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Shemot 5727 “Moshe’s Return to Egypt” http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=662  

Continuation of the Alon HaDeracha that is not printed in the text in the above link: 

לראות ולהראות את הרוחני בתוך הגשמי; הקו הזה )הרכיבה על חמור(  ...דוקא דוגמא אחרונה זו מבררת את דרך חז"ל

 .שלושת המאורעות הללו רוב הקוראים, בעיני חז"ל הוא משמש צד שוה, המבליט את הקשר הפנימי בין המקרי בעיני

בספרו "נימוקי  הירשנזאהן הזיהוי הזה בין שלושת החמורים נתפרש באופנים שונים בספרותנו: לאחרונה כתב על כך

 :רש"י", סעאיגי )רומניה תר"ץ(

דאברהם, אז שידע שהולך לעקוד את בנו, אבל אחרי שזה מצות  אמנם הרעיון הנלמד מזה, הוא שמשה למד מזריזותיה

ה' שהוא  חמורו. וכן עשה משה, עם שידע שמוליך אשתו ובניו למקום סכנה; אמנם אחרי שדבר ה', חבש בעצמו את

העמים יצורו על ירושלים ויצא חצי העיר  ילך, הרכיב בעצמו את אשתו ובניו על החמור. וכן לעתיד לבוא בעת שכל

הזאת  להציל את העיר, בבטחונו כי ה' שלחו. רעיון זה או כיוצא בזה מעוטף באגדה לה, יבוא עני ורוכב על החמורבגו

 .ישמע חכם ויוסיף לקח ולא יקח את הדברים כפשוטם

בפסוק, ולכן הביאה במקומנו ולא הביא  רש"י אינו מביא אגדה בגלל עומקה או יופיה אלא בגלל היותה מיישבת תמיהה

לב גם בהביא רש"י את הזהוי של "האנשים" עם דתן ואבירם ובהוציאו את  המקומות האחרים. לכלל זה יש לשיםבשני 

 .מתו ממשמעותה המילה

------------------------------------------------------------------------------------ 

הוא דן בפרוטרוט  Driver פקד ויפקד וכו' שלשל צורות פקד י בספר הידוע העוסק במשמעויותיהם השונות [*]

 S.R. Driver, A Treatise on the use of the Tenses in Hebrew .תפישת הראב"ע בשאלה זו ודוחה את

(Oxford 1892), p. 76 

 שמות פרק ד
א ְואָׁ  ה נָׁ֗ ֲלכָׁ ָּ֣ אֶמר לֹוֹ֙ א  ֹֹּ֤ ְת֗נֹו ַוי ב׀ ֶאל־ֶיֶָּ֣תר ֹחֹֽ ָּ֣שָׁ ה ַויָׁ ֶלְך ֹמֶשֶׁ֜ אֶמר )יח( ַוי ֵּ֨ ֹֹּ֧ ים ַוי ם ַחִיִּ֑ ָּ֣ ה ַהעֹודָׁ ִים ְוֶאְרֶאֶ֖ י ֲאֶשר־ְבִמְצַרַ֔ הֹ֙ ֶאל־ַאַחָּ֣ ּובָׁ שֹ֙

ֹום: לֹֽ ְך ְלשָׁ ֵ֥ ה ל   ִיְת֛רֹו ְלֹמֶשֶ֖
אֶמר)יט(  √ ֵֹּ֨ ֹּ֤ק  ַוי ָך:ְיֹקוָׁ ים ֶאת־ַנְפֶשֹֽ ְמַבְקִשֶ֖ ים ַהֹֽ ִשַ֔ ֲאנָׁ ָּ֣ ל־הָׁ תּוֹ֙ כָׁ ִים ִכי־מ ֹ֙ ִּ֑ ב ִמְצרָׁ ָּ֣ ְֶ֖ך ש  ן ל   ֶאל־ֹמֶשהֹ֙ ְבִמְדיַָׁ֔
ח מֹ  √ ִים ַוִיַקֵ֥ ִּ֑ ה ִמְצרָׁ ְרצָׁ ב ַאָּ֣ ֶ֖שָׁ ר ַויָׁ ל־ַהֲחֹמַ֔ םֹ֙ ַעֹֽ יו ַוַיְרִכב  נָׁ֗ ֹו ְוֶאת־בָׁ ה ֶאת־ִאְשתָּ֣ ח ֹמֶשֶׁ֜ ֹו:)כ( ַוִיַקֵּ֨ ים ְביָׁדֹֽ ֱאֹלִהֶ֖ ה הָׁ ֵ֥ ה ֶאת־ַמט   ֶש֛

