
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 לחזרה בלבד ואין לסמוך להלכה מיועד  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 סימן ל"ד 
 

 סדר הנחת הפרשיות בבתים

  ה קדש לי והי ,כיצד סדרן נו רבנן,תאיתא בגמרא )מנחות ל"ד:(  
ומפרש בגמרא    אם שמוע משמאל.  ה כי יביאך מימין, שמע והי

היינו לקורא שעומד ממול המניח, אבל למניח   שימין ושמאל 
שמוע  אם  והיה  ושמע  משמאל  יביאך  כי  ווהיה  קדש  עצמו 
אם  ווהיה  ששמע  הגמרא  בדברי  ור"ת  רש"י  ונחלקו  מימין. 
ווהיה   קדש  הפירוש שאחרי שהניח  משמאל, שלרש"י  שמוע 

שמוע,   אם  ווהיה  שמע  לסדר  ממשיך  מימין  יביאך  ולר"ת  כי 
לכיון  משמאל  שמוע  אם  ווהיה  שמע  את  שמסדר  הפירוש 
למעשה,   ההלכה  ומה  המחלוקת,  פרטי  יבוארו  ולהלן  ימין. 
ינהג מי שרוצה להחמיר ולהניח שניהם )שצריך להזהר   וכיצד 
שלא יעבור על בל תוסיף, ולא יעשה במקום דמיחזי כיוהרא, 

 ר זה(. וכן יבואר האם וכיצד להניחם יחד, או שיניחם בזה אח

והרמב"ם רש"י  הוא:    לשיטת  הפרשיות  הנחת  סדר 
 קדש, והיה כי יביאך, שמע, והיה אם שמוע.  

הסדר הוא: קדש, והיה כי יביאך, והיה אם   לשיטת ר"ת
אבל  ר"ת,  חולק  הנחתם  לענין  ודווקא  שמע.  שמוע, 
יד   בשל  כן  ועל  לרש"י,  ר"ת  מודה  כתיבתם  סדר  לענין 

יניח מקום פרשת והיה  אחר שכתב קדש ווהיה כי יביאך  
והיה   ויכתוב  יחזור  ואח"כ  ויכתוב שמע  אם שמוע חלק 
אם שמוע. וכן בשל ראש יכתבם כסדר זה, ואח"כ יסדר 

 בבתים והיה אם שמוע לפני שמע.  

 עיקר ההלכה כרש"י והרמב"ם, וכן המנהג.

סדר הנחתם הנ"ל הוא מצד שמאל של המניח לצד ימין,  
 למא.ואף באיטר אזלינן בתר שמאל דע

שינה לכו"ע,    אם  פסול  הנצרך  הפרשיות  הנחת  סדר 
פסול.   אחד  בבית  פרשיות  ב'  נתן  שאם  מניח וכ"ש  ואם 

תפילין של ראש על היד )ומכסה אותו בעור( ג"כ צריך להקפיד על 
אחד  בבית  והניחם  קלפים  ד'  על  יד  של  פרשיות  כתב  ואם  הסדר. 

 בלא לדבקם, יש להסתפק אם בעי דווקא כסדר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המהדרים לעשות ב' זוגות תפילין
ירא שמים המוחזק ומפורסם בחסידות יצא ידי שניהם,  

 ויעשה ב' זוגות תפילין ויניח שניהם. 

הנחתם למטה   -צורת  רש"י  של  את  ראש  בשל  יניח 
לצד  רש"י  של  יד  ובשל  למעלה,  ר"ת  ושל  הפנים  לצד 
הראוי   במקום  יהיו  ושניהם  היד,  לצד  ר"ת  ושל  הכתף 

הרצועות  לתפילין. ויהיו הרצועות של ר"ת מכוסות ע"י  
 של רש"י, ויהיו תפילין של ר"ת קטנים משל רש"י.

בבת    -סדר הנחתם ויהדק  ויברך  יחד,  ב' התפילין  יניח 
 אחת, כדי שתהיה הנחת שתיהם סמוכה לברכה.

תוסיף בל  בזה  יש  ומתי  הנחתם,  יכוין    -כוונת 
והשאר   בהנחתם לצאת באותם שהם אליבא דהלכתא, 

וכיון שצריך  הם כרצועות בעלמא, שהרי אחד מהם פסול,  

רוצה  שהוא  בסתמא  יכוון  ואם  יצא,  לא  כוון  לא  ואם  למצוה  לכוין 
יצא להרבה פוסקים,  ג"כ לא  ידי מצות תפילין,  הזה  בהידוק  לצאת 

כש איזה  יודע  אינו  כי  באחד  לכוין  יכול  לצאת ואינו  יכוין  לכן  רים, 

וי"א שאף יש בזה בל תוסיף עכ"פ   באותם העשוים כתקנם,
זוגות   ב'  הניח  )ואם  בשניהם.  לצאת  מכוין  אם  מדרבנן 

תוסיף   בבל  עובר  עובר,כשרים  אינו  עשה    ולהט"ז  אם  וכן 
בית   לו  שהוסיף  או  מתחילה,  בתים  ה'  עם  ראש  של 

הניח שם אח"כ, עובר בבל תוסיף,   דווקא אם  פרשה    להמג"א 

בדבריו. וצ"ע  אחרת,  פרשה  דווקא  דלאו  מבאר  והפמ"ג   אחרת, 
נפסלו   בקשירה  רק  הנוסף  הבית  חיבר  אפי'  ולהגר"א 

תוסיף(.   בבל  ועובר  יהיה  התפילין  החמישי  שהבית  כוון  ואם 

והרבה   תוסיף,  בל  על  עובר  מהב"ח שאינו  בעלמא, משמע  כרצועה 
פס התפילין  להב"ח  גם  אמנם  בזה,  איתו  הסכימו  בכהאי לא  ולות 

גוונא דכל בית חיצון שאינו רואה את האויר פסול, וממילא גם אם  
בבית   להניח  ואסור  פסול.  פרשה  שום  החמישי  בבית  קבע  לא 

 פרשיות, דיש בזה בל תוסיף והתפילין פסולות.  והרביעי ב' השלישי 

דרש"י ראש  ושל  דר"ת  יד  של  מניח  יוצא    אם  אינו 
יד"ח לכו"ע, ומ"מ בשעת הדחק יניח כך, ולא יברך אלא  
רש"י,   פי דעת  על  נכתבה  ראש  ואם של  רש"י,  על של 

 יניח של ראש תחילה ויחלוץ של יד תחילה.

יחד שניהם  ולהדק  להניח  יכול  אינו  במקום    אם 
יד ושל ראש כאחת השיטות,  יניח של  הכשר לתפילין, 

יניח הא  חרים על סמך מה שבירך )ולא יסלקם(, ואח"כ 
על  גם  לברך  לפי מנהגנו  בזה הפסק אף  ואין  מתחילה, 
של ראש. אבל אם יניח תחילה את שתי הבתים של יד,  
הברכה   לסמוך  ועדיף  ראש.  לשל  יד  בין של  יש הפסק 

 לתפילין של רש"י.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בליבנו אבלות על   ידוע כמה מן הקושי יש לעורר  הדבר 
מציאות שאבדה ואיננו יודעים ערכה. ברם הבחנה נפלאה  

 היאוש אינו אלא פריקת עול. מטו בשם גדולים: 

ואמנם גזירה על המת שישתכח מן הלב )עי' ברכות נח:(  
כדכתיב נשכחתי כמת מלב )תהילים לא יג(, ומינה דאם  
שלמרות   ש''מ  החורבן  על  אבלות  חכמים  הנהיגונו 
ענין   ועיקר  חי.  אלא  מת  של  מצב  כאן  אין  החורבן 
  האבלות על החורבן שמתוך ההתעוררות להתבונן ולחוש

ומת   נפגע  שאינו  משוטה  ליהפך  אנן  נבוא  ההעדר  את 
 שאינו מרגיש )עי' שבת יג:( להיות חי מרגיש.  

' כבר  הנה  לעילא,  יש  שאיפה  כמה  אנן  בשעה  ונחזי 
דירה   לו  שיהיה  נתאוה  עולמו  הוא  ברוך  הקדוש  שברא 

' )הדר זקנים פר' יתרו(. ואכן 'מתחילת ברייתו  בתחתונים
נים כמ''ש וישמעו את  של עולם שרתה השכינה בתחתו

השכינה   'שנסתלקה  אלא  בגן'  מתהלך  אלקים  ה'  קול 
המשכן'   שהוקם  עד  ירדה  לא  ושוב  אדם  שחטא  בעת 

ו   נשא)במד''ר   ו(.  עליוןיב  בסתר  יושב  אמר    -  משה 
הוא   עולם  של  בסתרו  יושב  שהוא  הוא  ברוך  הקדוש 

בצילנו ללון  נתאוה  הוא  נראה  ואינו  )שם    רואה את הכל 
 יב ג(.

הרגיעה  וגם   היתה  לא  עדיין  במשכן  שרתה  כבר  כאשר 
''ויאמר   ז(  ב  )שמואל  דוד המלך  גבי  כתוב  דכך  שלימה, 
ארזים   בבית  יושב  אנכי  נא  ראה  הנביא  נתן  אל  המלך 

  וארון האלקים יושב בתוך היריעה''.

לכך   התעורר  שלא  דוד  על  טענה  בחז''ל  חזינן  ונוראות 
' יותר  שמשמוקדם  לכבודי  כבודך  הקדמת  ראית  אתה 

בהמ"ק   בנין  תבעת  ארזים  בבית  יושב  אבל  וכו'  עצמך 
לכבודו   כבודי  מקדים  דבריו  וכו'  שלמה  לכל  הבית  כלה 

שלמה   בנה  ביתו  ואת  כך  ואחר  וגו'  משפטיו  ולכל 
 (. פסיקתא פיסקא ו)

אילולי    נתן הנביא   'א''ל  אולם עוד אחז''ל )שוחר טוב סב( 
  שעלה במחשבה בלבו של הקדוש ברוך הוא שתבנה לו 

עולה היה  לא  בלבך  לן למילף  בית אף  אית  ערכנו  ולפי   .
השכינה   להשראת  דלעילא  השאיפה  שאותה  מינה 

יש בה כדי לחדור ללב כל יהודי כפי    -בקרבנו בקביעות  
 הכנתו.  

נפשו   תנועת  זוהי  רוצה,  שהוא  היא  החי  מהות  והנה 
השאר   כל  נפשו,  שורש  ומכל    -הראשונה,  הם.  ענפים 

שתחנונינ נמצא  בבנין    -ו  האמור  השכינה  להשראת 
ה',    -השלישי   גבהות הלב בדרכי  נכון להם שיהיו מתוך 

ה'   קירבת  בדבר  הדעת  וברירות  המחשבה  ורוממות 
אל   לצאת  מלעילא  בשאיפה  ומפכה  הקיימת  הפנימית, 

ויבבות    -עה''פ 'ותרועת מלך בו'    -הפועל ]בתרגום יונתן  
עם    -  מלכא משיחא מייבבא ביניהון[, וכנגד זה להתעורר

ערכנו   ופחיתות  מקומנו  מעל    -הכרת  ולשאוף  לרצות 
ונימה   נימה  כל  שתמלא  ה'  לקרבת  ולהתפלל  ומעבר, 
בה'   הדבקים  ואתם  בנו  שיקויים  נזכה  עדי  מיישותנו, 

 אלוקיכם חיים כולכם היום. 

 המשך בעמוד הבא 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מחולק חינם

 לזיכוי 
 הרבים 

משנה ברורה   תמצית
 מוסר   תמצית

חפץ חיים    תמצית 
  ומבחני לדעת

 ב תשפ"'ה אב  | ט ל"סוף סימן   –ד  סימן ל"  | (90) 6  ןוגלי

ניתן להוריד את גליונות סיכומי תמצית ומבחני לדעת  
רבנים,  לחיפוש  נכנסים  הלשון.  קול  עמדות  בכל 
הורדת   לתיקית  נכנסים  'שבתי',  מערכת  כותבים 

 ספרים וגליונות, ומוציאים מתיקית תמצית ולדעת. 

במייל   לקבל  מקומותניתן  ומראי  סדר    סיכומים  לפי 
יומי   עמוד  של  דרשו,  ש"ס"  "חבורת  החדש  הלימוד 

 בעיון במסכת בבא קמא. וכן על דף הכולל )כתובות(. 

להתקשר   ניתן  שבועיים,  תמצית  שיעור  לשמיעת 
 0733-718-246ל

 

 

להשיג את גליונות סיכומי תמצית החודשיים ניתן  
היומי  )לפי סדר הדף  ברורה  היומי, משנה  הדף  על 
בהלכה(, ספרי מוסר )לפי סדר מבחני דרשו(, חפץ 
חיים ואהבת חסד )לפי סדר הלימוד היומי(, וכן את 
מבחני "לדעת" )דף היומי, משנה ברורה, חפץ חיים, 

 ואהבת חסד(, בנקודות ההפצה. 

 .  gmail.com@7692282ן לקבלם במייל כמו כן נית

 .  0799-414144וכן ניתן לקבלם בפקס בטלפון 

 

 מבחני 'לדעת' שבועיים 
של   הלימוד  חומר  על  מבחן  מתקיים  שבוע  מידי 

ב שבוע  של אותו  המוסר  ובספרי  ברורה  משנה 
 החפץ חיים.

בטלפון  לעשותו  וניתן  אמריקאי  בסגנון  המבחן 
 או בנדרים פלוס או במייל. 0737-289-669

הדף   על  שבועיים  מבחנים  לעשות  ניתן  כן  כמו 
סדר   לפי  חסד  חיים/אהבת  חפץ  על  או  היומי, 

 הלימוד היומי.

