
מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

 האדמו"ר מהאלמין  אור הזוהר 195 * אב תשע"ג
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

מצות תפילין 
כהלכתה

    
  
  

אות יחיו", עליה "ה' שנאמר ,ימי  מארי [מקומ [על  המניח שכל ,תפילי מצות גדולה
יחיו. בתפילי ה' ש עליה ע"ב)שנושאי מ"ד  ומנחות  ורש"י  (גמרא

שלהלכה התפילין ש"כל  ואחרונים, בשו"ע מבוררת 
צמיחת מתחילת למעלה  להיות צריך ראש "

המצח. של השערות

השערא. עיקרי מהתחלת  ראש , של  תפלה הנחת  מקום
רופס . תינוק של  שמוחו המקום סוף עד  ממצחו,

ט) עי כז ימ חיי אורח  ערו שלח)

עלב. מונח התפילין ועיקר זה, באיסור נכשלים  ורבים
התפילין  דכל  דאורייתא, איסור על  ועוברים המצח

שיהיה דהיינו קרחה, שיש  במקום להיות  אפילו צריכין
התחלת מקום  על מונח התיתורא  של התחתון קצה

השער שערותעיקרי  לו שיש  למי  להשגיח אין אכן .
כי  התפילין, שם  להניח המצח חצי עד ששוכבים ארוכות 
עיקרי  מהתחלת להיות  צריך  התפילין מקום  התחלת 

מלמעלה. שבפדחת למעלההשער קצת להניח טוב ויותר
זה , כדי משיעור  תפילין, שתי להניח בראש  יש מקום  דהא 

המצח, על  למטה  ישמט  הואשלא המצח על  המניחן וכל
המצוה . עשה ולא  קראים מנהג

בזה ,ג. יכשלו שלא  וילמדם  לחביריו יזהיר נפש בעל וכל 
בגופן, ישראל פושעי  בכלל ושלום חס  יהיו שלא כדי
לבטלה , הוי  הברכה וגם תפילין, מנח דלא קרקפתא  דזהו

בכיסן  כמונחין הוי במקומן שלא שמונחין .דתפילין
לג) קט עי ש ערו בשולח ברורה (משנה

במקוםהערה: להיות צריך הראש , מאחורי הקשר גם 
וליתר תפילין, מצות יוצאים אין לאו , ואם  הראוי,

חיים. אורח ערוך  בשולחן היטיב עיין הדינים, פרטי
( ש תשובה ובשערי ברורה, ובמשנה י ,  עי כז ימ)

מהשערותד. למטה והיה  ראש  של  תפילין הניח "אחד 
כראוי, ולהניחם לחזור שצריך  לו ואמרתי המצח , על
"דעת בסידורו וכתב שמע". קריאת  הפעם עוד  ולקרות 
משגיח אחד  איש  לייחד  יש  לתפלה קיבוץ בכל קדושים"

השער. מעיקרי משהו יצא שלא זה , על
כז) ימ קמא מהדורא מבוטשאטש , הצדיק  להגאו אברה (אשל

לזהרה . צריך  בעיגול , המצח על  גדילין  ששערותיו מי
עיקרי  במקום מונחין שיהיו דלמטה , התיתורא בזויות 
מסיני, למשה הלכה הוא דתפילין ריבוע שהרי השערות ,

החיוב. במקום להיות  התפילין כל צריך כן ואם
ג ')  עי י' ימ ערו שולח קיצור על השלח (מגרת

פי ו. על  אף  הקרח, וכן ראשו שערות  שנשרו זקן איש 
במקום התפילין יניחו בראשם, שער עתה להם שאין

מקודם. שער בו שהיה
( ש  ושלו  חיי ופר חי  איש הב בש כז  ימ החיי כ)
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הגר"א מבאר שמי שעוסק בזיכוי הרבים בתוכחה נוטל את כל המצוות של המוכח עד 
סוף כל הדורות לחלקו

