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 חובב אלסטר / כל היום כולו? –הנחת תפילין 

 ישיבת ההסדר "אהבת ישראל" נתיבות

 

 

תפילין, אולי מלבד כיפה וציצית, נחשב ללבוש היהודי 

. לא נעסוק 1המובהק ביותר, מה גם שהוא ציווי דאורייתא

בשאלת סיבת החיוב להניח תפילין, אלא ננסה לעיין 

בתיעודיים היסטוריים על חבישת התפילין ומתוכם ננסה 

האם ראוי ללכת  –להסיק את מחשבת ההלכה לימינו 

עם תפילין גם בזמנים שאינם תפילת שחרית, מתוך 

הנחה שתפילין נחשבים יותר ללבוש מאשר ל'כלי 

ישראל נוהג -נהוג כפי שרוב עםתפילה', או להמשיך ול

 כיום, בצורת הנחת תפילין בזמן תפילת השחרית בלבד? 

 תיעוד היסטורי

נפתח בסיפור על אלישע בעל כנפים. אמנם, לרוב כאשר 

עוסקים בסיפור זה מתמקדים בנס שארע לאלישע, אך 

אנו ננסה להבין מהי הדרך בה חיי היהודים בימי המשנה 

 ביחס לחבישת תפילין:

ר רבי ינאי: תפילין צריכין גוף נקי כאלישע אמ

בעל כנפים. מאי היא? אביי אמר: שלא יפיח 

בהן. רבא אמר: שלא יישן בהן. ואמאי קרי ליה 

בעל כנפים? שפעם אחת גזרה מלכות רומי 

הרשעה גזירה על ישראל, שכל המניח תפילין 

ינקרו את מוחו. והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק. 

רץ מפניו, ורץ אחריו. וכיון  -ראהו קסדור אחד 

שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידו, אמר לו: 

מה זה בידך? אמר לו: כנפי יונה. פשט את ידו 

ונמצאו כנפי יונה. לפיכך קורין אותו אלישע בעל 

 2כנפים.

הגמרא אומרת שתפילין 'צריכים' גוף נקי כמו זה של 

אשו, אלישע. אותו אלישע פעם נקרה לשוק כשתפילין לר

למרות )ואולי בגלל( הגזירה של מלכות רומי שאסרה את 

הדבר, וראהו קסדור )פקיד המלך( והחל רודף אחריו. 

לקראת תפיסתו של הקסדור את אלישע, לקח אלישע 

את התפילין של ראש ואחזן בידו. כששאל אותו הקסדור: 

                                                           
 שמות, יג, ח | דברים, ו, ח. 1
 בבלי, שבת, מט ע"א. 2
 בבלי, גיטין, נז ע"ב. 3

מה הן בידך? ענה לו: כנפי יונה. ואכן, כשפתח את ידו, 

 )תפילין, ביחיד( לכנפי יונה.הפכה התפילה 

בהמשך הדברים נעסוק בסיפור אלישע בעל כנפים, אך 

כעת נתבונן במקורות נוספים אשר מתעדים את הנחת 

התפילין במשך כל היום כולו בזמן התלמוד. לדוגמא, 

במסכת גיטין מתואר לנו תיאור קשה של החורבן 

 שהחריבו הרומאים בביתר בתקופת בית שני:

בר חנה א"ר יוחנן: ארבעים סאה  אמר רבה בר

 3קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי ביתר.

מרוב ראשים שנקצצו, היה ניתן למלא בריכה של 

ארבעים סאה. אך אינני רוצה להתמקד בזוועה 

המתוארת, אלא להתמקד בזה שה'ראשים' היו מעוטרים 

בתפילין. ביתר הייתה נתונה במצור במשך שלוש וחצי 

הצליחו הרומאים להיכנס פנמה ולהחריב שנים, ובסופו 

 את העיר על יושביה:

שלש שנים ומחצה עשה אדריינוס מקיף על 

ביתר. והוה ר' אלעזר המודעי יושב על השק 

ועל האפר ומתפלל בכל יום ואומר רבון 

העולמים אל תשב בדין היום אל תשב בדין 

 4.היום... נלכדה ביתר ונהרג בן כזובה

מזה שבר כוכבא היה ממנהיגי המרד בביתר, יש להניח 

שהיו איתו מורדים נוספים, שלא רצו להיכנע. זאת 

אומרת, שאם הגמרא אומרת שהמתים היו מעוטרים 

בתפילין על ראשם, סימן שאין מדובר אפילו רק בלומדי 

תורה )ייתכן וגם(, אלא גם במורדים עצמם, שהיו יוצאים 

שם. מעדות הזו נסיק שבזמן למלחמה עם תפילין על רא

מרד בר כוכבא אנשי העיר היו הולכים עם תפילין במשך 

 כל היום כולו, או לפחות בזמנים מיוחדים כמו מלחמה.

מקור נוסף הוא פסיקת ההלכה והדיון של חכמים על 

 הנחת תפילין גם בשעות הלילה, במסכת מנחות:

ירושלמי, תענית, פ"ד ה"ה, בגמרא שם מתואר סיפור  4

 הריגתו של ר' אלעזר המודעי בידי בר כוכבא.

http://www.yhn.co.il/
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ת"ר: תפילין מאימתי מברך עליהן? משעת 

? היה משכים לצאת לדרך הנחתן. כיצד

מניחן, וכשיגיע זמנן,  -ומתיירא שמא יאבדו 

ממשמש בהן ומברך עליהן. ועד מתי מניחן? עד 

שתשקע החמה, רבי יעקב אומר: עד שתכלה 

רגל מן השוק, וחכמים אומרים: עד זמן שינה. 

ומודים חכמים לר' יעקב, שאם חלצן לצאת 

לבית הכסא או ליכנס לבית המרחץ ושקעה 

 5ה, שוב אינו חוזר ומניחן.חמ

ממחלוקת החכמים אפשר להניח שהם היו מניחים 

תפילין במשך כל היום כולו, והיו מסירים את התפילין רק 

 כאשר נכנסו לבית הכיסא או לבית המרחץ.

מכל האמור לעיל, נראה שחכמים ניסו להתוות דרך בה 

החכמים בוודאי, ואף שאר חלקי העם ילכו -תלמידי

רים בתפילין במשך כל היום כולו, וזה אף כשהם מעוט

 חובה מן התורה.

מחלוקת הראשונים על דרך  –אלישע בעל כנפים 

 הבנת הסיפור

על הסיפור של אלישע בעל כנפיים, אומר הריטב"א 

שמצוות הנחת תפילין היא רק זמנית, לקריאת שמע, אך 

הנחת התפילין במשך כל היום כולו היא מידת חסידות. 

ה מותר לאלישע להוריד את התפילין מראשו בשל כך, הי

 :6בזמן גזירת שמד

יש  - כיון שהגיע אצלו נטלם מראשו ואחזן בידו

מקשים והלא שעת השמד היה וקי"ל בסנהדרין 

)ע"ד ב'( דאפי' אערקתא דמסאני יהרג ואל 

יעבור כל שכן על מצוה גדולה כזו, ומסתברא 

 דלא קשיא, דהא מצות תפילין בחיוב תורה אינו

אלא בשעה שמקבל עליו עול מלכות שמים, 

ולהניח כל היום הוא מדת חסידות, וכיון שכן לא 

 7.היה יכול למסור עצמו עליהם על שאר היום

לעומתו, אומרים התוס' דברים הפוכים. הם טוענים 

שמעצם הבאת הסיפור הגמרא באה ללמד שהעובדה 

שנעשה לאלישע נס בתפילין מעידה על כמה היה זהיר 

                                                           
 בבלי, מנחות, לו ע"א. 5
כי אתא רבין אמר רבי יוחנן: בבלי, סנהדרין, עד ע"א: 'ועיין  6

אפילו שלא בשעת השמד, לא אמרו אלא בצינעא, אבל 
מאי מצוה  -אפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור.  -בפרהסיא 

