
 

 (1) וארא לפרשת 

 

משה מתווך בין אלהים ואנשים, אהרון   - משה ואהרון נשלחים להוציא את ישראל ממצרים  . א

פרעה אינו נענה לבקשתם, ואלהים מנחית על מצרים שמונה מכות  מתווך בין משה ופרעה. 

    נוראות: דם,צפרדע, כנים, ערוב, דבר, שחין וברד. 

 

אֶמר " .ב ֶשה, ר  -ֶאל ה'ַויֹּ יֶאָך.מֹּ בִּ ֶיה נ  ה  יָך, יִּ ן ָאחִּ ַאֲהרֹּ ה; ו  עֹּ ַפר  ים ל  יָך ֱאֹלהִּ ַתתִּ ל  ֵאה נ  ַדֵבר, ֵאת כָּ ה ת  ֲאֶשר - ַאתָּ

ַדֵבר ֶאל יָך י  ן ָאחִּ ַאֲהרֹּ ; ו  ַלח ֶאת-ֲאַצֶוךָּ שִּ ה, ו  עֹּ ֵני-ַפר  .-ב  צוֹּ ֵאל ֵמַאר  רָּ ש  ֶשה, ֶאת   יִּ י ַאק  י -ַוֲאנִּ ֵביתִּ ר  הִּ ה; ו  עֹּ ֵלב ַפר 

ֶאת-תאֶ  ַתי ו  תֹּ ם.-אֹּ יִּ רָּ צ  ֶאֶרץ מִּ ַתי, ב  פ  ֹלא  מוֹּ י ֶאת-ו  נַָּתתִּ ה, ו  עֹּ ַמע ֲאֵלֶכם ַפר  ש  י ֶאת-יִּ ֵצאתִּ הוֹּ ם; ו  יִּ רָּ צ  מִּ י ב  -יָּדִּ

ַתי ֶאת אֹּ ב  ֵני-צִּ י ב  ים. -ַעמִּ לִּ דֹּ ים, ג  טִּ פָּ ש  ם, בִּ ַריִּ צ  ֵאל, ֵמֶאֶרץ מִּ רָּ ש  י   יִּ ם כִּ ַריִּ צ  עו מִּ יָּד  י  -ו  י ֶאתה'ֲאנִּ תִּ טֹּ נ  י ַעל-, בִּ - יָּדִּ

י ֶאת ֵצאתִּ הוֹּ ם; ו  יִּ רָּ צ  ֵני-מִּ ם." ]שמות ז,  -ב  כָּ תוֹּ ֵאל, מִּ רָּ ש   [ 5 - 1יִּ

 

משה הוא השומע, אהרון הוא המדבר, ופרעה?   -לכל אחד יש תפקיד המוטל עליו מאלהים  . ג

פרעה הוא קשה הלב. האם יכול היה לבחור להיות רך? האם יכול היה לבחור לשחרר את  

אל? האם יכול היה להימנע מן הדם והברד?  האם יכול היה להתנגד לגורל שהטיל עליו  ישר

 אלהים? 

 

     / יונה וולך  לא יכולתי לעשות כלום  . ד

 

  א יכולתי לעשות עם זה כלוםל
  אתה שומע לא יכולתי לעשות מזה כלום

  זה היה אצלי בידים 
  ולא יכולתי לעשות עם זה כלום
  ולא יכולתי לעשות מזה משהו 

  אתה שומע יכולתי לגמגם 
  הגידמה רציתי ל

  יכולתי להרגיש הכי רע שאפשר
  ופתאום אתה עומד כמו ילד קטן
  בסינור לצואר וחוזר על השאלה

  מה עשית עם זה שואלים
  לאן בזבזת את כל זה, היה לך סיכוי 
 .ואתה תצטרך להתחיל הכל מחדש

 


