
פרשת בא
פרשיות "קדש" ו"והיה כי יביאך"

(ספר שמות פרק י"ג)

הרב אורי שרקי
(מתוך השיעור היומי בקהילת "בית יהודה". לא עבר את עריכת הרב)

ר הה'וַיְַדֵּב֥ ר.ֶאל־מֶֹׁש֥ ֹֽ יֵּלאמ ֶטרׇכל־ְּב֜כֹורַקֶּדׁש־ִל֨ ֶח֙םֶּפ֤ לִּבְבֵנ֣יׇּכל־ֶר֙ םיְִׂשָרֵא֔ ָּבָאָד֖
י ֽהּוא. ה ִל֖ ּוַבְּבֵהָמ֑

שאנחנובימיםקוראיםשאנחנומהפרשיותהיאלקרוא,עומדיםשאנחנוהפרשה
במקוםנאמרוהןשגםסבירנאמרו?הללוהפרשיותמתיהיאהשאלהתפילין.מניחים
מצרים.ליציאתזיכרוןשעניינןמצוותנוספושםשם.חנושישראלבזמן"סוכות"הנקרא

הרבהבקרבותנושאהואהאומה,בתולדותמשמעותימאורעהואהזההמאורעהרי
מןלהשתחררשאפשרהידיעהמשגיח,הואברוךשהקדושהידיעההיתרביןערכים,

לשמרשעניינןפעולותלעשותחשובודאילכןחשובים.דבריםהרבהועודהעבדות,
שתי-הזהבכיווןדבריםפהלנוישכןועלהזההחשובהמאורעשלהזיכרוןאת

פרשיות של תפילין; אבל אנחנו נראה שזה קצת יותר מתפילין.

"ַקֶּדׁש ִלי ָכל ְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל ֶרֶחם ִּבְבנֵי יְִׂשָרֵאל ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ִלי הּוא".
שלעניינהמהמצרים?ליציאתזהשלהקשרמהובבהמה,באדםהבכורהקדושת
מיהולבררהיהמצריםיציאתשלעניינהשכלמביניםאנחנואםהבכורה?קדושת
אזיוצאיםשאתםכיוןכלומר,מובן.זהאזבהיסטוריההואברוךהקדוששלהבכור

מתברר שאתם הבכור ואם אתם הבכור אז יש לכם קדושת בכורות.
שוםלעשותצריךלאבכורלהיוולדכדיכלומר,טבעית.קדושההיאהבכורהקדושת
עילאיתקדושההיאהכהונהקדושתזאתלעומתלהיוולד.פשוטצריךהואמאמץ,

עלמדבריםאנחנוכאןאבלאחר.מסוגבכורהוהיאההיסטוריה,במהלךשהוענקה
הקדושהשלמקוריהיותרהשלבאתמייצגתשהיאהראשוניתהטבעיתהבכורה
הוכיחלאהואלכאורהאבלשמחים,אנחנונולדכשוולדהוולד.קדושתכמו-בישראל

אוחכםיהיההואהאםרע,אוטוביהיההזההוולדהאםיודעיםלאאנחנועצמו,את
טיפש; אנחנו לא יודעים שום דבר, הוא רק נולד.

אתהוכיחלאעודהוא-ממצריםיציאתושלהזהבשלבישראלעםגםהדבראותו
המקוםזהלכןיצא.שעכשיורחםכלפטרכמוהואנתון,הואאלאלזהותושלוהזכות

של קדושת הבכורה.המצווהגם להופעת

אֶמר ֹ֨ הוַּי םמֶֹׁש֜ רַהֶּז֙הֶאת־ַהּ֤יֹוםָז֞כֹורֶאל־ָהָע֗ םֲאֶׁש֨ יִ֙םיְָצאֶת֤ יתִמִּמְצַר֙ יםִמֵּב֣ יֲעָבִד֔ ִּכ֚
ל ָחֵמֽץ. ם ִמֶּז֑ה וְ֥�א יֵָאֵכ֖ יא ה' ֶאְתֶכ֖ ד הֹוִצ֧ ֶזק יָ֔ ֹ֣ ְּבח

