בס"ד
משיעורי הרב קוק עין איה -מסכת ברכות
שיעור מס  ,2דפי מקורות
פיסקה נב
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד א
אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק :מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין  -שנאמר נשבע
ה' בימינו ובזרוע עזו; בימינו  -זו תורה ,שנאמר :מימינו אש דת למו ,ובזרוע עזו  -אלו תפילין,
שנאמר :ה' עז לעמו יתן .ומנין שהתפילין עוז הם לישראל  -דכתיב :וראו כל עמי הארץ כי שם ה'
נקרא עליך ויראו ממך ,ותניא ,רבי אליעזר הגדול אומר :אלו תפילין שבראש .אמר ליה רב נחמן
בר יצחק לרב חייא בר אבין :הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו? אמר ליה : :ומי כעמך ישראל
גוי אחד בארץ .ומי משתבח קודשא בריך הוא בשבחייהו דישראל?  -אין ,דכתיב :את ה' האמרת
היום (וכתיב) וה' האמירך היום .אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל :אתם עשיתוני חטיבה
אחת בעולם ,ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם; אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ,שנאמר:
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד .ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם ,שנאמר :ומי כעמך
ישראל גוי אחד בארץ.
רש"י מסכת ברכות דף ו עמוד א
עוז לעמו  -ומנין שהתפילין עוז הם לישראל  -דכתיב וראו וגו' ויראו ממך.
תוספות מסכת ברכות דף ו עמוד א
אלו תפילין שבראש  -לפי שיש בהן רוב שם של שם שדי שהשי"ן כתובה בקמט שבבתים והדלי"ת
ברצועות...
דברי הרב קוק זצ"ל בעין אי"ה
פעולת התפילין אצלינו היא ,שהנהגת השכל והרצון שהם במוח ולב ,הם טבעיים ונוטים
בטבעם להוציא אל הפועל רק את השלמות הפרטי הנצרך לאדם בחומריותו.
אבל התכלית האמיתית היא שתהי' ההנהגה כולה מכוונת אל התכלית המוסרית ,שהוא
יסוד עבודת ד' ית' .ע"כ נתנו התפילין במקום המחשבה והרצון לפי המורגש ,להטביע
שיפעלו הכלים הטבעיים את התכלית המוסרית .
והנה בהנהגה הכללית ג"כ הוא הדין ,אנו רואים הסיבות הולכות ומתנהגות ע"פ חפץ עליון.
והסיבות הטבעיות מתגלות לעינינו רק לצורך תיקון העולם הטבעי והחומרי .אבל באמת
הסוד הפנימי של ההנהגה הטבעית הוא שתצא ההנהגה המוסרית לרומם רוח האדם ואת כל
הבריאה כולה למדרגה מוסרית רמה ונשגבה מאד ,וזהו מכוון בהנחת תפילין דקדב"ה.
אמנם זהו יסודה של תורה וברית ד' עמנו ,שהשלמות המוסרית בעולם לא תצא לפעלה כ"א
ע"י ישראל .וכביאור הנביאים ע"ה "ואצרך ואתנך לברית עם" .ע"כ בתפילין דמרי עלמא
כתיב שבחייהו דישראל ,ושלא תאמר שרק התכלית הוא חשוב כך ,אבל בכח הפעולות אינו
נמצא תמיד התכונה של ההבאה אל השלמות המוסרי .ע"כ אמר וכולהו כתובין באדרעי.
שמורה על הפעולות .וזהו כל מקום קבלת תפילות.
ויסוד ההשגחה להיותו יתברך אוהב צדיקים וישרי לב ושונא רשעים  .הכל הוא מפני
שתכלית כל הבריאה הוא ההשתלמות המוסרית .ע"כ כל הדברים והארחות שמביאים אל
המצב המוסרי שישתלם בין בנ"א ,א"א שתחסר מהנהגתו ית.
