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שמות פרק ד

ֹאמר ֵאלָ יו יְקוָ ק מזה ַמה זֶׁה
ֹאמרּו ל ֹא נ ְִר ָאה ֵאלֶׁיָך יְק ָוק( :ב) וַי ֶׁ
(א) וַ יַעַ ן מֹשֶׁ ה וַי ֹאמֶׁ ר וְ ֵהן ל ֹא יַאֲ ִמינּו לִ י וְ ל ֹא י ְִש ְמעּו בְ קֹלִ י כִ י י ְ
ֹאמר ְיקוָק ֶׁאל מ ֶֹׁשה ְשלַח י ְָדָך
בְ יָדֶׁ ָך וַ י ֹאמֶׁ ר מַ טֶׁ ה( :ג) וַי ֹאמֶׁ ר הַ ְשלִי ֵכהּו ַא ְרצָ ה ַוי ְַש ִלכֵ הּו ַא ְרצָ ה ַו ְי ִהי לְ נָחָ ש וַ ָינָס מ ֶֹׁשה ִמ ָפנָיו( :ד) וַי ֶׁ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם אֱ ֹלהֵ י
ֹלהי אֲ ב ָֹתם אֱ ֵ
וֶׁאֱ חֹז בִ זְ נָבו וַ ִי ְשלַח יָדו וַ יַחֲ זֶׁק בו ַויְ ִהי לְמַ ֶׁטה ְבכַ פו( :ה) לְ מַ עַ ן יַאֲ ִמינּו כִ י נ ְִר ָאה ֵאלֶׁיָך יְק ָוק אֱ ֵ
יוצ ָאּה וְ ִהנֵה יָדו ְמצ ַֹרעַ ת כַ ָשלֶׁ ג( :ז) וַי ֹאמֶׁ ר
יקָך וַ יָבֵ א יָדו ְב ֵחיקו ַו ִ
ֹאמר יְקוָק לו עוד הָ בֵ א נָא י ְָדָך ְבחֵ ֶׁ
יִ צְ חָ ק וֵ אֹלהֵ י ַי ֲעקֹב( :ו) וַי ֶׁ
יקָך ַויָשֶׁ ב יָדו ֶׁאל חֵ יקו וַ יוצִ ָאּה מֵ חֵ יקו וְ ִהנֵה שָ בָ ה כִ בְ שָ רו( :ח) וְ ָהיָה ִאם ל ֹא יַאֲ ִמינּו לְָך וְ ל ֹא יִ ְש ְמעּו לְ קֹל ָהאֹת
הָ שֵ ב י ְָדָך ֶׁאל חֵ ֶׁ
ימי הַ יְ אֹר
קלֶָׁך וְ לָ ַק ְח ָת ִמ ֵמ ֵ
הָ ִראשון וְ הֶׁ אֱ ִמינּו ְלקֹל הָ אֹת הָ ַאחֲ רון( :ט) וְ ָהיָה ִאם ל ֹא יַאֲ ִמינּו גַם ל ְִשנֵי ָהאֹתות ָה ֵאלֶׁה וְ ל ֹא י ְִש ְמעּון ְל ֹ
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶׁאל יְ קוָק ִבי אֲ ֹדנָי ל ֹא ִאיש ְדבָ ִרים ָאנֹכִ י גַם
וְ שָ פַכְ ָת ַהיַבָ שָ ה וְ הָ יּו הַ ַמיִם אֲ שֶׁ ר ִת ַקח ִמן הַ ְיאֹר וְ ָהיּו לְדָ ם בַ יַבָ שֶׁ ת( :י) וַ י ֶׁ
לָא ָדם או ִמי יָשּום
ֹאמר יְ קוָק ֵאלָ יו ִמי ָשם פֶׁה ָ
ִמ ְתמול גַם ִמ ִש ְלשֹם גַם מֵ ָאז דַ בֶׁ ְרָך ֶׁאל עַ בְ דֶׁ ָך כִ י כְ בַ ד פֶׁ ה ּוכְ בַ ד לָשון ָאנֹכִ י( :יא) ַוי ֶׁ
יתיָך אֲ ֶׁשר ְת ַדבֵ ר:
הור ִ
ִאלֵם או חֵ ֵרש או פִ ֵקחַ או עִ ֵּור הֲ ל ֹא ָאנֹכִ י יְ ק ָוק( :יב) וְ עַ ָתה לְֵך וְ ָאנֹכִ י ֶׁא ְהיֶׁה עִ ם פִ יָך וְ ֵ
שמות פרק ה

רש"י

(כב) וַ יָשָ ב מֹשֶׁ ה ֶׁאל ְיקוָק וַ י ֹאמַ ר אֲ ֹדנָי לָמָ ה הֲ ֵרע ָֹתה לָעָ ם ַהזֶׁה (כב) למה הרעתה לעם הזה  -ואם תאמר מה איכפת לך,
אתי ֶׁאל פ ְַרעֹה לְדַ בֵ ר בִ ְשמֶׁ ָך הֵ ַרע קובל אני על ששלחתני( :כג) הרע  -לשון הפעיל הוא ,הרבה
לָמָ ה זֶׁה ְשלַ ְח ָתנִ י( :כג) ּומֵ ָאז בָ ִ
רעה עליהם .ותרגומו אבאיש:
לָעָ ם הַ זֶׁה וְ הַ צֵ ל ל ֹא ִהצַ ְל ָת ֶׁאת עַ מֶׁ ָך:
שמות פרק ו

רש"י

וַי ֹאמֶׁ ר יְקוָק ֶׁאל מֹשֶׁ ה עַ ָתה ִת ְר ֶׁאה אֲ שֶׁ ר ֶׁאעֱשֶׁ ה ְלפ ְַרעֹה כִ י ְביָד (א) עתה תראה וגו'  -הרהרת על מדותי ,לא כאברהם
שאמרתי לו (בראשית כא יב) כי ביצחק יקרא לך זרע ,ואחר
ֹלהים
ּוביָד חֲ ָז ָקה ְיג ְָרשֵ ם מֵ ַא ְרצו( :ב) ַויְדַ בֵ ר אֱ ִ
זָקה יְ שַ לְ חֵ ם ְ
חֲ ָ
כך אמרתי לו (שם כב ב) העלהו לעולה ,ולא הרהר אחרי,
ֶׁאל מֹשֶׁ ה וַ י ֹאמֶׁ ר ֵאלָיו אֲ נִ י ְיקוָ ק( :ג) ו ֵָא ָרא ֶׁאל ַאבְ ָרהָ ם ֶׁאל
לפיכך עתה תראה .העשוי לפרעה תראה ,ולא העשוי למלכי
נודעְ ִתי לָ הֶׁ ם:
ּוש ִמי ְיקוָק ל ֹא ַ
יִ צְ חָ ק וְ ֶׁאל ַי ֲעקֹב בְ ֵאל שַ ָדי ְ
יתי ִא ָתם ל ֵָתת לָהֶׁ ם ֶׁאת ֶׁא ֶׁרץ כְ נָעַ ן ֵאת שבעה אומות ,כשאביאם לארץ :כי ביד חזקה ישלחם  -מפני
(ד) וְ גַם הֲ ִקמ ִֹתי ֶׁאת בְ ִר ִ
ֶׁא ֶׁרץ ְמג ֵֻריהֶׁ ם אֲ שֶׁ ר גָרּו בָ ּה( :ה) וְ גַם אֲ נִי שָ מַ עְ ִתי ֶׁאת נַאֲ ַקת בְ נֵי ידי החזקה שתחזק עליו ישלחם :וביד חזקה יגרשם מארצו
יתי( :ו) לָ כֵן  -על כרחם של ישראל יגרשם ,ולא יספיקו לעשות להם
יִ ְש ָר ֵאל אֲ שֶׁ ר ִמצְ ַריִם מַ עֲבִ ִדים א ָֹתם ו ֶָׁאזְ כֹר ֶׁאת בְ ִר ִ
צידה .וכן הוא אומר (שמות יב לג) ותחזק מצרים על העם
אתי ֶׁא ְתכֶׁם ִמ ַתחַ ת ִס ְבֹלת
אֱ מֹר לִבְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל אֲ ִני ְיקוָק וְ הוצֵ ִ
ִמצְ ַריִם וְ ִהצַ ְל ִתי ֶׁא ְתכֶׁם ֵמ ֲעב ָֹד ָתם וְ ג ַָא ְל ִתי ֶׁא ְתכֶׁם בִ זְ רועַ ְנטּויָה למהר לשלחם וגו'( :ב) וידבר אלהים אל משה  -דבר אתו
משפט על שהקשה לדבר ולומר (לעיל ה כב) למה הרעותה
יתי ָלכֶׁם
פָטים גְ ֹדלִים( :ז) וְ לָ ַק ְח ִתי ֶׁא ְתכֶׁם לִי לְעָ ם וְ הָ ִי ִ
ּובִ ְש ִ
לעם הזה :ויאמר אליו אני ה'  -נאמן לשלם שכר טוב
מוציא ֶׁא ְתכֶׁם
