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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת שופטים תשע"ז

וכן הביא ב"קול אליהו" בשם הגר"א מווילנא 

זי"ע )פרשת וזאת הברכה אות קלב(:

וטרף  שכן  כלביא  גד  מרחיב  ברוך  אמר  "ולגד 

ניכרים  היו  זרוע אף קדקוד, פירש רש"י, הרוגיהם 

אחת.  במכה  הזרוע  עם  הראש  חותכים  שהיו 

והנה לכאורה לאיזה ענין מספר זאת ומאי רבותא 

משמיענו שהיו יכולים לעשות כזאת.

דהיסח  לו.(,  )מנחות  ויש לבאר דהנה אמרו חז"ל 

הדעת והפסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש, 

לכן  וחוזר עליה מערכי המלחמה.  בידו  היא  עבירה 

מספר כאן לרמז שבידיהם לא היה אף העון הזה, לכן 

היה אצלם מדה כנגד מדה לטרוף הזרוע אף קדקוד 

בבת אחת בלי הפסק, להתבונן כי הוא מחמת שלא 

הפסיק בין תפילין של יד לתפילין של ראש".

אלא שעתה מוטלת עלינו חובת הביאור להבין 

ולהשכיל, מדוע באמת חשוב ענין זה שלא להפסיק 

כך  כדי  עד  ראש,  של  לתפילין  יד  של  תפילין  בין 

שזה בא לידי ביטוי בפועל בגבורת מלחמתם של 

היו  שהרוגיהם  קדקוד",  אף  זרוע  "וטרף  גד:  בני 

עם  הראש  "חותכים  רש"י:  שפירש  כמו  ניכרים, 

הזרוע במכה אחת".

 רלמה פה מחפ" בפד כספל 
לקנם  חכמה םלב אפןר

רחש לבי דבר טוב לבאר ענין האיסור להפסיק 

בין תפילין של יד לשל ראש, בהקדם לבאר הטעם 

שצריך להקדים הנחת תפילין של יד לפני תפילין 

של ראש, כמו ששנינו בגמרא )מנחות לו.(: "כשהוא 

מניח, מניח של יד ואחר כך מניח של ראש, דכתיב 

והיו  והדר  ידך,  על  לאות  וקשרתם  ו-ח(  )דברים 

לטוטפות בין עיניך".

בגמרא  שמבואר  במה  להתבונן  ראוי  עוד 

כל  את  הקב"ה  שהשווה  יא.(  מכות  לה.,  )קידושין 

בא  בפרשת  שכתוב  כמו  תפילין,  למצות  התורה 

בין  ולזכרון  ידך  על  לאות  לך  "והיה  יג-ט(:  )שמות 

יוצא  זה  לפי  כי  יששכר"  ה"בני  שם  וכתב 

רבי  כתב  וכן  גד.  שבט  כנגד  הוא  אלול  שחודש 

צדוק הכהן זי"ע ב"פרי צדיק" )לר"ח אלול אות ג( בשם 

החדשים  י"ב  שחשב  הקדוש  "והאר"י  האריז"ל: 

שבט  כנגד  אלול  חודש  חשב  השבטים,  י"ב  כנגד 

גד". וצריך להבין במה זכו שבט גד שחודש אלול 

חודש התשובה הוא כנגדם.

 רםט"ף פ"םש אף קדקםדר
 בפכם   יפלפן תל פד םתל "את

מה  פי  על  זה  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

גד  שבט  את  פטירתו  לפני  רבינו  משה  שבירך 

כלביא  גד  מרחיב  ברוך  אמר  "ולגד  לג-כ(:  )דברים 

רש"י:  ופירש  קדקוד".  אף  זרוע  וטרף  שכן 

הזרוע  עם  הראש  חותכים  ניכרין,  היו  "הרוגיהם 

גד  שבני  אמת  הן  כי  ביאור  וצריך  אחת".  במכה 

את  לכבוש  ישראל  בראש  שהלכו  גיבורים  היו 

לב-לב(:  )במדבר  רבינו  למשה  שאמרו  כמו  הארץ, 

אבל  כנען",  ארץ  ה'  לפני  חלוצים  נעבור  "נחנו 

לשם מה פירט גבורה זו: "וטרף זרוע אף קדקוד", 

שחתכו את הראש עם הזרוע במכה אחת. 

הרא"ש  שכתב  מה  פי  על  זה  ענין  לבאר  ונראה 

"תניא שח בין  )הלכות תפילין סימן טו(:  בהלכות קטנות 

תפלה לתפלה עבירה היא בידו וחוזר מעורכי המלחמה, 

שעל שם קיום מצות תפילין ותיקונן, יתקיים באנשי 

המלחמה וטרף זרוע אף קדקוד". נמצינו למדים מזה, 

כי בני גד זכו שנתקיימה בהם: "וטרף זרוע אף קדקוד", 

בזכות שקיימו כדת וכדין מצות תפילין של יד שהוא 

על הזרוע ותפילין של ראש שהוא על הקדקוד, בלי 

שום הפסקה ביניהם. 

