בס"ד
 .14פרשת וארא ,מקורות
ד ו ֵָא ָרא ֶאל ַאבְ ָרהָ םָ ,אמַ ר לֹו הַ ָקדֹוׁש בָ רּוְך הּוא לְמׁשֶ ה חֲ בָ ל עַ ל ְד ָא ְב ִדין וְ לָא ִמ ְׁש ַתכְ ִחין,
הֹודעְ ִתי ל ֶָהם כִ י ְׁש ִמי ה' כְ ֵׁשם ֶׁש ָא ַמ ְר ִתי
יתי עַ ל ַאבְ ָרהָ ם ִיצְ חָ ק וְ ַי ֲעקֹב בְ ֵאל ׁשַ דַ י וְ ל ֹא ַ
הַ ְרבֵ ה פְ עָ ִמים נִגְ לֵ ִ
דֹותי,
לְָך וְ ל ֹא ִה ְרהֲ רּו ַאחַ ר ִמ ָ
ָאמַ ְר ִתי ל ְַאבְ ָרהָ ם (בראשית יג ,יז  ):קּום ִה ְתהַ לְֵך בָ ָא ֶרץ לְ ָא ְרכָּה ּו ְל ָר ְחבָ ּה וגו'ִ ,ב ֵקׁש ִל ְקבֹר ָש ָרה וְ ל ֹא
דֹותי,
מָ צָ א עַ ד ׁשֶ ָקנָה ְבדָ ִמים וְ ל ֹא ִה ְרהֵ ר ַאחַ ר ִמ ָ
ָאמַ ְר ִתי לְ ִיצְ חָ ק (בראשית כו ,ג ּ ):גּור בָ ָא ֶרץ הַ ז ֹאת כִ י לְָך ּו ְלז ְַרעֲָך וגו'ִ ,ב ֵקׁש ל ְִׁשתֹות ַמיִם וְ ל ֹא ָמצָ א
דֹותי.
ֶאלָא (בראשית כו ,כ ַ ):וי ִָריבּו רֹעֵ י גְ ָרר עִ ם רֹעֵ י ִיצְ חָ ק ,וְ ל ֹא ִה ְר ֵהר ַא ַחר ִמ ָ
יה וגו'ִ ,ב ֵקׁש ָמקֹום לִ נְטֹות ָאהֳ לֹו וְ ל ֹא ָמצָ א
ׁשכֵב עָ לֶ ָ
ָאמַ ְר ִתי לְ ַי ֲעקֹב (בראשית כח ,יג ):הָ ָא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר ַא ָתה ֹ
דֹותי וְ ל ֹא ְׁש ָא ַלנִי ַמה ְש ִמי כְ ֵׁשם ֶׁש ָש ַאלְ ָת ַא ָתה,
עַ ד ׁשֶ ָקנָה בְ ֵמ ָאה ְק ִשיטָ ה ,וְ ל ֹא ִה ְר ֵהר ַא ַחר ִמ ַ
אתי ֶאל פ ְַרעֹה.
ּומ ָאז בָ ִ
יחּותי ָאמַ ְר ָת לִי ַמה ְש ִמיּ ,ולְבַ ּסֹוף ָאמַ ְר ָת (שמות ה ,כג ֵ ):
ִ
וְ ַא ָתה ְת ִחלַת ְׁשלִ
יתיׁ ,שֶ ִנ ְתנָה לָהֶ ם כְ מֹו ׁשֶ ָא ַמ ְר ִתי ל ֶָהם ֶׁש ֶא ֵתן לָ ֶהם ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ל ֹא
וְ עַ ל זֶ ה נֶאֱ מַ ר :וְ גַם הֲ ִקמ ִֹתי ֶאת בְ ִר ִ
ִה ְרהֲ רּו ַאחֲ ָרי .וְ גַם אֲ נִ י ׁשָ מַ עְ ִתי ֶאת נַאֲ ַקת ְבנֵי י ְִש ָר ֵאלְ ,לפִ י ֶׁשהֵ ן ל ֹא ִה ְרהֲ רּו ַאחֲ ָרי ,וְ גַם ַאף עַ ל פִ י ֶׁשיִ ְש ָר ֵאל
יהם ,הֲ ָדא הּוא
בֹות ֶ
ַשּורהׁ ,שָ מַ עְ ִתי נַאֲ ָק ָתם בַ עֲבּור ַה ְב ִרית ֶׁשכ ַָר ִתי עִ ם אֲ ֵ
ׁשֶ בְ אֹותֹו הַ דֹור ל ֹא ָהיּו נֹוהֲ גִ ין כ ָ
יתי.