שבוע מידי  ועוד    400על    הגרלות  מזומן,   ₪10  
 ₪ כל אחד.  150בזכות קניה ב"יפה נוף" בסוך  זוכים

   

יוסף    -חדש ובית  טור  ההלכה"  "תמצית  סיכומי 
ב"קנין   החדש  למסלול  כלים,  ונושאי  שו"ע 

להצטרפות לקבלת הסיכומים יש לשלוח    הלכה".
 .gmail.com@7692282מייל לבקשה 
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והנה כל הגדלות הזו מחייבת יראת שמים לשלימות. יעוי'  
)במדבר ז א( דהקמת המשכן קרויה ע''ש משה לפי  ברש''י  

ולא   וכו'  ודבר  דבר  כל  תבנית  לראות  עליו  נפשו  שמסר 
ארשב''ל )יח.(  ובע''ז  אחת,  בתבנית  עון    טעה  דכתיב  מאי 

הזה מסובין   בעולם  עונות שאדם דש בעקביו  יסבני  עקבי 
. ואמנם רבה היא הנהגת האדם ע''פ טבעו לא  לו ליום הדין

פ שכלו, אולם כמה שתהא התורה אהובה  פחות מאשר ע''
יותר,   טבעית  תהיה  מצוותיה  בדקדוקי  הנהגתינו  כך  יותר 
ונפת   מדבש  ומתוקים  ומפז  מזהב  ש'נחמדים  מתוך  דוקא 
צופים' זוכים ל'גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב' אפי'  
ריבית   בענין  נדון  וכדרכנו  יצחק(,  )פחד  קלות  מצוות 

 משים.   בנקודה שמצוי להפגש בה מבלי

מיכסת   את  למלא  מעוניין  שהיה  דהו  במאן  הוי  עובדה 
בכדי   מסוימת  תקופה  בתוך  שבידו  באשראי  השימוש 
ניגש   כך  לצורך  האשראי,  מחברת  הטבה  כך  על  לקבל 
מאות   חמש  אלף  לו  'לתרום'  ממנו  וביקש  צדקה  לגבאי 
ש''ח, הגבאי יחזיר לו אלף שלש מאות במזומן ונמצא תרם  

השירו תמורת  שיש  מאתיים  בטענה  סירב  הגבאי  אך  ת, 
בזה איסור ריבית, באשר נותן האשראי מרויח מזומן בעוד  
לדון האם אכן   ויש  נגבה ממנו כמה ימים אח''כ,  האשראי 

 טענתו צודקת. 

מזומן   ומקבל  מסוים  בסך  דחוי  צ'ק  שהנותן  ברור  זה  הנה 
הוא   שהרי  קצוצה,  רבית  דהוי  פשוט  יותר  נמוך  בסכום 

המעות, וכן כהאי גוונא באשראי    ממש משלם בעד המתנת
גבוה   סכום  באשראי  יתן  כן  ועבור  כעת  מזומן  צריך  אם 
ממה שיקבל ודאי הוי ר''ק, אבל במקרה דנן הלא אינו צריך  
עבור   הוא  משלם, אלא תשלומו  עבורה  ולא  את ההמתנה 
עצם השירות שהגבאי נותן לו בכך שמסייע לו למלא את  

 מיכסת השימוש בכרטיסו.  

ך יש לדון שכיון שבכל זאת נותן האשראי מרויח  ברם מאיד
יהיה   זמן, אף שיודע בנפשו שלא על כך משלם, מ''מ לא 
הגבאי רשאי להסכים לכך, דכיון שהגבאי מפסיד זמן בזה  
שנותן לו מזומן מיידית הרי שהגביה שלו מנותן האשראי  
ריבית   איסור  גדר  שאין  ואף  זה.  הפסד  מחמת  הינה 

א תשלום תמורת רווח הזמן של  בתשלום הפסד הזמן, אל
הלווה, מ''מ י''ל דכיון שהמשלם יודע שהגבאי גובה עבור  
תמורת   משלם  ונמצא  כן,  עבור  לשלם  שכוונתו  הרי  כן 

 הזמן. 

אילו   שגם  אנו  יודעים  שהרי  להקל  לדון  דיש  איברא 
את   לגבאי  לשלם  מוכן  היה  מיידית  ניגבה  היה  האשראי 

זמן  מרויח  שאינו  למרות  שהציע  אינו    הסכום  והגבאי 
ברור   מעות  המתנת  יש  שבפועל  אף  וא''כ  זמן,  מפסיד 

 הדבר שאינו משלם עבור כן.  

זמן   מפסיד  הגבאי  שעכ''פ  דכיון  ברירא,  לא  אכתי  אולם 
מחמת   רק  אינה  זה  להפסד  שהסכמתו  מפיס  מאן 
המשלם   ולכאו'  כן,  עבור  גם  שגובה  ונמצא  התשלום, 

ע''ד דרישת הגבאי שהוא תמורת המתנת המעות,    משלם 
אלא   תשלום  דרש  הגבאי  לא  הרי  בניד''ד  מאידך  אך 

 המשלם הציע את העיסקה כולה, וצ''ע.

כדעת  שוה  שדעתו  בנפשו  יודע  הגבאי  שאם  אמת  הן 
אלא   המעות  המתנת  בעד  התשלום  נוטל  ואינו  התורם, 
מפני השירות, פשיטא שאין בזה איסור תורה כלל, ולכאו'  

 איסור מחזי נמי לא אשכחן כה''ג.

 

 

 

 

 

 
 

 
זה בזה אחר  יחד אפילו  להניחם  יכול  אינו  לו    אם  אין  כי 

מקום לשניהם מחמת מכה, או שמתבייש להניח שניהם, יניח  
של רש"י שהם העיקר לדינא, ויברך עליהם, ויהיו עליו בשעת  

ומאד    ק"ש ותפילה, ואחרי התפילה יניח של ר"ת בלא ברכה,
יניחם   ולא  ספיקא,  משום  רק  שמניחם  לכוין  להזהר  צריך 

סיף כיון שאינו מניחם שאף שאין בזה משום בל תו  בסתמא לשם מצוה,

ונמצא עובר בבל תגרע,   יחד, מ"מ שמא הלכה כרש"י ותפילין אלו פסולות 

פרשת   לקרוא  וא"צ  שמוע,  אם  ווהיה  שמע  עמהם  ויקרא 
ציצית. ולא יחלוץ של רש"י אחר קדושה כי אין לחלוץ לפני  
לחזרת   לכוין  שצריך  משום  וגם  כ"ה,  בסימן  המבואר  הזמן 

 ר.  הש"ץ ולא לעסוק בדבר אח

ש מהפמ"ג  לנהוגמשמע  יש  דר"ת    כן  תפילין  גם  שהמניח 
 יניחם רק לאחר שהוריד את התפילין של רש"י.

 המניח תפילין כל היום, נכון יותר שיניח של רש"י.

לא יניח ב' זוגות תפילין אפי' אם מניחם אחר התפילה, אלא  
ש בחסידותמי  ומפורסם  גם  מוחזק  עצמו  על  שמחמיר   ,

סת אבל  דברים,  מחזי  בשאר  בפרהסיא  המניחם  אדם  ם 
כיוהרא, וצריך שיבטל מנהגו, ואפי' אם מקצת עושים כך יש  
בזה משום יוהרא, וכ"ש שאם יש שם אדם גדול שאינו נוהג  

 להניחם כי אם בקרב ביתו, דמחזי כיוהרא. 

 כיצד יניח ב' הזוגות בכיס 
התנה   אם  אמנם  חול,  לצורך  בו  להשתמש  אסור  קדושה  תשמיש 

ש גם לשל חול, או שזימנו לקדושה ועדיין לא נשתמש  מתחילה שישתמ
וכן תפילין של רש"י  וכיון שתפילין של ר"ת פסולים לרש"י,  בו, מותר. 
פסולים לר"ת, אסור להניח של זה בכיס של זה, או להחליף הרצועות או 

 הפרשיות מזה לזה, אא"כ לא נתקדשו בקדושה גמורה, וכדלהלן. 

רש"י   של  התפילין  בכיס    -ור"תכיס  הזוגות  ב'  יניח  לא 

אחד, מפני שאחד מהם הוא חול ואסור להניח דבר חול בתיק  
שלא   כיס  בכל  סימן  ויעשה  כיסין,  ב'  יעשה  אלא  התפילין, 

וכל האיסור הוא דווקא אם הוזמן הכיס לאחד    יחליף הכיסים.
מותר,   לשניהם  מתחילה  הכיס  הזמין  אם  אבל  אם  מהם,  וכן 

רוצה להחליפו לשני מותר,  עשה את הכיס עבור אחד וכן    וקודם השימוש 
כיון   הטלית,  בתיק  כיס  בלא  אפי'  שניהם  להניח  מותר 

ואם תמיד מניח התפילין בכיס בתוך תיק,    שהטלית נחשבת דבר חול. 

אין הכיס אלא תשמיש דתשמיש ואין בו קדושה ומותר להחליפו, אבל אם  
תמי הבתים  ואם  אסור,  התיק  בלי  בכיס  מניחם  אבל לפעמים  תיק  בתוך  ד 

תשמיש   הכיס  נעשה  לכאורה  לתיק,  מחוץ  נמצאים  והתיתורא  המעברתא 
להחליפו. ואסור  גם    קדושה  ונ"מ  ג',  סעיף  מ"ב  בסימן  אלו  בדינים  וע"ע 

 לענייננו. 

רש"י,   של  ויניח  יעבירו  בתחילה,  ר"ת  של  כיס  לו  נזדמן  אם 
 אבל לכתחילה יזהר שלא יבוא לכך. 

אסור להחליף    -הפרשיות  החלפת הבתים או הרצועות או

או   ר"ת  לשל  רש"י  משל  הפרשיות  או  הרצועות  או  הבתים 
איפכא, אפילו אם התנה שיוכל להחליפם כשירצה, דמקודש  
כלל   אלו  תפילין  הניחו  לא  עדיין  ואם  תנאי,  מועיל  לא  לחול 

וצ"ע די"ל שאינו מותר אלא להוריד לקדושה קלה, אבל כאן הרי זה  מותר,  

עוד נראה שתנאי ברצועות מועיל אף להוציאם לחולין,    בכלל הורדה לחול.
תנאי  ע"י  להקל  שיש  ואפשר  תנאי,  יועיל  ובפרשיות  בבתים  גם  ואולי 

 להעבירם משל ר"ת לשל רש"י אם אין לו פרשיות אחרות, וצ"ע.  

)דרוב   רש"י  לשל  בה  להשתמש  מותר  רצועה  מוצא  אם 
ודש(,  התפילין הם של רש"י, וגם הוא עיקר ההלכה ומעלין בק 

רצועה משל ר"ת לשל   לו אחרת מותר ליטול  אין  וי"א שאם 
לר"ת. רש"י  משל  לא  אבל  שיש    רש"י,  שכיון  שדן  בבה"ל  ועיין 

לחוש  יש  א"כ  לשמה  בעינן  אי  והרצועות  הבתים  עיבוד  בענין  מחלוקת 
]שי"א שעורות הבתים א"צ לעבדם לשמה, ולהלכה צריך לעבדם  שהבתים 

עובדו   לא  הרצועות  או  שמספיק  לשמה[  י"א  הרצועות  דלגבי  לשמה, 
להשחירם לשמה, ולהלכה צריך להזהר לעבד הרצועות לשמה, וכיון שהרבה  

 מעושי התפילין מקילים בזה, צ"ע אם אפשר להשתמש ברצועה שנמצאה. 

בחול המועד אין להניח תפילין דר"ת, ובתשעה באב במנחה  
 יניחם הרוצה.

 

 סימן ל"ה 
 

בפרשיות   השורות  קבלת    -התפיליןמספר  פי  על  נהגו 
הסופרים איש מפי איש, לכתוב פרשיות של יד ז' שיטין בכל  
פרשה, ובשל ראש ד' שיטין, ואינו מעכב בדיעבד. ואם יש לו  
לשל יד קלף צר וארוך, נראה שעדיף להמעיט מספר השיטין  
ואנוהו"   קלי  "זה  ובכלל  מאד,  דקות  אותיות  לכתוב  מאשר 

תימחק מהרה, ובאמת בזמננו    לכתוב כתיבה גסה מעט שלא 
הכתיבה,   בעיקר  גם  קלקולים  כמה  מצוי  הדקות  בכתיבות 
תגים   כמה  חסר  וברובם  דקותם,  מחמת  כדין  נכתבו  שלא 
ראשונים   ויש  דגמרא  מדינא  שזה  ג"ץ  שעטנ"ז  באותיות 
מפרשיות   ירחק  נפשו  ושומר  בדיעבד,  גם  בזה  שמחמירים 

 תבם. כאלו, אא"כ בדק אותם היטב היטב ויודע מי כ

יש קבלה לסופרים בענין התחלת    -התחלת ראשי השורות
והרוצה   בזה,  מדקדקים  לא  היום  והסופרים  השורות,  ראשי 
לדקדק בזה לא ימשיך או יקצר הרבה את האותיות לצורך כך,  

 כיון שאין זה נוי לתפילין, אבל מעט רשאי.  

 

 סימן ל"ו 
 

האות בצורת  כצורתה,    -שינוי  האות  לכתוב  לדקדק  צריך 

הכתיבה  ו אחר  תשתנה  שלא  וכן  אחרת,  לאות  תדמה  שלא 
צורת   אין  אלו פסול אם  או טשטוש, דבכל  או קרע  נקב  ע"י 
האות,   רק במקצת  הוא  הצורה  שינוי  אפילו אם  עליה,  האות 
דומה   האות  מקצת  ואם  כראוי.  קוראה  התינוק  אם  ואפילו 

 לאות אחרת נחלקו הפוסקים אם זה פסול. 