לב- )במדבר  מטות  פרשת  בחיי  רבינו  כתב  וכן 

עובר  והחלוץ  ו-ז(  )יהושע  כתיב  ביהושע  "וכן  לב(: 

ראובן  ובני  גד  בני  אלו  חז"ל  ודרשו  לפניהם, 

וכוחם  בגבורתם  בוטחים  היו  כי  תנאם,  שקיימו 

בזכות המצוה שבידם, וכענין שדרשו חכמינו ז"ל, 

קדקוד,  אף  שבזרוע,  תפילין  בזכות  זרוע,  וטרף 

בזכות תפילין שבראש".

 - לטובה  עלינו  הבאה  קודש  שבת  לקראת 

השבת הראשונה בחודש אלול, דבר בעתו מה טוב 

חודש  עם  שופטים  פרשת  השבוע  פרשת  לקשר 

לקראת  רבה  הכנה  שהיא  התשובה,  חודש  אלול 

מה  פי  על  לטובה,  עלינו  הבאים  הנוראים  הימים 

בפרשתנו  שכתוב  במקרא  להתבונן  לב  שנשים 

אויביהם  כנגד  למלחמה  ישראל  יציאת  בענין 

)דברים כ-ח(: "ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו, 

מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, ולא ימס 

את לבב אחיו כלבבו".

מד.(:  )סוטה  במשנה  ששנינו  מה  רש"י  והביא 

כמשמעו,  הלבב  ורך  הירא  אומר,  עקיבא  "רבי 

ולראות חרב  יכול לעמוד בקשרי המלחמה  שאינו 

שלופה. רבי יוסי הגלילי אומר, הירא ורך הלבב זהו 

מד:(  )שם  בגמרא  שבידו".  העבירות  מן  המתיירא 

בין  שח  דתניא,  הא  אזלא  "כמאן  כך:  על  הביאו 

יד להנחת  ]בין הנחת תפילין של  תפילה לתפילה 

עליה  וחוזר  בידו,  היא  עבירה  ראש[  של  תפילין 

מעורכי המלחמה, כרבי יוסי הגלילי".

על  אחד  כל  לבאר  המפרשים  נתייגעו  וכבר 

עשה  מצוות  רמ"ח  ישנן  בתורה  הלא  דרכו,  פי 

ככה  על  ראו  מה  כן  כי  הנה  תעשה,  לא  ושס"ה 

זו  עבירה  דוקא  שבתורה,  העבירות  מכל  לבחור 

יד לתפילין של ראש. זאת  ששח בין תפילין של 

ועוד, איפה מצאו חכמינו ז"ל רמז על כך בכתוב: 

"איש הירא ורך הלבב".

הנה  התשובה,  חודש  אלול  בחודש  בהיותנו 

מה טוב להתבונן במה שכתב ה"בני יששכר" )אלול 

)שער  אורה"  ב"שערי  הדבר  ומקור  ח(  אות  א  מאמר 

כנגד  הם  אדר  עד  מניסן  השנה  חודשי  י"ב  כי  ה(, 

במדבר:  שהלכו  הדגלים  סדר  לפי  השבטים  י"ב 

ניסן אייר סיון כנגד דגל א' יהודה יששכר זבולון. 

תמוז אב אלול כנגד דגל ב' ראובן שמעון גד. תשרי 

בנימין.  מנשה  אפרים  ג'  דגל  כנגד  כסליו  חשוון 

טבת שבט אדר כנגד דגל ד' דן אשר נפתלי.

הקת" הנילא בפן חםדת אלםל לי"ת  תםיטפו

 חםדת אלםל כנגד גד תט"ף פ"םש אף קדקםד
בפכם  תלא היספקם בפן  יפלפן תל פד לתל "את
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למדים  נמצינו  בפיך".  ה'  תורת  תהיה  למען  עיניך 

וצריך  התורה  כל  יסוד  היא  תפילין  מצות  כי  מזה 

ביאור להבין הענין בזה. 

נקדים מה ששנינו במשנה )אבות פ"ג מ"ט(: "רבי 

קודמת  חטאו  שיראת  כל  אומר,  דוסא  בן  חנינא 

קודמת  וכל שחכמתו  לחכמתו חכמתו מתקיימת, 

ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימת". ונראה לבאר 

ענין היראה שקודמת לחכמתו על פי מה שמצינו 

)משלי  "מאי דכתיב  מאמר נפלא בגמרא )יומא עב:(: 

יז-טז( למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין, 

שעוסקין  חכמים  תלמידי  של  לשונאיהן  להם  אוי 

בתורה ואין בהן יראת שמים". נמצינו למדים מזה 

יסוד גדול שמקום היראה הוא בלב, ואם יש לאדם 

חכמה בלי יראה הרי זה כאילו אין לו לב.

