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באאמרות                              טהורות ב

פרשת בא

ליל שב"ק תשע"ה

 ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא לד' 
           )י"ב י"א( ולכאורה צריך להבין 

ענין החיפזון, עוד שם במקראי קודש 

והיה  י"ג(  )שם,  הכתוב  שאמר  במה 

הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם 

עליכם  ופסחתי  הדם  את  וראיתי  שם 

הכתוב  האריך  למה  להבין  צריך  וגו', 

ולא היה די שיתחיל במה שאמר וראיתי 

את הדם וגו'.

)שם,  רש"י  דברי  עפ"י  לומר   ונוכל 
          ו'( שהביא דברי ר' מתיא בן 

חרש על מה שאמר הכתוב )יחזקאל ט"ז 

עתך  והנה  ואראך  עליך  ואעבור  ח'( 

שנשבעתי  שבועה  הגיעה  דודים,  עת 

היו  ולא  בניו,  את  שאגאל  לאברהם 

בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו 

שנאמר )יחזקאל ט"ז ז'( ונתן להם שתי 

מצוות דם פסח ודם מילה וכו', והיינו 

שהיו ישראל באותה העת ערומים מכל 

המצוות והיה הבוב"ה מחזר אחר איזה 

זכות שיזכו על ידה לצאת ממצרים.

ובעצמו  בכבודו  הקב"ה  כי  אמרו  וגם 

וכמו  ממצרים,  להוציאם  צריך  היה 

ידי  על  ולא  מלאך  ידי  על  לא  שנאמר 

שרף אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו, וכמו 

שידוע מספה"ק )עיין אלשיך הק' פר' 

שמות( כי הענין מה שהייתה הגאולה 

הבוב"ה  ע"י  דוקא  להיות  צריכה 

הוא  למקום,  שלוחים  הרבה  ולכאורה 

מכיון כי מצרים היא ערות הארץ וגם 

להימצא  ביכולתו  היה  לא  קדוש  מלאך 

שם כי היה מתבטל ממציאותו.

הוצרכו  ישראל  כלל  כי  מזה   והנראה 
              באותו העת להשראת שכינתו 

והנה  לצאת,  שיזכו  כדי  עליהם  ית' 

צריכים  ית"ש  להשראתו  לזכות  כדי 

למדת השמחה, וכמו שכתב כ"ק דו"ז 

בישמח  זי"ע  זצללה"ה  אדמו"ר 

רבינו  דברי  על  א'(  )עקב  ישראל 

יונה במשנה )אבות פ"ג( כל שמעשיו 

היאך  שלכאורה  מחכמתו,  מרובים 

אפשר להיות מעשיו מרובים מחכמתו, 

אלא כיון שקיבל עליו לעשות מצוות ד' 

על  שקיבל  אלא  אותם  ידע  שלא  הגם 



המצוות  לו  שיודע  שמיד  באמת  עצמו 

כאילו  לו  נחשב  אותם,  יעשה  מיד 

דו"ז  וכ"ק  ד',  מצוות  כל  עשה  כבר 

אדמו"ר זצללה"ה זי"ע כתב על דבריו 

הוא ע"י שמחה,  לזה  לזכות  כי העצה 

שיהיה שש ושמח שזכה להיות מעם ד' 

הרחמן אשר ברוב רחמיו וחסדיו חושב 

בשום  נדח  ממנו  יודח  לבל  מחשבות 

אלינו  אהבתו  וברוב  ח"ו,  וזמן  מקום 

החטאים  לכל  תעלה  רפאות  לנו  נתן 

להיות  יוכל  קטן  וברגע  תשובה,  הוא 

וכמוש"כ  הנולד,  כקטן  חדשה  בריה 

הרמב"ם ז"ל )פ"ז מהל' תשובה ה"ו( 

ומתועב  ומשוקץ  שנאוי  היה  אמש 

ועכשיו הוא אהוב ונחמד וידיד, והנה 

בשמחה  יהיה  עצמו  הדבר  זה  ידי  על 

מעובדי  להיות  זכה  אשר  על  עצומה 

וזה בהכרח ע"י שיקבל על  ד' הרחמן 

וא"כ  והישר,  הטוב  בדרך  לילך  עצמו 

ודאי שעי"ז יזכה לבוא לתשובה. 

רש"י  כתב  כבר  יונה  הרבינו   וכדברי 
שאמר  מה  על  כ"ח(  )י"ב           

ביום  הפסח  לקיחת  בענין  הכתוב 

נאמר  שהציווי  ניסן,  לחודש  העשירי 

וילכו  אומר  והכתוב  חודש  בראש  להם 

ויעשו, והקשה רש"י וכי כבר עשו אלא 

עליהם  מעלה  עליהם  שקיבלו  מכיוון 

הכתוב כאילו עשו.

)פר'  באוהחה"ק  איתא   וכעי"ז 
        עקב( על הכתוב )דברים ז' י"ב( 

הכתוב  ביאור  כי  תשמעון,  עקב  והיה 

מ"ב(  )ב"ר  ז"ל  אומרם  דרך  על  הוא 

כי  היינו  שמחה,  לשון  אלא  והיה  אין 

כי  נעים  במוסר  להעיר  הכתוב  רצון 

אין לו לאדם לשמוח אלא כאשר ישמור 

ורק  לעשות,  ד'  צווה  אשר  כל  לעשות 

ויגל כבודו, אבל כל עוד  אז ישמח לבו 

ד'  מצוות  מכל  אחת  שחסר  שיחוש 

עליו  עשה  מצות  ובין  ל"ת  מצות  בין 

ב'(  )קהלת  ע"ה  המלך  שלמה  אמר 

והיה  ואמר  עושה,  זה  מה  ולשמחה 

פי'  עקב תשמעון  לך  תהיה  זו  שמחה 

אומר  והכתוב  ותכלית,  סוף  הוא  עקב 

עקב תשמעון את המשפטים ושמרתם 

וכל  שמחה,  של  זמן  הוא  אז  ועשיתם 

שלא הגיע לזה אין לו מקום לשמוח.

שאמר  ז"ל  האר"י  על  שידוע   וכמו 
שער  שלה"ק  )עיין  סודו  לאיש       

שהשיג  מה  שכל  ת'(  אות  האותיות 

ורוח הקודש  לו שערי חכמה  שנפתחו 

הוא בשכר שהיה שמח בעשיית כל מצוה 

שמחה גדולה לאין תכלית.

הוא  כי  החיפזון  ענין  לומר  נוכל   וזה 
שבדבר,  ושמחה  זריזות  על  מורה      

והיה  ואמר  הכתוב  גם  האריך  ולכן 

ר"ל כי השמחה של מצוה תהיה לאות 
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באאמרות                              טהורות ד

ועי"ז תזכו להשראתו ית"ש ועי"ז תזכו 

לגאולה.

לקבלה  נזכה  הזאת  בעת  שגם   יה"ר 
ועי"ז  אמיתית  ובשמחה  באמת        

נזכה לגאולה השלימה בבי"א.

__________

סעודה שלישית

נלך  ובזקנינו  בנערינו  משה   ויאמר 
              בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו 

נלך וגו' )י' ט'(, ולהבין הוויכוח שהיה 

בין  משרע"ה לבין פרעה.

ושמש  המאור  דברי  עפ"י   אולי 
       )פרשה זו( שהקשה במה שאמר 
אני  כי  פרעה  אל  בא  א'(  )י'  הכתוב 

הכבדתי את לבו וגו', שלכאורה משמע 

מלשון הכתוב שלא היה רצה משרע"ה 

שפרעה  שראה  על  פרעה  אל  לילך 

שתיבת  ישראל,  בני  את  לשלח  מסרב 

'כי אני' משמעו נתינת טעם, ר"ל בא 

את  שהכבדתי  הוא  אני  כי  פרעה  אל 

לבו ואיננו מסרב מעצמו, ולכאורה מה 

אין  שיהיה  איך  יהיה  הלא  בכך  הועיל 

אליו,  יבוא  ולמה  לשלחם  רוצה  פרעה 

וגם קשה במה שאמר הכתוב )שם, ב'( 

וגו'  בנך  ובן  בנך  באזני  תספר  ולמען 

וידעתם כי אני ד', הלא בניסים שראו 

די  היה  גם  הראשונות  מכות  בשבע 

יציאת  של  הניסים  בגודל מעלת  לספר 

מצרים.

 ונראה הענין כי צריך להבין למה צווה 
יציאת  להזכיר  הבוב"ה  לנו          

שאנו  שבמה  הגם  יום,  בכל  מצרים 

מזכירים גודל הנס ודאי יש בזה מצוה 

גדולה לפי פשוטו, אולם להבין תכלית 

המכוון בזה נראה, כי הנה הקב"ה ברא 

יתברך  רצונו  והיה עיקר  כל העולמות 

מהווה  ית"ש  שהוא  כולם  שידעו  כדי 

בכולם,  חיות  שופע  והוא  ההוויות  כל 

ואם חלילה יסתלק חיותו מהם אף רגע 

אחד יהיו אפס ותוהו, וזהו גם הפירוש 

ק"ג  )תהלים  הכתוב  שאמר  במה 

עיקר  וזהו  בכל משלה,  ומלכותו  י"ט( 

עבדות ד' שישיג אדם שכל הדברים וכל 

קיימים  אינם  ההוויות  וכל  הברואים 

לעשות  אפשר  ואי  ית"ש,  בחיותו  אלא 

ית"ש,  רצונו  בלתי  קלה  תנועה  שום 

עושה  שאדם  והמצוות  התורה  ואפילו 

כי  כלל,  לעצמו  טובה  להחזיק  לו  אין 

הכל  רק  דבר  שום  עושה  אינו  האדם 

הוא מהשי"ת עצמו.

הק'  המגיד  גם  כתב   וכדבריו 
זי"ע  זצללה"ה  מקאזניץ            
)פר' לך( על מה שאמר הכתוב )דה"י 

אמר  ולא  הממלכה  ד'  כ"ט(לך  א' 



גם  כי  לומר  הכתוב  רצון  כי  המלוכה, 

מכח  הכל  הוא  אותך  שממליכין  מה 

שלך, כי הוא הנותן כח לעשות חיל.

)שם(  ושמש  במאור  עוד   וכתב 
         בשם הרה"ק ר"מ מזלאטשוב 

מה  לפרש  שאמר  זי"ע  זצללה"ה 

אנכי  ה'(  ה'  )דברים  אומר  שהכתוב 

האדם  שאם  וביניכם,  ד'  בין  עומד 

עושה  מעלה  בר  לאיזה  עצמו  מחזיק 

פירוש  אנכי  וזהו  המבדיל,  מסך  בזה 

על ידי שמתגאה לומר אנכי בר מעלות 

ומדות טובות, עי"ז הוא העומד בין ד' 

מסך  מעמיד  הוא  שבזה  ר"ל  וביניכם 

שהוא  לידע  האדם  צריך  רק  המבדיל, 

שנותן  הוא  הקב"ה  ורק  וכאין  כאפס 

בו חיות לעשות דבר גדול או קטן והוא 

ראוי  אין  ולכן  ההוויות,  כל  מהווה 

לשום בריה לומר אנכי, כי אם לו ית"ש 

נאה לומר אנכי מפני שהוא מהווה כל 

'אנכי  אומר  אם  האדם  אבל  ההוויות, 

לשום  עצמו  שמחזיק  היינו  'אני,  או 

והולך  ומתגבר  בזה,  ומרגיל  מעלה  בן 

במדה זו, הוא נפרד מהשי"ת עד שיוכל 

לבוא עי"ז לשיהיה כופר בעיקר חלילה.

הנ"ל,  הכתובים  ביאר  אלו   ובדברים 
              כי משה לא היה רוצה לילך 

אל פרעה מחמת שראה שהוא מסרב, 

ואמר לו הקב"ה בא אל פרעה כי אני 

שאמר  מחמת  פירוש,  וגו'  הכבדתי 

'אני פרעה' גרם לי שהכבדתי את לבו, 

וזהו  תשובה,  שיעשה  עד  שילקה  כדי 

שאמר למען שתי אותותי אלה בקרבו, 

פסל  אלה  שנאמר  מקום  בכל  הנה  כי 

עד  אותו  שאכה  ר"ל  הראשונים  את 

ויודה  הראשונים  דיבוריו  על  שיתחרט 

שהוא כאפס וכאין, וזהו ולמען תספר 

להם  שתספר  פירוש,  וגו'  בנך  באזני 

בשביל  היה  במצרים  שהאותות ששמתי 

גאוות פרעה, שעל ידי זה נלקה בעשר 

מכות כדי שילמדו מזה מדת ההכנעה, 

ובהזכירם בכל יום יציאת מצרים ישימו 

היה  המצריים  שנלקו  שמה  לבם  אל 

מדת  עי"ז  ויוספו  גאוותם,  מחמת 

ר"ל  ד'  אני  כי  וידעתם  ואז  ההכנעה, 

לומר  בריה  לשום  שאין  מזה  שידעו 

'אני' כי אם להבורא ב"ה לו נאה לומר 

אני ד', עכתדה"ק.

 ובספה"ק ישמח ישראל )קדושים 
          א'( ביאר כי זה כוונת הכתוב 

שמתי  אשר  המחלה  כל  ט"ו(  )שמות 

ד'  אני  כי  עליך  אשים  לא  במצרים 

מחמת  המצריים  כי  היינו  רופאך, 

שהיו שטופי זימה ובגסות רוחם נדמה 

להם כי הכל הוא מכוחם ולא ראו אור 

פרעה  שאמר  וכמו  בשחקים,  בהיר 
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באאמרות                              טהורות ו

עשיתני,  ואני  יאורי  לי  שלהם  הראש 

להם  להראות  להמכות  צריכים  והיו 

כח  כל  אשר  הנפסדת,  דעתם  ביטול 

כאין  הוא  הקב"ה  כח  זולת  בו"ד  של 

את  ראותכם  אחרי  אתם  אבל  וכאפס, 

צריכים  אינכם  והנפלאות  הניסים  כל 

עוד להמכות להראותכם כי אני ד', רק 

כאשר תתבוננו רוממות השי"ת ממילא 

תבינו שפלות עצמכם, עכדה"ק.

 ונראה כי זה ענין הקרבת הקרבן ע"ד 
        מה שאמר הכתוב )ישעי' א'( 

כי  השור  שיודע  וגו'  קונהו  שור  ידע 

הכל הוא מכוחו ית"ש.

ברצון  היה  הדבר  זה  כי   ונראה 
         הבוב"ה להשריש בבני ישראל 

הזביחה,  ענין  משרע"ה  הזכיר  ולכן 

זה  דבר  השיג  לא  בטומאתו  ופרעה 

)י' י"א( לא כן לכו נא הגברים  ואמר 

בשלמא  כי  מבקשים,  אתם  אותה  כי 

הגברים שייך בהם עבודה אבל בקטנים 

האמת  אמנם  עבודה,  בהם  שייך  אין 

זאת ההכרה  לידי  כי כאשר באים  הוא 

כי הכל הוא מהקב"ה אין שום נפק"מ 

בין גדול לקטן.

)שם  גם מה שהיה פרעה אומר   וזהו 

יוצג  ובקרכם  צאנכם  רק  כ"ד(       

וגו', כי לא הבין זה הענין אשר בבהמה 

הוא  שהכל  שיודעת  הענין  זה  מרומז 

מאתו ית"ש.

 וע"ז השיבו משה )שם כ"ו( וגם מקננו 

ניקח  ממנו  כי  וגו'  עמנו  ילך       

נדע  לא  ואנחנו  אלקינו  ד'  את  לעבוד 

מה נעבוד את ד' עד בואנו שמה, היינו 

שמהבהמה נלמד היאך לעבוד את ד', 

וגו'  נדע  לא  ואנחנו  ואמר  והוסיף 

שמרמז  למדבר  ר"ל  שמה,  בואנו  עד 

להכנעה שאין מכוחנו כלום.
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