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 מתוקים מדבש
 

 אם עשרת המכות היו שייכים גם בעם ישראלה א.

 

ם חלק מי' המכות היו גם לרשעי ישראל. א
עיר להתבונן בפסוקי רבינו אברהם אבן עזרא ה

מן המכות חלק רק בהתורה הקדושה ש
ים לבדם ולא ישהיו למצרנתפרש בתורה 

שמוכרח לומר, שבאמת שאר כתב לישראל. ו
ה דלא המכות היו גם לישראל. וצריך ביאור שז

כתב,  )וארא(שועיב  דרשות ר"י אבן]ובכמדרשי רז"ל. 
לפי דעת רז"ל היו הכינים גם כן בישראל, אלא שלא היו ש

. ונראה לענ"ד [מצערים אותם ולמצרים היו מצערים
פשוט וברור, שדבר ה' אמת בפי רבינו ד

הראב"ע, לאמיתה של תורה, וכל דברי רבותינו 
ש השורה הראשונים היו מכוונים ברוח הקוד

עליהם, ושבעים פנים לתורה, וגם הכל אמת. 
רק שנסתר מעינינו דרך היישוב, לעשות שלום 

מה כל שיטות רבותינו בין מלאכי עליון, ה
ידון דידן, ושמא נוכל לומר בנ הקדושים.

שבאמת רשעי ישראל היה דינם כמו המצרים, 
ובפרט אותם אלו שהחזיקו בדרכי המצרים 

רע"ה. ורק בחלק  שהבכל עוז והתנגדו למ
מהמכות הראה השי"ת טובו וחסדו עם זרע 

' שישובו קדשו, וגם ניסה בזה לקרבם אליו ית
בתשובה. ועוד יש לחלק בזה בין ארץ מצרים 

]בפרט אותם שעזבו את ארץ גושן והלכו לארץ גושן 

 . ועיין.לדור אצל המצרים[

וביתר ביאור יש לומר, שהרבה מזרע ישראל, 
שראל, פי' שלא הלכו בדרכי לא הצטרפו לעם י

ל מלכות האבות הק', ולא הסכימו לקבל עו
יתה מסורת שמים, ובשורת הגאולה שה

מאבותיהם, שהם רק גרים כאן, ועתיד השי"ת 
להוציאם משם, פי' שיקבלו עול מלכותו, ולא 
הצטרפו אל משה רבינו ע"ה, ואנשים כאלו אף 
שהם מעם ישראל, אולי אינם מכונים בשם עם 

ל. ויתכן שהם סבלו קצת או הרבה ישרא
בעשרת המכות. ומכל מקום מסתבר שסבלו 

כיון שלא שעבדו בעם הרבה פחות מהמצרים, 
רשעים  לא אם כןישראל, ולא החזיקו בם. א

)וקצת רמז לזה ממה שבהם ששעבדו באחיהם 

, או שהיו שוטרים (ל כךשהוצרכו שם לכרות ברית ע
נהגו  עליהם בשיתוף פעולה עם המצרים, ולא

 כשורה אם אחיהם.

אך לעצם הערת הראב"ע, יש לומר, שבמכת 
למצרים, כיון דם אין צורך לומר שהיתה רק 

שפרט הכתוב אח"כ, ונלאו מצרים לשתות מן 
היאור, ומשמע דוקא מצרים ולא ישראל. וכן 
במכת צפרדע, שלא נאמר אלא ובבתי עבדיך 
ובעמך. ובכינים כתיב "והיה לכנים בכל ארץ 

ותהי הכנים באדם ובבהמה", וגם כן יש  מצרים
לומר דבארץ מצרים דוקא ולא בארץ גושן 

. ובערוב כתיב "בארץ מצרים" יתור הוא[ ]שאל"כ תיבות
"הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך". ובשחין 
כתיב "והיה לאבק על כל ארץ מצרים", ולא 
כתיב על כל הארץ, ובא לאפוקי ארץ גושן. 

]ע"ש לך בשדה".  ובברד כתיב "את כל אשר

. ובארבה כתיב, ומלאו בתיך ובתי כל היטב[
פול יש לומר עבדיך ובתי כל מצרים. ובדרך פל

דמכת כינים ושחין וארבה היו על הישראלים 
אשר עזבו את ארץ גושן. אמנם כל זה אינו 
מיישב לגמרי פשט לשון הכתוב, ויש לומר אין 

 מקרא יוצא מידי פשוטו.

לגרים שגיירו יעקב  אם עשרת המכות היו גם
ושמא יש לומר עוד, לפי מה שכתב יוסף. ו

 )בשער הפס'(מהאר"י  )פני דוד שמות אות ח(החיד"א 
 ,רושדמ"ש פרעה "הנה עם בני ישראל", פי

עצמם,  ישראל שהם לא ישראל, בני של העם
 והם ויעקב, יוסף שגיירו הגרים הם אלא

 בערים והיו לישראל. ונטפלים מתייחסים
 לערים. אותו העביר העם ואת ש"כמ מיוחדות



  

מהמצריים. ע"כ. ואולי  ועצום רב היו והם
אותם אנשים שנקראים "עם בני ישראל", הם 
שלקו בכמה מן המכות יחד עם מצרים. ונמצא 
שגם בזה דברי קדשו של רבינו אברהם אבן 
עזרא נאמרו ברוח הקודש, ויש להתאימם 

חכם אפי' ע"פ הסוד שגילה רבינו האר"י. תן ל
ושמתי  :לגבי מכת ערוב )יא, ב(]וע"ע בשמו"ר ויחכם עוד. 

פדות בין עמי, מלמד שהיו ישראל ראויין ללקות בזו המכה 
מביא  ב"ה"ל הקתה פדיונם המצרים, ואף לע"ונתן הקב

נתתי כפרך  'שנא ,ומשליכן לתוך גיהנם תחת ישראלכו"מ ע
ו ע"כ. וזה סיוע לדברים שנתבארמצרים כוש וסבא תחתיך. 

ת בין לשון הכתוב: "ושמתי פדובס"ד. ובזה ידוייק להפליא 
עמי ובין עמך". שכאן לא קראם הכתוב בשם בני ישראל 
אלא בשם 'עם', אותם גרים, וכמ"ש "הנה עם בני ישראל", 
דקאי על הגיורים. ולפ"ז במכה זו נעשה פלא שגם הגיורים 

 .שאינם בני ישראל, לא ניזוקו[

ע אחד המכות היו רג החיד"א הביא מרז"ל שכל
וזה פלא מצאנו בס"ד בספר פני  על ישראל.

 ברגע המכות שכל ל"רזמרו וז"ל: א )פ' בא(דוד 

 אך נצולים, היו ותכף ישראל, על באות היו קטן
 ש"וז. המכות תוקף דעת למען לכך, הוצרכו

 דייקא בכל מצרים, ארץ 'בכל' אפלה חשך ויהי
 יבנ ולכל תכף אך. שוה גזרה לישראל אף

 מתוך אלא ניכר האור דאין אור, היה ישראל
 עצמו מה ישראל שידעו בשביל רק החשך,
 מצרים, על הבאות המכות וחוזק' ה גבורות

 רגע וכמו ישראל על עולין החלו רגע כמו לכך
 וקפס הקודמין כת פירשו ובזה. מסתלקות

 המכות דלעתיד חולי, כל ממך' ה והסיר
 הלא הבתחיל ים,יהגו על הבאות מחודשות

 ויסתלקו, ישראל על יבואו רגע כמעט מזער
 מדוי כל ברם בחדשות, וזהו ,'וכו והסיר וזהו

 אתם דבמצרים ידעת אשר הרעים מצרים
 כבר כי כלל, בך ישימם לא וצערן עמקן ידעתם
ע"כ. וזה סיוע  במצרים. הייתם מאז ידעתם

לדברי הראב"ע שדבריו ברוח הקודש.

 

 מכת ברדבבמכת דבר ומתה מדוע האתון של בלעם לא ב. 

 בלעם השאיר את עבדיו ומקנהו בחוץ ומתו.
איוב שהיה ירא איתא:  )שמות ט, כ(במיוחס ליונתן 

אסף את  ,מעבדיו של פרעה ה' מדברו של
בזוה"ק שמות  ן הוא)וכו עבדיו ואת מקנהו לתוך בית

שם לבו לדברו ובלעם שלא . נג. ובשמו"ר לגבי איוב(
. ע"כ. דהואת מקנהו בש עזב את עבדיו ה', של

הביא מהאדמו"ר הפני מנחם  )פ' בלק(]ובפרדס יוסף החדש 
ששאלו את בלעם למה לא רכב  )קה.(מגור, במ"ש בסנהדרין 

על החמור, והשיב ברטיבא שדאי לי, וביאר ע"פ הנ"ל, 

. ויש לשאול מדוע הדגיש שהסוס שלו מת בברד[
את איוב ואת בלעם. ועוד, מדוע הכתוב דוקא 

את ם הרשע הקשה את ערפו כל כך והניח בלע
בהמתו בחוץ ומתה, אטו לא האמין בדבר 
משה, ושוטה גמור מי שלא יחשוש לדברי 
משה, שכבר ראו בעיניהם כמה וכמה מכות. 
ולפלפולא בעלמא י"ל, שבלעם היה מראה את 
עצמו כצדיק, ואיש מאמין ירא אלקים, וכאן 

כבוד עצמו, להראות לכולם שהוא  בשביל

יפה יק וחסיד, בא בטענה שאין זה נאה וצד
להבריח את המקנה אל הבתים, שהרי השי"ת 
אמר שימותו כל אשר בשדה, ומי שמבריח אל 
הבית הוא כסותר את רצון השי"ת או דברו ית', 
ולכן מי שהוא עבד השי"ת צריך להשאיר את 

שהרים מקנהו בשדה, הא למה זה דומה לאדון 
ם יברח ויפול את מטהו על עבדו להכותו, שא

ה בזיון לאדון. אולם כל המטה על הקיר, יש בז
זה ראה ופירש מתוך רוע ליבו, כי רצון השי"ת 
האמיתי הוא לא המכה, רק להראות את 
האמונה ולהכניע את הלב, וכל שכן כאן 
שהשי"ת מקדים להם זאת בפירוש. ובודאי 

יק למאן דהו. והוא שאין חפץ לפני השי"ת להז
ל בזכות זה, ויראו שהוא חשב שמקנהו ינצ

לא הועיל לו, אלא מקנהו מת. כי  צדיק, אבל
מי שיש לו יראת ה', יש לו שכל, שרצון השי"ת 

 רק שיכנע.



  

עוד יש לומר לפלפולא דאורייתא, דהנה ידוע 
שהאתון שנבראה בבין השמשות היתה אצל 

כמו בלעם, וזה השיג כבר בהיותו במצרים, 
אותה אתון  :)במדבר כב(שאמרו במדרש אגדה 

נבראת ביום הששי של בריאת העולם, ויעקב 
נתן לו לבלעם זה האתון, כדי שלא יתן עצה 

לא יגזרו גזירה רעה על בניו, ולא ורעה לפרעה 
. הועיל לו, אלא הוא נתן עצת הלבינים לפרעה

שאברהם מסר את  )ענף חמור(במדרש תלפיות ]ומ"ש ע"כ. 
 ,ולוי לקהת ,ללוי ויעקב ,ור שלו ליצחק, ויצחק ליעקבהחמ

. י"ל דהיינו החמור ולא האתון. ועמרם למשה ,וקהת לעמרם

. וא"כ י"ל וליעקב היה שניהם גם החמור וגם האתון[
שסבר בלעם שלא יתכן שהגזרה תהיה עליו, 
כיון שיש לו את האתון המיוחדת שעוד 
 מיועדת לתכניות של השי"ת בבריאה, ולכן

ציא רק בדוקא הוציא את בהמתו לחוץ, ולהו
כל, שהרי מראה אותה ולהכניס כל השאר לא י

בזה שהוא נכנע למשה. ולכן השאיר את כולם 
]ואף שידע בחוץ, גם את עבדיו וגם את מקנהו. 

שכולם ימותו ורק האתון תשאר, מכל מקום עשה להכעיס 
ולהתריס, שהנה האתון שלו לא תמות בברד. או שחשב 

, ולא האמין שירד שר יהיו בקרבת האתון, ינצלו אף הםשכא

 .ועל זה לא[ ברד בדיוק על זה

אם האתון של בלעם מתה במכת ברד והטעם 
ויש לומר שזו היתה סיבה נוספת לפרעה לכך. 

להכביד את לבו, שהרי האתון של בלעם היתה 
בחוץ ולא מתה בברד, ואף ששאר בעלי חיים 

נה האתון לא ה כל מקוםועבדים שלו מתו, מ
"ר. אמנם הטעם מתה, וזו שטות של יצה

שאתון זו לא היתה  שבאמת לא מתה, משום
שייכת לו אלא היתה פקדון בידו. שאין בעלות 
עליה, אלא היא מופקדת ביד מי שנצרך לה. 

והיא של השי"ת. כמו שלא שייך שמטהו של 
משה שנברא בבין השמשות, או בארה של 

 מרים, יעברו בירושה.

והנה מפורש  האתון של בלעם במכת דבר.
הנה יד ה' הויה במקנך  דבר:קרא לגבי מכת ב
בסוסים בחמרים בגמלים בבקר  'אשר בשדה'

על  )בשלח(מכילתא ]וב. ע"כ. ובצאן דבר כבד מאד
, הקשו מנין היה להם סוסים, יקח שש מאות רכבהפסוק ו

והלא כבר מתו, שנא' וימת כל מקנה מצרים, ותי' מהירא את 

גזירה  שנגזרה. הרי דבר ה' שהניס מקנהו אל הבתים[
על כמה מיני סוגי בעלי חיים שימותו. וא"כ 

ה ביד בלעם לא תשהי אתוןצריך ביאור מדוע ה
]אם היתה בשדה. ע' בפרש"י. והרמב"ן כתב שהיתה  המת

מכה גם על אשר בבית, כמ"ש וימת כל מקנה מצרים. ה

כיון שלא היתה  . א.. וצ"לושמא זהו רק כלפי הצאן[
"ת, ואינה נתונה שלו, שאתון זה בראה השי

עבור מי שישתמש לבני אדם, אלא מיועדת 
ב. שמא הקנה אותה בה בייעוד האמיתי שלה. 

לישראל אחד, מאחר שידע את מעלתה. ג. 
יעקב אע"ה נתנה לבלעם יון כש יש לומר, ועוד

הרשע עבור שלא ישטין על בניו, והוא עבר על 
. , וחזרה להיות של יעקבהתנאי, המתנה בטלה

לא ירא את דבר ה',  שלכן בלעם וא"כ י"ל
והשאיר את מקנהו בשדה, לפי שראה שבו לא 
נתקיים דבר משה, וחשב שזה לרוב מעלתו 

ן וכחו, ולכן לא נתיירא במכת הברד. ומ"מ אי
מקרא יוצא מידי פשוטו, שהיו מצרים 
שהשאירו את המקנה בחוץ, וירד עליהם 

לא היתה כאן מכה רק  ם לא כןהברד, שא
בלעם.למקנהו של 

 



 

 

 באר מים החיים

 תשובת השי"ת למשה על קושי השעבוד

משה רבינו חשב שנכשל בשליחות ונשלח אם 
 לחינם, וכעת יישלח שליח אחר

אל משה ויאמר אליו אני ה'". פירש  "וידבר אלהים
רש"י, אני ה' נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים 
לפני, ולא לחנם שלחתיך כי אם לקיים דברי 

שונים. ע"כ. ויש לשאול וכי שדברתי לאבות הרא
משה חשב שהשי"ת שלח אותו לחנם, הלא ודאי 
שהשי"ת יוציא אותם ממצרים כפי שאמר, ודבר 

משה רבינו מחמת רוב ה' לא ישוב ריקם. וצ"ל ש
ענוותנותו, הבין שאם לא יצאו מיד ממצרים כפי 
פשט דברי השי"ת, ששולח אותו לטובה, ולא 

שהוכבדה העבודה שיתגלגל על ידו כזה דבר נורא 
בעינויים קשים, זהו סימן שהוא מצידו לא זכה 
לקיים את דבר השליחות כראוי בדיוק כאשר צוה 

הברורה  השי"ת, ואז נתחזקה אצלו הידיעה
שהרגיש, שהוא הכי לא ראוי לשליחות, כי הנה 
נכשל בשליחות, ועכשיו ודאי ישלח השי"ת שליח 

. וזהו אחר, אבל לבינתיים הרי עם ישראל סובלים
שטען למה זה שלחתני, שנשלח חינם, והשיב לו 
השי"ת, שגם אם נכשל בשליחותו הלא הכל גלוי 

יים וידוע לפניו ית', ולכן השליחות "שלו" תתק
  לבסוף ולא תהיה לחנם. ודו"ק.

משה רבינו בענוותו קיבל את טענת דתן ואבירם 
 שבאמת הוא נכשל ולא ראוי להיות הגואל

דת ירז"ל שממרו . א"שה וגו'דבר אלקים אל מ"וי
"למה  ואמר ברה כנגד משה שדיבר קשותיהדין ד

הרעות לעם הזה למה זה שלחתני". והנה צ"ב 
בדברי משה, מהו "למה זה שלחתני", הרי כל 

ולא למה נשלח.  ,השאלה היא רק למה הורע להם
וצריך לבאר בס"ד, שכל זה היה טענה על עצמו, 

ננו ראוי לגאול שהנה שבעה ימים הוא התחנן שאי
את עם ישראל, שהוא הכי גרוע והכי פחות שבעם 

ל, וכל אחד ואחד מישראל יותר ראוי ממנו, ישרא
ואפילו דתן ואבירם הרשעים, ואפילו גוי רשע 

]וכלשון הרמב"ן שם: שלח נא ביד כל אשר תשלח, כי אין ושפל. 

אדם בעולם שלא יהיה הגון יותר ממני לשליחות. וזה בענותו 
ה מכל האדם אשר על פני האדמה, שלא היה מוצא את לבו הגדול

אל המלך ושיתפאר לאמר ה' שלחני, ולא על  להתגדל ולדבר

. וכאן הרגיש ישראל להוציאם ממצרים ולהיות עליהם מלך[
משה שנכשל בשליחות, ופעלו עליו דברי דתן 
ואבירם ירא ה' עליהם וישפוט אשר הבאשתם את 

כן הכל בגללו, ואילו ריחנו, וקיבל את דבריהם שא
היה הולך כל אדם אחר בשליחות השי"ת, היה 

לא את השליחות ולא היתה באה תקלה כזו על ממ
ידו. ולכאו' הכשלון כאן התחיל בזקני ישראל, 
שלא הלכו עם משה ואהרן אל פרעה, אלא נשמטו 

 .)אולי מחמת ששמעו לדתן ואבירם שג"כ היו מן השוטרים(אחד אחד 

לא ילכו במצב  וין שמשה ואהרןושמא השי"ת נתכ
את זקני  כזה לפרעה, אלא יחכו עוד עד שישדלו

ישראל לבא עמהם, וכמו שאמר השי"ת: ושמעו 
לקלך ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים 

איתא, כי  )שמו"ר ו, ב(ואמרתם אליו וגו'". ובמדרש 
העושק יהולל חכם, זה משה, עושק שעשקו אותו 

ותו, "ויאבד את לב מתנה", דתן ואבירם עירבבו א
הם  וכי תעלה על דעתך שהיה משה מתאבד, אלא

שהקניטוהו ואמרו לו ירא ה' עליכם וישפוט, ואף 
הוא מקפיד ואומר ומאז באתי אל פרעה, א"ל 
הקב"ה אני הכתבתי עליך שאתה עניו ואתה 

 מקפיד על דברי. ע"כ.

גילוי שכינה לאבות ולמשה מכח בחירתם ומשם 
 םזכו כל העול

"אני ה', וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל 
נודעתי להם". נראה שאברהם שדי ושמי ה' לא 

אבינו היה הראשון בעולם שזכה שהשי"ת כביכול 
יתגלה אליו, שהוא היה הראשון לצדיקים שזכה 
לגלות את רצון השי"ת האמיתי, שבעל הבירה 
יתגלה וינהיג את הבירה, כאשר בני האדם יזכו 

בזה. ובמשך שנים רבות הלך בחושך גדול, לחפוץ 



  

ו, ומשם השרה עד שזכה שהבורא יתגלה אלי
שכינה בכל העולם כולו, וכן זכו יצחק ויעקב 
לעבודת ה' שלימה, ולמצוא את רצונו ית' להוסיף 
שלב בגילוי השכינה, וכך זכה גם משה רבינו, ודוד 
המלך. רק שבימי האבות לא נגלה להם השי"ת 

]לכן שם משנה את הטבע עצמו. בשם אדנו"ת ש

כשיו, מכאן ועד הפרשה "וארא", שזה עיקר מה שנתחדש ע
המשכן. וכן פרשת וירא, שזכה אברהם אבינו שמאז השי"ת נראה 

. ומזה למדנו שגילוי שכינה בעולם )ע' באוחה"ק שם(אליו בתמידות 
בא על ידי בעל בחירה שזוכה לחפוץ בזה, וממנו זוכים כל העולם 

 .אחדים תחתיו[כאשר מת

השי"ת נודע כבר לישראל בזמן גלותם שפרו ורבו 
 י רבבותלריב

, ה, בפירוש השני(צ 'עמ)ספר השם כתב רבינו הרוקח ב
וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי 

וכי לא נודעתי פירוש,  ושמי ה' לא נודעתי להם,
בתמיה, אלא ודאי נודעתי להם,  ,להם לישראל

אבותיכם וכבר נודעתי להם על  וכשתאמר ה' אלקי
 ע"כ.  פריה ורביה שהיו שם לרבבות.

 ,אילו נכנע פרעה מיד היו מקבלים התורה מיד
 ומשה משיח ,וחוזרין למצרים לתקן שער הנו"ן

, שלח את עמי )שמות ז, טז( כתב בהיכל הברכה
עד  ויעבדני, ויעבדני חסר וא"ו, כי לא נכנסו בוא"ו

היה נכנע תיכף, היו  מתן תורה. כי באמת אם פרעה
דמשה  )ואת תדבר(,ורה מבחינת קרב את מקבלין הת

סיטרא דנוקבא, ואח"כ היו חוזרין למצרים לתקן 
בחינות שער החמישים, כי פרעה מלך מצרים כתר 
כולל כל המוחין והגוף, כמבואר בלק"ת, והיו 

יו מבררין מתקנין כל הניצוצין של כל המלכויות, וה
י, והיה משה משיח, והם היו עד בחינת חירות אמית

ים עד בחינת חירות כמו שיהיה לעתיד, בלע עול
המות לנצח, ולא היה כאן שום רמאות חלילה במה 
שאמרו לו דרך שלשת ימים נלך במדבר, אבל כיון 
שסירב, בהכרח להכותו עד שנטלו כל חיותו ממנו 

ק "של פסח דוומבחינתו, וכ"ה בפיוט של שביעי 
לא חסרון אמונת חכמים ששם. ע"כ. וכל זה מ

הלכו עם משה ואהרן אל פרעה, כמאמר השי"ת, 
 והלכו רק משה ואהרן לבדם.

בדברי הרמב"ן שלאבות לא נעשו ניסים של שינוי 
 הטבע רק למשה

כתב, ושמי ה' לא נודעתי להם,  )שמות ו, ג(הרמב"ן 
למשה  שלא נעשו לאבות ניסים של שינוי טבע, רק

וענין הכתוב, כי נראה לאבות ]וז"ל: רבינו נעשו ניסים כאלו. 

בשם הזה שהוא מנצח מערכות שמים ולעשות עמם נסים גדולים 
שלא נתבטל מהם מנהג העולם, ברעב פדה אותם ממות ובמלחמה 
מידי חרב, ולתת להם עושר וכבוד וכל טובה, והם ככל היעודים 

א על אדם טובה בשכר מצוה שבתורה בברכות ובקללות, כי לא תב
אם יונח האדם לטבעו או ה בעונש עבירה רק במעשה הנס, ואו רע

למזלו לא יוסיפו בו מעשיו דבר ולא יגרעו ממנו. אבל שכר כל 
התורה וענשה בעולם הזה הכל נסים והם נסתרים, יחשב בהם 

 .[לרואים שהוא מנהגו של עולם, והם באדם עונש ושכר באמת
אברהם מכבשן האש, ועפרו של וקשה, וכי הצלת 

, הם שנהפך לחיצים במלחמת המלכיםאבר
וקפיצת הר המוריה ליעקב עד בית אל, וכן מה 
יעקב נתן מקלו בירדן ונבקע, ושקיעת השמש 
שלא בזמנה, וכן בחזרתו שחזרה השמש והקדימה, 
כל אלו אינם ביטול מנהג העולם. ואולי אפשר 

כישוף,  לומר, שכל דבר שאפשר לעשותו על ידי
שלא נתן הקב"ה כח בשום אינו נחשב שינוי טבע. 

ות מעשה בראשית. ורק משה רבינו דבר לשנ
הראה נסים של שינוי טבע לגמרי, ובאמת נסים 
כאלו עליהם נאמר שתנאי התנה הקב"ה עם 
מעשה בראשית. ומה שהיהודי שותה מים והגוי 
שותה דם מאותו כוס, זה שינוי מעשה בראשית. 