ָך ְמִתי ְביֶָׁדַ֔ ְפִתיםֹ֙ ֲאֶשר־ַשָּ֣ ל־ַהֹמֹֽ ה כָׁ ה ְרא ֗ ְימָׁ ּוב ִמְצַרַ֔ שָּ֣ אֶמר ְיֹקוָׁ֘ק ֶאל־ֹמֶש֒ה ְבֶלְכְתָךֹ֙ לָׁ ָֹּ֣ ה ַוֲאִניֹ֙ )כא( ַוי ָּ֣י ַפְרֹעִּ֑ ם ִלְפנ  ֶ֖  ַוֲעִשיתָׁ
ם: ֹֽ עָׁ א ְיַשַלֶ֖ח ֶאת־הָׁ ֵֹ֥ ֹו ְול ָּ֣ק ֶאת־ִלבַ֔  ֲאַחז 

ה ה ֹכֹּ֚ ֶ֖ ֶאל־ַפְרֹעִּ֑ ַמְרתָׁ ל: )כב( ְואָׁ ֹֽ א  י ִיְשרָׁ י ְבֹכִרֶ֖ ק ְבִנֵ֥ ר ְיֹקוַָׁ֔ ַמָּ֣  אָׁ
ג ֶאת־ִבְנָךֶ֖ בְ  √ ַ֔ י ֹהר  ֹנִכָּ֣ הֹ֙ אָׁ ֹו ִהנ  ן ְלַשְלחִּ֑ ֶ֖ א  ִני ַוְתמָׁ ַעְבד ַ֔ ח ֶאת־ְבִניֹ֙ ְוַיֹֽ יָך ַשַלֹּ֤ ֶל֗ ר א  ָך:)כג( וָֹׁאַמָּ֣  ֹכֶרֹֽ
  

Alef.  
 

1.   HaShem had Commaned Moshe to return to Egypt already in Shemot 3:10 ff.: 

 שמות פרק ג
א ֶאת ֵ֛ ה ְוהֹוצ  ְשָלֲחךָ֖ ֶאל־ַפְרע ֹ֑ ה ְוֶאֶֽ ה ְלָכָ֔ ִים:)י( ְוַעָתָּ֣ ל ִמִמְצָרֶֽ ָ֖ י־ִיְשָרא  ֶֽ י ְבנ   ...־ַעִמִּ֥

So why is this Command being repeated once again?  

2.    

 בראשית פרק ד
ם)א(  ָאָדָ֔ ע ְוָהָּ֣ ָוֶֽק: ָיַדָ֖ יש ֶאת־ְיק  יִתי ִאָ֖ אֶמר ָקִנִּ֥ ִין ַות ֹּ֕ ֶלד ֶאת־ַקָ֔ ָּ֣ ַהרַּ֙ ַות  ֹו ַוַתַּ֙  ֶאת־ַחָוָּ֣ה ִאְשתֹ֑

  רש"י 
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, שאם וכן ההריון והלידה, ד מגן עדןקודם שחטא ונטר ,כבר קודם הענין של מעלה -)א( והאדם ידע 

 כתב וידע אדם נשמע שלאחר שנטרדע היו לו בנים:
 בראשית פרק כא

ָוֵ֛ק)א(  יק  ד ַוֶֽ ר: ָפַקִּ֥ ֶֽ ר ִדב  ה ַכֲאֶשִּ֥ ָוֵ֛ק ְלָשָרָ֖ ר ַוַיַַּ֧עש ְיק  ר ָאָמֹ֑ ה ַכֲאֶשָּ֣  ֶאת־ָשָרָ֖
  רש"י 

ים אבל שרה ק( ויאמר אללעיל יז יטוהיכן הוא דבור, אמירה )בלידה. והיכן היא אמירה  -כאשר דבר 

( לא שם דושם נאמר ) ( היה דבר ה' אל אברם, בברית בין הבתרים,שם טו אאשתך וגו', דבור )

 יירשך זה וגו', והביא היורש משרה:

In the two cases where Nechama cites RaShI, the pluperfect is indicated by the subject noun 

being listed before the verb. But in the instance of Shemot 4:19, the verb is listed before the 

subject noun, suggesting that it is not the pluperfect. 

