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מבוא למצוות תפילין

פרשיות התפילין

מצוות הנחת תפילין מוזכרת בארבע פרשיות בתורה: פרשת ״קדש לי״ )שמות י״ג, 
ו', ד—ט( ופרשת  א—י(, פרשת ״והיה כי יביאך״ ) שם יא—טז(, פרשת ״שמע ״ )דברים 

״והיה אם שמוע״ )שם י״א, יג—כא(.

פרשת ״קדש לי״

ֵהָמה  ּוַבּבְ ָאָדם  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ּבִ ל ֶרֶחם  ֶטר ּכָ ּפֶ כֹור  ׁש ִלי ָכל ּבְ אמֹר:: ַקּדֶ ה ּלֵ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ ַוְיַדּבֵ

י  ית ֲעָבִדים ּכִ ְצַרִים ִמּבֵ ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאׁשֶ ִלי הּוא:: ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ

חֶֹדׁש ָהָאִביב:: ְוָהָיה ִכי  ם יְֹצִאים ּבְ חֶֹזק ָיד הֹוִציא ה' ֶאְתֶכם ִמֶּזה ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ:: ַהּיֹום ַאּתֶ ּבְ

ָלְך  ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת  ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְוַהְיבּוִסי  י  ְוַהִחּוִ ְוָהֱאמִֹרי  י  ְוַהִחּתִ ַנֲעִני  ַהּכְ ְיִביֲאָך ה' ֶאל ֶאֶרץ 

ַמּצֹת  ּתֹאַכל  ָיִמים  ְבַעת  ׁשִ ַהֶּזה::  חֶֹדׁש  ּבַ ַהֹּזאת  ָהֲעבָֹדה  ֶאת  ְוָעַבְדּתָ  ּוְדָבׁש  ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ 

ְבַעת ַהָּיִמים ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך  ִביִעי ַחג ַלה':: ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ׁשִ ְ ּוַבּיֹום ַהּשׁ

ְצָרִים::  ֵצאִתי ִמּמִ ה ה' ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ֻבֶלָך:: ְוִהּגַ ָכל ּגְ אֹר ּבְ ׂשְ

ָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך  י ּבְ ִפיָך ּכִ ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ ין ֵעיֶניָך ְלַמַען ּתִ רֹון ּבֵ ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ

ה ַהֹּזאת ְלמֹוֲעָדּה ִמָּיִמים ָיִמיָמה:: ַמְרּתָ ֶאת ַהֻחּקָ ְצָרִים:: ְוׁשָ ה' ִמּמִ

)שמות יג, א–י(

פרשת ״והיה כי יביאך״

ֶטר  ע ְלָך ְוַלֲאבֶֹתיָך ּוְנָתָנּה ָלְך:: ְוַהֲעַבְרּתָ ָכל ּפֶ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ַנֲעִני ּכַ י ְיִבֲאָך ה' ֶאל ֶאֶרץ ַהּכְ ְוָהָיה ּכִ

ה  ְבׂשֶ ה  ְפּדֶ ּתִ ֲחמֹר  ֶטר  ּפֶ ְוָכל  ַלה'::  ַהְּזָכִרים  ְלָך  ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ֵהָמה  ּבְ ֶגר  ׁשֶ ֶטר  ּפֶ ְוָכל  ַלה'  ֶרֶחם 

ֵלאמֹר  ָמָחר  ִבְנָך  ָאְלָך  ִיׁשְ י  ּכִ ְוָהָיה  ה::  ְפּדֶ ּתִ ָבֶניָך  ּבְ ָאָדם  כֹור  ּבְ ְוכֹל  ַוֲעַרְפּתֹו  ה  ִתְפּדֶ לֹא  ְוִאם 

ה ַפְרעֹה  י ִהְקׁשָ ית ֲעָבִדים:: ַוְיִהי ּכִ ְצַרִים ִמּבֵ חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמּמִ ַמה ֹּזאת ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּבְ

ן ֲאִני זֵֹבַח ַלה'  ֵהָמה ַעל ּכֵ כֹור ּבְ כֹר ָאָדם ְוַעד ּבְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבְ כֹור ּבְ ל ּבְ ֵחנּו ַוַּיֲהרֹג ה' ּכָ ּלְ ְלׁשַ

י  ּכִ ין ֵעיֶניָך  ּבֵ ָיְדָכה ּוְלטֹוָטפֹת  ְוָהָיה ְלאֹות ַעל  ה::  ַני ֶאְפּדֶ ּבָ כֹור  ְוָכל ּבְ ֶטר ֶרֶחם ַהְּזָכִרים  ּפֶ ל  ּכָ

ְצָרִים:: חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמּמִ ּבְ

)שמות יג, יא–טז(

8399 · Tefillin draft 20.indb   9 3/7/2019   5:40:55 PM



10

מבוא לתפילין  ל  מבוא למצוות תפילין

פרשת ״שמע״

ָך ּוְבָכל  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ָרֵאל ה' ֱא־לֵֹהינּו ה' ֶאָחד:: ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱא־לֶֹהיָך ּבְ ִיׂשְ ַמע  ׁשְ

ם  ְרּתָ ּבָ ם ְלָבֶניָך ְוִדּבַ ְנּתָ ּנַ ָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך:: ְוׁשִ ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ְמאֶֹדָך:: ְוָהיּו ַהּדְ

ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת  ָיֶדָך  ם ְלאֹות ַעל  ְרּתָ ּוְקׁשַ ּוְבקּוֶמָך::  ָך  ְכּבְ ּוְבׁשָ ֶרְך  ַבּדֶ ָך  ּוְבֶלְכּתְ ֵביֶתָך  ּבְ ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ

ָעֶריָך:: יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ ין ֵעיֶניָך:: ּוְכַתְבּתָ ּבֵ

