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 שמות פרק ד
יָך ְיקָוק: ר ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ִלי ְולֹא ִיְשְמעּו ְבֹקִלי ִכי יֹאְמרּו לֹא ִנְרָאה ֵאלֶׁ ה ַויֹאמֶׁ ה  )א( ַוַיַען ֹמשֶׁ ר ֵאָליו ְיקָוק מזה ַמה זֶׁ )ב( ַויֹאמֶׁ

ה: ר ַמטֶׁ ָך ַויֹאמֶׁ ר ַהְשִליֵכהּו ַאְרָצה ַוַיְשִלֵכהּו ַאְרָצה ַויְ  ְבָידֶׁ ה ִמָפָניו:)ג( ַויֹאמֶׁ ה ְשַלח ָיְדָך  ִהי ְלָנָחש ַוָיָנס ֹמשֶׁ ל ֹמשֶׁ ר ְיקָוק אֶׁ )ד( ַויֹאמֶׁ
ה ְבַכפו: ק בו ַוְיִהי ְלַמטֶׁ ֱאֹחז ִבְזָנבו ַוִיְשַלח ָידו ַוַיֲחזֶׁ יָך ְיקָוק ֱאֹלֵהי ֲאֹבָתם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם אֱ  וֶׁ ֹלֵהי )ה( ְלַמַען ַיֲאִמינּו ִכי ִנְרָאה ֵאלֶׁ

ָך ַוָיֵבא ָידו ְבֵחיקו ַויוִצָאּה ְוִהֵנה ָידו ְמֹצַרַעת כַ  ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב: ר ְיקָוק לו עוד ָהֵבא ָנא ָיְדָך ְבֵחיקֶׁ ג:)ו( ַויֹאמֶׁ ר  ָשלֶׁ )ז( ַויֹאמֶׁ
ל ֵחיקו ַויוִצָאּה ֵמֵחיקו  ב ָידו אֶׁ ָך ַוָישֶׁ ל ֵחיקֶׁ )ח( ְוָהָיה ִאם לֹא ַיֲאִמינּו ָלְך ְולֹא ִיְשְמעּו ְלֹקל ָהֹאת  ְוִהֵנה ָשָבה ִכְבָשרו:ָהֵשב ָיְדָך אֶׁ

ֱאִמינּו ְלֹקל ָהֹאת ָהַאֲחרון: ָך ְוָלַקְחָת ִמֵמיֵמי הַ  ָהִראשון ְוהֶׁ ה ְולֹא ִיְשְמעּון ְלֹקלֶׁ ְיֹאר )ט( ְוָהָיה ִאם לֹא ַיֲאִמינּו ַגם ִלְשֵני ָהֹאתות ָהֵאלֶׁ
ת: ר ִתַקח ִמן ַהְיֹאר ְוָהיּו ְלָדם ַבַיָבשֶׁ ל ְיקָוק ִבי ֲאֹדָני לֹא ִאיש ְדָבִרים ָאֹנִכי ַגם  ְוָשַפְכָת ַהַיָבָשה ְוָהיּו ַהַמִים ֲאשֶׁ ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ )י( ַויֹאמֶׁ

ָך ִכי ְכבַ  ל ַעְבדֶׁ ְרָך אֶׁ ה ּוְכַבד ָלשון ָאֹנִכי:ִמְתמול ַגם ִמִשְלֹשם ַגם ֵמָאז ַדבֶׁ ה ָלָאָדם או ִמי ָישּום  ד פֶׁ ר ְיקָוק ֵאָליו ִמי ָשם פֶׁ )יא( ַויֹאמֶׁ
ר ְתַדֵבר: ִאֵלם או ֵחֵרש או ִפֵקַח או ִעֵּור ֲהלֹא ָאֹנִכי ְיקָוק: ְהיֶׁה ִעם ִפיָך ְוהוֵריִתיָך ֲאשֶׁ  )יב( ְוַעָתה ֵלְך ְוָאֹנִכי אֶׁ

 

 שמות פרק ה
ה  ל ְיקָוק ַויֹאַמר ֲאֹדָני ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהזֶׁ ה אֶׁ )כב( ַוָיָשב ֹמשֶׁ

ה ְשַלְחָתִני: ָך ֵהַרע  ָלָמה זֶׁ ל ַפְרֹעה ְלַדֵבר ִבְשמֶׁ )כג( ּוֵמָאז ָבאִתי אֶׁ
ָך: ת ַעמֶׁ ה ְוַהֵצל לֹא ִהַצְלָת אֶׁ  ָלָעם ַהזֶׁ

