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 המעלת המצו -פתיחה להלכות תפיליןא. 

 :מעלות גדולות למצוות תפילין

"שאין לך גדול בכל המצוות שבתורה כמצות תפילין, שהוקשה על  -1א. שקולה כנגד כל התורה

 התורה כולה לתפילין, בין תורה שבכתב ובין תורה שבעל פה, שנאמר: למען תהיה תורת ה' בפיך".

 )תשובות הגאונים, שערי תשובה סי' קנג(

 .)מנחות מד א("שכל המניחם מאריך ימים, שנאמר: ה' עליהם יחיו"   -2ב. סגולה לאריכות ימים

כל המניח תפילין ומתעטף בציצית וקורא קריאת בא אמר ר" -3זכות לעולם הבא ומחילת עוונותג. 

אביי מבטיח שלא תשלוט בו אש  זו,שהוא בן העולם הבא". לא זו אף שמע ומתפלל מובטח לו 

 .)טור סי' לז( הגיהנום, ורב פפא מבטיח שכל עוונותיו נמחלים

 "כדתני דבי רבי ישמעאל: עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לארץ" -4ד. זכות לירושת ארץ ישראל

 .(ב)קידושין לז 

הארץ כי שם ה'  דכתיב: וראו כל עמי ?ומנין שהתפילין עוז הם לישראל" -5נותנת עוז לישראלה. 

 .)ברכות ו א(" נקרא עליך ויראו ממך, ותניא, רבי אליעזר הגדול אומר: אלו תפילין שבראש

 

 מהות המצוה -ב. פתיחה להלכות תפילין

 עניינים: במהות המצווה יש מספר

לפי שהאדם בהיותו בעל חומר ימשך : "(מצוה תכא)ספר החינוך כתוב ב -6א. שמירה מהיצר הרע

ורצה המקום  ..אם לא שהנפש שחננו האל תמנענו לפי כחה מן החטא. ...אוותבהכרח אחר הת

, והם שנצטוינו לבל )לנפש( לזכותנו אנחנו עם הקודש, וציוונו להעמיד שומרים גבורים סביב לה

נפסיק דברי תורה מפינו יומם ולילה, ושניתן ארבע ציציות בארבע כנפות כסותנו ומזוזה בפתחינו 

ובראשינו, והכל להזכירנו למען נחדל מעושק ידינו ולא נתור אחרי עינינו ואחרי והתפילין בידינו 

 "יצר מחשבות לבנו

בארבע פרשיות אלו יותר מבשאר  והענין: "(מצוה תכב)כתוב בספר החינוך  -ב. זכרון יסודות האמונה

פרשיותיה של תורה, לפי שיש באלו קבלת מלכות שמים ואחדות השם, וענין יציאת מצרים שהוא 

מכריח אמונת חידוש העולם והשגחת השם בתחתונים, ואלה הם יסודות דת יהודית. ולכן נצטוינו 

האברים יאמרו חכמי הטבע שהן להניח יסודות אלו כל היום בין עינינו ועל לוח לבנו, כי שני אלה 



 

 

משכן השכל, ובהניחנו עליהם דברים אלו לזכרון נתחזק בהם ונוסיף זכר בדרכי השם ונזכה לחיי 

 ."עד

ומצוה גדולה יש בתפילין שהן אות כמו מילה ושבת : "(מצוה קנג)ק "סמכתב ה -ג. תזכורת לאהבת ה'

ו בכל לבו שהן כנגדו ותפילין של ראש ומזכירין לאהוב את הקדוש ברוך הוא תפילין של יד לאוהב

 ".לאוהבו בכל נפש שהן כנגד עיקר הנפש

יד,  -האליה רבא ביאר שהתפילין מכוונים כנגד כל החושים -7ד. התעוררות כל החושים לעבודת ה'

 ארבע חושים, ראייה, שמיעה, הרחה, טעימה. -חוש המישוש. ראש

 

 מקורות והערות

"והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך, כי : )שמות יג ט(. כתוב בתורה 1

 ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים".

דורשת מפסוק זה שנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמן, לפי  )לה ב(הגמרא במסכת קידושין 

, שתפילין היא מצוות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות ממנה, וכל התורה הוקשה למצוות תפילין

 כמבואר בפסוק.

בענין מצות תפילין למען תהי' תורת ה' בפיך. ואיתא הוקשה כל : ")פרשת בא(וכתב השפת אמת 

התורה לתפילין. והמניח תפילין כעוסק בתורה. כמו שיש תורה בדיבור. כן במעשה. וע"ז רמזו לא 

והנה פרשיות אלו שבתפילין הם נגד חמשה חומשי תורה ד' פרשיות  ..המדרש עיקר אלא המעשה.

