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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בא תשע"ז

שחין,  דבר,  ערוב,  כנים,  צפרדע,  דם,  הראשונות: 

ברד, בפרשת וארא, ושלש מכות אחרונות: ארבה, 

חושך, מכת בכורות, בפרשת בא, וצריך להבין למה 

לא נכתבו כולן בפרשת וארא.

המבואר  פי  על  בזה  הענין  צדוק  רבי  ומבאר 

בזוהר הקדוש )פרשתנו כט.( ובכתבי האריז"ל )פע"ח 

המצרים  על  הביא  שהקב"ה  פ"ז(,  המצות  חג  שער 

כוחות  עשרה  את  בכך  להכניע  כדי  מכות,  עשר 

הטומאה המתנגדים לעשרה כוחות של הקדושה. 

מלמטה  הוא  ביטולם  סדר  כי  שם  מבואר  עוד 

המדרגה  את  הקב"ה  הכניע  מקודם  למעלה, 

העשירית של הקליפה, וכך עלה מלמטה למעלה 

עד שהכניע את הכח הראשון של הקליפה על ידי 

מכת בכורות.

)אבות  במשנה  ששנינו  מה  פי  על  בזה  והענין 

פ"ה מ"א(: "בעשרה מאמרות נברא העולם". ומבואר 

בקדמונים שהם מכוונים כנגד עשר ספירות שהן 

עשר מדות, שהקב"ה נתלבש בהן כדי לברוא את 

חסד,  בינה,  חכמה,  כתר,  בשם:  ונקראות  העולם 

ומקור  מלכות,  יסוד,  הוד,  נצח,  תפארת,  גבורה, 

הדבר במדרש )במדב"ר יד-יא(: "כף אחת עשרה זהב, 

וכנגד  העולם  בהם  שנברא  מאמרות  עשרה  כנגד 

עשר ספירות בלימה".

 ג' "אתונו    חינ  מחת ה
פ'  ח ונו    חינ  מדו 

א-כז(:  )בראשית  הכתוב  דיבר  מלא  מקרא  והנה 

אלקים  בצלם  בצלמו  האדם  את  אלקים  "ויברא 

כביכול  שהקב"ה  כמו  כי  בזה  הכוונה  אותו".  ברא 

התלבש בעשר מדות הללו, כדי לברוא ולהנהיג בהן 

את העולם שנברא בעשרה מאמרות, כך ברא את 

האדם שיהיה כלול גם כן מעשר מדות הללו.

בעל  של  דרכו  פי  על  הוא  הענין  וביאור 

ג(, כי עשר מדות  )פרק  ה"תניא" ב"לקוטי אמרים" 

ג'  כי  ומדות.  שכל  חלקים,  לשני  מתחלקות  הללו 

כתר, חכמה, בינה, הן בראשו של אדם  ראשונות: 

השגות  ובינתו  בחכמתו  להתבונן  ושכלו,  במוחו 

שכתוב )שמות יב-יב(: "ועברתי בארץ מצרים בלילה 

הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה 

ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ה'". ודרשו 

ולא  "אני  במכילתא שהביא בעל הגדה של פסח: 

מלאך, אני ולא שרף".

בעל  הרה"ק  )מערכת  צופים"  "רמתים  בספר 

"חידושי הרי"ם" אות ה( מביא בשם ה"חידושי הרי"ם" 

זי"ע הטעם שנתיירא משה כל כך מפרעה:

להתקרב  היא  גדולה  סכנה  כי  שידוע  "והענין 

להרשעים אפילו להעלות אותם, שלא ימשיכו את 

הצדיק חס ושלום עמם, וכמו שאמר הבעש"ט ז"ל, 

שמי שמפנה טיט אפילו על ידי כלים הרבה וארוכים, 

אי אפשר שלא יתחזו עליו איזה לכלוכים... ולזאת 

היה מתיירא משה מאד לגודל טומאת פרעה".

"בא אל  הנה כי כן זהו שאמר הקב"ה למשה: 

זאת  עליו.  לשמור  עמו  לבוא  שהבטיח  פרעה", 

יכניע את כח הטומאה  ועוד, שהוא יתברך עצמו 

של פרעה, והרי זה על דרך שאמר הקב"ה ליעקב 

תירא  "אל  מו-ג(:  )בראשית  למצרים  כשירד  אבינו 

מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם, אנכי ארד 

עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה".

 מתה זחד  ג' מכו  אח"ונו 
תהן כנגד ג' מדו  "אתונו 

אמנם דברי רשב"י צריכים ביאור, שהרי עוד לפני 

מכת ארבה בפרשתנו פרשת בא, כבר הביא משה על 

פרעה שבע מכות שנזכרו בפרשת וארא, הנה כי כן 

מדוע נפל עליו פחד להתקרב אל פרעה דוקא במכת 

אני  פרעה",  אל  "בא  הקב"ה:  לו  שאמר  עד  ארבה, 

אבוא אתך ואכניע את כוחו הגדול בטומאה.

