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פתיחה
בפרשתנו קוראים את אחת התפילות הידועות ביותר, תפילת "שמע ישראל", בה כתובה גם מצוות 

הנחת התפילין. 

במצוות תפילין ישנם כמה עניינים מיוחדים. המצווה ניתנה לפני היציאה ממצרים. הגמרא אומרת 
לרחובות  לצאת  מחסידיו  ביקש  בו  במבצע  פתח  וכשהרבי  כולה.  לתורה  בחשיבותה  שווה  שהיא 

ולעודד יהודים לקיים מצווה, הוא בחר דווקא במצוות תפילין. 

בשיעורינו היום, נלמד על מצוות התפילין, חשיבותה, ועל ההסבר המיסטי לצורה בה היא מתבצעת.



5

מקור 1  חומש דברים, פרק ו', פסוק א'
בפרשתנו אנו קוראים את אחת התפילות הידועות ביותר, תפילת "שמע ישראל". 

ָך  כל־ְלָבְבָך ּוְבכל־ַנְפשְׁ ַמע ִישְָׂרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד׃ ְוָאַהְבתָּ ֵאת ה' ֱאלֶֹקיָך בְּ שְׁ
ם  ְנתָּ נַּ ָך ַהּיוֹם ַעל־ְלָבֶבָך׃ ְושִׁ ר ָאנִֹכי ְמַצוְּ ה ֲאשֶׁ ָבִרים ָהֵאלֶּ ּוְבכל־ְמאֶֹדָך׃ ְוָהיּו ַהדְּ
ם  ְרתָּ ָך ּוְבקּוֶמָך׃ ּוְקשַׁ ֶרְך ּוְבשְכבְּ ָך ַבדֶּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכתְּ ָך בְּ ְבתְּ שִׁ ם בְּ ְרתָּ בָּ ְלָבֶניָך ְוִדבַּ

ָעֶריָך׃ יֶתָך ּוִבשְׁ ם ַעל־ְמֻזזוֹת בֵּ ין ֵעיֶניָך׃ ּוְכַתְבתָּ ְלאוֹת ַעל־ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת בֵּ

בפרשת שמע כתובה גם אחת המצוות החשובות ביותר, מצוות התפילין. מעניין שמצוות התפילין 
כתובה בתורה מספר פעמים, והפעם הראשונה היא בפרשת בא, לפני שבני ישראל יצאו ממצרים.

העובדה שמצווה זו ניתנה לפני היציאה ממצרים, דורשת ביאור:

עשרת הדיברות ניתנו לעם ישראל במעמד מתן תורה בהר סיני, ונכתבו בהם עשר המצוות העיקריות 
ביהדות – אמונה בה', כיבוד אב ואב, שבת, וכן הלאה. מאותה נקודת זמן והלאה, הקב"ה אמר למשה 

את המשך התורה ולימד אותו מצוות נוספות, ומשה לימד ומסר זאת לבני ישראל.

פסח  קרבן  מצוות  למשל:  מצרים.  ויציאת  תורה  מתן  לפני  ישראל  לבני  ניתנו  ספורות  מצוות  רק 
וברית מילה . התלמוד מסביר שהקב"ה רצה לצייד את בני ישראל בשתי מצוות, כדי שבהן יזכו לנס 
הגדול של יציאת ממצרים. )שחיטת קרבן פסח סימלה את הניתוק מהאליל המצרי, וברית המילה 

סימלה את החיבור עם הקב"ה.( 

ימים ספורים לפני היציאה ממצרים, הצטווה משה על מצוות נוספות: 

ראשית, מכיוון שבמכה הבאה הקב"ה יהרוג את כל בכורי מצרים ועל בכורי היהודים הוא ָיחּוס, לכן, 
מעתה והלאה, כל בכור מבני ישראל שייוולד יהיה קדוש לה'.

שנית, הקב"ה ביקש מהם לזכור את היום ההיסטורי הממשמש ובא ולא לאכול בו חמץ. "כי יביאך" 
אל הארץ המובטחת, גם שם לא תאכלו חמץ במשך שבעה ימים, "למען תספר באוזני בנך", שזהו 

לזכר יציאת מצרים

לאחר מכן, הקב"ה מצווה במפתיע את משה רבינו לצוות את בני ישראל על מצוות התפילין, להניח 
את המצווה על הזרוע ובין העיניים על הראש. גם מצווה זו היא לזכר יציאת מצרים.

