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

פרשת ״קדש לי״
וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹשה ֵּלאמֹרַ ::קדֶּ ׁש ִלי ָכל ְּבכֹור ּ ֶפ ֶטר ָּכל ֶר ֶחם ִּב ְבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ָּב ָא ָדם ו ַּב ְּב ֵה ָמה
אתם ִמ ִּמצְ ַריִ ם ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים ִּכי
ֹאמר מ ׁ ֶֹשה ֶאל ָה ָעם זָ כֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ ה ֲא ׁ ֶשר יְ צָ ֶ
ִלי הוּא ::וַ ּי ֶ
ְּבחֹזֶ ק יָ ד הֹוצִ יא ה' ֶא ְת ֶכם ִמּזֶ ה וְ ל ֹא יֵ ָא ֵכל ָח ֵמץַ ::הּיֹום ַא ֶּתם יֹצְ ִאים ְּבח ֶֹד ׁש ָה ָא ִביב ::וְ ָהיָ ה ִכי
נִש ַּבע ַל ֲאב ֶֹתיךָ ָל ֶתת ָל ְך
נַענִי וְ ַה ִח ִּתי וְ ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ִח ִ ּוי וְ ַהיְבו ִּסי ֲא ׁ ֶשר ׁ ְ
יאךָ ה' ֶאל ֶא ֶרץ ַה ְּכ ֲ
ִיְב ֲ
ֹאכל ַמ ּצֹת
ֶא ֶרץ זָ ַבת ָח ָלב ו ְּד ָב ׁש וְ ָע ַב ְד ָּת ֶאת ָה ֲעב ָֹדה ַהּזֹאת ַּבח ֶֹד ׁש ַהּזֶ הִ ׁ ::ש ְב ַעת יָ ִמים ּת ַ
יעי ַחג ַלה'ַ ::מצֹּות יֵ ָא ֵכל ֵאת ׁ ִש ְב ַעת ַהּיָ ִמים וְ ל ֹא יֵ ָר ֶאה ְלךָ ָח ֵמץ וְ ל ֹא יֵ ָר ֶאה ְלךָ
ו ַּבּיֹום ַה ּׁ ְש ִב ִ
אתי ִמ ִּמצְ ָריִ ם::
ְ ׂשאֹר ְּב ָכל ְ ּג ֻב ֶלךָ  ::וְ ִה ַ ּג ְד ָּת ְל ִבנְ ךָ ַּבּיֹום ַההוּא ֵלאמֹר ַּב ֲעבוּר זֶ ה ָע ָ ׂשה ה' ִלי ְּבצֵ ִ
וְ ָהיָ ה ְלךָ ְלאֹות ַעל יָ ְדךָ ו ְּלזִ ָּכרֹון ֵּבין ֵעינֶיךָ ְל ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ּת ַֹורת ה' ְּבפִ יךָ ִּכי ְּביָ ד ֲחזָ ָקה הֹוצִ ֲאךָ
ימה::
מֹוע ָד ּה ִמּיָ ִמים יָ ִמ ָ
ה' ִמ ִּמצְ ָריִ ם ::וְ ׁ ָש ַמ ְר ָּת ֶאת ַה ֻח ָ ּקה ַהּזֹאת ְל ֲ
(שמות יג ,א–י)