צדיק"  ב"פרי  נפלא  ביאור  כך  על  מצינו  והנה 

להגה"ק רבי צדוק הכהן זי"ע )פרשתנו אות ב(, ונרחיב 

לבאר דבריו העמוקים בדרך השוה לכל נפש. רבי 

מה  על  להעיר  הקדושים  דבריו  את  פותח  צדוק 

שבחר הקב"ה נותן התורה לחלק את עשר המכות 

מכות  שבע  פרשיות,  בשתי  המצרים  על  שהביא 

טוב  מה  בעתו  דבר  בא  פרשת  בפרשתנו 

הפרשה  סופה.  עם  הפרשה  ראשית  את  לקשר 

מתחילה בהכנה למכת ארבה )שמות י-א(: "ויאמר 

את  הכבדתי  אני  כי  פרעה  אל  בא  משה  אל  ה' 

אלה  אותותי  שיתי  למען  עבדיו  לב  ואת  לבו 

בקרבו, ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר 

בם  שמתי  אשר  אותותי  ואת  במצרים  התעללתי 

וידעתם כי אני ה'". וסיום הפרשה בפסוק האחרון 

הוא במצות תפילין של יד ושל ראש זכר ליציאת 

ולטוטפת  ידכה  על  לאות  "והיה  טז(:  )שם  מצרים 

בין עיניך כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים".

גדול  יסוד  הקדושים  בספרים  מבואר  והנה 

ומקור  והסוף,  ההתחלה  בין  קשר  יש  שתמיד 

הדבר בספר יצירה )פ"א מ"ז(: "נעוץ תחילתן בסופן 

וזהו  בגחלת".  קשורה  כשלהבת  בתחילתן  וסופן 

על  אחד  כל  הקדושים  בספרים  שהאריכו  הענין 

ובכן  סיומה,  עם  התורה  תחילת  לקשר  דרכו  פי 

התחלת  בין  שיש  הנפלא  בקשר  נתבונן  הבה 

הפרשה לסיומה.

ר א אל ז"שהר ִשמי  יחד

הראשון:  בפסוק  להתבונן  יאיר  דברינו  פתח 

ביאור  וצריך  פרעה".  אל  בא  משה  אל  ה'  "ויאמר 

מה שאמר לו הקב"ה בלשון: "בא אל פרעה", ולא 

"לך אל פרעה". ומצינו ביאור על כך בדברי  אמר: 

לד.(:  )פרשתנו  הקדוש  בזוהר  יוחאי  בר  שמעון  רבי 

 - רזין"  לגלאה  אית  השתא  שמעון,  רבי  "אמר 

"מה כתיב בא אל  עכשיו אני רוצה לגלות סודות, 

פרעה, לך אל פרעה מיבעי ליה".

קוב"ה  ליה  דעייל  "אלא  ומבאר רשב"י הענין: 

אדרין בתר אדרין לגבי תנינא חדא עילאה תקיפא" 

- הקב"ה הכניס את משה חדרים לפנים מחדרים, 

"ומשה  אל פרעה שהוא תנין אחד עליון ותקיף... 

אל  להתקרב  מתיירא  היה  משה  מיניה",  דחיל 

אמר  מאד.  גדול  היה  בטומאה  כוחו  כי  פרעה 

כדי  אתך  אבוא  אני   - פרעה"  אל  "בא  הקב"ה:  לו 

כמו  פרעה,  של  הטומאה  כח  את  בעצמי  להכניע 

 הקת" הנזלא  ין ה חל  הז"תה: ר א אל ז"שהר
לסיום הז"תה  מצו   זילין פכ" ליציא  מצ"ים
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התורה וגדולת הבורא, ועל ידי זה הן משפיעות על 

חסד, גבורה, תפארת,  ז' מדות התחתונות שבלב: 

נצח, הוד, יסוד, מלכות, שיתעורר האדם באהבת 

בה'  להתפאר  ]גבורה[,  ה'  ביראת  ]חסד[,  ה' 

להודות  ]נצח[,  הרע  היצר  את  לנצח  ]תפארת[, 

ה'  את  להמליך  ]יסוד[,  בה'  להתקשר  ]הוד[,  לה' 

]מלכות[.

אמנם הלא ידוע מה שאמר החכם מכל אדם 

לכן  האלקים",  עשה  זה  לעומת  "זה  ז-יד(:  )קהלת 

כמו שיש עשר מדות מצד הקדושה המתחלקות 

לשכל ומדות, כך זה לעומת זה יש עשר מדות מצד 

המתנגדות  ומדות  לשכל  המתחלקות  הטומאה 

הטומאה  מצד  ראשונות  ג'  הקדושה,  לצד 

מקלקלות את השכל שבג' ראשונות של הקדושה, 

השגות  ובינתו  בחכמתו  להשיג  האדם  מן  למנוע 

מצד  תחתונות  ז'  ואילו  הבורא,  וגדולת  התורה 

הטומאה מקלקלות את המדות בז' תחתונות של 

הקדושה, שלא יתעורר האדם באהבה ויראה לה' 

כי אם לאהבות ותאוות רעות רחמנא ליצלן.

