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  ' פרק ו

   )ח�פסוקי� ב( משה על הגאולה לא' דברי ה .א �

המשי� '  וההכאב הגדול על הכבדת העבודה של ישראל לא סר ממשה

  .לדבר אליו ולחזק אותו

ר" ה ַויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה יםִקֱאלֹ ַוְיַדּבֵ   )פסוק ב( "'ֶּאל מׁשֶ

שהוא אב רחמ# , לחזק את משה ולהודיע לו' רצה ה "'אני ה"במילי� 

  .ויקיי� את הבטחותיו לאבות ולמשה ויציל את בני ישראל

ָדיֵא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב ּבְָוֵאָרא"         )גפסוק (    "ּל ׁשַ

  .' שם ה� "ל שדי�א".  נראיתי�  "וארא" �

והבטחתי לה� , "ל שדי� אני א: "אמרתי לה�, כאשר נראיתי לאבות

  .שאבר� את זרע� ואשמור עליה�

ִמי"   "ּ לֹא נֹוַדְעִתי ָלֶהם' הּוׁשְ

ואמנ� עדיי# לא קיי� את הבטחתו א� , אומר כי הבטיח לאבות' ה

  .כוונת� לקיו� ההבטחה" 'ושמי ה" המילי� .ודאי יקיימה

אוהב ה'  הבי# שהמשה.  יותר ויותרזקויאמר למשה ח' כל משפט שה

  . ג� בשעות הקשות ביותראת ישראל מתכנ# את הצלת�

ִריִתי ִאָתםְוַגם"   ּ ֲהִקֹמִתי ֶאת ּבְ

ָנַען         )פסוק ד(    "...ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ּכְ

  .עשיתי,  העמדתי�" מתיהק" �
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את  כרתי ע� האבות ברית ונשבעתי לתת לה� ולזרע�: אומר' ה

ונתתי ... בינ�והקמתי את בריתי ביני ו: "וכ� אמרתי לאברה�, האר'

�כ� ג� הבטחתי ). ח�ז, בראשית יז" (ל� ולזרע� אחרי� את אר' מגרי

  .ליצחק וליעקב

ברית ע� יצחק '  בה� כרת ה הפסוקי�חפש בחומש בראשית את 

  .)פסוק יב, פסוק ג ופרק לה, בראשית פרק כו(ויעקב 

ַמְעִתְוַגם" ָרֵאלי ֶאת ַנֲאַקת ּ ֲאִני ׁשָ ֵני ִיׂשְ   ...ּבְ

ִריִתיָוֶאְזּכֹ   )פסוק ה( "ר ֶאת ּבְ

,  מרח� על בני ישראל ומשתת) בצער�ואכמו שהאומר למשה ש' ה

הוא כח אות� וושאיננו ,  מרח� עליה� ומשתת) בצער�'הכ� ג� 

  .עתיד לגאול אות�

לחזק את בני ' מצווה אותו ה, למשה' חיזוק שאמר ההלאחר דברי 

  :מרוכ� נא. ישראל לאחר הכבדת העבודה על ידי המצרי�

ָרֵאל  ֱאֹמר ָלֵכן"   'ֲאִני הִלְבֵני ִיׂשְ

  ֶּכם ִמַתַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִיםְוהֹוֵצאִתי ֶאְת

ִּהַצְלִתי ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבָדָתםְו ּ  

ְזרֹוַע ְנטוָיה ְּוָגַאְלִתי ֶאְתֶכם ּבִ ּ...  

  )ח�ופסוק (    " ֶאְתֶכם ִלי ְלָעםְּוָלַקְחִתי

        . מורמת� "נטויה".  אציל�" וגאלתי" �
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מרח� עליה� ועתיד לקיי� את ' ר לבני ישראל שהמווה למשה מצו

  .בהל מהכבדת העבודהילכ# אינ� צריכי� לה, הבטחתו ולגאול אות�

  :  העתידהגאולהתיאור הלשוני� בדבריו השתמש בארבע לשונות ' ה

  .ולקחתי) ד. וגאלתי) ג. והצלתי) ב. והוצאתי) א

לא הסתפק שיגאל אותנו בארבע לשונות ו' מדוע הבטיח ה! חשוב

  ?בלשו# אחת

  :  הצלה גדולה יותרמתוארתבכל אחת מארבע הלשונות 

  .יוציאנו מהעינוי ומהצער של העבודה'  זו הבטחה שה� "והוצאתי"

  . ולא נעבוד כלל מ# העבודהנוליצי' הבטחה שה זו � "והצלתי"

  . מאר' מצרי�יוציאנו' הבטחה שה זו � "וגאלתי"

  .לע�ו ללהיות יקחנו ' ה –  ההבטחה הגדולה ביותר� "ולקחתי"

  )זפסוק ( "יםִקלֵֹלא  ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכםְּוָלַקְחִתי"

'  אז יקחנו ה�פסוק זה מדבר על מה שיקרה אחרי יציאת מצרי� 

  . להיות לו לע�

בו עמד כל הע� בתחתית הר סיני כאיש , הכוונה היא למת# תורה

  . לשו� ע� אחרר שלא עשהדב, תו דברי תורעמ� אתר דב' וה, אחד

אִתי ֶאת ָיִדי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ" ר ָנׂשָ   ֲאׁשֶ

ָּלֵתת ֹאָתה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק וְלַיֲעקֹב         )חפסוק (    "...ּ

  . נשבעתי–" נשאת את ידי" �

לאבות לתת ") נשאתי את ידי("אביא אתכ� אל האר' שנשבעתי 

  .אותה לה� ולבניה�
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   ) טפסוק(העם ותגובת העם דברי משה אל . ב �

ר" ן ֶאלַוְיַדּבֵ ה ּכֵ ָרֵאל  מׁשֶ ֵני ִיׂשְ   )טפסוק ( "ּבְ

       � אלו ואמר לע� ישראל דברי' מדברי המשה שמח שמחה רבה

 נויציל אות, יקיי� את הבטחותיו' ה, נוהוא רחמ# ולא שכח אות' ה(

 ונ לו לע� ויביא אותנויקח אות,  ממצרי�נויוציא, מהעבודה הקשה

  ). אר' ישראל� אל האר' הטובה 

  :נאמר? ומה היתה תגובת הע�

ה" ְמעו ֶאל מׁשֶ   "ְּולֹא ׁשָ

פקד ' הרי כבר האמינו לו שה, מדוע לא שמעו בני ישראל אל משה

  ?)כפי שנאמר בפרק ד פסוק לא(אות� 

        :על כ� עונה התורה ואומרת

ה" ִּמקֶֹצר רוַח וֵמֲעֹבָדה ָקׁשָ ּ ּ"  

ובני ישראל היו עסוקי� כל כ� בסבל , אדפרעה הכביד את העבודה מ

  .עד שלא היו יכולי� להקשיב לדבריו של משה, שנגר� לה�

בגלל , כלומר(אבל לטרדת נפש� , את עמו' מאמיני� היו שפקד ה"

  ".פנאי לשמוע אל משה) לה�(לא היה , ועמל גופ�)  הרבהטרדת�
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   )יג� י� יפסוק(אל משה ותגובת משה ' דברי ה. ג �

ר ַוְי" אֹמר'הַדּבֵ ה ּלֵ ר ֶאל ַפְרעֹה ֶמֶלך ִמְצָרִים . ֶאל ֹמׁשֶ ְּבֹא ַדּבֵ ּ  

ח ֶאת  ּלַ ָרֵאלִויׁשַ ֵני ִיׂשְ   )יא� יי�פסוק( " ֵמַאְרצֹוּבְ
  . מצווה את משה ללכת אל פרעה ולדרוש ממנו לשלח את ישראל' ה

מחזק את משה לעשות את שליחותו ומודיע לו שהוא ' בדברי� אלו ה

   ".כי אני אל� עמ�... בא עמי", שר ידבר את דבריויהיה עמו כא

  :'אול� משה שואל על דברי ה

ָרֵאלֵהן " ֵני ִיׂשְ ָמֵעִני ַפְרֹעהּבְ ְמעו ֵאַלי ְוֵאיך ִיׁשְ ְ לֹא ׁשָ         )פסוק יב(    "...ּ

אמנ� בני ישראל לא שמעו לדברי משו� שהיו שקועי� בעבודה 

 לפרעה לב של ,לעומת זאת', אבל בלב� ה� האמינו בדברי ה, הקשה

  ?וא� כ# אי� הוא ישמע לדברי,  לב רע של עובד אלילי��אב# 

ר" ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ַוְיַצֵום ֶאל ' הַוְיַדּבֵ ָרֵאלּ ֶאל מׁשֶ ֵני ִיׂשְ         )פסוק יג(    "...ּבְ

מעודדו לא , ממשי� ומצווה את משה לקיי� את השליחות' ה

  .ר#חלש מדברי פרעה ומדברי בני ישראל ומצר) אליו את אהילה

את משה ואהר# ' מצווה ה, למרות תגובת בני ישראל לדברי משה

להבי# את מצב� הקשה , להתנהג אל בני ישראל בנחת ובסבלנות

  .ולהמשי� ולדבר עמה� דברי חיזוק ועידוד, בגלל העבודה
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   )כז�ידפסוקי� (ייחוסם של משה ואהרן . ד �

ה" י ֵבית ֲאֹבָתםֵאּלֶ         )פסוק יד(    "... ָראׁשֵ

,  התורה מספרת על משפחות ראוב#�ה "ד ועד פסוק כ" ימפסוק

  ? מובאי� פסוקי� עלו כעתמדוע. שמעו# ולוי

  . ולמנות את ייחוס�פסוקי� אלו הובאו כדי לספר על משה ואהר#

מתו� שהוזקק ליחס שבטו של לוי עד משה  ":וכ� אמרו רבותינו

  ".התחיל ליחס דר� תולדות� מראוב#, בשביל משה ואהר#, ואהר#

 � לפיכ� סיפרה על שבט�,  התורה רצתה לספר על משה ואהר#:פירוש

  . מראוב#,התחילה לספר לפי הסדר, ומפני שסיפרה על לוי, שבט לוי

ֵני ֵלִוי ְלֹתְלדָֹתם ֵגְרׁשֹון וְק" מֹות ּבְ ה ׁשְ ְּוֵאּלֶ   ָּהת וְמָרִריּ

ָנה ים וְמַאת ׁשָ לׁשִ ַבע וׁשְ ֵני ַחֵיי ֵלִוי ׁשֶ ּוׁשְ ּ   )זפסוק ט( "ּּ

של בני ישראל לוי המשי� את דרכו של יעקב והיה לראש הישיבה 

  .הוא עסק בתורה ולימד את בני ישראל. באר' גוש#

לאבות ' מסתבר שלוי לימד את ישראל ג� על ההבטחות שהבטיח ה

  . שיוציא� מאר' מצרי�

בגיל , הארי� ימי� ונפטר אחרי כל אחיו', שהיה צדיק וירא ה, לוי

  .מאה שלושי� ושבע

היו גדולי� בתורה , קהת ומררי,  גרשו#�ג� שלושת בניו של לוי 

ה� היו מנהיגי הדור והדריכו את ישראל בתורה . 'וביראת ה

  .ובמעשי� טובי�

 הוא א) ו, מבי# שלושת האחי� היה קהת הגדול בחכמה ובחסידות

  . ונפטר בגיל מאה שלושי� ושלושהארי� ימי�
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  : ח"סוק י שנאמר בפפיכ, לקהת היו ארבעה בני�

        "ּ ְקָהת ַעְמָרם ְוִיְצָהר ְוֶחְברֹון ְוֻעִזיֵאלּוְבֵני"

הוא היה גדול הדור והדרי� את . בי# בני קהת בלט עמר� בצדקותו

  ).לוי(וסבו ) קהת(בדרכ� של אביו , ישראל בתורה ובמעשי� טובי�

ַּוִיַקח" הּ ּ ַעְמָרם ֶאת יֹוֶכֶבד דָֹדתֹו לֹו ְלִאׁשָ         )פסוק כ ("ּ

 ת שהיתה צדק,יוכבד בת לוי �דודה שלו  את אישהח לעמר� לק

  . המיילדתהלוא היא שפרה, 'הויראת 

? מה עשתה למע# התינוקות(יוכבד נסה לחזור על מעשיה הטובי� של 

  )?טובות היו לה  מידותאלו? הא� היתה מוכנה לסכ# את חייה

כיו# שלפני מת# תורה מותר היה , אישהעמר� לקח את דודתו ל

  . קרובות משפחהלאד� לשאת

הַּוֵתֶלד"   "... לֹו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת מׁשֶ

, לספר על בני לוי ותולדותיה� בשביל פסוק זה האריכה התורה

להוציא ' שלח האות� מפני שמשבט מיוחד זה יצאו שני המנהיגי� 

  .את בני ישראל ממצרי�

ֵאל ְוֶאְלָצָפן ְוִסְתִריּוְבֵני"   )פסוק כב( "ּ ֻעִזיֵאל ִמיׁשָ

בדר� זו . 'וזיאל הל� בדרכו של אביו קהת והיה צדיק ובטח בהג� ע

  . עד שבנו אלצפ# היה לנשיא בני הקהתי,חינ� ג� את בניו

ַּוִיַקח" ת ַעִמיָנָדב ֲאחֹות ַנְחׁשֹוןּ ַבע ּבַ   )פסוק כג( "...ּ ַאֲהרֹן ֶאת ֱאִליׁשֶ
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את אחותו של נחשו# ,  שבט יהודה� משבט המלוכה אישהאהר# לקח 

  .'איש ירא ה,  איש אמי' ולוח��ט נשיא השב

בכל לב� ואכ# ' אהר# חינ� את בניו לאהוב את ישראל ולעבוד את ה

שהיה אוהב שלו� , המיוחד בבניו היה אלעזר. בניו היו כול� צדיקי�

זכה להתמנות לכה# על כ# ו, חכ� בתורה וחסיד, ורוד) שלו� כאביו

  .אחר מות אביו אהר#לגדול 

ן ַאְוֶאְלָעָזר" הֲהֹרן ָלַקח לֹו ִמּבְ ּבֶ ּנֹות פוִטיֵאל לֹו ְלִאׁשָ ּ ּ   

ַּוֵתֶלד לֹו ֶאת ִפיְנָחס   )פסוק כה(" ...ּ

 זו אישה.  מבנות פוטיאל שהיה מזרעו של יוס)אישהאלעזר לקח 

  .'ועזרה לאלעזר בעבודת ה' היתה צדקת ויראת ה

אהב אותו ונת# לו במתנה את הכהונה ' שה,  פינחס�ה� זכו לב# צדיק 

  .לו ולזרעו עד עול� �

ר ָאַמר הּהוא" ה ֲאׁשֶ                     ּהֹוִציאו ֶאת   ָלֶהם'ּ ַאֲהרֹן ומׁשֶ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ה ְוַאֲהרֹן ...ּבְ   )פסוק כו( "ּהוא ֹמׁשֶ

מפני שהיה אחיו , לפני משה, בתחילת פסוק זה מוזכר אהר# ראשו#

ד� במש� השני� וכ# מפני שאהר# התנבא לפני בני ישראל ועוד, הגדול

�  .הרבות של עבודת הפר

דבר זה בא ללמדנו שמשה . בסו) הפסוק מוזכר משה לפני אהר#

ושניה� כאחד היו שליחי� להוצאת , ואהר# היו שווי� בחשיבות�

  .בני ישראל ממצרי�
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  ' לפרק ומקורות

ושמי מתפרש שיש בידי לקיי� : "�"רשב �  מקיי� הבטחה לאבות �' אני ה :'פסוק ב

   ".יהבטחת

אמיתי אשר אדרבה אני הוא הרחמ# ה: ")רב פניני�חומש ( � ליקוטי� רחמ� � 'אני ה

  ".בעל הרחמי� הגמורי�' כי אני ה... אי# סו) וקצה לרחמנותי

  .י" רש�  לא הראיתי לה� את קיו� ההבטחות �" לא נודעתי לה�' ושמי ה" :'פסוק ג

ד שמעת נאקת ישראל ומשתת) שלא אתה לב: " העמק דבר�על ישראל ' רחמי ה :'פסוק ה

  ".אי# אתה מרח� יותר ממני: כאומר... בצער� אלא ג� אני

: 'אור החיי� הק �  אמור לה� שרחמתי עליה� � "'בני ישראל אני הר לולכ� אמ" :'פסוק ו

   ". רחמי� וריחמתי עליה� מידתי  מידתהודיע� משמי כי "

  .ספורנו# ו"מבר,  אב# עזרא�לקיחת ישראל לע� במת� תורה  :'פסוק ז

ה להציל� בהדרגה "קבראה ה: "כלי יקר על פי �הדרגה בארבע לשונות גאולה ה

  ."מעט מעט

שהל� בזריזות להודיע לישראל על ": אברבנאל � ' השמחה של משה בסיפור דברי ה :'פסוק ט

  ."בשורת הגאולה

� "שלא כרשב, אברבנאלו #" רמב�  לא שומעי� למשה מפני טרדת� בני ישראל

  .נוספורו

  . אברבנאל�" מאמיני� היו"

   .חזקוני � "כי אני אל� עמ�" :א"פסוק י

שהג� כי בני ישראל ה� : "'אור החיי� הק על פי � הקל וחומר שעשה משה רבנו  :ב"פסוק י

נ� בפרעה כי הוא כופר אי... שה� בעלי אמונה ומכירי� מלכות שמי�... בקוצר רוח

  ."בעיקר

  .י" רש� נחת בבני ישראללדבר אל  :ג"פסוק י

  .י" רש� ..."מתו� שהוזקק" :ד"פסוק י

אבל משבט לוי : " העמק דבר�  גדלות� של בני לוי המוזכרי� בפסוקי� אלו :ה"כ� ד"פסוקים י

אלא שאי# הכתוב מונה כי א� ... כל הנמני� בפרשה זו היו מצויני� בגדולה ובמעלה

יע שאבותיה� כול� כדי להוד: "אברבנאל ."גדולי הדור שהנהיגו שררה על הציבור

  ".וחושבי שמו' היו קדושי� יראי ה
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 בניו לימדויעקב אבינו ): "ג, א� "עכוהלכות  (�" רמב�לוי נתמנה לראש ישיבה  :ז"פסוק ט

ולשמור מצוות אברה� ' ראש והושיבו בישיבה ללמד דר� ה כול� והבדיל לוי ומנהו

   ."א ישתכח הלימודשליפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי  וצוה את בניו שלא

