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 פרשת וארא

ּו ֶאת־ה'" ֲרכֵ֥ י ה' בָּ ֵ֥ ְרא  ִֽ  "י 

ר " ַמַ֤ ר אָּ ה ֲאֶשֶׁ֨ ן ּוֹמֶשֶׁ֑ ּוא ַאֲהֹרֹ֖ ֶרץ ה' הֵ֥ ֶאֵ֥ ל מ  ֵ֛ א  ְשרָּ ֵ֧י י  יאּו ֶאת־ְבנ  ם הֹוצ ִ֜ ֶהֶ֔ לָּ

ם ִֽ ְבֹאתָּ ם ַעל־צ  י  ְצַרֹ֖  "מ 

 (כו:שמות ו)
 

 (יד:שמות ו)רש"ר הירש 
הנתקע לאמצעיתו, והמסתיים במלים: מיד בולטת לעין הפסקת הסיפור על ידי סדר יוחסין 

הוא אהרן ומשה וגו', הם המדברים וגו', הוא משה ואהרן; כמו זרים לחלוטין היו לנו אנשים 

 אלה, ורק כאן היכרנום. ורק בפסוק כט ישוב התאור אל תחילת הסיפור, יחזור עליו וימשיכו!

ו של משה ואהרן, אלא דורות זה שלפנינו. אין הוא מצטמצם בייחוס -הבה ונתבונן בסדר 

עובר הוא בקצרה על שני השבטים שקדמו לשבטם. וכן בשבטם, מלבד השתלשלות ייחוסם 

הישיר, גם יראה את ענפי המשנה, דודים ובניהם, דודי הורים ובניהם. וכך מואר שבטם 

בקשרו אל שבטים שקדמו לו; ומשפחתם וביתם, בקשריהם למשפחות ובתי קרובים, מדור 

דורם. עוד יוגד לנו הגיל הגבוה, אליו הגיעו האב והסב, ולא עבר אפוא זמן רב קודם ומבני 

ממותם ועד קומם של משה ואהרן. ועל פני חוג רחב זה של קרובים וידידים יצביע הכתוב על 

ביום דבר ה' אליהם! ואם נוסיף ונתבונן  -שניהם ויאמר ויחזור ויאמר: "הוא משה ואהרן" 

כחה זו על ייחוסם וקשרי משפחתם, נגיע אולי לידי הבנת חשיבותו במקום, בו ניתנת לנו הו

 ומטרתו של כל הפירוט הזה.

עד הנה נכשלו מאמציהם של משה ואהרן לחלוטין. ואילמלא דברים שאירעו אחרי כן, לא 

היתה נחוצה הוכחה כה מדויקת לייחוסם ולקירבת משפחתם. אולם מעתה תחל שליחותם 

תמותה לפניהם, ואחריהם לא ימלא.  -ר כמוה לא מילא עוד בן עטורת הנצחון, שליחות אש

מעתה נודעה חשיבות יתירה לעריכת רשימה מדויקת של ייחוסם וקירבתם, כדי להעיד בזאת 

 לכל הדורות, כי רגיל ואנושי הוא מקור מחצבתם, ורגיל ואנושי הוא טבע ברייתם.

ניטלה מהם אחרי מותם דמותם  גם בתקופה העתיקה קרה שאנשים, שהצטיינו כמיטיבי עמם,

האנושית, ובגלל עלילות פאר "אלוהיות" זכו למוצא "אלוהי". הלא ידוע לנו על יהודי אחד 

מדור מאוחר יותר, שתעודת ייחוסו לא נמצאה בידו, והואיל ולא נמצאה, ויען כי הביא להם 

 -ברוא אור, שאך שאלם ממשה האיש, הפך בעיני הגויים ל -לבני האדם מעט ניצוצות 

אלוהים, ופשע היה להטיל ספק באלוהותו. משה שלנו היה אדם, נשאר אדם, ולעולם לא 

יהיה כי אם אדם. ובשעה שכבר קרנו פניו ממראה האלהים, כבר הוריד התורה משמים וכבר 

ציווהו כאן ה' להציג את תעודת ייחוסו  -הוליך בניסים את העם במדבר והנחילם נצחונות יה 