במצרים  שקועים  ישראל  שהיו  הענין  וזהו 

בעשרה  התגבר  פרעה  כי  טומאה,  שערי  במ"ט 

כוחות הטומאה שלו לקלקל את שכלם ומדותם, 

מצד  מדות  בעשר  ה'  את  לעבוד  יוכלו  שלא 

מכות,  עשר  עליהם  הקב"ה  הביא  לכן  הקדושה. 

המדות  עשר  את  למעלה  מלמטה  להכניע  כדי 

שמצד הטומאה, ז' מכות הראשונות: דם, צפרדע, 

כנים, ערוב, דבר, שחין, ברד, הכניעו את ז' המדות 

של הטומאה מלמטה למעלה: מלכות, יסוד, הוד, 

נצח, תפארת, גבורה, חסד. ואחר כך הביא עליהם 

ארבה, חושך, מכת בכורות,  ג' המכות האחרונות: 

כדי להכניע את ג' המדות הראשונות של הטומאה 

מלמטה למעלה: בינה, חכמה, כתר.

הנה כי כן זהו ביאור הענין שבחר הקב"ה לחלק 

את עשר המכות בשתי פרשיות, שבע מכות ראשונות 

בפרשת וארא ושלש מכות אחרונות בפרשת בא, כי 

הן באמת מתחלקות לשתי מערכות שבע ושלש, כי 

המערכה הראשונה בפרשת וארא היא שבע המכות 

של  התחתונות  מדות  שבע  על  הקב"ה,  שהביא 

פרעה שהן בבחינת מדות שבלב, ואילו מערכה שניה 

שהביא  האחרונות,  המכות  שלש  היא  בא  בפרשת 

הקב"ה על שלש המדות הראשונות של פרעה שהן 

בבחינת השכל שבראש.

 מתה נכנס אל ז"שה
להוציא א  נתמו  ית"אל

שהיה  הגדול  הפחד  צדוק  רבי  מבאר  זו  בדרך 

מכות  בשלש  דוקא  פרעה  אל  להיכנס  למשה 

"או הנסה  )דברים ד-לד(:  פי מה שכתוב  אחרונות, על 

אלקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות 

ובמופתים". דרשו על כך במדרש שוחר טוב )תהלים 

העובר  את  ששומט  כאדם  גוי,  מקרב  גוי  "מהו  קיד(: 

ממעי בהמה, כך הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים". 

טומאת  בתוך  שקועים  ישראל  שהיו  מזה  מבואר 

הקב"ה  שהוצרך  עד  בהמה,  במעי  כעובר  מצרים 

להוציאם מתוך הטומאה בבחינת: "גוי מקרב גוי".

"דעייל  רשב"י:  דברי  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

ליה קודשא בריך הוא אדרין בתר אדרין". פירוש, 

שהכניס הקב"ה את משה חדרים לפנים מחדרים, 

טומאת  הראשונות של  בג'  אותו  כלומר שהכניס 

פרעה בבחינת השכל שבראש, כדי להוציא משם 

הדעות  בתוך  שם  ששקעו  ישראל  נשמות  את 

כל  משה  שפחד  הטעם  וזהו  פרעה.  של  הכוזבות 

בג' הראשונות  כי כח הטומאה  כך להיכנס לשם, 

הוא גדול יותר מהטומאה של ז' המדות, שהרי כפי 

המבואר השכל שבראש הוא שורש לכל המדות 

פרעה",  אל  "בא  הקב"ה:  לו  שהבטיח  עד  שבלב, 

אני אבוא אתך כדי להכניע את פרעה עכדה"ק.

הקב"ה  שאמר  מה  כי  סימוכין  להביא  ויש 

למשה: "בא אל פרעה", הכוונה בזה על ג' המכות 

של  ראשונות  מדות  ג'  על  שבאו  האחרונות 

הכתוב:  רמז  הטורים"  "בעל  שכתב  ממה  מצרים, 

"בא אל פרעה - ב"א עולה בגימטריא ג', רמז לו ג' 

מכות יביא עוד עליו". הרי מבואר כי במילת "בא" 

רמז הקב"ה, שהוא עתיד להביא על פרעה ג' מכות 

אחרונות שהן כנגד ג' ראשונות, לכן רמז לו הקב"ה 

כאן: "בא אל פרעה", שאל יפחד להיכנס אל פרעה 

להילחם כנגד ג' ראשונות של כח הטומאה, כי הוא 

תוכן  אלו  פרעה.  כנגד  להילחם  עמו  יבוא  יתברך 

דבריו הקדושים בתוספת ביאור.