 רש"י 
ואם תאמר מה איכפת לך,  - הלמה הרעתה לעם הז)כב( 

לשון הפעיל הוא, הרבה  - הרע)כג(  קובל אני על ששלחתני:
 רעה עליהם. ותרגומו אבאיש:

 
 שמות פרק ו

ה ְלַפְרֹעה ִכי ְבָיד  ֱעשֶׁ ר אֶׁ ה ֲאשֶׁ ה ַעָתה ִתְראֶׁ ל ֹמשֶׁ ר ְיקָוק אֶׁ ַויֹאמֶׁ
)ב( ַוְיַדֵבר ֱאֹלִהים : ֲחָזָקה ְיַשְלֵחם ּוְבָיד ֲחָזָקה ְיָגְרֵשם ֵמַאְרצו

ר ֵאָליו ֲאִני ְיקָוק: ה ַויֹאמֶׁ ל ֹמשֶׁ ל  אֶׁ ל ַאְבָרָהם אֶׁ )ג( ָוֵאָרא אֶׁ
ם: ל ַיֲעֹקב ְבֵאל ַשָדי ּוְשִמי ְיקָוק לֹא נוַדְעִתי ָלהֶׁ   ִיְצָחק ְואֶׁ

ץ ְכָנַען ֵאת  רֶׁ ת אֶׁ ם אֶׁ ת ְבִריִתי ִאָתם ָלֵתת ָלהֶׁ )ד( ְוַגם ֲהִקֹמִתי אֶׁ
ר ָגרּו ָבּה: ם ֲאשֶׁ ץ ְמגֵֻריהֶׁ רֶׁ ת ַנֲאַקת ְבֵני  אֶׁ )ה( ְוַגם ֲאִני ָשַמְעִתי אֶׁ

ת ְבִריִתי: ְזֹכר אֶׁ ר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים ֹאָתם ָואֶׁ )ו( ָלֵכן  ִיְשָרֵאל ֲאשֶׁ
ם ִמַתַחת ִסְבֹלת  ְתכֶׁ ֱאֹמר ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאִני ְיקָוק ְוהוֵצאִתי אֶׁ

ם ֵמֲעֹבָדָתם ְוָגַאלְ  ְתכֶׁ ם ִבְזרוַע ְנטּוָיה ִמְצַרִים ְוִהַצְלִתי אֶׁ ְתכֶׁ ִתי אֶׁ
ם  ּוִבְשָפִטים ְגֹדִלים: ם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלכֶׁ ְתכֶׁ )ז( ְוָלַקְחִתי אֶׁ

ם  ְתכֶׁ ם ַהמוִציא אֶׁ ם ִכי ֲאִני ְיקָוק ֱאֹלֵהיכֶׁ ֵלאֹלִהים ִויַדְעתֶׁ
ר  ִמַתַחת ִסְבלות ִמְצָרִים: ץ ֲאשֶׁ ל ָהָארֶׁ ם אֶׁ ְתכֶׁ )ח( ְוֵהֵבאִתי אֶׁ

ת ָיִדי ָלֵתת ֹאָתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ְוָנַתִתי ָנשָ  אִתי אֶׁ
ם מוָרָשה ֲאִני ְיקָוק: ל ְבֵני  ֹאָתּה ָלכֶׁ ה ֵכן אֶׁ )ט( ַוְיַדֵבר ֹמשֶׁ

ה ִמקֹ  ל ֹמשֶׁ ר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקָשה: ִיְשָרֵאל ְולֹא ָשְמעּו אֶׁ  צֶׁ

 רש"י 
הרהרת על מדותי, לא כאברהם  - עתה תראה וגו' )א(

שאמרתי לו )בראשית כא יב( כי ביצחק יקרא לך זרע, ואחר 
כך אמרתי לו )שם כב ב( העלהו לעולה, ולא הרהר אחרי, 

לפיכך עתה תראה. העשוי לפרעה תראה, ולא העשוי למלכי 
מפני  - ישלחם כי ביד חזקה שבעה אומות, כשאביאם לארץ:

 וביד חזקה יגרשם מארצו ידי החזקה שתחזק עליו ישלחם:
על כרחם של ישראל יגרשם, ולא יספיקו לעשות להם  -

צידה. וכן הוא אומר )שמות יב לג( ותחזק מצרים על העם 
דבר אתו  - אל משהוידבר אלהים )ב(  למהר לשלחם וגו':

משפט על שהקשה לדבר ולומר )לעיל ה כב( למה הרעותה 
נאמן לשלם שכר טוב  - ויאמר אליו אני ה' לעם הזה:

למתהלכים לפני. ולא לחנם שלחתיך כי אם לקיים דברי 
שדברתי לאבות הראשונים. ובלשון הזה מצינו שהוא נדרש 

עונש, בכמה מקומות אני ה' נאמן ליפרע, כשהוא אמור אצל 
כגון )ויקרא יט יב( וחללת את שם אלהיך אני ה', וכשהוא 

 אמור אצל קיום מצות, כגון )ויקרא כב לא( ושמרתם מצותי 
הבטחתים הבטחות ובכולן אמרתי להם אני אל  - באל שדי אל האבות: - וארא)ג(  ועשיתם אותם אני ה', נאמן ליתן שכר:

ן כתיב כאן אלא לא נודעתי לא נכרתי להם במדת אמתות שלי שעליה נקרא לא הודעתי אי - ושמי ה' לא נודעתי להם שדי:
וגם כשנראיתי להם באל שדי  - וגם הקמתי את בריתי וגו')ד(  שמי ה' נאמן לאמת דברי, שהרי הבטחתים ולא קיימתי:

א( אני אל שדי  לאברהם בפרשת מילה נאמר )בראשית יז - לתת להם את ארץ כנען הצבתי והעמדתי בריתי ביני וביניהם:
וגו', )בראשית יז ח( ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, ליצחק )בראשית כו ג( כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל 

יב(  -והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם, ואותה שבועה שנשבעתי לאברהם באל שדי, אמרתי ליעקב )בראשית לה יא 
כמו שהצבתי והעמדתי הברית יש  -וגם אני  )ה( ואת הארץ אשר וגו', הרי שנדרתי להם ולא קיימתי: אני אל שדי פרה ורבה וגו'

אותו הברית. כי בברית בין  - אשר מצרים מעבדים אתם ואזכר עלי לקיים, לפיכך שמעתי את נאקת בני ישראל הנואקים:
 - אמר לבני ישראל אני ה' על פי אותה השבועה: - לכן)ו(  הבתרים אמרתי לו )בראשית טו יד( וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי:

 טורח משא מצרים: - סבלת מצרים כי כן הבטחתיו )שם שם( ואחרי כן יצאו ברכוש גדול: - והוצאתי אתכם הנאמן בהבטחתי:
שהוא מיצר, רוחו  כל מי - מקצר רוח לא קבלו תנחומין: - ולא שמעו אל משה)ט(  הרימותיה להשבע בכסאי: - נשאתי את ידי)ח( 

אליעזר, והביא לי ראיה ממקרא  ונשימתו קצרה ואינו יכול להאריך בנשימתו. קרוב לענין זה שמעתי פרשה זו מרבי ברוך ברבי
זה )ירמיהו טז כא( )כי( בפעם הזאת אודיעם את ידי ואת גבורתי וידעו כי שמי ה', למדנו כשהקב"ה מאמן את דבריו אפילו 

ה', וכל שכן האמנה לטובה. ורבותינו דרשוהו לענין של מעלה, שאמר משה )לעיל ה כב( למה הרעותה,  לפורענות מודיע ששמו
באל שדי  נגליתי אליהם אמר לו הקדוש ברוך הוא חבל על דאבדין ולא משתכחין. יש לי להתאונן על מיתת האבות, הרבה פעמים

וכשבקש אברהם לקבור את  - וגם הקמתי וגו' אליהם: ולא אמרו לי מה שמך, ואתה אמרת )לעיל ג יג( מה שמו מה אומר
שרה לא מצא קבר עד שקנה בדמים מרובים, וכן ביצחק ערערו עליו על הבארות אשר חפר, וכן ביעקב )בראשית לג יט( ויקן 

את חלקת השדה, לנטות אהלו, ולא הרהרו אחר מדותי, ואתה אמרת )ה כב( למה הרעותה. ואין המדרש מתיישב אחר 
א מפני כמה דברים אחת, שלא נאמר, ושמי ה' לא שאלו לי. ואם תאמר לא הודיעם שכך שמו, הרי תחלה כשנגלה המקר

