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  י ורבינו תם"במדבר סיני ולפני ימי רש י ישראלהתפילין שהניחו בנ
  .ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל־ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֵניֶכם ]יח, יאדברים [

äìàù: ואילו פרשיות נכתבו בהם ,תפלין במדברי "האם הניחו בנ, מאחר ופרשיות שמע והיה אם שמוע נאמרו בשנת הארבעים.  

 שקיבלו בהר חורב היה תפלין 'עדי'ה
ועתה הורד עדיך  )לרבי מנחם ציון מאחרוני הראשונים באיטליה(בספר ציוני 

זהו מה , )ה, לג שמות(אעשה לך מעליך ואדעה מה 

מגן עזרך ואשר חרב ' שאמר הכתוב עם נושע בה

ולא  ,א החרבוהעדי ה וזה, )כט, דברים לג(גאותך 

וכתוב עליו , אלא כעין תפילין, תוחרב של מתכ

ב של רוהן אותן שמות הכתובות בח, שם הנכבד

  .כדמפורש בספר הישר, משה

מראשוני , מפורטולרבי אברהם רפא (במנחה בלולה אבל 

כי העדי : פירש, )אבי משפחת רפאפורט, האחרונים באיטליה

כלי זיין שנתן  )ר כד"פתיחתא דאיכ(ל "זה שאמרו חז, הזה  הם התפילין

ל ברכות על "כמו שדרשו חז, שכן התפילין הם כלי זיין, ה"להם הקב

וקצתם מן העם דנו עצמם כאבלים . אלו תפילין שבראש, ויראו ממך

גם . שחייבים בתפילין, וקצתם כמנודים לשמים, ם מן התפיליןדפטורי

ולא לפרשו על התפילין ' והעדי אין דעתי לפרשו וכו: האברבנאל כתב

  .הם תפלין' עדי'ל שפירשו שה"בחזהרי שהיה לפניו . ל"כדרך חז

מביא ) ב ,מה( רבה שמותב. ל"נה' עדי'מה היה הל "נחלקו חזומצאנו ש

. להם שחגר זינאות אומרה יוחאי בןבי שמעון ראת דברי , 1בין השאר

                                                           
 תפארת ועטרת )יב ,טז יחזקאל( שנאמר ,בראשם שנתן עטרה אמר דציפורין חנין' ר. א .1

  . בראשך
' ר תני ):כד פתיחתא( ,רבה איכהוכן מבואר ב. להם שחגר זינאות אומר יוחאי בן ש"ר. ב

 נוטל וכשחטאו, עליו חקוק המפורש שם והיה, בסיני לישראל היה זיין כלי יוחאי בן שמעון
, חגורה(=אזור ' ובערוך ערך זן פי - .חורב מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו ד"הה, מהן

  . ד לקמן"ויבואר בס. ויש אומרים כלי זין, )כמשמעות שחגר להם
 את )יז, כו דברים( א"וכה, עדי ואעדך )יא, טז יחזקאל(  שנאמר פורפראות  אמר סימי' ר. ג
  . אדרת שנער, ופירש בערוך ערך פרפירא. היום  האמירך' וה היום האמרת' ה
  :הביא פירושים נוספים רבינו בחייב
והוא דם הקרבנות , הם המלבושים שלהם שנזרק עליהם דם הבריתש, בשם רבינו חננאל. ד

ותפארת וכבוד גדול בהיות בהם הדם ההוא  ,ונקראו עדי לישראל ,שהקריבו הבכורות בסיני
הזה הדם עליהם כדי  )ח ,כד(וכמו שביאר לעיל (,  ה"אות וסימן על קבלת בריתו של הקב

לפי שהיה  ,ואותו כתם הדם שעל בגדיהם קרא הכתוב עדי ,ה בדם"יכנסו בברית עם הקבש
ועל כן כשחטאו , ה"והיה להם עדות ואות שנכנסו בבריתו של הקב, עדי להם וכבוד גדול

הורד עדיך מעליך כלומר שיסירו מעליהם  )שמות לג(בעגל ועברו על הברית אמר להם 
אותם , ויתנצלו בני ישראל את עדים )שם(שאמר  וזהו, אותם הבגדים שהיו עדי להם