בשל ראש. ושל יד כמו משנה תורה שכולל כל הספרים שמקודם. והוא חיבה יתירה שנתן לנו הקדוש 

ברוך הוא להיות כל איש ישראל ס"ת בחיקו. והוא באמת שטר חירות כמו מצות המלך להיות עמו 

ן כל ישראל בני מלכים וניתן להם ספר התפילין. ובהנחת התפילין ס"ת תמיד והיתה עמו כו'. כמו כ

נגמר זה הספר. וע"ז דרשו חכמים שם ה' נקרא עליך תפילין של ראש. פי' שע"י הנחת התפילין חל 

שם שמים עליהם. כמו שהתפילין צריכים קלף ודיו ובתים. כן צריכים ליד וראש של איש ישראל. 

יכים גוף נקי. שהתפילין עצמם נגמרים בזה הגוף נקי. והקב"ה יודע ורמזו חז"ל בלשונם תפילין צר

שבנ"י הם גוף נקי ומסר להם התפילין. לכן המניח תפילין עוסק בתורה ממש וזוכה לחירות. כמ"ש 

אלא העוסק בתורה. וכמו כן כפי החירות שיש לאדם משיעבוד הגוף והטבע והוא  וריןחן אין לך ב

 ."גוף נקי. כך זוכה לתורה



 

 

הובאו הרבה מעלות במצוות תפילין ובין היתר כתוב שם:  (שערי תשובה סימן קנג) תשובות הגאוניםוב

והכי איתא בירושלמי שאין לך גדול בכל מצות שבתורה כמצות תפלין שהוקשה כל התורה כולה "

 "לתפלין בין תורה שבכתב ובין תורה שבעל פה שנאמר למען תהיה תורת ה' בפיך

ביאר שבמצוות הנחת תפילין יש רמז למצוות רבות:  )שער צ פרשת ואתחנן(ובספר עקידת יצחק 

כאן נרמז כל איסורי המאכלות והמשקים וכן הנגיעות הטמאות אשר  -"וקשרתם לאות על ידך

נקשרנו ונאסרנו בהם משאר האומות להיות לאות בינו ובינינו שאנו עמו וצאן מרעיתו ומתקדשים 

ל ידך שם נרמזו כל המצוות התלויות ביד, כמתנות עניים ונטילת ידיים והרבה מצוות בקדושתו. ע

 בו נרמזו המצוות התלויות בעיניים..." -... והיו לטוטפות בין עיניךתלויות בהן

 

ה'  : כל המניח תפילין מאריך ימים, שנאמר:קישליש אמר רלמדנו: "ו )מד ב(. במסכת מנחות 2

אותם שנושאין עליהם  -ה' עליהם ". ופירש רש"י "י רוחי ותחלימני והחייניעליהם יחיו ולכל בהן חי

 ".שם ה' בתפילין יחיו

: "כי מובא בקובץ דרכי הוראה, הלכות בר מצוה ותפילין עמ' רמט( -)עולת תמיד, שער התפיליןוכתב מהרח"ו 

רבע אותיותיו. בתפילין של ראש, יש בהם עשרים ואחד אזכרות כמנין אהיה. וארבעה בתים כנגד א

 וארבע פרשיות כנגד שם הוי"ה. פעמיים אהי"ה ופעם הוי"ה בגימטריא: חיים".

 

גדולה מצות תפילין שכל המניחן מאריך ימים שנאמר ה' עליהם יחיו ואמר " )סי' לז(כתב הטור . 3

רבא כל המניח תפילין ומתעטף בציצית וקורא ק"ש ומתפלל מובטח לו שהוא בן העוה"ב ואמר אביי 

מערב אני בו שאין אש של גיהנם שולט בו רב פפא אמר מערב אני בו שכל עונותיו נמחלין וכל מי 

 ".שאינו מניחן הוא בכלל פושעי ישראל בגופן לכך צריך כל אדם להיות זריז בהן

 וכתב הבית יוסף שמקור דברים אלו הוא בשימושא רבא. 