בזה  הענין  זי"ע  הכהן  צדוק  רבי  ומבאר 

שדרשו  מה  פי  על  רטו(,  )אות  הצדיק"  ב"צדקת 

לג-ו(:  )ישעיה  שכתוב  מקרא  לא.(  )שבת  בגמרא 

ודעת  חכמת  ישועת  חוסן  עתיך  אמונת  "והיה 

"אמונת  תיבות:  שש  כי  אוצרו".  היא  ה'  יראת 

על  רמז  הן  ודעת",  חכמת  ישועת  חוסן  עתיך 

ששה סדרי משנה שהם יסוד כל התורה שבעל 

ופירש  אוצרו".  היא  ה'  יראת  הכי  "ואפילו  פה: 

רש"י: "הוא עיקר החשוב בעיניו לאצור ולעשות 

היא  היראה  כי  מזה  מבואר  לזכרון".  סגולה 

בבחינת אוצר להחזיק בו את התורה.

לפי זה מבאר רבי צדוק כי הלב שהוא המקום של 

היראה, הוא גם כן כלי קיבול לחכמת התורה שבמוח, 

אבל רק בתנאי שיש בו יראת שמים שהיא בבחינת 

אוצר המחזיק את התורה, ובלשון קדשו:

לא.(  )שבת  שאמרו  כמו  קיבול,  הכלי  הוא  "הלב 

דיראה הוא האוצר, וביומא )עב:( על פסוק )משלי יז-טז( 

ולב אין, דשם היראה, והיינו דיראת שמים ]המבחן 

שלה[ הוא הגדרת ]כמה גדולה[ חמדת היצר שבלב, 

שזהו בידי אדם, וכפי ניקיון הלב מכל מיני פסולת, 

כך הוא כלי קיבול יותר לטובה וברכה".

ביאור  ביתר  זה  ענין  מבאר  הוא  אחר  במקום 

)שם אות קנב(:

)אבות פ"ג מי"ז( אם אין יראה אין  "ועל זה אמרו 

חכמה, אם אין חכמה אין יראה. חכמה הוא השגת 

השם יתברך ויראה הוא מן החטא, והא בלא הא לא 

סגי. ויראה נקרא אוצר וכלי קיבול, שהלב מתפנה 

מכל מיני תשוקות וחמדות, וממילא הוא כלי פנוי 

לקבל דברי תורה, וכמו שאמרו ז"ל )שיר השירים רבה 

תורה,  של  דבר  נכנס  ליצנות,  של  דבר  יצא  י-כא( 

כשהלב  כי  ליצנות.  של  נכנס  תורה,  של  דבר  יצא 

פנוי מדברי תורה, ממילא הוא מוכן לקבל כל מיני 

תאוות, כי אי אפשר שיהיה פנוי לגמרי".

מעתה מבואר היטב הטעם שצריך להקדים 

היראה  תכלית  כי  התורה,  לחכמת  חטאו  יראת 

הבלי  מכל  הלב  את  לנקות  היא  בלב  שמקומה 

העולם הזה, כדי שיהיה כלי קיבול לקבל בתוכו 

את חכמת התורה שבמוח, אבל אם אין בו יראת 

שמים שאז הלב מלא תשוקות ותאוות גשמיות, 

אין הלב יכול להיות כלי קיבול לקבל את חכמת 

בלימוד  תועלת  שום  אין  ואז  שבמוח,  התורה 

בתוך  יורד  ואינו  במוח,  נשאר  הכל  כי  התורה 

הלב להתפשט משם בכל האיברים, ועל כך אמר 

לקנות  כסיל  ביד  מחיר  זה  "למה  המלך:  שלמה 

חכמה ולב אין".

לפתוח  הקב"ה  שבחר  מה  בזה  להבין  יומתק 

התורה  סיום  כי  ל"ב,  באותיות  התורה  את  ולסיים 

- "לעיני כל ישראל", ופתיחת התורה  ל'  הוא באות 

לומר  ויש  אלקים".  ברא  "בראשית   - ב'  באות  היא 

שחפץ הקב"ה לרמז לנו בכך, כי תכלית לימוד התורה 

שבראש  במוח  משיגים  שאנו  סופה  ועד  מתחילה 

היא, שהמוח ישפיע את אור התורה בתוך הלב.

מסוף  רק  נכון  בסדר  ל"ב  צירוף  שנרמז  ומה 

התורה לתחילתה, הוא כדי ללמדנו כי כדי שתיכנס 

התורה בתוך הלב צריך לשנן את התורה שוב ושוב, 

בה  והפוך  בה  "הפוך  מכ"ב(:  פ"ה  )אבות  ששנינו  כמו 

התורה  את  שמסיימים  אחרי  רק  לכן  בה".  דכולה 

ומתחילים אותה שוב רמוזות אותיות ל"ב.