1



"ַקֶּדׁשכתובכןלפניאבלָהָעם"."ֶאלאלאישראלבניאלכתובלאמדבר?משהמיאל
הואעכשיו"העם",אתהוציאשמשהכיוןאלא".יְִׂשָרֵאלִּבְבֵניֶרֶחםׇּכלֶּפֶטרְּבכֹורׇכלִלי

שלאידיעלנעשהוהדברישראל,שלהבכורהקדושתאל"העם"אתלצרףגםצריך
ביציאת ממצרים.להםיאכל חמץ, שזה הזיכרון של מה שקרה

ֶדׁש ָהָאִבֽיב. ֹ֖ ים ְּבח ם יְֹצִא֑ ַהּ֖יֹום ַאֶּת֣
יששבוהזמןהואהאביבפעמים.כמהזהעלדיברנוהאביב?חודששלהענייןמה

ישראלועםכולו,העולםהתחדשותהואמצריםיציאתשלהמאורעגםוכךהתחדשות,
נאמרלכןההיסטוריה.שלבהתחדשותהמרכזיתהחולייההואהמרכזי,)השותף(הוא

יְֹצִאים ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב".ַאֶּתם"ַהּיֹום

ם" זה גם עם ישראל וגם הערב רב? (שאלה: האם "ַאֶּת֣
אבליודע.לאאניכתובשלאאיפהזה.עללהתווכחאפשרכתוב,לאזהתשובה:

לכאורה כן.)

ֶרץה'ִכֽי־יְִביֲא֣�וְָהָי֣ה יֶאל־ֶא֣ ְּכַנֲעִנ֠ ֽ֠ יַה יוְַהִחִּת֨ יוְַהִחִּו֣יוְָהֱאמִֹר֜ רוְַהיְבּוִס֗ עֲאֶׁש֨ ִנְׁשַּב֤
ֶדׁש ַהֶּזֽה. ֹ֥ את ַּבח ֹ֖ ה ַהּז ׁש וְָעַבְדָּת֛ ֶאת־ָהֲעבָֹד֥ ב ּוְדָב֑ ת ָחָל֖ ֶרץ ָזַב֥ � ֶא֛ ֶתת ָל֔ י֙� ָל֣ ַלֲאבֶֹת֙

שמדובר על בני ישראל ולא על  הערב רב.ָלֶתת ָל�". כאן ברורַלֲאבֶֹתי�"ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע

אלאאחד?יוםרקזההפסחקרבןהריַהֶּזה",ַּבחֶֹדׁשַהּזֹאתֶאת־ָהֲעבָֹדה"וְָעַבְדָּתלמה
ֶאת"ָׁשמֹורכתובא)(טז,דבריםבספרבאביב.לחולצריךהפסחשחגהיאהכוונה

ִמִּמְצַריִםֱא-�ֶהי�ה'הֹוִציֲא�ָהָאִביבְּבחֶֹדׁשִּכיֱא-�ֶהי�ַלה'ֶּפַסחוְָעִׂשיָתָהָאִביבחֶֹדׁש
במרס21ה-ביןכלומרבאביב,תמידלחולצריךהפסחשחגהלכהלמדנומזהָליְָלה",

היסודוזהלחולצריךפסחשבוהזמןזההאביב,חודששנקראהזמןזהבאפריל.22ל-
שיקולים,עודישבאביב.יחולשפסחכדי-כשצריךב')(אדרבלוחחודשהוספתשל

אבל זה השיקול העיקרי.

לאפעםאףהפסחחגהיוםהפסח.חגשלתנודההיתההדורותלאורךבעיה.לנו(יש
אםבעיה.לנותהיהשנהאלףובעודיותר,מאוחריוצאתמידהואבמרס,21ב-יוצא

לא נעשה רפורמה קטנה בלוח אז יצא לנו פסח בקיץ וכו' שזה דבר שנוגד את התורה).

