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 ד'התשע טבת                                בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                 להבדל שבין פרשת בא לפרשת וארא
  )על פי שיעור של הרב משה ליכטנשטיין( באפרשת ל

 
  :ז 'שמות י .1

למוקש?  "ויאמרו עבדי פרעה אליו עד מתי יהיה זה לנו
שלח את האנשים ויעבדו את ד' אלוקיהם, הטרם תדע 

 . כי אבדה מצרים"
  כח:-ירמיה מ"ו יג .2

ר  יג בֶׁ ר דִּ ר ֲאשֶׁ בָּ לה' ַהדָּ בֹוא -אֶׁ יא לָּ בִּ ְרְמיָּהּו ַהנָּ יִּ

ת ל ְלַהּכֹות אֶׁ בֶׁ ְך בָּ לֶׁ אַצר מֶׁ ם-ְנבּוַכְדרֶׁ יִּ ְצרָּ ץ מִּ רֶׁ ידּו  יד  .אֶׁ ַהגִּ
יעּו  ם ְוַהְשמִּ ְצַריִּ יעּו ְבֹנף ּוְבַתְחַפְנֵחס ְבמִּ ְגדֹול ְוַהְשמִּ ְבמִּ

י ְך ּכִּ ֵכן לָּ ְתַיֵצב ְוהָּ ְמרּו הִּ יָך-אִּ יבֶׁ ב ְסבִּ רֶׁ ה חֶׁ ְכלָּ ַמדּוַע  טו  .אָּ

יָך ירֶׁ ְסַחף ַאבִּ פֹו  נִּ ה ֲהדָּ י ְיהוָּ ַמד ּכִּ ה ּכֹוֵשל  טז  .לֹא עָּ ְרבָּ הִּ
ל-ַגם יש אֶׁ ַפל אִּ בָּ -נָּ שֻׁ ה ְונָּ לֵרֵעהּו ַויֹאְמרּו קּומָּ ַעֵמנּו -ה אֶׁ

ל ה-ְואֶׁ ב ַהיֹונָּ רֶׁ ְפֵני חֶׁ ץ מֹוַלְדֵתנּו מִּ רֶׁ ם ַפְרֹעה  יז  .אֶׁ ְראּו שָּ קָּ

ְך לֶׁ יר ַהמֹוֵעד-מֶׁ ֱעבִּ אֹון הֶׁ ם שָּ ְצַריִּ ם-ַחי יח  .מִּ י ְנאֻׁ נִּ -אָּ
ְך  לֶׁ אֹות ְשמֹוה' ַהמֶׁ ל ַביָּם   ְצבָּ ים ּוְכַכְרמֶׁ רִּ הָּ בֹור בֶׁ י ְּכתָּ ּכִּ

ת ַבתְּכֵלי גֹולָּ  יט  .יָּבֹוא בֶׁ ְך יֹושֶׁ י לָּ ם-ה ֲעשִּ יִּ ְצרָּ י  מִּ ֹנף -ּכִּ
ה ֵמֵאין יֹוֵשב. ְצתָּ ְהיֶׁה ְונִּ ה תִּ ה ְיֵפה כ  ְלַשמָּ ְגלָּ יָּה -עֶׁ פִּ

א א בָּ פֹון בָּ צָּ ץ מִּ רֶׁ ם קֶׁ יִּ ְצרָּ ְגֵלי -ַגם כא  .מִּ ּה ְּכעֶׁ ְרבָּ יהָּ ְבקִּ רֶׁ ְשכִּ
י ד-ַגם-ַמְרֵבק ּכִּ מָּ יו לֹא עָּ סּו ַיְחדָּ ְפנּו נָּ ה הִּ י יֹום   ּוֵהמָּ ּכִּ

ם תָּ דָּ ם ֵעת ְפקֻׁ א ֲעֵליהֶׁ ם בָּ ש ֵיֵלְך כב  .ֵאידָּ חָּ ּה ַּכנָּ י  קֹולָּ -ּכִּ