נשאלת השאלה, מה כה חשוב במצוות התפילין, שמשה רבינו היה חייב לצוותה את עם ישראל טרם 
יציאת מצרים? האם לא יכלו לחכות שבעה שבועות עד למתן תורה?

)עלינו לזכור שהחודש האחרון של בני ישראל במצרים היה זמן עסוק מאוד למשה רבינו ולכל עם 
ישראל. משה הביא על מצרים את מכת חושך,  התעמת עם פרעה, והיה צריך להכין אומה בת מיליוני 

אנשים, נשים וטף, לצאת ממצרים אל הלא-נודע.(

מדוע היה כה חשוב בתוך כל האנדרלמוסיה הזו לצוות על מצוות התפילין?

א.  מדוע זה היה כה דחוף 
לפני יציאת ממצרים?
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בימים שקדמו למלחמת ששת הימים, כשעם ישראל היה שרוי בחרדה, יצא הרבי במבצע תפילין. 
הוא ביקש מחסידי חב"ד להניח תפילין עם חיילי צה"ל ובהמשך עם כל יהודי ויהודי. חסידי חב"ד 
יצאו לרחובות ולמחנות הצבא, ומיליוני יהודים בישראל ובעולם נענו לקריאת הרבי והניחו תפילין.

ש"כל  שאומרת  א(  מ"ד,  )מנחות  הגמרא  את  הרבי  הביא  ראשית  למבצע.  הסיבה  את  הסביר  הרבי 
המניח תפילין מאריך ימים", ובעת מלחמה, הבטחה לאריכות ימים היא מצרך מבוקש ביותר. בנוסף, 
ה' נקרא עליך  כי שם  "וראו כל עמי הארץ  ו, א( את המילים  )ברכות  ובעיקר, ציטט הרבי מהגמרא 
ויראו ממך... אלו תפילין שבראש", שבהנחת תפילין יש סגולה שהיא מפילה פחד ויראה על האויב. 
היות שעם ישראל הוא עם אחד, אזי על ידי כך שיהודי בארצות הברית יניח תפילין, זה יטיל פחד על 

האויבים בצד השני של העולם, שלא יעזו להתנכל לבני ישראל, דבר שיסייע לניצחון במלחמה.

עם הזמן, הפך המבצע לדבר קבוע, ובכל מקום בעולם אפשר למצוא חסידי חב"ד שמציעים ליהודים 
להניח תפילין. 

היו רבנים שהתנגדו למבצע והקשו עליו שאלות שונות ומשונות. אחת השאלות הייתה: מדוע דווקא 
תפילין? למה לא אחת מ-612 המצוות האחרות?

בשיחה זו משנת תשכ"ט, עונה הרבי קודם על השאלה שהבאנו בתחילת השיעור: מה היה חשוב כל 
כך לצוות על המצווה לפני יציאת מצרים:

<< הרבי 
למה תפילין? 

אך הענין הוא – על פי האמור שענין התפילין הוא "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' 
נקרא עליך ויראו ממך",

ולכן הרי זה נוגע לגאולת מצרים – שאילו זכו היתה זו גאולה שלימה1, ואפילו לפי 
כל  על  והשורש  המקור  זה  הרי  בינתיים,  שהיו  הבלבולים  לאחרי  שנעשה  המצב 
הגאולות שלאחרי זה, )כשם ש"כל המלכיות נקראו על שם מצרים כו'"2(, עד לגאולה 
האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, עליה נאמר3 "כימי צאתך מארץ מצרים 
אראנו נפלאות", שאז יהיה שלימות הענין ד"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא 

אליך ויראו ממך".

יפחדו  העולם  שאומות  לכך  גורמת  שהיא  מיוחדת  סגולה  יש  שבתפילין  שמכיון  מסביר,  הרבי 
מבני ישראל, לכן הקב"ה רצה שהיציאה ממצרים תהיה באופן שהמצרים יפחדו מבני ישראל. אם 

היינו זוכים, הייתה הגאולה ממצרים הגאולה הסופית, האמיתית והשלימה שאין אחריה גלות. 