 זיין כלי יוחאי בן שמעון' ר תני :)כד פתיחתא( ,רבה איכהוכן מבואר ב

 נוטל וכשחטאו, עליו חקוק המפורש שם והיה, בסיני לישראל היה

 מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו ד"הה, מהן

כמשמעות , חגורה(= אזור' ובערוך ערך זן פי( – .חורב

ובספרי . ויש אומרים כלי זין, )שחגר להם

  ).הראשונים מצינו עוד דעות

וביותר מפורשים דברי רבי שמעון בר יוחאי 

: )א ,רסבא "לח השמטות(הקדוש  זוהרב, )ב(ל "הנ

 ההוא, חורב מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו

 ביד דשוויין דרעידו דרישא תפלין ,עלאה עדי

  .חורב מהר ,לון אתייהיב אתר ומאן, מנהון אעדיאו כהה

. מפרש שהיו תפילין ממש' האפלהאור 'גם במדרש התימני העתיק 

, ד במדרש שהעדי הוא חרב וכלי זיין"ולכאורה כוונתו לפי המ[עדיו זו תפילין : ל"וז

) ב ,לד( מנחות תוספותד שפירשו ה"ע, ד שהיה עטרה ותכשיט ניתן לפרש כן"אבל גם למ

 במה דפרק וסרביטים טוטפת כמו המצח אצל הראש הוא טוטפת דלשון נראה ,לטוטפתה "ד

שהאבל פטור מן  מכאן, ]המצח כל שמקפת כלילא דהיינו) א, נז בתש( אשה

  .שיחלצו את התפילין כיון שטעו בעבודה זרה, הורד עדיך. התפילין

מכל המקורות הללו עולה לכאורה שהחלו להניח תפלין לאחר  – 

  .מעמד הר חורב

  
                                                                                                       

זה כתב רבינו  ...ה וביניהם"הבגדים שנזרק עליהם דם הברית שהיה עדות ואות בין הקב
והיה לעד , הדם שהזה על העם היה נראה עליהם עדיין' ובילקוט האזובי פי –. )ל"חננאל ז

ו על לא יהיה לך אלהים ועתה עבר. וקבלו כל התורה כולה, ה"איך נכנסו בבריתו של הקב
התחילו החכמים שבהם ... ,נמצא שהדם שעליהם נעשה קטיגור לקטרג, והשתחוו לעגל
כלומר לא שתו אותם , ולא שתו איש עדיו עליו... שנאמר וישמע העם , להוריד עדיים

ובאמרי נועם הביא כן . שהיה מבריק ככוכבים על בגדיהם, הבגדים שהוזה הדם עליהם
  .מקוצי בשם רבינו משה

, באור הכתובים ולא שתו איש עדיו .ל שהעדי הזה שם המפורש היה"ולפי מה שדרשו ז. ה
והוא כלי  ,ל זינאות חגר להם"וכן דרשו רז, הוא עדי שם המפורש, הורד עדיך, בגדיהם ממש

ית תיקון זייניה 'וכן הוא בתרגום יונתן . זיין של שם המפורש שהיה בידם מהר חורב
  . 'דביה שמיה רבא וקדישא חקיק ומפורש עלוי, ינידאתיהב להון בס

יחזקאל (והוא שנאמר על ידי יחזקאל , תכשיטין ממצרים של כסף וזהב: ברבינו מיוחס. ו
  .ותעדי זהב וכסף )ג, טז

  שבתזמני כניסת ויציאת ה

  ת"ר ש"מוצ נ"הדה 

  8:53 8:22 7:20 ב"ב

 8:56 8:19 7:05 ירושלים
    

 ב"י בטבת תשע"ע ח"ל נלב"זצ אברהם צביק רבי "ווייס בן הגה  משה יעקבצ מרן רבי "ר הגה"נ הטהורה של מורנו ורבינו עט"לע

 éúëìä àùåð úùøôìá÷ò  

  א"שליט éòùé ÷çöé 'ñééåå משיעוריו של הגאון רבי
  בני ברק – נוה אחיעזרד "גאב

 
  

 ולא להלכה למעשה, הדברים נכתבו להגדיל תורה ולהאדירה
 

  עקב רשת לפ  חידה
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  שיטת בעל העקידה שהחלו להניח תפלין במצרים