ת יםִׁשְבַע֥ ליִָמ֖ תּתֹאַכ֣ ֹ֑ יּוַבּיֹו֙םַמּצ גַהְּׁשִביִע֔ לַמּצֹו֙תַלה'.ַח֖ תֵיָֽאֵכ֔ תֵא֖ יםִׁשְבַע֣ ַהָּיִמ֑
ר ְּבׇכל־ְּגֻבֶלֽ�. ֹ֖ ה ְל֛� ְׂשא ץ וְֽ�א־יֵָרֶא֥ ה ְל֜� ָחֵמ֗ וְֽ�א־יֵָרֶא֨

שהסברנו,כפיששם,אלאי"ב.פרקבתחילתנאמרוכברלכאורההאלההדבריםכל
לדורותהדבריםאתמוסרמשהוכאןישראל.לבנינמסרלאאבללמשהנאמרזה

הבאים.
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י ִמִּמְצָרֽיִם. י ְּבֵצאִת֖ ה ה' ִל֔ ה ָעָׂש֤ ר ַּבֲע֣בּור ֶז֗ ֹ֑ וְִהַּגְדָּת֣ ְלִבְנ֔� ַּבּ֥יֹום ַה֖הּוא ֵלאמ
כאן,כתובהאהשאלהשאלה.שאלשהבןמשמעְלִבנְ�","וְִהַּגְדָּתהזה?הפסוקזהמה

הזאתהעבודה"מהאומרהרשעהרשע.הבןשללשאלהשהכוונהאמרוחז"לאבל
שזאתאומריםואתםצלויבשראוכלים'אתםכלומר:"לכם"?שלהמשמעותמהלכם".

הוא'.ברוךלקדושלא",לוולא"לכםבטנכם!אתלמלארוציםבעצםאתםה',עבודת
האבתשובתזהועלושתייה'.אכילה'זו-"לכם"-לכם"תהיה"עצרתמצאנוכלומר,

רוצההואברוךהקדושלו!ולאליִמִּמְצָריִם",ְּבֵצאִתיִליה'ָעָׂשהֶזה"ַּבֲעבּורהיא:לבנו
שאדםקרבנותהןאלוכלפסח.קרבןשלמים,קרבןכמוההנאה;דרךאותושנעבוד
אתבאכילתולשתףהאדםשלהמסוגלותאומרת:זאתאותם.האוכלוהואלה'מקריב

עבודת הבורא. "ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָריִם".

ַההּואַּבּיֹוםְלִבנְ�וְִהַּגְדָּתשנאמר:לו,פתח"אתבהגדה:כתובלשאול"יודע"שאינועל
הכוונהאלאֵלאמֹר"?"וְִהַּגְדָּת...זהמהִמִּמְצָריִם".ְּבֵצאִתיִליה'ָעָׂשהֶזהַּבֲעבּורֵלאמֹר
ִליה'ָעָׂשהֶזה"ַּבֲעבּורלרשע:שיגידלשאול,יודעשאינולבנך,לומרצריךאתההיא:

אותולהוציאצריךאדיש.הואכילשאול?יודעלאהואלמההריִמִּמְצָריִם".ְּבֵצאִתי
"וְִהַּגְדָּתאיתם!לדברחייבאתהבעולם,רשעיםשישלךתדעלו:ולומרמאדישותו

ְּבֵצאִתיִליה'ָעָׂשהֶזה'ַּבֲעבּור:-לרשע-ֵלאמֹרַההּואַּבּיֹום-לשאוליודעשאינו-ְלִבנְ�
ִמִּמְצָריִם' ".

יןּוְלִזָּכרֹו֙ןַעל־יְָד֗�ְל֜אֹותְל֨�וְָהיָ֩ה י�ֵּב֣ ַעןֵעיֶנ֔ תִּתְהֶי֛הְלַמ֗ י�ה'ּתֹוַר֥ יְּבִפ֑ הְּבָי֣דִּכ֚ ֲחָזָק֔
הֹוִצֲֽא֥� ה' ִמִּמְצָרֽיִם.

שלגםהאלה,המצוותכלידיעלמצריםיציאתאתלזכורצריךאתההדבר?פירושמה
על"לאותלךיהיההזההדברהמצות,אכילתידיעלוגםהקרבןידיעלוגםרחםפטר
לשכוח.יכוללאשאתהדברכלומר:עיניך",בין"ולזכרוןחתום,לךיישמרכלומר:ידך",

מדברהפסוקכלומר,ממצרים".ה'הוציאךחזקהבידכיבפיך,ה'תורתתהיה"למען
העינייםמולהזמןכלשנמצאדברכמוהזההדברייחקקהאלההמצוותידישעלכךעל
זהמקראשלבפשוטואבלתפילין,מצוותידיעלמתקייםשזהאמרוחז"להאדם.של
ו,(משליַּגְרְּגרֶֹת�"ַעלָענְֵדםָתִמידִלְּב�ַעל"ָקְׁשֵרםכמו:זהמקראשלפשוטוכתוב.לא

לאאחדשאףשברורג),ג,(משליִלֶּב�"לּוַחַעלָּכְתֵבםַּגְרְּגרֹוֶתי�ַעל"ָקְׁשֵרםכא)
להישארצריכיםהאלהשהדבריםהיאהכוונהאלאממש.הלבעללכתובשצריךחושב

של מקרא.פשוטואצלנו בזיכרון. זה

מראששנאמרוהמצוותידיעלהיטבזהאתתזכורשאתההואהפסוקפשטכן,אם
מהזהמצות.אכילתחיובעםיחדחמץאכילתואיסורהבכורהקדושתשהןכןלפני

שגורם שהדברים יהיו "ְל� ְלאֹות ַעל יְָד� ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעינֶי� ְלַמַען ִּתְהיֶה ּתֹוַרת ה' ְּבִפי�".

שאלה: מה זה "ּתֹוַרת ה' ְּבִפי�"?
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עלניתנתה'תורתהרילהיאמר.שעתידמהכל-דבריםהרבהלהיותיכולזהתשובה:
זהלפייוצאאזהתנאי.זהממצרים!שיצאלמיהתורה?ניתנהלמימצרים.יציאתרקע

היצרעללגבוריכולשאדםמלמדתה'תורתהרינוסף,דברבפיך.ה'תורתשתהיה
היינוכיהרע,היצרעללגבורשאפשריודעיםהיינולאמצריםיציאתואלמליהרע

מולחוריןבןלהיותשאפשרשמתבררברגעבעולם.מהותיתהיאשהיהדותחושבים
הרע.היצרעללגבורגםלאדםשאפשרהביטחוןאתנותןזההטבעאיתניומולפרעה

ואז תורת ה' היא משמעותית עבורו - "ּתֹוַרת ה' ְּבִפי�".

ים יִָמֽיָמה. ּה ִמָּיִמ֖ את ְלמֹוֲעָד֑ ֹ֖ ה ַהּז וְָׁשַמְרָּת֛ ֶאת־ַהֻחָּק֥
לכןזמןלושקבועכיוןיחיד,קרבןהואשפסחפיעלאףולכן,זמן.לפסחקבועכלומר,

הוא דוחה את השבת, דבר שהוא חריג.

יָמה". ים יִָמֽ ּה ִמּיִָמ֖ את ְלמֹוֲעָד֑ ֹ֖ ה ַהּז "וְָׁשַמְרָּת֛ ֶאת־ַהֻחָּק֥
כלומר, קרבן פסח ואכילת מצות במהלך חג הפסח - זה מה שיישאר בין עיניך.

ה ֶרץה'ִּכֽי־יְִבֲא֤�וְָהיָ֞ יֶאל־ֶא֣ רַהְּֽכַנֲעִנ֔ עַּכֲאֶׁש֛ י�ְל֖�ִנְׁשַּב֥ וְַהֲעַבְרָּתָ֥לֽ�.ּוְנָתָנּ֖הוְַלֲֽאבֶֹת֑
ֶחם ֶטר ׀ַלֽה'ׇכל־ֶּפֶֽטר־ֶר֖ ֶגרוְׇכל־ֶּפ֣ הֶׁש֣ רְּבֵהָמ֗ יםְל֛�יְִהֶי֥הֲאֶׁש֨ ֶטרַלה'.ַהְּזָכִר֖ ֲחמֹ֙רוְׇכל־ֶּפ֤

ם ְּבָבֶנ֖י� ִּתְפֶּדֽה. ל ְּב֥כֹור ָאָד֛ ֹ֨ ה וֲַעַרְפּ֑תֹו וְכ ה וְִאם־֥�א ִתְפֶּד֖ ה ְבֶׂש֔ ִּתְפֶּד֣
להקרבתגםהיאהכוונהַלה'"ֶרֶחםֶּפֶטרָכל"וְַהֲעַבְרָּתכאומריםהדין,מעיקרכלומר,
בעקידתשמצאנוכמותפדו!אתםאמרה:שהתורהאלאכפשוטו.הקרבהזאתהבכור,
הואאיךנפדה.הואבסוףאבליצחקאתלשחוטכוונההיתהיצחקבעקידתיצחק.

יותרבמובןִּתְפֶּדה".ְּבָבנֶי�ָאָדםְּבכֹור"וְכֹלפה:גםהעיקרוןאותואייל.ידיעלנפדה?
(ישעיהוִמְצַריִם"ׇכְפְר�"נַָתִּתי-מצריםידיעלנפדהוהואבכורהואישראלעם-רחב

מג ג).

שאלה: מה כל כך מיוחד בפטר חמור שיש לו קדושה?
זה-חיצוניאחדטהרהסימןישבחזירפנימי;אחדטהרהסימןישבגמלתשובה:

כןאםהסוסחיצוני;ולאפנימילאטהרה,סימןבכללאיןבסוספרסה;מפריסשהוא
חיצוניולאפנימילאטהרהסימןבושאיןפיעלאףזאתלעומתהחמורטמא.לגמרי

קדושהכאןשישלומרבאזהלומר?באזהמהבכורה.בקדושתקדושהואהרי
סגולית,קדושהוישלמשל,במעשיםגלוי,באופןביטוילידישבאהקדושהישסגולית.

וזו המשמעות של החמור.

השואל: למה דווקא החמור?
מלחמה.חייתשהואהסוסלעומתזכות,לוישולכןמשא,בהמתהואהחמורתשובה:

לכןראוילאשימושזהלמלחמה.זהבהיסטוריהבסוסשנעשההראשוניהשימושהרי
שללמשאומשמשתאבללסוסשדומהחיההואהחמורזאת,לעומתנטמא.הוא
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לושישמשיח",של"חמורושלהענייןזהפנימי-סגולי.טהרהשלצדבהישלכןהאדם,
בהםאיןולכאורההגאולהאתשמביאיםחוליןשלהאמצעיםכלכלומרבכורה,קדושת
שלהדורעלהסבירקוקשהרבכפיפנימית,עצמיתקדושהבהםשישמתבררקדושה,

עקבתא דמשיחא שהוא חמורו של משיח.

