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5201מספר  , ז תשע" , וארא פרשת     
 

 עצמה וענווה 

 שבתי א' הכהן רפפורט  

בפתיחת  פרעה,  אל  משה  של  שליחותו  בציווי 
ֶשה ְרֵאה "ב(, נאמר:  -הפרשה )ז:א ַויֹּאֶמר ה' ֶאל מֹּ

יָך א   יֶאָך-ְנַתתִּ ְהֶיה ְנבִּ יָך יִּ ן ָאחִּ ה ְוַאֲהרֹּ ים ְלַפְרעֹּ   . ֹלהִּ
ה ְתַדֵבר ֵאת כָּ  יָך ְיַדֵבר  ַאתָּ ן ָאחִּ ל ֲאֶשר ֲאַצֶוךָּ ְוַאֲהרֹּ

ֵאל ֵמַאְרצוֹּ  ְשרָּ ַלח ֶאת ְבֵני יִּ ה ְושִּ מפשט   ".ֶאל  ַפְרעֹּ
השי"ת  ,הדברים  "אלהים"  יהיהשמשה    ,אמירת 

לפרעה, באה לזקוף את קומתו ולהבטיחו שהוא  
דרשו את    1שולט בפרעה, ולא להפך. אבל חכמים 

 הדברים בכיוון ההפוך: 

לְ  אותך  מהו  בשביל שקראתי  לא  ה?!  ַפְרעֹּ
אתה   אין  עליך,  גסה  רוחך  תהא  אלוה 
אומר  הוא  וכן  פרעה,  על  אלא  אלוה 

י -ַוְיַדֵבר א  " יו ֲאנִּ ַויֹּאֶמר ֵאלָּ ֶשה  ים ֶאל מֹּ ֹלהִּ
י ה'?! אלא אמר לו: אף   "ה' )ו:ב(, מהו ֲאנִּ

אלוה אותך  שעשיתי  פי  אין    , על  ה',  י  ֲאנִּ
וצא בדבר אתה אלוה אלא על פרעה... כי

ה"אתה אומר   ַוֲאַדֵברָּ י  ַעמִּ ה  ְמעָּ ֵאל   ,שִּ ְשרָּ יִּ
ְך בָּ ה  ידָּ א  -א    ,ְוָאעִּ ים  י-ֹלהִּ כִּ ָאנֹּ )תה'    "ֹלֶהיָך 

ואמרו   .נ:ז( סיני  הר  על  ישראל  כשעמדו 
כד:ו( ַנֲעֶשה  "  : )שמ'  ה'  ֶבר  דִּ ֲאֶשר  ל  כֹּ

ע ְשמָּ רבוא  "ְונִּ ששים  ירדו  יוחנן  ר'  אמר   ,
אשיהן... שנאמר מלאכים ונתנו עטרות בר

ת" ַהלֻּחֹּ ַעל  רות  לב:טז(  "חָּ מהו     .)שמ' 
מן   חירות  אומר  יהודה  ר'  רות?  חָּ
המלכיות, ר' נחמיה אומר חירות ממלאך  

אמר ר' פנחס הכהן בר חמא בשם   .המות
יוסי   ר'  של  בנו  אלעזר  ר'  בשם  יוחנן  ר' 
לי   ויאמר  המות  מלאך  יבא  אם  ]הגלילי[, 

ב אם  לו  אומר  אני  נבראתי,  ראתיך, למה 
בני,  על  ולא  בראתיך,  העולם  אומות  על 

אותם   שעשיתי  שנאמר"להים-א"למה   ,: 
א  " י  ָאַמְרתִּ י  ן  -ֲאנִּ ֶעְליוֹּ וְבֵני  ַאֶתם  ים  ֹלהִּ

פב:ו(   "כְֻּלֶכם ליתן    .)תה'  כשבא  לפיכך 
מה   שמעו  להם  אמר  הדברות  את  להם 
שאני אומר לכם! ...ראה כאן אמר הקדוש 

