
Parshat Shemot – Torah in Motion  D. Korobkin 
 

1. We All Ask, “Who Am I?” 
  

  שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נג סעיף טז . 1
שירד לפני התיבה, ולא יותר מדאי, אלא פעם ראשונה מסרב וכשיאמרו לו פעם שניה, לסרב מעט קודם צריך מי שאינו ש"צ קבוע 

  כלל.אינו מסרב לו ואם האומר לו שירד הוא אדם גדול, מכין עצמו כמו שרוצה לעמוד, ובפעם שלישית יעמוד. 
  

  מסכת ברכות דף לד עמוד אתלמוד בבלי  . 2
דומה  -דומה לתבשיל שאין בו מלח, ואם מסרב יותר מדאי  -צריך לסרב, ואם אינו מסרב  -גמרא. תנו רבנן: העובר לפני התיבה 

פושט את רגליו ויורד. תנו רבנן: שלשה  -פעם ראשונה יסרב, שניה מהבהב, שלישית  -לתבשיל שהקדיחתו מלח. כיצד הוא עושה 
 ומיעוטן יפה, ואלו הן: שאור, ומלח, וסרבנות. רובן קשה

 
  שפת אמת במדבר פרשת קרח שנה תרנב . 3

ות כדין כמ"ש במד' ואהרן הכהן שבחר בו הקדוש ברוך הוא עשה השיר כו'בפסוק ברית מלח עולם. דאיתא בגמ' העובר לפני התיבה 
כמ"ש קרב אל המזבח למה את בוש לכך נבחרת. וקרח שביקש מעצמו הכהונה ולא הי' לו חלק  ...כשמשח אותו מרע"ה נזדעזע כו'

ומשה רבינו ע"ה  ...בסרבנות א"א להיות כהן עובד כדכ' לא תעלה במעלות על מזבחי כמ"ש שם במדרש שלא יפסיע פסיעות גסות
  איתא שסירב יותר מדאי בסנה ולכן ניטל ממנו הכהונה כמ"ש חז"ל בפסוק אהרן אחיך הלוי שהי' ראוי להיות לוי ואתה כהן כו'.

  
  שמות (פרשת שמות) פרק ג . 4

ְׁשָלֲח֖� ֶאל־ּפַ  ה ְוֶאֽ ה ְלָכ֔ ים (י) ְוַעָּת֣ ֱא�ִה֔ אֶמר ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ָה֣ ֹ֤ ִים: (יא) ַוּי ל ִמִּמְצָרֽ י־ִיְׂשָרֵא֖ י ְבֵנֽ א ֶאת־ַעִּמ֥ ה ְוהֹוֵצ֛ י ְרֹע֑ ה ְוִכ֥ � ֶאל־ַּפְרֹע֑ י ֵאֵל֖ ִכי ִּכ֥ י ָאֹנ֔ ִמ֣
ִים: ל ִמִּמְצָרֽ י ִיְׂשָרֵא֖ יא ֶאת־ְּבֵנ֥ � ְוֶזה־ְּל�֣  אֹוִצ֛ ְהֶי֣ה ִעָּמ֔ י־ֶאֽ אֶמ֙ר ִּכֽ ֹ֙ ַעְבדּו֙ן ֶאת־ (יב) ַוּי ִים ַּתֽ יֲא֤� ֶאת־ָהָע֙ם ִמִּמְצַר֔ י� ְּבהֹוִצֽ י ְׁשַלְחִּת֑ י ָאֹנִכ֖ ָה֔אֹות ִּכ֥