פרשת ״והיה כי יביאך״
נִש ַּבע ְלךָ וְ ַל ֲאב ֶֹתיךָ וּנְ ָתנָ ּה ָל ְך ::וְ ַה ֲע ַב ְר ָּת ָכל ּ ֶפ ֶטר
נַענִי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ְ
וְ ָהיָ ה ִּכי ִיְב ֲאךָ ה' ֶאל ֶא ֶרץ ַה ְּכ ֲ
ֶר ֶחם ַלה' וְ ָכל ּ ֶפ ֶטר ׁ ֶשגֶ ר ְּב ֵה ָמה ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה ְלךָ ַהּזְ ָכ ִרים ַלה' ::וְ ָכל ּ ֶפ ֶטר ֲחמֹר ִּתפְ דֶּ ה ְב ֶ ׂשה
וְ ִאם ל ֹא ִתפְ דֶּ ה וַ ֲע ַרפְ ּתֹו וְ כֹל ְּבכֹור ָא ָדם ְּב ָבנֶיךָ ִּתפְ דֶּ ה ::וְ ָהיָ ה ִּכי יִ ׁ ְש ָא ְלךָ ִבנְ ךָ ָמ ָחר ֵלאמֹר
יאנ ּו ה' ִמ ִּמצְ ַריִ ם ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים ::וַ יְ ִהי ִּכי ִה ְק ׁ ָשה פַ ְרעֹה
ַמה ּזֹאת וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵא ָליו ְּבחֹזֶ ק יָ ד הֹוצִ ָ
ְל ׁ ַש ְּל ֵחנ ּו וַ ּיַ ֲהרֹג ה' ָּכל ְּבכֹור ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִמ ְּבכֹר ָא ָדם וְ ַעד ְּבכֹור ְּב ֵה ָמה ַעל ֵּכן ֲאנִי ז ֵֹב ַח ַלה'
טֹוטפֹת ֵּבין ֵעינֶיךָ ִּכי
ָּכל ּ ֶפ ֶטר ֶר ֶחם ַהּזְ ָכ ִרים וְ ָכל ְּבכֹור ָּבנַי ֶאפְ דֶּ ה ::וְ ָהיָ ה ְלאֹות ַעל יָ ְד ָכה ו ְּל ָ
יאנ ּו ה' ִמ ִּמצְ ָריִ ם::
ְּבחֹזֶ ק יָ ד הֹוצִ ָ
(שמות יג ,יא–טז)
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ןיליפתל אובמןיליפת תווצמל אובמ  ·  

פרשת ״שמע״
ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ה' ֱא־ל ֵֹהינ ּו ה' ֶא ָחד ::וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת ה' ֱא־ל ֶֹהיךָ ְּב ָכל ְל ָב ְבךָ ו ְּב ָכל נַ פְ ׁ ְשךָ ו ְּב ָכל
ְמא ֶֹדךָ  ::וְ ָהי ּו ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֲא ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמצַ ְ ּוךָ ַהּיֹום ַעל ְל ָב ֶבךָ  ::וְ ׁ ִש ַּננְ ָּתם ְל ָבנֶיךָ וְ ִד ַּב ְר ָּת ָּבם
ְּב ׁ ִש ְב ְּתךָ ְּב ֵב ֶיתךָ ו ְּב ֶל ְכ ְּתךָ ַבדֶּ ֶר ְך ו ְּב ׁ ָש ְכ ְּבךָ ו ְּבקו ֶּמךָ  ::ו ְּק ׁ ַש ְר ָּתם ְלאֹות ַעל יָ ֶדךָ וְ ָהי ּו ְלט ָֹטפֹת
ֵּבין ֵעינֶיךָ  ::ו ְּכ ַת ְב ָּתם ַעל ְמזֻ זֹות ֵּב ֶיתךָ ו ִּב ׁ ְש ָע ֶריךָ ::
(דברים ו ,ד–ט)

