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פסח תשע"ז
למה חסרים הנשים ומשה רבנו מההגדה?
The cycle of Yom Tov shiurim are dedicated by the family of
ז"ל Dr. Chuck Feldman
In memory of an exemplary model of dedication to family, community, and Torah education.
ז"ל The Pesach shiur is sponsored in memory of Rabbi J. Gershon Neumann
הרב קלמן גרשון הכהן ז"ל בן בנימין הכהן ושרה ע"ה

נשים בהגדה
שמות פרק א

רש"י

(טז) בילדכן  -כמו בהולידכן :על האבנים  -מושב האשה
יתן עַ ל הָ ָאבְּ ָניִם ִאם בֵּ ן
(טז) וַי ֹּאמֶ ר ְּב ַיל ְֶּד ֶכן ֶאת ָהעִ בְּ ִריֹות ְּּור ִא ֶ
יראן ָ הַ ְּמ ַי ְּלדֹּת ֶאת היולדת ,ובמקום אחר קוראו משבר ,וכמוהו (ירמיהו יח ג)
הּוא וַ הֲ ִמ ֶתן אֹּתֹו וְּ ִאם בַ ת ִהוא וָחָ יָה( :יז) ַו ִת ֶ
ֵּיהן מֶ לְֶך ִמצְּ ָריִם ַו ְּתחַ יֶין ָ ֶאת עושה מלאכה על האבנים ,מושב כלי אומנות יוצר חרס :אם
ֹלהים וְּ ל ֹּא עָ ׂשּו כַאֲ שֶ ר ִדבֶ ר אֲ ל ֶ
הָ אֱ ִ
בן הוא וגו'  -לא היה מקפיד אלא על הזכרים ,שאמרו לו
הַ יְּלָ ִדים:
אצטגניניו שעתיד להוולד בן המושיע אותם :וחיה  -ותחיה:
(יז) ותחיין את הילדים  -מספקות להם מים ומזון .תרגום הראשון וקיימא והשני וקיימתין ,לפי שלשון עברית לנקבות
רבות ,תיבה זו וכיוצא בה ,משמשת לשון פעלו ולשון פעלתן ,כגון (שמות ב יט) ותאמרנה איש מצרי ,לשון עבר ,כמו ויאמרו
לזכרים ,ותדברנה בפיכם (ירמיהו מד כה) לשון דברתן ,כמו ותדברו לזכרים .וכן (יחזקאל יג יט) ותחללנה אותי אל עמי,
לשון עבר חללתן ,כמו ותחללו לזכרים:
שמות פרק ב