  שהיתה לעזר גדול להליכות עולמו של" : העמק דבר�' נחס עזרה בעבודת היאשת פ :ה"פסוק כ

  ."אליעזר

  ,הקדי� אהר# למשה כי הוא גדול בשני�: " אב# עזרא� למשה  לפניאהר�הזכרת  :ו"פסוק כ

  ."ועוד כי הוא התנבא לישראל קוד� בא משה
 �יש מקומות שמקדי� אהר# למשה ויש : "י"רש – היו שווי� בחשיבות�                משה ואהר

  ".לומר ל� ששקולי� כאחד, מקומות שמקדי� משה לאהר#
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  'זפרק 

   )ז� פסוקי� א( אל משה לחזקו בשליחותו' דברי ה .א �

ה ְרֵאה ְנַתִתיך ֱאלִֹהים ְלַפְרעֹה'ה ַּויֹאֶמר" ָ ֶאל מׁשֶ   )אפסוק (    "ּ

 שמשה �האחד ": נתתי� אלהי� לפרעה" שני פירושי� למילי�  ישנ�

 שפרעה יפחד � והשני , יהיה השופט של פרעה להכותו בעשר המכות

  . ממשה כאילו הוא מלא� האלקי�

  . יש חיזוק גדול למשהאלו' בדברי ה

ָ ָאִחיך ִיְהֶיה ְנִביֶאךְוַאֲהֹרן" ָ"  

א ידבר שהו, הכוונה שאהר# יהיה למשה כמו נביא המדבר לע�

  . של משהבמקומו לפרעה 

ר ֲאַצֶוָךַּאָתה" ל ֲאׁשֶ ר ֵאת ּכָ ּ ְתַדּבֵ ּ  

ר ֶאל ַפְרעֹה ְּוַאֲהרֹן ָאִחיך ְיַדּבֵ   )בפסוק ( "...ָ

 משה ידבר בקצרה אל פרעה כפי � האחד : לפסוק זה שני פירושי�

  . ולאחריו אהר# יסביר ויבאר את דבריו לפרעה, ציוהו' שה

בלא שישמע� פרעה , בלחש'  את דברי ה משה יאמר לאהר#�השני 

  . ואהר# יאמר לפרעה את הדברי� ששמע, כלל

ה ֶאת ֵלב ַפְרעֹהַוֲאִני"   ּ ַאְקׁשֶ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים יִתי ֶאת ֹאֹתַתי ְוֶאת מֹוְפַתי ּבְ   )גפסוק ( "ְוִהְרּבֵ

וכדי שידע , רצה להקשות את לב פרעה כדי להענישו על אכזריותו' ה

        .ופתיועל ידי רוב מ' את ה
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הרי כבר אמר דברי� אלו , על כ� שיקשה את לב פרעה' מדוע חזר ה

  ? )פסוק כא, בפרק ד(למשה בלכתו לשוב מצרימה 

שלא ידאג מכ� שפרעה לא , לחזק את משה' הרצה בדברי� אלו 

  .ישלח את הע�

ָרֵאלְוהֹוֵצאִתי..."         )דפסוק ( ..."ּ ֶאת ִצְבֹאַתי ֶאת ַעִמי ְבֵני ִיׂשְ

 הצבאות � ' צבאותי' בני ישראל הוא קורא לה� את' מאהבת ה

  . המיוחדי� שלי

ר ִצָוה ַּוַיַעׂש" ֲאׁשֶ ה ְוַאֲהֹרן ּכַ ן ָעׂשו'הּ מׁשֶ         )ופסוק (    "ּ ֹאָתם ּכֵ

על א) הקושי הגדול לומר למל� הרשע והאכזר דברי� קשי� של 

  . 'התגברו משה ואהר# ועשו את מצוות ה, תוכחה וציווי

ה" ֹמִנּומׁשֶ ן ׁשְ ָנה ּבֶ ֹמִנים ׁשָ לׁש וׁשְ ן ׁשָ ָנה ְוַאֲהרֹן ּבֶ   ּים ׁשָ

ָרם ֶאל ַפְרעֹה ַדּבְ         )זפסוק  ("ּּבְ

על א) ', משה ואהר# עשו בזריזות ובמהירות את כל אשר ציוו� ה

וכ# שמחו ללכת אל ' מפני ששמחו לעשות את ציווי ה, שהיו זקני�

  . פרעה כדי להציל את אחיה� בני ישראל מ# העבדות
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   )יג�פסוקי� ח( פת התניןמו .ב �

ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאֹמר'ה ַּויֹאֶמר"         )חפסוק ( " ֶאל מׁשֶ

  . ודיבר אתו יחד ע� משה, נת# כבוד לאהר#' ה

ר ִצָוה ַּוָיֹבא" ֲאׁשֶ ה ְוַאֲהרֹן ֶאל ַפְרעֹה ַוַיֲעׂשו ֵכן ּכַ ּ מׁשֶ ּ ּ ֵלך 'הּ ְ ַוַיׁשְ ּ

ַּאֲהרֹן ֶאת ַמֵטהו ִלְפֵני ַפְרעֹה ְוִלְפֵני יןּ         )יפסוק (    " ֲעָבָדיו ַוְיִהי ְלַתּנִ

כדי להודיע לה� שהוא השולח , עשה פלא זה לעיני פרעה ועבדיו' ה

  . את משה ואהר# להוציא את בני ישראל מאר' מצרי�

מפני שאד� אחר ', התורה משבחת את משה ואהר# שעשו כדבר ה

� ,ובמיוחד לפני מל� כה אכזר, היה מפחד לומר בוודאות לפני המל

 עלול – שהבטיח פלא שכ# א� לא יקרה ה,הוא כעת יעשה פלא גדולש

  . המל� לפגוע בו וא) להרגו

שכאשר ישליכו את ', משה ואהר# בגדולת� בטחו בכל לב� בה, אול�

  . המטה הוא יהפ� לתני#

לאחר שנהפ� המטה לתני# לא התגאו משה ואהר# בהצלחת� אלא 

  . 'שמחו בכ� שקיימו את מצוות ה

ִפיםאַּוִיְקָר" ּ ַגם ַפְרעֹה ַלֲחָכִמים ְוַלְמַכׁשְ ּּ...  

יִנם ִליכו ִאיׁש ַמֵטהו ַוִיְהיו ְלַתּנִ ַּוַיׁשְ ּ ּּ         )יב� י� יאפסוק( "ּּ

היו דומי� , שהפכו מטותיה� לתניני�, הא� מעשיה� של המכשפי�

  ? למעשה משה ואהר#
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החרטומי� הפכו מטותיה� לתניני� על ידי לחשי כישו) ! ודאי שלא

  . 'ואילו משה ואהר# עשו את הפלא על ידי נס מאת ה, וטומאה

מעשה הכישו) של החרטומי� בדר� כלל מתקיי� רק לזמ# , ובנוס)

  . ולאחר מכ# חוזר הדבר לקדמותו, קצר

ּ ַמֵטה ַאֲהרֹן ֶאת ַמטָֹתםַּוִיְבַלע" ּ"  

  . בלע את כל תניני החרטומי�, שהיה לפני כ# מטה, התני# של אהר#

ואילו מעשה , מי� שמעשיה� ה� כישו) ושקרלחרטו' בכ� הראה ה

  . והוא מושל על הכל, הוא אמת' ה
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   )כה�פסוקי� יד(דם מכת  .ג �

י ֲאִני ה' ָאַמר הּכֹה" זֹאת ֵתַדע ּכִ   )פסוק יז( "...'ּ ּבְ

הוא לבדו יכול לעשות נס רק ללמד את פרעה ש' במכת ד� רצה ה

� הרשעי� והאכזריי� המעניש את המצרי, ופלא ושהוא שופט צדק

וג� את הגוי אשר יעבדו ד# : "כפי שאמר לאברה�, על מעשיה�

: כפי שאמר למשה, והוא ג� מציל את ישראל עמו מהעבודה, "אנכי

  ".והוצאתי אתכ� מתחת סבלת מצרי�"

ָיִדי ָאֹנִכי ַמִהּנֵה" ר ּבְ ַמֶטה ֲאׁשֶ ה ּבַ ּּכֶ ּ  

ְיֹאר ְוֶנֶהְפכו ְלָד ר ּבַ ַּעל ַהַמִים ֲאׁשֶ   " םּ

והרי  ,"הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המי�"כיצד משה אומר 

  ? לא משה היכה את המי� אלא אהר#

שלוחו של האד� "אבל משה אמר לו להכות ו, אמנ� אהר# היכה

  ". כמותו) נחשב(

כיו# , התורה לא סיפרה שמשה ואהר# הלכו באמת אל פרעה והתרו בו

אחר ל עוברת התורה מיד ועל כ#', שברור הדבר שה� שמעו בקול ה

  . עצמההמכהאת הציווי למשה להתרות בפרעה לתאר 

ָה ֱאֹמר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ַמְטך ֶאל מׁשֶ' הַּויֹאֶמר" ּ  

ָוְנֵטה ָיְדך ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים   )פסוק יט( "ּ ְוִיְהיו ָדם...ּ

  . הרם לכיוון� "נטה" �

  ?את משה שיטה את ידו על היאור ויכהו' מדוע לא ציוה ה
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  .הג# עליו כשהוחבא בתיבהאשר , מפני שעל משה להכיר טובה ליאור