פרשת ״והיה אם שמוע״
�ֹותי ֲא ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמצַ ֶ ּוה ֶא ְת ֶכם ַהּיֹום ְל ַא ֲה ָבה ֶאת ה' ֱא־ל ֵֹה ֶיכם
וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמ ַֹע ִּת ׁ ְש ְמע ּו ֶאל ִמצְ ַ
קֹוש וְ ָא ַספְ ָּת ְדגָ נֶ ךָ
יֹורה ו ַּמ ְל ׁ
ו ְּל ָע ְבדֹו ְּב ָכל ְל ַב ְב ֶכם ו ְּב ָכל נַ פְ ׁ ְש ֶכם ::וְ נָ ַת ִּתי ְמ ַטר ַא ְרצְ ֶכם ְּב ִע ּתֹו ֶ
וְ ִתיר ׁ ְֹשךָ וְ יִ צְ ָה ֶרךָ  ::וְ נָ ַת ִּתי ֵע ֶ ׂשב ְּב ָ ׂש ְדךָ ִל ְב ֶה ְמ ֶּתךָ וְ ָא ַכ ְל ָּת וְ ָ ׂש ָב ְע ָּתִ ::ה ּׁ ָש ְמר ּו ָל ֶכם ּ ֶפן יִפְ ֶּתה
ְל ַב ְב ֶכם וְ ַס ְר ֶּתם וַ ֲע ַב ְד ֶּתם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוִ ֶיתם ָל ֶהם ::וְ ָח ָרה ַאף ה' ָּב ֶכם וְ ָעצַ ר ֶאת
ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה ל ֹא ִת ֵּתן ֶאת יְבו ָּל ּה וַ ֲא ַב ְד ֶּתם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּט ָֹבה
ֲא ׁ ֶשר ה' נ ֵֹתן ָל ֶכם ::וְ ַ ׂש ְמ ֶּתם ֶאת דְּ ָב ַרי ֵא ֶּלה ַעל ְל ַב ְב ֶכם וְ ַעל נַ פְ ׁ ְש ֶכם ו ְּק ׁ ַש ְר ֶּתם א ָֹתם ְלאֹות
נֵיכם ְל ַד ֵּבר ָּבם ְּב ׁ ִש ְב ְּתךָ ְּב ֵב ֶיתךָ
ינֵיכם ::וְ ִל ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם ֶאת ְּב ֶ
טֹוטפֹת ֵּבין ֵע ֶ
ַעל יֶ ְד ֶכם וְ ָהי ּו ְל ָ
ו ְּב ֶל ְכ ְּתךָ ַבדֶּ ֶר ְך ו ְּב ׁ ָש ְכ ְּבךָ ו ְּבקו ֶּמךָ  ::ו ְּכ ַת ְב ָּתם ַעל ְמזוּזֹות ֵּב ֶיתךָ ו ִּב ׁ ְש ָע ֶריךָ ְ ::ל ַמ ַען יִ ְר ּב ּו יְ ֵמ ֶיכם
ימי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ::
נִש ַּבע ה' ַל ֲאב ֵֹת ֶיכם ָל ֵתת ָל ֶהם ִּכ ֵ
נֵיכם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר ׁ ְ
ימי ְב ֶ
וִ ֵ
(דברים יא ,יג–כא)

רבי שלמה גנצפריד (קיצור שולחן ערוך וקסת הסופר)
נולד בהונגריה בערך בשנת ה'תקס״ב ( .)1802חיבר 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
10
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ןיליפתה תוישרפתוישרפה תאוושה  ·  

השוואת הפרשיות
עיון בארבע הפרשיות מעלה כמה הבדלים מעניינים בין הפרשיות בנוגע לאופן
הזכרת המצווה ,טעמה ,ההקשר שבו היא נאמרה ועוד1:

כיצד מתואר
מעשה
ההנחה
בתפילין
של יד?

״וְ ָהיָ ה לְ אוֹ ת ַעל
״ו ְּק ׁ ַש ְר ָּתם
יָ ְד ָכה וּלְ טוֹ ָטפֹת
ָ
לְ אוֹ ת ַעל יָ ֶדך״ –
ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יך״ –
קשירת
לא מוזכרת
התפילין
קשירה אלא
על היד
רק התוצאה

״ו ְּק ׁ ַש ְר ֶּתם
א ָֹתם לְ אוֹ ת
ַעל יֶ ְד ֶכם״ –
קשירת
התפילין
על היד

״וְ ָהיָ ה . . .
וּלְ טוֹ ָטפֹת
ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יך״ –
לא מוזכרת
קשירה אלא
רק התוצאה

״וְ ָהי ּו לְ ט ָֹטפֹת
ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יך״ –
לא מוזכרת
קשירה אלא
רק התוצאה

״וְ ָהי ּו לְ טוֹ ָטפֹת
יכם״ –
ֵ ּבין ֵעינֵ ֶ
לא מוזכרת
קשירה אלא
רק התוצאה

כיצד
מתוארות
תפילין של
ראש?

״ו ְּלזִ ָ ּכרוֹ ן ֵ ּבין
ֵעינֶ ָ
יך״ — זיכרון

״ו ְּלטוֹ ָטפֹת
ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יך״ —
טוטפות

״וְ ָהי ּו ְלט ָֹטפֹת
ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יך״ —
טוטפות

״וְ ָהי ּו ְלטוֹ ָטפֹת
יכם״ —
ֵ ּבין ֵעינֵ ֶ
טוטפות

האם מוזכרת
מטרת
המצווה?