 רהספפף םהסי" פ"דם
 כ"םכפו מן התמפור

הנה מה טוב ומה נעים להרחיב בענין נשגב זה, 

על פי מה שהביא ב"ארץ צבי" להגה"ק מקוז'יגלוב 

זצ"ל בפרשתנו בשם מורו ורבו הגה"ק בעל "אבני 

נזר" זי"ע לפרש מאמר המדרש )דב"ר ד-ב(: "הסייף 

והספר ירדו כרוכים מן השמים, אמר להן אם תעשו 

מה שכתוב בספר הזה אתם ניצולים מן הסייף הזה, 

בהקדם  ואם לא תעשו אתם נהרגים בסייף הזה". 

לא  סייפא  "אי  יז:(:  )ע"ז  ז"ל  חכמינו  מאמר  לפרש 

ספרא ואי ספרא לא סייפא". פירוש, אם אדם עוסק 

הוא  ואם  בתורה,  עוסק  שאינו  הוא  סימן  בסייף 

עוסק בתורה סימן הוא שאינו עוסק בחרב.

וביאר בדברי קדשו הכוונה בזה בדרך עבודה, 

כי תכלית עבודת האדם היא שהמוח שבו יאיר אל 

הלב, שכאשר הוא משכיל בחכמתו שבמוח שאין 

אל  שבמוח  השכל  יאיר  זה,  מעשה  לעשות  ראוי 

הלב שימנע מאיברי הגוף לעשות המעשה. אולם 

החותך  חרב  שהוא  סייף  בבחינת  הוא  הרע  היצר 

ומנתק את הראש מן הגוף, כך מפריד היצר הרע 

להאיר  המוח  יוכל  שלא  הלב,  ובין  המוח  בין 

האיברים  מן  שימנע  הלב,  על  להשפיע  משכלו 

שלא לעשות מעשה אשר לא יעשה.

בתורה,  האדם  שיעסוק  היא  כך  על  והעצה 

אומר  שהקב"ה  ל:(  )קידושין  בגמרא  ששנינו  כמו 

תורה  לו  ובראתי  הרע  יצר  בראתי  "בני  לישראל: 

תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים 

כי כאשר אדם משיג בשכלו  בזה  והביאור  בידו". 

התורה  אור  בכח  זוכה  הוא  אז  כי  התורה,  את 

האיברים  לכל  שיורה  הלב  על  להשפיע  שבמוחו 

לעשות רק כדת של תורה.

סייפא",  "אי  הגמרא:  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

אם אדם רואה שהיצר הרע התגבר עליו בבחינת 

חרב לנתק את המוח מן הלב שאינו יכול להשפיע 

"לא ספרא", שלא למד תורה,  זה סימן  עליו, הרי 

"ואי ספרא", אם הוא עוסק בתורה מובטח לו "לא 

ליצר הרע כח להיות בבחינת  יהיה  שלא  סייפא", 

חרב לנתק את המוח מן הראש, אלא המוח יאיר 

וישפיע מחכמת התורה שבו אל הלב.

וזהו גם כן ביאור המדרש: "הסייף והספר ירדו 

כרוכים מן השמים, אמר להן אם תעשו מה שכתוב 

מה  וכל  בתורה  שתעסקו  כלומר  הזה",  בספר 

ניצולים  "אתם  בה,  שכתוב  מה  רק  יהיה  שתעשו 

יוכל היצר לנתק את המוח  מן הסייף הזה", שלא 

על  ישפיע  שבמוח  התורה  אור  בכח  כי  הלב,  מן 

הלב לעשות כדת של תורה, "ואם לא תעשו", מה 

אם  אף  בתורה,  תעסקו  שלא  הזה  בספר  שכתוב 

נהרגים  "אתם  כן,  לעשות  שאסור  יודעים  אתם 

 שםמק ד"ת  חפרל: ראפת הפ"א ם"ך הלבבר משבפ"ם  תבפדם,
איפלם תח בפן  יפלפן תל פד לתל "את

 פרב חםדתפ התנה הו כנגד פרב התבטפו ליפ סד" הדגלפו,
נמצא כפ תבט גד הםא כנגד אלםל חםדת ה תםבה

 מתה "בפנם בפ"ך תבט גד: רםט"ף פ"םש אף קדקםדר.
יפ"ת "תרפ: רחם כפו ה"את שו הפ"םש במכה אח ר

 "ארת ם"בפנם בחפפ: גד פכה: רםט"ף פ"םש אף קדקםדר,
בפכם  תלא היספקם בפן  יפלפן תל פד לתל "את
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בסייף הזה", שיבוא היצר וינתק את המוח מן הלב, 

כי בלי אור התורה שבמוח אי אפשר להשפיע על 

הלב. אלו תוכן דבריו הקדושים.

והנה כאשר נתבונן נראה כי יסוד זה של: "אי 

ספרא לא סייפא", שאם עוסקים בתורה אין היצר 

תמידי,  כלל  אינו  הלב  מן  המוח  את  לנתק  יכול 

יהושע  רבי  "אמר  עב:(:  )יומא  בגמרא  שנינו  שהרי 

התורה  וזאת  ד-מד(  )דברים  דכתיב  מאי  לוי,  בן 

אשר שם משה, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה 

מה  ביאור  צריך  זה  לפי  מיתה".  סם  לו  נעשית 

מובטח  שיהיה  כדי  לעשות,  תורה  הלומד  צריך 

חיים  סם  בבחינת  תהיה  שבמוחו  שהתורה  לו 

להשפיע בתוך הלב.