אמר רבא בר יצחק אמר רב: אפילו לשנויי ערקתא  -קלה? 
דמסאנא'. יש להניח שבאותו השוק בו מצאו הקסדור 

, ומטעם זה אנו צריכים להקפיד על הליכה בתפילין בהם

 במשך כל היום כולו בדיוק כמו אלישע:

להכי נקט אלישע,  - כאלישע בעל כנפים

דמסתמא כיון שנעשה לו נס בתפילין היה זהיר 

ומזה הטעם אין אנו יכולין בהן והיה לו גוף נקי 

ואין תימה  ליפטר שהרי בזה אנו יכולין להזהר

זאת רפויה בידינו שגם בימי על מה שמצוה 

חכמים היתה רפויה, כדתניא בפרק ר' אליעזר 

דמילה )לקמן קל.( ר"ש בן אלעזר אומר כל 

מצוה שלא מסרו עצמן ישראל עליה בשעת 

גזירת המלכות כגון תפילין עדיין היא רפויה 

 8.בידם

לפיהם, אי אפשר 'ליפטר' מהליכה בתפילין במשך כל 

ר. אדרבה, התוס' אף נותנים היום כולו, ויש חובה בדב

הסבר לסיבה בגינה המצווה רופפת בידינו כיום, שכן ר' 

שמעון בן אלעזר אומר בברייתא שכל מצוה שלא מסרו 

עצמן ישראל עליה בשעת גזירת מלכות, כמו תפילין, 

שמירה -עדין רפויה היא בידינו, מסיבות פרקטיות של אי

ן אנו יכולים על מסורת והמשכיות. כלומר, לפי התוס' אי

להיפטר מהציווי ללכת בתפילין במשך כל היום כולו, 

אפילו אם הדבר הוא רק בבחינת 'ראוי', ועדיין יש מקום 

ללכת בהם במשך כל היום כולו. בנוסף, בהמשך 

 הם מצטטים סיפור בירושלמי. נעיין בו:  9פירושם

א"ר ינאי תפילין צריכין גוף נקי. מפני מה לא 

הרמאים. עובדא הוה בחד  החזיקו בהן? מפני

בר נש דאפקיד גבי חבריה וכפר ביה א"ל לא 

 10.לך הימנית אלא לאילין דברישך הימנית

]= מעשה היה באדם אחד שהפקיד ממון אצל 

חבירו, ובזמן שרצה לקחת את ממונו בחזרה, 

חבירו כפר בכסף שהפקיד אצלו מלכתחילה. 

אמר המפקיד: לא לך האמנתי כשהפקדתי את 

 צלך, אלא לתפילין שבראשך האמנתי[.הממון א

פרשנות הסיפור נתונה למחלוקת, אך דבר אחד ברור: 

רמאים היו מתחזים לצדיקים בזה שהיו מניחים תפילין 

רה מישראל, שכן השוק הוא מקום שמוחזק לאלישע היו עש
 כפרהסיא.

 ריטב"א, שבת, מט ע"א. 7
תוס', שם, ד"ה 'כאלישע בעל כנפים' )ההדגשה אינה מצויה  8

 במקור(.
 נעיין בהמשך פירושו לקמן. 9

 ירושלמי, מסכת ברכות, פ"ב, ה"ג. 10

http://www.yhn.co.il/
file:///D:/Dropbox/ישיבה/אתר/www.facebook.com/yhnetivot
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במשך כל היום כולו. מכאן נראה שהליכה עם תפילין 

 הייתה נהוגה אצל אלו שהיו נחשבים כצדיקים.

לכך לענייננו, התוס' מלמדים שיש ראיה היסטורית 

שצדיקים היו הולכים עם תפילין במשך כל היום כולו. 

