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 ד"בס

  "וארא"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 

 .ה למשה בסנה"בפרשה הקודמת מתגלה הקב

 ('ח-'ו ,'ג): קראו את הפסוקים

  

 

 

 

 

 

 

 ה את עצמו בפני משה"כיצד מציג הקב? 

 הוא אלוקי האבות' הסבירו מה המשמעות לכך שה.  

 ה למשה"איזו בשורה מבשר הקב? 

   

 ? מתקבלת בשורת הגאולהכיצד .2

 : את הפסוק קראו

 

 

 מאמין העם לדברי משה מדוע לדעתכם ? 

 כיצד מבטאים בני ישראל את שמחתם לשמע הבשורה ? 

 

 . המשבר. 3

 .הוא מצווה להעביד את בני ישראל עוד יותרכשפרעה שומע את בקשת בני ישראל 

 :  קראו את הפסוקים 

 

 

 

 

 

 

ֹום ַה֑הּוא ֶאת" ה ַביּ֣ ו ַפְרע ֹ֖ ם ְוֶאת ַוְיַצַ֥ עָָּ֔ ים בָּ ּ֣ ְגש  ר ַהנ ֹּֽ יו ֵלאמ ֹּֽ ֹ֖ ְטרָּ   :ש ֹּֽ

ם  ֶהֹ֖ ּו לָּ ְששַ֥ ּו ְוקֹּֽ ְלכָ֔ ם ֵיֹּֽ ם ֵהֵ֚ ְלש ֑ ֹול ש  ְתמּ֣ ים כ  ֹ֖ ן ַהְלֵבנ  ְלב ַ֥ ם ל  ָ֛ עָּ ֶבן לָּ ת ֶתֶּ֧ ֵתֵ֨ ֞פּון לָּ אס  א ת ֹּֽ ֶבןל ּ֣  .ֶתֹּֽ

י ְוֶאת ֹּֽ נּו כ  ֶמ֑ ּו מ  ְגְרעֹ֖ א ת  ם ל ַ֥ ימּו ֲעֵליֶהָ֔ ּ֣ ש  ֙ם תָּ ְלש  ים ְת֤מֹול ש  ש ֵ֨ ר ֵה֩ם ע  ים ֲאֶשּ֣ ֶנת ַהְלֵבנ ִ֜ ים נ   ַמְתכ ֵ֨ ּ֣ ְרפ 
ם ַעל ינּוֵכ   ֵהָ֔ אֹלֵהֹּֽ ה ֵלֹּֽ ַ֥ ְזְבחָּ ֹ֖ה נ  ְלכָּ ר ֵנֹּֽ י֙ם ֵלאמ ָ֔ ֲעק  ם צ ֹּֽ  .ן ֵה֤

ה ַעל ָ֛ דָּ ֲעב  ֹּֽ ד הָּ ְכַבֶּ֧ ֹּֽ  ת  ים ְוַיֲֹּֽעשּוהָּ ֹ֖ ּה ְוַאל ֲאנָּש  ֑ ְבֵרי בָּ ּו ְבד  ְשעֹ֖ ֶקר י  ֹּֽ  ".שָּ
 

 

 

ב " ֲעֹקֹ֑ י ַיָֽ ֵ֣ ָֽאֹלה  ק ו  י ִיְצָחָ֖ ֵ֥ ם ֱאֹלה  י ַאְבָרָהָ֛ ֵ֧ יָך ֱאֹלה  י ָאִבִ֔ ֵ֣ ֹנִכ֙י ֱאֹלה  אֶמר ָאָֽ ֹֹּ֗  ...ַוי

אֶמר ֵֹ֣ י ' ה ַוי יו ִכֵ֥ ְגָשִ֔ י ֹנָֽ ֵ֣ ְעִת֙י ִמְפנ  ם ָשַמַ֨ ֲעָקָתָ֤ ִים ְוֶאת־ַצָֽ ר ְבִמְצָרֹ֑ י ֲאֶשֵ֣ י ַעִמָ֖ יִתי ֶאת־ֳעִנֵ֥ ה ָרִאָ֛ ָרֹאֵ֥

יו ְעִתי ֶאת־ַמְכֹאָבָֽ  :ָיַדָ֖

ֹוו ד ְלַהִצילֵ֣ ֵ֞ ר  ֶרץ טֹובָ |  א  ֶרץ ַהִהו֒א ֶאל־ֶאָ֤ ֲעֹלתֹוֹ֘ ִמן־ָהָאֵ֣ ִים ּוְלַהָֽ ֶרץ ִמַיֵ֣ד ִמְצַרֹּ֗ ה ֶאל־ֶאָ֛ ֙ה ּוְרָחָבִ֔