ים ּה ְּכֹחְטֵבי ֵעצִּ אּו לָּ מֹות בָּ ל ֵיֵלכּו ּוְבַקְרדֻׁ ְרתּו  כג  .ְבַחיִּ ּכָּ
ם ּה ְנאֻׁ ֵקר ה'-ַיְערָּ י לֹא ֵיחָּ ם   ּכִּ הֶׁ ה ְוֵאין לָּ י ַרבּו ֵמַאְרבֶׁ ּכִּ

ר ְספָּ י כד  .מִּ ה ַבתֹהבִּ ה ְבַיד ַעם-שָּ ְתנָּ ם נִּ יִּ ְצרָּ פֹון-מִּ  כה  .צָּ
ַמר  אֹות ֱאֹל ה'אָּ לֵק ְצבָּ י פֹוֵקד אֶׁ ְננִּ ֵאל הִּ ְשרָּ נֹא -י יִּ מֹון מִּ אָּ

ם ְוַעל-ַפְרֹעה ְוַעל-ְוַעל ְצַריִּ יהָּ ְוַעל-מִּ יהָּ ְוַעל-ֱאֹלהֶׁ כֶׁ -ְמלָּ

ים בֹו ים ְבַיד ְמַבְקשֵ  כו  .ַפְרֹעה ְוַעל ַהֹבְטחִּ ם ּוְנַתתִּ י ַנְפשָּ
ְך לֶׁ אַצר מֶׁ ל ּוְבַיד-ּוְבַיד ְנבּוַכְדרֶׁ בֶׁ יו ְוַאֲחֵרי-בָּ דָּ ְשֹּכן -ֲעבָּ ֵכן תִּ

יֵמי ם-ּכִּ ם ְנאֻׁ דֶׁ  ה' -קֶׁ
ה ַאל כז י ַיֲעֹקב ְוַאל-ְוַאתָּ א ַעְבדִּ ירָּ י -תִּ ְננִּ י הִּ ֵאל ּכִּ ְשרָּ ֵתַחת יִּ

ת חֹוק ְואֶׁ ֲעָך ֵמרָּ ב ַיעֲ -מֹושִּ ְביָּם ְושָּ ץ שִּ רֶׁ ַקט ַזְרֲעָך ֵמאֶׁ קֹוב ְושָּ

יד ה ַאל כח  .ְוַשֲאַנן ְוֵאין ַמֲחרִּ ם-ַאתָּ י ַיֲעֹקב ְנאֻׁ א ַעְבדִּ ירָּ -תִּ

י ה' נִּ ְתָך אָּ י אִּ ל  ּכִּ ה ְבכָּ לָּ ה כָּ ֱעשֶׁ י אֶׁ יָך -ּכִּ ַדְחתִּ ר הִּ ם ֲאשֶׁ ַהגֹויִּ

ה ְוֹאְתָך לֹא מָּ ט ְוַנֵקה לֹא -שָּ ְשפָּ יָך ַלמִּ ַסְרתִּ ה ְויִּ לָּ ה כָּ ֱעשֶׁ אֶׁ

 .ךָּ ֲאַנקֶׁ 
  ב-ירמיה מ"ו א .3

יָּה ְדַבר א ר הָּ לה' -ֲאשֶׁ יא ַעל-אֶׁ בִּ ְרְמיָּהּו ַהנָּ ם-יִּ  ב  .ַהגֹויִּ
ם ַעל ְצַריִּ ר-ְלמִּ ם ֲאשֶׁ ְצַריִּ ְך מִּ לֶׁ יָּה ַעל-ֵחיל ַפְרֹעה ְנכֹו מֶׁ -הָּ

ל -ְנַהר בֶׁ ְך בָּ לֶׁ אַצר מֶׁ ה ְנבּוַכְדרֶׁ ּכָּ ר הִּ ש ֲאשֶׁ ת ְבַכְרְּכמִּ ְפרָּ

ית  יעִּ ְרבִּ ְשַנת הָּ ןבִּ ים בֶׁ יהֹויָּקִּ ה-לִּ ְך ְיהּודָּ לֶׁ יָּהּו מֶׁ   .יֹאשִּ