)דברים ו, ד–ט(

פרשת ״והיה אם שמוע״

ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱא־לֵֹהיֶכם  ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶ ְמעּו ֶאל ִמְצוַֹתי ֲאׁשֶ ׁשְ מַֹע ּתִ ְוָהָיה ִאם ׁשָ

ִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנָך  י ְמַטר ַאְרְצֶכם ּבְ ֶכם:: ְוָנַתּתִ ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפׁשְ ּוְלָעְבדֹו ּבְ

ה  ִיְפּתֶ ן  ּפֶ ָלֶכם  ְמרּו  ָ ִהּשׁ  :: ָבְעּתָ ְוׂשָ ְוָאַכְלּתָ  ָך  ִלְבֶהְמּתֶ ְדָך  ׂשָ ּבְ ב  ֵעׂשֶ י  ְוָנַתּתִ ְוִיְצָהֶרָך::  ָך  ְוִתירֹׁשְ

ְוָעַצר ֶאת  ֶכם  ּבָ ְוָחָרה ַאף ה'  ֲחִויֶתם ָלֶהם::  ּתַ ְוִהׁשְ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים  ַוֲעַבְדּתֶ ם  ְוַסְרּתֶ ְלַבְבֶכם 

ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה  ן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדּתֶ ַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתּתֵ ָ ַהּשׁ

ם אָֹתם ְלאֹות  ְרּתֶ ֶכם ּוְקׁשַ ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפׁשְ ָבַרי ֵאּלֶ ם ֶאת ּדְ ְמּתֶ ר ה' ֹנֵתן ָלֶכם:: ְוׂשַ ֲאׁשֶ

ֵביֶתָך  ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם  ר ּבָ ֵניֶכם ְלַדּבֵ ּבְ ם אָֹתם ֶאת  ְדּתֶ ְוִלּמַ ין ֵעיֵניֶכם::  ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ּבֵ

ָעֶריָך:: ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם  יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמזּוזֹות ּבֵ ָך ּוְבקּוֶמָך:: ּוְכַתְבּתָ ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ּוְבֶלְכּתְ

ַמִים ַעל ָהָאֶרץ:: ָ יֵמי ַהּשׁ ע ה' ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּכִ ּבַ ר ִנׁשְ ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

)דברים יא, יג–כא(

רבי שלמה גנצפריד )קיצור שולחן ערוך וקסת הסופר(

נולד בהונגריה בערך בשנת ה'תקס״ב )1802(. חיבר ספרים עיוניים והלכתיים 
חשובים ביותר )'פני שלמה' על הש״ס, 'לחם ושמלה' על הלכות נדה ועוד(. 

התפרסם בעיקר בזכות ספרו 'קיצור שולחן ערוך', הכולל תמצות של רוב 
ההלכות המעשיות, יחד עם דברי מוסר. ספר זה היה ספר פסיקה מרכזי 

בעולם האשכנזי )עד כתיבת המשנה ברורה(.
הספר הראשון שכתב רבי שלמה גנצפריד הוא ״קסת הסופר״ על הלכות 
כתיבת סת״ם. החת״ם סופר כותב )בהסכמה לספר( שמרגע שנכתב הספר, חובה על כל סופר 
ללמוד אותו ולהיות בקיא בו: ״אני פוקד על כל תלמידי המחויבים לשמוע בקולי שמיום הדפסת 

ספר קסת הסופר הלז, מכאן ואילך לא יתנו רשות וכתב קבלה לשום סופר כי אם למי שיהיה בקי 
בספר הזה ורגיל על לשונו . . . וסופר שאינו בקי בו יפסל מאומנתו״.

נפטר בשנת ה'תרמ״ו )1884(.
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פרשיות התפילין  ל  השוואת הפרשיות

השוואת הפרשיות
עיון בארבע הפרשיות מעלה כמה הבדלים מעניינים בין הפרשיות בנוגע לאופן 

הזכרת המצווה, טעמה, ההקשר שבו היא נאמרה ועוד:1

והיה אם שמועשמעוהיה כי יביאךקדש לי

כיצד מתואר 
מעשה 
ההנחה 
בתפילין 
של יד?

״ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות 
רֹון  ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ

ין ֵעיֶניָך״ – ּבֵ
לא מוזכרת 
קשירה אלא 
רק התוצאה

״ְוָהָיה ְלאֹות ַעל 
ָיְדָכה ּוְלטֹוָטֹפת 

ין ֵעיֶניָך״ – ּבֵ
לא מוזכרת 
קשירה אלא 
רק התוצאה

ם  ְרּתָ ״ּוְקׁשַ
ְלאֹות ַעל ָיֶדָך״ –

קשירת 
התפילין 
על היד

ם  ְרּתֶ ״ּוְקׁשַ
אָֹתם ְלאֹות 
ַעל ֶיְדֶכם״ –
קשירת 
התפילין 
על היד

כיצד מתואר 
מעשה 
ההנחה 
בתפילין 
של ראש?

״ְוָהָיה ְלָך . . . 
ין  רֹון ּבֵ ּוְלִזּכָ

ֵעיֶניָך״ –
לא מוזכרת 
קשירה אלא 
רק התוצאה

״ְוָהָיה . . . 
ּוְלטֹוָטֹפת 
ין ֵעיֶניָך״ – ּבֵ

לא מוזכרת 
קשירה אלא 
רק התוצאה

״ְוָהיּו ְלטָֹטֹפת 
ין ֵעיֶניָך״ – ּבֵ

לא מוזכרת 
קשירה אלא 
רק התוצאה

״ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת 
ין ֵעיֵניֶכם״ – ּבֵ
לא מוזכרת 
קשירה אלא 
רק התוצאה

כיצד 
מתוארות 
תפילין של 

ראש?

ין  רֹון ּבֵ ״ּוְלִזּכָ
ֵעיֶניָך״ — זיכרון

״ּוְלטֹוָטפֹת 
ין ֵעיֶניָך״ —  ּבֵ

טוטפות

״ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת 
ין ֵעיֶניָך״ —  ּבֵ

טוטפות

״ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת 
ין ֵעיֵניֶכם״ —  ּבֵ

טוטפות

האם מוזכרת 
מטרת 

המצווה?

כן — ״ְלַמַען 
ְהֶיה ּתֹוַרת  ּתִ

ִפיָך״ ה' ּבְ
לאלאלא

טעם המצווה

״ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות 
י  ַעל ָיְדָך . . . ּכִ
ָיד ֲחָזָקה  ּבְ
הֹוִצֲאָך ה' 

ְצָרִים״ —  ִמּמִ
חיבור ליציאת 

מצרים

״ְוָהָיה ְלאֹות 
ַעל ָיְדָכה . . . 
חֶֹזק ָיד  י ּבְ ּכִ
הֹוִציָאנּו ה' 
ְצָרִים״ —  ִמּמִ

חיבור ליציאת 
מצרים

ָבִרים  ״ְוָהיּו ַהּדְ
ר  ה ֲאׁשֶ ָהֵאּלֶ
ָך  ָאנִֹכי ְמַצּוְ

ַהּיֹום ַעל 
ְלָבֶבָך . . . 

ם״ —  ְרּתָ ּוְקׁשַ
שמירת 
המצוות

ם ֶאת  ְמּתֶ ״ְוׂשַ
ה  ָבַרי ֵאּלֶ ּדְ
ַעל ְלַבְבֶכם 
ֶכם  ְוַעל ַנְפׁשְ
ם  ְרּתֶ ּוְקׁשַ
אָֹתם״ — 
שמירת 
המצוות

יש הבדלים נוספים שלא הזכרנו בטבלה.  1

8399 · Tefillin draft 20.indb   11 3/7/2019   5:40:58 PM



12

מבוא לתפילין  ל  מבוא למצוות תפילין

והיה אם שמועשמעוהיה כי יביאךקדש לי

חיבור לארץ 
ישראל

״ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך 
ה' ֶאל ֶאֶרץ 
ַנֲעִני . . .  ״ ַהּכְ

י ְיִבֲאָך  ״ְוָהָיה ּכִ
ה' ֶאל ֶאֶרץ 
ַנֲעִני . . .  ״ ַהּכְ

ארץ ישראל 
לא מוזכרת 

בפרשה 
עצמה, אך 

לפני הפרשה 
ואחריה מוזכר 
במפורש שזהו 
ההקשר של 

הפרשה2

״ְלַמַען ִיְרּבּו 
ְיֵמיֶכם ִויֵמי 
ְבֵניֶכם ַעל 
ָהֲאָדָמה . . .  ״

נושא 
הפרשה

זכירת יציאת 
מצרים 

באמצעות 
מצוות שונות 

)קידוש 
הבכורות, 
פסח ועוד(

מצוות פדיון 
בכור ופטר 

חמור, סיפור 
יציאת מצרים 

לילדים

קבלת עול 
מלכות שמים, 

אהבת ה', 
מצוות לימוד 

תורה

קבלת עול 
מצוות, השגחה 
)בפרט בארץ 

ישראל(, מצוות 
לימוד תורה

שאלות למחשבה
ההשוואה בין הפרשיות השונות מעלה כמה שאלות:

בדרך כלל תפילין של ראש מתוארות בשם ״טוטפות״, ואילו בפרשת ״קדש א. 
לי״ הן מתוארות כ״זיכרון״. מדוע יש הבדל בשם של התפילין, ומה משמעות 
השם השונה — ״זיכרון״? פרט לכך, הגדרת התפילין כ״זיכרון״ דורשת ביאור: הרי 
הפרשיות מכוסות ולא ניתן לראות מה כתוב בהן, וכיצד אם כן הן משמשות 

לזיכרון?
בשלוש מהפרשיות אין נימוק למצוות תפילין, ואילו בפרשת ״קדש לי״ ישנו ב. 

נימוק — ״למען תהיה תורת ה' בפיך״. לכאורה היינו מצפים שכדי שתורת ה' 
תהיה בתוכנו, נהיה מצווים על לימוד תורה או על תפילה )שכמובן אנחנו מצווים 
גם עליהם(. כיצד מעשה גשמי של הנחת התפילין מביא לתוצאה רוחנית של 

תורת ה' בפינו?
בפרשת ״קדש לי״ ובפרשת ״והיה כי יביאך״ מוזכרת יציאת מצרים ביחס ג. 

ם  ר ַאּתֶ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ד ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ּבָ ה ה' ֱא־לֵֹהיֶכם ְלַלּמֵ ר ִצּוָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ְצָוה ַהֻחּקִ ״ְוזֹאת ַהּמִ  2
ר  ֲאׁשֶ ְרּבּון ְמאֹד ּכַ ר ּתִ ר ִייַטב ְלָך ַוֲאׁשֶ ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוׁשָ ַמְעּתָ ִיׂשְ ּה . . . ְוׁשָ ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ עְֹבִרים ׁשָ
ם ְלאֹות  ְרּתָ ָרֵאל ה' ֱא־לֵֹהינּו ה' ֶאָחד . . . ּוְקׁשַ ַמע ִיׂשְ ר ה' ֱא־לֵֹהי ֲאבֶֹתיָך ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש: ׁשְ ּבֶ ּדִ
י ְיִביֲאָך ה' ֱא־לֶֹהיָך ֶאל  ָעֶריָך: ְוָהָיה ּכִ יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ ין ֵעיֶניָך: ּוְכַתְבּתָ ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטֹפת ּבֵ
ר לֹא ָבִניָת . . .  דֹלֹת ְוטֹבֹת ֲאׁשֶ ע ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ָלֶתת ָלְך ָעִרים ּגְ ּבַ ר ִנׁשְ ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ית ֲעָבִדים״ )דברים ו', א—יב(. ר הֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ ח ֶאת ה' ֲאׁשֶ ּכַ ׁשְ ן ּתִ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ִהּשׁ
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פרשיות התפילין  ל  השוואת הפרשיות

לתפילין כטעם למצוות ההנחה — ״כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים״. האם יש 
כאן חיבור מהותי ליציאת מצרים? אם כן, מהו?