ה רִבְנ֛�ִּכֽי־יְִׁשָאְל֥�וְָהיָ֞ רָמָח֖ ֹ֣ אתֵלאמ ֹ֑ יווְָאַמְרָּתַ֣מה־ּז ֶזקֵאָל֔ ֹ֣ דְּבח נּויָ֗ יִםה'הֹוִציָא֧ ִמִּמְצַר֖
ית ֲעָבִדֽים. ִמֵּב֥

שואל:הואטובה,הכיהשאלהאתשואלהתםהבןהתם.לבןשנותניםהתשובהזו
והחוקיםהעדות"מהמסובכות:שאלותששואללמשלהחכםלעומתּזֹאת?","ַמה

וכךהפסח,כהלכותלולענותצריךואזאתכם?"אלוהינוה'ציווהאשרוהמשפטים,
שורשןאתולשכוחבהלכותלהתעסקעלולהואהעיקר.אללהגיעלאהחכםהבןעשוי

להיות,שיכולהטובההכיהשאלהוזוזאת?""מהשואלהתםזהלעומתההלכות.של
אלאלשמוערוצההואמהאומרלאהואהשאלה.שלהתוכןאתבכללמגביללאהוא
ֶזקהעיקר:אתלואומריםבאמתואכןלושיגידורוצההוא ֹ֣ ד"ְּבח נּויָ֗ יִםיְהָֹו֛ההֹוִציָא֧ ִמִּמְצַר֖

ית מודרניתבעבריתכמולאזה"תם"המהות.זההעיקר,בעצםשזהֲעָבִדֽים",ִמֵּב֥
מלשוןזהתםכזה.משהואוטיפששאלות,שואלשלאאדםתמימות,שלבמובן

שאיןומימעבירהשהתורההמסריםאללהתחבריכולהואתמיההלושישמיתמיהה.
ראשיתהיאשהתמיההאמרואריסטווגםאפלטוןגם-להבדיליכול.איננותמיההלו

מקבלהואולכןבחינהבליתוכןכללקבלהיכולתאתישלתם-פהגםכךהפילוסופיה.
ית ֲעָבִדֽים". יִם ִמֵּב֥ נּו ה' ִמִּמְצַר֖ ד הֹוִציָא֧ ֶזק יָ֗ ֹ֣ יו ְּבח את? וְָאַמְרָּת֣ ֵאָל֔ ֹ֑ את מהות העניין: "ַמה־ּז

והקרבתהבכורפדיוןעלאלאפסחקרבןעללאהיאבתורההתםשלהשאלה(אגב,
הבכור).

י הוַיְִה֗ נּ֒וַפְרעֹ֮הִּכֽי־ִהְקָׁש֣ גְלַׁשְּלֵח֒ ֹ֨ ֶרץׇּכל־ְּבכֹו֙ריְהָֹו֤הוַַּיֲהר יִםְּבֶא֣ רִמְצַר֔ ֹ֥ םִמְּבכ ָאָד֖
הוְַעד־ְּב֣כֹור יַעל־ֵּכ֩ןְּבֵהָמ֑ ַחֲאִנ֨ הזֵֹב֜ ֶטרַלֽיהֹוָ֗ ֶח֙םׇּכל־ֶּפ֤ יםֶר֙ ֶאְפֶּדֽה.ָּבַנ֖יוְׇכל־ְּב֥כֹורַהְּזָכִר֔

נּו ה' ִמִּמְצָרֽיִם. ד הֹוִציָא֥ ֶזק יָ֔ ֹ֣ י ְּבח ין ֵעיֶנ֑י� ִּכ֚ ת ֵּב֣ ֹ֖ ה ּוְלטֹוָטפ וְָהָי֤ה ְלאֹו֙ת ַעל־ָיְ֣דָכ֔
יןּוְלִזָּכרֹו֙ןַעל־יְָד֗�ְל֜אֹותְל֨�"וְָהיָ֩ה-כןלפניהפסוקכמוזהלכאורה י�"ֵּב֣ כאןאבל-ֵעינֶ֔
תכשיטזהטוטפתטוטפת.שלבצורהלהיותצריךזה-הנחייהיותרנותנתהתורה

אתלשכוחיכוללאהראשעלטוטפתלושישאדםהראש.עלהקדמוניםמניחיםשהיו
הלכהלנוישהתפילין.בתוךזהאתשמיםשאנחנולכךהבסיסזהטוטפת.לושישזה

קופסאידיעלתפילין,הנחתידיעלביטוילידיבאהזההנצחישהזיכרוןמסינילמשה
שיש בתוכה קלף שבו יש זכר ליציאת מצרים ועוד כמה עניינים.