תמה יכתוב  -כתיבה  ושלימה    לכתחילה  תמה  כתיבה 

כתמונת האותיות המבוארת בפוסקים, אמנם אם שינה אבל  
בגמ'   לו שורש  והיינו שדבר שאין  כשר,  האות  צורת  נשארה 
איך   יבואר  שבו  סופרים"  "משנת  בקונטרס  ועיין  פוסל,  אינו 
הקפת   דיני  )וכן  בדיעבד.  מעכב  ומה  לכתחילה,  לכתוב  צריך 

 גויל, חק תוכות, ושלא כסדרן(. 

לזהנגיע זה  האותיות  חלקי  שיהיו    -ת  צריך  האותיות  כל 

חלקיהן מחוברים זה לזה, כגון בא' ש' ע' וצ' ג' פ' ות, וכן לא  
אפי'   פסול  מחוברים  אינם  ואם  אות,  באמצע  הפסק  יהיה 
ניכר   ואינו  דק  הוא  הפירוד  אם  ואפי'  הכתיבה  אחר  נעשה 
  להדיא, ואפי' התינוק קוראו כראוי, ואמנם אם התינוק קוראו 

כראוי מהני תיקון ולא חשיב שלא כסדרן. אבל רגלי ה' וק' לא  
נגע אפי'  ואם  בירך שבצידה,  לא תגע  הק'  רגל  וכן  בגג,  יגעו 
בינוני   שאדם  הפסק  יהיה  ולכתחילה  פסול,  השערה  כחוט 
לא   וגם  בו,  קורא  כשהוא  הבימה  על  כשהס"ת  היטב  יראהו 

 ירחיק את רגלי הה' והק' יותר מעובי הגג. 

 יות תגי האות
שעטנ"ז   האותיות  את  ומזוזות  ובתפילין  בס"ת  לתייג  צריך 
ב'   הם  עז  שטן  )ואותיות  והן'.  הצ'  את  גם  כולל  וזה  ג"ץ, 
כחרב   הם  והתגים  מקטרג,  הוא  גץ  וגם  גדולים,  מקטרגים 

 וחנית להנצל מהם(. 

מעל   זקופות  השערה,  כחוט  ודקים  קטנים  תגים  ג'  עושים 
ואחד מימין  אחד  שיעשה  י"א  ואחד    האותיות.  משמאל 

ונוהגים באלו   נוהגים.  וכן  וי"א ששלשתם מלמעלה,  באמצע, 
הארצות לעשות כל תג כעין קו דק, וטוב יותר לעשות כל תג  
בראש   הש'  ויתייג  מאד.  ודק  קטן  שיהיה  אבל  ז',  בצורת 
האות   באמצע  וידביקם  השמאלי,  בראש  וצ'  ט'  וע'  השלישי 

 ולא בסוף.  

זה, שלא יראו כע' וש', וזה צריך שיהיו התגים מופרדים זה מ
 לעיכובא.  

תגים שאינם נוגעים בגוף האות פסולים דהוי כאות קטנה בין  
השיטין, להיד אפרים יש למוחקם ולכותבם מחדש, ולא מהני  
שאז   מומחה  שכתבם  כשידוע  אלא  לאות  התגים  את  לחבר 
יש   הכי  בלאו  אבל  מחוברים,  היו  הם  שמתחילה  תולים 

ו מחדש,  ולכותבם  נפרד  למוחקם  התג  אם  שרד  להלבושי 
לאחר הכתיבה כשר בלא תיקון, ולדבריו אם מתחילה לא היו  

 נוגעים מועיל לחברם, ולכתחילה נכון להחמיר כהיד אפרים. 

אם לא עשו תגים אלו, לדעת השו"ע לא נפסלה האות, והב"ח  
ולכן   בזה,  פוסקים שמחמירים  הרבה  מביא  הגר"א  וכן  פוסל 

ולתקנם לזה  לחוש  מאד  שלא    נכון  משום  בזה  )ואין  אח"כ 
בב"י   משמע  תייג  ולא  עגול  האות  ראש  עשה  ואם  כסדרן(, 
כי   למעשה,  וצ"ע  בדיעבד,  אפילו  להקל  אין  היראים  שלפי 

 לכאורה לרמב"ם יש להקל בכל גווני. 

נוספות   באותיות  בתפילין  תגים  לעשות  הסופרים  נהגו 
כדי   דקים  יהיו  אבל  גדולים,  הם  אלו  ותגים  בטור,  כמבואר 
שהאות לא תתקלקל עי"ז, ומאד יש להזהר ביותר בזה בתגים  

 שעל ו' או י', כי בקלות האות משתנית עי"ז. 

אך   מעכב,  אינו  אחרות  באותיות  או  נוספים  תגים  עשה  אם 
אפילו   למוחקם  יש  לאותיות  מחוברים  התגים  אין  אם 
השורות,   בין  יתירה  כאות  דהוי  הקודש,  שבשם  באותיות 

 הוסיף תגים. ולכתחילה אין נכון ל

 

 משנת סופרים 
 כללי שלא כסדרן 

דכתיב   כסדרם,  לכותבם  מדאורייתא  צריך  ומזוזות  תפילין 
כסדרם. ואם הקדים פרשה לפרשה או תיבה  -"והיו הדברים"  

לתיבה או אות לאות פסול, אבל באות עצמה אין פסול שלא  
ה לפני  האות  של  השני  החלק  את  כתב  אם  חלק  כסדרן 

 הראשון. 



כתב   שלפניה  אם  האות  לכתוב  יכול  סיים,  ולא  אות  מקצת 
אות,   שם  כבר  עליה  יש  אם  אבל  זו,  אות  להשלים  ואח"כ 
או   הי',  של  השמאלי  קוצו  שחסר  )כגון  פסולה  שהיא  אע"פ 
נוגעים באות(, וכ"ש אם חסר   שהי' של הא' והע' והש' אינם 
רק תגים או שאר דברים שאינם מעכבים, אינו יכול להשלים  

 ניה.את האות שלפ

שמותר,   הפוסקים  בספרי  שמפורש  בדבר  אלא  לתקן  אין 
תיקון   לתקן שום  שלא  ומזוזות  בתפילין  שיזהר  לסופר  ונכון 
בספרי   מפורש  אא"כ  שאחריה  האות  את  שכתב  אחרי 
בעצמו   ידמה  ולא  אח"כ,  לתקן  מותר  זה  שדבר  הפוסקים 
חשש   בו  שיש  מחיקה  שע"י  בתיקון  וכ"ש  למילתא,  מילתא 

אפילו   תוכות  מאד  חק  אח"כ שצריך  אות  שום  כתב  לא  אם 
עם   מתנה  היה  אדם  והחיי  בזה.  הדינים  פרטי  כל  את  לדעת 
הסופר שלו שלא לגרור בסכין כלל, וזו עצה טובה מאד, אבל  
לכתוב   הסופר  יזהר  אא"כ  כסדרן,  שלא  של  חשש  יש  עדיין 
לאט לאט ולא יעזוב כל אות עד שתהיה מושלמת כדין, ויש  

ת מסופר אומן בתים נאים ומהודרים  המפזרים ממון רב לקנו
כדין בכל פרטיהם, ואשרי חלקם, אבל יותר מזה צריך להזהר 
בכל   כדין  האותיות  כל  את  הסופר  שיעשה  הפרשיות  על 
דיני   בכל  בקי  יהיה  שהסופר  צריך  ולכן  והידוריהם,  פרטיהם 
אם   אפילו  כי  במתינות,  מלאכתו  ולעשות  האותיות,  כתיבת 

 הפרטים זה פוסל את כל התפילין.   אות אחת אינה כדין בכל 

לסוברים   אף  השמאלי,  י'  של  קוצו  או  תגים  חסרים  היו  אם 
צורתה   כיון שהאות  שזה פוסל מ"מ מותר להשלימם אח"כ, 

 עליה.

להפרידם   מותר  צורתם,  נשתנה  ולא  בזה  זה  שנגעו  אותיות 
 אח"כ. 

אם הי' של א' ש' וע' אינם נוגעים באות, וכן רגל ת', או ב' וד'  
כצורתם  שא קוראם  תינוק  אם  למעלה,  לירך  מחובר  הגג  ין 

להדיא,   ההפרדה  ניכרת  אם  ]אפילו  אח"כ,  לחברם  מותר 
לכולם   וניכר  גדול  ההפסק  אא"כ  כהפמ"ג,  ודלא  כרעק"א 
אפילו מרחוק[. אבל היכא שע"י ההפרדה נראית האות כאות  
אחרת, כגון אם הי' של הצ' לא נוגעת בנ' שלה וזה נראה כי'  

' שהרגל השמאלית לא מחוברת למעלה וזה נראה ה',  נ', או ח
אירע   אם  אפילו  כסדרן,  שלא  משום  תיקון  ע"י  אף  פסול 
ההפרדה   אם  שאפילו  הפמ"ג  ודעת  כראוי,  קראה  שהתינוק 
לא ניכרת להדיא והתינוק קוראה לאות, לא עוזר תיקון, ודעת  

 המ"ב שעכ"פ בשעת הדחק יש להקל שמועיל תיקון. 

באמצע תיבה, מותר למוחקה ולהאריך    אם כתב אות מיותרת
את האות שלפניה, אף שאחרי המחיקה לפני התיקון התיבה  
נראית כשתי תיבות. אבל אם האות היתה נראית כאות אחרת  

 ובא לתקנה הוי שלא כסדרן. 

ובא   עליה  צורתה  אין  וכבר  הכתיבה  אחרי  שנתקלקלה  אות 
ודה  לתקנה, הוי שלא כסדרן, ולפעמים אפילו ע"י תוספת נק 

אחת הוי שלא כסדרן, כגון שהוסיף נקודה על ר' כדי לעשותה  
 ד'.

ספרי תורה תפילין מזוזות וגט יש בהם דין    -דיני חק תוכות

"וכתב" )ולא וחקק(, ולכן אם האות נעשית ע"י חקיקה, והיינו  
ע"י הסרת דיו עודף, פסול משום חק תוכות, ואפי' קוצו של י'  

עשה ע"י חקיקה. וכללי חק  כיון שהוא מעכב פסול אם הוא נ
הדינים  ונבארו  מאד,  בהם  להזהר  וצריך  ארוכים  הם  תוכות 
אין   ונקוט האי כללא בידך, מחיקת חלק מהאות  ל"ב,  בסימן 
בזה פסול של שלא כסדרן אבל יש בזה פסול של חק תוכות,  
צורתה   ונפסדה  דיו  לתוכה  ונפל  כצורתה  שנעשית  ב'  )וכגון 

יק  שתינוק  מועיל  שלא  רואים  )ואפשר  אנו  אם  כראוי  ראנה 
כיון   העודף,  הדיו  את  לגרור  מועיל  לא  עליה(  צורתה  שאין 
בגוף   מעשה  ע"י  אלא  האות  צורת  להשלים  מועיל  שלא 
אות   צורת  בה  יש  שכבר  החקיקה  אחרי  אם  ואפילו  האות, 
קיבלה   שכבר  כיון  מהני,  לא  הב'  שולי  ועל  הגג  על  יוסיף 

לגרור   מועיל  לא  וכן  גרירה,  ע"י  כדי  צורתה  הח'  חרטום  את 
שיהיה כתוב ב' זיינין כיון שלא עשה מעשה בגוף האות(, אבל  
אם אחרי הגרירה צריך להשלים את צורת האות, יכול לגרור,  
הט"ז  אבל  ובמ"א,  ברמ"א  מבואר  כן  תוכות,  חק  מיקרי  ולא 

 מפקפק על זה.

האותיות צורת    -צורת  פרטי  כל  את  לבאר  מאריך  המ"ב 

המ הצורה  מהי  בכל  האותיות,  פוסל  מה  אות,  כל  של  דויקת 
הכתיבה   רק לכתחילה, מה מותר לתקן אחרי  צריך  ומה  אות 
בתפילין   ומה א"א לתקן  גרירה(,  ע"י  או  כתיבה  )ע"י תוספת 
צריך   באותיות  פרטים  אלו  כסדרן,  שלא  משום  ומזוזות 
צורת   אם  לראות  טיפש  ואינו  חכם  שאינו  לתינוק  להראותם 

נוק או שלא מועילה קריאת  האות עליה, ומה א"צ קריאת תי
 תינוק. )עקב רבוי הפרטים שבזה, לא סוכמו דברים אלו(. 

האות בשעת כתיבתה צריכה להיות מוקפת    -דיני מוקף גויל
כתיבה תמה,  -גויל מכל צדדיה מן התורה, דכתיב "וכתבתם"  

)לרוב   גויל  מוקף  שיהיה  צריך  הי'  של  השמאלי  קוצו  וגם 
מעכ שזה  כר"ת  שסוברים  להיות  הפוסקים  האות  וצריכה  ב(, 

כשצד   אפי'  להחמיר  )ויש  הפנימי,  מצידה  גם  גויל  מוקפת 
ואם   בזה(.  שמיקל  כט"ז  ודלא  גויל,  מוקף  אינו  בפנים  אחד 
בשעת הכתיבה היה מוקף גויל ואחר הכתיבה כבר אינו מוקף  
גויל, אם יכול לתקן )כגון ע"י שיגרר קצת מעובי האות, דאין  

ך לתקן, ואם אינו יכול לתקן כשר  שיעור לעובי האותיות( צרי
מוקפת   תהיה  שהאות  הכתיבה  אחרי  לתקן  ומועיל  בדיעבד. 
מוקפת   היתה  לא  הכתיבה  בזמן  אם  אפי'  מחיקה,  ע"י  גויל 

 גויל, ואין בזה משום שלא כסדרן. 
 