ִדכְ ִתיב (שמות ו ,ה ):ו ֶָאזְ כֹר ֶאת בְ ִר ִ
ָל ֵכ ן אֱ מֹר ל ְִבנֵי י ְִש ָר ֵאלֵ ,אין לָ כֵן ֶאלָא לְׁשֹון ְׁשבּועָ הׁ ,שֶ נֶאֱ מַ ר (שמואלא ג ,יד ):וְ ָלכֵן נ ְִׁשבַ עְ ִתי לְבֵ ית עֵ לִ י,
ִירא מׁשֶ ה ׁשֶ מָ א ִמדַ ת ַה ִדין יְעַ ֵכב ּגְ אֻ ָל ָתן.
ִנ ְׁשבַ ע הַ ָקדֹוׁש בָ רּוְך הּוא ֶׁשיִגְ ָא ֵלםׁ ,שֶ ל ֹא י ָ
אתי ,וְ ִהצַ ְל ִתי ,וְ ג ַָאל ְִתי ,וְ לָ ַק ְח ִתי.
אתי ֶא ְתכֶם ִמ ַתחַ ת ִסבְ ֹלת ִמצְ ַר ִיםַ ,א ְרבַ ע ּגְ אֻ לֹות יֵׁש כָאן ,וְ הֹוצֵ ִ
וְ הֹוצֵ ִ
כְ ֶנגֶד ַא ְרבַ ע ּגְ ֵזרֹות ֶׁש ָּגזַר ֲע ֵליהֶ ן פ ְַרעֹהּ .וכְ נֶגְ דָ ן ִת ְקנּו חֲ ָכ ִמים ַא ְרבַ ע כֹוסֹות ְבלֵיל ַה ֶפ ַסח ,לְ ַקיֵם ַמה
אתי
אתי ֶא ְתכֶם ֶאל ָה ָא ֶרץ אֲ ֶׁשר נ ָָש ִ
שֶ נֶאֱ מַ ר (תהלים קטז ,יג ):כֹוס יְׁשּועֹות ֶא ָֹשא ּובְ ֵׁשם ה' ֶא ְק ָרא ,וְ ֵהבֵ ִ
כּותן .
אֹותּה ִבזְ ָ
יֹור ִׁשין ָ
יהן ׁשֶ ֶא ֵתן לָהֶ ם ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ִי ְהיּו ְ
בֹות ֶ
ֶאת י ִָדיֶ ,אעֱשֶ ה לָ הֶ ן ַמה שֶ ָא ַמ ְר ִתי לַאֲ ֵ

ֹׁשה ַו ֵּ֥י ֹאמֶ ר ֵא ָ ִ֖ליו אֲ ִנֵּ֥י ְיקֹוָ ָֽק:
ֹלהים ֶאל־מ ֶ ֶׁ֑
(ב) ַויְדַ ֵבֵּ֥ר אֱ ִ ִ֖
נֹודעְ ִתי לָ ֶ ָֽהם:
ּוׁש ִ ֵ֣מי יְ ק ָֹוָ֔ק ֵּ֥ל ֹא ַ ִ֖
קב ְב ֵ ֵ֣אל ׁשַ ָדֶׁ֑י ְ
ל־אבְ ָר ָ ָ֛הם ֶאל־ ִי ְצ ָ ֵּ֥חק וְ ֶ ָֽאל־ ַי ֲע ִ֖ ֹ
(ג) ו ֵָא ָ ָ֗רא ֶא ַ
ר־ּגֵּ֥רּו ָ ָֽבּה:
יהם אֲ ֶׁש ָ
ת־א ֶרץ כְ נָ ֶׁ֑עַ ן ֵ ָ֛את ֶ ֵּ֥א ֶרץ ְמג ֵֻר ֶ ִ֖
