מצות הנחת תפילין
א .רמב"ם | ספר המצוות

ג .רמב"ם | תפילין ומזוזה וספר תורה ,פרק ד'

והמצוה הי"ב היא שצונו להניח תפילין שלראש
והוא אמרו יתע' (פ' שמע) והיו לטוטפות בין
עיניך וכבר נכפל הצווי במצוה זו ארבע פעמים (פ'
והא"ש וס"פ בא):

כה .קדושת תפילין קדושתן גדולה היא שכל זמן
שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו
וירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטילה
ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא מפנה לבו
בדברי האמת והצדק ,לפיכך צריך אדם להשתדל
להיותן עליו כל היום שמצותן כך היא ,אמרו עליו
על רב תלמידו של רבינו הקדוש שכל ימיו לא
ראוהו שהלך ארבע אמות בלא תורה או בלא
ציצית או בלא תפילין.

והמצוה הי"ג היא שצונו להניח תפילין שליד והוא
אמרו וקשרתם לאות על ידך וכבר נכפל הצווי בזה
גם כן ארבע פעמים (שם ושם) .והראיה על היות
תפלין שלראש ושליד שתי מצות אמרם בגמר
מנחות (מד א) על צד התימה ממי שיחשוב
שתפלין שלראש ושליד לא יניח אחד מהם
מבלתי האחר אלא בהיות שתיהן לפניו יחד מאמר
זה לשונו מאן דלית ליה שתי מצות חדא מצוה לא
לעביד .כלומר מי שלא יוכל לעשות שתי מצות
לא יעשה האחת ,אינו כן אלא יעשה המצוה
שהיא בידו ולכן יניח אי זה מהן שיהיו בידו .הנה
כבר התבאר לך קראם לתפלין שלראש ושליד
שתי מצות .ושתי מצות אלו אין הנשים חייבות
בהן לאמרו יתעלה (ס"פ בא) בטעם חיובם למען
תהיה תורת י"י בפיך ונשים אינן חייבות בתלמוד
תורה .וכן בארו במכילתא .וכבר התבאר כלל
משפטי שתי מצות אלו בפרק רביעי ממנחות (לח
א ,מב א ,מד א):
ב .ברכות יד-:טו.
אמר עולא :כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין -
כאילו מעיד עדות שקר בעצמו .אמר רבי חייא בר
אבא אמר רבי יוחנן :כאילו הקריב עולה בלא
מנחה וזבח בלא נסכים .ואמר רבי יוחנן :הרוצה
שיקבל עליו עול מלכות שמים שלמה  -יפנה
ויטול ידיו ,ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע
ויתפלל ,וזו היא מלכות שמים שלמה .אמר רבי
חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :כל הנפנה ונוטל ידיו
ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל -
מעלה עליו הכתוב כאלו בנה מזבח והקריב עליו
קרבן ,דכתיב :ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את
מזבחך ה'.

כו .אף על פי שמצותן ללבשן כל היום בשעת
תפלה יותר מן הכל ,אמרו חכמים כל הקורא
קריאת שמע בלא תפילין כאלו מעיד עדות שקר
בעצמו ,וכל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה
עשה שהרי בארבע פרשיות צוה על תפילין של
ראש ועל תפילין של יד ,וכל הרגיל בתפילין
מאריך ימים שנאמר ה' עליהם יחיו.