  כלי  הש ודה להמליך
הנתמה ת מוח של ה אוו  ת ל 

חשבתי דרכי להוסיף תבלין לדבריו הקדושים 

לפרש לפי זה המשך הכתובים: "ויאמר ה' אל משה 

בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו 

תספר  ולמען  בקרבו,  אלה  אותותי  שיתי  למען 

באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת 

אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה'".

הנשמה  כי  בראשונים  שמבואר  מה  נקדים 

בפסוק  בחיי  רבינו  שכתב  כמו  במוח,  מתלבשת 

הנפש   - חיים  נשמת  באפיו  "ויפח  ב-ז(:  )בראשית 

במוח,  ומשכנה  לבדו...  באדם  נמצאת  החכמה 

נשמת  באפיו  ויפח  שנאמר  נשמה,  הנקראת  והיא 

"כי  כג-כה(:  )שמות  עזרא"  ה"אבן  כתב  וכן  חיים". 

הראש".  במוח  ומושבה  החכמה  היא  הנשמה 

תפילין(:  הנחת  לפני  יחוד"  )"לשם  לומר  שתיקנו  וזהו 

וכוחותי  חושי  שאר  עם  שבמוחי  "שהנשמה 

אך  שמו".  יתברך  לעבודתו  משועבדים  יהיו  כולם 

לעומת זה הלב הוא מקום משכן היצר הרע, כמו 

האדם  לב  יצר  "כי  ח-כא(:  )בראשית  הקב"ה  שהעיד 

רע מנעוריו".

בספרים  שמבואר  מה  להבין  נשכיל  זה  לפי 

את  להמליך  היא  העבודה  תכלית  כי  הקדושים, 

הדבר  ומקור  שבלב,  היצר  על  שבמוח  הנשמה 

דאיהו  "מוחא  רכד.(:  פנחס  )פרשת  הקדוש  בזוהר 

דכורא רכיב ושליט על הלב".

ב"לקוטי  ה"תניא"  בעל  בזה  האריך  וכבר 

אמרים" )פרק יב(, כי תפקידו של אדם הוא שהמוח 

יהיה שליט על הלב, ובלשון קדשו: "וזה כלל גדול 

ולשלוט  לבינונים, העיקר הוא למשול  ה'  בעבודת 

על הטבע שבחלל השמאלי, על ידי אור ה' המאיר 

ויש  הלב".  על  ולשלוט  שבמוח,  האלקית  לנפש 

לומר בזה רמז נאה, כי בכל מעשה אדם יזכור תמיד 

כי מעש"ה נוטריקון מ'וח ש'ליט ע'ל ה'לב.

 הק רה הכניש פ' המדו  ת ל 
לזני תהכניש ג' המדו  ת תכל

הקב"ה  שבחר  מה  בזה  לבאר  דרכי  חשבתי 

להקדים להביא על פרעה שבע מכות, כדי להכניע 

הקליפה,  של  הלב  שבתוך  המדות  שבע  את  בהן 

ג' מכות אחרונות, כדי להכניע  לפני שהביא עליו 

בהן את ג' המדות שבתוך הראש של הקליפה, כי 

 פוה" הקדות: ר א אל ז"שהר - מתה זחד להיכנס
לז"שה תו"ת הטומאה שד תה טיחו הק רה ל וא שמו

 " י צדוק:  ז"ת  וא"א פ' מכו  כנגד פ' מדו  ת ל 
 ז"ת   א ג' מכו  כנגד ג' מדו  ה"אתונו  ת תכל

 מתה זחד להיכנס אל ז"שה  ג' המכו  האח"ונו 
תהן כנגד כ " חכמה  ינה ת קליזה תטומא ם גדולה

 הק רה הכניש פ' מדו  תל הקליזה לזני ג' המדו  ת "את
כדי תיוכלו ית"אל להתליט המוח של הל 
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בכך רצה הקב"ה ללמדנו יסוד גדול, כי כדי שיזכה 

על  שבמוח  הנשמה  את  להשליט  ישראל  איש 

את  ולזכך  לקדש  מקודם  צריך  שבלב,  הרע  היצר 

הלב כדי להסיר את הטמטום של הלב, ועל ידי זה 

יוכל לקבל את השליטה על הנשמה שבמוח.