לאברהם בין הבתרים נאמר )בראשית טו ז( אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים. ועוד, היאך הסמיכה נמשכת בדברים שהוא 
לבני ישראל. לכך אני אומר יתיישב המקרא על פשוטו דבר דבור על סומך לכאן )פסוק ה( וגם אני שמעתי וגו' )פסוק ו( לכן אמור 

 אופניו, והדרשה תדרש, שנאמר )ירמיה כג כט( הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע, מתחלק לכמה ניצוצות:
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 ה  סימןריבית  כותהל — ליקוטי הלכות
 

ל ַאְבָרָהם ְוכּו'" ְבֵאל ַשָדי ּוְשִמי ה [ל] ר ֵאָליו ֲאִני ה' ָוֵאָרא אֶׁ ה ַויֹאמֶׁ ל ֹמשֶׁ הּו, "ַוְיַדֵבר ֱאֹלִקים אֶׁ ' לֹא נוַדעִתי ְוזֶׁ
ת ִיְשָרֵא  ה ַרֵבנּו ְבִעְנַין ְשִליחּותו ִלְגֹאל אֶׁ ם", ִכי ָכל ַהִּוכּוִחים ֵבין ַהֵשם ִיְתָבַרְך ּוֵבין ֹמשֶׁ ה ָהָיה ְמָמֵאן ָלהֶׁ ֹמשֶׁ ל, שֶׁ

ִבְשִליחּותו ְלָגֳאָלם, ַכְמֹבָאר ַבָפָרִשיות ְמֹאד ַכָמה ְפָעִמים, ְוַהֵשם ִיְתָבַרְך ִהְקִפיד ָעָליו ְוִהְכִריחו ֵליֵלְך 
ם ִבְתִחָלה ַלֲעֹמד עַ  ה ָלהֶׁ ֲאִפלּו ְגדוֵלי ַהַצִדיִקים ָקשֶׁ ת ַהַנ"ל שֶׁ ם ְנֻקַדת ַהקוְדִמים, ַהֹכל ָהָיה ְבִעְנַין ָהֱאמֶׁ צֶׁ ל עֶׁ

ת ַלֲאִמתו ְוכּו' ְוַכַנ"ל. ַרק ָכל ַצִדיק ְוַצִד הָ  ת ְכִפי ְיִגיָעתו ְוָטְרחו ַבֲעבוָדתו ְוָכל ְיֵמי ַחָייו ֵיש לו ֱאמֶׁ יק ְמָבֵרר ָהֱאמֶׁ
ִיְהיֶׁה לו ְבִחיָרה ָכל ְיֵמי ַחָייו ְוִעַקר ַהְבִחיָרה הּוא ְבִעְנַין ְכֵרַח שֶׁ ת ַלֲאִמתו  ְבָכל ַפַעם ִנְסיונות, ִכי ְבהֶׁ ֵברּור ָהֱאמֶׁ

לו-ְוַעלְוַכַנ"ל.  ה ַרֵבנּו ָהָיה ְמָמֵאן ֵליֵלְך ִבְשִליחּות ַהֵשם ִיְתָבַרְך. ְוַהֹכל ֵמֲחַמת ִרבּוי ָהאור שֶׁ , ִכי ֵכן ֲאִפלּו ֹמשֶׁ
ה ְמֹאד ְלהוִשיַע ְלִיְשָרֵאל ְישּוָעה ְשֵלָמה ְבַתְכִלית ַעד הַ  ָקשֶׁ ת שֶׁ ּסוָפן ִבְקֻדַשת ָחְכָמתו ָיַדע ָהֱאמֶׁ ּסוף, ִכי ָרָאה שֶׁ

ָהָיה בֶׁ  ד ַהֵשם ִיְתָבַרְך ַכָמה ְפָעִמים ַבְתִחָלה ּוַבּסוף. ּוְכמו שֶׁ גֶׁ ְגדו ּוְכנֶׁ ָכתּוב, ַלֲחטֹא ּוְלַהְמרות ְכנֶׁ ת ֵכן, ְכמו שֶׁ ֱאמֶׁ
ר ְפָעִמים ְוכּו'" ְוַעל שֶׁ ה עֶׁ ַסֵלק ַעְצמו ִמְשִליחּותו, ִכי ָתָלה ַהָדָבר ְבַעְנְוָתנּותו, ִכי ֵכן ָהָיה ָחֵפץ לְ -"ַוְיַנּסּו ֹאִתי זֶׁ