כתב כעין דברי הזוהר  )שער נג( י עראמה"למהרעקידת יצחק אולם ב

אך נראה דלדעתו הניחו תפלין מיד כשנצטוו פרשת קדש , ל"הנ

תעורר עליו תחלה שזה ומהראוי שנ: ל"וז, בהיותם בארץ מצרים

 ,דש הואואלא ודאי ק .העדי אינו תכשיט הדיוט של כסף או זהב

י אומר כלי "רשב, מהו הורד עדיך מעליך )ה"מ' ר פ"ש(כדאיתא במדרש 

ואני אומר שהכוונה . ה ושם המפורש חקוק עליו"זיין שנתן להם הב

כמו , במאמר הזה על לבישת תפילין שהיו עליהם לכבוד ולתפארת

כי עדי ופאר שמות נרדפים , פארך חבוש עליך )יז, יחזקאל כד(שאמר 

' קדש לי וגו ומקודם מתן תורה נצטוו עליהם שנאמר בפרשת. הם

והעדי הזה הוא ודאי כלי זיין . 'לאות על ידך וגולך והיו  )ט, גישמות (

' ותנא דבי ר' וראו כל עמי הארץ וגו )י, דברים כח(דכתיב , בידם

 )ו, שמות לג(ולזה נאמר ... )א, ברכות ו(שבראש  ןישמעאל אלו תפילי

ה ויתנצלו בני ישראל את עדים שקבלוהו בחורב שהוא כנגד נעש

ולפי דעתי שאלו הם הכתרים . תפלה של יד ותפלה של ראש, ונשמע

כי . )א ,שבת פח(ושנטלו מידם במעשה העגל , ל שנטלו בסיני"שאמרו ז

למנחות  םדושייחוכדברי העקידת יצחק מפורש ב - .הדברים קרובים

נראה שנאמרה שמע והיה אם שמוע : )א, לד(א "הרשבהמיוחסים ל

שהרי קדש והיה , שנכתבה במשנה תורהי "בשעת פסח מצרים ואעפ

כי יביאך נאמרו בשעת יציאת מצרים וכתוב בהם והיה לאות על ידיך 

ה על התפילין והתפילין "ולטוטפות בין עיניך אלמא הזהיר אז הקב

כ היה צריך שנאמרו אז בשעת "א, הם נעשים מארבע פרשיות הללו

  .יציאת מצרים

  בסיניפרשיות ' ט שקיבלו כל ד"שיטת המבי
נראה כי יש : כתב )שער היסודות לז(ט בספר בית אלקים "והרב המבי

ואין דברינו  ,בדור המדבר הרבה מן המצות שלא נהגו ולא נצטוו בהן

 ,פסח הנמשכת ממנה ומצות ,עתה בענין המילה שהיה סכנה בקיומה

מצות  כמו ,והם המצות שניתנו בערבות מואב ,בשאר מצות י אםכ

וכן דיני המוספים  ...,די קריבת בנות צלפחדנחלות שנתנה על י

 ,שלא נאמרו קודם בפרשת אמור ,כ שם בפרשת פינחס"שנאמר אח

היה נראה  ,נזכרו קודם וכן כל המצות שנאמרו במשנה תורה שלא... 

קראו קריאת  ולא ,לא נהגו קודם ןואם כ ,שנתחדשו בערבות מואב

א "אם שמוע כ כיון שלא הוזכרו פרשת שמע והיה ,שמע דור המדבר

 ,ולא נתנו מתנות משפט הכהנים ,וכן לא הניחו תפילין ,במשנה תורה

וכן שאר הדברים שהם חובת  ,ולא נשא ולא גירש אדם בקידושין וגט

  .הגוף ולא הוזכרו בספרים הראשונים

ולא  ,לו דעהושהרי דור המדבר היו דור שכ ,וזה דבר קשה ותימה

ואיך יכלו לעסוק בכולם אם לא נשלמה  ,אלא להם ניתנה תורה

שכבר מתו וכלו מתי המדבר  ,נתינתה עד אחר שבאו לערבות מואב

ודרשו עדה שלימה  ,כל העדה כדכתיב ויבואו ,משבאו למדבר צין

ר שלא נכנס לארץ עה לא נצט"ע ומשה רבינו .שכבר כלו מתי מדבר

צות והרי לא קיים מ ,א לקיים מצות שבה"כ ,על שלא אכל מפריה

ואם קיימם קודם מותו לא התמיד בהן שלשים  ,ש ומצות תפילין"ק

ויהי בארבעים  ,כמו שכתוב בראש משנה תורה ,ושבעה ימים שלמים

והוא חדש שבט והוא מת  ,'שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש וגו

אלא שהאמת הוא שכל המצות שהוזכרו במשנה . בשבעה באדר

רים הקודמים כולם נאמרו אותן שלא הוזכרו כלל בספ' תורה אפי

הכתוב הואיל משה באר את התורה  וכמו שאמר ,בסיני ובאהל מועד

וכמו שכתב  ,קודם לא בא אלא לבאר מה שנזכר לו ,'הזאת וגו

מואב  ל בהקדמת משנה תורה כי לא נתחדש לו בערבות"ן ז"הרמב

  .א דברי הברית"כ

  השיטות שנצטוו רק לאחר מתן תורה או לפני הכניסה לארץ
ד "מ שטיינברג אב"להגרא(ת מחזה אברהם "בשו, אולם מצאנו דעה הפוכה

כיון , דן אם תפילין קרויים עשה שלפני הדיבור )ח ל"או(א "ח, )בראד

זה לא : וכתב. לפני היציאה ממצרים, שנצטוינו עליהם בפרשת בא

דלא מצינו בשום מקום שהניחו ישראל תפילין קודם מתן , נהירא

כ לכאורה המצוה "א, כי יביאך' יב בה והיוהטעם דהא כת, תורה

רק אמרינן בקידושין , ומקודם לא נתחייבו כלל, תלויה בביאת הארץ

פ "ועכ, י עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץ"דתנא דבי ר )א, לח(