יומתק לבאר בזה מה ששנינו במשנה )אבות פ"ג 

חכמתו  לחכמתו  קודמת  חטאו  שיראת  "כל  מ"ט(: 

מתקיימת, וכל שאין יראת חטאו קודמת לחכמתו 

השגת  כי  בזה  הביאור  מתקיימת".  חכמתו  אין 

החכמה היא במוח שמשיג שם את חכמת התורה, 

ואילו מדת היראה היא בלבו של אדם, כמו שכתוב 

אחד  ודרך  אחד  לב  להם  "ונתתי  לב-לט(:  )ירמיה 

ליראה אותי כל הימים". וזהו שאנו מתפללים )ובא 

לציון(: "וישם בלבנו אהבתו ויראתו".

שיראת  "כל  המשנה:  פירוש  זהו  כן  כי  הנה 

את  להכניע  שמקדים  לחכמתו",  קודמת  חטאו 

בלב,  שהיא  ה'  יראת  ידי  על  שבלב  הטמטום 

היינו חכמת התורה שבמוח  "חכמתו מתקיימת", 

נכנע,  שכבר  הלב  על  תשלוט  היא  כי  מתקיימת, 

"וכל שאין יראת חטאו קודמת לחכמתו אין חכמתו 

הלב  על  לשלוט  החכמה  בכח  אין  כי  מתקיימת", 

שלא נכנע ביראת ה'.

הכתובים:  המשך  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

דייקא  ב"א   - פרעה"  אל  בא  משה  אל  ה'  "ויאמר 

ג'  עליו  להביא  פרעה  אל  שיבוא  ג',  בגימטריא 

ג' מדות  המכות האחרונות, כדי להכניע בכך את 

ראשונות של הטומאה. והנה ידע הקב"ה כי משה 

פרעה  על  הביא  כבר  הקב"ה  שהרי  לתמוה,  עלול 

להכניע  כדי  וארא,  בפרשת  שנזכרו  מכות  שבע 

כן  אם  שבלב,  הטומאה  של  מדות  שבע  את  בכך 

מאחר שכבר נכנע הלב של פרעה והמצרים, איך 

יביא עליו עוד שלש מכות.

"כי אני  לכן כדי לתרץ ענין זה הוסיף הקב"ה: 

הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו", שלא יכנעו עדיין 

משבע המכות שכנגד ז' מדות שבלב, וכל כך למה, 

שאוכל  כדי  בקרבו",  אלה  אותותי  שיתי  "למען 

להביא עליו עוד ג' מכות האחרונות להכניע את ג' 

הראשונות שבשכל של הטומאה, ועל ידי זה יכנעו 

לגמרי כל עשר המדות של הטומאה.

באזני  תספר  "ולמען  עוד:  הקב"ה  והוסיף 

ואת  במצרים  התעללתי  אשר  את  בנך  ובן  בנך 

כי  ה'",  אני  כי  וידעתם  בם  שמתי  אשר  אותותי 

ידי עשר המכות שיכניעו את עשר מדות של  על 

טומאת מצרים, יוכלו ישראל להשתמש בכל עשר 

על הלב:  מדות של הקדושה להשליט את המוח 

"וידעתם כי אני ה'", שתזכו להשליט את הידיעה 

שבמוח על היצר שבלב.

  זילין תל יד לפכך הל 
 זילין תל "את לפכך המוח

התחלת  לקשר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

לבו",  אני הכבדתי את  כי  "בא אל פרעה  הפרשה: 

עם סיום הפרשה במצות תפילין של יד ושל ראש: 

"והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך כי בחוזק 

יד הוציאנו ה' ממצרים", על פי מה שנקדים לבאר 

יד ותפילין של ראש  הקשר בין מצות תפילין של 

ליציאת מצרים.

ונראה לבאר הענין בזה על פי מה שתיקנו לומר 

"וצונו להניח על  ב"לשם יחוד" לפני הנחת תפילין: 

לשעבד  הלב  נגד  ושהיא  הנטויה,  זרוע  לזכרון  היד 

שמו,  יתברך  לעבודתו  לבנו  ומחשבות  תאוות  בזה 

ועל הראש נגד המוח, שהנשמה שבמוחי עם שאר 

חושי וכוחותי, כולם יהיו משועבדים לעבודתו יתברך 

שמו". נמצינו למדים מזה כי תכלית מצות תפילין 

מצות  ותכלית  הלב,  את  ולקדש  לזכך  היא  יד  של 

תפילין של ראש היא לזכך ולקדש את המוח.

מניח,  "כשהוא  לו.(:  )מנחות  בגמרא  שנינו  והנה 

מניח של יד ואחר כך מניח של ראש, דכתיב )דברים 

ו-ח( וקשרתם לאות על ידך והדר והיו לטוטפות בין 

שלמדנו  מה  עם  להפליא  מתאים  זה  והרי  עיניך". 

מסדר המכות שהביא הקב"ה על פרעה, שתחילה 

צריך לקדש את הלב על ידי תפילין של יד כדי להסיר 

את טמטום הלב, ורק אחר כך מקדשים את המוח 

על ידי תפילין של ראש, כי אז יוכל המוח לשלוט על 

הלב שכבר נזדכך על ידי תפילין של יד.

הקשר  בזה  להבין  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

הנפלא בין מצות תפילין של יד ותפילין של ראש 

ליציאת מצרים, על פי מה שפסק המחבר בשולחן 

ערוך )אורח חיים הלכות תפילין סימן כה סעיף יא(: "אחר 

קודם  ראש,  של  יניח  הזרוע  על  יד  של  שקשר 

שיכרוך הרצועה סביב הזרוע". אבל ב"מגן אברהם" 

)ס"ק יח( הביא מה שהכריע רבינו האריז"ל ב"שער 

הכוונות" )ענין תפילין דרוש ה דף י טור ב(, שלפני שמניח 

תפילין של ראש יכרוך ז' כריכות על היד:

תפילין  יקשור  בתחילה  התפילין.  הנחת  "סדר 

של יד בזרועו השמאלי על הקיבורת, ויכסה זרועו 

בטלית כדי שתהא הנחת תפילין בהצנע, ואחר כך 

כנגד שבעה  כריכות,  ז'  זרועו  יכרוך הרצועה סביב 

עניינם.  אצלינו  כמבואר  לה  לתת  הראויות  נערות 

ואחר שיכרוך הז' כריכות, אז יניח תפילין של ראש, 

ולא קודם הכריכות". 

האריז"ל,  של  טעמו  השקל"  ב"מחצית  וביאר 

כי הכריכות שעל היד הן חלק בלתי נפרד ממצות 

הנחת תפילין של יד, ואינן הפסק בין תפילין של יד 

לתפילין של ראש. וכן פסק ה"פרי מגדים" ב"אשל 

אברהם" )שם(: "וכן נוהגין העולם ואין זה הפסק".

שביציאת  כמו  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

שבע  פרעה  על  להביא  הקב"ה  הקדים  מצרים 

שבלב  המדות  שבע  את  בכך  להכניע  כדי  מכות, 

מכות  שלש  עליו  הביא  כך  אחר  ורק  הקליפה, 

כן  הקליפה,  של  המוח  את  להכניע  כדי  אחרונות 

זה לעומת זה בעבודת ה', צריך מקודם לקדש את 

ז' המדות שבלב על ידי תפילין של יד שהוא כנגד 

הלב, לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו 

יתברך שמו, וזהו ענין ז' הכריכות שעל היד כנגד ז' 

המדות שמצד הקדושה.

  זילין תל "את כנגד
ג' "אתונו  כ " חכמה  ינה

על  שבלב  המדות  ז'  את  שקידשנו  אחרי  והנה 

כדי  ראש  של  תפילין  מניחים  יד,  של  תפילין  ידי 

בתפילין  יש  לכן  שבמוח,  הראשונות  ג'  את  לקדש 

כתר, חכמה,  של ראש רמז נפלא על ג' הראשונות: 

ב"פרדס  כמו שכתב המקובל האלקי הרמ"ק  בינה, 

רמונים" )שער ז פ"ב ד"ה צנור ראשון וצנור שני(, כי הבית 

של התפילין שהם פאר על הראש, הוא בבחינת כתר 

שעל הראש, ואילו שתי הרצועות היוצאות מהבית 

בבחינת  היא  הימנית  הרצועה  משמאל,  מימין 

חכמה, והרצועה השמאלית היא בבחינת בינה.

  כלי  הנח   זילין תל יד כנגד הל  שם פ' הכ"יכו 
תשל הפ"וש, כדי לפכך ולקדת א  פ' המדו  ת ל 

  כלי  הנח   זילין תל "את כנגד המוח, כדי לפכך
א  ג' כוחו  התכל תיוכלו לתלוט של פ' מדו  ת ל 

   זילין תל "את ד' ז"תיו   ד'   ים, כנגד ה ו"ה
תית  ה ד' ד"כים ז"דרס - ז'תט "'מפ ד'"ת ס'וד

   זילין תל יד ד' ז"תיו    י  אחד כדי ל"מפ
של קיום המצוה  משתה תכל ית"אל מקיימים  אוזן אחד
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כנגד  שהוא  יד  של  התפילין  כי  זה  לפי  נמצא 

ז'  כנגד  שהן  היד  שעל  הכריכות  ושבע  הלב, 

הרע  היצר  את  משם  להסיר  כדי  שבלב,  המדות 

השולט על האדם בז' מדות רעות, הן ממש כנגד 

להכניע  כדי  פרעה  על  הקב"ה  שהביא  המכות  ז' 

את ז' המדות של הטומאה שבלב, ואילו התפילין 

בינה,  חכמה  כתר  ראשונות  ג'  שכולל  ראש  של 

על  הקב"ה  שהביא  אחרונות  מכות  ג'  כנגד  הוא 

פרעה, כדי להכניע בהן את ג' ראשונות של ראש 

את  להשליט  ישראל  יוכלו  זה  ידי  ועל  הקליפה, 

המוח שבראש על היצר הרע שבלב.

