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 שמות פרק ג
ֵני  ִתי ִמפְּ ֶאת ַצֲעָקָתם ָשַמעְּ ָרִים וְּ ִמצְּ ֹּאֶמר ה' ָראֹּה ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני ַעִמי ֲאֶשר בְּ אָֹּביו:)ז( ַוי ִתי ֶאת ַמכְּ ָשיו ִכי ָיַדעְּ גְּ ַהִצילֹו  נֹּ )ח( ָוֵאֵרד לְּ

קֹום ַהכְּ  ָבש ֶאל  מְּ ָחָבה ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּודְּ ַהֲעֹלתֹו ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ּורְּ ַרִים ּולְּ ִרִזי ִמַיד ִמצְּ ַהפְּ ִרי וְּ ָהֱאמֹּ ַהִחִתי וְּ ַנֲעִני וְּ
בּו ַהיְּ ַהִחִּוי וְּ ַרִים ֹלֲחִצים אָֹּתם: ִסי:וְּ ַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַלַחץ ֲאֶשר ִמצְּ ָרֵאל ָבָאה ֵאָלי וְּ ֵני ִישְּ ַעָתה ִהֵנה ַצֲעַקת בְּ ָכה  )ט( וְּ ַעָתה לְּ )י( וְּ

ָרִים: ָרֵאל ִמִמצְּ ֵני ִישְּ הֹוֵצא ֶאת ַעִמי בְּ עֹּה וְּ ָלֲחָך ֶאל ַפרְּ ֶאשְּ ֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל ָהֱאֹלִה  וְּ ִכי אֹוִציא )יא( ַוי עֹּה וְּ ִכי ִכי ֵאֵלְך ֶאל ַפרְּ ים ִמי ָאנֹּ
ָרִים: ָרֵאל ִמִמצְּ ֵני ִישְּ   ֶאת בְּ

 

 רש"י 
כמו )לעיל ב כה( וידע אלהים, כלומר כי שמתי לב להתבונן ולדעת את מכאוביו ולא העלמתי עיני  - כי ידעתי את מכאביו)ז( 

ואם תאמר מה תועיל, והוצא את עמי, יועילו דבריך  - אל פרעהועתה לכה ואשלחך )י(  ולא אאטום את אזני מצעקתם:
ואף אם חשוב אני, מה זכו  - וכי אוציא את בני ישראל מה אני חשוב לדבר עם המלכים: - מי אנכי)יא(  ותוציאם משם:

 ישראל שתעשה להם נס ואוציאם ממצרים:

 
 שמות פרק ו פסוק יג

ֶאל  ָרֵאל וְּ ֵני ִישְּ ַצֵּום ֶאל בְּ ן ַויְּ ֶאל ַאֲהרֹּ ַדֵבר ה' ֶאל מֶֹּשה וְּ  ַויְּ
ָרִים:  ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמצְּ ֵני ִישְּ הֹוִציא ֶאת בְּ ָרִים לְּ עֹּה ֶמֶלְך ִמצְּ  ַפרְּ

 רמב"ן 
... ואין כן דעתי. אבל כאשר צוה השם  ויצום אל בני ישראל

ישראל )פסוק  את משה לדבר אל בני ישראל לכן אמור לבני
  אל ו(, ועשה כן, ולא שמעו אליו, וחזר וצוה אותו שיבא

פרעה ויצוה אותו לשלחם, ואז ענהו הן בני ישראל לא שמעו אלי, והקב"ה צוה את שניהם לדבר אל העם ואל פרעה, וחשב 
כן דרך כל שנים שלוחים משה כי שניהם יתנבאו בכל האותות ושניהם יבאו אל בני ישראל ואל פרעה, ודי שידבר האחד, כי 

שהאחד ידבר והשני יחריש, ונתפייס בזה. וחזר השם ואמר אליו אני ה' )פסוק כט(, הנגלה לך לבדך לדבר בשמי הגדול, דבר 
אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך, כי לך יהיו הדברות כלם, לא לאהרן עמך, ואותך עשיתי שליח אל פרעה. 

הן אני ערל שפתים, והשם אמר אליו ראה נתתיך אלהים לפרעה )להלן ז א(, כי אתה תבוא לפניו  אז ענה משה פעם אחרת
עם אהרן, ושם תצוה את אהרן ולא ישמע פרעה דבריך, ואהרן בשליחותך ישמיענו דבריך, כאשר האלהים מצוה לנביא, 

תו שהיה בוש לדבר בערלת שפתיו, וכן אמר והנביא משמיע דבריו ומוכיח בהם: והנה זו מעלה גדולה למשה, זכה בה בענותנו
)להלן יא ג( גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם, מדה כנגד מדה, שהיה ירא שלא יהיה נבזה 

בעיניהם. ורש"י כתב אתה תדבר פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמעתו מפי, ואהרן אחיך ימליצנו ויטעימנו באזני 
 ואין זה נכון כלל: פרעה.

 
 שמות פרק ז

ִביֶאָך: ֶיה נְּ ן ָאִחיָך ִיהְּ ַאֲהרֹּ עֹּה וְּ ַפרְּ ַתִתיָך ֱאֹלִהים לְּ ֵאה נְּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה רְּ ַאֲהרֹּן ָאִחיָך  )א( ַוי ַדֵבר ֵאת ָכל ֲאֶשר ֲאַצֶּוָך וְּ )ב( ַאָתה תְּ
ָרֵאל  ֵני ִישְּ ִשַלח ֶאת בְּ עֹּה וְּ ַדֵבר ֶאל ַפרְּ צֹו:יְּ  ֵמַארְּ

 

 רש"י 
כתרגומו מתורגמנך, וכן כל לשון נבואה  - יהיה נביאך שופט ורודה לרדותו במכות ויסורין: - נתתיך אלהים לפרעה)א( 

אדם המכריז ומשמיע לעם דברי תוכחות, והוא מגזרת )ישעיה נז יט( ניב שפתים, )משלי י לא( ינוב חכמה, ויכל מהתנבות 
פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמעתו  - אתה תדבר)ב(  וראין לו פרקייר"א ]מליץ ומטיף[:דשמואל )א' י יג(. ובלעז ק

 מפי, ואהרן אחיך ימליצנו ויטעימנו באזני פרעה:
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