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Bo 5728 “Tefillin” http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=22  

Con’t. of Alon HaDeracha: 

הדרך האחת היא דרך חכמי הערלים )הנוצרים( האומרים כי כל התורה חידות ומשלים / )ככה כל הדברים( שהם בפ' 

פעם להיטיב ופעם  /גם ככה כל המצוות והחוקים הישרים / כל אחד כפי מחשבתו זה יוסיף וזה יגרע  /בראשית נאמרים 

אם המה אל הדעת קרובים / גם נכון הוא להיות  / להרע... והאמת לפרש כל מצווה ודבר ומלה כאשר הם כתובים

הוראתם גם כמשמעם וגם יש להם מובן נרמז, יש איפוא לדעתו פסוקים ) אמת גם חידותלדברים סודות / והם בעצמם 

 .(משמעיים אשר יש להכינם גם כמשמעו וגם כמשל-דו

ש( כפי היכולת, / על דרך משפט הלשון / ואם מצאנו כתוב שאין הדעת סובלת, / נוסיף או נתקן )כוונתו: נבאר ונפר

אם הדבר כמשמעו לדעת לא יתכן, / כמו "ומלתם את ערלת לבבכם"  / ,אשר חיזק אדם הראשון; / גם במצוות נעשה כן

 ?שנרצחנו כאכזרי ,כי על המצוות נאמר )ויקרא י"ח ה'( "אשר יעשה אותם אדם וחי בהם", / וכי הוא צונו /

בדברי  – הרב קוקלפני בוא הלומד לדברי  –תפילין, בטעם המצווה ובמשמעותה. יש לעיין שאלה ב עוסקת במשמעות ה

שם מוסברת משמעות המצווה כשמירת האדם מפני  .ופרק ו' הלכה י"ג ,ד הלכה כ"ה פרקהל' תפילין ומזוזה  הרמב"ם

 –אין דבריו  .הרב קוקוקשה זה מובהר בדברי  .ליציאת מצריםהחטא. אך אין הוא עומד על הקשר שבין מצווה זו 

נה; יש להסביר ללומדים שכאן נתפשת יציאת מצרים לא כמאורע חד פעמי, אלא כתפקיד המוטל על קלים להב –כדרכו 

 –כל אדם מישראל יום יום שיתאזר עוז להמשיך במבצע זה של יציאה והוצאה מ"עבדות" של חול לחירות של קדושה 

 .ויעשה הדבר ב"יד חזקה" ולזה תסייע לו מצוות תפילין

------------------------------------------------------------------------------------ 

עיין אוסף קטן של מקומות שפירשוהו קדמונינו נגד ההלכה ב"תורה שלמה" משפטים, כרך י"ז, מלואים כ"ב, סעיף  [1]

 .ש"א-י', עמודים רצ"ח

ע והקראים בהלכה, "מלילה" כרך א', הראב" :ועיין לפירושים פולמוסיים של ראב"ע נגד פירושי הקראים ר' ויס [2]

 .53-35מנצ'סטר תש"ד, עמודים 

Con’t. of Alef: 

  :שד"ל

  .ד"ה והיה לך לאות: והקראים אומרים שהוא משל ויפה טען עליהם הראב"ע ובדורנו גם הכורם קיים דעת הקראים

לאות", "לזכרון", מאחר שהמצוות "ואין ספק שאם היה משל, היה לו לומר "כאות על ידך וכזכרון בין עיניך", לא ...

אינן משל ושיר, )כמו נבואות ישעיה שאמר "הן על כפים חקותיך"( אלא מליצה פשוטה, והכורם התחכם להסיר מעליו 

"החג ע"י שחיטת הפסח ואפיית המצות  שהאב יאמר לבנו: ( שמות יג:ח) קושית הלמד"ים הללו )לאות ולזכרון( ופרש

יהיה לך לאות על ידך, שהם דברים הנעשים בידים, ולזכרון בין עיניך, שאתה רואה מצה ומרור מונחים לפניך". וזה 

כל פטר  'ט"ז( "על כן אני זובח לה-"? וכן למטה )ט"וךעוות הכתוב, כי הבן איננו עושה אלא האב. ואיך יאמר "על יד

הוציאני" או "הוציאנו"? ובפרט אחר שאמר "", ולא ך". ועוד: איך יאמר האב לבנו "הוציאהות על ידכרחם... והיה לא