רש"י

(א) ויקח את בת לוי  -פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה
יִקח ֶאת בַ ת ֵּלוִ י( :ב) ו ַַתהַ ר הָ ִאשָ ה
(א) וַ יֵּלְֶך ִאיש ִמבֵּ ית ֵּלוִ י וַ ַ
(וחזר ולקחה .וזהו וילך ,שהלך בעצת בתו שאמרה לו גזרתך
וַת ֶרא אֹּתֹו כִ י טֹוב הּוא ו ִַתצְּ פְּ נֵּהּו ְּשֹלשָ ה י ְָּר ִחים:
וַתלֶד בֵּ ן ֵּ
ֵּ
(ג) וְּ ל ֹּא יָכְּ לָה עֹוד הַ ְּצפִ ינֹו ַו ִת ַקח לֹו ֵּתבַ ת גֹּמֶ א ו ַַת ְּח ְּמ ָרה בַ חֵּ ָמר קשה משל פרעה ,אם פרעה גזר על הזכרים ,ואתה ג"כ על
הנקבות) .והחזירה ועשה בה לקוחין שניים .ואף היא נהפכה
וַתׂשֶ ם בָ ּה ֶאת הַ ֶילֶד ַו ָתׂשֶ ם בַ ּסּוף עַ ל ְּׂשפַ ת הַ יְּ אֹּר:
ּובַ זָפֶת ָ
להיות נערה .ובת מאה שלושים שנה היתה שנולדה בבואה
וַת ַתצַ ב אֲ חֹּתֹו מֵּ ָרחֹּק לְּדֵּ עָ ה מַ ה יֵּעָ ׂשֶ ה לֹו( :ה) ו ֵַּת ֶרד בַ ת
(ד) ֵּ
למצרים בין החומות ,ומאתים ועשר שנה נשתהו שם,
ה ְּלכֹּת עַ ל יַד הַ ְּיאֹּר ו ֵַּת ֶרא ֶאת
פַרעֹּה לִ ְּרחֹּץ עַ ל ַה ְּיאֹּר וְּ ַנ ֲער ֶֹּתיהָ ֹּ
ְּ
וכשיצאו היה משה בן שמונים שנה .אם כן כשנתעברה ממנו
הַ ֵּתבָ ה בְּ תֹוְך הַ ּסּוף ו ִַת ְּשלַ ח ֶאת אֲ מָ ָתּה וַ ִת ָקחֶ הָ ( :ו) ו ִַתפְּ ַתח
היתה בת מאה שלושים וקורא אותה בת לוי( :ב) כי טוב הוא
וַת ְּר ֵּאהּו ֶאת ַה ֶילֶד וְּ ִהנֵּה נַעַ ר ֹּבכֶה ו ַַת ְּחמֹּל עָ לָ יו וַת ֹּאמֶ ר ִמיַלְּ דֵּ י
ִ
 כשנולד נתמלא הבית כולו אורה( :ג) ולא יכלה עוד הצפינואתי
הָ עִ בְּ ִרים זֶה( :ז) וַת ֹּאמֶ ר אֲ חֹּתֹו ֶאל בַ ת פ ְַּרעֹּה הַ ֵּאלְֵּך וְּ ָק ָר ִ
לְָך ִאשָ ה מֵּ ינ ֶֶקת ִמן הָ עִ ְּב ִריֹּת וְּ ֵּתינִק לָ ְך ֶאת ַה ָי ֶלד( :ח) וַת ֹּא ֶמר  -שמנו לה המצריים מיום שהחזירה ,והיא ילדתו לששה
חדשים ויום אחד ,שהיולדת לשבעה יולדת למקוטעין ,והם
לָּה בַ ת פַ ְּרעֹּה ֵּלכִ י ַו ֵּתלְֶך הָ עַ ְּל ָמה ו ִַת ְּק ָרא ֶאת ֵּאם ַה ָי ֶלד:
בדקו אחריה לסוף תשעה :גמא  -גמי בלשון משנה ובלעז
(ט) וַת ֹּאמֶ ר לָ ּה בַ ת ַפ ְּרעֹּה ֵּהילִ יכִ י ֶאת הַ ֶי ֶלד הַ זֶה וְּ הֵּ ינ ִִקהּו לִ י
יונ"ק [גומא] .ודבר רך הוא ,ועומד בפני רך ובפני קשה:
ִיקהּו( :י) וַ יִגְּ ַדל
וַאֲ נִי ֶא ֵּתן ֶאת ְּׂשכ ֵָּרְך ו ִַת ַקח ָה ִאשָ ה הַ יֶלֶ ד ַו ְּתנ ֵּ
בחמר ובזפת  -זפת מבחוץ וטיט מבפנים ,כדי שלא יריח
וַתבִ ֵּאהּו לְּבַ ת פ ְַּרעֹּה ַו ְּי ִהי לָּה לְּבֵּ ן ו ִַת ְּק ָרא ְּשמֹו מֹּשֶ ה
הַ יֶלֶד ְּ
ַיֹואל מֹּשֶ ה לָשֶ בֶ ת ֶאת אותו צדיק ריח רע של זפת :ותשם בסוף  -הוא לשון אגם
יתהּו( ... :כא) ו ֶ
וַת ֹּאמֶ ר כִ י ִמן ַהמַ יִם ְּמ ִש ִ
רושי"ל בלעז [סוף] ,ודומה לו (ישעיה יט ו) קנה וסוף קמלו:
וַתלֶ ד בֵּ ן וַ יִ ְּק ָרא ֶאת
יִתן ֶאת ִצפ ָֹּרה ִבתֹו ְּלמ ֶֹּשה( :כב) ֵּ
הָ ִאיש וַ ֵּ
(ה) לרחץ על היאר  -סרס המקרא ופרשהו ותרד בת פרעה על
ִיתי בְּ ֶא ֶרץ נָכְּ ִריָה:
ְּשמֹו ג ְֵּּרשֹּם כִ י ָאמַ ר גֵּר ָהי ִ
היאור לרחוץ בו :על יד היאר  -אצל היאור ,כמו (שמואל ב
יד ל) ראו חלקת יואב על ידי ,והוא לשון יד ממש ,שיד האדם סמוכה לו .ורבותינו דרשו הולכות לשון מיתה ,כמו (בראשית
כה לב) הנה אנכי הולך למות ,הולכות למות לפי שמיחו בה .והכתוב מסייען ,כי למה לנו לכתוב ונערותיה הולכות :את
אמתה  -את שפחתה .ורבותינו דרשו לשון יד .אבל לפי דקדוק לשון הקודש היה לו להנקד אמתה מ"ם דגושה .והם דרשו
את אמתה את ידה ,שנשתרבבה אמתה אמות הרבה( :ו) ותפתח ותראהו  -את מי ראתה ,את הילד ,זהו פשוטו .ומדרשו
שראתה עמו שכינה :והנה נער בכה  -קולו כנער( :ז) מן העברית  -מלמד שהחזירתו על מצריות הרבה לינק ולא ינק ,לפי
שהיה עתיד לדבר עם השכינה( :ח) ותלך העלמה  -הלכה בזריזות ועלמות כעלם( :ט) היליכי  -נתנבאה ולא ידעה מה
נתנבאה הי שליכי( :י) משיתהו  -שחילתה והוא לשון הוצאה בלשון ארמי ,כמשחל ביניתא מחלבא .ובלשון עברי משיתהו
לשון הסירותיו ,כמו (יהושע א ח) לא ימוש ,לא משו (במדבר יד מד) ,כך חברו מנחם .ואני אומר שאינו ממחברת מש ,וימוש,
אלא מגזרת משה ולשון הוצאה הוא ,וכן (שמואל ב כב יז) ימשני ממים רבים ,שאילו היה ממחברת מש ,לא יתכן לומר
משיתהו ,אלא המישותיהו ,כאשר יאמר מן קם הקימותי ,ומן שב השיבותי ,ומן בא הביאותי ,או משתיהו ,כמו (זכריה ג ט)
ומשתי את עון הארץ ,אבל משיתי אינו אלא מגזרת תיבה שפעל שלה מיוסד בה"א בסוף התיבה .כגון משה ,בנה ,עשה ,צוה,
