עיון בפרשה -פרשת וארא
ברוך אומר ועושה
ֹאמר אֵּ לָ יו אֲ נִ י ה'
משה וַ י ֶ
ב וַ י ְַד ֵּבר אֱ ל ִֹהים אֶ לֶ -
ג וָ אֵּ ָרא ֶאלַ -א ְב ָרהָ ם ֶאל-י ְִצחָ ק וְ ֶאל-יַעֲ קֹב ְבא-ל ַשדָָ -י ו ְש ִמי ה' לֹא נוֹ ַד ְע ִתי לָ הֶ ם:

ויאמר אליו אני ה'  -נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני .ולא לחנם שלחתיך כי
אם לקיים דברי שדברתי לאבות הראשונים.
(ג) וארא  -אל האבות:
בא-ל שד-י  -הבטחתים הבטחות ובכולן אמרתי להם אני א-ל שד-י:
ושמי ה' לא נודעתי להם  -לא הודעתי אין כתיב כאן אלא לא נודעתי לא נכרתי להם
במידת אמתות שלי שעליה נקרא שמי ה' נאמן לאמת דברי ,שהרי הבטחתים ולא
קיימתי

 מה ההבדל בין אופן התגלות ה' לאבות ,לבין אופן התגלות ה' לבני
ישראל?
_________________________________________________
_________________________________________________
הכרת טובה
שמות פרק

הרֹן ַקח ַמ ְט ָך ונְ טה י ְָד ָך ַעל
ז יט) וַיֹאמֶ ר ה' ֶאל מ ֶֹשה ֱאמֹר אֶ ל אַ ֲ

מימי ִמ ְצ ַריִם ַעל ַנ ֲהר ָֹתם ַעל ְיאֹריהֶ ם וְ ַעל ַאגְ מיהֶ ם וְ ַעל ָכל ִמ ְקוה מימיהֶ ם וְ יִהְ יו ָדם
שר ִצוָה ה'
הרֹן ַכאֲ ֶ
וְ הָ יָה ָדם ְבכָ ל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ו ָבע ִצים ו ָבאֲ בָ נִ ים( :כ) וַיַעֲ ׂשו כן מ ֶֹשה וְ אַ ֲ
אֲשר ַב ְיאֹר ְלעיני פַ ְרעֹה ו ְלעיני עֲ בָ ָדיו וַיהָ ְפכו ָכל הַ ַמיִם
וַי ֶָרם ַב ַמ ֶטה וַ י ְַך אֶ ת הַ ַמיִם ֶ
שר ַב ְיאֹר ְל ָדם:
אֲ ֶ

רש"י
אמר אל אהרן  -לפי שהגין היאור על משה כשנשלך לתוכו ,לפיכך לא לקה על ידו
לא בדם ולא בצפרדעים ,ולקה על ידי אהרן:
 .1מהו הקושי בפסוק? ____________________________________________
 .2כיצד מיישב רש"י קושי זה? _______________________________________

פירוש עץ יוסף
שמות רבה פרשה ט
א
ַ
ָאמר ַרבי ַתנְ חּום :ל ָָמה ֹלא לָקּו הַ ַמים עַ ל יְדֵ י המים ששמרוך  -שֶׁ ֹּלא שטָ פּוהּו בשֶׁ טֶׁ ף מֵ י
מֹ ֶׁשה?
ֲצּומים והָ רַ בִ ים ,שֶׁ ַאף עַ ל פִ י
הַ נָהָ ר הָ ע ִ
א
ָאמר לֵיּה הַ ּקב"ה :הַ מַ ים ֶׁש ְשמָ רּוָך כְ ֶׁשהֻ ְשלַכְ ָת
ַ
שֶׁ הּושַ ם בַ ּסּוף עַ ל שפַ ת הַ יאוֹר ,לּולֵא
2
1
הַ שגָחַ ת ה' בַמַ יִם ,הָ יָה נִשטַ ף.
ַליְאוֹר ,אֵ ינ ֹו דין ֶׁשילְ קּו עַ ל י ְָדָך ,חַ ֶׁייָך ֹלא ילְ קּו
אֶׁ לָא עַ ל יְדֵ י ַאהֲ רֹן.
 .3כיצד שמר היאור על משה?
_____________________________________________