ראיה זו מובילה אותו לפסוק שיש ללכת גם כיום )במאה 

, וגם בימינו( עם תפילין. אדרבה, העובדה שכיום 10-ה

אין דבר זה נהוג לא מעידה על חוסר הרלוונטיות של 

הדברים, אלא על העובדה המצערת שלא הקפידו על 

 וד בימי חכמים.מנהג חסידות זה ע

כעת, לאחר שעיינו במחלוקת הריטב"א והתוס' על רקע 

הסיפור ועל השלכתו ההלכתית, נעבור לעיון בפרשני 

הסיפור. מצד אחד, מתוארת לנו פרשנותו של רבינו 

יוסף, ומאידך גיסא ה'פני משה' -ירוחם המובא בבית

 מפרש אחרת. נעיין בבית יוסף:

"ב ה"ג( מפני והא דאמרינן בירושלמי )ברכות פ

מה לא החזיקו בה מפני הרמאים הכי פירושא 

מפני מה לא החזיקו העולם להיות מניחי תפילין 

כל היום כשרים ונאמנים בעיניהם, כי כן היה 

הדבר ראוי ששם יי' נקרא עליו, מפני הרמאים 

שהם רשעים ומניחים תפילין לרמות בהם 

העולם. ולכאורה נראה שביאור דבריו הוא כמו 

ב רבינו ירוחם )ני"ט ח"ה קעא ע"ג( וזה שכת

לשונו פירוש: שלא החזיקו בהם להניחן כל היום 

מפני הרמאים, אבל בשעת תפילה כל אחד 

מישראל נקרא מפושעי ישראל אם לא יניחם 

 11ע"כ.

יוסף מביא את דעתו של רבינו ירוחם, ונראה שאף -הבית

לין הוא מבין את הסיפור בצורה הזו; כיום, אין להניח תפי

במשך כל היום כולו מפני הרמאים )כמו הרמאי 

שבסיפור( שגרמו לכך שלא היה ניתן להבדיל בין צדיק 

לרמאי, ולכן אין ללכת עם התפילין במשך כל היום כולו. 

לעומת זאת, בתפילה דווקא יש חובה להניחם )יש להניח 

 שהוא עוסק בתפילת שחרית. ונעיין בזאת בהמשך(.

יך ומביא דעות נוספות ביחס יוסף ממש-אלא, שהבית

 לסיפור, ואף מצדד לדעתן:

אבל כשתדייק דבריו משכחת שדברי הרא"ש 

הם כמו שכתבו התוספות בפרק במה טומנין 

)שבת מט. ד"ה כאלישע( דהכי פירושא: מפני 

מה לא החזיקו נאמנות באדם המניח תפילין 

                                                           
 בית יוסף, אורח חיים, סימן לז. 11
 שם. 12

וקאמר מפני הרמאין שהיו מניחין תפילין לרמות 

 12תוב בספר התרומה )סי' ריג(:בני אדם וכן כ

הוא מביא את הרא"ש, ספר התרומה והתוס', שאומרים 

שהסיפור בברכות מלמד שאין מחזיקין באדם המניח 

תפילין שהוא צדיק, מפני אותם הרמאים. נעיין 

יוסף מצטט. המשך התוס' על -בפרשנויות שהבית

 הגמרא בבבלי:

והא דאמרינן בפ"ק דראש השנה )דף יז.( 

ישראל בגופן קרקפתא דלא מנח תפילין פושעי 

אומר ר"ת דמיירי באותן שעושין מחמת מרד 

ומבזין המצות ושוחקין ברצועה שבידם 

ובראשם כדאמר ביומא )דף לו:( פשעים אלו 

המרדין והא דאמר במדרש תפילין מפני מה לא 

אין נראה לר"י החזיקו בהן מפני הרמאים 

דמשום רמאין נמנעו מלעשות מצוה, אלא 

ה"פ מפני מה לא החזיקו נאמנות באדם 

המניח תפילין וקאמר מפני הרמאין שהיו 

כדמפרש התם  מניחין תפילין לרמות בני אדם

מעשה בתלמיד אחד שהפקיד מעותיו אצל אחד 

שהיה מניח תפילין כשתבע בו אמר להד"ם 

]=לא היו דברים מעולם[ אמר ליה אותו תלמיד 

ך וצ"ע לא לך הפקדתי אלא לתפילין שעל ראש

 13שם.