ומקודם לא נצטוו על , נראה שהציווי לא התחיל רק אחר מתן תורה

ועל זה אמר . רק לאחר מתן תורה בעודם במדבר, הנחת תפילין

אבל לא שנצטוו קודם , ס עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לארץ"בש

, בא לא נכתב רק קדש והיה כי יביאך' ובפרט דבפ... מתן תורה עליה

כ אי "וא, כ אחר מתן תורה"ופרשת שמע והיה אם שמוע נכתב אח

' דאז לא נאמרו עוד פ, אפשר לומר דנצטוו בתפילין קודם מתן תורה

ח יד תשובת נכדו שפלפל "ב או"ת מחזה אברהם ח"ועיין עוד בשו(. ש"שמע והיה א

  .)בדבריו

ש "ת בשמים ראש המזויפות על שם הרא"גם בכסא דהרסנא על שו

דאף : ת"י או כר"כרש, לעניין איזה תפילין הניחו במדבר, כתב )כד(

הדברים מהא ליכא ' אבל מוהי, כי יביאך נאמר והיו' דבקדש והי

ובוודאי שלא הניחו כי , ם שנה עדיין לא נאמר"למילף דכל אותן מ

מיהו אינו , אלא דמוהיו דתפילין גופיה ידעינן לה, אם שתי פרשיות

כדרך שהונחו אז בימי משה , דלעולם מוהיו הדברים אנו למדים, צריך

ואמנם למה שאמרנו יש בפשיטות לתרץ ... אותן פרשיות שהונחו

ועדיין לא , יבו בתפיליןפרשיות הראשונות נתחי' דב, דברי שמואל

אתיין ' נמי לגופי, ואחר שניתנו שני פרשיות האחרונות. ניתנה תורה

גם בעניין , ...דבגופן שלהם הכתוב מדבר, דדבר הלמד מעניינו הוא

שנה במדבר קשה בעיני לומר שלא היה אלא שתי ' תפילין דמ

 דתפילין הוי עשה דלפני, ע דלא משמע בתלמודן"גם צל. פרשיות לבד

, ובעניין חוקה שבתפילין, במה שדרשו על שם שם לו חק' עי, הדיבור

  .   ועיין עוד היטב בעניין דביאה ומושבות בקידושין

  ל שהניחו תפלין במדבר בשנה הראשונה"ראיות מחז
: ש"כמ, משמע שהניחו תפילין במדבר )ב, לז( קידושין 'כאמור מהגמ