פנה ,כשיבא לומר בהם פעלתי ,תבא היו"ד במקום ה"א ,כמו עשיתי ,בניתי ,פניתי ,צויתי( ... :כא) ויואל  -כתרגומו .ודומה
לו (שופטים יט ו) הואל נא ולין ,ולו הואלנו (יהושע ז ז) ,הואלתי לדבר (בראשית יח כז) ,ומדרשו לשון אלה ,נשבע לו שלא
יזוז ממדין כי אם ברשותו:
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ויואל משה לשבת את האיש בשעה שאמר משה ליתרו תנה לי את צפורה בתך לאשה אמר לו קבל עליך דבר אחד שאני
אומר לך ואני נותנה לך לאשה .אמר לו משה מה הוא .אמר לו הבן שיהיה לך תחלה יהיה לעבודה זרה מכאן ואילך לשם
שמים וקבל עליו .אמר לו השבע לי וישבע לו שנאמר ויואל משה לשבת אין אלה אלא לשון שבועה שנאמר ויואל שאול את
העם (וכן הוא אומר הואל קח ככרים ) .לפיכך הקדים המלאך להרוג את משה מיד ותקח צפורה צר .וירף ממנו רבי יהודה
אומר אין ויואל אלא לשון דירה שנאמר הואל נא ולין כיון שנטל בתו קבל עליו לרעות צאנו .וישמע אלהים את נאקתם
(כתוב ברמז ל"א) .כי התרפים דברו און משל לשני נערים אחד מת אביו וקברו ואחד אביו קיים .זה שאביו קיים קורא לו
אביו ומיד עונה אותו .וזה שמת אביו הולך על קברו וצועק אבי אבי עד שתש כחו ולא משיבו .כך ישראל אביהם קיים ומיד
הוא עונה אותם שנאמר וישמע אלהים את נאקתם .והיה טרם יקראו ואני אענה ואומר יקראני ואענהו .אבל הגוים יצעקו
אליו ולא יענה ואומר ויקחו את הפר וגו' .ר' עקיבא אומר ספקלטורין של פרעה מחנקין את ישראל בקירות בתים לבנין והיו
צועקין מתוך הבנין צועקין מתוך הקירות והקב"ה שומע נאקתם שנאמר וישמע אלהים את נאקתם .ועוד שהיו שורפין את
בניהן בכור אש זבח לאלהיהן שנאמר ואתכם לקח ה' ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים .כתיב הכא וירא וכתיב התם וכל
העם רואים וגו' .וכן הוא אומר בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים .רבי יהושע בן לוי אומר בזכות המשכן
דכתיב וירא משה את כל המלאכה וכתיב אשר הוצאתי אותם לשכני בתוכם .רבי אלעזר אמר בזכות חנניה מישאל ועזריה
כתיב הכא וירא אלהים וכתיב התם כי בראותו ילדיו ילדים אשר אין בהם כל מום:
שמות פרק לה פסוק כב