ה:  ר ַהֶּזֽ ל ָהָה֥ ים ַע֖ ֱא�ִה֔   ָה֣
  שמות (פרשת שמות) פרק ד

י (י)  ה ֶאל־ְיֹקָו֘ק ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ י כְ ַוּי � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר֖� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ ד ָלׁ֖שֹון ֲאֹדָנ֒י לֹ֩א ִא֨ ה ּוְכַב֥ ַבד־ֶּפ֛
ִכי: ם ֣אֹו  ָאֹנֽ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֘ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ ק ֵאָל֗ אֶמר ְיֹקָו֜ ֹ֨ ְהֶי֣ה (יא) ַוּי � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ְיֹקָוֽק: (יב) ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ֵחֵר֔

ר: ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖   ִעם־ִּפ֔
ח: ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ י ְׁשֽ י ֲאֹדָנ֑ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ה וַ  (יג) ַוּי ק ְּבֹמֶׁש֗ ף ְיֹקָו֜ ַחר־ַא֨ ר ֑הּוא ְוַג֤ם ִהֵּנה־(יד) ַוִּיֽ ר ְיַדֵּב֖ י־ַדֵּב֥ ְעִּתי ִּכֽ י ָיַד֕ י֙� ַהֵּלִו֔ ן ָאִח֙ א ַאֲהֹר֤ ֹ֨ אֶמ֙ר ֲהל ֹ֙ ּי

ח ְּבִלּֽבֹו: � ְוָרֲא֖� ְוָׂשַמ֥ א ִלְקָראֶת֔   הּו֙א ֹיֵצ֣
  

  רשב"ם שמות (פרשת שמות) פרק ג פסוק יא . 5
ראות הללו ישכיל בפירושי זה, כי הראשונים ממני לא הבינו בו מי שרוצה לעמוד על עיקר פשוטו של מק -(יא) ויאמר משה מי אנכי 

  ...כלל כלל. משה השיב על שני דברים שאמר לו הק' ללכת אל פרעה וגם להוציא את בני ישראל על ידי מצות פרעה.
כלומר ואפילו ראוי אני ליכנס לפני פרעה שוטה אני לשאר דברים, איזה דבר המתקבל לפרעה  -וכי אוציא את בני ישראל ממצרים 

אומר לו? וכי שוטה הוא פרעה לשמוע לי לשלוח עם רב שהם עבדיו חפשים מארצו? ואיזה דבר המתקבל אומר לו שעל ידי אותו 
ם ממצרים ברשות פרעה? והק' השיב לו על ראשון ראשון ואמר כי אהיה עמך ואתן חנך בעיני המלך ותלך אל פרעה הדיבור אוציא

ומה שאת ירא לפני פרעה, וזה לך האות כי אנכי שלחתיך. הלא אתה רואה בתבערת הסנה כי שלוחו של הק' אני ולא תירא. 
  וזה האות לך הוא להיות בטוח שאהיה עמך.

  
  יא-פרשת שמות) פרק ד פסוק ימלבי"ם שמות ( . 6

(י) ויאמר משה לא איש דברים אנכי. הנביא שהוא שליח אל העם ללמדם ולהנהיגם צריך שיהיה בעל לשון ודובר צחות בענין שיכנסו 
דבריו באזני העם, כמ"ש ה' אלהים נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר, וירמיהו אמר הנה לא ידעתי דבר, וע"ז טען אחר 

רצה לשלוח אותי אל העם ללמדם ולהוכיחם היה ראוי שאהיה איש דברים ודובר צחות, ובזה בא בג' טענות: א] אם אני הנבחר שת
מאתך לשליחות הזה היה ראוי שאהיה איש דברים ובעל לשון מתולדה כמ"ש (ישעיה מח) ה' מבטן קראני וכו' וישם פי כחרב חדה, 

  ...ואני לא איש דברים אנכי מתולדה
וכבר כתב הר"ן שמה שמשה היה כבד פה וכבד לשון הי' מפעולת ה' והשגחתו, וזה כדי שידעו כולם שמה שהצליח בשליחותו אל 
ז פרעה ואל ישראל לא היה ע"י שהיה בעל לשון ומשך לב מלך ושרים ולב בני עמו בכח דבורו וצחות לשונו, כי כשהיה כבד פה ובכ"

  חלו מפניו מלך ושרים ידעו כי יד ה' עשתה זאת לא תחבולה אנושית וחלקת לשון ופתוי שפתים.
  