משה בארץ מצרים, הכל הכירו את הוריו  -על העובדה, כי: ביום דבר ה' אל ולהצהיר בזאת 

והורי הוריו, דודיו ודודותיו, דודניו ודודניותיו. את כל ייחוסו ואת כל קרוביו הכירו. זה 

שמונים שנה ידעוהו כבשר ודם, כפוף לטבע האדם על ליקוייו וחולשותיו, על דאגותיו 

ביניהם נולד וחונך. "הוא אהרן ומשה", "הם המדברים אל וצרכיו, איש ככל יתר האנשים, 

בשר ודם ככל אדם, ובהם בחר ה' להיות לו לכלים בעשיית  -פרעה", "הוא משה ואהרן" 

 והם ביצעו את מלאכתו הגדולה של ה'. -מלאכתו הגדולה; בשר ודם ככל אדם 

 

 



 

 הערות לפרשת השבוע
אחרי שכבר הופיע פעם לפני פרעה, ומוטל עליו  –...לאחר שהוטלה על משה השליחות 

לחזור ולהופיע, יחד עם אהרון אחיו, לפני פרעה ולהתחיל בפעולה על גאולת ישראל 

המקרא מפסיק את סיפור הדברים ומוסר בקיצור את הגניאולוגיה של  –והוצאתם ממצרים 

דרת "שמות" משה, את ייחוסו, ומלמדינו במפורש דברים שמקודם רק נרמזו עליהם. בס

נאמר רק שמשה היה בן "איש מבית לוי", אשר לקח את "בת לוי". וכאן, בסדרא שלפנינו, 

אנחנו למדים בראשונה שהוא משה בן עמרם בן קהת בן לוי, אשר לקח את יוכבד דודתו 

בידי משה מפי הגבורה,  מיכן-נרתעים: שהרי בתורה, שניתנה לאחרלאשה . מיד אנחנו 

דתו היא מאיסורי עריות החמורים, איסור כרת. אמנם זה קדם למתן האישות בן אדם לדו

אעפ"כ א"א שבקורא לא תתעורר האסוציאציה שמשה  –תורה, ובן נוח איננו אסור בדודתו 

רבינו נולד מיחסי אישות אשר אח"כ נקבעו כאיסורים.  ואנחנו חוזרים כאן לתופעה המוכרת 

אחיות )הרבה זמן לפני מתן תורה, אבל מן  לנו מתולדות אבותינו: יעקב אבינו נשא שתי

 התורה זה אסור(, ואברהם ושרה היו אח ואחות )לא מן האם אבל מן האב(.

הן של אבותינו והן  –התורה מציגה לפנינו, וכמעט מטעימה את הדבר, שהייחוס הביולוגי 

א איננו כפי שנקבע  ע"י איסורי התורה שניתנה לאחר מיכן.  וזה ב –של משה רבינו 

ללמדינו שרמתו של האדם,הרמה שנוא מגיע אליה בהכרת אלוקים, איננה קשורה בגורמים 

 ביולוגיים.

שמרע"ה יוולד מיחסי אישות אשר לאחר מיכן הם החזקוני מסביר למה גרמה ההשגחה 

"כדי שלא יתגאה על הציבור". הסכנה  –מוכרים כפגומים, גם כשלא היו פגומים בשעתם 

שיתגאה על הציבור; ואפילו אם המנהיג הוא איש אלוקים,  –הצפויה לכלמנהיג ובעל שלטון 

הרועה הנאמן של ישראל, יש לחשוש לשמא יתגאה. לפיכך רצוי שמנהיג יהיה נאלץ תמיד 

  להיזכר במה שעשוי להראות כפגם בייחוסו.  