רש"י

וַ ָיבֹּאּו הָ אֲ נ ִָשים עַ ל הַ נ ִָשים כֹּל נ ְִּדיב לֵּב הֵּ בִ יאּו
חָ ח וָ נֶזֶם וְּ טַ בַ עַ ת וְּ כּומָ ז כָל כְּ לִ י זָהָ ב וְּ כָ ל ִאיש
אֲ שֶ ר הֵּ נִיף ְּתנּופַת זָהָ ב לַיק ָֹוק:

על הנשים  -עם הנשים וסמוכין אליהם :חח  -הוא תכשיט של זהב עגול
נתון על הזרוע ,והוא הצמיד :וכומז  -כלי זהב הוא נתון כנגד אותו מקום
לאשה .ורבותינו פירשו שם כומז כאן מקום זמה:

שמות פרק לח פסוק ח

רש"י

במראת הצובאת  -בנות ישראל היו בידן מראות ,שרואות
וַ יַעַ ׂש ֵּאת הַ כִ יֹור נְּ חֹּשֶ ת וְּ ֵּאת כַ נֹו נְּ חֹּשֶ ת בְּ מַ ְּראֹּת הַ צֹּבְּ אֹּת
בהן כשהן מתקשטות ,ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת
אֲ שֶ ר צָ בְּ אּו פ ֶַתח אֹּהֶ ל מֹועֵּ ד:
המשכן ,והיה מואס משה בהן ,מפני שעשויים ליצר הרע,
אמר לו הקדוש ברוך הוא קבל ,כי אלו חביבין עלי מן הכל ,שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות במצרים .כשהיו
בעליהם יגעים בעבודת פרך ,היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם ונוטלות המראות ,וכל אחת רואה
עצמה עם בעלה במראה ומשדלתו בדברים ,לומר אני נאה ממך ,ומתוך כך מביאות לבעליהן לידי תאוה ונזקקות להם,
ומתעברות ויולדות שם ,שנאמר (שיר השירים ח ה) תחת התפוח עוררתיך ,וזהו שנאמר במראות הצובאות .ונעשה הכיור
מהם ,שהוא לשום שלום בין איש לאשתו ,להשקות ממים שבתוכו את שקנא לה בעלה ונסתרה ,ותדע לך ,שהן מראות ממש,
שהרי נאמר (שמות לח כט ל) ,ונחשת התנופה שבעים ככר וגו' ,ויעש בה וגו' ,וכיור וכנו לא הוזכרו שם ,למדת שלא היה
נחשת של כיור מנחשת התנופה ,כך דורש רבי תנחומא ,וכן תרגם אונקלוס במחזית נשיא ,והוא תרגום של מראות
מירידויר"ש בלעז [מראות] .וכן מצינו בישעיה (ישעיה ג כג) והגליונים ,מתרגמינן ומחזיתא :אשר צבאו  -להביא נדבתן:

משה רבנו בהגדה
שמות פרק ג

רש"י

(א) אחר המדבר  -להתרחק מן הגזל שלא ירעו בשדות
(א) ּומֹּשֶ ה ָהיָה רֹּעֶ ה ֶאת צ ֹּאן יִ ְּתרֹו ח ְֹּּתנֹו כ ֵֹּּהן ִמ ְּדיָן וַ ִינְּ ַהג ֶאת
ֹלהים ח ֵֹּּרבָ ה( :ב) ַוי ֵָּרא מַ ל ְַּאְך אחרים :אל הר האלהים  -על שם העתיד( :ב) בלבת אש -
הַ צ ֹּאן ַאחַ ר הַ ִמ ְּדבָ ר וַ יָב ֹּא ֶאל הַ ר הָ אֱ ִ
בשלהבת אש לבו של אש ,כמו (דברים ד יא) לב השמים,
יְּקֹוָק ֵּאלָיו בְּ לַבַ ת ֵּאש ִמתֹוְך ַה ְּּסנֶה וַ י ְַּרא וְּ ִהנֵּה הַ ְּּסנֶה בֹּעֵּ ר בָ ֵּאש
וְּ הַ ְּּסנֶה ֵּאינֶנּו אֻ כָל( :ג) וַ י ֹּאמֶ ר מֹּשֶ ה ָאסֻ ָרה נָא וְּ ֶא ְּר ֶאה ֶאת ַהמַ ְּר ֶאה (שמואל ב יח יד) בלב האלה ,ואל תתמה על התי"ו ,שיש
לנו כיוצא בו (יחזקאל טז ל) מה אמולה לבתך :מתוך
הַ ָגדֹּל הַ זֶ ה מַ דּועַ ל ֹּא יִבְּ עַ ר ַה ְּּסנֶה( :ד) ַוי ְַּרא ְּיקֹוָק כִ י סָ ר ִל ְּראֹות
ֹּאמר ִהנֵּנִ י :הסנה  -ולא אילן אחר ,משום עמו אנכי בצרה (תהילים
ֹלהים ִמתֹוְך ַה ְּּסנֶה וַ י ֹּאמֶ ר מ ֶֹּשה מֹּשֶ ה וַי ֶ
ַיִק ָרא ֵּאלָיו אֱ ִ
ו ְּ
(ה) וַי ֹּאמֶ ר ַאל ִת ְּק ַרב הֲ ֹלם שַ ל נְּעָ לֶ יָך מֵּ עַ ל ַרגְּ לֶיָך כִ י ַהמָ קֹום אֲ שֶ ר צא טו) :אכל  -נאכל ,כמו (דברים כא ג) לא עבד בה ,אשר
לקח משם (בראשית ג כג)( :ג) אסרה נא  -אסורה מכאן
ֹלהי ָאבִ יָך
עֹומד עָ לָ יו ַא ְּד ַמת קֹּדֶ ש הּוא( :ו) וַ י ֹּאמֶ ר ָאנֹּכִ י אֱ ֵּ
ַא ָתה ֵּ
ֹלהי ִי ְּצחָ ק ֵּואֹלהֵּ י ַי ֲעקֹּב ַוי ְַּס ֵּתר מ ֶֹּשה פָ נָיו כִ י י ֵָּרא להתקרב שם( :ה) של  -שלוף והוצא ,כמו (דברים יט ה)
אֱ ֹלהֵּ י ַאבְּ ָרהָ ם אֱ ֵּ
ונשל הברזל( ,דברים כח מ) כי ישל זיתך :אדמת קדש
יתי ֶאת עֳנִ י עַ ִמי
ֹלהים( :ז) וַ י ֹּאמֶ ר יְּקֹוָק ָראֹּה ָר ִא ִ
מֵּ הַ בִ יט ֶאל הָ אֱ ִ
הוא  -המקום( :ז) כי ידעתי את מכאביו  -כמו (לעיל ב
אֲ שֶ ר בְּ ִמצְּ ָריִם וְּ ֶאת צַ ע ֲָק ָתם שָ מַ עְּ ִתי ִמפְּ נֵּי נֹּגְּ ׂשָ יו כִ י יָדַ עְּ ִתי ֶאת
מַ כְּ אֹּבָ יו( :ח) ו ֵָּא ֵּרד לְּ הַ צִ ילֹו ִמיַד ִמצְּ ַריִם ּולְּהַ ֲעֹלתֹו ִמן הָ ָא ֶרץ הַ ִהוא כה) וידע אלהים ,כלומר כי שמתי לב להתבונן ולדעת את
ּודבָ ש ֶאל ְּמקֹום ַהכְּ ַנעֲנִ י מכאוביו ולא העלמתי עיני ולא אאטום את אזני
ֶאל ֶא ֶרץ טֹובָ ה ְּּורחָ בָ ה ֶאל ֶא ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְּ
מצעקתם:
בּוסי:
וְּ הַ ִח ִתי וְּ ָהאֱ מ ִֹּרי וְּ הַ פְּ ִרזִ י וְּ הַ ִחּוִ י וְּ הַ ְּי ִ
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שמות פרק ד