  ס' בית יעקב פ' שמות אות לט . 7
אמר אאמו"ר זצלה"ה מי אנכי היינו ששאל לו על יסודא דגרמי אם זה הוא עיקר חלקו ושורשו, ויש לו שייכות בהוצאה ואיזה כח נתן ו

על זה  בו השי"ת שעי"ז יוכל להוציאם. כי ליכנס לנצוח צריכים לידע אם זה הוא עיקר חלקו המיוחד לו ואז צריך האדם למסור נפשו
כמו דניאל שמסר נפשו על התפלה מחמת שזה חלקו ושורשו. וידע שעיקר הגזירה הוא רק נגדו מח' שחלקו הוא התפלה שיתפלל 

 להשי"ת ג' פעמים ביום, לכן מסר נפשו על זה. כי לגמור נצוח בעוה"ז הוא דבר קטן, ורק שידע שיגמור על עוה"ב שהוא חלקו...
    



2. Finding Our Own Straw 
 

  יז -שמות (פרשת שמות) פרק ה פסוק ו  . 1
בֶ  ת ֶּת֧ א תֹאִס֞פּון ָלֵת֨ ֹ֣ ר: (ז) ל יו ֵלאֹמֽ ם ְוֶאת־ֹׁשְטָר֖ ים ָּבָע֔ ֹום ַה֑הּוא ֶאת־ַהֹּנְגִׂש֣ ה ַּבּי֣ ו ַּפְרֹע֖ ְל֔כּו (ו) ַוְיַצ֥ ם ֵיֽ ם ֵה֚ ים ִּכְת֣מֹול ִׁשְלֹׁש֑ ן ַהְּלֵבִנ֖ ם ִלְלֹּב֥ ן ָלָע֛

ֶנת ַהְּלֵבנִ֜  ֶבן: (ח) ְוֶאת־ַמְתֹּכ֨ ם ֶּתֽ ּנּו ְוֹקְׁשׁ֥שּו ָלֶה֖ א ִתְגְר֖עּו ִמֶּמ֑ ֹ֥ ם ל ימּו ֲעֵליֶה֔ ים ְּת֤מֹול ִׁשְלֹׁש֙ם ָּתִׂש֣ ר ֵה֩ם ֹעִׂש֨ ים ים ֲאֶׁש֣ י־ִנְרִּפ֣ םִּכֽ ם  ֵה֔ ן ֵה֤ ַעל־ֵּכ֗
ּה ְוַאל־ִיְׁש  ים ְוַיֲעׂשּו־ָב֑ ה ַעל־ָהֲאָנִׁש֖ ד ָהֲעֹבָד֛ ינּו: (ט) ִּתְכַּב֧ ה ֵלא�ֵהֽ ר ֵנְלָכ֖ה ִנְזְּבָח֥ ֲעִקי֙ם ֵלאֹמ֔ יו ֹצֽ ְטָר֔ י ָהָע֙ם ְוֹׁש֣ ְצ֜אּו ֹנְגֵׂש֤ ֶקר: (י) ַוֵּי֨ ֖עּו ְּבִדְבֵרי־ָׁשֽ