  :י-ירמיה מ"ו ז .4

י ז יו-מִּ ֲעשּו ֵמימָּ ְתגָּ רֹות יִּ ה ַּכְנהָּ ה ַּכְיֹאר ַיֲעלֶׁ ם  ח  .זֶׁ ְצַריִּ מִּ
ה ה ֲאַכסֶׁ ר ַאֲעלֶׁ ם ַויֹאמֶׁ יִּ ְתֹגֲעשּו מָּ רֹות יִּ ה ְוַכְנהָּ -ַּכְיֹאר ַיֲעלֶׁ

ּה יר ְוֹיְשֵבי בָּ ה עִּ ידָּ ץ ֹאבִּ רֶׁ ְתֹהְללּו  ט  .אֶׁ ים ְוהִּ ֲעלּו ַהסּוסִּ
ים ֹתְפֵשי  ֵגן ְולּודִּ ים ּכּוש ּופּוט ֹתְפֵשי מָּ בֹורִּ ב ְוֵיְצאּו ַהגִּ כֶׁ רֶׁ הָּ

ת שֶׁ י -ְוַהיֹום ַההּוא ַלאדֹ  י  .ֹדְרֵכי קָּ ה  ה'נָּ מָּ אֹות יֹום ְנקָּ ְצבָּ
ֵקם  נָּ םְלהִּ מָּ דָּ ה מִּ ְותָּ ה ְורָּ ְבעָּ ב ְושָּ רֶׁ ה חֶׁ ְכלָּ יו ְואָּ רָּ צָּ ַבח   מִּ י זֶׁ ּכִּ

י -ַלאדֹ  ל ה'נָּ פֹון אֶׁ ץ צָּ רֶׁ אֹות ְבאֶׁ ת-ְנַהר-ְצבָּ  .ְפרָּ

  יוסף בן מתתיהו, מלחמות היהודים ספר עשירי,  .5
  פרק ו.

בשנה הרביעית למלכו תפס איש ושמו נבוכדנצר את 
באותו זמן עם  השלטון על הבבלים. נבוכדנצר זה עלה

חיל רב על כרכמיש העיר שעל נהר פרת, והחליט 
להלחם בנכו מלך מצרים, אשר סוריה כולה הייתה 
כפופה לשלטונו. כיון שנודעה לו לנכו כוונתו של מלך 
בבל על מסע המלחמה שהוא עורך נגדו, לא זלזל בדבר, 
אלא מיהר ויצא בחיל גדול אל פרת, כדי להלחם 

ליד התנגשות נחל נכו מפלה, בנבוכדנצר. וכשבאו 
ורבבות רבות מאנשיו אבדו בקרב. ומלך בבל עבר את 
הפרת וכבש את סוריה עד פלוסיון, חוץ מיהודה. ובשנה 
הרביעית למלוך נבוכדנצר, והיא השמינית ליהויקים 
שליט העברים, יצא מלך מבבל בחיל רב למלחמה על 
היהודים, ודרש מס עובד מיהויקים מתוך איומי 

אולם בשנה השלישית שמע יהויקים   ...מהמלח

ולא שילם  ,שהמצרים יוצאים למלחמה על מלך הבבלים
לו את המס. אפס תקוותו נכזבה, כי המצרים לא העזו 
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לערוך את מסע המלחמה. את הדברים האלה חזה 
ירמיהו הנביא והגידם לעם יום יום, כי לשווא נושאים 

עיר ליחרב הם את תקוותיהם אל המצרים, וכי עתידה ה

  .ויהויקם המלך סופו לנפול בידו ,ביד מלך בבל

  :כא-יחזקאל כ"ט יז .6

יָּה  יז" ש הָּ ד ַלֹחדֶׁ חָּ אשֹון ְבאֶׁ רִּ ה בָּ נָּ ַבע שָּ שֶׁ ים וָּ ְשרִּ י ְבעֶׁ ַוְיהִּ

ן יח  .ֵאַלי ֵלאֹמר ה'-ְדַבר ְך-בֶׁ לֶׁ אַצר מֶׁ ם ְנבּוַכְדרֶׁ דָּ ל -אָּ בֶׁ בָּ
ת יד אֶׁ ֱעבִּ ה ְגדֹולָּ -הֶׁ לֵחילֹו ֲעֹבדָּ ל-ה אֶׁ ח -ֹצר ּכָּ ְקרָּ רֹאש מֻׁ

