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 ו-שמות פרק ה

ב) כב( ה ַּוָיׁשָ  ָלָמה ֲאֹדָני ַּויֹאַמר 'ה ֶאל ֹמׁשֶ
ַלְחָתִני ֶּזה ָּלָמה ַּהֶזה ָלָעם ֲהֵרֹעָתה ) כג( :ּׁשְ

ֶמך ְּלַדֵבר ַּפְרֹעה ֶאל ָּבאִתי ּוֵמָאז ִָבׁשְ  ָלָעם ֵהַרע ּ
ִּהַצְלָת לֹא ְּוַהֵצל ַּהֶזה ַָעֶמך ֶאת ּ  ַּויֹאֶמר) א( | :ּ

ה ֶאל 'ה ר ִתְרֶאה ַּעָתה ֹמׁשֶ ה ֲאׁשֶ  ְלַפְרֹעה ֶאֱעׂשֶ
ְלֵחם ֲחָזָקה ְבָיד ִּכי ם ֲחָזָקה ּוְבָיד ְּיׁשַ  ְיָגְרׁשֵ

ה ֶאל ֱאלִֹהים ַּוְיַדֵבר) ב(    ס    :ֵמַאְרצֹו  ֹמׁשֶ
 ַאְבָרָהם ֶאל ָוֵאָרא) ג( :'ה ֲאִני ֵאָליו ַּויֹאֶמר

ָדי ְּבֵאל ַיֲעֹקב ְוֶאל ִיְצָחק ֶאל ִמי ּׁשַ  לֹא 'ה ּוׁשְ
 :ָלֶהם ּנֹוַדְעִתי

 

 י"רש
 מה תאמר ואם - הזה לעם הרעתה למה) כב(

 :ששלחתני על אני קובל, לך איכפת
 לא, מדותי על הרהרת -' וגו תראה עתה) א(

 כי) יב כא בראשית (לו שאמרתי כאברהם
 שם (לו אמרתי כך ואחר, זרע לך יקרא ביצחק

 לפיכך, אחרי הרהר ולא, לעולה העלהו) ב כב
 העשוי ולא, תראה לפרעה העשוי. תראה עתה

 ביד כי :לארץ כשאביאם, אומות שבעה למלכי

 עליו שתחזק החזקה ידי מפני - ישלחם חזקה
 של כרחם על - מארצו יגרשם חזקה וביד :ישלחם
. צידה להם לעשות יספיקו ולא,  יגרשםישראל

  על מצרים ותחזק) לג יב שמות (אומר הוא וכן
 על מצרים ותחזק) לג יב שמות (אומר הוא וכן. צידה להם לעשות יספיקו ולא, יגרשםלמהר  העם
 לעיל (ולומר לדבר שהקשה על משפט אתו דבר - משה אל אלהים וידבר) ב( :'וגו לשלחם למהר העם

 לחנם ולא. לפני למתהלכים טוב שכר לשלם נאמן - 'ה אני אליו ויאמר :הזה לעם הרעותה למה) כב ה
 בכמה נדרש שהוא מצינו הזה ובלשון. הראשונים לאבות שדברתי דברי לקיים אם כי שלחתיך
 אלהיך שם את וחללת) יב יט ויקרא (כגון, עונש אצל אמור כשהוא, ליפרע נאמן' ה אני מקומות

', ה אני אותם ועשיתם מצותי ושמרתם) לא כב ויקרא (כגון, מצות קיום לאצ אמור וכשהוא', ה אני
 :שכר ליתן נאמן
 

 בראשית פרק טז פסוק ז 

ַּוִיְמָצָאה ַּבִמְדָבר ַּהַמִים ֵעין ַעל 'ה ְַמְלַאך ּ ּ ְְבֶדֶרך ָהַעִין ַעל ּ  : ּׁשור ּ
 

 בראשית פרק כח פסוק יג 

 ֱאלֵֹהי 'ה ֲאִני ַּויֹאַמר ָעָליו ִּנָצב 'ה ְּוִהֵנה
ר ָהָאֶרץ ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ָָאִביך ַאְבָרָהם  ַּאָתה ֲאׁשֶ

ֶּאְתֶנָנה ְָלך ָעֶליָה ׁשֵֹכב ָוְלַזְרֶעך ּ ּ: 

  י"רש
 פי על אף - יצחק ואלהי :לשמרו - עליו נצב) יג(

 על שמו ה"הקב שייחד במקרא מצינו שלא
 משום, פלוני אלהי לכתוב בחייהם הצדיקים

 כאן, יאמין לא בקדושיו הן) טו טו איוב (שנאמר

 :ממנו פסק הרע ויצר, כמת הוא והרי, בבית היה וכלוא עיניו שכהו לפי יצחק על שמו ייחד
 :לבניו ליכבש נוחה שתהא לו רמז, תחתיו ישראל ארץ כל ה"הקב קיפל - עליה שכב

 
 

 

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by 

Dr. Bernard & Robin Cohen, Milwaukee 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, 
or to sign-up to receive sources in advance. 

 

Visit www.WebYeshiva.org to sign up for the free 14-day trial of  
Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 
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