שכל  ברורה,  כך  על  התשובה  האמור  לפי 

לחכמתו,  חטאו  יראת  להקדים  צריך  תורה  לומד 

שיהיה  הזה  העולם  מהבלי  הלב  את  לנקות  כדי 

אצלו:  שיתקיים  מובטח  זה  ידי  ועל  קיבול,  כלי 

תהיה  שבמוחו  שהתורה  סייפא",  לא  ספרא  "אי 

של  הקיבול  כלי  על  להשפיע  החיים  סם  בבחינת 

הלב, להורות לכל רמ"ח איברי הגוף ושס"ה גידיו 

לעשות הכל כדת של תורה.

)סוכה  בגמרא  שדרשו  מה  בזה  לפרש  יומתק 

פתחה  "פיה  לא-כו(:  )משלי  שכתוב  מקרא  מט:( 

של  תורה  יש  וכי  לשונה,  על  חסד  ותורת  בחכמה 

ללמדה  תורה  חסד...  של  שאינה  תורה  ויש  חסד, 

זו היא תורה  זו היא תורה של חסד, שלא ללמדה 

שאינה של חסד". ויש לומר כי אדם שזוכה להאיר 

את אור התורה שבמוחו בתוך הלב, הרי זו "תורה 

שמלמדה לאחרים היינו ללב, אבל אם  של חסד" 

הוא משאיר את התורה במוחו ואינו מורידה בתוך 

הלב להשפיע ולהכניע את היצר הרע, הרי זו תורה 

שאינה של חסד כיון שאינו מלמדה לאחרים.

  יפלפן תל פד
 להכנפש א  הפצ" תבלב

שהשווה  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

מה  פי  על  תפילין,  למצות  התורה  כל  הקב"ה 

הנחת  לפני  יחוד"  "לשם  בנוסח  לומר  שתיקנו 

"וצונו להניח על היד לזכרון זרוע הנטויה,  תפילין: 

ומחשבות  תאוות  בזה  לשעבד  הלב  נגד  ושהיא 

לבנו לעבודתו יתברך שמו, ועל הראש נגד המוח, 

כולם  וכוחותי,  חושי  שאר  עם  שבמוחי  שהנשמה 

נמצינו  שמו".  יתברך  לעבודתו  משועבדים  יהיו 

כנגד  יד  של  תפילין  מצות  תכלית  כי  מזה  למדים 

מצות  ותכלית  הלב,  את  ולקדש  לזכך  היא  הלב 

תפילין של ראש היא לזכך ולקדש את המוח.

)לקוטים  סופר"  ה"חתם  שכתב  מה  עוד  נקדים 

נפלאה  כוונה  שמניחים(  מה  ד"ה  קסב  דף  דברים  סוף 

בהנחת תפילין של יד לפני תפילין של ראש, הנה 

הדברים בלשון קדשו:

תחילה  הלב  נגד  יד  של  תפלה  שמניחים  "מה 

ומברכים להניח, ושוב של ראש ומברכים על מצות 

משל,  דרך  על  לומר  יש  המצוה,  גמר  שהוא  מפני 

להם  אמר  מלך,  עליהם  להמליך  שרצו  מדינה  בני 

]המלך[, בתחילה אסרו בזיקים את פלוני המערער 

על המלכות ואחר כך תמליכוני עליכם.

ההולכים  לבם  ברשות  הרשעים  נמי  והכי 

בשרירות לבם הרע, והצדיקים לבם ברשות שכלם 

וברשות נשמתם, על כן טרם שיניח תפילין עטרה 

תחילה  צריך  קדשים,  קודש  להקדישו  המוח  על 

לאסור בזיקים את המערער על המלוכה היינו הלב, 

ואסור  קשור  שיהיה  לבו  נגד  תפילין  להניח  וצריך 

בזיקי קדושה, ואז אחר כך גומר המצוה ומניח של 

ראש על המוח".

תבלין  להוסיף  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

)במד"ר  במדרש  המבואר  פי  על  הקדושים,  לדבריו 

כב-ט( על הפסוק )קהלת י-ב(: "לב חכם לימינו, זה יצר 

טוב שהוא נתון בימינו, ולב כסיל לשמאלו, זה יצר 

שביאר  כמו  מזה  מבואר  בשמאלו".  שנתון  הרע 

שהיצר  ט(  )פרק  אמרים"  ב"לקוטי  ה"תניא"  בעל 

והיצר הרע בחלל  נמצא בחלל הימני שבלב  הטוב 

"ואהבת  נד.(:  )ברכות  שדרשו  וזהו  שבלב.  השמאלי 

את ה' אלקיך בכל לבבך, בשני יצריך ביצר טוב וביצר 

הרע", כי שני היצרים נמצאים בשני חללי הלב.

