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 ד"בס

 המגמגםהמושיע 

 הרב מואיז נבון
 

 ג פרק שמות
ה( א) ה ָהָיה ּוֹמשֶׁ ת ֹרעֶׁ ת ַוִיְנַהג ִמְדָין ֹכֵהן ֹחְתנוֹ  ִיְתרוֹ  ֹצאן אֶׁ ל ַוָיֹבא ַהִמְדָבר ַאַחר ַהֹצאן אֶׁ  ַהר אֶׁ

 ָבֵאש ֹבֵער ַהְסנֶׁה ְוִהֵנה ַוַיְרא ַהְסנֶׁה ִמּתֹוְך ֵאש ְבַלַבת ֵאָליו ְיֹקָוק ַמְלַאְך ַוֵיָרא( ב: )ֹחֵרָבה ָהֱאֹלִהים
נּו ְוַהְסנֶׁה ר( ג: )ֻאָכל ֵאינֶׁ ה ַוֹיאמֶׁ ה ָנא ָאֻסָרה ֹמשֶׁ ְראֶׁ ת ְואֶׁ ה אֶׁ ה ַהָגֹדל ַהַמְראֶׁ : ַהְסנֶׁה ִיְבַער ֹלא ַמּדּועַ  ַהזֶׁ

ר ַהְסנֶׁה ִמּתֹוְך ֱאֹלִהים ֵאָליו ַוִיְקָרא ִלְראֹות ָסר ִכי ְיֹקָוק ַוַיְרא( ד) ה ַוֹיאמֶׁ ה ֹמשֶׁ ר ֹמשֶׁ ( ה: )ִהֵנִני ַוֹיאמֶׁ
ר יָך ַשל ֲהֹלם ִּתְקַרב ַאל ַוֹיאמֶׁ יָך ֵמַעל ְנָעלֶׁ ר ַהָמקֹום ִכי ַרְגלֶׁ ש ַאְדַמת ָעָליו עֹוֵמד ַאָּתה ֲאשֶׁ ( ו: )הּוא ֹקדֶׁ
ר ר ַיֲעֹקב ֵואֹלֵהי ִיְצָחק ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ָאִביָך ֱאֹלֵהי ָאֹנִכי ַוֹיאמֶׁ ה ַוַיְסתֵּ ל ֵמַהִביט ָיֵרא ִכי ָפָניו ֹמשֶׁ  אֶׁ

ר( ז) :ָהֱאֹלִהים ת ָרִאיִתי ָרֹאה ְיֹקָוק ַוֹיאמֶׁ ר ַעִמי ֳעִני אֶׁ ת ְבִמְצָרִים ֲאשֶׁ  ֹנְגָשיו ִמְפֵני ָשַמְעִּתי ַצֲעָקָתם ְואֶׁ
ת ָיַדְעִּתי ִכי ץ ִמן ּוְלַהֲעֹלתוֹ  ִמְצַרִים ִמַיד ְלַהִצילוֹ  ָוֵאֵרד( ח: )ַמְכֹאָביו אֶׁ ל ַהִהוא ָהָארֶׁ ץ אֶׁ רֶׁ  טֹוָבה אֶׁ

ל ּוְרָחָבה ץ אֶׁ רֶׁ ל ּוְדָבש ָחָלב ָזַבת אֶׁ  ְוַעָּתה( ט: )ְוַהְיבּוִסי ְוַהִחִּוי ְוַהְפִרִזי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהִחִּתי ַהְכַנֲעִני ְמקֹום אֶׁ
ת ָרִאיִתי ְוַגם ֵאָלי ָבָאה ִיְשָרֵאל ְבֵני ַצֲעַקת ִהֵנה ר ַהַלַחץ אֶׁ  ְלָכה ְוַעָּתה( י: )ֹאָתם ֹלֲחִצים ִמְצַרִים ֲאשֶׁ

ל ְוֶאְשָלֲחָך ת ְוהֹוֵצא ַפְרֹעה אֶׁ ר( יא: )ִמִמְצָרִים ִיְשָרֵאל ְבֵני ַעִמי אֶׁ ה ַוֹיאמֶׁ ל ֹמשֶׁ  ָאֹנִכי ִמי [1] ָהֱאֹלִהים אֶׁ
ל ֵאֵלְך ִכי ת אֹוִציא ְוִכי ַפְרֹעה אֶׁ ר( יב: )ִמִמְצָרִים ִיְשָרֵאל ְבֵני אֶׁ ה ִעָמְך ֶאְהֶיה ִכי ַוֹיאמֶׁ  ִכי ָהאֹות ְלָך ְוזֶׁ