ָתת ל ֶ ִָ֖הם ֶא ֶ ֵ֣
ית ֙י ִא ָ֔ ָתם ל ֵ ֵּ֥
מ ִתי ֶאת־בְ ִר ִ
(ד) וְ ַ֨ ַגם הֲ ִק ֹ֤ ֹ
יתי:
ת־ב ִר ִ ָֽ
(ה) וְ גַ ֵ֣ם׀ אֲ ִנֵ֣י ׁשָ ָ֗ ַמעְ ִתי ֶ ָֽאת־נַאֲ ַק ֙ת בְ נֵ ֵ֣י י ְִש ָר ָ֔ ֵאל אֲ ֶ ֵּׁ֥שר ִמצְ ַ ִ֖ריִם ַמע ֲִב ִ ֵ֣דים א ָ ֶֹׁ֑תם וָ ֶאזְ ִֹ֖כר ֶא ְ
אתי ֶא ְת ֶָ֗כם ִמ ַ ֙תחַ ת֙ ִס ְבֹלֵ֣ ת ִמ ְצ ַ ָ֔ריִם וְ ִהצַ ְל ִ ֵּ֥תי ֶא ְת ֶ ִ֖כם ֵמ ֲעב ָֹד ָ ֶׁ֑תם
ק וְ הֹוצֵ ִ ֵ֣
מר לִבְ נֵ ָֽי־י ְִש ָר ֵא ֘ל אֲ נִ ֵ֣י יְק ָֹו ֒
(ו) ָל ֵֵ֞כן אֱ ֵּ֥ ֹ
ם בִ זְ ֵ֣רֹועַ ְנטּו ָ֔ ָיה ּובִ ְׁשפ ִ ִָ֖טים ּגְ ד ִ ָֹֽלים:
וְ ג ַָא ְל ִ ֹ֤תי ֶא ְת ֶכ ֙
אֹלהים ִ ָֽוידַ עְ ָ֗ ֶתם ִ ֵ֣כי אֲ ִנֹ֤י ְיק ָֹו ֙ק אֱ ֹלֵ֣ ֵהי ֶָ֔כם ַהמֹו ִ ֵ֣ציא ֶא ְתכֶָ֔ ם
ֵּ֥יתי ל ֶ ִָ֖כם ֵ ָֽל ִ ֶׁ֑
(ז) וְ ל ַָק ְח ִַ֨תי ֶא ְת ֶכֵּ֥ם לִ ֙י ל ָ֔ ְָעם וְ ָה ִי ִ
ִמ ַ ִ֖תחַ ת ִסבְ לֵּ֥ ֹות ִמצְ ָ ָֽר ִים:
קב וְ ָנ ַת ִַ֨תי א ָ ֵֹּ֥תּה
ָתת א ָ֔ ָֹתּה ל ְַא ְב ָר ָ ֵּ֥הם ְל ִי ְצ ָ ִ֖חק ָּֽולְ ַי ֲע ֶׁ֑ ֹ
את ֙י ֶאת־י ִָָ֔די ל ֵ ֵ֣
ם ֶאל־הָ ָ֔ ָא ֶרץ אֲ ֶ ֹׁ֤שר נָשַָ֨ ִ
אתי ֶא ְת ֶכ ֙
(ח) וְ הֵ בֵ ִ ֹ֤
מֹור ָ ִׁ֖שה אֲ נִ ֵּ֥י יְקֹוָ ָֽק:
ל ֶָכָ֛ם ָ
ּומ ֲעב ָ ִֹ֖דה ָק ָ ָֽׁשה :פ
ּוח ֵ
קצֶ ר ָ֔ר ַ
ֹׁשה ֵ ִ֖כן ֶאל־בְ נֵ ֵ֣י ִי ְש ָר ֵ ֶׁ֑אל וְ ֹ֤ל ֹא ָ ָֽׁש ְמע ּ֙ו ֶאל־מ ָ֔ ֶֹׁשה ִמ ֵ֣ ֹ
(ט) ַויְדַ ֵבֵּ֥ר מ ֶ ָ֛
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