מלבד כי האות הוא סימן קיים, לא מעשה הנעשה לשעתו, ואיך ימשך מן המעשים  ."( "בעבור זה עשה ה' ליפסוק ח')

"כי לא תשכח מפי זרעו"( ועוד: מה  כלומר: תמיד? )כטעם: –ההם הנעשים פעם אחת בשנה שתהיה תורת ה' בפינו 

 ?"וקשרתם לאות על ידך "('דברים ו' ח) יאמר על

והקראים אמרו שהוא כמו )משלי ו' כ"ב( "קשרם על לבך תמיד" )משלי ג' ג'( "קשרם על גרגרותיך", "כתבת על לוח 

בך", )משלי ז' ג'( "קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח לבך"; ולא הבינו כי כל זה דרך מליצת השיר, והעד "כתבם ל

על לוח לבן" שאי אפשר לפרשו כמשמעו, ואם היה כתוב בתורה "וכתבתם על לוח לבך" היינו אומרים שהוא משל. 

בית, ומי יאמר לנו שכל זה משל? ומי יאמר לנו אבל התורה אמרה שנקשור על היד ובין העיניים ונכתוב על מזוזת ה

 ?איזו מן המצוות כמשמעה ואיזו מהן משל
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 ?מה הן שתי התפישות של פרשנינו דלעיל לפסוק זה .1 

 

  ?במה שונה נימוק הראב"ע בפירושו הקצר נגד הפירוש המטפורי מנימוקו בפירוש הארוך .2

 ?קידומו או איחורו של הפירוש הקצרהיש אפשרות להסיק מסקנות משינוי זה על 

 
  .דברים י' ט"זהראב"ע )וגם פרשנים אחרים( נוהגים להסתמך על הפסוק  .3

 ?מה עניין פסוק זה לשאלתנו

 

 ?"החיצונים ולמי התכוון באמרו "המפרש בדרך החיצוניםמהי ההוכחה של בעל רכסים לבקעה נגד דרך  .4

 

    ?ח  ט"זמהי טענת שד"ל משמות י"ג ח' ומהי ראייתו מדברים ו'  .5

) .שמות כ"ח ל"ו  (לודגיש פרשנים המסתמכים בפירושם את פסוקנו כמשמעו על הציץ שעל מצחו של הכהן ה .6 

 .הסבר מהי ראיה משם להבנת פסוקנו

 

 שמות פרק יג
ת ְיֹקָוָ֖ק  ֶ֛ה תֹוַרַ֥ ַען ִתְהי  יך ְלַמָ֗ ין ֵעינ ֶ֔ ִים:)ט( ְוָהָי֩ה ְלךָ֨ ְל֜אֹות ַעל־ָיְדךָ֗ ּוְלִזָכרֹו֙ן ֵבֵּ֣ ֲאךַ֥ ְיֹקָוָ֖ק ִמִמְצָרִֽ ה הֹוִצִֽ י ְבָיֵּ֣ד ֲחָזָקֶ֔ יך ִכִּ֚  …ְבִפִ֑

ִים: נּו ְיֹקָוָ֖ק ִמִמְצָרִֽ ד הֹוִציָאַ֥ ז ק ָיֶ֔ י ְבֹחֵּ֣ ִ֑יך ִכִּ֚ ין ֵעינ  ת ֵבֵּ֣ ה ּוְלטֹוָטֹפָ֖  )טז( ְוָהָיָ֤ה ְלאֹו֙ת ַעל־ָיְֵָּ֣֣דָכֶ֔
 

 דברים ו:ח)

ָך  ֶ֑ ל־ָיד  ם ְל֖אֹות עַׁ ְרָתָּ֥ יָך:)ח( ּוְקשַׁ ֶֽ ין ֵעינ  ת ֵבָּ֥ ּו ְלֹטָטֹפ֖  ְוָהיָּ֥

 

 שם יא:יח

ּו ם ְוָהיָּ֥ ל־י ְדכ ֵ֔ ם ְלאֹו֙ת עַׁ ם ֹאָתָ֤ ְרת ֶּ֨ ֶ֑ם ּוְקשַׁ ל־נְַׁפְשכ  ֶֽ ֖ם ְועַׁ ְבכ  ל־ְלבַׁ ה עַׁ ל  י ֵאֵ֔ ַ֣ ת־ְדָברַׁ ֙ם א  ְמת  ין  )יח( ְושַׁ ת ֵבָּ֥ ְלטֹוָטֹפ֖

ם ֶֽ  (:ֵעיֵניכ 

Alef.  

