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העה"ג ע' ינחש יעפדתאן שלפט"א
יעשת תשעפ תשע"ד

בשבת קודש הבא עלינו לטובה בקריאה שאנו 

לא  מסיימים  אנו  מסעי,  פרשת  בתורה  קוראים 

גם  אלא  "במדבר",  ספר  כל  של  הקריאה  את  רק 

הספרים:  ארבעת  כל  של  זו  בשנה  הקריאה  סיום 

ויקרא, במדבר", ובשבת הבאה  "בראשית, שמות, 

שבת חזון שלפני תשעה באב, אנו מתחילים את 

בפרשת דברים, וכך בכל  "דברים"  הקריאה בספר 

שנה ושנה בשבתות של בין המצרים, אנו מחברים 

את חמשה חומשי התורה, על ידי שאנו מסיימים 

את הקריאה בארבעת הספרים של חומשי התורה 

ומחברים אותם עם הספר החמישי, ]אלא שבשנה 

מחוברות,  ומסעי  מטות  פרשיות  שתי  פשוטה 

ואילו בשנה מעוברת כמו בשנה זו הן נפרדות[.

הנה כי כן דבר בעתו מה טוב להתבונן, לפי מה 

שמבואר בגמרא )מגילה לא:( כי עזרא הסופר תיקן 

השנה  שבתות  בכל  הפרשיות  קריאת  סדר  את 

בכוונה מיוחדת, מה ראה על ככה לקשר בכל שנה 

סיום  את  המצרים,  בין  ימי  של  שבתות  בג'  ושנה 

הקריאה בארבעת הספרים הראשונים עם התחלת 

לו  שהיתה  ברור  והרי  החמישי,  בספר  הקריאה 

בשנים  זה  ענין  ביארנו  ]כבר  בזה  עמוקה  כוונה 

שעברו בכמה דרכים, ועוד לאלוק מילין לבאר ענין 

זה כדרכה של תורה הנדרשת בשבעים פנים[.

 עבפ פהושע תנצח איפקועוש
בתנועת פדו וגועם להעפגתו

פתח דברינו יאיר במה שמצינו בגמרא )חגיגה 

גדול לכל ישראל  בו חיזוק  נפלא, שיש  ה:( סיפור 

בימים הללו של בין המצרים, שבהם אנו מתאבלים 

ז"ל  חכמינו  ובכן  והגלות.  המקדש  בית  חורבן  על 

רבי  האלקי  התנא  של  חכמתו  על  לנו  מספרים 

יהושע בן חנניה, שנהג להתווכח עם אפיקורסים 

שונאי ישראל בפני קיסר רומי, ובגודל חכמתו של 

רבי יהושע תמיד יצא וידו על העליונה.

וילך  בפרשת  שכתוב  מה  על  מבוסס  הסיפור 

)דברים לא-יח(: "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא", 

ועל כך הביאו בגמרא מה שאמר רב יוסף, כי אפילו 

בזמן שהקב"ה מסתיר פניו מישראל, עם כל זאת: 

ידי  ובצל  נא-טז(  )ישעיה  שנאמר  עלינו,  נטויה  "ידו 

כסיתיך". מספרים לנו חכמינו ז"ל על כך:

בי קיסר, אחוי  בן חנניה הוה קאי  יהושע  "רבי 

מריה  דאהדרינהו  עמא  אפיקורסא,  ההוא  ליה 

לאפיה מיניה, אחוי ליה ידו נטויה עלינו. אמר ליה 

קיסר לרבי יהושע, מאי אחוי לך, עמא דאהדרינהו 

נטויה  ידו  ליה  מחוינא  ואנא  מיניה,  לאפיה  מריה 

ליה,  אחוית  מאי  מינא,  לההוא  ליה  אמרו  עלינו. 

לא  לך,  אחוי  ומאי  מיניה,  מריה  דאהדרינהו  עמא 

ידענא, אמרו, גברא דלא ידע מאי מחוו ליה במחוג 

יחוי קמי מלכא, אפקוהו וקטלוהו".

בהרחבה  הסיפור  הוא  הנה  הרבים  לתועלת 

עמד  חנניא  בן  יהושע  רבי  התנא  קודש:  בלשון 

מולו עמד אפיקורס שביקש  לפני הקיסר, כאשר 

כלום  אמר  לא  האפיקורס  ולביישו.  בו  להתגרות 

לו  לרמז  כדי  יהושע,  מרבי  פניו  את  סובב  אלא 

בכך שהקב"ה כביכול סובב את פניו מישראל, כמו 

שכתוב: "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא".

לו  והשיב  כוונתו,  את  מיד  תפס  יהושע  רבי 

לרמז  ונתכוון  ידו,  את  שנטה  ידי  על  משלו  ברמז 

בכך כי אפילו בגלות כאשר הקב"ה מסתיר פניו עם 

כל זאת: "ידו נטויה עלינו". האפיקורס לא הבין כלל 

מה שרמז לו רבי יהושע בנטיית ידו, אבל התבייש 

יעבור  שהדבר  וקיווה  הקיסר,  בפני  בכך  להודות 

בשלום בלי שמישהו ירגיש שלא הבין הרמז.