המי� ששמרו� : אמר לו הקדוש ברו� הוא: "ל"וכ� אמרו חכמינו ז

  ". אינו די# שילקו על יד�, כשהושלכת ליאור

  . יקבלו עונש� "לקוי" �

  ?ל אלו"זכמינו איזו מידה טובה לומדי� אנו מדברי ח

לא נשיב לו , הלמי שעשה לנו טובשנכיר טובה , מידת הכרת הטוב

  .רעה אלא נתאמ' להשיב לו טובה

וג� אינ� , ולא התכוונו לעזור למשה, דוממי�ה� המי� למרות ש

התורה מלמדת אותנו מה� את , מרגישי� ומביני� א� יכו אות�

   .כיצד עלינו להתנהג ע� בני אד�ו מידת הכרת הטוב

מפני שעל יד� , א� משה נזהר שלא לפגוע אפילו במי� הדוממי�

על אחת כמה וכמה שעלינו להיזהר מאד בכבודו של , באה לו טובה

ובפרט שהוא ג� מרגיש ומצטער כאשר , אד� שהתכוו# לעזור לנו

  .עושי� לו רעה

ַּוַיֲעׂשו" ר ִצָוה הּ ֲאׁשֶ ה ְוַאֲהרֹן ּכַ ַמֶטה'ּ ֵכן מׁשֶ ּ ַוָיֶרם ּבַ ּ ּ  

ְיֹאר ְלֵעי ר ּבַ ַּוַיך ֶאת ַהַמִים ֲאׁשֶ ְ   )פסוק כ ("ֵּני ַפְרעֹה וְלֵעיֵני ֲעָבָדיוּ

  . היכה�  "ויך" �

 המל� הגדול �משה ואהר# היו צריכי� בתחילה לעמוד מול פרעה 

ולאחר מכ# ג� להכות מול עיניו את המי� מה� ,  ולהזהירו� והאדיר 

  ?כיצד לא פחדו מפרעה. הוא שותה ולהפכ� לד�



� 19 �  

 

ובטחו בו שישמור , 'משה ואהר# ידעו שה� עושי� את שליחותו של ה

  .ויג# עליה�

ַּוֵיָהְפכו" ְיֹאר ְלָדםּ ר ּבַ ל ַהַמִים ֲאׁשֶ   ...ּ ּכָ

ַּוַיֲעׂשו" ָלֵטיֶהםּ         )כב� י� כפסוק ("ּ ֵכן ַחְרֻטֵמי ִמְצַרִים ּבְ

  . הלחשים שלהם� "לטיהם" �

הא� אפשר . ג� חרטומי מצרי� הפכו מי� לד� כמו משה ואהר#

  ?ר#להשוות את מעשיה� למעשה משה ואה

החרטומי� : קיי� הבדל חשוב בכח ממנו נעשו הדברי�! לאדאי שו

 וג� � והצליחו להפו� מי� לד� , עשו מעשה שקר מכח כישו) וטומאה

 א� כעבור זמ# קצר חזר הד� �זה רק במעט מי� ורק למראה עיניי� 

  .להיות מי�

ה� הפכו את כל מימי . 'משה ואהר# עשו על פי ציווי ה, לעומת�

  . והמי� נשארו כ� שבעה ימי� ושבעה לילות, ממשמצרי� לד� 

  :וכ� נאמר, למרות הנס לא שלח פרעה את הע�

ַמע ֲאֵלֶהםַּוֶיֱחַזק"   "...ּ ֵלב ַפְרעֹה ְולֹא ׁשָ

  . חיזק את לב פרעה כדי שיקבל את עונשו על מעשיו האכזריי�' ה

ַּוַיְחְפרו" ּ תֹותּ         )פסוק כד(    "...ּ ָכל ִמְצַרִים ְסִביֹבת ַהְיֹאר ַמִים ִלׁשְ

  .שבוע של� לא שתו המצרי� מי� ובריאות� נפגעה
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�לכ#  ,המצרי� החלישו והתישו את גופ� של בני ישראל בעבודת הפר

כמו שנאמר לאברה� בברית , את גופ� של המצרי�' החליש והתיש ה

  ".וג� את הגוי אשר יעבדו ד# אנכי: "בי# הבתרי�

ַּוִיָמֵלא" ְבַעת ָיִמים ַאֲחֵרי ַהּ         )פסוק כה(    " ֶאת ַהְיֹאר'ּכֹות ה ׁשִ

הא�  ?הא� עבדו כרגיל, מה עבר על בני ישראל באות� שבעה ימי�

  ? המצרי� התשושי� יכלו לרדות בה� בפר� כבכל יו�

באות� שבעה ימי� הוקל השעבוד מעל בני ישראל כי המצרי� היו 

  .תשושי� ממכת�
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  'ז לפרק מקורות

   .י"רש �שופט ורודה  �"נתתי� אלקי� לפרעה" :'אפסוק 

  .אב# עזרא �משה כמלא� אלקי� 

משה ידבר בקצרה ואהר� ירחיב את  �" ואהר� אחי� ידבר אל פרעה... דבראתה ת" :'בפסוק 

   .י"רש � דבריו 

  ).יג, ו(# "רמב �ואהר� יאמר זאת לפרעה , משה יאמר לאהר� בלחש

לרשו� ' ואולי כי יכוו# ה" :'אור החיי� הק �מעלת� של ישראל שנקראי� צבאות  :'דפסוק 

 ומעתה לא ...כי אי# לו צבאות מיוחדי� לו כישראל, בתורה הפלגת מעלתנו אצלו

  ".המרוממי� והמעולי�, בני ישראל... אלא ' יקרא בכינוי צבאות ה

  .ספורנו � בזריזות למרות זקנת� ' עשו את ציווי ה משה ואהר� :'זפסוק 

רו כל המעשה את חב" :ב" ע סנהדרי# צטעל פי �משה  בשליחותו של היכהאהר�  :ז"יפסוק 

 �  ' הכית בו את היאור קח ביד� והלכתומט� אשר' :שנאמר, לדבר מצוה כאילו עשאו

י� וכי שניה� שו" :ובאב# עזרא". אלא כאילו עשה משה ?היכהוהלא אהר# 

  ".ומשתתפי� באות

בה ר שמות על פי, י" רש� י משה מפני הכרת הטוב ליאוריד מניעת הכאת המי� על :ט"יפסוק 

  הקדוש ברו� הואולאמר ? די משהילמה לא לקו המי� על : בי תנחו�ראמר ): "י, ט(

   .!"?אינו די# שילקו על יד�, המי� ששמרו� כשהושלכת ליאור): למשה(

:  שכתב,)כג, כ(י בפרשת יתרו " רשעל פי �הקל וחומר מהכרת הטוב למי� דוממי� 

אמרה , ומה אבני� הללו שאי# בה� דעת להקפיד על בזיונ# � חומרורי דברי� קל וה"

 �חבר� שהוא בדמות יוצר� ,  לא תנהג בה� מנהג ביזיו#�תורה הואיל ויש בה� צור

  !".ומקפיד על בזיונו על אחת כמה וכמה

, מורה נבוכי� ג(� "רמב ה�קצר וחזר לקדמותו מעשה החרטומי� היה רק לזמ�  :ב"כפסוק 

 כולו דבר בטל כי הוא מפעל דמיו# �  מעשה השדי� הוא,שהכישו): " כתב)לו

  ."�האד

�מצב והראות הואי# הדבר עומד רגע אחד באותו : "והאברבנאל הסביר לפי דבריו כ

ויאמר הרב , יג אמתתואבל מתנועע במהירות כדי שעיני בני אד� לא ישלטו להש

 עמד ,קיל אלנ� מפני שהיה עני# נס משה פעהאמ... 'אחיזת עיניי�'שזהו הנקרא 

כי לא עמדה התחבולה , החרטומי�ולא היו כ# מטות , שעות הרבה בהיותו תני#

  ". א בהר) עי#ההי
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ו) דלאחר שנפשר הכיש, ולפי הפשט באשר שדר� הכישו)): "פסוק יב(העמק דבר וב

  ."שב כל דבר להוויתו תחילה

ואפשר שיחטא אד� : " )ג, תשובה ו (�"רמב � חיזוק לב פרעה כדי שיקבל עונש : ג"פסוק כ

שיהא הפרעו# מזה , י דיי# האמתנחטא גדול או חטאי� רבי� עד שית# הדי# לפ

 � " אני אחזק את לב פרעה":  לפיכ� כתוב בתורה...שמונעי� ממנו התשובה... החוטא

נת# הדי# למנוע התשובה ... לפי שחטא מעצמו תחילה והרע לישראל הגרי� בארצו

  .'"מנוממנו עד שנפרע מ

מפני מה הביא : ")י, ש�(בה ר שמות על פי �דה ידה כנגד מיהעונש של המצרי� מ :ד"כפסוק 

 וראה .) הסיבה המובאת במדרש שונהמנ�א(" ...דהידה כנגד מימ? ה עליה# ד�"הקב

  .ג� דברי אברבנאל
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  'פרק ח

    )יא,  ח�כו , ז( צפרדעמכת  .א �

את משה להזהיר את פרעה ' ח השל, אחר שבעת הימי� של מכת ד�ל

  . מכת צפרדע� על המכה הבאה 

ה ּבֹא ֶאל ַפְרעֹה'  הַּויֹאֶמר"   )פסוק כו( ..."ֶּאל ֹמׁשֶ

" ל� אל פרעה בבקר הנה יצא המימה": במכת ד� נאמר' בציווי ה

  ".בא אל פרעה: "ואילו כא# נאמר, )פסוק טו(

  ?מהי משמעות ההבדל בי# הלשונות

ללא , אומר למשה בא אל ארמו# פרעה' הכוונה שה, "בא אל פרעה"