ם ְל֨כּו ְק֤חּו ָלֶכ֙ם ֶּת֔  ֶבן: (יא) ַאֶּת֗ ן ָלֶכ֖ם ֶּתֽ ה ֵאיֶנִּ֛ני ֹנֵת֥ ר ַּפְרֹע֔ ה ָאַמ֣ ר ֹּכ֚ ם ֵלאֹמ֑ ע ֵמֲעֹבַדְת ַוּיֹאְמ֥רּו ֶאל־ָהָע֖ ין ִנְגָר֛ י ֵא֥ אּו ִּכ֣ ר ִּתְמָצ֑ ר: ֶבן ֵמֲאֶׁש֖ ֶכ֖ם ָּדָבֽ
ר ַּכּ֤לּו ַמעֲ  ים ֵלאֹמ֑ ים ָאִצ֣ ֶבן: (יג) ְוַהֹּנְגִׂש֖ ׁש ַלֶּתֽ ׁש ַק֖ ִים ְלֹקֵׁש֥ ֶרץ ִמְצָר֑ ם ְּבָכל־ֶא֣ ֶבן: (יד) ַוֻּיּ֗כּו (יב) ַוָּיֶ֥פץ ָהָע֖ ֹות ַהֶּתֽ ר ִּבְהי֥ ֹום ְּביֹו֔מֹו ַּכֲאֶׁש֖ ֵׂשיֶכ֙ם ְּדַבר־י֣

ל ֲאׁשֶ  ְטֵר֙י ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ם ַּגם־ְּת֖מ ֹׁשֽ ם ִלְלֹּב֙ן ִּכְת֣מֹול ִׁשְלֹׁש֔ ם ָחְקֶכ֤ ר ַמּ֡דּוַע לֹ֩א ִכִּליֶת֨ ה ֵלאֹמ֑ י ַפְרֹע֖ ם ֹנְגֵׂש֥ מּו ֲעֵלֶה֔ ְטֵר֙י ר־ָׂש֣ אּו ֹׁשֽ ֹום: (טו) ַוָּיֹב֗ ֹול ַּגם־ַהּיֽ
ה ַלֲעבָ  ה ֹכ֖ ָּמה ַתֲעֶׂש֦ ר ָל֧ ה ֵלאֹמ֑ ל ַוִּיְצֲע֥קּו ֶאל־ַּפְרֹע֖ ים ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ י� ֻמִּכ֖ נּו ֲעׂ֑שּו ְוִהֵּנ֧ה ֲעָבֶד֛ ים ָל֖ ים ֹאְמִר֥ י� ּוְלֵבִנ֛ ין ִנָּת֙ן ַלֲעָבֶד֔ ֶבן ֵא֤ י�: (טז) ֶּת֗ ֶדֽ

אֶמר  ֹ֛ �: (יז) ַוּי את ַעֶּמֽ יםְוָחָט֥ ם  ִנְרִּפ֥ יםַאֶּת֖ יֹקָוֽק: ִנְרִּפ֑ ה ַלֽ ים ֵנְלָכ֖ה ִנְזְּבָח֥ ְמִר֔ ם ֹאֽ   ַעל־ֵּכ֙ן ַאֶּת֣
  

  פרשת שמות) פרק ה פסוק חרש"י שמות ( . 2
  מן העבודה הם, לכך לבם פונה אל הבטלה וצועקים לאמר נלכה וגו': -כי נרפים 

  
  בכור שור שמות (פרשת שמות) פרק ה פסוק ח . 3

(ח) נרפים: רפה עליהם המלאכה, וחושבים איך יבטלוה לגמרי, שאם הייתה העבודה כבידה עליהם, לא היו שמים לב על הדברים 
  הללו.

 
Many clay products require the addition of other materials to add strength and durability. In the case of bricks 
in Old Testament Egypt – river clay is usually composed of very fine particles and so would dry slowly – adding 
straw would "open up" the clay, allowing it to dry more readily in the sun. In addition to aiding in drying, the 
linear nature of straw adds stability to the clay brick in much the same way that rebar or wire mesh reinforce 
modern day concrete. Bricks made without straw would break and crumble easily.1 
 

  של"ה פרשת שמות דרך חיים תוכחת מוסר . 4
לג. 'נרפים אתם נרפים על כן [אתם] אומרים [נלכה] נזבחה לה'' (שמות ה, יז). מכאן הוצאתי רמז מוסר בעבודת השם יתברך, לאותן 

שיעשה הלימוד או המצוה שמקשרין את עצמם בלימודם ובתפלתם וביתר מצות, ליתן קנס כך וכך אם לא יעשה כך וכך, שטוב יותר 
מליתן קנס. וזהו שאמר 'נרפים אתם נרפים', ואתם רוצים לתקן ליתן עבור זה לזבוח לה', אין חפץ ה' בזבח או בכיוצא בו שהוא הקנס, 

  רק ללמוד וללמד ולשמור ולעשות ולקיים ולעבוד את ה' באמת ובתמים.
  