ידעְ ֶׁתם כִ י אֲ נִי יְקוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶׁם הַ ִ
לֵאֹלהים וִ ַ
ִ
למתהלכים לפני .ולא לחנם שלחתיך כי אם לקיים דברי
אתי ֶׁא ְתכֶׁם ֶׁאל הָ ָא ֶׁרץ אֲ ֶׁשר
ִמ ַתחַ ת ִסבְ לות ִמצְ ָר ִים( :ח) וְ הֵ בֵ ִ
שדברתי לאבות הראשונים .ובלשון הזה מצינו שהוא נדרש
אתי ֶׁאת י ִָדי ל ֵָתת א ָֹתּה ְל ַאבְ ָרהָ ם ְל ִיצְ חָ ק ּולְ ַי ֲעקֹב וְ נ ַָת ִתי
נָשָ ִ
בכמה מקומות אני ה' נאמן ליפרע ,כשהוא אמור אצל עונש,
מורשָ ה אֲ נִ י יְ ק ָוק( :ט) ַויְדַ בֵ ר מֹשֶׁ ה כֵן ֶׁאל בְ נֵי
א ָֹתּה לָכֶׁם ָ
כגון (ויקרא יט יב) וחללת את שם אלהיך אני ה' ,וכשהוא
ּומ ֲעבֹדָ ה ָק ָשה:
קצֶׁ ר רּוחַ ֵ
יִ ְש ָר ֵאל וְ ל ֹא שָ ְמעּו ֶׁאל מֹשֶׁ ה ִמ ֹ
אמור אצל קיום מצות ,כגון (ויקרא כב לא) ושמרתם מצותי
ועשיתם אותם אני ה' ,נאמן ליתן שכר( :ג) וארא  -אל האבות :באל שדי  -הבטחתים הבטחות ובכולן אמרתי להם אני אל
שדי :ושמי ה' לא נודעתי להם  -לא הודעתי אין כתיב כאן אלא לא נודעתי לא נכרתי להם במדת אמתות שלי שעליה נקרא
שמי ה' נאמן לאמת דברי ,שהרי הבטחתים ולא קיימתי( :ד) וגם הקמתי את בריתי וגו'  -וגם כשנראיתי להם באל שדי
הצבתי והעמדתי בריתי ביני וביניהם :לתת להם את ארץ כנען  -לאברהם בפרשת מילה נאמר (בראשית יז א) אני אל שדי
וגו'( ,בראשית יז ח) ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך ,ליצחק (בראשית כו ג) כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל
והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם ,ואותה שבועה שנשבעתי לאברהם באל שדי ,אמרתי ליעקב (בראשית לה יא  -יב)
אני אל שדי פרה ורבה וגו' ואת הארץ אשר וגו' ,הרי שנדרתי להם ולא קיימתי( :ה) וגם אני  -כמו שהצבתי והעמדתי הברית יש
עלי לקיים ,לפיכך שמעתי את נאקת בני ישראל הנואקים :אשר מצרים מעבדים אתם ואזכר  -אותו הברית .כי בברית בין
הבתרים אמרתי לו (בראשית טו יד) וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי( :ו) לכן  -על פי אותה השבועה :אמר לבני ישראל אני ה' -
הנאמן בהבטחתי :והוצאתי אתכם  -כי כן הבטחתיו (שם שם) ואחרי כן יצאו ברכוש גדול :סבלת מצרים  -טורח משא מצרים:
(ח) נשאתי את ידי  -הרימותיה להשבע בכסאי( :ט) ולא שמעו אל משה  -לא קבלו תנחומין :מקצר רוח  -כל מי שהוא מיצר ,רוחו
ונשימתו קצרה ואינו יכול להאריך בנשימתו .קרוב לענין זה שמעתי פרשה זו מרבי ברוך ברבי אליעזר ,והביא לי ראיה ממקרא
זה (ירמיהו טז כא) (כי) בפעם הזאת אודיעם את ידי ואת גבורתי וידעו כי שמי ה' ,למדנו כשהקב"ה מאמן את דבריו אפילו
לפורענות מודיע ששמו ה' ,וכל שכן האמנה לטובה .ורבותינו דרשוהו לענין של מעלה ,שאמר משה (לעיל ה כב) למה הרעותה,
אמר לו הקדוש ברוך הוא חבל על דאבדין ולא משתכחין .יש לי להתאונן על מיתת האבות ,הרבה פעמים נגליתי אליהם באל שדי
ולא אמרו לי מה שמך ,ואתה אמרת (לעיל ג יג) מה שמו מה אומר אליהם :וגם הקמתי וגו'  -וכשבקש אברהם לקבור את
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
המקרא מפני כמה דברים אחת ,שלא נאמר ,ושמי ה' לא שאלו לי .ואם תאמר לא הודיעם שכך שמו ,הרי תחלה כשנגלה
לאברהם בין הבתרים נאמר (בראשית טו ז) אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים .ועוד ,היאך הסמיכה נמשכת בדברים שהוא
סומך לכאן (פסוק ה) וגם אני שמעתי וגו' (פסוק ו) לכן אמור לבני ישראל .לכך אני אומר יתיישב המקרא על פשוטו דבר דבור על
אופניו ,והדרשה תדרש ,שנאמר (ירמיה כג כט) הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע ,מתחלק לכמה ניצוצות:
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עתי
ּוש ִמי ה' ל ֹא נודַ ִ
ֹלקים ֶׁאל מֹשֶׁ ה וַי ֹאמֶׁ ר ֵאלָיו אֲ נִי ה' ו ֵָא ָרא ֶׁאל ַאבְ ָרהָ ם וְ כּו'" בְ ֵאל שַ דָ י ְ
[ל] וְ זֶׁהּוַ " ,ויְדַ בֵ ר אֱ ִ
כּוחים בֵ ין הַ שֵ ם י ְִתבָ ַרְך ּובֵ ין מֹשֶׁ ה ַרבֵ נּו בְ עִ ְניַן ְשלִיחּותו לִגְ אֹל ֶׁאת י ְִש ָר ֵאל ,שֶׁ מֹשֶׁ ה הָ יָה ְממָ ֵאן
לָהֶׁ ם" ,כִ י כָל הַ ּוִ ִ
ְמאֹד כַמָ ה פְ עָ ִמים ,וְ הַ שֵ ם י ְִתבָ ַרְך ִה ְקפִ יד עָ לָיו וְ ִהכְ ִריחו לֵילְֵך בִ ְשלִיחּותו ְלגָאֳ לָם ,כ ְַמב ָֹאר בַ פ ָָר ִשיות
יקים ָקשֶׁ ה לָהֶׁ ם בִ ְת ִחלָה ַל ֲעמֹד עַ ל עֶׁ צֶׁ ם נ ְֻקדַ ת
קוד ִמים ,הַ כֹל הָ יָה בְ עִ ְניַן הָ אֱ מֶׁ ת הַ נַ"ל שֶׁ אֲ פִ לּו גְ דולֵי הַ צַ ִד ִ
הַ ְ