 סימן ל"ז 
 

 גודל מצות תפילין שכרה ועונשה 
גדול, שכל המניחם מאריך ימים בעולם    שכר מצות תפילין

הזה, ומובטח שהוא בן עולם הבא, ואין אש של גיהנום שולט  
 בו, וכל עוונותיו נמחלים. 

אפילו רק לפרקים, וי"א אף המבטל    הנמנע מהנחת תפילין
בגמרא   ואיתא  בגופם,  ישראל  פושעי  בכלל  הוא  אחד,  יום 
שאפילו אם הוא איש בינוני שדרכו של הקב"ה להטות הכף  

עוונותי  בין  נמצא  אם  זה, כף חובה מכרעת  כלפי חסד,  עוון  ו 
מרובים   עוונותיו  ח"ו  ואם  לגיהנום,  לירד  מוכרח  והוא 
כלה   גופו  ואח"כ  חודש,  י"ב  בגיהנום  נידון  הוא  מזכויותיו, 
ונשמתו נשרפת ואפרו מתפזר תחת רגלי הצדיקים, אמנם כל  

 זה בלא עשה תשובה.  

וכל זה דווקא כשעושה כך בגלל שהמצוה בזויה בעיניו, אבל  
יזהר  אם מפ נקי וחושש שלא  גוף  לו  חד להניחם מפני שאין 

להיזהר   יכול  שבקל  מפני  היא  שעבירה  אף  כראוי,  בקדושה 
כעת   רק  אם  וכ"ש  זה,  בכלל  אינו  ותפילה, מ"מ  ק"ש  בשעת 
או ביטול   נמנע מלהניחם מחמת עצלות  נקי. ואם  גוף  לו  אין 
ישראל   פושעי  בכלל  ג"כ  הוא  ממון  הפסד  שאר  או  מלאכה 

 מנם הוא חלוק בעונשו(.  בגופם, )א

חובה,   ידי  שיוצא  במקום  מונחות  התפילין  שיהיו  ליזהר  יש 
 דאל"כ הרי הוא כמי שלא הניחם כלל.  

יזהר   רח"ל,  העונש  ולהיפך  המצוה  כח  שגדול  לקנות כיון 
תורה ובעל  וירא שמים  יקנה  תפילין מסופר מומחה  וכן   ,

רצועות מאיש נאמן כדי שיהיה בטוח שנעבדו לשמה מעורות  
את   קיים  שלא  מלבד  פסולים  תפילין  המניח  כי  טהורים, 
המצוה גם נכשל בברכות לבטלה שזה עוון גדול, ואין לקנות  
דהו   ממאן  והקונים  עשאם,  מי  לדעת  בלי  ורצועות  תפילין 

יש לקנות ת ולכן  פילין שהם  בזול מצוי בזה הרבה קלקולים, 
 כשרים בודאות אף שמחירם רב.  

יש להדר אחר תפילין שכתבם אומן בכתב וקולמוס ודיו וקלף  
 נאים.  

היום,    -זמן הנחת תפילין יש להניח תפילין כל  מעיקר הדין 
דעתו   יסיח  ושלא  בהם,  יפיח  שלא  נקי  גוף  שצריך  כיון  אבל 

ם  מהם, ואין כל אדם יכול ליזהר בזה, על כן אין מניחים אות
להזהר  יכול  זה  שבזמן  ותפילה,  ק"ש  בשעת  אלא  היום,  כל 

והשל"ה מביא מהרמ"ע מפאנו שיניח גם במנחה מהפחה והסח הדעת,  

שבת. מבערב  עדות    חוץ  והקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד 
להניחם   חייב  זה  בזמן  להניחם  יכל  לא  ואם  בעצמו,  שקר 

תפיל ממצות  אחד  יום  אפילו  להתבטל  שלא  כדי  ין,  אח"כ, 
דכל היום זמנו. ואנשי מעשה נוהגים ללמוד אחר התפילה עם  
דברים   איסור  דמלבד  בטלים,  מדברים  יזהרו  אך  תפילין, 

וכתב הפמ"ג שאם לא הניח בטלים הוא בא עי"ז לידי הסח הדעת.  

תפילין יום אחד ביטל מצות עשה, ואם הניח רגע אחד קיים המצוה, ומצוה  
כל   היום, מן המובחר מן התורה להניחם  כל  וי"א שמן התורה מצותם  היום. 

ומבואר בא"ר שמי שיכול להמנע מלהפיח ומהסח הדעת )והיינו עכ"פ שחוק  
חושש   שאם  רב  במעשה  ואיתא  היום.  כל  ללובשם  לו  יש  ראש(  וקלות 
מיוהרא מותר להניח רק של יד, ויכסם, ומ"מ עדיף לעשות של ראש קטנים  

 ו.  ויכסה גם הרצועות. ואשרי המקיים כדינ

 תפילין לקטן 
השו"ע שלא    לדעת  בטהרה,  התפילין  לשמור  היודע  קטן 

יישן או יפיח בהם ושלא יכנס לבית הכסא, חייב אביו לקנות  
לו תפילין לחנכו, וללמדו הדינים הנצרכים לזה, וקודם לכן אין  

ולפי זה אם לא קנה לו אביו רשאי להניח תפילין, ולאו חינוך הוא.  

אין על אביו מצות חינוך, אלא הוא מחויב בעצמו, ואם  עד י"ג שנה ויום אחד  
הוא עני כל ישראל מחויבים לסייעו. ויל"ע אם האב יכול לקחת בשביל בנו  
תפילין בהשאלה, או שיקנה תפילין אחד לשני בנים, או שיתן לבנו להניח את  

 שלו לק"ש ותפילה, עד שיהיה בן י"ג, וצ"ע.  

אפילו    ולדעת הרמ"א אחד,  ויום  שנה  י"ג  בגיל  תפילין  יניח 
ללבוש   מניחו  אביו  אין  לכן  וקודם  שערות,  ב'  הביא  לא  אם 
תפילין אפי' אם ירצה מפני שודאי אינו יודע לשומרם כראוי.  
יניח   ב' שערות לא  י"ג והביא  גם בגיל  ולדבריו  וזו היא שיטת בעל העיטור, 

לדק נהגו  לא  שהיום  ומה  לשומרם,  יודע  פסק  אא"כ  שהרמ"א  י"ל  בזה  דק 
מדבר   העיטור  הבעל  נמי  אי  מצוה,  הבר  קודם  להניח  לא  לענין  רק  כוותיה 
בזמננו  אבל  בשמירתם,  להזהר  וקשה  היום  כל  מניחים  שהיו  בזמנם  דווקא 
אא"כ  להזהר,  יודע  שהיו  בסתמא  תולים  ותפילה  ק"ש  בזמן  רק  שמניחים 

להזהר. יודע  שאינו  נהגו   יודעים  המ"א שעכשיו  ב'    וכתב  להתחיל 
. והפמ"ג מצדד לפסוק כהב"ח שעכ"פ בן או ג' חודשים קודם זמן זה

י"ב הלומד תלמוד ומבין יכול להניח תפילין, דעליו בודאי נוכל לסמוך שיודע 
לשמור עצמו. וכתב הפמ"ג שאין האב חייב לקנות תפילין לבנו אחר גיל י"ג 

ן האב חייב בחינוך,  אא"כ לא הביא ב' שערות, והבה"ל כתב שבכהאי גוונא אי
 דלענין חינוך דרבנן סמכינן אחזקה דרבא. 

חייב   מדבר  ואינו  השומע  או  שומע  ואינו  המדבר  חרש 
בתפילין. ואם אינו שומע ואינו מדבר אין מוחים בו מלהניחם  

 אם רוצה. 

 

 סימן ל"ח 
 

 מי פטור מהנחת תפילין ומי חייב 
כגון שאינו כדין,  יכול לקיים מצות תפילין  יכול לשמור על    מי שאינו 

שזה  מפני  פטורים  ועבדים  נשים  וכן  תפילין,  ממצות  פטור  נקי,  גוף 
וכן  הראשון,  ביום  מתפילין  פטור  וכן אבל  גרמא,  מצות עשה שהזמן 
 העוסק במצוה פטור מהנחת תפילין, ופרטי הדינים בזה יבוארו להלן.    

וכן מי ששתה משקה המשלשל, פטור מתפילין    חולה מעיים

שאין  הולך    משום  אם  ואפי'  מצטער,  אינו  ואפי'  נקי,  גוף  לו 
ק"ש   בשעת  ורק  עצמו,  על  להחמיר  לו  ואסור  פטור  בחוץ 

 ותפילה מותר אם יודע שיוכל להעמיד עצמו בגוף נקי.  

 א"צ לברך שהחיינו אף אם לא הניחם ל' יום מחמת חולי. 

חולים  מצטערים   שאר  אם  אלא  מתפילין  פטורים  אין 

שבת עליהם, שמא מתוך הצער יסיחו  בחליים ואין דעתם מיו
 דעתם מהתפילין, וחולה שרוצה להחמיר על עצמו רשאי. 

שמותר   אף  ערום,  הוא  ולמעלה  לבד  במכנסיים  שהולך  מי 
נכון   דאינו  יניח תפילין,  לא  כיון שערוותו מכוסה, מ"מ  לברך 
פתוח   הצואר  בית  רק  ואם  תפילין,  ויניח  מגולה  ליבו  שיהיה 

 יניח תפילין. 

ר לו שאינו יכול להתפלל בלא הפחה, מוטב שיעבור  מי שברו
הוא   שגנאי  כיון  נקי,  שאינו  בגוף  יתפלל  ולא  תפילה  זמן 
)אבל   באמצע,  ולהפסיק  המלך  לפני  כעומד  שהוא  להתפלל 
וק"ש   בציבור(,  תפילה  אפי'  לבטל  לו  אין  לו  ברור  אין  אם 
יקרא בלא תפילין, ויפסיק עד שיכלה הריח, ואם יכול להמנע  

ויברך,    מלהפיח  לק"ש  רבה  אהבה  בין  יניחם  ק"ש,  בזמן 
ויחלצם אחרי ק"ש. ואם יודע שיכול לעצור עצמו ולסלק רק  
הפמ"ג   אבל  המ"א,  כ"כ  שניהם,  להניח  מותר  ראש,  של 

 מפקפק בזה.

פטורים מתפילין כיון שזה מצות עשה שהזמן    נשים ועבדים
הפמ"ג   ודעת  בידם,  מוחים  להניח  הנשים  רצו  ואם  גרמא, 

ואנדרוגינוס  דה"ה   וטומטום  מתיר.  שבת  ובתוספת  בעבדים, 
 חייבים בתפילין מספק. 

הנחת תפילין, דבעינן   בזמן  ליזהר מהרהור תאות אשה  צריך 
גוף נקי גם ממחשבה רעה, ואם אינו יכול ליזהר לא יניחם, אך  
הדעת   להסיח  כדי  שמים  ליראת  הלב  למשוך  עצמו  יכפה 

לגוף   המזיקים  הבאי  עול  מדברי  לקבל  הלב  ולפנות  ולנפש, 
 מלכות שמים בקדושה. 

 מתי אבל מניח תפילין
פאר,   נקראים  דתפילין  תפילין,  להניח  לו  אסור  הראשון  ביום  אבל 
מהיום  אמנם  אפר,  תחת  פאר  לתת  נאה  ואין  באפר,  מתפלש  ואבל 
ביום  היא  המרירות  שעיקר  מפני  בתפילין,  חייב  הוא  והלאה  השני 

 הדינים בזה יבוארו להלן. הראשון. ופרטי 

ואפי'   קודם,  מת  )ואפי'  ולמנחמים  לאבילות  הראשון  ביום 
אפילו   חייב  ואילך  ומכאן  תפילין,  להניח  אסור  בלילה(  נקבר 
שמניחם   מהשו"ע  ומשמע  לנחמו,  חדשות  פנים  באו  אם 
ואם   בפניהם,  יניח  שלא  מסיקים  האחרונים  אבל  לכתחילה, 

וי"א  יחלוץ.  לא  באו  שהם  לפני  יניח    הניח  לא  השני  שביום 
 לפני הנץ, ולכן נכון להניחם רק אחרי הנץ.  

)תוך ל' ואפי' ביום ל' עצמו( דינו    אם שמע שמועה קרובה

ואם שמע   ביום,  יניח  לא  בלילה  שמע  ואפילו  הקבורה,  כיום 
שמע   ואם  יחלצם.  תפילין  לבוש  רחוקהכשהוא    שמועה 

ואם   תפילין,  להניח  מותר  אחת,  שעה  אלא  אבל  הוא  שאינו 
אלא   יחלוץ  לא  וכדומה,  דזמרה  פסוקי  באמצע  והוא  לבוש 

 מנעליו, ואם ע"י השמועה הוא בא לידי בכי יחלוץ התפילין.  