יִם". נּו ה' ִמִּמְצָרֽ ד הֹוִציָא֥ ֶזק יָ֔ ֹ֣ י ְּבח י� ִּכ֚ ין ֵעיֶנ֑ ת ֵּב֣ ֹ֖ ה ּוְלטֹוָטפ ְדָכ֔ ה ְלאֹו֙ת ַעל־ָי֣ "וְָהָי֤
למההזאת,המצווהשלהמקורמהלבררשצריךאלאתפילין.מצוותשלהמקורזה

אחרותפעולותבאמתוישאחרותפעולותלעשותאפשרהיההראש.עלתכשיטלשים
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היד?ועלהראשעלששמיםהזההתכשיטשלהענייןמהמצרים.יציאתאתלזכורכדי
בצורתתפיליןשלסוגמניחיםהיושלהםהמלכיםהמצרים.אצלמקובלהיהכךבעצם
התורהמלכות.אותותהיוואלוהזרועותעלשהיוצמידיםוגםהראשעלשמונחנחש

לאלוהיקרבנותהקריבוכןשלפניהקרבנותלגביאומרתשהיאכמולנו,אומרתבעצם
ברוךלקדושקרבנותומקריביםה'לעבודתהזאתהעבודהאתהופכיםואנחנומצרים

הואשהנחשביניהםההבדללקובייה.הנחשאתהופכיםאנחנוהמידהובאותההוא,
הטבע,שלהשפלותאתכןאםמצייןוהואבנחשהבולטתהנקודההיאהעגלילותעגול.

שלהערצהמיןאיזובעצםזהכב),מו(ירמיהויֵֵל�"ַּכָּנָחׁש"קֹוָלּהנאמר:מצריםועל
זה,לעומתערכים.סולםבושאיןהיאהטבעעםהעיקריתוהבעיההקדמוני,הנחש

כלהריבוע,ואילועגלילותישהטבעיתבבריאהבבריות.ריבועשאיןאומרהירושלמי
ומטה,מעלהישישרבקוכיערכים,סולםמציינתאשראנושיתיצירהזוקובייתי,מבנה

תהיה"למעןנאמר:שעליוהערכיהעולםבעצםוזהואחורה.קדימהלשמאל,ימין
הנחתשלהמצווהאתבמפורשהזכירהלאשהתורהפיעלשאףכךבפיך".ה'תורת

הקדמוניםהימיםבאותםהתרבותמצבאתתואםשזהרואיםשאנחנוכיוןאבלתפילין,
מהכלומר,מצרים.יציאתעדבישראלקדומההיאהתפיליןשהנחתמביניםאנחנולכן

שלהתוכןעלנאמראמנםזההפשטמצדעיניך",ביןלטוטפות"והיהשכתוב:
הדברים, אולם יש לזה גם ביטוי מעשי בתכשיטים שאנחנו מניחים ביד ובראש.

שפשוטובמפורשאומרהואזה.אתאומרהרשב"םזה.אתלקחתימאיפהתגידושמא
מןוהואתפיליןהניחשהרשב"םברורזאתעםיחדהתפילין.הנחתאיננומקראשל

השאלהבפסוק.כתובלהיותחייבלאשזהאלאדאורייתאשזהאומרהיההסתם
שלתפיליןאואחיו.תםרבינושלאוסבורש"ישלתפיליןהניחהואהאםהיאשנותרה

אםאבלברור,מקורלזהאיןתפילין.מניחותהיורש"ישלשהבנותאומריםשלו.אמא
זה נכון השאלה היא מה הניחה אמו.

גםכיאםהפשט,אלקרוביותרכברזהתפיליןהנחתמצוותשמעקריאת(בפרשת
שם הפשט יכול להיות כמו "כתבם על לוח ליבך").
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