ה ַרֵבנּו ְבַוַדאי ִדֵבר ָכל ת, ִכי ֹמשֶׁ ה ְבִחיַנת ֱאמֶׁ ת  ָהָיה ָקָטן ְבֵעיָניו ְוָאַמר, "ִמי ָאֹנִכי ְוכּו'". ְוָכל זֶׁ ֱאמֶׁ ְדָבָריו בֶׁ
ה ְוכּו'" -ִפי-ַעל-ּוַבֲעָנָוה ֲאִמִתית, ֲאָבל ַאף ֱאַמר, "ַוִיַחר ַאף ה' ְבֹמשֶׁ נֶׁ ֵכן ִהְקִפיד ַהֵשם ִיְתָבַרְך ָעָליו, ְכמו שֶׁ

ָהָיה ְלָמֵאן ִבְשִליחּותו, ַהֹכל ִנְמַשְך ה שֶׁ ל ֹמשֶׁ ת ְוִנְשַתְלֵשל ֵמָהֱאמֶׁ  ְוִהְכִריחו ֵליֵלְך, ִכי ָכל ֵאלּו ַהֵדעות ְוַהְּסָברות שֶׁ
נּו ְוכּו', ִכי לֹא ִיָבֵרא ָהָאָדם, ִכי ָמה ֱאנוש ִכי ִתְזְכרֶׁ ִקְטְרגּו ְוָאְמרּו שֶׁ ל ַהַמְלָאִכים ַהַנ"ל שֶׁ ֱחָטא ַקָמְך  שֶׁ ָעִתיד ְלמֶׁ

ר ָהָרע, ַואֲ  ה ַהִקְטרּוג ָכל ֹכַח ַהֵיצֶׁ ִמזֶׁ ִפלּו ַצִדיִקים ְגדוִלים ְגמּוִרים ְצִריִכים ּוְלַאְרָגָזא ַקָמְך ְוכּו', ַכְמֹבָאר ְלֵעיל שֶׁ
ָאַמר ֹמשֶׁ  ה ִנְמָשְך ַמה שֶׁ ה ַהִקְטרּוג ְוכּו'. ּוִמזֶׁ ה, "ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ְיִגיָעה ַרָבה ְלָבֵרר ַדְעָתם ִמְּסָברות ַהִנְמָשִכים ִמזֶׁ

ה ִנְמַשְך ַעל זֶׁ ה ְשַלְחָתִני". שֶׁ ָיְצאּו ִנָצִבים יְ -ְוכּו', ָלָמה זֶׁ ֵהם ָדָתן ַוֲאִביָרם שֶׁ ל ַהחוְלִקים, שֶׁ ת שֶׁ ם ַהַמֲחֹלקֶׁ ֵדי ֹעצֶׁ
ת ְכִאלּו ֵהם ְמַקְנִא  ֱאמֶׁ ם ְוִיְשֹפט ְוכּו'". ְוַגם ְלִפי ַדְעָתם ִדְברּו בֶׁ א ה' ֲעֵליכֶׁ ים ַעל ָצרות ִלְקָראָתם ְוָאְמרּו, "ֵירֶׁ

ִמָשם ָכל ַהְבִחיָרה ִיְשָרֵאל, ִכי ָכל ַהפְ  ת ַהַנ"ל שֶׁ ת ִנְמָשְך ַרק ִמְפַגם ָהֱאמֶׁ ָבעוָלם, ִבְפָרט ָכל ִמיֵני ַמֲחֹלקֶׁ ָגִמים שֶׁ
ל ָהאֱ -ְוַכַנ"ל. ְוַעל ת ְכִאלּו ַכָּוָנָתם אֶׁ ה ֱאמֶׁ ם ָהָרִעים ְבֵאיזֶׁ ת. ֵכן ֲאִפלּו ָהְרָשִעים ַהְגמּוִרים ַמְלִביִשים ִדְבֵריהֶׁ מֶׁ

ת ָהָעם ְוכּו'. ִתְכַבד ָהֲעבוָדה ַעל ה ְוַאֲהֹרן ַתְפִריעּו אֶׁ ם, "ָלָמה ֹמשֶׁ ָאַמר ָלהֶׁ ָרִאינּו ְבַפְרֹעה שֶׁ ָהֲאָנִשים  ְכמו שֶׁ
ר קֶׁ ר". ַהֵבט ּוְרֵאה ְוָהֵבן ַאָתה ַהְמַעֵין, ַעד ֵהיָכן ַהשֶׁ ת,  ְוַיֲעשּו ָבּה ְוַאל ִיְשעּו ְבִדְבֵרי ָשקֶׁ ִמְתַפֵשט ְלַהֲחִליף ָהֱאמֶׁ

