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מקור 1  חומש דברים, פרק ו', פסוק א'
כל־ְלָבְבָך  בְּ ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֵאת  ְוָאַהְבתָּ  ה' ֶאָחד׃  ֱאלֵֹהינּו  ה'  ִישְָׂרֵאל  ַמע  שְׁ
ַהּיוֹם  ָך  ְמַצוְּ ָאנִֹכי  ר  ֲאשֶׁ ה  ָהֵאלֶּ ָבִרים  ַהדְּ ְוָהיּו  ּוְבכל־ְמאֶֹדָך׃  ָך  ּוְבכל־ַנְפשְׁ
ֶרְך  ַבדֶּ ָך  ּוְבֶלְכתְּ ֵביֶתָך  בְּ ָך  ְבתְּ שִׁ בְּ ם  בָּ ְרתָּ  ְוִדבַּ ְלָבֶניָך  ם  ְנתָּ נַּ ְושִׁ ַעל־ְלָבֶבָך׃ 
ֵעיֶניָך׃  ין  בֵּ ְלטָֹטפֹת  ְוָהיּו  ַעל־ָיֶדָך  ְלאוֹת  ם  ְרתָּ ּוְקשַׁ ּוְבקּוֶמָך׃  ָך  ּוְבשְכבְּ

ָעֶריָך׃ יֶתָך ּוִבשְׁ ם ַעל־ְמֻזזוֹת בֵּ ּוְכַתְבתָּ

א.  מדוע זה היה כה דחוף 
לפני יציאת ממצרים?
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<< 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".

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 
כן הבדילה תורה כמה מצות שנאמרו  וכמו  רק על מצוות ספורות,  המצוות, אלא 

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

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

את הוי'7, בביאת משיח צדקנו.

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.

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.



5

מקור 2  תשובות הגאונים, שערי תשובה, סימן קנג
עֹל  ה  הּוְקשָׁ שֶׁ ין,  ִפילִּ תְּ ִמְצַות  כְּ ּתוָֹרה  בַּ שֶׁ ְצווֹת  ַהמִּ ָכל  בְּ דוֹל  גָּ ְלָך  ֵאין  שֶׁ
נֱֶּאַמר:  ה, שֶׁ ַעל פֶּ בְּ ְכָתב ּוֵבין ּתוָֹרה שֶׁ בִּ ין ּתוָֹרה שֶׁ ין, בֵּ ִפילִּ ַהּתוָֹרה ּכּוָלּה ְלתְּ

ִפיָך. ְהֶיה  ּתוַֹרת ה' בְּ ְלַמַען תִּ

מקור 3 הרמב"ם, משנה תורה, הלכות תפילין ומזוזה, פרק א' הלכה א'
ׁש ִלי". )שמות יג יא( "ְוָהָיה  ֵהן )שמות יג א( "ַקדֶּ ּיוֹת ֵאּלּו. שֶׁ ָרשִׁ ע פָּ ַאְרבַּ
ַמע". )דברים יא יג(  מוֹת. ּו)דברים ו ד( "שְׁ ה שְׁ ֵסֶפר ְוֵאלֶּ בְּ ִכי ְיִביֲאָך ה' " שֶׁ
עוֹר ְוִנְקָרִאין  ין אוָֹתן בְּ ְפֵני ַעְצָמן ּוְמַחפִּ בוֹת בִּ ְכתָּ נִּ מוַֹע". ֵהן שֶׁ "ְוָהָיה ִאם שָׁ

ד. ִרין אוָֹתן ַעל ַהיָּ יִחין אוָֹתן ַעל ָהרֹאׁש ְוקוֹשְׁ ין ּוַמנִּ ִפלִּ תְּ

מקור 4 תלמוד בבלי, מסכת מנחות, דף כ"ח עמוד א', רש"י
ׁש  ַקדֶּ יא(  ם  )שָׁ מוַֹע  שָׁ ִאם  ְוָהָיה  ם(  )שָׁ ַמע  שְׁ  – ין  ִפילִּ תְּ בַּ שֶׁ ּיוֹת  ָרשִׁ פָּ ד' 
ִתיב  כְּ הּו  ְבכּולְּ דִּ ּה  ִצידָּ בְּ ם(, שֶׁ ְיִביֲאָך )שָׁ י  כִּ ְוָהָיה  יג(  מוֹת  כוֹר )שְׁ ָכל בְּ ִלי 

