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 ממעמקים / חלק ב' / סימן כב

 

 אם מותר לעשות ממעיל של ספר תורה כיס של תפילין.

וצחים הטמאים הנאצים שאלה: איש אחד מנכבדי העדה שניצל ברוב חסדי ה' וזכה שחיותו תשאר עלי אדמות ולא תספה בידי הר
איש זה בא לפני מיד לאחר -ומשרתיהם בני העמים האחרים שעזרו על ידם לעשות את מלאכת השמד וההרג של אחינו הקדושים הי"ד,

 השחרור והציע לפני את שאלתו בבקשו ממני הוראה כדינה של תורה ותוכן שאלתו היא:

ספר -למעלה משלוש מאות שנה שהיתה יקרה להם מזהב ומפז רב והיאהיות שבמשפחתו היתה שמורה סגולת תפארת במשך זמן של 
תורה שהיה כתוב כתיבה תמה בכתב יושר מצויין ביפיו והדרו שהיה עובר בירושה מאב לבן דור אחר דור, אולם הספר תורה הזה הצטיין 

נסיות ובתי מדרשות, וגם מעיל הקודש של ספר גם במידת ארכו באופן שאינו רגיל כמעט כלל ואינו מצוי בין ספרי התורה המצויים בבתי כ
 זה הצטיין ברוב יפיו כיון שהיה עשוי שלל צבעים רקמה, פסי צבע רקמתים שהפליאו את העין.

והנה בימי השמד והזעם כשיצא הקצף מאת הרוצחים הארורים על ספרי התורה בפרט וספרי הקודש בכלל, הכריחו הרוצחים את אביו של 
נפש ממש להסתיר מעיני -י גוף ונפש לשרוף את ספר התורה הזה ורק את מעיל הקודש הצליח השואל במסירותהשואל על ידי ענוי

הרוצחים ולהצילו לפליטה לבל תשורינה עיניהם הטמאות של הזדים המנואצים ימ"ש, כדי שתשאר מזכרת נצח לירושת הדורות הזאת, 
 ירושה משפחתית ששמרוה כל הזמן כבבת בת עין.

איש לצאת מאפלה לאור גדול עם שעת השחרור ומפלת האויב האכזרי רצה האיש לתת את המעיל הזה כדי לעטוף בו את אחד וכשזכה ה
מספרי התורה שנשארו לפליטה בקובנו, אולם לצערו הרב לא התאים המעיל הזה אף לאחד מספרי התורה שניצלו בגלל מידת ארכו 

אל עומד בקרוב להכנס לעול של מצוות ולקיים בגופו מצוה רבה זו של הנחת תפילין, המופרזת הבלתי מצויה. והנה היות שבנו של השו
והיות שהאיש רצה שתשאר מזכרת בתוך משפחתו מסגולת תפארת זו שהיתה להם סגולה משפחתית, חשוב חשב האיש שיתן את 

רח העודף יחתוך מהמעיל ויעשה ממנו המעיל הזה לאחד מספרי התורה הניצולים לאחר שיתאים את מידתו למידת ספר התורה ואת ס
כיס תפילין לבנו הבר מצוה כדי שתהיה לו מזכרת אבות מהירושה המשפחתית הזאת, ושאלתו היא האם מותר לו לעשות את הדבר הזה, 

 ואם אין בזה משום הורדת קדושה בעשותו ממעיל הקודש של ספר התורה כיס של תפילין לבנו.

גרסינן: תנו רבנן ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת אסור לשנותה סבר ר' חייא בר אבא למימר לא תשובה: במס' ערכין דף ו' ע"ב 
שנא לדבר הרשות ולא שנא לדבר מצוה אמר ליה רב אמי הכי אמר ר' יוחנן לא שנו אלא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה 

ית הכנסת עד שלא נשתקע שם בעליה אסור לשנותה משנשתקע שם בעליה מדאמר ר' אסי א"ר יוחנן עכו"ם שהתנדב מנורה או נר לב
מותר לשנותה למאי אילימא לדבר הרשות מאי איריא עכו"ם אפילו ישראל נמי אלא לדבר מצוה וטעמא דעכו"ם הוא דפעי אבל ישראל דלא 

 פעי שפיר דמי ע"כ, עיי"ש.

התנדב מנורה או נר לב"ה אוסר לשנותה פי' רבינו מאיר דצ"ל שכבר ובמרדכי בפרק קמא דבבא בתרא כתב: פ"ק דערכין ת"ר ישראל ש
נשתמש בהן והדליקו בב"ה דאי לא הדליקו בהן אפילו לדבר הרשות מותר לשנות לדידן דקי"ל כרבה דאמר פ' נגמר הדין )דף מ"ח( הזמנה 

נתו וכרכתו דוקא דאיכא תרתי וכרב חסדא לאו מילתא היא ואמרינן התם לדידיה מפה )כיפה( שנתנו לס"ת לא טהר מן המדרס אלא נת
דאמר סודר דאזמני' למיצר ביה תפילין שרי למיצר ביה זוזי ונהי דהנודר אינו יכול לחזור בו ולעכבו לעצמו משהקנהו להדליק בו לב"ה 

ר הרשות אבל לדבר מצוה דנעשה נדר ודאי איהו מיבעי ליה לקיומי נדרו ולמיתביה לב"ה ומשנתנו לב"ה רשאין הציבור לשנותה אפילו לדב
מותר לשנותה אפילו לדבר מצוה דפחיתה מינה ודוקא גבי תשמיש קדושה אמרינן פרק בני העיר מעלין בקודש ולא מורידין ולא לגבי 

 תשמישי מצוה, עכ"ל המרדכי שם.

וי הורדה מקדושה, וכן הביא וראיתי שהא"א בסימן קנ"ד כתב בשם בית יהודה דאסור לעשות כיס של תפילין אפילו ממטפחת שבלתה, דה
 בשדי חמד בערך בית הכנסת סימן כ"ז בשם ממהרמ"ג בכת"י דאסור לעשות תיק לתפילין כזה.

ובספר שו"ת זכר שמחה סימן כ"ז ראיתי שכתב בנידון שכזה במעיל חשוב שנתכבד ונשתמש בס"ת שנתים ושואל אם מותר לחתוך 
 יהודה הנ"ל דאסור.ולעשות מהנותר כיס של תפילין ומביא את הבית 

ֶלת ֵ֤ כ  ן   ּוִמן־ַהתְּ גָּמָּ ַָֽארְּ הָּ ַעת וְּ י וְּתֹוַלַ֣ נִִ֔ ּו ַהשָּ שׂ֥ ד עָּ ָ֖ רָּ ָֽי־שְּ ת ִבגְּד  ַ֣ ר  שָּ ֶדש לְּ ַבק ֹּ֑  

ּו  ֲָֽעשׂ֞ י ַוַי ֵ֤ ֶדש   ֶאת־ִבגְּד  ר ַהק ֹּ֨ ן ֲאֶשַ֣ ֲהר ִ֔ ַאָֽ ר לְּ ה ַכֲָֽאֶשֶׁ֛ ׂ֥ ה ִצּוָּ ָ֖ ה יְּה וָּ  ֶאת־מֶשָֽ
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והנה הטו"ז בסי' קמ"ז ס"א העלה דהיכא שאינו ראוי לתשמישו אין בזה משום הורדת קדושה, ולפי דבריו הרי בנידון דידן מכיון שהמעיל 
 הזה אינו ראוי לתשמישו שהרי אינו מתאים לשום ספר תורה בגלל מידת ארכו צריך להיות מותר לעשות ממנו כיס לתפילין וכ"ש בנידון
דידן שהוא רוצה להשתמש בשביל כיס התפילין רק בסרח העודף לאחר שיעשה מעיקרו מעיל לספר תורה אחר בודאי לכאורה צריך להיות 

 מותר.

אולם נראה לומר דנידון דידן אינו דומה לדברי הטו"ז כלל, שהרי בנידון דידן יתכן מאוד להשתמש במעיל הזה לספר תורה אחר על ידי 
בפנים לתוך המעיל פנימה ויתאימו כך על ידי תפירה, ונמצא שיהא ראוי לתשמישו, ואם כן יש כאן הורדה מקדושה אם  שיכפיל את העודף

 לא יעשה כן אלא יחתוך את העודף ויעשנו לכיס של תפילין אפילו לדברי הטו"ז.

ור לחתוך את העודף לשם עשיית כיס של לכן נראה דודאי יש לעשות זאת ועל ידי תיקון זה להשתמש במעיל כולו לספר תורה אחר, ואס
 תפילין.

 