ב. המבצע של הרבי

1( ראה לקו"ש ח"כ ע' 230. וש"נ.
2( ב"ר פט"ז, ד.

3( מיכה ז, ט"ו.
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מגאולת  נמשכות  מכן  שלאחר  הגאולות  כל  הרי  נוספות,  גלויות  אחריה  והיו  זכינו,  שלא  ולמרות 
מצרים. לכן היה חשוב שבני ישראל יצטוו על מצוות התפילין עוד לפני היציאה ממצרים, כדי שיצאו 

באופן של "ויראו ממך", וכך הגאולות הבאות שנמשכות מגאולת מצרים, יהיו גם הן באופן הזה.

הרבי מסביר שזו הסיבה שהוא בחר דווקא במצוות תפילין:

<< הרבי 
וזהו גם המענה לאלו שטענו: מדוע בוחרים להבדיל ולייחד מצוה מסויימת – מצות 

תפילין – מבין כל המצוות?

והמענה לזה – במדובר כמה פעמים4, – שלא אני הבדלתי וייחדתי זאת, אלא התורה, 
באמרה "הוקשה כל התורה כולה לתפילין", שענין זה לא נאמר על כל שאר תרי"ג 
וכמו כן הבדילה תורה כמה מצות שנאמרו  המצוות, אלא רק על מצוות ספורות, 

קודם מתן תורה, ואפילו קודם יציאת ממצרים, וביניהם – מצות תפילין.

ועוד הוספתי5 – שיבחרו להם אחת משאר תרי"ב מצוות... ובלבד שיעסקו בהחדרת 
לימוד  ידי  ועד שעל  ופינה,  פינה  ובכל  ומקום  בכל מקום  אור"6  ותורה  מצוה  "נר 
התורה וקיום המצוות ימשיכו ויפעלו בגלוי את המעמד ומצב ש"מלאה הארץ דעה 

את הוי'7, בביאת משיח צדקנו.

4( ראה בארוכה תו"מ חנ"א ע' 222 וש"נ.
5( תו"מ שם הערה 240. שם ע' 291.

6( משלי ו, כ"ג.
7( ישעי' י"א ט, וראה רמב"ם הלכות תשובה ספ"ט. הל' מלכים בסופו.
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מקור 2  תשובות הגאונים, שערי תשובה, סימן קנג
מצוות התפילין היא אחת המצוות הנעלות ביותר, שמשקלה כמשקל כל המצוות גם יחד. הפסוק 
יד ושל ראש –  ֵעיֶניָך" – אלה תפילין של  ין  בֵּ רוֹן  ּוְלִזכָּ ָיְדָך  ַעל  ְלאוֹת  ְלָך  "ְוָהָיה  יג, ט(:  אומר )שמות 
ִפיָך". מכך שלאחר מצוות התפילין כתובות המילים "למען תהיה תורת ה'  בְּ ּתוַֹרת ה'  ְהֶיה  "ְלַמַען תִּ

בפיך" לומדים חכמים שהוקשה כל התורה כולה לתפילין. 

ַהּתוָֹרה  ה עֹל  הּוְקשָׁ ין, שֶׁ ִפילִּ ִמְצַות תְּ ּתוָֹרה כְּ בַּ ְצווֹת שֶׁ ָכל ַהמִּ דוֹל בְּ ְלָך גָּ ֵאין  שֶׁ
ְהֶיה   נֱֶּאַמר: ְלַמַען תִּ ה, שֶׁ ַעל פֶּ בְּ ְכָתב ּוֵבין ּתוָֹרה שֶׁ בִּ ין ּתוָֹרה שֶׁ ין, בֵּ ִפילִּ ּכּוָלּה ְלתְּ

ִפיָך. ּתוַֹרת ה' בְּ

מקור 3 הרמב"ם, משנה תורה, הלכות תפילין ומזוזה, פרק א' הלכה א'
מה הן התפילין? 