בין  הרמזים  חילופי  הקיסר  ראה  כאשר 

חילופי  כי  מיד  הבין  יהושע,  לרבי  האפיקורס 

לכן  היהודים,  על  ויכוח  מכילים  הללו  הרמזים 

פנה לרבי יהושע ביחידות ושאל אותו, מה נתכוון 

האפיקורס להראות לך כאשר סיבב את פניו, השיב 

לו רבי יהושע, שהראה לו כי ישראל הם עם שהאדון 

שלהם הפנה את פניו מהם, שאל אותו הקיסר שוב, 

ומה התכוונת להראות לו בנטיית ידך, השיב לו רבי 

יהושע שרמז לו בכך כי "ידו נטויה עלינו".

אם  האפיקורס  את  לבחון  השרים  ביקשו 

שאלו  יהושע,  רבי  של  הרמזים  את  הבין  הוא  גם 

אותו מה הראית לרבי יהושע, אמר להם הראיתי 

לו שהקב"ה סובב את פניו מישראל. שאלו אותו 

שוב, ומה הראה לך רבי יהושע בנטיית ידו, הודה 

שרי  הביעו  הרמז,  את  הבין  שלא  האפיקורס 

להבין  מסוגל  שאינו  אדם  פליאתם,  את  הקיסר 

הקיסר  לפני  שיעמוד  ראוי  האם  לו  מרמזים  מה 

להתווכח עם אחרים, הוציאוהו והרגוהו.

בפאוע נשגב של ה"תשך חכתה"

יחד  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

של  הנשגב  בביאורו  התורה,  בנועם  להשתעשע 

ג-יג(,  שמות  )פרשת  חכמה"  ה"משך  הגדול  הגאון 

בין  שהיה  הוויכוח  לבאר  אורה  שערי  לנו  שפתח 

רבי יהושע לאפיקורס, על פי מה שדרשו בגמרא 

עמי  כל  "וראו  כח-י(:  )דברים  הפסוק  על  ו.(  )ברכות 

הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, רבי אליעזר 

הגדול אומר, אלו תפילין שבראש". מבואר מזה כי 

עמי הארץ יראים מהתפילין של ראש. אך לעומת 

זה דרשו בגמרא )מנחות לז:( על הכתוב )שמות יג-ט(: 

"והיה לך לאות על ידך" - "לך לאות ולא לאחרים 

לאות". מבואר מזה כי התפילין של יד הוא בסתר 

ולא בגלוי כתפילין של ראש. 

כי  נפלא,  יסוד  חכמה"  ה"משך  אומר  זה  לפי 

בזמן שבית המקדש היה קיים או בגאולה העתידה 

שהשגחת ה' גלויה לעין כל, מאיר הקב"ה לישראל 

של  בתפילין  גם  אלא  יד  של  בתפילין  רק  לא 

הגוים  על  פחד  להפיל  כדי  לכל,  גלוי  שהוא  ראש 

בבחינת: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך 

בזמן  אולם  שבראש".  תפילין  אלו  ממך,  ויראו 

הגלות שההשגחה היא בסתר, מנהיג הקב"ה את 

ישראל רק בתפילין של יד שהוא מוסתר בבחינת: 

"לך לאות ולא לאחרים לאות". והרמז בזה שאפילו 

בסתר  ישראל  על  הקב"ה  משגיח  הגלות  בזמן 

המדרגה בתפילין של יד.

חומר  כמין  חכמה"  ה"משך  מבאר  זו  בדרך 

כי  יהושע,  לרבי  האפיקורס  בין  שהיה  הוויכוח 

סיבוב  בתנועת  יהושע  לרבי  הראה  האפיקורס 

ראשו, שהקב"ה החזיר את פניו מישראל ככתוב: 

העבודה בשבתות בפן התצעפם

 חפבוע ד' חותשפם כנגד תיפלפן של עאש
עם החותש החתפשפ כנגד תיפלפן של פד
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"ואנכי הסתר אסתיר פני", כדי לרמז בכך שבגלות 

ראש,  של  בתפילין  עליהם  מתגלה  הקב"ה  אין 

המפיל אימה ופחד על כל עמי הארץ. על כך הראה 

כי  עלינו",  נטויה  "ידו  ידו:  בתנועת  יהושע  רבי  לו 

ישראל  על  הקב"ה  משגיח  עדיין  בגלות  אפילו 

בסתר בבחינת בתפילין של יד.

תיפלפן של פד ושל עאש בבחפנת: 
"אהפה אשע אהפה"

בדרך  חכמה"  ה"משך  מבאר  האמור  פי  על 

אל  משה  "ויאמר  ג-יג(:  )שמות  שכתוב  מה  נפלא 

האלקים, הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם 

אלקי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי מה שמו 

אהיה  משה  אל  אלקים  ויאמר  אליהם.  אומר  מה 

אהיה  ישראל  לבני  תאמר  כה  ויאמר  אהיה,  אשר 

וצריך ביאור מה שהזכיר הקב"ה  שלחני אליכם". 