  דברים (פרשת ואתחנן) פרק ד פסוק לא . 5
ל ַרחּום֙  י ֵא֤ א ִּכ֣ ֹ֥ י� ל ם: ַיְרְּפ�֖  ְיֹקָו֣ק ֱא�ֶה֔ ע ָלֶהֽ ר ִנְׁשַּב֖ י� ֲאֶׁש֥ ית ֲאֹבֶת֔ א ִיְׁשַּכ֙ח ֶאת־ְּבִר֣ ֹ֤ � ְול א ַיְׁשִחיֶת֑ ֹ֣   ְול

  
  דברים (פרשת וילך) פרק לא פסוק ו . 6

י� ה֚  י׀ ְיֹקָו֣ק ֱא�ֶה֗ ם ִּכ֣ יְר֥אּו ְוַאל־ַּתַעְר֖צּו ִמְּפֵניֶה֑ א ִחְז֣קּו ְוִאְמ֔צּו ַאל־ִּתֽ ֹ֥ � ל � ִעָּמ֔ ָּך: ַיְרְּפ�֖ ּוא ַהֹהֵל֣ א ַיַעְזֶבֽ ֹ֥   ְול
  

  דברים (פרשת וילך) פרק לא פסוק ח . 7
א  ֹ֥ � ל י� ֚הּוא ִיְהֶי֣ה ִעָּמ֔ � ְלָפֶנ֗ ק ֣הּוא׀ ַהֹהֵל֣ יֹקָו֞ ת: ַיְרְּפ�֖ ַוֽ א ֵתָחֽ ֹ֥ א ְול א ִתיָר֖ ֹ֥ ָּך ל ַעְזֶב֑ א ַיֽ ֹ֣   ְול

  
  פסוק לארש"י דברים (פרשת ואתחנן) פרק ד  . 8

  מלהחזיק בך בידיו. ולשון לא ירפך לשון לא יפעיל הוא, לא יתן לך רפיון, לא יפריש אותך מאצלו. -(לא) לא ירפך 
  

  כו -שמות (פרשת שמות) פרק ד פסוק כד  . 9
ח ִצּפֹ  ׁש ֲהִמיֽתֹו: (כה) ַוִּתַּק֨ ק ַוְיַבֵּק֖ הּו ְיֹקָו֔ ֶר� ַּבָּמ֑לֹון ַוִּיְפְּגֵׁש֣ י ַבֶּד֖ ים (כד) ַוְיִה֥ י ֲחַתן־ָּדִמ֛ אֶמר ִּכ֧ ֹ֕ יו ַוּת ּה ַוַּתַּג֖ע ְלַרְגָל֑ ת ְּבָנ֔ ר ַוִּתְכֹר֙ת ֶאת־ָעְרַל֣ ה ֹצ֗ ָר֜

י: (כו)  ה ִלֽ ֶרףַאָּת֖ ים ַלּמּוֽ�ת: ַוִּי֖ ן ָּדִמ֖ ה ֲחַת֥ ְמָר֔ ז ָאֽ ּנּו ָא֚   ִמֶּמ֑
  

  רשב"ם שמות (פרשת שמות) פרק ד פסוק כד . 10
 מתעצל בהליכתו ומוליך אשתו ובניו:המלאך. כי היה  -(כד) ויפגשהו י"י 

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Bricks_without_straw  


