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סיפור יציאת מצרים ומצוות תפילין 

 

תורת משה מורכבת מסיפורי מאורעות; ממעשה בראשית עד למות משה לפני כניסת בני ישראל 
לארץ המובטחת, מחוקים וממשפטים וממצוות. ספר בראשית מוקדש רובו ככולו לסיפורים, 
ואילו ספר ויקרא משופע במצוות וכתובים בו גם רק מעט סיפורים. בשאר הספרים יש תערובת 

מסוימת של סיפור ומצווה, וכך גם בספר שמות.  
פרשתנו, פרשת  ּׂבא, עשירה במיוחד בתיאורי מאורעות היסטוריים ומצוות הבורא גם יחד, 
ומסתיימת במצוות תפילין. למעשה מצווה זאת מוזכרת פעמיים בשולי הפרשה: בפעם האחת 
ב-יג ט והשניה בהמשכו של אותו פרק, בפסוק טז. להלן ננסה להסביר את הכפילות הזו, 

וכמבוא נתייחס למבנה הפרשה כולה. 
בפרשת  ּׂבא מגיע סיפור יציאת מצרים לשיאו. בליל החמישה עשר לחודש הראשון, ליל 
השימורים, קיים מפגש אדיר של אירועים – מכת בכורות, החיפוש של פרעה אחר משה ואהרן 
ושילוחם של בני ישראל מארצו, עם קיום מצוות הפסח על כללותיהן ופרטיהן. השילוב של 

סיפורים ומצוות נראה כך: 
א. פרקים י-יא: מכות ארבה וחושך, התראות לפני מכת בכורות, יציאת משה מלפני פרעה. 

ב. פרק יב א-כח: מצוות קידוש החודש ורוב דיני קורבן פסח וחג הפסח. 
ג. פרק יב כט-מב: מכת בכורות ו"גירוש" בני ישראל ממצרים על ידי פרעה. 

ד. פרק יב מג-נ: עוד דינים לגבי אכילת קורבן פסח. 
ה. פרק יב נא: סיכום המאורעות עד כאן: "ויהי בעצם היום הזה הוציא ה' את בני ישראל מארץ 

מצרים על צבׂאתם". 
 ו.   פרק יג א-טז: זוהי פרשה מיוחדת והיא פותחת בציווי ה' אל משה: "קדש לי כל בכור פטר         

כל רחם בבני ישראל". בהמשך משה מדבר אל העם, מזכיר להם את עיקרי האירועים האחרונים 
(יציאת מצרים בחודש האביב, גילוי היד החזקה, סירובו של פרעה לשלוח את העם, מכת 
בכורות), ומתייחס גם לעתיד – כאשר יבואו אל ארץ הכנעני. משה מצווה את העם על מצוות 

הפסח, דיני חמץ ומצה, דיני קדושת הבכורים ופדיונם, ולבסוף מצוות תפילין.  
נראה אם כן, שקטעים א ג ה עניינם אירועים היסטוריים, ואילו קטעים ב ד ו עניינם מצוֹו ת. 

מצוות תפילין מופיעה, כאמור, פעמיים:  
1.  "והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך, כי ביד חזקה הוִצאך ה' 

ממצרים" (ט). 
2. "והיה לאות על ידכה ולטוטׂפת בין עיניך, כי בחׂזק יד הוציאנו ה' ממצרים" (טז). 

נראה לנו, שמצוות תפילין, הבאה לידי ביטוי בקשירת דברי התורה על היד והנחתם על הראש, 
מסמלת בצורה חדה את השילוב בין חובת הזיכרון וההזדהות עם ההיסטוריה המונהגת על ידי 
בורא עולם, ובין חובת קיום מצוותיו, כייעוד של אותה השגחה ומעורבות אלוקית ביצירת עם 
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ישראל.  המצווה הזאת נזכרת עוד פעמיים בתורה (דב' ו ח; יא יח), ובפרשיות האלו מצאנו 
שלושה מונחים:  

א. ִזכרון – בקשר לתפילה של ראש בפרשה ראשונה.   
ב. טוטׂפת – בקשר לתפילה של ראש בשאר הפרשיות.  

