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פרשת בא
מעבדות לחרות? כן, אבל ביום אביבי ונעים דווקא!

י''ד בניסן, רעמסס – גושן  בבית משפחת אליצור, שעת ארוחת הבוקר

מיכאל משוחח עם אחיותיו הצעירות – התאומות, תמי ורחלי 

מיכאל: שמעתן את החדשות? ה’’זקנים’’ תלו מודעות בכל בתי הכנסת ובהן הודעה 
ממשה רבנו האומרת שהלילה עומד להיות לילה גדול, כלומר, ממש ממש גדול! הלילה 
ואז, בחצות הלילה,  ליל הסדר הראשון, ההיסטורי, של האומה היהודית.  נחגוג את 
נוספת...  מכה  בפני  עומדים  שהִמְצִרים  נראה  זה  ענקית...  הפתעה  להיות  עומדת 

העשירית לשנה זו !
ומחר בבוקר אנחנו ַּב-ח-ּו-ץ! נראה לי שאם הכל יתנהל כשורה, תוך שלשה ימים 

אנחנו כבר בארץ כנען. לא יאומן...

6:00 בבוקר, ט’’ו ניסן

 כשני מיליון יהודים מתאספים... מחוץ לרעמסס, לקבל הוראות 
ממשה רבנו 

רחלי: תמי,  ש...ש... הירגעי... הביטי לשם, משה רבנו קם על מנת לדבר. זו הפעם 
הראשונה בה משה מדבר בפני כל עם ישראל ביחד, אני רוצה לשמוע כל מילה. מיכאל 

אמר שמשה רבנו ימסור לנו פרטים מדוייקים אודות המסע אותו אנו מתחילים.
תמי: החברות שלי כבר אמרו לי שזה נראה שאנו עומדים לעזוב את ארץ רעמסס 

בקרוב לטובת ''סוכות'' הנמצאת ממש על הגבול.
משם פשוט נעבור את כל משמרות הגבול ונצעד יחד ל... "ארץ כנען''

רחלי: נשמע פשוט כיף! אבל משה רבנו הוא היחיד שבאמת יודע מה יהיה – הקדוש 
ברוך הוא מדבר איתו! בואי ונקשיב לו. הוא שם, עומד כעת ליד הסטנדר...'
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משה רבנו:
''בני ישראל! כמה נעים לראות את כולכם באגודה אחת! יש לי בשורות משמחות 
מאד בשבילכם! – מהשם! הגיע היום הגדול לו ציפינו כולנו! סיכמתי עם פרעה את 
ובהקדם  ולמעשה, הוא מתחנן שנצא כבר!  הפרטים האחרונים שהיו טעונים סידור, 

האפשרי!
''היום אתם יוצאים בחדש האביב'', עוזבים היום את מצרים, לאחר שנים רבות כל 
כך של עבדות אנו יוצאים לחופשי, ולא יכול להיות יום מוצלח יותר - בגלל מזג האוויר 

המושלם! יום אביבי מדהים )בא יג, ד( על כן, בואו בעקבותיי!
מיכאל:

''יום אביבי?'' - למי אכפת כעת מזג האוויר? היינו עבדים במקום הנורא הזה של 
עבודה זרה, במשך שנים כה רבות. לא היה אכפת לי אם השם היה מוציא אותנו גם 
באמצעה של סופת הוריקן! עצם העובדה שיוצאים היתה מספיקה לי ומשמחת אותי.
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תמי ורחלי:
''טוב, מיכאל, אתה הרי יודע מה אתה תמיד אומר לנו בכל פעם שמשה רבנו אומר 
משהו: זה אומר שהשם אמר את זה. ואם השם אמר זאת, פירושו של דבר שכל מילה 

נאמרה מתוך כוונה ומשמעות, ויש מה ללמוד מזה.
שעלינו  – משמע  האביב''  ביום  ממצרים  אותך  מוציא  ''אני  אומר:  מאחר שהשם 
ללמוד מה החשיבות הגדולה שיש לכך. מיכאל, למה שלא תדבר עם הרב שלך, הרב 
אביגדור, על כך? אתה תמיד אומר כמה הוא תלמיד חכם עצום, ושיש לו תשובות ַלֹּכל!

כחצי שעה מאוחר יותר

מיכאל רץ בחזרה לתמי ורחלי
מיכאל:

ברוך השם, מצאתי את הרב אביגדור. הרב אמר שאתן צודקות במאת האחוזים. כולם 
יוצאים בחדש האביב''. הרב  ''היום אתם  מדברים על המילים האלו של משה רבנו: 

אמר שהזקנים מסבירים זאת כך:
השם רוצה שנהיה אומה שמחה. בעצם לא סתם שמחה – אלא מאד שמחה, והוא 
מכל  לא  אף  תתעלמו  אל  לעולם  והשלווים:  השמחים  החיים  סוד  את  אותנו  מלמד 
"פירור" של שמחה! אנו כה שמחים על עצם יציאת מצרים היום, עד שהיינו עלולים לא 
לשים לב למזג האוויר, למשב הרוח, לשמים הכחולים ולציפורים המצייצות. אי לכך, 

משה רבנו מלמדנו לשים לב היטב, על מנת שלא נגיע לכלל טעות. 
'' היום הזה השם מוציאכם ממצרים. וכן, הוא עושה זאת ביום יפהפה – אין צורך 

אפילו בסוודר''.
ובדיוק כך השם רוצה שנחשוב – היום, מחר, ביום שאחריו ובכל יום ויום. 

אין זה משנה מה היא סיבת השמחה, עלינו לדעת שהשמחה האמיתית מגיעה רק 
מתוך הערכת הפרטים הקטנים. כמו גלידה בגביע, אנו נהנים מהגלידה, אך בל נשכח 

את הגביע, יש ליהנות גם  מהגביע!
תמי: וואו, איזה ֶמֶסר יפה ללמוד ביום בו אנו נעשים עם חופשי, כדי לעבוד את השם. 
רוצה  לכן השם  להיות אדם שמח!  צריך  ה' אמיתי  להיות עבד  על מנת  כן!  רחלי: 

שנהיה אומה שמחה, והיום הוא לימד אותנו פשוט איך עושים זאת!

שבת שלום ומבורך!
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