 

 שופטים פרק יז
ְיהּו:  }א{ יכָּ ם ּוְשמֹו מ  י  ַהר ֶאְפרָּ יש מ  י א  ְך  }ב{ַוְיה  ה ַהֶכֶסף ֲאֶשר ֻלַקח לָּ אָּ ּמֹו ֶאֶלף ּומ  ַויֹאֶמר ְלא 

י לַ  רּוְך ְבנ  ּמֹו בָּ יו ַותֹאֶמר א  י ְלַקְחת  י ֲאנ  ת  נ ה ַהֶכֶסף א  ְזַני ה  ַמְרְת ְבאָּ ית ְוַגם אָּ ל  ה: )ואתי( ְוַאְת אָּ יהוָּ

י }ג{ ְבנ  י ל  יָּד  ה מ  י ֶאת ַהֶכֶסף ַליהוָּ ְקַדְשת  ש ה  ּמֹו ַהְקד  ּמֹו ַותֹאֶמר א  ה ַהֶכֶסף ְלא  אָּ  ַויֶָּשב ֶאת ֶאֶלף ּומ 

ְך: ַלֲעשֹות  יֶבנּו לָּ ה ֲאש  ה ְוַעתָּ כָּ ם ֶכֶסף  }ד{ֶפֶסל ּוַמס  אַתי  ּמֹו מָּ ַקח א  ּמֹו ַות  ַויֶָּשב ֶאת ַהֶכֶסף ְלא 

ְתנ הּו ַלּצ ְיהּו: ַות  יכָּ ית מ  י ְבב  ה ַוְיה  כָּ הּו ֶפֶסל ּוַמס  ף ַוַיֲעש  ים ַוַיַעש  }ה{ֹור  ית ֱאֹלה  ה לֹו ב  יכָּ יש מ  א  ְוהָּ

ים פ  פֹוד ּוְתרָּ ן:  א  י לֹו ְלֹכה  נָּיו ַוְיה  בָּ א ֶאת ַיד ַאַחד מ  יש  }ו{ַוְיַמל  ל א  א  ְשרָּ ין ֶמֶלְך ְבי  ם א  ה  ים הָּ ַביָּמ 

ינָּיו יַ  ר ְבע  ר  }ז{ֲעֶשה: )פ( ַהיָּשָּ י ְוהּוא גָּ ו  ה ְוהּוא ל  ְשַפַחת ְיהּודָּ ּמ  ה מ  ית ֶלֶחם ְיהּודָּ ב  י ַנַער מ  ַוְיה 

ם:  ית  }ח{שָּ ם ַעד ב  א ַויָּבֹא ַהר ֶאְפַרי  ְמצָּ גּור ַבֲאֶשר י  ה לָּ ית ֶלֶחם ְיהּודָּ ב  יר מ  ע  הָּ יש מ  א  ַוי ֶלְך הָּ

ה ַלֲעשֹות ַדְרכֹו:  יכָּ ה  }ט{מ  ית ֶלֶחם ְיהּודָּ ב  י מ  ֹנכ  י אָּ ו  יו ל  לָּ בֹוא ַויֹאֶמר א  ן תָּ ַאי  ה מ  יכָּ ַויֹאֶמר לֹו מ 

א:  גּור ַבֲאֶשר ֶאְמצָּ ְך לָּ י ֹהל  ֹנכ  י ֶאֶתן  }י{ְואָּ ֹנכ  ן ְואָּ ב ּוְלֹכה  י ְלאָּ י ֶוְהי ה ל  ד  ּמָּ ה ע  ה ְשבָּ יכָּ ַויֹאֶמר לֹו מ 

ְחיֶָּתָך ים ּומ  ד  ֶרְך ְבגָּ ים ְוע  י:  ְלָך ֲעֶשֶרת ֶכֶסף ַליָּמ  ו  י  }יא{ַוי ֶלְך ַהל  יש ַוְיה  א  ֶשֶבת ֶאת הָּ י לָּ ו  ַויֹוֶאל ַהל 

נָּיו:  בָּ ה:  }יב{ַהַנַער לֹו ְכַאַחד מ  יכָּ ית מ  י ְבב  ן ַוְיה  י לֹו ַהַנַער ְלֹכה  י ַוְיה  ו  ה ֶאת ַיד ַהל  יכָּ א מ  ַוְיַמל 