״ל ַמ ַען
כן — ְ
ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת
ה' ְ ּב ִפ ָ
יך״

לא

לא

לא

טעם המצווה

״וְ ָהיָ ה לְ ָך לְ אוֹ ת
ַעל יָ ְד ָך ּ ִ . . .כי
ְ ּביָ ד ֲחזָ ָקה
הוֹ ִצ ֲא ָך ה'
ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם״ —
חיבור ליציאת
מצרים

״וְ ָהיָ ה לְ אוֹ ת
ַעל יָ ְד ָכה . . .
ִ ּכי ְ ּבחֹזֶ ק יָ ד
יאנ ּו ה'
הוֹ ִצ ָ
ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם״ —
חיבור ליציאת
מצרים

״וְ ָהי ּו ַהדְּ ָב ִרים
ָה ֵא ֶ ּלה ֲא ׁ ֶשר
ָאנֹכִ י ְמ ַצ ְּו ָך
ַה ּיוֹ ם ַעל
לְ ָב ֶב ָך . . .
ו ְּק ׁ ַש ְר ָּתם״ —
שמירת
המצוות

״וְ ַשׂ ְמ ֶּתם ֶאת
דְּ ָב ַרי ֵא ֶ ּלה
ַעל לְ ַב ְב ֶכם
וְ ַעל נַ ְפ ׁ ְש ֶכם
ו ְּק ׁ ַש ְר ֶּתם
א ָֹתם״ —
שמירת
המצוות

כיצד מתואר
מעשה
ההנחה
בתפילין
של ראש?

1

קדש לי
״וְ ָהיָ ה לְ ָך לְ אוֹ ת
ַעל יָ ְד ָך וּלְ זִ ָ ּכרוֹ ן
ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יך״ –
לא מוזכרת
קשירה אלא
רק התוצאה
״וְ ָהיָ ה לְ ָך . . .
וּלְ זִ ָ ּכרוֹ ן ֵ ּבין
ֵעינֶ ָ
יך״ –
לא מוזכרת
קשירה אלא
רק התוצאה

והיה כי יביאך

שמע

והיה אם שמוע

יש הבדלים נוספים שלא הזכרנו בטבלה.
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חיבור לארץ
ישראל

נושא
הפרשה

קדש לי

והיה כי יביאך

שמע

והיה אם שמוע

״וְ ָהיָ ה ִכי יְ ִב ֲיא ָך
ה' ֶאל ֶא ֶרץ
ַה ְ ּכנַ ֲענִ י  . . .״

״וְ ָהיָ ה ִ ּכי יְ ִב ֲא ָך
ה' ֶאל ֶא ֶרץ
ַה ְ ּכנַ ֲענִ י  . . .״

ארץ ישראל
לא מוזכרת
בפרשה
עצמה ,אך
לפני הפרשה
ואחריה מוזכר
במפורש שזהו
ההקשר של
הפרשה2

״לְ ַמ ַען יִ ְרבּ ּו
ימי
יכם וִ ֵ
יְ ֵמ ֶ
יכם ַעל
ְבנֵ ֶ
ָה ֲא ָד ָמה  . . .״

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:
 .אבדרך כלל תפילין של ראש מתוארות בשם ״טוטפות״ ,ואילו בפרשת ״קדש
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?
 .בבשלוש מהפרשיות אין נימוק למצוות תפילין ,ואילו בפרשת ״קדש לי״ ישנו
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?
 .גבפרשת ״קדש לי״ ובפרשת ״והיה כי יביאך״ מוזכרת יציאת מצרים ביחס

