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מה-ׁשהיה הּוא ׁשיהיה
מה-ׁשנעׂשה הּוא ׁשיעׂשה

ואין כל-חדׁש תחת הׁשמׁש
קהלת א', ט'

לסדר פרשת בא

חשך מצרים - חושך מכופל 
הנובע משני מאורות כאחד

)התאבכות בונה שלילית(
אנו  הרי  חושך,  על  מדברים  כשאנו 
מהעדר  הנובע  החושך  את  מכירים 
היחידי  החושך  אינו  זה  אבל  אור. 

המוכר יש שני סוגי חושך נוספים.
נסביר אותם אחד לאחד:

הראשון - החושך שהיה טרם בריאת 
תהום"   פני  על  - "וחשך   העולם 
מפרש החזקוני על הפסוק - "אברא 
קאי הקב"ה ברא חשך על פני תהום 
יוצר  כדכתיב  היא  בריאה  שהחשך 
לא  לכן  קודם  ובורא חשך אבל  אור 
היה חושך ואור ועין לא ראתה זולתי 
אחריו  ולהרהר  לדרוש  ואין  הקב"ה 
י"א:(  )חגיגה  ז"ל  רבותינו  כמו שאמרו 
שאין לדרוש ולשאול מה לפנים ומה 

לאחור."
חושך זה הוא חושך נבדל מן האור. 
האלוקי  השפע  היה  הבריאה  טרם 
הנקרא אין סוף, ממלא את הכל ללא 
בזמן.  או  במרחב  שינוי  או  הבדל 
כאשר עלה ברצונו של הקב"ה לברוא 
בו  מרחב  ליצור  הוצרך  העולם,  את 
ומקום, על  זמן  תתאפשר הכלה של 
מנת לעשות זאת, ברא הקב"ה בריאה 
החסרון.   - לכן  קודם  היתה  שלא 
שאינו  מה  כביכול  הוא  זה  חסרון 
זו  באין סוף, כלומר הפרדה, הפרדה 
היתה חסרה מה שלא היה באין סוף, 

כלומר, ריק, חושך, מקום, וזמן.
ניתן  ואינו  עצמה  בפני  בריאה  זאת 
סוף  אין  אם  שהרי  לכאורה,  להבנה 
מקום  יש  היכן  ממילא  הכל  ממלא 
ניתן  אינו  זה  אכן,  הזה.  ל"חלל" 
)ליקוטי  נחמן  ר'  זאת  ומסביר  להבנה 
מֶֹׁשה  אֶל  ה'  "וַיֹּאמֶר  א'(  ס"ד,  מוהר"ן 

י אֶת לִּבֹו  ְדִתּ ַּ י אֲנִי ִהכְב ְרעֹה כִּ א אֶל פַּ בֹּ
ה  ֶּ וְאֶת לֵב עֲבָדָיו לְמַעַן ִׁשִתי אֹתַֹתי אֵל
ּובֶן  נְָך  בִּ אָזְנֵי  בְּ ר  ַספֵּ ְתּ ּולְמַעַן  ִקְרּבֹו.  בְּ
ִמצְַריִם וְאֶת  י בְּ לְִתּ ַּ נְָך אֶת אֲֶׁשר ִהְתעַל בִּ

י אֲנִי  ם כִּ י בָם וִיַדעְֶתּ אֹתַֹתי אֲֶׁשר ַשֹמְִתּ
מֵחֲמַת  ַרְך  יְִתבָּ ם  הֵַׁשּ י  כִּ י(  )ְׁשמֹות  ה'" 
ָרצָה  י  כִּ הָעֹולָם,  אֶת  ָרא  בָּ ַרחֲמָנּותֹו 
ִריאַת  לְגַּלֹות ַרחֲמָנּותֹו, וְִאם ֹלא הָיָה בְּ
ַרחֲמָנּותֹו.  מְַראֶה  הָיָה  ִמי  עַל  הָעֹולָם 
ִחלַּת  ִריאָה ִמְתּ ל הַבְּ ָרא אֶת כָּ ן בָּ וְעַל כֵּ
ֶׁשל  ז  ְרכָּ הַמֶּ נְֻקַּדת  סֹוף  עַד  הָאֲצִילּות, 
ֵדי לְהְַראֹות ַרחֲמָנּותֹו.  ְַּׁשִמי, כְּ עֹולָם הַג
אֶת  לִבְֹרא  ַרְך  יְִתבָּ ם  הֵַׁשּ ָרצָה  וְכַאֲֶׁשר 
הָעֹולָם, ֹלא הָיָה מָקֹום לְבְָראֹו מֵחֲמַת 
ן צִמְצֵם  ל אֵין סֹוף. עַל - כֵּ ֶׁשהָיָה הַכֹּ
מְצּום  הַצִּ יְֵדי  וְעַל  לִצְדִָדין,  הָאֹור  אֶת 
ּובְתֹוְך  נּוי.  הַפָּ ָחלָל  נַעֲָשֹה  הַזֶּה 
הַיִָּמים  ל  כָּ נְִתהַּוּו  הַזֶּה,  נּוי  הַפָּ הֶָחלָל 
)כְּמֹו  הָעֹולָם  ִריאַת  בְּ ֶׁשהֵם  ּדֹות,  וְהִַמּ
תֹו(: ְתִחלָּ בִּ ַחיִּים   - עֵץ  בְּ  ֶׁשכָּתּוב 
נּוי, הָיָה מֻכְָרח לִבְִריאַת  וְזֶה הֶָחלָל הַפָּ
נּוי, ֹלא הָיָה  י הֶָחלָל הַפָּ לְִתּ י בִּ הָעֹולָם. כִּ
ַּ"ל. וְזֶה  נ ׁשּום מָקֹום לִבְִריאַת הָעֹולָם כַּ
נּוי, ִאי אֶפְָׁשר  מְצּום ֶׁשל הֶָחלָל הַפָּ הַצִּ
לָבֹוא.  לֶעִָתיד  ִאם  י  כִּ יג,  ּולְהִַשֹּ לְהָבִין 
יֵׁש  הֲפָכִים,  ְׁשנֵי  ּבֹו  לֹומַר  צִָריְך  י  כִּ
יְֵדי  נּוי הּוא עַל -  הַפָּ י הֶָחלָל  כִּ וָאַיִן. 
אֱֹלקּותֹו  צִמְצֵם  בְיָכֹול  ֶשכִּ מְצּום,  הַצִּ
י  כִּ בְיָכֹול,  כִּ אֱֹלקּות  ָׁשם  וְאֵין  ם,  ִמָׁשּ
ל אֵין סֹוף,  וְהַכֹּ נּוי,  פָּ ִאם ֹלא כֵן אֵינֹו 
לָל. אֲבָל  וְאֵין מָקֹום לִבְִריאַת הָעֹולָם כְּ
י  וַַּדאי אַף - עַל - פִּ אֱמֶת לַאֲִמּתֹו, בְּ בֶּ

וַַּדאי  י בְּ ן אֱֹלקּות, כִּ ַּם כֵּ - כֵן יֵׁש ָׁשם ג
 - וְעַל  ִחּיּותֹו.  לְעֲֵדי  בִּ בָר  דָּ ׁשּום  אֵין 
ִחינַת ָחלָל  לָל בְּ יג כְּ ן ִאי אֶפְָׁשר לְהִַשֹּ כֵּ

נּוי, עַד לֶעִָתיד לָבֹוא:" הַפָּ
אשר  אור  נכנס  הזה  ה"חלל"  בתוך 
נברא  וממנו  החיסרון  את  דחק 
העולם הזה, והחושך שנדחק המאור 
שבא אל העולם, הגיע אל הגיהנום, 
הקבלה  בלשון  נקרא  שזה  כפי  או 
"הסיטרא אחרא", הצד האחר שהוא 

הזה לעומת זה של הקדושה.
העדר  של  חושך  הוא  השני  החושך 
האור. כלומר במקום שיש אור ואנו 
מסתירים אותו, שמה יתהווה חושך, 
ברגע שיבוא מעט אור הרי הוא דוחה 
מן  "מעט  הכתוב  כפי  החושך  את 

האור דוחה הרבה מן החושך.
החושך השלישי - הוא החושך המופיע 
בפרשתינו, שהוא יותר מבריאה בפני 
החושך  שהבאנו  כפי  שהרי  עצמה, 
הזה,  העולם  קודם  היה  הבריאתי 
שנברא  חושך  הוא  בפרשה  והחושך 
כ"א(  , י'  )שמות  הזה.  העולם   בתוך 
וְיָמֵׁש  ִמצְָריִם  אֶֶרץ  עַל  חֶׁשְך  "וִיִהי 

חֶׁשְך"
הרגיל  "החושך  הספורנו  כך  מסביר 
הצד  אלא  עצמה,  בפני  בריאה  איננו 
האור(,  )העדר  האור  של  השלילי 

שורר  ממילא  אור  שאין  ובמקום 
בחושך  ממש  כל  אין  לפיכך  חושך. 
הרבה  דוחה  האור  מן  ומעט  הזה 
היה  מצרים  של  החושך  אבל  ממנו. 
בריאה מיוחדת שנבראה לאותה שעה 
והיה בה ממש - "וימש חושך" היה 
חושך סמיך שאפשר למשש אותו עד 

ששום אור לא היה בכוחו לגרשו..."
שבא  האור  שגם  חושך  זהו  כלומר 
יכול  אינו  החושך  בריאת  לאחר 
זה  לחושך  שיש  כדי  עד  להסירו, 

ממשות.
שנעשו  הגלויים  הניסים  כל  אף  על 
במהלך 10 המכות שבאו על מצריים, 
לכאורה  ניתנת  אינה  זו  מכה  הרי 

להסבר, כפי שהיא מופיעה בטבע.
כל המכות האחרות נראו בטבע והיו 
כחלק מן הטבע, גם אם היו בכמות 
לעולם  מתאימים  שאינם  ובאיכות 
הזה, הרי במהותם הם היו "שידרוג" 
אך  מוכרת,  לכאורה  תופעה  של 
בדרגה שאינה ניתנת להבחן אלא כנס 

שפועל בטבע באופן גלוי.
לעומת זה חושך מצריים היתה מכה 
)תרתי  "נראתה"  שלא  רק  שלא  כזו 
משמע( אלא היא גם היתה לכאורה 
אינו  שלכאורה  בדבר  מוחשית 

מוחשי.
במדרש  שונים.  במקורות  מובא  כך 
אותו  "...הוי  ב(:  סימן  )בא  תנחומא, 
החושך שהוא בא על המצרים, מתוך 
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פרשת בא
פתח תקוה )י-ם(

הדלקת הנרות שבת קודש

16.28
יציאת השבת / צאת הכוכבים

17.43
רבינו תם

18.21

המשך מעבר לדף

"וִאִמִר אִךִ חִשִִךִ יִׁשּופִנִי 
וִלִיִלִה אוִר בִִעִדִנִי:"

)תהילים קל"ט, י"א(



החושך,  אותו  היה  וכמה  בא.  גיהנם 
גורדיצן  עבה  כדינר  אמרו  רבותינו 
רבה  ובמדרש  חושך".  וימש  שנאמר 
רבי אבדימי  "מהו חשך אפילה אמר 
דמן חפה אותו חשך כפול ומכופל היה 
רבותינו אמרו שבעה ימים של חשך 
הראשונים  ימים  שלושה  כיצד  היו 
עומד  לעמוד  וביקש  יושב  שהיה  מי 
אלו  ועל  יושב  לישב  בקש  והעומד 
בכל  אפלה  חשך  ויהי  נאמר  הימים 
ראו  לא  ימים  שלשת  מצרים  ארץ 
איש את אחיו שלושת ימים אחרים 
יכול לעמוד  יושב לא היה  מי שהיה 
שהיה  ומי  לישב  יכול  אינו  והעומד 
נאמר  עליהן  לזקוף  יכול  אינו  רובץ 
ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים". 
ר"מ  הוכיח  ונוספים  אלו  ממדרשים 
אלשיך בספר 'תורת משה' שהחושך 
יש  אלא  האור  העדר  אינו  בבריאה 
בו ממש, וכן היא דעת הגר"א, וכ"כ 
הפסוק,  על  דבר'  ב'העמק  הנצי"ב 
והוכיח כן מדברי הגמרא בפסחים ב 
ע"ב "קריה רחמנא לחשוכא ופקדיה 
אליליא'. אולם לדעת הרס"ג )אמונות 
י  ג,  נבוכים  )מורה  והרמב"ם  ג(  א,  ודעות 
ועוד(, החושך אינו אלא העדר האור. 
לפסוק  בדבריהם  התייחסו  שניהם 
בישעיה מ"ה "יוצר אור ובורא חושך", 
שממנו עולה בפשטות שהחושך הוא 
כל  ופירשוהו  עצמה,  בפני  בריאה 

אחד בדרכו."
להיות  יכול  איך  להבין  ננסה  כעת 
עצמה,  בפני  בריאה  שהוא  חושך 
בבריאה,  שהיה  החושך  שאינו 
ואינו  לבריאה  קודם  היה  הוא  שהרי 
כפי  הזה  העולם  בתוך  להופיע  יכול 
שהופיע אז )ששם היה כביכול חסרון 
בעולם  מוחלט  חסרון  ואין  מוחלט, 
הזה(. על מנת לעשות זאת נדלג ליום 
הרביעי לבריאה, מובא במדרש שהיו 
 שני מאורות, השמש והירח, )חולין ס':( 

המאורות  שני  את  אלהים  "ויעש 
הגדול  המאור  את  וכתיב  הגדולים 
לפני  ירח  אמרה  הקטן  המאור  ואת 
מלכים  לשני  אפשר  רבש"ע  הקב"ה 
לכי  לה  אמר  אחד  בכתר  שישתמשו 

ומעטי את עצמך".
מובא ששני המאורות היו בעלי אותו 
הלבנה,  מיעוט  ולאחר  אור,  של  כח 
עד  לבוא.  לעתיד  נגנז  שלה  האור 
ה..."  הַַחמָּ כְּאֹור  בָנָה  ְּ הַל אֹור  ש"וְהָיָה 

)ישעיה ל', כ"ו(

כך  על  החיים  האור  מביא  כך 
במושבותם  אור  ישראל  לעם   שהיה 
היה  ישראל  בני  "ולכל  כג(  י',  )שמות 

אור וגו' דקדק לומר ולכל, לומר שכל 
אחד ואחד מישראל שהיה הולך לבית 
של  במושבותם  אור  לו  היה  המצרי 
המצריים או יכוין לומר אור זה מנין 
מוצאו ואמר שהוא אור במושבותם, 
מקראות  והרבה  אשר,  תיבת  וחסר 
יקצרו כן, והכוונה על דרך אומרם ז"ל 
)שם( כי הרשעים מתכסים ]בגיהנם[ 
המצרים  כיסה  אשר  והוא  בחושך, 
עליהם  הצדיקים  וכנגד  הרשעים, 
כצאת  ואוהביו  הוא  ברוך  ה'  יזרח 
השמש בגבורתו )שופטים ה לא(, ומאור 
מושבותם ליוה להם ה' ב"ה חלק א', 

והוא אומרו אור במושבותם".
כלומר שהיה אור וחושך בעירבוביה, 
כך שלעם ישראל היה אור בכל מקום 
למצרים  זאת  ולעומת  בו,  שהילכו 
אלא  רגיל  חושך  לא  אך  חושך,  היה 
כפול ומכופל )באר מי חיים פרשת בא פרק 
י( "ואכן זה היה נצרך במקום ישיבת 
באותו  ישראל  שיראו  כדי  המצרים 
שבמטמוניות,  מה  כל  הנפלא  האור 
אבל בארץ גושן במקום ישיבת ישראל 
לא היו צריכין לאותו אור והשתמשו 
באור החמה כמאז ולזה אמר הכתוב 
וימש חושך ויהי חושך אפילה כלומר 
חושך שיש בו ממש וכפול ומכופל עד 
שלא קמו איש מתחתיו שהיושב אינו 

יכול לעמוד וכו'".
כ"ח(:  )ק"ה,  בתהילים  שמובא  וכפי 
אֶת  מָרּו  וְֹלא  וַיְַּחִׁשְך  חֶֹׁשְך  "ָׁשלַח 

ְּדבָרֹו". פעמיים נאמר חושך.
שבעצם  להבין  ניתן  היטב  נעיין  אם 
נבע  בעצם  הזה  ה"מכופל"  החושך 
המיוחד  והלבנה  החמה  אור  מתוך 

שהיה לעם ישראל.
הנקראית  בטבע  תופעה  ישנה 
"התאבכות", זהו מצב שבו שני גלים 
על  אחד  רוכבים  מים(  קול,  )אור, 
יש שני מצבים,  ב"התאבכות"  השני, 
בונֵה,  מכוונים  אנו  ועליו  האחד 
זה  במקרה  בתיאום,  הגלים  כששני 
העליון,  הגל  של  חיובית  הכפלה  יש 
חזק  האור  אז  באור,  מדובר  אם 
כפליים מהמקור. לעומת זאת הכפלה 
שלילית של הגל התחתון, אם מדובר 
כפול  חושך  היא  התוצאה  אז  באור 
כלומר  הורסת  )השניה  מהמקור! 
גובה הגל הראשון הוא בתיאום הפוך 

יש  אזי  המקביל,  הגל  של  לתחתית 
המעלים  דבר  הורסת,  "התאבכות" 

לגמרי את הגלים(.
ניתן לראות זאת בדוגמאות להלן:

התאבכות בונה )חיובית ושלילית(, וביטול.

סכמה של שילוב שני מקורות אור בהתאמה.

התוצאה הנצפית לעין )"גלי" אור וחושך(

יתרה מכך, ע"י אשליה אופטית ניתן 
לכך  האנושית  הראייה  את  להביא 
בגלל  ודוקא  אור,  שיש  שבמקום 
האור הוא יחווה מצב של חושך, עד 

כדי כך שהוא יגביל את המתבונן.
אם מתמקדים במרכז המלבן משמאל 
העיגולים  צמתי  שכל  תחושה  ישנה 
בשטח  מתמלאים  האחרים  הלבנים 

כהה!
מוריד  אינו  זה  כל  שידיעת  כמובן 
מגודל הנס, הרי בשביל שכל זה יקרה 
בטבע של העולם הזה, הקב"ה נזקק 
להביא אל הטבע שבעולם את אותו 
שהתמעטה(,  )מהלבנה  הגנוז  האור 
החמה  אור  עם  יחד  אותה  להקביל 
חיובית,  בניה  חלקם  "גלים",  וליצור 
בנ"י  בהם  )במקומות  נפלא"  "אור 
היו - גם אם זה היה בתוך ביתו של 
מצרי( וחלקם בניה שלילית, בכל מה 

שסובב את המצריים, "חושך כפול".
פסוק  על  יהונתן  האהבת  מביא 

שאמרו  מה  עפ"י  לבאר  "נראה  כ"ג: 
והענין  כפול  החשך  שהיה  במדרש 
ביום  אפילו  היה  למצרים  כי  הוא 
בלילה  אפילו  היה  ולישראל  חשך 
אור  היה  ישראל  בני  ולכל  וזהו  אור 
היינו אפילו בלילה וזהו החשך הכפול 
שחושך של לילה שהיה ראוי להיות 
המצרים  אצל  היה  בלילה  לישראל 
ביום ונתקיים ע"י שניהם יום ולילה 
לא ישבותו שלזה הכל יום ולזה הכל 

לילה."
מוציא  הקב"ה  לבוא,  שלעתיד  ידוע 
שני המאורות, הרשעים שבדור,  את 
המיוחדת  בעוצמה  לעמוד  יוכלו  לא 
של של האור הזה וישרפו ממנה, אך 
וזאת  זה,  מאור  יהנו  הצדיקים  כל 
אמונתם  ידי  על  יכינו  שהם  משום 
הבורא,  עם  באחדות  להיות  ורצונם 
הזה  האור  לקיבול  המתאים  כלי 
הקודמת(,  בפרשה  שהבאנו  )כפי 
ח'( )ל"ו,  בתהילים  שמובא   כפי 

"ַמה יָָּקר ַחְסְּדָך אֱֹלִקים ּובְנֵי ָאדָם 
ִמֶּדֶׁשן  יְִרוְיֻן  יֱֶחָסיּון:  נֶָפיָך  כְּ צֵל  בְּ
ָך  י ִעְמּ יֶתָך וְנַַחל ֲעדָנֶיָך ַתְׁשֵקם: כִּ בֵּ

אֹוְרָך נְִרֶאה אֹור" ְמקֹור ַחיִּים בְּ

שבת שלום
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נא לשמור על
קדושת העלון.

יש לדאוג שלא יזרק לפח אלא
יאסף לגניזה.

נא להמנע מקריאת העלון בשעת
 התפילה וקריאת התורה.

לקבלת העלון יש לשלוח
aepropp@-דואר אלקטרוני ל

 smile.net.il
ובעז"ה העלון הבא יגיע

ישירות לתיבה.
ניתן להוריד את העלונים הקודמים 

מהאינטרנט בכתובת הבאה:
http://www.adamsmac.com/apd