בפרשת ״שמע״ ובפרשת ״והיה אם שמוע״ טעם המצווה הוא שמירת המצוות. ד. 
כיצד התפילין גורמות לשמירת המצוות?

מדוע בתפילין של יד יש הבדל באופן תיאור מעשה המצווה — לעיתים מוזכרת ה. 
התוצאה ולעיתים מוזכר מעשה הקשירה? ומדוע בתפילין של ראש מוזכרת 

רק המצווה שהן יהיו מונחות עלינו?
האם נושאי הפרשה קשורים למצוות התפילין? בשתי הפרשיות הראשונות ו. 

ההקשר הוא מצוות הקשורות ליציאת מצרים )פסח, קידוש הבכורות ועוד(, 
ובשתי הפרשיות האחרונות ההקשר הוא קבלת עול מלכות שמים או קבלת 
מצוות, יחד עם לימוד תורה ומזוזה. מה הקשר בין נושאים אלו ובין מצוות 

תפילין?
בכל הפרשיות מוזכר באופן ישיר או עקיף הקשר לארץ ישראל. מהו הקשר ז. 

בין ארץ ישראל למצוות הנחת תפילין?

רבי אשר בן יחיאל )הרא״ש(

נולד באשכנז בשנת ה'י' )1250(. תלמידו הגדול של המהר״ם 
מרוטנבורג. מחשש שהשלטון הנוצרי יתנכל אליו, היגר הרא״ש 

לספרד )ה'ס״ג, 1303( ופתח שם בחיים חדשים, כשרוב הונו נותר 
מאחור. הרשב״א, שהכיר את גדולתו, קיבלו בכבוד רב, ולאחר זמן 

מועט התמנה הרא״ש לרבה של העיר טולדו. לאחר פטירתו של 
הרשב״א נחשב הרא״ש לרבם של כל יהודי ספרד.

בכתבי הרא״ש ישנו שילוב בין פירושי בעלי התוספות, המפלפלים ודנים בדברי 
הגמרא, לשיטתם של חכמי ספרד, שעסקו יותר בפסיקת ההלכה מתוך לימוד הגמרא. 

חיבורו הנפוץ הוא ספר 'פסקי הרא״ש' הנלווה למסכתות התלמוד, שבו כאמור הוא 
פוסק הלכה מתוך בירור דברי הגמרא. בנוסף כתב הרא״ש תשובות רבות, שלמעלה 

מאלף מהן פורסמו ב'שו״ת הרא״ש', וכן את 'תוספות רא״ש' )פירוש על הגמרא 
המבוסס על כתבי התוספות(, פירוש למשנה וספרים נוספים. בספרים אלו ניתן לראות 

את כוחו לא רק כפוסק אלא גם כלמדן וכפרשן משמעותי.
השפעתו של הרא״ש על פסיקת ההלכה הייתה עצומה. בנו רבי יעקב, שספרו 

'ארבעה טורים' שימש כבסיס לשולחן ערוך, התבסס רבות על פסיקות אביו. הרא״ש 
היה אחד משלושת עמודי ההוראה )יחד עם הרי״ף והרמב״ם( שלפיהם הוכרעה פסיקת 

ההלכה בשולחן ערוך. נפטר בשנת ה'פ״ז )1327( בספרד.
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מבוא לתפילין  ל  מבוא למצוות תפילין

״ולזכרון בין עיניך״

נפתח בשאלה הראשונה. כאמור, מתוך ההשוואה שעשינו עולה שיש שני הבדלים 
בולטים באופן שבו כתובה מצוות תפילין בין הפרשה הראשונה שבה מופיעה 
מצוות תפילין — פרשת ״קדש לי״, ובין שאר הפרשיות: תיאור תפילין של ראש 
כ״זיכרון״ )ולא כ״טוטפות״(, ותיאור מטרת המצווה — ״למען . . .  ״. וכך אומרת התורה 

בפרשת ״קדש לי״:

ָיד ֲחָזָקה  י ּבְ ִפיָך ּכִ ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ ין ֵעיֶניָך ְלַמַען ּתִ רֹון ּבֵ ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ
ְצָרִים. הֹוִצֲאָך ה' ִמּמִ

אפשר לפרש פסוק זה בשתי צורות, ומתוך כך להבין בדרכים שונות את 
משמעות הזיכרון:

ומדוע אנו חייבים ללמוד א.  התפילין נועדו להזכיר לנו לקיים את מצוות ה'.3 
תורה ולקיים מצוותיה? מפני שביד חזקה הוציאנו ה' ממצרים.

התפילין נועדו להזכיר לנו שה' הוציא אותנו ממצרים ביד חזקה, וזכירת ב. 
יציאת מצרים תוביל אותנו לקיום המצוות. כלומר, התפילין הן אות על יציאת 
מצרים! באופן זה הסביר הרמב״ן, ולדעתו יש לקרוא את הפסוק כך: 'והיה לך 
לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, כי )=ש(4 ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים, למען 

תהיה תורת ה' בפיך'. ואלו דברי הרמב״ן )שמות י״ג, ט(:

והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך — שיעורו 
'והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים 
למען תהיה תורת ה' בפיך'. ופירושו, שתכתוב על ידך ועל בין עיניך יציאת 
מצרים ותזכור אותה תמיד, למען שתהיה תורת ה' בפיך לשמור מצותיו 

ותורותיו כי הוא אדוניך הפודך מבית עבדים.