רהם לא נשרף בכבשן האש, אפשר אבל מה שאב
או שמצנן  יש חומר מסויים שמגן מפני האש,ש

את האש, ונעשה נס בדרך הטבע שהגיע אצלו 
החומר הטבעי הזה. וכן החלפת חיצים בעפר, 
אפשר ע"י כישוף, וכן חלוקת הירדן, משא"כ 
קריעת ים יוסף שהיה פלא גדול להקפיא את הים 

ים, והיה שם לגמרי ואלו עוברים ביבשה ואלו ב
]ואי , מה שא"כ ע"י כישוף. שידוד מערכות הטבע

קשיא הא קשיא, שקיעת החמה שלא בזמנה ליעקב, והקדמתה 
בחזרתו לארץ ישראל. אלא דבאל"ה צ"ע כיצד היה כ"ז בטבע 
הבריאה. שהרי אין חדש תחת השמש, ומה שייך תנאי מו' ימי 

 . וצ"ע.בראשית על מהירות סיבוב השמש[

 אבות את שם ה' מתגלה אליהםכיצד ראו ה

 אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ראוא"
ה, בפירוש צ 'עמ)ספר השם וגו'". פירש רבינו הרוקח ב

הראה לאברהם וליעקב באורה מתגדלת ש הראשון(:



  

וקול בהמון ושם ה' ככתיבתו עליו, ובהתגדל 
הכבוד שנראה רשום עליו שם ה' ובתחילת גידול 
הכבוד אל שד"י. כשמתחילה נראה הכבוד בגוונים 

ופין מחולקין וקולות ואינם כי אם אחד, ונוסף ובג
זה סימן לזרעך שירבו  ,בחוזק ואומר לרואה הכבוד

ה זהו וירא ה', רואים במראות הכבוד מרא .כזה
חזקה ומראות מתגדלות ומרובות זהו אני אל 
שד"י, כמו המראות מתרבות כך פרה ורבה. וירא 
ה', ראה תחילה וסוף מראה מרובה ולפניו מלאכים, 
והמראה משונה היא מצוה ולא שהמראה מדברת 

אברהם ויעקב . שאלא שחותם וגוזר ולא יתפסל
מראה חזקה ומראות מתגדלות וראו השם על ראו 

ו וארא באל שדי, ושמי ה' אמרתי להם הכסא, זה
אני ה' הוא שמי ומקיים עניין המראות שם ה' 

 .לקיים ההבטחות

יכן כיון שהבטיח השי"ת שיביאם לארץ ישראל, ה
 נתקיימה ההבטחה

"והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי". 
מקשים, שהרי נבואה טובה אינה חוזרת לעולם, 

אבל אם הבטיח : י ה"ד()יסודי התורה פ"וכמ"ש הרמב"ם 
על טובה ואמר שיהיה כך וכך ולא באה הטובה 
שאמר בידוע שהוא נביא שקר, שכל דבר טובה 

ו חוזר, ולא מצינו שיגזור האל אפילו על תנאי אינ
שחזר בדבר טובה אלא בחרבן ראשון כשהבטיח 

. לצדיקים שלא ימותו עם הרשעים וחזר בדבריו
לא נכנסו לארץ ע"כ. וכאן הרי כולם מתו במדבר ו

 רק יהושע וכלב.

ויש לתרץ. א. שהם באו על ענני כבוד בליל הסדר 
הראשון, כמ"ש בתרגום יונתן על הפסוק ואשא 

רים "ואביא אתכם אלי". הרי אתכם על כנפי נש
שכבר באו אליו. ב. הכלל של הרמב"ם נאמר רק 

כל לדעת בנביא סתם, שכך חקק השי"ת כדי שנו
מי נביא אמת ומי לא, אבל אצל משה רבינו לא 

כך, ולכן גם נבואה טובה יכולה שלא הוצרכנו ל
להתקיים. ג. עוד יש לומר, שנבואת משה רבינו 

דבר נעלה מנבואה. ד. שאני, שאין זו נבואה אלא 
אכן לא קשיא מידי, שבאמת הדור שמתו במדבר 

סו, וכן היו רק מגיל כ' עד ס', אבל כל הזקנים נכנ
 בניהם, וכן הנשים.

הגאולה אילו היו שומעים אל משה מיד היתה 
 שלמה

"ולא שמעו אל משה". הנה אמר הכתוב שעם 
ישראל לא קבלו את דברי משה השי"ת ששלח 

נחמם ולעודדם, שהשי"ת אוהב להם ביד משה ל
אותם ורוצה בטובתם ומבטיח להושיעם ולרוממם 

. ]והיינו שהיה כאן חוסר אהבת ה', להבין שהכל לטובה[בתכלית 
התנחומים ושמא, אילו היו שומעים ומקבלים את 

היו משתנים כל סדרי היציאה ממצרים עד הגאולה 
בר ]ויש להתבונן בזה בהרבה מקומות, להבין שדהשלימה. 

מלואו, רק החסרון השי"ת יכל להתקיים תיכף וכפשוטו ממש ב

. מצדינו, אם יודעים לקיים תיכף את דבר ה' ורצונו ית' ג"כ כפשוטו[
ם והיינו שלא רק שפרעה לא רצה לשלח, אלא ע

לא רצו לצאת.  )פירוש ס' ריבוא מעם ישראל(ישראל עצמם 
ונפקא מינה מכל זה גם לגבי הגלות האחרון, 

ה תלויה במה שרוצים להגאל, פי' שהגאול
ם ומתשוקקים שתשרה שכינתו ית' בינינו, וחפצי

להיות לפניו ית' ולאור באורו ית', ולא שמעדיפים 
ה חיי חומר והנאות הבל ותעתוע. ואולי זהו מ

: אמרו לפניו רבש"ע, א, כו( דרש זוטא איכה)משאמרו רז"ל 
שמא אין חזרה לבנים, אמר להם אל תאמרו כך, 

מיד הם נגאלים,  ,דור שהוא מצפה למלכותייש 
ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים "שנאמר 
". ע"כ. דהיינו שבאחרית הימים באמת לגבולם

"ת יהיה תקוה מעם ישראל, פי' שהם יקוו שהשי
יהיה מלך עליהם. וכאן שעם ישראל לא נתרצו 
מיד, הוצרכו גם להכבדת העבודה, שיותר ישנאו 

לצאת. אך עיקר מה שלא רצו את פרעה וירצו 
לצאת היה מחמת קוצר רוח ועבודה קשה, ולכן 

את השי"ת עשה את עשרת המכות כדי לרומם 
 נפשם מן העבדות הנפשית הקשה.

שאילו היו  וכן ראינו בספורנו כאן שכתב,
מתבוננים בדבריו כאשר צווה השי"ת, היו זוכים 
לגאולה שלימה עד השלב החמישי. ע"כ. ויתכן 

שאף סדרי היציאה היו משתנים. ולכך נסמך עוד, 
מיד אחריו ויאמר ה' אל משה וגו'. ודו"ק. ויש 

לא שמעו אל משה", והרי לשאול מדוע כתיב "ו
צד משה לא היה רק שליח של השי"ת. ואולי מ

האמונה, חלילה לא היה להם שום חסרון אמונה 
בהשי"ת, אלא החסרון היה רק חסרון באמונת 



  

 רותו של משה רבינו.חכמים או בקבלת מ

 מדוע נמנו כאן ראשי האבות

ישראל  בכר ראובן בני אבתם, בית ראשי "אלה
וגו'". צריך ביאור מדוע נמנו כאן ראשי האבות. 

לש שבטים ועוד, דמדוע לא מנה הכתוב רק ש
הראשונים. ויש לומר שמנין זה הוא כיבכול כמו 
בדיקה של ההשגחה העליונה, שבשעה שהגיע 

לגאולתן של ישראל, הוצרך להוריד  העת הקרובה
בשמים שלשה נשמות גבוהות, שנים לאנשים 

שמשמשה ואחת לנשים, וזה ענין הכתובים, 
ההשגחה מאחד לאחד, היכן יש ראש בית אב 

רעו שיהיו כולם ראשי ישראל, שראוי לבחור בז
ומצאה בשבט לוי, ואת עמרם. ואז בשעה שלקח 

ת עימו, עמרם את יוכבד וכו', היה עזר השי"
ושרתה עמם השכינה. והעמידו תולדות מופלאות 

 :)ח"ב כו(אלו. שו"ר בשפתי כהן שהביא מהזוה"ק 
 איתחזון דאינון ואהרן למשה לאייתאה בגין

 ליה ולרדאה לפרעה למללא לישראל, לון לאפקא
 אשתכח לא דישראל רישיהון דבכל בגין בחוטרא,

 עגישה עד שבטים הג' אלו ונזכרו כוותייהו. ע"כ.
 הניח המרגלית את שמצא ללוי שהגיע וכיון ללוי

 השאר. ע"כ משפתי כהן.

המנויים כאן מראובן ושמעון האריכו ימים הרבה 
 יותר ממאתים ועשר שנים

ם בני ראובן בכר ישראל חנוך "אלה ראשי בית אבת
ופלוא חצרן וכרמי אלה משפחת ראובן. ובני 

בן שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול 
הכנענית אלה משפחת שמעון. ואלה שמות בני לוי 
לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע 

י גרשון לבני ושמעי ושלשים ומאת שנה. בנ
צהר וחברון ועזיאל למשפחתם. ובני קהת עמרם וי

ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה. ובני 
מררי מחלי ומושי אלה משפחת הלוי לתלדתם. 

את יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את ויקח עמרם 
אהרן ואת משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים 

ובן ומאת שנה". יש לשאול מדוע אצל בני רא
ושמעון לא כתיב שמות, אלא הם הראשים 

, ואילו אצל בני לוי כתוב אלה "שמות" בני בעצמם

לוי. ב. גם צ"ע מדוע נמנו מראובן ושמעון, אחר 
את משה ואהרן שלא בא הכתוב לייחס רק 

שבשבט לוי. ג. ועוד צ"ב מהו בכור ישראל, דמה 
עניינו לכאן. ד. ועוד צ"ב מדוע נמנו כאן שנותיהם 

 לוי קהת ועמרם, דלכאו' אין עניינו לכאן.של 

שכאשר הגיע הרצון  לכאורה, הדבריםופשט 
מלפניו ית' לגאול את ישראל, חפשה ההשגחה 

את כל  דהיינו לפעול העליונה מי מתאים לגאול
הגאולה מראשיתו לסופו ולהנהיג את תהליך 
, והשגיחה ומשמשה מראובן בכור ישראל ישראל

ועד שבט לוי, שבכל שבט ראובן ובכל שבט שמעון 
מושלם שראוי להיות מנהיג של לא נמצא משהו 

ישראל, ורק משהגיעה ההשגחה לשבט לוי מצאה 
שם את אהרן ומשה. ומה שנזכר לגבי בני לוי 

בראובן ושמעון, לפי שאלו ה שאין כן מ"שמות", 
שמשבט ראובן ושמעון רובם היו חיים עדיין, 
שמצינו שהאריכו ימים והיו משבעים זקנים. 

, )רמז תשלו(לותך כמבואר בילקוט שמעוני פ' בהע
בשם רב שמואל מרבי חנינאי כהנא גאון, וז"ל: 
"משבט ראובן העמיד, חנוך כרמי פלוא אליאב 

שמעון, ימין יכין וצחר ואהד  נמואל זכור. משבט
ושאול ונמרי. משבט לוי, עמרי חנניה נתנאל ידעא 

ובן, חנוך ופלוא בן סתרי. ולנוסח אחר שם: מרא
משמעון, ימין ואהד יכין חצרון וכרמי זכור ונמואל. 

וצוחר ושאול ונמרי. מלוי, עמרי וזתואל וחנניה 
וסתרי. ע"כ. הרי להדיא שרובם ככולם שנמנו כאן, 

שהיו משבעים נפש שירדו למצרים, היו עדיין  הגם
חיים וקיימים ויצאו ממצרים והיו משבעים זקנים. 

לו שמשבט לכן הכתוב מנאם בעצמם, משא"כ א
רו, מנה הכתוב רק את לוי שרובם כבר נפט

 שמותם, ולא אותם בעצמם. ונפלא מאד בס"ד.

השכינה  ל ידיואולי עצם המנין שזכו ונמנו ע
זה, בתורה  קו שמותיהם במניןהקדושה, וגם נחק

הקדושה, סייע להם לקדושה ולטהרה ולברכה, 
כמ"ש ה' זכרנו יברך, ולכן זכו להיות משבעים 
זקנים. ולכן נזכר שני חיי לוי וקהת ועמרם, לומר 
שכבר נפטרו, ואילו לוי או קהת או עמרם היו חיים, 

את  הנהיגהשי"ת לשייך שייבחרו מאת  בהם היה
שלא היו עודם ראויים לכך, רק  ישראל, שהם היו

 חיים.



  

 מדוע נתפרש גילם של משה ואהרן

"ומשה בן שמנים שנה ואהרון בן שלש ושמנים 
שנה בדברם אל פרעה". צריך ביאור לשם מה 
פירש הכתוב מנין שנותם דמאי נפ"מ בזה. ושמא 
אין ראוי שיהא ממונה על ישראל מי שעדין לא 

ל שידעו ישרא]ואף צריך הגיע לשיבה ולגבורות. 

. ונים עליהם הגיעו לשיבה, שאם לא כן לא הועלנו בזה[שהממ
והנה יש להעיר בענין זה, דהלא המכות היו שנה 
אחת כמשארז"ל, וא"כ כיון שהיה מרע"ה במדבר 
ארבעים שנה, ונסתלק בגיל ומאה עשרים, בע"כ 
שבעת שנגלה אליו השי"ת בסנה היה רק בן ע"ט 

עת היציאה שהיא שנה. ואין לומר דקאי על ש
עיקר שאז נתמנו מש להנהיג את ישראל, דהא ה

הכתוב מפרש "בדברם אל פרעה". וי"ל. א. שלא 
סיפר הכתוב אלא על הפעם הב' אחר הו' חדשים 
של הכבדת העבודה שחזר משה, הואיל שרק 
אח"כ מנהו השי"ת למלך על ישראל ועל פרעה. ב. 
אי נמי דשמונים שנה כאן אין הכונה שמונים 

)מה שקרוי אצלינו בן שבעים שמונים מלאות, אלא תחלת 

 , באופן שיום אחד בשנה קרוי שנה.ותשע(

 הגדרת ישראל במצרים כעובר

רז"ל אמרו שהיו ישראל במצרים כעובר, ויש לבאר 
)וכשהם יורדים יורדים עד עפר, שישראל הושפלו כל כך 

, לה(שמידת הענוה שלהם שהיא מצד הטוב שבהם הופכת לשפלות גדו
שכל חיותם ופרנסתם הם מאדוניהם עד שהרגישו 

המצרים, ולכן לא נתתו לב לברוח מארץ מצרים או 
)זולת בני אפרים, אחר זמן, שהם להלחם ולעמוד על נפשם 

היו יותר מרוממים מחמת יחוסם, וצ"ע אם כולם עבדו או שהיה מהם שנהגו 
שהיו ישראל כל אותן השנים  כמו שרים. וע"ע בילקוט בשלח רמז רכז:

ן במצרים היו יושבין בטח ושאנן ושלו, עד שבא גאון מבני בניו של ייושב

. וכיון ב"ה וכו'. ע"כ. פי' ל' שנה לפני הקץ(אפרים ואמר נגלה עלי הק
שהיו ישראל שפלים בנפשם למאד, היה מוכרח 
לעשות דברים רבים כדי לרוממם, ומה"ט נתקררו 

עבוד את בדעתם מחמת הערב רב שאמרו טוב לנו 
דו'. ולכן לא הגדירו זאת רז"ל כעבד, כיוון מצרים וכ

)ור' מאיר שאול יצ"ו העיר, שמשמעות שהיה זה יותר מעבד. 

לשון הכתוב שהיו ישראל חורשים בשדה במקום שוורים שהיה עול 
המחרישה עליהם ואין לך בזיון מזה. וכתיב "ובכל" עבודה בשדה. ומשמע 

שהיו שפלים כ"כ, הוא  מר ולבנים. והטעםבכתוב שם שזהו קשה יותר מחו
בצירוף טוב טבעם של ישראל קדושים שטבוע בהם ענווה גדולה, ורק 

 .שכאשר אינם עובדי השי"ת נעשה מזה שפלות(

 בראשית דרכם נצטוו ישראל על שילוח עבדים

 וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל"
כאן ' לא נצטוו ואל פרעה מלך מצרים". לכאו

]ודוחק לומר ל עם ישראל אלא רק על פרעה. מצוות ע

דקאי על המצוה שיבואו זקני ישראל עמם יחד לפרעה. וגם צ"ע 

ר"ה פ"ג )ירושלמי . ובאם היה זה מצוה על הזקנים או רשות[

על מה ציום על פרשת איתא על פס' זה,  ה"ה(
לא נענשו  ,שילוח עבדים. ואתיא כדא"ר הילא

)ירמיה . הה"ד םשילוח עבדי אלא על פרשתישראל 

מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי  לד(
אנכי כרתי ברית את . ובירמיה שם נאמר: וגו'

אבותיכם ביום הוצאי אותם מארץ מצרים מבית 
וגו', ולא שמעו וגו',  מקץ שבע שנים ,עבדים לאמר

הנני קרא לכם דרור נאם ה' אל החרב אל לכן וגו', 
וצריך ביאור למה נענשו כ"כ,  ו'.וג ואל הרעבהדבר 

אלא שהיה זה תנאי ליציאת מצרים, כיון שיצאו 
קודם זמנם מכח מה שקבלו ע"ע עמ"ש, ונעשו 
ממלכת כהנים, וממילא א"א להשתעבד בשר של 
מלך, לא כן כאשר הם עצמם משתעבדים איש 

]ועי"ל דשמא העונש על הפרת הברית . )אף שיש חילוק(באחיו 

כל מצוה שנצטוו ישראל  )לח:( קידושיןצמו. וע"ע בעל העוון ע ולא
חוץ מן השמטת כספים "י, כניסתן לארץ אינה נוהגת אלא באאחר 

. ומבואר שנצטוו לאחר שנכנסו לארץ. וי"ל. ובמשך ושילוח עבדים
חכמה כאן כ', דשמא שבט ראובן שמעון ולוי היו מהם הרבה בני 

, (נשא פרשה יג ב"ר)במד במצריםהנהיגו שררה הם שחורין ושרים, 
ומהם היו בני חורין הרבה שמשתעבדים בישראל הנמכרים להם 

 .ממשלת פרעה[
גאולת ישראל ממצרים בזכות יצחק ששינה שמו 

 מישחק ליצחק

בעוד שהיו , )פ' שמות(כתב בפי' הרא"ש עה"ת 
 היו עומדין האבות ומתפללין ,אבותינו בשעבוד

 כלום יש בכם "ל הקב"הא ,תמיד בעד ישראל
מאותיות שמו וכן אגרע ממנין שירצה לגרע 

כי כל  ,אברהם ויעקב השיבו לאו ,השעבוד
עד שבא יצחק ואמר רבש"ע  ,האותיות צריכות לנו

ושבועתו כן מצינו, ו) ,מן הדין היה שמי להיות נכתב בשי"ן

ותגרע מן  ,אני מוחל כבודי שיכתב בצד"י (לישחק
באמרי נעם כ . וכ")ש' פחות צ'(רד"ו, כמנין זה חשבון ה

מלמד שיצחק  ,: וארא בגי' יצחקפ וארא(ר")הקדמון 
 כדאיתא במדרש ,גרם לישראל לצאת ממצרים

יצחק שמי, והוא קרוי ישחק, ואותה השין "ל אוכו', 
אמר שם,  חיים פלטיאל. וכ"ה ברבינו במקום צד"י



  

מנת  על ,יצחק אות השי"ן תהא במקום הצ'
חומת אנך ). גם החיד"א שתתמעט מגלות ק"ץ שנים

ישחק נתן אות הביא, שארז"ל ש (ונשמו במות ישחקעה"פ  עמוס ז
. ע"כ. ומבואר כדי לקצר גלות מצרים ,שי"ן ולקח צד"י

 שנחלקו האם עיקר שמו של היה ראוי להיות ישחק או יצחק.

 האלקיםמטה 

 מדוע עשרת המכות נעשו במטה האלהי"ם

מבואר בקרא שענין הפיכת המטה לנחש היה 
גמורה על מציאות השי"ת אשר מהווה  הוכחה

רגע את כל הבריאה, וראיה שהרי  ומחדש בכל
]שאף שהחרטומים עשו כן מכל הטבע מסור בידו לשנותו 

שאין זה נחש אמיתי. ואף אם החליפו מטה בנחש אמיתי מקום היה מוכח 
ע"י שד, מכל מקום היה ניכר שעשו כן ע"י לחישה מה שאין כן אהרון 

יד ללא שום לחישה כמ"ש המפרשים, ועוד שבעודו מטה שעשאו תיכף ומ

. ולא היה כאן אלא בלע את מטותם וזה לא יכלו לעשות[
הכבדת הלב, אך מצד השכל היה כאן הוכחה 

רורה. אך צריך ביאור מדוע צווה השי"ת לעשות ב
שהוא סימן  אפשר לבאר בס"דדווקא מופת זה. ו

א לפרעה שהוא כסיל ההולך אחר תאוות ליבו ול
חש לידיעה הברורה שבשכלו לפי שליבו מטמטם 

והתקנה לכסיל היא ההכאה, שאש  את שכלו,
סר הטמטום  ל ידי זהמרגיש בליבו את הכאב, וע

ר השכל, וכמו שנאמר שבט לגו מהלב ומאיר או
כסילים. ומטה זה אשר הוא מרגלית יקרה למאד 
מאד, אבן סנפרינון, יהפך לו לנחש ורועץ. ולכן 

דם נאמר והמטה אשר נהפך לנחש להלן במכת 
לפיכך נהפך המטה  פ' וארא איתא: סיקתא זוטרתא]ובפ תקח בידך.

כשם שהמטה הזה בלע שאר המטות, כך הוא עתיד  ,סימן לו ,לפניו לתנין

 .[ליבלע בתוך הים

מדוע מסר השי"ת למשה את מטה האלהי"ם 
 שיהיה בידו

בביאור ענין לקיחת המטה בידו של משה תמיד 
קום, יש לבאר בס"ד בב' דרכים: א. שהיה בכל מ

ה. שמכבודו של "מלכות למשה רבינו ע זה שרביט
ים ומעשים אלא המלך הוא שאיננו נזקק לדיבור

מורה בשרביט אשר בידו לעבדיו אשר לפניו כפי 
הסימנים שקבע להם, והם עושים הכל. כך נתן 
השי"ת ביד משה שרביט מלוכה מאבן יקרה למאד 

 די לכבדו כבוד של מלכות.שאין כמותה, כ

שאמרו שכביכול מטה זה נתן  ד יש לבארב. עו

השי"ת בידם להכות בו את עוברי רצונו. ובכח 
]והאמת שכבי' נחצב מטה עושים הם את כל הניסים. ה

, ונמצא שמראים תמיד שהם שלוחיו של מכסה"כ[
השי"ת. לפי' קמא מטה האלוקים ביאורו אלהות 

נתתיך אלוקים על פרעה, כמו שנאמר ראה 
]ובילקוט הראובני לפרעה. ולפי' בתרא הוא כפשוטו. 

משה מטה ( הביא מס' שלשלת הקבלה בשם מדרש, ששמות 'פ)
ששת ימי בראשית ושם המפורש חקוק עליו והיה ביד ו' נברא מ

ואח"כ ביד  ,אדה"ר ואח"כ ביד נח ואברהם ויצחק ויוסף פרעה
לתועלת היהודים נגד ובהיותו יועץ המלך  ,רעואל ראש החרטומים

קצף המלך נגד יתרו לכן ברח והביא המטה לביתו  ,כוונו' בלעם
 ,תמה מאד ,טה בכפו של משהוכשראה יתרו המ ,ויטעהו בגן ביתו

והיה רועה צאן  ,ואז נתן לו צפורה ואחר ז' שנים נולד להם אליעזר

 .[, והבהמה פרים ורבים הרבה מאד"והמטה בכפו"יתרו 

משה לגאול את  כת במקוםיכול לל מטה היהה
 ישראל

: כיון שקיבל עליו משה )פ' שמות(בפסיקתא זוטרתא 
לילך, אמר לו הקב"ה ואת המטה הזה תקח בידך, 
אמר לו אם אין אתה עושה שליחותי, אפילו מקל 

)שמות בילקוט  ן הואזה הולך ועושה שליחותי. וכ

את  ]ואיתא בילקוט )במדבר תשסג(, זה המטה שיעקב עבר בו. קעא(

המטה הזה תקח  ואת הירדן, והיה ביד יהודה, הוא היה ביד משה שנאמר
בידך, הוא היה ביד אהרן שנאמר וישלך אהרן את מטהו, והוא היה ביד דוד 
שנאמר ויקח מקלו בידו, והוא היה ביד כל מלך ומלך עד שחרב ביהמ"ק, 

 .ועתיד לימסר למלך המשיח[

יו, מטה האלקים שהיה ביד משה היה מדבר מאל
 פרעה הרשע אצלוגם  ם ישראלגם לפני ע

מטה הזה היה מדבר. כמו והטעם משום שה
והיה אם לא יאמינו  :)שמות קעא(בילקוט שאמרו 

יש מה ת"ל לקול, אמר ר )ד, ח(לקול האות הראשון 
שהיה המטה מדבר לפני ישראל, עם משה  לקיש

נעשיתי  ר כךהייתי במדין, ונהפכתי לנחש ואח
מרימה קולה,  ידו של משה( על נהולכאו' הכו)מטה, ואף היא 

ונטמאתי וחזרתי ונטהרתי, וכן טהורה הייתי 
 במצרים, להודיע גדולתו של הקב"ה.



  

עץ מדבר, עץ שומע, עץ בולע ובולע ובולע מצינו 
 לכבוד השי"ת

"עץ מדבר", זה עץ הדעת, כדאיתא באבות דר"נ 
, כיון שראה האילן את הנחש, היה צוח עליו )פרק א(

רגל  ואומר לו רשע אל תגע בי, שנאמר אל תבואני
, איתא שגם )שמות קעא. הובא בסמוך(גאוה. ובילקוט 

המטה של משה היה מדבר. "עץ שומע", זה מטהו 
, השלך לפני פרעה יהי )שמות ז, ט(של משה, דכתיב, 

לתנין, וכתב בעל הטורים, לא אמר ויהי לתנין, אלא 
לתנין" כדי  אחר שתשליך אותו אמור למטה "יהי

)שפרעה ור לתנין. שישמע פרעה שעל פי דבורך יחז

רמז לו כשם שזה תנין וחזר  ,אמר על עצמו התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו

 . ע"כ.להיות עץ יבש, כך יחזור פרעה להיות עפר רמה ותולעה(

"עץ בולע", שהיה בגינתו של יתרו, והיה בולע את 
הקב"ה  ושע: מקל שברא)כ"ה במדרש ויכל מי שמתקרב אליו 

ו לאדה"ר, ואדם הפקידו לחנוך וחנוך לנח וכו', ויתרו בער"ש ביה"ש, והפקיד
נטעו בגינתו, וכל אדם שבקש לישא מבנותיו, מנסה אותו באילן זה, 

 .וכשמגיעין לאילן מיד בולעו(

 את מטות החרטומים. ע"בולע ובולע" שבל

בולע ובולע ובולע", שכתב בעל הטורים שם, "
 תם, ב' במסורה, ויבלע מטה אהרן את מטותם,מטו

, דאיתא במדרש )במדבר יז(ומטה אהרן בתוך מטתם 
שגם במעשה קרח בלע מטה אהרן את מטותם, 

)פי', וכשהוציאוהו חזר ופלטם, ולכן לא הוציאו פרח 

 )שם(, ולכן כתיב שטבע הוא שכל העומד בבית קה"ק מיד פורח(
בלעם. ע"כ. ויוצא משה את כל המטת, חסר, לפי ש

רו השליך את משה לבור ז' שנים, ]ובזה יש לומר טעם חדש למה ית
אחרי שהכיר בו שהוא הגואל לפי שידע שהוא היה בעצת פרעה, 
וחשש פן יקום עליו להורגו, או לבולעו ע"י המטה שבידו. ואם אל 

שהביא  )משה ומעלתו וכו', אות עג(סודו תדרוש, ע' בילקוט חדש 
משה שהיה מעץ הדעת טוב ורע, וחלקו של טה שמ )קיד:(מזוה"ק 

הס"א שהיה בו, גרם שהכה משה בסלע, וכששב בתשובה, נפיק 
ממדרגה זו, שהיה מתחילה נער ועבד, דכתיב ביה נער בוכה, עבדי 
משה, ונקרא בן להקב"ה, ונמסר לו מטה אחר מעץ החיים. ודו"ק. 