3.    According to RaMBaN, Moshe first tells Yitro about his intentions to return to Egypt to check 

up on his countrymen, and is prepared to leave his family behind in Midyan. At this point, 

HaShem Tells him that it is safe in Egypt and Moshe decides to take his family.  

 Ohr HaChayim assumes that the assurance by HaShem immediately follows the original 

Commandment to return to Egypt. When Moshe shows no fear other than for the success of 

the mission, HaShem Assures him that his detractors will not cause him any problems.  

Beit.  

1.   The question that the two commentators grapple with, is when did God’s Reassurance that it 

was safe for Moshe to return to Egypt take place?  

2.    R. Avraham b. HaRaMBaM appears to agree with RaMBaN, that his fears regarding being 

persecuted by the same people who had sought to punish him after his killing an Egyptian 

taskmaster so many years before: 

 שמות פרק ב
א ֶאל־ֶאָחָ֔  ָּ֣ צ  ֶשהַּ֙ ַוי  ל מ  ם ַוִיְגַדַּ֤ ים ָהה ֵ֗ י׀ ַבָיִמָּ֣ יו:)יא( ַוְיִהָּ֣ ֶאָחֶֽ י מ  י ַמֶכִּ֥ה ִאיש־ִעְבִרָ֖ יש ִמְצִרָ֔ ם ַוַיְראַּ֙ ִאָּ֣  יו ַוַיְַָּ֖֖רא ְבִסְבֹלָתֹ֑

ֹול: ָ֖הו ַבחֶֽ ִַּ֖יְטְמנ  י ַוֶֽ יש ַוַיךַּ֙ ֶאת־ַהִמְצִרָ֔ ין ִאֹ֑ ָּ֣ י א  ה ַוַיְַָּ֖֖רא ִכָּ֣ הַּ֙ ָוכ ָ֔ ֶפן כ   )יב( ַוִיַּ֤
י־ֲאָנִשִּ֥  ֶֽ ֵ֛ה ְשנ  י ְוִהנ  ִנָ֔ ֹום ַהש  אַּ֙ ַביָּ֣ צ  ך:)יג( ַוי  ֶעֶֽ ָמה ַתֶכָ֖ה ר  ע ָלִּ֥ ָרָשָ֔ אֶמרַּ֙ ָלֶֽ ים ַוי ַּ֙ ים ִנִצֹ֑  ים ִעְבִרָ֖

ְגָת ֶאת־הַ  ר ָהַרָ֖ ר ַכֲאֶשִּ֥ מ ָ֔ ה א  ִניַּ֙ ַאָתָּ֣ ינו ַהְלָהְרג ַּ֙ טַּ֙ ָעל ָ֔ פ  ר ְוש  יש ַשַּ֤ ְמךָ֞ ְלִאִ֨ י ָשֶֽ י אֶמר ִמָּ֣ ֶשהַּ֙ )יד( ַוַ֠ א מ  י ַוִייָרַּ֤ ִמְצִרֹ֑

ע ַהדָ  ן נֹוַדִּ֥ ָ֖ ר ָאכ  ר:ַוי אַמָ֔  ָבֶֽ
ה וַ  ָּ֣י ַפְרע ָ֔ ֶשהַּ֙ ִמְפנ  ח מ  ה ַוִיְבַרַּ֤ ֶשֹ֑ ג ֶאת־מ  ש ַלֲהר ָּ֣ ָ֖ ה ַוְיַבק  ר ַהֶזָ֔ הַּ֙ ֶאת־ַהָדָבָּ֣ ע ַפְרע  ֶרץ־ִמְדָיַָּ֖֖ן )טו( ַוִיְשַמַּ֤ ִֶּ֥שב ְבֶאֶֽ י 

ר: ֶֽ ל־ ַהְבא  ִֶּ֥שב ַעֶֽ  ַוי 
occurred to him upon asking his father-in-law for permission to return to Egypt.  