הנה כי כן הרווחנו להבין פירוש הפסוק: "והיה 

לאות על ידכה", כדי לקדש את ז' המדות שבלב, 

המדות  ג'  את  לקדש  כדי  עיניך",  בין  "ולטוטפות 

ממצרים",  ה'  הוציאנו  יד  בחוזק  "כי  שבראש, 

כדי  מכות,  ז'  פרעה  על  להביא  הקב"ה  שהקדים 

אחר  ורק  הטומאה,  המדות שבלב  ז'  את  להכניע 

המדות  ג'  את  להכניע  מכות  ג'  עליו  הביא  כך 

לעומת  זה  ישראל  כדי שיוכלו  הקליפה,  שבראש 

זה להשליט את המוח על הלב.

והרי זה מתקשר להפליא עם התחלת הפרשה: 

"בא אל פרעה", כדי להביא עליו ג' מכות אחרונות 

כדי  ז' מכות  עליו  ב"א, אחרי שכבר הביא  כמספר 

אני  "כי  הקליפה,  שבלב  המדות  ז'  את  להכניע 

מז'  יכנעו  שלא  עבדיו",  לב  ואת  לבו  את  הכבדתי 

מכות הראשונות, "למען שתי אותותי אלה בקרבו", 

כדי להביא עליו את כל עשר המכות ולהכניע בכך 

זה  לעומת  וזה  הטומאה,  של  מדות  עשר  כל  את 

של  ותפילין  יד  של  תפילין  מצות  ישראל  יקיימו 

ראש, לקדש בהם את הלב והמוח לעבודת ה'.

 מוח תליט של הל 
 כח התגו  ה ו"ה ת מוח

קיום  ידי  על  איך  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

ותפילין של ראש  כנגד הלב  יד  מצות תפילין של 

הנשמה  על  קדושה  להמשיך  זוכים  המוח,  כנגד 

שבמוח שיהיה שליט על היצר שבלב, על פי מה 

ובעצמו  בכבודו  שהקב"ה  מאחר  לחקור  שיש 

רע  האדם  לב  יצר  "כי  הקדושה:  בתורתו  העיד 

את  להגביר  שיצליח  לאדם  העצה  מהי  מנעוריו", 

הנשמה שבמוח על היצר הרע שבלב.

ה"אבני  מדברי  כך  על  הביאור  ללמוד  ונראה 

שזוכה  עד  בתורה  עמל  שאדם  ידי  על  כי  נזר", 

להבין השגות התורה במוח שבראש, אור התורה 

שבמוחו מאיר את הנשמה שבמוח, ועל ידי זה יש 

בכוחה לשלוט על היצר הרע שבלב. וזהו ששנינו 

בגמרא )קידושין ל:(: "הקב"ה אמר להם לישראל, בני 

בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם 

עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו".

ענין זה למדנו ממה שהביא הגה"ק מקוז'יגלוב 

ורבו  מורו  בשם  שופטים(  )פרשת  צבי"  ב"ארץ  זצ"ל 

בקדשו  דיבר  אשר  זי"ע,  נזר"  "אבני  בעל  הגה"ק 

והספר  "הסייף  ד-ב(:  )דב"ר  המדרש  מאמר  לבאר 

ירדו כרוכים מן השמים, אמר להם אם תעשו מה 

הזה,  הסייף  מן  ניצולים  אתם  הזה,  בספר  שכתוב 

ואם לא תעשו אתם נהרגים בסייף הזה".

להפילו  האדם  על  שקם  הרע  היצר  כי  וביאר 

ברשתו, נמשל לסייף שהוא חרב ההורג את האדם, 

על ידי שהוא מנתק ומפריד את הראש מן הלב, כן 

ממית היצר הרע את האדם מיתה רוחנית על ידי 

שהוא מפריד את המוח שבראש מהלב, שלא יוכל 

שבלב,  הרצון  על  להשפיע  משכלו  להאיר  המוח 

שישפיע על שאר האיברים וכלי המעשה שיעשו 

שיעמול  היא  כך  על  והעצה  תורה,  של  כדת  רק 

ועל  שבמוח,  בשכל  התורה  את  להשיג  האדם 

את  להשליט  שבמוחו  התורה  אור  ישפיע  זה  ידי 

השכל על הרצון שבלב ושאר כלי המעשה.

