל אלקיָך ה' את "ואהבּת כתוב ְְְְְְְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָֹבתפילין

ולמצוותיו. לה' אהבתנו את מגלים אנחנו כך

אני אותן, להניח מנת על מהתיק התפילין את מוציא שאני פעם בכל מאז,
במיוחד. הזאת המצווה את עלי שחיבב זצוק"ל, ברב ונזכר בחיבה אותן מנשק
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וכתובוכתובוכתובוכתוב ברכהברכהברכהברכה.... בליבליבליבלי התפיליןהתפיליןהתפיליןהתפילין אתאתאתאת להניחלהניחלהניחלהניח אחאחאחאח""""ככככ ואזואזואזואז הטליתהטליתהטליתהטלית עלעלעלעל לברךלברךלברךלברך התפיליןהתפיליןהתפיליןהתפילין,,,,

אםאםאםאם כךכךכךכך,,,, אםאםאםאם שובשובשובשוב.... עליהעליהעליהעליה לברךלברךלברךלברך צריךצריךצריךצריך התפילההתפילההתפילההתפילה באמצעבאמצעבאמצעבאמצע הטליתהטליתהטליתהטלית נפלהנפלהנפלהנפלה שאםשאםשאםשאם

לברךלברךלברךלברך כדיכדיכדיכדי התפיליןהתפיליןהתפיליןהתפילין אתאתאתאת להורידלהורידלהורידלהוריד צריךצריךצריךצריך האםהאםהאםהאם התפילההתפילההתפילההתפילה,,,, באמצעבאמצעבאמצעבאמצע נופלתנופלתנופלתנופלת הטליתהטליתהטליתהטלית

זהעליהעליהעליהעליה???? במקרה אופן ובכל נפלה, הטלית אם שוב מברכים לא להלכה

ש אלא התפילין. את לחלוץ צריך אתלא מעט יזיז הטלית לבישת אחרי

למקומן. ויחזירן התפילין
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מורה היה זצ"ל אליהו הרב נוסף. במשהו צורך אין שמאל, ביד כותב וגם

אחרי להניח הדעות, לכל לצאת הרוצה שמים שירא למי זה, במקרה

כמו תניח וכתיבה, מלאכה בין פיצול יש אם אבל שמאל. ביד גם התפילה

בשמאל. כולם
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בחיים מסוים בשלב מרגישים באלוקים להאמין רוצים שבאמת מהאנשים

יותר לאמונה אותנו להביא נועדו הללו המחשבות כואבים. כפירה הרהורי

הוא כפירה, הרהורי לאדם כשיש אמונה". "קטני חלילה נהיה שלא גדולה.

הן אולי טעות. בהן יש אולי שלו, האמונות כל את היטב לבדוק צריך

משאלות כלל לפחד לא אדם צריך זו בשעה ומצומצם. קטן באופן נתפסות

את ולחפש להן להקשיב מהן. להיבהל ולא מהן לברוח לא הכפירה,

האמונה - התשובה את ימצא כשאדם אלו. לשאלות האמיתית התשובה

אמיתית. ויותר גדולה יותר תהיה שלו

עצמו את ימצא הוא ועוד, עוד יגדל כשהוא חודשים, או שנים כמה כעבור

שלא תשובה ימצא הוא ושוב תשובה, יחפש הוא שוב אמונה. בקושיות שוב

התשובה את שימצא עד ושלישית שנייה תשובה ויחפש דעתו, את תניח

וכך גבוהה. יותר למדרגה שלו האמונה תגדל הזאת מהתשובה האמיתית.

לבב. ובטוב בשמחה שלו, ה' ואהבת האמונה במדרגות וגודל הולך האדם