2

יכם לְ לַ ֵּמד ֶא ְת ֶכם לַ ֲעשׂוֹ ת ָ ּב ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם
״וְ זֹאת ַה ִּמ ְצוָ ה ַה ֻח ִ ּקים וְ ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ִטים ֲא ׁ ֶשר ִצ ָּוה ה' ֱא־ל ֵֹה ֶ
יטב לְ ָך וַ ֲא ׁ ֶשר ִּת ְרבּ וּן ְמאֹד ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר
ע ְֹב ִרים ׁ ָש ָּמה ְל ִר ׁ ְש ָּת ּה  . . .וְ ׁ ָש ַמ ְע ָּת יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל וְ ׁ ָש ַמ ְר ָּת לַ ֲעשׂוֹ ת ֲא ׁ ֶשר יִ ַ
דִּ ֶ ּבר ה' ֱא־ל ֵֹהי ֲאב ֶֹת ָ
ש ָר ֵאל ה' ֱא־ל ֵֹהינ ּו ה' ֶא ָחד  . . .ו ְּק ׁ ַש ְר ָּתם לְ אוֹ ת
יך לָ ְך ֶא ֶרץ זָ ַבת ָח ָלב ו ְּד ָב ׁשְ ׁ :ש ַמע יִ ְ ׂ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
יאך ה' ֱא־ל ֶֹהיך ֶאל
ַעל יָ ֶד ָך וְ ָהי ּו לְ ט ָֹטפֹת ֵ ּבין ֵעינֶ יך :ו ְּכ ַת ְב ָּתם ַעל ְמזֻ זוֹ ת ֵ ּב ֶיתך ו ִּב ׁ ְש ָע ֶריך :וְ ָהיָ ה ִ ּכי יְ ִב ֲ
ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּבע לַ ֲאב ֶֹת ָ
יך לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק וּלְ יַ ֲעקֹב לָ ֶתת לָ ְך ָע ִרים ְ ּגדֹל ֹת וְ טֹבֹת ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָבנִ ָית . . .
ִה ׁ ּ ָש ֶמר לְ ָך ֶּפן ִּת ׁ ְש ַ ּכח ֶאת ה' ֲא ׁ ֶשר הוֹ ִצ ֲיא ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵ ּבית ֲע ָב ִדים״ (דברים ו' ,א—יב).
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לתפילין כטעם למצוות ההנחה — ״כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים״ .האם יש
כאן חיבור מהותי ליציאת מצרים? אם כן ,מהו?
דבפרשת ״שמע״ ובפרשת ״והיה אם שמוע״ טעם המצווה הוא שמירת המצוות.
כיצד התפילין גורמות לשמירת המצוות?
המדוע בתפילין של יד יש הבדל באופן תיאור מעשה המצווה — לעיתים מוזכרת
התוצאה ולעיתים מוזכר מעשה הקשירה? ומדוע בתפילין של ראש מוזכרת
רק המצווה שהן יהיו מונחות עלינו?
והאם נושאי הפרשה קשורים למצוות התפילין? בשתי הפרשיות הראשונות
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?
זבכל הפרשיות מוזכר באופן ישיר או עקיף הקשר לארץ ישראל .מהו הקשר
בין ארץ ישראל למצוות הנחת תפילין?

רבי אשר בן יחיאל (הרא״ש)
נולד באשכנז בשנת ה'י' ( .)1250תלמידו 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 ( )1327בספרד.
13
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״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״:
יך לְ ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת ה' ְ ּב ִפ ָ
וְ ָהיָ ה לְ ָך לְ אוֹ ת ַעל יָ ְד ָך וּלְ זִ ָ ּכרוֹ ן ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יך ִ ּכי ְ ּביָ ד ֲחזָ ָקה
הוֹ ִצ ֲא ָך ה' ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם.
אפשר לפרש פסוק זה בשתי צורות ,ומתוך כך להבין בדרכים שונות את
משמעות הזיכרון:
 .אהתפילין נועדו להזכיר לנו לקיים את מצוות ה' 3.ומדוע אנו חייבים ללמוד
תורה ולקיים מצוותיה? מפני שביד חזקה הוציאנו ה' ממצרים.
 .בהתפילין נועדו להזכיר לנו שה' הוציא אותנו ממצרים ביד חזקה ,וזכירת
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) 4ביד 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.

3

4

גם דבר זה ניתן להבין בשתי צורות :א .התפילין מזכירות לנו ללמוד את תורת ה' ולשנן אותה
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
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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״ךיניע ןיב ןורכזלו״'ה תווצמ תא תוריכזמ ןיליפתה —' א הנבה  ·  

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:
ש ְמ ֶּתם ֶאת דְּ ָב ַרי ֵא ֶ ּלה ַעל לְ ַב ְב ֶכם וְ ַעל נַ ְפ ׁ ְש ֶכם ו ְּק ׁ ַש ְר ֶּתם א ָֹתם לְ אוֹ ת ַעל יֶ ְד ֶכם
וְ ַ ׂ
יכם.
וְ ָהי ּו לְ טוֹ ָטפֹת ֵ ּבין ֵעינֵ ֶ
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

5

כך גם בפרשת שמע :״וְ ָהי ּו ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶ ּלה ֲא ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְּו ָך ַה ּיוֹ ם ַעל לְ ָב ֶב ָך  . . .ו ְּק ׁ ַש ְר ָּתם לְ אוֹ ת
ַעל יָ ֶד ָך וְ ָהי ּו לְ ט ָֹטפֹת ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יך״.
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ןיליפתל אובמןיליפת תווצמל אובמ  ·  

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 לחטוא6.
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 הנכונים7.