ועוד שנו חכמים ליום הדין אם יש תפלין עם עונות בכף מאזנים כתוב: " )שם(ובתשובות הגאונים 

 ".בעון שפשע ולא הניח תפלין היא מכרעת ואם היה זהיר במצות תפלין כף של זכיות מכרעת

 

מבואר שיש קשר בין הביאה לארץ ישראל לבין מצוות  טז(-)שמות יג יא. בפרשת 'והיה כי יביאך' 4

ההוא מיבעי ו "ביאה דכתבה רחמנא גבי תפילין ופטר חמור למה לי? דרש )קידושין לז ב(תפילין. חז"ל 

 ".ליה לכדתנא דבי ר' ישמעאל: עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץ



 

 

עי"ש  -)חבש פאר דרושים דרוש אמרן הגראי"ה קוק זצ"ל מבאר את הקשר שבין מצוה זו וירושת הארץ 

אל לעבודה רמה כל כך, עד שכל מה שיתוסף : "והנה מעלת ארץ ישראל היא שיעלו בה ישר(בכל דבריו

להם ברכה בענייני העולם כן יוסיפו כבוד בנפשם ברוממות מעלה וקדושת אמונה ואהבת ה' באמת, 

ולתכלית זה אמרה תורתנו הקדושה תמיד עניני היעודים על טובות העולם הזה, אף על פי שהן נבזות 

כלל מיוסד על זה הסוד הגדול, שאין פחיתות ופחותות אצל כל בר דעת מצד עצמם, אבל באמת הכל 

לשלמות החומר, אדרבא מעלה היא, אלא שעל ידי חלישות השכל תהיה במקרה שבה לענין רע, אבל 

כשתהיה קדושת השכל ברוממות תכליתה אז זהו תוקפו וגבורתו ותפארתו, כשיהיה לו כל טוב 

 העליונה למען כבוד שם ה' יתברך.עולמי, ועל ידו יחרץ בעניניו לגדל ולרומם עניני הקדושה 

לפי זה כיון שעל כל פנים ארץ ישראל יסדה הקדוש ברוך בתכלית הטוב לענייני הגוף: 'ארץ זבת חלב 

ודבש', אם כן יש חס ושלום סכנה שיתזק הגוף ועל ידו יחלש השכל כיון שיהיה מעורב בגוף, על כן 

עשה מצוה זו' ותבדיל שכלך מעיני החומר, הקדים הקדוש ברוך מצות תפילין לכניסת הארץ, לומר '

אז כל מה שיוסיף הגוף ישוב וטובה, יוסיף השכל קדושה וכבוד אמת. על כן 'בשבילה תכנס לארץ', 

 ותהיה אז באמת ארץ החיים, שתתענג על ה' עף על פי שיתן לך משאלות לבך בנחלה בלי מצרים".

 

דכתיב: וראו כל עמי הארץ כי שם  ?ז הם לישראלומנין שהתפילין עולמדנו: " )ו א(. במסכת ברכות 5

 ".ה' נקרא עליך ויראו ממך, ותניא, רבי אליעזר הגדול אומר: אלו תפילין שבראש

 

משרשי המצוה, לפי שהאדם בהיותו בעל חומר ימשך בהכרח אחר : :(מצוה תכא). כתב החינוך 6

אין הבין, אם לא שהנפש שחננו  התאוות, כי כן טבע החומר לבקש כל הנאות אליו והערב כסוס כפרד

האל תמנענו לפי כחה מן החטא. ומאשר תשכון בגבולו שהיא הארץ, ורחוקה מאד מגבולה שהיא 

השמים, לא תוכל לו ויגבר כחו עליה תמיד, לכן היא צריכה על כל פנים להרבה שומרים לשומרה 

המקום לזכותנו אנחנו עם  משכנה הרע פן יקום עליה ויהרגנה אחר היותה בגבולו ותחת ידו. ורצה

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 

ואחרי יצר מחשבות לבנו. ומפני כן אמרו להזכירנו למען נחדל מעושק ידינו ולא נתור אחרי עינינו 

שהכהנים והלוים בשעת עבודה פטורין מהן. ובהיות מיסוד התפילין מה  (זבחים יט א)זכרונם לברכה 

שזכרנו נצטוינו עליהם לבל נסיח מהן דעתנו. ועתה בני ראה גם ראה כמה כח גופנו גדול על נפשנו, 

 ".ברחמיו יהי בעזרנו וישמרנו ממנוכי על כל אלה יעלה לפעמים ופרץ גדרינו, האל 

 



 

 

על הזרוע כנגד חוש המיחוש שתלוי ביד, ולכן אין בו אלא בית : "ס"ק ח( כה 'סי)אליה רבה . כתב 7

שבראש, חוש הראות, חוש השמע, חוש הריח, חוש הטעם,  אחד, ועל הראש ד' בתים נגד ד' חושין

כדי שיתעורר האדם בחמשה חושים ויזכור חסדי אל וייחודו ושהוא משגיח על כל בריותיו. ולרמז 

זה, יגיע רצועה של ימין עד הטבור, לרמז שהשפעת עולם השפל במצות בוראו עד טבור העולם, 

  ."געת עד גלגל הלבנה ולא יותרלאפוקי מלבן של ]ה[אומרים שהשגחת המשגיח מ

 


