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  ד פרק שמות
 ַו�ֹאֶמר) ב( :ְיקָֹוק ֵאֶליָ� ִנְר�ה לֹא יֹאְמר� ִ�י ְ�קִֹלי ִיְ�ְמע� ְולֹא ִלי ַיֲאִמינ� לֹא ְוֵה� ַו�ֹאֶמר מֶֹ�ה ַוַ�ַע�) א(

 ְלָנָח� ַוְיִהי (ְרָצה ַוַ�ְ�ִליֵכה� (ְרָצה ַהְ�ִליֵכה� ַו�ֹאֶמר) ג( :ַמֶ%ה ַו�ֹאֶמר ְבָיֶדָ� ֶ#ה ַמה> מזה <ְיקָֹוק ֵאָליו
 ְלַמֶ%ה ַוְיִהי �. ַוַ�ֲחֶזק ָיד. ַוִ�ְ�ַלח ִ�ְזָנב. ֶוֱאחֹז ָיְדָ� ְ�ַלח מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) ד( :ִמָ,ָניו מֶֹ�ה ַוָ�ָנס
  :ַיֲעקֹב ֵואלֵֹהי ִיְצָחק ֱאלֵֹהי (ְבָרָה/ ֱאלֵֹהי ֲאבָֹת/ ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק ֵאֶליָ� ִנְר�ה ִ�י ַיֲאִמינ� ְלַמַע�) ה( :ַכ,.ְ�
 ַו�ֹאֶמר) ז( :ֶלג3ָ�ַ ְמצַֹרַעת ָיד. ְוִה2ֵה ַו�.ִצ�1 ְ�ֵחיק. ָיד. ַוָ�ֵבא ְ�ֵחיֶקָ� ָיְדָ� ָנא ָהֵבא ע.ד ל. ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) ו(

 ָלְ� ַיֲאִמינ� לֹא ִא/ ְוָהָיה) ח( :ִ�ְב4ָר. ָ�ָבה ְוִה2ֵה ֵמֵחיק. ַו�.ִצ�1 ֵחיק. ֶאל ָיד. ַוָ�ֶ�ב ֵחיֶקָ� ֶאל ָיְדָ� ָהֵ�ב
 ָהאֹת.ת ִלְ�ֵני 6ַ/ ַיֲאִמינ� אלֹ ִא/ ְוָהָיה) ט( :ָה(ֲחר.� ָהאֹת ְלקֹל ְוֶהֱאִמינ� ָהִרא�.� ָהאֹת ְלקֹל ִיְ�ְמע� ְולֹא

 ְוָהי� ַהְיאֹר ִמ� 8ִַ;ח ֲאֶ�ר ַה9ִַי/ ְוָהי� ַהַ�ָ�ָ�ה ְוָ�ַפְכ8ָ ַהְיאֹר ִמ9ֵיֵמי ְוָלַקְח8ָ ְלקֶֹלָ� ִיְ�ְמע�� ְולֹא ָהֵא7ֶה
 ֵמ�ז 6ַ/ ִמ3ְִל�ֹ/ 6ַ/ ִמ8ְמ.ל 6ַ/ �נִֹכי ְ>ָבִרי/ ִאי� לֹא ֲאדָֹני ִ�י ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ�ה ַו�ֹאֶמר) י( :ַ�ַ�ָ�ֶ�ת ְלָד/
� ִא7ֵ/ ָי�4/ ִמי א. ָל�ָד/ ֶ,ה 4ָ/ ִמי ֵאָליו ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) יא( :�נִֹכי ָל�.� �ְכַבד ֶ,ה ְכַבד ִ�י ַעְבֶ>ָ� ֶאל ַ>ֶ�ְרָ
  :8ְַדֵ�ר ֲאֶ�ר ְוה.ֵריִתיָ� ִ,יָ� ִע/ ֶאְהֶיה ְו�נִֹכי ֵלְ� ְוַע8ָה) יב( :ָוקְיקֹ �נִֹכי ֲהלֹא ִעֵ�ר א. ִפֵ;ַח א. ֵחֵר� א.
 ָיַדְע8ִי ַה7ִֵוי �ִחיָ� (ֲהרֹ� ֲהלֹא ַו�ֹאֶמר ְ�מֶֹ�ה ְיקָֹוק (= ַוִ�ַחר) יד( :8ְִ�ָלח ְ�ַיד ָנא ְ�ַלח ֲאדָֹני ִ�י ַו�ֹאֶמר) יג(
 ַהְ>ָבִרי/ ֶאת ְו4ְַמ8ָ ֵאָליו ְוִדַ�ְר8ָ) טו( :ְ�ִל�. ְו4ַָמח ְוָרֲאָ� ִלְקָראֶתָ� יֵֹצא ה�א ִה2ֵה ְוַג/ אה� ְיַדֵ�ר ַדֵ�ר ִ�י