ִכי  "ְוָהָיה  יא(  יג  ִלי". )שמות  ׁש  "ַקדֶּ יג א(  ֵהן )שמות  ֵאּלּו. שֶׁ ּיוֹת  ָרשִׁ פָּ ע  ַאְרבַּ
ַמע". )דברים יא יג( "ְוָהָיה  מוֹת. ּו)דברים ו ד( "שְׁ ה שְׁ ֵסֶפר ְוֵאלֶּ בְּ ְיִביֲאָך ה' " שֶׁ
ין  ִפלִּ תְּ ְוִנְקָרִאין  עוֹר  בְּ אוָֹתן  ין  ּוְמַחפִּ ַעְצָמן  ְפֵני  בִּ בוֹת  ְכתָּ נִּ שֶׁ ֵהן  מוַֹע".  שָׁ ִאם 

ד. ִרין אוָֹתן ַעל ַהיָּ יִחין אוָֹתן ַעל ָהרֹאׁש ְוקוֹשְׁ ּוַמנִּ

לוקחים ארבע פרשיות נבחרות מהתורה, מכניסים אותן בתוך קוביות מעור, ומניחים אותן על הראש 

ועל היד.

מקור 4 תלמוד בבלי, מסכת מנחות, דף כ"ח עמוד א', רש"י
מדוע נבחרו דווקא הפרשיות האלה?

ָכל  ִלי  ׁש  ַקדֶּ יא(  ם  )שָׁ מוַֹע  שָׁ ִאם  ְוָהָיה  ם(  )שָׁ ַמע  שְׁ  – ין  ִפילִּ תְּ בַּ שֶׁ ּיוֹת  ָרשִׁ פָּ ד' 
ִתיב ּוְלטוָֹטפוֹת אוֹ  הּו כְּ ְבכּולְּ ּה דִּ ִצידָּ בְּ ם(, שֶׁ י ְיִביֲאָך )שָׁ מוֹת יג( ְוָהָיה כִּ כוֹר )שְׁ בְּ

ין ֵעיֶניָך. רוֹן בֵּ ּוְלִזכָּ

רש"י מסביר, שמצוות הנחת תפילין – "וכתבתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך" – כתובה 
ארבע פעמים בתורה. לפיכך נבחרו ארבע הפרשיות הללו להניחן בתפילין.

ג. הרקע למצוות התפילין
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מקור 5 רלב"ג ביאור המלות על התורה, שמות פרק י"ג פסוק ט', א'
הרלב"ג מסביר זאת ביתר ביאור:

ׁש ִלי ָכל  ה – ְוִהיא: 'ַקדֶּ ָרשָׁ ְהֶיה זֹאת ַהפָּ תִּ ְוָהָיה ְלָך ְלאוֹת ַעל ָיְדָך. ָרָצה לוַֹמר, שֶׁ
ה... ְוִהנֵּה  ָרשָׁ יר ָלנּו ִעְנַין זֹאת ַהפָּ תּוָבה, ְוִתְהֶיה ְלאוֹת ָלנּו ַעל ַהיָּד, ְלַהְזכִּ כוֹר' כְּ בְּ
י ְיִביֲאָך.  כוֹר. ְוָהָיה כִּ ׁש ִלי ָכל בְּ ּתוָֹרה ְוֵהם ַקדֶּ ּיוֹת בַּ ְרשִׁ ד' פַּ ְצָוה בְּ ָאה זֹאת ַהמִּ בָּ
תּובוֹת  כְּ ּיוֹת  ָרשִׁ פָּ ע  ָהַאְרבַּ ֵאּלּו  שֶׁ ָיַדְענּו  ְוָלֶזה  מוַֹע,  שָׁ ִאם  ְוָהָיה  ָרֵאל  ִישְׂ ַמע  שְׁ
ֶזה  ל רֹאׁש, ָאַמר בָּ ין שֶׁ ִפילִּ תְּ ּיוֹת בַּ ָרשִׁ ֵאּלּו ַהפָּ ָכל  ר בְּ ִנְזכַּ ְוֵכן  ָיד,  ל  ין שֶׁ ְתִפילִּ בִּ

ין ֵעיֶניָך. קוֹמוֹת ָאַמר ּוְלטוָֹטפוֹת בֵּ ָאר ַהמְּ ין ֵעיֶניָך, ּוִבשְׁ רוֹן בֵּ קוֹם ּוְלִזכָּ ַהמָּ

כשכתוב בפרשה "והיה לך לאות על ידך", הכוונה היא שפסוקי פרשה זאת יהיו על ידך ובין עיניך, 
וכך נזכור אותם. וכיון שבארבע פרשיות בתורה כתוב 'והיה לאות על ידך' 'והיו לטוטפות בין עיניך', 

הכוונה היא שפסוקי ארבע הפרשיות הללו צריכים להיות על היד ועל הראש.

מה מיוחד בפרשיות הללו שדווקא אותן ציוותה התורה להניח על היד והראש? אפשר לנחש את 
הדבר מקריאת תוכן הפרשיות שמדברות על ארבעה עניינים עיקריים בתורה:

כוֹר" )שמות יג, ב-י( מוזכר סיפור יציאת מצרים שמחזק את האמונה בבורא.  ׁש ִלי ָכל בְּ בפרשת "ַקדֶּ

ַנֲעִני" )שם, יא-טז(, מתייחסת בנוסף ליציאת  ַהכְּ ֶאל־ֶאֶרץ  י־ְיִבֲאָך ה'  כִּ "ְוָהָיה  הפרשה הצמודה אליה 
מצרים,  גם לזיקה שבין ארץ ישראל ועם ישראל, ולזכותו של העם על הארץ. 

" )דברים ו, ד-ט( אנו מצווים על קבלת עול מלכות שמים. ָרֵאל... ְוָאַהְבתָּ ַמע ִישְׂ בפרשת "שְׁ

ְמעּו ֶאל ִמְצוֹ ַתי" )שם, יא, יג-כא( מסמלת את קבלת עול המצוות. שְׁ מַֹע תִּ פרשת "ְוָהָיה ִאם שָׁ

)על פי ספר הנחת יסוד, מאת הרב ישראל מאיר לאו(.
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כעת  שווים.  ראש  ושל  יד  של  התפילין  שבזה  התפילין,  של  הכללית  במשמעות  התמקדנו  כאן  עד 

נתמקד בהבדלים שבין התפילין של יד ושל ראש ועל משמעותן.  

מקור 6 שולחן ערוך, אדמו"ר הזקן, אורח חיים, סימן כ"ה סעיף י"א.
ההבדל הבסיסי הוא מקום הנחתן, את האחת מניחים על היד ואת השנייה על הראש, ולכן נקראות 

הן 'תפילין של ראש' ו'תפילין של יד'. 

ֵאּלּו,  ּיוֹת  ָרשִׁ פָּ ע  ַאְרבַּ ב  ִלְכתֹּ רּוְך־הּוא  דוֹׁש־בָּ ַהקָּ נּו  וָּ צִּ שֶׁ ין:  ִפלִּ ַהתְּ ֲהָנַחת  בַּ ן  ְיַכוֵּ
ב, ְוַעל ָהרֹאׁש  ֶנֶגד ַהלֵּ רוַֹע כְּ מוֹ ִויִציַאת ִמְצַרִים, ְוַלֲהִניָחן ַעל ַהזְּ ֶהם ִיחּוד שְׁ ׁש בָּ יֵּ שֶׁ
ֵהם מוִֹרים ַעל ִיחּודוֹ,  נּו, שֶׁ ָעשָׂה ִעמָּ ים ְוִנְפָלאוֹת שֶׁ ר ִנסִּ ְזכֹּ נִּ ֵדי שֶׁ ַח, כְּ ֶנֶגד ַהמֹּ כְּ
ד  ְעבֵּ ִוישַׁ ְרצוֹנוֹ.  כִּ ְחּתוִֹנים  ּוַבתַּ ֶעְליוִֹנים  בָּ ַלֲעשׂוֹת  ָלה  ְמשָׁ ְוַהמֶּ ַח  ַהכֹּ לוֹ  ר  ַוֲאשֶׁ
בוֹת ִלּבוֹ ַלֲעבוָֹדתוֹ  ֲאווֹת ּוַמְחשְׁ ַח ְוַגם תַּ מֹּ ִהיא בַּ ָמה שֶׁ שָׁ רּוְך־הּוא ַהנְּ דוֹׁש־בָּ ְלַהקָּ