ת ְבהֹוִציֲאָך ְשַלְחִּתיָך ָאֹנִכי ת ַּתַעְבדּון ִמִמְצַרִים ָהָעם אֶׁ ה ָהָהר ַעל ָהֱאֹלִהים אֶׁ ר( יג: )ַהזֶׁ ה ַוֹיאמֶׁ ל ֹמשֶׁ  אֶׁ
ל ָבא ָאֹנִכי ִהֵנה ָהֱאֹלִהים ם ְוָאַמְרִּתי ִיְשָרֵאל ְבֵני אֶׁ ם ֱאֹלֵהי ָלהֶׁ ם ְשָלַחִני ֲאבֹוֵתיכֶׁ  ַמה ִלי ְוָאְמרּו ֲאֵליכֶׁ

ֶהם ֹאַמר ָמה ְשמוֹ  ר( יד: )ֲאלֵּ ל ֱאֹלִהים ַוֹיאמֶׁ ה אֶׁ ר ֶאְהֶיה ֲאֶשר ֶאְהֶיה ֹמשֶׁ  ִיְשָרֵאל ִלְבֵני ֹתאַמר ֹכה ַוֹיאמֶׁ
ם ְשָלַחִני ֶאְהֶיה  ...: ֲאֵליכֶׁ

 
  ד פרק שמות

ה ַוַיַען( א) ר ֹמשֶׁ יָך ִנְרָאה ֹלא ֹיאְמרּו ִכי ְבֹקִלי ִיְשְמעּו ְוֹלא ִלי ַיֲאִמינּו ֹלא [2] ְוֵהן ַוֹיאמֶׁ : ְיֹקָוק ֵאלֶׁ
ר( י)... <שלושה אותות להוכיח> ה ַוֹיאמֶׁ ל ֹמשֶׁ  ִמְּתמֹול ַגם ָאֹנִכי ְדָבִרים ִאיש ֹלא [3] ֲאֹדָני ִבי ְיֹקָוק אֶׁ

ְרָך ֵמָאז ַגם ִמִשְלֹשם ַגם ל ַּדבֶׁ ָך אֶׁ ר( יא: )ָאֹנִכי ָלשוֹן ּוְכַבד ֶפה ְכַבד ִכי ַעְבּדֶׁ  ֶפה ָשם ִמי ֵאָליו ְיֹקָוק ַוֹיאמֶׁ
 ִעם ֶאְהֶיה ְוָאֹנִכי ֵלְך ְוַעָּתה( יב: )ְיֹקָוק ָאֹנִכי ֲהֹלא ִעֵּור אוֹ  ִפֵקחַ  אוֹ  ֵחֵרש אוֹ  ִאֵלם ָישּום ִמי אוֹ  ָלָאָדם

ר ְוהֹוֵריִתיָך ִפיָך ר( יג: )ְּתַדֵבר ֲאשֶׁ ה ְיֹקָוק ַאף ַוִיַחר( יד: )ִתְשָלח ְבַיד ָנא ְשַלח [4] ֲאֹדָני ִבי ַוֹיאמֶׁ  ְבֹמשֶׁ
ר ָך ֹיֵצא הּוא ִהֵנה ְוַגם הּוא ְיַדֵבר ַדֵבר ִכי ָיַדְעִּתי ַהֵלִוי ָאִחיָך ַאֲהֹרן ֲהֹלא ַוֹיאמֶׁ  ְוָשַמח ְוָרֲאָך ִלְקָראתֶׁ

ָליו ְוִדַבְרָת ( טו: )ְבִלבוֹ  יִתי ִפיהּו ְוִעם ִפיָך ִעם ֶאְהֶיה ְוָאֹנִכי ְבִפיו ַהְדָבִרים ֶאת ְוַשְמָת  אֵּ  ֵאת ֶאְתֶכם ְוהוֹרֵּ
ר ר( טז: )ַּתֲעשּון ֲאשֶׁ ל ְלָך הּוא ְוִדבֶׁ ה ְלָך ִיְהיֶׁה הּוא ְוָהָיה ָהָעם אֶׁ  ...: ֵלאֹלִהים לוֹ  ִּתְהיֶׁה ְוַאָּתה ְלפֶׁ