גם דבר זה ניתן להבין בשתי צורות: א. התפילין מזכירות לנו ללמוד את תורת ה' ולשנן אותה   3
בפינו. בדרך זו הסביר הנצי״ב )העמק דבר, שמות י״ג, ט ד״ה למען(. ב. הנחת התפילין בפני 
עצמה תביא אותנו לזכירת תורת ה' ומצוות ה', ומתוך כך לקיום המצוות ושמירתן )בדומה 

למצוות ציצית — ראו בדברי ספר החינוך להלן(.
בדרך כלל פירוש המילה ״כי״ הוא סיבה )עיינו גיטין צ ע״א, ורש״י ד״ה כי משמש(. במובן זה, פירוש   4
הפסוק הוא: מדוע אנו מחויבים לזכור את תורה ה'? מכיוון שביד חזקה הוציאנו ה' ממצרים. לפי 
פירוש הרמב״ן, המילה ״כי״ בפסוק שלנו אינה מתארת סיבה, אלא מבארת מה מזכיר האות: 

האות שעל היד יזכיר את יציאת מצרים, ומטרת הזכירה היא ״למען תהיה תורת ה' בפיך״.
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״ולזכרון בין עיניך״  ל  הבנה א' — התפילין מזכירות את מצוות ה'

שתי ההבנות הללו בפסוק מביאות אותנו לשני טעמים שונים למצוות תפילין, 
כפי שנבאר.

הבנה א' — התפילין מזכירות את מצוות ה'
כאמור, הקריאה הפשוטה של הפסוק היא שקיום מצוות התפילין מביא לחיזוק 
תורת ה' בליבנו. כך נראה גם בפרשת ״והיה אם שמוע״, שם התורה קושרת בין 

מצוות תפילין לשימת דברי ה' על ליבנו:

ם אָֹתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם  ְרּתֶ ֶכם ּוְקׁשַ ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפׁשְ ָבַרי ֵאּלֶ ם ֶאת ּדְ ְמּתֶ ְוׂשַ
ין ֵעיֵניֶכם. ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ּבֵ

כלומר, התורה אומרת: שימו את דברי ה', כלומר את התורה והמצוות, ״על 
לבבכם ועל נפשכם״, וכיצד תעשו זאת? ״וקשרתם אותם לאות על ידכם )כנגד 

הלב( והיו לטוטפות בין עיניכם״ )כנגד המוח, ואולי הנפש(.5
ואכן, הרמב״ם )תפילין פ״ד הכ״ה( מסביר שהתפילין מביאות אותנו לחיזוק תורת 
ה' בליבנו ולתיקון ההתנהגות שלנו. התפילין גורמות לכך שהאדם לא נמשך אחרי 
דברים אסורים ולא אחרי תאוות ליבו, אלא מכוון את ליבו למטרה גדולה ועליונה — 

ליראת שמים ולדברי אמת וצדק:

קדושת תפילין — קדושה 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.

נראה שהרמב״ם מבין שזו המשמעות של הפסוק ״למען תהיה תורת ה' 
בפיך״ — תורת ה', יראת שמים, אמת וצדק וקיום מצוות יהיו בליבו של האדם כל 

זמן שהתפילין מונחות עליו.
באופן דומה מסביר ספר החינוך )מצווה תכ״א(, שהאדם הוא חומרי ולכן נמשך 
גם לדברים בעייתיים, לתאוות וליצרים. לכן, הנפש צריכה שומרים רבים והגנות 

מפני התאוות, והם שיסייעו לה להגיע לעוצמה הרוחנית הראויה לה:

משרשי המצווה, לפי שהאדם בהיותו בעל חומר ימשך בהכרח אחר התאוות, 
כי כן טבע החומר לבקש כל הנאות אליו והערב כסוס כפרד אין הבין, אם לא 
שהנפש שחננו האל תמנענו לפי כחה מן החטא. ומאשר תשכון בגבולו שהיא 

ם ְלאֹות  ְרּתָ ָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך . . . ּוְקׁשַ ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ כך גם בפרשת שמע: ״ְוָהיּו ַהּדְ  5
ין ֵעיֶניָך״. ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטֹפת ּבֵ
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מבוא לתפילין  ל  מבוא למצוות תפילין

הארץ, ורחוקה מאד מגבולה שהיא השמים, לא תוכל לו ויגבר כחו עליה תמיד, 
לכן היא צריכה על כל פנים להרבה שומרים, לשומרה משכנה הרע פן יקום 
עליה ויהרגנה אחר היותה בגבולו ותחת ידו. ורצה המקום לזכותנו אנחנו עם 
הקודש, וציוונו להעמיד שומרים גבורים סביב לה, והם שנצטוינו לבל נפסיק 
דברי תורה מפינו יומם ולילה, ושניתן ארבע ציציות בארבע כנפות כסותנו 
ומזוזה בפתחינו והתפילין בידינו ובראשינו, והכל להזכירנו למען נחדל מעושק 

ידינו ולא נתור אחרי עינינו ואחרי יצר מחשבות לבנו.

כלומר, כאשר האדם מוקף באופן פיזי במצוות )תפילין, ציצית ומזוזה(, יש 
לו שומרים על נפשו המזכירים לה בכל עת את הקב״ה ובכך מצמצמים את 

האפשרות לחטוא.6
רבי יהודה הלוי )ספר הכוזרי, מאמר שלישי, יא( מבאר שמטרת התפילין איננה 

רק זכירת מצוות ה', אלא קישור מחשבתו של האדם לקב״ה:

ונושא התפילין על מקום המחשבה והזכרון מהראש, ומושך מהם רצועה 
המגיעה אל ידו כדי שיראה אותה בכל שעה, ותפילין של יד על מבוע הכחות, 
רצוני לומר: הלב . . . והכתוב בתפילין הוא היחוד והגמול והעונש וזכר ליציאת 

מצרים.