צא וע"ע ברבינו אפרים, שהמטה שלקח משה להתרות בפרעה כשי
י היה פרעה יוצא לנקביו המימה, לא היה חקוק עליו שם המפורש, כ

 .ולא היה ראוי שיביא מטה האלקים בידו. ומשמע שהיו ב' מטות[

משה רבינו היה מביט במטה לפני שהיה מביא את 
 המכות על פרעה

: א"ר יהודה בר אמי, )תזריע ח. הובא בילקו"ר כאן(בתנחומא 

סנפרינון היה, ועשר המטה משוי מ' סאה היה, ושל 
ב נוטריקון, דצ"ך עד"ש מכות חקוקות עליו בכת

באח"ב, ומשה היה מביט במטה ורואה איזה מכה 
ראויה לבוא על פרעה ומביאה עליו. ע"כ. וצ"ע מה 
צורך יש להביט במטה, והרי בכל פעם היה השי"ת 
אומר לו מה צריך להתרות ומה צריך לעשות. ואין 

רבה מן המכות לא נעשו כל צורך במטה. ועוד, שה
ן. ואולי הכוונה שעיקר ע"י המטה, וכמו שחי

המטות באו ע"י מטה האלקים, ואף שלפעמים 
שעשו סימנים אחרים, סו"ס הכל מכח המטה. ולא 
שהיה מביט לדעת איזה מכה, אלא שהיה צורך 
לכוין בשמות קדושים שעל המטה כדי לפעול את 

 הפעולה מכח המטה הקדוש.

 ה שנהפך לנחשסוד מופת המט

אשר הפך את המטה , שכ)שמות כח.(בזוה"ק איתא 
לנחש, שמחו, שהרי תחלת חכמת הנחש שלהם כך 
היה, מיד חזר מה אהרן לעץ יבש, ואח"כ בלע 
אותם, ועל זה תמהו, וידעו ששלטון עליון יש 
בארץ, שהם חשבו שמלטה, אין שלטון לעשות 
דבר חוץ מהם. ושתי אותות עשה אהרן, אחד 

ה, שתנין עליון שלט על אלו שלהם, ואחד למעל
טה, ששלט העץ על התנינים שלהם. ופרעה למ

חכם היה מכל מכשפיו, והסתכל שיש שלטון עליון 
]וע"ש בזוה"ק שהיו שם ג' שולט למעלה ושולט למטה. 

פליאות: א. שמטה אהרן בלע אותם בעודו מטה. ב. שגם שלהם 
ראה העין. ג. שנהפכו נעשו תנינים ממש, ולא רק דמות תנינים למ

אהרן בלע אותם. עוד שם: מטה אהרן עץ למטות ורק אח"כ מטה 
יבש היה, והקב"ה עשו בו שתי שליחויות, אחד שהוא עץ יבש ובלע 

 .תנינים שלהם, ושני, שלשעה חזר ברוח ונעשה בריה[

תנין הוא נחש, אלא שהוא נחש הים, ואליו נמשל 
 פרעה

בשם תנין.  יש כאן דבר פלא כיצד הנחש נקרא
 ,תניןשכתב,  ט(, שמות ז)הכתב והקבלה ומצאנו בספר 

ומ"מ יראה להבדיל  .פרש"ין וכ ,חיויאונתן ירגם ת
מטה משה  ונחש שנהפך אלישה ,בין תנין לנחש

א נחש הארצי המצוי ביערות וה ג( ,דשמות )
אמנם תנין הוא נחש המימי  .ובמקומות שוממות

לויתן נחש בריח  (כז)בישעיה מו , כואססערשלאנגע()ו
ועל  .לויתן נחש עקלתון, והרג את התנין אשר בים



  

התנים הגדול הרובץ בתוך  )יחזקאל כט(פרעה נאמר 
יאוריו אשר אמר לי יאורי ואני עשיתני. ולפי 
שבטח פרעה על מי נילוס המשקה את ארצו, 
המשילו לתנים גדול הרובץ בו, והראה משה 

. וזה על עמוהו יהי לתנין וימשול על פרעה ושמט
שנהפכו אליו מימי היאור ועל מכת  במכת הדם

הצפרדעים שנשרצו מן היאור. וכבר ספרו חכמי 
וקראוהו  )מעערשלאנגע(שמצאו נחש המימי  ,הטבע

ן איתא אמות. וכ 57-, שהיה ארכו כ)הידרארכאס(
 ו של ים זה, הוא התנין וכו',קפות .(לה)ח"א בזוה"ק 

שר בים, דא איהו כדין מה כתיב והרג את התנין א
)פרעה מלך מצרים וע"ד כתיב הנני עליך התנין הגדול, 

ההוא נחש איהו ביבשתא,  התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו(
 ע"כ. דא גדיל בעפרא ודא גדיל במיא וכו'.

מדוע השי"ת אמר למשה שאהרן ישליך את מטהו 
 לתנין, ולא נעשה האות במטהו של משה היויה

ת המטות הטמאים של כיון שהוצרך לבלוע א
איתא: ואמרת  )פ' שמות ח"ב כח.(חרטומים. בזוה"ק ה

אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי 
לתנין, מאי טעמא מטה אהרן ולא מטה משה, אלא 
ההוא דמשה איהו קדישא יתיר, דאתגליף בגנתא 

א, ולא בעי קוב"ה לסאבא ליה עלאה בשמא קדיש
אלא לאכפייא לון  באינון חוטרין דחרשיא, ולא עוד

רן לכל אינון דאתיין מסטרא דשמאלא, בגין דאה
 אתא מימינא ושמאלא אתכפייא בימינא.

 אם המטה נהפך לנחש או לתנין

"כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לנו מופת, 
 ואמרת אל אהרון קח את מטך, והשלך לפני פרעה

איתא  )ד, ג(יהי לתנין". יש לשאול דלעיל פ' שמות 
]ואת"ל דנחש היינו תנין צריך ביאור מדוע שינה חש. שנהפך לנ

עוד צריך ביאור דלעיל השליך משה את  )ב(. הכתוב[
עוד צריך ביאור  )ג(מטהו, וכאן כתיב מטה אהרן. 

דלעיל איתא "בלכתך לשוב מצרימה ראה כל 
המפתים אשר שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה". 
 ואילו כאן כתיב רק "כי ידבר אליכם", ומשמע

ועוד,  )ד(שאם לא ישאל מעצמו, לא יעשו אות. 
דשם משמע שנצטווה לעשות כל האותות, והיינו 
שלשה, במטה שנהפך לנחש, והיד שנצטרעה, 

מים שנהפכו לדם. ואילו כאן כתיב רק המופת וב
של המטה. ולכאו' צ"ל שהיה זה בב' פעמים, 
שמתחלה עשה הג' מופתים, ועתה בפעם הב' 

תנין. וא"כ אפשר שבפעם עשה רק המופת של ה
]וצ"ל שהיה הא' נהפך לנחש ובפעם הזו נהפך לתנין 

. וכן משמע מפשוטם של לזה שתי משמעויות שונות[
מדבר בביאה שניה שבאו אל  פסוקים שעתה

פרעה, שאל"כ מדוע לא נכתב כ"ז מתחילה. וכ"ז 
לפשוטו של מקרא לכאו'. אמנם כבר פרש"י לעיל 

תות לפני פרעה את האו שלא נצטווה לעשות )ד. כא(
בתחלה קראו כאן איתא: שכל טוב ההם. ובמדרש 

נחש, ועכשיו קראו תנין, על שם פרעה, דכתיב ביה 
 'נוס)נ ר"אבות דו. ובץ בתוך יאוריהתנין הגדול הרוב

 ,תנין ,שרף ,נחש :שמות נקראאיתא, ו'  (ט"א פל
. והראב"ע כתב, שלפני אפעה. עכשוב ,צפעוני

ולפני פרעה נהפך לתנין, וי"א  ישראל נהפך לנחש,
 נו נחש. וראה עוד ברש"י וברמב"ן כאן.תנין היי

 אם היו למשה שתי מטות

פך לנחש בידך". "לך אל פרעה וגו' והמטה אשר נה
צ"ע מהו "אשר נהפך לנחש", דאטו היו למשה שני 
מטות. ולכאו' משמעות לשון הכתוב שאכן היו 

אפרים.  למרע"ה ב' מטות. ושו"ר שכן כתב רבינו
וע"ש שמטה זה לא היה חקוק עליו שם המפורש, 
כי היה פרעה יוצא לנקביו ולא היה ראוי שיביא 

נחדש עוד,  מטה האלקים בידו. ע"כ. ומעתה שמא
שהמטה הראשון שנקרא בשם מטה האלקים והוא 
שנהפך לנחש, אותו הראה לעמ"י, והמטה הב' 
נהפך לתנין, וא"ש טפי לשון הכתוב ואמרת אל 

 ן קח את מטך. הרי שנקרא בשם מטה אהרון.אהר

יש לפרש שהשי"ת המליך את מטה האלקים על 
 פרעה

 ונצבת המימה יצא הנה בבקר פרעה אל "לך
 לנחש נהפך אשר והמטה היאר, שפת על לקראתו

]ולעיל בידך". הנה יש כאן הדגשה על המטה,  תקח

 ת".האת את בו תעשה אשר בידך תקח הזה המטה "ואת כתיב ()ד. יז
 וישב החמר על וירכבם בניו ואת אשתו את משה "ויקח ()ד. כושם 

 (יז. ט) בידו". ולהלן האלהים מטה את משה ויקח מצרים ארצה
 מחר בעמלק הלחם וצא אנשים לנו בחר יהושע אל משה "ויאמר

. ואפשר לומר בידי"[ האלהים ומטה הגבעה ראש על נצב אנכי



  

ינו שהמליך השי"ת את המטה על פרעה. והי
שהמצרים היו משתחוים ומתבטלים לכל מי שליט 

עין, וכל הקטנים מקבלים את חיותם ממנו, וכמו ל
. ועתה אור עולה לרגליו()שהיה היהיאור, ומעליו לפרעה 

הראה להם השי"ת שיש משהו למעלה מפרעה, 
והוא המטה של משה. כדי שמזה יבואו להתבונן 

 שיש גבוה מעל גבוה. 

יא שמשה א. שהחשיבות בזה ה וזה יתכן בב' אנפי.
הוא מלך על פרעה, שאפילו המטה שלו מושל על 
פרעה. וזהו שכתוב "ראה נתתיך אלהים לפרעה", 

רה בלשון האומות שכל שליט ומושל שדברה תו
נקרא 'אלהים'. ומעתה משה יהיה שליט על פרעה 
עד שיהיה לו פרעה כמו עבד. ואכן פרעה היה ירא 

הנס  :(ואראפ' )אגדה ש דרמאד מהמטה, כדאיתא במ
שנעשה מטה, ובלע את מטותם, ואילו היה  ,הגדול

מכל אותם המטות, ר"ל כל  ]חבילות[עושה אדם 
מטות שהיו מביאים מכל צד, היה המטה בולע 
אותם, ולא היה עבה יותר ממה שהיה, וכשראה 
פרעה כך, תמה וברח מכסאו, אמר שמא משה או 

מיד  ,סאיאהרן יאמרו למטה שיבלעני ויבלע כ
וכשהיה משה יוצא מעם פרעה,  .יבלעני, לכך ברח

פעם אחרת היה פרעה הרשע אומר אם יבא משה 
פרעה אלם  ]נעשה[אנכי אהרגנו, וכשהיה משה נכנס 

 . ע"כ.בשעה שהוא רואה המטה בידו של משה

ב. שרצון השי"ת היה שהמטה הזה יהא נראה 
בעיניהם כאילו הוא מטה של אלקים. והרי פרעה 

ל מי ה', פי' אם רצונו שאשלח את ישראל, שא
שיבא וידבר עימי. והשיבו משה שאינו ראוי 

עימו, ורק שלח את משה עבדו כדי לרדותו  שידבר
 מלך אבין ר"א הכבוד, : מלךיד( )פרשה ]וע' במדב"רבמקל שלו. 

 יושבין ואין סוסו על רוכבין ו אין"ב מלך ליראיו, מכבודו שהוא חולק
 ה"הקב אבל לבושו, לובשין ואין בשרביטו שיןתממש ואין כסאו על

' שנא למשה שרביטו את נתן ,'ה כסא על שלמה וישב כן, אינו

 .['ה מלפני המטה את משה ויקח (כ במדבר)

ויש להוסיף עוד, שהיה לפרעה מקום התבוננות 
גדול בזה, כיון שמלכי מצרים הכירו כבר את 

 המטה: )פל"ט(]בפדר"א המטה, שהיה בארמון שלהם. 

 ונח לנח, וחנוך לחנוך, ומסרו מג"ע, לאדה"ר נמסר ביה"ש שנברא
 הוריד ויעקב ליעקב, ויצחק, ליצחק ואברהם לאברהם, ושם לשם,
 בפלטרין נתנה ביתו ושללו יוסף כשמת, ליוסף ומסרו למצרים אותו

 אשר האותות ואת וראהו מצרים מחרטומי יתרו היה פרעה, של

 אליו לקרב יכול אדם היה ולא ביתו, גן ךבתו ונטעו וחמדו לקחו עליו
 את וקרא המטה את וראה לגן נכנס לביתו משה כשבא, עוד

 זה ואמר למשה יתרו ראה, ולקחו ידו ושלף עליו אשר האותות
 בתו צפורה את לו נתן לפיכך, ממצרים ישראל את לגאול עתיד

 את משה אשתו וגו', "ויקח לאשה. ובמיוחס ליונתן, ויקח משה את
 מ' סאה משקלו הכבוד כסא מספיר והוא חמיו מגינת שלקח טההמ

 לפני מן ניסים נעשו ובו והנכבד הגדול השם ומפורש חקוק ועליו
 את נשא איך החזקה היד גבורת כתב: "ולכל )סוף דברים(ה'". ולהלן 

 ולכל את הסלע. והכה הים את וקרע סאה, מ' שמשקלו המטה
 סמפירנון אבן תחולו שני שקבל בזמן שעשה הגדול המורא

 טוב ישראל". ובשכל כל לעיני ידיו בשתי ונשאם מ' סאה ומשקלם
, הצדיק יוסף מבית שלקחו, יתרו מבית לקחו המטה זה :(פס' יז )פ"ד

, הים את וקרע, האותות את עשה ובו המפורש שם חקוק ועליו
 עד מועד באהל ונגנז, עמו ואת עמלק את והחליש, הצור את ובקע

 והארון מועד אהל עם חי כל מעיני נסתר ירמיה ובימי, ירמיה ימי
 במדבר". והיינו שנלבעו. ובדרשות שנעשה הקודש וכלי והעדות

, הסנה לפני בעמדו משה של בידו שהיה כ', שמפני ח( )דרוש ן"הר
 ומפני, הראשון האות בו שנעשה עד האלהי הענין מן עליו לכן חל

 האותות שבכל, תהאחרו האותות בעשיית מסייע היה אח"כ זה
 רק היה מסייע ולא. המטה ע"י שיעשו האל צוה במצרים שנעשו

שם, כמו במי מריבה שנצטוו  בתנועתו, אלא גם בעצם בהמצאו

. וכבר לקחת את המטה עמהם אף שצווהו לדבר אל הסלע"[
תמיד היה פרעה תמה מה עניינו של מטה פלאי 
זה, שאין בו שום שליטה ושום השגה לפי כל 

, ועתה הודיעו )שהיתה חכמה גדולה מאד(צרים חכמת מ
מטה זה הוא מטה האלהים. וא"כ פרעה משה ש

היה לו דרך להכיר כבר את ה', והיה לו להבין שאם 
יש דבר שאינו בשליטתו והשגתו כלל, בע"כ שיש 

]ותודות לאבינו שבשמים כח אלקי ששולט עליו וכו'. 

 .שהאיר עינינו ושמחנו בתורתו הקדושה[

טפו בעורות של נחשים, ונהפכו ים נתעהחרטומ
 ה אהרן בלע אותםלתנינים, ומט

 הביאו, מצרים , שחרטומי)ז, יא(כתב המלבי"ם 
 עור תחת היו והחרטומים, מתים תנינים של עורות

 שהוא שנדמה עד תחתיהם והתנענעו התנינים
למקום. פי',  ממקום ודולג מתנענע חי תנין

 מצרים חרטומי את עשו והמכשפים שהחכמים
 ובעת תנין. בעור שהתעטפו י"ע לתנינים שיהיו

 המעוטפים החרטומים באו המטות שהשליכו
 ומרוב, התנין עור תחת המטה וחטפו תנין בעור

 שמן להרואים נדמה עינים ואחיזת המהירות
, המטות את השליכו והמכשפים )שהחכמיםתנין  נתהוה המטה

 המטות שהשליכו וברגע ,תנינים( נהיו מצרים וחרטומי
 תנין בעור שנתעטפו, לתנינים החרטומים נתהפכו

 אהרן מטה ויבלע תנינים נהיו המטות שמן ונדמה



  

 מטה להיות אהרן מטה שחזר שאחר מטותם. את
 דהא, בעצמם החרטומים את שבלע כברייתו,

, תנין בעור שהתעטפו התנינים היו הם החרטומים
 בלע אהרן ומטה, העור תחת נצפנו המטות עם והם

 הצפונים והמטות החרטומים עם התנינים תא
 גם לבלוע שיוכל אומר היה ולכן שפרעה, תחתם

  החרטומים. את שבלע כמו כסאו ואת אותו

מדוע צוה השי"ת שלא יתנו אות עד שפרעה 
 יבקש מעצמו

ונראה שביאור דברי השי"ת הוא, שמודיעם 
השי"ת שפרעה ישאל אות, רק שהם לא יעשו 

בקש הוא מהם. וכן נראה לפניו שום אות עד שי
בס' הישר, ושאז באמת היתה תועלת בדבר, ופיהם 

יאמינו ויקבלו. ענה בם שזה יהיה לסימן, ושהם 
אלא שאעפ"כ שכבר הודו בדבר שמוכרחים 

תם, הם בוחרים להכביד להודות ושמשה ניצח או
את ליבם. ושם מבואר עוד, שפרעה לא ביקש אות 

שהם שלוחים על אמונת השי"ת, אלא אות על כך 
שלו, והתשובה לזה היא בדיוק: "המטה". שמטה 
 זה נקרא בשם מטה האלהים, שניתן לעבדי השי"ת

ללכת בשליחותו ולפעול בו כל דבר שרצונו ית' 
]וזת"ד ות במטה. שיפעלו. ולכן עשו את כל האות

 סגורים אריות כפירי ושני המלך שער אל בבואם ספר הישר: ויהי
 המלך יצוה מאשר לבד מפניהם, ובא יוצא שיא ואין ברזל בכבלי שם

 ויבואו בלחשיהם וכו', הכפירים ויסירו המלחשים אתם ויבואו לבוא,
 וירדפו בשמחה אתם באו הכפירים וגם המלך, בית ואהרן משה

. השדה מן בבואו אדוניו אל הכלב ישמח כאשר וישמחו אחריהם
 היה כי ד,מא ויבהל ככה על ויתמה הזה הדבר את פרעה כראות ויהי

' ה לאמר ויענוהו תחפצו, מה פרעה ויאמר כתואר מלאכים. תארם
 ויירא. ויעבדוני עמי את שלח לאמר אליך שלחנו העברים אלהי
 וישלח למחר. אלי ובאתם היום לכו אליהם ויאמר מפניהם, מאד

 המכשפים ולכל בניו וימברוס וינוס הקוסם בלעם אל ויקרא פרעה
 אשר הדברים כל את להם ויספר למלך. אשר והיועצים והחרטומים

 באו ואיך המלך, אל החרטומים ויאמרו. אחיו ואהרן משה אליו דברו
 הניפו כי ויאמר. בשער האסורים הכפירים מפני האנשים אליך

 שמחו הכפירים וגם אלי, ויבואו ויסירום הכפירים על מטיהם
 לאמר המלך את בלעם ויען. אדוניו לקראת הכלב כשמוח לקראתם

 ונבחנה ויבואו בעדם נא שלח ועתה. מכשפים כמונו אם כי אלה אין
 ויקחו ואהרן. למשה פרעה וישלח בבקר ויהי. כן המלך ויעש אותם,

' ה אמר כה: לאמר לו ויאמרו המלך אל ויבואו האלהים מטה את
 לכם יאמין מי אליהם ויאמר. ויעבדוני עמי את שלח העברים אלהי

 מופת לכם תנו עתה. אלי באתם ויפ ועל אתם שלוחי האלהים כי
 וישלח אהרן וימהר. תדברו אשר דבריכם יאמנו ואז הזה, בדבר ואות

 ויראו. לתנין המטה וישב עבדיו, ולפני פרעה שבידו לפני המטה את
 מטהו איש וישליכו כן, הם גם ויעשו הזה הדבר את החרטומים

 פיו את ויפתח ראשו את אהרן מטה תנין וישא. לתנינים ויהיו ארצה
 מימי ויאמר הקוסם בלעם ויען. המכשפים מטות תניני את לבלוע

 הים דגי יבלעו ואשר רעהו את תנין יבלע אשר הזה הדבר היה קדם
 את גם והשיבה כבראשונה, למטה נא השיבהו ועתה. רעהו את איש
 כי וידענו מטותינו, את מטך בלע אם והיה. כבראשונה מטותינו את
 וישלח אהרן וימהר. כמונו אתה חרש הנה ןיא ואם בך, אלהים רוח
 למטות, בשובם ויהי. כבראשונה למטות ויהיו תנינו ויחזק בזנב ידו

 .ע"כ[אהרן וכו'.  מטה ויבלע

 עשרת המכות

 המכות היו נרשמות על גופו של כל מצרי ומצרי

, "אשר אעשה בקרבו", )שמות ג, כ(כתב בעל הטורים 
ב, לומר דצ"ך עד"ש באח" אשר, בגימטריא

היו רשומות המכות. ע"כ. וכ"כ רבינו שבקרבו 
, "ואת )פ' בא אות ב(יהודה החסיד בספר גימטריאות 

אותותי אשר שמתי בם". סופי וראשי תיבות רשם. 
"אותותי אשר שמתי", בגימטריא, האותות היו 
נרשמות על גופן. ע"כ. וכן הוא במדרש תהלים 

, שהיו המכות דוש ישראל התוו", "וק)שוח"ט מזמור עח(
. חודש )יחזקאל ט(שמות בגופיהן, שנא' והתוית תו נר

ימים התרה בהן  ז' היה קצוב לכל מכה, כיצד
ימים היתה המכה עושה בהן התראה, כ"ג המכה, ו

. ע"כ. ושבעה ימים היה בין מכה למכה בהרויחה
שהיו המכות נרשמות בגופן  )מזמור קה(וכן שם 

במשך שבעת ולכאו' הכוונה ש ע"כ. באותיות.
של ההתראה היה רשום על גופם שם המכה  הימים

)ז, דם צפרדע כינים וכו'. וכן מפורש בדברים רבה 

והאותות  המסות הגדולות אשר ראו עיניך, "ט(
ממסות גופיהן של היו המכות ש ,המסות וגו'",

שהיו נרשמות על גופיהן דם  ,אותותהו .מצרים
לת כל ע"כ. ואפשר שבתחוכו'".  צפרדעים וכנים

ם על גופן "דצ"ך עד"ש באחא"ב". המכות נרש
ואח"כ בשמנה כל מכה ומכה בשמה המלא. 
והביאו מספר בית הגדול על פרד"א בהקדמתו, 
שביאר בזה דברי רבי יהודה, שהיה נותן בהם 
סימנים, דצ"ך עד"ש באחא"ב, שכתב: ולדעתי 

ם ט"ס הוא, וצ"ל רבי יהודה "אומר" היה נותן בה
רושו שהיו ד"ש באחא"ב, ופיסימנים דצ"ך ע

המכות נרשמים על גופן, וקאמר ר' יהודה 



  

שהקב"ה נתן במצרים סימנים אלו דצ"ך וכו', 
וחולק על מה שנאמר למעלה והאותות זה המטה, 
ומפרש שנקראו אותות על שם שהיו נרשמים 

 .]וראה בסמוך[באותיות על גופן. ע"כ. 

מצרים היו שומעים כאשר משה היה מדבר כל 
 תואו

יש לשאול כיצד התרה משה בכל המצרים, שמה 
שדיבר אל פרעה אין זה התראה רק לפרעה, וכיון 
שאין עונשין אלא אם כן מזהירין, עיקר ההתראה 
צריכה להיות לכל המצריים. ויש ליישב 
שההתראה לכל מצרים היתה בשתי דרכים. א. על 

על גופן. ב. פי המדרש הנ"ל, שהמכות היו נרשמין 
. ושמעו )שמות ג, יח(בעל הטורים שכתב לפי מה 

לקלך. לקלך. חסר כתיב, לומר שאינך צריך 
להרבות בקול, כי מיד בקל ישמעו לך. "ושמעו". ב' 
במסורה. ושמעו לקלך. ושמעו מצרים כי העלית 
בכחך. ללמדך שבשעה שדיבר משה עם פרעה, 

וך, שמעו אותו בכל מצרים. ואע"פ שקולו היה נמ
ו ץ מצרים. ע"כ. ומקורהיה נשמע בכל אר

, ניתן כח בקולו של משה, )פסחים פ"ה ה"ה(בירושלמי 
והיה קולו מהלך בכל ארץ מצרים מהלך ארבעים 
יום, ומה היה אומר ממקום פלוני עד מקום פלוני 
כת אחת, וממקום פלוני ועד מקום פלוני כת אחת. 