ShaDaL parallels the time frame that Ohr HaChayim asserts, i.e., that in order to avert any 

stalling on Moshe’s part re his return to Egypt, HaShem, rather than Waiting until Moshe 

talks to Yitro, immediately Confirms that he did not have to fear the people who originally 

wished to punish him for taking action against the taskmaster. 

3.    The fact that HaShem does not Ask Moshe to return to Egypt to redeem the Jews until we 

are given the information that the previous Pharoah had died:  

 שמות פרק ב
ָמתַּ֙ ֶמָּ֣  ם ַוָיַּ֙ ים ָהה ֵ֗ ַרִבִּ֜ ים ָהֶֽ ם )כג( ַוְיִה֩י ַבָיִמִ֨ ַעל ַשְוָעָתֵ֛ קו ַוַתַּ֧ ה ַוִיְזָעֹ֑ ָדָ֖ ל ִמן־ָהֲעב  ֵ֛ י־ִיְשָרא  ֶֽ ו ְבנ  ָאְנחַּ֧ ִים ַוי  ֶלך ִמְצַרָ֔

ה:קֶאל־ָהֱאֹל ָדֶֽ  ים ִמן־ָהֲעב 

Implies that Moshe would not have considered returning before he learned that the 

Pharoah that had tried to punish him was no longer alive.  

Gimel.  
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1.    Ibn Ezra is perturbed by the implication that the little baby Eliezer who was only eight days 

old was being described in the verse, i.e., “וירכיבם”—“and he caused them to ride”, as also 

“riding” on the donkey, when the only one about whom this could truly be said is Tziporra 

and he older son, Gershom. Eliezer would have to be held by his mother rather than 

straddle the animal.  

2.      

 בראשית פרק ל
ה ֶאת־ י)כו( ְתָנָ֞ יְוֶאת־ ָנַשָּ֣ ן ְיָלַדֵ֗ ָ֖ ְתךֵ֛ ָבה  ְדִתי א ֶֽ ר ָעַבַּ֧ עְ  ֲאֶשִ֨ ה ָיַדָ֔ י ַאָתָּ֣ ָכה ִכִּ֚ ֹ֑ ל  יך:ְוא  ר ֲעַבְדִתֶֽ י ֲאֶשִּ֥ ָדִתָ֖  ָת ֶאת־ֲעב 

Even though the arrangement between Yaakov and Lavan was that the former would work 

in order to be allowed to marry the latter’s daughters, the text gives the implication that 

Yaakov was working on behalf of his children as well.  

3.      

 תהלים פרק צט
ה  ֶשַּ֤ ן)ו( מ ֹ֮ ֹו ְוַאֲהר ִ֨ י ְשמֹ֑ ָּ֣ ְרא  ל ְבק  ְשמוא  יו וּ֭ ֲהָנֵ֗ כ  ם׀ ְבֶֽ ֶֽ וא ַיֲענ  ק ְוהָּ֣ ָוֵ֗ ק  אים ֶאל־ְיְ֝ ִרִּ֥  :ק 

 

Although the verse states that all three individuals mentioned called out to HaShem and 

were answered, there is no textual indication that Aharon ever called out to HaShem.  

The common difficulty in all three of these texts is that they suggest certain actions were 

engaged in by individuals who clearly did not do these things.  

4.      

 

 תהלים פרק צט
מֹו:) ַתן־ָלֶֽ ק ָנֶֽ יו ְוח ָּ֣ ָתֵ֗ ד  ו ע ְ֝ ם ָשְמרִּ֥ יֶהֹ֑ ר ֲאל  ָּ֣ ָנן ְיַדב  וד ָעּ֭  ז( ְבַעמָּ֣

 אבן עזרא תהלים פרק צט
וישם דמי " (ה:מלכים א' ב)ואין שמואל עמהם כמו  ,ישוב אל משה ואהרן -אליהם  )ז( בעמוד ענן

וכמוהו רבים וטעם לאמר על משה ואהרן שהם  ,שב אל יואב לבדו ולא עמשא "בשלוםמלחמה 

שומרי עדותיו בעבור היותם אמצעיים בין השם ובין ישראל והעדות והחקים שנתן להם השם 

שמרום לאמרם כן לישראל ולא יוסיפו ולא יגרעו וזה הוא שבחם כי אין צורך לזכור עליה' ששמרו 