ש ֶאל ב ּוְדָבֹ֑ ת ָחָלָ֖ י ָזַבֵ֥ י ְוַהְיבּוִסָֽ ִחִּוָ֖ י ְוַהָֽ ֱאֹמִר֙י ְוַהְפִרִזִ֔ י ְוָהָֽ ִחִתִ֔ ֲעִנ֙י ְוַהֵ֣ ֹום ַהְכַנָֽ  ".ְמקָ֤

 

י" ַּֽ ֡עּו כִּ מְׁ שְׁ ם ַויִּ ן ָהָעָ֑ ֵ֖ ֲאמ  ד  ַוַיַּֽ י ָרָא֙ה ֶאת ֶאת 'הָפַקַ֨ ִ֤ כִּ ל וְׁ ָרא ֵ֗ שְׁ ֵ֣י יִּ נ  ם וַ  בְׁ ָיָ֔ וָענְׁ ֲחוַּֽ ַתַּֽ שְׁ ּו ַויִּ דֵ֖ קְׁ  ( א"ל ,'ד) "יִּ
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 כיצד מכנה פרעה את בשורת הגאולה?  

ֵֵֶ֧֧רא" :ים שוטרי בני ישראל אל משה ואומריםמאוכזבים וכואבים פונ ם  'ה י  יֶכָ֖ ֲעל 

ם ֶאתְוִיְשֹפֹ֑  ר ִהְבַאְשֶתֵ֣ י ַפְרעֹ  ט ֲאֶשֵ֧ ָ֤ ינ  נּו ְבע  יח ֹּ֗ ֶתתר  יו ָלָֽ י ֲעָבָדִ֔ ֵ֣ ינ  ם  ֙ה ּוְבע  ֶרב ְבָיָדָ֖ ֶחֵ֥

נו ָֽ  ".ְלָהְרג 

ָמה ": ובפיו שאלה' משה פונה אל ה ה ָלֵ֥ ם ַהֶזִ֔ ָת֙ה ָלָעֵ֣ ֹעַ֨ ה ֲהר  ִניָלָמָ֤ ה ְשַלְחָתָֽ  ?ֶזָ֖

אִתי ֶאל ז ָבָ֤ ָאֵ֞ א ּומ  ָֹֽ ל ל ֵ֥ ה ְוַהצ  ם ַהֶזֹ֑ ע ָלָעֵ֣ ַרָ֖ ָך ה  ר ִבְשֶמִ֔ ֵ֣ ְלָת ֶאת ַפְרֹע֙ה ְלַדב  ָך ִהַצָ֖  ".ַעֶמָֽ

 . מתקיימת תמיד גם אם לא רואים את זה מיד' הבטחת ה. 4

   : ומסביר מתגלה אל משה' ה ...למה הרעות"בעקבות שאלתו של משה , בתחילת פרשתנו

 

 

 

 : קראו את דבריו.  ה מבקש ללמד את משה משהו חשוב"י לומד מפסוק זה שהקב"רש

 

 

 

 

 לאבות' מה הבטיח ה ? 

 קיים את הבטחותיו מיד' האם ה ? 

 לא נודעה לאבות[ נקרא עליה' שה] איזה מידה ? 

  היעזרו . ללמד את משה בכך שהוא משווה אותו לאבותיו' מה מבקש ההסבירו

 : הבא במדרש

  

 

 

 

 

 : השלימו

קרה  ______למרות שבעל הארץ ' להבטחת ההאמינו  _____הש מלמד את משה' ה

ולא _____ _יקיים את ' שה__ ____זה לצפות ב' של ה___ האמונה במידת ה .ההפך

אנו מאמינים כי גם אם יש עיכובים  ,אנו מצפים לגאולה השלמה ,גם בדורנו. להתייאש

 . ת דברו ויגאל אותנויקיים א' וסיבוכים ה

 דברו   / מציאות/  סבלנות / אבות /אמת 

 

א ֶאל" ָרֵ֗ ם ֶאל ָוַּֽא  ָרָהָ֛ ֶאל ַאבְׁ ק וְׁ ָחָ֥ צְׁ י  יִּ ֵ֣ מִּ י ּושְׁ ל ַשָדָ֑ ֵ֣ א  ב בְׁ ֲעק ֵ֖ ם' הַיַּֽ י ָלֶהַּֽ תִּ עְׁ א נֹוַדֵ֖  (  'ג ,'ו) "ל ָ֥

