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פרשת שמות תשפ"ב
עבודת מצרים ובטחון בה'
מוקדש לז"נ נחמן בן משה יצחק ז"ל (ע"י יצחק מאיר בן הרב משה דוד)
בראשית פרק יב פסוק א

ּומבֵ ית ָאבִ יָך ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ ֶשר ַא ְר ֶאךָ:
ּומּמֹו ַל ְד ְתָך ִ
וַי ֹּאמֶ ר ה' ֶאל ַאבְ ָרם לְֶך לְָך ֵמ ַא ְרצְ ָך ִ
רש"י

לך לך  -להנאתך ולטובתך ,ושם אעשך לגוי גדול ,וכאן אי אתה זוכה לבנים .ועוד שאודיע טבעך בעולם:
בראשית פרק לה

ּומלָכִ ים ֵמחֲ ָלצֶ יָך ֵיצֵ אּו( :יב) וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ אֲ ֶשר נ ַָת ִתי
ּוק ַהל ּגֹויִ ם י ְִהיֶה ִמּמֶ ָך ְ
ֹלהים אֲ נִ י ֵאל שַ דַ י פְ ֵרה ְּורבֵ ה ּגֹוי ְ
(יא) וַי ֹּאמֶ ר לֹו אֱ ִ
לְאבְ ָרהָ ם ּו ְל ִיצְ חָ ק לְָך ֶא ְת ֶננָה ּו ְלז ְַרעֲָך ַאחֲ ֶריָך ֶא ֵתן ֶאת הָ ָא ֶרץ:
ַ
בראשית פרק מט

אֹותם וַ י ֹּאמֶ ר אֲ ֵל ֶהם אֲ נִי נֶאֱ סָ ף ֶאל עַ ִּמי ִק ְברּו א ִֹּתי ֶאל אֲ ב ָֹּתי ֶאל ַה ְּמעָ ָרה אֲ ֶשר ִב ְש ֵדה עֶ פְ רֹון ַה ִח ִתי( :ל) בַ ְּמעָ ָרה אֲ שֶ ר
(כט) וַיְ צַ ו ָ
בִ ְשדֵ ה הַ ּמַ כְ ֵפלָ ה אֲ שֶ ר עַ ל פְ נֵי מַ ְמ ֵרא בְ ֶא ֶרץ כְ נָעַ ן אֲ שֶ ר ָקנָה ַאבְ ָרהָ ם ֶאת הַ שָ ֶדה ֵמ ֵאת עֶ פְ רֹּן ַה ִח ִתי ַלאֲ חז ַַּת ָקבֶ ר( :לא) ָש ָּמה ָקבְ רּו
ֶאת ַאבְ ָרהָ ם וְ ֵאת שָ ָרה ִא ְשתֹו שָ ּמָ ה ָקבְ רּו ֶאת ִיצְ חָ ק וְ ֵאת ִר ְב ָקה ִא ְשתֹו וְ שָ ָּמה ָקבַ ְר ִתי ֶאת ל ֵָאה:
ישעיהו פרק כו פסוק ד

בִ ְטחּו בַ ה' עֲדֵ י עַ ד כִ י ְביָּה ה' צּור עֹול ִָמים:
תהלים פרק פד פסוק יג

ה' צְ בָ אֹות ַא ְש ֵרי ָאדָ ם בֹּטֵ חַ בָ ְך:
שמות פרק ב

ֹלהים ִמן ָה ֲעבֹּדָ ה:
(כג) וַיְ ִהי בַ י ִָמים הָ ַר ִבים הָ הֵ ם ַויָמָ ת ֶמלְֶך ִמצְ ַר ִים ַוי ֵָאנְחּו בְ נֵי ִי ְש ָר ֵאל ִמן ָה ֲעב ָֹּדה ַויִזְ עָ קּו וַ ַתעַ ל ַשוְ עָ ָתם ֶאל ָהאֱ ִ
ֹלהים ֶאת בְ ִריתֹו ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֶאת ִי ְצ ָחק וְ ֶאת ַי ֲעקֹּב( :כה) ַוי ְַרא אֱ ֹל ִהים ֶאת ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל
ֹלהים ֶאת נַאֲ ָק ָתם ַויִזְ כֹּר אֱ ִ
(כד) וַ ִי ְשמַ ע אֱ ִ
ֹלהים:
וַ יֵדַ ע אֱ ִ
שמות פרק ג

לְאְך
ֹלהים ח ֵֹּרבָ ה( :ב) וַ י ֵָרא ַמ ַ
(א) ּומֹּשֶ ה ָהיָה רֹּעֶ ה ֶאת צ ֹּאן יִ ְתרֹו ח ְֹּתנֹו כ ֵֹּהן ִמ ְדיָן וַ ִינְ הַ ג ֶאת הַ צ ֹּאן ַא ַחר הַ ִּמ ְדבָ ר ַויָב ֹּא ֶאל ַהר ָהאֱ ִ
ֹּאמר מ ֶֹּשה ָאסז ָרה נָא וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת ַה ַּמ ְר ֶאה
ה' ֵאלָ יו בְ לַבַ ת ֵאש ִמתֹוְך הַ ְסנֶה ַוי ְַרא וְ ִהנֵה ַה ְסנֶה בֹּעֵ ר בָ ֵאש וְ הַ ְסנֶה ֵאינֶנּו אז כָל( :ג) וַי ֶ
ֹּאמר ִהנֵנִ י:
ֹּאמר מ ֶֹּשה מֹּשֶ ה וַי ֶ
ֹלהים ִמתֹוְך ַה ְסנֶה וַ י ֶ
הַ ָּגדֹּל הַ ֶַּ ה מַ דּועַ ל ֹּא יִבְ עַ ר ַה ְסנֶה( :ד) ַוי ְַרא ה' כִ י סָ ר ל ְִראֹות ַוי ְִק ָרא ֵא ָליו אֱ ִ
ֹלהי ָא ִביָך
ֹּאמר ָאנֹּכִ י אֱ ֵ
עֹומד עָ לָ יו ַא ְד ַמת ק ֶֹּדש הּוא( :ו) וַי ֶ
(ה) וַי ֹּאמֶ ר ַאל ִת ְק ַרב הֲ ֹלם שַ ל נְעָ לֶ יָך מֵ עַ ל ַרגְ לֶיָך כִ י ַהּמָ קֹום אֲ שֶ ר ַא ָתה ֵ
יתי ֶאת עֳנִי עַ ִּמי
ֹּאמר ה' ָראֹּה ָר ִא ִ
ֹלהים( :ז) וַי ֶ
ֹלהי ִי ְצחָ ק ֵואֹלהֵ י ַי ֲעקֹּב ַוי ְַס ֵתר מ ֶֹּשה פָ נָיו כִ י י ֵָרא ֵמהַ בִ יט ֶאל ָהאֱ ִ
אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם אֱ ֵ
אֲ שֶ ר בְ ִמצְ ָריִם וְ ֶאת צַ ע ֲָק ָתם שָ מַ עְ ִתי ִמפְ נֵי נֹּגְ שָ יו כִ י יָדַ עְ ִתי ֶאת מַ כְ אֹּבָ יו( :ח) ו ֵָא ֵרד ל ְַה ִצילֹו ִמיַד ִמ ְצ ַריִם ּול ְַהעֲֹלתֹו ִמן ָה ָא ֶרץ הַ ִהוא
בּוסי( :ט) וְ עַ ָתה ִהנֵה צַ ע ֲַקת
ּודבָ ש ֶא ל ְמקֹום ַהכְ ַנעֲנִ י וְ ַה ִח ִתי וְ ָהאֱ מ ִֹּרי וְ ַהפְ ִרִַּ י וְ ַה ִחּוִ י וְ ַה ְי ִ
ֶאל ֶא ֶרץ טֹובָ ה ְּורחָ בָ ה ֶאל ֶא ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְ
יתי ֶאת ַהלַחַ ץ אֲ שֶ ר ִמצְ ַריִם ֹלחֲ צִ ים א ָֹּתם( :י) וְ עַ ָתה ְלכָ ה וְ ֶא ְשלָחֲ ָך ֶאל פ ְַרעֹּה וְ הֹוצֵ א ֶאת עַ ִּמי בְ נֵי
בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל בָ ָאה ֵאלָי וְ גַם ָר ִא ִ
אֹוציא ֶאת ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם( :יב) וַ י ֹּאמֶ ר כִ י
ֹלהים ִמי ָאנֹּכִ י כִ י ֵאלְֵך ֶאל פ ְַרעֹּה וְ כִ י ִ
יִ ְש ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ָריִם( :יא) וַי ֹּאמֶ ר מֹּשֶ ה ֶאל ָהאֱ ִ
ֹלהים עַ ל ָה ָהר ַהֶַּה:
ֶא ְהיֶה עִ ּמָ ְך וְ זֶ ה לְָך ָהאֹות כִ י ָאנֹּכִ י ְשלַ ְח ִתיָך ְבהֹוצִ יאֲ ָך ֶאת הָ עָ ם ִמ ִּמצְ ַריִם ַתעַ ְבדּון ֶאת ָהאֱ ִ
רש"י

(א) אחר המדבר  -להתרחק מן הגזל שלא ירעו בשדות אחרים :אל הר האלהים  -על שם העתיד( :ב) בלבת אש  -בשלהבת
אש לבו של אש ,כמו (דברים ד יא) לב השמים( ,שמואל ב יח יד) בלב האלה ,ואל תתמה על התי"ו ,שיש לנו כיוצא בו
(יחזקאל טז ל) מה אמולה לבתך :מתוך הסנה  -ולא אילן אחר ,משום עמו אנכי בצרה (תהילים צא טו) :אכל  -נאכל ,כמו
(דברים כא ג) לא עבד בה ,אשר לקח משם (בראשית ג כג)( :ג) אסרה נא  -אסורה מכאן להתקרב שם( :ה) של  -שלוף והוצא,
כמו (דברים יט ה) ונשל הברזל( ,דברים כח מ) כי ישל זיתך :אדמת קדש הוא  -המקום( :ז) כי ידעתי את מכאביו  -כמו
(לעיל ב כה) וידע אלהים ,כלומר כי שמתי לב להתבונן ולדעת את מכאוביו ולא העלמתי עיני ולא אאטום את אזני
מצעקתם( :י) ועתה לכה ואשלחך אל פרעה  -ואם תאמר מה תועיל ,והוצא את עמי ,יועילו דבריך ותוציאם משם:
(יא) מי אנכי  -מה אני חשוב לדבר עם המלכים :וכי אוציא את בני ישראל  -ואף אם חשוב אני ,מה זכו ישראל שתעשה להם
נס ואוציאם ממצרים( :יב) ויאמר כי אהיה עמך  -השיבו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון ,שאמרת מי אנכי כי אלך אל
פרעה ,לא שלך היא ,כי אם משלי ,כי אהיה עמך ,וזה המראה אשר ראית בסנה לך האות כי אנכי שלחתיך ,וכדאי אני להציל
כאשר ראית הסנה עושה שליחותי ואיננו אוכל ,כך תלך בשליחותי ואינך ניזוק .וששאלת מה זכות יש לישראל שיצאו
ממצרים ,דבר גדול יש לי על הוצאה זו ,שהרי עתידים לקבל התורה על ההר הזה לסוף שלושה חדשים שיצאו ממצרים .דבר
אחר כי אהיה עמך וזה שתצליח בשליחותך לך האות על הבטחה אחרת שאני מבטיחך ,שכשתוציאם ממצרים תעבדון אותי
על ההר הזה ,שתקבלו התורה עליו והיא הזכות העומדת לישראל .ודוגמת לשון זה מצינו (ישעיהו לז ל) וזה לך האות אכול
השנה ספיח וגו' ,מפלת סנחריב תהיה לך אות על הבטחה אחרת שארצכם חרבה מפירות ואני אברך הספיחים:
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בראשית פרק ח פסוק א

רּוח עַ ל ָה ָא ֶרץ וַ ָישֹּכּו ַה ָּמיִ ם:
ֹלהים ַ
ֹלהים ֶאת נֹּחַ וְ ֵאת ָכל ַה ַחיָה וְ ֶאת כָ ל הַ בְ ֵהמָ ה אֲ שֶ ר ִאתֹו בַ ֵתבָ ה ַו ַיעֲבֵ ר אֱ ִ
וַ יִזְ כֹּר אֱ ִ
רש"י

ויזכור אלהים  -זה השם מדת הדין הוא ,ונהפכה למדת רחמים על ידי תפלת הצדיקים ,ורשעתן של רשעים הופכת מדת
רחמים למדת הדין ,שנאמר (בראשית ו ה) וירא ה' כי רבה רעת האדם וגו' ויאמר ה' אמחה ,והוא שם מדת רחמים :ויזכור
אלהים את נח וגו'  -מה זכר להם לבהמות ,זכות שלא השחיתו דרכם קודם לכן ושלא שמשו בתיבה :ויעבר אלהים רוח -
רוח תנחומין והנחה עברה לפניו :על הארץ  -על עסקי הארץ :וישכו  -כמו (אסתר ב א) כשוך חמת המלך לשון הנחת חמה:
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