 התור':

 מלכים א פרק ב
י  ָשה ִלִּ֜ ֩ת ֲאֶשר־ָעִ֨ ְעָת א  ה ָיַדַ֡ ה)ה( ְוַגָּ֣ם ַאָתָּ֣ ב ֶבן־ְצרוָיֵ֗ ל  יֹוָאָּ֣ ְשָרא  ֹות ִיַ֠ י ִצְבאָּ֣ ָּ֣ י־ָשר  ֶֽ ה ִלְשנ  ר ָעָשָּ֣ ֲאֶשָּ֣

ר וְ  ר ֶבן־נ ִּ֜ ם ְלַאְבנ ִ֨ ֶתרַּ֙ ַוַיַָּ֣הְרג ָ֔ א ֶבן־ֶיַּ֙ םַלֲעָמָשַּ֤ ה ְבָשֹלֹ֑ י־ִמְלָחָמָ֖ ֶֽ ָרתֹוַּ֙  ַוָיִֶּ֥שם ְדמ  ה ַבֲחג ֶֽ י ִמְלָחָמֵ֗ ָּ֣ ן ְדמ  ַוִית ָ֞

יו: ר ְבַרְגָלֶֽ ֹו ֲאֶשִּ֥ ְבַנֲעלָ֖ יו וֶֽ ר ְבָמְתָנָ֔  ֲאֶשָּ֣

Moreover thou knowest also what Yoaה the son of Tזeruia did unto me, even 

what he did to the two captains of the hosts of Israel, unto Aהner the son of 

Neןr and unto Amasa the son of Yeter, whom he slew, and shed the blood of 

war in peace, and put the blood of war upon his girdle that was about his loins, 

and in his shoes that were on his feet. 

 שמואל ב פרק ג
א  ַּ֤ צ  י  יֹוָאבַּ֙ )כו( ַוי  ָּ֣ ח ַמְלָאִכיםַּ֙ ַאֲחר  ד ַוִיְשַלַּ֤ ם ָדִוָ֔ ִעָּ֣ רמ  א  ַאְבנ ָ֔ ה ְוָדִוָ֖ד ל ִּ֥ ֹור ַהִסָרֹ֑ ֹו ִמבָּ֣ תָ֖ בו א  ַוָיִשִּ֥

ע:  ָיָדֶֽ
ַער לְ  ֹוך ַהַשָ֔ הו יֹוָאבַּ֙ ֶאל־תָּ֣ ַּ֤ ֹון ַוַיט  ֶמש )כז( ַוָיַָּ֤שב ַאְבנ רַּ֙ ֶחְברָ֔ הו ָשםַּ֙ ַהח ָ֔ ַּ֤ ִלי ַוַיכ  ֹו ַבֶשֹ֑ ר ִאתָ֖ ִּ֥ ַדב 

יו: ל ָאִחֶֽ ִּ֥ ם ֲעָשה־א  ָמת ְבַדָ֖  ַוָיֹּ֕

 

 שמואל ב פרק כ
אֶמר  אלַ  יֹוָאבַּ֙ )ט( ַוי ַּ֤ ֹו: ֲעָמָשָ֔ א ִלְנָשק־לֶֽ ן ֲעָמָשָ֖ ב ִבְזַקִּ֥ ין יֹוָאֵ֛ ֶחז ַיד־ְיִמִּ֥ י ַות ִּ֜ ה ָאִחֹ֑ ֹום ַאָתָ֖  ֲהָשלִּ֥
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א א ל ֶֽ ְרָצה )י( ַוֲעָמָשִ֨ יו ַאֵ֛ ָעִּ֥ ך מ  ֶמש ַוִיְשפ ִ֨ ּה ֶאל־ַהח ִּ֜ ב ַוַיכ ה֩ו ָבִ֨ ר ְבַיד־יֹוָאֵ֗ ֶרב׀ ֲאֶשָּ֣ ר ַבֶחָּ֣ ־ִנְשַמִּ֜

י: ַבע ֶבן־ִבְכִרֶֽ י ֶשִּ֥ ָ֖ ף ַאֲחר  יו ָרַדֹּ֕ י ָאִחָ֔ ת ס ְויֹוָאבַּ֙ ַוֲאִביַשָּ֣ ֹו ַוָימ ֹ֑ ָנה לָ֖  ְול א־ָשִּ֥