אשר  "אהיה  אהיה:  פעמים  ב'  דבריו  בתחילת 

אהיה", ובסוף דבריו רק פעם אחת: "אהיה שלחני 

אליכם".

אך לפי האמור הביאור בזה, על פי מה שכתב 

אדם  "חייב  הי"ד(:  פ"ד  תפילין  )הלכות  הרמב"ם 

יסיח  שלא  עליו,  שהן  זמן  כל  בתפילין  למשמש 

גדולה  שקדושתן  אחד,  רגע  אפילו  מהן  דעתו 

אחד  שם  אלא  בו  אין  שהציץ  הציץ,  מקדושת 

של  שם  ועשרים  אחד  בהן  יש  ואלו  לה'[,  ]קודש 

יד".  בשל  וכמותן  ראש  בשל  ]הוי"ה[  ה"א  יו"ד 

מבואר מזה כי בתפילין של ראש ישנם כ"א שמות 

הוי"ה וכן בתפילין של יד. 

הנה כי כן זהו שגילה הקב"ה למשה במצרים 

"ויאמר אלקים אל משה אהיה  שתי הנהגות אלו: 

אשר אהיה", כלומר זהו שמי שכאשר אני מתגלה 

הוא  אז  הטבע,  מדרך  למעלה  נסית  בהנהגה 

הן  מתגלה  אני  כי  אהיה",  אשר  "אהיה  בבחינת: 

שם  כמנין  אזכרות  כ"א  בו  שיש  יד  של  בתפילין 

אהי"ה, והן בתפילין של ראש שיש בו גם כן כ"א 

על  פחד  להפיל  כדי  אהי"ה,  שם  כמנין  אזכרות 

הגוים בתפילין של ראש המגולה.

"ויאמר  למשה:  הקב"ה  הוסיף  כך  אחר  אולם 

כי  אליכם".  שלחני  אהיה  ישראל  לבני  תאמר  כה 

הסתר  כשיש  הגלות  זמן  על  הקב"ה  לו  רמז  בכך 

ישראל  על  מתגלה  הקב"ה  אין  אז  אשר  פנים, 

אם  כי  ראש,  של  תפילין  של  הוי"ה  שמות  בכ"א 

בכ"א שמות הוי"ה של תפילין של יד, והרי זה רק 

שם אהי"ה אחד שעולה כ"א כנגד כ"א שמות שיש 

בתפילין של יד.

ראש  של  התפילין  ענין  זה  לפי  לבאר  והוסיף 

ששנינו  מה  פי  על  הארץ,  עמי  על  פחד  שמפיל 

ושתים  ארבעים  בן  "שם  עא.(:  )קידושין  בגמרא 

צנוע  שהוא  למי  אלא  אותו  מוסרים  אין  אותיות 

בטהרה,  והמשמרו  בו  והזהיר  היודעו  וכל  ועניו... 

על  מוטלת  ואימתו  למטה,  ונחמד  למעלה  אהוב 

הבריות". לכן בזכות תפילין של ראש שמניחים רק 

מ"ב  על האדם  יש  אז  יד, אשר  אחרי תפילין של 

הארץ  עמי  על  פחד  הקב"ה  מפיל  הוי"ה,  שמות 

בבחינת: "אימתו מוטלת על הבריות". 

 “ועוד פדו נטופה”
לשתוע עלפנו בפד שתאל

של  הנפלא  לביאור  סימוכין  להביא  ונראה 

ה"משך חכמה", כי מה שנטה רבי יהושע את ידו 

נתכוון לרמז על תפילין של יד שהקב"ה שומר בו 

המהרש"א  של  הטהורה  ממשנתו  בגלות,  עלינו 

בחידושי אגדות )חגיגה שם(, שביאר שם מה שנטה 

שהזכיר  לביטוי  המקור  כי  ידו,  את  יהושע  רבי 

הנביא  בדברי  הוא  עלינו"  נטויה  "ידו  יהושע:  רבי 

"כי מאסו את תורת ה' צבאות ואת  )ישעיה ה-כד(: 

אמרת קדוש ישראל נאצו, על כן חרה אף ה' בעמו 

ויט ידו עליו ויכהו... בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו 

נטויה".

הסיום:  כי  מבואר  יהושע  רבי  מדברי  והנה 

של  שידו  לרעה,  פירושו  אין  נטויה",  ידו  "ועוד 

הקב"ה עוד נטויה להעניש את ישראל ח"ו, אלא 

שהסתיר  הגם  כי  ישראל,  לטובת  בזה  הכוונה 

כל  עם  מהם,  אפו  שב  ולא  מישראל  פניו  הקב"ה 

ידו נטויה לגונן ולשמור עליהם. ומבאר  זאת עוד 

)מנחות  בגמרא  המבואר  פי  על  הענין  המהרש"א 

לו:(, כי כשנזכר בכתוב סתם יד הרי היא יד שמאל, 

ידי  "אף  )ישעיה מח-יג(:  ומביא ראיה ממה שכתוב 

יד  שסתם  הרי  שמים",  טפחה  וימיני  ארץ  יסדה 

היא שמאל.

נמצא לפי זה כי מה שכתוב: "ועוד ידו נטויה" 

פי  על  הוא  הענין  וביאור  שמאל.  יד  על  הכוונה 

מדת  של  הפעולה  על  רמז  היא  ימין  יד  כי  הידוע 

של  פעולה  על  רמז  היא  שמאל  יד  ואילו  החסד, 

במאמר  זוהר  בתיקוני  לזה  והמקור  הדין,  מדת 

פתח אליהו )הקדמה יז.(: "חסד דרועא ימינא, גבורה 

גבורה  ימין,  זרוע  "חסד  פירוש:  שמאלא".  דרועא 

זרוע שמאל". והנה מקרא מלא דיבר הכתוב )איכה 

בגלות  כי  מבואר  הרי  ימינו",  אחור  "השיב  ב-ג(: 

שהדין שולט בה השיב הקב"ה את יד ימינו שהיא 

מדת החסד אחור.

"ועוד  הנביא  מעתה מבואר היטב מה שאמר 

שהשיב  בגלות  שאפילו  ללמדנו  כדי  נטויה",  ידו 

החסד  פעולת  אין  כי  אחור,  ימינו  יד  את  הקב"ה 

קיים,  היה  המקדש  שבית  בזמן  שהיה  כמו  גלויה 

לשמור  נטויה  השמאלית  ידו  עוד  זאת  כל  עם 

עלינו בגלות. וזהו שהראה האפיקורס לרבי יהושע 

בגלות  שהרי  מאתנו,  פניו  את  הסתיר  שהקב"ה 

מדת  שהיא  ימינו  יד  את  אחור  הקב"ה  השיב 

ידו:  בתנועת  יהושע  רבי  לו  השיב  כך  על  החסד, 

ידו  עוד  שמאל  ביד  אפילו  כי  נטויה",  ידו  "ועוד 

נטויה לשמור עלינו עכדה"ק.

מה  כי  המהרש"א,  מדברי  למדים  נמצינו 

כדי  הוא  השמאלית,  ידו  את  יהושע  רבי  שפשט 

הנטויה  הקב"ה  של  השמאלית  ידו  על  לרמז 

לשמור עלינו בגלות, והרי זה מתאים להפליא עם 

הביאור של ה"משך חכמה", כי רבי יהושע נתכוון 

לרמז בזה כי "עוד ידו נטויה" לשמור עלינו בבחינת 

תפילין של יד שמניחים על היד השמאלית. 

 עבפ פהושע הבפא להעפגת
האיפקועש בפד שתאלו

תבלין  להוסיף  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

השיב  שבגלות  אמת  הן  כי  המהרש"א,  לדברי 

בגלות  שיהיו  כדי  אחור,  ימינו  יד  כביכול  הקב"ה 

עם  לתקן,  צריכים  שהם  מה  כל  יתקנו  אשר  עד 

את  מֵצרים  העולם  אומות  רשעי  כאשר  זאת  כל 

ישראל יותר ממה שניתנה להם רשות, עד שאינם 

עם  אז  כי  בגלות,  התיקונים  את  לתקן  מסוגלים 

ישראל  על  הדין  נמשך  שממנה  שמאל  יד  אותה 

כדי  הרשעים  את  הקב"ה  מכה  עצמה  בה  בגלות, 

לשמור על ישראל. וזהו שאמר הנביא: "בכל זאת 

לא שב אפו" מישראל בגלות, אך עם כל זאת "ועוד 

 הטעם שאנו תשפפתפם כל שנה בפן התצעפם
אעבעה חותשפם ותחבעפם אותם עם השיע החתפשפ דבעפם

 תשך חכתה: בזתן של גאולה הנהגת הקב”ה הפא
בבחפנת תיפלפן של עאש התיפל יחד על כל האותות

 בזתן הגלות ההנהגה הפא בהשתע בבחפנת תיפלפן של פד
שנאתע בו: “לך לאות, ולא לאחעפם לאות”

 שית אתת: ד’ חותשפם העאשונפם כנגד תיפלפן של עאש,
שיע דבעפם “תשנה תועה” כנגד תיפלפן של פד
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ידי  על  זו  שמאל  ביד  עלינו  לשמור  נטויה",  ידו 

שמכה בה שונאי ישראל.

רבי  של  חכמתו  עומק  להבין  לנו  יאיר  מעתה 

ישראל  על  ללעוג  ביקש  שהאפיקורס  יהושע, 

מהם  פניו  את  הסתיר  שהקב"ה  רומי,  קיסר  בפני 

להנהיג  שלא  אחור  ימינו  יד  השיב  שהרי  בגלות, 

אותם במדת החסד, על כך השיב לו התנא הקדוש 

את  שנטה  ידי  על  אפים  אחת  מנה  יהושע  רבי 

ידו"  "עוד  בגלות  אפילו  כי  לרמז  השמאלית,  ידו 

השמאלית "נטויה" לשמור על ישראל.

יהושע את  רבי  זו שפשט  ידי פעולה  על  והנה 

ידו השמאלית כנגד האפיקורוס, המשיך בקדושת 

כי  האפיקורס,  על  שמאל  מיד  הדין  תוקף  את  ידו 

שלא  האפיקורס  של  להריגתו  גרמה  זו  יד  תנועת 

השכיל להבין את הרמז של רבי יהושע, ובכך נתגלה 

לקיסר ושריו שאמנם כן אפילו בגלות המר "עוד ידו 

נטויה", הקב"ה שומר על ישראל גם ביד שמאל, על 

ידי הדין שהוא מביא על ראש אויבי ישראל.

הנה כי כן ירווח לנו להבין דברי ה"משך חכמה" 

זוכים  אנו  אין  שבגלות  אמת  הן  כי  שאת,  ביתר 

להנהגה של התפילין של ראש שמפיל אימה ופחד 

על כל הגוים, אך לעומת זה אנו זוכים להנהגה של 

תפילין של יד שהוא על יד שמאל, להמשיך משם 

מדת הדין הקשה על שונאי ישראל הרוצים להצר 

את צעדיהם של ישראל.

)יומא  בגמרא  ששנינו  מה  בזה  לבאר  יומתק 

סט:(: "אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן אנשי 

כנסת הגדולה, שהחזירו עטרה ליושנה, אתא משה 

אמר האל הגדול הגיבור והנורא, אתא ירמיה ואמר 

אמר  לא  נוראותיו,  איה  בהיכלו  מקרקרין  נכרים 

בבניו  משתעבדים  נכרים  אמר  דניאל  אתא  נורא, 

]אנשי  אינהו  אתו  גיבור.  אמר  לא  גבורותיו,  איה 

גבורותיו  היא  זו  אדרבה  ואמרו,  הגדולה[  כנסת 

שכובש את רצונו שנותן ארך אפים לרשעים, ואלו 

היאך  הקב"ה,  של  מוראו  שאלמלא  נוראותיו  הן 

אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות".

ירמיה  כי  בזה,  הביאור  לומר  יש  האמור  לפי 

ודניאל ביטלו את התארים "גיבור ונורא", בחשבם 

ומנהיג את  ימינו אחור  בגלות שהקב"ה השיב  כי 

ישראל במדת הדין, איה נוראותיו, איה גבורותיו, 

עד שבאו אנשי כנסת הגדולה וגילו כי ביד שמאל 

ישראל  על  הקב"ה  שומר  הדין,  מדת  עצמה 

נמצא  לישראל.  המציקים  בגוים  נקמה  לעשות 

גבורותיו של  הן  והן  נוראותיו  הן  הן  בגלות  גם  כי 

שמנהיג  שמאל  ביד  הגוים  את  שמעניש  הקב"ה, 

בה את ישראל בגלות.

יתעון חפדה שתותה בדבעפ העתב"ם

ועתה בא וראה כי על פי דברי ה"משך חכמה" 

בדברי  סתומה  חידה  לפתור  פתח  לנו  יפתח 

תענית  )הלכות  באב  תשעה  בדיני  שכתב  הרמב"ם 

"ומקצת החכמים נוהגין שלא להניח בו  פ"ה הי"א(: 

תפילין של ראש". ובפשטות הכוונה בזה כמבואר 

המצוות  בכל  חייב  "אבל  יא.(:  )ברכות  בגמרא 

האמורות בתורה, חוץ מן התפילין שהרי נאמר בהם 

פאר, שנאמר )יחזקאל כד-יז( פארך חבוש עליך".

והנה מלשון הרמב"ם שכתב כי מקצת החכמים 

נהגו שלא להניח בתשעה באב "תפילין של ראש", 

משמע שהיו מניחים תפילין של יד, ולפי זה צריך 

לומר כי מה שנאמר: "פארך חבוש עליך" קאי על 

תפילין של ראש, כמו שפירש הרד"ק )יחזקאל שם(: 

שבראש,  תפילין  אלו  פארך  פירשו  ז"ל  "ורבותינו 

וכן תרגם יונתן טוטפתך יהוין עלך", שהוא תפילין 

של ראש שנקרא בתורה טוטפות.

מגדים"  ה"פרי  הגדול  הפוסק  מפרש  וכן 

כוונת  א(  ס"ק  תקנה  סימן  )או"ח  אברהם"  ב"אשל 

י"א,  הלכה  מתענית  פ"ה  ז"ל  "וברמב"ם  הרמב"ם: 

יש שאין נוהגין להניח תפילין של ראש, משמע של 

יד מניחין, דראש נקראין פאר וצריך עיון, ובאבל יום 

א' אף של יד אין מניח". כפי הנראה נתכוון ה"פרי 

בתשעה  מדוע  הרמב"ם,  על  להקשות  מגדים" 

תפילין  רק  להניח  שלא  חכמים  מקצת  נהגו  באב 

כן  גם  שפטור  ראשון  ביום  אבל  ואילו  ראש,  של 

מתפילין מטעם שהתפילין נקראים פאר, פטור גם 

מתפילין של יד.