  . בקשת רשות ממנו

' בא אל פרעה'כל מקו� שיאמר , כלל זה ביד�": וכ� כתבו המפרשי�

הג� , יכוו# לומר לו שיכנס אל טרקלי# שלו בלא השאלת רשות

  ". )שומרי� (המלכי� שומרי הבית) כדר�(שהיו לו כמשפט ) למרות(

וכ# נדרש , רמו# פרעה ללא רשותו היא מעשה אמי' ביותרכניסה אל א

ובכה ובעמ� : "משה לדבר בתקיפות כלפי פרעה ולומר לו בלי פחד

  . כלומר אתה תהיה הראשו# שתפגע, "ובכל עבדי� יעלו הצפרדעי�

למשה על הכניסה לארמו# ללא רשות ועל דיבורו ע� פרעה ' מציווי ה

   .נדרש משה בשליחותואנו למדי� על הגבורה לה , בתקיפות

  :למשה' אמר ה, לאחר שפרעה לא נענה

ָהֹרת ַעל ַהְיֹאִרים ְוַעל " ַמֶטך ַעל ַהּנְ ֱָאֹמר ֶאל ַאֲהרֹן ְנֵטה ֶאת ָיְדך ּבְ ָּ

ָּהֲאַגִמים ְוַהַעל ֶאת ַהְצַפְרְדִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים         )פסוק א( "ּ
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הג# על מפני שהיאור , ולא את משה ציוה את אהר# לנטות ידו' ה

  .כפי שהזכרנו במכת ד�, משה ועליו להכיר לו טובה

וזאת יכול , אלא רק להרי� את המטה, לא ציוה להכות' הרי כא# הו

  ?ג� משה לעשות

  .הצפרדעי�מכת אלא , אלא שלא ההכאה היא עיקר הרעה ליאור

ּ ַאֲהרֹן ֶאת ָידֹו ַעל ֵמיֵמי ִמְצָרִים ַוַתַעל ַהְצַפְרֵדַעַּוֵיט" ּ   ) בפסוק(    "ּ

  . עלתה� "ותעל" �

כתבה , למרות שצפרדעי� רבי� לאי# ספור עלו על אר' מצרי�

לקרוא בלשו#  � שכ� דר� התורה , בלשו# יחיד" ותעל הצפרדע"התורה 

  .מי# אחדמ יחיד לקבוצה גדולה שכולה

  ?הרי הצפרדעי� כבר היו קוד� ביאור, במכת צפרדעמהו הנס 

את , קו� בו ה� חיי�הנס המרכזי היה שהצפרדעי� עזבו את המ

מקומות חמי� ויבשי� ל �ועלו על אר' מצרי� , המי� ואת הקרירות

  .הרגיל אינ� שוהי�מקומות בה� הצפרדעי� על פי טבע� , ממי�

  . נס נוס) היה שהצפרדעי� יצאו מ# היאור מיד כאשר אהר# הרי� ידו

  :וכ� נאמר, ג� המספר הרב של הצפרדעי� היה לפלא

  "ץ ִמְצָרִים ֶאת ֶאֶרַּוְתַכס"

  .סתהי כ�  "ותכס "�

 הצפרדעי� השריצו והולידו בתו� �היתה כה גדולה צפרדעי� כמות ה

  . עד שכיסו את כל אר' מצרי��המוני צפרדעי� , בדר� נס, היאור
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ה� נכנסו לחצרות , הצפרדעי� הכבידו מאד על חייה� של המצרי�

לישו# המצרי� התקשו מאד . ולבתי� בהמוניה� ולא נתנו לה� מנוח

כי כל מאכל ומשקה שרצו , התקשו מאד לאכול ולשתות, בלילה

  .לאכול או לשתות היה מלא צפרדעי�

  :פרעה קרא למשה ולאהר# ואמר לה�

ַּהְעִתירו..."   )דפסוק ( "ּ ְוָיֵסר ַהְצַפְרְדִעים' ֶאל הּ

  . ויוציא� "ויסר" . התפללו� "העתירו" �

אז הבי# ו, לא הצליחווהחרטומי� ִנסו להסיר את הצפרדעי� בעצמ� 

ועל כ# פנה אל משה ולאהר# , היכולת להסיר� מארצו' פרעה שרק לה

  .שיסורו הצפרדעי� מארצו' וביקש� שיתפללו לה

אנו , שיסיר את הצפרדעי�' להתפלל להואהר# פרעה ממשה  מבקשת

  .הוא האלקי� והוא המשגיח באר'' תחיל להבי# שההרואי� שפרעה 

י" ּ וֵמַעִמיִּמֶמּנִ ּ..."  

למילה " ממני"למדי� על פרעה מכ� שהקדי� את המילה מה אנו 

  ?"מעמי"

  .וחשב קוד� כל על עצמו, שפרעה היה גאוות# ואנוכי

ה ְלַפְרעֹה ִהְתָפֵאר ָעַלי ְלָמַתי ַאְעִתיר ְלךַּויֹאֶמר" ָ מׁשֶ ּ         )פסוק ה(    "...ּ

משה שאל את פרעה מתי להתפלל שיסורו הצפרדעי� וכשפרעה ענה 

כדי שפרעה יבי# שהצפרדעי� באו ,  לבקשתו משההסכי�, "למחר"

  . ובידו להסיר� בכל עת' ברצו# ה
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ה..." י ֵאין ּכַ ְדָבְרך ְלַמַען ֵתַדע ּכִ ַּוֹיאֶמר ּכִ ָ   )ופסוק ( "ּינוֵק ֱאלֹ'ּ

לבדו ' כדי שפרעה והמצרי� יכירו שה, שיעשה כדברו' משה בטח בה

משה ג� ידע . �שופט באר' והוא ד# את המצרי� על מעשיה� הרעי

  .רוצה להראות לכל את אהבתו וחיבתו אליו ואל עמו' שה

ה ֶאל הַּוִיְצַעק..." ה ' הַּוַיַעׂש... ' מׁשֶ ְדַבר מׁשֶ    ּכִ

ַּוָיֻמתו ַהְצַפְרְדִעים ּ   )ט�י� חפסוק(" ...ּ

אוהב את משה ' ללמדנו שה, עשה כדבר משה' התורה הדגישה שה

  .ושומע לתפילתו

רו" ַּוִיְצּבְ   )פסוק י( "ּם ֳחָמִרם ֳחָמִרם ַוִתְבַאׁש ָהָאֶרץ ֹאָתּ

  . ערמות� "חמרים".  אספו� "ויצברו" �

  ?את הצפרדעי� ליאור' מדוע לא החזיר ה

על אשר , והמצרי� יסבלו עוד) תסריח(מפני שרצה שהאר' תבאש 

  .עינו את בני ישראל וגרמו לה� סבל ללא גבול
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    )טו�פסוקי� יב( מכת כינים .ב �

ה ֱאֹמר ֶאל ַאֲהרֹן' האֶמרַּויֹ"    ֶאל מׁשֶ

ְְנֵטה ֶאת ַמְטך ְוַהך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ָ   )פסוק יב(" ...ּ

  . הכה� "הך" �

ובמכה זו , בפרעה) להזהיר(ללכת ולהתרות ' במכות הקודמות ציוה ה

, ו אותו פעמיי� שהזהירימפני שאחר, לי התראהו בלהכות ב' ציוה ה

  .ו שוב באי# תועלת להתרות, ולא שמע

ציוה דווקא את אהר# להכות את העפר ולא ' ל הסבירו שה"חכמינו ז

  ? מהי הטובה. מפני שהעפר עשה טובה למשה, את משה

ומשו� כ� לא רצה , העפר הג# על משה כשהרג את המצרי וטמנו בחול

  .תחת הטובה שעשה לו, לגרו� למשה להחזיר רעה לעפר ולהכותו' ה

וכי העפר מרגיש ומבי# כאשר ? הוכי התכוו# העפר להציל את מש

  !?מכי� אותו

, טובהעמו שעשה האד� צרי� להכיר טובה לחברו רצה ללמדנו ש' ה

שלא התכוו# לעשות טובה ואינו מרגיש במכה  �א� עפר : מקל וחומר

עשה בוודאי אי# להחזיר רעה לאד� ש, זהר ולא להכותוי לה יש�

  .טובהלחברו 

ַּוַיֲעׂשו" ְהו ַוַיך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץּ ֶאת ָידֹו ְבַמֵטּ ֵכן ַוֵיט ַאֲהרֹןּ ּ ּ  

ים ל ֲעַפר ָהָאֶרץ ָהָיה ִכּנִ ֵהָמה ּכָ ָאָדם וַבּבְ ם ּבָ ּנָ ַּוְתִהי ַהּכִ   )פסוק יג( "...ּ

  ?במה, במכה זו הנס היה גדול מבמכת צפרדע
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השריצו שלא " רק"וה� ,  הצפרדעי� היו כבר ביאור�במכת צפרדע 

הפ� את העפר '  במכה זו ה�לאו, חיות�דר� הטבע ועזבו את מקו� כ

  .כלומר שינה את הטבע לגמרי, לכיני�

ֵהָמהַּוְתִהי" ָאָדם וַבּבְ ם ּבָ ּנָ   "ּ ַהּכִ

עונש זה הביא . הכיני� הכאיבו והטרידו את המצרי� במש� כל היו�

  . על רוע לבב� ועל כ� שהעבידו את בני ישראללמצרי� ' ה

ַּוַיֲעׂשו"   ָלֵטיֶהםּ ֵכן ַהַחְרֻטִמים ּבְּ

ים ְולֹא ָיכֹלו ּנִ   )פסוק יד(" ...ְּלהֹוִציא ֶאת ַהּכִ

  . לברוא� "להוציא".  לחשי כישוף� "לטיהם" �

  .א� נסיונ� לא הצליח, ג� החרטומי� ִנסו לברוא כיני� מ# העפר

ַּויֹאְמרו" ע ֱאלֹ ַהַחְרֻטּ ִּמם ֶאל ַפְרעֹה ֶאְצּבַ   )פסוק טו( "...ים ִהואִקּ

  ? מה�, ודות בשני דברי�החרטומי� נאלצו לה

  .לבדו עושה נסי� ויכול לברוא כיני� מעפר' שה, האחד

והביא עליה� את המכה כדי להעניש אות� על , שופט צדק' שה, השני

  .מעלליה�

כי המצרי� היו עסוקי� , בני ישראל לא עבדו כרגילבאות� ימי� 

הודו ה� א) רוח� התחזקה ו, ה� הרגישו הקלה. בכיני� כל היו�

  . על חסדו ונפלאותיו'לה
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    )כח�פסוקי� טז( מכת ערוב .ג �

ּבֶֹק'ַּויֹאֶמר ה" ם ּבַ ּכֵ ה ַהׁשְ   ...ּר ְוִהְתַיֵצב ִלְפֵני ַפְרעֹה ֶאל מׁשֶ

ח ַעִמי ְוַיַעְבֻדִני'ְּוָאַמְרָת ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה ּלַ   )פסוק טז( "ּ ׁשַ

  . עמוד�  "והתיצב" �

עמוד עמידה זקופה משה לציוה את ' ההמפרשי� למדו מפסוק זה ש

  ?  זאתודמאלו מילי� בפסוק למ. ממנופחד לפני פרעה בלי ל

, פירושו בקומה זקופה" התיצב" ש� "והתיצב לפני פרעה"מהמילי� 

  .בלא פחד

ך וַבֲעָבִהְנִני..." ִליַח ּבְ ּ ַמׁשְ ֶָדיך וְבַעְמך וְבָבֶתיךָ ָ ָּ ּ   )פסוק יז(" ֶאת ֶהָערֹב ּּ

רעות סוגי� רבי� של חיות למצרי� שלח ' ה. מלשו# ערבוב" ערוב"

   .שונות מעורבבי� יחד

ן ְוִהְפֵליִתי" ַּביֹום ַההוא ֶאת ֶאֶרץ גׁשֶ ּּ  

ם ָערֹב ר ַעִמי עֵֹמד ָעֶליָה ְלִבְלִתי ֱהיֹות ׁשָ ֲּאׁשֶ   )פסוק יח( "ּ

  . נמצא� "מדע" . הבדלתי� "הפליתי" �

� כ# א, ג� במכות הקודמות היתה הבדלה בי# בני ישראל למצרי�

  ?מדוע נזכרה ההבדלה דווקא במכה זו

המכה היתה באותו מקו� ולא עברה , צפרדע וכיני�, במכות ד�

 דרכ# של חיות טר) לעבור מרחקי� � א� בערוב , למקומות רחוקי�

שחיות אלו לא ,  היה פלא גדולובמכה זו, ולא להשאר במקו� אחד

  .נכנסו לאר' גוש#
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י ֲאִני הְלַמַען"   "ֶקֶרב ָהָאֶרץ ּבְ'ּ ֵתַדע ּכִ

  . בתוך�  "בקרב" �

 �וכ� ג� תרג� אונקלוס , שולט ומושל באר'' כוונת הפסוק היא שה

 משגיח על �שולט בתו� האר' ' אני ה, "שליט בגו ארעא' אנא ה"

  .מעניש את הרשעי� ומציל את עמי ישראל, מעשי בני אד�

  .שילמדו המצרי� במכת ערוב' לימוד זה רצה ה

ְמִתי" ין ַעִמי וֵבין ַעֶמך ְפֻדְּוׂשַ ָת ּבֵ ּ   )פסוק יט(" ...ּּ

  . הבדלה� " תפד" �

מדוע , יבדיל בי# עמו ובי# מצרי�' ח שה"מכיוו# שנאמר בפסוק י

  ?התורה חוזרת על כ� שוב בפסוק שלאחריו

שלא רק לאר' גוש# לא יבוא , שהפסוק שלנו בא לחדש, התשובה היא

 לא יזיקו �  גוש# אלא ג� א� אד� מישראל יהיה מחו' לאר', הערוב

  .על א) שיזיקו למצרי� שבאותו מקו�, לו החיות
  

, מכת ערוב, שממכה זו, יש מהמפרשי� הלומדי� מכפילות הפסוקי�

  . לגמריבני ישראלמ הבודע ההפסק

את דברו בדיוק ' קיי� ה, אחרי שפרעה הוזהר ולא שלח את הע�

  ."למחר "�בזמ# שקבע 

ן ַוָיֹבא ָערֹב' הַּוַיַעׂש" יָתה ַפְרעֹה וֵבית ֲעָבָדיוּ ּכֵ ֵבד ּבֵ   )פסוק כ( "ּ ּכָ

,  שבה לא נצטוו משה ואהר# לעשות פעולה�מכה זו שונה מקודמותיה 

  .'אלא כולה נעשתה על ידי ה
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  ?מהו הנס העיקרי במכת הערוב

  . שלא לפי הטבע שלה�, לפתע, עיקר הנס היה שהחיות התנהגו

בתנאי� , ברותבדר� כלל מקומ# של החיות הוא ביערות ובמד

במכה זו יצאו החיות . ולרוב ה# בורחות מפני האד�, המתאימי� לה#

  .מ# היערות ובאו לבתי�

  . הרגיל הערבוביה שלה# יחד היתה נגד טבע#ג�

את ' ובכ� העניש ה, במכה זו פגעו החיות במצרי� באכזריות רבה

  .המצרי� על רוע לב� ואכזריות� כלפי בני ישראל

ֵחת ָהָאֶרץ ִמְפֵני ֶהָערֹב ֶאֶרץ ִמְצּוְבָכל" ַּרִים ִתׁשָ ּ ּ"  

  . תהרס� "תשחת" �

הכירו , כמו פרעה, בוודאי ג� ה�. הערוב פגע אנושות במצרי�

  .הוא השופט בקרב האר'' קי� והבינו שהובאל

על אחת כמה , הוא המשגיח בקרב האר'' א� המצרי� הודו שה

 עשה לה� ,על שראה בעניי�' הודו לה', עמו של ה, וכמה שישראל

  .נסי� והציל� מ# העבודה

, שופט אותו ומציל את ישראל'  הוא הבי# שה.פרעה נבהל מ# המכה

  .אלקיה�'  הסכי� א) לשלח� לעבוד את הוכעת

ְּלכו ִזְבחו ֵלאלֹ" ָאֶרץֵקּ   )פסוק כא( "יֶכם ּבָ

  . שחטו והקריבו� "זבחו" �

  :משה ענהאול� 
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ְֶדֶרך... ן ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ּכֵלֹא" ת ָיִמים  ׁשְּ   לׁשֶ

ר ְוָזַבְחנו ַלה ִמְדּבָ ֵּנֵלך ּבַ ּ   )כג� כב י�פסוק( "...ּינוֵק ֱאלֹ'ְ

משה לא התכוו# בדבריו אלו . באומ' לבו סירב משה לדברי פרעה

אלא רצה להראות ,  למצרי� לאחר שלושה ימי�ושובל יאישרבני ש

שאפילו לימי� מועטי� איננו , לכל את רשעותו הגדולה של פרעה

   .שלוח את בני ישראלמוכ# ל

ה ֵמִעם ַפְרעֹה ַוֶיְעַתר ֶאל הַּוֵיֵצא" ּ מׁשֶ ּ ה ' הַּוַיַעׂש .'ּ ְדַבר מׁשֶ    ּכִ

ַּפְרעֹה ֵמֲעָבָדיו וֵמַעמֹוַּוָיַסר ֶהָערֹב ִמ ּ ַאר ֶאָחד ּ   )כז�י� כופסוק(" לֹא ִנׁשְ

  . התפלל� "ויעתר" �

ה ולמחרת סר הערוב בדיוק בשע, עשה פלא לעיני כל מצרי�' ה

  .שיסור' שביקש משה מה

  ?כמו במכת צפרדע, את הערוב ולא השאיר� מתי�' מדוע הסיר ה

כדי שלא תהיה למצרי� הנאה מעורותיה# , לא השאיר את הערוב' ה

  .של החיות
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  'ח לפרק מקורות

 בהר שמות � נו עליו  על ידי משה במכת צפרדע מפני שהמי� הגמניעת הכאת היאור :'פסוק א

  .)ד, י(

שרו' , ופשוטו יש לומר: "י" רשעל פי � הכוונה למי� הצפרדע � צפרדע בלשו� יחיד :' בפסוק

  ". יחידותהצפרדעי� קורא לשו#

כי טבע הצפרע לחיות : "�"מלבי � הנס במכת צפרדע הוא שעזבו את מקו� חיות� 

וע� היות שהצפרדעי� ": אברבנאל וב". אהר# עלו אל היבשה נגד טבע�על ידיבמי� ו

  ."י� יבואו בבתי� ובחדרי משכב�במי� כדגנולדי� 

כי היא ,  אהר#על ידיהשריצה לא היתה : "�"מלבי �ההשרצה הרבה היתה ג� נס 

  ".כמו במעשה בראשית'  פקודת העל פיבריאה חדשה שהיה 

וג� התהוות  ":)על פסוק יב( �"נסי� אלו בדברי רבנו אברה� ב# הרמב' ומסוכמי� ג

ועלותו מ# המי� אל הבתי� , נס) יד אהר#(כ) לנטיה הצפרדע והתרבותו פתאו� ותי

  ."� נס בתו� נסוכיוצא בה

בזה שבידי להבטיח� שיהיה : " העמק דברעל פי � קביעת זמ� מאוחר להסרת המכה  :'פסוק ה

שאי# יכולי� לכוו# השעה קינו כמו כל הכוחות אל' תדע שאי# מעשה ה, דבר� מכוו#כ

�כבצמצו� כל ."  

אכ# כוונת משה להראותו אשר : "'אור החיי� הק �בתו לעמו להראות חי' רצו� ה

ואמר משה בא וראה ההשגחה הנכונה ושלימות החיבוב ... לחבב ידידיו' יפליא ה

  ".אומר אליו בתפילתי כי יעשה הדבר בעת אשר אקבע לו' שאעתיר לה

 נו מוב# מהפסוק ומבואר ברב� המתת הצפרדעי� באר  כדי לצער את המצרי�  :'פסוק י

ומה מתוק מאמר הדרש שהצפרדעי� שאי# הנאה בפגריה� : "�" ב# הרמבאברה�

נשארו אצל� מתי� מסריחי� את האר' ומפסידי� את האויר ומולידי� את הדבר 

  ".או את החולאי� מכה בתו� מכה

דכיו# שחטא האד� : "חזקוני � שני� בהתראה ושלישית בלא התראה: סדר המכות :ב"פסוק י

  ". ומה תועלת יש לה� בהתראתו מאחר שלא יחזור בו, תרושנה נעשה לו כהי

): ז, ש�(בה ר שמות על פיי "רש � משה בגלל הכרת הטוב על ידימניעת הכאת העפר 

 את המצרי אינו עפר שהג# עלי� כשהרגת': ה למשה"אמר לו הקב: בי תנחו�ראמר "

�   ". אהר#דיימכות אלו על ' לפיכ� לקו ג', די# שילקה על יד

כי המקרא לא יקרא אצבע : "#"רמב � 'הודעת החרטומי� במשפט הצדק של ה :ד"פסוק י

  ". ואצבע אלקי�' רק המכה הבאה מאתו בעונש תקרא יד ה, אלקי�
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 וזה טע�: ")פסוק ו(# " רמב�עמידתו הזקופה והאמיצה של משה לפני פרעה  :ז"טפסוק 

  ." רמהד כנגדו ביד שיעמו',והתייצב לפני פרעה'... 'אתוונצבת לקר'

  .י" רש�מלשו� ערבוביה " ערוב" :ז"יפסוק 

אבל זו מכה משולחת וכאשר : "#"רמב �ציו� ההבדלה שהיתה בי� ישראל למצרי�  :ח"פסוק י

 ראוי היה ,יעלו החיות ממעונות אריות ומהררי נמרי� וישחיתו כל אר' מצרי�

  ".בטבע� שיבואו ג� באר' גוש#

) א: "י"רש . שולט על האר':יונת# ותרגו� תרגו� אונקלוס �" בקרב האר ' אני ה"

  . וכ# באברבנאל". גזרתי מתקיימת בתחתוני�,  ששכינתי בשמי�על פי

שאפילו באר' מצרי�  ":#" רמב�ההבדלה בי� ישראל למצרי� ג� מחו  לאר  גוש�  :ט"פסוק י

  .ספורנו ו'אור החיי� הקוכ# כתבו ". ודי לא יזיקוהוא� ימצאו החיות איש יה

... כי ע� היות טבע ללכת החיות ביער: "אברבנאל �נס הערוב שלא פחד להכנס לעיר  :'פסוק כ

  ".הנה עתה בכח הנס ה� בעצמ� יבואו אל הבתי�, אד�� ויברחו מבני

  . העמק דבר� ואיל� הפסקת העבודה ממכה זו

  .אברבנאל על פי �  הפחד של המצרי� מישראל
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  'טפרק 

    )ז�פסוקי� א(דבר מכת  .א �

, אחרי שהכביד פרעה את לבו במכת הערוב ולא שילח את בני ישראל

  :את משה ללכת אל פרעה ולומר לו' ציוה ה

י" םּכִ ַח ְועֹוְדך ַמֲחִזיק ּבָ ּלֵ ָ ִאם ָמֵאן ַאָתה ְלׁשַ   )פסוק ב( "ּ

הקפיד על פרעה לא רק על עבודת הפר� ' מפסוק זה אפשר ללמוד שה

  ?מהו. אלא על דבר נוס)

�ונטל מה� את , החזיק את בני ישראל בארצו בכחפרעה  שעל כ

  .החרות להתנהג כרצונ�

ֲחֹמִרים '  ַיד הִהּנֵה" ּסוִסים ּבַ ֶדה ּבַ ׂשָ ר ּבַ ִמְקְנך ֲאׁשֶ ּהֹוָיה ּבְ ּ ָ  

ֵבד ְמֹאד ָקר וַבֹצאן ֶדֶבר ּכָ ּבָ ים ּבַ ְגַמּלִ ּּבַ ּ ּ   )פסוק ג( "ּ

  . רבי�המתפשטת וממיתה בעלי חיי�, דבר הוא סוג של מגפה

ָרֵאל וֵבין ִמְקֵנה ִמְצָרִים' הְוִהְפָלה" ין ִמְקֵנה ִיׂשְ   )פסוק ד( "...ּ ּבֵ

שעל א) שבהמות המצרי� , במכה זו מלבד הנס העיקרי היה נס נוס)

המגפה לא עברה אל , היו רועות בגבול אר' גוש# ע� בהמות ישראל

  .בהמות ישראל

ם" ה ' הַּוָיׂשֶ ָאֶרץ'ה מֹוֵעד ֵלאֹמר ָמָחר ַיֲעׂשֶ ּ ַהָדָבר ַהֶזה ּבָ   )פסוק ה(" ּ

אלא מכה זו נעשתה , מכה זו לא נצטוו משה ואהר# לעשות פעולהב

  .כמו במכת ערוב', כולה על ידי ה
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ּ ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ִמָמֳחָרת ַוָיָמת ּכֹל ִמְקֵנה ִמְצָרִים'הַּוַיַעׂש " ּ ּ   )פסוק ו ("ּ

  ?ות בדר� הטבעהרי מגפות רבות פורצ,  במכה זומהו הנס העיקרי

וג� , לא נשארה אפילו בהמה אחת, במגפה זו מתו כל בהמות מצרי�

  .דבר שאינו קורה במגפה רגילה, מתו כול� ברגע אחד

מכה זו היתה קשה מאד למצרי� מפני שלא נותרו לה� בהמות 

 וכ# ה� לא ,לא היה לה� בשר למאכל וחלב לשתיה, לחרישה ולמשא

  .היו יכולי� לארוג בגדי� מצמר

ַלח" ָרֵאל ַעד ֶאָחדַּוִיׁשְ ּ ַפְרעֹה ְוִהּנֵה לֹא ֵמת ִמִמְקֵנה ִיׂשְ   )פסוק ז( "...ּ

מדוע דווקא במכה זו שלח פרעה שליח לאר' גוש# ולא במכות 

  ?האחרות

ולכ# , שהרי כל הבהמות מתו יחד, מכת דבר נגמרה אחרי זמ# קצר

שכו ת ערוב וברד נמולעומת זאת מכ. יכול היה פרעה לשלוח שליח

  .כ# היה מסוכ# לשלוח שליח לעו, מספר ימי�

פרעה התקשה להאמי# שהמגפה היתה רק באר' במכת דבר , ובנוס)

משו� שבדר� הטבע מגפה מתפשטת לאזורי� נרחבי� ולא , מצרי�

  .לכ# שלח שליח לאר' גוש# לבדוק את הדבר, צרת בקו מסוי�וע

  

  

  

  



� 37 �  

 

    )יב�פסוקי� ח(שחין מכת  .ב �

ה ְוֶאל ַאֲהרֹן'ה ַּויֹאֶמר"    ֶאל מׁשֶ

ה ן וְזָרקֹו מׁשֶ ְבׁשָ ְּקחו ָלֶכם ְמלֹא ָחְפֵניֶכם ִפיַח ּכִ   )פסוק ח(" ...ּּ

  . אפר� "פיח".  תנור גדול מאד� "כבשן" �

הצליח בידו המלאה במכה זו היה שמשה ' אחד הנסי� שעשה ה

  .להחזיק ג� את מלוא חופניי� הפיח שהיה בידי אהר#

ל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְלָאָבק ַעְוָהָיה"   )פסוק ט( "...ל ּכָ