ֵרְך ְוַיְמִעיט ֲהָנאוָֹתיו: ר ֶאת ַהּבוֵֹרא ִיְתבָּ ין ִיְזכֹּ ִפלִּ ֵרְך, ְוַעל ְיֵדי ֲהָנַחת תְּ ִיְתבָּ

אנו מניחים את התפילין על הראש כנגד המוח ועל הזרוע כנגד הלב כדי לשעבד את מחשבותינו 
ורגשותינו לקב"ה. זה בעצם תרגיל שאנו עושים בתחילת כל בוקר של ימות החול, בו אנו מכווננים 

את הרגש והמוח כדי שיתקדמו בכיוון בו הקב"ה רוצה שנלך במשך כל היום.

אך איננו מסתפקים בזה וכורכים רצועות על היד. מדוע?

הרבי מסביר שלפעמים אנו יכולים לקבל החלטה מושכלת ונכונה, ואפילו לייצר רגשות נכונים, אך 
לא תמיד יורד הדבר למעשה בפועל. ישנם דברים שונים שמעכבים את העשייה. לפיכך כורכים אנו 
ן שלאחר הנחת התפילין ליד הלב והמוח – שמייצרים הבנה ורגש  את הרצועות על הזרוע, כדי ְלַסמֵּ
הדבר  את  תיישם  שזו  ולוודא  המעשה,  כוח  את  שמסמלת  היד  על  התפילין  את  קושרים   – נכונים 

בפועל.

מקור 7 משנה תורה, הלכות תפילין ומזוזה, פרק ב' הלכה א'
ואילו  אחד,  בבית  מונחות  הפרשיות  ארבע  יד  של  בתפילין  הבתים.  במספר  הוא  ניכר  הבדל  עוד 

בתפילין של ראש הן מונחות בארבעה בתים נפרדים.

ע ְקָלִפין,  ּיוֹת ַעל ַאְרבַּ ָרשִׁ ע פָּ ל רֹאׁש: ּכוְֹתִבין ַאְרבַּ ין שֶׁ ִפלִּ יַצד ּכוְֹתִבין ֶאת ַהתְּ כֵּ
עוֹר  ִרין בְּ ֵהן ְמֻחבָּ ים שֶׁ תִּ ע בָּ ַאְרבַּ יִחין אוָֹתן בְּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַבּדוֹ, ּוַמנִּ ְוגוְֹלִלין כָּ
ֶאָחד  ְקָלף  ַעל  ין  פִּ דַּ ע  ַאְרבַּ בְּ ּיוֹת  ָרשִׁ פָּ ע  ָהַאְרבַּ אוָֹתן  ּכוְֹתִבין  ָיד:  ל  ְושֶׁ ֶאָחד. 

ַבִית ֶאָחד: יחוֹ בְּ תוֹ ּוַמנִּ ִמין ֵסֶפר ּתוָֹרה ִמּסוֹפוֹ ִלְתִחלָּ לוֹ כְּ ְוגוֹלְּ

ד. התפקיד האינדיבידואלי 
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בארבעה  מונחות  והן  אחד,  קלף  על  פרשה  כל  בנפרד,  הפרשיות  ארבע  נכתבות  ראש  של  בתפילין 
ומונחות  אחת  קלף  יריעת  על  הפרשיות  כל  נכתבות  יד  של  בתפילין  נפרדים.   – "בתים"   – תאים 

ב"בית" אחד. 

יד הן מונחות כמקשה  ובתפילין של  מדוע מחולקות הפרשיות בתפילין של ראש לארבעה בתים, 
אחת?

ראשית עלינו לדעת את הכלל: "הלכה למשה מסיני". כל ההלכות הללו נמסרו למשה בהיותו בהר 
מסרוה  ונביאים  לנביאים,  וזקנים  לזקנים,  ויהושע  ליהושע,  ומסרה  מסיני  תורה  קיבל  משה  סיני. 
לאנשי כנסת הגדולה )אבות א, א(. מדור לדור, מאב לבן ומרב לתלמיד נמסרה ההלכה, כיצד תיראה 
התפילה של ראש וכיצד תיראה התפילה של יד.  לאחר הקדמה זו, אנו עדיין תמיד מנסים להבין, מהי 

הסיבה להלכה זו או אחרת.