הָ אֱ מֶׁ ת לַאֲ ִמתו וְ כּו' וְ ַכנַ"לַ .רק כָל צַ ִדיק וְ צַ ִדיק ְמבָ ֵרר הָ אֱ מֶׁ ת כְ פִ י יְגִ יעָ תו וְ טָ ְרחו בַ עֲבודָ תו וְ כָל יְמֵ י חַ יָיו יֵש לו
ירה הּוא בְ עִ ְניַן בֵ רּור הָ אֱ מֶׁ ת לַאֲ ִמתו
ירה כָל יְמֵ י חַ יָיו וְ עִ ַקר הַ בְ ִח ָ
בְ כָל פַעַ ם נ ְִסיונות ,כִ י בְ הֶׁ כְ ֵרחַ שֶׁ י ְִהיֶׁה לו בְ ִח ָ
וְ ַכנַ"ל .וְ עַ ל -כֵן אֲ פִ לּו מֹשֶׁ ה ַרבֵ נּו הָ יָה ְממָ ֵאן לֵילְֵך בִ ְשלִיחּות הַ שֵ ם י ְִתבָ ַרְך .וְ הַ כֹל מֵ חֲ מַ ת ִרבּוי הָ אור שֶׁ לו ,כִ י
ְהושיעַ ְלי ְִש ָר ֵאל יְשּועָ ה ְשלֵמָ ה בְ ַתכְ לִית עַ ד הַ ּסוף ,כִ י ָר ָאה שֶׁ ּסופָן
בִ ְקדֻשַ ת חָ כְ מָ תו יָדַ ע הָ אֱ מֶׁ ת שֶׁ ָקשֶׁ ה ְמאֹד ל ִ
לַחֲ ט ֹא ּולְהַ ְמרות כְ נֶׁגְ דו ּוכְ ֶׁנגֶׁד הַ שֵ ם י ְִתבָ ַרְך כַמָ ה פְ עָ ִמים בַ ְת ִחלָה ּובַ ּסוףּ .וכְ מו שֶׁ הָ יָה בֶׁ אֱ מֶׁ ת כֵן ,כְ מו שֶׁ כָתּוב,
" ַו ְינַּסּו א ִֹתי זֶׁה עֶׁ שֶׁ ר פְ עָ ִמים וְ כּו'" וְ עַ ל-כֵן הָ יָה חָ פֵץ ְלסַ לֵק עַ צְ מו ִמ ְשלִיחּותו ,כִ י ָתלָה הַ דָ בָ ר בְ עַ נְוְ ָתנּותו ,כִ י
"מי ָאנֹכִ י וְ כּו'" .וְ כָל זֶׁה בְ ִחינַת אֱ מֶׁ ת ,כִ י מֹשֶׁ ה ַרבֵ נּו בְ וַדַ אי ִדבֵ ר כָל ְדבָ ָריו בֶׁ אֱ מֶׁ ת
הָ יָה ָקטָ ן בְ עֵ ינָיו וְ ָאמַ רִ ,
ּובַ ֲע ָנוָה אֲ ִמ ִתית ,אֲ בָ ל ַאף-עַ ל-פִ י-כֵן ִה ְקפִ יד הַ שֵ ם י ְִתבָ ַרְך עָ לָיו ,כְ מו שֶׁ נֶׁאֱ מַ רַ " ,ויִחַ ר ַאף ה' בְ מֹשֶׁ ה וְ כּו'"
וְ ִהכְ ִריחו לֵילְֵך ,כִ י כָל ֵאלּו הַ דֵ עות וְ הַ ְּסבָ רות שֶׁ ל מֹשֶׁ ה שֶׁ הָ יָה לְמָ ֵאן בִ ְשלִיחּותו ,הַ כֹל נ ְִמשַ ְך וְ נ ְִש ַתלְשֵ ל מֵ הָ אֱ מֶׁ ת
שֶׁ ל הַ מַ ל ְָאכִ ים הַ נַ"ל שֶׁ ִק ְט ְרגּו וְ ָא ְמרּו שֶׁ ל ֹא יִבָ ֵרא הָ ָאדָ ם ,כִ י מָ ה אֱ נוש כִ י ִתזְ כְ ֶׁרנּו וְ כּו' ,כִ י עָ ִתיד לְמֶׁ חֱ טָ א ַקמָ ְך
מּורים צְ ִריכִ ים
יקים גְ דולִים גְ ִ
ּול ְַא ְר ָגזָא ַקמָ ְך וְ כּו' ,כ ְַמב ָֹאר לְעֵ יל שֶׁ ִמזֶׁה הַ ִק ְטרּוג כָל כֹחַ הַ יֵצֶׁ ר הָ ָרע ,וַאֲ פִ לּו צַ ִד ִ
ּומזֶׁה נ ְִמשָ ְך מַ ה שֶׁ ָאמַ ר מֹשֶׁ ה" ,לָמָ ה הֲ ֵרע ָֹתה
יְגִ יעָ ה ַרבָ ה לְבָ ֵרר דַ עְ ָתם ִמ ְּסבָ רות הַ נ ְִמשָ כִ ים ִמזֶׁה הַ ִק ְטרּוג וְ כּו'ִ .