אמנם בפסוק נאמר באופן כללי ״למען תהיה תורת ה' בפיך״, אולם פרשיות 
התפילין מכילות כמה נושאים מחשבתיים מהותיים, שהם עיקר משמעות הזיכרון: 
ייחוד ה', שכר ועונש )אמונה בהשגחת ה'( וזיכרון יציאת מצרים )אמונה בהתגלות 
ה'(. נושאים אלו מונחים בכל יום על מקום המחשבה והזיכרון )המוח( ועל מקום 
הכוחות )היד(, כדי להכניס לתודעה שלנו עניינים מרכזיים אלו, ועל ידם לנתב את 

הכוחות שלנו למקומות הנכונים.7

ו', אות עד(: ״התפילין הם עדים להעיד  ראשית חכמה )שער הקדושה, פרק  וכן כתב בספר   6
לאדם שלא יחטא, שכאשר ירצה להגביה עיניו לראות מה שאינו ראוי, וכן בידיו, ויזכור שהתפילין 

בראשו ובזרועו — יירא מהמלך אשר הוא שוכן עמו״.
ועיינו גם בספר החינוך )מצוה תכ״ב(. כעין זה כותב גם הנצי״ב )העמק דבר שם; ועיינו גם   7
שו״ת משיב דבר, ח״א, סימן ו' ד״ה ונראה לי(: ״תועלת של הנחת תפילין לאותו הענין הוא כדי 
שיהא תורת ה' בפיך, דתפילין הוא מעין תורה, וכמו שהתורה ועיונה מדרכתו לאדם להיות נאמן 
לא־להיו . . . כך תפילין עושה מעין זה לכל אדם מישראל״. ייתכן שמטרה זו כלולה גם בדברי 

הרמב״ם, ״מפנה לבו בדברי האמת והצדק״.
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״ולזכרון בין עיניך״  ל  הבנה ב' — התפילין מזכירות את יציאת מצרים

הבנה ב' — התפילין מזכירות את יציאת מצרים
כפי שראינו בדברי הרמב״ן, ניתן לפרש את הפסוק באופן שונה: התפילין מזכירות 
את יציאת מצרים, והיא המובילה לקיום מצוות ה'. לכן לדעת הרמב״ן עיקר מצוות 

תפילין הוא זכירת יציאת מצרים )רמב״ן שמות י״ג, טז(:

והנה שורש המצוה הזאת שנניח כתב יציאת מצרים על היד ועל הראש כנגד 
הלב והמוח שהם משכנות המחשבה.

הרמב״ן עומד על כך שמושג ה״זיכרון״, ובפרט ״זכר ליציאת מצרים״, משותף 
למצוות רבות מאוד. לאור זאת הוא מסביר שזכירת יציאת מצרים שבהנחת 

התפילין היא יסוד מרכזי בתורה:

ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או 
כופר, יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל 
בנינו, ובניהם לבניהם, ובניהם לדור אחרון. והחמיר מאד בענין הזה כמו שחייב 
כרת באכילת חמץ ובעזיבת הפסח, והצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו 
באותות ובמופתים על ידינו ועל בין עינינו, ולכתוב אותו עוד על פתחי הבתים 
במזוזות, ושנזכיר זה בפינו בבקר ובערב . . . וכן כל כיוצא בהן מצות רבות זכר 
ליציאת מצרים. והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא ישתכחו, 

ולא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש אמונת הא־להים.

המצוות  כל  את  שמאחד  יסוד  היא  מצרים  יציאת  זכירת  הרמב״ן,  לפי 
שבפרשיות התפילין שבספר שמות ושבספר דברים )ומצוות רבות נוספות 
בתורה(. הרמב״ן מסביר באריכות, שהקב״ה התגלה באותות ומופתים בניסי מצרים 
והראה את מציאותו. מכאן והלאה, הקב״ה לא יעשה ניסים לכל אדם כדי להוכיח את 
מציאותו ולפתור את השאלות האמוניות שלו, אלא תהיינה מצוות רבות שאמורות 
להזכיר לנו את מציאותו יתברך: קדושת הבכורות ופדיונם, סיפור יציאת מצרים, 

מצוות פסח, איסור חמץ, קריאת שמע וקביעת מזוזה.
מצוות תפילין היא אחת המצוות המרכזיות שמזכירות את יציאת מצרים, 
משום שיציאת מצרים כתובה בהן )בפרשיות ״קדש לי״ ו״והיה כי יביאך״(, ומשום 
שהן נמצאות ממש על גופנו — על היד ובין העיניים. נמצא שהאותות והמופתים 

שה' עשה לנו הם כעת לאות על היד ועל הראש.
נחמה ליבוביץ' )עיונים לספר שמות, פרשת בא( ניסחה בצורה יפה את היסוד 

שעולה מדברי הרמב״ן:

לפי דברי הרמב״ן יחסו של נס יציאת מצרים לתפילין הוא כיחס הנוזל החי, 
התוסס, הלוהט אשר בהצטננו נקפא ונקרש — אל הגבישים המשוכללים 
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מבוא לתפילין  ל  מבוא למצוות תפילין

המופלאים בצורתם הקיימים לעד. החוויה הלוהטת של אהבת ה' שנתגלתה 
לדור יוצאי מצרים בניסים ובנפלאות שנעשו לנגד עיניהם באופן חד־פעמי, חוויה 
זו נשתמרה, נקרשה, בשביל הדורות הבאים בגבישי התפילין אשר בעטרם 
זרועו וראשו של המניח אותם, הנם מחיים במחשבתו ובלבו )כנגד הלב — כנגד 

המוח( שוב את החוויה הלוהטת ההיא, יחיו בו יום יום את האמונה.

