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  [ט]

י ֵבית ֲאֹבָתם ְּבֵני ְראּוֵבן ְּבֹכר ִיְׂשָרֵאל ֲחנוֹ ֵאֶּלה ָראֵׁש ) טו-ו, יד(

ּוַפּלּוא ֶחְצֹרן ְוַכְרִמי ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ְראּוֵבן:  ּוְבֵני ִׁשְמעוֹן ְימּוֵאל ְוָיִמין 

-ו, כה( ְוֹאַהד ְוָיִכין ְוֹצַחר ְוָׁשאּול ֶּבן ַהְּכַנֲעִנית ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ִׁשְמעוֹן:

ר ֶּבן ַאֲהֹרן ָלַקח לוֹ ִמְּבנוֹת ּפּוִטיֵאל לוֹ ְלִאָּׁשה ַוֵּתֶלד לוֹ ֶאת ְוֶאְלָעזָ ) כז

הּוא ַאֲהֹרן ּוֹמֶׁשה  ַהְלִוִּים ְלִמְׁשְּפֹחָתם: ִּפיְנָחס ֵאֶּלה ָראֵׁשי ֲאבוֹת

                                                 
 יחוסמה ענין א.  ליישב הרבה דקדוקים שיש בפרשה זו: [ט] תוכן דבריו 1

 השבטים, סחכיון שמתחיל לי ,וד תימהוע כאן.תולדות ראובן ושמעון ל

שכיון שרצה  ,ורש"י פירש .מדוע הפסיק ולא מייחס רק את ראובן ושמעון

גם לא  ,ומלבד שבפשט הוא קשה .התחיל מסדר תולדותם ,לייחס את לוי

 ,שבט לויאת מיחס כיון ש .ב .מובן מדוע באמת כאן בא לייחס שבט לוי

ומדוע בפסוק כה  ,ס את משה ואהרןהרי בא לייח ,מדוע מייחס גם עד פנחס

שנראה  ,ג. בפרק ו פסוק כו כתב הוא אהרן ומשה כו' מייחס את פנחס.

ומהו שחוזר ואומר הוא אהרן  ,שהרי כבר כתוב הכל לפני כן ,חלילה כמיותר

מדוע בפרק ז פסוק ז חוזר וכותב בני כמה היו משה ואהרן ד.  ומשה כו'.

ה. בגמ'  מה ענין מנין שנותם לכאן. ,והוא פלא ממש ,בשעה שבאו לפרעה

סנהדרין (קי, א) איתא שחשדו את משמ מאשת איש, וכל אחד קינא לאשתו 

  ממשה. והוא פלא עצום ונורא, איך יתכן כדבר הזה לחשוד את משה בזה.

כל יסוד דהנה  .שדבר גדול באה התורה ללמדנו ,ומבאר המשך חכמה

כמו כן  .עליו היתה אמיתיתשנבואת משה רבינו  ,היהדות תלוי בדבר אחד

בהכרח  ,כדי להוציא עם שלם ממצרים למדבר כצאן ללא רועה וללא מחיה

לפיכך  ,שלא יפול שום פקפוק וספק קל אצל בני ישראל בשליחותו של משה

כי לא יפול  ,שיהיו הם שיוציאו את בני ישראל ,ןרהאבחר ה' יתברך במשה ו

 כי אחרי" ,זקן שאינו משקרטבע האדם ה כי ,ספק בבני ישראל בנאמנותם

  ."אבדה כבר רוחו וחום, נגדו המות ופחד האיש זקן

חר ה' ונתן בלבם של בוכדי שהאמונה במשה רבינו עליו תהיה ללא פקפוק 

עד כדי כך שאמרו חז"ל  ,ישראל להרהר אחר משה רבינו על כל צעד ושעל

קינא וכל אחד ואחד  ,(סנהדרין קי, א) שחשדו את משה שבא על אשת איש

 וישמע משה ויפל על פניווז"ל הגמרא " .לאשתו שלא תסתר עם משה

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי  -, מה שמועה שמע (במדבר טז, ד)

(תהילים קו,  יונתן: שחשדוהו מאשת איש, שנאמר ויקנאו למשה במחנה

. אמר רבי שמואל בר יצחק: מלמד שכל אחד ואחד קנא את אשתו טז)

כל זה ו ." ע"כיקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה משהממשה, שנאמר ו

כל רואה  ,דהנה .היה כדי לחזק את האמונה בנבואת משה שהיתה אמיתית

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ֲאֶׁשר ָאַמר ה' ָלֶהם הוִֹציאּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל מֵ 

ְּבִרים ֶאל ַּפְרֹעה ֶמֶל ִמְצַרִים ְלהוִֹציא ֶאת ְּבֵני ֵהם ַהְמדַ  ִצְבֹאָתם:

ּוֹמֶׁשה ֶּבן ְׁשֹמִנים ָׁשָנה ) ז, ז(  ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים הּוא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן:

ׁש ּוְׁשֹמִנים ָׁשָנה ְּבַדְּבָרם ֶאל ַּפְרֹעה:   ְוַאֲהֹרן ֶּבן ָׁש

  .כונה "הוא משה ואהרן כו'"מה הא. מיחס בני ראובן שמעון ופנחס ב.  :מדוע

 משה ברךיתם הש העמיד 1הנה. אבותם בית ראשי אלהו) ידו, (

ועוד הרבה הרהור  ,יבחין איך עם שלם מהרהר אחרי משה בדברים כאלו

ואף על פי כן אף אחד לא פקפק בנבואתו של  ,כמפורסם בתורה הקדושה

 ,ואפילו מתנגדיו הגדולים ביותר ,רה על ידומשה עליו השלם ובקבלת התו

 ,וחלקו על מינוי הנשיאים ,הלה המה שבט ראובן ושמעון שהיו בעדת קרח

 ,לא פקפקו על עצם היות משה רבינו עליו השלום שליח ה' לקבל את התורה

אים יכגון מינוי הנש ,כביכול ,אלא שלא האמינו שדברים שאינם של תורה

ולכן פנחס קינא  פילו הם לא פקפקו,בואת משה אאבל בכלל נ ,מאת ה' היא

והרג נשיא בישראל מחמת הקנאה  ,למשה מעצמו בלא ששלח אותו איש

מעשיו מפי שכל  ,האמיתית והאמונה העצומה במשה רבינו עליו השלום

  .ה'

שתהיה יתד שלא תמוט לעולם ועד בעם  ,וכדי לחזק אמונה זו עוד יותר

עסקו ו ,פנויים מכל עול דרך ארץ מדבר,שנה ב ישראל ארבעים היו ,ישראל

ואף על פי כן אף אחד  ,להרהר במשהמושכל לבם  היהו ,אך ורק במושכלות

ר ה' והנחיל אמונתו על ידי עם חאלא שב ,ולא עוד ,לא פקפק בנאמנותו

 ,כי מי שקשה עורף אינו מקבל בקלות מה שאומרים לו ,שהוא קשה עורף

כאשר הוא מאמין  ,שהוא קשה עורף מיועוד ש ,ואינו מאמין לכל דבר מהר

בו שאם נחקוק בו יחרט  ,ככל דבר קשה ,נחקק עמוק בליבו בדבר אמת,

  .לעולם

דבאה התורה להראות לנו  .ועכשיו יתורצו היטב כל הדקדוקים כחומר

ולמרות הכל  ,ראובן ושמעון היו בעדת קרח אמיתות נבואת משה, דהנה

לכן סמכה תורה יחוס ראובן  ,האמינו בנבואת משה רבינו עליו השלום

לכתוב לעיל שציוה את משה ואהרן שיהיו השולחים כי בהם ושמעון 

מייחסת התורה  ,ולחזק עוד את האמונה במשה א.יאמינו, ומיושב דקדוק 

דהנה פינחס קינא מעצמו לה' נגד אלו  ,לומר לנו ,את פנחס משבט לוי

יחוס ראובן לכן אחר  ,שפקפקו שכל מעשיו של משה מפי ה' יתברך

  .'ומיושב דקדוק ב ,יחסה תורה את שבט לוי עד פינחס ,ושמעון

ולאחר שייחס את ראובן שמעון ולוי להראות אמיתות נבואת משה באה 

התורה לומר מדוע האמינו אז במצרים במשה ואהרן בלא פקפוק לזה כתבה 
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 ישראל בני בלבב ספק לויפ לבל ומנהיגים לנביאים ואהרון

 יעשה בל והזקן, זקנים שהם בהם בחר לכן ,בשליחותם ופקפוק

 בלתי שלם עם להוציא ובפרט, אחרים לרמות רמיה תחבולות

 וחום, נגדו המות ופחד האיש זקן כי אחרי, כצאן ולהניחם, מסודר

 מבקרים יהיה כי באופן ברךיתם הש בחר כן. אבדה כבר רוחו

 שלא כדי, לרעה נטיה בכל אחריו ומהרהרים משה פעולות אחרי

 ארבעים והיו ,אחריו הבאים לדורות בנבואתו פקפוק שום יהיה

 והיו, במושכלות רק טרוד ולבבם, וכרם משדה פנוים שנה

 הנחקק דבר ,עורף קשה עם וכן .ופרט פרט בכל אחריו יםמביט

 ראובן בני כי סיפר לכן. ימחק לא ,לעד חרות הוא קשה בדבר

 כל אשר, נחסיופ קרח יצהר ובני הכנענית בן שמעון ובני, פלוא

 בכל משה אל מתנגדים היו וקרח שמעון ושבט ,פלוא בני אלה

 פני נשאו לא אלה כל אשר, 'לה וקנא מעצמו עשה נחסיופ, פרט

 אמר אשר ומשה ןאהר הוא ,לזה. מפעליו את מבקרים והיו, משה

 את ינחילו הם כי כו' ממצרים ישראל בני את הוציאו להםה' 

 מורשה פקפוק שום בלא תהאלקי וידיעת האמיתיות המושכלות

                                                 

יאּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל הּוא ַאֲהֹרן ּוֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ָאַמר ה' ָלֶהם הֹוצִ ) "פרק ו, כותורה (

", כלומר שהם זקנים ולא יבואו לשקר חלילה, ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבֹאָתם

ולכן בסיום כל הפרשה, כותבת התורה בני כמה היו משה ומיושב דקדוק ג. 

ואהרן, ללמד שהיו זקנים והזקן אינו משקר, ולכן נאמנות ישראל בהם היתה 

יש וכל אחד קינא לכן חשדו את משה באשת אומוחלט, ומיושב דקדוק ד. 

אלא בכונה בחר ה' לעורר אותם  ,כל זה לא היה טבעי ,לאשתו במשה

כדי שלא יפול ספק במאן דהו שהיו עם תמים  ,לחשוד במשה כל החשדות

פקפקו במעשיו והרהרו אחריו  ,להפך ,והלכו אחר משה ללא הרהור

חיזוק גדול וזה  ,בנבואתו פקפקולא כן ואף על פי  ,בדברים הקשים ביותר

  ומיושב הכל בס"ד. ,', ומיושב דקדוק הלאמונה בה' ובנבואת משה

". ֵאֶּלה ָראֵׁשי ֵבית ֲאֹבָתםדהנה לשון הכתוב " .[לא אמנע את אשר בלבי

והמשך חכמה מעתיק "ואלה". וכבר כתבנו פעמים רבות שאין דרכו לדקדק 

תימה שמשנה בראש  כאן הוא קצת ,מכל מקום ,בהבאת לשון הפסוקים

דבכונה  ,ינא אמינאפסתיהכתוב ובראש דבריו את לשון הכתוב. ולולי דמ

דהרי כבר נתבאר היטב שמה שכתבה תורה יחוס בני ראובן  ,דקדק כך

והקדמה למה שמיחס להלן את שבט לוי [כפירוש  ,ושמעון אינו ענין חדש

היו המשך למה שכתבה תורה לפני כן שמשה ואהרן אלא הוא  ,רש"י]

היו מתנגדיו האמינו , שאפילו שעל זה כתוב יחוס ראובן ושמעון ,שלוחים

כתוב שהוא המשך ל ",ואלה" , לכן כתב המשך חכמהבלא פקפוק בנבואתו

 לעיל]
להוציא את  ,ה' בחר במשה ואהרן שהיו זקנים תמצית דבריו: 2

שהזקן אינו  ,כי בהם יאמינו בלא פקפוק ,ישראל ממצרים למדבר

ולכן מייחס את ראובן  ן כתוב "הוא אהרן כו'",, ולכמשקר

 כדי) ז, ז להלן, (פרעה אל בדברםכו'  ניםשמ בן ומשה. לדורות

 אותם ירמו ולא ישקרו לא כאלה םזקני כי, ישראל בם שיאמינו

  .2והבן 'כו במדבר להוציאם

  

 [י]

א ָׁשְמעּו  )יב( -) ופרק ( ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ִלְפֵני ה' ֵלאֹמר ֵהן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה (יג)  ֵאַלי ְוֵאי ִיְׁשָמֵעִני ַפְרֹעה ַוֲאִני ֲעַרל ְׂשָפָתִים:

ְיַצֵּום ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל ַּפְרֹעה ֶמֶל ִמְצָרִים ְלהוִֹציא ֶאת ְוֶאל ַאֲהֹרן וַ 

  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר ֲאִני ה' ַּדֵּבר ֶאל ַּפְרֹעה ֶמֶל ִמְצַרִים (כט) 

 : ה ִלְפֵני ה' ֵהן ֲאִני ֲעַרל ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁש  (ל)ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאִני ֹּדֵבר ֵאֶלי

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְרֵאה  (ז, א) ֵאי ִיְׁשַמע ֵאַלי ַּפְרֹעה:ְׂשָפַתִים וְ 

ִהים ְלַפְרֹעה ְוַאֲהֹרן ָאִחי ִיְהֶיה ְנִביֶא   :ְנַתִּתי ֱא

  ז,א.-יג, כט-בפסוקים יב משהדברי חוזרת התורה על דברי ה' ומדוע 

וכו'  פרעה אל דבר, 'ה אני, לאמר משה אלה'  וידבר) ל-כטו, (

 בני הן) יב פסוק( קודם טען שמשה, 3הענין .אליך ברוד אני אשר

האמינו  ,שאף על פי שחלקו על משה בעדת קרח ,ושמעון

  ולכן פנחס נקם מעצמו באמונתו הטהורה במשה. ,בנבואתו

  

דהנה התורה  .גדולים בפסוקים דקדוקיםשני דבא ליישב  ,תוכן דבריו [י] 3

הוא  -וידבר ה' (כט) ל) וז"ל "-, כטו(רש"י ופירש  ,חוזרת על הנאמר לעיל

הדבור עצמו האמור למעלה (פסוק יא) בא דבר אל פרעה מלך מצרים, אלא 

כדאי  -אני ה'  מתוך שהפסיק הענין כדי ליחסם, חזר הענין עליו להתחיל בו:

היא האמירה  -(ל) ויאמר משה לפני ה'  אני לשלחך ולקיים דברי שליחותי:

(פסוק יב) הן בני ישראל לא שמעו אלי, ושנה הכתוב כאן  שאמר למעלה

" טה כאדם האומר נחזור על הראשונותכיון שהפסיק הענין, וכך היא השי

  . עכ"ל

הוא חוזר על מה שאמר ה' בפסוק כט, ה' דבר והנה מה שפירש רש"י שוי

כיון שגם לפי , רק במקצת סובר כןמשך חכמה ה בפסוק יג, לעיל וידבר ה'

שהרי לדבריו  ,פסוק יג וידבר ה' טעם מדוע כתוב צריך ,מה דלהלןהמשך חכ

ן זה היה יכול וכל משא ומתומשה משיב לה', כדלהלן,  ,משיב למשהה' 

ועל כורחך שפסוק יג הוא פסוק שכולל את כל דברי ה'  להיות בלי פסוק יג,

ואחרי כן התורה מפרשת ומפרטת מה  והוא בעצם הפסוק א' בפרק ז. בסוף,

  .בטענות משה עם ה' היה

למה  ,תחלה יםשיש שינויים גדולים בין הכתוב ,הכשנדקדק נראדהנה 

כיון  ,מר משה שלא ישמע אליו פרעהשא ,בפסוק יג כתובד ,שכתוב אחרי כן

לא טען משה  בפסוק לו ,איך ישמע אליו פרעה ,שאם ישראל לא שמעו אליו
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 קל מעשרה אחד וזה ,פרעה ישמעני ואיך אלי שמעו לא ישראל

, פרכא לו יש אולם ,(רש"י, בראשית רבה צב, ו) בתורה וחומר

 שאין ברךיתם הש מגבורת וזה, בחירה בעלי המה ישראל שבני

 אבל ,(רמב"ם, הלכות תשובה ה, ה) הבחירה מכרחת ידיעתו

 ,(משלי כא, א) ה' ביד ושרים מלכים ולב ,מצרים מלך פרעה

 אשור ,(ישעיהו י, ה) שאמר וכמו, בחירה בעלי אינם שמלכים

 מה כלל לבבו להטות ובידי ,'ה ואני .עמיז מטה אפי שבט

 שפתיים ערל ואני השניה שהטענה ,משה אמר ולזה .שארצה

 ואיך יםשפת ערל אני הן ,'ה לפני משה ויאמר ,שאמר וזה .נשאר

                                                 

 עוד יש לדקדקו .וזה דקדוק א' ,אלא רק טען שהוא ערל שפתים ,טענה זו

ציוה ה' אלא ש ",אני ה'"שהשיב ה' למשה לא כתוב שלעיל כ ,דקדוק ב'

  ."אני ה'"ולאחרי כן כתוב  ",אני ה'"ולא כתוב  ,שאהרן יהיה עמו

 .שהתורה באה לרמז שהיה כמה טענות בין משה וה' ,ומבאר המשך חכמה

חת טענה א ,נותעמשני טשבתחלה בא משה להוכיח שלא ישמע אליו פרעה 

, וכן מפורש שאם ישראל לא שמעו אליו איך ישמע אליו פרעה ,מקל וחומר

והשיב לו ה' ואמר  .שאני ערל שפתים ,ועוד טענה בבראשית רבה (צב, ו),

קל  כיון שזה שישראל לא שמעו אליך אינה ,שהטענה הראשונה אינה נכונה

וה' לא  ,כיון שישראל יש להם בחירה ,וחומר שפרעה לא ישמע אותך

 ,וידיעת ה' מה שיבחר אינה מכרחת הבחירה ,כריח את האדם מה לבחורמ

ולב מלך  ,אבל פרעה הוא מלך ,כמו שכתב הרמב"ם (הלכות תשובה ה, ה)

 מטה אפי שבט אשור שאמר (ישעיהו י, ה), וכמו ,ביד ה' (משלי כא, א)

קל  זה לפיכך אין ,לקבל את דבריך הוא יקבלםוואם יכריחו ה' לבחור  זעמי.

  .ומר מישראלוח

אם  ,ל שפתיםרמה בכך שמשה ע ,[ואין להקשות כיון שלב מלך ביד ה' 

יכפה ה' על פרעה לקבל דברי משה יקבלם אפילו שדבריו נאמרו כערל 

 ,ונראה בעומק כונת המשך חכמה .ומדוע טענה שניה טענה היא ,שפתים

 ,ץדהיינו ה' מטה לב המלך איך שיחפו ,מלכים ושרים ביד ה' "לב"א קדוד

כופה את ליבו לאשר ירצה  ,ואם יש מניעה בלב לקבל את דברי משה ה'

הטענה הראשונה שאין דבריו מתקבלים על הלב  ,לפיכך ,לקבל דברי משה

שהוא  אבל הטענה השניה ,מקל וחומר שישראל לא שמעו אליו אינה טענה

ינו שאם ידבר לפני המלך יוה ,ערל שפתים ואין לבוא אל המלך ערל שפתים

כי אינה טענה  ,טענה נכונה הז ,זה כבוד המלכות וימנעוהו מלדבר למלך אין

 ,שהוא ערל שפתים לפני המלך מי לדבר אין לבואשאלא  ,נטית הלבמפני 

  .]ולזה צריך את אהרן שיהיה נביאו

היה משמע שרק מפני שני הטענות אינו רוצה  ,וכיון שטען משה שני טענות

לכן אמר לו  ,ספקת לא ללכת לפרעהללכת לפרעה, אבל טענה אחת אינה מ

לו רק טענה אחת יכול ללכת לפרעה. [בהככרח לפרש כן,  ה' שכיון שיש

דאם לא כן, מדוע חזר ה' ויצוה שילך לפרעה, והרי יש טענה אחת נכונה 

אפילו שיש לי רק טענה  ,ואמר לה' משהועל זה חזר  שהוא ערל שפתים].

 אחיך ואהרן ,כו' ברךיתם הש השיב זה ועל ,פרעה אלי ישמע

 .4ק"ודו ,הפסוקים קישור כן ,נביאך יהיה

  

 ][יא

א ָׁשְמעּו ֵאַלי  )ו, יב( ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ִלְפֵני ה' ֵלאֹמר ֵהן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

  ְוֵאי ִיְׁשָמֵעִני ַפְרֹעה ַוֲאִני ֲעַרל ְׂשָפָתִים:

ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר ֲאִני ה' ַּדֵּבר ֶאל ַּפְרֹעה ֶמֶל  )ל-ו, כט(

:  ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ִלְפֵני ה' ֵהן ֲאִני  ִמְצַרִים ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאִני ֹּדֵבר ֵאֶלי

אין הכונה שרק טענות רתי שני ומה שאמ ,אני לא יכול ללכת לפרעה ,אחת

אלא אפילו בטענה אחת היא מספקת לי שלא  ,עם שני הטענות יחד לא אלך

  .אז אהרן ילך עמו ויהיה נביאו ,דאם כך ,ועל זה אמר לו ה' ,אלך לפרעה

בפסוק יב, טען משה ב'  :לפי ביאור המשך חכמה הפסוקיםכל וכך סדר 

השיב לו ה' שאהרן  ,וק יגבפס נות שלא ילך, קל חומר וערל שפתים.טע

 כלל דברי ה' על כל טענות משה, והוא כולל כתובפסוק זה ו .יהיה נביאו

 המשא ומתן עם משה אתולא מפרט  פרק ז, ב-מה שאמר ה' להלן בפסוק א

חוזרת  ,אחרי כן בפסוק כט עד שה' אמר לו שאהרן יהיה נביאו. השהימה 

נה ישל קל וחומר אענה שהט ,על טענותיוהתורה ומפרטת שה' טען למשה 

ומיושב דקדוק  ,יגולא בפסוק  ",אני ה'"ולכן כאן כתוב  ,כי "אני ה'" טענה

, שכיון שילך לפרעהאת משה ה'  מצוה ,וכיון שנשארה רק טענה אחת ,א'

ועל זה משיב פרעה בפסוק  שחסר טענה אחת אין מספיק טענות שלא ילך.

אלא אף בטענה אחת בלבד  ,שלא התכון שרק מפני שתי הטענות לא ילך ,ל'

 ,והיא טענה מספקת שלא ילך ,כי הוא ערל שפתים ,גם לא ילך לפרעה

 ,שאהרן יהיה נביאו ,ועל זה ענה לו ה' בפסוק א בפרק ז .ומיושב דקדוק א'

   ומיושב הכל בס"ד.

וזה ההכרח בעומק כונתו, שהרי על  .להבין דבריוהרבה [ודע, שיגעתי 

רק ז, הם חוזרים על עצמם, ועל כורחך שהמשך כורחך פסוק יג, ופסוק א בפ

 כל הדקדוקים לעיל,הוקשה לו במקצת, אלא שחכמה מודה לרש"י 

  בס"ד] ,ולדברינו הכל ניחא

נות שלא ילך, קל בפסוק יב, טען משה ב' טע :דבריותמצית  4

 .השיב לו ה' שאהרן יהיה נביאו ,וק יגבפס חומר וערל שפתים.

של ענה שהטלמשה  אמר חוזרת התורה ומפרטת שה' ,בפסוק כט

ף אש ,משיב פרעה בפסוק ל'ו .כי "אני ה'" נה טענהיקל וחומר א

 ,היא טענה מספקת שלא ילך ,הוא ערל שפתיםשבטענה אחת 

  .שאהרן יהיה נביאו ,ועל זה ענה לו ה' בפסוק א בפרק ז

 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

  ֲעַרל ְׂשָפַתִים ְוֵאי ִיְׁשַמע ֵאַלי ַּפְרֹעה:

  "הן"ומדוע אמר משה  "לפני ה'"כתוב מדוע 

 כי, ברךיתם הש אותו התעורר 5כאשר. 'ה לפני משה ויאמר) לו, (

 ,)ג-בו, ( ה' בשם הוא כי, האבות במדרגת גדולה נבואתו

 עצמו משה הכין לכן, )במט,  יבמות( המאירה באספקלריא

 מה, 'ה לפני כאן נאמר לכן ,'ה לפני דבריו וסדר, רמה לנבואה

 אחד, 'ה לפני פעמים שני כתב ולכך. כולה התורה בכל כן שאין

 אני הן באמרו והשני, )ו, יב( אלי שמעו לא ישראל בני הן באמרו

 ראשונה פעם, צבור לשליח ארץ דרך תורה למדך ,)ו, ל( כו' ערל

 )מהבהבה "שם, ד( י"ופרש, )לד, אברכות ( מהבהב שניה, מסרב

 ערל אבל, לילך מזומן פירוש, אני הן שאמר וזה. דולעמ ננער

                                                 
בכל התורה כולה לא מצאנו שאמר מדוע א.  :ש לדקדקתוכן דבריו, די ]יא[ 5

מהו  . ב.)ב, ליפסוק (רק שני פעמים בפרשה זו  ,וידבר משה לפני ה'הכתוב 

יש איזה רמז ואם  ג.. )יב, ל( בשני פסוקים אלושאמר משה  ,"הן"הלשון 

  כתוב זאת פעמיים.מדוע  ,אלובמילים 

משה רבינו שנבואתו  עורר ה' יתברך אתהמשך חכמה דעכשיו ומבאר 

ִהים ֶאל " )ג-ו, ב(שאמר לו ה' לפני כן  ,האבותמדרגת מגדולה  ַוְיַדֵּבר ֱא

ב ְּבֵאל ַׁשָּדי ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹ ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה': 

א נֹוַדְעִּתי ָלֶהם וסדר הכין עצמו משה רבינו לנבואה רמה לפיכך  ,"ּוְׁשִמי ה' 

 ,שלפני ,גדול כלל וזה" בפרשה זו לפני ה'.רק לכן כתוב  ,דבריו לפני ה'

כבר היה בדרגה  ,לאחר שהכין עצמואבל  ."וערכו שלפניו דבר הרגשת הוא

   דקדוק א'.ומיושב  .ולא צריך לכתוב לפני ה' בכל מקום ,זו

אבל הוא קצת  ,בא לומר שהוא מזומן לעשות שליחות ה' ,"הן"שאמר ומה 

אני "אבל  "הן"בני ישראל לא שימעו לי כו', "אבל  "הן", ולכן אמר מסרב

צריך  -תנו רבנן: העובר לפני התיבה " )א ,לדברכות (ל "חזד ."ערל שפתים

דומה לתבשיל שאין בו מלח, ואם מסרב יותר מדאי  -לסרב, ואם אינו מסרב 

פעם ראשונה יסרב,  -דומה לתבשיל שהקדיחתו מלח. כיצד הוא עושה  -

ה "שם, ד(רש"י ופ כ."ע "פושט את רגליו ויורד -ב, שלישית שניה מהבה

פסק וכן . "כמו ננער לעמוד ,לומר: מזמין עצמוכ -מהבהב " )מהבהב

אם האומר לו שירד הוא אדם "אלא שפסק שם,  )נג, טזאורח חיים (המחבר 

 ס'וכתבו התו"ל "וז )יז ,נג(מגן אברהם הוכתב . "גדול, אינו מסרב לו כלל

אפילו האומר לו  ,דבדבר גסות ושררה ,)איןה "פו, ב ד( דפסחים 'זרק פוף ס

דאפילו שה' אמר לו לבוא  אר היטבמבוובזה  ל."עכ "הוא אדם גדול יסרב

לפרעה ואין מסרבין לגדול, מכל מקום כיון שהיא שררה אפילו לגדול 

ומיושב  .קצת מסרבאבל  ,מזמין עצמוינו דהי "הן" משה אמרמסרבין, ולכן 

  דקדוק ב'.