Even though the term “דמי מלחמה” would only apply to Avner, and not to  

Amasa with respect to how Yoav does away with them, the text in I Melachim 

appears to apply it to both of these men.  

 after stating that Moshe and Aharon (Tehillim—גם זה טעם לאמר בכל מקום שימצא אחר וידבר    .5

97:7) “Shamru Eidotav”, Ibn Ezra explains that when HaShem would speak to them 

regarding some sort of Mitzva—“VaYedaber”—it was with the assumption that they in turn 

would relay the information to the Jewish people—“Leimor”.  

Daled.  

1.    With respect to the source in Pirkei D’Rabbi Eliezer that links Avraham, Moshe and 

Moshiach via their “donkeys”: 

 Akeidat Yitzchak interprets the symbolism as representing making one’s Yetzer HaRa 

subservient to his Yetzer HaTov.  

 Abrabanel understands the symbolism as relating to wholeness in theological belief.  

2.      

 בראשית פרק כב
ם בַ  ם ַאְבָרָהִּ֜ שַּ֙ ֶאת־)ג( ַוַיְשכ ִ֨ ַַּ֖יֲחב  ֶקר ַוֶֽ ֹוב ֵ֗ רָ֔ ה  ֲחמ  ָלָ֔ י ע  ָּ֣ ֹו ַוְיַבַקעַּ֙ ֲעצ  ק ְבנֹ֑ ת ִיְצָחָּ֣ ָ֖ ֹו ְוא  י ְנָעָריוַּ֙ ִאתָ֔ ַּ֤ ח ֶאת־ְשנ  ַוִיַקָ֞

ֹו ָהֱאֹל ַמר־לִּ֥ ֹום ֲאֶשר־ָאֶֽ ֶלך ֶאל־ַהָמקָ֖    ים:קַוָיַָָּּ֣֖קם ַוי ָ֔

RaShI does not comment on this verse because the word “Chamoro” makes perfect sense 

within its own context. There is no need to resort to the Midrash to lend better 

understanding to the literal sense of the text.  

 זכריה פרק ט
יִעיַּ֙ ַבָּ֣  ֹון ָהִרַּ֙ ד ַבת־ִציֵ֗ י ְמא ִּ֜ ָּ֣ב ַעל־)ט( ִגיִלִ֨ כ  וא ָעִניַּ֙ ְור  ע הֹ֑ יק ְונֹוָשָ֖ ך ַצִדִּ֥ ךַּ֙ ָיָּ֣בֹוא ָלָ֔ ַּ֤ה ַמְלכ  ם ִהנ  ִָ֔ ֹורת ְירוָשַל ְוַעל־ ֲחמָ֔

ֹות: נֶֽ ִיר ֶבן־ֲאת   ַעָ֖

Similarly in this instance, there is no need to invoke a special interpretation of the “Chamor” 

in this verse, the phrase representing the humility of the Moshiach, and therefore RaShI 

does not invoke Pirkei D’Rabbi Eliezer. 

 שמות פרק ד
ל־ םַּ֙ ַעֶֽ יו ַוַיְרִכב  ֹו ְוֶאת־ָבָנֵ֗ ה ֶאת־ִאְשתָּ֣ ֶשִּ֜ ח מ  ר)כ( ַוִיַקִ֨ ִים ַהֲחמ ָ֔ ְרָצה ִמְצָרֹ֑ ה  ַוָיָָ֖שב ַאָּ֣ ִּ֥ ה ֶאת־ַמט  ֶשֵ֛ ח מ  ַוִיַקִּ֥

ֹו:קיָהֱאֹל  ם ְבָידֶֽ

  רש"י 
חמור המיוחד, הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק והוא שעתיד מלך  -)כ( על החמר 

 המשיח להגלות עליו, שנאמר )זכריה ט ט( עני ורוכב על חמור:

In this instance, the use of the “Heh HaYedia” in connection to “Chamor” suggests 

something special about the animal that was used, and therefore caused RaShI to invoke the 

approach of Pirkei D’Rabbi Eliezer.  

Heh.  

1)   

 דברי דוד שמות פרק ד פסוק יט
אמר ולא  ”את נפשך המבקשים“שזה מוכח מדאמר  )יט( ]כי מתו וגו'[ אלא שירדו מנכסיהם. י"מ

פירושו כי ירדו מנכסיהם וא"כ עדיין  ”כי מתו“, אלא דעדיין הם חיים ומ"ש ”את נפשך בקשואשר “

 מבקשים אלא שאין יכולת בידם לעשות עמך רע מחמת שעניים הם:
2)   One might have thought that Moshe was speaking for himself. Therefore RaShI 

is pointing out that you have to see v. 23 as a continuation of v. 22. 
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 פירוש הריב"א על התורה שמות פרשת שמות פרק ד פסוק כג

תאמר -- ”ואמרת אל פרעה“)כג( ואמר אליך שלח את עמי ויעבדני. מקרא זה מוסב למקרא שלפניו 

 :"ואמר אליך"לפרעה 
Vav. 

 בשמות 

הַּ֙  ה ֶרד ַבת־ַפְרע  ַּ֤ רַות  ץ ַעל־ַהְיא ָ֔ יהָ  ו ִלְרח ָּ֣ ֶתִּ֥ ֲער  ְלכ ָ֖  ְַנֶֽ ר ה ֶֽ ָבהַּ֙  ת ַעל־ַיָּ֣ד ַהְיא ֹ֑ ֶרא ֶאת־ַהת  ַּ֤ ַות 

וף ֹוך ַהסָ֔ ָה׃  ְבתָּ֣ ּה ַוִתָקֶחֶֽ  ַוִתְשַלִּ֥ח ֶאת־ֲאָמָתָ֖

1.   RaShI wishes the adverbial prepositional phrase “Al HaY’or” to be modifying the verb 

“VaTeired”, rather than the infinitive “LiRechotz”. Bathing can take place in all sorts of 

places, but this “going down” was specifically to the river.  

2.    Since the Ta’amim for “LiRechotz Al HaY’or”, i.e., Munach followed by Zakef Katan, are 

always paired together, to suggest that the verse should be read in a manner that would 

involve reordering these words goes against the Ta’amim assigned to them.  

3.    RaMBaN:  

 a. “Al HaY’or” = “El HaY’or” (For RaShI, if the preposition is modifying the verb “VaYeired”, 

then “El”(to)  is more appropriate than “Al” (on). 

 b. If one wishes to preserve the common understanding of “Al” then perhaps there were 

steps in the river and one can proceed to higher or lower levels within the river.  

 c. “Al Ha”Y’or” = “B’Y’or”.  

  

b. and c. work with the Ta’amim, but not a.  

Zayin.  

ה ַוָיָָּ֣שב יח ֶשִּ֜ ֶלך מ  ֹו׀ ֶאל־ֶיֶָּ֣תר  ַוי ִ֨ ְתנֵ֗ אֶמר    ח ֶֽ ְלָכה  (1לֹוַּ֙ ַוי ַּ֤ ָּ֣ אא  וָבהַּ֙  ָנֵ֗ י ְוָאשִ֨  ֶאל־ַאַחָּ֣

ִיםֲאֶשר־  ְבִמְצַרָ֔

ם  (2  עֹוָדָּ֣ ה ַהֶֽ יםְוֶאְרֶאָ֖ ֹו   ַחִיֹ֑ אֶמר ִיְתרֵ֛ ֹום׃ ַוי ַּ֧ ך ְלָשלֶֽ ִּ֥ ה ל  ֶשָ֖  ְלמ 

1.    I don’t agree with the premise of this question. The Etnachta, which marks the mid-point of 

the verse, appears under the word “Chaim” and not under “BeMitzrayim.” So the verse is 

properly divided in my view.  

2.     

ן ף ָקָטָ֔  "במצרים" <--      ָזק 

יע  "ואשובה"; "נא"; "לו"; "חתנו" <-- ַפְשָטאַּ֙  ְרִבֵ֗
Perhaps the strange arrangement of Ta’amim is due to the fact that Moshe, who was invited 

by Yitro to stay in Midian in recognition of the good deed that he performed on behalf of 

Yitro’s daughters, has to ask permission from him to be able to return to Egypt, despite 

having been Commanded to do so by HaShem.  