יוסף אשר מביא את התוס', הסיפור אכן עוסק -לפי הבית

במקרה מצער של אדם שרימה את סובביו בכך שהניח 

תפילין במשך כל היום כולו, והטעה את הרבים, אך אין 

זה אומר שאין להניח תפילין במשך כל היום כולו. 

אדרבה, נראה שהמנהג )לתוס'( שנרפה אצל העם צריך 

יום היהודי. אף ה'פני משה' על -ת נוכח ביוםלחזור ולהיו

 הירושלמי עצמו מבין את הסיפור בצורה הזו:

לאדם המניחן מפני  מפני מה לא החזיקו בהן.

מה לא החזיקו בו בנאמנות שיהיה כנאמן 

 14למעשרות וכיוצא בהן:

כלומר, אין להחזיק באדם המניח תפילין בנאמנות כלפי 

'כולם' מניחים תפילין, ואפילו תחומים רבים, מפני שכיום 

הרמאים. אך אין להסיק מכאן שיש להניח תפילין רק 

 בזמן התפילה.

לסיכום, מהסיפור משמע שיש מחלוקת בין התוס' 

והריטב"א על האם יש להבין מכאן שאלישע בעל כנפים 

 )ההדגשה אינה מצויה במקור(. 13
 פני משה, ירושלמי ברכות, פ"ה ה"ג. 14
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פעל מצד מידת הדין בכך שהלך ברחוב כאשר הוא 

-זו. הבית מעוטר בתפילין, או שמא מידת חסידות היא

יוסף אף הוא מתחבט בסוגיה, ולבסוף הוא נוטה לדעת 

התוס', שיש ללכת עם תפילין במשך כל היום כולו מצד 

 הדין.

 כיום

ההנחה הרווחת בציבור בימים אלו היא שתפילין = 

שחרית. הנחה זו נובעת, ככל הנראה, מהגמרא המוכרת 

 במסכת ברכות, שאומרת:

בלא תפילין  אמר עולא: כל הקורא קריאת שמע

כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אמר רבי חייא  -

בר אבא אמר רבי יוחנן: כאילו הקריב עולה בלא 

 15מנחה וזבח בלא נסכים.

נכון הדבר שקריאת שמע של תפילין בבוקר צריכה 

להיאמר עם תפילין, אך אין זה אומר שתפילין צריכים 

בשעת קריאת שמע של שחרית.  רקלהיות על הגוף 

ה, כפי שראינו, ישנן הוכחות היסטוריות מהתלמוד אדרב

לכך שבימי בית שני, וייתכן שאף לאחר מכן, היו מניחים 

תפילין במשך זמנים נוספים, כמו יציאה לשוק או יציאה 

 למלחמה.

הרמב"ם, שלא כמו גם רוב הפוסקים, בעקבות הסוגיות 

והפרשנויות השונות לסיפור המובא בירושלמי, 

יתא היא במשך כל כיום, אך עיקר שהמצווה מדאורי

 המצווה היא בזמן תפילה וקריאת שמע:

קדושת תפילין קדושתן גדולה היא שכל זמן ג

שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו 

נו נמשך בשחוק ובשיחה בטילה וירא שמים ואי

ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא מפנה לבו 

לפיכך צריך אדם בדברי האמת והצדק, 

להשתדל להיותן עליו כל היום שמצותן כך 

, אמרו עליו על רב תלמידו של רבינו הקדוש היא

שכל ימיו לא ראוהו שהלך ארבע אמות בלא 

 תורה או בלא ציצית או בלא תפילין. 

                                                           
 בבלי, ברכות, יד ע"ב. 15
-משנה תורה לרמב"ם, הלכות תפילין, פרק ד, הלכות כה 16

כו )ההדגשה אינה מצויה במקור(. ועיין בכל פרק ד' שם 
הרמב"ם מתאר שיש ללכת עם תפילין במשך כל היום כולו, 

ץ, ויש להורידם רק כאשר נכנס לבית הכיסא או בית המרח
 או שהוא מתכוון לשמש מיטתו.

 הגהות מיימוניות, שם, הלכה כה. 17

בשעת  שמצותן ללבשן כל היום אף על פי

תפלה יותר מן הכל, אמרו חכמים כל הקורא 

קריאת שמע בלא תפילין כאלו מעיד עדות שקר 

בעצמו, וכל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה 

עשה שהרי בארבע פרשיות צוה על תפילין של 

וכל הרגיל בתפילין ראש ועל תפילין של יד, 

 16.מאריך ימים שנאמר ה' עליהם יחיו

בעקבות דבריו, מעיד ה'הגהות מיימוניות' על מנהג 

 שנהגו, לא ברור באיזו תקופה:

היה קורא אמר עולא ועיין שם בעיטור בשם רב 

עמרם וששאלתם מנהג דרבנן כך ראינו גאונים 

ואבות בית דין ואלופים הראשונים וכל חכמי 

הישיבה וכך מנהג שאין חולצים עד כימי 

 17ע"כ:השמים על הארץ של ערבית 

-הוא מספר שבאמת כך היה המנהג של יושבי בית

הדין היו -המדרש, וכל אלופי הראשונים ואבות בתי

מניחים תפילין עד השקיעה בכל יום, והיו חולצים אותם 

 רק בתפילת ערבית.

רוב פוסקי ההלכה האחרונים סוברים שלא כמו פסיקתו 

של הרמב"ם. הם סוברים שאכן המצווה היא להניח 

ן מצומצם בקריאת שמע של שחרית, אך ראוי למשך זמ

להניח במשך כל היום כולו, ואילו משמע מהרמב"ם 

רק דעת יחיד, ה'ישועות  18שהמצווה היא בכל היום כולו.

יעקב' פוסק שיש מצווה של ממש להניח תפילין במשך 

 כל היום כולו.

עיין בפמ"ג שמסתפק אם מן  -' מצותן וכו

ורה די ברגע התורה חייב כל היום או מן הת

אחד שמניח ומדרבנן כל היום ובטלוה עכשיו 

שאין לנו גוף נקי ומסיק דעיקרן של דברים 

דאם לא הניח יום א' כלל לתפילין ביטל מ"ע 

ובהניח רגע עליו קיים המצוה אבל מצוה מן 

המובחר מן התורה להיותן עליו כל היום וכו' 

עיין שם. ובספר ישועות יעקב פסק דמן 

ועיין בספר  כל היום עיין שם. התורה מצותן

א"ר שמוכח מדבריו דמי שיודע שיש לו גוף נקי 

תעב -וכן נאמר באנציקלופידה תלמודית, כרך ט, טור תעא 18

בשם הטוש"ע לז, ב, והרמב"ם כאן, שמעיקר הדין מצוות 
תפילין שייכת בכל היום, ואילו בגלל אי היכולת לשמור על 

בכל מקרה  גוף נקי הורו חכמים להניח רק בשעת התפילה.
הורו האחרונים שיש להשתדל ולהניח במשך כל היום כולו 

 במידת האפשר, עיין שם.
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אין לו לפטור א"ע ממצות תפילין כל היום. 

ופשוט דכונתו אם יודע שיוכל ליזהר א"ע ג"כ 

מהיסח הדעת דהיינו עכ"פ משחוק וקלות ראש 

כמו שכתבנו לעיל בכלל כ"ח עי"ש. ועיין בספר 

והרא בפני מעשה רב שכתב דאם חושש לי

. ומ"מ טוב לעשות 19הבריות מותר בשל יד לבד

של ראש קטן והרצועות יהיה ג"כ מכוסות מלילך 

בשל יד לבד עכ"ד ואשרי המקיים כדינו 

כמשאחז"ל במגילה כ"ח שאלו תלמידיו את ר"ז 

במה הארכת ימים א"ל וכו' ולא הלכתי ד"א בלא 

 20תורה ובלא תפילין:

ש או שמדובר גם המדר-האם מדובר רק בלומדי בית

בהוראה לכלל הציבור? לכאורה, הרמב"ם לא מחלק בין 

אלו לבין אלו, ומצד הדין כולם חייבים בהנחת תפילין 

במשך כל היום כולו. כיום, עולה השאלה האם אנשים 

שעובדים בעבודות שלא יגרמו להם ללכלוך וביזוי 

התפילין ראוי שילכו איתם במשך כל היום כולו? יש 

בר, שכן מצד אחד עיקר הדין הוא ללכת להסתפק בד

איתם במשך כל היום, ומאידך חשש היוהרא העלול 

להשתמע מן ההליכה בתפילין כל היום כולו, מה שנתפס 

 היום כצדיקות גדולה.