קולו וכשם שניתן כח בקולו של משה כך ניתן כח ב
צרים מהלך קולו מהלך בכל ארץ משל פרעה, והיה 

ארבעים יום, ומה היה אומר, קומו צאו מתוך עמי, 
לשעבר הייתם עבדי פרעה מיכן והילך אתם עבדי 
ה'. באותה שעה היו אומרים הללויה הללו עבדי ה' 
ולא עבדי פרעה. ע"כ. ולפי זה ההתראה לא היתה 

שמשה רק לפרעה אלא כל מצרים היו שומעים 
כת דם, ד שלשה שבועות תבא ממתרה ואומר, עו

אם לא תשלחו את ישראל לחירות, וכן בשאר 
 ההתראות.

האם התינוקות והפעוטות של המצרים לקו 
 בעשרת המכות

, הנה אם כל )פרשת בא(כתב בספר אמרי נועם 
המכות, היו באים גם על הטף, קשה מדוע, והרי 

, ורז"ל ה:( )ברכותהקב"ה לא עביד דינא בלא דינא 

נתנו טעם מדוע לקו בכורות השבויים.  י(בה יח, )שמות ר
ואף שנוכל לומר שבאמת לא היתה המכה על 
הטף, מ"מ מכת חושך ודאי היתה המכה גם על 
אותן שיש להם קצת דעת, כי החושך היה כדי 
לקבור את הרשעים, ואם עליהם לא תהא המכה, 

מה  הלא המה יספרו לאביהם מה שראו. ולכן קשה
בתם לא ע"כ שזה מחמת מחשחטאו הם שלקו, א

להרע לישראל, כיון שיש להם דעת קצת. ומזה 
הבין פרעה שמחשבה רעה מצטרפת למעשה, 
וכ"ש מחשבה טובה, ולכן אחר מכת חושך אמר 
'גם טפכם ילך עמכם', אף שלא יקריבו, והבן. והגם 
אשר אחר מכת חושך נודע אשר הקב"ה מעניש 

ם שאר בה רעה, א"כ ממילא גלגויים אף על מחש
הטף. אלא שפרעה הכחיש לפני המכות היו על 

משה ואמר שלא היה בטף, ולכן לא ילכו הטף 
לזבוח, אבל אחר מכת חושך לא היה יכול להכחיש 
למשה, כי יאמר לו אם כן יאמרו הם מי ומי המתים, 
ובע"כ היה צריך לציית למשה בהליכת הטף. ע"כ. 

יר פרעה אינו יכול להסתוידוע אם הטף לקו, ו]ויש להעיר, שזה גלוי 

. ולפי דבריו התינוקות שיש בהם ד"ז ממשה רבינו ע"ה[
 קצת דעה לקו, והטף ממש לא לקו.

האותות והמופתים קיימים בארץ מצרים עד היום 
 הזה

אשר שמת אותות ומופתים " )לב, כ(כתיב בירמיה 
 .ובישראל ובאדם" בארץ מצרים עד היום הזה

ת. ועוד שהמכות כבר נגמרו עשרת המכוולכאורה 
יו בישראל רק במצריים. וכתב החיד"א בס' לא ה

שהאות והמופת הוא בגמר  שם( ירמיה)חומת אנך 
מנחה המכה, ששוב לא חזרו המכות, וכמ"ש בס' 

בל שהארבה אפי' בהיותו קרוב לארץ ישק ,בלולה
וכמדומה  ,מצרים מטה הדרך ואינו נכנס למצרים

וזהו עד  ,דגם ברד שמעתי דאינו עושה מעולם
דרישומן ניכר ומקומן מוזכ"ר שהיו  ,היום הזה

שהיו באות ומה שאמר בישראל, היינו מכות אלו. 
 ,המכות כרגע על ישראל למען דעת טעמן ונימוקן

 .ואח"כ הולכות על המצריים כמו שאמרו רז"ל

 עשרת המכות יחזרו לעתיד לבא בגוג ומגוג

 ב"הכל המכות שהביא הק" יתא במדרש ויושע,א



  

כשיצאו  ,כמו כן יביא על אדום ,צרייםהמ על
ישראל מן הגלות בימות המשיח. במצרים הביא 

כמו כן יביא על אדום ו ,עליהם מכת דם תחלה
ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם  'כשתעקר שנא

, והשמש יהפך לחשך )יואל ג(ואש ותמרות עשן 
 .)יואל ד(וא יום ה' הגדול והנורא והירח לדם לפני ב

כמו כן  ,ים שהיה קולם גדולביא צפרדעבמצרים ה
שנאמר קול  ,ישלח בהם קולות ,יעשה על אדום

שאון מעיר קול מהיכל ה' משלם גמול לאויביו 
שהיו שורפין  ,. במצרים הביא כנים עליהם)ישעיה סו(

ונהפכו נחליה  'שנא ,כמו כן יעשה לאדום ,אותם
, במצרים הביא )ישעיהו לד(רה לגפרית לזפת ועפ

דכתיב וירשוה  ,אף באדום יעשה כן ,ערובעליהם 
 .)ישעיהו לד(קאת וקפוד וינשוף ועורב ישכנו שם 

אף באדום יעשה כן,  ,דבר ב"הבמצרים הביא הק
במצרים  .)יחזקאל לח(דכתיב ונשפטתי אתו בדבר וגו' 

וזאת תהיה  'שנא ,אף באדום יעשה כן ,הביא שחין
 המגפה אשר יגוף ה' את כל הגוים אשר צבאו על

במצרים הביא  .)זכריה יד(ירושלם המק בשרו וגו' 
שנאמר ואבני אלגביש  ,כמו כן יעשה באדום ,ברד

במצרים הביא  .)יחזקאל לח(אש וגפרית אמטיר עליו 
אמור לצפור כל  'שנא ,כמו כן יעשה באדום ,ארבה

 .)יחזקאל לט(באו כנף ולכל חית הארץ הקבצו ו
 'שנא ,כמו כן יעשה באדום ,במצרים הביא חשך

במצרים הביא  .)שם(ונטה עליה קו תוהו ואבני בוהו 
שמה  'שנא ,אף באדום יעשה כן ,מכה על בכוריהם

במצרים פרע  .)יחזקאל לב(נסיכי צפון כולם וגו' 
מאלהיהם ואח"כ פרע מהם, אף באדום יעשה כן, 

 ,אח"כ יפרע מהםשיפרע מהשר שלהם תחלה ו
מרום והיה ביום ההוא יפקוד ה' על צבא ה 'שנא

לכן  )ישעיה כד(ה במרום ועל מלכי האדמה על האדמ
 ע"כ. כתיב ה' איש מלחמה.

 למה בחלק מהמכות נזכר טעם זרקא

במכת: צפרדע כינים ערוב שחין ארבה בכורות, 
נזכר טעם 'זרקא'. אבל במכת דם דבר חושך לא 

לפי המבואר בזוה"ק, שטעם  נזכר. והטעם י"ל
, שהשי"ת אמר 'זרקא' הוא סימן לבכי. ויש לבאר

כן למשה ולאהרן כביכול בבכי, על שבריותיו 
טערים בצפרדע כינים ערוב שחין ארבה מצ

ובכורות. אבל במכת דם דבר וחושך לא היה ממש 

עינוי, שיכלו להשיג מים אצל היהודים, וגם בדבר 
לא היה עינוי ממש, מתו רק בעלי חיים, ובחושך 

אע"פ  אבל במכת ארבה היה רעב גדול. ובמכת ברד
שבדבר השי"ת לא נזכר טעם 'זרקא', כיון שיכלו 

ל הבתים, מ"מ נזכר בשעה שמשה נטה את לנוס א
ידו, כיון שסו"ס אולי לא ינוסו וימותו. ושמא לפני 
השי"ת היה גלוי וידוע שכולם ינוסו, ורק לגבי 

שלא נזהרו, ומשה רבינו  המקנה נזכר בתורה שיש
ו בבכי לא ידע מה יעשו לבסוף ולכן נטה יד

 וברחמים. ונפלא בס"ד.

 האם רוב המכות היו גם לחלק מעם ישראל

הנה דיוק לשון הפסוקים הוא שרוב המכות היו גם 
אצל עמ"י, שרק בקצת מכות נתפרש שלא הוכו 
ישראל כמו ערוב ודבר. וכמו שכתב הראב"ע. 

יון שכך מפורש בפסוקים, אזי והביאור בזה, שכ
ב זאת עם קבלת ודאי כך האמת, ויש עלינו לייש

 דברי חז"ל שאף היא אמת גמור. אך לא מחמת כן
נבטל את המפורש בפסוקים. וכאן יש לבאר בכמה 
דרכים. א. שהרשעים שבישראל שלא רצו לצאת 
ממצרים, ומתו במכת חושך, לא הרגם השי"ת 

ות, ע"י שהמכות ברגע אחד, אלא עשה להם התרא
 נהגו בהם במקצת, ומאידך גם הראה להם השי"ת
יד אוהבת ומקרבת שכמה מכות לא יהיו בהם כלל. 

מתו במכת חושך. ב. יש לבאר שהיו וכשלא שבו, 
יהודים שדרו בתוך המצרים ורצו להטמע ביניהם, 
והם סבלו עכ"פ במקצת מן המכה יחד עם 

ב ויוסף, המצרים. ג. דקאי על הגיורים שגיירו יעק
שהיו נקראים על שם העם שם ישראל, וכמ"ש 

שעליהם אמר פרעה הנה עם בני ישראל האריז"ל 
נמי דהכא כתיב "בין עמי רב ועצום ממנו. ודייקא 

ר"י אבן במקום אחר הבאנו שכן כתב ובין עמך". ו
 לגבי מכת כינים. פתי כהןשועיב ובש

 שינוי לשונות הכתובים באופן הכאת המטה

טך ונטה ידך. צפרדע: נטה ידך במטך, בדם: קח מ
ם: נטה את מטך והך את ויט אהרון את ידו. כני

רד:  נטה את עפר, ויט אהרון את ידו במטהו ויך. ב
ידך על השמים, ויט משה את מטהו על השמים. 
ארבה: נטה ידך על ארץ מצרים, ויט משה את 



  

מטהו. חושך: נטה ידך על השמים, ויט משה את 
ה ד' חילוקים באופן הכאה. א. ומבואר בז ידו.

. לקיחת המטה נטיית היד. ב. נטיית המטה. ג
ת היד ונטיית היד. ד. נטיית היד במטה. ולכאו' נטיי

היא ללא המטה, ונטית המטה היא ללא היד, והיינו 
שעיקר הוא המטה וא"צ יד, ונ"מ אם יכול בפיו או 

טך . "קח מ]דלכאו' ידך היינו יד ימין העיקרית[ביד שמאל 
ונטה ידך", שלא יעמיד ידו במקום אחד ויטה את 

י אצבעותיו, אלא יטה היד עם המטה המטה בראש
טה ידך במטך". אכן אי יחד זב"ז. אך צ"ע מהו "נ

אפשר לומר שחלוקים הם זה מזה, שהרי יש שינוי 
]שו"ר בלשון הכתוב בציווי לבין מה שעשו. ועיין. 

כאשר נצטוה על  ,תימה גדולה בזה הפרשהכאן:  משיבת נפשב
וירם במטה ולא הזכיר קח מטך ונטה ידך, ובעשי' אמר  'מכת דם נא

צפרדעים נאמר נטה את ידך במטך ובעשי' נאמר ויט אהרן יד, וגבי 
את ידו ולא הזכיר מטה. גבי כינים נצטוה במטה לא נזכר יד ובעשי' 
אמר ויט אהרן את ידו במטהו, וגבי ערוב לא הזכיר לא מטה ולא יד, 

ויט  וכן בדבר ובשחין, וגבי ברד נצטוה נטה את ידך, ובעשי' נאמר

 .. ע"כ[וצ"ע רב .משה את מטהו ולא אמר את ידו

 מדוע י"א שפסק השעבוד במכת דם

אין לומר מחמת שהיה פרעה מתיירא מהם, שהרי 
במכות הראשונות עדיין לא שת ליבו כלל לדבר ה'. 

א ולכאו' מוכרח לומר כמשנ"ת לעיל, שפרעה ל
כפה את השעבוד להדיא, אלא רק גרם שתהא 

ד והרבה עליהם מיסים הפרנסה דחוקה למא
 והצריכם לדור בבתים משלהם וכיוצא, עד

שממילא הוכרחו לעבוד בכל עבודה שימצאו בכדי 
]לא להשיג פרנסתם. וגם המצרים מתעללים בהם 

, לפי שהיתה נפשם שפלה כעבד, ולא היו מצד החוק[
אז גם הזולת מזלזל באדם, מכבדים את עצמם, ש

ית וממילא ורק שבט לוי שמרו על עמדתם הרוחנ
שמרו על כבוד עצמם ואף לא חששו לפרנסתם 

ו על הנס להתפרנס קצת בדוחק ובלבד אלא סמכ
שלא יבטלו מתורתם ולא ישפילו את כבוד עצמם 

]ואולי הצליחו להפטר מן כובד להתשעבד לטמאים אלו, 

ואלא  )וכמו בזה"ז(ים בחוקי המדינה המיסים בתואנה שאינם מכיר

. ועתה ם על חשבון אחרים וכו'[שהיו בזים להם שהם חיי
המים,  כשהושפלו המצרים ונתכבדו ישראל בקנין

שוב לא השפילו עצמם להשתעבד. ובפרט כאשר 
התעשרו ישראל במכה זו וממילא פסקו עצמו 

 מלהשתעבד.

י"א שהשעבוד פסק בהדרגה. ולפי זה היו סוג 
 המכות

איתא, שמכת כינים  (פרשה יט)משנת רבי אליעזר ב
היו שבשדותיהן ובתבואותיהן בעפר, וגם היתה גם 

אף על עפר שהיה וכנים, שנא' כנים בכל גבולם. 
טוח בבתיהן נעשה כנים, שנא' כל עפר הארץ היה 

באותה שעה  .כנים, והיו נעשין בבשרן כמחטים
. בטלה עבודה מאבותינו ולא עבדו הלבנים

כשביטלו הלבנים, אמרו, הואיל ואין להן מלאכה ו
 גדלו את בנינו. ולפיכך הביא עליהןלהתעסק בה, י

וכשהיו ישראל מגדלין את בני  .ערוב ב"ההק
, אלא ]אחד[המצרים, לא היו מטעינין אותן אחד 

שפקין ארבעה ארבעה, שנים על שתי כתפיו, 
' את כל עבדתם. וכשהיה אושנים על שני ידיו, שנ

ישראל יוצא לשוק טעון ארבעה, היה הארי בא 
ד, וזאב אחד, ונמר אחד. ונוטל אחד, והדוב אח

וזר, היה המצרי אומר לו, היכן הן בני, וישראל אומר לו, ]וכשהיה ח
בוא טול לך חשבון, ארבעה בנים נתת לי, בא הארי ונטל אחד, והדוב 

שכשאבדו תינוקות שלהן, ו נטל אחד, והזאב נטל אחד, והנמר אחד.
ל עבודה אמרו, הואיל ואין להן מלאכה, ירעו את בהמתינו, שנ' ובכ

כשאבדה בהמתן, אמרו, ו ליהן דבר.לפיכך הביא הקב"ה ע בשדה.
הואיל ואין להן מלאכה להתעסק בה, יחמו לנו חמין ומרחצאות. 

עמי במרחצאות כדי לעדן עצמכם, את ם שעבדתם תאב"ה הק ראמ
ברד. מפני ששמו ישראל נוטעי גנות ו אני נפרע מכם בשחין.

 . ע"כ[.ך הביא עליהן הברדיכלפה, ופרדסין, שנ' ובכל עבדה בשד

 לב פרעה הכבדת

הספורנו מבאר, שרצה השי"ת שישלחם פרעה 
מרצונו ולא בכפיה, ואילו היה משלחם קודם לכן, 
היה זה מחמת כאב המכות, ולא מכח החלטה 
עצמית ברצון הלב. ורק לבסוף באמת היה זה 
בהכנעה אמיתית. וצ"ע מדוע היה צורך שישלחם 

ונראה שהשי"ת חפץ שלא  מרצונו ולא בכפיה.
ים מן העולם ואלא יעשו תשובה. יאבדו הרשע

ואע"פ דמי לנו מחטיא הרבים כמו פרעה, והרי אין 
]ואפשר שצווה מסייעין בידו לעשות תשובה. וי"ל. 

השי"ת לנהוג כבוד בפרעה בכל אותם הזמנים מחמת שמתחילה 
לא שמע לשרים שבקשו להצר לעמ"י, עד שהורידוהו מכסאו ג' 

. אך אכתי [)מר' מאיר נקי יצ"ו(במדרש.  חדשים וכו' כדאיתא
צ"ע מדוע לבסוף היה זה מרצונו, והלא שלחם רק 
מחשש שלא ימות, וברצון ליבו לא היה משלחם. 
וצ"ל שבאותה שעה היה בליבו איזה התעוררות 
לשמוע לדבר ה', ובפרט שראה את החסד שעשה 



  

אותו עימו השי"ת, שאף שמתו כל סוגי הבכורות, 
ולכן אף נתן זבחים בידם, וכמו  השאיר בחיים,

שאמר לו משה גם אתה תתן וגו'. ועוד שמבואר 
במדרש שבלעם היה בכל העצות הרעות מתחלה 

 ועד סוף, וזה מסיר הרבה מן הטענה מעל פרעה.

 אופן הכבדת ליבו של פרעה

יש לומר בזה ג' דרכים: א. שרצון הלב שלו, אטם 
שלא י שהיה רצונו חזק את מחשבתו לגמרי. שלפ

להכנע להשי"ת, התנהג כשוטה ללא מחשבה, 
וכמו שארז"ל יודעים רשעים שדרכם למיתה אלא 
שחלב להם על כסלם. ב. שבכל אות ואות שעשה 
השי"ת, נתן לו שם איזה פתח לטעות על ידי כך. 
וכן נראה מדברי המשך חכמה, שבכמה מקומות 

ג.  ביאר שהכבדת הלב היתה ע"י מקום טעות.
כל אחד, שהעיקר הוא מחמת ואפשר לומר שה

טמטום ליבו, אלא שמצא פתח לתלות בו. ויש 
לבאר באופן זה, שמופת המטה היה ללעג בעיניו, 
שהרי לא הראו לו אלא שיש להם כח יותר 

, ובי' המכות לא )בני ד' שנים(מהתינוקות שבחרטומים 
היתה המכה שלימה, ולפעמים לא היה סדר 

)ע' היטב "ה. כפי שסיכם עם מרע הרפואה בדיוק

. ובמכת דבר לא בפסוקים. ואולי לכן פרט הכתוב את סדר הרפואה(
מת משל ישראל 'עד אחד', אך אחד מת, ראה 

 להלן.

משה רבינו אחז את פרעה ועיכבו 
 מעשיית צרכיו

עושה צרכיו, ונפל  ו את פרעהכל מלכי העולם רא
 מאיגרא רמה לבירא עמיקתא

: אמר רחב"א, יום )שמו"ר ה, יד( המדרש ל פיי"ל ע
פרוזבוטי של פרעה היה, ובאו כל המלכים כולן 
לכבדו, והביאו דוראות של עטרות והיו מעטירין 
אותו, והביאו אלהיהן עמהן. אחרי שעטרו אותו, 
היו משה ואהרן עומדין על פתח פלטרין של פרעה, 
נכנסו עבדיו ואמרו שני זקנים עומדין על הפתח, 

היה מסתכל בהן שמא  עלו, כיון שעלואמר להן י
יעטרו אותו, או שמא יתנו לו כתבים. אבל הם 
אפילו לא שאלו בשלומו, אמר להם מי אתם, אמרו 

לו שלוחיו של הקב"ה אנו, מה אתם מבקשים, 
אמרו לו כה אמר ה' שלח את עמי וגו', אותה שעה 
כעס ואמר מי ה' אשר אשמע בקולו לשלח את 

אלא בדברים לשלח לי עטרה  ישראל, לא היה יודע
כתב  )ז, י( פתי כהןוכו'. ע"כ. ובש יאתם באים אל

שביום זה באו כל מלכי  )ע' ילקוט קעה(ע"פ המדרש 
מזרח ומערב להמליכו, וכשבאו משה ואהרן, היו 
דומים למלאכי השרת ורום קומתם כארזי לבנון 
וגלגלי עיניהם כמו גלגלי חמה, וייראו כולם מהם, 

ובאותה שעה הוצרך ם פחד וחלחלה, ונפלה עליה
פרעה לנקביו וכו, ושמעו קול צעקתו כל גדולי 
המלכות, ואח"כ נתחזק וישב על כסאו וחיזק לבו, 
ואמר למשה מי אתם וכו', לא ידעתי את ה', מעולם 

]וברבינו חיים פלטיאל שם הביא לא שלח לי אגרת שלום. 

 י דורון, וכולםממדרש, שפרעה אמר: אין אלוה בעולם, שלא הביא ל
הנה אפשר לומר שכל זה קרה נכתבים בגיליונים שלי לזכרון. ע"כ. ו

לו מחמת שהקשה ערפו ברגע שמשה והארן הגיע אליו, שהרי 
איתא במדרש שכל המלכים שהיו שם השתחוו למשה ואהרן. 
ומדוע פרעה לא השתחוה ג"כ. ועוד, שפרעה הלך להרוג את 

ח דברים פרעה הרשע הטי השומרים שהניחו להם להכנס. והנה
בכעסו, ושאל מי ה', ולא שת ליבו שכבר הראהו השי"ת והקדים לו 
תשובה לשאלה, שנתבזה כ"כ ביום שמחתו, שכל מלכי העולם 
הביאו אלוהיהן עמהם, והשתחוו לו, ועטרו אותו בעטרות, תיכף 
ומיד אחרי שגמרו, הוצרך לנקביו וכו', וצעק וצעק, עד שמצאוהו 

אל "מי ה'", שכבר ענהו השי"ת, . וזו תשובה שששעושה צרכיו
שהוא אחראי על הכל, עשה עושה ויעשה לכל המעשים, רק שהוא 
"אל מסתתר", והנה קיבל תשובה הוגנת ביותר, איך שהכל מכוון 

 .מאיתו ית' ברגע המתאים ביותר[

משה רבינו ע"ה אחז את פרעה שלא יעשה צרכיו 
 והעד שלא יכל להתאפק, והודה אינו אל

פרעה עשה את עצמו אלוה,  :)וארא טז( ז"ל התנחומא
הרי  אמר הקב"ה,אמר אני הוא שבראתי את עצמי, 

הוא יוצא לדרכו ולצורכו בבוקר, אחוז בו והודיעו 
 מר לומיד כשא ,שהוא בשר ודם, מה עשה משה

הנח  ,אמר .השכם אל פרעה, אחז בו משה ב"ההק
ר לי שאעשה צרכי ואחר כך אני מדבר עמך, אמ

פסיקתא . ובשהוא עושה צרכיומשה יש אלוה 
לי יאורי ואני  מרלפי שהיה או :, טו(זוארא )זוטרתא 
הנה יוצא המימה, תפוס עד  , א"ל הקב"העשיתני

שהוא יוצא לנקביו, כדי שלא יתגאה עליך, הוא 
במדרש ו. שאמר לו ראה נתתיך אלהים לפרעה

ח איתא, משה הלך ואחזו, אמר לו הנ )פ' וארא(אגדה 
מך. אמר לו וכי לי שאעשה צרכי, ואחר כך אדבר ע



  

יש אלוה שהוא צריך לנקביו, אמר לו וכי אני אלוה, 
אמר לו אם אין אתה אלוה ולמה תשבח עצמך בזה, 
אמר לו ולפני מי משבח עצמי, אמר לו לפני 
המצרים, אמר לו אותם שוטים הם ואינן בחשבון 

 כי אם בחשבון חמורים. בני אדם,

החרטומים  צרכיו בפני ה שעשה אתפרעה נתבז
וכל המון העם שנתאספו לראות תוצאות מכת 

 הדם

באגרא דכלה הביא מ"ש במיוחס ליונתן, ויפן 
פרעה ויבא אל ביתו, ועבד צורכיה. וביאר, 
שהשי"ת אמר למשה שיצא לקראתו שם ונצבת 

יו לקראתו, באופן שלא יהיה יכול לעשות צרכ
הויכוח ונתהפכו המים בפניו, ובין דין לדין נתהווה 

ע הדבר ברבים ובאו החרטומים והיה לדם, ונתווד
המון עם, ופרעה עודנו עומד שם והעמיד עצמו 
והשהה נקביו עד שלא היה יכול להתאפק זמן רב 
ועשה צורכו בפני רבים, ובזה יצדק ולא שת לבו גם 

ולגודל לזאת, מהו גם, אך הכוונה למכת הדם 
 הבזיון ובושתו לכל.