 תבש כ"פכם  של הפד כדפ להכנפש
 פ' תמם  תפת לפצ" ה"ש

מעתה יאירו עינינו להבין דברי ה"חתם סופר", 

שצריך להקדים הנחת תפילין של יד על יד שמאל 

התפילין  בקדושת  להכניע  כדי  הלב,  כנגד  שהיא 

שבלב,  השמאלי  בחלל  שנמצא  הרע  היצר  את 

יהיה  שלא  הזה  העולם  בהבלי  לבנו  את  שממלא 

לא  אם  כי  המוח,  מן  התורה  אור  את  לקבל  פנוי 

תהיה  לא  שבלב,  הרע  היצר  את  להכניע  נקדים 

שום תועלת בהנחת תפילין של ראש כנגד המוח, 

כי המוח ממילא לא יוכל להאיר ללב שהוא מלא 

תאוות של היצר הרע.

ה"מגן  שהביא  כפי  מנהגנו  בזה  להבין  יומתק 

רבינו  בשם  יח(  ס"ק  כה  סימן  חיים  )אורח  אברהם" 

האריז"ל, לכרוך שבע כריכות על היד לפני שמניחים 

תפילין של ראש. לפי האמור יש לומר הענין בזה 

על פי מאמרם בגמרא )סוכה נב.(: "שבעה שמות יש 

ז'  על  שהכוונה  המהרש"א  ופירש  הרע".  ליצר  לו 

מניחים  כשאנו  לכן  הרע.  ליצר  שיש  הרע  כוחות 

היצר  את  להכניע  הלב  כנגד  יד  של  התפילין  את 

התפילין  קדושת  של  ברצועה  קושרים  אנו  הרע, 

את ז' כוחות הטומאה שיש לו. 

להכניע  יד  של  תפילין  הנחת  אחרי  מיד  לכן 

את היצר הרע שבלב, אשר על ידי זה נעשה הלב 

אנו  הזה,  העולם  מהבלי  פנוי  בהיותו  קיבול  כלי 

לזכך  כדי  המוח  כנגד  ראש  של  תפילין  מניחים 

יכול  כבר  זה  ידי  ועל  התורה,  להשגת  המוח  את 

המקבל  הלב  על  תורתו  מחכמת  להשפיע  המוח 

יד לפני  כי הנחת תפילין של  זה  ממנו. נמצא לפי 

שקודמת  היראה  בבחינת  ממש  היא  ראש  של 

את  להכין  תכליתה  המבואר  כפי  אשר  לחכמתו, 

חכמת  את  לקבל  קיבול  כלי  בבחינת  שיהיה  הלב 

התורה שבמוחו.

שאסור  הטעם  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

יד  של  תפילין  בין  קלה  בשיחה  אפילו  להפסיק 

לתפילין של ראש, שהרי כך דרכו של היצר הרע 

לעשות ניתוק בין המוח שבלב, כדי שיחשוב אדם 

השגת  לפי  מתאימים  שאינם  דברים  אפילו  בלבו 

התורה שבמוחו, ומצד הקדושה צריך לעשות כל 

מיני השתדלויות שלא לעשות שום ניתוק ביניהם, 

אלא כל מה שהוא חושב בלבו יהיה קשור רק לפי 

דעת תורה שזכה להשיג במוחו. 

כל  את  הקב"ה  השווה  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

התורה כולה לתפילין: "למען תהיה תורת ה' בפיך", 

שהרי תכלית לימוד התורה בהשגה שבמוחו, היא 

מה  כל  רק  לעשות  הלב  על  ישפיע  שהמוח  כדי 

ידי  על  נעשה  זה  ענין  אשר  התורה,  לפי  שמותר 

 גמ"א: רלמה פה מחפ" בפד כספל לקנם  חכמה םלב אפןר,
 למפדפ חכמפו תשםסקפו ב ם"ה בלפ פ"א  תמפו

 "בפ צדםק הכהן: פ"א  תמפו מנקה א  הלב מכל ה אםם 
כדפ תפהפה ינםפ לקבל מהמםח א  אם" ה ם"ה

  כלפ  הנח   יפלפן תל פד כנגד החלל התמאלפ תל הלב
כדפ להכנפש א  הפצ" ה"ש תנמצא תו

 מפד אח" כך מנפחפו  יפלפן תל "את כנגד המםח,
לפכך א  המםח תפםכל להתיפש מ ם" ם אל הלב 
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קיום מצות תפילין של יד ותפילין של ראש לזכך 

מצות  קיום  כי  נמצא  הלב,  עם  המוח  את  ולקשר 

תפילין הוא יסוד לקיום כל מצוות התורה.

