פ׳ וארא
 (1ספר שמות פרק ו
ֹ
)י( וַיְַד ֵבּר ה׳ ֶאל מֶֹשׁה ֵלּאמר:
ִשׂ ָר ֵאל ֵמאַ ְרצוֹ:
)יא( בֹּא ַד ֵבּר ֶאל ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ָריִם וִ ַ
ישׁלַּח ֶאת ְבּנֵי י ְ
 (2רמב״ן על שמות פרק ו פבוק י
וידבר ה' אל משה לאמר  -אמרו המפרשים )רד"ק ספר השרשים שרש אמר( כי מלת "לאמר" בכל
התורה לאמר לישראל ,והטעם שיאמר השם למשה אמור לישראל דברי אלה ,ובכאן לאמר אל פרעה.
והכתוב שאמר אמש אמר אלי לאמר )בראשית לא כט( ,איננו בא על נכון בפירוש הזה ,וכן במקומות
רבות שיכפול ,וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם )ויקרא יח א ב( ,וכן ויאמר
ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם )במדבר טו לז לח( ,ויאמרו אל כל עדת בני
ישראל לאמר )שם יד ז( ,ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר הן גוענו )שם יז כז( ,ואומר אליכם בעת
ההיא לאמר )דברים א ט( ,וכיוצא באלו רבים .וכן בסדר הזה )להלן ז ח ט( ויאמר ה' אל משה ואל
אהרן לאמר כי ידבר אליכם פרעה לאמר ,איננו לאמר לאחרים על נכון:
 (3והנכון בעיני ,כי מלת "לאמר" להורות על בירור הענין בכל מקום .וידבר ה' אל משה באמירה
גמורה ,לא אמירה מסופקת ,ולא ברמז דבר .ולכך יתמיד זה בכל התורה ,כי נבואת משה פה אל פה
ידבר בו ולא בחידות )במדבר יב ח( .ולבן אמר כן ליעקב אמש אמר השם אלי לאמר )בראשית לא כט(
באמירה ברורה שלא אזיק לכם ,כי לולי כן הייתי עושה עמכם רע .וכן ויאמרו בני ישראל אל משה
)ואל אהרן( לאמר )במדבר יז כז( ,שהיו אומרים להם כן בפירוש וצועקים להם בגלוי פנים ,כי המקור
לבירור הענין פעם מוקדם פעם מאוחר ,כמו אומרים אמור למנאצי )ירמיה כג יז(:
 (4בראשית פרק לא
)כט( יֶשׁ ְל ֵאל יִָדי ַל ֲעשׂוֹת ִע ָמּ ֶכם ָרע וֵאלֵֹהי ֲא ִבי ֶכם ֶא ֶמשׁ אָמַר ֵאלַי ֵלאמֹר ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ִמ ַדּ ֵבּר ִעם יֲַעקֹב ִמטּוֹב
עַד ָרע:
 (5במדבר פרק יז
ִשׂ ָר ֵאל ֶאל מֶֹשׁה ֵלאמֹר ֵהן גָּוְַענוּ אָ ַב ְדנוּ ֻכּלָּנוּ אָ ָב ְדנוּ:
)כז( וַיֹּא ְמרוּ ְבּנֵי י ְ
 (6ירמיה פרק כג
)יז( אְֹמ ִרים אָמוֹר ִל ְמנֲַאצַי ִדּ ֶבּר ה׳ ָשׁלוֹם יִ ְהיֶה ָל ֶכם וְכֹל הֵֹל ְך ִבּ ְשׁ ִררוּת ִלבּוֹ אָ ְמרוּ לֹא ָתבוֹא ֲע ֵלי ֶכם ָרעָה:
 (7אברבנאל על שמות פרק ו
והנה באמרו וידבר משה לפני ה' לאמר מגלה לנו כלל גדול בתורה שאין הכוונה תמיד במלת לאמר
שיאמר אותו לאחרים וכמו שהוכיח הרמב"ן בראיות ישרות אבל ענינו זכרון אופן הדבור כאלו אמר
כאן וידבר משה לפני ה' באמרו הן בני ישראל וגו'.
