
ה למשה"המשך הדו שיח בין הקב
4טענה מספר 

ב"י-'פסוק  י

ב"י-י', ד



__________________:טענת משה

__________________:ה"תשובת הקב

'י', ד



ה"ב
ה"ב

גםמשלשוםגםמתמול גם"'י', ד
"מאז דברך

נמצא עם משה בסנה  ' שה______ 6שלושת הזמנים שהתורה מביאה מלמדים על 
.______המתרחש ביום ' י' פס. _______הומשכנע אותו ליטול את 

.ימים______= ' מאז דברך'ו' משלשום', 'מתמול'
.ימים______עוד = ' גם'3כ "סה. ד יוםמוסיף עו–' גם'כל 
.ימים6= ימים 3+3

"כבד פה"
ולא, כשהיה קטן______ משה ברח -ם"רשב.   ____היה קשה לו –י"רש

_________________ע"ראב. נכוןבהיגוי _____ כיצד מדברים זכר 



ה"ב
ה"ב

י המקרה של  "עונה למשה עפ' ה-א"י', ד
ממנו ניצל  , המשפט על הריגת המצרי

משה
.יעזור לו גם עכשיו_____, בשעזר למשה לדבר לפני פרעה כשהיה נידון ' ה–" מי שם פה"
___________כשהדיבור כחלקח ממנו את ' מדובר על פרעה שה–" אילםישוםאו מי "
._____________מדובר על משרתיו של פרעה שלא שמעו היטב את –" או חרש"
.  _____________________מדובר על הממונים על ההריגה שלא –" או עיוור"

הוא זה שהחליט מי  ה'הוישהשם שלו הוא , אלוקים–" 'הלא אנוכי ה"–? "מי"
.הוא זה שיעשה את הצלחתו' וגם בשליחות משה לפרעה ה, ידבר ומי לא



ה"ב
ה"ב

"ביד תשלח"ג"י', ד

אהרון שכבר התגלה אליו  __________, י"עמשה אומר שעדיף שהשליחות תהיה ( 1
.'השליחות תהיה ביד מי שרגיל להיות שליח של ה. קודם__________ ב' ה

מי  , ירצה לשלוח גם בעתיד' משה אומר שעדיף שהשליחות תהיה ביד מי שאותו ה(2
(.יהושע)_________ ל________ שעתיד להכניס את 

.ישלח שליח יותר ראוי ממנו' משה מעדיף שה, באופן כללי
_________________________________:אונקלוס(3
______________________________________:ן"רמב(4



ה"ב
ה"ב

ד"י', ד
"אףויחר"

וכאן לא . רואים תוצאה מהכעס__________, כל פעם כשהתורה מזכירה : קושי
?מוזכר עונש למשה

זה מלמד אותנו שאהרן היה אמור  . _____מזכיר את אהרון כ' ה' בהמשך הפס: תירוץ
, אבל בגלל טענותיו של משה. ______ואילו משה היה אמור להיות ה, להיות לוי

.  _______הכהונה עברה ל

"הנה הוא יוצא לקראתך"
האם הכוונה שאהרון יוצא לקראת משה כבר . כלל-בדרך' עכשיו'משמעו ' הנה': קושי

?עכשיו כשמשה עדיין בסנה
.ולא עכשיו ממש, הכוונה לכשיגיע משה למצרים: תירוץ



ה"ב
ה"ב

ד"י', ד
"וראך ושמח בליבו"

מודיע לו שלא רק שאהרן לא  ' אבל ה, בו על השליחות_____ משה היה סבור שאהרן 
.אלא שהוא גם ישמח עבור משה_______, 

.____התכשיט שמונח על ה-______ הוא יזכה ל, בזכות הפרגון של אהרן



ה"ב
ה"ב

ז"ט', ד
"ודבר הוא לך"

.עם העם____ אהרן ידבר בשביל 

"יהיה לך לפה"
.קשה לו הדיבור–' כבד פה'הינו _____ משום ש_____, אהרן יסביר ויפרש את דברי 

"ואתה תהיה לו לאלוקים"
.הוא יגיד רק את מה שמשה יצווה עליו, בפועל_______ אף שאהרן יהיה זה ש

.במשמעות של אדון ומצווה לאהרון מה לומר' אלוקים'משה יהיה 



ה"ב
:תאריךה"ב

תורנ

:ית

ח"י', ד
"וישב אל יתר חותנו"

משום שנשבע לו, לעזוב את מדין_____ כדי לבקש ממנו ______ משה חוזר ל
.בלי רשותו של חותנו_____ שלא יעזוב את

.'יתר'אחד מהם הוא , שמות7ליתרו היו –" יתר"



ה"ב
ה"ב

ט"י', ד

"כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך"
.שהלשינו על משה לפרעה________ ו______ האנשים המדוברים הם 

?הרי בהמשך החומש נשמע עליהם שהם חיים: קושי
._____חשוב כ–והעני , ירדו מנכסיהם_______ ו______: תירוץ



ה"ב
ה"ב

'כ', ד
"על החמור"

?אנחנו מכירים אותו? הידיעה' למה קוראים לחמור בה: קושי
!(.אמן, במהרה בימינו)__________________________-.זהו חמור מיוחד: תירוץ

"את המטהויקחוישב ארצה מצרים "
??את המטהאיתוכ לקח "איך משה הגיע למצרים ורק אח: קושי

__________________________________________________: תירוץ