לסיכום העניין, נראה שיש לחשוש למה שאומר בביאור 

על חוסר היכולת לשמור על נקיות הגוף לאורך  21הלכה

הזמן, ולכן אין להניח תפילין במשך כל היום כולו כהוראה 

. מאידך, נראה שאם יש אדם אשר מסוגל 22לציבור

לשמור על נקיות גופו ונפשו ומסוגל שלא להסיח דעתו 

מן התפילין ולשמור על שיח רוחני עמוק, אזי מובן שיהיה 

רון נוסף שמציעים פוסקי הלכה מותר לו לעשות כן. פת

, וחלקם אף כתקנה 23רבים למעוניין לקבל על עצמו

, הוא להניח תפילין שנית בתפילת 24כללית שיש לקיים

המנחה. זאת מכיוון שאין הבדל עקרוני בין תפילת 

                                                           
וכן אף ראיתי מספר אנשים נוהגים, להניח תפילין של יד  19

בלבד ולכסותם בשרוול ארוך, מפני האימה שאנשים חשים 
בראותם אנשים מעוטרים בתפילין. רק בזמן תפילת המנחה, 

נם יראים מפני תפילין, היו שם האנשים המתפללים אי
 מניחים תפילין של ראש.

ביאור הלכה, סימן לז, סעיף ב )ההדגשה אינה מצויה  20

 במקור(, וכן כתב הפרי מגדים, שם.
וכפי שאומרים עוד רבים, ועיין שו"ע שם, וב'יוסף אומץ'  21

 תצ"ב.-לחיד"א סימן תצ"א
וראוי להביא את דעת בעל ה'עלי תמר' על ירושלמי  22

 ברכות, פרק ב, הלכה ג:
"ונ"ל שמצות תפילין יש לדמותה להמצ"ע של 

מם ולילה שת"ח תלמוד תורה ומצות והגית בו יו
שתורתו אומנתו עליו להגות בתורה יומם ולילה 

וסתם אדם יוצא יד"ח בקביעת עתים לתורה יומם 

שחרית למנחה ביחס לתפילין, ותפילה היא זמן 

שמוקדש ככלל לקדושה ולא משיחים בו בדברים בטלים. 

ן נוסף ומעניין, שאנו אף מקיימים בישיבתנו הוא פתרו

המשך חבישת התפילין גם לאחר התפילה במשך לימוד 

של זמן קצוב, כפי שכותב המשנה ברורה בשם הברכי 

 .25יוסף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ולילה ומי שטרוד במלאכתו ופרנסתו יוצא יד"ח 
בלימוד פרק אחד ביום ופרק אחד בלילה ואם 

טרדותיו מרובין שאין לו פנאי אף לזה יוצא יד"ח 
 ."בק"ש שחרית וערבית

תפילין צריכה להיות כמו קביעת עתים לתורה. לדידו, הנחת 
ת"ח תורתו היא אומנותו, ולכן יכול הוא לעסור בה יומם 

ולילה. מי שלא מצליח לזכות בכך, יוצא ידי חובת ק"ש של 
אדם אשר יכול ללכת עם תפילין  –ערבית ושחרית. בהקבלה 

במשך כל היום, תבוא עליו ברכה. אך מי שעיסוקו לא מספיק 
 י צריך להניח תפילין לפחות בתפילת שחרית.בידו, אז

 ערוך השולחן שם, ביאור הלכה שם. 23
קטן ב, אליה רבה שם, באר היטב -עיףמגן אברהם, שם ס 24

 שם.
 שם. 25
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