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 ח'התשע טבת                                     בס"ד 

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

                למשמעות השליחות של משה לפרעה ולבני ישראל

     וארא )על פי שיעור של הרב עזרא ביק(ת ופרשל
 
  ז' ז': -שמות ו' ב  .1
ר א   ב ָליו, ֲאִני-, ֶאליםקֹל-ַוְיַדבֵּ ָרא,  ג  ה' ֹמֶשה ַויֹאֶמר אֵּ ָואֵּ

, ה'ל ַשָדי; ּוְשִמי -ְבאֵּ  ַיֲעֹקב-ִיְצָחק ְוֶאל-ַאְבָרָהם ֶאל-ֶאל
ת -ְוַגם ֲהִקֹמִתי ֶאת ד.  לֹא נֹוַדְעִתי ָלֶהם ְבִריִתי ִאָתם, ָלתֵּ

יֶהם, ֲאֶשר, ֶאֶרץ ְכָנַען-ָלֶהם ֶאת ת ֶאֶרץ ְמגֻרֵּ ָגרּו -אֵּ
ל, ֲאֶשר -ְוַגם ֲאִני ָשַמְעִתי, ֶאת ה.  ּהבָ  י ִיְשָראֵּ ַנֲאַקת ְבנֵּ

ֹמר  ו.  ְבִריִתי-ִמְצַרִים, ַמֲעִבִדים ֹאָתם; ָוֶאְזֹכר, ֶאת ן א  ָלכֵּ
י ל, ֲאִני -ִלְבנֵּ אִתי ֶאְתֶכם ִמַתַחת ִסְבֹלת ה'ִיְשָראֵּ , ְוהֹוצֵּ

ֲעֹבָדָתם; וְ  ָגַאְלִתי ֶאְתֶכם ִבְזרֹוַע ִמְצַרִים, ְוִהַצְלִתי ֶאְתֶכם מֵּ
ְוָלַקְחִתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם,  ז.  ְנטּוָיה, ּוִבְשָפִטים ְגֹדִלים

א יֶכם, קֵּ ֹל-א  ה' ים; ִויַדְעֶתם, ִכי ֲאִני ִק ֹל-ְוָהִייִתי ָלֶכם לֵּ
אִתי  ח.  ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם, ִמַתַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִים בֵּ ְוהֵּ

ת ֹאָתּה -ֶשר ָנָשאִתי ֶאתָהָאֶרץ, אֲ -ֶאְתֶכם, ֶאל ָיִדי, ָלתֵּ
ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב; ְוָנַתִתי ֹאָתּה ָלֶכם מֹוָרָשה, ֲאִני 

ן, ֶאל ט. ה' ר ֹמֶשה כֵּ ל; ְולֹא ָשְמעּו, ֶאל-ַוְיַדבֵּ י ִיְשָראֵּ -ְבנֵּ
ֲעֹבָדה ָקָשה.  }פ{  ֹמֶשה, ִמֹקֶצר רּוַח, ּומֵּ

ר  י אֹמר-ל, ֶא ה'ַוְיַדבֵּ ר, ֶאל יא.  ֹמֶשה לֵּ ַפְרֹעה ֶמֶלְך -בֹא ַדבֵּ
י-ִמְצָרִים; ִויַשַלח ֶאת ַאְרצֹו-ְבנֵּ ל, מֵּ ר  יב.  ִיְשָראֵּ ַוְיַדבֵּ

י  אֹמר:ה' ֹמֶשה, ִלְפנֵּ י  לֵּ ן ְבנֵּ ל, לֹא-הֵּ ַלי, -ִיְשָראֵּ ָשְמעּו אֵּ
ִני ַפְרֹעה, ַוֲאִני ֲעַרל ְשָפָתִים. יְך ִיְשָמעֵּ  {}פ  ְואֵּ

ר  יג ם ֶאל-ֹמֶשה ְוֶאל-, ֶאלה'ַוְיַדבֵּ ל, -ַאֲהֹרן, ַוְיַצּוֵּ י ִיְשָראֵּ ְבנֵּ
י-ְלהֹוִציא ֶאת ַפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים-ְוֶאל ֶאֶרץ ִיְש -ְבנֵּ ל, מֵּ ָראֵּ

   ִמְצָרִים.
ית יד י בֵּ ֶלה, ָראשֵּ  הּוא ַאֲהֹרן, ּוֹמֶשה כו.    .... ֲאֹבָתם:-אֵּ

ֶאֶרץ -הֹוִציאּו ֶאת ָלֶהם,ה' ֲאֶשר ָאַמר  ל מֵּ י ִיְשָראֵּ ְבנֵּ
ם, ַהְמַדְבִרים ֶאל כז.  ִצְבֹאָתם-ִמְצַרִים, ַעל -ַפְרֹעה ֶמֶלְך-הֵּ

י-ִמְצַרִים, ְלהֹוִציא ֶאת ל, ִמִּמְצָרִים; הּוא ֹמֶשה, -ְבנֵּ ִיְשָראֵּ
  ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים. ֹמֶשה-ֶאלה' ַוְיִהי, ְביֹום ִדֶבר  כח.  ְוַאֲהֹרן

ר  כט אֹמר, ֲאִני -ֶאלה' ַוְיַדבֵּ ר, ֶאלה'ֹמֶשה לֵּ ַפְרֹעה -; ַדבֵּ
ת ָכל ֶליָך-ֶמֶלְך ִמְצַרִים, אֵּ ר אֵּ ַויֹאֶמר  ל.  ֲאֶשר ֲאִני, ֹדבֵּ

י  ַלי   :ה'ֹמֶשה, ִלְפנֵּ יְך, ִיְשַמע אֵּ ן ֲאִני, ֲעַרל ְשָפַתִים, ְואֵּ הֵּ
 . ַפְרֹעה

ה-ֶאל ה'ַויֹאֶמר  א ים ְלַפְרֹעה; ִק ֹל-ְנַתִתיָך א   ֹמֶשה, ְראֵּ
ת ָכל ב.  ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך, ִיְהֶיה ְנִביֶאָך ר, אֵּ ֲאֶשר -ַאָתה ְתַדבֵּ

ר ֶאל י-ַפְרֹעה, ְוִשַלח ֶאת-ֲאַצֶּוָך; ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך ְיַדבֵּ -ְבנֵּ
ַאְרצֹו ל מֵּ יִתי -ַוֲאִני ַאְקֶשה, ֶאת ג.  ִיְשָראֵּ ב ַפְרֹעה; ְוִהְרבֵּ לֵּ

ִיְשַמע -ְולֹא ד.  מֹוְפַתי, ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים-ֹאֹתַתי ְוֶאת-ֶאת
ֶכם ַפְרֹעה, ְוָנַתִתי ֶאת אִתי ֶאת-ֲאלֵּ -ָיִדי ְבִמְצָרִים; ְוהֹוצֵּ

י-ִצְבֹאַתי ֶאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִבְשָפִטים, -ַעִּמי ְבנֵּ ל, מֵּ ִיְשָראֵּ
-ָיִדי ַעל-ִבְנֹטִתי ֶאת, ה'ֲאִני -ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִכי ה.  ְגֹדִלים

אִתי ֶאת י-ִמְצָרִים; ְוהֹוצֵּ ל, ִמתֹוָכם-ְבנֵּ ַוַיַעש  ו.  ִיְשָראֵּ
ן ָעשּוה' ַכֲאֶשר ִצָּוה  ֹמֶשה, ְוַאֲהֹרן -ּוֹמֶשה, ֶבן ז.  ֹאָתם, כֵּ

ְבַדְבָרם, --ָשֹלש ּוְשֹמִנים ָשָנה-ְשֹמִנים ָשָנה, ְוַאֲהֹרן, ֶבן
 . הַפְרעֹ -ֶאל

 שמות ג', י: .2
ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל 

  ממצרים
 שמות ג' יג: .3

י קל-הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם א
אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אמר 

  אלהם
 שמות ד' א: .4

והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בֹקלי כי יאמרו לא נראה 
  אליך ה'

 טו:-שמות ד' יד .5
הלא אהרן אחיך ... ודבר הוא לך אל העם והיה הוא 

  להים-יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לא
 שמות ד' כב: .6

 "ואמרת אל פרעה..."
 ד', לא:שמות  .7

ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל וכי ראה 
  את ענָים ויקדו וישתחוו

