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פרשת וארא תשפ"ב
בחירה חופשית של המצרים
לע"נ ר' יהודה לייב בן מנחם הלוי ומרת גולדה בת יצחק יהודה הלוי ז"ל
שמות פרק ז

יאָך( :ב) ַא ָתה ְת ַדבֵ ר ֵאת ָכל אֲ ֶשר אֲ צַ וֶ ָך וְ ַאהֲ רֹּן
ֹלהים ְל ַפ ְרעֹּה וְ ַאהֲ רֹּן ָא ִּחיָך ִּי ְהיֶה נ ְִּב ֶ
(א) וַי ֹּאמֶ ר יְֹקוָֹק ֶאל מֹּשֶ ה ְר ֵאה נ ְַת ִּתיָך אֱ ִּ
את ַֹּתי וְ ֶאת מופְ ַתי ְב ֶא ֶרץ
יתי ֶאת ֹּ
ָא ִּחיָך יְדַ בֵ ר ֶאל ַפ ְרעֹּה וְ ִּשלַח ֶאת בְ נֵי י ְִּש ָר ֵאל מֵ ַא ְרצו( :ג) וַאֲ נִּ י ַא ְֹקשֶ ה ֶאת לֵב פ ְַרעֹּה וְ ִּה ְרבֵ ִּ
פִָים
אתי ֶאת ִּצ ְבא ַֹּתי ֶאת עַ ִּמי ְבנֵי ִּי ְש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם ִּב ְש ִּ
ִּמצְ ָריִּ ם( :ד) וְ ל ֹּא י ְִּש ַמע אֲ ֵל ֶכם פ ְַרעֹּה וְ נ ַָת ִּתי ֶאת י ִָּדי בְ ִּמצְ ָריִּ ם וְ הוצֵ ִּ
אתי ֶאת ְבנֵי י ְִּש ָר ֵאל ִּמתו ָכם( :ו) ַויַעַ ש מ ֶֹּשה וְ ַאהֲ רֹּן כַאֲ שֶ ר
גְ דֹּלִּים( :ה) וְ י ְָדע ו ִּמצְ ַריִּם כִּ י אֲ נִּי יְ ֹקוָֹק ִּב ְנִ ִֹּּתי ֶאת י ִָּדי עַ ל ִּמצְ ָריִּם וְ הוצֵ ִּ
מנִּים ָשנָה ְב ַד ְב ָרם ֶאל פ ְַרעֹּה:
וש ֹּ
צִּ וָה יְ ֹקוָֹק א ָֹּתם כֵ ן עָ שו( :ז) ומֹּשֶ ה בֶ ן ְשמֹּנִּ ים שָ נָה וְ ַאהֲ רֹּן בֶ ן שָ ֹלש ְ
רש"י

רמב"ן

(ג) ואני אקשה את לב פרעה  -אמרו במדרש רבה (שמו"ר ה
(א) נתתיך אלהים לפרעה  -שופִ ורודה לרדותו במכות
ו) גילה לו שהוא עתיד לחזֹק את לבו בעבור לעשות בו הדין,
ויסורין :יהיה נביאך  -כתרגומו מתורגמנך ,וכן כל לשון
תחת שהעבידם בעבודה ֹקשה .ועוד שם (יג ד) כי אני הכבדתי
נבואה אדם המכריז ומשמיע לעם דברי תוכחות ,והוא
את לבו (להלן י א) ,אמר רבי יוחנן מכאן פתחון פה למינין
מגזרת (ישעיה נז יִ) ניב שפתים( ,משלי י לא) ינוב חכמה,
ויכל מהתנבות דשמואל (א' י יג) .ובלעז ֹקוראין לו פרֹקייר"א לומר לא היתה ממנו שיעשה תשובה .אמר רבי שמעון בן
לֹקיש יסתם פיהם של מינין ,אלא אם ללצים הוא יליץ
[מליץ ומִיף]( :ב) אתה תדבר  -פעם אחת כל שליחות
(משלי ג לד) ,מתרה בו פעם ראשונה ושניה ושלישית ואינו
ושליחות כפי ששמעתו מפי ,ואהרן אחיך ימליצנו ויִעימנו
חוזר בו והוא נועל בו דלת מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה
באזני פרעה( :ג) ואני אקשה  -מאחר שהרשיע והתריס
שחִא .כך פרעה הרשע ,כיון ששגר הֹקדוש ברוך הוא אצלו
כנגדי ,וגלוי לפני שאין נחת רוח באומות עובדי עבודה זרה
חמש פעמים ולא השגיח על דבריו ,אמר לו הֹקדוש ברוך הוא
לתת לב שלם לשובִ ,וב לי שיתֹקשה לבו למען הרבות בו
אותותי ותכירו אתם את גבורותי .וכן מדתו של הֹקדוש ברוך אתה הֹקשית את ערפך והכבדת את לבך ,הריני מוסיף לך
ִומאה על ִומאתך :והנה פירשו בשאלה אשר ישאלו הכל,
הוא מביא פורענות על האומות עובדי עבודה זרה כדי
שישמעו ישראל וייראו ,שנאמר (צפניה ג ו) הכרתי גוים נשמו אם השם הֹקשה את לבו מה פשעו ,ויש בו שני ִעמים
פנותם וגו'( ,שם ז) אמרתי אך תיראי אותי תֹקחי מוסר ,ואף ושניהם אמת .האחד ,כי פרעה ברשעו אשר עשה לישראל
רעות גדולות חנם ,נתחייב למנוע ממנו דרכי תשובה ,כאשר
על פי כן בחמש מכות הראשונות לא נאמר ויחזֹק ה' את לב
באו בזה פסוֹקים רבים בתורה ובכתובים ,ולפי מעשיו
פרעה ,אלא ויחזֹק לב פרעה( :ה) את ידי  -יד ממש להכות
בהם )ִ( :מופת  -אות להודיע שיש צורך במי ששולח אתכם :הראשונים נדון .והִעם השני ,כי היו חצי המכות עליו
בפשעו ,כי לא נאמר בהן רֹק ויחזֹק לב פרעה (להלן פסוֹק יג,
כב ,ח ִו) ,ויכבד פרעה את לבו (להלן ח כח ִ ,ז) .הנה לא רצה לשלחם לכבוד השם ,אבל כאשר גברו המכות עליו ונלאה
לסבול אותם ,רך לבו והיה נמלך לשלחם מכובד המכות ,לא לעשות רצון בוראו .ואז הֹקשה השם את רוחו ואמץ את לבבו
למען ספר שמו ,כענין שכתוב והתגדלתי והתֹקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וגו' (יחזֹקאל לח כג) :ואשר אמר ֹקודם המכות
(לעיל ד כא) ואני אחזֹק את לבו ולא ישלח את העם ,יודיע למשה העתיד לעשות בו במכות האחרונות ,כענין שאמר (לעיל ג
יִ) ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך .וזה ִעם ואני אֹקשה את לב פרעה והרבתי את אותותי ,כלומר
שאֹקשה לבו למען רבות מופתי בארץ מצרים .כי בחמש מכות האחרונות גם בִביעת הים נאמר ויחזֹק ה' (להלן יד ח) ,כי לב
מלך ביד ה' על כל אשר יחפוץ יִנו (משלי כא א):
רמב"ם הלכות תשובה פרק ו
[א] פסוֹקים הרבה יש בתורה ובדברי נביאים שהן נראין כסותרין עיֹקר זה ונכשלין בהן רוב האדם ויעלה על דעתן מהן שהֹקב"ה
הוא גוזר על האדם לעשות רעה או ִובה ושאין לבו של אדם מסור לו להִותו לכל אשר ירצה ,והרי אני מבאר עיֹקר גדול שממנו
תדע פירוש כל אותן הפסוֹקים ,בזמן שאדם אחד או אנשי מדינה חוִאים ועושה החוִא חִא שעושה מדעתו וברצונו כמו
שהודענו ראוי להפרע ממנו והֹקב"ה יודע איך יפרע ,יש חִא שהדין נותן שנפרעים ממנו על חִאו בעולם הזה בגופו או בממונו או
בבניו הֹקִנים שבניו של אדם הֹקִנים שאין בהם דעת ולא הגיעו לכלל מצות כֹקניינו הן וכתיב איש בחִאו ימות עד שיעשה איש,
ויש חִא שהדין נותן שנפרעין ממנו לעולם הבא ואין לעובר עליו שום נזֹק בעולם הזה ,ויש חִא שנפרעין ממנו בעולם הזה
ולעולם הבא[ :ב] במה דברים אמורים בזמן שלא עשה תשובה אבל אם עשה תשובה התשובה כתריס לפני הפורענות ,וכשם
שהאדם חוִא מדעתו וברצונו כך הוא עושה תשובה מדעתו וברצונו[ :ג] ואפשר שיחִא אדם חִא גדול או חִאים רבים עד
שיתן הדין לפני דיין האמת שיהא הפרעון מזה החוִא על חִאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו שמונעין ממנו התשובה ואין מניחין
לו רשות לשוב מרשעו כדי שימות ויאבד בחִאו שיעשה ,הוא שהֹקב"ה אמר על ידי ישעיהו השמן לב העם הזה וגו' ,וכן הוא אומר
ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת ה' בעמו עד לאין מרפא ,כלומר חִאו ברצונם
והרבו לפשוע עד שנתחייבו למנוע מהן התשובה שהיא המרפא ,לפיכך כתוב בתורה ואני אחזֹק את לב פרעה ,לפי שחִא מעצמו
תחלה והרע לישראל הגרים בארצו שנאמר הבה נתחכמה לו ,נתן הדין למנוע התשובה ממנו עד שנפרע ממנו ,לפיכך חזֹק הֹקדוש
ברוך הוא את לבו ,ולמה היה שולח לו ביד משה ואומר שלח ועשה תשובה וכבר אמר לו הֹקדוש ברוך הוא אין אתה משלח שנאמר
ואתה ועבדיך ידעתי וגו' ואולם בעבור זאת העמדתיך ,כדי להודיע לבאי העולם שבזמן שמונע הֹקדוש ברוך הוא התשובה לחוִא
אינו יכול לשוב אלא ימות ברשעו שעשה בתחילה ברצונו ,וכן סיחון לפי עונות שהיו לו נתחייב למונעו מן התשובה שנאמר כי
הֹקשה ה' אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו ,וכן הכנענים לפי תועבותיהן מנע מהן התשובה עד שעשו מלחמה עם ישראל ,שנאמר כי
מאת ה' היתה לחזֹק את לבם לֹקראת המלחמה עם ישראל למען החרימם ,וכן ישראל בימי אליהו לפי שהרבו לפשוע מנע מאותן
המרבים לפשוע תשובה שנאמר ואתה הסבות את לבם אחורנית כלומר מנעת מהן התשובה .נמצאת אומר שלא גזר האל על פרעה
להרע לישראל ,ולא על סיחון לחִוא בארצו ,ולא על הכנענים להתעיב ,ולא על ישראל לעבוד עכו"ם אלא כולן חִאו מעצמן וכולן
נתחייבו למנוע מהן התשובה.