 ליה מיבעי ההוא? לי למה חמור ופטר תפילין גבי רחמנא דכתב ביאה

אם ( .לארץ תיכנס שבשבילה זו מצוה עשה: ישמעאל' ר דבי לכדתנא

תנא ומפורש ב - . )כי ניתן לדחות שהכוונה בימים המועטים שלאחר נתינת ספר דברים

דבי אליהו רבה פרק כו
2

: ל"וז, שהניחו תפילין כבר בשנה הראשונה, 

במדבר (תדע לך שכן הוא שהרי כשהיו ישראל במדבר מה נאמר בהם 

 ,ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת )טו

ה למשה מפני מה חלל זה את השבת אמר משה לפניו "אמר הקב

ה למשה אני אומר לך כי בכל ששת ימי "ל הקב"א ,ע איני יודע"רבש

ובזרועו ורואה אותם וחוזר  חול יש לו לישראל תפילין בראשו

ממעשיו אבל עכשיו ביום השבת שאין לו תפילין בראשו ובזרועו לכן 

ה למשה משה צא וברור "ל הקב"באותה שעה א. חלל זה את השבת

להם מצוה אחת שיהיו נוהגים בו בשבתות ובימים טובים זה מצות 

פי ועשו להם ציצית על כנ' דבר אל בני ישראל וגו )שם(ציצית שנאמר 

 .'בגדיהם לדורותם וגו
  הקושי לפרש שהניחו תפלין עד שנת הארבעים

 - שהרי שתים מארבעה פרשיות , ומה שתמה הכסא דהרסנא

פרשיות שהם ' כ איך היו להם תפילין כשרות עם הד"וא. הארבעים

ה "שהקב )בברכות(ל "שכשם שאחז, ניתן לדחוק. הלכה למשה מסיני

                                                           
  .כן העיר באוצר יד החיים .2



  3
על דרך זה היו להם תפילין , מניח תפילין וכתיב בהם פרשיות אחרות

' ואולי הניחו בהם לעת עתה ב, ללא פרשיות שמע והיה אם שמוע

 -. ה"על דרך שאמרו בפרשיות של הקב, פרשיות אחרות נוספות

' וראיתי מובא בשם הפנים יפות שחידש דבמדבר הניחו תפילין של ב

, האמרת' פ את ה"תבא עה' ע לא מצאתי רק שבפ"ולע, לקמןראה (. פרשיות בלבד

נסתפק וכתב ואולי לא היו יכולין לקיים מצות תפלין במדבר עד שנאמר להם בערבות מואב 

ונראה בפשטות דכיון שקיבלו פרשה . )'פרשת שמע והיה אם שמוע וכו

פרשיות נתחדשה ההלכה ' ורק כשקיבלו ד, הניחוה, שנצטוו להניחה

  .ות מעכבות זו את זופרשי' שד

 תפילין של בני אפרים
שהביא חכם אחד  )ס"אלול תש, שנה כג גליון ער(וראיתי בקובץ מוריה 

 אינו' וכו תפילין הכותב ,)יא, ב(תפילין ' ם  הל"ש הרמב"להקשות על מ

 היה הזקן הלל ...שנים כמה לאחר' ואפי אחרת פעם  לבדקם צריך

 תני י"מירושלמי עירובין פשמקורו . אימא אבי משל אלו אומר

 בן שמעון רבן רבי דברי חדש  עשר' לשני אחת לבודקן צריך תפילין

 מאבי אילו אומר  הזקן   הלל  בדיקה צריכות אינן אומר גמליאל

 )ב, צב(ם ראיה מבבלי סנהדרין "והקשה מדוע לא הביא הרמב. אאמ

 יוסי רבי של בנו אליעזר רבישאמר , שמספר על תפילין ישנים יותר

 נשים  ונשאו, ישראל לארץ עלו יחזקאל שהחיה מתים: אומר הגלילי

 אני ואמר רגליו על בתירא בן יהודה רבי עמד. ובנות בנים והולידו

 נינהו ומאן. מהם אבא אבי  לי שהניח תפילין והללו, בניהם מבני

. וטעו לקץ שמנו אפרים בני אלו רב אמר .יחזקאל שהחיה מתים

שחידש דבמדבר הניחו , ל"דברי הפנים יפות הנוכתב לתרץ על פי 

, ב תפילין של אבי אביו"ז לא הניח ריב"ולפי. פרשיות' תפילין של ב

ורק הראם לאות שהוא מבני בניהם של , פרשיות' שהרי חסרו ב

צ "ם ממנו דינו שא"ושפיר לא הוכיח הרמב. מתים שהחיה יחזקאל

  .לבדוק התפילין

  האם הניחו בני אפרים תפלין
שהרי לדברי , אבל שוברם בצידם, ואם כי הדברים נאים וחדים

בני אפרים יצאו  )הובא בילקוט שמעוני(ומדרש אבכיר  )יד, כ(המדרש רבה 

ו וזמן ברית "שטעו ומנו רד, ממצרים שלשים שנה לפני יציאת מצרים

, א ז(כמבואר בדברי הימים , 3ונהרגו בחיי אפרים אביהם, בין הבתרים

כל אותן : שכתב )ח"פמ(א "דייק מפרקי דר )ח"א תי"ב(ורות ובסדר הד. )כא

היו יושבים בטח ושאנן  ,השנים שהיו ישראל יושבים במצרים

הרי שיצאו לפני  ',וכו מבני בניו של אפרים עד שבא יגנון ,ושלוה

 .ו שנה לפני יציאת מצרים"דהיינו לפני מות לוי קי, התחלת השיעבוד

שנה לפני ' שהשעבוד החל לל מסתפק שמא כוונתו "אולם הרד

היו יושבים בטח 'א "ד צריך לפרש בכוונת לשון הפרד"ולענ. היציאה

, רק על בני אפרים שלא שיעבדום לפי שהיו מזרע המלוכה', ושאנן

ולא יצאו בני אפרים ממצרים בגלל . ולא שעדיין לא החל השיעבוד

לכל אך ברור ש. א"ש בפרדר"עי, אלא בגלל דברי יגנון, עול השעבוד

ואם כן עדיין לא , הדעות יצאו בני אפרים לפני ביאת משה לגאלם

כ אילו פרשיות היו "וא. קבלו אף את פרשיות קדש והיה כי יביאך

  .ב"כתובין בתפילין שהראה ריב

  מתי נכתבו תפילין שהראה רבי יהודה בן בתירה
ש לעיל שהכונה למעין תפילין "ואם כי ניתן לדחוק ולומר כמ