6

7

וכן כתב בספר ראשית חכמה (שער הקדושה ,פרק ו' ,אות עד) :״התפילין הם עדים להעיד
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
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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״ךיניע ןיב ןורכזלו״םירצמ תאיצי תא תוריכזמ ןיליפתה —' ב הנבה  ·  

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.
לפי הרמב״ן ,זכירת יציאת מצרים היא יסוד שמאחד את כל המצוות
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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ןיליפתל אובמןיליפת תווצמל אובמ  ·  

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
שה ה' ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם  . . .וַ ַ ּי ֲא ִמינ ּו ַ ּבה' ו ְּבמ ׁ ֶֹשה
ש ָר ֵאל ֶאת ַה ָ ּיד ַה ְ ּגדֹלָ ה ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
בתוכם :״וַ ַ ּי ְרא יִ ְ ׂ
ַע ְבדּ וֹ ״ (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:
״וְ ָהיָ ה לְ ָך לְ אוֹ ת ַעל יָ ְד ָך וּלְ זִ ָ ּכרוֹ ן ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יך״ ,דהיינו :תפילין של יד הן ״אות״ ,ותפילין של
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
שה ה' ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם״ .לכן ,כסמל וכאות
ש ָר ֵאל ֶאת ַה ָ ּיד ַה ְ ּגדֹלָ ה ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
מצרים — ״וַ ַ ּי ְרא יִ ְ ׂ
ל״יד ה'״ הפועלת ,אנו שמים סמל ואות על ידנו ,וכפי שאומרת התורה :״וְ ָהיָ ה לְ ָך
לְ אוֹ ת ַעל יָ ְד ָך וּלְ זִ ָ ּכרוֹ ן ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
ביָ ד ֲחזָ ָקה הוֹ ִצ ֲא ָך ה' ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם״ (שמות י״ג ,ט)10.
יך ּ ִ . . .כי ְ ּ
לעומת תפילין של יד ,שהן האות הישיר על יציאת מצרים וניסי הגאולה ,הרי

 8כמובן ,ייתכן שיש כאן הקבלה ,כלומר :גם תפילין של יד וגם תפילין של ראש הן לאות ולזיכרון.
 9שמות ו' ,א; ט' ,ג; ל״ב ,יא; ועוד .באותו הקשר אפשר לציין שגם משה ואהרן השתמשו ביד כדי
לבצע את האותות והמופתים בשמו של הקב״ה ,ראו שמות ד' ,יז; שם ,כא; ז' ,טו; שם ,יט; ח',
א; ט' ,כב; ועוד.
 10בפרשיות התפילין מופיעה היד פעמים נוספים (פרט לעצם הציווי על הנחת התפילין על היד):
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״ךיניע ןיב ןורכזלו״םימעטה רוביח  ·  

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
אותנו לזיכרון של יציאת מצרים — ״וּלְ זִ ָ ּכרוֹ ן ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יך״.

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,
יך לְ ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת ה' ְ ּב ִפ ָ
פרשת קדש (״וּלְ זִ ָ ּכרוֹ ן ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יך״) ,שונה משאר הפרשיות,
מסתבר לומר שהסיבה היא שבפעם הראשונה שנאמרה המצווה רצתה התורה
ללמדנו את מטרת המצווה ,ובעזרת השינוי מודגשות המהות והמטרה.

״כי ְ ּבחֹזֶ ק יָ ד הוֹ ִציא ה' ֶא ְת ֶכם ִמ ֶּזה״ (שם ,ג) ,״וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָ יו ְ ּבחֹזֶ ק יָ ד הוֹ ִצ ָיאנ ּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵ ּבית
ִּ
ֲע ָב ִדים״ (שם ,יד)ּ ִ ,כי ְ ּבחֹזֶ ק יָ ד הוֹ ִצ ָיאנ ּו ה' ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם״ (שם ,טז).
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״.
 11בעניין הכוונה הנדרשת בהנחת תפילין עיינו עמ' .115
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ןיליפתל אובמןיליפת תווצמל אובמ  ·  

מטרת מצוות תפילין

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

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)
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