 שמות ה' כא: .8
ני ירא ה' עליכם וישֹפט אשר הבאשתם את ריחנו בעי

  פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו
 כג:-שמות ה' כב .9
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דני למה הרֹעתה לעם הזה למה זה שלחתני. ומאז -א
באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא 

 הצלת את עמך
 הרמב"ן על האתר: .10
לא בעבור שלא יאמינו  -מקוצר רוח ומעבודה קשה "

קוצר רוח, בה' ובנביאו, רק שלא הטו אוזן לדבריו מ
כאדם שתקצר נפשו בעמלו, ולא ירצה לחיות רגע בצערו, 
מדעתו שירוח לו אחרי כן. וקוצר הרוח הוא פחדם שלא 
יהרגם פרעה בחרב כאשר אמרו שוטריהם אל משה, 
ועבודה קשה, הוא הדוחק שהיו הנוגשים אצים בהם 

 ולא יתנום לשמוע דבר ולחשוב בו".
בי ישמעאל פרשת בא, מסכתא דפסחא מכילתא דר .11

 :ה.
"ר' יהודה בן בתירא אומר: הרי הוא אומר ולא שמעו 
אל משה מקוצר רוח וגו' וכי יש לך אדם שהוא מתבשר 

נולד לך בן זכר, רבך מוציאך  –בשורה טובה ואינו שמח 
 לחירות, ואינו שמח?!

"אם כן למה נאמר ולא שמעו אל משה )שמות ו ט( אלא 
עיניהם לפרוש מעבודה זרה שנ' ואומר שהיה קשה ב

אליהם איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל 
תטמאו )יחזקאל כ ז(... הדא הוא דכתיב וידבר ה' אל 
משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל )שמות ו יג( צום 

 לפרוש מעבודה זרה"
 י:-יחזקאל כ', ב .12

אֹמר... ְוָאַמְרָת  ַלי לֵּ יֶהם ֹכה ָאַמר אֲ "ַוְיִהי ְדַבר ה' אֵּ -ֲאלֵּ
ית ַיֲעֹקב  ל ָוֶאָשא ָיִדי ְלֶזַרע בֵּ ֹדָני ה' ְביֹום ָבֳחִרי ְבִיְשָראֵּ
אֹמר ֲאִני ה'  ָוִאָּוַדע ָלֶהם ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים ָוֶאָשא ָיִדי ָלֶהם לֵּ

ֶאֶרץ -א   יֶכם: ַביֹום ַההּוא ָנָשאִתי ָיִדי ָלֶהם ְלהֹוִציָאם מֵּ ֹלהֵּ
ל ֶאֶרץ ֲאֶשר ַתְרִתי ָלֶהם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ְצִבי ִהיא ִמְצָרִים ֶא 

 ְלָכל ָהֲאָרצֹות: 
י ִמְצַרִים  יָניו ַהְשִליכּו ּוְבִגלּולֵּ י עֵּ ֶהם ִאיש ִשקּוצֵּ "ָוֹאַמר ֲאלֵּ

יֶכם: ַוַיְמרּו ִבי ְולֹא ָאבּו ִלְשֹמַע קֵּ ֹל-ַאל ִתַטָּמאּו, ֲאִני ה' א  
ַלי ִאיש ֶאת ִש  י אֵּ יֶהם לֹא ִהְשִליכּו ְוֶאת ִגלּולֵּ ינֵּ י עֵּ קּוצֵּ

יֶהם ְלַכלֹות ַאִפי  ִמְצַרִים לֹא ָעָזבּו ָוֹאַמר ִלְשֹפְך ֲחָמִתי ֲעלֵּ
 ָבֶהם ְבתֹוְך ֶאֶרץ ִמְצָרִים: 

ָּמה  י ַהגֹוִים ֲאֶשר הֵּ ינֵּ ל ְלעֵּ חֵּ "ָוַאַעש ְלַמַען ְשִמי ְלִבְלִתי הֵּ
ֶאֶרץ ְבתֹוָכם ֲאֶשר נֹו יֶהם ְלהֹוִציָאם מֵּ ינֵּ יֶהם ְלעֵּ ַדְעִתי ֲאלֵּ

ם ֶאל ַהִּמְדָבר:  ֶאֶרץ ִמְצָרִים ָוֲאִבאֵּ ם מֵּ ִמְצָרִים: ָואֹוִציאֵּ
ן ָלֶהם ֶאת ֻחקֹוַתי ְוֶאת ִמְשָפַטי הֹוַדְעִתי אֹוָתם ֲאֶשר  ָוֶאתֵּ

  ַיֲעֶשה אֹוָתם ָהָאָדם ָוַחי ָבֶהם"
 מדן:יעקב הרב  .13

ות הרגלים. בני ישראל מעדיפים ברגעי קשה מאוד לשנ
השיעבוד להמשיך את העבודה הקשה, לראות את 
ילדיהם מושלכים באכזריות ליאור, מאשר לצאת 

 למדבר ולעבוד את ה'.
כדי להבין יותר טוב את המקום של עם ישראל, נצייר 
לעצמנו מציאות דומה: אם נביא היה מגיע אלינו עכשיו, 

כולו תיפסקנה, יהיה שלום ואומר לנו שהצרות בעולם 
 –בארץ ובעולם, האיומים מצד איראן ודעאש ייפסקו 

ודאי שהיינו שמחים לשמוע. אך מה היה קורה אם הוא 
היה מתנה זאת בכך שנוותר על התקשורת הטכנולוגית 
שלנו? בכך שנשליך את הסמארטפונים והטלוויזיות? 
דומה שרוב האנשים היו מתקשים לוותר, ומסרבים 

ה על אף המחיר הכבד שבאובדן ההבטחה לדריש
 לשלום.

 שמות י"ב נא: .14
ויהי בעצם היום הזה הוציא ה' את בני ישראל מארץ 

  מצרים על צבֹאתם
 שמות י"ב מא: .15

ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה ויהי בעצם 
  היום הזה יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים

 שמות י', ב: .16
את אשר התעללתי ...ולמען תספר באזני בנך ובן בנך 

 במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה'
 :ביקעזרא הרב  .17

שחרורם הרוחני של בני ישראל נסתר מעינינו מפני 
שזוהי אכן התרחשות נסתרת. לּו הצליח משה לשחרר 
את בני ישראל בנאום או שניים, הייתה התורה מתארת 
 זאת. ואולם, כפי שגילה משה בדרך הקשה, במקרה זה
לא יועילו נאומים חוצבי להבות. השינוי הנפשי הפנימי 
הוא תהליך חבוי, המתחולל כתגובה להתרחשויות. לא 
מכוח אישיותו של משה השתחררו בני ישראל, כי אם 
מכוחו של הקב"ה שגבר על המצרים. לפיכך מתארת 
התורה בפירוש רק את האירועים הגלויים, ואילו 

העין, היא רומזת להתרחשות הפנימית, הסמויה מן 
 ... בלבד. 

מקובל לומר שחג הפסח מבטא את החירות הפיזית, 
את חירותנו הרוחנית.  –ואילו חג השבועות ומתן תורה 

לאור מה שראינו עד כה, זוהי הבחנה פשטנית ביותר. 
 ... 

תהליך זה, המתחיל כאמור כבר ביציאת מצרים, משיג 
מובן לפני מתן תורה רק את מטרתו המינימלית, וב

מסוים יכולות תולדותיהם של בני ישראל במדבר )ואולי 
אף לאחר מכן( להיחשב כהמשכו. מצד אחד, בני ישראל 
חייבים להיות בני חורין על מנת לקבל את התורה. מצד 
שני, התורה עצמה מטילה אחריות וסוללת את הדרך 
לחירות, וניתן לראות את ארבעים שנות ההליכה במדבר 

 המנטליות העבדותית. כמאבק ארוך עם 
לשון אחר, בשחרור מעבדות יש שלבים שונים: הוא 
החל ביציאת מצרים )ובייחוד במפלתה(; המשיך במתן 
תורה ובתנאים המיוחדים של החיים במדבר )מן, ענני 
הכבוד, מחנה סגור, לימוד מפי משה וכו'(; וככל הנראה 

על ידי יישום התורה בחיי היום  –הוא ממשיך גם כיום 
 יום ברמה האישית וברמה הלאומית.