בגר"א  מצאנו  לאחרים  ולהוכיח  ביישנותנו  את  ולכבוש  בעוז  להתאזר  גדול  עידוד 
למשלי )פרק י"ב פסוק י"ד( וז"ל: "שלעולם יראה אדם להוכיח את חברו על דבר שעושה 
לא טוב )פירוש לשונו: לא רק בעבירה ממש אלא גם על דבר לא הגון, כבתוספות ד"ה כבר בברכות 
ל"א:( כי אם ישמע לו ויטיב את מעשיו אז כל המצוות שיעשה הם על ידו )וגדול המעשה 

יותר מן העושה, קל וחומר כשנכפיל ריבוי פעולות מעשה התיקון במעשי המוכח מהיום והלאה( יטול 

שכר כמו העושה עצמו ואם לא ישמע לו אזי יטול את הטוב ממנו כמו שכתב האר"י 
ז"ל והוא בסוד זכה נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן והרשע נטל חלקו בגיהנם, עכ"ל 

)ועיין בספר חסידים באריכות גדול(.

ארבעים אלף יהודים הניחו תפילין פסולים

בספר שו"ת רב פעלים ח"ד סימן ב' מובא שכל היהודים תושבי בגדד, ארבעים אלף 
במספר, למעלה מגיל בר מצוה, שומרי תו"מ, נכשלו מחוסר ידיעה מספרת בהנחת 
תפילין שאינם מרובעים, שנים רבות. עד שהגיע אליהם יהודי ששם לב לדבר ועוררם 
על כך עד שכל העיר היתה כמרקחה. ננקטו מיד הצעדים הנכונים לתיקון המעוות 
על ידי הגה"צ רבי יוסף חיים מח"ס בן איש חי זצ"ל המרא דאתרא. מזה אפשר לראות 
עד לאן הגיעו על ידי הזנחה עד שכל תושבי העיר הניחו תפילין פסולין.  יש לזכור 

שהדורות לא השתנו לטובה  ההיפך הוא הנכון והמכשולים עוברים למעלה ראש.

ָיַדְעּתָ  ַהִאם  ְיהּוָדה!  לֹום  "ׁשָ ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ אֹוִתי  ֲאלּו  ִיׁשְ
ָצַצת ָאטֹום?" ָרֵאל ִמּפְ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ר ְלַהּצִ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ן". יב, "ּכֵ ָאׁשִ

יָת ָלֶזה?" ֲאלּו, "ּוַמה ָעׂשִ ִיׁשְ

ָרׁשֹות  ּדְ ּבַ י  ְוָאַמְרּתִ ַהזֹוַה"ק,  ַעל  ְסָפִרים  ִמיְליֹוֵני  י  ְסּתִ "ִהְדּפַ יב,  ָאׁשִ
ָהל  ַלּקָ אֹוְמִרים  ּלֹא  ׁשֶ יבֹות  ְיׁשִ י  ְוָהָראׁשֵ ִנים  ָהַרּבָ ל  ּכָ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶאת 

זֹוַה"ק  ּבְ תּוב  ּכָ ל ֶזה  י ָהֶעֶרב ַרב ]ּכָ דֹוׁש ֵהם ָראׁשֵ ֶהם ִלְלמֹד זֹוַהר ַהּקָ ּלָ ׁשֶ

ם טֹוב זי"ע  ׁשֵ ַעל  ּבַ ְלִמיֵדי  ּתַ ִסְפֵרי   140- ּבְ ְוַגם מּוָבִאים   – ָעִמים  ּפְ  172

ְוָכל ֶאָחד  -17 ְסָפִרים  ּבְ ַהּכֹל  י  ְסּתִ ְוִהְדּפַ ַהּכֹל 310 ַמְרֵאי ְמקֹומֹות,  ַסְך   –

יִעים ִלְכַלל  ּגִ ּמַ ׁשֶ ל ָהֲאסֹונֹות  ּכָ ִמים ַעל  ְוֵהם ֲאׁשֵ ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ֶזה[, 

ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ּתִ ׁשֶ ַהְיִחיָדה  ָהֱאֶמת  ִהיא  זֹו  יֹומֹו.  ּבְ יֹום  ִמיֵדי  ָרֵאל  ִיׂשְ

ל ַמְעָלה". ׁשֶ