מניח תפילין גם בחול    אם המת מת או נקבר בחול המועד 
המועד, והפמ"ג מפקפק בזה, ועכ"פ יזהר שלא לברך )ובלאו  

גם   ויניח  בחוה"מ(,  תפילין  על  לברך  שלא  המנהג  לאחר  הכי 
המועד אף ביום הראשון לאבילות, שכבר נחמוהו במועד. וכן  

 אם המת נקבר ביו"ט שני יניח תפילין באסרו חג.  
 אבילות. החייבים בו בתפילין, דלא חמיר משאר ימי  באב ט'

פטורים    ובני החופהרעיו השמחים עימו(  -)  חתן ושושביניו
ם  מתפילין, משום דשכיח שכרות וקלות ראש, ודדוקא במקו

חייב   החתן  שאף  דהאידנא  רמ"א  בתשובת  וכתב  החופה. 
בתפילין,   גם  החופה  בני  וכל  החתן  חייבים  ותפילה,  בק"ש 
בעת   מתפילין  דפטורים  כהשו"ע  לפסוק  מצדד  ובמ"א 
אצלם,   החתן  אם  הפסיד  לא  המיקל  בתפילה  וגם  המשתה, 
וכתבו   תפילה.  לענין  להקל  שאין  משמע  הגר"א  מדברי  אבל 

י יוסף שנתפשט המנהג כהרמ"א, שהחתן  העולת תמיד והברכ
 וכל סיעתו קוראים ומניחים תפילין ומתפללים כל ז'.  

 עוסק במצוה 
מבואר בגמרא )סוכה כ"ה.( שכל העוסק במצוה פטור מלעשות מצוה  
אחרת, דכתיב "בשבתך בביתך" פרט לעוסק במצוה, ולהלן שם )כ"ו.(  

קים במלאכת  איתא שכותבי סת"ם ותגריהם ותגרי תגריהם וכל העוס
 שמים פטורים מכל המצוות. ופרטי הדינים בזה יבוארו להלן. 

שמים    ספרים כותבי   במלאכת  העוסקים  וכל  ומזוזות  תפילין 
ותפילה.   ק"ש  מבזמן  חוץ  היום,  כל  תפילין  מהנחת  פטורים 
ג"כ   מעט  מעט  למכור  כדי  התגרים  מן  הקונים  וכן  ותגריהם 
פטורים אע"פ שמרוויחים ממון, אם עיקר כוונתם להמציאם  

ואם כוונתם לשניהם בשוה חשיב  לצריכים להם ולא להשתכר בהם,  

צוה. וכותבי סת"ם עצמם אע"פ שעיקר התחלתם לכתוב היתה רק  עוסק במ
כדי להשתכר, י"ל דאפ"ה חשיב עוסק במצוה, כיון שעכשיו אינו מכוין כלל,  

   אלא כותב סתם לשם מצות תפילין כדין.
דווקא   מלאכתם  לעשות  צריכים  היו  שאם  הרמ"א  וכתב 
רוצה   כשהקונה  כגון  המצוות,  שאר  או  ותפילה  ק"ש  בשעת 
מותר   כלל,  להמתין  יכול  ואינו  בשיירה  או  בספינה  ללכת 

)לדעת השו"ע    לכתוב ולמכור לו אף אם עי"ז יעבור זמן המצוה,

היום[,  כל  תפילין  מהנחת  אלא  פטור  ]ואינו  ותפילה  בק"ש  חייב  גוונא  בכל 
שהלכה   תמיד  והעולת  מהמ"א  ומשמע  ותפילה,  מק"ש  גם  פטור  ולרמ"א 

במצוה פטור  כהרמ"א(, לעשותה,    דהעוסק  טורח  ממצוה שיש 
אם   אפילו  הראשונה,  במצוה  לעסוק  התחיל  שכבר  כיון 
מהמצוה   יתבטל  לא  ואפילו  יותר,  גדולה  השניה  המצוה 

בשניה, העסק  ע"י  לא   הראשונה  מקום  של  במלאכתו  העוסק  שכל 

פטור  המת  את  המשמר  ולכן  אחרות,  מצוות  לקיים  לטרוח  תורה  חייבתו 

אע המצוות  וכל  וק"ש  כמה מצוות,  מתפילין  אז  לקיים  יכול  ואם  "פ שהוא 
שאינו מוסיף  כוהיינו    יעשה שתיהן  יכול לעשות שניהם בלי טורח 

שום טירחה בשביל המצוה השניה אלא טורח אחד לשניהם, וכדרכו במצוה  
ידי שתיהן יכול לצאת  "מהיות טוב אל    .הראשונה  וכתב הר"ן דהיינו משום 

רע", ומראית הר"ן משמע שדבר זה   והחופר יקרא  ועיין.  מן הדין,  הוא חיוב 
קבר למת פטור גם בשעה שהוא נח מעט, כיון שהמנוחה היא כדי שיתחזק 

  ויוכל להמשיך לחפור.
אבל   ק"ש,  זמן  שהגיע  קודם  לכתוב  כשהתחיל  ודווקא 

לכתוב,   הזמן אסור להתחיל  באיסור  כשהגיע  התחיל  אם  ובדיעבד 

להפסיק.   חייב  לאינו  ממהר  התפילין  קונה  או  ואם  בספינה  לכת 
הזמן,   גם אחרי שהגיע  לכתוב  לכו"ע להתחיל  בשיירה מותר 
אם הוא משער שישאר לו זמן לקרות, ואם יכול יקרא פרשה  

ולדעת הלבוש י"ל שבכהאי גוונא שהמפרש בים או בשיירה אחת קודם,  

לכתוב   להתחיל  לכתחילה  אפילו  מותר  ימים,  כמה  תפילין  להשיג  יוכל  לא 
שהגיע   אחרי  זה  אפילו  אך  הזמן.  יעבור  הכתיבה  ע"י  אם  אפילו  ק"ש,  זמן 

ק"ש   מצות  מעצמו  ולסלק  במצוה  לעסוק  להתחיל  יחויב  דלמה  קשה, 
שמשער   לסופר  הרמ"א  שכוונת  י"ל  הלבוש  דברי  ולולא  וצ"ע.  ותפילין, 
לזה, דאי לאו   ומזרז עצמו  ולכן הוא מקדים  היום הרבה קונים,  לידו  שיבואו 

סופר יכניס  לא  מסתמא  פנאי    הכי   לו  ישאר  שלא  ולילה  יום  לכתוב  עצמו 
  לשום מצוה, ולקבלת עול מלכות שמים ותפילין. 

אבל   אחרת,  ממצוה  פטור  במצוה  בפועל  העוסק  דווקא 
המקיים מצוה )כגון שהוא לבוש תפילין( ואינו עוסק בה, אינו  

וההולך להקביל פני רבו או לפדות שבויים הרי הוא בכלל  פטור ממצוה.  

 ופטור מכל המצוות.   עוסק במצוה

ואינו   ומי שאין דעתו מיושבת)אפי' מפני הצינה(,    מצטער

שאסור   מפני  היום,  כל  תפילין  מהנחת  פטור  ליישבה,  יכול 
 להסיח דעת מהתפילין. 

בתורה ז  הקורא  היום  כל  תפילין  מהנחת  בשעת    ולת פטור 

אבל   שבכתב,  בתורה  דווקא  שזה  )ואפשר  ותפילה.  ק"ש 
חייב.   בגמרא  משמע  והעוסק  בגר"א  וגם  בזה,  לחלק  נהגו  לא  העולם 

ודווקא    . (שאינו סובר חילוק זה, אלא מי שתורתו אומנותו פטור בכל גוונא
והעולם נוהגים  אבל אם לא התחיל חייב להניח,    ,באמצע לימודו

בזה, צריך    להקל  ללמוד  ובא  עליו  מונחות  הם  שאם  מהגר"א  ומשמע 

עליו. ל  להשאירם  רשאי  לימודו  באמצע  ולהניחם  ואף  הפסיק 
כדי לקיים כל    למוד תורהבברכה, ואף שמחויבים להפסיק מת

הוא   תועלתם  שעיקר  שאני  תפילין  עליו,  שחיובם  המצוות 
מי שתורתו אומנתו  רק  "למען תהיה תורת ד' בפיך". ולהגר"א  

 , אבל אנו צריכים להפסיק גם לתפילין. פטור  כרשב"י וחבריו 

רבו לפני  תפילין  יחלוץ  הימנו,    לא  חכמתו  שרוב  המובהק 
קצת   יטה ראשו  התפילין, אלא  את  חלץ  כבר  רבו  אם  אפילו 
סמוך   חולצם  ואם  בפניו.  ראשו  יגלה  שלא  ויזהר  אחר  לצד 
רבו,   קודם  גוונא  בכל  לחלוץ  שלא  להחמיר  יש  לחשיכה, 

 שנראה כמורה הלכה בפני רבו שיש לחולצם.

,  ד מהםהיה צריך תפילין ומזוזה ואין ידו משגת אלא לאח
תפילין קודמים, מפני שהם מצוה שבגופו, וקדושתם חמורה  
מזוזה   ותפילה,  ק"ש  בשעת  רק  שמניחים  ולדידן  ממזוזה. 

 קודמת אם יכול לשאול תפילין. 

ומצורע וכתב    מנודה  מתירים,  ויש  תפילין,  להניח  אסורים 
לכאורה   משמע  מהגר"א  אבל  ברכה,  בלי  שיניחו  הפמ"ג 

 שצריכים לברך. 
 

 סימן ל"ט 
 

 מי כשר לכתיבת סת"ם 
כתיב "וקשרתם וכו' וכתבתם" ודרשו חכמים להקיש כתיבה לקשירה,  
שכל שאינו שייך בקשירה מפני שאינו מחויב בה )וה"ה מומר שאינו  

 מאמין בה(, אינו שייך בכתיבה. ופרטי הדינים בזה יבוארו להלן. 

 פסולים לכתיבת סת"ם.  עבד אשה טומטום ואנדרוגינוס

אע"פ שהגיע לחינוך פסול לכתיבת סת"ם, ואף אחר י"ג    קטן
שנה אם לא ידוע שהביא ב' שערות פסול, אא"כ נתמלא זקנו  
או   שנותיו,  רוב  שעברו  או  קצר(,  ואפי'  שער  רבוי  )שיש 
שנולדו בו סימני סריס. וגדול שנבדק אח"כ ונמצא שיש לו ב'  

ואם הוא  תב בתור קטן פסול. שערות כשר למפרע, אבל מה שכ

בן י"ח משמע מהמ"א דהוי כנתמלא זקנו, והשיגו עליו כל האחרונים )ומ"מ 
מקילים   שלמה  והשלחן  אדם  שהחיי  אחרי  כאלו  תפילין  לפסול  בידנו  אין 
לכתחילה(, ובפמ"ג מבאר שכוונת המ"א להכשיר מגיל י"ח כשיש לו לפחות 

רק   שיער  יש  ואם  בדבריו.  וצע"ג  זקן,  לא  מעט  ודאי  בזקנו,  מקומות  בכמה 
ומצד  הפנים  צידי  משני  גדולות  שערות  צמחו  ואם  זקנו,  שנתמלא  חשיב 
הסנטר אפשר דחשיב נתמלא זקנו, וצ"ע. ולמעשה לפני שיש לו אפילו קצת  
זקן אין להקל לכתוב אם לא יודעים שהביא ב' שערות אפילו אם הוא יותר  

פילין ואינו לפנינו כדי לבודקו  מבן י"ח, אך בדיעבד אם נער בר מצוה כתב ת
 צ"ע. ובבן י"ח נראה שאין להחמיר בדיעבד. 

שכתבו סת"ם הפמ"ג מסתפק אם כשר כשאחרים עמדו על   חרש או שוטה
 גביהם ורמזו להם שיכתבו לשמה. 

 פסולים לכתיבת סת"ם. עכו"ם או כותי

בפרהסיא    מומר שבת  לחלל  מומר  או  גילולים,  לעבודת 
ואפילו   לכתחילה,  עכ"פ  להחמיר  יש  דרבנן  שבת  )ובאיסור 
לשאר   מומר  אבל  סת"ם,  לכתיבת  פסולים  צ"ע(,  בדיעבד 

איסורא, -עבירות כשר אא"כ עושה להכעיס   ואכיל  התירא  דשביק 

להכעיס,   לא חשיב  בידו  הבא  מן  לוקח  אם  ויש מחמירים שצריך  אבל 
)גניז שריפה(,  -ה  גורסים  מומר יש  גם  רש"י  שלדעת  משמע  ובגר"א 

קשירה. בר  אינו  עבירות  ובשאר  להכעיס  אף    שלא  לתפילין  ומומר 
פסול,   להכעיס  עושה  לעבודת שאינו  שמומר  כתב  ביו"ד  ובש"ך 

זאת  עשה  אם  אפילו  פסול  להכעיס  או  בפרהסיא  שבת  לחלל  או  גילולים 
  ינו חושש פעם אחת למצות תפילין, פעם אחת, ולכאורה ה"ה בענייננו אם א

כשר,   עסקיו(  אחר  שהלך  )כגון  לתיאבון  הניחם  לא  אך ואם 

ומומר  וכדומה,  תוכות  חק  לענין  סת"ם  כתיבת  הלכות  שיודע  לבדוק  צריך 
את  תמיד  שמניח  סופר  אמנם  כנ"ל,  דינו  ג"כ  ראש  של  או  יד  של  לתפילה 

עובר עבירה גדולה  התפילין על מצחו והתרו בו ואינו שומע לדבריהם, אף ש
אחד.  רגע  מקומם  על  היו  דשמא  סת"ם  מכתיבת  למונעו  דאין   אפשר 

שאחרים   אע"פ  לתאבון,  במומר  אף  להחמיר  יש  ולכתחילה 
לשמה.   לכתוב  לו  ואומרים  גביו  על  לעבודת  עומדים  מומר  ואם 

 גילולים שהוא אדוק בה כתב סת"ם צריכים שריפה.