 

כרתי ילא נ ,"תילא נודע"אין כתיב כאן אלא  "לא הודעתי" –ם לא נודעתי לה' ושמי ה

שהרי הבטחתים , נאמן לאמת דברי' דת אמתות שלי שעליה נקרא שמי הילהם במ

 ".ולא קיימתי

 

וכן ביצחק , וכשבקש אברהם לקבור את שרה לא מצא קבר עד שקנה בדמים מרובים"

ויקן את חלקת "( ט"י ,ג"בראשית ל)וכן ביעקב , ערערו עליו על הבארות אשר חפר

 ???הלמה הרעות( ב"כ ',ה)ואתה אמרת , ולא הרהרו אחר מדותי "לנטות אהלו השדה
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" וארא"דבר תורה לשבת פרשת 

אברהם יצחק ויעקב התגלה , בפרשת שמות מתבשר עם ישראל שאלוקי האבות

זיכרון האבות הקדושים וההבטחות שקבלו . למשה ושהנה הגיע זמן הגאולה

אך למרבה . רבהעובר במסורת של העם והם מאמינים למשה בשמחה 

. האכזבה מאז התגלתה הבשורה בבית פרעה נעשה המצב קשה הרבה יותר

הספק העבודה נותר כפי שהוא אך חומר הגלם לעשיית הלבנים לא ניתן להם 

שוטרי בני ישראל מאשימים את משה . והם צריכים לקושש את התבן בעצמם

ם ָלָמִ֤ : "ה ובפיו שאלה קשה"משה רבנו פונה אל הקב. רבנו במצב ָת֙ה ָלָעֵ֣ ע ַ֨ ה ֲהר 

י נִּ ָתַּֽ ַלחְׁ ה שְׁ ָמה ֶזֵ֖ ה ָלָ֥ ל ? ַהֶזָ֔ ָ֥ ַהצ  ה וְׁ ם ַהֶזָ֑ ע ָלָעֵ֣ ַרֵ֖ ָך ה  ֶמָ֔ שְׁ ר בִּ ֵ֣ ַדב  ֙ה לְׁ ע  י ֶאל ַפרְׁ אתִּ ז ָבִ֤ ָאָ֞ ּומ 

ָך ָת ֶאת ַעֶמַּֽ לְׁ ַצֵ֖ א הִּ ם ֶאל: "ה למשה על שאלתו באומרו"בתחילת פרשתנו עונה הקב  ."ל ַּֽ ָרָהָ֛ א ֶאל ַאבְׁ ָרֵ֗  ָוַּֽא 

י ה ֵ֣ מִּ י ּושְׁ ל ַשָדָ֑ ֵ֣ א  ב בְׁ ֲעק ֵ֖ ֶאל יַּֽ ק וְׁ ָחָ֥ צְׁ ם' יִּ י ָלֶהַּֽ תִּ עְׁ א נֹוַדֵ֖  (.'ג', ו" )ל ָ֥

לא ניכרתי  -" לא נודעתי" :"..."י"עונה על כך רש? ללמד את משה' מה מבקש ה

שהרי , נאמן לאמת דברי' להם במידת אמתות שלי שעליה נקרא שמי ה

ה "הקב. ה היא אמת"כוונת הדברים היא שמידת הקב". הבטחתים ולא קיימתי

אולם לאבות הקדושים הייתה אמונה ובעיקר סבלנות . לעולם נאמן לקיים דבריו

. 'שההבטחות הללו יתקיימו למרות שמציאות החיים שלהם נגדה את הבטחת ה

וכשבקש : "י בהמשך הפסוקים מביא דוגמאות לכך"המדרש אותו מביא רש

וכן ביצחק , ה לא מצא קבר עד שקנה בדמים מרוביםאברהם לקבור את שר

ויקן את ( "ט"י, ג"בראשית ל)וכן ביעקב , ערערו עליו על הבארות אשר חפר

( ב"כ', ה)ואתה אמרת , ולא הרהרו אחר מדותי, "חלקת השדה לנטות אהלו

 ". ???למה הרעותה

ונה הבה נתחזק באמ. גם בימנו דור אתחלתא דגאולה אנו חווים משברים קשים

ה שלא ישיב דברו ויקיים הבטחתו ויגאלנו "ובסבלנות במידת האמת של הקב

 . גאולה שלמה במהרה בימנו אמן