שעשיתי אותך  ברוך הוא למשה אף על פי  
הוא"להים-א" אני  ואין  -א         ,  להיך, 

 להים אלא לפרעה. -אתה א

וכי  מובנים.  אינם  המדרש  דברי  כל  לכאורה 
והלא    ?מתחילה חשד הקב"ה במשה בגאוות יתר

 
שבתי*   הכהן הרב  בית   אברהם  ראש  רפפורט, 

לתורה   הגבוה  המכון  של  המדרש 
 .אילן-בר טתבאוניברסי

 הישן מהדורת בובר, וארא ט.   מדרש תנחומא  1

ענ היה  לשליחותו  י הוא  וסירב  האדם,  מכל  ו 
ה"  :באמרו ַפְרעֹּ ֶאל  ֵאֵלְך  י  כִּ י  כִּ ָאנֹּ י  )ג:יא(,  "  מִּ

להדגי צריך  הוא ומדוע  שהשי"ת  פעמיים      ש 
 .  בדבר  ספק היה כביכול, להים-הא

ישראל   של  גדולתם  בזה,  התגלתה כיוצא 
שאמרו משום  ַנֲעֶשה  "  : דווקא  ה'  ֶבר  דִּ ֲאֶשר  ל  כֹּ

ע ְשמָּ שלאחר  ,לחשוד בהםאם כן כיצד ייתכן  ".ְונִּ
ומחשבתם   לבם  מעומק  )שנאמרה  שכזו  אמירה 

מם עצ  את  ראוי(  לגדולה  זוכים  היו  לא  אחרת  –
 ?  "אלהות"

מה פשר הנאמר פעמיים במדרש "ואין אתה  
נשלח -א רבנו  משה  הלוא  לפרעה".  אלא  להים 

ממצרים,  ולהוציאם  ישראל  את  להנהיג  גם 
 ושליחותו אינה מסתיימת בדבריו אל פרעה?

הגישה   בשאלת  עוסק  שהמדרש  נראה  לכן 
המייחסת  אל  הנאותה   האלילית,  התפיסה  מול 

לאלי אנושיות  לבני תכונות  אלים  ועצמת  ם, 
 אדם. 

משה   של  שליחותו  את  בוחן  המדרש 
לפרעה, ואת קבלת ישראל את התורה, בסקירה  
מושתתים   שעליו  שהרעיון  נראה  מכך  אחת. 
היא   לפרעה  משה  של  ששליחותו  הוא  הדברים 
בני   של  לשליחותם  כותרת,  בבחינת  הקדמה, 

להיות   בעולם,  י  "ישראל  ְוגוֹּ ים  ֲהנִּ כֹּ ַמְמֶלֶכת 
ש דוֹּ דברי ה' למשה  ,יט:ו(. על פי המדרששמ' ) "קָּ

א  " יָך  ְנַתתִּ ים‐ְרֵאה  ה"  ֹלהִּ  מתפרשים  אינם  ְלַפְרעֹּ
 ראה" )=לפרעה  רב  דמניתך   חזי"   התרגום  כדברי

  רבנו   שמשה  אלא  ,( לפרעה  אדון  אותך   שמיניתי
 .  לפרעה ממש להים-א כעין נעשה

כוח  נתינת  של  זו  תפיסה  הדברים,  פני  על 
סו ודם  פיאין  מתאימה    לבשר  כבלתי  נראית 

ה "למאבק חזיתי מול מלכות אלילית, ומול   ַפְרעֹּ
יו רָּ ְיאֹּ ְך  ְבתוֹּ ֵבץ  רֹּ הָּ ל  דוֹּ ַהגָּ ים  ַהַתנִּ ם  ְצַריִּ מִּ   , ֶמֶלְך 

י נִּ יתִּ י ֲעשִּ ַוֲאנִּ י  רִּ י ְיאֹּ )יח' כט:ג(. אל   "ֲאֶשר ָאַמר לִּ
צריך   היה  מצרים,  מלך  של  הגדלות  שגעון  מול 

  האמתית   ענוותנותו   את  -  חוץ  כלפי   גם  -להציג  
בני  והמוחלט שגם  היה  הדין  מן  משה.  של  ת 
עובד   ,ישראל לעולם  הנשלחים  התורה  מקבלי 

יסגלו לעצמם ענווה גמורה ושפלות    ,עבודה זרה
 רוח.