אך כמדומה שאין צריך .  ה"בהם משבחו של הקב שהיה, סמליות

והדברים . לדחוק שתפילין אלו הניחו בני אפרים לפני שנהרגו

אך לא , שתפילין אלו הם של אבי אביו, ב אמר"שריב, פשוטים

אלא שלאחר שהחיה יחזקאל את אבי אביו ועלה , שנכתבו במצרים

                                                           
  .שהאריך מתי מת אפרים, ראה בהערות על סדר הדורות כאן  .3

יבל עליו וק, וודאי שמע על מתן תורה שהפסיד בהיותו נהרג, י"לא

פרשיות והם ' ואז רכש לעצמו זוג תפילין של ד, עול תורה ומצוות

  .ב"אלו שהניחן והורישן לריב

  ב"ם שלא הביא ראיה מריב"ישוב דברי הרמב
קושייתו לא הדרה לדוכתה, ואף על פי דברי

4
כי מעיקרא ליכא , 

דהרי יתכן שבדק תפילין אלו כל . ב"דמה ראיה מעובדה דריב', קושי

גם . ומשמצאן כשרות הניחן, כדעת רבי שם בירושלמי, שב חוד"י

כ הילל הזקן הראה תפילין  אבי "משא. אולי נפסלו ולא הניחן כלל

ובוודאי העיד שמניחן בלא , אמו בעת הדיון על חובת הבדיקה

  .ם"ולכן העתיקו הרמב. בדיקה

  צ לבדוק תפילין"ביאור הראיה מתפילין של אבי אמא שא
בעניין חיוב בדיקת , )38(וה ההיכל פרשת בא ד בנ"וכבר הבאתי בס

 )ח"ה(שהגאון רבי חיים קנייבסקי בביאורו למסכת תפילין , התפלין

שכתב , הביא דברי הספר ברוך שאמר מאחד מרבותינו הראשונים

פ "ואע, שבדק הרבה תפילין ומצאן מקולקלין מחמת זיעת הראש

אין לסמוך על ו. ולכן כל ירא שמים יבדוק התפילין, שהחיפוי קיים

כי אני יכול , מה שנמצא בשם הלל הזקן שאלו תפילין של אבי אמו

וגם אולי , ועשו להם בתים חדשים, לומר שבדוקים היו פעמים רבות

והובאו דבריו . )שאז יש פחות חשש לפסולי זיעה(היו תפילין גדולים ביותר 

איך מתרץ הברוך שאמר שהלל , ח"ותמה הגר. )לט' סוף סי(באליהו רבה 

הרי , אמר על תפילין שהיה בודק אותם שאלו הם של אבי אמו

, הירושלמי והמכילתא הביאו עדותו לראיה שאין צריך לבדוק לעולם

  . ואם היו אלו בדוקין מה חידש הלל בעדותו

דלכאורה מה , והביא בשם אביו הקהילות יעקב לתרץ בדרך נכונה

הרי , ל במה שהראה את התפילין הישנות שהוא לא בדקןהועיל היל

שבאמת אינו נוהג , והמחייבים בדיקה יאמרו, על זה עצמו נחלקו

אלא שהלל לא אמר שלא . כהלכה ובלי בדיקה אסור לו לברך עליהם

שמתוך שבדק פעמים רבות את , אלא להפך אמר, בדק את התפילין

יך לחשוש למחיקה או רואה הוא שאין צר, אלו הישנות מפני הזיעה

שהרי תפילין ישנות אלו שהונחו , ואין צורך לבדקם,נגיעה בתפילין

ולכן לא , נבדקו ואין מוצאים בהם נגיעה או מחיקה, מאות שנים

. ודברי פי חכם חן, ב חדש"יתכן שהתורה תחייב בדיקה לתפילין כל י

שאין לסמוך על מעשה רב של , ל בכוונת הברוך שאמר"ז צ"ולפי -

כי באמת אף הלל . ולנהוג כמוהו ולא לבדוק ממידת חסידות, להל

ל מבאר "ש הנ"אלא שברא - . הפוטר מבדיקה החמיר לעצמו ובדק

 -. )תפילין ל( ז באשכול"וכעי', כלומר שלא נבדקו לעולם'עדות שמאי 

ם "למה לא הביא הרמב, ל"ששאל הנ' וגם לדבריו מיושבת הקושי

ק מהלל שסיפר על תפיליו הישנות שר, כדברינו לעיל, ב"ראיה מריב

, מי יודע איך נהג עמהן, ב"כ ריב"משא, צ לבדוק"יש ראיה שא

  .ואימתי בדקן
  התפילין הראשונות נעשות מעורות פסח מצרים

הביא פרפרת נאה בשם , בסידור אוצר התפלות בפירוש ההושענות

נשאר , שתיכף אחר שגמרו לאכול הפסח במצרים. ל דיסקין"המהרי

ואז אמר להם משה פרשת קדש , עד יציאתן ממצרים להם זמן

והם , והיו לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך, והזהירם על התפילין

ומאז והלאה , הלכו מיד ועשו להם תפילין מעורות הפסחים וגידיהם

יקרך עמם ': ובזה ביאר ההושענות. היו הולכים מוכתרים בתפילין

כי בזכות , ל ויקר אלו תפילין"כמו שדרשו חז, הם התפילין' מעבירים

  . ח"ודפח, התפילין נצולו משטף מים רבים של ים סוף
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  .בתור ראיה לשימוש בתפילין עתיקות
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  הדברי חיים אמר שבמדבר הניחו תפילין דרבינו תם

ק "הביא שהרה, )ה, ה(ת דברי יציב "שול ב"ק מקלויזנבורג זצ"והגה

נשאל פעם איזה תפילין הניחו בדור  ,ע"מצאנז זי בעל הדברי חיים

י "ל דרש"וי . ת"ואמר שלפי שורש נשמתם הניחו תפילין דר ,המדבר

ולזה והיה  ,פרשיות' לשיטתו שבפרשת והיה אם שמוע שמעינן דיש ד

היא  ,ת דמפרשת והיה כי יביאך ילפינן"ולר, אם שמוע הרביעית

י יוצא דבמדבר שעדיין "ולפי שיטת רש. ק"ודו ,הפרשיות' המשלמת ד

פרשיות ' א היה להם הילפותא לדלא נאמרה פרשת והיה אם שמוע ל

ת שפיר ידעו הלימוד שנאמר בפרשת "כ לשיטת ר"משא, בתפילין

ת כיון שהילפותא מפרשת "כ הניחו תפילין דר"וא, והיה כי יביאך

, ועדיין אנו צריכין למודעי מה היו כותבים בפרשיות. והיה כי יביאך

תא ישמעאל אפשר דכיון שלא היה להם הילפו' י אליבא דר"ולרש

ע דממילת "אך לר, פרשיות' דלטוטפות לא הניחו אלא תפלין בני ב

ע "ואפשר דר. ב מה כתבו בהם"פרשיות צ' טטפת גופא יליף ד

וידעו גם על  )א ועוד"ע' בחגיגה ו(לשיטתו דכללות ופרטות נאמרו בסיני 

ישמעאל שם דרק כללות נאמרו ' אבל לר, שאר הפרשיות שבתפילין

ל דאז היו כותבים רק שתי פרשיות "ס בסיני ולא פרטות שפיר

ל דהלימוד לארבע פרשיות מלטוטפות "ולשיטתו ס, בתפילין

 . ק"שבפרשת והיה אם שמוע שעדיין לא נאמר אז ודו
ולפי זה במדבר שעדיין לא נכתבו והיה הסדר כנתינתן ואמירתן 

, ת"ע הניחו אז התפילין כדעת ר"לכו, דוהיה אם שמוע קודם לשמע

  .היטב ק"ודו, ל"חיים זצ יהדברוכדברי 

  

  

  

  

  

  
  

  

  ' ללכת בכל דרכיו וכו' וכוכל המצוה הזאת מור תשמרון את אם ש כי
כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם ', את כל הגוים האלה וכו' והוריש ה�

' לא יתיצב איש בפניכם פחדכם ומוראכם יתן ה', בו לכם יהיה וכו
ההדגשה  .אלקיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דבר לכם

ל "את כ' והוריש ה, ל דרכיו"ללכת בכ, ל המצות"וקים אלה שמור את כבפס
. ל"תמיד ההדגשה על מלת כ, ל המקום אשר תדרוך כף רגלכם"כ, הגוים

 דערבי אהרן פרימ ששמעתי בשם הגאון "ואמרתי להסביר זאת עפי
, להסביר דברי הגמרא בסוף הוריות, אמרי דעתס "בעמח ל"זצ מבוסערמין

לאחר , נתן' ג ורבי מאיר ור"בין רשב' והמחלוקת שהי, ח"ת בענין קימה מפני
ואלו בפני , ג קבע שבפני הנשיא יקום כל העם עד שמגיע למקומו"שרשב

נ "מ ור"וכתוצאה מזה רצו ר, ד רק בזמן שעוברים"ראש הישיבה והאב
ג מהנשיאות בטענה שאין הוא ראוי להיות נשיא כי אינו "להוריד את רשב

שרק מי , ישמיע כל תהלתו' וכתיב מי ימלל גבורות ה, יודע מסכת עוקצין
ולהיות ' שיודע להשמיע כל תהלתו היינו כל התורה זה ראוי למלל גבורות ה

ישמיע ' של מי ימלל גבורת ה' דאם באמת הפי, דלכאורה קשה מאד. נשיא
למה שתקו , כל תהלתו הוא שרק מי שיודע כל התורה ראוי להיות נשיא

ג קבע את הסדרים החדשים בענין כיבוד "ורק לאחר שרשב, נ עד כה"מ ור"ר
ואם אין זה אלא אמתלא מי התיר להם לתנאים , והידור וקימה נזכרו בזה

