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פרשת וארא תשע"ח
והם לא יאמינו
שמות פרק ו

וַיְדבֵּ ר מ ֶֹשה לִפְ נֵּי יְ ֹקוָֹק
ישלַח ֶאת ְבנֵּי י ְִש ָר ֵּאל ֵּמ ַא ְרצו( :יב) ַ
(י) וַיְדַ בֵּ ר יְֹק ָוֹק ֶאל מֹשֶ ה לֵּאמֹר( :יא) ב ֹא דַ בֵּ ר ֶאל פ ְַרעֹה ֶמלֶ ְך ִמצְ ָריִם וִ ַ
לֵּאמֹר הֵּ ן בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל ל ֹא שָ ְמעּו ֵּאלַי וְ ֵּאיְך י ְִשמָ עֵּ נִי פ ְַרעֹה וַאֲ נִ י ע ֲַרל ְשפָ ָתיִם:
רש"י

רמב"ן

(יב) הן בני ישראל לא שמעו אלי  -כי לא עשית דברי
(יב) ואיך ישמעני פרעה  -זה אחד מעשרה ֹקל וחומר
נשמעים להם ,ואיך ישמעני פרעה .ועוד ,כי אני ערל שפתים
שבתורה :ערל שפתים  -אטום שפתים .וכן כל לשון ערלה
ואיני הגון שאדבר לפני מלך גדול .ויתכן לפרש שחשב משה
אני אומר שהוא אטום (ירמיה ו י) ערלה אזנם ,אטומה
אולי כי מפחיתותו לא שמעו אליו כי הוא ערל שפתים ולא
משמוע( ,ירמיה ט כה) ערלי לב ,אטומים מהבין( ,חבֹקוֹק ב
יכין לדבר על לבם דברים טובים דברים ניחומים אף כי ידבר
טז) שתה גם אתה והערל ,והאטם משכרות כוס הֹקללה.
לפרעה .וטעם הכתוב הזה ,כי מתחלה לא צוה אותו שידבר
ערלת בשר ,שהגיד אטום ומכוסה בה( .ויֹקרא יט כג)
הוא אל פרעה ,רֹק אמר ובאת אתה וזֹקני ישראל אל מלך
וערלתם ערלתו ,עשו לו אוטם וכיסוי איסור ,שיבדיל בפני
מצרים ואמרתם אליו (לעיל ג יח) ,והיה אפשר שידברו
אכילתו( ,שם) שלש שנים יהיה לכם ערלים ,אטום ומכוסה
הזֹקנים והוא יחריש .והיה בוש מלדבר גם אל העם ואמר לא
ומובדל מלאכלו:
איש דברים אנכי (שם ד י) .והֹקב"ה השיבו ודבר הוא לך אל
העם (שם שם טז) ,וכן עשה בבואם מתחלה ,כמו שאמר (שם שם ל) וידבר אהרן את כל הדברים (האלה) אשר דבר ה' אל
משה ויעש האותות לעיני העם .ועתה כאשר נצטוה משה לכן אמור לבני ישראל אני ה' ,דבר הוא להם בעצמו כאשר צוהו
ולא שמעו אליו ,וכאשר חזר וצוה אותו לדבר אל פרעה אמר איך אדבר אליו ואני ערל שפתים ,והֹקב"ה צירף אהרן עמו
וצוה שניהם אל בני ישראל שידברו להם כל אשר יצוום ואל פרעה להוציאם מארצו .ורש"י פירש על דבר בני ישראל ועל
שליחותו של פרעה .ואין צורך:
שמות פרק ד

רש"י

(י) גם מתמול וגו'  -למדנו שכל שבעה ימים היה הֹקדוש ברוך
(י) וַי ֹאמֶ ר מֹשֶ ה ֶאל יְֹקוָ ֹק בִ י אֲ ֹדנָי ל ֹא ִאיש ְדבָ ִרים ָאנֹכִ י גַם
ִמ ְתמול גַם ִמ ִש ְלשֹם גַם מֵּ ָאז דַ בֶ ְרָך ֶאל עַ בְ דֶ ָך כִ י כְ בַ ד פֶ ה ּוכְ בַ ד הוא מפתה את משה בסנה לילך בשליחותו מתמול שלשום
מאז דברך הרי שלשה ,ושלשה גמין רבויין הם ,הרי ששה,
לָ שון ָאנֹכִ י( :יא) וַי ֹאמֶ ר ְיֹקוָֹק ֵּאלָיו ִמי שָ ם פֶ ה ל ָָאדָ ם או ִמי
והוא היה עומד ביום השביעי כשאמר לו זאת עוד (להלן
יָשּום ִאלֵּם או חֵּ ֵּרש או פִ ֵּקחַ או עִ ֵּּור הֲ ל ֹא ָאנֹכִ י יְֹקוָ ֹק:
פסוֹק יג) שלח נא ביד תשלח ,עד שחרה בו וֹקבל עליו .וכל
יתיָך אֲ שֶ ר ְתדַ בֵּ ר:
הור ִ
(יב) וְ עַ ָתה לְֵּך וְ ָאנֹכִ י ֶא ְהיֶה עִ ם פִ יָך וְ ֵּ
זה ,שלא היה רוצה ליטול גדולה על אהרן אחיו שהיה גדול
(יג) וַ י ֹאמֶ ר בִ י אֲ ֹדנָי ְשלַח נָא ְביַד ִת ְשלָח( :יד) וַ יִ ַחר ַאף יְ ֹק ָוֹק
בְ מֹשֶ ה וַי ֹאמֶ ר הֲ ל ֹא ַאהֲ רֹן ָא ִחיָך הַ לֵּ וִ י יָדַ עְ ִתי כִ י דַ בֵּ ר יְדַ בֵּ ר הּוא הימנו ונביא היה ,שנאמר (שמואל א ב כז) הנגלה נגליתי אל
בית אביך בהיותם במצרים ,הוא אהרן .וכן ביחזֹקאל (כ ה)
אתָך וְ ָראֲ ָך וְ שָ מַ ח בְ ִלבו( :טו) וְ ִדבַ ְר ָת
וְ גַם ִהנֵּה הּוא יֹצֵּ א ל ְִֹק ָר ֶ
ואודע להם בארץ מצרים וגו'( ,שם ז) ואומר אליהם איש
ֵּאלָיו וְ שַ ְמ ָת ֶאת הַ ְדבָ ִרים ְבפִ יו וְ ָאנֹכִ י ֶא ְהיֶה עִ ם פִ יָך וְ עִ ם פִ יהּו
יתי ֶא ְתכֶם ֵּאת אֲ שֶ ר ַתעֲשּון( :טז) וְ ִדבֶ ר הּוא לְָך ֶאל ָהעָ ם שֹקוצי עיניו השליכו ,ואותה נבואה לאהרן נאמרה :כבד פה
הור ִ
וְ ֵּ
 בכבידות אני מדבר ,ובלשון לעז בלב"א [גמגמן]( :יא) מיֵּאֹלהים( :יז) וְ ֶאת
וְ הָ יָה הּוא יִ ְהיֶה לְָך ְלפֶ ה וְ ַא ָתה ִת ְהיֶה לו ל ִ
שם פה וגו'  -מי למדך לדבר כשהיית נדון לפני פרעה על
אתֹת :פ ...
הַ מַ טֶ ה הַ זֶ ה ִת ַקח ְביָדֶ ָך אֲ שֶ ר ַתעֲשֶ ה בו ֶאת הָ ֹ
(כח) וַ ַיגֵּד מֹשֶ ה ְל ַאהֲ רֹן ֵּאת ָכל ִדבְ ֵּרי ְיֹקוָֹק אֲ שֶ ר ְשלָ חו וְ ֵּאת כָל המצרי :או מי ישום אלם  -מי עשה פרעה אלם שלא נתאמץ
במצות הריגתך ,ואת משרתיו חרשים ,שלא שמעו בצוותו
אתֹת אֲ שֶ ר צִ ָּוהּו( :כט) וַ ֵּילְֶך מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן וַ י ַַא ְספּו ֶאת ָכל
הָ ֹ
עליך ,ולאספֹקלטורין ההורגים מי עשאם עורים ,שלא ראו
זִ ְֹקנֵּי ְבנֵּי יִ ְש ָר ֵּאל( :ל) וַ יְדַ בֵּ ר ַאהֲ רֹן ֵּאת כָ ל הַ ְדבָ ִרים אֲ שֶ ר ִדבֶ ר
כשברחת מן הבימה ונמלטת :הלא אנכי  -ששמי ה' עשיתי
אתֹת לְ עֵּ ינֵּי הָ עָ ם( :לא) ַויַאֲ ֵּמן ָהעָ ם
יְֹקוָֹק ֶאל מֹשֶ ה ַויַעַ ש הָ ֹ
וַיִ ְש ְמעּו כִ י פ ַָֹקד יְ ֹקוָֹק ֶאת ְבנֵּי יִ ְש ָר ֵּאל וְ כִ י ָר ָאה ֶאת עָ נְ יָם וַ יִ ְקדּו כל זאת( :יג) ביד תשלח  -ביד מי שאתה רגיל לשלוח ,והוא
אהרן .דבר אחר ביד אחר שתרצה לשלוח ,שאין סופי
וַ ִי ְש ַתחֲ וּו:
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 יֹקראו על שבט הלוי :הנה הוא יצא לקראתך  -כשתלך למצרים :וראך ושמח בלבו  -לא כשאתה סבור שיהא
מֹקפיד 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:
רמב"ם הלכות תפילה פ"א ה"ד

כיון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע נתערבו בפרס ויון ושאר האומות ונולדו להם בנים בארצות הגוים ואותן הבנים
נתבלבלו שפתם והיתה שפת כל אחד ואחד מעורבת מלשונות הרבה וכיון שהיה מדבר אינו יכול לדבר כל צורכו בלשון אחת
אלא בשיבוש שנאמר ובניהם חצי מדבר אשדודית וגו' ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם ומפני זה כשהיה אחד
מהן מתפלל תֹקצר לשונו לשאול חפציו או להגיד שבח הֹקדוש ברוך הוא בלשון הֹקדש עד שיערבו עמה לשונות אחרות ,וכיון
שראה עזרא ובית דינו כך עמדו ותֹקנו להם שמנה עשרה ברכות על הסדר ,שלש ראשונות שבח לה' ושלש אחרונות הודיה,
ואמצעיות יש בהן שאלת כל הדברים שהן כמו אבות לכל חפצי איש ואיש ולצרכי הציבור כולן ,כדי שיהיו ערוכות בפי הכל
וילמדו אותן ותהיה תפלת אלו העלגים תפלה שלימה כתפלת בעלי הלשון הצחה ,ומפני ענין זה תֹקנו כל הברכות והתפלות
מסודרות בפי כל ישראל כדי שיהא ענין כל ברכה ערוך בפי העלג.
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שם משמואל לפרשת שמות [שנה תרע"ג]

ונראה דהנה במדרש (פ' ג') והן לא יאמינו לי אותה שעה דיבר משה שלא כהוגן הֹקדוש ברוך הוא אמר לו
ושמעו לֹקולך וכו' בני הם מאמינים בני מאמינים שנאמר והאמין בה' [הנאמר באברהם] .ויש להבין הלא
משה לא אמר והן לא יאמינו בהשי"ת אלא לא יאמינו לי ויאמרו לא נראה אליך ה' ,ומה חטא היו עושין
בזה ,אדרבה מפורש ברמב"ם (פ"ז מהל' יסוה"ת ה"ז) וכשמשלחים אותו נותנין לו אות ומופת כדי שידעו
העם שה' שלחו באמת ,ומשה לא אמר שישראל יהיו מסופֹקים ביכולת ה' לגאלם ולהוציאם ממצרים
שהרי כבר ידעו זה מיעֹקב ומיוסף שאלֹקים פֹקוד יפֹקוד אותם ,ובמדרש (פ' ה') שהיו בידם מגילות שהיו
משתעשעים בהם בשבת לומר שהֹקב"ה גואלם ,אלא אמר שיהיו מסופֹקים בנבואתו ,ומה דמיון זה למה
שהאמין אברהם מה ששמע בעצמו מהֹקב"ה:
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