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 שהוא חירותלשעבוד  -מצרים משעבוד 
 תכנית החלוקה

שאלה שתמיד מטרידה אותנו היא אופן חלוקת המכות בין 

'בא'. למה בכלל חילקו אותן ואם כבר לחלק -פרשיות 'וארא' ו

מדוע שבע נמנו בשבוע שעבר והשלש האחרונות בפרשה  -

שלנו? זה אולי נראה כמו שאלה צדדית, ילדותית אפילו, אבל 

היא מהותית. השאלה אף מתחזקת לאור החלוקה היסודית 

 -ולנו מכירים מההגדה של פסח שכ

)ספרי,  .ר' יהודה היה נותן בהם סימנים, דצ"ך עד"ש באח"ב

 דברים, כ"ו, ח' ובהגדה של פסח(

ם לפצל את המכות, אז שיהיה כפי שחילק תטלאם כבר הח

מכת הארבה היא המכה  -רבי יהודה, שזה גם לפי הפשט 

היחידה שאיננה עומדת בפני עצמה אלא היא מכת המשך לזו 

שקדמה לה, הברד. תפקידו של הארבה היה לחסל את מה 

שהותיר הברד, זו ההגדרה של המכה, ולכן טבעי שמכת הברד 

 תיקרא בסמיכות לארבה ולא בהפרש של שבוע.

ות נראה שיש כאן ענין עקרוני ועמוק שניסו מחלקי הפרש

ללמד אותנו בכך ששלש המכות שלפנינו חולקו מיתר המכות, 

 ויש להעמיק מה הקשר שלהן להמשך פרשת בא.

אולי אפשר לתת לשאלה הזו עוד תוקף ממה שאומר הקב"ה 

  -למשה במכת הברד 

אֶמר ה   ת  ֵּ֣  ֶאל 'ַוי  ֹּ֤ ַמרְׁ ָֽ א  ה וְׁ ע ֹ֑ י ַפרְׁ ֵּ֣ נ  ב ִלפְׁ ֵּ֖ ַיצ   ִהתְׁ ֶקר וְׁ ב  ֶׁ֔ ם ב ַ ֵּ֣ כ   ה ַהש ְׁ מ ש ֶֶׁ֔

ה יו כ  ָֽ ל ָ֗ ר ה   א  ַמֹּ֤ ח ֶאת 'א  ַּ֥ ל ַ ים ש ַ ִרֶׁ֔ ִעבְׁ ָֽ י ה  ֵּ֣ ִני ֱאל ה  ָֽ ד  ַעבְׁ ָֽ יַ י וְׁ ֵּ֖ י . ַעמ ִ ֵּ֣ כ ִ

ַח ֶאת י ש  ל ֵ֜ ַעם ַהז  ָ֗את ֲאִנִ֨ ֵּ֣ פ ַ ל ב ַ ל כ   פ ַתי  ֶאָֽ ָֽ יך   ַמג   ֶדֵּ֖ ֲעב  ַבָֽ ך  ו  ִלב ְֶׁׁ֔

ל כ  ִני ב ְׁ מ ֵּ֖ ַּ֥ין כ   י א  ִּ֛ ע כ ִ ַדֶׁ֔ ו ר ת   ֲעבֵּ֣ ָֽ ֹ֑ך  ב ַ ַעמ ֶ ֶרץ ו בְׁ ָֽ א  -ט', י"ג )שמות .ה 

 י"ד(

"את כל מגפותי" נשמע כאילו זו הקדמה לכל ארבע המכות 

  -האחרונות, שיפורטו להלן. רש"י אומר שם 

את כל מגפתי. למדנו מכאן, שמכת בכורות שקולה כנגד 

 כל המכות.

)כי מכת בכורות רחוקה עוד ארבע מכות הפירוש הזה של רש"י קשה 

 -ואכן יש גם נוסחאות נוספות ברש"י, ובכל מקרה  קדימה(

המושג 'נגף' לא מופיע בברד, בארבה או בחושך, אלא רק 

 -במכת הבכורות. שם, ה' עובר לנגוף, 'בנגפי את מצרים' וכו' 

ולכן טבעי שהכוונה היא למכת בכורות. מסיבה זו מפרשי רש"י 

 אכן אומרים שמדובר על סדרה של ארבע המכות האחרונות

 ששיאה במכת הבכורות. ועדיין צ"ל מה זה כל כך מהותי כאן?

'בכורות' אלא -גרסה אחרת ברש"י אומרת שהכוונה היא לא ל

כל התבואה  'ביכורות', מלשון ביכורים, שהברד חיסל את

הזו ברש"י קשה אף יותר, ועדיין  ארסישמיהרה לבכר, אך הג

ך הפסוק ברור ש'את כל מגפותי' אין הכוונה רק לברד. גם המש

'...אל לבך ובעבדיך ובעמך' לא ברור בהקשר של הברד, כי  -

הברד מכה את האדמה ואת הצומח ולא בהכרח את האנשים. 

 אז זו נקודה מעניינת אחת שצריך להיכנס אליה.

 ברוך עמי מצרים

דיברנו בשבת האחרונה בכך שאנו בעז"ה נמצאים לקראת 

רפואה שלמה  סיומה של מגפת הקורונה ונאחל בהזדמנות זו

לכל חולי בית ישראל והעולם כולו ושנזכה לצאת מכל זה 

בשלום ובבריאות מהרה. דווקא בעת הזו, לקראת הסיום, צריך 

לברר לעצמנו שאנחנו לוקחים איתנו הלאה את הלימוד והלקח 

מכל זה )ושלא יישארו לנו רק 'ווארטים'...( ונקדים לזה 

 הקדמה;

ו בעניין המכות. האם המכות יש עוד דבר שאמור להטריד אותנ

באו רק כדי להעניש את פרעה ואת המצרים או שהן באו גם 

בשבילנו? פרעה והמצרים מתו בסוף, התקופה ההיא נגמרה. 

אז זהו? מאז חומש שמות הוא סיפור היסטורי של פעם? איפה 

אני משתלב פה? לא מה אני לומד על פרעה הרשע אלא מה 

החשוב שצריך להבין אותו הסיפור שלנו פה? זה הלימוד 

 לעומק. 

כשהקב"ה בא לפרעה  -אפשר לשאול את זה גם מכיון נוסף 

ואמר לו שוב ושוב 'וידעו מצרים', הרי בסוף מצרים לא ידעו. 

הם המשיכו לרדוף אחרינו עד לים סוף. אז האם החלק הזה 

 נכשל? 

פרק י"ט בספר ישעיהו  -תשובה מפתיעה לשאלה לגבי מצרים 

מצרים'. הנביא מדבר על מצרים של זמנו, על זו  נקרא 'משא

של העבר ועל זו העתידית. הוא מתאר את הדבר הבא 

  -והמפרשים אומרים שזה מדבר על העתיד 

 "אפתש בא אל פרעהשבת פר'  

  השבתאת יציזמני כניסת ו
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ַח  לַ  ב    ה ִמזְׁ ֹּ֤ יֶ הְׁ ָֽ ו א יִ ם ַההָ֗ ו  י ֵּ֣ ֶצל 'ה-ב ַ ָֽ ַּ֥ה א  ב  ִים ו ַמצ   ֹ֑ ר  ֶרץ ִמצְׁ ךְׁ ֶאֵּ֣ ו  תֵּ֖  ב ְׁ

ה  לַ  ֵּ֖ ל  בו  ת ה'. -ג ְׁ ו  אַּ֥ י ִ֨ה לְׁ ה  ד לַ וְׁ ִּ֛ ע  י 'ה-ו לְׁ ָֽ ִים כ ִ ֹ֑ ר  ֶרץ ִמצְׁ ֶאֵּ֣ ת ב ְׁ ו  אֵּ֖ ב   צְׁ

ו  ֶאל ֲעקֹּ֤ ם 'ה   ִיצְׁ ָֽ יל  ִהצ ִ ב וְׁ ֵּ֖ ר  ַּ֥יַע ו  ש ִ ם מו  ֶהִּ֛ ח ל  ַלַּ֥ ִיש ְׁ ים וְׁ ֲחִצֶׁ֔ י ל ָֽ ֵּ֣ נ  ְׁ . ִמפ 

ע ה   ַדֹּ֤ נו  ִים ֶאת 'וְׁ ַרִּ֛ ו  ִמצְׁ עַּ֥ דְׁ י  ִים וְׁ ַרֶׁ֔ ִמצְׁ דו    'ה לְׁ בְׁ ָֽ ע  ו א וְׁ ם ַההֹ֑ ו  י ֵּ֣ ב ַ

רו   דְׁ נ  ה וְׁ ח ֶׁ֔ ִמנְׁ ַבח ו  ֵּ֣ ֶדר לַ  זֶ ַּ֥ מו   'ה-נ  ָֽ ל   ש ִ ף ה. וְׁ ַגַ֧ נ  ף  ֶאת 'וְׁ ג ֵּ֣ ִים נ  ַרֵּ֖ ִמצְׁ

ש   בו   ַעד א וְׁ ו  פֹ֑ ר  ם 'ה וְׁ ָֽ א  פ  ֶהֵּ֖ם ו רְׁ ַּ֥ר ל  ַ ת  ֶנעְׁ  כ"ב(-)ישעיהו י"ט,י"ט .וְׁ

הכוונה היא ליום הגאולה, כמו  -הוא מדבר על 'ביום ההוא' 

'והיה ה' למלך על כל הארץ', 'ביום ההוא יתקע בשופר גדול' 

הוא גם  -וכו'. כך מביא הרד"ק שזו נבואה לעתיד. שימו לב 

אומר שהקב"ה לא רק ינגוף את מצרים אלא גם ירפא אותם! 

  -והוא ממשיך 

ה מִ  ֹּ֤ ִסל   ֶיִ֨ה מְׁ הְׁ ו א ת ִ ם ַההָ֗ ו  י ֵּ֣ ִים  ב ַ ַר  צְׁ אמ ִ ָֽ ה ו ב  ו ר  ֶׁ֔ ִים  ַאש   ַרֵּ֖ ִמצְׁ ו ר ב ְׁ ַּ֥ ַאש  

 ֹ֑ ַאש   ִים ב ְׁ ַרֵּ֣ ִים ֶאתו ִמצְׁ ַרֵּ֖ ו  ִמצְׁ דַּ֥ בְׁ ע  ו ר ו ר וְׁ ָֽ  )שם כ"ג(. ַאש  

מצרים  -מסבירים שם המפרשים שהם יעבדו את ה' יחד 

  -ואשור, שתי האימפריות! והפסוק מסיים 

ה לְׁ  י  ֶׁ֔ יש ִ ִלֵּ֣ ל  ש ְׁ א  ר  ה ִיש ְׁ ֹּ֤ יֶ ו א ִיהְׁ ם ַההָ֗ ו  י ֵּ֣ ֵּ֖ה ב ַ כ  ר  ו ר ב ְׁ ֹ֑ ַאש   ִים ו לְׁ ַרֵּ֖ ִמצְׁ

ֶרץ ָֽ א  ֶרב ה  ֶקַּ֥ ו  ה. ב ְׁ ֲרכִּ֛ ַ֧ר ב   ִים  'ֲאש ֶ ַרָ֗ י ִמצְׁ ִֵ֜ ו ךְׁ ַעמ  רִ֨ ר ב   אמ ֹ֑ ת ל  ו  אֵּ֖ ב  צְׁ

ל ָֽ א  ר  ֵּ֖י ִיש ְׁ תִ ַנֲחל  ו ר וְׁ ֶׁ֔ ַדי  ַאש   ֹּ֤ה י   כ"ה(-)שם, כ"ד .ו ַמֲעש  

כלומר שתי האימפריות הגדולות וישראל האימפריה השלישית 

'עמי מצרים,  -שתתקבל ע"י שתי הראשונות. נשים לב  -

מעשה ידי אשור ונחלתי ישראל'. זה מדהים. אמנם יונתן בן 

עוזיאל מתרגם שהכוונה היא שיגידו במצרים 'ברוך עמי' על 

אבל  1ישראל, וכן באשור יגידו 'מעשה ידי' על עם ישראל,

מפרשים אחרים ובתוכם הרד"ק אומרים שהכוונה היא כפי 

ביארנו, כלומר יש משמעות רבה מאד לכל הפרשות שלנו. ש

נכון שמצרים ההיא מתה בים, אבל מצרים הזו שישעיהו מדבר 

עליה עוד תבוא ותגיד ביום הוא והקב"ה יגיד 'ברוך עמי 

מצרים'. זה דבר פלא, וזה מחייב הבנה; שלעתיד הקב"ה שלא 

"ל נודע בשמו לאבות יבוא ויוודע למצרים. אז ברור מכל הנ

איך הפרשה עוברת דרכי, איך להיכנס  -שהכל מדבר פה עלינו 

 למגפה, איך אני יוצא ממנה.

 ?מגפה -הצפרדעים 

כדי לברר מהי מגפה נענה על שאלה קשה שקשורה לפרשה 

הקודמת. לא שמים לב אבל יש רק מכה אחת נוספת למכת 

היא  מגפהבכורות שנקראת מגפה. בדרך כלל, המשמעות של 

שהמשחית הורג הכל בלי הבחנה בין טובים ולרעים  -נוראה 

וכו', ואילו המכה הכי 'רומנטית' הייתה מכת הצפרדעים, הכי 

פחות מזיקה. אף אחד לא מת, יש מה לשתות. נכון, קצת 

מגעיל אבל זה הכל. הדבר הכי גרוע הוא שבסוף זה הסריח... 

זה זה דווקא טוב. נכון,  -אגב הצפרדעים אוכלים את היתושים 

לא נעים כשזה נכנס לך למיטה או למטבח אבל אי אפשר 

                                                           
"ְדָבְרֵכּה ה' ְצָבאֹות ְלֵמיָמר ְבִריְך ַעִמי ְדַאְפֵקית ִמִמְצַרִים ְדַעל ְדָחבּו ֳקָדַמי  1

ִיְשָרֵאל". )תרגום יונתן, ַאְגֵליִתי ַיְתהֹון ְלַאּתּור ּוְכדּו ְדָתבּו ַמְתְקָרן ַעִמי ְוַאְחַסְנִּתי 
 שם(

להשוות את זה לערוב, לדבר או לכל מכה אחרת. מה המכה 

  -ודווקא שם מופיעה המילה מגפה  -הגדולה בזה?! 

אֶמר ה   א ֶאל ֶאל 'ַוי  ֹּ֤ ה ב  ֵּ֖ ר ה מ ש ֶֶׁ֔ ַמֵּ֣ ה א  יו כ  ֹּ֚ ל ָ֗ ת  ֵּ֣ א  ַמרְׁ ָֽ א  ה וְׁ ע ֹ֑ רְׁ ַ  'פ 

ח ֶאת ַּ֥ ל ַ ָֽ  ש ַ יַ י וְׁ ֵּ֖ ִניַעמ ִ ָֽ ד  ִאם. ַעבְׁ ף  וְׁ ִּ֛ י נ ג  נ ִכָ֗ ָֽ ה א  ֵּ֣ ַח ִהנ   ֹ֑ ל   ש ַ ֵּ֖ה לְׁ ַּ֥ן ַאת   א  מ 

ל ֶאת ים כ   ִעָֽ ד ְׁ ַפרְׁ צְׁ ָֽ ֵּ֖ ב ַ ך  ו לְׁ בָֽ  כ"ז(-)שמות ז', כ"ו .ג ְׁ

השורש נ.ג.פ. לא מופיע מכאן ועד למכת בכורות. איך 

הצפרדע זו מגפה? רש"י אומר שם שאין הכונה למוות אלא 

 -למכה 

מכה, וכן כל לשון מגפה אינו לשון נגף את כל גבולך. 

אינו לשון ' ונגפו אשה הרה'מיתה אלא לשון מכה, וכן 

', פן תגוף באבן רגלך', 'ובטרם יתנגפו רגליכם'מיתה, וכן 

 '.ולאבן נגף'

אבל ברור שהכוונה למכה שממיתה, ואילו כאן אף אדם לא 

כמו  -הותקף. בסך הכל אי נעימות. אז מה כתוב פה? ועוד 

כורות שראינו שמדובר 'בלבך, ובעבדיך ובעמך', גם במכת ב

  -כאן 

ל כ  ֵּ֖ ו בְׁ ך  ְׁ ַעמ  בְׁ ַּ֥ה ו ָֽ כ  ים ו בְׁ ִעָֽ ד ְׁ ַפרְׁ צְׁ ו  ַהָֽ ֲעלֵּ֖ ָֽ יך  יַ ֶדֹ֑  )שם כ"ט( .ֲעב 

'בתוך מעיהם נכנסים -בדיוק אותו ביטוי, ורש"י לומד שם 

היא הרגע שבו  מגפהומקרקרים'. רבותי, כאן הכל מתחיל. 

אתה לא יודע כלום. אנחנו מכירים את זה היום טוב. פירוש 

הוא שאין לך הסבר לתופעה. אתה לא יכול  מגפההמושג 

זה מדבק. זו מגפה. לא  -את זה, אין לך יכולת לבודד  לעצור

ו מכה, כמו "וכי יגוף שור צריך שימותו כולם אלא מספיק שז

 איש את שור רעהו" )שמות כ"א, ל"ה(. 

 -זה הפלא ופלא. מה אמר פרעה? 

י  ֶאת ת ִ עְׁ ַדִ֨ א י  ם ֶאת ה' ל ֹּ֤ ַגַּ֥ חַ  וְׁ ָֽ ל   א ֲאש ַ ֵּ֖ל ל ַּ֥ א  ר   )שם, ה', ב'( .ִיש ְׁ

ועוד מעט נראה שזה הסיפור של כל המכות האחרונות ופרשת 

תפסיק לדבר, תשתוק . המגפה גורמת לכך שאתה ויציא"מבא 

להים יענה'. -קצת. תאמר 'אני לא יודע'. שתדע לומר 'בלעדי, א

באחד השיעורים הראשונים שלנו בתקופת הקורונה הזכרנו 

שכולם דיברו על זה שהשם 'קורונה' מגיע מלשון 'כתר' 

(Crown והזכרנו אז את הפסוק במשלי )בלע"ז ,-  

הו   ל ַמֲחל  כ   ַכלְׁ הרו ַח ִאיש  יְׁ ֶאנ   ה ִמי ִיש    א  כ  ַח נְׁ רו   )משלי י"ח, י"ד(  וְׁ

  -והתרגום יונתן שם מתרגם 

יה   ִעינ  א ַמן ַנטְׁ ת   ִככְׁ א מְׁ רו ח  יה  וְׁ ֲהנ  רְׁ ַבר כ   סו  א ת ְׁ ר  ַגבְׁ יה  דְׁ  .רו ח 

קורונה. ההסבר הוא שזה מצב בו אתה מאבד את  - כְֻּרֲהֵניּה

יע אליו היכולת לשלוט, מצב של חוסר אונים שכאשר אתה מג

היא נקראת  -אתה פונה למעלה. זה בדיוק מכת הצפרדעים 

צפרדע כי בבוקר )'צפר'( היא יודעת. היא יודעת שהגיע הבוקר 

ומפחד בני האדם שקמים היא קופצת למים. ואילו עכשיו 

במכה היא פתאום מתחילה לנהל אותך ונכנסת לך לתנור, 
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פתאום כל הדוברים  -לבית, למיטה... אבל זה אפילו יותר עמוק 

הגדולים של ממלכת מצרים, כל החרטומים והגאונים, 

מתחילים לשמוע את נאומי הצפרדעים מתוך 'הפופיק' של 

עצמם. פתאום אתה לא יכול לדבר כי אף אחד לא ישמע. כולם 

 -מקרקרים מסביבך. במלחמה יש שלב שבו 'מגיפים תריסים' 

א מבין עוד כלום זה שלב של רעש גדול והכל נסתם בו ואתה ל

 מי נגד מי ומה הולך להיות, יש רק רעש עצום.

המכה הראשונה שבה נרמז לפרעה מהו 'נגף', זה שיגיע בסוף 

במכת הבכורות, זו המכה היחידה שבה אף אחד בעצם לא 

לא היה חסר מים, רק לא  -סבל במובן המשמעותי של המילה 

היכה את  היה נעים. לא באו חיות רעות לתוך העיר והדבר לא

אף אחד  -הסוסים ואת המקנה. מה שהיה הוא רק אי נעימות 

'חבר'ה,  -אפילו לא התגרד. אבל זה הביא למקום שבו הבינו 

תשתקו קצת'. תקבל בהכנעה. בסוף המכה, משה שואל את 

  -פרעה 

ך ָ֗  ִֵּ֣יר לְׁ ת  תֵַּ֣י ַאעְׁ מ  ַלי֒ לְׁ ר ע  ֵּ֣ א  פ   ע ֘ה ִהתְׁ ַפרְׁ ֵּ֣ה לְׁ אֶמר מ ש ֶ ִר  ...ַוי  ִ֨ ַהכְׁ ית  לְׁ

ֹ֑יך   ֶ ת  ֵּ֖ ו ִמב   ך  ְׁ ים ִממ  ִעֶׁ֔ ד ְׁ ַפרְׁ צְׁ  ... )שם, ח', ה'(ַהָֽ

  -ופרעה ברשעותו עונה 

ר ֹ֑ ח  מ  אֶמר לְׁ  )שם ו'( ...ַוי  ֵּ֖

כי הוא חושב בלבו  -למה למחר, למה הוא לא אומר 'עכשיו'? 

'עד מחר אולי אני אמצא הסבר, עד מחר אני אביא מטושים 

מחו"ל, עד מחר אני אסדר משהו'. משה יוצא מהעיר וזו הפעם 

  -היחידה שלא כתוב שהוא התפלל או 'ויעתר' אלא 

ה  ֶאל ... ק מ ש ֶ ַעֹּ֤ צְׁ ַפרְׁ  ַעל 'ה ַוי ִ צְׁ ַבַּ֥ר ַהָֽ יםד ְׁ ִעֵּ֖  )שם ח'( ...ד ְׁ

צעקה. צעקה על המצב שבו האדם אינו מסוגל להשתחרר 

מתחושת הידען, של זה שיודע הכל ומנהל פה את העולם והוא 

 וזו המצרים שלו. -לא יכול להתשעבד 

כתוב שם 'הנני נוגף את כל גבולך בצפרדעים', ורבנו בחיי 

ר מביא מדרש שהיתה מחלוקת בין מצרים לבני חם איפה עוב

ומי שבסוף הכריע  -הגבול ביניהם. היו שם מלחמות על זה 

בזה היו הצפרדעים. הם היו רק במצרים ובמקום שהן כבר לא 

אתה פתאום תופס שאתה  -היו קבעו את הגבול. זה רגע ענק 

תצליח לצאת לחירות רק כאשר אתה תכנע לפניו ית'. כאשר 

ית תצליח לעבור את תהליך הכניעה. כל מכה שניה בשליש

עוסקת בנקודה הזו באמירתו של פרעה 'לא ידעתי את  2המכות

'עד מתי מאנת  -ה'' )כך על פי האברבנאל(. מכת הארבה באה 

לענות מפני' )י', ג'(. להיכנע. ברור שלא ידעת את ה', פרעה, 

הוא יודע אותו מהקב"ה, כל הידיעה  -כי כל דבר שאדם יודע 

 ה'.-הן מ

 בער או כסיל

  -איש חכם אמר לי פעם על הפסוק 

ִבין ֶאת ז את ִסיל ל א י  ע ו כְׁ ד  ַער ל א י   )תהילים צ"ב, ז'( ִאיש  ב ַ

                                                           
 .המכה השניה, החמישית והשמינית 2

מה ההבדל בין בער לכסיל? תאר לך שלוקחים אותך לחדר 

הבקרה במתקן לשיגור החלליות ביוסטון, טקסס, ואתה לא 

מבין שום דבר בכל מאות הכפתורים והלחצנים וכו'. אז יש שני 

האחת שהיא שאתה אדם פרטי ואז מודה 'אני  -וגי תגובות ס

לא מבין פה כלום'. אבל אם היו ממנים אותך עכשיו ל'שר 

לענייני מדע וחלל', וכל ההכשרה והידע שלך מסתכמים 

אתה השר  -בכישורי המו"מ הקואליציונים שלך, אבל לא נעים 

עכשיו ויש לך ז'קט ועניבה... אז אתה מסתכל בארשת פנים 

חשובה ושואל 'מה הכפתור הימני הכחול בפינה עושה?', 

כשאין לך מושג ירוק גם באלפי הכפתורים האחרים... 'איש 

הוא מודה שהוא לא יודע, אבל כסיל מראה  -לא ידע'  -בער 

'את זאת'. חוץ מזה  -כלפי חוץ כאילו רק דבר אחד הוא לא מבין 

פותרים איך הקב"ה מנהל את העולם, איך  -הוא מבין הכל 

רק הכפתורצ'יק הקטן הזה עוד לא הסתדר לו הכל,  -מחלות 

רק הקורונה עוד לא הסתדרה עד הסוף אבל זה בדרך. כסיל 

שכמוך... מילא תהיה בער. 'ואני בער ולא אדע בהמות הייתי 

'בער' זה דבר נפלא, אבל הכסיל זה ההוא שלא זכה  -עמך' 

 אפילו להיות בער. 

 ?מפחיד את פרעהמה 

בר נפלא שהתחדש לי השנה, שלא בואו נחזור לפרשתנו. ד

 -תחילת הסיפור ז אמשה אומר לפרעה מ -שמים לב אליו 

'שלח את עמי ויעבדוני'. עד מכת הארבה, פרעה לא הוציא 

'לכו  -מפיו ולו פעם אחת את המילים 'לכו עבדו'. הוא אמר 

זבחו לאלהיכם', 'ואשלחה את העם', 'ואשלחה אתכם', 'לא 

הארבה משהו משתנה. מכת תרחיקו ללכת' ועוד. אבל ממכת 

הארבה כפי שאמרנו באה כדי לסיים את מה שהתחיל הברד. 

הברד בעצם מתחיל את 'המגפות', את הפגיעה הטוטאלית. 

לא הסוסים נפגעים. מכת הברד היא אש ומים שיורדים מן 

את האדם, את הבהמה, את עשב  -השמיים ומחסלים את הכל 

הארץ. הוא מכה בחי, בצומח, בדומם. מתחילים פה את 

הטוטאליות, דבר שלא היה בשש המכות הראשונות שפגיעתן 

  -הייתה ספציפית. זו הפעם הראשונה שגורמת לפרעה לומר 

ַעם ה   ... ֹ֑ אִתי ַהפ   ֵּ֣ ט  ים 'ח  ִעָֽ ש   רְׁ ָֽ ֵּ֖י ה  ַעמ ִ י וְׁ ֲאִנַּ֥ יק ַוָֽ ֶׁ֔ ד ִ  ', כ"ז()שם ט .ַהצ ַ

'הפרעה הזה הוא אני'? פרעה ומצרים -זוכרים שאמרנו ש

ההיסטוריים מתו והסיפור כאן הוא בשבילנו, כשבסוף, מצרים 

 המהותית שבתוכנו עוד תבוא ותדע את ה'. זה סיפור עלי.

ירו   ֶאל ִ֨ ת ִ ם  'ה ַהעְׁ ֶכֶׁ֔ ה ֶאתְׁ ֵּ֣ ח  ל ְׁ ֲאש ַ ד ַוָֽ ֹ֑ ר  ת ֱאל ִהֵּ֖ים ו ב  ת ק ל ַּ֥ י ִּ֛ הְׁ ב ִמָֽ ַרַ֕ וְׁ

ד ֲעמ ָֽ ן ַלָֽ ו  ִספֵּ֖ א ת ָֽ ל ַּ֥  )שם כ"ח(. וְׁ

הוא עדיין לא אומר להם 'לכו לעבוד את ה''. נמשיך לראות את 

  -הפסוקים 

אֶמר אִתי  ֶאת ַוי  ֹּ֤ צ  ה כ ְׁ יו  מ ש ֶֶׁ֔ ל  ש  ֶאת א  ר ַּ֥ יר ֶאפְׁ ִעֶׁ֔ י ֶאל ה  ֵּ֖ פ ַ ַ  'ה כ 

הְׁ  ָֽ א יִ ד  ל ֵּ֣ ר  ַהב   ן וְׁ ו  לָ֗ ד   ת ֶיחְׁ ו  ד  ֶיהַהק  לֵּ֣ ו  ַּ֥י לַ עֶׁ֔ ע כ ִ ַדֶׁ֔ ַען ת   ַמֵּ֣  'ה-לְׁ

ֶרץ ָֽ א  י . ה  ֵּ֖ נ  ְׁ ן ִמפ  ו  אֶׁ֔ ִָֽירְׁ ֶרם ת  י ֶטֵּ֣ י כ ִֹּ֚ ת ִ עְׁ ַדַ֕ יך  י  ֶדֹ֑ ֲעב  ֵּ֖ה ַוָֽ ַאת   ים ה'וְׁ . ֱאל ִהָֽ

 ל'(-)שם כ"ט
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'זה לא יפה, משה רבנו. זה לא יפה מה שאתה עושה עכשיו 

אתה יורד עליו? אולי הם כן ייראו מפני ה' לפרעה. למה 

אלקים? תן לו צ'אנס'. אם היה זה הקב"ה שאומר את זה אז 

הרמב"ם אומר שידיעת ה' לא סותרת את הבחירה שלי. אבל 

 כאן זה משה. זו שאלה קשה! 

 -המפרשים הראשונים מדקדקים כאן במה שאמר פרעה 

הנקודה. מה '. זו להים-אורב מהיות קולות  ה''העתירו אל 

. 'כי להים-ה' הוא האאתה לא מבין ש -שאמר לו משה הוא 

להים'. מבחינת פרעה יש ה', יש שם -טרם תראון מפני ה' א

הוי"ה, שהוא מידת הרחמים ואתה מבקש שאני אתפלל אל 

-מידת הרחמים שתנצח את מידת הדין, 'אבל זה שה' הוא הא

עדיין לא קלטת, להים, שמכאן מגיעים ל'אין עוד מלבדו', את זה 

 פרעה'.

פרעה רואה שהחיטה והכוסמת לא נוכו, והוא שולח את כל 

'נו, עדיין יש סיכוי. יכול להיות  -הכתבים והפרשנים ואומר 

שאני אעבור את אחוז החסימה. למה להיכנע? למה 

להשתעבד אם אני יכול להסתדר ולמצוא חניה לבד?. מכה 

מודה, יש לו כוחות  אני -כלכלית קשה אבל נצא ממנה. יש ה' 

 -אבל גם אני 'מאן דאמר''. ונשים לב לפסוקים החותמים 

צ ִ֨  ע ה  ֶאתַוי   רְׁ ַ ם פ  ִעֹּ֤ ה מ  ִעֶׁ֔  א מ ש ֵֶ֜ יו ֶאלה  ֵּ֖ פ   ַ ש  כ  ר ַּ֥ פְׁ ו   ה' יר ַוי ִ לֹּ֤ ד ְׁ חְׁ ַוי ַ

אַהק  ל ר ל ָֽ ֵּ֖ ט  ד ו מ  ֶׁ֔ ר  ַהב   ת  וְׁ ה ו  צ  רְׁ ָֽ ַּ֥ךְׁ א  ַ  ל"ג(שם ). ִנת 

בדרך כלל כשיש מזג אויר קשה,  -כבר הזכרנו את זה בעבר 

הברד,  -הדבר הכי מפחיד הוא הרעמים, הקולות. אחרי הזה 

קולות, ברד  -והגשם הכי פחות מפחיד. זהו גם הסדר בפסוק 

  -ומטר, אבל בואו נראה מה מפחיד את פרעה 

י ָֽ ה כ ִ ע ָ֗ רְׁ ַ א פ  רְׁ ֵּ֣ הַ  ַוי ַ ד וְׁ ִּ֛ ר  ַהב   ר וְׁ ַ֧ ט  ל ַהמ   ַדִ֨ ַּ֥ד ח  ב   כְׁ א ַוי ַ ֲחט ֹ֑ ֶסף ַלָֽ ת ַוי  ֵּ֣ ק  ל ֵּ֖

יו ָֽ ד  ֲעב  ו א ַוָֽ ו  הַּ֥  ל"ד(שם ). ִלב ֵּ֖

בדיוק הפוך. למה? כי אנחנו במצרים ובמצרים יש נילוס, יאור. 

אין שם גשם. הקולות באמת מפחידים, הברד לא נעים אבל 

אם יש מטר זה אומר שלא צריך אותך פרעה כאן. פרעה הכי 

 מייתר אותו!מפחד מהגשם כי זה 

 כםיהל-עבדו את ה' אלכו 

נעבור עכשיו למכת הארבה שבאה ומשנה את כל התמונה. 

לראשונה בהיסטוריה עבדי פרעה מתערבים במתרחש. לא 

שמענו עד עכשיו על עבדי פרעה שיכולים לדבר, בטח אל 

פרעה, ופתאום הם באים ועושים 'אינתיפאדה', התקוממות 

  -אזרחית לפרעה! 

אֶמר ה  ֶאל א אֶ  ַוי  ֹּ֤ ה ב  ֵּ֖ י למ ש ֶֶׁ֔ ָֽ ה כ ִ ע ֹ֑ רְׁ ַ ת ִ  פ  דְׁ ֹּ֤ ב ַ י ִהכְׁ ו    י ֶאתֲאִנִ֞ ִלב 

ֶאת ו   וְׁ ב ָֽ ִקרְׁ ה ב ְׁ ֶ ֵּ֖ל  ַּ֥י א  ת תַ תִִּ֛י א ָֽ ַען ש ִ ַמָ֗ יו לְׁ ֶׁ֔ ד  ב ֲעב  ֵּ֣ סַ . ל  ַען ת ְׁ ַמַ֡ ֩ר ו לְׁ פ  

ֶבן ך ֵ֜ ו  י ִבנְׁ נ ִ֨ זְׁ א  עַ  ב ְׁ ֹּ֤ר ִהתְׁ ת ֲאש ֶ ֵּ֣ ך ָ֗ א  נְׁ ֶאתב ִ ִים וְׁ ַרֶׁ֔ ִמצְׁ י  ב ְׁ ת ִ לְׁ ִַ֨ ֵּ֖י  ל  ת תַ א ָֽ

ר ֵּ֣ ֲאש ֶ יש ַ ָֽ ֵּ֖ם כ ִ ֶ ת  יַדעְׁ ֹ֑ם ִוָֽ י ב  ת ִ י  מְׁ  ב'(-)י', א'ה'. ֲאִנַּ֥

  -רש"י אומר במקום 'מילה לא פוליטיקלי קורקט' 

 ...חקתייש. התעללתי

אמנת ז'נבה זה לא היה ם ו"האוזה לא נשמע לנו טוב. לפי 

 עובר...

משה ואהרן מתרים בפרעה על הארבה שיבוא ויגמור את 

 -העבודה שהברד השאיר 

י ִאם ִּ֛ ַּ֥ן כ ִ א  ַח ֶאת מ  ֵּ֣ ל   ש ַ ֵּ֖ה לְׁ ֵּ֖ה  ַאת   ב ֶ ר ַארְׁ ִּ֛ ח  ִבַּ֥יא מ  י מ  ִנִ֨ י ִהנְׁ ֹ֑ ַעמ ִ

ך   ֶלָֽ ב  גְׁ ה  ֶאת. ב ִ ִכס   א ֶׁ֔  וְׁ ין ה  ֵּ֣ ת ֶאתע  א ֵּ֣ ַכֵּ֖ל ִלרְׁ א יו  ל ַּ֥ ֶֹ֑רץ  ֶרץ וְׁ א  ה 

ל ֶאת ַכֵּ֣ א  ֶכם  ִמן וְׁ ֶרת ל  ֶאֹּ֤ ש ְׁ ה ַהנ ִ ט ָ֗ ל  ְׁ ֶתר ַהפ  ֵּ֣ ַכל  ֶאת יֶ א  ד וְׁ ֶׁ֔ ר  ל ַהב    כ  

ַַּ֥ח  ץ ַהצ  מ  ע ֶׁ֔ ֶכֵּ֖ם ִמןה  ה ל  ֶדָֽ  ה'(-)שם ד'. ַהש   

  -עכשיו באים עבדי פרעה ואומרים 

רו ֩  אמְׁ יו ַעד ַוי  ָֽ ל ָ֗ ה א  ע ֵ֜ י ַפרְׁ ִ֨ ד  ַּ֥ה  ַעבְׁ ה זֶ ֶיִ֨ ַתי  ִיהְׁ ח  מ  ַ ל  ש  ש ַ ק ֶׁ֔ מו  נו   לְׁ ל ִ֨

ו  ֶאת ֶאת דֵּ֖ ַעבְׁ ָֽ יַ ים וְׁ ש ִֶׁ֔ ֲאנ  ֵּ֣ ה  ה' ה  ֵּ֖ ד  בְׁ ָֽ ַּ֥י א  ע כ ִ ַדֶׁ֔ ֶרם ת   יֶהֹ֑ם ֲהֶטֵּ֣ ה  ֱאל ָֽ

ִים ָֽ ר   )שם ז'(. ִמצְׁ

הם לא סתם אומרים לפרעה לשחרר את עם ישראל  -נשים לב 

להיהם'. הם דורשים -את ה' א -אלא 'שלח את האנשים ויעבדו 

להיהם'. המשמעות -גם שישלח אותם כדי לעבוד וגם את 'ה' א

אם אתה שולח מישהו כדי לעבוד מישהו אחד זה  -של זה היא 

תשחרר לגמרי  אומר שהוא כבר לא עבד שלך. 'תשחרר כבר,

פרעה', אומרים לו עבדיו. מכת הארבה הולכת לגמור טוטאלית 

את כל עשב הארץ. לא יישאר ירק אחד ותראו שהכל שייך 

לקב"ה ולך פרעה יש אפס ידיעה משלך. כל מה שיש לך זה רק 

ממנו ית'. כי רק כשתהיה מסוגל לשחרר את עצמך מהאדנות 

אומרים עבדי שלך אתה תשחרר מהשעבוד לעצמך. זה מה ש

  -פרעה אליו, ואז הוא מחזיר את משה ואהרן אליו 

ב ֶאת ת ַוי ו ש ִַ֞ ֶאָֽ ֹּ֤ה וְׁ ֲהר ן  ֶאל מ ש ֶ ו   ַאָֽ דֵּ֖ ו  ִעבְׁ כַּ֥ ם לְׁ ֶהֶׁ֔ אֶמר ֲאל  ה ַוי  ֵּ֣ ע ֶׁ֔ רְׁ ַ פ 

ים ה' ֶאת ִכָֽ לְׁ ִמֵּ֖י ַהה ָֽ יֶכֹ֑ם ִמַּ֥י ו  ה   . )ח'(ֱאל ָֽ

להיכם'. -זו הפעם הראשונה שהוא אומר 'לכו עבדו את ה' א

אתם כבר לא עבדים שלי יותר, אי אפשר להיות עבד של שני 

 -אדונים. אבל תוך כדי דיבור, הפרעה שבתוכי 'קופץ' ואומר 

 -'רגע רגע, לא באמת התכוונתי שאני משחרר אתכם'. עדיין 

קצת אמירה 'מי ומי ההולכים? אני רוצה רשימות. יש לי עוד 

משלי, לא?'. תבין פרעה, החירות שלך תלויה ביכולת שלך 

להשתעבד טוטאלית לקב"ה. את כל הידיעות שלך אתה 

תרכוש מזה שתהיה משועבד טוטלית לקב"ה. הבחירה 

מגיעה מכך שהוא נתן לך את היכולת  -החופשית שנתונה לך 

 לבחור.

-הרבי מליובאוויטש זיע"א מסביר את רש"י שהזכרנו ש

'התעללתי' משמעו 'שיחקתי', ואומר שזו הפעם הראשונה 

מכל המכות שפתאום יש שם הרבה חכמים מסביב. עבדי 

פרעה, כל מיני 'מיניסטרים' שניסו לנכס קרדיט לעצמם אחרי 

רסומים תי על פרעה להסכים'. הם הכניסו פ'אני לחצ -מעשה 

'שיחקתי'. נתתי להם  -בכל מיני אתרים, אבל הקב"ה אומר 

חשוב שהם מנהלים. התעללתי. רבנו בחיי אומר שזה מלשון ל

 עילה ועלול. שם התגלה מיהי העילה ומיהו העלול.
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'כבודו לא הבין את המושג עבדות.  -ויאמר משה לפרעה 

עבדות זה טוטאליות. בדיוק כמו שאתה מבין בסטרא אחרא, 

  -בפרעוניזם. בוא אסביר לך מי ההולכים' 

ה  אֶמר מ ש ֶֶׁ֔ נו  ַוי  ֵּ֣ ֹּ֤ צ אנ  נו  ב ְׁ ת ֵ֜ נו  ינו  ו ִבבְׁ נ ִ֨ ב  ךְׁ ב ְׁ ֹ֑ ל  ינו  נ  ֵּ֖ נ  ק  ִבזְׁ ינו  ו  ַּ֥ ר  ע  נְׁ ב ִ

ַּ֥י ַחגו   ךְׁ כ ִ ל ֶׁ֔ נו   נ  ִ֨ ר  ק  נו   ה' ִבבְׁ ָֽ  )ט'( .ל 

הוא אומר 'אני לא משעבד תינוקות. מי  ;פרעה נבהל ובצדק

הגברים, נכון? אז לכו נא  -לחן וה'? מי עובד את הפ-הזובח ל

הגברים'. הוא עבר שלב, הוא אומר 'לכו עבדו' אבל הוא עדיין 

'אתה לא  -חושב במונחים של 'לכו זבחו'. ומשה מתעקש מולו 

תופס, פרעה. אתה רוצה לצאת מהשעבוד של עצמך? אתה 

חייב להשתעבד טוטאלית לקב"ה. לעבוד את ה' משמעו גם 

ובקרנו, כל החלקים שבי מקבלים עול  בנינו ובנותינו, גם צאנינו

  -מלכות שמים'. פרעה מתעצבן, והאמת? אפשר להבין אותו 

ה  ... ע ָֽ י ַפרְׁ ַּ֥ נ  ְׁ ֵּ֖ת פ  א  ם מ  ֶרש  א ת ֶׁ֔ ֵּ֣ ג   )י"א( .ַויְׁ

בפעם הראשונה זה לא סתם 'ויגרש אותם' אלא 'מאת פני 

פרעה', כי הפרעוניזם התמוטט עכשיו. הוא מפנים שאם יש 

אז אין אותי. ואם ננסח את זה מהצד  -וטאלי בעולם דבר כזה ט

הדרך היחידה שיפסיק להיות בך הפרעה הזה, אותיות  -החיובי 

 -'הערף', אם אתה רוצה לצאת משם יש רק דרך אחת 

 טוטאליות. זה לא היה לפני כן.

נמשיך. משה נוטה את ידו על ארץ מצרים והארבה בא ואוכל 

את כל עשב הארץ אשר הותיר הברד. והתגובה של פרעה מאד 

  -אמוציונאלית 

ֲהר ֹ֑  ַאָֽ לְׁ ֵּ֣ה ו ָֽ מ ש ֶ א לְׁ ר ֵּ֖ ה ִלקְׁ ע ֶׁ֔ רְׁ ַ ר פ  ֵּ֣ ַמה  אִתי לַ ַויְׁ ִּ֛ ט  אֶמר ח   'ה-ן ַוי  ָ֗

ם ֶכָֽ ל  יֶכֵּ֖ם וְׁ ה  אִתי  . ֱאל ָֽ א ַחט   ֹּ֤ ֵּ֣א נ  ה ש   ַעת  ָ֗ ךְׁ הַ וְׁ ֵּ֖ירו  לַ ַאֵּ֣ ִ ת  ַהעְׁ ַעם וְׁ ֶַׁ֔ -פ 

יֶכֹ֑  'ה ה  ק ֶאתֱאל ָֽ י ַרֵּ֖ ַלֶׁ֔ ע  ָֽ ר  מ  ס  י  ה ם וְׁ ָֽ ֶַּ֥ות ַהז ֶ  י"ז(.-)ט"ז. ַהמ  

-לא רק חטאתי ל -הופה, נדמה שעכשיו הוא תפס את הענין 

'. מיד לאחר מכן הוא ולכם להיכם-אה' -ה'', אלא 'חטאתי ל

'ועתה שא נא חטאתי אך הפעם', ואומרים  -עובר ללשון יחיד 

המפרשים שהוא הבין שזה לא משה ואהרן נמצאים מולו, הם 

עבדי ה' ולכן הוא מדבר בלשון יחיד ישירות לקב"ה. איזו 

מדרגה! זה מלך שלפני רגע לא ידע את יוסף ולא ידע את ה' 

. כתוצאה מכך משה יוצא והנה הוא עושה תפנית מדהימה

  -ומעתיר אל ה' 

ךְׁ  ֲהפ ִ֨ ָֽ ו חַ  ה'ַוי ַ ם   רָֽ א  ֶאת י  ש    ד ַוי ִ א ֶׁ֔ ק מְׁ ֵּ֣ ז  ה  ח  מ   ֵּ֣ הו  י  ֵּ֖ ע  ק  תְׁ ה ַוי ִ ב ֶֶׁ֔ ַארְׁ ֵּ֣ ה 

ִים ָֽ ר  ו ל ִמצְׁ בַּ֥ ל ג ְׁ כ ֵּ֖ ד ב ְׁ ה ֶאח ֶׁ֔ ֵּ֣ ב ֶ ַאר  ַארְׁ א ִנש ְׁ ו ף ל ֹּ֤ ֹ֑  )י"ט( .ס 

החיסון השני עובד... אבל  -זהו, הקורונה נגמרה. הכל בסדר 

אז מה קורה? הארבה הופך להיסטוריה. כבר שבוע שאין 

אז אתה חוזר ומתחיל  -כותרות בעיתונות על מגפה הארבה 

'אני ניצחתי את הקורונה. בזכותי ובזכות  -לדבר שוב על עצמך 

הצבא שלי'. קשה להיות בן חורין, כלומר משועבד... זה 

 הסיפור של פרשת בא.

'בוא אל  -דל בין 'בא אל פרעה' לבין 'לך אל פרעה'? מה ההב

פרעה' הכוונה תכנס לו בבפנוכו שלו. בוא פנימה אל פרעה 

ותגלה לו את הפנימיות שלו, כמו שעשית לבת פרעה לפני 

שמונים שנה כשהיית תינוק בתיבה. כמו שיוסף עשה לפרעה 

הראשון. בא אל פרעה. גם אם פרעה ההיסטורי לא יבין את זה 

הרי שהפרעה שבתוכי יבין את זה, ויבוא יום, כפי שאומר  -

הנביא ישעיהו, שהפרעה ההוא יבין את זה. תחדיר את זה 

 לעצמך.

 איני יודע רלומ לשונךלמד 

  -נעבור למכה הבאה, החושך. למצרים היה חושך אבל לכל 

ב ת ָֽם.... ש ְׁ ו  מָֽ ר ב ְׁ ו  ה אֵּ֖ ַּ֥י  ל ה  ִּ֛ א  ר  י ִיש ְׁ ַ֧ נ   )כ"ג(. ב ְׁ

הדגישה את הבדל  באף מכה קודם התורה לא -פלא פלאות 

בין ישראל למצרים בצורה כל כך בוטה. ברור שלמצרים היה 

דם ולישראל היה מים, למצרים היה שחין וישראל נשארו 

בריאים, אבל התורה לא כתבה את זה, זה ברור. אז למה כאן? 

בארץ  -ולמה אף מודגש 'במושבותם'? איפה זה 'במושבותם' 

זה מופלא; ההבנה בזה היא  -גושן? בקיבוצים, בתפוצות? 

שלכל אחד מבני ישראל בכל מקום שהוא היה שם היה לו אור. 

היה להם אור  -כל אחד האיר את עצמו והאיר את השני 

 במושבותם. פה בפנים היה אור.

 -לעומת זאת אצל המצרים 

א יש  ֶאת ל ָֽ ו  ִאֵּ֣ אִ֞ ל א ר  יו וְׁ ִחָ֗ ִמֹ֑  א  ת י  ש ֶ ל ֵּ֣ ֵּ֖יו ש ְׁ ת   חְׁ ַ מו  ִאַּ֥יש  ִמת  ִּ֛  ...יםק 

 )שם(

הביטוי הזה מופיע במקום נוסף, בפרשת בשלח, כמעט מילה 

  -במילה 

יו ַאל ... ת  ָ֗ חְׁ ַ יש  ת  ו  ִאֵּ֣ בֵּ֣ י ש ְׁ ִביִעָֽ ְׁ ם ַהש   ו  י ַּ֥ ו  ב ַ ק מֵּ֖ יש  ִממ ְׁ א ִאִּ֛ צ  ַּ֥ )ט"ז,  .י 

 כ"ט(

שם זה מופיע בקשר עם השבת, בפרשת המן, שיש לאדם 

בשבת ברשות הרבים רק ארבע אמות שאסור לו לצאת מהן. 

וחז"ל לומדים מזה שהארבע אמות הללו ברשות הרבים שאתה 

זה שלך. אתה קונה שביתה שם. הכל נמצא שם בשבילך  -שם 

יש שם אלוקות. יש שם אור. לכל בני ישראל היה אור. יהי  -

 כי כשאתה מחובר לשקע יש לך אור.אור. 

  -אבל פרעה לא מתייאש 

ה ֶאל ע ֵ֜ א ַפרְׁ ִ֨ ר  קְׁ ה  ַוי ִ ו  ֶאתמ ש ֶָ֗ דֵּ֣ כו   ִעבְׁ אֶמר  לְׁ אנְׁ  ה' ַוי  ִ֨ ק צ ָֽ ֶכַּ֥ם ַרִּ֛

ם ָֽ ג ג ַ ֹ֑ ֶכֵּ֖ם י צ   ַקרְׁ ם ו בְׁ ֶכָֽ ךְׁ ִעמ   ַּ֥ ל  ֶכֵּ֖ם י  ְׁ  )י', כ"ד( .ַטפ 

הוא אמנם ממשיך את הקו של 'לכו עבדו', אבל מתנה 

  -שהרכוש יישאר. משה רבנו מתעקש 

ם ה ג ַ אֶמר מ ש ֶֶׁ֔ ים ַוי  ֵּ֣ ִחֵּ֣ ב  נו  זְׁ ֵּ֖ ד  י  ַּ֥ן ב ְׁ ת   ֵּ֖ינו  לַ  ַאת  ִּ֛ה ת ִ ש ִ ע  ת וְׁ ע ל ֹ֑  'ה-וְׁ

ינו   ָֽ ַגם. ֱאל ה  י מִ  וְׁ ה כ ִֹּ֚ ס ֶׁ֔ רְׁ ַ ר  פ  א  א ִתש    נו  ל ֹּ֤ ךְׁ ִעמ  ָ֗ ֵּ֣ ל  נו  י  נ ֵ֜ ח ִמקְׁ ו  ִנק ֶַׁ֔ נ  ֵּ֣ מ ֶ

ד ֶאת ֲעב ֵּ֖ א ה' ַלָֽ נו  ל ָֽ חְׁ ֲאַנֵּ֣ ֹ֑ינו  ַוָֽ ה ֱאל ה  ע ַמָֽ ַדָ֗ ֲעב ד  ֶאת נ  ָֽ  ַעד ה' נ ַ

ה ָֽמ   ֵּ֖נו  ש    כ"ו(-)שם כ"ה .ב  א 

סוף סוף הבנת את הענין, פרעה, את הנושא של העבדות. 

טוטאליות, אבל בוא אני אסביר לך מה זה אומר. זה לא מה 

צאננו ובקרנו' התכוונתי שגם שהבנת מקודם. כשאמרתי '

אתה תתן בידינו זבחים ועולות. אתה באמת רוצה להשתחרר 

 ממצרים? אז שחרר, אח לי, שחרר'. 
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 -פרעה כועס ואומר למשה 

ךְׁ ... ֵּ֣ ך ָ֗ ַאל ל  ֶמר לְׁ י ִהש   ֵּ֣ ֹ֑ ל  ע  ָֽ י  מ  ַנֵּ֖ ַּ֥ פ  ך  תְׁ א ָֽ ם רְׁ ו  יִּ֛ י ב ְׁ י כ ִָ֗ ַנֶׁ֔ ת פ   ו  אֵּ֣ ֶסף  רְׁ ת  ִ֨

ו ת מָֽ  )כ"ח( .ת  

רבנו מיד אחרי זה, עוד מצליח להסביר לפרעה אבל משה 

 - 3באופן ברור שהוא עומד לקבל עוד מעט את מכת בכורות

ר  ַמֵּ֣ ה א  ה כ  ֵּ֖ אֶמר מ ש ֶֶׁ֔ ִים ה'ַוי  ֵּ֣ ָֽ ר  ךְׁ ִמצְׁ ו  תַּ֥ א ב ְׁ ֵּ֖ צ  י יו  ה ֲאִנַּ֥ ל  יְׁ ֶַׁ֔ ת ַהל  ֲחצ ֵּ֣ ָֽ  .כ ַ
 )שם, י"א, ד'(

'כחצות' ולא חצות. אני לא יודע כלום. מורי  -הנה ה'מגפותי' 

ורבותי, זוכרים את הצפרדעים? משה אומר לנו פה 'למד 

לשונך לומר איני יודע' )ברכות ד'.(. אפילו אני לא יודע בדיוק 

הכל זה הקב"ה. כחצות.  -מתי זה חצות. אני לא יודע כלום 

 אני אינני יודע. -אתה פרעה יודע? 

 -כה כל בכור וכך, כחצות הלילה, יו

ל ו  כ  דֵּ֣ רְׁ ָֽ י  ֲַָֽחוו   וְׁ ת  ִהש ְׁ י וְׁ ַלֵ֜ ה א  ֶ ל  יך ֩ א ִ֨ ֶד֩ ל ֲעב  כ  ה  וְׁ א ַאת   ֹּ֤ ר צ  אמ ָ֗ י ל   ִלֵּ֣

ר ם ֲאש ֶ ֵּ֣ ע  י ה  ֲחר  ַאָֽ יך  וְׁ ֶלֶׁ֔ ַרגְׁ א ב ְׁ ֹ֑ צ  ֵּ֖ן א   )שם ח'( ...כ 

הם לא יאמרו לי 'לך', הם לא יאמרו לי 'זבחו בארץ', גם לא יגידו 

הם יאמרו לי 'צא'. זוהי הפעם הראשונה  -'הרחק לא תרחיקו' 

יציאת מצרים. מי  4שהמילה הזו מופיעה. אין 'יציאה' לפני כן.

 כל מי שחש 'משה'.  -יצא? 

 השעבוד תמתוך שמחעשיה 

ואז לפני שמגיעה מכת בכורות, המכה הטוטלית הזו, מגיעה 

כל מצוות הפסח. עשרים  -פה פרשה שמיקומה לא מובן 

ה לכם'(. המצוות מצוות! היא נאמרה בראש חודש )'החודש הז

בינתיים אין שום  -הללו יבוצעו בעשור לחודש, בפסח עצמו 

  -ביצוע, נכון? אבל בואו נראה מה כתוב בסוף 

ה  ַ֧ ר ִצו   ֲאש ִֶ֨ ָֽ ֹ֑ל כ ַ א  ר  י ִיש ְׁ ֵּ֣ נ  ו  ב ְׁ ֲעש ֵּ֖ ָֽ ו  ַוי ַ כַּ֥ לְׁ ָֽ ַּ֥ן  ֶאת ה'ַוי   ן כ   ֲהר ֵּ֖ ַאָֽ ַּ֥ה וְׁ מ ש ֶ

ו   ש ָֽ  ח()י"ב, כ" .ע 

  -זה רק הזמן שהן צוו!  .הרי הם עוד לא עשו -ושואל שם רש"י 

להגיד שבחן של ישראל . כאשר צוה ה' את משה ואהרן

 דבר מכל מצות משה ואהרן... שלא הפילו

שכאשר הקב"ה רצה להוציא אותנו  5לפני כן רש"י הסביר

ממצרים לא היו בידינו שום  זכויות 'ואת ערום ועריה'. ולכן היה 

דם פסח ודם מילה. נראה את דברי  -צריך לתת לנו מצוות 

  - 6השפת אמת

ידעו  וכ"כ וילכו ויעשו בנ"י כאשר צוה כו'. פי' הגם כי

מ"מ עיקר שמחתם הי' רק  ,שהגאולה יהי' ע"י עבודה זו

 )שפ"א, בא, תרמ"ז, סד"ה 'ברש"י'(. לעשות כאשר צוה ה' כן עשו

ת הפסח, תבוא להם הגאולה יהם ידעו שבעבודה זו, בעשי

אבל הם עשו את הפסח לא כדי להיגאל אלא  -ממצרים  ויצאו

רק מתוך שמחתם על עצם הציווי, ואילו היו עושים כי כך ייגאלו 

                                                           
עי"ש ברש"י שמביא שזה היה באותו מעמד למרות שיש שם כמה פסוקים  3

 שלכאורה חוצצים בין המעמדות.
 'והוצאתי'. –למעט בדבר ה' בלשונות הגאולה  4

לא היו נגאלים. זה געוואלד. הגאולה היא הכח להשתעבד  -

לקב"ה שעבוד מוחלט. אם הייתה מתערבת פה ההשגה שלי, 

 לא הבנתי כלום. -ההבנה שלי 

כל פרשת בא עוסקת בטוטאליות של עבודת ה'. יש רק מצוה 

חמץ. לא ייראה, לא יימצא, לא אחד  -אחת טוטאלית כזו 

בשישים , לא אחד במאה וגם לא אחד באלף או במליון. משהו. 

יש בך כח  -טיפה.  טוטאליות. זה הכח להשבית את החמץ 

לי להשתעבד. וכל זה צריך להופיע לפני היציאה ממצרים כי ב

 זה לא ניתן לצאת ממצרים. 

 צדיקרשע 

בואו נראה דיבור, פלאי פלאים, בהתוועדות משנת תשכ"ד של 

הרבי מליובאוויטש זיע"א. כולנו זוכרים את הבן הרשע בהגדה 

שאלה  -של פסח, זה ששואל 'מה העבודה הזאת לכם' 

אפשר בוודאי להסביר  -שמופיעה אצלנו בפרשה. אומר הרבי 

מור, אחד שלא קשור לכלל שהבן הרשע הזה הוא רשע ג

ישראל, אבל בעומק אפשר להסביר אחרת, שהוא יהודי טוב. 

מדובר ביהודי חסיד, יהודי יקר שעושה את ליל הסדר בחיות 

ובשמחה, בחסידות. ומולו הוא רואה יהודי אחר. צריך להבין 

את הרקע לאותה התוועדות. יהדות אמריקה באותו הזמן )לפני 

רודה, גם חב"ד אז היתה מצומצמת כמעט ששים שנה( היתה י

אותו יהודי עצמו התכונן כראוי לליל הסדר,  -מאד. מסביר הרבי 

למד מאמרי חסידות וכתבי האר"י ויש לו חיות ושמחה והבנה, 

אבל אז הוא רואה את החבר שלו שעושה את הסדר ככה סתם, 

"אנשי כנסת הגדולה אמרו אז אני עושה.   -בעבודה טכנית 

עזור לי לביזנס". אין לו חיות, אין לו שמחה. ואז מקווה שזה י

"דהיינו  -'מה העבודה הזאת לכם?'  - טוען כנגדו הצדיק הזה

שמבטל את כל עבודתו בענין הפסח ואומר זה לא עניין פסח, 

זו לא חירות, כי עבודה כזו איננה חירות. חירות זה מתוך 

שמחה, מתוך תנועה של התפשטות, גדילה בלב ובעוצמה. 

וזוהי שאלת בן רשע, שרשעותו אינה גלויה כל כך. טענתו היא 

שקיום מצוות חג הפסח שכתוב עליה טעם שכלי בפסוק 

צריכה להיות רק אם יש חיות, לא באופן של עבודה וקבלת עול. 

ולכן רשעותו איננה כל כך גלויה כי יש מקום לטענתו, ואדרבה 

'רשע  -ומרים הוא טוען אני מביא את הדבר הנכון. ועל זה א -

מה הוא אומר?', בטענה 'מה העבודה הזו' שמבטל את עבודתו 

עד כמה הוא במצרים. הרי הוא מגלה בנוגע לעצמו )של החבר( 

ם העבודה באה בלי השכל, בלי החיות, בלי השמחה כי אצלו א

'אילו היה שם לא  - הזה אז זה כלום, וזהו המענה לבן הרשע -

', עבודת ציא"מ הוא 'עבדי הםהיה נגאל', כי כל הענין של י

מצד השגה לבד יש מקום גדול לקליפת מצרים ויציאת כי  עבד.

 ."מצרים היא על ידי קבלת עול בלבד

'מה זו קבלת עול? מה זה העבדות של  -רשע מה הוא אומר 

וזה סוג של פרעה, סוג של 'ידעתי'. שלש  -יהודי פשוט?' 

 רש"י על פס' ו' ד"ה והיה לכם למשמרת' 5
יום ההילולא של מרן אדמו"ר השפת אמת מגור  השיעור נמסר בה' שבט, 6

 זיע"א.
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רשה כולה המכות האחרונות נמצאות בפרשת בא כי כל הפ

מתחילתה ועד סופה עוסקת בהשתעבדות לה'. גם אחרי פסח 

 -ואחרי העניינים של מצוות הפסח עוברת הפרשה לתפילין 

את מצרים, כי גם בזה אנו משעבדים את עצמנו יציעדיין לא ל

  7לקב"ה.

מה יעשו המצרים כאשר הם יחליטו לרדוף אחרי בני ישראל? 

  -'אוי, למה שחררנו אותם' אלא  -הם לא יגידו 

יז  ֵּ֣  ַמה ... ָֽ ינו  כ ִ ש ִֶׁ֔ נו  ֶאת את ע  חְׁ ַּ֥ ל ַ נו   ש ִ ָֽ ד  בְׁ ע  ָֽ ֵּ֖ל מ  א  ר   )י"ד, ה'( .ִיש ְׁ

עכשיו מתגלה שיש בעולם שעבוד טוטאלי שהוא  -'מעבדנו'! 

כל יציאת  -שעבוד לה'. 'ושמי ה' לא נודעתי להם'  -חירות 

מצרים היא 'בעבור זה עשה ה' לי, בשעה שמצה ומרור מונחים 

 'בעבור שאקיים את מצוותיו';  -לפניך', וכמו שרש"י אומר 

'למה אני אוכל מצה ומרור  -העולם מבין הפוך. העולם שואל 

'כי יצאתי ממצרים', אבל האמת היא  -בליל הסדר?', ועונה 

 -מה יצאתי ממצרים?  'בשביל -שצריך לומר את זה להיפך 

בשביל לאכול מצה ומרור ולהיות משועבד טוטאלית לקב"ה, 

'שלח את -לאינסוף, ואז אני אהיה בן חורין לעד'. אין אפשרות ל

 'ויעבדוני'. -עמי' בלי מילת ההמשך 

 מצרים את ה'וידעו 

זה הסיפור של פרעה הזה שאנחנו מדברים עליו, הפרעה 

למסקנה  הוא יכול להגיע -הפנימי של כל אחד ואחת מאיתנו 

להיכם ולכם', אבל 'הג'וק' של 'אני מבין' -של 'חטאתי לה' א

ו'אני יודע' עדיין מקנן בו. הוא לא משתחרר ממנו ולכן הוא לא 

יכול להשתעבד טוטאלית לה', ולכן הוא לא יכול להגיע לחירות. 

 'עבדו את ה' בשמחה'. -הוא עוד לא מגיע ל

א בעצם היציאה מעבדות לעבדות, היציאה מעבדות שהי

חירות מדומיינת לחירות אמיתית. עם ישראל לא היה טיפש 

  -כשאמר 

נו   ֶאת רְׁ ַכִ֨ ר ז  ה ֲאש ֶ ג ֶׁ֔ ת   ַהד   א  ים וְׁ ִאָ֗ ש    ת ַהק ִ ֵּ֣ ם א  ֹ֑ ִים ִחנ   ַרֵּ֖ ִמצְׁ נ אַכַּ֥ל ב ְׁ

ֲאבַ  ָֽ ֶאתה  ים וְׁ ִחֶׁ֔ ֶאת ט ִ יר וְׁ ִצַּ֥ ח  ֶאת ֶהָֽ ים וְׁ ִלֵּ֖ צ  ים ַהב ְׁ ִמָֽ ו  )במדבר י"א,  .ַהש  

 ה'(

הם אמרו שהיתה עבודה והיו שם דברים טובים, היו דברים 

. זה על כל רגע אצלנו. לצאת זה לא סיפור על פעם -מעניינים 

פה עם משהו ביד זה לצאת ממנה עם התובנה של הדרך מהמג

לנצח אותה. לתפוס שאין לי משלי כלום. שכל מה שיש לי זה 

'בא אל  -מהקב"ה ורק אז ממילא אני בן חורין. זו פרשת בא 

פרעה' הפנימי. בא אליו לתוכו ותגלה לו שה' הוא האלקים 

ושגם הפרשה שלך שייכת לו. תגלה לו שיכול לצאת ממצרים 

רק מי שיכול לומר 'איני יודע'. איזו חירות זו, איזה שחרור! 

עם הקרקרנות של  תזכיר לו מהי המגפה, זו שהתחילה

 בבכורות. מההצפרדעים והסתיי

                                                           
" ְוִצָּונּו ְלָהִניַח ַעל ַהָיד ְלִזְכרֹון ְזרֹוַע  –עי' בנוסח היה"ר לפני הנחת תפילין  7

ה ַּתֲאַות ּוַמְחְשבֹות ִלֵבנּו ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָבַרְך  ד ַהֵלב ְלַשְעֵבד ָבזֶׁ גֶׁ ִהיא נֶׁ ַהְנטּוָיה, ְושֶׁ

זה, מבינים את מה שאומר הקב"ה למשה רק כשמבינים את 

  -בתחילת הפרשה 

יא ַעל ִבֹּ֤ ד  א  ַגע ֶאח  ד ֶנֹּ֤ ו  רְׁ  עֵּ֣ ַ ַעלפ  י ע ה  וְׁ ֲחר  ִים ַאָֽ ַרֶׁ֔ ח  ִמצְׁ ַּ֥ ל ַ ש ַ ן יְׁ כ ַ֕

ה ֹ֑ ֶכֵּ֖ם ִמז ֶ ֶאֶַּ֥רץ ... )שמות י"א, א'( ...ֶאתְׁ ֵּ֖י ב ְׁ תַ פְׁ ו  ת מָֽ ו  בַּ֥ ַען רְׁ ַמִּ֛ לְׁ

ִים ָֽ ר   ט'(שם ) ...ִמצְׁ

זה הרי נאמר אחרי מכת  -לרש"י קשה שם ביטוי 'רבות מופתי' 

החושך והמכה היחידה שנשארה היא מכת בכורות, אז מה זה 

  -'רבות'? והוא עונה 

למען רבות מופתי. מופתי שנים, רבות שלשה, מכת בכורות 

 .את מצרים וקריעת ים סוף ולנער

)י"ד, 'וינער ה' את מצרים בתוך הים... לא נשאר בהם עד אחד' 

. הניעור זה גם מופת. מה הוא כל כך חשוב? זה פלא כ"ח(-כ"ז

פלאות! כדי שעוד יופיע יום שמדבר עליו ישעיהו וזה יביא את 

המצרים לדעת כי אני ה', והקב"ה עוד יגיע "מצרים עמי... 

 -וישראל נחלתי" 

ע ה   ַדֹּ֤ נו  ִים ֶאת 'וְׁ ַרִּ֛ ו  ִמצְׁ עַּ֥ דְׁ י  ִים וְׁ ַרֶׁ֔ ִמצְׁ ו א 'ה לְׁ ם ַההֹ֑ ו  י ֵּ֣ )ישעיהו ... ב ַ

 י"ט, כ"א(

 בשביל זה צריך להגיע אל הסוף של הטוטאליות.

עבוד העצמי לאגו שלך כשההשתעבדות הזו לא קיימת אז הש

להתאבד,  - סוס אל תוך היםיכול להביא אותך לשעוט עם ה

שלא להשתעבד לגמרי  יע איתך את הכל ובלבדבטהללטבוע ו

 אליו ית'.

מגיע לנקודה הזו יוכל להגיע אל המצווה המתוארת רק אדם ש

קידוש החודש. רק הוא יוכל לקדש  -באמצעיתה של הפרשה 

 כל זמן, לקדש את המציאות. 

 

 

 

 

 

ְבֹמִחי ִעם ְשָאר חּוַשי ְוֹכחֹוַתי, ְשמֹו ַהְנָשָמה שֶׁ ד ַהֹמַח, שֶׁ גֶׁ ם . ְוַעל ָהרֹאש נֶׁ כֻּלָּ
תֹו ִדים ַלֲעבֹודָּ ְעבָּ  ִיְתָבַרְך ְשמֹו". ִיְהיּו ְמשֻּ

 לע"נמוקדש 

 ז"ל ברוך נריה ברכיהו ר'

 

 ולע"נ 

 ע"ה זאב יצחק ב"רפנינה  מרת
 

להקדשת שיעורים ניתן לפנות בהודעת וואטסאפ 

 054-7500516 –לעמנואל 

 

 