ופירש , להוציא הפסוק מפשוטו ולדרוש בו דבר שאינו, נ"מ ור"הקדושים ר
ל "ל פירושו כולו ולפעמים פירושו של כ"ל דלפעמים מצינו דהמלה כ"הוא ז

וכעין זה פירשו הראשונים במקרא , כמו לא יראה לך כל חמץ ,אפילו מקצתו
ג לא שינה את הסדרים בענין "כ כל זמן שרשב"וע, כל גבה לב' תועבת ה

כל גבה לב ' נ שהכוונה של תועבת ה"מ ור"חשבו התנאים ר, כיבוד וקימה
, ל אפילו מקצת גבהות לב אסור"פירושו ששום גבהות אסורה דהיינו כ

ויכול להיות , ישמיע כל תהלתו הפירוש שגם מקצת מספיקוממילא גם גבי 
אבל מאותו רגע , נשיא גם מי שאינו יודע את כל התורה כולה ממש

דמשמע מזה , ג הנשיא קבע סדרים חדשים בענין כיבוד וקימה"שרשב
' והמסקנה מכך דהפירוש בפסוק תועבת ה, דנשיא מותר לו קצת גבהות לב
, ת לגמרי גבה לבב אבל קצת גבהות מותרכל גבה לב הוא שאסור לו להיו

כ גם בישמיע כל תהלתו הפירוש "וא, ל הוא כולו"כ הפירוש של המלה כ"א
  ג אינו יודע "כ אם רשב"הוא שעל הנשיא באמת לדעת כל התורה כולה וע

 .י"ח ושפ"עכדפח, סדר עוקצין אינו ראוי באמת להיות נשיא�
  לפרש הפסוק ולא ידבק , ראה' בפ חקל יצחקק "איתא בספה זה וכעין

מחרון אפו ונתן לך רחמים ' בידך מאומה מן החרם למען ישוב ה�
ולא יעיר כל חמתו ' דכתיב והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וכו, ורחמך

אם הוא , וזה תלוי באדם, כ אותם שני הפירושים"יש ג, ל חמתו"דבמלת כ
אז , ל אפילו כלשהוהיינו שהוא מפרש המלה כ, נזהר אפילו ממשהו עבירה

כ לא יעיר "ה גם מפרש לו ולא יעיר כל חמתו אפילו כל שהוא חימה ג"הקב
הרי הוא מפרש המלה כל שרק , אבל מי שאינו נזהר מעבירה כל דהוא, עליו

שרק כל ' כ גם ולא יעיר כל חמתו הפי"וא, הכל אסור אבל מקצת מותר
ק ולא ידבק "התוה כ אמרה"וע, הכעס והחימה לא יעיר עליו אבל מקצת כן

לא , מחרון אפו' וממילא ישוב ה, אפילו כלשהו, ה מן החרם"בידך מאומ
  ק כי "ש דבה"עיי, אלא ונתן לך רחמים ורחמך, יהיה אפילו כלשהו חרון אף

  .נעמו�
  ויאמר אם שמוע תשמע , )ו"כו "טשמות (ה את הפסוק "בעז פירשתי ובזה

אלקיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל ' לקול ה�
ק "דהתוה', כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך וכו, חוקיו

אומרת לנו שאם האדם יזהר בקיום המצות כולן וישמור מלעבור על עבירה 
  ק כל המחלה אשר שמתי במצרים אפילו "אזי מבטיחה התוה, אפילו כלשהו

  .ש"וא, כלשהו לא אשים עליך�
  ' ל המצוה הזאת וכו"תשמרון את ככי אם שמור , ק שלפנינו"במ' גם הפי וזה

וכן , ל הגוים האלה מפניך"את כ' השכר הוא והוריש ה, ללכת בכל דרכיו�
  ופחדכם ומוראכם יתן ', ל המקום אשר תדרוך כף רגלכם לכם יהיה וכו"כ

  .ק"ודו, א על פני כל הארץ"ה�
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נמלה  - .לוקה ארבע] תיותשש או[אכל פוטיתא , ב- א, כד
לוקה ] חמש אותיות[צירעה  –. שלוקה חמ] ארבע אותיות[

 . שש
  

 .)ח, ה( 'ך פסל וגולא תעשה ל = אתחנןו' פתרון החידה לפ
  .)די, ה( 'וגו ל מלאכהכ א תעשהל' השביעי וגויום ו    

וכלל הוא , "השע"הוא  "השעלא ת"השמאלי של חצי ה
, "עשה"כ החצי השמאלי שהוא "וא, שעשה דוחה לא תעשה

וחציי  ,]לא תעשה[אני אך . "לא תעשה"גובר על כולי שהוא 
 ת"ול שהרי אין עשה ,שניהם יחד אינם גוברים על עשה ,]עשה[
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