כאן מפתיע המדרש ומבאר שהדבר אינו כן,  
א מצג  להציג  יש  האלילית  הגאווה    לוהי -ומול 

 שהטעם   לומר  מקום  יש.  אינסופית  עצמה  של
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שיח  יכו  כזה  מצג  מתוך  שרק   הוא,  לכך לבוא  ל 
ה"נועם  של ממש בין עובדי ה' לעובדי האלילים.  

 אלימלך" כותב: 

ונראה, דהנה הצדיק הרוצה להעלות את           
ושפלותו משטותו  ולהסירו  השפל    , אדם 
בלתי אפשר לשבר את דבר שטותו כי אם  
הצדיק   דהיינו שצריך  קצת,  הדומה  בדבר 

ממדרגתו   קצת  בדבר  לירד  אליו  להטות 
אלוה   שהוא  אמר  פרעה  והנה  הדומה. 

ז"ל   ה"כפירוש רש"י  ְימָּ ַהמָּ ֵצא  יוֹּ ֵנה  כו'    "הִּ
למשה   יתברך  השם  אמר  לכן  )ח:טז(, 

לפרעה" אלהים  נתתיך  פירוש  "ראה   ,
ומופתים   אותות  לעשות  אתה  שצריך 
זה   ידי  ועל  אלקות  כמעשה  פרעה  לפני 
עצמו   שמחזיק  שטותו  את  תשבר 

  2".א יסבור שאתה אלקיםלאלוקות שהו

זו נקודת מבט אחת להסבר הצורך בדימוי עצמי  
המילה   זו  גישה  לפי  שבפרשה    "אלהים"אלוהי. 

ואל  יתב',  הבורא  כלפי  מכוונת  )אינה  חול  היא 
 3.(לה להיכתב לשם קדושת השם

הנראית   אחרת,  מבט  נקודת  יש  אבל 
 מתאימה יותר לרוח דברי המדרש. 

שהג מה  פי  על  יובן  אבי ...אך  כ"ק  יד 
עשיית   ע"י  שמצוה  דמה  זצלל"ה  אדמו"ר 
בשר ודם פועלת בעולמות העליונים הוא  
מחמת שהאדם הוא שליח הש"י, ושלוחו  
היינו שהמעשה מתיחס  כמותו,  של אדם 
הוא   ברוך  הקדוש  הרי  וא"כ  להמשלח, 

 .הוא העושה, עד כאן תוכן דבריו

עול   עליו  מקבל  דכשאינו  יובן...  ...ובזה 
שמים עצמו    מלכות  שרצון  אלא  תחילה, 

מחמת   ולא  נפשו  להשלמת  אפי'  בכך, 
מחמת  בבחירתו  שעושה  אלא  הציווי, 
ליחס  אפשר  אי  שוב  לעשות,  ראוי  שכך 
המעשה להש"י אלא כעושה מאליו, וא"כ  
בעולמות  המצוה  שתפעל  אפשר  אי  שוב 
העולמות   אין  כן  אם  כלל...  העליונים 
מעשיו  אחר  ונמשכין  נפעלים  העליונים 

  4. "כלל

העצמה שליח  ,נקודת  האדם  של  אינה   ,בהיותו 
העל "לעשות  -בכוחות  למרותו  הנתונים  טבעיים 

, אלא  "נועם אלימלך"כדברי ה  ,אותות ומופתים"
ניתן   חיוניים.  בצמתים  החלטות  לקבל  ביכולת 
שלא  נבואה  מכוח  כבאות  אלה  החלטות  לפרש 

לראותן   וניתן  בפירוש,  בתורה  כדברים נזכרה 
ש"עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא  

פז   )שבת  אומר למשה פרעה  א(. כאשר  ע"עמו" 
)ח:כד( הערוב  מכת  ֲאַשַלח "  :בעקבות  י  כִּ ָאנֹּ

א   ַלה'  וְזַבְחֶתם  ַהְרֵחק -ֶאְתֶכם  ַרק  ר  ְדבָּ ַבמִּ ֹלֵהיֶכם 

 
אלימלך  2 אליעזר  נועם  בן  אלימלך  וייסבלום   ,

  , פרשת וארא לד, 1787ליפמאן מליז'נסק, לבוב  
 ב.