עושה לתאבון    לאנסים פסול לכתיבת סת"ם, אפי' אם   מוסר
ואפי' אם עשה זאת    )כן סתמו הרבה אחרונים, אך הפמ"ג מפקפק בזה(,

   )ויש חולקים, וצ"ע(.פעם אחת  

יכול   בקשירה  שאינו  אע"פ  השמאלית,  ידו  שנקטעה  מי 
 לכתוב תפילין. 

לכתיבה הפסולים  ע"י  דברים  שאר  עשית  כל    -דיני 
וכגו עשיתם,  תיקון  לכל  פסולים  תפילין  לכתיבת  ן  הפסולים 

)ובאלו אין להחמיר בדיעבד בבן י"ג דלא ידעינן    חפוי הבתים ותפירתם

שערות(, ב'  צמצום   שהביא  וכ"ש  הפרשיות,  על  שער  לכריכת  פסול  וכן 

גוונא, כהאי  וכל  מרובעים  שיהיו  והתיתורא  שפסול    הבתים  וכ"ש 
עיבוד   אבל  יוכשר,  שעי"ז  אות  איזה  להגיה  או  הש'  לעשית 

באשה וכ"ש  בנכרי  כשר  שישראל  הקלף  צריך  בנכרי  אמנם   ,
יעמוד על גביו ויראה שיהיה לשמה, וה"ה בקטן. ובגרירת מה  
שנדבק אות לאות יש ליזהר לכתחילה ובדיעבד אין להחמיר,  
)ובס"ת שא"צ כסדרן אם אפשר יגרור צדדי האותיות במקום  

לכתחילה(.   מיקרי  דזה  ויכתוב,  ויחזור  הנראית שנגעו  ובתיבה 

האות אלו הפסולים, וכן אם עשו התגים, אין להחמיר   כשניים אם האריכו את
שלא  לשומרה  כדי  כשרה  אות  איזה  על  קולמוס  בהעברת  וה"ה  בדיעבד, 

וי והתינוק   לה"ס תימחק.  באות  נוגעים  אינם  והע'  והש'  היכא שהי' של הא' 
 מכירם, וכן אם חסר קוצו של י', אם מהני בדיעבד אם הפסולים תיקנום.  

ד' ושל י' אין לעשותם כי אם לשמה ואין לעשותם  כתב הפמ"ג שקשר של  
ע"י אשה או קטן, מפני שזה בכלל כתיבה, וכתב הביאור הלכה בקטן בן י"ג 
ידוע  שלא  אף  לשמה  לעשות  ומצווהו  גביו  על  עומד  בגדול  להכשיר  יש 
אמנם  לעצמו,  יעשה  שלא  להחמיר  צריך  שאין  וכ"ש  שערות,  ב'  שהביא 

 הקשר ולעשותו מחדש. כשיגדל נראה שצריך להתיר את  

יודע   לענין תפירת ס"ת ע"י הפסולים, יש להזהיר מאד על זה, ובדיעבד אם 
יתירם   בהכשר,  ולתופרם  ולחזור  להתירם  בקלות  ואפשר  תפרה  מה האשה 
מהר"ם  פסק  כן  בדיעבד,  להחמיר  אין  הכי  בלאו  אבל  ויקשרם,  ויחזור 

ב אפילו  התפירות  להתיר  מצריך  האלף  מגן  ובעל  ובמקום מלובלין,  דיעבד. 
שנוהגים שהנשים תופרות את הס"ת וא"א לשנות את המנהג, צריך להזהיר  
ולהזהר שאת התפירה הראשונה והאחרונה ושבאמצע יעשה הסופר תחילה,  

 ואח"כ יתן לנשים לתפור.

מיתה  צדקגר   יראת  מחמת  לדתו  לו    שחזר  שהיה  )אע"פ 
אם   שאף  כתב  והמ"א  תפילין,  לכתיבת  כשר  נפשו(  למסור 

אין  ש תפילין  בהנחת  מתעצל  הוא  אבל  בצינעא  התורה  ומר 
ירא לקיים את   להקל, וכ"ש אם הוא מומר לכל התורה, ואם 

 התורה גם בצינעא שמא יהרגוהו, כשר.

עליו    גר תושב וממזר פסולים    שבע)שקיבל  נח(  בני  מצוות 

הד בשם  מכשיר  המ"א  ומזוזות  ולתפילין  ס"ת,  רכי  לכתיבת 
 בקיבל עליו כל המצוות חוץ מאיסור נבילה, ואין נראה. וי"מ דאיירי  ,  משה

 וכל האחרונים פוסלים גר תושב לכתיבת סת"ם. 

כוכבים    אפיקורוס לעבודת  עם  האדוק  ישרפו  תפילין  שכתב 

והפרישה   והט"ז  השו"ע  ודעת  שיגנזו,  וי"א  אזכרותיהם, 
והגר"א לפסוק כדעה ראשונה. ואם נמצאו התפילין ברשותו  

כת מי  ידוע  מספק.  ואין  לשרוף  אין  אבל  מספק,  יגנזו  בם 
אפיקורוס  הוי  אחרים  שלעניינים  אף  רז"ל  לדברי  מאמין  שאינו  ואפיקורוס 
מקום  היה  לכאורה  כהלכה  הכל  שעשה  אחרים  ראו  ואם  נגנזות,  פרשיותיו 
בדבר   אפילו  איסורא  ואכיל  התירא  ששביק  שמי  שכיון  י"ל  אבל  להכשיר, 

כאל ואנשים  אפיקורס,  בכלל  הוי  כלל אחד  חוששים  שאינם  ידוע  בזמננו  ו 
שמסיק   כמו  דינם  וא"כ  בפרהסיא,  שבת  חילול  גם  אצלם  ומצוי  למצוות 
הש"ס לענין קראים, ועל כן טוב למחוק ולכתוב מחדש את מה שהוא כתב,  

 אך אם א"א למחוק מחמת שלא כסדרן או באותיות השם, צ"ע למעשה.

כש כתבם  מי  ידוע  ואין  עכו"ם  ביד  שנמצאו  רים,  תפילין 
ובפרט   לכתוב,  יודעים  לא  כיון שהם  דתלינן שישראל כתבם 
הש"ך   מסיק  לכתוב  יודעים  לא  שנכרים  שידוע  במקומותינו 
שאפילו ס"ת שנמצא בידם כשר לכו"ע, מפני שתולים שהם  

 בזזו אותה. 

העכו"ם מן  סת"ם  העכו"ם    -פדיית  מן  סת"ם  לוקחין  אין 

  שרים, וצ"ע קצת בזה(,)כפי שהיו שווים אם היו כבהרבה יותר מדמיהם 
המחיר,   את  להוזיל  כדי  עמו  להתמקח  לנסות  חייבים  ומ"מ 
יבוא   שלא  כדי  מדאי,  יותר  בזול  לקנותם  יבקש  לא  אבל 
יותר   בקצת  או  בדמיהם  אבל  רוגזו.  מחמת  לבזותם  העכו"ם 
לקנות מהם   חייבים  זה בס"ת(  ערך  ולפי  דינר בתפילין,  )חצי 

לזלזל בהם. ודין זה הוא  כדי לגונזם, כדי שלא יבואו העכו"ם  
ולדעת  אף כשצריך לגונזם, ואף כשהם פסולים מחמת עצמם,  

אבל בכתבם אפיקורס א"צ    הרמב"ם אין ראיה שצריך ליקח כדי לגנוז,
 לקנותם מהם. 

סת"ם לקנות  מותר  מן    -ממי  אלא  תפילין  לוקחים  אין 

לרבים,   הקבוע  מסופר  או  ויתרות,  בחסרות  שבקי  המומחה 
ה לבודקם, דשמא יתעצל להסיר התפירה  אע"פ שהלוקח רוצ

בבתי   שאינם  תפילין  פרשיות  או  )ומזוזה  ולתופרם,  ולחזור 
בעצמו(,   בודקם  אם  מומחה  מאינו  לקנותם  אפשר  התפילין, 
בעצמו   יבדוק  בעיר  מומחה  אין  אם  או  בדיעבד  קנה  ואם 
חסרות ויתרות ואת צורת האותיות )ואין לחוש שמא עיבדם  

בזה(, ואם קנה מאינו מומחה מאה   שלא לשמן, דהכל בקיאים 
א"צ לבדוק אלא ג' )שתים של יד ואחד של ראש או איפכא(,  
וכולם כשרים, וא"צ לבדוק   ואם מצאם כשרים הוחזק האיש 
מאדם   הכל  שקנה  או  בעצמו  שכתבן  אומר  אם  השאר  את 
אחד. ואם קנאם צבתים צבתים יבדוק ג' בכל צבת. ואם אומר  

שאומ או  גדול,  אדם  של  נאמן,  שהיו  ממומחה,  שקנאם  ר 
שראינו   או  בכשרות,  מוחזק  שהוא  אותו  שמכירים  ובלבד 

 שלבשם בעצמו.  

התפילין א"צ    -בדיקת  תדיר  ומניחם  בכשרות  הוחזקו  אם 
בדיקה כלל, ומ"מ נכון לבודקם מפני שהם מתקלקלים מפני  
פעמיים   בדיקה  צריכים  לפרקים  רק  מניחם  ואם  הזיעה, 

אי ואם  נתעפשו,  שמא  ויחזור  בשמיטה,  שיבדקם  מי  לו  ן 
לברך,   בחיי אדם שצריך  ומשמע  בדיקה,  בלא  יניחם  ויתפרם 
או   למים,  שנפלו  או  הבתים  חפוי  נקרע  ואם  צ"ע.  ולמעשה 
בדיקה   צריכים  הענין(,  לפי  )הכל  לח  במקום  מונחים  שהיו 

 מיד, ואם אין לו מי שיבדוק יניחם בלא ברכה.  

תפילין ובלא  המוצא  פתוחות  בגניזה  יש    מושלכים  רצועות 

הינוח   בדרך  מצאם  אם  אבל  נסתר,  פסול  להם  שיש  לחוש 
 בכיסם אין לחוש. 



 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

הרע בלשון  שיש  ש  -הקלקול  בחז"ל  המדבר  איתא 
והיינו שזכויותיו  -מאבד מעט תורה שיש בידו )  ה"רלש

עוברים למי שדיבר עליו(, ואין תפילתו מתקבלת, ועוון  
אב  רק  פוגם  אינו  אלאזה  עוונות  כשאר  אחד   פוגם   ר 

האדם  כלל  הוא  הדיבור  כח  כי  האברים,  כל  את 
אח"כ  שמוציא  הקדושה  דברי  את  ופוגם  ושלימותו. 
מתקיים   העולם  שאין  שמצינו  למה  הטעם  )וזה  מפיו. 
אלא בשביל הבל פיהם של תשב"ר, מפני שאין בפיהם  
חטא. ומזה נלמד שא"צ האדם הכנה גדולה להתקדש  

מותה קדושה ונוראה עד מאד, שהרי  אלא התורה בעצ
בד', רק צריך   ודביקות  אין קדושת מחשבה  לתינוקות 

 להזהר שלא לטמא את דיבורו(. )פרק ז'(.

הזה בעולם  הרע  לשון  עונש  לשון    -גודל  המדבר 
מכלב,   גרוע  שהוא  עד  אנוש  ממדרגת  נגרע  הוא  הרע 
וכמו שאמרו חז"ל שראוי להשליכו לכלבים, עוד אמרו  

לשון  חז"ל   שקיבל  אחר  )ודוד  באבן  לסוקלו  שראוי 
הרע על מפיבושת סקל אותו שמעי באבנים, ודוד אף 
ד'(,   בהשגחת  הכל  תלה  זה  על  עונש  שזה  ידע  שלא 
שקולים   ועונשו  והחטא  לשמים,  עד  עוונות  ומגדיל 
הזה  בעולם  עליו  ונפרעים  העבירות החמורות,  ג'  כנגד 

סוף   וכן  וסופו  הבא,  לעולם  קיימת  המזלזל  והקרן 
והמטיל   בגלוי  השם  את  והמחלל  בדברים  בחבירו 
עליהם   "ותכס  ביה  דכתיב  כקורח  להיות  מחלוקת 
מיתה   שהיא  באסכרא  נענשים  ולפעמים  הארץ". 
חמורה משאר המיתות שמיתה זו מתחילה בבני מעיים  
ומצינו   הרע.  לשון  על  שבאה  לסימן  בפה  וגומרת 
לבוא,   לעתיד  רפואה  לו  אין  הרע  לשון  שהאומר 
זה   בחטא  עצמו  והמרגיל  מתמעטים.  ומזונותיו 
ג"כ   צרות  ושאר  ודלות  בעניות  נענש  בתמידות 
בתמידות, ולפעמים נענש גם במיתה, וכל העולם לוקה  

 בגלל חטאו. )פרק ח'(.

בעל לשון הרע    -גודל עונש לשון הרע לעתיד לבוא
והקב"ה  שכינה,  פני  מקבלים  שאינם  כיתות  מד'  הוא 

בגי ונדון  רע,  אין  קוראו  וכמעט  השלישי,  במדור  הנום 
לו   שיסייעו  עד  העוון  מזה  לנקותו  בגיהנום  יכולת 
העוון,   לגודל  הגיהנום  בעונש  די  שאין  מפני  מלמעלה 
וכל דיבור נכתב למעלה, )ועיין באגרת הגר"א שמבאר  
הטמאה,   לקליפה  מרכבה  ונעשה  הלשון(,  חטא  חומר 
וכתבו המקובלים שאחר מיתתו מתגלגל בדומם באבני  
גם   הוא  זה  )ודבר  בכלב,  יתגלגל  ולפעמים  השדה, 
והמתגלגל   טריפה(,  בשר  להאכיל  או  לאכול  ברגיל 
ומיצר   אדם  היה  הראשון  שבגלגולו  יודע  חי  בבעל 

 ומצטער. )פרק ט'(.  

