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PARSHAT	VA’ERA	2015	–	SOURCE	SHEET	
	

GOD’S	ANSWER	TO	ATHEISM,	GNOSTICISM	AND	DEISM	
	

					Source	1:	Kli	Yakar	-	Shemot	7:17	
	

	'ה יִנֲא יִּכ עַדֵּת תֹאזְּב 'ה רַמָא הֹּכ :ז''י קוספ 'ז קרפ
	
	ץֶרָאָה בֶרֶקְּב 'ה יִנֲא יִּכ עַדֵּת ןַעַמְל :ח''י קוספ 'ח קרפ
	
	ץֶרָאָה-לָכְּב יִנֹמָּכ ןיֵא יִּכ עַדֵּת רּובֲעַּב :ד''י קוספ 'ט קרפ
	
 רדס לש הנושאר הכמב ןכו ,ך"צד רדס לש הנושאר הכמב רמאנ הז ןושל .'ה ינא יכ עדת תאזב 'ה רמא הכ

 יכ עדת רובעב' רמאנ ב"חאב רדס לש הנושאר הכמב ןכו ,'ץראה ברקב 'ה ינא יכ עדת ןעמל' רמאנ ש"דע

 .םירבד השולש לע קלוח היה הערפש שריפו הז לע ררועתנ לאנברבא י"רהמ םג .'ץראה לכב ינומכ ןיא

 רמאנ ןכ לע )ב ה תומש( 'ה תא יתעדי אלו אוה אל רמאיו 'הב שחיכ יכ ,ךרבתי 'ה תואיצמ אוה דחאה

 לכמ אצמנב הולא שיש רמול אצמת םא רמול קלוח היהש ,הינשה .'ה ינא יכ עדת תאזב הנושאר הכמב

 'ה תלוכי לע קלוח היהש ,אוה תישילשה .ץראה ברקב 'ה ינא יכ רמאנ הז לע ,םילפשב חיגשמ וניא םוקמ

	:וצפחכ לועפל לוכי רמולכ ,ץראה לכב ינומכ ןיא יכ רמא הז לע ,ללכ עבטה תונשל לוכי וניאש רמול ךרבתי

 

 ואב תונושאר תוכמ שולש יכ ,דחא גוס תחת תוכמ שולש לכ סינכהל ,וירבד לע רואיב ףיסוהל ינא רמואו

 'ה השע ןכ לע ,ודבלמ דוע ןיא םהיהלא אוה רואיהש ורמא םירצמהש יפל ,ךרבתי 'ה תואיצמ תמאל

 לע םימייקתמ םיעשרה )ד טפ( הבר תישארבב קיסמ ןכו ,הובג לכ לעמ הובג שיש תורוהל םהיהלאב םיטפש

 עדת תאזב רואיה תכמב רמאנ ןכ לע ,תוהלאל והובשחש הנימ עמש רואיה לע דמוע הנהו רמאנש םהיהלא

 'ה תואיצמ םיתמאמה םירבד ץורשי רואיה םגש הרוה רואיה ץרשש םיעדרפצה ןינעבו .'וגו 'ה ינא יכ

 יכ ,םשה שדקל יואר יכ רואיה עידוה ןכ לע .'ה תא יתעדי אל רמאו 'ה ללחמ היה הערפ יכ ,ךרבתי

 ודמלו 'ה שודיק לע םשפנ ורסמ הירזעו לאשימ איננחש )ב גנ םיחספ( אתיאדכ םיברב 'ה ושדיק םיעדרפצה

 זמר( וז השרפ טוקליב קיסמדכ םירונתבש םתוא ותמ אל ךכיפלו ,םירונתב ולעש םיעדרפצמ רמוחו לק

 רמול ,ךרבתי ומש וכילמהו ודוה םימוטרחה םג וז הכמבש ירה ,אוה םיהלא עבצא רמאנ םינכבו )בפק

	:ימד םידע האמכ ןיד לעב תאדוהו ךרבתי ונממ וז הכמש

 

 ה"בקה ןיאש םירמואה בלמ איצוהל ,םישיאה יטרפ לכב הטמל חיגשמ ךרבתי אוה יכ זמרנ ש"דע רדסבו

 ןיא יכ איבוברעב סנכנ לכה םהירבד יפלו ,שיא יכרד לכ לע תוטרפב אלו ןימה תוללכ לע םא יכ חיגשמ

 יתלפהו ביתכו .איבוברעב ברעה םהילע אב ןכ לע ,ודבוע אל רשאל םיהלא דבוע ןיבו וריבחל שיא ןיב לדבה

 קידצ ןיב לדבה שיש ךתוח תפומ הזו ,בורע םש תויה יתלבל הילע דמוע ימע רשא ןשוג ץרא תא אוהה םויב

 רמול ,ץראה ברקב 'ה ינא יכ עדת ןעמל םש רמאנ ךכל ,םישיאה יטרפ לכ לע חיגשמ ה"בקהשו עשרל
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 ,םירצמ הנקמ ןיבו לארשי הנקמ ןיב 'ה הלפהו ביתכ רבדה תכמב ןכו .םינותחתב םג תיטרפה יתחגשהש

 לידבה ןכ יפ לע ףאו ,םירצמ ץרא לכב חרופ קבאה היהש ןיחשב ןכו .תיטרפה ךרבתי ותחגשה דצמ ונייהו

 חוכיוב דומעל ולכי אלש רמול הצר ,השמ ינפל דומעל םימוטרחה ולכי אל ךכיפל ,םירצמל לארשי ןיב