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 .1תהלים פרק ק
תֹודָ֑ה הָ ִריעו ַ֝ ַליק ָֹוָ֗ק כָל־הָ ָ ָֽא ֶרץ:
(א) ִמזְ מֹור ְל ָ
ְקֹוק בְ ִש ְמ ָ ָ֑חה ֹבאו ַ֝ ְלפָ ָ֗ ָניו בִ ְרנָנָ ָֽה:
(ב) עִ בְ דו ֶאת־י ָ
יתֹו:
וא־עָ שָ נו וְ לֹו אֲ נַ ְָ֑חנו ַ֝עַ ָ֗םֹו וְ צ ֹאן ַמ ְרעִ ָֽ
(ג) ְד ָ֗עו ִ ָֽכי־ ְיקֹו ָ֘ק הוא אֱ ֹ֫ל ִהים ָֽה ָ֭

א .פרשת שמע ,דברים פרק ו
א ֶדָך:
ובכָל ְמ ֹ
וב ָכל נַפְ ְשָך ְ
להיָך ְבכָ ל לְבָ ְבָך ְ
(ד) ְשמַ ע י ְִש ָר ֵאל ה' אֱ להֵ ינו ה' ֶאחָ ד( :ה) וְ ָאהַ בְ ָת ֵאת ה' אֱ ֶ
(ו) וְ הָ יו הַ ְדבָ ִרים ָה ֵאלֶה אֲ ֶשר ָאנֹכִ י ְמצַ וְ ָך ַהטֹום עַ ל לְבָ בֶ ָך( :ז) וְ ִש ַמנ ְָתם לְבָ נֶיָך וְ ִדבַ ְר ָת בָ ם ְב ִש ְב ְתָך
וקשַ ְר ָתם לְ אֹות עַ ל י ֶָדָך וְ ָהיו ְלט ָֹטפֹת בֵ ין עֵ י ֶניָך( :ט)
יתָך ובְ לֶכְ ְתָך בַ דֶ ֶרְך ובְ שָ כְ בְ ָך ובְ קומֶ ָך( :ח) ְ
בְ בֵ ֶ
יתָך ובִ ְשעָ ֶריָך:
וכְ ַתבְ ָתם עַ ל ְמזֺזֹות בֵ ֶ
ב .פרשה והיה אם שמוע ,דברים פרק יא
להיכֶם ולְעָ ְבדֹו
ֹותי אֲ ֶשר ָאנֹכִ י ְמצַ ֶוה ֶא ְתכֶם ַהטֹום ְל ַאהֲ בָ ה ֶאת ה' אֱ ֵ
(יג) וְ הָ יָה ִאם שָ מֹעַ ִת ְש ְמעו ֶאל ִמצְ ַ
ירשָך
ומ ְלקֹוש וְ ָא ַספְ ָת ְד ָגנֶָך וְ ִת ְ
יֹורה ַ
בְ כָל לְבַ בְ כֶם ובְ כָל נַפְ ְש ֶכם( :יד) וְ נ ַָת ִתי ְמטַ ר ַא ְרצְ כֶם בְ עִ תֹו ֶ
וְ ִיצְ הָ ֶרָך( :טו) וְ נ ַָת ִתי עֵ שֶ ב ְבשָ ְדָך לִבְ הֶ ְמ ֶתָך וְ ָא ַכל ְָת וְ שָ בָ עְ ָת( :טז) ִה ָש ְמרו ָלכֶם פֶן ִיפְ ֶתה לְבַ ְבכֶם
יתם לָהֶ ם( :יז) וְ ָח ָרה ַאף ה' בָ כֶם וְ עָ צַ ר ֶאת ַה ָש ַמיִם וְ ל ֹא
להים אֲ ֵח ִרים וְ ִה ְש ַתחֲ וִ ֶ
וְ סַ ְר ֶתם ַועֲבַ ְד ֶתם אֱ ִ
י ְִהיֶה מָ טָ ר וְ הָ אֲ דָ מָ ה ל ֹא ִת ֵתן ֶאת יְבולָ ה וַאֲ בַ ְד ֶתם ְמהֵ ָרה מֵ עַ ל ָה ָא ֶרץ ַהחֹבָ ה אֲ ֶשר ה' נ ֵֹתן לָכֶם( :יח)
טֹוטפֹת בֵ ין
וקשַ ְר ֶתם א ָֹתם לְאֹות עַ ל י ְֶדכֶם וְ ָהיו לְ ָ
וְ שַ ְמ ֶתם ֶאת ְדבָ ַרי ֵא לֶ ה עַ ל לְ בַ בְ כֶם וְ עַ ל נַפְ ְשכֶם ְ
קומָך:
וב ֶ
וב ָשכְ ְבָך ְ
ובלֶכְ ְתָך בַ ֶד ֶרְך ְ
יתָך ְ
עֵ ינֵי ֶכם( :יט) וְ לִםַ ְד ֶתם א ָֹתם ֶאת בְ נֵיכֶם לְדַ בֵ ר בָ ם בְ ִשבְ ְתָך ְבבֵ ֶ
נִשבַ ע
ימי ְבנֵיכֶם עַ ל ָהאֲ ָד ָמה אֲ ֶשר ְ
יתָך ובִ ְשעָ ֶריָך( :כא) לְמַ עַ ן י ְִרבו יְ ֵמיכֶם וִ ֵ
(כ) וכְ ַתבְ ָת ם עַ ל ְמזוזֹות בֵ ֶ
ימי הַ שָ מַ יִם עַ ל הָ ָא ֶרץ:
ה' לַאֲ ב ֵֹתיכֶם ל ֵָתת לָ הֶ ם כִ ֵ
ג .פרשת קדש ,שמות פרק י"ג
(א) ַויְדַ בֵ ר ה' ֶאל משֶ ה לֵאמֹר( :ב) ַקדֶ ש לִי כָל בְ כֹור פֶטֶ ר כָל ֶר ֶחם ִב ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל בָ ָא ָדם ובַ ְב ֵה ָמה לִ י