עמידתו של משה לכל פיח הגיע ממקו� ה: במכה זוי� נוספי� היו נס

  .למרות פיזורו הגדול, וכ# הפיח נותר ח�, רחבי אר' מצרי�

ַּוִיְקחו" הּ ן ַוַיַעְמדו ִלְפֵני ַפְרעֹה ַוִיְזרֹק ֹאתֹו מׁשֶ ְבׁשָ ּ ֶאת ִפיַח ַהּכִ ּּ ּ  

ָמְיָמה ַוְיִה ֵהָמהַּהׁשָ ָאָדם וַבּבְ עֹת ֹפֵרַח ּבָ ִחין ֲאַבְעּבֻ ּי ׁשְ   )פסוק י( "ּ

   . גדל� "רחפ" �

אות# קנו המצרי� מבני , השחי# היה בבני האד� וא) בבהמות

  .ישראל

  ?מה היה הנס העיקרי במכה זו

גר� לאבעבועות גדולות ) האפר(הנס העיקרי במכה זו היה שהפיח 

  . בכל הגו)מלאות ד� ומוגלה, ונפוחות על הבשר

ה� התקשו להשתמש . מכה זו הכבידה מאד על חייה� של המצרי�

ללכת , התקשו להשתמש בידיה�, באברי גופ� מפני הפצעי�

  . בגלל הפצעי� הרבי� שהיו עליה�, ברגליה� וא) לאכול
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  .למצרי� על שפצעו ופגעו בבני ישראל בעבודת הפר�' עונש זה נת# ה

הְּרֻטִמים ַלּ ָיְכלו ַהַחְולֹא" ִחין ֲעֹמד ִלְפֵני מׁשֶ ִּמְפֵני ַהׁשְ   )פסוק יא(" ...ּ

החרטומי� לא יכלו לעמוד לפני משה מפני שהיו חלשי� וכואבי� 

  . מרוב פצעיה� ולא היה לה� כח ללכת

החרטומי� ג� התביישו מאד כי ה� היו מלאי� בפצעי שחי# , בנוס)

ולכ# ה� הסתגרו , ולא הצליחו להסיר אות� מעליה� בכשפיה�

  .בבתיה�
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   )לה�פסוקי� יג(ברד מכת  .ג �

  :וכ� אמר לו, את משה אל פרעה להתרות בו פע� נוספת' שוב שלח ה
  

י" ךּכִ ל ַמֵגֹפַתי ֶאל ִלּבְ ַפַעם ַהֹזאת ֲאִני ׁשֵֹלַח ֶאת ּכָ ָ ּבַ ּ ּ   )פסוק יד(" ...ּ

  . מכותי�  "מגפתי" �

  ? נוספותמכות יחד ע� מכת ברד באו הא�, מהי כוונת הפסוק

שהיו בה סוגי� , קשה ביותרמכה כוונה היא שמכת ברד היתה ה

 גדולה וחזקה  כהמכה זו היתה. אש וקולות,  ברד� רבי� של מכות 

  .כמו כל המכות שלפניה יחד

ֲעבור" ָכל ָהָאֶרץּּבַ ֹמִני ּבְ י ֵאין ּכָ   "ּ ֵתַדע ּכִ

   . בשביל– "בעבור" �

, בה כרצונוהשולט באר' ועושה ' שאי# כמו הרצה שפרעה ילמד ' ה

  . מג# על עמו ושופט את המצרי�

ֲעבור ַהְרֹאְתך ְּואוָלם" ֲעבור זֹאת ֶהֱעַמְדִתיך ּבַ ָ ּבַ ָּ ּ ּ  

ָכל ָהָאֶרץ ִמי ּבְ ֶּאת ּכִֹחי וְלַמַען ַסֵפר ׁשְ   )פסוק טז( "ּ

  . השארתי אותך בחיים� "העמדתיך" . אבל� "ואולם" �
  

 ואת יכולתו השאיר את פרעה בחיי� כדי להראות לו את כוחו' ה

', כ� יספרו בני האד� בכל הדורות את ש� ה. לעשות פלאי� כרצונו

מצילו , שומע את צעקתו, האוהב את עמו, קי�והוא האל' יאמינו שה

  .מיד המצרי� וד# אות� במכות קשות
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ֵבד ְמֹאד ַמְמִטיר ּכִָהְנִני" ָרד ּכָ ר לֹא ָהָיה  ֵעת ָמָחר ּבָ   ֲאׁשֶ

ִמְצַרִים ְלִמ ָּכֹמהו ּן ַהיֹום ִהָוְסָדה ְוַעד ָעָתהּבְ ּ   )פסוק יח( "ּ
כלומר מיו� ,  פירושו מיו� שנבנו יסודות מצרי�"יו� הוסדה# המל"

  .שהוקמה מצרי� לא ראו אבותיה� ואבות אבותיה� ברד כבד כזה

  ֵהִניס  ְרעֹהּ ֵמַעְבֵדי ַפ' הּ ֶאת ְדַברַּהָיֵרא"

ִתים ֶאת ֲעָבָדיו ְּוֶאת ִמְקֵנהו ֶאל ַהּבָ   )פסוק כ( "ּ

  . הבריח� "הניס" . מי שפחד� "הירא" �

לא עשו זאת מתו� רצו# , עבדי פרעה שהכניסו את בהמותיה� לבתי�

  .אלא רק מתו� פחד על רכוש�, לשוב בתשובה על מעשיה�

נאמר שפרעה לקח , שכשרד) פרעה אחרי ישראל, ההוכחה לכ� היא

  ?הסוסי� מתו בדבר ובברדכל והרי . את כל רכב מצרי�

אלא שהסוסי� שלקח היו מאות� אנשי� שהכניסו את בהמותיה� 

  .וה� שנתנו את בהמותיה� כדי לרדו) אחרי ישראל, לבית�

ַמִים ַוהַּוֵיט" ה ֶאת ַמֵטהו ַעל ַהׁשָ ּ מׁשֶ ּ   ּ ָנַתן קֹלֹת וָבָרד'ּ

ַּוִתֲהַלך ֵאׁש ָאְרָצה ַוַיְמֵטר ְ ָרד ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים'ה ּ   )פסוק כג( " ּבָ

 ירדו ביחד ג� ברד כבד שלא היה � התרחש נס בתו� נס במכה זו

  . האשתא א שהמי� יכבו בל,כמוהו וג� אש בוערת בתוכו

ְַוַיך" ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרּ ָרד ּבְ ֶדה ַהּבָ ׂשָ ר ּבַ ל ֲאׁשֶ    ִּים ֵאת ּכָ

ֵהָמה   )פסוק כה(" ...ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ
  

,  אד�הברד הכבד הצליח לשבור עצי� גדולי� ולהרוג בהמות ובני

  .כיו# שברד זה ירד בגושי� גדולי� וכבדי� שירדו בחוזק רב
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ם ַרק" ר ׁשָ ן ֲאׁשֶ ֶאֶרץ גׁשֶ ָרֵאלּ ּבְ ֵני ִיׂשְ ָרדּבְ   )פסוק כו( " לֹא ָהָיה ּבָ

  ?מכה זו את ההבדלה בי# ישראל למצרי�דוקא במדוע ציינה התורה 

 על א) שאויר אר' מצרי� ואר' גוש# :במכת ברד היה פלא מיוחד

   .מפני אהבתו אותנו, את הברד מלרדת באר' גוש#' מנע ה,  הואאחד

ַלח" ה וְלַאֲהרֹןַּוִיׁשְ ּ ַפְרעֹה ַוִיְקָרא ְלמׁשֶ ּ   )פסוק כז( "ּ

 :הליכת� בחוצות מצרי� היתה לפלאא� ,  לפרעהמשה ואהר# באו

  .ה� התהלכו בתו� הברד והאש ולא הוזקו כלל

ִעים 'ּ ֲאֵלֶהם ָחָטאִתי ַהָפַעם הַּויֹאֶמר" ַּהַצִדיק ַוֲאִני ְוַעִמי ָהְרׁשָ ּ ּ"  

  ?הרי חטא בכל המכות, וכי רק הפע� פרעה חטא

'  הוא מבי# שה� אחרי מכה מופלאה זו �פרעה התכוו# לומר שהפע� 

  .שד# אותו די# אמת על מעשיו המושחתי�, דק במשפטיווצ

  : ומשה ענה, שיפסק הברד' פרעה ביקש ממשה ואהר# להתפלל אל ה

ֵצ"... ַפי ֶאל האִתיּכְ ּ ַהקֹלֹות ֶיְחָדלון'ּ ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ּכַ ּ ּ  

י ַלה ָרד לֹא ִיְהֶיה עֹוד ְלַמַען ֵתַדע ּכִ   )טפסוק כ( " ָהָאֶרץ'ְּוַהּבָ

  . יפסקון� "יחדלון" �

  ?מדוע רצה משה לצאת מ# העיר כדי להתפלל

  .אלילי�ומשה לא רצה להתפלל במקו�  אלילי�במלאה היתה העיר 

  .כה זו אנו למדי� שג� כל שאר תפילותיו של משה היו מחו' לעירממ

  .למשה' כפי שאמר ה, א� פרעה ועבדיו הכבידו לב�, ענה לתפילתו' ה
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