ן: }יג{ י ְלֹכה  ו  י ַהל  יָּה ל  י הָּ י כ  ה ל  יב ְיהוָּ י י יט  י כ  ה יַָּדְעת  ה ַעתָּ יכָּ  ַויֹאֶמר מ 

ם בֶ  - יח:ל ְרֹשֶׁ֨ ן ֶבן־ג  יהֹונָּתָּ ֶסל ו ִ֠ ֶׁ֑ ן ֶאת־ַהפָּ ֹ֖ ם ְבנ י־דָּ ֶהֵ֛ ימּו לָּ ֵ֧ ֶבט ַויָּק  ֣ י֙ם ְלש  ּו ֹכֲהנ  יַ֤ יו הָּ נָָּ֗ ה ֣הּוא ּובָּ ן־ְמַנֶשִ֜

ֶרץ: ִֽ אָּ ֹות הָּ ֹום ְגלֵ֥ י ַעד־ יֹ֖ נ ֶ֔  ַהדָּ
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 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קט עמוד ב 
הא גופא קשיא, אמרת  -"ויהי נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה והוא לוי והוא גר שם" 

אלמא מיהודה אתי! אלא לאו דאבוה מלוי  - אלמא מלוי אתי, ממשפחת יהודה -והוא לוי 

ואימיה מיהודה, וקאמר: ממשפחת יהודה! אמר רבא בר רב חנן: לא, גברא דשמיה לוי. אי 

הכי, היינו דקאמר מיכה: עתה ידעתי כי ייטיב ה' לי כי היה לי הלוי לכהן? אין, דאיתרמי 

ויהונתן בן גרשם בן מנשה ליה גברא דשמיה לוי. וכי לוי שמו? והלא יהונתן שמו, שנאמ': 

הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני. אמר ליה: וליטעמיך, וכי בן מנשה הוא? והלא בן משה 

תלאו הכתוב  -הוא, דכתיב: בני משה גרשם ואליעזר! אלא, מתוך שעשה מעשה מנשה 

תלאו הכתוב ביהודה. אמר רבי  -במנשה, הכא נמי, מתוך שעשה מעשה מנשה דאתי מיהודה 

 ן משום רבי שמעון בן יוחי: מכאן שתולין את הקלקלה במקולקל.יוחנ

 

 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף עו עמוד ב
גמ'. מנא ה"מ? א"ר יוחנן, דאמר קרא: וכראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלשתי אמר 

אל אבנר שר הצבא בן מי זה הנער אבנר ויאמר אבנר חי נפשך המלך אם ידעתי, ולא ידע 

והכתיב: ויאהבהו מאד ויהי לו נושא כלים! אלא אאבוה קא משאיל. ואביו לא ידע ליה? 

ליה? והכתיב: והאיש בימי שאול זקן בא באנשים, ואמר רב ואיתימא רבי אבא: זה ישי אבי 

דוד, שנכנס באוכלוסא ויצא באוכלוסא! ה"ק שאול: אי מפרץ אתי, אי מזרח אתי? אי מפרץ 

חשיבא בעלמא  -ץ לעשות דרך ואין ממחין בידו, אי מזרח אתי מלכא הוי, שהמלך פור -אתי 

כמדתו, וכתיב ביה  -הוי. מ"ט אמר ליה שאל עליה? דכתיב: וילבש שאול את דוד מדיו 

בשאול: משכמו ומעלה גבוה מכל העם. א"ל דואג האדומי: עד שאתה משאיל עליו אם הגון 

לאו. מ"ט? דקאתי מרות המואביה. הוא למלכות אם לאו, שאל עליו אם ראוי לבא בקהל אם 

ולא  -ולא מואבית. אלא מעתה, ממזר  -ולא עמונית, מואבי  -א"ל אבנר, תנינא: עמוני 

ולא מצרית! שאני הכא, דמפרש טעמא דקרא: על אשר  -ממזרת! ממזר כתיב, מום זר. מצרי 

הם לא קדמו אתכם בלחם ובמים, דרכו של איש לקדם, ולא דרכה של אשה לקדם. היה ל

לקדם אנשים לקראת אנשים, ונשים לקראת נשים! אישתיק. מיד: ויאמר המלך שאל אתה בן 

מי זה העלם, התם קרי ליה נער, הכא קרי ליה עלם! הכי קא אמר ליה: הלכה נתעלמה ממך, 

 ולא מואבית. -ולא עמונית, מואבי  -צא ושאל בבית המדרש. שאל, אמרו ליה: עמוני 

 