אתם ִמ ִם ְצ ַריִם ִמבֵ ית עֲבָ ִדים כִ י ְבחֹזֶ ק יָד
הוא( :ג) וַט ֹאמֶ ר משֶ ה ֶאל ָהעָ ם זָכֹור ֶאת הַ טֹום הַ זֶ ה אֲ שֶ ר יְ צָ ֶ
הֹוצִ יא ה' ֶא ְת ֶכם ִמזֶה וְ ל ֹא י ֵָאכֵל חָ מֵ ץ( :ד) הַ טֹום ַא ֶתם יֹצְ ִאים ְבח ֶֹדש ָה ָא ִביב( :ה) וְ ָהיָה כִ י יְ ִביאֲ ָך ה'
ודבָ ש
ְבוסי אֲ שֶ ר ִנ ְשבַ ע לַאֲ ב ֶֹתיָך ל ֶָתת לְָך ֶא ֶרץ ָזבַ ת ָחלָ ב ְ
ֶאל ֶא ֶרץ ַהכְ ַנעֲנִ י וְ הַ ִח ִתי וְ הָ אֱ מ ִֹרי וְ ַה ִחוִ י וְ ַהי ִ
וְ עָ בַ ְד ָת ֶאת הָ ֲעב ָֹדה הַ ז ֹאת בַ חֹדֶ ש הַ זֶה( :ו) ִשבְ עַ ת י ִָמים ת ֹאכַל ַמצֹת ובַ טֹום ַה ְש ִביעִ י ַחג לה'( :ז) ַמצֹות
י ֵָאכֵל ֵאת ִשבְ עַ ת הַ ט ִָמים וְ ל ֹא י ֵָר ֶאה לְָך ָחמֵ ץ וְ ל ֹא י ֵָר ֶאה לְ ָך ְשאֹר ְבכָל גְ ֺב ֶלָך( :ח) וְ ִהג ְַד ָת ל ְִבנְ ָך בַ טֹום
אתי ִמ ִםצְ ָר ִים( :ט) וְ ָהיָה ְלָך לְאֹות עַ ל י ְָדָך ולְזיכרון בֵ ין עֵ ינֶיָך
הַ הוא לֵאמֹר בַ עֲבור זֶ ה עָ ָשה ה' לִ י בְ צֵ ִ
תֹורת ה' בְ פִ יָך כִ י בְ יָד חֲ ז ָָקה הֹוצִ אֲ ָך ה' ִמ ִםצְ ָריִ ם( :י) וְ ָש ַמ ְר ָת ֶאת ַהחֺ ָקה ַהז ֹאת לְמֹוע ֲָדה
לְמַ עַ ן ִת ְהיֶה ַ
ִמט ִָמים י ִָמימָ ה:
ד .פרשת והיה כי יביאך ,שמות פרק יג
פֶטר
נִשבַ ע ְלָך וְ לַאֲ ב ֶֹתיָך ו ְנ ָתנָה ָלְך( :יב) וְ ַהעֲבַ ְר ָת כָל ֶ
(יא) וְ הָ יָה כִ י יְבִ אֲ ָך ה' ֶאל ֶא ֶרץ הַ כְ ַנעֲנִ י כַאֲ שֶ ר ְ
ֶרחֶ ם לה' וְ כָל ֶפ ֶטר שֶ גֶר בְ הֵ ָמה אֲ שֶ ר י ְִהיֶה לְָך הַ זְ כ ִָרים לה'( :יג) וְ כָל פ ֶֶטר חֲ מֹר ִתפְ ֶדה ְב ֶשה וְ ִאם ל ֹא
ִתפְ דֶ ה וַ ע ֲַרפְ תֹו וְ כֹל בְ כֹור ָא ָדם בְ בָ נֶיָך ִתפְ דֶ ה( :יד) וְ ָהיָה כִ י י ְִש ָאלְָך ִבנְָך ָמ ָחר לֵאמֹר ַמה ז ֹאת וְ ָא ַמ ְר ָת
ְש ְל ֵחנו וַ טַהֲ רֹג ה' כָ ל
יאנו ה' ִמ ִםצְ ַריִם ִמבֵ ית עֲבָ ִדים( :טו) ַויְ ִהי כִ י ִה ְק ָשה פ ְַרעֹה ל ַ
ֵאלָיו בְ חֹזֶ ק יָד הֹוצִ ָ
בְ כֹור בְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבְ כֹר ָא ָדם וְ עַ ד בְ כֹור בְ הֵ ָמה עַ ל ֵכן אֲ ִני זֹבֵ ַח לה' כָל פֶ ֶטר ֶר ֶחם ַהזְ כ ִָרים וְ כָ ל ְבכֹור
יאנו ה' ִמ ִם ְצ ָריִ ם:
הֹוצ ָ
חזֶק יָד ִ
בָ נַי ֶאפְ ֶדה( :טז) וְ ָהיָה לְאֹות עַ ל י ְָדכָה ו ְלטֹוטָ פֹת בֵ ין עֵ ינֶיָך כִ י ְב ֹ
 .3עידן האינטרנט מתאפיין בנגישות לאין-סוף מידע .ואולם אדם המעוניין להשתנות לא די לו
שיוסיף ידע ,דרוש לו שינוי תודעתי .המודעות היא הדרך שבה האדם מתבונן במציאות וחווה
אותה .שינוי תודעתי בא מתוך שינוי היסודות המכוננים שדרכם האדם תופס את המציאות .ידע
הוא אכן אחד האמצעים שאפשר לעצב דרכם את היסודות האלה ,אולם לצורך כך נדרשת הפנמה
עמוקה שלו .הפנמה זו היא משמעותה המקורית של המילה 'ידע' ,שפירושה לא רק קליטה של