הלשון בשמירת  והמעלה  הזכות  השומר    -גודל 
לשונו מתקן ומקדש את כח הדיבור, ועי"ז יעלו התורה  

שרשו למעלה, שכח הדיבור הוא כלי  והתפילה למקור  
ד',  לעבודת  הישראלי  לאיש  שניתן  הגדול  האומנות 
אח"כ   שיהיו  קדושים  ומלאכים  עולמות  בו  ובורא 
וכפי הכנתו ושמירת הדיבור כך מתחזק  מליצים עליו. 
כח התורה והתפילה. )ומאידך המנבל פיו יש לו להכלם  

כח   לעמוד כך לדבר לפני ד', וחטא לשון הרע פוגם את
 הדיבור יותר משאר דיבורים אסורים(. )פרק י'(.

ובעוה"ב בעוה"ז  הלשון  שמירת  השומר    -שכר 
לשונו נצול מכל העונשים הנ"ל, ובטוח שלא יאבד את 
"חי"   בשם  רק  ולא  "איש"  בשם  ונקרא  מצוותיו,  שכר 
זכות,   עליו  מלמדים  השרת  מלאכי  מדבר,  שאינו 

ה בעוה"ז,  ומתלבשת עליו רוח קדושה, ובא לידי השפע 
ומסיר   עדן,  בגן  גדולה  למעלה  וזוכה  מגיהנום  וניצול 
לו   וימסרו  יאהבוהו  וכולם  אנשים,  קנאת  עצמו  מעל 
לספר   עצמו  והמרגיל  רע,  עליו  ידברו  ולא  סודותיהם 
דברים טובים על חבירו קורא לו הקב"ה בשמו "שלום"  

 )ולהיפך ח"ו קוראו רע(. )פרק י"א(.

השלום המי  -מעלת  מעלת  מעלת  )מספר  דות(. 
אחד  הוא  שלום  שהרי  גדולה,  מעלה  היא  השלום 
מצוי   שלום  שמצוי  מקום  ובכל  הקב"ה,  של  משמותיו 
)ואני   השלום  מפני  שינו  הכתובים  ואפי'  שמים,  יראת 
זקנתי, אביך ציווה(, ואפי' בשעת המלחמה יש לקרוא  
כהנים  ברכת  בו את  וחותמים  לשונאים,  ואפי'  לשלום 

ר מתבשרים תחילה בשלום,  ואת התפילה, ובבוא מבש 
ואמרו הוי מקדים בשלום כל אדם, וריו"ח לא הקדימו  
והמקדים שלום   נכרי בשוק,  ואפי'  אדם שלום מעולם 
לשונאו גורם שיאהבהו, והקב"ה מוסרו תחתיו )כשאול 
עם  גם  שלום  ורודף  שלום  אוהב  להיות  וצריך  ודוד(, 
שונאיו וגם במקומות אחרים וגם לעתיד וגם לאחרים,  

השלום,  ו עבור  בממונו  ותרן  להיות  צריך  לפעמים 
כבודו.  ולבטל  שלום  לדבר  יש  המחלוקת  ובשעת 
של   דבר  שהוא  באור  הבריאה  את  התחיל  והקב"ה 
שלום,  דרכי  מפני  לקידוש  קודם  שנר  ומצינו  שלום, 
וכתיב   שלום,  דרכי  מפני  חז"ל  תיקנו  תקנות  והרבה 
י"ג   חיבב  שהקב"ה  ומצינו  שלום",  נתיבותיה  "וכל 
קודם  והשלום  שלום,  אלא  כפל  לא  ומכולם  דברים 
דכתיב  ויתרו  משה  אצל  )כדמצינו  מקום  של  לשבחו 
משה   "ויספר  ואח"כ  לשלום"  לרעהו  איש  "וישאלו 
לחותנו את כל אשר עשה ד' לישראל"(, והקב"ה נותן  
שלום,   לא  אבל  אופנים  בכמה  בעוה"ז  הרשעים  שכר 

א ומקרב  לצדיקים  שכר  השלום  את  נותן  יתו והקב"ה 
גרים ובעלי תשובה. ומצינו שכשבאו ישראל להר סיני 
שכינה  ביניהם  שלום  שכשיש  מפני  בשלום  באו 
תורה   והתירה  העולם,  את  מקיים  והשלום  ביניהם, 
למחוק שם ד' כדי להטיל שלום בין איש לאשתו, וכל  
זו   ומצוה  בשלום,  סיומם  הטובות  והנחמות  הברכות 

ימת לעוה"ב. על האדם אוכל פירותיה בעוה"ז והקרן קי
 כן יש להיות זהיר במידה זו. )שם(.   

עצמו  לשמור  צריך  השלום  במידת  לזכות  הרוצה 
, דמלבד עצם העונש גם מקבלת לשון הרע ורכילות

ויחשוב   וקטטות,  ומריבות  חינם  לשנאת  עי"ז  בא  הוא 
אולי הסיפור הוא שקר, או שפרט אחד המשנה את כל  

פרט איזה  שחסר  או  שקר,  הוא  או    הענין  משמעותי, 
שהדבר   או  הענין,  כל  את  המשנה  אחר  בניגון  שאמרו 
גדולה  הרע  לשון  והנזהר מלקבל  וכדומה.  קרה בשוגג 
ומצינו  חשוב.  אדם  על  מלקבל  הנזהר  וכ"ש  זכותו, 
הקב"ה   מסר  ומ"מ  ע"ז  עובד  שהיה  יואש  בן  בירבעם 
ודוד, וכל זה מפני  בידו לכבוש מה שלא כבשו יהושע 

. והזהיר בלשון הרע נמנע מביטול  שלא קיבל לשון הרע

והרוצה  הדיבור.  ע"י  שבא  מצוות  שאר  והפסד  תורה 
להזהר מלשון הרע בשלימות יהיה רגיל להזהיר גם את 

 בני ביתו. )פרק י"ב(.

אחרים מחטיא  הרע  לשון  לשון   -המדבר    המדבר 
יותר    הרע המחטיאו  וגדול  השומע,  את  מחטיא  הוא 

לחשוש תורה  החמירה  וכמה  חבירו    מההורגו,  לממון 
כדמצינו במצות השבת אבידה )והמצוה שייכת אפילו  
שלא   להזהר  שצריך  וכ"ש  פרוטה(,  שוה  האבידה  אם 
מזה,   נהנה  שחבירו  שנראה  ואף  חבירו,  נפש  להשחית 
בגלל   נענש  הוא  כמה  כשיראה  לבוא  לעתיד  מ"מ 
ומי   המספר.  על  לו  יהיה  ומרירות  כעס  כמה  המספר, 

הרע לשון  לספר  עצמו  מקהיל  שמרגיל  שהוא  ודרך   ,
קהילות לשמוע את סיפוריו, והשומעים יספרו גם הם 
ובודאי   לאחרים, נמצא מכשיל בזה את כל השומעים, 
ומלבד   הזו,  הרעה  לחבורה  הנטפל  כל  לבסוף  יענש 
בידו   מספיקים  שאין  בעוה"ב  עונשו  בעוה"ב  העונש 
לעשות תשובה, ככל המחטיא את הרבים. ויש להמנע  

סמוך   בקיץ  סעודה  מלדבר  אחרי  הכנסת  לבית 
אנשים   הרבה  לשם  עי"ז  שיתקבצו  מצוי  כי  שלישית, 

יגיעו ללשון   בגרמתו    הרעוא"א שלא  זה  וכל  וליצנות, 
לתקן,   ורוצה  הרבים  את  שהחטיא  ומי  הראשון.  של 
ירחיק עצמו מחבורת אנשים, ויזכה את הרבים בלשונו 
  להביאם לתורה ומצוות, ויביא שלום בין אדם לחבירו.

 י"ג(. )פרק

אמרו חז"ל    -ריחוק מחבורת מדברי דיבורים אסורים
מפני   בטלים,  דברים  לאזניו  אדם  ישמיע  אל  לעולם 
הגיהנום   שאש  והיינו  לאברים,  תחילה  נכוות  שהם 
באזנים,   היא  שהשמיעה  מפני  באזנים  תחילה  תאחז 
וכ"ש  אותו(,  ומטמאים  בליבו  נכנסים הדברים  )ואח"כ 

הוא הרבה יותר גדול.  בשמיעת לשון הרע שהעוון בזה  
ובעוונותינו הרבים נפרץ בזמננו איסור לשון הרע, ועל  
נזהרים   ידוע שהם  ראוי שלא לשבת בחבורה שאין  כן 
מן   כבורח  קרנות  מבעלי  ולברוח  האסורים,  מדיבורים 

 האש, שאם לא יוכיחם גם הוא יענש עמהם. )י"ד(.

עוון המחלוקת מלבד    -גודל עוון המחלוקת ועונשה
ון עצמי, הוא מביא לידי עוונות רבים )שנאת שהוא עו

הלבנת   דברים,  אונאת  כעס,  רכילות,  הרע,  לשון  חינם, 
פנים, נקימה ונטירה, קללות, קיפוח פרנסת חבירו, וכן  
וגם   וחנופה, שבועת שוא(,  ד'  חילול  לידי  להגיע  מצוי 
ינקה   לא  לבסוף  לרעה  כוונתו  אין  בתחילה  אם 

האדם   כאשר  כי  הללו,  מידת מהעוונות  לידי  נכנס 
ואם   דבר.  לכל  רבים  התרים  מוצא  הוא  והנצוח  הכעס 
הזמן   יכלה  המחלוקת  של  הקלקול  גודל  לתאר  נבוא 
אפי'  שנענשו  קרח  במחלוקת  ומצינו  יכלו,  לא  והם 
למעלה   לאדם  יהיה  בושה  וכמה  יומם,  בני  תינוקות 
מתגרה   והשטן  המחלוקת,  את  סיבב  שהוא  כשיתברר 

ובג'  בבעל מחלוקת, והמחלוקת מ ביאה קללה לעולם, 
מקומות ויתר הקב"ה על עבודה זרה )דור אנוש, מעשה  
)דור   המחלוקת  על  ויתר  ולא  מיכה(  ופסל  העגל, 
על   השבטים  כשנחלקו  קרח,  של  מחלוקתו  המבול, 
נפשות  סכנת  לידי  מביאה  והמחלוקת  ובנימין(,  יהודה 

 ולידי מלקות ומיתה וחורבן. )פרק ט"ו(.

 שמירת הלשון שער הזכירה | אב התשפ"ב



 
 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

הרע   היצר  כי  יותר,  גדולה  הרע  מהיצר  סכנתו  חכם  אדם 
ראיות שאינם   ע"י  ומעשיו  ולשבש את שכלו  להזיקו  מנסה 

והו זך  האדם  שכל  ואם  איך  נכונות,  ידע  מספיק  חכם  א 
מאד,   ולהזיקו  לבלבלו  היצר  יכול  זה  בלא  אבל  לדחותו, 
ויותר לשכנעו בשקרים   יותר  וירבה  בתחילה ע"י קצת שקר 
ויפסיד את העוה"ז  עד שיגיע למדרגה שאין בה אמת כלל, 
והעוה"ב, ונמצא שהשכל שימש לו לרעתו, ואין תרופה נגד  

יטה מדרך אבותיו מחמ וידע  זה אלא שיזהר שלא  ת שכלו, 
כי הדורות הקודמים היו חכמים יותר וחשבו על כל זה, וידעו  

 מה טוב ומה רע, ומהו טוב המביא לידי רע. 

ומי שכבר מקיים את המצוות, יכול להוסיף חומרות )מחמת  
שאיפה לחסידות ולא מחמת התאוות(, ואין זה סתירה למה  

",  שציוו החכמים, שהרי הם עצמם אמרו "ועשו סייג לתורה
ומצינו דברים שחז"ל עצמם חייבו להוסיף על המצוות כגון  
על   מוסיף  שאינו  שמי  אמר  החסידים  ואחד  שבת,  תוספת 
אין   אך  חייב,  שהוא  במה  גם  מחסר  הוא  חייב  שהוא  מה 
שהוא   מה  את  מקיים  לא  האדם  אם  מתקבלת  התוספת 

 חייב.   

      דרכים שהיצר הרע מנסה להכשיל בהם 
 את האדם 

הרע   מנסה היצר  לאדם  שיש  ביותר  הגדול  והאויב  השונא  שהוא 
בהרבה דרכים להביא את האדם להתרפות מעבודת ד' ולעשותה לא  
אלא   לעשות,  צריך  מה  ידע  שהאדם  מספיק  לא  ולכן  שמים,  לשם 
מהם,   להשמר  שידע  כדי  היצר  פיתויי  את  לדעת  האדם  על  מוטל 

האד ילמד  ומהם  היצר,  לפיתויי  דוגמאות  י"ב  יובאו  עוד  ולהלן  ם 
 דברים שהיצר הרע מפתה בהם את האדם, ויזהר מהם. 

ד'   עבודת  את  ולקלקל  האדם  את  לפתות  מנסה  הרע  היצר 
מתמודד   שהאדם  שלבים  י"ב  ונזכיר  שונות,  בדרכים  שלו 
כדי   לאדם  נצרכת  הדברים  וידיעת  הרע,  היצר  מול  בהם 

 לדעת איך להשמר מטעויות אלו. 