ת ִיְשָרֵא  ִעָנה אֶׁ ַפְרֹעה ָהָרָשע שֶׁ ת ַעד שֶׁ ְצלו ָהֱאמֶׁ אֶׁ ף ְשָקָריו ֵמֵעז ָפָניו ָכל ָכְך לוַמר שֶׁ ְבֹתקֶׁ ר ּוְבִחָנם ַעד שֶׁ קֶׁ ל ְבשֶׁ
רוִצים ַבֲעבוָדה ָקָשה ָכל ָכְך, ָאַמר, "ִתְכַבד ָהֲעבוָדה ְוכּו' ְוַאל יִ  ה ְוַאֲהֹרן שֶׁ ר" ְכִאלּו, ִדְבֵרי ֹמשֶׁ ְשעּו ְבִדְבֵרי ָשקֶׁ

ַיַעְבדּו אותו ִיְשָרֵאל  ת שֶׁ ר ְוהּוא ָחֵפץ ַרק ָהֱאמֶׁ קֶׁ ת ה', ֵהם ַחס ְוָשלום, ִדְבֵרי שֶׁ ִיְשָרֵאל ַיַעְבדּו אֶׁ ְבִחָנם ְוֵכן שֶׁ
ה ָהעִ  ת הּוא ְבַכָמה ְבִחינות ֵאין ִמְסָפר, ִכי ָהָרָשע ָגמּור ְכמו הּוא ְבָכל דור ָודור, ֲאָבל זֶׁ ר ָבֱאמֶׁ קֶׁ ְנָין ְלַהֲחִליף ַהשֶׁ

ה ְבַעזּו ר ַלֲחֹלק ַעל ֹמשֶׁ קֶׁ ת ַכַנ"ל, ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ָבאּו ַגם ֵכן ְבשֶׁ ֱאמֶׁ ר ָגמּור לֶׁ קֶׁ ת ְוֻחְצָפה ְגדוָלה ַפְרֹעה ַמֲחִליף שֶׁ
לָ כְ  ר שֶׁ קֶׁ ם ְוִיְשֹפט ְוכּו'". ֲאָבל ְבַוַדאי שֶׁ א ה' ֲעֵליכֶׁ ם לֹא ָהָיה ִאלּו ֵהם ְמַקְנִאים ַעל ָצרות ִיְשָרֵאל ְוָאְמרּו, "ֵירֶׁ הֶׁ

ת כְ  ְצָלם ָהֱאמֶׁ אֶׁ ר ְוָאְמרּו שֶׁ קֶׁ ל ַפְרֹעה, ֲאָבל ַגם ֵהם ָבאּו ְבשֶׁ ר שֶׁ קֶׁ ת ְמגָֻשם ָכל ָכְך ְכמו ַהשֶׁ ִאלּו ֵהם אוֲהִבים אֶׁ
ת ה ְוַאֲהֹרן. ְוֵכן הּוא ְבָכל דור ּוְבָכל ֵעת. ְוָהעוֵשק ְיהוֵלל ָחָכם ִויַאֵבד אֶׁ ת יוֵתר ִמֹמשֶׁ ֱאמֶׁ ֵלב ַמָתָנה,  ִיְשָרֵאל בֶׁ

ַעל ה ַרֵבנּו, שֶׁ ה ְלִעְנַין ֹמשֶׁ ָדְרשּו ַרַז"ל ָפסּוק זֶׁ ם ְיֵדי ָהַעזּות -ְכמו שֶׁ א ה' ֲעֵליכֶׁ ָאְמרּו ֵירֶׁ ל ָדָתן ַוֲאִביָרם שֶׁ ָהַרע שֶׁ
ה ַרֵבנּו ָשָגה ְוָאַמר "ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ְוכּו'". ִכי ַגם ַהַצִדיִקים ַהְגדוִלים ְוַהנוָר -ְיֵדי-ְוכּו', ַעל ַגם ֹמשֶׁ ה ָגְרמּו שֶׁ ִאים זֶׁ

ִנְמָשְך ִמִקְטרּוג ַהַמְלָאִכים ַהַנ"ל ְוַכַנ"לְיֵדי ִרבּוי הָ -טוִעים ַגם ֵכן ִלְפָעִמים ַעל ת יוֵתר ִמַדאי שֶׁ  :ֱאמֶׁ
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