בס"ד
המושיע המגמגם
הרב מואיז נבון
שמות פרק ג
(א) ּומֹשֶׁ ה הָ יָה רֹעֶׁ ה אֶׁ ת צֹאן יִ ְתר ֹו ח ְֹתנ ֹו כֹהֵ ן ִמ ְדיָן וַ יִ נְ הַ ג אֶׁ ת הַ צֹאן ַאחַ ר הַ ִמ ְדבָ ר וַ ָיבֹא ֶׁאל הַ ר
ֹלהים ח ֵֹרבָ ה( :ב) וַ י ֵָרא מַ לְ אַ ְך יְ קֹוָ ק אֵ לָיו בְ לַבַ ת אֵ ש ִמּתוְֹך הַ ְסנֶׁה וַ י ְַרא וְ ִהנֵה הַ ְסנֶׁה בֹעֵ ר בָ אֵ ש
הָ אֱ ִ
וְ הַ ְסנֶׁה אֵ ינֶׁנּו אֻ כָל( :ג) וַ יֹאמֶׁ ר מֹשֶׁ ה ָאסֻ ָרה נָא וְ אֶׁ ְראֶׁ ה אֶׁ ת הַ מַ ְראֶׁ ה הַ ָגדֹל הַ זֶׁ ה מַ ּדּועַ ֹלא יִ ְבעַ ר הַ ְסנֶׁה:
ֹאמר ִהנֵנִ י( :ה)
ֹלהים ִמּתוְֹך הַ ְסנֶׁה וַ יֹאמֶׁ ר מ ֶֹׁשה מ ֶֹׁשה וַ י ֶׁ
(ד) וַ י ְַרא יְ קֹוָ ק כִ י סָ ר לִ ְראוֹת וַ יִ ְק ָרא אֵ לָיו אֱ ִ
ַאד ַמת ק ֶֹׁדש הּוא( :ו)
וַ יֹאמֶׁ ר ַאל ִּת ְק ַרב הֲ ֹלם שַ ל נְ עָ לֶׁיָך מֵ עַ ל ַרגְ לֶׁיָך כִ י הַ מָ קוֹם אֲ שֶׁ ר אַ ָּתה עוֹמֵ ד עָ לָיו ְ
וַ יֹאמֶׁ ר ָאנֹכִ י אֱ ֹלהֵ י ָאבִ יָך אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם אֱ ֹלהֵ י יִ ְצחָ ק וֵ אֹלהֵ י ַי ֲעקֹב וַיַ ְס ֵּתר מ ֶֹׁשה פָ נָיו כִ י י ֵָרא מֵ הַ בִ יט ֶׁאל
יתי אֶׁ ת ֳענִי עַ ִמי אֲ שֶׁ ר בְ ִמ ְצ ָריִ ם וְ אֶׁ ת צַ ע ֲָקתָ ם ָשמַ עְ ִּתי ִמפְ נֵי נֹגְ ָשיו
ֹלהים( :ז) וַ יֹאמֶׁ ר יְ קֹוָ ק ָראֹה ָר ִא ִ
הָ אֱ ִ
ָארץ הַ ִהוא אֶׁ ל אֶׁ ֶׁרץ טוֹבָ ה
כִ י י ַָדעְ ִּתי אֶׁ ת מַ כְ אֹבָ יו( :ח) וָ אֵ ֵרד לְ הַ ִציל ֹו ִמיַד ִמ ְצ ַריִ ם ּולְ הַ עֲֹלת ֹו ִמן הָ ֶׁ
בּוסי( :ט) וְ עַ ָּתה
ְּורחָ בָ ה אֶׁ ל אֶׁ ֶׁרץ זָ בַ ת חָ לָב ְּודבָ ש אֶׁ ל ְמקוֹם הַ כְ ַנ ֲענִי וְ הַ ִח ִּתי וְ הָ אֱ מ ִֹרי וְ הַ פְ ִרזִ י וְ הַ ִחּוִ י וְ הַ יְ ִ
יתי אֶׁ ת הַ לַחַ ץ אֲ שֶׁ ר ִמ ְצ ַריִ ם ֹלחֲ ִצים אֹתָ ם( :י) וְ עַ ָּתה לְ כָה
ִהנֵה צַ ע ֲַקת בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל בָ ָאה אֵ לָי וְ גַם ָר ִא ִ
ֹלהים [ִ ]1מי ָאנֹכִ י
וְ אֶ ְשלָחֲ ָך אֶׁ ל פַ ְרעֹה וְ הוֹצֵ א אֶׁ ת עַ ִמי בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל ִמ ִמ ְצ ָריִ ם( :יא) וַ יֹאמֶׁ ר מ ֶֹׁשה אֶׁ ל הָ אֱ ִ
כִ י אֵ לְֵך אֶׁ ל פַ ְרעֹה וְ כִ י או ִֹציא אֶׁ ת בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל ִמ ִמ ְצ ָריִ ם( :יב) וַ יֹאמֶׁ ר כִ י אֶ ְהיֶה עִ מָ ְך וְ זֶׁ ה לְ ָך הָ אוֹת כִ י
ֹלהים עַ ל הָ הָ ר הַ זֶׁ ה( :יג) וַ יֹאמֶׁ ר מ ֶֹׁשה אֶׁ ל
ָאנֹכִ י ְשל ְַח ִּתיָך בְ הו ִֹציאֲ ָך אֶׁ ת הָ עָ ם ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ַּתעַ בְ דּון אֶׁ ת הָ אֱ ִ
ָאמרּו לִ י מַ ה
ֹלהים ִהנֵה ָאנֹכִ י בָ א אֶׁ ל בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל וְ ָאמַ ְר ִּתי לָהֶׁ ם אֱ ֹלהֵ י אֲ בוֹתֵ יכֶׁם ְשלָחַ ִני אֲ לֵיכֶׁם וְ ְ
הָ אֱ ִ
ֹלהים אֶׁ ל מֹשֶׁ ה אֶ ְהיֶה אֲ ֶשר אֶ ְהיֶה וַ יֹאמֶׁ ר כֹה ֹתאמַ ר לִ בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל
ְשמוֹ מָ ה אֹמַ ר אֲ לֵּהֶ ם( :יד) וַ יֹאמֶׁ ר אֱ ִ
אֶ ְהיֶה ְשלָחַ נִי אֲ לֵיכֶׁם... :
שמות פרק ד
ֹאמרּו ֹלא נ ְִרָאה ֵאלֶׁיָך יְ קֹוָ ק:
(א) וַ יַעַ ן מֹשֶׁ ה וַ יֹאמֶׁ ר וְ הֵ ן [ֹ ]2לא יַאֲ ִמינּו לִ י וְ ֹלא יִ ְש ְמעּו בְ קֹלִ י כִ י י ְ
<שלושה אותות להוכיח>( ...י) וַ יֹאמֶׁ ר מֹשֶׁ ה אֶׁ ל יְ קֹוָ ק בִ י אֲ ֹדנָי [ֹ ]3לא ִאיש ְדבָ ִרים ָאנֹכִ י גַם ִמ ְּתמוֹל
גַם ִמ ִשלְ שֹם גַם מֵ ָאז ַּדבֶׁ ְרָך אֶׁ ל עַ בְ ֶּׁדָך כִ י כְ בַ ד פֶ ה ּוכְ בַ ד לָשוֹן ָאנֹכִ י( :יא) וַ יֹאמֶׁ ר יְ קֹוָ ק ֵאלָיו ִמי ָשם פֶ ה
ָָאדם א ֹו ִמי יָשּום ִאלֵם א ֹו חֵ ֵרש א ֹו פִ ֵקחַ א ֹו עִ ּוֵ ר הֲ ֹלא ָאנֹכִ י יְ קֹוָ ק( :יב) וְ עַ ָּתה לְֵך וְ ָאנֹכִ י אֶ ְהיֶה עִ ם
ל ָ
קוָק בְ מ ֶֹׁשה
יתיָך אֲ שֶׁ ר ְּת ַדבֵ ר( :יג) וַ יֹאמֶׁ ר בִ י אֲ ֹדנָי [ְ ]4שלַח נָא בְ יַד ִת ְשלָח( :יד) וַיִ חַ ר ַאף יְ ֹ
ִפיָך וְ הו ֵֹר ִ
ָאחיָך הַ לֵוִ י י ַָדעְ ִּתי כִ י ַדבֵ ר יְ ַדבֵ ר הּוא וְ גַם ִהנֵה הּוא יֹצֵ א לִ ְק ָראתֶׁ ָך וְ ָראֲ ָך וְ ָשמַ ח
וַ יֹאמֶׁ ר הֲ ֹלא ַאהֲ רֹן ִ
יתי אֶ ְתכֶ ם אֵ ת
בְ לִ ב ֹו( :טו) וְ ִדבַ ְר ָת אֵּ לָיו וְ ַש ְמ ָת אֶ ת הַ ְדבָ ִרים בְ ִפיו וְ ָאנֹכִ י אֶ ְהיֶה עִ ם ִפיָך וְ עִ ם ִפיהּו וְ הו ֵֹּר ִ
ֵאֹלהים... :
אֲ שֶׁ ר ַּתעֲשּון( :טז) וְ ִדבֶׁ ר הּוא לְ ָך אֶׁ ל הָ עָ ם וְ הָ יָה הּוא יִ ְהיֶׁה לְ ָך לְ פֶׁ ה וְ אַ ָּתה ִּת ְהיֶׁה ל ֹו ל ִ
שמות פרק ה
ֹאמרּו אֲ לֵהֶׁ ם י ֵֶׁרא יְ קֹוָ ק ֲעלֵיכֶׁם וְ יִ ְשפֹט אֲ שֶׁ ר ִהבְ אַ ְש ֶּׁתם אֶׁ ת ֵריחֵ נּו בְ עֵ ינֵי פַ ְרעֹה ּובְ עֵ ינֵי עֲבָ ָדיו
( ...כא) וַ י ְ
לָתֶׁ ת חֶׁ ֶׁרב בְ י ָָדם לְ הָ ְרגֵנּו( :כב) וַ יָשָ ב מֹשֶׁ ה אֶׁ ל יְ קֹוָ ק וַ יֹאמַ ר אֲ ֹדנָי [ ]5לָמָ ה הֲ ֵּרעֹתָ ה לָעָ ם ַהזֶה לָמָ ה זֶה
אתי אֶׁ ל פַ ְרעֹה לְ ַדבֵ ר בִ ְשמֶׁ ָך הֵ ַרע לָעָ ם הַ זֶׁ ה וְ הַ צֵ ל ֹלא ִהצַ לְ ָּת אֶׁ ת עַ מֶׁ ָך:
ְשל ְַח ָתנִ י( :כג) ּומֵ ָאז בָ ִ
שמות פרק ו
ּוביָד חֲ זָ ָקה יְ ג ְָר ֵשם
(א) וַ יֹאמֶׁ ר יְ קֹוָ ק אֶׁ ל מֹשֶׁ ה עַ ָתה ִת ְראֶ ה אֲ שֶׁ ר אֶׁ ע ֱֶׁשה לְ פַ ְרעֹה כִ י בְ יָד חֲ זָ ָקה יְ ַשלְ חֵ ם ְ
ֹלהים אֶׁ ל מֹשֶׁ ה וַ יֹאמֶׁ ר אֵ לָיו אֲ נִי יְ קֹוָ ק( :ג) וָ אֵ ָרא ֶׁאל ַאבְ ָרהָ ם אֶׁ ל
ַארצ ֹו :ס פרשת וארא (ב) וַ יְ ַדבֵ ר אֱ ִ
מֵ ְ
יתי ִא ָּתם לָתֵ ת לָהֶׁ ם
ּוש ִמי יְ קֹוָ ק ֹלא נו ַֹדעְ ִּתי לָהֶׁ ם( :ד) וְ גַם הֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת בְ ִר ִ
יִ ְצחָ ק וְ אֶׁ ל ַי ֲעקֹב בְ אֵ ל שַ ָּדי ְ
אֶׁ ת אֶׁ ֶׁרץ כְ נָעַ ן אֵ ת אֶׁ ֶׁרץ ְמג ֵֻריהֶׁ ם אֲ שֶׁ ר גָרּו בָ ּה( :ה) וְ גַם אֲ נִי שָ מַ עְ ִּתי אֶׁ ת נַאֲ ַקת ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל אֲ ֶׁשר
אתי ֶׁא ְתכֶׁם ִמ ַּתחַ ת
יתי( :ו) ָלכֵן אֱ מֹר לִ בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל אֲ נִ י יְ קֹוָ ק וְ הוֹצֵּ ִ
ִמ ְצ ַריִ ם מַ עֲבִ ִדים אֹתָ ם וָ אֶׁ זְ כֹר אֶׁ ת בְ ִר ִ
ִסבְ ֹלת ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִהצַ לְ ִתי אֶׁ ְת ֶׁכם מֵ ֲעב ָֹדתָ ם וְ גַָאלְ ִתי אֶׁ ְתכֶׁם בִ זְ רוֹעַ ְנטּויָה ּובִ ְשפָ ִטים גְ דֹלִ ים( :ז) וְ ל ַָק ְח ִתי
ידעְ ֶּׁתם כִ י אֲ נִי יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶׁם הַ מו ִֹציא אֶׁ ְתכֶׁם ִמ ַּתחַ ת ִסבְ לוֹת
ֵאֹלהים וִ ַ
יתי ָלכֶׁם ל ִ
אֶׁ ְתכֶׁם לִ י לְ עָ ם וְ הָ יִ ִ
אתי אֶׁ ת י ִָדי לָתֵ ת א ָֹתּה לְ ַאבְ ָרהָ ם לְ יִ ְצחָ ק ּולְ ַי ֲעקֹב
ָארץ אֲ שֶׁ ר נָשָ ִ
אתי אֶׁ ְתכֶׁם אֶׁ ל הָ ֶׁ
ִמ ְצ ָריִ ם( :ח) וְ הֵּ בֵּ ִ
וְ נָתַ ִּתי אֹתָ ּה ָלכֶׁם מו ָֹרשָ ה אֲ ִני יְ קֹוָ ק( :ט) וַ יְ ַדבֵ ר מֹשֶׁ ה כֵ ן אֶׁ ל בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל וְ ֹלא ָש ְמעּו אֶׁ ל מ ֶֹׁשה ִמקֹצֶׁ ר
ישלַח
רּוחַ ּומֵ ֲעב ָֹדה ָק ָשה :פ (י) וַ יְ ַדבֵ ר יְ קֹוָ ק אֶׁ ל מֹשֶׁ ה לֵאמֹר( :יא) בֹא ַדבֵּ ר אֶ ל פַ ְרעֹה ֶׁמלְֶׁך ִמ ְצ ָריִ ם וִ ַ
ַארצ ֹו( :יב) וַ יְ ַדבֵ ר מֹשֶׁ ה לִ פְ נֵי יְ קֹוָ ק לֵאמֹר הֵ ן בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל ֹלא ָש ְמעּו אֵ לַי[ ]6וְ ֵאיְך
אֶׁ ת בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל מֵ ְ
יִ ְשמָ עֵ נִ י פַ ְרעֹה וַ אֲ נִי ע ֲַרל ְשפָ תָ יִ ם :פ (יג) וַ יְ ַדבֵ ר יְ קֹוָ ק אֶׁ ל מֹשֶׁ ה וְ אֶׁ ל ַאהֲ רֹן וַיְ צַ ּוֵּם אֶׁ ל בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל וְ אֶׁ ל
פַ ְרעֹה מֶׁ לְֶׁך ִמ ְצ ָריִ ם לְ הו ִֹציא אֶׁ ת בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל מֵ אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִ םֶׁ < :גנֶָׁאלוֹגְ יָה>( ...כט) וַיְ דַ בֵּ ר יְ קֹוָ ק אֶׁ ל מ ֶֹׁשה
לֵאמֹר אֲ נִ י יְ קֹוָ ק דַ בֵּ ר אֶׁ ל פַ ְרעֹה מֶׁ לְֶׁך ִמ ְצ ַריִ ם אֵ ת כָל אֲ ֶשר אֲ נִ י דֹבֵּ ר אֵּ לֶיָך( :ל) וַ יֹאמֶׁ ר מ ֶֹׁשה לִ פְ נֵי יְ קֹוָ ק
הֵ ן [ ]7אֲ נִי ע ֲַרל ְשפָ תַ יִ ם וְ אֵ יְך יִ ְשמַ ע אֵ לַי פַ ְרעֹה :פ
שמות פרק ז
ָאחיָך יִ ְהיֶה נְ בִ יאֶ ָך( :ב) ַא ָּתה ְת ַדבֵ ר אֵ ת
ֹלהים לְ פַ ְרעֹה וְ ַאהֲ רֹן ִ
(א) וַ יֹאמֶׁ ר יְ קֹוָ ק אֶׁ ל מֹשֶׁ ה ְראֵ ה נְתַ ִּתיָך אֱ ִ
ַארצ ֹו:
ָאחיָך יְ ַדבֵ ר אֶׁ ל פַ ְרעֹה וְ ִשלַח אֶׁ ת בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל מֵ ְ
כָל אֲ שֶׁ ר אֲ צַ ּוֶׁ ָך וְ ַאהֲ רֹן ִ
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הכלל כי הוא שלוח אליהם ,ולמען יהיו דבריו נשמעים ,ואם כן איך יתכן שתחסר למשה רבנו ע"ה
מעלת הדיבור .והנה אין ספק שאחרי המעלות השכליות ומעלות המדות ,אין שום מעלה שתהיה
ראויה בנביא [יותר] מזאת ,להיותו צריך לדבר תמיד בפני עמים רבים ,עד שהיותו נקרא נביא מצד
דיבורו תמיד ,כי שם "נביא" מלשון "ניב שפתים" (ישעיה נז יט)...
מדרש אגדה (בובר) שמות ד:י לא איש דברים אנכי .אמר לו יודע אני כי ע' לשונות בפלטון של פרעה,
שאם יבוא שליח מאיזה מקום שיהיה משיחים עמו בלשונם ,ואני הולך בשליחותך ,והם בודקין אותי
לומר שאם אני שלוחך גלוי וידוע לפניך שאני יודע להשיח עמהם.
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרק ד סימן י וכבד לשון .שלא היה לו צחות לשון לדבר
בלשון פלטין כאהרן :דברי אגדה ,וי"א כשהיה קטן הביאתו בת פרעה לאביה ,והיה פרעה מחבקו
ומנשקו ,נטל משה עטרה מעל ראשו וזרקה לארץ ,אמרו חרטומי מצרים ,אין זה אלא סימן מורד
במלכות ,אמרו יביאו זהב פרוים וגחלים לוחשות ,אם יטול הגחלים בידוע שאין ממש במעשיו,
ואם יטול הזהב בידוע שבן דעת הוא ,כיון שבא ליטול הזהב בא מלאך ודחק ידו על הגחלים ,נטלן
וזרקן לתוך פיו ,לפיכך נהיה כבד פה:
רש"י שמות ד:י כבד פה  -בכבידות אני מדבר ,ובלשון לעז בלב"א [גמגמן]:
אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) ד:י כבד פה  -שלא היה יכול להוציא אותיות השפה וכל אותיות
הלשון ,רק קצתם היה מוציאם בכובד .וזהו טעם אנכי אהיה עם פיך והוריתיך ,אמר שיורנו אשר
ידבר מלות ,שאין שם מאותיות הכבדות על פיו:
אבן עזרא  -הפירוש הקצר שמות פרשת וארא פרק ו פסוק יב יש אומרים כי השם אמר למשה
ואנכי אהיה עם פיך (שמות ד ,טו) וסר כובד לשונו ,ואין פירושו כן ,כי אם בשעת צורך ,או יורה פיו
שלא ידבר באותיות קשות על לשונו .והעד ,שאמר אחר כן :ואני ערל שפתים (ל) ,וטעמו כמו כבד,
וכן :ערלה אזנם (ירמיה ו ,י):
רש"י שמות פרשת וארא פרק ו פסוק יב ערל שפתים  -אטום שפתים... .

דרשות הר"ן הדרוש השלישי
ולזאת הסיבה נשלם משה בכל שלמות נביא ,להאמין שענינו בכח אלהי ,והוסר ממנו בהשגחה גמורה
הדיבור הצח ,למען לא יחשב שהיות כלל בני ישראל וגדוליהם נמשכים אחריו ,יהיה להמשכם אחר
צחות דבריו ,כמו שידוע שיאמר על מי שהוא צח הדיבור שימשיך לב ההמון אחריו ,ושהשקר ממנו
יחשב אמת .וזה הדבר כולו בהפך במי שהוא כבד פה ,כי גם האמת ממנו לא יקובל כי אם בחוזק
הגלותו .ולזאת הסיבה היה כבד פה וכבד לשון בהשגחה גמורה ,לא שיהיה דבר נופל במקרה... .
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.

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