3.      

ֶלְך)יח(  ה  ַוי ֵּ֨ בֹמֶשֶׁ֜ ָּ֣שָׁ ָּ֣ ַויָׁ אֶמר לֹוֹ֙ א  ֹֹּ֤ ְת֗נֹו ַוי ה׀ ֶאל־ֶיֶָּ֣תר ֹחֹֽ א וְ  ֲלכָׁ הֹ֙ אָׁ נָׁ֗ ּובָׁ ה  שֹ֙ ִים ְוֶאְרֶאֶ֖ י ֲאֶשר־ְבִמְצַרַ֔ ֶאל־ַאַחָּ֣
ֹום: לֹֽ ְך ְלשָׁ ֵ֥ ה ל  אֶמר ִיְת֛רֹו ְלֹמֶשֶ֖ ֹֹּ֧ ים ַוי ם ַחִיִּ֑ ָּ֣  ַהעֹודָׁ

ֹּ֤ק)יט(  אֶמר ְיֹקוָׁ ֵֹּ֨ ֶ֖  ַוי ן ל  ָּ֣  ְךֶאל־ֹמֶשהֹ֙ ְבִמְדיַָׁ֔ ָך:ב ש  ים ֶאת־ַנְפֶשֹֽ ְמַבְקִשֶ֖ ים ַהֹֽ ִשַ֔ ֲאנָׁ ָּ֣ ל־הָׁ תּוֹ֙ כָׁ ִים ִכי־מ ֹ֙ ִּ֑  ִמְצרָׁ
אֶמר ְיֹקוָׁ֘ק ֶאל־ֹמֶש֒ה בְ  ָֹּ֣ ּוב ֶלְכְתָךֹ֙ )כא( ַוי שָּ֣ ָּ֣י  לָׁ ם ִלְפנ  ֶ֖ ָך ַוֲעִשיתָׁ ְמִתי ְביֶָׁדַ֔ ְפִתיםֹ֙ ֲאֶשר־ַשָּ֣ ל־ַהֹמֹֽ ה כָׁ ה ְרא ֗ ְימָׁ ִמְצַרַ֔

ם: ֹֽ עָׁ א ְיַשַלֶ֖ח ֶאת־הָׁ ֵֹ֥ ֹו ְול ָּ֣ק ֶאת־ִלבַ֔ ה ַוֲאִניֹ֙ ֲאַחז   ַפְרֹעִּ֑
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 מלבי"ם שמות פרשת שמות פרק ד פסוק יח
לכה וילך משה. הלך ליטול רשות מיתרו, וחז"ל אמרו שנשבע לו שלא יצא בלא רשותו, ויאמר לו א

ואשובה, ה' אמר לו לכה ואשלחך אל פרעה ואח"כ אמר לו ובאת אתה וזקני ישראל ואמרתם אליו 
וכו' ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלך ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים, שפשטות 
הדברים מורים שהיה השליחות רק שילך אל פרעה ויתרה בו שישלח את ישראל לחוג במדבר, 

א ישמע לו ואז יכה ה' בעצמו את מצרים שלא ע"י משה, וא"כ לא היה שליחותו רק על ופרעה ל
ההתראה הראשונה שיתרה את פרעה, וכן שיבשר לישראל שה' פקד אותם, ובזה כבר עשה 

ועפ"ז לא היה צריך ללכת למצרים רק על ימים אחדים, וע"כ שליחותו, כי המותר יעשה ה' בעצמו, 
ואראה העודם  מור שליחות זה ישוב למדין, ועז"א אלכה נא ואשובה וכו'היה בדעת משה שאחר שיג

חיים, שהיא הליכה לפי שעה ע"מ לשוב למדין, בפרט שאחר שמשה ברח ממצרים ע"י שהרג את 
המצרי, היה מתירא מפני גואלי הדם של המצרי שיבקשו להרגו שלהעמים הקדמונים היה חוב על 

אחר ם שבעוד יעסוק בשליחותו הבטיחו ה' כי אהיה עמך, אבל גואלי הדם לנקום נקמת הנרצח, והג
 :שיתרה בפרעה ויגמור שליחותו היה ירא משבת שם והיה בדעתו לשוב תיכף למדין

 

 


