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  ג' התשעטבת                                          ד "בס

  

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

   והחרטומים" אותות"ה
  )נית שרון רימוןהרב של על פי שיעור( ואראלפרשת 

 
  :'ה 'דשמות  .1

אלוקי ֲאבָֹתם אלוקי ' ְלַמַען ַיֲאִמינּו ִּכי ִנְרָאה ֵאֶליָך ה
  :ם אלוקי ִיְצָחק ֵואלוקי ַיֲעקֹבַאְבָרהָ 

  :'הלכה א' פרק ח, הלכות יסודי התורה .2
, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה

שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשה 
אלא כל האותות שעשה משה במדבר , האות בלט וכשוף

היה , לא להביא ראיה על הנבואה, לפי הצורך עשאם
. וכן שאר כל האותות...  להשקיע את המצרייםצריך

במעמד הר סיני שעינינו ראו ולא זר ? ובמה האמינו בו
  ... ואזנינו שמעו ולא אחר

ה בתחילת נבואתו בעת שנתן לו "וזהו שאמר לו הקב
ידע , האותות לעשותן במצרים ואמר לו ושמעו לקולך

משה רבינו שהמאמין על פי האותות יש בלבבו דופי 
ר ומחשב והיה נשמט מלילך ואמר והן לא יאמינו ומהרה

ה שאלו האותות אינן אלא עד "עד שהודיעו הקב, לי
שיצאו ממצרים ואחר שיצאו ויעמדו על ההר הזה 

  .יסתלק הרהור שמהרהרין אחריך

  :א"כ, 'שמות ד  .3
ֶאל מֶֹׁשה ְּבֶלְכְּתָך ָלׁשּוב ִמְצַרְיָמה ְרֵאה ָּכל ' ַוּיֹאֶמר ה

ר ַׂשְמִּתי ְבָיֶדָך ַוֲעִׂשיָתם ִלְפֵני ַפְרעֹה ַוֲאִני ַהּמְֹפִתים ֲאֶׁש 
  :ֲאַחֵּזק ֶאת ִלּבֹו ְולֹא ְיַׁשַּלח ֶאת ָהָעם

 :' ג–' א', השמות  .4
' הָאַמר -  ּכֹה ַּפְרעֹה- ְוַאַחר ָּבאּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֶאלא

 ַוּיֹאֶמר ב  .ְדָּברַעִּמי ְוָיחֹּגּו ִלי ַּבִּמ -י ִיְׂשָרֵאל ַׁשַּלח ֶאתֵק ֱאל
 לֹא  ִיְׂשָרֵאל-ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹלֹו ְלַׁשַּלח ֶאת' הַּפְרעֹה ִמי 

 ַוּיֹאְמרּו ג  .ִיְׂשָרֵאל לֹא ֲאַׁשֵּלחַ - ְוַגם ֶאת'ה-ָיַדְעִּתי ֶאת
י ָהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינּו ֵנְלָכה ָּנא ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ֵק ֱאלֹ

  .ִיְפָּגֵענּו ַּבֶּדֶבר אֹו ֶבָחֶרב- ינּו ֶּפןֵק  ֱאלֹ'הָחה לַ ַּבִּמְדָּבר ְוִנְזְּב 

  : 'ה-'ג', זשמות  .5
-אֹתַֹתי ְוֶאת-ֵלב ַּפְרעֹה ְוִהְרֵּביִתי ֶאת- ַוֲאִני ַאְקֶׁשה ֶאתג

ִיְׁשַמע ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה ְוָנַתִּתי -  ְולֹאד  .מֹוְפַתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים

-ַעִּמי ְבֵני-ִצְבאַֹתי ֶאת- י ֶאתָיִדי ְּבִמְצָרִים ְוהֹוֵצאִת - ֶאת

 ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ה  .ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים
- ְּבֵני-ִמְצָרִים ְוהֹוֵצאִתי ֶאת- ָיִדי ַעל-  ִּבְנטִֹתי ֶאת'הֲאִני - ִּכי

   .ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם
  :'זשמות . 6
ִּכי ְיַדֵּבר ) ט( :ן ֵלאמֹרֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹ' ַוּיֹאֶמר ה) ח(

ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ְּתנּו ָלֶכם מֹוֵפת ְוָאַמְרָּת ֶאל ַאֲהרֹן ַקח 
ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ) י( :ֶאת ַמְּטָך ְוַהְׁשֵלְך ִלְפֵני ַפְרעֹה ְיִהי ְלַתִּנין
 ֶאת ַוַּיְׁשֵלְך ַאֲהרֹן' ְוַאֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה

ַוִּיְקָרא ) יא( :ַמֵּטהּו ִלְפֵני ַפְרעֹה ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו ַוְיִהי ְלַתִּנין
ַּגם ַּפְרעֹה ַלֲחָכִמים ְוַלְמַכְּׁשִפים ַוַּיֲעׂשּו ַגם ֵהם ַחְרֻטֵּמי 

ַוַּיְׁשִליכּו ִאיׁש ַמֵּטהּו ַוִּיְהיּו ) יב( :ִמְצַרִים ְּבַלֲהֵטיֶהם ֵּכן
ַוֶּיֱחַזק ֵלב ) יג( :ַמֵּטה ַאֲהרֹן ֶאת ַמּטָֹתםְלַתִּניִנם ַוִּיְבַלע 

  : 'ַּפְרעֹה ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה
   :ט" ל- ח "ל, א"מ, בראשית. 7
ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח "

ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלוקים ... אלוקים בו
  ..." אותך את כל זאת

 : ן שני סיפרי החרטומים בתורהביההשוואה . 8
 'שמות ז א"בראשית מ 

ויהי בבוקר " חשש פרעה
" ותיפעם רוחו

 חשש -) 'פסוק ח(
 .מהחלומות

עם בני ישראל "...
... רב ועצום ממנו

ונלחם בנו ועלה מן 
', פרק א" (הארץ

 חשש מעם -) 'י-'ט
 .ישראל

נושא 
 ההתמודדות

 .המטה והתנין .חלומות פרעה

האישים 
 המתמודדים

 .  החרטומים ואהרון החרטומים ויוסף 

יתרון 
העברים על 

החרטומים אינן 
מצליחים לפתור 

ויבלע מטה אהרן "
 "  את מטותם
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פני 
 החרטומים

ויוסף , את החלום
 מצליח 

ותבלענה " בליעה
השיבולים הדקות 

שבע  את
השיבולים 

 " הבריאות

ויבלע מטה אהרן "
 " את מטותם

ויאמר פרעה אל " 'הכרה בה
עבדיו הנמצא כזה 
איש אשר רוח 

ויאמר . אלוקים בו
פרעה אל יוסף 
אחרי הודיע 
אלוקים אותך את 

 ..." כל זאת

ויאמרו החרטומים "
אל פרעה אצבע 

 " אלוקים היא

  
  :ט"יחזקאל כ. 9
ַּבָּׁשָנה ָהֲעִׂשיִרית ָּבֲעִׂשִרי ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ַלחֶֹדׁש ָהָיה ְדַבר ) א(

ֶּבן ָאָדם ִׂשים ָּפֶניָך ַעל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ) ב( :י ֵלאמֹרֵאלַ ' ה
ַּדֵּבר ְוָאַמְרָּת ּכֹה ) ג( :ִמְצָרִים ְוִהָּנֵבא ָעָליו ְוַעל ִמְצַרִים ֻּכָּלּה

ִהְנִני ָעֶליָך ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַהַּתִּנים ַהָּגדֹול ' ָאַמר ֲאדָֹני ה
) ד( :ָאַמר ִלי ְיאִֹרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתִניָהרֵֹבץ ְּבתֹוְך ְיאָֹריו ֲאֶׁשר 

ְוָנַתִּתי ַחִחים ִּבְלָחֶייָך ְוִהְדַּבְקִּתי ְדַגת ְיאֶֹריָך ְּבַקְׂשְקׂשֶֹתיָך 
ְוַהֲעִליִתיָך ִמּתֹוְך ְיאֶֹריָך ְוֵאת ָּכל ְּדַגת ְיאֶֹריָך ְּבַקְׂשְקׂשֶֹתיָך 

ָך ְוֵאת ָּכל ְּדַגת ְיאֶֹריָך ּוְנַטְׁשִּתיָך ַהִּמְדָּבָרה אֹוְת ) ה( :ִּתְדָּבק
ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ִּתּפֹול לֹא ֵתָאֵסף ְולֹא ִתָּקֵבץ ְלַחַּית ָהָאֶרץ 