משה להשכים ליאור כשפרעה יוצא  הוצרךמדוע 
 המימה

הנה במכת דם כתיב: "לך אל פרעה בבקר הזה יוצא 
המימה ונצבת לקראתו על שפת היאר". ובמכת 
ערוב: "השכם בבקר והתיצב לפני פרעה הנה יוצא 

". ומבואר בזה כמה שינויים: א. אם צריך המימה
השכמה. ב. אם צריך להקדים ולהתיצב שם כבר 

ואו. ג. אם יעמוד על שפת היאור, או קודם ב
שיעמוד סתם לפני פרעה. ובבאור הענין י"ל, 

צה השי"ת שיבייש את פרעה כדי שבמכת דם ר
שיתברר לו שיודע משה את סודו שהוא נצרך 

]וזה הקדמה אל היאור. לנקביו ועושה זאת בתוך 

השפלתו הגמורה של פרעה לפני מרע"ה, עד שלבסוף קודם 

. לו, כמ"ש "והשתחוו לי לאמר צא אתה וכו'"[ היציאה השתחווה
ולכן צווהו השי"ת שיקדים לבא ויעמוד על שפת 
היאור קודם בואו של פרעה, ולא יניחנו לעשות 
צרכיו, עד שיצטער פרעה מאד, ולא יוכל פרעה 

ק, ויבייש את עצמו למאד, שפיבקש בפיו להתאפ
שיניחנו משה רבינו ע"ה קודם לכל לעשות את 

כן היה באמת כמו שאמרו במדרש. וזה לא צרכיו. ו
הוצרך כבר שוב במכת ערוב. ומה שלא הוצרך 

במכת ערוב שמעתי מז' ר' מאיר יצ"ו  השכמה אלא
שפרעה מעתה השכים קום יותר, כדי שלא ימצאנו 

]וז"ל המדרש שאינו יודע השעה. מרע"ה בחשבו 

א"ר ברכיה לפי שהיה פרעה הרשע  ,למה בהשכמה שם: )שמו"ר(
אלא עד  ,ומה בנו של עמרם זה הולך ובא אלינו בכל בקר ובקר 'או

שלא יבא אלך ואצא לי מכאן, והקב"ה שהוא בוחן לבבות אמר ליה 
אלא עד שלא יצא  ,הוי יודע שהרשע הזה כך מחשב בלבו ,למשה

. וע' ראינו בת' המיוחס ליונתן שכתב, ויפן [לפניוקדם 
 פרעה פי', שנפנה לנקביו.

תוך היאור שהוא עושה צרכיו ב מדוע פרעה היה
 ע"ז שלהם

ויש לשאול, איך פרעה היה עושה צרכיו ביאור, 
והרי כיון שהיה אלוה שלהם, זהו גנאי גדול מאד, 
ומסתבר שכל אזרח שהיה נתפס בכך היה נענש 

. לי פרעה שטען שהוא אלוהו של היאור, אין בכך כלום[]ואומאד. 
דמיונו וי"ל שידע שאין בכך כלום, ורק נתפס ב

שכל טוב נם בשהוא ברא את עצמו ואת היאור. אמ
מתוך  .על אלוהו ,עומד על היאוראיתא:  ()בראשית מא

נראה לו  ,שהיה מהרהר על משכבו ואומר לי יאורי
ומנין  .תחתיו בחלום מעין הרהוריו, שאלהיו נכבש

היאור אלהיו, שנא' הנה יוצא המימה ונצבת ש
בוקר שהיה בכל  ,לקראתו על שפת היאור

. ע"כ. ואולי הכונה, שהיה למימי היאור "משמש"
עובד ע"ז ליאור, על ידי שעושה שם צרכיו ומתוך 

. ומ"מ בעיקר )אולי כבעל פעור(כוונות של טומאה. 
ביאור הדבר שהודיעו השי"ת שהוא בשר ודם, ה

בזה נראה, שאילו הוא עשה את עצמו, א"כ מדוע 
ך לא ברא את עצמו באופן מכובד, שלא יצטר

לעשות צרכים, שזו חפרה גדולה, שהגוף שלו 
 לוקח מזון טוב ונפלא מאד, והופף אותו לדבר כל
כך מאוס, והמאיסות הזו שורה בגופו שעות רבות, 
ויוצאת אח"כ באופן ניכר. וכל זה חרפה גדולה 

אדם, ואיך לא הציל עצמו מחרפה כזו. האם היה ל
 מסכים שכולם יראו איך עושה צרכיו, ולמה צריך
כל אדם להסתיר זאת. בע"כ שהאדם הוא אפס 
ושפל מאד, והכל רק ברצון השי"ת. שאין עוד 

. וזה מוסר שנתן השי"ת לכל אדם, לבטל מלבדו
 ]וגם פרעה טעה מחמת הגאוה, ונתטפש שכלו להאמיןגאוותו. 

 .שהוא ברא את עצמו מתוך שהיה מכריז כך, נכנס כן בדעתו[



  

בודד פרעה רצה להשכים ללכת ליאור להת
ה הטריד את ולעשות תשובה ולהתפלל, ומש
 מנוחתו ומנע ממנו

: ור' פנחס הכהן ב"ר חמא אמר )יא, א( ת רבהבשמו
לב ישימו אף, לאחר שהקב"ה  וחנפי )איוב לו(הה"ד 

מצפה לרשעים שיעשו תשובה ואינם עושין, 
אפילו הם רוצים באחרונה הוא נוטל את לבם שלא 

מחנפים בראשונה יעשו תשובה, אותן שהם באין ו
בלבם הם מביאים עליהם האף באחרונה, "לא 
ישועו כי אסרם", אע"פ שהם רוצים לשוב להקב"ה 

ים, למה כי אסרם, ובאין לעסוק בתפלה אינן יכול
שנעל בפניהם. וכך היה פרעה רוצה לעסוק 
בתפלה, ואמר הקב"ה למשה עד שלא יצא לך 

 והתייצב לפניו.

 ותעשוכרח להו ,ים נתפס פרעה בקלקלתויפעמ
 צרכיו בפני אחרים

א. כאשר נשכוהו העכברים, וצעק זמן רב, עד 
שהשרים פרצו את הדלת לראות אם הוא צריך 

שה צרכיו. ע' ברבינו חיים עזרה, ומצאוהו עו
שהביא מדרש: שהיו שני אריות  )שמות ה, א(פלטיאל 

בשער פרעה שמעכבים מלהכנס וכו', וכשראו את 
ראו להם הדרך וכו', משה ואהרן שמחו בהם וה

וכשבאו האריות לפני פרעה רעדה אחוזתו ומעיו 
מיד ונכנס בחדרו רותחו והיה צריך לנקביו, והלך 

שעשה צרכיו בחדרו, באו שני  לעשות צרכיו, ובעת
עכברים ונשכוהו, והיה צועק קול גדול מצרת 
העכברים, והשרים שמעו קולו והלכו אליו 

ם. ב. כאשר ומצאוהו עושה צרכיו ונתבייש מה
 משה רבינו ע"ה תפס אותו בידיו על היאור.

איתא: "השכם בבקר  )פ' וארא(ובמדרש אגדה 
ואומר  והתיצב וגו'", לפי שאותו הרשע משתבח

שאינו יוצא לנקביו שהוא אלוה, לכך אמר הנה 
יוצא המימה בהשכמה והוצרך לגדולים, מיד משה 

ך הלך ואחזו, אמר לו הנח לי שאעשה צרכי, ואחר כ
ביאר דזהו "הנה יוצא  )ז, טו(אדבר עמך. ובש"כ 

המימה, פי', יוצא מלשון צואה, המימה הוא מי 
אור, היה סתם על ]ויל"ע אם מה שתפשו משה על הירגלים. 

שהיה לפרעה  , בארמוןארמוןשגם זה היה בתוך שפת היאור, או 

 .בתוך היאור. ראה להלן[

 פרעה הרשע שינה שלוש מקומות לעשיית צרכיו

ע"פ המדרשים,  )ח, טז. ט, יג(מבואר בשפתי כהן 
שכאשר באו משה ואהרן לפרעה בפעם הראשונה, 

לו  מיד הוצרך לנקביו, ונכנס לבית הכסא שהיה
שם, ובאו לו י"ב עכברים והיו נושכין אותו בכל צד 
וצעק זעקה גדולה עד ששמעו קול צעקתו כל 
גדולי המלכות וכו'. ומאותה שעה לא היה עושה 

כיו בבית הכסא מפחדו מן העכברים, ועוד צר
שהיה עושה עצמו אלוה, וכדי שלא יאמרו יש 
אלוה שעושה צרכיו היה משכים בבוקר והיה יוצא 

ת צרכיו המימה במים, כדי שלא ידעו שהוא לעשו
יש לו צורך. לכן אמר הקב"ה למשה "השכם בבוקר 

, לך והודיעו שהכל גלוי )ח, טז(הנה יוצא המימה 
כתיב, ויאמר ה' אל משה השכם  )ט, יג(להלן לפני. ו

כמו שאמר  בבוקר, ולא אמר הנה יוצא המימה
במכת הדם ובמכת הערוב. לפי שכאשר ראה 
פרעה שידע מצפוניו שהיה עושה צרכיו ביאור 
ועושה עצמו אלוה, לא היה יוצא ליאור, אלא עושה 
צרכיו בבית בהחבא, אמר לו הקב"ה, משה, השכם 

לוי וידוע לפני. ואיתא במדרש והודיעו שהכל ג
 השכם בבוקר, בשביל שעושה עצמו אלוה, הודיעו
שהוא בשר ודם, אחז בו משה אמר לו הניחני 
שאעשה צרכי אחר כך אני מדבר עמך, אמר לו 

 משה יש אלוה שעושה צרכיו.

 מכת דם

מדוע במבול לא נענשו הדגים ואילו במכת דם 
 מתו כל הדגים שביאור

)דודו לר' יצחק קארו לדות יצחק ותכן העיר בספר 

בדור המבול לא , וביאר, שיט(, שמות זשל מרן הבית יוסף, 

מתו ולכן לא נענשו, אבל כאן, הדגים הדגים קלקלו 
בעון מצרים שאמרו כל הבן הילוד היאורה 
 תשליכוהו, והדגים אכלו בשר בני ישראל לכן מתו

מת היאור כדי להראות שבא]והוסיף, שהיה בזה צורך, הדגים. 

לדם, ולא רק אחיזת עינים כמו מעשה החרטומים, שהם רק נהפך 



  

. וכבר דמיון, והראיה לכך היתה מה שמתו הדגים מחמת הדם[
 בינו יהושערקדמו בקושיא זו בתלמיד הרשב"א 

במי המבול לא , שהרי (פרשת וארא)בדרשותיו אבן שועיב 
 ,הדגה השי"ת את המיתאלא שכאן  מתו הדגים,

 .המושלכים ביאור ]התינוקים[ הכיניםאת  על שאכלו

 בשעת מכת דם נהפכו כל מימות שבעולם לדם

)אות קושיות לתלמיד מהר"ם מרוטנבורג  כתב בספר

תקופת ניסן, שכשגזר הקב"ה על המים אשר  :רלג(
ביאור ונהפכו לדם, באותה שעה נעשו כל המים 

ע"כ. וצ"ל  ופת ניסן.שעולם דם, לפיכך אנו מונין תק
ה נס שנהפכו שוב למים, ר כל הארצות נעששבשא

 או שרק היה מראה דם בלבד.

המצרים היו מקללים ומגדפין ומבזין את היאור 
 כשלא הצליחו לשתות ממנו מים

"ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות כי 
 לא יכלו לשתות וגו'". כתב רבינו אליהו האתמרי

רה בעל השבט מוסר בספרו מגלה צפונות על התו
, יש לדקדק מדוע כתיב ויחפרו ולא )פרשת וארא(

ויכרו, אלא שבראותם שאין להם מושיע לשתות 
מים מן היאור, עמדו עליו בחירופין וגידופין, וזהו 
ויחפרו, על דרך שדרשו רז"ל לגבי המרגלים דכתיב 

ושתה ויחפרו לנו את הארץ, שלא נתכוונו אלא לב
א כמו של א"י, ודרשו כך מדכתיב ויחפרו שהו

בודה זרה וחפרה הלבנה. ע"כ. וזה היה ביטול ע
שלהם, שהיו מאמינים שמכח היאור יש להם טובה 
וברכה. וכעת חרפו וקללו אותו, על הדם ששתו 

 ממנו, והמאיס את בני מעיהם.

במכת דם נהפכו מימי מצרים לאש שורף ומילאה 
 את הארץ בעשן

ריטב"א בפירושו להגדה של פסח כתב ה
ואף על פי שמכת הדם היתה  ",ה הדםובמופתים ז"

לפי שנעשו  ,]לשון רבים[ קורא אותה מופתים ,אחת
בעניינו מופתים רבים, כי המים שהיו צלולים מכל 

אחר שהיו בידם של  ,מימות שבעולם נהפכו לדם
מצרים, וישראל ומצרי שותים בכוס אחד, לצד 

 ובמדרשו של רשב"י. ישראל מיםהמצרי דם ולצד 

אש שורף ומתמלא כל נעשים כ, שהיו אמרו
והיינו דכתיב דם ואש  ,]נ"א: בפיהם[מצרים עשן מהם 

 ע"כ. ותמרות עשן.

היאור היה מסרב ללקות, והיה מתהפך מצד לצד 
 להמלט מן המכה ולוקה עוד ועוד מכל צד

"ויהפכו כל המים אשר ביאור  פרשה ט(שמו"ר ) מדרשב
בו וגו'", א"ר ברכיה משל לעבד שהיה לוקה לפני ר

מה שהיה לוקה על מיעיו היה הופך על עצמו 
מהפך עצמו כדי  ולוקה על גופו, כך היה היאור

שלא תשלוט בו המכה, ולא היה מועיל שכולו 
נהפך לדם. ע"כ. ומבואר שהיאור התהפך כולו מצד 

 לצד.

נש הואיל ולא ביקש רחמים על שרו של היאור נע
 ילדי ישראל שנזרקו לתוכו

, כשיכול לבקש תשצט( י')סכתב בספר חסידים 
רחמים ואינו מבקש, בא לדין על זה, וכן הממונה 
על מקומות מבקשים שלא יכשל בו. וכן הממונה 
על עץ ועל אבן לכך זאב וכלב ורצועה מאותו מין 

מתה  ישבר ויכלה. וכן כתיב והדגה אשר ביאור
ויבאש היאור לפי שלא ביקש על הבן הילוד 

 .היאורה תשליכהו

אל נהפך למים, אם היה ל שביד ישרדם צבי ואי
 מותר בשתיה

שאפי'  )ה, ד(מובא מס' זכרון אבות עמ"ס אבות 
במה שהיה ראוי מן הטבע, לא היה אצל ישראל, 
כגון הצפרדעים, שאצל ישראל לא היו כלל, גם 

יהיו שם. וכן במכת דם, במקומות שהטבע נותן ש
אפילו דם צבי ואיל שהיה ביד ישראל, היה נהפך 

. ויש לשאול האם דם כזה מותר באכילה, למים
ר שכאן דאע"ג שהיוצא מן הטמא טמא, מ"מ אפש

היה שינוי טבע. ועוד, שאפשר שקודם מתן תורה 
 שאני.

 המצרים שתו מים מלוחים

ן והיה המצרי רואה קית: )פי"ט("א משנת ראיתא ב
מים חיים בידי ישראל, והיה או' לו, בבקשה  של



  

נוטלו, היה נהפך ונעשה ממך, השקני, וכיון שהוא 
והיו המים  ,נשתה שנינו בכלי אחדא"ל דם. 

נחלקין, חצין כלפי ישראל מים, וחצין כלפי המצרי 
דם, שנא' ויהפך לדם יאריהם ונוזליהם בל ישתיון. 

, ולא היו אלו מים חיים, שהיו רואין ביד ישראל
יכולין לשתות מהן. אם כן מה היו שותין, מים 

 ת.ולשת א יכלו' כי לאמלוחין, שנ

כיצד העשירו במכת דם, י"א שאחרי שקנו 
 מישראל חזר והבאיש

שמזה הועשרו  ,יש מדרש, )ז, כא(הדר זקנים כתב ב
שקנו מים מישראל. ומיד שלקחוהו  ,ישראל

ואח"כ קונים אותם ע"מ שישתו עמהם  ,הבאישו
כי חלק המצרי  ,וכל זה לא הועיל להם ,בכוס אחד

 . וראה בסמוך.אלהיה משונה מחלקו של ישר

לישראל נעשה נס ששתו מים טהורים אך 
 המצרים גם מה שקנו מישראל היה מים באושים

ובאש היאר ונלאו  )שמות ז, יח(, כתב בהיכל הברכה
אר. לשתות מלא ואו, מצרים לשתות מים מן הי

לומר שגם מה שקנו מישראל שנהפך מדם למים, 
ומזה העשירו ישראל, מכל מקום נלאו לשתותו 
מחמת שבאש היאור מסרחון הדגים. ע"כ. וע"ש 

 דכל שתות מצד דכורא נהר היוצא מעדן. ע"ש.

כאשר נהפכו כל מימי היאור לדם, האם גם ארונו 
 של יוסף שהיה ביאור היה משוקע בדם

תב רבינו אליהו האתמרי בעל השבט מוסר כ
, דהנה )פרשת וארא(בספרו מגלה צפונות על התורה 

א רצה להטמן במצרים מצינו שיעקב אע"ה ל
להיות כל העפר כינים, ומה נאמר כלפי שסופה 

יוסף הצדיק שנטמן ארונו ביאור, וכעת נהפך כולו 
לדם, אלא שיש לומר שסביב ארון הקודש של 

מפני כבודו של צדיק היה ראוי  הצדיק היה מים,
שלא תגע המכה בתיבתו, כמו שסביב התיבה של 

 ע"כ. נח היו המים לא רותחין בדרך נס.

כיצד טבלו עם ישראל במקוה בשבוע של מכת 
 דם

לצורך פלפולא דאורייתא ושמחת החג, יש להביא 
בס"ד חקירה נאה, האם עם ישראל יכלו לטבול 

)ראה להלן דם במקוה במשך שבעה ימים של מכת 

, דהנה מתנא דבי אליהו שהיו כולם נזהרים בטבילה גם בטבילת עזרא(
חקרו האם מכת  פ' וארא אות ז( )הובא בס' פני דודהמפרשים 

באופן שהמים נעשו דם ממש, ולישראל  דם היתה
נעשה נס ששתו מים, או שבאמת היו מים, 

]ונחלקו ולמצרים נעשה נס שהיה במראה וריח דם. 

בזה הראשונים, שהחזקוני ורבינו בחיי ועוד כתבו שנהפכו לדם גמור 
פכו לדם רק במראה ריח וטעם, אך בדעת זקנים פס' יח כתבו שנה

עודם דם, המים כשרים . ונפקא מינה אם בבמראיתם[
ועל כל מקוה מימיהם ויהיו לטבילה. דהא כתיב "

". והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים, דם
וא"כ במה טבלו עם ישראל באותם שבעה ימים. 
וגם את"ל שבעת שבאו לטבול נהפכו למים, מ"מ 

ופשט צ"ע אם דם שנהפך למים כשר לטבילה. 
ממש,  הכתובים משמע שכל המים נהפכו לדם

ויהיו דם והיה דם בכל ארץ " ",ונהפכו לדםדכתיב "
ויהי ". "ויהפכו כל המים אשר ביאר לדם" ",מצרים

". וכן הוא פשט דברי הדם בכל ארץ מצרים
נסים , י' (משנה ד)הראשונים על המשנה באבות פ"ה 

י' ל בכש , ופי' רבינו יונה,במצרים נעשו לאבותינו
"כ בפי' הרמב"ם וכ מכות לא נזקו אבותינו בהם.ה

המכות, והיות כל י' הינצלם מ שם, שהכוונה על
מכה ומכה מיוחדת במצרים, לא בישראל, ואלו 

ע"כ. וכ"כ במגן אבות ובפי' הר"ב  ניסין בלא ספק.
שם. ואם באמת היה הכל מים, ונעשה נס 
. שלמצרים נראה כדם, אין הנס אצל ישראל. ויל"ד

כתיב שהיה ואין לומר שבארץ גושן היה מים, דהא 
דם בכל ארץ מצרים. אמנם יש צד שלישי בזה, 
דשמא המים של ישראל לא נהפכו לדם כלל. אכן 
לדברי רבינו אברהם אבן עזרא שפירש שמכת דם 
צפרדע כנים ועוד היו גם לישראל, שבהם לא 
מפורש הפלאה בין ישראל למצרים, יש לפרש, 

מן הצד הזה, שלא תאמר שהמים  שבא לאפוקי
ראל לא נהפכו מעולם לדם, אלא כל של עם יש

מימות נהפכו לדם, ורק שנעשה נס נוסף שהדם 
של ישראל נהפך להם שוב למים. וא"כ קשה כיצד 

נא דבי איתא בתהיו המים כשרים לטבילה. וכיון ד
שעם ישראל במצרים היו נזהרים  ח(רק )פאליהו רבה 

, והן בנות )בטבילת עזרא(אל בטבילה הן בני ישר
היו אוחזין עליהם את המים של  םמצריישראל, וה



  

יטבלו, ולכן מדה כנגד מדה הביא עליהם הקב"ה 
למנוע מהם את המים. ע"כ. ומעתה  מכת דם,

, שגם עם ישראל ניזוקו מזה )בדרך פלפול(תיקשי לך 
שלא יכלו לטבול, וכיצד המכה שבאה לנקמה על 

גם מהם את הטבילה  מניעת הטבילה, מנעה
 באותם שבעה ימים.

יון שמכת דם היתה במטהו של אהרן, מדוע כ
 כתיב ומטך אשר הכית בו את היאור

בהתראה: ונצבת  )ז, טו(הנה במכת דם כתיב 
לקראתו על שפת היאר והמטה אשר נהפך לנחש 

בידך. ובמכה עצמה כתיב, אמר אל אהרן קח  תקח
וצ"ע שבפרשת  מטך ונטה ידך על מימי מצרים וגו'.

כתיב, וקח אתך מזקני ישראל ומטך  )יז, ה(בשלח 
אשר הכית בו את היאר קח בידך והלכת. ע"כ. 
ועוד, שהרי משה לא הכה את היאור אלא אהרן. 

איתא, ומטך אשר הכית בו את  )צט:(ובגמ' סנהדרין 
יאר, וכי משה הכהו והלא אהרן הכהו, אלא לומר ה

וה מעלה עליו לך כל המעשה את חבירו לדבר מצ
הכתוב כאילו עשאה. ע"כ. אך אכתי קשה 

משה אלא של שההכאה לא היתה במטה של 
איתא, "ויקח משה את  )שמות סי' כג(אהרן. ובתנחומא 

מטה האלהים", א"ל הקב"ה טול מטה זה בידך וכל 
קש אתה עושה בו, הכה בו את נסים שאתה מב

היאור, שנא' ומטך אשר הכית בו את היאור. ע"כ. 
אולי צ"ל שמשה נתן חתיכה מהמטה שלו לאהרן. ו

)זו"ח ]וע"ע בזוה"ק  ולכן נקרא גם המטה עצמו על שמו.

, "ומטך אשר הכית בו את היאור קח בידך והלכת", חקוק בשלח נ:(
חד רחמים ודין היה המטה בב' צדדים בשמא קדישא, בצד א

 .באותות חקוקים, ובצד אחד נחש עלי צור[

. ואפשר שמשם לקחו פרעה לא לקה במכת דם
חרטומים מים להפכם לדם. או שקנו מים גם ה

 מפרעה

כתב במשך חכמה, שמכת דם לא היתה אצל 
פרעה, שכבר שילם דמי המים במה שגידל את 

מינין מינין  :(פרשה יט)משנת רבי אליעזר משה. וז"ל 
היו הצפרדעים, הראויין לבתים לבתים, לחדרים 

ו בביתך ו ובא' ועלאלחדרים, למטות למטות, שנ
פרעה היו שולטין,  ובחדר משכבך. אף בגופו של

 שנ' ובך ובעמך. ומפני מה התחילה מכת צפרדעים

מכת דם לא לקה בה פרעה , לפי שבפרעה תחלה
מפני ג'  ' ויפן פרעה ויבא אל ביתו.אהרשע, שנ

. אחד שבא וחזר למוטב. ועוד, שהאריך לו דברים
יתגדל שגדל משה בביתו. ועוד, כדי ש ב"ההק

הוא לוקה. והוא לא  בעיני המצרים, ובאחרונה
חישב כן, אלא ולא שת לבו גם לזאת, ונתגאה. וכיון 

ה, לא תתחיל "שבאת מכת צפרדעים, אמר הקב
]עוד איתא שם, תחלה אלא בו, שנא' ובכה ובעמך. 

 , שנא' וצפרדעצפרדעעם הכל החיות המושלכות בים, שעלו ג"כ 

. ע"כ. ובשמות רבה [תהאין השחתה אלא מי ,ותשחיתם
ויאמר אל  'פרעה התחיל בעבירה, שנאכאן איתא: 

ובכה ', וממנו התחילה הפורענות תחלה, שנא ,עמו
בכה ודאי,  ,ר אחא"כ ובכל עבדיך. א"ובעמך ואח

ו ונעשה שהיה שותה מים וטיפה אחת יורד על לב
 ", א"רועלו ובאו בביתך" צפרדע ונבקעת שם.

יו בביתיך. שבהן יה המעולות ,יהודה בר' שלום
כל  ,בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם נכנס למדינה

אחד נותנין לו מדור לפי כבודו, אבל המלך במקום 
למה נאמר "כ פלטרין הוא דר, במקום מישור. א

של  המעולות שבהן היו בביתו ,ועלו ובאו בבית
אמרו:  (וישלח' פ)בבראשית רבתי ע"כ. גם  פרעה.

וח על דעים ולא צעל מכת צפרפרעה למה צוח 
ב"ה כבוד מפני שהיה קמכת הדם, אלא שחלק לו ה

ולא נגעה בו מכת הדם, והתחיל מתגאה  ,מלך
לו היה יכול לי היה מביא עלי המכות. א"ל יואומר א

ם שוטה אני חלקתי לך כבוד, חייך שמכת הצפרדעי
 .שולטת בך שנאמר ובכה ובעמך

מדוע פרעה לא חילק מים לכל המדינה מהמים 
 רמונושבא

במדרש מבואר שמכת דם היתה לכל המצרים חוץ 
ממצרי אחד, זה פרעה, שקיבל זאת מאת השי"ת 
כשכר על שגידל את מרע"ה, וצריך להתבונן אם כן 
מדוע המצרים היו מוכרחים לקנות מים מעם 

לקחו מהארמון של פרעה. וצ"ל ישראל ולא 
שכאשר פרעה היה מעביר לאחרים, לא היה מועיל 

 .שליט"א[ "ר]מו נהפך לדם.להם והיה 

 מדוע הדגיש הכתוב שהדגה אשר ביאור תמות

"על המים אשר ביאור ונהפכו לדם, והדגה אשר 



  

ביאר תמות ובאש היאור, ונלאו מצרים לשתות 
כת דם, מים מן היאור". צ"ע מה ענין הדגה למ

שהרי עיקר המכה היא שיהפכו מימי היאור לדם, 
לפי המפרשים ומיתת הדגה הוא רק דבר צדדי. ו

שהיאור נהפך לדם רק לרגע אחד  )בעלי התוס' עה"ת(
ושוב חזר למים, א"ש, שאפשר שעיקר המכה הוא 

)וע' בבעה"ט, שהעלה בשביל שתמות הדגה ויבאש היאור 

שתות מן היאור. ורק מסיבה זו לא יוכלו ל תולעים(
וצ"ע. ב. גם אפשר, שעיקר המכה היתה ליאור 

]וראה להלן יהפכו לדם, עצמו, ולא למימי מצרים ש

שבאמת המים שלא באו מן היאור לא נהפכו לדם ומצרים שתו 

. ולכן מיתת הדגה הוא גם חלק ממכת היאור. מהם[
ג. גם אפשר שבא לאפוקי מהחרטומים, שאינם 

רק למראה דם וטעם דם,  יכולים להפוך מים לדם,
ונפקא מינה שהדגים ישתו ולא ימותו מזה, אע"פ 

שתותם. ד. עוד אפשר, שהיה שהאדם ימאס מל
בזה רמז לפרעה, ולשאר עמו המאמינים בו, 

)פי' הגדול הרובץ בתוך היאור  שפרעה הוא התנין

שעשה ארמון בתוך היאור, ואמר שמכחו היאור עולה ומתברך הכל כפי 

לו הוא מקור החיות של כל מצרים, , כאירצונו(
פרעה מלך מצרים "הנני עליך  (יחזקאל כט)וכמ"ש 

אשר אמר לי יארי  ,יאריו ים הגדול הרבץ בתוךהתנ
ונתתי חחיים חחים בלחייך והדבקתי  .ואני עשיתני

 ,והעליתיך מתוך יאריך ,דגת יאריך בקשקשתיך
 ". ודו"ק. ואת כל דגת יאריך בקשקשתיך תדבק

מכת דם לא נרפאה לעולם. וי"א שהיתה רק לרגע 
 אחד

ת ונראה בס"ד לחדש חידוש גדול בזה, והוא, שמכ
דם לעולם לא נרפאה. וכן הוא פשטות לשון 

כתוב "וימלא ז' ימים אחרי הכות ה' את היאור", ה
ולא כתיב שנרפא היאור. וכן לא מצינו שמרע"ה 
התפלל שירפא היאור ומכת דם, וכמו שהיה 

בשאר המכות. ובע"כ שלא נרפאה לעולם.  מוכרח
ומה שכהיום איננו דם אלא מים הוא מחמת 

מים רבים ונתחלפו מימיו. ושמענו שזורמים ליאור 
שעד היום מימי היאור אינם טובים לשתיה. ולו"ד 

י התוס' מודים לזה, וכוונתם לומר הו"א שאף בעל
שנהפך רגע אחד כל אשר היה בו לדם. ונשאר דם 

א שלא עמדה מכה זו רק למים שהיו בו לעולם אל
]והרי כתיב "ויהפכו כל באותו רגע של ההכאה, ודו"ק. 

כל ארץ מצרים". הרי שהיה דם אשר ביאור לדם, ויהי הדם ב המים

ממש. אלא שי"א שחזר להיות מים ולכן הפכוהו אף הם לדם. ולפ"ז 
צ"ל דמה שהיה דם בכל ארץ מצרים הוא מחמת מכה אחרת, והיא 

שהכה אהרון את שאר האגמים. ויתכן שהיו ב' חלקים במכת  המכה

שוטו היה . ולפ"ז מה ששתו ישראל מים, לפי פדם[
גושן לא נהפכו  זה מחמת שהמים שהיו בארץ

לדם. וכן מבו' ממה שכתב בתרגום המיוחס ליונתן 
שהחרטומים הפכו את מימי ארץ גושן לדם, אלא 

עכ"פ די"ל דס"ל שנשארו דם ולישראל היה נס. ו
לפי מדרש רז"ל נראה שגם אם בארץ גושן לא היה 
דם, אלא מים ממש, מ"מ היה נס שכאשר מצרי 
 רוצה לשתות מהם, נהפך לו לדם. ויש לפלפל בזה.

 אם המצרים מצאו בדוחק רב מים לשתות

והנה לשון הכתוב לשתות "מים" מן היאור, ולכאו' 
תיבת מים הוא יתור, ועוד דהלא היאור היה בו דם 

לא מים ומה שייך לומר לומר שהתעייפו ו
מלשתות מים מן היאור. ורש"י יישב קו' זו. ולדברי 

נו בעלי התוס' א"ש, דהיאור היה מים, אלא רבותי
שהיו מים באושים ולא הצליחו לרפואתם מבאשם 

מץ ולשתותם על אף באשם. ושמא זהו או להתא
כוונת דברי רש"י. ואף לפי מה שבארנו י"ל דא"ש, 

היה הכל דם ממש, ונשאר דם ממש, מכל שאף ש
מקום כיוון שהיו זורמים ליאור מים חדשים, והיה 

ומים, והיו צריכים להתאמץ ללכת אל  מעורב דם
קצהו הראשון שממנו זורמים המים אליו ולקחת 

שיתערבו בדם. ויתכן שאף מן המים טרם 
הסוברים שהיתה מכת דם ז' ימים, מודים הם למה 

שאחר ז' ימים היה שייך לשתות שבארנו, וכוונתם 
 מים נקיים מן היאור.

 אם היה למצרים נוזלים אחרים לשתות

)תהלים עח, ". יאריהם ונזליהם בל ישתיון לדם יהפך"ו

. יש לפרש שהיה להם נוזלים לשתות, אך היו מד(
]ומ"מ המפרשים שם פרשו שכן הוא דרך מלוחים ודלוחים. 

לדרשה, ולשון הכתוב מזוקק  הלשון לכפול הענין. אך י"ל דמ"מ בא

. ויש לבאר עפ"מ שהביא שבעתיים, בתכלית הדיוק[
שלא נהפכו לדם רק  ,גאון דיהסע בינורממלבי"ם ה

 ,מים הראוים לשתיה, שיש הבדל בין מי ובין מימי
דכתיב מימי הוא רק מים ראוים  ל מקוםשכ

לשתיה לא מים מרים ומלוחים כמו מי הים, 
. ע"כ. נמצא המלוחים והחרטומים הפכו לדם מים



  

שהיו להם מים מלוחים לשתות, כגון מי ים, 
נוכו במכת  שמשקים שאינם ראויים לשתיה לא

דם. ויש לעיין איך היה לענין שאר ה' מיני משקים 
ין שמן דבש, אם ג"כ חוץ מדם ומים: חלב טל י

נהפכו לדם. או"ד יכלו המצרים להסתפק בשתיית 
חפרו סביבות היאור לשתות ]וע"ש עוד שיין או חלב. וצ"ע. 

שלא לקו רק המים שלמעלה  'ר' יהודה אוש ,במדרשמים. ונח' בזה 
ונח' בביאור ור' נחמיה סבר גם שבתהום לקו,  ,שבתהום לא מה

. שחפרו לשתות ולא שתוהכתוב לשתות, אם לשתות ושתו, או 
' פי', וגו מצרים ונלאו, היאור ובפענח רזא הביא מרבינו משה, ובאש

 ולא היאור, והבאיש מתו הדגים כי לקדמותן, המים חזרושי אף
 קראם ולא לזאת לבו שת לא דלכך לאלתר, חזר שהדם הדם, מחמת
 גם כן לעשות מים החרטומים לקחו מהיכן כ"דאל המים, להחזיר

 לעשות מים מצאו הם. ע"כ. ובפני דוד הביא מרבינו ישעיה: ומנין
 ויחפרו כדכתיב לשתות, כדי היאור סביבות שחפרו המים מן ל"י כן,

 .לשתות[ מים היאור סביבות מצרים כל

צרים נהפכו חקירה אם היאור היה מים ורק שלמ
 לדם, או בהיפך

הביא מאסיפת  )פרשת וארא אות ז(החיד"א בפני דוד 
 שיש לחקור אם המים ,הירץ( ר")בשם הרב מהרחכמים 

 לומר יש או. מים נהפך ולישראל ממש לדם נהפכו
. לדם נהפכים היו ולמצרי מים, היו דהמים

 להכריע יש יותר ביאור אשר והדגה ומדכתיב
ואף דהמצרים  לדם, נהפך יולמצר מים היו דהמים

ראוי להיפך, אלא  מועטים, וא"כ וישראל רבים
 ליהנות ואסור ישראל העשירו הדם שממכת
 נהירא, דלא נסים. ע"כ. וכתב החיד"א: ממעשה
 כל ויהפכו דם, והיו הכתוב דיבר מלא דמקרא

דם.  והיו שנהפכו הכתובים ופשט לדם, המים
 נורבי משם יהודה במנחת אפ"ל לפמ"ש אמנם
 דכתיב לדם, נהפכו שעה רק לפי דהמים שור, בכור

 ונלאו היאור ובאש תמות ביאור אשר והדגה
 המכה דעיקר נראה היאור, מן מים לשתות מצרים

 דאי הוא וסברא הסרחון, בשביל אלא' הי לא
 ועוד מים, לשתות יניחו לא דם מראית משום
 הכתוב ולשון ד."עכ דם. היו וכבר כן ויעשו דכתיב

 ממש דם שנעשו מוכח ל"רז מדברי וגם דם' 'והיו
 מימי על דכתיב ותו'. הנז הרב הפך דם וטעמן
 עיקר נפ"מ אם ולמאי הקיתונות,' ואפי ,'וכו מצרים
 אבין' שר ואפשר. דוקא סרחון משום היה המכה

 ביאור אשר והדגה ש"וז דאתא, הוא להכי הלוי
 סרחון בשביל אלא היה דלא תסבור לא מתה,

 ממכת כי אלא דע, שעה, לפי אלא ההי לא והדם
 אחד בבית וישראל מצרי כי ישראל, העשירו הדם

 לי תן מים ולישראל דם למצרי מים מלאה הגיגית
 תשמע ומזה ,'וכו בדמים לוקח וכשהיה ,'וכו מעט

 לשתות, יכלו לא סרחון ובלא ממש, דם שהיה
 ח"סר יקריב כי ם"הד דמלבד מודיע והכתוב
. ביאור אשר והדגה' לפ אסמכיה ומש"ה העודף,

 קונים שהיו מצרים של אסטנסים בין ועי"ל לחלק
 העם. ע"כ. המון ובין הדם

)להגאון ר' מאיר מייזלש. וזהו דלא כמ"ש בס' הלכות עולם 

בשם ר' נפתלי הירץ אב"ד לבוב, דלמה ליה  עמ' מג(
למימר והדגה אשר ביאור מתה, והלא פשיטא 

, ולכן צ"ל שכיון שנעשו המים דם, ממילא מתה
שהמים לא נשתנו ממראיתן כלל, ורק ביד המצרי 

עיקר נהפכו לדם. ואעפ"כ מתו הדגים. ע"כ. וב
הקושיא ל"ל למימר שהדגה מתה. יש ליישב: א. 
דקמ"ל שהיאור שהיה אלוה שלהם נתבזה כל כך, 
ושגם זה חלק עיקרי במכה, להכות את דגת היאור, 

ן בהכאת , שיש עני)פרק כט(וראה בנבואת יחזקאל 
דגה, ואולי זהו רמז למצרים והבוטחים בפרעה. ה

הפכו ב. וגם יש ליישב לסוברים שרק לרגע אחד נ
לדם, כמ"ש החזקוני ושרק מטעם שהבאישה 

הק'  אור החייםהדגה לא יכלו לשתות מהיאור. ג. ב
מעשה או זה מעשה שדים  שאיןסימן ביאר, שזה 

מש כי מעשה שנים אלו יהיו דמיון ולא מ ,כשפים
יה ממש דם והדמיון יהיה לעין הרואים לא שיה

 ')סיחסידים . ובס' שיהרוג כל שותיו ואפי' דגים

 ,הדגה אשר ביאור מתה ויבאש היאורכתב, ש (תשצט
. לפי שלא ביקש על הבן הילוד היאורה תשליכהו

ותן ליאר, מפני שהשליכו א :(פרשה יט)משנת רבי אליעזר ]וז"ל 
ר. אין לי אלא שהיה מראיהן מראה לפיכך דן את המים אשר ביא

אף טעמו היה טעם דם, שנא' והדגה אשר ביאר מתה. ומנ'  יןומנ דם,
שאף ריחן היה ריח דם, שנא' ויבאש היאר. ולא עוד, אלא שכל 
המים השאובים ששאבו אותן בכלים קודם לכאן נהפכו כולן ונעשו 

עמו, ולא אל שותין ממנו, ואינן נזוקין, לא מטוישר .דם בתוך הכלים

  .. ע"כ. ומשמע שהיה דם ממש[מריחו, ולא ממראיו

"נטה ידך וגו' והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים 
 ובאבנים"

צריך ביאור, דכיון שמימי האגמים והנהרות לא 
נהפכו לדם אלא ע"י שנטה ידו עליהם, א"כ היאך 

דו עליהם. היה דם בעצים ובאבנים בלא שנטה י



  

", דמשמע שנהיה כן עוד צריך ביאור מהו "והיה
)בה' ביאור, מהו 'ה'דם ולא דם  מאליו. ועוד צריך

. ויש ליישב. א. דקאי על מים שבכלי עץ וכלי הידיעה(
אבן, ואם כן קמ"ל שאף הם בכלל מקוה מימיהם 
שנטה ידו עליהם קודם לכן, ודו"ק. ועוד יש לומר 

מיהם, בכלל הגזירה הוא דכיוון שהוכו כל מקוה מי
מהם יהא לדם, ואם קאי על עץ  שכל מה שיקחו

צ"ל דאף למפרע דהיינו  )עצים ובנייני מגורים(מש ואבן מ
מה שלקחו קודם המכה נהפך לדם. ולכן גם 
הבתים שנבנו על ידי טיט המעורב במים מן היאור, 
וכן כלים שלחנות וכסאות וכל דבר הנעשה מעץ 

היה דם במקום מים, וראו דם שתה מים מן היאור, נ
 לנגד עיניהם. וזו מכה מופלאה וקשה. בכל מקום

חידוש בענין מכת דם, למה היו מתעייפים 
 המצרים במכת דם

. "ונלאו מצרים לשתות מים מן ]ממהדורא אחרת[
היאור", ולהלן כתיב: "ולא יכלו מצרים לשתות 
מים מן היאור". יראנו לומר שכוונת התורה 

היה מים ביאור באופן שהמצרי  הקדושה שבאמת
ר שב שהם מים והיה ניגש לשתות מן היאוהיה חו

דם, וכיוון שהיה מראהו  ]או בפיו[והיה עולה בידו 
מים וריחו מים היה היו המצרים מנסים שוב ושוב 
לשתות, עד שהיו מתעייפים וכשהיה גובר הצמא 
עליהם היו מנסים שוב עד שרוקקים הכל 

ל עם כל צמאונם, עד ומקבלים מפח נפש גדו
לאו מחמת הנסיון והצמא, שממש התעייפו ונ

ו מבינים, דאיך יתכן שמראהו וריחו מחמת שלא הי

מים ורק בפיהם הוא דם, ובזה גדל ונתעצם הנס 
וראו ממש את השגחת השי"ת בכל עת שהיו 

]והדיוק לזה ממה שנקט הכתוב לשתות "מים" ולא דם. מנסים.  

 .ודו"ק[

 ,ת שמנעו מישראל טבילהמכת דם באה מחמ
 רו ישראלא"כ במה נטהו

, למה הביא עליהם דם, מפני )מדרש ויושע(הנה ארז"ל 
שהיו המצריים מונעין בנות ישראל מלעשות 
טבילה לכך הביא עליהם דם. והנה בזוה"ק איתא 
שכל ישראל נשמרו במצרים מבת אל נכר ומנדה. 

איך עלתה בידם ואיך פרו ורבו. א.  וצ"ע דא"כ
: ות()פ' תולדושמא י"ל כדאיתא בבעל הטורים 

רחובות, כנגד יון שגזרו שלא יטבלו כדי למונעם 
מפו"ר, ונעשה להם נס ונזדמן להם מקוה בבית 

הביא  )פ' שמות(לכל אחד ואחד. ב. בס' עונג לשבת 
מס' הליקוטים, וכאשר יענו אותו כן ירבה, כי שמו 

ם שומרים על הנשים שלא יטבלו, והקב"ה המצרי
לה, וכן סילק מהם דרך נשים ולא הוצרכו לטבי

אירע לדוד באבישג השונמית, שתעמוד ולא 
איתא, בשעה שהיו  )מצורע סי' יח(תפרוש. ובתנחומא 

ישראל במצרים לא היו רואות הנשים דם נדות, 
מפני אימת מצרים עליהם, ואף משיצאו ישראל 

נדות במדבר, שהשכינה היתה ממצרים לא ראו 
ביניהם, והנשים קיבלו את התורה תחילה, שנאמר 

ה תאמר לבית יעקב, ועליהם נאמר גן נעול אחותי כ
 כלה, גל נעול מעין חתום.

 מכת צפרדע התחילה בפרעה, ונתבזה בה מאד

מכת צפרדע היתה גם במיוחד לפרעה, מה שאין 
 כן מכת דם

. )תהלים קה("שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם" 
מבואר שהיתה מכה מיוחדת בחדרי מלכיהם, 

]ובזוה"ק יוחד שהיה למלכיהם. וצריך ביאור מה המ

, 'ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתךאיתא: ' )שמות כט: ל.(
בכלהו לא כתיב על ו .פרעה איהו אלקי קדמאה מכלהו ויתיר מכלהו

פרעה קדמאה בשעתא דאתנסיבת . ת"ח מטתם, אלא ליה בלחודיה
שרה לגביה רמז לאומנין וציירו ההוא דיוקנא באדריה על ערסיה 

 וכד סליקלא נח דעתיה עד דעבדו דיוקנא דשרה בנסירו,  ,בכותלא
כל מלכא דאתא אבתריה הוה חמי ההוא דיוקנא מציירא ציורא  וכו'.

בגין כך מלכא אלקי הכא  וכו', והוו עאלין קמיה בדיחין, כד סליק

. וי"ל עוד לפי מה שכתב במשך חכמה, [יתיר מכלא
דמי  שמכת דם לא היתה אצל פרעה, שכבר שילם

משנת רבי המים במה שגידל את משה. וכן הוא ב
מכת דם לא לקה בה פרעה ש (פרשה יט)עזר אלי

 .הרשע

 פרעה ברח ליאור מהעכברים, ובאה מכתו יותר

 כהן הביא ממדרש ויש לבאר עוד, דהנה בשפתי
ראשונה  פעם ואהרן משה כשנכנסו :(קפא רמז ילקוט)

 יתבל ונכנס לנקביו, הוצרך שעה באותה לפרעה,



  

 נושכין והיו עכברים עשר שנים לו ונזדמנו הכסא
 קול ששמעו עד גדולה זעקה וצעק צד בכל אותו

 על וישב חזר כך ואחר המלכות, גדולי כל צעקתו
 מי ולאהרן למשה אמר, לבו ונתחזק מלכותו כסא
 אלהי לו אמרו. אצלי שגרכם ומי באתם ומאין אתם

 אמר דמי, ויעבדוני עמי שלח אליך שלחנו העברים
 היה לא שעה ומאותה', וגו' ה את ידעתי לא להם

)יל"פ העכברים  מן מפחדו הכסא בבית צרכיו עושה

שלעיתים דחוקות ביותר היה עושה בבית הכסא, אך מעתה לא היה עושה 

, אלוה עצמו עושה שהיה ועוד .כלל וכלל אלא רק ביאור(
 היה צרכיו שעושה אלוה יש יאמרו שלא וכדי

 המימה צרכיו לעשות יוצא יההו בבוקר משכים
 אמר לזה, צורך לו יש שהוא ידעו שלא כדי במים
 הנה. לפני גלוי שהכל והודיעו לך, השכם ה"הקב
 אחר ואמרת מלת חזר, אליו ואמרת המימה יוצא
 יוצא שהוא תאמר זה, ואמרת המימה יוצא הנה
 כה אליו ואמרת לפנים וחוזר, אלוה ואינו אדם כבני
אר שהיתה כאן מכה כ. ויש לבוגו'. ע" 'ה אמר

מיוחדת, שהוא ברח מהעכברים ששלח לו השי"ת 
בחדר מסתורין שלו. אך עתה באה לו קשה מזו, 

, שהצפרדע )הובא בסמוך(דאיתא במדרש הגדול 
התחילה בפרעה תחילה, והיו נכנסים בפי טבעתו 

 ויוצאין מפיו.

הצפרדעים היו מדברים זה עם זה מתוך מעיהם 
 םרעה והשרישל פ

ועוד צריך לבאר מהו "בחדרי מלכיהם". וכי כמה 
]ודוחק לומר דקאי על פרעה שבימי מלכים היו במצרים. 

. ובמדרש שרה שאף הוא לקה במעיין י' המכות באותה הלילה[
הגדול איתא, שמכת צפרדע התחילה בפרעה 
תחילה, והיו נכנסים בפי טבעתו ויוצאין מפיו, וכן 

לחבריו  פרדע קורא, והיה הצבכל עמו "וגדוליו"
ממעי פרעה, אימת נצא מכאן, והם משיבים עד 
שיבא בן עמרם ויתפלל עלינו. ע"כ. ולכאו' צ"ל 
שהיו פרעה וחכמיו מבינים בשפת הצפרדעים, 

)פרשה . אמנם בשמו"ר )והשיגו כל החכמות הללו בכח טומאתם(

וצפרדע ותשחיתם, שהיו מחבלין גופיהן  איתא: טו(
 ך.ובחדר משכבך ועל מטת ',ותן שנאומסרסין א

אמרו להם הצפרדעים מוניטא של אלהיכם בטלה 
על דבר  'ומנין שהיו מדברות שנא .ושלכם קיימת

. ע"כ. משמע לכאו' הצפרדעים אשר שם לפרעה

 שהיו מדברות בשפה המובנת לכל.

 צפרד"ע צפור דעה, שהיתה מדברת

ומבואר במדרש הנ"ל, שנעשה נס שהיו מדברים 
אדם. וזהו צפרד"ע,  ובנת לבנידיבור המ בשפת

ציפור דעה, שהיה בה דעת לדבר. וגם הפליגה 
דוד בשעתא ד )פנחס רלב:(בשבח להשי"ת. ובזוה"ק 

רבש"ע כלום הוה ב"נ  אמר, אזיל על כיף נהרא
אזדמנת ליה  ,בעלמא דאודי ומשבח למאריה כוותי

דאנא עבדית יתיר  ,צפרדע א"ל דוד לא תתגאה
 ,]במצרים[ רימימרא דמאגופאי על מנך דמסרית 

 ,דאנא משבח ומזמר ליליא ויומא בלא שכיכו ,ותו
. לא גבה לבי ולא רמו עיניה' בההיא שעתא אמר 

ע"כ. ומבואר שאומרת שירה תדיר יום ולילה בלי 
הפסק. ואולי השירה הזו היא עשיית רצון השי"ת 

שקולם של  איתא, )שמות ל.(כאשר בראה. ובזוה"ק 
פסיקתא ]וז"ל ולילה. תמיד יום אינו נח  הצפרדעים

בה"א, לפי שכל מכה ומכה היתה של  ,ובכה ובעמך כאן: זוטרתא
 ד"א בכייה היתה לו ולעמו, שקירקורם קשה היתה .חמש מכות

להם. מה לשון צפרדע, צפור היה בנילוס בעל דע, ושרק להם, והם 
ותעל איתא,  )פ"ח(. ובתדא"ר ש הצפר בעל דעע"באו ונקראו 

בשעה שהעופות צמאים ובאים לשתות שיש בו דיעה, הצפרדע, 

 .[מים מן הייאורים ומן האגמים, קורא אותם, בואו ושתו ואל תיראו

כל ארץ  אם פרעה הביא את מכת הצפרדעים על
 מצרים

ופרשו רז"ל שמכת צפרדע התחילה  
בפרעה, אחרי שמכת דם לא היתה לו, שכיבדו 

ון הכתוב להלן, השי"ת. וקצת יש לשאול בלש
הרי שהיתה  

צפרדע אחת, ואילו כתיב שאצל פרעה כבר יעלו 
הצפרדעים. ולכאורה הביאור בזה שעלתה צפרדע 

ה, ויתכן שפרעה לעג, שמשה רבינו אחת אצל פרע
אמר צפרדעים, ובסוף עלתה צפרדע אחת, ובא 

תיכף השריצה כמה אחדים, נמצא להורגה במכה, ו
שפרעה בעצמו גרם את כל מכת צפרדע על ארץ 
מצרים. שאילו לא היה מכה את האחת שעלתה 

 תרבה.אליו, לא היתה מ



 

 מכת צפרדע

 ורוקדים במצריםאלו בעלי חיים היו שרים מנגנים 

איתא, הצפרדעים היו  )אוצהמ"ד עמ' שס(במדרש משה 
נופלות במשארותם ובחדרי משכנותם ומשכבם, 
ומרקדין ומנגנין בתוך מעיהם, והיתה מכת צפרדע 
קשה מכולן. ע"כ. ושמא הכוונה שהצפרדעים 

נם, והיו שמחים היתה בהם דעה לעשות רצון קו
 קוניהם.  שרים ומנגנים על שזוכים לעשות רצון

 מעולם לא היה צפרדע ביאור

לא היו  ,נס בתוך נס: )פי"ט("א משנת ראיתא ב
' אר כל עיקר, אלא בו ביום עלו, שנוצפרדע ביא

 ושרץ היאר צפרדעים. 

מכת דם וצפרדע היתה להראות לפרעה שאינו 
 שולט על היאור

אמר הקב"ה, אתה אמרת לי יאורי,  :)פרשה י(בשמו"ר 
י או שלך, שמכתו ממני תבא אראה לך אם הוא של

עליו ואני גוזר עליו והוא יעלה צפרדעים, כשם 
שגזרתי על המים, שבתחלה אמרתי ישרצו המים 
ועשו צוויי, כן היאור יעשה גזירתי. ע"כ. ויש לבאר, 

א בטענה כלפי בשכיון שפרעה לא לקה במכת דם, 
הזמן שהוא הנה עוד הוכחה שטען כל המצרים, ש

ך לו ונשמע לו, והראיה שבכל אלוה, והיאור שיי
בוקר הוא הולך ליאור, ואז היאור עולה לקראתו 

]וזה בא לו מכח ברכתו לכבודו, ומשקה את כל מצרים 

, וגם של יעקב, כדי שיפסק הרעב, והוא השתמש בזה לרעה[
כן עתה שכל מצרים לקו, הוא לא לקה במכת דם. ל

במדרש עה"פ  )כדאיתאבאה מכת צפרדע והתחילה בו 

, ומהות המכה היתה, שהיאור הסריח 'ובכה ובעמך'(
עוד ועוד, עד שנהיה ביצה סרוחה, ששורצים 
ממנה צפרדעים, והם הלכו תיכף ומיד לפרעה, 
ונכנסו לתוך מיעיו אצל ליבו. הרי שמן היאור 

 צמחה לו הרעה הזו.

עלו מן התהום  הצפרדעים שרצו בג' מקומות.
במקום שיש מים ועפר,  צפות. שרצוובקעו את הר

 ובתוך בטנו של פרעה

"ושרץ היאור צפרדעים", יש לפרש שבכל מקום 
שהיו מים ממימי היאור, נוצר שם צפרדע, אך לא 
 מהמים לעצמם, אלא רק מים שנמצאים עם עפר.

: ובכה ובעמך, בפרעה )שמו"ר י, ג(וז"ל המדרש  וצ"ע.
 כה תחלה. א"ר אחא "ובכה", ראיההתחילה המ

שותה מים וטפה אחת יורדת על לבו ונעשה שהיה 
צפרדע ונבקעת שם. ר' יוחנן אמר, כל מקום שהיה 
שם עפר והיה טפה של מים בו, היה נעשה צפרדע, 
חזקיה בר' אמר, א"כ היאך לקו בתיהם של גדולים 
שהיו עשויין בשיש ובפסיפס, אלא מלמד שהיה 

ן התהום ואומרת לשיש עשה לי הצפרדע עולה מ
לה ואעשה רצון בוראי והיה נבקע מקום שאע

 השיש ועולה. ע"כ. ויש לפלפל בזה.

היו כמה סוגי צפרדעים כל סוג מיוחד למטרה 
 אחרת

מינין מינין היו : )פי"ט("א משנת ראיתא ב
הצפרדעים, הראויין לבתים לבתים, לחדרים 

ביתך לחדרים, למטות למטות, שנא' ועלו ובאו ב
היו שולטין, אף בגופו שלפרעה וובחדר משכבך. 

 ' ובך ובעמך.אשנ

ם של פרעה יהצפרדעים היו נכנסים בתוך מעיה
 ושריו ומדברים זה עם זה

איתא במדרש הגדול, שמכת צפרדע התחילה 
והיו נכנסים בפי טבעתו ויוצאין מפיו, וכן  ,פרעהמ

בכל עמו "וגדוליו", והיה הצפרדע קורא לחבריו 
 פרעה, אימת נצא מכאן, והם משיבים עד ממעי

 ע"כ. שיבא בן עמרם ויתפלל עלינו.

 במכת צפרדע הגיעו גם חיות הים

אין לי אלא צפרדעים : )פי"ט("א משנת ראיתא ב
' אלרבות כל החיות המושלכות בים, שנ יןבלבד, מנ

 .וצפרדע ותשחיתם. אין השחתה אלא מיתה

ין, עיקר מכת צפרדע היתה הצעקות שהיו צועק
 שהיה קשה להם כמוות



  

: קולן של צפרדעים קשה להם )י, ו(בשמו"ר איתא 
ממכתן, שהיו נכנסות בגופן וצועקין בתוכן. ולא 
נתבאר למה היה קשה להם כ"כ הצעקות יותר 

 )ז, טו(ממה שמרקדין בתוך בטנם, ובשפתי כהן 
שמכת הצפרדעים באה  )ח"ב ל.(הביא מהזוה"ק 

חד שמו ית' ערבית כעונש על שבטלו לישראל מלי
"ל: כד אתפלג ליליא אינון דתיאובתא דילהון ]וזושחרית. 

לאדכרא תדיר לקוב"ה ולא יהבי שכיכו, וכד סליק צפרא מקדמי 
לבי כנישתא ומשבחן ליה לקוב"ה, וכן בתר פלגות יומא, וכן כד 
אתחשך ליליא, על אלין כתיב המזכירים את ה' אל דמי לכם, ודא 

, ולכן העלה ועל דא אדכר לון קוב"ה במצריםעמא קדישא דישראל, 
על פרעה אלו שלא שקטים יומם ולילה הם הצפרדעים שקולם לא 
שוקט תמיד, בגלל שהחזיק בעם הקדוש שלא שוקט יומם ולילה 

, ולא היה אדם במצרים יכול לדבר מלשבח להשי"ת[
יחד, ומהם הושתחה הארץ, ומקולם מתו תינוקות 

 וילדים.

או  כנסו לאש מתו שםהאם הצפרדעים שנ
 שניצלו

: על שהיו המצריים מעירים )וארא פ"ז(סיקתא זוט' בפ
אותם משנתם עמדו עשו עבודת פרעה, הביא 
עליהם קולנים, שהיו באים הצפרדעים וצווחים 
באזניהם. היו קופצים ועולים במטה ובתנור, אפילו 
באש היו נכנסין ונשרפים, "והריח שלהם נכנס 

באש, ו שחלק מהמכה היה שיישרפו יינ]והבלבם ונלאים". 

ויהיה להם ריח של צפרדעים שרופים שהוא קשה מאד, והיה מעייף 

. אכן אפשר שאחרי שמתו שם, חזרו אותם ומזיק להם[
וחיו, דבלאו הכי כל שריצתן היתה בדרך נס. ושו"ר 

מה אכפת למצרים  )כט:(מזוה"ק  )ז, טו(בשפתי כהן 
לם עולים לאש שנכנסים הצפרדעים לאש, אלא כו

מתים, ואותם שהיו מתים מה  ונכנסים לאש ולא
היו עושים, ביו נכנסים בתוך הלחם שבתנור 
ומתבקעין, ונפקי מינייהו אחרנין, ואשתאבין 
בנהמא, וכאשר היו אוכלים אותו לחם, היה נהפך 
להם לצפרדעים בתוך מעיהם, והיו רוקדים 

ם ומרימים קולות עד שהיו מתים, וזה היה קשה לה
תם, אלא אם היה מכל. ואיך לא יכלו להרוג או

מרים מקל או אבן להרוג אחת, היתה מתבקעת 
ויוצאים ממעיה שש, והיו מוסרים עצמם לאש, 
ואומרים: באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה, שלא 
מתו, שנא' וימותו הצפרדעים מן הבתים ומן 
החצרות ומן השדות, אותם מתו אבל אותם שבאו 

 .ים לא מתו לפי שקידשו שם שמיםלתוך התנור

בנילוס יש תנינים שהיו הורגים במצרים עד 
 שהתפלל עליהם ירמיה

, ירמיה ע"ה, רגמו )במדבר ל, טו(איתא במדרש אגדה 
אותו בני ישראל במצרים, וקברו אותו המצריים, 
מפני שהיו אוהבים אותו שהתפלל על הדגים 

ם, התמנו חיים שהיו בנילוס והיו הורגים במצרי
תיו וקבר אותם ומלך אלכסנדרוס הוציא עצמו

באלכסנדריה. ע"כ. ושמענו כאן חידוש גדול מאין 
כמותו, שירמיה הנביא ע"ה נהרג ע"י רשעי ישראל. 

, אמר משה רק ביאור תשארנה, לפי )שמות פרק ז(]וז"ל האברבנאל 
שראה את פרעה מצטער מאד מן הצפרדעים, לכן כדי להפחידו 

ם אחרות ברצון ארנה, פי' בכדי שיעלו בם פעמיאמר רק ביאור תש
הבורא ית', וכדי שיהיה למזכרת שבאו הצפרדעים הגדולים, והם 
נקראים תמסאח הנמצאים בנהר נילוס, בגזירת הקב"ה. ורצה 
השי"ת שתשאר למזכרת האלתמסאח בנילוס מצרים, בכדי שידעו 

וס דור אחרון בנים יולדו שזוהי הצפרדע אשר הביא השי"ת לניל
מר משה שנית רק ביאור תשארנה להשחית את המצריים, ולכן א

שהיה חדוש גדול שתשאר האלתמסאח תמיד ביאור מצרים, ע"ד 

 .זכר עשה לנפלאותיו. ע"כ[

הצפרדעים לא היו כבר ביאור אלא היו בריה 
 חדשה שברא השי"ת

כתב בספר אזור אליהו לבעל השבט מוסר, שמכת 
, שאחרי שבמכת דם צפרדע וכינים היו נס בתוך נס

מתו כל הדגים אשר ביאור, אם היו שם צפרדעים 
ם מתו, ואיך ישרוץ היאור צפרדעים ודאי גם ה

חדשים. אלא היה זה נס בתוך נס, האחד שמילא 
את כל ארץ מצרים צפרדעים, והשני היות 

ר מכת דם שכבר מתו, ובראם הצפרדעים אח
השי"ת מתחלה. וגם מכת כנים היתה נס מיוחד 

מכת צפרדע, שאחרי שהיתה הארץ קשה  אחר
מחמת הדם שנתייבש, אחר שצברו את 

דעים חמרים חמרים, וכבר יבשה הארץ מדם הצפר
סרחון של צפרדעים, כיצד תרחש כינים מארץ 

 דרשות ר"י אבןשאינה עפר, ונעשה עפר. ע"כ. גם ב
והיו  כתב, שמימי היאור היו יפין, (פרשת וארא)שועיב 

שרצים ולא , ולא היו גדלין בו ןמימיו דקים וצלולי
יאור נתחדשו בוכעת נעשה נס, שחיות רעות, 

מתחלה לא היו ביאור צפרדעים, שלפי קבלת רז"ל 
רק כעת לבטל עבודה זרה שלהם שרץ ו ,צפרדעים

 היאור צפרדעים.



  

צפרדע הם צפרדעים מכת ל ים שעהאם הצפרד
 שלנו או תנינים

שאע"פ שכלל  )שמות פ"ז(כתב האברבנאל 
הצפרדעים שנאמרו כאן הם מפרשים פרשו שה

הדגים הקטנים הצועקים תמיד באגמים. רבינו 
חננאל פי' שהם הבעלי חיים הגדולים שבנילוס 
הנקראים בלשון ערב אל תמסאח, ואף שמפרשי 

יו מדבריהם. התורה לא הודו לו. באמת נראים דבר
וראיה שנאמר כאן לשון מיתה, הנה אנכי "נוגף" 

צפרדע  )תהלים עח(צפרדעים. וכתיב את כל גבולך ב
ותשחיתם. והדגים הקטנים הצועקים אינם 
ממיתים בני אדם ולא נוגפים אותם, ולכן הוא 
מחוייב שהיה הצפרדע שזכרה התורה מי שדרכו 

"רק ביאור  ]וז"ל שם: ועוד ראיה דכתיבלנגוף ולהמית. 

תשארנה, ולא אמר כזה לא בערוב ולא בארבה עם היות שנשארו 
ומות. ועוד דמשמע שנשארו רק בנילוס, והנה הדגים הקטנים במק

כל שאר יאורי מצרים, וגם בכל היאורים הצועקים נשארו ב
והאגמים שבעולם. אלא ודאי הוא התנין הגדול הימיי הנקרא אל 

יע הלחי העליון והוא אכלן גדול, תמסאח, שהוא בתמונת תנין, ומנ
צפרדעים יצאו אז מן יאכל עגלה אחת או נער אחד כולו. ואלה ה

יכולים  הנילוס לבקש אוכל לנפשם, שמפני שבאשת היאור, לא היו
להתפרנס מהדגים המתים הנבאשים, ויצאו ליבשה לאכול. ועד 
היום הזה הם יוצאים לפעמים מיאור נילוס אל השפה, לטרוף טרף 

דם ובבהמה. ובזמן המכה נתרבו מאד ויצאו בגזירת השם ונכנסו בא
יו טורפים מהבע"ח הבייתיים הנמצאים בגבול. והיו בכל גבול, וה

בתוך הבתים ובחדרים ועל המשכבים  מתרחקים מהיאור עד בואם
לבקש ילדים שלא היו יכולים לברוח מהם ולטרפם. והתנינים 

ים ובמשארות לאכול את הגדולים ההם, הם היו עולים ג"כ בתנור
כשישיגום. לחמם, וגם מהאנשים הגדולים שהיו בתוך העיר ימיתו 

ואמר משה רבינו רק ביאור תשארנה, לפי שלא היו שם קודם לכן 
שארו שמה למופת. דהנה בע"ח זה אינו נמצא בשום נהר רק ונ

)ויש אי בנילוס. וגם אינו נמצא בשום ים רק בים אוקיאנוס של כוש 
קרא אי התמסאחים, לפי שהם יוצאים שמה מן הים ונכנסים באי בספרד הנ

ול, ואנשי האי לוחמים עמהם בחרב וחנית ובמקבות והגרזן, לטרוף טרף לאכ
הולכים היום אל כוש ומגיעים למקום שיכנס אותו הזרוע ואנשי פורטוגאל 

של נילוס בים כוש, וקורין אותו הנהר התקיף, ואמרו שהוא זרוע מנהר נילוס, 
, מפני חוזק החום יחד עם והוא מעט רחוק מאותו האי של התמסאחים(

רק שבגזרת השם בזמן ונראה שקודם לכן לא היו בנילוס,  המליחות,
המכה, העלה מאותו ים כוש מאלו התמסאחים בזרוע נהר ההוא 
בהיפך מרוצתו, ולכן נקרא עלייה, שעלו בזרוע ההוא עד יאור נילוס, 

רץ מצרים. ובבואם ביאור שרצו לרוב מאד ומשם נכנסו והגיעו עד א
ז"ש והעל את הצפרדעים על יותר ממה שהיה דרכם לשרוץ בים. ו

הנהרות והיאורים ארץ מצרים, פי' להעלותם מן ים אוקאינוס אל כל 

. אולם זהו דוחק והאגמים היוצאים מנילוס בארץ מצרים[
גדול שהתנינים הענקים הטורפים ייקראו כאן 

וגם בכוונת רבינו חננאל יש לפרש ]בשם צפרדעים. 

משך רבות השנים. שהתפרדעים נשארו ביאור ונעשו תפרדעים ב

. לכן יש לפרש ביאור חדש, ואולי הם עצמם האריכו ימים[
שהיו שתי הסוגים, גם הצפרדעים שלנו, וגם 

התנינים. וסיוע נכבד לזה ממה שכתב בעל הטורים 
לי רק את . ויסר. ג' במסורה. ויסר מע)שמות י, יז(

. ויסר מעלינו )שמות ח(המות הזה. ויסר הצפרדעים 
. מלמד שעם הצפרדעים ועם ר כא()במדבאת הנחש 

הארבה היו נחשים ממיתים בהם. ולכן אמר כאן 
 ויסר מעלי רק את המות הזה. ע"כ. )מכת ארבה(

איתא שהתנין בלע את  )ב"ב עג:(ובאגדות רבב"ח 
)פרשת הצפרדע הענקית. וביאר בס' עקידת יצחק 

שהמזון המוכן תמיד לתנינים, היא הצפרדע,  תולדות(
קראו שמה  ,להוע והמיוחד בקרקורה הידו

ולשונה ערב  ,אקרוקתא. כי פיה תמיד מלא שירה
כמו שהטובות האלו הם משמיעים  ,נהיובקר ר

שטח ו .יםתמיד קול רנה וישועה באהלי הבעל
עיניה טרוטות ו ,עורה מנומר עקודים נקודים

 .היא קלת הדילוג והקיפוץ מזן אל זןו .כספירים
יני יענלול כל קטנה תכהזאת הבריה ובדרך רמז 

 חדבא תנין או ,ני העולם הזה כלליהם ופרטיהםיקני
הוא נחש הקדמוני  ,ובלע אותה בכמותה ואיכותה

ר שכבר הכשיל את האדם וכו'. ע"ש. ושו" אשר
: כל מכה (פרשה יט)משנת רבי אליעזר מפורש ב

היתה מכת דבר בכל אחת שהביא עליהם הקב"ה, 
ת לח אואש ר' את כל מגפתי, ואומאואחת, שנ

משה ואת אהרן ואגף את מצרים. הא כיצד. בדם, 
בצפרדעים, מפני החיות "המלוחין.  מפני המים

. בכנים, מפני האצטגנינין. ערוב "המשכלות
 וכו'. ע"כ. כמשמעו

 מכת הצפרדע היתה קשה מכל

במדרש ויושע איתא שמכת צפרדע היתה קשה 
וו כלהו מסרין : ה)שמות כט:(מכולן. וז"ל הזוה"ק 

, דכתיב ובתנוריך ובמשארותיך ,ייהו לאשאגרמ
"ת וא .באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה אמרו והוו

אלא  ,כפת להו למצראי דעאלין לאשאימאי א
כלהו עאלין לאשא ואזלין בתנורא ולא מתים, 
ואינון דמתים מאי קא עבדי, נהמא הוה בתנורא 
ועאלין בגו נהמא ומתבקעין ונפקי מנייהו אחרנין 

 ,ן בנהמא, אתו למיכל מינה ההוא פתאואשתאבי
ורקדן ורמאן קלין עד  ,אתהדר עורדעניא במעייהו

על  סליק קב"ה .דהוו מתים, ודא קשיא לון מכלא
אורדעניא  ,אלין דלא משתככי יממא וליליאפרעה 

בגין דאתקיף בעמא  ,דקלהון לא משתכך תדיר



  

קדישא דלא משתככי יממא ולילי לשבחא 
ל למשתעי במצרים דיכי ולא הוה ב"נ ב"ה,לקו

בהדי הדדי, ומנייהו אתחבלת ארעא, ומקלהון הוו 
היך לא יכלין לקטלא לון,  "תינוקין ורביין מתין, וא

אי ארים בר נש חוטרא או אבנא לקטלא חדא  אלא
ואזלי  ,אתבקעת ונפקין שית מינה מגו מעהא

. וטרטשי בארעא עד דהוי מתמנע למקרב בהו
 ע"כ.

 ה גדולה כמו כל ארץהצפרדע הראשונה הית
 מצרים

בעל  ראינו מובא בשם הגאון רבינו אליהו האתמרי
שבט מוסר, שהצפרדע שעלתה מן היאור היתה 

 כל מצרים. וזה קרוב ללשון הגמראגדולה כמו 
רבי עקיבא אומר צפרדע אחת היתה  :(סנהדרין סז)
ע"כ. וכעי"ז כתב בספר  ."ומלאה כל ארץ מצרים"

, שבמכת )מכת כנים(מדרש בחידוש על הגש"פ 
צפרדע לא היה למצריים מקום להלוך, שנא' וירא 
פרעה כי היתה הרוחה. ולכאורה נראה שאין 
הכוונה שהצפרדע כיסתה את כל הבתים והאנשים 
והיו כולם תחת גופה, אלא יש לבאר, שהיתה 
צפרדע זו צרה וארוכה, דהנה בארץ מצרים שהיו 

יקר סביב שותים רק מן הנילוס, היו מתגוררים בע
נילוס, ותחלה יש שדות קרוב לנהר, ואח"כ ה

הבתים, ואותה צפרדע היתה צרה וארוכה, שרועה 
על אורך כל השדות שסביב היאור, או מאחרי 
הבתים של מצרים, ודו"ק. אם לא שנחדש 
שצפרדע הזו היתה עומדת תמיד, והיה ריוח גדול 
בין הרגלים שלה, לבין גופה, באופן שלא מעכה 

ים. ולא החשיכה את כל עיני בתים והאנשאת כל ה
הארץ. וכעת ראינו להגאון שבט מוסר בספרו 

 )פרשת וארא עה"פ ויט אהרן(מגלה צפונות על התורה 
שכתב בזה הלשון, צפרדע אחת עלתה מן היאור 
גדולה כל כך כשיעור כל ארץ מצרים, וכסתה את 
כל הארץ, באופן שהיו דוכים עליה, והשריצה 

והחדרים וכו'. והוא על תוך הבתים אחרות ועלו ב
דרך שהיו דורכים על הכינים שכיסו את כל ארץ 
מצרים, והארבה שכיסה את עין הארץ, גם עלה 
צפרדע אחת וכסה כל ארץ מצרים. ולכן רק במכת 
צפרדע כתיב וירא פרעה כי היתה הרוחה וגו', ולא 
כתיב לשון זה בשום מכה, כי הכוונה שראה פרעה 

ע הגדולה שכסתה מאותה צפרדשהיתה הרוחה 
כל הארץ, שהיא הלכה לה כעת, שהרי צברו את 
כולם חמרים חמרים בארץ, ובע"כ שהלכה לה 
הצפרדע ונתנה מקום לעשות חמרים חמרים, 
והריוחה מקום להלוך בו. ואז הכביד את ליבו. 

 עכ"ל. 

 מכת צפרדע המשך למכת היאור

"ושרץ היאור צפרדעים". יש לעיין מדוע הביא 
ם דווקא צפרדעים ולא בריה אחרת השי"ת עליה

כגון עכברים או חולדות. ועוד צריך ביאור מדוע 
באו דוקא מן היאור ולא מן האדמה. וי"ל שמכת 
צפרדע הוא המשך של מכת דם, והיינו שהיאור 
התקלקל עוד והעמיק קלקולו עד שהשריץ 

]ובפרט למשנ"ת של מים סרוחים. ִבּצָה צפרדעים כמו 

. ויש לפלפל עוד, לא נרפא לעולם[ תכן שהיאורלעיל שי
דאף מכת כינים הוא המשך של מכת דם, שכיוון 
שהיה הדם בכל ארץ מצרים, ובארנו לעיל שהוא 
כפשוטו, שכיוון שהיה באדמה לחות ממימי 
היאור, נהפך הכל להיות דם, אם כן יש לומר שגם 
זה המשך של מכת דם, שהדם הסריח והתקלקל 

דו"ק. ולפי מה ה כינים, ועד שהאדמה רחש
שבארנו בס"ד, הצפרדעים יצאו דווקא מן היאור, 

חיים  בינורושו"ר ב וכן אחרי כן חזרו ליאור. ודו"ק.
 ,דםהבכלל מכת  אצפרדע הושה )יג, טז(פלטיאל 

דכתיב ושרץ  ,דם נקרש וממנו נעשו צפרדעיםשה
 .היאור צפרדעים

 אם הצפרדעים נולדו מעיפוש הדגה שמתה ביאור

דרך פלפולא דאו' לחידודי בעלמא, י"ל, שכאשר בו
הדגה שביאור מתה, אחרי מלאות שבעה ימים 
שהכה השי"ת את היאור, נהפכה הדגה המתה 

כאן בשם מלבי"ם לצפרדעים. ושו"ר שכן כתב ב
מעפושי היאור שמכות סדר טבעי, , שיש להרי"א

ע"י נבלות הדגים ובאשתם שרץ היאור צפרדעים 
יצאו אל היבשה ונכנסו  ,משם חלברו כדיו ,לרוב

פוש הדם והצפרדעים יבבתי מצרים, ובסבת ע
נתעפש העפר והיה  ,שצברו אותם חמרים חמרים

אתה א"ל הקב"ה,  )פרשה י("ר שמו. ע"כ. וז"ל לכנים
אני אראה אותך אם הוא שלי או  ',לי יארי'אמר 



  

ואני גוזר עליו והוא  ,שלך, שמכתו ממני תבא עליו
שכשם שגזרתי על המים תחלה  .יעלה הצפרדעים

 .ועשו ציוויי, כך היאור יעשה גזרתי' ישרצו המים'

היאור הוכה מכת עולם, ומדוע נשארו צפרדעים 
 ביאור

צ"ע מאי שנא משאר המכות שנרפאו לגמרי, וגם 
כאן היה צריך שיצאו ממצרים לגמרי כמו קודם 
שבאו. ולפי מה שבארנו לעיל שמכת דם לא 

יותר, שרצה השי"ת להכות  רנרפאה לעולם, מבוא
מכת עולם, ולכך לא  -את היאור שהיה אלהיהם 

רפאהו לעולם. ומכת צפרדע היתה המשך והוספה 
על מכת דם. ולכן גם אחרי כן נשארו הצפרדעים 

ִבּצָה ביאור כדי שיהא היאור לעולמי עד כמו 
סרוחה, וחלילה לרפאות עבודה זרה, אלא הוכתה 

ום היאור הוא משכן לצפרדעים יה]ושמענו, שעד מכת עולם. 

והם גדולים למאד ונמכרים לארצות אחרות. וראה בסמוך 

 .ממדרש[

מכת צפרדע עדיין קיימת והם מחבלים את 
 המצרים תמיד

 ,רק ביאר תשארנה" . ז()בובר שמות חמדרש אגדה ב
מדרש אגדה ". גם בועדיין מחבלות את המצרים

ידי  וכיחם עלוהקב"ה ה" איתא: . טו()במדבר פרק ללהלן 
ירמיה ע"ה אשר רגמו אותו בני ישראל במצרים 
וקברו אותו המצריים, מפני שהיו אוהבים אותו 

שהתפלל על הדגים התמנו חיים שהיו בנילוס "
, ומלך אלכסנדרוס הוציא "והיו הורגים במצרים

משנת רבי ". ובעצמותיו וקבר אותם באלכסנדריה
ק מאד, ים חזרוח  ה' ויהפךאיתא:  (פרשה יט)אליעזר 

ועדיין אינן  ת אחת,כזה שהוא תוקע את הארץ בב
רשאין להשחית אילני מאכל בכל ארץ מצרים. ר' 

, הרי הוא אומר בצפרדעים, רק ביאר ריצחק אומ
עדיין יש  ,תשארנה, ונאמר בארבה, לא נשאר אחד

בכולן חיות משכלות רעות והורגות בכל שנה, 
ומה  ,ותכל האילנוהגובאי אינו יכול לחבל את 

אלא הארבה, משה רבינו נתפלל  ,הפרש בין זה לזה
אבל  ה',שיעקר, שנ' ויצא מעם פרעה ויעתר אל 

הצפרדעים לא נתפלל משה רבינו עליהן שיעקרו, 
ויצעק משה אל  א'אלא שלא יזיקו את פרעה, שנ

 'וכתב רבינו חננאל בפי" )י. יד(להלן רמב"ן ה'. וכ"כ ה
 ,כשיונו ועד עמשה רבי תפלתמעת  ,התורה שלו

אין ארבה מפסיד בכל מצרים, ואם יפול בארץ 
ישראל ויבא ויכנס בגבול מצרים אינו אוכל מכל 
יבול הארץ כלום עד עכשיו, ואומרים כי זה כבר 

 )לעיל ח ה(ידוע הוא לכל, בא וראה, כי בצפרדע אמר 
רק ביאור תשארנה, ולפיכך נשאר אלתמצח עד 

ד ארבה אח לא נשאר עכשיו, אבל בארבה כתיב
שיחו  )תהלים קה ב(בכל גבול מצרים, ועל זה נאמר 

ע"כ. ושמענו לפרש שכל זה נתן בכל נפלאותיו. 
השי"ת שכר לצפרדעים שנכנסו לתנורים ומסרו 

 נפשם. 