 :8ֲַע��4 ֲאֶ�ר ֵאת ֶאְתֶכ/ ְוה.ֵריִתי ִ,יה� ְוִע/ ִ,יָ� ִע/ ֶאְהֶיה ְו�נִֹכי ְ�ִפיו
 

 י"רש
 רושלד, אחת תיבה נכתב לכ� < ביד� מזה) ב(

 שחשדת, ללקות חייב אתה שביד� מזה
 מודה לחברו שאומר כאד/ ופשוטו. בכשרי/

 אמר. ה� לו אומר. היא אב� שלפני� שזו אתה
 רמז < לנחש ויהי) ג( :עB אותה עושה הריני לו
 אומנותו ותפש ישראל על הרע לשו� שסיפר לו
, הוא אחיזה לשו� < בו ויחזק) ד( :נחש של

 ויחזיקו) טז יט תבראשי (במקרא יש והרבה
 והחזיקה) יא כה דברי/(, בידו האנשי/
 כל. בזקנו והחזקתי) לה יז א שמואל(, במבושיו

  :הוא אחיזה לשו�, ת"לבי הדבוק חזוק לשו�
 לבנה להיות צרעת דר� < כשלג מצרעת) ו(
 זה באות א=. היא לבנה בהרת א/) ד יג ויקרא(

 לא) א פסוק (באומרו סיפר הרע שלשו� רמז
 שלקתה כמו, בצרעת הלקהו לפיכ�, לי נויאמי
 והנה מחיקו ויוצאה) ז( :הרע לשו� על מרי/
 לבא ממהרת טובה שמדה מכא� < כבשרו שבה
 נאמר לא בראשונה שהרי, פורענות ממדת
 < האחרו� האת לקל והאמינו) ח( :מחיקו

 שספרתי על לקיתי בשבילכ/ לה/ משתאמר
 כ�ב למדו שכבר, ל� יאמינו הרע לשו� עליכ/

 כגו�, בנגעי/ לוקי/ לה/ להרע שהמזדווגי�
 ולקחת) ט( :שרה בשביל ואבימל� פרעה

 ראשונה שבמכה לה/ רמז < היאור ממימי
 והיו והיו < 'וגו המי� והיו :מאלהות/ נפרע
 המי/ והיו נאמר אלו, בעיני נראה. פעמי/ שתי
 אני שומע, ביבשת לד/ היאור מ� תקח אשר
 יהיו לארB שירדוכ וא= לד/ נהפכי/ ה/ שבידו

 עד ד/ יהיו שלא מלמדנו עכשיו אבל, בהויית�
 שכל למדנו <' וגו מתמול ג�) י( :ביבשת שיהיו
 בסנה משה את מפתה ה"הקב היה ימי/ שבעה
� הרי דבר� מאז שלשו/ מתמול בשליחותו ליל
, ששה הרי, ה/ רבויי� גמי� ושלשה, שלשה
 זאת לו כשאמר השביעי ביו/ עומד היה והוא
 עד, תשלח ביד נא שלח) יג פסוק להל�( עוד

