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 נחמו –פרשת ואתחנן בס"ד. 

 

Parshas Voeschanan 
 

Excuse me, did you put on tefillin today? 
 

1. What does “Totafos” mean? 
2. What kind of Tefillin did they wear in the desert? 
3. When a Jew in the Himalayas (or on fifth Ave or Red 

Square….) puts on Tefillin, he is actually helping the soldiers in 
Israel. Why? 

4. When and why did the Rebbe start the Tefillin campaign?  
 

Based on Likutei Sichos Vol 9 (chelek tes) pages 49-60 and others. 
 

 :קורותמ
 

וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין : ואתחנן ו, ח .1
וע, וקשרתם לאות על ידיך אלו תפילין שבזר רש"י: עיניך:

)אח"כ נלמד והיו לטוטפות בין עיניך, אלו תפילין שבראש. 
 (.6במס'  – ההמשך

ושננתם לבניך ודברת בם  פסוק לפני זה ואתחנן ו,ז: .2
 רש"י:בשבתך בביתיך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך. 

)ואינו אומר שמדובר בנוגע ...זמן שכיבה וזמן קימה.
זה  לקריאת שמע, למה? כי כבר יודע וגם למד לפני

  כדלהלן(
: רש"יהן עם כלביא יקום וכארי יתנשא...  בלק כג, כד: .3

כשהם עומדים משינתם שחרית הן מתגברים כלביא לחטוף 
את המצוות ללבוש טלית לקרות את שמע ולהניח תפילין. 

... כיצד, קורא את שמע  רש"י:..לא ישכב עד יאכל טרף.
 על מטתו ומפקיד רוחו ביד המקום...

לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי  ן( ד, ב:פרשתנו )ואתחנ .4
כגון חמש פרשיות בתפילין וחמשת  רש"י:מצוה אתכם... 

 מינין בלולב וחמש ציציות...
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בין עיניך, טוטפות והי' לאות על ידכה ול בא יג, טז: .5
תפילין, ועל שם שהם ארבעה בתים קרויין  וברש"י:

ומנחם  טוטפות, טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים.
...אל תטיפו, לשון דיבור, כמו ולזכרון בין עיניך חברו 

בין  ולזכרון)והי' לאות על ידך האמורה בפרשה ראשונה 
, שהרואה אותם קשורים בין העיניים, יזכור את הנס עיניך(

 וידבר בו.
 

 רש"י ממשיך:

ועל שם מנין פרשיותיהם  :)בואתחנן( ממשיך רש"י כאן .6
 יקי שתיים. נקראו טוטפות, טט בכתפי שתים פת באפר

 נשאלות כו"כ שאלות()

 
 והביאור:

 פסוקים: עוד שני נםיש אודות תפילין ובספר דבריםשני פסוקים  נםבפ' בא יש

לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך. )ל' יחיד( והי'  בא יג, ט: .7
יציאת מצרים תהי' לך לאות.  –רש"י: והי' לך לאות 

   שתכתוב פרשיות הללו ותקשרם בראש ובזרוע.
 הפסוק השני בפרשת בא 5וראה לעיל מס' 

 
 מזה יצא לנו דבר פלא:

וראו כל עמי הארץ כי שם ה'  )כי תבא כח, י( ברכות ו, א: .8
נקרא עליך ויראו ממך, ר' אליעזר הגדול אומר אלו תפילין 

 שבראש. 
:  רש"י ולגד אמר... כלביא שכן... וזאת הברכה לג, כ: .9

צריכים להיות ..נמשל כאריות, שכל הסמוכים לספר 
: הרוגיהן היו נכרין, רש"י וטרף זרוע אף קדקד.גבורים. 

 חותכין הראש עם הזרוע במכה אחת.
 הלכות תפילין סט"ו: –הלכות קטנות להרא"ש  .10

שמפני קיום מצוות תפילין ותיקונן יתקיים באנשי המלחמה 
 וטרף זרוע אף קדקד.

ים, נמוגו כל יושבי משה רבינו, יציאת מצר :למעלה מהטבע, וטבע –חילוקם )
    (.משא"כ כניסתם לארץ זה הי' באופן טבעי ;כנען למעלה מהטבע
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 כ' אבבשבוע הבאה  –הסבר ע"פ קבלה  -יומתק ע"פ קבלה ו

הללו את ה' מן השמים הללוהו  תהילים קמח: .11
במרומים, הללוהו כל מלאכיו, הללוהו כל צבאיו, הללוהו 

מן הארץ ה' את  שמש וירח, הללוהו כל כוכבי אור...הללו
תנינים וכל תהומות אש וברד שלג וקיטור....ההרים וכל 

 ...גבעות
בהילול צבא השמים כתיב על  :9פניני לוי יצחק ע'  .12

כל אחד בפני עצמו הללו )הללו את ה' מן השמים, הללוהו 
במרומים, הללוהו כל מלאכיו וכן הלאה( מה שאין כן בהילול 

הללו את ה' מן צבא בארץ כתיב הלל אחד על כולם )
הארץ(... שמים הם בחינת פנים, והבחינות שבפנים, לשון 
רבים, כל בחינה ובחינה היא בחינה בפני עצמה.. ]משא"כ[ 
ארץ היא בחינת אחור. והבחינות שבאחור, לשון יחיד, הן 
כולן יחד. ומצינו על דרך זה במצות תפילין: בתפילין של 

יש בית בפני  שמים, לכל פרשה –ראש, ז"א בחינת פנים 
עצמו, ]משא"כ[ בתפילין של יד, מלכות, בחינת אחור, ארץ 

 כל הפרשיות הן בבית אחד. –


