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 ד"בס

 אילן-אוניברסיטת בר

 לשכת רב הקמפוס                                                     הפקולטה למדעי היהדות 
 

י ו

                                                          

 ד ף  ש ב  ע 
 ד"תשס ,עקבפרשת                       מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                              

 560 מספר                                                                    ש הלנה ופאול שולמן "ע        
 

 שני זוגות תפילין
 

 :מצוות תפילין מוזכרת ארבע פעמים בתורה
 ".ולזכרון בין עיניך, והיה לך לאות על ידך" –) ט: יג'שמ(בפרשת קדש לי כל בכור  )א
 ".ת בין עיניךולטוטפֹ, על ידכהוהיה לאות " –) טז: יג'שמ(אך בפרשת והיה כי יִב )ב
 ".ת בין עיניךטפֹוהיו לטֹ, וקשרתם לאות על ידך" –) ח: ו'דב(בפרשת שמע  )ג
ת בין והיו לטוטפֹ, על ידכםלאות תם וקשרתם אֹ" –) יח: יא'דב(ע ובפרשת והיה אם שמֹ )ד

 ."עיניכם
ק מהלכות חל. מעט מקרא והרבה הלכות המסתעפות ממנוגם במצווה זו יש , כמו בהרבה מצוות

 חלק אחר ;והפרשיות שמכניסים לתוכן, תפירתן, צורתן, כגון צבען,  הלכה למשה מסיניןתפילין ה
יש מחלוקת , אבל.  רצועות התפילה של ידן שלכגון צורת כריכת, מהלכות תפילין תלוי במנהגים

כך  כסידורן בתורה -על פי שיטה אחת . קדומה לגבי סדר ארבעת הפרשיות של תפילה של ראש
 "אךוהיה כי יִב"כלומר פרשת , "הוויות באמצע" -יה יהשיטה השנעל פי  ;סידורן בתפילה של ראש

השיטה הראשונה ידועה כתפילין . "שמע" ו"קדש" נמצאות בין הפרשיות "עוהיה אם שמֹ"ופרשת 
 ,י ורבנו תם"רש,  שני ראשונים אלוואולם, ה ידועה כתפילין של רבנו תםיוהשיטה השני, י"של רש

עם  , להלכה העניין כנראה מימי התנאים ועד שהוכרעשהתמשכה, רק מייצגים מחלוקת קדומה
כי  אך יש ראשונים שכתבו ,י"מפורש כרש) סוף פרשת בא(במכילתא . ועל כך בהמשך, הסתייגות

 . כשיטת רבנו תם1בירושלמי לסדר קדשיםראו 
ון בקיום המצווה נשתכחו יש הסוברים שעקב רפי? איך נוצרה מחלוקת במצווה כה נפוצה

אך כדי לאחד את המנהגים , שמדין תורה אין הקפדה על סידור הפרשיות,  ויש הסוברים,הלכותה
דבר . עדיין היו כאלו שהחזיקו בתפילין של אבותיהםלמרות זאת ו ,נקבעה שיטה אחת לכל ישראל

חד את המנהגים על ידי ורבי אבהו אי,  היו מנהגים שונים;דומה קרה בנוגע לתקיעת התרועה בשופר
לא תיקנו לקיים את האפשרות ,  לעומת זאת, בתפילין2.תקיעת כל שלושת הקולות של תרועה

רבנו , ן"הרמב, ם"י פסקו הרמב"כשיטת רש. נחלקו בסידור הפרשיותאחרים  גם ראשונים. היהשני
, ף"הרי, ג"רש, ג"כשיטת רבנו תם פסקו רס. ש ועוד ראשונים"שיבולי הלקט והרא, א"הרשב, יונה
 3.היו מסורות חלוקות מהי סברת רב האי גאון. ד ועוד ראשונים"והראב, ח"ר

י לזוהר שתי "שו של הארו אבל לפי פיר,גם בתיקוני הזוהר מובא שיש ספק בסידור הפרשיות
כל  קוע את וחייבים לת,דומה לשיטת הזוהר שכל קולות התרועה הם אמתב זאת, השיטות הן אמת

שעל מנת לקיים את מצוות תפילין בשלמותה על פי , מכאן יוצא. לא מחמת ספקו ,יןהדצד מהקולות 
ירא שמים , היו ראשונים שסברו שמחמת הספקואכן . דכאחצריך להניח שני זוגות תפילין , הקבלה

 4.יש מקום בזרוע ובראש לשני בתים, אם בתי התפילין קטנים. דיניח שני זוגות תפילין כאח