ל ר לֹא-ְוכָּ כָּ ה ְושָּ ֵתף ְמרּוטָּ ֹצר ַעל-ּכָּ יָּה לֹו ּוְלֵחילֹו מִּ -הָּ
ר ה ֲאשֶׁ ֲעֹבדָּ .-הָּ יהָּ לֶׁ ַבד עָּ ַמר ֲאדֹ  יט  עָּ ֵכן ֹּכה אָּ י -לָּ י  ה'נָּ ְננִּ הִּ

ְך לֶׁ אַצר מֶׁ ְנבּוַכְדרֶׁ ת-ֹנֵתן לִּ ל אֶׁ בֶׁ ּה -בָּ א ֲהֹמנָּ ם ְונָּשָּ יִּ ְצרָּ ץ מִּ רֶׁ אֶׁ

ַלל  ר ְלֵחילֹוְושָּ כָּ ה שָּ ְיתָּ ּה ְוהָּ זָּ ַזז בִּ ּה ּובָּ לָּ תֹו  כ  .ְשלָּ ְפעֻׁלָּ
ר ת-ֲאשֶׁ י לֹו אֶׁ ַתתִּ ּה נָּ ַבד בָּ י -עָּ שּו לִּ ר עָּ ם ֲאשֶׁ יִּ ְצרָּ ץ מִּ רֶׁ אֶׁ

ם ֲאדֹ  י -ְנאֻׁ ֵאל  כא  .ה'נָּ ְשרָּ ן ְלֵבית יִּ רֶׁ יַח קֶׁ ַביֹום ַההּוא ַאְצמִּ
ְתחֹון ֵתן פִּ ְד -ּוְלָך אֶׁ ם ְויָּ ה ְבתֹוכָּ יפֶׁ י -עּו ּכִּ  "ה'ֲאנִּ

  :על מכת הבכורותההתרעה  .7

עברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור "ו
מאדם ועד בהמה ובכל אלוהי מצרים , בארץ מצרים

 '"אעשה שפטים אני ה

 נאמר: בהפטרה .8

הנני פוקד אל אמון מנא , אמר ה' צבאות אלוהי ישראל"
 "הועל אלהיה ועל מלכי, ועל פרעה ועל מצרים

  :התראה על מכת הארבהב .9

שלח את האנשים ויעבדו ? עד מתי יהיה זה לנו למוקש"
 ?"הטרם תדע כי אבדה מצרים, את ה' אלוהיהם

  :הפטרה הכושלים אומרים איש אל רעהוב .11

קומה ונשבה אל עמנו ואל ארץ מולדתנו, מפני חרב "
קראו שם: פרעה מלך מצרים שאון, העביר . היונה

 "מועדה

 האברבנאל:  .11
הנכרים שהיו בהם, שבאו לעזרת מצרים, היו אומרים 

 זה לזה: קומה ונשובה אל עמנו ואל ארץ מולדתנו.
  :שד"ל .12

ר' עזריה מן האדומים )ספר מאור עיניים פרק כא( 
אמר, שהוא רמז למלכות אשור ובבל, שהיה אות דגלם 

 יונה.
 הבטחה: ה .13
כי , אתך אני כי, אתה אל תירא עבדי יעקב, נאם ה"

אתך לא , ואעשה כלה בכל הגוים אשר הדחתיך שמה
 " ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך, אעשה כלה

 :רד"ק .14
ואף על פי שהם ישבו , ואתה אל תירא: שאינך כמותם"

אלא , בארצם, אחר גלותם, לא יהיו שלווים ושקטים
וישראל לא , סופם שיכלו מהיות גוי ולא ייזכר שמם

 "ם יעמוד כימי השמים על הארץיסוף שמם וזכר

 

 :רש"י .15

לשון טיאוט והשמד וכן תרגמו יונתן  -ונקה לא אנקך "
 "לשון כליה