ין ֵעיֶניָך. רוֹן בֵּ ּוְלטוָֹטפוֹת אוֹ ּוְלִזכָּ

מקור 5 רלב"ג ביאור המלות על התורה, שמות פרק י"ג פסוק ט', א'
ׁש  ה – ְוִהיא: 'ַקדֶּ ָרשָׁ ְהֶיה זֹאת ַהפָּ תִּ ְוָהָיה ְלָך ְלאוֹת ַעל ָיְדָך. ָרָצה לוַֹמר, שֶׁ
זֹאת  ִעְנַין  ָלנּו  יר  ְלַהְזכִּ ַהיָּד,  ַעל  ָלנּו  ְלאוֹת  ְוִתְהֶיה  תּוָבה,  כְּ כוֹר'  בְּ ָכל  ִלי 
ׁש ִלי ָכל  ּתוָֹרה ְוֵהם ַקדֶּ ּיוֹת בַּ ְרשִׁ ד' פַּ ְצָוה בְּ ָאה זֹאת ַהמִּ ה... ְוִהנֵּה בָּ ָרשָׁ ַהפָּ
ֵאּלּו  מוַֹע, ְוָלֶזה ָיַדְענּו שֶׁ ָרֵאל ְוָהָיה ִאם שָׁ ַמע ִישְׂ י ְיִביֲאָך. שְׁ כוֹר. ְוָהָיה כִּ בְּ
ּיוֹת  ָרשִׁ ָכל ֵאּלּו ַהפָּ ר בְּ ל ָיד, ְוֵכן ִנְזכַּ ין שֶׁ ְתִפילִּ תּובוֹת בִּ ּיוֹת כְּ ָרשִׁ ע פָּ ָהַאְרבַּ
קוֹמוֹת  ָאר ַהמְּ ין ֵעיֶניָך, ּוִבשְׁ רוֹן בֵּ קוֹם ּוְלִזכָּ ֶזה ַהמָּ ל רֹאׁש, ָאַמר בָּ ין שֶׁ ִפילִּ תְּ בַּ

ין ֵעיֶניָך. ָאַמר ּוְלטוָֹטפוֹת בֵּ

ג. הרקע למצוות התפילין
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מקור 6 שולחן ערוך, אדמו"ר הזקן, אורח חיים, סימן כ"ה סעיף י"א.
ּיוֹת  ָרשִׁ פָּ ע  ַאְרבַּ ב  ִלְכתֹּ רּוְך־הּוא  דוֹׁש־בָּ ַהקָּ נּו  וָּ צִּ שֶׁ ין:  ִפלִּ ַהתְּ ֲהָנַחת  בַּ ן  ְיַכוֵּ
ֶנֶגד  כְּ רוַֹע  ַהזְּ ַעל  ְוַלֲהִניָחן  ִמְצַרִים,  ִויִציַאת  מוֹ  שְׁ ִיחּוד  ֶהם  בָּ ׁש  יֵּ שֶׁ ֵאּלּו, 
נּו,  ִעמָּ ָעשָׂה  ְוִנְפָלאוֹת שֶׁ ים  ִנסִּ ר  ְזכֹּ נִּ ֵדי שֶׁ ַח, כְּ ַהמֹּ ֶנֶגד  כְּ ָהרֹאׁש  ְוַעל  ב,  ַהלֵּ
ֶעְליוִֹנים  בָּ ַלֲעשׂוֹת  ָלה  ְמשָׁ ְוַהמֶּ ַח  ַהכֹּ לוֹ  ר  ַוֲאשֶׁ ִיחּודוֹ,  ַעל  מוִֹרים  ֵהם  שֶׁ
ַח  מֹּ בַּ ִהיא  שֶׁ ָמה  שָׁ ַהנְּ רּוְך־הּוא  דוֹׁש־בָּ ְלַהקָּ ד  ְעבֵּ ִוישַׁ ְרצוֹנוֹ.  כִּ ְחּתוִֹנים  ּוַבתַּ
ר  ין ִיְזכֹּ ִפלִּ ֵרְך, ְוַעל ְיֵדי ֲהָנַחת תְּ בוֹת ִלּבוֹ ַלֲעבוָֹדתוֹ ִיְתבָּ ֲאווֹת ּוַמְחשְׁ ְוַגם תַּ

ֵרְך ְוַיְמִעיט ֲהָנאוָֹתיו: ֶאת ַהּבוֵֹרא ִיְתבָּ

מקור 7 משנה תורה, הלכות תפילין ומזוזה, פרק ב' הלכה א'
ע  ּיוֹת ַעל ַאְרבַּ ָרשִׁ ע פָּ ּכוְֹתִבין ַאְרבַּ ל רֹאׁש:  ין שֶׁ ִפלִּ ּכוְֹתִבין ֶאת ַהתְּ יַצד  כֵּ
ֵהן  ים שֶׁ תִּ ע בָּ ַאְרבַּ יִחין אוָֹתן בְּ ּוַמנִּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַבּדוֹ,  ְקָלִפין, ְוגוְֹלִלין כָּ
ין  פִּ ע דַּ ַאְרבַּ ּיוֹת בְּ ָרשִׁ ע פָּ ל ָיד: ּכוְֹתִבין אוָֹתן ָהַאְרבַּ עוֹר ֶאָחד. ְושֶׁ ִרין בְּ ְמֻחבָּ
ַבִית ֶאָחד: יחוֹ בְּ תוֹ ּוַמנִּ ִמין ֵסֶפר ּתוָֹרה ִמּסוֹפוֹ ִלְתִחלָּ לוֹ כְּ ַעל ְקָלף ֶאָחד ְוגוֹלְּ

<< 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 

ד. התפקיד האינדיבידואלי 

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

10( ראה לקו"ש חל"ט ע' 77 – משיחה זו. 
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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

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