ְוָיְדעּו ָּכל יְֹׁשֵבי ִמְצַרִים ) ו( :ּוְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ְנַתִּתיָך ְלָאְכָלה
  :ַיַען ֱהיֹוָתם ִמְׁשֶעֶנת ָקֶנה ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל' ִּכי ֲאִני ה

  : רמז קפא, פרשת וארא, תורה, לקוט שמעוניי. 10
רשע : ה" אמר הקב-' קח את מטך והשלך לפני פרעה'

לך '; התנים הגדול'דכתיב , זה מתגאה וקרא עצמו תנין
ראה מטה זה הוא עץ יבש ונעשה תנין ויש בו : ואמור לו

, רוח ונשמה והוא בולע כל המטות וסופו לחזור עץ יבש
סרוחה ונתתי לך מלוכה אף אתה בראתי אותך מטפה 

הריני ', לי יאורי ואני עשיתני'ונתגאה אתה ואמרת 
אתה בלעת כל מטות שבטי ישראל ! מחזירך לתהו ובהו

  !הריני מוציא בלעך מפיך
  :'ב, דניאל. 10

ּוִבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלַמְלכּות ְנֻבַכְדֶנַּצר ָחַלם ְנֻבַכְדֶנַּצר ) א(
ַוּיֹאֶמר ) ב( :ְׁשָנתֹו ִנְהְיָתה ָעָליוֲחלֹמֹות ַוִּתְתָּפֶעם רּוחֹו ּו

ַהֶּמֶלְך ִלְקרֹא ַלַחְרֻטִּמים ְוָלַאָּׁשִפים ְוַלְמַכְּׁשִפים ְוַלַּכְׂשִּדים 
) ג( :ְלַהִּגיד ַלֶּמֶלְך ֲחלֹמָֹתיו ַוָּיבֹאּו ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 

ּוִחי ָלַדַעת ֶאת ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהֶּמֶלְך ֲחלֹום ָחָלְמִּתי ַוִּתָּפֶעם ר
  :ַהֲחלֹום

  
  

   :ט" י'א, דניאל. 11
ַוְיַדֵּבר ִאָּתם ַהֶּמֶלְך ְולֹא ִנְמָצא ִמֻּכָּלם ְּכָדִנֵּיאל ֲחַנְנָיה ) יט(

ְוכֹל ְּדַבר ָחְכַמת ) כ( :ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 
ָצֵאם ֶעֶׂשר ָידֹות ַעל ָּכל ִּביָנה ֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ֵמֶהם ַהֶּמֶלְך ַוִּיְמ 

  :ַהַחְרֻטִּמים ָהַאָּׁשִפים ֲאֶׁשר ְּבָכל ַמְלכּותֹו
  :ז"מ', ב, דניאל. 12

ָעֵנה ַמְלָּכא ְלָדִנֵּיאל ְוָאַמר ִמן ְקׁשֹט ִּדי ֱאָלֲהכֹון הּוא ֱאָלּה 
  : אלוקין ּוָמֵרא ַמְלִכין ְוָגֵלה ָרִזין ִּדי ְיֵכְלָּת ְלִמְגֵלא ָרָזה ְדָנה

דניאל ואמר באמת אלוקיכם הוא ל  המלךענה: גוםתר
שהרי יכולתם לגלות , אלוקי האלוקים ואדוני האדונים

   .את הסוד הזה
  : א"ל-'ל', דשמות . 13

  .ִזְקֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל- ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַוַּיַאְספּו ֶאתכט
מֶֹׁשה -ֶאל' הִּדֶּבר -ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר- ַוְיַדֵּבר ַאֲהרֹן ֵאת ָּכלל

- ַוַּיֲאֵמן ָהָעם ַוִּיְׁשְמעּו ִּכילא  .ַוַּיַעׂש ָהאֹתֹת ְלֵעיֵני ָהָעם
ָעְנָים ַוִּיְּקדּו - ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִכי ָרָאה ֶאת-ֶאת' הָפַקד 

  .ַוִּיְׁשַּתֲחוּו
  
  