 לרמב"ם הלכות תפילין א, טו.  משנה תורה  ורא  3
משמואל  4 אברהם  שם  בן  שמואל  בורנשטיין   ,

 . כא ' עממסוכטשוב, ירושלים תשנ"ב, ויקרא, 

י ַבֲעדִּ ירו  ַהְעתִּ ֶלֶכת  לָּ יקו  ַתְרחִּ לו  "ֹלא  משיב   ,
כביכול ֵצא    משה,  יוֹּ י  כִּ ָאנֹּ ֵנה  הִּ עצמו:  דעת  על 

ה  ַפְרעֹּ מִּ ב  רֹּ ֶהעָּ ר  ְוסָּ ה'  ֶאל  י  ְוַהְעַתְרתִּ ְך  מָּ ֵמעִּ
ר חָּ מָּ וֵמַעמוֹּ  יו  דָּ ֵתל    ,ֵמֲעבָּ הָּ ה  ַפְרעֹּ ֵסף  יֹּ ַאל  ַרק 

ַלה' ַח  ְזבֹּ לִּ ם  עָּ הָּ ֶאת  ַשַלח  י  ְלתִּ שמשה  "ְלבִּ הרי   .
יודע בוודאות שכתוצאה מתפילתו להשי"ת יסור  

המדרש האומרהערוב מח כוונת  פי    :ר.  על  "אף 
  לוה -ה', אין אתה א  אני   -  לוה -שעשיתי אותך א

  יודע   שמשה  שמשום  היא,"  פרעה  על  אלא
 מסוגל  הוא  זה  מכוח, העולם ריבון  הוא  ת"שהשי
 .  לפרעה לוה -א להיות

להותו של משה לבין  -אין כאן סתירה בין א
ככל  להפך,  בעולם.  השי"ת  של  ריבונותו 

משה רבנו ע"ה גדלה, והוא בטל   של  תו ונשענוות
וא החלטתו  יכולת  גדלה  כך  להותו  -להשי"ת, 

 להים" היא קודש. -כביכול. לפי זה מילת "א

אלא   רבנו,  למשה  רק  שייך  אינו  זה  עניין 
אומר המדרש  כולם.  שבהן    ,לישראל  שהעטרות 

ישראל  של  ראשיהם  את  השרת  מלאכי  עיטרו 
לא אותם  ידי    נשלטת  שאינה  להות,-עשו  על 

כוח אנושי  שו כוח שבעולם. לא  , המלכויות  -ם 
 מלאך  -  שמימי  כוח  ולא,  יהודה  רבי  כדברי
  , לכך  לב  לשים   יש .  נחמיה  רבי   כדברי,  המוות

 הסרת  את  מתאר  אינו  שלפנינו  שהמדרש
דבר   5העגל,   בחטא  העטרות של  שלאמתו  כיוון 

במהותן   וכרוכות  נצחיות  האלה  העטרות 
ומעו לישראל,  שניתנו  הדיברות  לא בעשרת  לם 

היא  שבמדרש  העיקרית  הנקודה  מהם.  נלקחו 
ה   תלויה   לישראל  שהואצלה  יתה לו-אשהעצמה 
  בורא   של  בריבונותו  והחדה  הברורה  בהכרתם
ה:  לכם  אומר  שאני  מה   שמעו  .העולם ְמעָּ י   "שִּ  ַעמִּ
ה, ֵאל  ַוֲאַדֵברָּ ְשרָּ ה   יִּ ידָּ ְך  ְוָאעִּ ים -א    בָּ   ֹלֶהיָך -א    ֹלהִּ

י כִּ זו  ב  הכרה  חזרת".  ָאנֹּ של  הירה  לתודעתם 
ח סוד  היא  והתנאי  יישראל  ועצמתם,  רותם 

 לחזרת עטרתם ליושנה. 

 
 
 

לתורה   הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא
של   ומופיע גם באתר המידע, ולמדע
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