רש"י

(י) גם מתמול וגו'  -למדנו שכל שבעה ימים היה הקדוש ברוך
(א) וַ יַעַ ן מֹּשֶ ה וַי ֹּאמֶ ר וְּ ֵּהן ל ֹּא יַאֲ ִמינּו לִ י וְּ ל ֹּא י ְִּש ְּמעּו בְּ קֹּלִ י כִ י
הוא מפתה את משה בסנה לילך בשליחותו מתמול שלשום
ֹּאמרּו ל ֹּא נ ְִּר ָאה ֵּאלֶ יָך ְּיק ָֹוק( ... :י) וַי ֹּאמֶ ר מֹּשֶ ה ֶאל ְּיקֹוָק בִ י
י ְּ
מאז דברך הרי שלשה ,ושלשה גמין רבויין הם ,הרי ששה,
אֲ ֹּדנָי ל ֹּא ִאיש ְּדבָ ִרים ָאנֹּכִ י גַם ִמ ְּתמֹול גַם ִמ ִש ְּלשֹּם גַם מֵּ ָאז
דַ בֶ ְּרָך ֶאל עַ בְּ דֶ ָך כִ י כְּ בַ ד פֶ ה ּוכְּ בַ ד לָשֹון ָאנֹּכִ י( :יא) ַוי ֹּאמֶ ר יְּ קֹוָק והוא היה עומד ביום השביעי כשאמר לו זאת עוד (להלן
ֵּאלָיו ִמי ׂשָ ם פֶ ה ל ָָאדָ ם אֹו ִמי יָׂשּום ִאלֵּם אֹו חֵּ ֵּרש אֹו פִ ֵּקחַ אֹו פסוק יג) שלח נא ביד תשלח ,עד שחרה בו וקבל עליו .וכל
זה ,שלא היה רוצה ליטול גדולה על אהרן אחיו שהיה גדול
עִ ּוֵּר הֲ ל ֹּא ָאנֹּכִ י ְּיק ָֹוק( :יב) וְּ עַ ָתה לְֵּך וְּ ָאנֹּכִ י ֶא ְּהיֶה עִ ם פִ יָך
הימנו ונביא היה ,שנאמר (שמואל א ב כז) הנגלה נגליתי אל
יתיָך אֲ שֶ ר ְּתדַ בֵּ ר( :יג) וַ י ֹּאמֶ ר בִ י אֲ ֹּדנָי ְּשלַ ח נָא ְּביַד
הֹור ִ
וְּ ֵּ
בית אביך בהיותם במצרים ,הוא אהרן .וכן ביחזקאל (כ ה)
ֹּאמר הֲ ל ֹּא ַאהֲ רֹּן ָא ִחיָך
ִת ְּשלָח( :יד) וַ י ִַחר ַאף יְּקֹוָ ק ְּבמ ֶֹּשה וַי ֶ
ואודע להם בארץ מצרים וגו'( ,שם ז) ואומר אליהם איש
אתָך
הַ לֵּוִ י יָדַ עְּ ִתי כִ י דַ בֵּ ר יְּדַ בֵּ ר הּוא וְּ גַם ִהנֵּה הּוא יֹּצֵּ א ל ְִּק ָר ֶ
וְּ ָראֲ ָך וְּ ׂשָ מַ ח בְּ לִבֹו( :טו) וְּ ִדבַ ְּר ָת ֵּאלָיו וְּ ׂשַ ְּמ ָת ֶאת הַ ְּדבָ ִרים ְּבפִ יו שקוצי עיניו השליכו ,ואותה נבואה לאהרן נאמרה :כבד פה
 בכבידות אני מדבר ,ובלשון לעז בלב"א [גמגמן]( :יא) מייתי ֶא ְּתכֶם ֵּאת אֲ שֶ ר
הֹור ִ
וְּ ָאנֹּכִ י ֶא ְּהיֶה עִ ם פִ יָך וְּ עִ ם פִ יהּו וְּ ֵּ
שם פה וגו'  -מי למדך לדבר כשהיית נדון לפני פרעה על
ַתעֲׂשּון( :טז) וְּ ִדבֶ ר הּוא לְָּך ֶאל הָ עָ ם וְּ הָ יָה הּוא ִי ְּהיֶה לְָּך ְּלפֶ ה
המצרי :או מי ישום אלם  -מי עשה פרעה אלם שלא נתאמץ
ֵּאֹלהים( :יז) וְּ ֶאת הַ מַ ֶטה הַ זֶ ה ִת ַקח ְּביָדֶ ָך
וְּ ַא ָתה ִת ְּהיֶה לֹו ל ִ
במצות הריגתך ,ואת משרתיו חרשים ,שלא שמעו בצוותו
אתֹּת:
אֲ שֶ ר ַתעֲׂשֶ ה בֹו ֶאת הָ ֹּ
עליך ,ולאספקלטורין ההורגים מי עשאם עורים ,שלא ראו
כשברחת מן הבימה ונמלטת :הלא אנכי  -ששמי ה' עשיתי כל זאת( :יג) ביד תשלח  -ביד מי שאתה רגיל לשלוח ,והוא אהרן.
דבר אחר ביד אחר שתרצה לשלוח ,שאין סופי להכניסם לארץ ולהיות גואלם לעתיד ,יש לך שלוחים הרבה( :יד) ויחר אף -
ר' יהושע בן קרחה אומר כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם ,וזה לא נאמר בו רושם ,ולא מצינו שבא עונש על ידי אותו
חרון .אמר לו רבי יוסי אף בזו נאמר בו רושם ,הלא אהרן אחיך הלוי ,שהיה עתיד להיות לוי ולא כהן ,והכהונה הייתי אומר
לצאת ממך ,מעתה לא יהיה כן ,אלא הוא יהיה כהן ואתה הלוי ,שנאמר (דברי הימים א' כג כד) ומשה איש האלהים בניו
יקראו על שבט הלוי :הנה הוא יצא לקראתך  -כשתלך למצרים :וראך ושמח בלבו  -לא כשאתה סבור שיהא מקפיד עליך
שאתה עולה לגדולה .ומשם זכה אהרן לעדי החשן הנתון על הלב( :טז) ודבר הוא לך  -בשבילך ידבר אל העם וזה יוכיח על
כל לך ולי ולו ולכם ולהם הסמוכים לדבור ,שכולם לשון על הם :יהיה לך לפה  -למליץ ,לפי שאתה כבד פה :לאלהים  -לרב
ולשר:
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