 ואב תוכמה לכ יכ ,הביס תתל ולכי אלש וזל ץוח הביס ונתנ הכמ לכל יכ ,ןיחשה ינפמ השמ םע םהל היהש

 רחאו םימוטרחה לע הליחת אב ןיחשה תכמ לבא ,הכמה ללכב ויה םימוטרחהו םירצמ לכ לע תחא םעפב

 ןעט יכ ,חוכיוב דומעל ולכי אל ןכ לע ,םירצמ לכבו םימוטרחב ןיחשה היה יכ רמאנש ,םירצמ לכ לע ךכ

 םהיטהלב הערפ בל יושיק םימוטרחה ומרג הנה דעש יפל ,הליחת וקלש םהל םרג םאטחש םהילע השמ

	:םהיבזכו

 

 ,םה תויושר יתש ןעט הערפש הארנ ילו .ךרבתי 'ה תלוכי תמאל ואבש לאנברבא י"רהמ שריפ ב"חאב רדסב

 ודבלמ דוע ןיא רמול הצור ,ץראה לכב ינומכ ןיא יכ עדת ןעמל ב"חאב רדס לש הנושאר הכמב רמאנ ןכ לע

 הלט לזמ לע הז ןעטש םירבדה ןיארנו רחא הולא דוע שיש ןעט הערפש ללכמ ,רחא תושר וזיא ךרבתי

 םימשה ויה אמתסמ דרבה תדרב יכ ,תולזמהו שמשה רוא םיענומ ויה תוכמ השולשש וניצמ יכ ,שמשהו

 ןיע תא סכיו ביתכ הבראה תכמבו ,דרבה תדירי ןמז לכ שמשה תוארל ולכי אלש דע םיבעב םירדקתמ

 לכו ,הלילב תורוכב תכמ ןכו ,ךשוחה תכמב ןכו ,ץראה ךשחתו ךכיפל ,ץראה ןיע איה יכ שמשה ונייה ,ץראה

 ןכו ,והומכ היה אל רשא דרבב רמאנ ןכ לע ,לודג ןכ םג םחוכש הלט לזמו שמשה לע הערפ ןעטש היאר הז

 תכמ ןכש לכו .ץראה לכב ינומכ ןיא יכ רמאמל תפומ הז לכו ,והומכ הברא היה אל וינפל רמאנ הבראב

 ,לאנברבא י"רהמ שוריפ ןמ רתוי רווחמ הז רבדו ,תולזמה לכל רוכב הלט לזמ תענכהל ןמיס אוהש םירוכב

	:ינומכ ןיא יכ רמואה חיכומ בותכה ןושלו

	
Source	2:	R’	Samson	Raphael	Hirsch	-	Shemot	7:15	–	The	10	plagues	–	an	alternative	view	
	

 ןקליח הדוהי יבר רבכ .הריקס לש ךרדב וננויע תא אנ חתפנ .תוכמ רשע לש ןתליחת ונינפל .ותארקל תבצנו

 יכ .תורוקה רואת םצע ךותמ הילאמ תלבקתמ וז הקולח .ב"חאב ,ש"דע ,ך"צד :הלא םינמיס יפל תוצובקל

 הווה .הרהזא אלב האב ,ךשוח ,ןיחש ,םינכ :ונייהד ,תישילשה וליאו ,הרורב הארתה תמדוק תוכמ יתשב

	.תונושארה יתש לא ועש אלש לע שנועה הניה תישילשה :רמוא

	
 לש השרוש ויהש ,תוניחבה שולש ןיבו וללה תוצובקה שולש ןיב הלבקה לש הקיז אצמנ ,בורקמ ןייענ םא

 האיבה םירצמ רשא ,תונערופה לש היביכרמ ויה יוניעו תודבע ,תורג .הלואגה ידי לע ולטובו םירצמ תולג

	 .יוניעו תודבע תורג :ושנענ ןהב ,תוכמה לש ןתדימ ןכ ולא לש ןתדימכו .האטח םבו ,לארשי לע

	
 לולשל אופא םתוכז איה המו ,םה םצראב םמצעב ויה םירג ךא יכ ,םירצמל ומיגדה דרבו בורע םד

 תא ותיתשה וילע ,דוסיה תוספא תא ופשח הבראו רבד עדרפצ .ויה םירגש קומינב ,םטפשמ תא לארשימ
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 תשגרה המ ,םפוג לע שוחל םוצליאש םייוניע ויה ךשוחו ןיחש םינכ .תודבעל םילפשומה לע םתונדא תוואג

 תא הנורחאל האיבהו הכרעמה תא המתח תורוכב תכמ וליאו .םייתטיש םייוניע לש רטשימב ןותנה

	.הלואגה

	
	:ןלהלדכ אופא אוה תוכמה לש ןגוויס

	דרב ,בורע ,םד ~ תורג

	הברא ,רבד ,עדרפצ ~ תודבע

	ךשוח ,ןיחש ,םינכ ~ יוניע

	תורוכב תכמ ~ הלואג

	
	 .השביבו םימב 'ה תרובג יוליג ידי לע יוניעו תודבע תורג ןועגשמ חכפמ ך"צד

	 .ץראה לש םייחה היבשויב 'ה תרובג יוליג ידי לע יוניעו תודבע תורג ןועגשמ חכפמ ש"דע

	.היבשותו ץרא ףיקמה ריוואה הטעמב 'ה תרובג יוליג ידי לע יוניעו תודבע תורג ןועגשמ חכפמ ב"חאב

	