שלמדה תורה דרך ארץ  ,מבואר מדוע אמר פעמיים הן וסרבועכשיו 

בפעם הראשונה טען  ,שהרי שני פעמים אמר לו ה' שילך ,שפעמיים יסרב

כמבואר כל זה  ,ן טען טענה אחת שהוא ערל שפתיםולאחר מכ ,שתי טענות

 שלפניו דבר הרגשת הוא ,שלפני ,גדול כלל וזה .'וכו שפתיים

 דדבר )ק יז"ס( נג בסימן אברהם המגן שכתב וכמו ק."ו. ודוערכו

  .6שם יעוין, יסרב לגדול אף שררה של

משך חכמה עם "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".ביאור בינת החכמה

 עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה דברים.

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייל חינםלקבלת הספרים 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

[ומה שכתוב פעמיים  .)פיסקא י ,לעילוהוא לשיטתו (בדברי המשך חכמה 

אבל לאחר מכן כבר לא  ,עצמו בכל פעם עכשיו לנבואה זו ןיכשה ,לפני ה'

  היה צריך].

שיש כיון , "יעוין שם"על דברי המגן אברהם  המשך חכמה [ומה שכתב

דהרי לגדול אין מסרבין  ,כות לא איירי בגדולדכיון שהגמרא בבר ,לדקדק

ולשררה  ,פעמיים מסרביןואז  ,א איירי כשהמצוה אינו גדולוהגמר ,כלל

 ,מר הגדולמנלן דלאחר פעמיים כן מקבלים מה שאו ,מסרבין אף לגדול

לא איירי  )שם(דדברי הגמרא בברכות  ,ולא לקבל ,אולי צריך לסרב לגמרי

דמציין המגן אברהם למה שכתב  ,אמר לעיין שםלכן  באופן זה כלל וכלל.

 ,מה שאמרו כל מה שאומר לך בעל הבית עשהשק י דמוכיח "ס בסימן קע

אלא שאם בעל הבית גדול אין מסרבין  ,היינו לא מיד אלא צריך קצת לסרב

כל מה "הנה מוכח שמה שאמרו  .גדולומיד יעשה מה שאומר לו ה ,כלל

שבשררה  וכתבו התוס' שם .היינו לעשות לאחר סירוב "שבעל אומר עשה

כל להם שהסכים לשבת על המטה מטעם ש לכן אמר ,מסרבין אפילו לגדול

ומשמע  ,היינו שיעשה לאחר סירוב קצתו ,מה שאומר לך בעל הבית עשה

 ,היינו מיד ,"קבליה בחד זימנא"איתא דלענין שתית הכוס  קצת, שהוא סירב

ולא מבואר  ,יתיבאמרו אלא דשיבת המטה לא יולענין  ,י"כפירוש רש

ועל זה מבארים התוס' שהטעם שאמר  ,אלא סירב באמת ,שעשה זאת מיד

יש  ררהבששכיון  ,ולא שאין מסרבין לגדול ,להם כל מה שאומר בעל הבית

כי אין מצוה לעשות מה  ,רוב קצתומטעם בעל הבית עשה לאחר סי ,לסרב

  מזה מוכח שאפילו בשררה יש לסרב קצת] ,שבעל הבית אומר מיד
כיון שעורר ה' את משה שנבואתו גדולה ממדרגת  :דבריותמצית  6

שיש קצת לסרב . וכיון "לפני ה'"הכין עצמו לנבואה זו  ,האבות

דהיינו מזומן  ,"הן"לכן כתיב  ,אפילו שהגדול מצוה ,לקבל שררה

  אבל קצת מסרב מהטעם שכתוב בכתוב. ,לעשות

 