 פסוקים המופיעים בפי' מנחם בן סרוק:

a) Esther 3:13 “And letters were sent by posts into all the king's provinces, to destroy, to 

slay, and to cause to perish, all Jews, both young and old, little children and women, in 

one day, even upon the thirteenth day of the twelfth month, which is the month Adar, 

and to take the spoil of them for a prey.” 

b) Yoel 4:18 “And it shall come to pass in that day, that the mountains shall drop down 

sweet wine, and the hills shall flow with milk, and all the brooks of Judah shall flow with 

waters; and a fountain shall come forth of the House of the LORD, and shall water the 

valley of Shittim.” 

c) Yechezkel 21:2 “'Son of man, set thy face toward the South, and preach toward the 

South, and prophesy against the forest of the field in the South.” 

d) Micha 2:6 “’Preach ye not', they preach; 'They shall not preach of these things, that 

they shall not take shame.'” 

e) Amos 7:16 “Now therefore hear thou the Word of the LORD: Thou sayest: Prophesy not 

against Israel, and preach not against the house of Yitzchak.” 

f) Devarim 6:8 “And thou shalt bind them for a sign upon thy hand, and they shall be for 

frontlets between thine eyes.” 

g) Tehillim 16:8 “I have set the LORD always before me; surely He Is at my right hand, I 

shall not be moved.” 
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h) Shemot 20:16 “And Moshe said unto the people: Fear not; for God Is Come to Prove 

you, and that His Fear may be before you, that ye sin not.” 

i) Mishlei 3:3 “Let not kindness and truth forsake thee; bind them about thy neck, write 

them upon the table of thy heart.” 

j)  Yeshayahu 3:19 “The pendants, and the bracelets, and the veils.” 

1.  The two overall approaches seem to be:  

a. The “sign” and “memory” of Tefillin are symbolic, but not intended to be physical 

objects.  

b.  They are literal, and there are objects that are to be placed atop one’s head and on 

one’s arm. 

2.  Ibn Ezra—Peirush HaKatzar: The commentator presents the two interpretations, i.e., the 

literal and the metaphoric as equals from the point of view of the biblical text. He only makes 

a single reference to Mishlei. It is only because ChaZaL choose the second interpretation, that 

Ibn Ezra concedes that the second interpretation is better. 

     Ibn Ezra---Peirush HaAroch: The commentator presents the metaphorical view as a 

manifestation of Mishlei, citing three separate verses from that book to substantiate the 

interpretation. But then he proceeds to explain that employing Mishlei in order to 

understand the bible is fallacious, because the Tora does not speak in terms of parables, the 

way Mishlei does.  

 If the Peirush HaAroch preceded the Peirush HaKatzar, it would make sense that the 

derivation from Mishlei would be replaced by a presentation that hardly resorts to Mishlei.  

 If the Peirush HaKatzar came first, then it is understandable how the single reference to 

Mishlei was expanded to three different verses, but then to be rejected because parables are 

not present in the Tora.  

3.   

 דברים פרק י
ֹוד: ּו עִֽ א ַתְקשָ֖ ַֹ֥ ם ל ְרְפכ ֶ֔ ִ֑ם ְוָעָ֨ ת ָעְרַלֵּ֣ת ְלַבְבכ  ם ֵאָ֖  )טז( ּוַמְלת ֶּ֕

Nechama was fond of saying that a verse such as this is not calling for “open-heart surgery” 

(sic!). Therefore, contrary to Ibn Ezra’s claim in his Peirush HaRagil that the Tora never speaks 

in terms of parables, since this is clearly a parable.  

Perhaps, in answer, Ibn Ezra would say that it is impossible to understand this verse other 

than as a parable. However, the verse discussing Tefillin, since it is susceptible to be taken 

literally, must be understood in that manner.  

4.  HaRechasim LaBika is directing his critique at those who interpret the verse symbolically or 

metaphorically rather than literally. Since the Karaites are identified by ShaDaL as advocating 

such a position, it is possible that he is referring to their scholars.  

 While the beginning of Shemot 13:9 “And it shall be for a sign unto thee upon thy hand and 

for a memorial between thine eyes,…” could be easily interpreted as referring to keeping 

certain lessons that God has Taught in mind, it is much more problematic to do the same for 

the end of the verse: “…that the Law of the LORD may be in thy mouth; for with a strong 

hand hath the LORD brought thee out of Egypt.” If the end of the verse is literally referring to 

speaking the words of Tora, then it stands to reason that the beginning of the verse should 

similarly be taken literally and not metaphorically. 

5.   
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 שמות פרק יג
ּו ר ַבֲעבֵּ֣ ּוא ֵלאֹמִ֑ ֹום ַההָ֖ ִים:)ח( ְוִהַגְדָתֵּ֣ ְלִבְנךֶ֔ ַביַ֥ י ִמִמְצָרִֽ י ְבֵצאִתָ֖ ה ְיֹקָו֙ק ִלֶ֔ ה ָעָשָ֤  ר ז ָ֗

 דברים פרק ו
יך: ִֽ ין ֵעינ  ת ֵבַ֥ ּו ְלֹטָטֹפָ֖ ך ְוָהיַ֥ ִ֑ ֹות ַעל־ָיד  ם ְלאָ֖  )ח( ּוְקַשְרָתַ֥

  

 

ShaDaL derives two things from Shemot 13:8: 

a. If this is supposed to be a symbol for the son, the materials on the Seder plate have 

not been produced by the son, but rather either the father or someone else. So how 

do they constitute something that the son “did”?  

 b. Even if we were to assume that the meaning of 13:9 are the foods on the Seder plate,  

how can this constitute an on-going symbol if the Seder takes place once each year?  

From Devarim 6:8 he concludes that since it is possible to take the instruction literally, then 

that is what is being called for. Only when there is no alternative is the default to conclude 

that we are being called upon to act symbolically.  

6.  

 שמות פרק כח
יֹקָוִֽק:)לו( ְועָ  ש ַלִֽ ד  ם ֹקָ֖ י ֹחָתֶ֔ ֹור ּוִפַתְחָתָ֤ ָעָלי֙ו ִפתּוֵחֵּ֣ ב ָטהִ֑ יץ ָזָהֵּ֣ יָת ִצָ֖  ִשַ֥

If it is assumed that the Tefillin that everyone wears channels one of the eight articles of 

clothing worn by the Kohen Gadol, and the golden plate that he wore upon his forehead 

declaring him to be “Holy to God” would then correspond to the Tefilla Shel Rosh, it would be 

difficult to continue to contend that Shemot 13:9 was only meant symbolically.  

Beit.  

1.  The term “Shiuro” in RaMBaN pertains to the manner in which you read v. 9 in accordance 

with punctuation that he inserts, and the transposition of a phrase that he recommends:  

 שמות פרק יג

יך ין ֵעינ ֶ֔ ֲאךַ֥ “ ,)ט( ְוָהָי֩ה ְלךָ֨ ְל֜אֹות ַעל־ָיְדךָ֗ ּוְלִזָכרֹו֙ן ֵבֵּ֣ ה הֹוִצִֽ י ְבָיֵּ֣ד ֲחָזָקֶ֔ ִים ִכִּ֚ יך   ," ְיֹקָוָ֖ק ִמִמְצָרִֽ ת ְיֹקָוָ֖ק ְבִפִ֑ ֶ֛ה תֹוַרַ֥ ַען ִתְהי    :ְלַמָ֗

     The term “Peirusho” explains why RaMBaN felt that such a change would help the 

verse make sense.   

2.  According to RaMBaN, the “Ki” in the verse is demonstrating why you owe fealty to HaShem, 

i.e., because He Took you out of Egypt.  

 According to R. Kook, the “Ki” serves as a precedent, that just as HaShem Took you out of 

Egypt, He also must Extract you from the influence of the secular aspects of your existence.  

3.  The two dimensions that will serve to direct a person to a life of holiness are: 1) actions, and 

2) ideas.  

4.  The “Yad HaChazaka” was necessary on God’s Part to extract the Jewish people from their 

Egyptian servitude; the “Yad” of every individual will be required to extract himself from the 

grossness of the secular experience.  

5.  Each of the ten plagues was another attack upon the secular nature of the Jews’ human 

experience. Each plague weakened the grip of that nature until the point was reached where 

the Jews could resume a life devoted to holiness.      