הן  כי  לומר,  יש  חכמה"  ה"משך  דברי  לפי  אך 

אמת שעיקר התואר "פאר" הוא על תפילין של ראש, 

אבל למעשה הוא שם התואר על שני התפילין של 

ראש ושל יד גם יחד, ולכן אבל פטור מלהניח תפילין 

נהגו  ותפילין של ראש, אולם בתשעה באב  יד  של 

אותם חכמים רק שלא להניח תפילין של ראש, אבל 

יד מניחים, כדי לרמז כי בגלות מתגלה  תפילין של 

"לך  בבחינת:  בהסתר  יד  של  בתפילין  רק  הקב"ה 

ראש  של  התפילין  בלי  לאות",  לאחרים  ולא  לאות 

שמפיל אימה ופחד על כל עמי הארץ.

 ד' חותשפם כנגד תיפלפן של עאש
שיע דבעפם כנגד תיפלפן של פד

שסידר  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

עזרא הסופר, לסיים כל בין המצרים את הקריאה 

ויקרא,  שמות,  "בראשית,  החומשים:  בארבעת 

הקריאה  התחלת  עם  יחד  ולחברם  במדבר", 

פי  על  באב,  תשעה  לפני  עוד  "דברים"  בחומש 

ב"שפת  עינים  מאירת  יקרה  הקדמה  שמצינו  מה 

בענין  משנה(  ד"ה  תרנ"ט  שנת  דברים  )פרשת  אמת" 

חמשה חומשי תורה, המתקשרת בדרך נפלא עם 

הרעיון של ה"משך חכמה".

ותוכן דבריו הקדושים הוא, כי ארבעה ספרים 

במדבר",  ויקרא,  שמות,  "בראשית,  הראשונים: 

כנגד ארבע פרשיות שיש בתפילין של ראש,  הם 

הוא  תורה"  "משנה  הנקרא  "דברים"  ספר  ואילו 

כל  אחד  בבית  בו  שכלולים  יד,  של  תפילין  כנגד 

תורה  משנה  וכן  ראש,  של  מהתפילין  פרשיות  ד' 

והנה  לו,  הקודמים  הספרים  ארבעה  מכל  כלולה 

הדברים בלשון קדשו:

והד'  יד,  של  תפילין  בחינת  היא  תורה  "משנה 

במשנה  יש  לכן  ראש,  של  תפילין  בחינת  ספרים 

כמו  הקודמים,  ספרים  בד'  הנאמר  כל  תורה 

בתפילין של יד שכל הד' פרשיות בבית אחד, ולכן 

נקרא דברים דברי תוכחות, שהם מקרבין לבות בני 

יד  של  בתפילין  שכתוב  כמו  התורה,  אל  ישראל 

וקשרתם והוא נגד הלב".

כנגד הלב:  יד הוא  כלומר כמו שהתפילין של 

לעבודתו  לבנו  ומחשבות  תאוות  בזה  "לשעבד 

"וקשרתם  בהם:  כתוב  כן  על  אשר  שמו",  יתברך 

יתברך  לעבודתו  הלב  את  לקשר  ידך",  על  לאות 

ידי דברי התוכחות של  שמו, כן בספר דברים על 

משה רבינו, מתקשרים לבבות בני ישראל לה'.

לפי  אמת"  ה"שפת  מבאר  הדברים  בהמשך 

הספרים  ארבעת  בין  שיש  הגדול  השינוי  זה, 

לספר  ראש,  של  תפילין  כנגד  שהם  הראשונים 

 “בשוב ה’ את שפבת צפון” - בשו”ב נוטעפקון
ב’עאשפת ש’תות ו’פקעא ב’תדבע כנגד תיפלפן של עאש

 ת”ב תשעות שעבעו פשעאל בתדבע הם כנגד
ת”ב שתות הופ”ה שפש בתיפלפן של פד ושל עאש

 בעש”ט הקדוש: כתו שעבעו פשעאל ת”ב תשעות בתדבע,
כך עובעפם על כל אדם בפתפ חפפו ת”ב תשעות

 ת”ב שתות שפש בתיפלפן של פד ושל עאש,
תשפפעפם לאדם לעבוע את ת”ב תשעות חפפו על יפ ה’
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מאמר  פי  על  יד,  של  תפילין  כנגד  שהוא  דברים 

נקרא  ה'  כי שם  "וראו כל עמי הארץ  גמרא הנ"ל: 

כי  הרי  שבראש".  תפילין  אלו   – ממך  ויראו  עליך 

ישראל  עם  ה'  הנהגת  על  מורה  ראש  של  תפילין 

על  פחד  מפיל  הוא  כאשר  הטבע,  מדרך  למעלה 

כל עמי הארץ. אולם בתפילין של יד כתוב: "והיה 

לך לאות על ידך", ודרשו: "לך לאות ולא לאחרים 

הנהגת  על  מורה  יד  של  תפילין  כי  הרי  לאות". 