 רוצה היה שלא, זה וכל. עליו וקבל בו שחרה

 הימנו גדול שהיה אחיו אהר� על גדולה ליטול
 הנגלה) כז ב א שמואל (שנאמר, היה ונביא
 הוא, במצרי/ בהיות/ אבי� בית אל נגליתי
 בארB לה/ ואודע) ה כ (ביחזקאל וכ�. אהר�
 שקוצי איש אליה/ ואומר) ז ש/(', וגו מצרי/
 :נאמרה לאהר� נבואה ואותה, השליכו עיניו
 לעז ובלשו�, מדבר אני בכבידות < פה כבד
 למד� מי < 'וגו פה ש� מי) יא( ]:גמגמ� [א"בלב
 או :המצרי על פרעה לפני נדו� כשהיית לדבר
 שלא אל/ פרעה עשה מי < אל� ישו� מי

Bבמצות נתאמ �, חרשי/ משרתיו ואת, הריגת
 ולאספקלטורי�, עלי� בצוותו ושמע שלא

 כשברחת ראו שלא, עורי/ עשא/ מי ההורגי/
' ה ששמי < אנכי הלא :ונמלטת הבימה מ�

 שאתה מי ביד < תשלח ביד) יג( :זאת כל עשיתי
 אחר ביד אחר דבר. אהר� והוא, לשלוח רגיל

 לארB להכניס/ סופי שאי�, לשלוח שתרצה
 :הרבה שלוחי/ ל� יש, לעתיד גואל/ ולהיות

 כל אומר קרחה ב� יהושע' ר < א� ויחר) יד(
 לא וזה, רוש/ בו נאמר שבתורה א= חרו�
 ידי על עונש שבא מצינו ולא, רוש/ בו נאמר
 בו נאמר בזו א= יוסי רבי לו אמר. חרו� אותו
 עתיד שהיה, הלוי אחי� אהר� הלא, רוש/
 אומר הייתי והכהונה, כה� ולא לוי להיות
 יהיה הוא אלא, כ� יהיה לא מעתה, ממ� לצאת
 כג' א הימי/ דברי (שנאמר, הלוי ואתה כה�
 שבט על יקראו בניו האלהי/ איש ומשה) כד

 כשתל� < לקראת� יצא הוא הנה :הלוי
 סבור כשאתה לא < בלבו ושמח ורא� :למצרי/
 ומש/. לגדולה עולה שאתה עלי� מקפיד שיהא
  :הלב על הנתו� החש� לעדי אהר� זכה

 וזה הע/ אל ידבר בשביל� < ל� הוא ודבר) טז(
 הסמוכי/ ולה/ ולכ/ ולו ולי ל� כל על יוכיח
 < לפה ל� יהיה :ה/ על לשו� שכול/, לדבור
Bלרב < לאלהי� :פה כבד שאתה לפי, למלי 
:ולשר
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  ן"רמב

 ה"הקב, כהוג� שלא משה דבר שעה אותה < בקולי ישמעו ולא לי יאמינו לא וה� ויאמר משה ויע�) א(
 לו ונת� בשיטתו ה"הקב השיבו מיד, לי יאמינו לא וה� אמר והוא, )יח ג לעיל (לקול� עוושמ לו אמר

 שישמעו או, הע/ שיאמינו הזכיר לא רק הזקני/ בו שיאמינו רבה שמות ואלה לשו�. דבריו לפי אותות
 קר הבטחה איננה לקול� ושמעו כי שנאמר יתכ� אבל. נכו� ואיננו. של/ בלב יאמינו לא ואולי לקולו
 ושמעו וכ�. מצרי/ מל� אל ישראל וזקני אתה ותבא, שישמעו לה/ ראוי כי לקול� ושמעו, צואה
 כי תדע בזאת וכ�, ככה שיהיה ראוי, )יד יג יד במדבר (הארB יושב אל ואמרו בכח� העלית כי מצרי/

 ורבי/, )ח פסוק (הזאת בפרשה האחרו� האות לקול והאמינו וכ�. מתקיי/ לא, ראוי, )יז ז להל�(' ה אני
 מה כי, עלינו נקרא העברי/ אלהי לו ולאמר המל� אל עמ� לבא לקול� ושמעו כי, בעיני והנכו� :כ�

 לי יאמינו לא וה� משה אמר ולכ�, להלו� מצרי/ מל� אות/ ית� לא כי הודיעו הש/ והנה. יפסידו
', ה אלי� נראה לא יאמרו כי, כלל לקולי עוד ישמעו ולא להלו� פרעה אות/ ית� שלא ראות/ אחרי
 במדת הגדול הש/ אלי� נראה לא שיאמרו או. דברו את פרעה ימרה לא הש/ שליח היית שאלו

 שאלו, פרעה שמע לא ולכ�, מהאבות גדול אינ� כי אמרת כאשר ומופתי/ אותות לנו לעשות רחמי/
  :הרחמי/ י�וב בינינו מבדילי/ עונותינו ואי�, פני/ כל על יוצאי/ היינו בדברי� מאמי� היה פרעה

 היה מאמי� כי, למשה האותות עשה למה הבינותי לא < ארצה וישליכהו ארצה השליכהו ויאמר) ג(
 וכ�, לנחש והיה לפניה/ ארצה תשל� ביד� אשר המטה שיאמר והראוי. עמו מדבר ה"שהקב משה
 ג ר"שמו (רבותינו דברי נאמנו ולכ�). ט פסוק (היאור ממימי ולקחת בשלישי אמר כאשר, השני באות
 כי, מפניו משה וינס טע/ וזה. בו להענישו והשני, הרע לשו� עליה� שספר רמז הראשו� לו שהיה) טז
 אי� הש/ בחפB כ� יהיה שא/ שידע פ"אע לו המזיק מ� מתרחק אד/ וכל. הנחש וינשכו יענש שמא פחד
, דבר כל נהיה ובו ל/העו נברא שבו הגדול הש/) טו יד פסוקי/ לעיל (שהודיעו פ"אע ואולי. מידו מציל
 וידע משה של בלבו העני� יתחזק למע�, התולדות בשנוי ומופתי/ אותות יעשו בו כי להראותו רצה

 צוהו כ� על, מי/ ש/ היו ולא, האותות בשני למשה ודי. מחודשי/ דברי/ בעול/ יעשו ידו על כי באמת
 כ� בעשות� שיאמינו פתרונו < אלי� נראה כי יאמינו למע�) ה( :הע/ לעיני השלישי האות שיעשה
  :נפלאות יראנו בו ויאמינו לפניה/ כ� שיעשה מנת על כי ידוע כי בזה הכתוב ויקצר, לפניה/

 

 
  פרשת שמות - מי השילוח ספר
י שלחו "א= שבטח משה כי יאמינו מאחר שהש, ויע� משה ויאמר וה� לא יאמינו לי'  ואספת כול�

בידו כח להכריח/ לשמוע אליו ' י שלא יהי"שלוח הנשל� מהשא� אמר כי לא יאות ל, ובוודאי יצליח
כי מטה , ויאמר מזה ביד� ויאמר מטה ויאמר השליכהו ארצה ויהי לנחש, ולא שיבא אליה/ בבקשה

השליכהו , מתי/ שנאמר ואיש משענתו בידו' צדיקי/ שיחי' עתידי' רומז על שורש החיי/ כדאיתא בגמ
שלא יצאו הדברי/ הללו משורש החיי/ רק הוא גוו� הנראה לחיי/ היינו שהראה לו , ארצה ויהי לנחש

,  בני אד/ להטות/ כפי רצוניבותל� להבי� שלא בידי ל' כי הי, ז רומז נחש"ובשורש אי� בו ממש כי ע
וינס משה מפניו היינו שהבי� . ל� להאמי� כי אשלח בלב/ שיוכרחו לשמוע ל�' א/ שלחתי אות� הי

� ואחוז בזנבו היינו שתעיי� בזה הדבר עצמו אי� בא בלב� זה הרעיו� לחשוב ויאמר לו שלח יד, טעותו
�וכא� הראה לו שנמצא מקו/ לדבריו כי כ� , י"כ אינו רק ברצו� הש"הלא זה עצמו ג, כי לא יאמינו ל

 :עלה במחשבה שאיזה פעמי/ יכשלו שלא יאמינו לו היינו במחלוקת קרח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 