 
 .ויףאך הוא הוכח כמז, ל פרידלנדר"י שי"ט הופיע ירושלמי לקדשים ע" תרס–ז " בשנות תרס.שכיום אין בידינו   1
 .305בדף פרשת השבוע מאמרי ראה    2
 . ריב–רב ' עמ, א"תשנ, ז"קסיני , "האם הניח רב האי גאון תפילין של רבינו תם", גרטנר' י   3
תולדות מנהג ", ל" והנ.64-51' עמ, ב"תשנ, 28 דעת, "י על מנהג הנחת שני זוגות תפילין"השפעת האר", ל"הנ  4

                             .17-5' עמ, ב"תשנ',  ח סידרא, "יוסף קארו'  של רהנחת שני זוגות תפילין עד זמנו
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, ןשניהצא ידי שניהם ויניח אך ירא שמים ֵי, ם"י ורמב" שמנהג העולם כרשבשולחן ערוך נפסק
מי . והתפילין האחרות הן כסתם רצועות,  לפי ההלכה יוצא ידי חובהן שבתפילין שהןויכוין בהנחת

 יניח תפילין של ,ומי שאינו יכול.  על סמך אותה הברכהה אחר זהיניחן בז, שאינו יכול להניחן ביחד
 . כל הדין הזה מיועד רק למי שמוחזק ומפורסם בחסידות. פילהת אחרי הת"ר

 :מחלוקת סידור הפרשיות בעקבותראינו שלוש  שיטות , אם כן
 .ה נדחתהיוהדעה השני, נוהגים רק כמותם, ם"י ורמב"מכיוון שהוכרע כדעת רש )א
  .ירא שמים יחמיר להניח גם תפילין של רבנו תם )ב
 .דכאחוגות תפילין וצריך להניח שני ז, שתי השיטות אמת )ג
 

 ?איך נוהגים בקהילות ישראל
התקבל המנהג להניח תפילין של , שהזוהר והקבלה הם מעמודי התווך שלה, עם התפשטות החסידות

נוהגים ש, ד"בחסידות חב חוץ מאשר, אנשים נשואים נוהגים כך רקבדרך כלל . ת בציבור הרחב"ר
ת לקראת סוף "מניחים תפילין של ר,  החסידותלשיטת. מגיל בר מצווהת כבר "להניח תפילין של ר

' ר ר"האדמומ חוץ ,  חסידים שמניחים שני זוגות תפילין יחדאין  כמעט .לאחריהאו , תפילת שחרית
 את ולכן יש להניח, הוא סבר כדעת המקובלים ששתי הסברות אמת. יצחק מקמרנא וחסידים בודדים

מסופר שתלמידו . א"נהגו על פי רוב לפי הכרעת הגר" מתנגדים" בקהילות ה5. יחדשני זוגות התפילין
א ענה לו שאם משום "הגר. ת" שאל אותו האם יש להניח תפילין של ר,ןיחיים מוולוז'  ר,המובהק

 זוגות תפילין 64 או 24ונצטרך להניח , הלא יש עוד כמה מחלוקות בהלכות תפילין, הספקידי לצאת 
, ת היא שהן של עולם הבא"הר נאמר שמעלת תפילין של רשבזו, חיים העיר' ר. הספקידי כדי לצאת 

שלעת זקנתם " מתנגדים"היו רבנים ממחנה ה, את למרות ז6.א ענה לו שפשט הזוהר אינו כן"והגר
רבנו תם יטען , על חלקם מסופר שחששו שכאשר יגיעו לעולם האמת. ת"התחילו להניח תפילין של ר

 ,מובןכ, על כך יש להעיר. אבל לא הניחו תפילין לפי שיטתו, הרבו ללמוד את תורתואמנם נגדם ש
 ,הירושלמי לסדר קדשים" גילוי"על אחרים מסופר שהניחו בגלל .  התחיל הספקםתבנו שלא מר

 7.ת"שהוא המקור לשיטת ר
המקובלים בחוגי .    בקהילות הספרדים ובני עדות המזרח היו רבנים שהניחו את שני הזוגות יחד

הניחו את הזוג שרבנים  היו. ספקהנהגו כך כדי לצאת ידי והאחרים , נהגו כך כי לשיטתם שניהם אמת
הרב פסק ד "בשנת תשי. אלא לפי ההלכה הפשוטה, השני בצנעה כדי שהציבור לא ינהגו כמותם

ינהג כמנהג ת "שהמניח תפילין של ר) 'ח סימן ג"או' כרך א" (ת יביע אומר"שו" יוסף בספרו ובדיהע
משום בתשובתו הוא העלה חשש ש. י" עם התפילין של רשיחדניחם יזאת אומרת לא , האשכנזים