הרב נבנצאל  -שיחות על ספר שמות

יאת
יע" ַהיְ אור ִבנְ ִש ַ
שה? ַכ ָמה ַמאֲ ָמץ " ִה ְש ִק ַ
שה" ַהיְ אור לְ מ ֶׁ
איזו טובָ ה " ָע ָ
וְ ִכי ֵ
שה
ש ַגם אותו ֵאין מ ֶׁ
שר לָ עֲ פַ רֶׁ ,
אלָ ה נִ ְשאֲ לָ ה ַגם ְב ֶׁק ֶׁ
ַה ֵתבָ ה? ...או ָתה ְש ֵ
את ַה ִמ ְצ ִרי
שה לִ ְטמן ֶׁ
של ה'ִ ,כי ַהחול " ָעזַ ר" לְ מ ֶׁ
ַמ ֶׁכהַ ...על ִפי ִצווי ְמפ ָרש ֶׁ
ַבחול...
ש ְב ַה ָכ ַאת ַהיְ אור
את ַה ְב ָעיָה ֶׁ
ַשבֶׁ ת ֶׁ
שהְ ,מי ֶׁ
ש ַאהֲ רן ַמ ֶׁכה ,וְ לא מ ֶׁ
ַה ִאם ָהעֻ ְב ָדה ֶׁ
הֲ ֵרי
וְ ֶׁה ָעפָ ר?
ידים לִ לְ קות! ו ִב ְכלָ ל ַ -ה ִאם ַהיְ אור ַהדו ֵמם ָחש ְב ַה ָכ ַרת
סוף סוף ֵהם עֲ ִת ִ
שה?!
של מ ֶׁ
ַהטובָ ה ֶׁ
חוָ ה עֲ בור ַהיְ אור או ַהחול,
אינָ ה ֶׁמ ֱ
ש ַה ָכ ַרת ַהטובָ ה ֵ
ַ ...התו ָרה ְמלַ ֶׁמ ֶׁדת או ָתנוֶׁ ,
ש ַא ָּתה ָּצ ִריך ֶׁאת ַה ָּכ ַרת ַהט ֹו ָּבה!
ֶׁא ָלא ֶׁ

ָּ

ַה ָּב ַעת ַהת ֹו ָּדה ִ -היא ָּברֹאש ו ָּב ִראש ֹונָּ ה עֲ בו ֶׁרך.

ֹשה יֶׁח ַסר ב ִמ ַדת-
שלמ ֶׁ
ִאם מ ֶׁשה י ֶַׁכה ָדבָ ר ֶׁש ָג ַרם לו הֲ נָ ָאה ָכלְ ֶׁש ִהי ,הֲ ֵרי ֶׁ
זו,
נֶׁ פֶׁ ש ֹ
יע לִ ְש ֵלמו ָתה
וְ נַ ְפשו לא ַת ִג ַ

 .6איזו שאלה מעלה הרב נבנצל ביחס להכרת הטובה של משה ליאור ולחול?
__________________________________________________________
 .7מה התשובה שהוא עונה לשאלה זו?
__________________________________________________________

ספר החינוך מצוה לג ,מצות כיבוד אב ואם
ָָאדם ֶׁשיַכיר וְ יגְמֹ ל חֶׁ סֶׁ ד לְמי ֶׁשעָ ָשה
מ ָש ְר ֵשי מ ְצוָ ה ז ֹוֶׁ ,ש ָראּוי ל ֹו ל ָ
עמ ֹו טוֹבָ ה ,וְ ֹלא י ְהיֶׁה נָבָ ל ּ1ומ ְת ַנכֵר ּוכְ פּוי טוֹבָ ה,
אּוסה בְ ַתכְ לית לפְ נֵי אֱ ֹלהים וַ אֲ נָשים.
ּומ ָ
ֶׁשּז ֹו מ ָדה ָרעָ ה ְ
2
וְ ֶׁשיתֵ ן אֶׁ ל לב ֹו כי הָ ָאב וְ הָ אֵ ם הֵ ם סבַ ת הֱ יוֹת ֹו בָ ע ֹולָם ,וְ עַ ל כֵן בֶׁ אֱ מֶׁ ת ָראּוי
ל ֹו לַעֲ שוֹת לָהֶׁ ם כָל כָבוֹד וְ כָל תוֹעֶׁ לֶׁת שֶׁ יּוכַ ל ,כי הֵ ם הֱ ביאּוהּו ָלע ֹולָם ,גַם
יָגְעּו ב ֹו 3כַ ָמה יְגיעוֹת בְ ַק ְטנּות ֹו.
ּוכְ ֶׁשי ְקבַ ע זֹאת הַ מ ָדה בְ נַפְ ש ֹו ,יַעֲ לֶׁה ממֶׁ נָה לְ הַ כיר טוֹבַ ת הָ אֵ ל בָ רּוְך
הּואֶׁ ,שהּוא 4סבָ ת ֹו וְ סבַ ת כָ ל אֲ בו ָֹתיו עַ ד ָאדָ ם הָ ראשוֹן ,וְ ֶׁשהוֹציא ֹו לַאֲ ויר
הָ ע ֹולָם,
ּושלֵמּות אֵ בָ ָריו ...וְ יַעֲ רְֹך
5וְ ספֵ ק צָ ְרכ ֹו כָל יָמָ יו ,וְ הֶׁ עֱ מיד ֹו עַ ל ַמ ְתכֻנְ ת ֹו ְ
בְ ַמ ְח ַשבְ ת ֹו כַ ָמה וְ כ ַָמה ָראּוי ל ֹו לְ הּזָהֵ ר בַ עֲ בו ָֹדת ֹו בָ רּוְך הּוא.
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ל איזו

מידה

טובה

מחנכת

אותנו

ִמצ ָות

כיבוד

אב

ואם?

______________________________________________________
 .9כיצד הַ כ ַָרת הטוב להורים מביאה את האדם להכיר טוֹבָ ה לַבו ֵֹרא?
______________________________________________________

לב לדעת -חשבו על דברים שההורים עושים
בשבילכם ,וכיצד אתם יכולים להכיר להם תודה על
כך

