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  תפיליןהרצועות למה רומזים 

אין זה רק  - 2ועל פי הפסק דין בהלכות תפילין ,1לשעבד הלב והמוח להקב"ה - נינה של מצות תפילין הואע

מצוות,  כפי שמצינו בעוד כמה(, אלא כוונה שהיא חלק ממצות תפילין )שאינה חלק מהמצוה(כוונת המצוה 

 ")."למען ידעו דורותיכם 3צית, וכן סוכה שבה נאמרכמו צי

שרצועות תפילין של ראש רומזים על ההמשכה , 4בתפילין יש גם רצועות, ומבואר בזה :ובפרטיות יותר

כפי שנאמר בנוגע לשיעור הרצועות (ר ועד שהמשכה זו היא עד למטה מן הטבּו ,מהשכל שבראש לכל הגוף

, שלדעתו יש אצל כל אדם, 6מפלגך לתתאי כו'" מין "מפלגך לעילאי כו'לשלול דעת ה -) 5דתפילין של ראש

להקב"ה,  שני ענינים נפרדים: "מפלגך לעילאי", היינו, שבנוגע לענינים השייכים ,כולל גם איש ישראל

הוא "למעלה"; אבל ישנם גם הענינים שהם  לעבודה של מעלה, תפלה, לימוד התורה וקיום המצוות, אזי

אזי נמצא ', , פרנסה וכוהשבשעה שצריך להתעסק עם ענינים תחתונים, אכילה ושתי ,", והיינו"מפלגך לתתאי

שזהו תכלית  - הרצועות דתפילין של ראש יחד עם כל התחתונים. ובענין זה היא פעולת) "לתתא"(למטה 

 .רשיומשך מהראש עד למטה מן הטבּו - נקרא בשם ראש העילוי של האדם, שלכן

וכמו , 8ש"הגוף נקרא עיר קטנה 7הודי: הרי הקב"ה ברא גם את היצר הרע, וכמובא בתניאאך עדיין טוען י

זו עם  נלחמות ...כך שתי הנפשותה... ששני מלכים נלחמים על עיר אחת שכל אחד רוצה לכבשה ולמלוך עלי
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 10כמובא בתניא ר" וכו', אושעושה "מצֹו 9"זו על הגוף וכל אבריו וכו'", והיינו, שישנו גם ה"מלך זקן וכסיל

"כמו שופט ודיין האומר דעתו במשפט  )רק(שהיצר הרע  הוא  ""זה וזה שופטן 11ז"למר רבותינו פירוש מאב

 '".וכו

 ברצועה זו קושרים יד שמאל, שמורה על הענינים שצריכים :ועל זה באה פעולת הרצועה דתפילין של יד

שרצועה זו היא כמו חבל שבו  13לפי שאינם שייכים ליהודי; או כמבואר בזהר - 12"החָ שמאל דֹו" -ת לדחו

 .קושרים את היצר הרע

 , 14"והיינו, שאף על פי שעדיין אינו אוחז בדרגת צדיק שאין לו יצר הרע, כמו עבודת דוד ש"הרגו בתענית

ות ובאמיתיות שלו, על ידי יום ויום יכול לעבוד עבודתו בשלימ , אף על פי כן, בכליצר הרעאלא עדיין יש לו 

הוא מניח תפילין,  היצר הרע, שלא זו בלבד שלא יוכל להביע דעתו, אלא אדרבה: על יד שמאל זה שקושר את

רש"י שזהו ענין של חיבור, והיינו, שמחבר גם את  , כפירוש15שיש בהם הפירוש מלשון "נפתולי . . נפתלתי"

יצריך", היינו,  אהבת את ה' אלקיך בכל לבבך", "בשניו" 16וכלשון הספרי על הפסוק ,לאלקות היצר הרע

  .ר טובכשם שעובדו עם היצ היצר הרעשעובד את הקב"ה עם 

  רשימת השומעים בלתי מוגה., קטע משיחת פורים

 .5חוברת א. ע' ה'תשל"אתו"מ 
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