ג. אות – בקשר לתפילה של יד בכל הפרשיות. 
רש"י, אבן עזרא ורמב"ן (בפירוש אחד) קושרים לשון 'טוטׂפת' עם דיבור, כמו שמצאנו 
ביחזקאל (כא ב): "בן אדם שים פניך דרך תימנה והֵטף אל דרום, והנבא אל יער השדה נגב".    

"הטף" פירושו דֵּבר. אם כן, "זכרון" ו"טוטפׂת" הם שני ביטויים הקשורים זה לזה, כמעט 
כשמות נרדפים. על ידי הדיבור אנו זוכרים ומזכירים את יציאת מצרים, ומקום הנחת הזיכרון, 
התפילין, הוא "בין עיניך" - מקום המפגש בין האנשים, מקום התקשורת. וכן כתוב בתחילת 
פרשת "קדש לי כל בכור" (בפסוק ג): "ָזכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים", ובהמשך 
(בפסוק ח): "והגדת לבנך ביום ההוא לאׂמר, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים". נמצא 
שהזיכרון בין העיניים בעצם מזכיר לנו לדבר בעניין יציאת מצרים בצורה תמידית, כפי שכתוב 

בפסוק ט: "למען תהיה תורת ה' בפיך".  
רעיון דומה מתגלה בפסוק: "זכור את יום השבת לקדשו" (שמ' כ ח). חז"ל מפרשים "זכור", 
כחובת אמירת קידוש בתחילת יום השבת,  לכבוד השבת, ועל ידי כך אנו כביכול "מקדשים" את 
היום. בפרשתנו ה' אומר למשה: "קדש לי כל בכור", ומשה מעביר את המסר לבני ישראל 
בציווי לזכור את יום יציאת מצרים, ולהגיד זאת לבנים. הקדושה באה לידי ביטוי ע"י סיפור 
האירועים, עד העובדה שפרעה הקשה את ִלבו וה' הכה כל בכור בארץ מצרים: "על כן אני זׂבח 
לה' כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה" (יג טו). הווי אומר, כמו שרעיון קדושת השבת 
בא לידי ביטוי באמירת דברים לכבוד השבת, כך קדושת הבכורות באה לידי ביטוי בהגדה 
ובזיכרון. זאת ועוד, התפילין הן אמצעי המחשה להדגשת החובה התמידית לעסוק ביחס ההדוק 
שבין האירועים הקשורים ליצירת האומה הישראלית ובין הקדשתה לעבודת ה'. התפילה של יד 
נקראת אות וכן השבת: "ביני ובין בני ישראל אות ִהוא לעׂלם" (שמ' לא יז). מכאן למדו חכמינו, 

שאין מניחים תפילין בשבת, שכן ביום שכולו "אות, אין צורך באות אחר" (מנח' לו, ע"ב).  
בשני הפסוקים שבפרשתנו, התפילין הן אות לכך שה' הוציא אותנו ממצרים ביד חזקה. גם 
השבת היא אות וזכר לכך, שה' הוציא אותנו מבית עבדים, ולכן אנו נחים ביום השבת (כפי 
שמוסבר בדיברות השניות דב' ה יב-טו). אם כן, יש בתפילין רעיון כפול, המסכם את הפרשה: 
תפילין של ראש מבטאים את החובה לעסוק בתורה, לתקשר עם האחרים, להזכיר ולהגיד את 
דבר ה'; ובתפילין של יד אנו קושרים את הדברים אל עצמנו, כנגד לבנו, אנו חיים את דבר ה' 
ודבקים בו. המצווה הכפולה הזאת, המוזכרת פעמיים, מבטאת שני אספקטים של עבודת ה' - 
לימוד, עיון והוראה מצד אחד, והקיום המעשי של דבר ה' כהגשמת ייעוד עם ישראל – מאידך. 
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