ירם שֶׁ יָצְ אּו נִצָ בִ ים
ֹלקת שֶׁ ל הַ חול ְִקים ,שֶׁ הֵ ם דָ ָתן וַאֲ בִ ָ
וְ כּו' ,לָמָ ה זֶׁה ְשל ְַח ָתנִי" .שֶׁ זֶׁה נ ְִמשַ ְך עַ לְ -י דֵ י עֹצֶׁ ם הַ מַ חֲ ֶׁ
אתם וְ ָא ְמרּו" ,י ֵֶׁרא ה' ֲעלֵיכֶׁם וְ י ְִשפֹט וְ כּו'" .וְ גַם לְפִ י דַ עְ ָתם ִדבְ רּו בֶׁ אֱ מֶׁ ת כְ ִאלּו הֵ ם ְמ ַקנ ְִאים עַ ל צָ רות
ל ְִק ָר ָ
ירה
ֹלקת נ ְִמשָ ְך ַרק ִמפְ גַם הָ אֱ מֶׁ ת הַ נַ"ל שֶׁ ִמשָ ם כָל הַ בְ ִח ָ
י ְִש ָר ֵאל ,כִ י כָל הַ פְ ג ִָמים שֶׁ בָ עולָם ,בִ פְ ָרט כָל ִמינֵי מַ חֲ ֶׁ
ישים ִדבְ ֵריהֶׁ ם הָ ָרעִ ים בְ ֵאיזֶׁה אֱ מֶׁ ת כְ ִאלּו ַכ ָּונ ָָתם ֶׁאל הָ אֱ מֶׁ ת.
מּורים מַ לְבִ ִ
וְ ַכנַ"ל .וְ עַ ל -כֵן אֲ פִ לּו הָ ְרשָ עִ ים הַ גְ ִ
כְ מו שֶׁ ָר ִאינּו בְ פ ְַרעֹה שֶׁ ָאמַ ר לָהֶׁ ם" ,לָמָ ה מֹשֶׁ ה וְ ַאהֲ רֹן ַתפְ ִריעּו ֶׁאת הָ עָ ם וְ כּו'ִ .תכְ בַ ד הָ עֲבודָ ה עַ ל הָ אֲ נ ִָשים
וְ ַיעֲשּו בָ ּה וְ ַאל י ְִשעּו בְ ִדבְ ֵרי שָ ֶׁקר" .הַ בֵ ט ְּור ֵאה וְ הָ בֵ ן ַא ָתה הַ ְמעַ יֵן ,עַ ד הֵ יכָן הַ שֶׁ ֶׁקר ִמ ְתפַשֵ ט לְהַ חֲ לִיף הָ אֱ מֶׁ ת,
עַ ד שֶׁ בְ ת ֶֹׁקף ְש ָק ָריו מֵ עֵ ז ָפנָיו כָל כְָך לומַ ר שֶׁ ֶׁאצְ לו הָ אֱ מֶׁ ת עַ ד שֶׁ פ ְַרעֹה הָ ָרשָ ע שֶׁ עִ נָה ֶׁאת י ְִש ָר ֵאל בְ שֶׁ ֶׁקר ּובְ ִחנָם
"תכְ בַ ד הָ עֲבודָ ה וְ כּו' וְ ַאל ִי ְשעּו בְ ִדבְ ֵרי שָ ֶׁקר" כְ ִאלּוִ ,דבְ ֵרי מֹשֶׁ ה וְ ַאהֲ רֹן שֶׁ רוצִ ים
בַ עֲבודָ ה ָקשָ ה כָל כְָךָ ,אמַ רִ ,
שֶׁ י ְִש ָר ֵאל יַעַ בְ דּו ֶׁאת ה' ,הֵ ם חַ ס וְ שָ לוםִ ,דבְ ֵרי שֶׁ ֶׁקר וְ הּוא חָ פֵץ ַרק הָ אֱ מֶׁ ת שֶׁ יַעַ בְ דּו אותו י ְִש ָר ֵאל בְ ִחנָם וְ כֵן