מה  להבין  הרווחנו  כך  לידי  שבאנו  כיון 

הירא  "איש  בפרשתנו:  הכתוב  על  חז"ל  שדרשו 

היינו  שבידו,  מעבירות  שמתיירא  הלבב",  ורך 

ששח בין תפילין של יד לתפילין של ראש, כי אם 

הלב  כנגד  שהוא  יד  של  תפילין  בין  מפסיק  הוא 

הוא  הרי  המוח,  כנגד  שהוא  ראש  של  לתפילין 

גורם בכך שגם היצר הרע יעשה ניתוק בין המוח 

שעושה  העבירות  לכל  יסוד  זה  והרי  הלב,  ובין 

האדם משום שאין המוח שולט על הלב.

 א’  ל’בבך ם’א  ל’בב
 "אתפ  פבם  אלםל

בדרך המלך נלך לבאר בזה מה שזכה שבט גד 

להיות כנגד חודש אלול חודש התשובה, על פי מה 

שכתבו ב"אבודרהם" )סדר תפלת ראש השנה( וב"בעל 

אלול  חודש  כי  ל-ו(,  )דברים  נצבים  פרשת  הטורים" 

רמוז בפסוק )שם(: "ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב 

זרעך לאהבה את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך" - 

א'ת ל'בבך ו'את ל'בב ראשי תיבות אלו"ל, שבו מל 

הקב"ה את לבם של ישראל מערלת היצר הרע.

ויש לומר הביאור בזה כי שורש התשובה על 

כל העוונות הוא, להכניע את היצר הרע שבלב על 

ידי יראת חטא הקודמת לחכמתו, כדי שהלב יהיה 

פנוי מהבלי העולם הזה, ועל ידי זה יוכל להשפיע 

מעתה  לעשות  הלב  על  שבמוח  התורה  מאור 

שמגדיר  וזהו  תורה.  של  כדת  מעשיו  כל  ואילך 

יבין  "ולבבו  ו-י(:  )ישעיה  הנביא את מצות התשובה 

בלב.  היא  התשובה  שמצות  הרי  לו".  ורפא  ושב 

הנה כי כן זהו הענין שבחודש אלול משפיע הקב"ה 

לישראל טהרת הלב: "ומל ה' אלקיך את לבבך ואת 

לבב זרעך", כדי שעל ידי עסק התורה יוכל המוח 

להשפיע על הלב לעשות הכל כדת של תורה.

אולם כל זה הוא בתנאי שאנו פותחים תחילה 

ידי  על  בתשובה  להתעורר  מחט  של  כחודו  פתח 

היראה שבלב, אז מסייע לנו הקב"ה מלמעלה למול 

את ערלת לבבנו, כמבואר בזוהר הקדוש )פרשת לך 

אתערותא  אשתכח  דלתתא  "באתערותא  פח.(:  לך 

שהביא  כמו  רשומות  דורשי  שרמזו  וזהו  לעילא". 

ה"אבודרהם" )תפלת ראש השנה(, כי חודש אלול רמוז 

"א'ני ל'דודי  בראשי תיבות הפסוק )שיר השירים ו-ג(: 

שאנו  ידי  על  לדודי",  "אני  בזה:  והרמז  ל'י",  ו'דודי 

לי",  "ודודי  פותחים תחילה מלמטה להתקרב לה', 

מסייע לנו הקב"ה מלמעלה למול את לבבנו. 

מצות  רומזת  כך  על  הרי  המבואר  לפי  והנה 

החלל  כנגד  היד  על  תפילין  קודם  להניח  תפילין, 

ומחשבות  תאוות  בזה  לשעבד  שבלב,  השמאלי 

יהיה הלב  זה  ידי  ועל  לבנו לעבודתו יתברך שמו, 

אור  את  בתוכו  לקבל  קיבול  כלי  בבחינת  פנוי 

התורה שבמוח, ומיד אחר כך מניחים תפילין של 

ראש כנגד המוח, לקדש את המוח שיוכל לעסוק 

בתורת ה' כדי להאיר על הלב.

שבט  דוקא  זכה  מדוע  להבין  הרווחנו  מעתה 

גד להיות כנגד חודש אלול, כי מאחר שהיה נזהר 

שלא להפסיק בין תפילין של יד לשל ראש, ובזכות 

זה זכה: "וטרף זרוע אף קדקוד", לחתוך את הראש 

לו  לכן  אחת,  במכה  ישראל  אויבי  של  והזרוע 

אלו"ל,  חודש  של  התשובה  עבודת  יאה  ולו  נאה 

ל'בבך  א'ת  אלקיך  ה'  "ומל  בו:  הבטיח  שהקב"ה 

על  להשפיע  יוכל  שהמוח  כדי  זרעך",  ל'בב  ו'את 

הלב בלי שום הפסקות.

בפסוק:  שרמוז  אלול  חודש  כי  זה  לפי  נמצא 

"ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך", מתקשר 

אזהרת  בפרשתנו  שכתוב  מה  עם  להפליא 

וישוב  ילך  הלבב  ורך  הירא  האיש  "מי  השוטרים: 

בין  ששח  ידי  על  שבידו  מעבירות  שירא  לביתו", 

כח  בכך  ונתן  ראש,  של  לתפילין  יד  של  תפילין 

ליצר הרע לנתק בין המוח והלב, אשר התיקון על 

ה'  ביראת  הלב  את  לטהר  אלול  בחודש  הוא  כך 

ולחברו עם המוח שבראש.

אלםל נב"א באם  פ' םמפלם ב םלה 
םנב"אה בם פד תמאל

פי  על  כי  התורה,  נפלאות  וראה  בא  ועתה 

ה"בני  שהביא  מה  להבין  פתח  לנו  יפתח  האמור 

ספר  בשם  ו(  אות  א  מאמר  אלול  )חודש  יששכר" 

יצירה, שכל אחד מי"ב חודשי השנה נברא באות 

אחת ויש לו מזל מיוחד, ובכל חודש נברא אחד 

)שם  מבואר  אלול  חודש  ועל  האדם,  מאיברי 

הוא  שלו  והמזל  י',  באות  נברא  שהוא  מ"ח(  פ"ה 

בתולה, ונבראה בו יד שמאל. וצריך להבין הקשר 

ביניהם לחודש אלול.

מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  יש  דרכנו  לפי 

נשא  )פרשת  הקדוש  בזוהר  גדול  חידוש  שמצינו 

השם  מאיר  מישראל  אחד  כל  ראש  על  כי  קכב:(, 

נכנסת  י'ראה  מדת  על  הרומזת  י'  והאות  הוי"ה, 

בלב האדם שיתיירא מהקב"ה, ולשמור עליו שלא 

לעבור על לא תעשה, ובלשון קדשו: "י' יראה, ודא 

איהי על רישיה דבר נש, ומינה ייעול דחילו ללבא 

דבר נש למדחל מקוב"ה, ולנטרא גרמיה דלא יעבר 

על פקודין דלא תעשה".

ולפי המבואר הרי זה מתאים להפליא לחודש 

ל'בב",  ו'את  ל'בבך  "א'ת  בכתוב:  שרמוז  אלול 

היראה,  במדת  לטהרו  לבבנו  את  מל  שהקב"ה 

לכן יצר הקב"ה את חודש אלול באות י' להשפיע 

בתולה  שמזלו  הענין  כן  גם  וזהו  היראה.  מדת  בו 

)משלי  שכתוב  כמו  היראה,  מדת  על  רמז  שהיא 

"אשה יראת ה' היא תתהלל". ]ומה שמזלו  לא-ל(: 

ה"בני  שביאר  כמו  לומר  יש  אשה,  ולא  בתולה 

אנו  התשובה  ידי  שעל  לרמז  הנ"ל,  יששכר" 

חדשה  ככלה  הקב"ה  לפני  וחביבים  מתחדשים 

החביבה על בעלה[.

שמאל  יד  הקב"ה  בו  ברא  הטעם  מזה  והנה 

כדי  הלב,  כנגד  יד  של  תפילין  עליה  שמניחים 

השמאלי  בחלל  שנמצא  הרע  היצר  את  להכניע 

לבנו  ומחשבות  תאוות  בזה  ולשעבד  שבלב, 

הוא  שנתבאר  כפי  אשר  שמו,  יתברך  לעבודתו 

בבחינת היראה שקודמת לחכמתו, כדי שהתפילין 

של ראש שכנגד המוח יוכל להשפיע תורה בתוך 

שטרף  אלול  כנגד  שהוא  גד  שבט  בבחינת  הלב, 

זרוע אף קדקוד, בזכות שלא הפסיק בין תפילין של 

יד לשל ראש. נמצא כי החוט המשולש של חודש 

בו  ונבראה  בתולה,  ומזלו  י',  באות  שנברא  אלול: 

יד שמאל, עולה בקנה אחד כפתור ופרח לרמז על 

מדת היראה שבלב.

המתנה  על  נשגב  לקח  לנו  יוצא  האמור  מכל 

הגדולה שהעניק לנו הקב"ה, מצות הנחת תפילין 

שהיא יסוד כל התורה כולה בבחינת: "למען תהיה 

יום  בכל  מניחים  שאנו  ידי  על  כי  בפיך",  ה'  תורת 

היצר  את  להכניע  כדי  הלב,  כנגד  יד  של  תפילין 

בלי  כך  אחר  ומיד  שבלב,  השמאלי  שבחלל  הרע 

כנגד המוח, כדי לקדש  הפסקה תפילין של ראש 

ידי  על  התורה,  השגות  להשיג  שיזכה  המוח  את 

זה ישפיע המוח אור התורה על הלב לעשות הכל 

כדת של תורה, ועל ידי זה נזכה לגאולה העתידה 

שילחם הקב"ה את מלחמתנו עם כל אויבי ישראל, 

"וטרף  בבחינת:  אחת  במכה  וזרוע  ראש  להכותם 

זרוע אף קדקוד", במהרה בימינו אמן.
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'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו - לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי


