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פרשת וארא תשע"ד
ביטחון
שמות פרק ה

קוָק) :יח( וְ עַ ָה לְכ $עִ בְ ד $וְ תֶ בֶ  #א יִ "ָתֵ  ָלכֶ וְ תֹכֶ לְבֵ נִי
)יז( ַוֹאמֶ ר נ ְִרִ י אַ ֶ נ ְִרִ י עַ ל ֵ אַ ֶ א ְֹמ ִרי נֵלְ כָה נִזְ ְ חָ ה לַי ֹ
ִַראְֹ + $ט ֵרי בְ נֵי י ְִ* ָראֵ ל אֹתָ  ְ ָרע לֵאמֹר #א ִתגְ ְרעִ $מ(ִ בְ נֵיכֶ  ְ'בַ ר יוֹ ְ יוֹמ ֹו) :כ( ַוִפְ  ְ.ע $אֶ ת מֹ ֶ+ה וְ אֶ ת -הֲ רֹ
ִ ֵנ) :$יט( ו ְ
קוָק ֲעלֵיכֶ וְ י ְִֹ +ט אֲ  ֶ+ר ִהבְ אַ ְ ֶ +אֶ ת ֵריחֵ נ ְ $עֵ ינֵי פַ ְרעֹה
ֹאמר $אֲ לֵהֶ  י ֵֶרא יְ ֹ
נִ ָ1בִ י לִ ְק ָראתָ  ְ צֵ אתָ  מֵ אֵ ת ַ ְרעֹה) :כא( ַו ְ
$בְ עֵ ינֵי עֲבָ ָדיו לָתֶ ת חֶ ֶרב ְ י ָָד לְ הָ ְרגֵנ) :$כב( ַוָ ָ+ב מ ֶֹ+ה אֶ ל יְ קֹוָק ַוֹאמַ ר אֲ ֹדנָי לָמָ ה הֲ ֵרעֹתָ ה לָעָ  הַ  ֶ2ה לָ ָ3ה ֶ2ה ְ+ל ְַח ָנִי) :כג(
אתי אֶ ל ַ ְרעֹה לְ ַדֵ ר ִ ְ+מֶ  4הֵ ַרע לָעָ  הַ  ֶ2ה וְ הַ  ֵ1ל #א ִה ַ1ל ְָ אֶ ת עַ :4 ֶ3
$מֵ 5ז ָ ִ
שמות פרק ו

ַיְדֵ ר
רצ ֹו :ס )ב( ו ְְַ(+חֵ  $בְ יָד חֲ זָ ָקה ְיג ְָר  ֵ+מֵ ְ
)א( ַוֹאמֶ ר יְ קֹוָק אֶ ל מֹ ֶ+ה עַ ָה ִת ְראֶ ה אֲ ֶ+ר אֶ ע ֱֶ*ה לְ פַ ְרעֹה ִ י בְ יָד חֲ זָ ָקה י ַ
קוָק #א נו ַֹדעְ ִי לָהֶ ) :ד(
ִ +$מי יְ ֹ
קוָק) :ג( וָ אֵ ָרא אֶ ל -בְ ָרהָ  אֶ ל יִצְ חָ ק וְ אֶ ל ַי ֲעקֹב ְ אֵ ל ַ'ָ +י ְ
#הי אֶ ל מֹ ֶ+ה וַ ֹאמֶ ר אֵ לָיו אֲ נִי יְ ֹ
אֱ ִ
וְ גַ הֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת ְ ִר ִ
יתי ִא ָ לָתֵ ת לָהֶ  אֶ ת אֶ ֶר ְ :נָעַ  אֵ ת אֶ ֶרְ :מג ֵ9ריהֶ  אֲ ֶ+ר ָ.ר $בָ ) :8ה( וְ גַ אֲ נִי ָ+מַ עְ ִי אֶ ת נַאֲ ַקת ְ נֵי
יִ ְ* ָראֵ ל אֲ  ֶ+ר ִמצְ ַריִ מַ עֲבִ ִדי אֹתָ  וָ אֶ זְ ֹר אֶ ת ְ ִר ִ
אתי אֶ ְתכֶ  ִמ ַחַ ת ִסבְ #ת
יתי) :ו( לָכֵ אֱ מֹר לִ בְ נֵי ִי ְ* ָראֵ ל אֲ נִי ְיקֹוָק וְ הוֹצֵ ִ
יִיתי ָלכֶ
ִמצְ ַריִ  וְ ִה ַ1לְ ִי אֶ ְתכֶ  מֵ ֲעב ָֹדתָ  וְ גָ-לְ ִי אֶ ְתכֶ ִ זְ רוֹעַ נְט$יָה $בִ ְ+פָ ִטי  ְ.דֹלִי) :ז( וְ ל ַָק ְח ִי אֶ ְתכֶ לִי לְעָ  וְ הָ ִ
ידעְ ֶ ִ י אֲ נִי ְי ֹ
ֵא#הי וִ ַ
ל ִ
אתי
5ר :אֲ ֶ+ר נ ָָ* ִ
אתי אֶ ְתכֶ אֶ ל הָ ֶ
ק ָוק אֱ #הֵ יכֶ הַ 3ו ִֹציא אֶ ְתכֶ ִמ ַחַ ת ִסבְ לוֹת ִמצְ ָריִ ) :ח( וְ הֵ בֵ ִ
אֶ ת י ִָדי לָתֵ ת אֹתָ  8לְ -בְ ָרהָ  לְ יִצְ חָ ק $לְ ַי ֲעקֹב וְ נָתַ ִי אֹתָ ָ 8ל ֶכ מו ָֹר ָ+ה אֲ נִי יְ קֹוָ ק) :ט( ַוי ְַדֵ ר מֹ ֶ+ה ֵ אֶ ל ְ נֵי ִי ְ* ָראֵ ל וְ #א ְ ָ+מע$
ַיְדֵ ר יְ קֹוָק אֶ ל מ ֶֹ+ה (ֵאמֹר) :יא( ֹא ַדֵ ר אֶ ל ַ ְרעֹה מֶ לֶ< ִמצְ ָריִ וִ יַ( ַ+ח אֶ ת ְ נֵי
אֶ ל מ ֶֹ+ה ִמ;ֹצֶ ר ר$חַ $מֵ ֲעב ָֹדה ָק ָ+ה :פ )י( ו ַ
פַרעֹה וַאֲ נִי ע ֲַרל ְ*פָ תָ יִ:
ַיְדֵ ר מֹ ֶ+ה לִ פְ נֵי יְ קֹוָק לֵאמֹר הֵ  ְ נֵי י ְִ* ָראֵ ל #א ְ ָ+מע $אֵ לַי וְ אֵ י< י ְִ+מָ עֵ נִי ְ
רצ ֹו) :יב( ו ַיִ ְ* ָראֵ ל מֵ ְ
רש"י

)א( עתה תראה וגו' = הרהרת על מדותי ,לא כאברה שאמרתי לו )בראשית כא יב( כי ביצחק יקרא ל@ זרע ,ואחר כ@
אמרתי לו )ש כב ב( העלהו לעולה ,ולא הרהר אחרי ,לפיכ@ עתה תראה .העשוי לפרעה תראה ,ולא העשוי למלכי שבעה
אומות ,כשאביא לאר ::כי ביד חזקה ישלח = מפני ידי החזקה שתחזק עליו ישלח :וביד חזקה יגרש מארצו = על
כרח של ישראל יגרש ,ולא יספיקו לעשות לה צידה .וכ הוא אומר )שמות יב לג( ותחזק מצרי על הע למהר לשלח
וגו') :ב( וידבר אלהי אל משה = דבר אתו משפט על שהקשה לדבר ולומר )לעיל ה כב( למה הרעותה לע הזה :ויאמר
אליו אני ה' = נאמ לשל שכר טוב למתהלכי לפני .ולא לחנ שלחתי@ כי א לקיי דברי שדברתי לאבות הראשוני.
ובלשו הזה מצינו שהוא נדרש בכמה מקומות אני ה' נאמ ליפרע ,כשהוא אמור אצל עונש ,כגו )ויקרא יט יב( וחללת את
ש אלהי@ אני ה' ,וכשהוא אמור אצל קיו מצות ,כגו )ויקרא כב לא( ושמרת מצותי ועשית אות אני ה' ,נאמ לית
שכר) :ג( וארא = אל האבות :באל שדי = הבטחתי הבטחות ובכול אמרתי לה אני אל שדי :ושמי ה' לא נודעתי לה =
לא הודעתי אי כתיב כא אלא לא נודעתי לא נכרתי לה במדת אמתות שלי שעליה נקרא שמי ה' נאמ לאמת דברי ,שהרי
הבטחתי ולא קיימתי) :ד( וג הקמתי את בריתי וגו' = וג כשנראיתי לה באל שדי הצבתי והעמדתי בריתי ביני
וביניה :לתת לה את אר כנע = לאברה בפרשת מילה נאמר )בראשית יז א( אני אל שדי וגו') ,בראשית יז ח( ונתתי ל@
ולזרע@ אחרי@ את אר :מגורי@ ,ליצחק )בראשית כו ג( כי ל@ ולזרע@ את את כל הארצות האל והקימותי את השבועה
אשר נשבעתי לאברה ,ואותה שבועה שנשבעתי לאברה באל שדי ,אמרתי ליעקב )בראשית לה יא = יב( אני אל שדי פרה
ורבה וגו' ואת האר :אשר וגו' ,הרי שנדרתי לה ולא קיימתי) :ה( וג אני = כמו שהצבתי והעמדתי הברית יש עלי לקיי,
לפיכ@ שמעתי את נאקת בני ישראל הנואקי :אשר מצרי מעבדי את ואזכר = אותו הברית .כי בברית בי הבתרי
אמרתי לו )בראשית טו יד( וג את הגוי אשר יעבודו ד אנכי) :ו( לכ = על פי אותה השבועה :אמר לבני ישראל אני ה' =
הנאמ בהבטחתי :והוצאתי אתכ = כי כ הבטחתיו )ש ש( ואחרי כ יצאו ברכוש גדול :סבלת מצרי = טורח משא
מצרי) :ח( נשאתי את ידי = הרימותיה להשבע בכסאי) :ט( ולא שמעו אל משה = לא קבלו תנחומי :מקצר רוח = כל מי
שהוא מיצר ,רוחו ונשימתו קצרה ואינו יכול להארי@ בנשימתו .קרוב לעני זה שמעתי פרשה זו מרבי ברו@ ברבי אליעזר,
והביא לי ראיה ממקרא זה )ירמיהו טז כא( )כי( בפע הזאת אודיע את ידי ואת גבורתי וידעו כי שמי ה' ,למדנו
כשהקב"ה מאמ את דבריו אפילו לפורענות מודיע ששמו ה' ,וכל שכ האמנה לטובה .ורבותינו דרשוהו לעני של מעלה,
שאמר משה )לעיל ה כב( למה הרעותה ,אמר לו הקב"ה חבל על דאבדי ולא משתכחי .יש לי להתאונ על מיתת האבות,
הרבה פעמי נגליתי אליה באל שדי ולא אמרו לי מה שמ@ ,ואתה אמרת )לעיל ג יג( מה שמו מה אומר אליה :וג
הקמתי וגו' = וכשבקש אברה לקבור את שרה לא מצא קבר עד שקנה בדמי מרובי ,וכ ביצחק ערערו עליו על הבארות
אשר חפר ,וכ ביעקב )בראשית לג יט( ויק את חלקת השדה ,לנטות אהלו ,ולא הרהרו אחר מדותי ,ואתה אמרת )ה כב(
למה הרעותה .ואי המדרש מתיישב אחר המקרא מפני כמה דברי אחת ,שלא נאמר ,ושמי ה' לא שאלו לי .וא תאמר לא
הודיע שכ@ שמו ,הרי תחלה כשנגלה לאברה בי הבתרי נאמר )בראשית טו ז( אני ה' אשר הוצאתי@ מאור כשדי.
ועוד ,היא@ הסמיכה נמשכת בדברי שהוא סומ@ לכא )פסוק ה( וג אני שמעתי וגו' )פסוק ו( לכ אמור לבני ישראל .לכ@
אני אומר יתיישב המקרא על פשוטו דבר דבור על אופניו ,והדרשה תדרש ,שנאמר )ירמיה כג כט( הלא כה דברי כאש נא
ה' וכפטיש יפוצ :סלע ,מתחלק לכמה ניצוצות) :יב( ערל שפתי = אטו שפתי .וכ כל לשו ערלה אני אומר שהוא אטו
)ירמיה ו י( ערלה אזנ ,אטומה משמוע) ,ירמיה ט כה( ערלי לב ,אטומי מהבי) ,חבקוק ב טז( שתה ג אתה והערל,
והאט משכרות כוס הקללה .ערלת בשר ,שהגיד אטו ומכוסה בה) .ויקרא יט כג( וערלת ערלתו ,עשו לו אוט וכיסוי
איסור ,שיבדיל בפני אכילתו) ,ש( שלש שני יהיה לכ ערלי ,אטו ומכוסה ומובדל מלאכלו :ואי ישמעני פרעה = זה
אחד מעשרה קל וחומר שבתורה:

