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 שמות פרק ג
ם: )י( וְ  ִאיִתי ֶאת ַהַלַחץ ֲאֶשר ִמְצַרִים ֹלֲחִצים ֹאתָּ י ְוַגם רָּ לָּ ה אֵּ אָּ ל בָּ אֵּ י ִיְשרָּ ה ַצֲעַקת ְבנֵּ ה ִהנֵּ ֲח ָ ֶאל ְַַּרֹעה )ט( ְוַעתָּ ה ְוֶאְשלָּ ָָּ ה ְל ַעתָּ

א  י אֹוְוהֹוצֵּ ִָ ְך ֶאל ְַַּרֹעה ְו לֵּ י ִכי אֵּ ִָ ֹנ ֱאֹלִהים ִמי אָּ ִים: )יא( ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל הָּ ל ִמִמְצרָּ אֵּ י ִיְשרָּ ל ֶאת ַעִמי ְבנֵּ אֵּ י ִיְשרָּ ִציא ֶאת ְבנֵּ
י ְשַלְחִתי ָ ְבהֹוצִ  ִָ ֹנ אֹות ִכי אָּ ְך ְוֶזה ְל ָ הָּ ִים: )יב( ַויֹאֶמר ִכי ֶאְהֶיה ִעמָּ ֱאֹלִהים ַעל ִמִמְצרָּ ם ִמִמְצַרִים ַתַעְבדּון ֶאת  הָּ עָּ יֲא ָ ֶאת הָּ

י ֲאבֹותֵּ  ֶהם ֱאֹלהֵּ ַמְרִתי לָּ ל ְואָּ אֵּ י ִיְשרָּ א ֶאל ְבנֵּ י בָּ ִָ ֹנ ה אָּ ֱאֹלִהים ִהנֵּ ר ַהֶזה: )יג( ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל הָּ הָּ ְמרּו ִלי הָּ ם ְואָּ ֶָ י ַחִני ֲאלֵּ ם ְשלָּ ֶָ י
ֶהם: ה ֹאַמר ֲאלֵּ ֶָ  ַמה ְשמֹו מָּ י ַחִני ֲאלֵּ ל ֶאְהֶיה ְשלָּ אֵּ י ִיְשרָּ ם: )יד( ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ֹמֶשה ֶאְהֶיה ֲאֶשר ֶאְהֶיה ַויֹאֶמר ֹכה תֹאַמר ִלְבנֵּ

י ִיצְ  ם ֱאֹלהֵּ הָּ י ַאְברָּ ם ֱאֹלהֵּ ֶָ י י ֲאֹבתֵּ ל ה' ֱאֹלהֵּ אֵּ י ִיְשרָּ ַחִני חָּ )טו( ַויֹאֶמר עֹוד ֱאֹלִהים ֶאל ֹמֶשה ֹכה תֹאַמר ֶאל ְבנֵּ י ַיֲעֹקב ְשלָּ אֹלהֵּ ק וֵּ
ִרי ְלֹדר ֹדר:  ְָ ם ְוֶזה ִז ם ֶזה ְשִמי ְלֹעלָּ ֶָ י  ֲאלֵּ

 

 רש"י 
מה  - מי אנכי)יא(  ואם תאמר מה תועיל, והוצא את עמי, יועילו דבריך ותוציאם משם: - ועתה לכה ואשלחך אל פרעה)י( 

אם חשוב אני, מה זָוב ישראל שתעשה להם נס ואוציאם ואף  - וכי אוציא את בני ישראלאני חשוב לדבר עםא המלָים: 
השיבו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, שאמרת מי אנָי ָי אלך אל פרעה, לא שלך  - ויאמר כי אהיה עמךממצרים: )יב( 

ראית  היא, ָי אם משלי, ָי אהיה עמך, וזה המראה אשר ראית בסנה לךג האות ָי אנָי שלחתיך,ד וָדאי אני להציל ָאשר
הסנה עושה שליחותי ואיננו אוָל, ָך תלך בשליחותי ואינך ניזוק. וששאלת מה זָות יש לישראל שיצאו ממצרים, דבר גדול 

יש לי על הוצאה זו, שהרי עתידים לקבל התורה על ההר הזה לסוף שלושה חדשיםה שיצאו ממצרים. דבר אחר ָי אהיה 
אחרת שאני מבטיחך, שָשתוציאם ממצרים תעבדון אותי על ההר הזה, עמך וזה שתצליח בשליחותך לך האות על הבטחה 

שתקבלו התורה עליו והיא הזָות העומדת לישראל. ודוגמת לשון זה מצינו )ישעיהו לז ל( וזה לך האותו אָול השנה ספיח 
 - ה אשר אהיהאהיוגו', מפלת סנחריב תהיה לך אות על הבטחה אחרת שארצָם חרבה מפירות ואני אברך הספיחים: )יד( 

אהיה עמם בצרה זו אשר אהיה עמם בשעבוד שאר מלָיות. אמר לפניו רבונו של עולם, מה אני מזָיר להם צרה אחרת דיים 
 - וזה זכריחסר וי"ו, לומר העלימהו, שלא יקרא ָָתבוז:  - זה שמי לעלםבצרה זו. אמר לו יפה אמרת, ָה תאמר וגו': )טו( 

 אומר )תהלים קלה יג( ה' שמך לעולם ה' זָרך לדור ודור: למדו היאך נקרא, וָן דוד הוא
 

 שמות פרק ד
ז ַדֶבְר ָ ֶא  אָּ י ַגם ִמְתמֹול ַגם ִמִשְלֹשם ַגם מֵּ ִָ ֹנ ִרים אָּ י לֹא ִאיש ְדבָּ שֹון )י( ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ה' ִבי ֲאֹדנָּ ַבד לָּ ְָ ַבד  ֶַּה ּו ְָ ל ַעְבֶד ָ ִכי 

י: )יא( ַויֹא ִָ ֹנ ה אָּ י ה': )יב( ְוַעתָּ ִָ ֹנ ר ֲהלֹא אָּ ַח אֹו ִעּוֵּ ש אֹו ִפקֵּ רֵּ ם אֹו חֵּ ם אֹו ִמי יָּשּום ִאלֵּ דָּ אָּ ם ֶַּה לָּ יו ִמי שָּ לָּ י ֶמר ה' אֵּ ִָ ֹנ ְך ְואָּ לֵּ
ח: )יד( ַויִ  א ְבַיד ִתְשלָּ י ְשַלח נָּ ר: )יג( ַויֹאֶמר ִבי ֲאֹדנָּ יִתי ָ ֲאֶשר ְתַדבֵּ ִחי ָ ֶאְהֶיה ִעם ִַּי ָ ְוהֹורֵּ ַחר ַאף ה' ְבֹמֶשה ַויֹאֶמר ֲהלֹא ַאֲהֹרן אָּ

ַמח ְבִלבֹו: )טו( ְוִדַבְר  ֲא ָ ְושָּ אֶת ָ ְורָּ א ִלְקרָּ ר הּוא ְוַגם ִהנֵּה הּוא ֹיצֵּ ר ְיַדבֵּ ַדְעִתי ִכי ַדבֵּ ִוי יָּ י ַהלֵּ ִָ ֹנ ִרים ְבִפיו ְואָּ יו ְוַשְמתָּ ֶאת ַהְדבָּ לָּ תָּ אֵּ
יָּה הּוא ִיְהֶיה ְל ָ ְלֶפה ְוַא ֶאְהֶיה ִעם ִַּי ָ וְ  ם ְוהָּ עָּ ת ֲאֶשר ַתֲעשּון: )טז( ְוִדֶבר הּוא ְל ָ ֶאל הָּ ם אֵּ ֶָ יִתי ֶאְת ה ִתְהֶיה לֹו ִעם ִַּיהּו ְוהֹורֵּ תָּ

מַ  ֹאֹתת: ]. . .[ )ָב( ְואָּ ֶד ָ ֲאֶשר ַתֲעֶשה בֹו ֶאת הָּ אֹלִהים: )יז( ְוֶאת ַהַמֶטה ַהֶזה ִתַקח ְביָּ ִָֹרי לֵּ ַמר ה' ְבִני ְב ְרתָּ ֶאל ְַַּרֹעה ֹכה אָּ
ג ֶאת ִבְנ ָ בְ  י ֹהרֵּ ִָ ֹנ ה אָּ ן ְלַשְלחֹו ִהנֵּ אֵּ ִני ַוְתמָּ ֶלי ָ ַשַלח ֶאת ְבִני ְוַיַעְבדֵּ ֹאַמר אֵּ ל: )ָג( וָּ אֵּ  ֶָֹר ָ:ִיְשרָּ

 

 רש"י 
למדנו שָל שבעה ימים היה הקדוש ברוך הוא מפתה את משה בסנה לילך בשליחותו מתמול שלשום  - גם מתמול וגו')י( 

מאז דברך הרי שלשה, ושלשה גמין רבויין הם, הרי ששה, והוא היה עומד ביום השביעי ָשאמר לו זאת עוד )להלן פסוק יג( 
ול גדולה על אהרן אחיו שהיה גדול הימנו ונביא שלח נא ביד תשלח, עד שחרה בו וקבל עליו. וָל זה, שלא היה רוצה ליט

היה, שנאמר )שמואל א ב ָז( הנגלה נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים, הוא אהרן. וָן ביחזקאל )ָ ה( ואודע להם בארץ 
בר, בָבידות אני מד - כבד פה מצרים וגו', )שם ז( ואומר אליהם איש שקוצי עיניו השליָו, ואותה נבואה לאהרן נאמרה:

מי  - או מי ישום אלם מי למדך לדבר ָשהיית נדון לפני פרעה על המצרי: - מי שם פה וגו')יא(  ובלשון לעז בלב"א ]גמגמן[:
עשה פרעה אלם שלא נתאמץ במצות הריגתך, ואת משרתיו חרשים,ר שלא שמעו בצוותו עליך, ולאספקלטורין ההורגים מי 

ביד מי  - ביד תשלח)יג(  ששמי ה'ש עשיתי ָל זאת: - הלא אנכי מלטת:עשאם עורים, שלא ראו ָשברחת מן הבימה ונ
שאתה רגיל לשלוח,ת והוא אהרן. דבר אחר ביד אחר שתרצה לשלוח, שאין סופי להָניסם לארץ ולהיות גואלם לעתיד, יש 

לא נאמר בו רושם, ולא ר' יהושע בן קרחה אומר ָל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם, וזה  - ויחר אף)יד(  לך שלוחים הרבה:
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 ָהן, והָהונה הייתי אומר לצאת ממך, מעתה לא יהיה ָן, אלא הוא יהיה ָהן ואתה הלוי, שנאמר )דברי הימים א' ָג 
לא  - וראך ושמח בלבו ָשתלך למצרים: - הנה הוא יצא לקראתך ם בניו יקראו על שבט הלוי:ָד( ומשה איש האלהי

 - ודבר הוא לך)טז(  ָשאתה סבור שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה. ומשם זָה אהרןא לעדי החשן הנתון על הלב:
 - יהיה לך לפה שָולם לשון על הם:בשבילך ידבר אל העם וזה יוָיחב על ָל לך ולי ולו ולָם ולהם הסמוָים לדבור, 

 ָשתשמע שלבו חזק וימאן לשלוח אמור לו ָן: -לרב ולשר: )ָב( ואמרת אל פרעה  - לאלהים למליץ, לפי שאתה ָבד פה:
לשון גדולה, ָמו )תהילים פט ָח( אף אני בָור אתנהו, זהו פשוטו. ומדרשו ָאן חתם הקדוש ברוך הוא על  - בני בכרי

היא מָה  - שלח את בני וגו' הנה אנכי הרג וגו' בשליחותו של מקום: - ואמר אליך)ָג(  מָירת הבָורה שלקח יעקב מעשו:
איוב לו ָב( הן אל ישגיב בָחו, לפיָך מי ָמוהו מורה )איוב אחרונה ובה התרהו תחלה מפני שהיא קשה, וזה הוא שאמר )

לו ָב(. בשר ודם המבקש להנקם מחבירו מעלים את דבריו שלא יבקש הצלה, אבל הקדוש ברוך הוא ישגיב בָחו ואין יָולת 
 להמלט מידו, ָי אם בשובו אליו, לפיָך הוא מורהו ומתרה בו לשוב:
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 ו-ה יםשמות פרק
ה  ֹעתָּ ה ֲהרֵּ מָּ י לָּ ב ֹמֶשה ֶאל ה' ַויֹאַמר ֲאֹדנָּ ִני:)ָב( ַויָּשָּ ה ֶזה ְשַלְחתָּ מָּ ם ַהֶזה לָּ עָּ ם  לָּ עָּ ַרע לָּ ר ִבְשֶמ ָ הֵּ אִתי ֶאל ְַַּרֹעה ְלַדבֵּ ז בָּ אָּ )ָג( ּומֵּ

ה ִתְרֶאה ֲאֶשר ֶאֱעֶשה ְלַפְרֹעה ִכי ְביָּד חֲ  ל לֹא ִהַצְלתָּ ֶאת ַעֶמ ָ: )א( ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ַעתָּ ם ּוְביָּ ַהֶזה ְוַהצֵּ ה ְיַשְלחֵּ קָּ ם זָּ ְרשֵּ ה ְיגָּ קָּ ד ֲחזָּ
ַאְרצֹו:   מֵּ

 
 רש"י 
לשון הפעיל הוא, הרבה רעה  - הרע )ָג( ואם תאמר מה איָפת לך, קובל אני על ששלחתני: - למה הרעתה לעם הזה)ָב( 

הרהרת על מדותי, לא ָאברהם שאמרתי לו )בראשית ָא יב( ָי ביצחק  - עתה תראה וגו')א(  עליהם. ותרגומו אבאיש:
יקרא לך זרע, ואחר ָך אמרתי לו )שם ָב ב( העלהו לעולה, ולא הרהר אחרי, לפיָך עתה תראה. העשוי לפרעה תראה, ולא 

וביד חזקה  שלחם:מפני ידי החזקהג שתחזק עליו י - כי ביד חזקה ישלחם העשוי למלָי שבעה אומות,ב ָשאביאם לארץ:
על ָרחם של ישראל יגרשם,ד ולא יספיקו לעשות להם צידה. וָן הוא אומר )שמות יב לג( ותחזק מצרים על  - יגרשם מארצו

 העם למהר לשלחם וגו':
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