 (8אבן עזרא על שמות פרק ו פבוק י
וידבר .לאמר למשה ,כמו דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם )ויקרא א ,ב(:
 (9ספר ויקרא פרק א
ִק ָרא ֶאל מֶֹשׁה וַיְַד ֵבּר ה׳ ֵאלָיו ֵמאֶֹהל מוֹ ֵעד ֵלאמֹר:
)א( וַיּ ְ
ַק ִריב ִמ ֶכּם ָק ְרבָּן לַה׳ ִמן ַה ְבּ ֵהמָה ִמן ַה ָבּ ָקר וּ ִמן ַהצֹּאן
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי י ְ
ִשׂ ָר ֵאל וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם אָ ָדם ִכּי י ְ
ַתּ ְק ִריבוּ ֶאת ָק ְר ַבּנְ ֶכם:
 (10ויקרא פרק יא
)א( וַיְַד ֵבּר ה׳ ֶאל מֶֹשׁה וְֶאל אַ ֲהרֹן ֵלאמֹר ֲא ֵל ֶהם:
ֹ
ִשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר זֹאת ַה ַחיָּה ֲא ֶשׁר תּא ְכלוּ ִמכָּל ַה ְבּ ֵהמָה ֲא ֶשׁר עַל ָהאָ ֶרץ:
)ב( ַדּ ְבּרוּ ֶאל ְבּנֵי י ְ
 (11רשב״ם על ויקרא פרק יא פסוק א
לאמר אליהם  -למשה ולאהרן .ומזה יש להוכיח על כל לאמר הכתוב בוידבר י"י אל משה כי פירושו
לאמר למשה .ולפי שלמעלה נתייחד הדיבור לאהרן לבדו ,נאמר כאן לאמר אליהם ,לשניהם:

 (12בראשית פרק ח
)טו( וַיְַד ֵבּר ֱאלִֹהים ֶאל נַֹח ֵלאמֹר:
יך ִא ָתּ ְך:
יך וּנְ ֵשׁי ָבנֶ ָ
)טז( ֵצא ִמן ַה ֵתּבָה אַ ָתּה וְִא ְשׁ ְתּ ָך וּ ָבנֶ ָ
 (13רשב״ם על בראשית פרק ח פסוק טו
לאמר  -כל לאמר שבתורה כפל לשון של ויצו או של ויקרא או של וידבר או של ויאמר:
 (14רש״י על ויקרא פרק א פסוק א
לאמר  -צא ואמור להם דברי כבושים ,בשבילכם הוא נדבר עמי ,שכן מצינו שכל שלשים ושמונה שנה
שהיו ישראל במדבר כמנודים ,מן המרגלים ואילך ,לא נתייחד הדבור עם משה  . . .דבר אחר צא ואמור
להם דברי והשיבני אם יקבלום ,כמו שנאמר )שמות יט ח( וישב משה את דברי העם וגו':
 (15במדבר פרק יב
)יג( וַיִּ ְצעַק מֶֹשׁה ֶאל ה׳ ֵלאמֹר ֵאל נָא ְרפָא נָא לָהּ:
 (16רש״י על במדבר פרק יב פסוק יג
לאמר  -מה תלמוד לומר ,אמר לו השיבני אם אתה מרפא אותה אם לאו ,עד שהשיבו ואביה ירק ירק
וגו' .רבי אלעזר בן עזריה אומר בארבעה מקומות בקש משה מלפני הקב"ה להשיבו אם יעשה שאלותיו
אם לאו ,כיוצא בו )שמות ו ,יב( וידבר משה לפני ה' לאמר וגו' ,מה תלמוד לומר לאמר ,השיבני אם
גואלם אתה אם לאו ,עד שהשיבו עתה תראה וגו' .כיוצא בו )במדבר כז טו  -טז( וידבר משה אל ה'
לאמר יפקד ה' אלהי הרוחות לכל בשר ,השיבו קח לך )במד' כז יח( .כיוצא בו )דברים ג ,כג( ואתחנן
אל ה' בעת ההיא לאמר ,השיבו רב לך:

