
 פרשת בא

בפרשתינו אנו עדים לויכוח המתנהל בין משה רבינו לפרעה מלך מצרים, פרעה שנוגש בעם ישראל 
זה מעל מאתיים שנה, מועיל ברוב טובו לשחרר את היהודים האומללים, אולם בשלב זה מתגלע 

"לכו נא הגברים", ומשה רבינו טוען לעומתו ויכוח בין מלך מצרים למושיען של ישראל, פרעה טוען 
"בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובנותינו, בצאננו ובבקרנו נלך". בהמשך אחרי כמה מכות כואבות 
במיוחד שהורידו את כבודו של פרעה לעפר, ובעיקר אחר מכת חושך בהם רוקנו היהודים הזריזים 

עה מתרכך מעט ומסכים "לכו עבדו את ה', רק את הכספות והויטרינות של שכניהם השחורים... פר
צאנכם ובקרכם יוצג, גם טפכם ילך עמכם", יפה, התקדמות, פרעה מפנים שגם הנשים והילדים ילכו, 
אבל עדיין לא מסכים בשום אופן לשחרר גם את הצאן והבקר. ומשה רבינו לעומתו מחדד את 

 עמדתו "לא תשאר פרסה כי ממנו נקח לעבוד את ה'".

השבוע זכינו שהרבי יוביל אותנו למבט עמוק יותר, פנימי יותר, בהבנת הויכוח בין שני המלכים. 
 וממנו ניקח לעבוד את השם!

וכך הסביר הרבי: פרעה עמד וטעם בלהט, מילא "הגברים" כמור ההצלחות, התפילות בהשתפכות 
נעילה של יום כיפור, הנפש, ה"ונתנה תוקף" בראש השנה, הזעקה המהדהדת "ה' הוא האלוקים" ב

 מילא כל אלו, מבין אנוכי שיש בזה עבודת השם, ניחא, לכו עם זה ועשו חיל.

אבל הכשלונות, הנפילות, המצבים האלו שהאדם מעדיף למחוק מהכונן לנצח... אותם רגעים 
שהאדם נמשל כ"צאן ובקר", חוטף ואוכל חוטף ושותה, אותם גלעים נבזים מה לכם לקחת איתכם?! 

 נא הגברים!!!לכו 

אבל משה רבינו ע"ה מנצח כנגדו ואומר: "גם הצאן והבקר ילך עמנו", ולא זו בלבד, אלא "גם אתה 
תתן בידנו עולות וזבחים", "לא תשאר פרסה"... לא, פרעה ידידי, טעות מרה אתה טועה, הנפילה של 

ה לא משהו שאנו יהודי אינה טעות, זו לא טרגדיה שאנו מסתירים אותה כביכול מבורא עולם. ז
מותרים עליו (לאחר מעשה, כמובן...), הכשלון והנפילה אינם משהו שאנו נשברים ממנו, אדרבה, 

 דוקא מאותו צאן ובקר "כי ממנו נקח לעבוד את השם אלוקינו"...

וכאן חידד הרבי בהמחשה: בכל משחק ישנם כללי משחק, כללים אלו אם האדם ישחק לפי הכללים 
שלון, הכללים הללו הם מתכון בטוח להצלחה. אבל בכל משחק הרי יש שני אנשים אין שום סיכוי לכ

סוד ההצלחה שם שניהם הולכים לפי הכללים? אלא שמשחקים... ומי מהם איפוא אמור להצליח א
לרגשות, ראשון של אחד מול השני, הוא מי יצליח לבלבל את חבירו שיסטה מהכללים... מי שיכנס 

ום לשחק מהמוח, מי שינסה למצוא מהלכים "טובים יותר מכללי המשחק ויתחיל לשחק מהלב במק
 הרגילים" הוא זה שימצא את עצמו מפסיד בסופו של משחק...

חז"ל הקדושים לימדו אותנו כי "שבע יפול צדיק וקם", אלו הם כללי המשחק! החכמה של פרעה, 
דירות גבוהה: נכשלת, אתה ו בתנש לוחלזה לוכמובן הפרעה הקטן שיושב לכל אחד במפתחי הלב, 

 ךעלוב, תשבר, זה במילא לא בשבילך... וכך בשיטתיות הוא מנסה לבלבל אותנו מכללי המשחק, וכ
 להוביל אותנו לכשלון מהדהד!

עומד וזועק מנהמת ליבו: לא תשאר פרסה!!! גם את הנפילות,  ,אב לנביאיםאבל משה רבינו ראשון 
ות כמו את ההצלחות, הכל הכל הם כללי המשחק, ה"שבע גם את הדברים הגשמיים, גם את הכשלונ

אל נא תבלבל אותנו מכללי המשחק. כי רק  הרע, יפול" הם הדרך הבטוחה ל"צדיק וקם"... ידידי היצר
 ממנו ניקח לעבוד את השם!!!