נס יציאת מצרים היה תוסס וחי בליבם של בני ישראל, והאמונה הייתה בוערת 
ה  ה' ּוְבמֹׁשֶ ֲאִמינּו ּבַ ִמְצַרִים . . . ַוּיַ ה ה' ּבְ ר ָעׂשָ דָֹלה ֲאׁשֶ ד ַהּגְ ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ְרא ִיׂשְ בתוכם: ״ַוּיַ
ַעְבּדֹו״ )שמות י״ד, לא(. אך כיצד ניתן לשמור להט זה לדורות? כיצד ניתן לשמר 
את החוויה האמונית של יציאת מצרים גם לדורות הבאים? חוויה זו הוכנסה בתוך 
התפילין. הנס התוסס וחי ״נקפא ונקרש אל הגבישים המשוכללים המופלאים״, 
אל בתי התפילין. התפילין, שבתוכן פרשיות יציאת מצרים, מקפלות בתוכן את 
האמונה הגדולה בה' בעקבות ניסי מצרים. כך זוכים אנו בכל יום להמשיך ולזכור 

את ניסי מצרים ולחוות את האמונה הגדולה בה', כפי שחוו אבותינו.

בין תפילין של יד לתפילין של ראש
לפי דרך זו, ייתכן שיש הבדל בין תפילין של יד לתפילין של ראש. התורה אומרת: 
ין ֵעיֶניָך״, דהיינו: תפילין של יד הן ״אות״, ותפילין של  רֹון ּבֵ ״ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ
ראש הן ״זיכרון״.8 הרמב״ן בספרו האמונה והבטחון )פרק כ״ב( מסביר מעט יותר:

ועוד יש לנו לתת טעם אחר, שכן כתיב ״וקשרתם לאות על ידך״ תחלה, ואחר 
כך ״והיו לטטפת בין עיניך״. וטעם הדבר מפני שתפלה של יד היא כנגד האות 
עצמה, והתפלה של ראש הוא הזכרון הנמצא מכח האות — ״והיה לאות על 

ידך ולזכרון בין עיניך״.

כלומר, עיקר האות על יציאת מצרים הוא בתפילין של יד. בעשיית ניסי מצרים 
הוזכרה פעמים רבות בתורה יד ה',9 עד כדי כך שהיא הפכה לסמל האמונה לניסי 
ִמְצַרִים״. לכן, כסמל וכאות  ה ה' ּבְ ר ָעׂשָ דָֹלה ֲאׁשֶ ד ַהּגְ ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ְרא ִיׂשְ מצרים — ״ַוּיַ
ל״יד ה'״ הפועלת, אנו שמים סמל ואות על ידנו, וכפי שאומרת התורה: ״ְוָהָיה ְלָך 

ְצָרִים״ )שמות י״ג, ט(.10 ָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך ה' ִמּמִ י ּבְ ין ֵעיֶניָך . . . ּכִ רֹון ּבֵ ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ
לעומת תפילין של יד, שהן האות הישיר על יציאת מצרים וניסי הגאולה, הרי 

כמובן, ייתכן שיש כאן הקבלה, כלומר: גם תפילין של יד וגם תפילין של ראש הן לאות ולזיכרון.   8
שמות ו', א; ט', ג; ל״ב, יא; ועוד. באותו הקשר אפשר לציין שגם משה ואהרן השתמשו ביד כדי   9
לבצע את האותות והמופתים בשמו של הקב״ה, ראו שמות ד', יז; שם, כא; ז', טו; שם, יט; ח', 

א; ט', כב; ועוד.
בפרשיות התפילין מופיעה היד פעמים נוספים )פרט לעצם הציווי על הנחת התפילין על היד(:   10
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שתפילין של ראש הן הזיכרון, דהיינו: כיוון שאנו רואים את האות על יציאת מצרים, 
אנו נזכרים בניסי ה' ומתוך כך מאמינים במציאותו. האות והסימן שעל היד מביאים 

ין ֵעיֶניָך״. רֹון ּבֵ אותנו לזיכרון של יציאת מצרים — ״ּוְלִזּכָ

חיבור הטעמים
השולחן ערוך )או״ח כ״ה, ה( כותב בהתאם לדרכו של הרמב״ן, שהכוונה הבסיסית 
בהנחת תפילין היא ייחוד שם ה' וזכירת יציאת מצרים.11 אך לאחר מכן הוא מוסיף 
שהתפילין נועדו גם לשעבד את המוח )הכוח השכלי( ואת הלב )סמל היצרים 
והדחפים( לעבודת ה' יתברך, כדרך שכתבו הכוזרי, הרמב״ם וספר החינוך. וכך 

הוא כותב:

יכוין בהנחתם שצונו הקדוש ברוך הוא להניח ארבע פרשיות אלו שיש בהם יחוד 
שמו ויציאת מצרים על הזרוע כנגד הלב, ועל הראש כנגד המוח, כדי שנזכור 
נסים ונפלאות שעשה עמנו, שהם מורים על יחודו, ואשר לו הכח והממשלה 
בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו. וישעבד להקב״ה הנשמה שהיא 
במוח, וגם הלב שהוא עיקר התאוות והמחשבות, ובזה יזכור הבורא וימעיט 

הנאותיו.