והספר  "הסייף  זהו ביאור המדרש:  כן  כי  הנה 

מה  תעשו  אם  להן  אמר  השמים,  מן  כרוכים  ירדו 

מה  לדעת  בתורה  שתעסקו  הזה",  בספר  שכתוב 

הסייף  מן  ניצולים  "אתם  לא,  ומה  לעשות  מותר 

הזה", שלא יוכל היצר לנתק את המוח מלהשפיע 

תעסקו  שלא  תעשו",  לא  "ואם  שבלב,  הרצון  על 

היצר  שיבוא  הזה",  בסייף  נהרגים  "אתם  בתורה, 

שזהו  שבלב  הרצון  מן  שבמוח  השכל  את  וינתק 

בבחינת מיתה רוחנית עכדה"ק.

 ד' ז"תיו   זילין
כנגד ד' חלקי ה ו"ה ז"דרס

בדרך המלך נלך לבאר בזה, איך על ידי מצות 

תפילין של יד ושל ראש זוכים להשליט את המוח 

על הלב, בהקדם לבאר הענין שבתפילין של ראש 

ואילו  בתים,  בד'  הפרשיות  ד'  את  מניחים  אנו 

בתפילין של יד מניחים את ד' הפרשיות בבית אחד. 

ונראה לבאר הענין בזה כי תפילין של יד שמניחים 

על היד, הוא כנגד המצוות שאדם מקיים במעשה 

בידיו, ואילו תפילין של ראש שמניחים על הראש, 

הוא כנגד התורה שאדם משיג במוח שבראש. 

המצות"  ב"שער  שמבואר  מה  ידוע  והנה 

מד'  כלולה  התורה  כי  )הקדמה(,  האריז"ל  לרבינו 

ד'רש ס'וד.  ר'מז  - פ'שט  פרד"ס  חלקים שסימנם 

ד'  לכתוב  הקב"ה  שצונו  מה  כי  לומר  יש  זה  לפי 

פרשיות בתפילין הוא כנגד ד' חלקי התורה פרד"ס, 

שאדם  המוח  כנגד  שהוא  ראש  של  בתפילין  לכן 

משיג בו השגות התורה מניחים את ד' הפרשיות 

כי  עצמה,  בפני  מיוחדת  דרך  כל  כי  בתים,  בד' 

בדרך  או  הפשט  בדרך  בתורה  עוסקים  לפעמים 

רמז, ולפעמים בדרך דרש או בדרך סוד.

אולם תפילין של יד שהוא כנגד המצוות שאדם 

לכוון  שאפשר  אמת  הן  בידיו,  במעשה  מקיים 

כוונת המצוה בד' דרכים פרד"ס, אבל קיום המצוה 

במעשה הוא שוה אצל כל אחד, כי גם מי שמקיים 

מי  כמו  במעשה,  לקיימה  צריך  סוד  בדרך  המצוה 

שמקיים את המצוה בדרך פשט, לכן כל ד' פרשיות 

על  לרמז  אחד,  בבית  נמצאות  פרד"ס  כנגד  שהן 

קיום המצוה במעשה אצל כל אחד בשוה.

קיום  ידי  על  איך  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

מצות תפילין של יד ושל ראש, זוכים להשליט את 

ידי  על  כי  שבלב,  הרע  היצר  על  שבמוח  הנשמה 

שאנו מניחים תפילין של יד שהוא כנגד הלב אנו 

מקדשים את הלב, שיוכל אדם לקיים את המצוות 

במעשה בכוונת הלב, ועל ידי שאנו מניחים תפילין 

ד'  כנגד  בתים  בד'  פרשיות  ד'  בו  שיש  ראש  של 

הנשמה  את  מקדשים  אנו  פרד"ס,  התורה  חלקי 

שבמוח שתאיר באור התורה, ועל ידי אור התורה 

תשלוט הנשמה שבמוח על המדות שבלב.

בפרשתנו  שכתוב  מקרא  בזה  לפרש  יומתק 

)שמות יג-ט(: "והיה לך לאות על ידך", כדי לזכך את 

הלב, "ולזכרון בין עיניך", כדי לזכך את המוח בד' 

"למען תהיה תורת ה'  פרשיות שהן כנגד פרד"ס, 

בפיך", שתעסוק בתורה בהשגת המוח כדי שהמוח 

ה'  הוציאך  ביד חזקה  "כי  היצר שבלב,  על  ישלוט 

ממצרים", בז' מכות ראשונות כנגד הלב וג' מכות 

פרעה  טומאת  להכניע  כדי  המוח,  כנגד  אחרונות 

המתנגדת לקדושת המוח השולטת על הלב.

שאנו  מה  בזה  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

אלקינו  הוא  "ברוך  גואל"(:  לציון  "ובא  )בתפלת  מתפללים 

שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת 

כי  דייקא,  "בתוכנו"   - בתוכנו"  נטע  עולם  וחיי  אמת, 

אור התורה מאיר בתוך הנשמה שבמוח, ועל זה אנו 

מתפללים, "הוא יפתח לבנו בתורתו", שיפתח הקב"ה 

את לבנו הסתום באור התורה של המוח, "וישם בלבנו 

אהבתו ויראתו ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם".
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