כל ההנחה היא משום ספק ולא , ועוד. אי אפשר להניחם יחד כהלכה, התפילין בימינוגודלם של 
רו חלק עליו בספ, דיין ומקובל, שהיה פוסק, )ט" תשכ–ן "תר(הדאיה ' הרב ע. משום ששניהם אמת

 הרב 8.את הרב יוסף בשמוהזכיר שבלי , )'ד סימן ח"ב ויו"ח סימן כ"או' כרך ח" (ת ישכיל עבדי"שו"
תועלת בהנחת כלל אין , לשיטת המקובליםו , ולהניחם ביחדתפילין קטניםהדאיה פסק שניתן לעשות 

כתב ) א"כ' הל', וירא שנה א. פ" (בן איש חי"הרב יוסף חיים מבגדד בספרו ו ,ת בנפרד"תפילין של ר
מי  ו שלכאן רואים את ההבדל בין הכרעת. יחד שמימות משה ועד הגאונים היו מניחים שני זוגות

 9.)היאדהרב ה (לבין רב מקובל הפוסק לפי הקבלה, )הרב יוסף (פוסק הלכה לפי כללי הפסיקהש
ההולכים  יש, י"יש המניחים רק תפילין של רש:  את שלוש השיטות במניין אחדניתן לראותכיום 

 בסוף ת כמנהג האשכנזים"של רתפילין מניחים ואחרים ה, דכאחמניחים שני זוגות ופ הקבלה "ע
  .התפילה

                                                           
 .ה"ם תשכ-י, יצחק איזיק הקומרנה' ר, י בריל"ח   5
 .ד"ם תשל-י, ג"סימן ל, א ומנהגיו"הלכות הגר, שטרנבוך' מ    6
בגלל  לא  מעיר שאביו הניחם בנו של החפץ חיים. 27' עמ, ג"ניו יורק תשי, מכתבי הרב חפץ חיים, ל הכהן"א   7

גם ". התגלה"אלא בגלל הירושלמי ש, שבגלותו במלחמת העולם הראשונה ישב בין חסידים ורצה לנהוג כמותם
 . המשיך להניחם, אחרי שנודע לו שמדובר בזיוף

 ;'ז ',ים ופרק, ב"ג תשס"ר, ר"אר דועבודה לת, להחזיר עטרה ליושנה, לאו' על יחסו של הרב יוסף לקבלה ראה ב   8
 .בשלמותה לשיטתו רק כך ניתן לקיים מצוות תפילין , ס"ם תש-י, קונטרס עטרה ליושנה, מ הלל"הרב המקובל י

  .בשלמותה לשיטתו רק כך ניתן לקיים מצוות תפילין . שם, מ הלל"הרב המקובל י   9
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, בגמרא נאמר שיש לסדר את הפרשיות בבית התפילה של ראש מימין לשמאל.    נוסיף עוד עניין
רוב הפוסקים ת ו"י ור"רש. או מהימין של המניח, אך לא נאמר האם מהימין של המסתכל על הבית

המקובלים נוהגים להניח ". המניח"אך בספר שימושא רבא מובא כסברת , "המסתכל"סברו כסברת 
זאת אומרת שיש להם שלושה ). מלבד בערבי שבת וחג(תפילין של שימושא רבא בתפילת מנחה 

הסדר  ו,י"של רש(שהן תפילין גדולות , ושימושא רבא, ת קטנים לשחרית"י ור"רש, זוגות של תפילין
מובא רמז לשלושת זוגות ) 'שער התפילין פרק י(בספר פרי עץ חיים . למנחה) מימין של מניח -

רב שר ( "אחרית לאיש שלוםכי ) י"רש(וראה ישר ) ת"ר(ר תם ָמְש") זל: לז'תה(התפילין מהפסוק 
 ). שיש המייחסים לו את השימושא רבא–שלום 

אמנם המקובלים . ד"יטה הזאת מיוחסת לראבהש?    ומה עם שיטת המניח לפי הוויות באמצע
מובא שיש ) ג"תש, ברוקלין(ד "לחסידי חב" היום יום"אך בלוח , זושיטה החמירו להניח גם לפי לא 

כי שיטת המניח אינה  (ת"י ור" רש– של יד יןי תפילנהנוהג כך זקוק לש. ד"המניחים גם תפילין הראב
 .                                           ראש של יןולארבע תפיל, )מתייחסת לתפילה של יד

                                                                                            

 :להלן ארבע השיטות
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