אינפורמציה אלא גם החיבור העמוק של האדם אליה .ספר התניא מדייק בבחירת התורה במילה
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'ידע' בתיאור יחסי אישות' :והד עת הוא מלשון וְ הָ ָאדָ ם י ַָדע ֶאת ַחוָ ה' (בראשית ד ,א) ,והוא לשון
התקשרות והתחברות ,שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד' (תניא פרק ג') .רעיון זה נשקף גם
בזיקה בין המילים 'ידע' ו'מודעות' .הקשר בין המילים אינו מובן מאליו .באנגלית ,לדוגמה ,אין
קשר בין שתי המילים; ידע הוא  informationאו  ,knowledgeואילו מודעות היא .consciousness
 .4טעם המצווה
בהגות היהודית נמצאו התייחסויות רבות ושונות לטעם מצוות הנחת תפילין.
על פי הכוזרי (מאמר שלישי אות א  -ל) התפילין הן אמצעי לחבר את תודעתו של האדם לעניין
האלוהי ,באשר כתוב בהם ,יחו ד השם ,שכר ועונש ,הן זכר ליציאת מצרים ,שהיא ראיה שאין
לדחותה על התחברות האלוה לנבראים ,השגחה עליהם ,וידיעה במעשיהם ,ולכן יש להניח את
התפילין על הראש  -שהוא מקום המחשבה והזיכרון ,ולהניח תפילין על היד  -כנגד הלב שהוא
מקור הכוחות.
הרמב"ם (הלכות תפילין ,פרק ד') מייחס להנחת תפילין השפעה רבה על התנהגותו של האדם,
וכך הוא כותב" :קדושת תפילין קדושתן גדולה היא ,שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל
זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטילה ,ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא
מפנה לבו בדברי האמת והצדק".
לפי ספר החינוך (מצווה תכא) ,האדם אף שהוא בעל נפש ושכל ,בטבעו באשר הוא בעל גוף נמשך
אחרי התאוות והיצרים ,והוא צריך תזכורת ושומרים שיעזרו לו לזכור שיש לו נשמה וצלם,
והתפילין הקשורות ליד ולראש הן חלק מהתזכורות הללו .תפילין של יד למען נחדל מעושק ידינו,
ותפילין של ראש ,כדי שלא נתור אחרי עינינו ואחרי יצר מחשבות לבנו .הכהנים והלויים בשעת
עבודתם במקדש היו פטורים מתפילין.
על פי המהר"ל מפראג (נצח ישראל ,פרק ז' ,עמ' מז-מח) ,התפילין הם חפץ קדוש ,שמטרתו
לגרום לאדם לדבקות עם אלוהים ,בזה שהם מונחים כנגד מרכזי החיוניות שלו  -המוח והלב,
ומזרימים לו אנרגיית חיים ,ופועלים על האדם בדומה למקוה טהרה .עוד הוא קושר בין הקדושה
לבין היופי ,וסובר שלכן נקראו התפילין 'פאר'.
על פי הרב קוק (בספר חבש פאר) ,התפילין הן כסוללות חשמליות למכון רוח הקודש של עם
ישראל והם מפיחים רוחניות באנשים המניחים אותם.
 .5תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז עמוד א
והסרתי את כפי וראית את אחרי  -אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא :מלמד שהראה
הקדוש ברוך הוא למשה קשר של תפילין.
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