אם נחזור לשאלה שבה פתחנו, מדוע נוסח מצוות תפילין בפרשה הראשונה, 
ִפיָך״(, שונה משאר הפרשיות,  ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ ין ֵעיֶניָך ְלַמַען ּתִ רֹון ּבֵ פרשת קדש )״ּוְלִזּכָ
מסתבר לומר שהסיבה היא שבפעם הראשונה שנאמרה המצווה רצתה התורה 

ללמדנו את מטרת המצווה, ובעזרת השינוי מודגשות המהות והמטרה.

ית  ְצַרִים ִמּבֵ חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמּמִ ה״ )שם, ג(, ״ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּבְ חֶֹזק ָיד הֹוִציא ה' ֶאְתֶכם ִמּזֶ י ּבְ ״ּכִ
ְצָרִים״ )שם, טז(. חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמּמִ י ּבְ ֲעָבִדים״ )שם, יד(, ּכִ

בהקשר זה ייתכן להסביר שצריך להניח את התפילין דווקא על היד החלשה )כדרשת חז״ל 
)מנחות לו ע״ב( ״ידכה״ — יד כהה( כדי לרמוז לנו שהכוח האנושי — אין בו כלום משלו, והוא 
יכול לפעול רק בזכות הכוח האלוקי הטמון בו ומפעיל אותו. וכך כותב הכלי יקר )שמות י״ג, 
טז(: ״לכך הזכיר יד כהה להורות שלא בכח יגבר איש כי אם לה' המלחמה, לפי שיד האדם כהה 
וחלושה מלעשות גדולה או קטנה אם לא כי יד ה' עשתה זאת המחזיק בידו . . . ועל כן צוה ה' 
להניח התפילין אשר שם ה' חקוק בהם על יד כהה להורות שיד ה' החזקה הימנית היא הנותנת 
כח ליד כהה זו, זה שאמר כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים היינו יד ה' הימנית החזקה . . . ולהורות 

נתן בלבם שאין שום מעשה תלוי בפעולת האדם כי אם בעזר ה' יתברך״.
בעניין הכוונה הנדרשת בהנחת תפילין עיינו עמ' 115.  11
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מבוא לתפילין  ל  מבוא למצוות תפילין

כיצד התפילין משפיעות עלינו?

״לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך״
למדנו אם כן שהתפילין נועדו לשעבד את המוח )הכוח השכלי( ואת הלב )סמל 
היצרים והדחפים( לעבודת ה' יתברך. הרמב״ם וספר החינוך מבארים, שהתפילין 
גורמות לכך שהאדם לא נמשך אחרי דברים אסורים ולא אחרי תאוות ליבו, אלא 

מכוון את ליבו ליראת שמים ולדברי אמת וצדק.
כיצד התפילין משפיעות עלינו ועל התנהגותנו?

בכל פרשיות התפילין התורה מכנה את התפילין של יד באותו שם — ״אות״ 
)למשל: ״ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך״ )שמות י״ג, ט((. ״אות״ הוא סימן. כלומר, התפילין 
הן סימן שאנו שמים על היד. באופן פשוט, הסימן הוא כעין תזכורת בעבורנו, 
שבעזרתה נזכור את המצוות ונימשך אחרי דבר ה' ולא אחרי התאוות. ואכן, כך 
כותב ספר החינוך )שם(, המסביר שכאשר האדם מוקף באופן פיזי במצוות )דהיינו 
תפילין, ציצית ומזוזה(, יש לו שומרים על נפשו המזכירים לה בכל עת את הקב״ה 

ובכך מצמצמים את האפשרות לחטוא.12

אנחנו קשורים לקב״ה!
אך ייתכן שיש רובד עמוק יותר ב״אות״ שבתפילין. בתורה, התפילין אינן קרויות 
תפילין. תפילין של יד נקראות כאמור ״אות״, ותפילין של ראש נקראות )בשלוש 

מארבע הפרשיות( ״טוטפות״. מהן טוטפות?
)שמות י״ג, טז; על פי שיטת רבי עקיבא, סנהדרין ד ע״ב( מסביר שהמילה  רש״י 
״טוטפות״ משמעותה המספר ארבע )מכיוון שבשפת מדינת כתפי ״טט״ היינו 
שתיים, ובשפת מדינת אפריקי ״פת״ היינו שתיים(, והכוונה היא שתפילין של ראש 
צריכות להיות מארבעה בתים. פירוש נוסף שמביא רש״י בשם מנחם בן סרוק הוא 
שהמילה ״טוטפות״ היא מלשון ״הטפה״, כלומר דיבור, והכוונה היא שמי שרואה 

את התפילין יזכור את יציאת מצרים וידבר על הנס שהתרחש.13

במובן זה, מצוות תפילין דומה בעניינה למצוות ציצית, שעליה נאמר במפורש: ״ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו   12
יֶתם אָֹתם״ )במדבר ט״ו, לט(. הבנה זו של מצוות תפילין קשורה  ל ִמְצוֹת ה' ַוֲעׂשִ ם ֶאת ּכָ ּוְזַכְרּתֶ
בוודאי לשיטתו העקרונית של ספר החינוך: ״אחרי הפעולות נמשכים הלבבות״ )מצווה ט״ז, 

עיינו שם(.
בדומה, רבי יוסף בכור שור )שמות שם(, התוספות )מנחות לד ע״ב ד״ה לטוטפת( והחזקוני   13
)שמות שם( מסבירים ש״טוטפות״ הן מלשון הבטה, משום שהמביט בתפילין נזכר בניסי יציאת 

מצרים או משום שמקום ההנחה הוא בין העיניים )שהן איברי הראייה(.

מטרת מצוות תפילין

שולחן ערוך — בהנחת תפילין צריך לכוון 
לייחוד שם ה' ולזכירת יציאת מצרים 

)כרמב"ן(, ובנוסף התפילין נועדו לשעבד 
את המוח והלב לעבודת ה' )כרמב"ם(

"למען תהיה תורת ה' בפיך 
כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים"
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