הּוא בְ כָל דור וָדור ,אֲ בָ ל זֶׁה הָ עִ ְניָן לְהַ חֲ לִיף הַ שֶׁ ֶׁקר בָ אֱ מֶׁ ת הּוא בְ כַמָ ה בְ ִחינות ֵאין ִמ ְספָר ,כִ י הָ ָרשָ ע גָמּור כְ מו
ירם בָ אּו גַם כֵן בְ שֶׁ ֶׁקר לַחֲ ֹלק עַ ל מֹשֶׁ ה בְ עַ זּות וְ חֻ צְ פָה גְ דולָה
פ ְַרעֹה מַ חֲ לִיף שֶׁ ֶׁקר גָמּור לֶׁאֱ מֶׁ ת ַכנַ"ל ,וְ דָ ָתן וַאֲ בִ ָ
כְ ִאלּו הֵ ם ְמ ַקנ ְִאים עַ ל צָ רות י ְִש ָר ֵאל וְ ָא ְמרּו" ,י ֵֶׁרא ה' ֲעלֵיכֶׁם וְ י ְִשפֹט וְ כּו'" .אֲ בָ ל בְ וַדַ אי שֶׁ ֶׁקר שֶׁ ָלהֶׁ ם ל ֹא הָ יָה
ְמגֻשָ ם כָל כְָך כְ מו הַ שֶׁ ֶׁקר שֶׁ ל פ ְַרעֹה ,אֲ בָ ל גַם הֵ ם בָ אּו בְ שֶׁ ֶׁקר וְ ָא ְמרּו שֶׁ ֶׁאצְ לָם הָ אֱ מֶׁ ת כְ ִאלּו הֵ ם אוהֲ בִ ים ֶׁאת
יאבֵ ד ֶׁאת לֵב מַ ָתנָה,
יותר ִממֹשֶׁ ה וְ ַאהֲ רֹן .וְ כֵן הּוא בְ כָל דור ּובְ כָל עֵ ת .וְ הָ עושֵ ק יְהולֵל חָ כָם וִ ַ
י ְִש ָר ֵאל בֶׁ אֱ מֶׁ ת ֵ
ירם שֶׁ ָא ְמרּו י ֵֶׁרא ה' ֲעלֵיכֶׁם
כְ מו שֶׁ דָ ְרשּו ַרזַ"ל פָסּוק זֶׁה לְעִ ְניַן מֹשֶׁ ה ַרבֵ נּו ,שֶׁ עַ ל-יְדֵ י הָ עַ זּות הָ ַרע שֶׁ ל דָ ָתן וַאֲ בִ ָ
נור ִאים
יקים הַ גְ דולִים וְ הַ ָ
וְ כּו' ,עַ ל-יְדֵ י -זֶׁה ג ְָרמּו שֶׁ גַם מֹשֶׁ ה ַרבֵ נּו שָ גָה וְ ָאמַ ר "לָמָ ה הֲ ֵרע ָֹתה וְ כּו'" .כִ י גַם הַ צַ ִד ִ
יותר ִמדַ אי שֶׁ נ ְִמשָ ְך ִמ ִק ְטרּוג הַ מַ ל ְָאכִ ים הַ נַ"ל וְ ַכנַ"ל:
טועִ ים גַם כֵן לִפְ עָ ִמים עַ ל-יְדֵ י ִרבּוי הָ אֱ מֶׁ ת ֵ
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