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ביה"כ אהל נחמה

שמות פרק ה-ו
ֹאמר אֲ דֹנָ י ל ָָמה
)כב( וַ ּי ָָׁשב מ ֶֹׁשה ֶאל ה' וַ ּי ַ
הֲ ֵרע ָֹתה ל ָָעם ַהז ֶּה ל ּ ָָמה ז ֶּה ְ ׁשל ְַח ּ ָתנִ י) :כג(
אתי ֶאל ּפַ ְרעֹה לְ ַד ּבֵ ר ִ ּב ְ ׁש ֶמ ָך ֵה ַרע ל ָָעם
ומ ָאז בָּ ִ
ּ ֵ
ָ
ּ
ֹאמר
ַהז ֶּה ְו ַהצֵ ּ ל לֹא ִהצַ ּ לְ ּ ָת ֶאת ַע ּ ֶמך) | :א( וַ י ֶ
ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ַע ּ ָתה ִת ְר ֶאה אֲ ֶׁשר ֶאעֱ ֶׂשה לְ פַ ְרעֹה
וביָד חֲ ז ָָקה יְ גָ ְר ֵׁשם
ִּכי ְביָד חֲ ז ָָקה יְ ַׁש ּלְ ֵחם ּ ְ
צו :ס )ב( וַ יְ ַד ּבֵ ר אֱ ל ִֹהים ֶאל מ ֶֹׁשה
ֵמ ַא ְר ֹ
ֹאמר ֵאלָיו אֲ נִ י ה') :ג( וָ ֵא ָרא ֶאל ַא ְב ָר ָהם
וַ ּי ֶ
וש ִמי ה' לֹא
ֶאל יִ ְצ ָחק וְ ֶאל יַעֲ קֹב ְּב ֵאל ַׁש ָ ּדי ּ ְ ׁ
ֹנו ַד ְע ִּתי ל ֶָהם:

רש"י

)כב( למה הרעתה לעם הזה  -ואם תאמר מה
איכפת לך ,קובל אני על ששלחתני:
)א( עתה תראה וגו'  -הרהרת על מדותי ,לא
כאברהם שאמרתי לו )בראשית כא יב( כי
ביצחק יקרא לך זרע ,ואחר כך אמרתי לו )שם
כב ב( העלהו לעולה ,ולא הרהר אחרי ,לפיכך
עתה תראה .העשוי לפרעה תראה ,ולא העשוי
למלכי שבעה אומות ,כשאביאם לארץ :כי ביד
חזקה ישלחם  -מפני ידי החזקה שתחזק עליו
ישלחם :וביד חזקה יגרשם מארצו  -על כרחם של
ישראל יגרשם ,ולא יספיקו לעשות להם צידה.
וכן הוא אומר )שמות יב לג( ותחזק מצרים על
העם למהר יגרשם ,ולא יספיקו לעשות להם צידה .וכן הוא אומר )שמות יב לג( ותחזק מצרים על
העם למהר לשלחם וגו') :ב( וידבר אלהים אל משה  -דבר אתו משפט על שהקשה לדבר ולומר )לעיל
ה כב( למה הרעותה לעם הזה :ויאמר אליו אני ה'  -נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני .ולא לחנם
שלחתיך כי אם לקיים דברי שדברתי לאבות הראשונים .ובלשון הזה מצינו שהוא נדרש בכמה
מקומות אני ה' נאמן ליפרע ,כשהוא אמור אצל עונש ,כגון )ויקרא יט יב( וחללת את שם אלהיך
אני ה' ,וכשהוא אמור אצל קיום מצות ,כגון )ויקרא כב לא( ושמרתם מצותי ועשיתם אותם אני ה',
נאמן ליתן שכר:

בראשית פרק טז פסוק ז
וַ יִ ּ ְמצָ ָא ּה ַמלְ ַא ְך ה' ַעל ֵעין ַה ּ ַמיִ ם ּבַ ּ ִמ ְדבָּ ר ַעל ָה ַעיִ ן ְ ּב ֶד ֶר ְך ׁש ּור:
בראשית פרק כח פסוק יג

רש"י

)יג( נצב עליו  -לשמרו :ואלהי יצחק  -אף על פי
ֹאמר אֲ נִ י ה' אֱ ל ֵֹהי
ְו ִה ּנֵה ה' נִ ָ ּצב ָעלָיו וַ ּי ַ
ַא ְב ָר ָהם ָא ִב ָ
יך וֵ אל ֵֹהי יִ ְצ ָחק ָה ָא ֶרץ אֲ ֶׁשר ַא ּ ָתה שלא מצינו במקרא שייחד הקב"ה שמו על
הצדיקים בחייהם לכתוב אלהי פלוני ,משום
ֶיה לְ ָך ֶא ּ ְתנ ֶּנָ ה ּולְ ז ְַר ֶע ָך:
ׁשֹכֵ ב ָעל ָ
שנאמר )איוב טו טו( הן בקדושיו לא יאמין ,כאן
ייחד שמו על יצחק לפי שכהו עיניו וכלוא היה בבית ,והרי הוא כמת ,ויצר הרע פסק ממנו:
שכב עליה  -קיפל הקב"ה כל ארץ ישראל תחתיו ,רמז לו שתהא נוחה ליכבש לבניו:
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