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שקוראי� כמוני היו אומרי� עליה שהיא פרשה ', �ֹא'פרשת השבוע שלנו היא פרשת 

  .כי היא מקלקלת לנו את הסדר הטוב של הטובי� והרעי�, שמוטב לה שלא תבֹא

ג� אלה וג� : שה� עושי� מעשי� דומי�) הנורמלי�(דרכ� של הטובי� והרעי� מ

ג� לאלה ; ג� אלה וג� אלה בטוחי� שה� הטובי�; אלה בטוחי� שה� הצודקי�

לפחות בעיני עצמ� ובעיני , וג� לאלה ישנ� הסברי� המצדיקי� את מעשיה�

טוב לו שהוא ו, זו השיטה המקובלת על פיה מתנהל לו העול�. ידידיה� הקרובי�

כדי שאנשי� יהיו , ע� יסורי מצפו#, חלילה, כדי שאנשי� לא יסתובבו " מתנהל כ! 

שלמי� ע� עצמ� וע� מעשיה� וכדי שהחלוקות הטבעיות של טובי� ורעי� לא 

  .תשתבשנה

  

היה צרי! ריבו# העול� להצדיק את מכות , כדי לשמור לנו על הסדר הטוב הזה

שפרעה האכזר הוא ג� מנוול גדול ביחסו לע�  ,מצרי� ולשכנע אותנו ללא קושי

וג� אי# הוא מבי# מה שאומרי� לו ומסרב בכל תוק$ , הבחירה המתענה תחת ידו

  .לשחרר את הטובי� מ# המעצר המנהלי בו ה� נתוני� על לא כל עוול בכפ�

  : שלנו ומקלקלת את הסדר' %ֹא'באה פרשת 

�ִתי אֹתַֹתי ֵאֶ�ה ְ�ִקְר�� �לְ ... י ֲאִני ִהְכַ�ְדִ�י ֶאת ִל���ִ  ]אל משה' אומר ה[ �ֹא ֶאל ַ
ְרעֹה"... ִ �ַמַע� ְלַמַע

  .)2"1', י, שמות( "ִויַדְעֶ�  ִ�י ֲאִני ְיהָֹוה... ְ�ַסֵ
ר ְ�&ְזֵני ִבְנָ# �ֶב� ִ�ְנָ# ֵאת ֲאֶ�ר ִהְתַעַ�ְלִ�י ְ�ִמְצַרִי 

  

, ה ללכת כבר אחרי המכות הקודמות'ת לחברזאת אומרת שפרעה היה אולי מוכ# לת

לא איפשר לו לוותר וסיפק לעצמו תואנות להמש! , אלא שידידנו הכביד את ליבו

אפילו לא בגלל ? כל זה למה. בכל מצרי�) לא אני בחרתי במילה הזאת(ההתעללות 

אפילו לא בגלל איזה רוע לב שכולנו חוטאי� בו מדי , איזה יצר נקמה בלתי מסופק

  .פע�

אלא כֵדי שמשה ידע על המעשי� המופלאי� האלה וג� ידאג להפי+ זאת ברדיו 

שידעו כול� כי  " ) שאנחנו כנראה חלק בלתי נפרד מה�(ובאינטרנט לבניו ובני בניו 

  . 'הוא ה

שכֵדי שנדע את העובדה , זה עושה לנו טוב לדעת!ָ , אז עכשיו שאנחנו יודעי�, נו

שלרוב� לא היה , לחסל את כל בכורי מצרי�ההיסטורית החשובה הזאת היה שווה 

ודאי דבר וחצי דבר ע� דור הבוני� והמייסדי� של פיתו� ורעמסס ובטח לא ע� 

  !?אמונותיה� היחודיות

אמרנו (עוד היינו מוצאי� לזה צידוקי� , א� לא היה מודיע שזו הסיבה לרצח, מילא
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בל ככה זה פשוט א, )כבר שבריאות הנפש מחייבת כל צד להיות בצד של הצודקי�

  .מקלקל לנו את הסדר הטוב 

וה� ניסו לפתור את , ל היה קושי ע� המסר המעט אכזרי הזה"נראה שג� לחכמינו ז

  :הקושי המוסרי בדר! המתאימה לה�

לומר לא היתה ממנו שיעשה תשובה  ]לצור! ענייננו, הרעי�[מכא� פתחו� פה למיני� : יוחנ�' אמר ר"

... יסת  פיה  של מיני : שמעו� ב� לקיש' אמר לו ר. ]עשות תשובהה לפרעה ל"ר הקבפֵש לא ִא [

שניה ושלישית ואינו חוזר בו והוא נועל לבו מ� , ה מתרה בו באד  פע  ראשונה"שהקב

ולא השגיח  ]בחמש המכות הראשונות[פעמי  ' ה ה"כיוו� ששיגר הקב, כ# פרעה הרשע... התשובה

הריני מוסי1 ל# טומאה על , # והכבדת את לב#אתה הקשית ערפ: ה"אמר לו הקב, על דבריו

  )ג, יג, מדרש שמות רבה( "טומאת#

 