צדי  א' שהוא  לחשוב  האדם  את  מטעה  שאין  היצר  גדול  ק 
שעי"ז   כיון  מצידקותו  ידעו  שאנשים  לדאוג  ועליו  כמוהו, 
יכבדוהו ויסייעו לו. ועל האדם להתבונן שהוא לא ירויח שום  
אין בכוחו   וגם  יכבדוהו,  דבר ממה שבני אדם קטנים כמוהו 
אלא   האדם  חובת  ואין  יכבדוהו,  ביתו  שבני  אפי'  לגרום 

חן  שמוצא  מי  ורק  הקב"ה,  בעיני  חן  הקב"ה,    למצוא  בעיני 
הקב"ה יעשה שיהיה מכובד בעיני הבריות, ואם באמת הוא  
בכח   אין  כי  הבורא,  בעבודת  יותר  להוסיף  סיבה  זו  צדיק 
אבל   עליו,  טובותיו  מרוב  מעט  אפי'  לקב"ה  לשלם  האדם 

 חובתו לעשות ככל יכולתו.      

מדרגה    ב' בעל  שהוא  לחשוב  האדם  את  היצר  מטעה  עוד 

לשם ד'  בעבודת  לא    גבוהה  שהנבראים  ובבטחון  שמים 
יכולים להועיל ולהזיק לו, אולם עליו לדאוג שבני אדם ידעו  
מדרגתו הגבוהה, כדי שיהיה לו כבוד ושם טוב, וכדי שילמדו  
ועל האדם   על מעשיהם.  גם  יקבל שכר  הוא  ועי"ז  ממעשיו 
אדם   שבני  ממה  תועלת  שום  לו  תהיה  שלא  להתבונן 

ויתכן שדוו ויכבדוהו,  קא בגלל שהוא יעבוד את ד'  יעריכוהו 
למטרה זו, בני אדם ירגישו שזו מטרתו, ונמצא שהפסיד גם  
אם   וגם  האדם,  בני  הערכת  את  וגם  המעשים  ערך  את 
שכרו   הפסיד  בעוה"ז,  מהמצוות  שנהנה  במה  הרי  יכבדוהו, 
העולם,   בכל  לטובה  יתפרסם  אם שמו  גם  כי  ועוד  בעוה"ב, 

מקרה ובכל  החולף,  לעוה"ז  יש  ערך  לא    איזה  אדם  בני  רוב 
ישכחוהו,   ואח"כ  קצר  לזמן  רק  תהיה  תהילתו  וגם  יכירוהו, 
במדרגות   העליונה  והמדרגה  בזה,  להשקיע  שוה  לא  וא"כ 
אותו   משבחים  בעיני האדם אם  שוה  היא שיהיה  החסידות 
"ועשיתי לך שם" הכונה היא   או שמגנים אותו. והא דכתיב 

א בעושר  לפעמים  לעבדיו  מיטיב  בחכמתו  כבוד  שהקב"ה  ו 
 לפי הצורך, אף שמטרת עבודתם היא רק לשם שמים.  

עוד גורם היצר שכאשר האדם עוסק בתפילה או בתורה,    'ג

מחשבתו תהיה עסוקה בכל מיני חשבונות של רווח והפסד  
ומה כדאי לעשות ואיך כדאי להשקיע וכדו', או שיחשוב על  
אינו   שהאדם  )וכיון  שכליים,  ואתגרים  משחקים  מיני  כל 

עולות  מקדי ממילא  ד',  לעבודת  ומחשבתו  ליבו  את  ש 
מחשבות אלו בליבו בזמן עבודת ד'(. ואם האדם ת"ח ונבון  
לא   בדברים  או  ותירוצים  בקושיות  במחשבתו  תפוס  יהיה 
מובנים ממה שלמד, או בתוכניות מה ללמוד בעתיד, והנזק  
במחשבות אלו הוא כפלים מהרווח שיש בהם, ויתכן שתמיד  

דבר אחד תהיה מחשבתו עסוקה בדבר    כאשר האדם עושה
אחר, עד כדי שיתכן שיבקש סליחה בפיו ובליבו יחשוב על  
שידבר   מי  אדם  בני  בין  שאפי'  להתבונן  האדם  ועל  עבירה. 
ימאס   חבירו  ודאי  על דבר אחר,  בינתיים  ויחשוב  עם חבירו 
בו ויסרב למלא בקשתו, וכ"ש אם יחשוב נגדו בעודו מדבר  

י לא  איך  וא"כ  וכשיתבונן  עימו,  לבוראו,  כך  לעשות  תבייש 
 בזה האדם אז ינגף היצר. 

יהיו  ד'   היצר את האדם לחשוב שכדי שמעשיו  מטעה  עוד 
רק לשם שמים עליו להסתיר את מעשיו הטובים מבני אדם,  
ויראה עצמו כאדם ריק ולא חכם, ויתחבר עם בני אדם מכל  
וכדו',   ושחוק  ודיבורים  באכילה  כמעשיהם  ויעשה  הרמות, 

כך  כ שיעשה  מי  אמנם  צדיק.  אינו  שהוא  בטוחים  שיהיו  די 
הוא ירד בדרגתו מטה מטה, ויפסיד מצוות, ואמונתו תחלש.  
ועל האדם להתבונן שלא יתכן שבשביל שלא לעבוד את ד'  
נמוכה   לדרגה  יגיע  הוא  אדם,  בני  בעיני  חן  למצוא  בשביל 
בני   בעיני  חן  למצוא  בשביל  המצוות  בעשית  למעט  יותר 

אמת שרק מצוות שאפשר לעשותם בשלימות בינו  אדם. וה
לעשותו   שצריך  דבר  כל  אבל  כך,  לעשות  ראוי  עצמו  לבין 
למעט   אין  וכדו',  וחסד  ותורה  תפילה  כמו  אדם  בני  לעיני 
ישתדל   אלא  לשמה,  שלא  אותם  שיעשה  מחשש  עשייתם 
אם   כלום  יפסיד  לא  לשמה  יקיימם  ואם  לשמה,  לקיימם 

ה לשם שמים הוא, שיבחון  יכבדוהו. והמבחן אם האדם עוש
עצמו אם מטרתו היא למצוא חן בעיני בני אדם או בעיני ד',  
יודע מזה,   היה  לא  אחד  זה אם אף  עושה מעשה  היה  ואיך 
ולהרבות   שמים,  לשם  שאינם  במעשים  למעט  האדם  ועל 

 במעשים הנעשים לשם שמים.    

לו שכר  ה'   ומגיע  צדיק,  היצר את האדם שהוא  עוד מטעה 
וב וזהו  בעוה"ז  זו,  כוונה  מתוך  ד'  את  לעבוד  ועליו  עוה"ב, 

"השיתוף הנסתר" שהאדם עובד את עצמו, וכל מטרתו היא  
היה   לא  רווח אישי  בזה  לו  היה  לא  ואילו  האישית,  לטובתו 
עמו   מיטיב  שהוא  הרבות  הטובות  למרות  ד'  את  עובד 
תהיו   אל  חכמים  אמרו  זה  ועל  וחכמתו.  גדולתו  ולמרות 

 הרב ע"מ לקבל פרס.  כעבדים המשמשים את

לעבירות    ו' נוטה  האדם  שאם  האדם  את  היצר  מטעה  עוד 
הוא יחשוב שבעצם אין לאדם בחירה אלא הכל בידי שמים,  
שהכל   יחשוב  העוה"ז  בענייני  לעסוק  יבוא  כאשר  ומאידך 
בידי   הכל  חז"ל  מאמר  לזכור  האדם  ועל  בבחירתו.  תלוי 

ה את  כראוי  יקיים  ועי"ז  שמים,  מיראת  חוץ  מצוות,  שמים 
 ובענייני העוה"ז ישליך בטחונו על ד'.

כראוי    ז' ד'  שעבודת  לחשוב  האדם  את  היצר  מטעה  עוד 
לעשותה   ויוכל  עכשיו,  כבר  מחויבת  אינה  שמים  לשם 
לעשות   יוכל  יום אחד  רק  לו  ישאר  ואפי' אם  חייו,  בהמשך 
האדם   על  אולם  מעונש.  וינצל  לשכר  ויזכה  כראוי  תשובה 

מתי   יודע  שאינו  ולא  לזכור  פתאום  שימות  ויתכן  ימות, 
 יספיק להכין עצמו כראוי. 

ולחשוב    ח' גאוה,  בעל  להיות  האדם  את  היצר  מטעה  עוד 

להראות   ועליו  הדור,  מיחידי  והוא  גדולות  למעלות  שהגיע 
שיתביישו   עד  ולהכלימם  בהם  ולזלזל  מעלותיו  את  לכולם 
לדעת   יכול  שאינו  להתבונן  האדם  ועל  בתשובה.  ויחזרו 

מהבורא    פנימיותו  שנשלח  נביא  איננו  שהרי  אחד,  כל  של 
להוכיח, ויתכן שרק כלפי חוץ הוא גרוע אבל בפנימיותו הוא  
כיון   מאד  הרבה  שוה  שלו  זכות אחת  שאז  ממנו,  יותר  טוב 
שהיא נסתרת, ומאידך ינכו לו מעונש על העבירות כיון שבני  
אדם   אותו  באמת  אם  וגם  בגללם.  כבר  אותו  מגנים  אדם 

ג  תובע  פנימיותו  הקב"ה  וחכמתו  מצבו  שלפי  יתכן  רועה, 
מאותו אדם פחות ממה שהוא תובע ממנו לפי חכמתו. ועוד  
אחרים,   בחסרונות של  הוא עסוק  להתבונן שאם  על האדם 

 זה יפריע לו לראות ולתקן את החסרונות שלו. 

חייו    ט' ימי  את  לנצל  שירצה  האדם  את  היצר  מטעה  עוד 
העוה"  ולהנאות  החומריות  לא  להצלחות  שכשימות  מפני  ז 

בהצלחת   יתבונן  קושי  איזה  לו  וכשיהיה  זאת,  לעשות  יוכל 
לו קל   יהיה  ד'  יתאמץ בעבודת  ויחשוב שאילו לא  הרשעים 
למעלה   שהיא  יחשוב  מצוה  לעשות  ירצה  ואם  יותר, 
מכוחותיו או שהיא מזיקה לבריאותו או לממונו. ועל האדם  

ם רושם  להתבונן שכל צער אחרי שנגמר לא נשאר ממנו שו
והנאות   לעולם,  לו  נשאר  מחמתו  שיקבל  השכר  ואילו 
העוה"ז חולפות מהר, ואילו עבר עבירה נשארת עליו החרפה  

 בעוה"ז ובעוה"ב. 

עוד מטעה היצר את האדם שגם אם הוא כבר עשה מצוה  י'  

עבירה   עשה  ואם  שכרה,  ויפסיד  עשייתה  על  יתחרט  הוא 
ם ישים לב  הוא ישמח בה וירצה לעשותה שוב. ורק אם האד

 לתחבולות היצר, הוא ינצל מהם. 

התורה.    י"א מלימוד  להפריעו  האדם  את  היצר  מטעה  עוד 
שיחשוב   ע"י  התורה  מלימוד  לבטלו  היצר  מנסה  ראשית 
יוכל   לא  מקרה  ובכל  מספיק,  ויודע  גדול  ת"ח  כבר  שהוא 
לדעת את כל התורה, ועדיף ללמוד חכמות שיותר נחשבות  

להוסי מאשר  האדם  בני  ובהבנתה.  בעיני  התורה  בידיעת  ף 
ואם האדם לא שומע בקול היצר לבטל מלימוד התורה היצר 
יפתה את האדם לקנא בחבריו החכמים ממנו ולמצוא בהם 
או   בחכמתם  ממנו  הפחותים  באלו  לזלזל  וכן  חסרונות, 
עליהם   ולהתגאות  אותם  ולשנוא  שלהם,  ד'  בעבודת 

יודע הכל ואין   מי שמבין  ולביישם, ולחשוב כאילו הוא כבר 
ואם   הקב"ה.  את  כמוהו  שעובד  מי  ואין  התורה,  את  כמוהו 
בני האדם   יחשוב שבגללו  ממנו  יותר  ד'  מי שעובד את  יש 
לו   לקלקל  צריך  ולכן  כראוי,  אותו  מחשיבים  לא  והקב"ה 
ולגנותו. ועל האדם לזכור שחובתו לכבד ולאהוב את עובדי  

כך   יעשה  לא  ואם  ד',  ואהבת  ד'  כבוד  בכלל  שזה  יענש  ד', 
 כמו שנענשו מרים וקורח. )פרק ה'(.

מפני שרוב    על האדם לטהר ליבו ומחשבותיו לעבודת ד'
שבליבו   ממה  נובעים  לרע  או  לטוב  האדם  מעשי 
לשמה,   תהיה  ד'  שעבודת  להשתדל  ועליו  ובמחשבותיו, 
בפרקים   שנזכרו  הטעויות  מכל  יכולתו  בכל  ולהזהר 

מקובלים לפני ד',  הקודמים, כדי שלא לעמול לריק אלא יהיו 
ומעט   פגם,  וללא  נקיים  יהיו  שמעשיו  שיוכל  ככל  וישתדל 
מעשים שאינם   הרבה  כמו  שוים  המחשבה  בנקיות  מעשים 

 בנקיות המחשבה.

ד'   בעבודת  שיש  לנסיונות  מעטות  דוגמאות  הם  הנ"ל  כל 
כי   הנסיונות,  רבוי  מחמת  האדם  יתרפה  אל  אולם  לשמה, 

גדו  הנסיונות  יותר,  יקר  שהדבר  ידע  ככל  והמבין  יותר,  לים 
 גודל המעלה שיש בזה. 

 העובדים את ד' בלב שלם למען שמו הגדול. ויה"ר שנהיה מ
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