 
  ה פרק שמות

ם ַוֹיאְמרּו( כא)...  א ֲאֵלהֶׁ ם ְיֹקָוק ֵירֶׁ ר ְוִיְשֹפט ֲעֵליכֶׁ ם ֲאשֶׁ ת ִהְבַאְשּתֶׁ  ֲעָבָדיו ּוְבֵעיֵני ַפְרֹעה ְבֵעיֵני ֵריֵחנּו אֶׁ
ת ב ָלתֶׁ רֶׁ ה ַוָיָשב( כב: )ְלָהְרֵגנּו ְבָיָדם חֶׁ ל ֹמשֶׁ ֹעָתה ָלָמה [5] ֲאֹדָני ַוֹיאַמר ְיֹקָוק אֶׁ  ֶזה ָלָמה ַהֶזה ָלָעם ֲהרֵּ

ל ָבאִתי ּוֵמָאז( כג: )ְשַלְחָתִני ָך ְלַדֵבר ַפְרֹעה אֶׁ ה ָלָעם ֵהַרע ִבְשמֶׁ ת ִהַצְלָּת  ֹלא ְוַהֵצל ַהזֶׁ ָך אֶׁ  : ַעמֶׁ
 

 ו פרק שמות
ר( א) ל ְיֹקָוק ַוֹיאמֶׁ ה אֶׁ ר ִתְרֶאה ַעָתה ֹמשֶׁ ה ֲאשֶׁ ֱעשֶׁ  ְיָגְרֵשם ֲחָזָקה ּוְבָיד ְיַשְלֵחם ֲחָזָקה ְבָיד ִכי ְלַפְרֹעה אֶׁ

ל ֱאֹלִהים ַוְיַדֵבר( ב) וארא פרשת ס: ֵמַאְרצוֹ  ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ל ָוֵאָרא( ג: )ְיֹקָוק ֲאִני ֵאָליו ַוֹיאמֶׁ ל ַאְבָרָהם אֶׁ  אֶׁ
ל ִיְצָחק ם נֹוַדְעִּתי ֹלא ְיֹקָוק ּוְשִמי ַשָּדי ְבֵאל ַיֲעֹקב ְואֶׁ ם ָלֵתת ִאָּתם ְבִריִתי ֶאת ֲהִקֹמִתי ְוַגם( ד: )ָלהֶׁ  ָלהֶׁ

ת ץ אֶׁ רֶׁ ץ ֵאת ְכָנַען אֶׁ רֶׁ ם אֶׁ ר ְמֻגֵריהֶׁ ת ָשַמְעִּתי ֲאִני ְוַגם( ה: )ָבּה ָגרּו ֲאשֶׁ ר ִיְשָרֵאל ְבֵני ַנֲאַקת אֶׁ  ֲאשֶׁ
ְזֹכר ֹאָתם ַמֲעִבִדים ִמְצַרִים ת ָואֶׁ אִתי ְיֹקָוק ֲאִני ִיְשָרֵאל ִלְבֵני ֱאֹמר ָלֵכן( ו: )ְבִריִתי אֶׁ ם ְוהוֹצֵּ ְתכֶׁ  ִמַּתַחת אֶׁ
ם ְוִהַצְלִתי ִמְצַרִים ִסְבֹלת ְתכֶׁ ם ְוָגַאְלִתי ֵמֲעֹבָדָתם אֶׁ ְתכֶׁ  ְוָלַקְחִתי( ז: )ְגֹדִלים ּוִבְשָפִטים ְנטּוָיה ִבְזרֹועַ  אֶׁ
ם ְתכֶׁ ם ְוָהִייִתי ְלָעם ִלי אֶׁ ם ֵלאֹלִהים ָלכֶׁ ם ְיֹקָוק ֲאִני ִכי ִויַדְעּתֶׁ ם ַהמֹוִציא ֱאֹלֵהיכֶׁ ְתכֶׁ  ִסְבלֹות ִמַּתַחת אֶׁ
אִתי( ח: )ִמְצָרִים בֵּ ם ְוהֵּ ְתכֶׁ ל אֶׁ ץ אֶׁ ר ָהָארֶׁ ת ָנָשאִתי ֲאשֶׁ  ּוְלַיֲעֹקב ְלִיְצָחק ְלַאְבָרָהם ֹאָתּה ָלֵתת ָיִדי אֶׁ
ם ֹאָתּה ְוָנַתִּתי ה ַוְיַדֵבר( ט: )ְיֹקָוק ֲאִני מֹוָרָשה ָלכֶׁ ל ֵכן ֹמשֶׁ ל ָשְמעּו ְוֹלא ִיְשָרֵאל ְבֵני אֶׁ ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ  ִמֹקצֶׁ

ל ְיֹקָוק ַוְיַדֵבר( י) פ: ָקָשה ּוֵמֲעֹבָדה רּוחַ  ה אֶׁ ר ֹבא( יא: )ֵלאֹמר ֹמשֶׁ ְך ַפְרֹעה ֶאל ַדבֵּ לֶׁ  ִויַשַלח ִמְצָרִים מֶׁ
ת ה ַוְיַדֵבר( יב: )ֵמַאְרצוֹ  ִיְשָרֵאל ְבֵני אֶׁ  ְוֵאיְך [6]ֵאַלי ָשְמעּו ֹלא ִיְשָרֵאל ְבֵני ֵהן ֵלאֹמר ְיֹקָוק ִלְפֵני ֹמשֶׁ

ל ְיֹקָוק ַוְיַדֵבר( יג) פ :ְשָפָתִים ֲעַרל ַוֲאִני ַפְרֹעה ִיְשָמֵעִני ה אֶׁ ל ֹמשֶׁ ל ַוְיַצּוֵּם ַאֲהֹרן ְואֶׁ ל ִיְשָרֵאל ְבֵני אֶׁ  ְואֶׁ
ְך ַפְרֹעה לֶׁ ת ְלהֹוִציא ִמְצָרִים מֶׁ ץ ִיְשָרֵאל ְבֵני אֶׁ רֶׁ נֶָׁאלֹוְגָיה> :ִמְצָרִים ֵמאֶׁ ר( כט)... <גֶׁ ל ְיֹקָוק ַוְיַדבֵּ ה אֶׁ  ֹמשֶׁ
ר ְיֹקָוק ֲאִני ֵלאֹמר ל ַדבֵּ ְך ַפְרֹעה אֶׁ לֶׁ ר ֲאִני ֲאֶשר ָכל ֵאת ִמְצַרִים מֶׁ ֶליָך ֹדבֵּ ר( ל: )אֵּ ה ַוֹיאמֶׁ  ְיֹקָוק ִלְפֵני ֹמשֶׁ

  פ: ַפְרֹעה ֵאַלי ִיְשַמע ְוֵאיְך ְשָפַתִים ֲעַרל ֲאִני [7] ֵהן
 

  ז פרק שמות
ר( א) ל ְיֹקָוק ַוֹיאמֶׁ ה אֶׁ  ֵאת ְתַדֵבר ַאָּתה( ב: )ְנִביֶאָך ִיְהֶיה ָאִחיָך ְוַאֲהֹרן ְלַפְרֹעה ֱאֹלִהים ְנַתִּתיָך ְרֵאה ֹמשֶׁ

ר ָכל ךָ  ֲאשֶׁ ל ְיַדֵבר ָאִחיָך ְוַאֲהֹרן ֲאַצּוֶׁ ת ְוִשַלח ַפְרֹעה אֶׁ   :  ֵמַאְרצוֹ  ִיְשָרֵאל ְבֵני אֶׁ
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 ~משה למה ~ 
  השלישי הדרוש ן"הר דרשות

 למעלת, ההמון בעיני נכבד ענין שהם השלמויות בכל שלם שיהיה ראוי הנביא כי הענין עיקר אבל
 ה"ע רבנו למשה שתחסר יתכן איך כן ואם, נשמעים דבריו יהיו ולמען, אליהם שלוח הוא כי הכלל
 שתהיה מעלה שום אין, המדות ומעלות השכליות המעלות שאחרי ספק אין והנה. הדיבור מעלת
 מצד נביא נקרא שהיותו עד, רבים עמים בפני תמיד לדבר צריך להיותו, מזאת[ יותר] בנביא ראויה
 . .(.יט נז ישעיה) "שפתים ניב" מלשון "נביא" שם כי, תמיד דיבורו

 
, פרעה של בפלטון לשונות' ע כי אני יודע לו אמר. אנכי דברים איש לא  י:ד שמות( בובר) אגדה מדרש
 אותי בודקין והם, בשליחותך הולך ואני, בלשונם עמו משיחים שיהיה מקום מאיזה שליח יבוא שאם
 .עמהם להשיח יודע שאני לפניך וידוע גלוי שלוחך אני שאם לומר

 

 לדבר לשון צחות לו היה שלא. לשון וכבד י סימן ד פרק שמות( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא
 מחבקו פרעה והיה, לאביה פרעה בת הביאתו קטן כשהיה א"וי, אגדה דברי: כאהרן פלטין בלשון

 מורד סימן אלא זה אין, מצרים חרטומי אמרו, לארץ וזרקה ראשו מעל עטרה משה נטל, ומנשקו
, במעשיו ממש שאין בידוע הגחלים יטול אם, לוחשות וגחלים פרוים זהב יביאו אמרו, במלכות

 נטלן, הגחלים על ידו ודחק מלאך בא הזהב ליטול שבא כיון, הוא דעת שבן בידוע הזהב יטול ואם
 :פה כבד נהיה לפיכך, פיו לתוך וזרקן

 

 [:גמגמן] א"בלב לעז ובלשון, מדבר אני בכבידות - פה כבד  י:ד שמות י"רש
 

 אותיות וכל השפה אותיות להוציא יכול היה שלא - פה כבד י:ד( הארוך הפירוש) שמות עזרא אבן
 אשר שיורנו אמר, והוריתיך פיך עם אהיה אנכי טעם וזהו. בכובד מוציאם היה קצתם רק, הלשון

 :פיו על הכבדות מאותיות שם שאין, מלות ידבר
 

 למשה אמר השם כי אומרים יש יב פסוק ו פרק וארא פרשת שמות הקצר הפירוש - עזרא אבן
 פיו יורה או, צורך בשעת אם כי, כן פירושו ואין, לשונו כובד סרו( טו, ד שמות) פיך עם אהיה ואנכי
, כבד כמו וטעמו, (ל) שפתים ערל ואני: כן אחר שאמר, והעד. לשונו על קשות באותיות ידבר שלא

 (:י, ו ירמיה) אזנם ערלה: וכן
 

 .... שפתים אטום - שפתים ערל יב פסוק ו פרק וארא פרשת שמות י"רש
 

  השלישי הדרוש ן"הר דרשות
 גמורה בהשגחה ממנו והוסר, אלהי בכח שענינו להאמין, נביא שלמות בכל משה נשלם הסיבה ולזאת

 אחר להמשכם יהיה, אחריו נמשכים וגדוליהם ישראל בני כלל שהיות יחשב לא למען, הצח הדיבור
 ממנו ושהשקר, אחריו ההמון לב שימשיך הדיבור צח שהוא מי על שיאמר שידוע כמו, דבריו צחות
 בחוזק אם כי יקובל לא ממנו האמת גם כי, פה כבד שהוא במי בהפך כולו הדבר וזה .אמת יחשב

 .... במקרה נופל דבר שיהיה לא, גמורה בהשגחה לשון וכבד פה כבד היה הסיבה ולזאת. הגלותו
  
Rabbi Soloveitchik,The Emergence of Ethical Man, p.179 

We characterize the covenant in almost Hegelian terms … of a historical triad: thesis – promise and the 

formation of the God-man confederacy; antithesis – the interim, at which the covenant negates and 

drives itself ad-absurdum [i.e., crisis]; synthesis – the release of historical tension and fulfillment” 
 

p.179-180  “What is the characteristic of the interim?  [It is] the apparent deterioration of the covenant.  

The covenant is always a revolutionary force that collides with the existing order of the things.  There 

is a perennial conflict between the historical-covenant motivation [i.e., the promise] and historical 

immediacy [i.e., reality]. … The vision of the great fulfillment recedes into the shadow of absurdity, 

and concrete historical forces triumph over a prophecy and a testament.” 
 

p.187 “The voice coming forth from the burning bush and Moses’ resistance symbolize the clash of the 

thesis with antithesis.  The final reformation of Moses embodies the synthesis of redemption.”  
 

p.186 Moses, at the outset, was by far not perfect… his personality was shaped and developed through 

an almost superhuman effort; its path was tortuous. 
 

p.184 God worked through Moses in order to introduce man into the sphere of historical creativeness.  

Let man himself attempt to realize the covenant. 
 

p.185 The messianic hope is based on this aspect.  Man acts as divine agent and redeems himself.  … 

[God] delegates power and responsibility to man in order to raise him to a new level of personalistic 

existence. In the capacity of a redeemer, man must reconcile both opposing forces and emerge as a 

harmonious personality. 

 
  א פרשה דברים פרשת( וילנא) רבה דברים

 לתורה שזכה כיון, "אנכי דברים איש לא"( ד/ שמות/ שם) בו כתיב לתורה זכה שלא עד משה
 ".משה דבר אשר הדברים אלה" בענין שקרינו ממה ?מנין .דברים לדבר והתחיל לשונו נתרפא

 