בשיחה שלפנינו, מבאר הרבי מהי הסיבה להבדל שבין התפילין של יד ושל ראש.

<< הרבי 
היד מול הראש 

החילוק הכללי בין תפילין של-יד לתפילין של-ראש )לא רק על פי הסוד, אלא כפי 
שבא לידי ביטוי בדין והלכה בפועל, על פי נגלה(, מובן ממקום הנחתם – שמקום 
הנחת תפילין של-יד הוא "על הזרוע כנגד הלב", ומקום הנחת תפילין של-ראש הוא 
ולכן, בהנחת תפילין  רוֹפס"9(.  )"מקום שמוחו של תינוק  "על הראש כנגד המוח8" 
של-יד צריך לכוין "לשעבד הלב", ובהנחת תפילין של-ראש צריך לכוין "לשעבד 

המוח". ונמצא, שתפילין של-יד הוא ענין הלב, ותפילין של- ראש הוא ענין המוח.

ועל פי זה מובן הטעם שבתפילין של-ראש יש ארבעה בתים, ואילו בתפילין של-יד 
יש רק בית אחד, אף על פי שהפרשיות הם בשווה בשתיהם,

– דלכאורה ממה-נפשך: אם זהו ענין אחד, היה צריך להיות בשתיהם בית אחד; ואם 
הם ארבע עניינים, היה צריך להיות בשתיהם ארבעה בתים? – 

כיון שזהו בהתאם להחילוק שבין המוח ללב10: 

ענינו של המוח שבראש, השכל – לבחון ולפרט כל ענין לפרטיו, ולמצוא מהו הצד-
ענין  הלב,  הרגש  של  ענינו  ואילו  ביניהם;  שמחלק  הצד  ומהו  שביניהם,  השווה 
המידות, הוא - לא לחלק ולפרט ולהסביר כל פרט ופרט בפני עצמו, שהרי זה היפך 
ענין הרגש, שמצד עצמו אין לו מדידה והגבלה, ורק השכל שבראש מודד ומגביל 

אותו.

ומזה מובן גם בנוגע לתפילין של-יד ותפילין של-ראש – שבתפילין של-יד שכנגד 
הלב, נרגש בכל ארבע הפרשיות רגש אחד, ולכן הרי זה בית אחד; ואילו בתפילין 

8( שו"ע אדה"ז או"ח סכ"ה סי"א. וש"נ. סידור ב"סדר הנחת תפילין"
9( מנחות לז, א. וש"נ

10( ראה לקו"ש חל"ט ע' 77 – משיחה זו. 
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של-ראש שכנגד המוח, מודגש הפירוט לארבעה עניינים חלוקים זה מזה: "קדש" 
– בבית בפני עצמו, "והיה כי יביאך" – בבית בפני עצמו, "שמע" – בבית בפני עצמו, 
ארבעה  הם  הרי  שבראש  השכל  מצד  שכן,  עצמו,  בפני  בבית   – שמוע"  אם  "והיה 

עניינים שונים בעבודת האדם, ולכן באים בארבעה בתים.

הרבי מבאר ששני ההבדלים תלויים זה בזה: 

תפילין של יד עניינן עבודת המידות שבלב, ולכן מניחים אותן על הזרוע כנגד הלב, כדי לשעבד 
לקב"ה את "הלב שהוא עיקר התאוות". תפילין של ראש עניינן עבודת המוח והשכל, ולכן מניחין 

אותן "על הראש כנגד המוח".

התפילין שונות כי יש הבדל בין האופן בו משפיעים על השכל שבמוח לבין האופן בו משפיעים 
על הרגש שבלב.

תפיסת השכל היא בדרך מסודרת, על ידי התחלקות ופרטים. השכל מנתח רעיון, מפרידו לחלקים, 
בודק ומשווה כל חלק בנפרד, וכך מחליט האם להשתכנע, האם לקבל את הרעיון והאם להיות 
מושפע ממנו. השכל אינו מסוגל לקבל כלל מופשט, אלא רק כאשר הוא מחולק ומופרד לפרטים 

שונים.