 תהלים פרק קלה 
ּו ֶאת־ה':)יט( ב ֣  ֲרכֵ֥ ן בָּ ֲהֹרָ֗ ית ַאַ֝ ֵ֥ ֲר֣כּו ֶאת־ה' ב  ל בָּ א  ְשרָּ  ית י ִ֭

ּו ֶאת־ה': ֲרכֵ֥ י ה' בָּ ֵ֥ ְרא  ִֽ ֲר֣כּו ֶאת־ה' י  י בָּ ו  ל  ית ַהִ֭ ֣  )כ( ב 

 

 משנה מסכת הוריות פרק ג משנה ח 
כהן קודם ללוי לוי לישראל ישראל לממזר וממזר לנתין ונתין לגר וגר לעבד משוחרר אימתי 

שכולן שוין אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ ממזר תלמיד חכם  בזמן

 קודם לכהן גדול עם הארץ:

 

 עץ יוסף )אוצר התפילות(
לוקי אברהם יצחק ויעקב? -לוקי הלא היה סגי בפעם אחת לומר א-מה שאומרים ג' פעמים א

לוקי אביך -"ואתה שלמה בני דע את א –הוא על דעת שמצינו דאמר דוד לבנו בדה"ב כא:ט 

ה מצד מנהג אבותיו. כי זה מנהג -ועבדהו". והפירוש הפשוט שאין לאדם להאמין באלו



ל הבורא יתברך ויתעלה שמו. ולכך -תורתינו הקדושה שהוא אהאו"ה. אלא מצד חקירה ע"פ 

להותו בעולם. כי בימיו היו -לוקי אביך" מצד החקירה, והוא הודיע א-אמר "דע את א

לוקי אברהם יצחק ויעקב הייתי אומר -עובדים לכוכבים ומזלות. ואם היינו אומרים א

בניו סמכו על אמונת להותו יתברך ויצחק ויעקב -שאברהם הוא חוקר ראשון שחקר א

לוקי אצל כל אחד ואחד כדי להודיע שכל אחד מצד עצמו עמד -אברהם. לכך אנו אומרים א

לוקינו. והוא חיזוק אמונתינו הקדושה )שו"ת פנים -על החקירה ומצא שאין אחד אלא א

 מאירות(

 

 מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ב משנה יב 
החכמים דור אחר דור, אל תאמר התורה חוזרת התקן עצמך ללמוד תורה ואפילו היית בן 

לאכסניא שלה ואיני צריך לחזר אחריה, וכמו שאמרו בפרק הפועלים ]פה א[ ובמדרש משלי 

]בובר, פרק יט ד"ה טוב רש[ ובמדרש תהלים ]בובר, מזמור נט ]א[ ד"ה למנצח אל[, מי 

שלה, שנאמר 'לא שהוא חכם ובנו חכם ובן בנו חכם מכאן ואילך התורה חוזרת לאכסניא 

ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר י"י מעתה ועד עולם' ]ישעיהו נט כא[, אל 

תאמר כן, שאינה ירושה הבאה מאליה אם לא תחזור אחריה, ואעפ"י שהכתוב אומר 'והחוט 

המשולש לא במהרה ינתק' ]קהלת ד יב[, כבר אמרו במדרש קהלת ]פרשה ד פסקה ט ד"ה 

ר הכתוב לא לעולם ינתק אבל אמר לא במהרה ינתק, אין מתקשה עילויה, טובים[ שלא אמ

מתפסיק.... ובאבות דרבי נתן אמרו ]נו"א פרק יז מ"ג[, אינה ירושה לך, שאם היתה ירושה 

 היה משה מורישה לזרעו עד סוף הדורות....

 

 