הקב"ה עם ישראל בדרך הטבע.

כנגד  שהם  הראשונים  הספרים  בארבעת  לכן 

תפילין של ראש, מוזכרת בהם הנהגת הקב"ה עם 

שזכו  המדבר,  דור  שהם  מצרים  יוצאי  של  הדור 

לאותות ומופתים למעלה מדרך הטבע, החל מהנס 

הגדול של קריעת ים סוף, אשר על כך אמרו בשירת 

אילי  אדום  אלופי  נבהלו  "אז  טו-טו(:  )שמות  הים 

מואב יאחזמו רעד נמוגו כל יושבי כנען", כי כן היא 

הסגולה של תפילין של ראש להפיל אימה ופחד על 

כל עמי הארץ, וכך בכל הנסים שעשה הקב"ה עם 

ישראל במדבר כמו ירידת המן לחם מן השמים.

יד,  של  תפילין  כנגד  שהוא  דברים  ספר  אולם 

אשר כאמור הם רמז על הנהגת הקב"ה עם ישראל 

בהסתר בבחינת: "לך לאות ולא לאחרים לאות", הנה 

הוא כנגד ההנהגה של הדור שנכנסו לארץ ישראל, 

העמים  עם  נלחמו  כי  הטבע  בדרך  מוסתר  שהיה 

בחרב ובחנית, והנה הדברים בלשון קדשו: 

מדרגה  שהוא  המוח  נגד  ראש  של  "ותפילין 

שלמעלה, וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך, 

דרשו על תפילין של ראש, שכן היתה הנהגת דור 

המדבר בהתגלות שלא כדרך הטבע, ומשנה תורה 

הוא הדרך שנכנסו בני ישראל לארץ ישראל, והיה 

לך לאות על ידך, לך לאות ולא לאחרים".

"בשוב ה' את שפבת צפון"

בגאולה  כי  הקדושים,  מדבריו  למדים  נמצינו 

העתידה יתגלה הקב"ה לישראל בתפילין של ראש 

ואז  הראשונים,  ספרים  ארבעת  בבחינת  שהוא 

תתקיים בנו הבטחת הכתוב: "וראו כל עמי הארץ 

ויש לומר בזה  ויראו ממך".  נקרא עליך  ה'  כי שם 

שמדבר  ישראל  זמירות  נעים  בדברי  נאה  פרפרת 

על הגאולה העתידה )תהלים קכו-א(: "שיר המעלות 

בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים".

להתגלות  הקב"ה  ישוב  לבוא  לעתיד  פירוש, 

שנתגלה  ראש,  של  תפילין  של  ה'  בשם  עלינו 

להפיל  כדי  קיים,  היה  המקדש  שבית  בזמן  עלינו 

אימה ופחד על כל עמי הארץ, והנה לפי המבואר 

הרי גילוי זה יהיה על ידי אור התורה של ארבעת 

כנגד תפילין של ראש,  הספרים הראשונים שהם 

באומרו:  זה  ענין  לרמז  המלך  דוד  נתחכם  לכן 

נוטריקון  בשו"ב   - ציון"  שיבת  את  ה'  "בשוב 

יתגלה  ידם  על  ב'מדבר,  ו'יקרא  ש'מות  ב'ראשית 

הקב"ה בשם ה'.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין חכמתו 

שנה  בכל  להשלים  שסידר  הסופר,  עזרא  של 

בארבעת  הקריאה  את  המצרים  בין  בשבתות 

ויקרא,  שמות,  "בראשית,  הראשונים:  החומשים 

במדבר", ולחברם יחד עם הקריאה בחומש "דברים" 

עוד לפני תשעה באב, שהרי כפי המבואר מתגלה 

בהסתר  יד  של  בתפילין  רק  בגלות  אלינו  הקב"ה 

בבחינת: "לך לאות ולא לאחרים לאות".

הקריאה  את  לסיים  טוב  מה  בעתו  דבר  לכן 

תפילין  כנגד  שהם  הראשונים  הספרים  בארבעת 

של ראש, ולחברם יחד עם הספר החמישי שהוא 

יד, כדי לעשות בכך פועל דמיון  כנגד תפילין של 

ויחברו  ראש  של  בתפילין  יתגלה  הקב"ה  שגם 

הגאולה  של  גלויה  בהנהגה  יד,  של  התפילין  עם 

העתידה שאז תתקיים בנו הבטחת הכתוב: "וראו 

כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך".

 ת"ב תשעות כנגד ת"ב שתות
בתיפלפן של פד ושל עאש

לבאר  תבלין,  להוסיף  טוב  דבר  לבי  רחש 

החומשים:   ארבעת  את  הקב"ה  שסיים  מה  בזה 

כנגד  שהם  במדבר",  ויקרא,  שמות,  "בראשית, 

פרשת  עם  ראש,  של  תפילין  פרשיות  ארבעה 

שנסעו  המסעות  מ"ב  כל  בה  שמפורשים  מסעי 

הפסוק  על  רש"י  שפירש  כמו  במדבר,  ישראל 

)במדבר לג-א(: "אלה מסעי – אין כאן אלא ארבעים 

ושתים מסעות".

כנגד  הם  הספרים  שד'  אמת  הן  כי  לומר  ויש 

תפילין של ראש, אך עם כל זאת מאחר שמבואר 

בגמרא )מנחות לו.(: "כל זמן שבין עיניך יהו שתים". 

פירוש, שאסור ללבוש תפילין של ראש בלי תפילין 

מסעי  פרשת  בפרשתנו  הקב"ה  רמז  לכן  יד,  של 

הקשר בין תפילין של יד עם תפילין של ראש, כי 

מהם  אחד  בכל  יש  הרמב"ם  בדברי  המבואר  כפי 

הוי"ה  שמות  מ"ב  יש  יחד  ובשניהם  שמות,  כ"א 

המכוונים כנגד מ"ב המסעות.

למ"ב  מסעות  מ"ב  בין  הקשר  לבאר  ונראה 

שמות שיש בתפילין של יד ותפילין של ראש, על פי 

מה שהביא ב"דגל מחנה אפרים" )ד"ה ויכתוב משה( 

חידוש גדול בשם זקינו מרן רבי ישראל הבעש"ט 

הקדוש זי"ע, כי אצל כל אחד מישראל ללא יוצא 

מן הכלל, מיום היוולדו לתוך מדבר השממה של 

יום מותו, עוברים עליו כל אותם  העולם הזה עד 

שהוא  עד  במדבר,  ישראל  שעברו  המסעות  מ"ב 

זוכה להיכנס בארץ החיים בעולם הנשמות, והנה 

הדברים בלשון קדשו:

"דע ששמעתי בשם אדוני אבי זקיני זללה"ה, 

מיום  אדם  כל  אצל  והם  מ"ב,  היו  המסעות  כל  כי 

מיום  כי  זה,  ולהבין  עולמו.  אל  שובו  עד  היוולדו 

יציאת  בחינת  הוא  אמו  מרחם  והוצאתו  הלידה 

מצרים כנודע, ואחר כך נוסע ממסע למסע עד בואו 

המסעות  נכתבו  ובודאי  העליונה...  החיים  לארץ 

בתורה, להורות הדרך הישר לאיש הישראלי, לידע 

הדרך אשר ילך בו כל ימי חייו ליסע ממסע למסע... 

והוא שאמר הכתוב, אלה מסעי בני ישראל ויכתוב 

פירוש  ה',  פי  על  למסעיהם  מוצאיהם  את  משה 

משה כתב בתורה המסעות איך הם עומדים ברומו 

עד  אמו  מרחם  האדם  יציאת  מתחילת  עולם,  של 

בואו לארץ החיים העליונה, כדי שידע האדם הדרך 

אשר ילך בה על פי ה'".

המסעות  מ"ב  כי  נראה  נתבונן  כאשר  והנה 

חלקים,  לשני  מתחלקים  חייו  בימי  אדם  שעובר 

כאשר  ראש,  של  תפילין  בבחינת  הם  אחד  חלק 

אדם רואה ומרגיש בגלוי את השגחת הקב"ה עליו 

הוא  שני  וחלק  עליך",  נקרא  ה'  שם  "כי  בבחינת: 

שאינו  פנים  הסתר  של  במצב  נמצא  אדם  כאשר 

הוא  זאת  כל  עם  אך  הקב"ה,  הנהגת  את  מרגיש 

בבחינת  בהסתר,  עליו  שומר  שהקב"ה  מאמין 

תפילין של יד: "לך לאות ולא לאחרים לאות". 

לנו הקב"ה  נתן  זה  כי מטעם  יש לומר  מעתה 

מצות הנחת תפילין של יד ותפילין של ראש, שיש 

אשר  מסעות,  מ"ב  כנגד  הוי"ה  שמות  מ"ב  בהם 

נאמר בהם )במדבר ט-יח(: "על פי ה' יסעו בני ישראל 

יד  של  תפילין  מצות  בזכות  וכך  יחנו",  ה'  פי  ועל 

ושל ראש שאנו מניחים כל יום אשר יש בהם מ"ב 

שמות הוי"ה, אנו זוכים להשלים את מ"ב המסעות 

שכל אחד מאתנו עובר בימי חייו בבחינת: "על פי 

ה' יסעו בני ישראל ועל פי ה' יחנו".

בתורה  הקב"ה  לנו  רמז  זה  שרעיון  לומר  ויש 

בין  ידכה ולטוטפות  "והיה לאות על  יג-טז(:  )שמות 

הכוונה  ממצרים".  ה'  הוציאנו  יד  בחוזק  כי  עיניך 

ממצרים  הקב"ה  אותנו  כשהוציא  כמו  כי  בזה 

עברנו מ"ב מסעות על פי ה', כך על ידי תפילין של 

לעבור  נוכל  שמות,  מ"ב  בהם  שיש  ראש  ושל  יד 

בסייעתא  ה'  פי  על  החיים  של  מסעות  מ"ב  את 

דשמיא אמן כן יהי רצון.
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