התפילין של ראש שנועדו 'לשכנע' את השכל שבראש, באות מחולקות ומפורטות בסדר מסודר, 
כל פרשה בבית אחר, ארבע פרשיות בארבעה בתים נפרדים.

לעומת זאת, תפיסת הלב היא דווקא בדרך של רגש כוללני, התפעלות והתרגשות בלתי מוגבלים 
ורגש בוער ונלהב שמרוכז סביב נקודה אחת. הלב אינו מתעמק בפרטים הקטנים. הלב רואה את 

הדבר מנקודת מבט כוללת ובלתי מחולקת.

ולכן התפילין של יד, שכנגד הלב, אינן מחולקות לארבעה בתים, אלא מונחות בבית אחד וכולל. 
)ראה גם 'לקוטי שיחות' חלק ל"ט, ע' 27 ואילך(,
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ה. צורת ההנחה
 << הרבי 

משמעות סדר הנחת התפילין  

וסדר העבודה – שתחילה צריך להניח תפילין של-יד ואחר כך תפילין של-ראש:

הענין של קבלת-עול, באופן  הנחת תפילין של-יד, שמוֹרה על   – תחילת העבודה 
שאין התחלקות פרטים בדבר )בית אחד(. ולאחרי זה צריך להיות גם תפילין של-
– שיומשך גם בהבנה והשגה, ובפרט על פי הדגשת תורת  ראש, כי, התכלית היא 

חסידות חב"ד.

וכן הוא אופן העבודה עם הזולת – עם יהודי נוסף, וכן ה"זּולת" דחלקו שבעולם, ועד 
להפעולה באומות העולם בנוגע לקיום שבע מצוות בני-נח והסניפים שלהם )כפי 
שפוסק הרמב"ם11 שיש חיוב על בני ישראל "לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות 
שנצטוו בני נח“( – שההתחלה צריכה להיות באופן של הקדמת "נעשה" ל"נשמע", 
צריך  זה  לאחרי  אלא  ד"ַנעשה",  בענין  להשאר  אין  אבל,  הקבלת-עול,  ענין  שזהו 

להיות גם הענין ד"נשמע", שמיעה והסברה, עד שיתקבל ויונח בשכלו.

ובאופן כזה היא כללות העבודה של נפש האלקית עם נפש הבהמית – כמדובר כמה 
פעמים, שלכתחילה אין להכנס לטענות ומענות, כי אם לצוות עליו ללמוד תורה, 
ולאחרי כן, כשלומדים עמו תורה, יש להשתדל שנפש הבהמית יבין דבר-תורה )ולא 
שהלימוד הוא באופן ש"גזירה גזרתי"12, ואינו צריך להבין זאת(, ועד להבנה והשגה 
באופן של "יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו . . נמצא כלל"13 )שענין זה נאמר לא רק על 
השכל של נפש האלקית, אלא גם על השכל של נפש השכלית שמתלבשת בשכל של 

נפש הבהמית(.

 משיחת יו"ד שבט, ה'תשכ"ט, רשימת השומעים בלתי מוגה.

תורת מנחם חלק נ״ה, עמוד 200 ואילך

על פי מה שלמדנו, אפשר להבין מדוע בסדר הנחת התפילין מקדימים את תפילין של יד לשל 
ראש: 

תפילין מסמלות את סדר עבודת ה' של יהודי, החל מעולמו הפנימי – שיעבוד מוחו וליבו לעבודת 
כלומר   – עול"  "קבלת  הנקרא  הראשוני  בשעבוד  פותחות  הן  חוצה.  להשפעה  ועד   – הבורא 
ההחלטה הראשונית והפשוטה להתמסר לרצון ה' ולבצע את המוטל בלי שאלות. זו המשמעות 

הסמלית של תפילין של יד – יחידה אחת שאינה מורכבת מחלקים.

ורק לאחר מכן באות תפילין של ראש, החלוקה והירידה לפרטים, ההבנה כיצד ואיך יש לבצע את 
העבודה בעולם, שהרי המטרה היא שגם המוח יהא שותף בעבודת ה'.

11( הל' מלכים פ"ח ה"י
12( לשון חז"ל – תנחומא חוקת ג. במדב"ר רפי"ט. וראה רמב"ם הל' מעילה 

בסופן. 

13( תניא פ"ח


