
  לק'י 

  

  פרשת בא התשע"ד

  

, כפי שאמרנו הפרשה שלנו היא הפרשה בה עם ישראל יוצא ממצרים
בפרשיות קודמות כל אות ואות בתורה הקדושה יש בה הוראה לנו 

  ולבנינו. 

מובא במדרש  ,יציאת מצריםפרשה זו של סיום עשרת המכות ועניין 
 וכעס החול ונטל אבן כובדעל הפסוק במשלי כז' " "בא" רשתרבה פ

" מספר המדרש שבריאת העולם, רוצה לומר העולם משניהם כבד אויל
 נטלהינו ו ככבדה של אבן הינו כבד ,שבו החושך גובר על האור ,הזה

דהיינו הכובד והנטל של העבירות המגבירים את  .כאדם הנוטל חול
הפסוק לשון כ ומונעים חסד מן העולם ומגבירים את הדין. החושך

ה' בדבריכם ואמרתם במה הוגענו באמרכם כל הוגעתם " מלאכיב
" ופירש להי המשפט-ע(ו)שה רע טוב בעיני ה' ובהם הוא חפץ או איה א

 ייגע לא הנכבד השם כי ידענו אחרת פרשה - הוגעתם בן עזראהא
 עושי כל עוד יסבול שלא אדם בני כלשון הוא רק ?מעשיו יגיעהו ואיך

 ,וביתר הבנה .".........לעשות מניחו היה לא בעיניו טוב שהוא לולי רע
על עניין בריאת  רבה בראשיתבוכמו שכ'  ,הנה הקב"ה טוב לכל

וענייננו הוא לעשות לו יתברך מקום שבו יוכל  ,העולם והאדם
 ולהחזיר מצב לקדמותו ,להתגלות אלינו ביתר גילוי ותוספת אור

, ועולה מקפץ מתהלך אלא, כאן כתיב אין מהלך כהנא בר אבא ר"א"
 נסתלקה הראשון אדם שחטא כיון, היתה בתחתונים שכינה עיקר

לעשות לו יתברך נחת רוח שנעשה  ,וענייננו "....הראשון לרקיע שכינה
וכמו שכ' הרמח"ל  ,התקרבות אליו והתדבקות בו ל ידיע ,רצונו

 האמיתי השלמות כי תראה בדבר וכשתסתכל" במסילת ישרים פ' א'
  תהלים( אומר המלך דוד שהיה מה והוא, יתברך בו הדביקות רק הוא

  מאת שאלתי אחת): כז שם( ואומר. טוב לי יםהל-א קרבת ואני): עג



  הוא זה רק כי', וגו חיי ימי - כל' ה - בבית שבתי אבקש אותה' ה
  אוושו הבל אלא אינו, לטוב האדם בני שיחשבוהו זה זולת וכל. הטוב
  ראשונה שיעמול ראוי, הזאת לטובה האדם לכשיזכה אמנם. נתעה

  מעשים בכח יתברך בו לידבק שישתדל והיינו, לקנותה ביגיעו וישתדל
הרי הוא  ,העושה עבירות ,ועל כן ".המצות הם והם הענין זה שתולדתם

ונחשב כביכול גורם ח"ו ליגיעה וכמשא  .מרחיק שכינתו יתברך מביננו
 ,אור של המדרש רבה על מעשיו של פרעהיכבד להקב"ה. וזהו הת

ייסורים על המצרים, הוא המכונה כעס אויל הגורם להורדת המכות וה
  הקשה מכובד האבן ונטל החול.

כי הארבה כפרט אחד  ,מובא כוח ההתאגדות, והוא ,במכת הארבה
אך כאשר הוא עולה ביחד אין מי שיכול  ,אין בכוחו לעשות רושם ונזק

ומסר גדול יש בעניין, ילמד האדם מהו כוחו של חיבור לעמוד בפניו. 
 ,קבוצה. כאשר היחיד פועל הן לטובה והן ח"ו להיפךומהי כוחה של 

מי יכול  אך כאשר כולם יוצאים כאחד חוצצים, ףרישומו אינו ניכר
על כן כל אדם יראה כמה עניין ההתחברות חשוב  לעמוד בפניהם?

יאמר הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים  ,ובוודאי כאשר זה לעבודת ה'
  גם יחד.

כאשר  .ל מצרים אינו חושך רגיל. החושך שהמכה הבאה היא החושך
הרי החושך של מצרים הוא  .הוא העדר האור ,החושך המוכר לנו

ממשות בפני עצמו. ולענייננו, החושך של מצרים הוא חושך המביא 
לא ראו איש את אחיו ולא " וכדיוק הפסוק ,לידי שיתוק וחוסר תזוזה

כאשר אדם נמצא בחושך ולא מבין ימים" קמו איש מתחתיו שלשת 
כי באמת  ,וכל זאת בלא ידיעה .הרי הוא הולך ונכשל ונופל ,שזה חושך

יותר גרוע  ,ונדמה לו כי טוב הוא עושה. והנה חושך זה ,בחושך הוא
 ישעיהווחושך זה נובע מהעדר אור. וכנבואת הנביא  .מחושך מצרים

לחושך שמים  הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע שמים חושך לאור ואור"
הוי חכמים " וכל זה נובע מהמשך נבואתו "מר למתוק ומתוק למר

". דהיינו הביטחון שלהם כי הם כבר רואים יםנבונ בעיניהם ונגד פניהם
, למרות כי הפוכים נותן להם את ההרגשה כי מעשיהם נכונים ,נכונה



כי  .ואינו נובע מהעדר אור ,ך החושך של מצרים הוא בפני עצמוהם. א
 .מות הלוא נכוניםולוי של עד כמה הוא יכול לטעות ולהגיע למקאם גי

ואז  ,אחרי טעיות שעושה או התעוררות משמיים ,וחושך זה בא לאדם
כיוון שיודע  ,ולא יכול לפעול כלום ,האדם הופך להיות כמשותק

ומי  ,אך זה רק למצרים ההולכים בחושך .בעצמו כמה אינו ראוי וכדאי
ליו נאמר ולכל בני ישראל היה ויהיה שמחובר לבורא יתברך בוודאי ע

  אור במושבתם.

 .בחילוף אותיות היא ברכות ,רותבכ(ו)הנה  .היא בכורות ,המכה הבאה
עניין הברכה היא האצלת והעברת יכולת לפרות ולרבות לטובה 
שהבכור הוא הפטר כל רחם דהיינו הפתיחה של הולדה וההמשכיות. 

כורים בעצים אחד הוא, הביעניין ו ,ועניין פדיון הבכור בבהמה ובאדם
שממנה  ,כדי שיהיה נגד האדם תמיד הידיעה כי הפתיחה וההתחלה

גם  ,ואף במקומות שבהם היה צר וקשה .היא של הקב"ה ,נמשך הכל
וחייב להבין כי  .שמה יידע האדם כי מאתו יתברך באה הברכה

ומאתו יתברך התשועה והברכה  .מצריםארץ וגם ב ,להקב"ה כל בכור
ועל לבבינו שכל בכור את בפירוש ולשים בין עיננו ונצטווינו לכתוב ז

  בנינו נפדה.

יתן ה' ויהיו הדברים על לבבנו ובין עיננו להתברך ממנו וליאור באורו 
  ולעשות כולנו אגודה אחת לעבדו בלבב שלם אכי"ר.
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