 מדוע השאיר השי"ת את הצפרדעים ביאור

יש לבאר, שזה חלק ממה שאמר משה התפאר 
ן עלי, להראות שאין זה כישוף, שנגמר אחרי זמ

ידוע, אלא עדין יש חלק מן המכה שקיים. שו"ר כן 
כאן: שעשה משה את כל זה כדי מאור ושמש ב

כל הפעולות הללו להוכיח שאי"ז כישוף, אלא 
מעשי ה' המה, ומבלעדו בלתי באפשרי שום נמצא 

וסרו הצפרדעים ממך כן אמר 'ולשיעשה זאת. 
כלומר, שיתבטלו בהדרגה  'ומבתיך ומעבדיך וגו'

רק ביאור ', ולא בפעם אחת. וגם מעט מעט
ולא יתבטל על ידי טהרת המים כדרך  ',תשארנה

הכישוף, ואם כן דעו נא וראו כי גדולים מעשי ה', 
 . עכ"ד.והוא פעל אלה

יש צפרדעים שמתו, ויש שמתו וחזרו לחיות, 
 אמנם יש צפרדעים מיוחדים שלא מתו בכלל

הצפרדעים שנכנסו תחלה לבית פרעה. כתב 
ם , הנה הצפרדעי)פרשת שמות דרוש ב(מהרי"ט בדרשות 

נכנסו תחלה בבית פרעה, כמ"ש "ובך ובעמך", 
שממנו התחילה הפורענות, ושם עמדו חייליו של 
פרעה להרוג ולהכרית את כל הצפרדעים שירצו 
להכנס בביתו של מלך, ואותם הצפרדעים מסרו 
נפשם ליהרג בהכנסם לבית פרעה, ולא חסו על 

ה מהם מתו, ולכן היה קשה בעיניו עצמן, וכמה וכמ
שבסוף המכה ימותו גם צפרדעים אלו,  של משה,

ולכן התפלל שאותם צפרדעים, תספיק להם 
מסירות נפשם, וכעת לא ימותו, אלא ימלטו נפשם 



  

אל היאור, וזהו אומרו "ויעש ה' כדבר משה, וימותו 
הצפרדעים מן הבתים ומן החצרות ומן השדות" 

וחדים שנכנסו לבית ותם המי, אבל א)שמות ח, ט(
 )ראה מדרש תהלים כח(ובמדרש איתא פרעה לא מתו, 

 שאף אותם שנכנסו בתנורים ומתו חזרו וחיו. ע"כ.

משה התפלל כל הלילה שכל הצפרדעים יצאו 
 מיד בעלות השחר בדרך נס

, מרע"ה )פרשת שמות דרוש ב(כתב בדרשות מהרי"ט 
י סיגף עצמו לילה אחת והתפלל שהקב"ה שמפנ

ר בעלות חלול ה', לא יקדים ושלא יאחר, אלא למח
השחר יברחו הצפרדעים מכל הגבולים והבתים, 
וזה דרך נס, כי ארץ מצרים רחבת ידים היא, ד' 

, ודרכן של צפרדעים לנתר )ע' פסחים צד.(מאות פרסה 
על הארץ, וצריך שהות עד שיצאו מכל תחום 

 מצרים. 

 באיזה אופן סרו הצפרדעים

וימתו הצפרדעים מן הבתים כדבר משה "ויעש ה' 
צרות ומן השדות". צריך ביאור מהו ויעש ה' מן הח

כדבר משה. ועוד מדוע מתו הלא משה לא אמר 
אלא וסרו. וי"ל שמשה אמר וסרו הצפרדעים ממך 
ומבתיך ומעבדך ומעמך רק ביאר תשארנה. 
והכוונה בזה שיסורו תחלה מפרעה ואח"כ מביתו 

וכל זה להראות על השגחת ואח"כ מעבדיו וכו', 
חמת שהפסיק כח המכה אחר השי"ת שאין זה מ

ח' ימים אלא עדיין השגחתו ית' בכל פרט ויסורו 
הצפרדעים בהדרגה. וסיפר הכתוב שכך היה, 
שראו זאת הכל ונתקדש שם שמים. ומה שכתבו 
וימותו הצפרדעים, צ"ל שהוא ענין נוסף, 

ומה  .]ואתנח מפסיק[שמתחילה סרו ואח"כ מתו. 
רו בסדר שאמר משה שיסורו, הוא רק לומר שיסו

הזה אך לא נתכוון שיסורו ולא ימותו. ויש להתבונן 
שהיה כאן נס ופלא גדול, שהצפרדעים יצאו מן 
המיעים ומן האוכל ומן התנורים וכו', ולא כמו 
שחשבו שרק תפסק המכה, וישאר הדבר על טבעו 

"כ דהיינו שיפסק כחם של הצפרדעים וימותו, וא
כנסו ישאר במעיהם או באוכל או בכל מקום שנ

כבר. וזה פלא והוכחה שהכל מאיתו ית', שהרי 
בעת שנגמרה המכה שמעו לקול ה' ויצאו ולא 

נותר מאומה, ודו"ק. ועוד יתכן לומר, שגם אותם 
צפרדעים שמתו, מכל מיני סיבות, חזרו לחיות כדי 
שיוכלו לקיים ציווי השי"ת לצאת ממצרים, ורק 

 משה כדבר 'ה ]ובפענח רזא כתב: ויעש"כ חזרו למות. אח

 וסרו אמר משה כי, משה כדבר' הי לא זה הלא וקשה', וגו וימותו
 ושבבית בני אדם שבגופי דאותן ל"וי, שימותו ולא הצפרדעים

 לא מתו. ובהגה שם כ', שפרעה העם שאר בתי ושל, סרו המלך
 לא וחצרות תיםאבל מב, שיסורו, וגם רק מהגוף רק שימותו ביקש
' מדילי הוסיף ת"השי ורחמי פלאי להראות כדי אך משה, ביקש

 מהבתים. ואמר שיסורו קודם גם לגמרי הכריתה על והתפלל
משה, פי'  כדבר' ה ויעש מקום. וזהו בריחוק ימותו כ"ואח הכריתה,

 בזה ונכלל, מתו וחוצה מהם כ"ואח תחלה וסרו פרעה. כדבר לא
 מהבתים. בריחוק למות הוצרכו שהרי, מעיהם שבתוך גם ממילא

 .והשדות[ והחצרות הבתים ולא הארץ ותבאש וזהו

איך יתכן שלא נתקיים דבר משה בדיוק באופן 
 הסרת הצפרדע

אמנם אף על פי שהיה זה כדי להכביד את לבו, 
מ"מ איך יתכן שדבר משה רבינו ע"ה לא נתקיים 

וסרו כאן: משיבת נפש בדיוק. ויש לבאר לפמ"ש ב
מה לו לכפול הלא כבר נאמר  ,תימא ,רדעיםהצפ

להכרית הצפרדעים. ונ"ל שמשה רבינו הטיל עליו 
שאתפלל עליך שיכרתו  ,מה שאמר התפלל עלי

פי'  ,למען תדע כי אין כה' אלקינו הצפרדעים
אתפלל בשביל שתחזור למוטב בתשובה ותכיר 

כ יראה הש"י לבבך "ואם תחזור בתשובה כ ,בוראיך
שיסירו הצפרדעים ולא תבאש  ,תרויעשו לך נס יו

וכן  .הארץ, ואם לא תהרהר מ"מ יכרתו הצפרדעים
לא סרו כ"א  ,היה מאחר שלא הרהר כי מערים היה

ע"כ. וכן יש לבאר בעוד רץ. מתו ותבאש הא
 מקומות, שהחסרון היה מצד פרעה.

 ביאור הכתוב "שרץ ארצם צפרדעים"

. ()תהילים קה"שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם" 
לכאו' הרי שרצו מן היאור ולא מן הארץ, ודוחק 
לומר דקאי על הצפרדעים שהכו וחבטו בהם 
כשעלו לארץ, אך למ"ד שצפרדע אחת עלתה מן 

ואח"כ השריצה בארץ ע"י הכאה, עיקר  היאור
ההשרצה היתה בארץ, ניחא טפי, ומ"מ הוא דוחק. 
א. ושמא יש לבאר, שהצפרדעים נתהוו מרקבון 

עליה, שנעשה היאור כמו ביצות.  האדמה שהיאור
ונמצא שתחילה הכה השי"ת את מימי היאור, 



  

ועתה הכה את קרקע היאור. לכן כתיב שהארץ 
ט שהיאור היה לו עוד עצמה שרצה אותם, ובפר

שלוחות בכל מקום, שמשלחים ממנו מים 
נטה את ידך במטך על לשדותיהם. וכן כתיב: 

הנהרת על היארים ועל האגמים והעל את 
וגו', ומבואר שהצפרדעים עלו מכל  צפרדעיםה

 היאורים והאגמים ולא רק מן היאור. וצ"ע.

ב. עוד י"ל לפי מה שכתב רבינו אפרים הביאו 
 כל את אנך כאן, דמ"ש "נוגף חומתהחיד"א ב

 שכל בריבוי, יהיו כך שכל בצפרדעים" היינו, גבולך
בהם. ע"כ. ואם כן היתה  רגליו ניגפים המהלך

הקרקע עצמה, שלא יוכלו ללכת  המכה גם על
ותעל הצפרדע . וזה מדוקדק בלשון הכתוב: "עליה

". וא"כ י"ל דשרץ 'ארצם', ותכס את ארץ מצרים
מה שאמרו ג. אי נמי לפי  ארצם.היינו כל קרקע 

היה מחלוקת בין בני חם ובין ש פרשה י(שמות רבה )רז"ל 
 ,כיון שבאו הצפרדעים עד היכן התחום, המצריים
 ביהוסף ]ובפרדס יוסף הביא מס' עדותהם. ום ביניעשו של

להביא עוד צפרדעים, כדי  , שלכן רצו החרטומיםקסג( אות )וארא
 שיעלו' ה אך עשה, יגדל פרעה וגבול למרחוק תתפשט שהצפרדע
 גבולו, לתוך לאחוריהם וחזרו שדייקו, מצרים ארץ על הצפרדעים

בא  . וא"כ י"ל ששרץ 'ארצם',כוש. ע"כ[ גבול ונודע
 .למעט ארץ כוש. ודוחק

ר' : )שמות רבה(רז"ל  ד יש לומר לפי מה שאמרוד. עו
כל מקום שהיה שם עפר והיה טפה של  ,יוחנן אמר

מים יורדת, עושה צפרדע. חזקיה בר' אמר: אם 
כשיטה זו, לא לקו בתיהם של גדולים, שהיו 
עשויים בשיש ובסיפס. אלא מלמד שהיה 

לשיש: עשה לי  תרהצפרדע עולה מן התהום ואומ
מקום שאעלה ואעשה שליחותי כראוי, והיה נבקע 

 .השיש ועולה ומסרסן

אם מדינת חם גם סבלו עשרת המכות

 סבלה במכת צפרדע ולא במכת ארבה ת חםמדינ

בני חם ובני מצרים היו  )שמו"ר י, ב(איתא במדרש 
חלוקים בתחומין, הכושיים אומרים עד כאן, 

אן תחומנו, כיון ד כם עתחומנו והמצריים אומרי
שבאו הצפרדעים עשו שלום ביניהם, שהגבול 
שלא היו צפרדעים בו היו יודעים שאינו של מצרים 

 שנאמר "את כל גבולך" ולא של אחרים.

והנה גם במכת ארבה כתיב הנני מביא מחר ארבה 
, ודרשו רז"ל ]וכן כתיב, וינח בכל גבול מצרים[בגבולך, 

גבול  עד היכן מגיע שמהארבה ידעו )שמו"ר יג, ד(
כי כאשר  )ישעיהו כו ט(מצרים ומתחיל גבול חם, הה"ד 

משפטיך לארץ צדק למדו כל יושבי תבל. ואפשר 
שבמכת צפרדע הוכר הגבול בין מצרים לבין כוש, 
ובמכת ארבה בין מצרים לבין חם, וכפי שמדוייק 

וכי במכת  צריך ביאור,לשון המדרש. אלא ד
כר רץ חם, שלא הוצפרדעים גם באע היו דצפר

הגבול עד מכת ארבה. וצ"ל שחם היו משעובדים 
לפרעה, ולכן במכת צפרדע כתיב "את כל גבולך" 
לרבות חם. ובמכת ארבה כתיב "גבולך", רק ארץ 

 .[וראה בסמוך]מצרים לא חם. 

האם עשרת המכות היו גם לכוש וחם מלבד בארץ 
 מצרים

צ"ב, כיצד היה בשאר מכות, האם כוש  אך אכתי
. ולגבי לקו במכת דם, ושאר המכות גם לארץ חם

מכת בכורות מפורש בתהילים פרק ע"ח: ויך כל 
בכור במצרים ראשית אונים באהלי חם. אך גם 
לגבי שאר המכות כתיב בתהילים פרק ק"ה: שמו 
בם דברי אתותיו, ומפתים בארץ חם. וכן בפרק ק"ו 

מושיעם עושה גדולות במצרים,  כתיב: שכחו אל
היו  בארץ חם, נוראות על ים סוף. ומפורש נפלאות

מופתים בארץ חם, ואותות וגדולות בארץ מצרים. 
צ"ב מה החילוק בין אות וגדולות לבין מופת. 
ובברכת ק"ש של ערבית אמת ואמונה תקנו רז"ל: 

אותות ]ב[העושה לנו ניסים ונקמה בפרעה 
 .[וראה בסמוך] . ודו"ק.ומופתים באדמת בני חם

 ם או גם לארץ חםל ירדו מצריהאם עם ישרא

ם ולכאורה זה חידוש שארץ חם תלקה, אע"פ שע
לא ירדו אלא למצרים. אכן מפורש  ישראל

ויעקב  ,: ויבא ישראל מצרים(פרק קה פסוק כג)בתהילים 
גר בארץ חם. ואפשר שהצדיקים גרו במצרים, 



  

העם המשיכו עוד להתרחק מארץ גושן  ופחותי
המלבים  ן כתב"ר שכשבמצרים, וגרו בארץ חם. שו

: יעקב הוא מדרגה פחותה מישראל, )תהלים קה(
שבבואו למצרים בא במדרגת ישראל שר וחשוב 

ל זה אמר ואח"כ היה גר ונקרא בשם יעקב, וע
, ולא ישבו עוד בערי הממלכה רק בארץ "ויעקב גר"

י שמת יוסף וכל אחיו. ע"כ. אמנם חם, וזה היה אחר
ץ כנען חם היא אר כתב, בארץ )תהלים קה(באלשיך 

בנו, כי שם נתקיים "כי גר יהיה זרעך", והיא מצרים. 
וראה ] .)תהלים קו(וכ"כ במצודת דוד שם. והרד"ק 

 .[בסמוך

 כל זרע חם לקו בעשרת המכות

אכן שו"ר שמפורש כבר, בפירושי סידור התפילה 
שפירש העושה לנו נסים ונקמה וכו':  ת()ערבילרוקח 

ותיו ומופתים בארץ כדכתיב שמו בם דברי אות
ת חם, וסמיך ליה שלח חושך ויחשיך. והלא מכ

עשירית היתה ולמה התחיל בחושך, אלא לסמוך 
חם שלח חושך, לפי שחם שימש בתיבה יצא 

חם שלח חושך באותות  ,מפוחם הם כושים. או
זרע בני חם לקו בי' ומופתים באדמת בני חם, כל 

"כ. מכות, כמו שתמצא ראשית אונים באהלי חם. ע
ומפורש שכל זרע בני חם לקו בעשרת המכות. 

 ואולי כולם שעבדו בעם ישראל.וצ"ע טעמא מאי. 
 .[וראה בסמוך]

האם האיסור לחזור למצרים כולל גם את ארץ חם 
ומעתה שכל זרע חם לקו בי' המכות, הרי וכוש. 

, וא"כ יש לחקור לגבי האיסור שהם בכלל מצרים
וא גם על שאסרה התורה לחזור למצרים, אם ה

ארץ חם וכוש, וכן על שאר ארצות של זרע בני חם. 
ורה סוף סוף בתורה כתיב ארץ מצרים, ומנ"ל ולכא

 .[וראה בסמוך] לחדש איסור על עוד ארצות.

האם האיסור על מצרי לבא בקהל עד דור שלישי 
כן יש לחקור לגבי האיסור וכולל את כל זרע חם. 

, אם ג'[ ]עד דורשאסרה התורה שמצרי יבא בקהל 
כולל את כל זרע חם. ולכאו' כיון דכתיב ארץ 
מצרים, מנ"ל לחדש איסור על שאר זרע חם. ועוד, 
שמה שכתב הרוקח שכל עשרת המכות היו לכל 
זרע חם, הנה במדרש הנ"ל מפורש שהארבה בא 

ם, וכן הצפרדע באה רק בגבול מצרים, ולא בגבול ח
 רק בגבול מצרים ולא בגבול כוש. וצ"ע.

 ניםכי מכת

 פרעוש הוא ממשפחת הכינים ונקרא כן על שם פרעה

הכנים של  , בענין)עה"ת אות ס(כתב בספר אמרי פנחס 
מצרים שנחלקו הפוסקים אם הוא מין כנים לבנים 
או שחורים הנקרא פרעוש, אמר הרב שלכן נקרא 
פרעוש על שם פרעה. ע"כ. ונראה ביאור הדברים 

שכינים היינו  יב:( )הר"י מאורלניש בתוס' שבתדלמ"ד 
השחורה הקופצת, א"כ במכת כינים היא היתה 

ואם תיקשי לך מפני . )וכן מפורש בתוס' שם(עיקר המכה 
מה נשתנה שמה, וע"ז מתרץ, דלכן נקראת פרעוש 
על שם פרעה, שגם כן היה קטן מאד, ומצוה לבזות 

. אמנם אפשר )שפרעה עשה עצמו ע"ז( עבודה זרה
ים הם הלבנים שבראש שהכוונה גם למ"ד שכינ

רוחשים בארץ, אפשר דמ"מ הוא ולא פרעושים ש
כינים. וכיון  ממשפחת הכינים, ואף הוא היה במכת

שהוא גדול יותר, קראו שמו פרעוש על שם פרעה. 
שבמכת כינים היו מקללים את פרעה שבעבורם 
באה להם מכה זו, והיו מכנים את הגדולים 

 ה.שבכינים, על שם פרעה שהיה קצר קומ

 סוגים 14-מכת כינים היתה מ

: י"ד מיני כינים הביא )רבה פ"ח(בתנא דבי אליהו 
, ]ירקונין[ )ירקובין(הקב"ה על המצריים, ואילו הן, 

ירקובין, קפזווין, קפזיזות, כפונין, וכפבדרין, יעלי 
בתים, יעלי שדות, נמלה אבי עצל, נמלה אבי כנים, 

)ח,  פתי כהןשעכשים, וכיבי דחכיכי, ביוקי, בילי. וב

יני כינים , י"ד מ)ע' ילקוט רמז קפב(הביא ממדרש  טו(
הביא עליהם, קטנה שבהם כביצת תרנגולת, גדולה 

 שבהם כביצת אווז.

י"ד מיני כנים היו עוקצים אותם כמחט ונכנסים 
 גם במיעים ובמאכלים

, היו )מכת כנים(כתב בספר מדרש בחידוש על הגש"פ 
אותם כמו מחטים.  הכנים באדם ובבהמה ועוקצים

ולת , הקטן שבהם כביצת תרנגוהיו י"ד מינים



  

והגדולה שבהם כביצת אווז, להודיע להם שי"ד ה' 
עשתה זו, כמו שאמרו החרטומים אצבע אלקים 
היא. והיו הכנים נכנסים בקדרות ובקערות ובכל 

 מאכלם ונמאסים ומקיאין בני מעיהם. ע"כ.

 יל להםהמצרים ברחו לים מפני הכינים ולא הוע

במסורה: ' ג. יכלו : ולא)ח, יג( הטורים כתב בבעל
 האנשים ויחתרו. יכלו ולא הכנים את להוציא
 מואב מלך וירא. (א יונה) יכולו ולא היבשה אל להשיב

 אדום מלך אל להבקיע' וגו המלחמה ממנו חזק כי
 אל בורחים היו אם שאף מלמד. (ג ב"מ) יכולו ולא
 ונלחמים להם יםבא היו שם, הכינים מפני הים

 עמהם.

ידי שבועה הכינים הגיעו לעשרת המכות על 
 שהשביעם השי"ת

 הדברות עשרת ,כא( פיסקא) רבתי איתא בפסיקתא
 המצרים הקב"ה על שהביא מכות עשר כנגד

 יאוריהם. לדם ויהפוך דם, מכת כנגד אנכי, במצרים
 תאמר אל עשיתני, ואני יארי לי כפרעה תאמר אל

 מכת כנגד לך יהיה לא עצמי. בראתי שאני
 הקב"ה אמר בחומם, בתנורים שעלו צפרדעים

 לי חולקים אתם ואין כבוד לי חלקו הצפרדעים
 שהשביעם כינים מכת כנגד תשא לא כבוד.

 ועלו. הקב"ה

אם הכינים באו מנבלות הצפרדעים שצברו אותם 
 חמרים חמרים

לעיל ביארנו שמכת צפרדע היא המשך למכת דם, 
מהעיפוש שרצו צפרדעים, ועל שהיאור הבאיש ו

באה כתוצאה  דרך זה יש לבאר עוד שמכת כינים
ממה שצברו את הצפרדעים חמרים חמרים, 
והרקיבו, ועל ידי כך רחשה הארץ כנים. ולא שהיה 
זה בטבע, אלא שהנס בא קצת בצורה טבעית. 

מתו ש , אחר)שמות פרק ז(ברבנאל ושו"ר שכן כתב בא
צברו  ,מצריםכל הצפרדעים אשר היו בארץ 

המצרים אותם חמרים חמרים להסיר מבתיהם 
 ,אותם הנבלות והשליכום בשדות צבורים צבורים

ותבאש הארץ ונפסד עוד מזג עפר הארץ מפני 

ולכן באה אחרי  ,שינוי מזג האויר מסרחון הנבלות
 . ע"כ.ארץהמכה הזאת מכת הכנים בעפר ה

אם העפר של ארץ גושן גם היה כינים רק שלא 
 לישראל הזיקו

והפליתי ביום ההוא את לשון הכתוב במכת ערוב, "
ארץ גשן אשר עמי עמד עליה לבלתי היות שם 

". משמע בקרב הארץ ה'ערב למען תדע כי אני 
שמכת צפרדע וכינים היתה גם בארץ גושן, רק 

דיל את הנס, שלא הזיקו לישראל, ואדרבה זה מג
שנמצאים לפניהם ודורכים עליהם, ולא נוגעים 

ם. ורק במכת ערוב בכדי להראות שה' נמצא בה
ש שולח את החיות בכל רגע בקרב הארץ והוא ממ

ובכל פעולה, הראה השי"ת מופת שלא יכנסו כלל 
, שהרי (יב ,שמות ח)שפתי כהן לארץ גושן. וכן כתב ב

היו נראים  שהכינים היו תחת בגדיהם בגופן ולא
גם  הכינים היו ,כדי להראותם לישראלבלישראל, ו

 לכןבגופן ולא בבשרם. ורק לא  ,בארץ גושן בארץ
שלא ירחשו תחת ארונו  פחד יעקב אבינו ע"ה

שבכל המכות אומר  ,. וכן נראה מהכתוביםהקדוש
על ארץ מצרים, ובכינים אמר כל עפר הארץ היה 

 . וראה בסמוך.כינים, ובערוב אמר בכל ארץ מצרים

החרטומים טעו במכת כינים כיון שראו שגם 
 יש כינים לישראל

חידוש נפלא מצינו בריטב"א בפירושו להגדה של 
 ,על דרך האמת וז"ל: (דבר אחר ביד חזקה שתים וכו')ד"ה פסח 

זו  ,מדת הדין ומדת רחמים היו משותפים ביחד
וזו להציל את ישראל  ,לעשות נקמה במצריים

עשרה נסים שלא תבא עליהם המכה, ואלו הן 
פורשין וכולן מ ,שנעשו לאבותינו במצרים

ובא  ,חוץ ממכת כנים שהיא גמרא ,כתוביםב
אלא שלא היו מצערין  ,(ראלביש) בקבלה שהיו בהם

אמרו החרטומים אצבע  ,יו בהםאותם, ולפי שה
אלהים היא, כלומר מכה כוללת, כי הם לא היו 
יודעים שלא היו מצערים אותם. ולפיכך ויחזק לב 

  ע"כ. פרעה.

ם שנענש איזה חטא גדול חטא עפר ארץ מצרי
 להיות כינים

, שזה עונש לעפר, (יב ,שמות ח)שפתי כהן כתב ב



  

נכנע להם היה שבשעה שהיו עובדים בפרך, לא 
הולכים כך והיו  ,ולא היה נגבל להם ,לישראל

ולא  ,לבקש עפר שיגבל עמהםכדי משדה לשדה 
על זה נאמר בפסוק ו .מצאו אלא שהיה מתפרך

כים משדה שהיו הול ", פירוש,ובכל עבודה בשדה"
שהיה מתפרך  , דהיינוהיה בפרךהעפר, וכל  ,לשדה

והיו צריכים לחזור לגבלו ולדוש  .ומתפרד
 . לכן אמר הקב"ה למשה,ליהם עד שהיה נגבלברג

שיהיה לו חיות כדי  ,נםיוהיה לכ עםר, הך אותו
מבייש אותם. והיו והרגש לקבל עונשו שהיו 

העפר היה כמו ש ,הורגים ושורפים מהםהמצרים 
לא היו אשר כלישראל, שהיו הורגים בהם גורם נזק 

הך את כן כתיב בלשון זה "ול .עושים סכום הלבנים
כמו שהיו  ",הארץ והיה לכנם בכל ארץ מצריםעפר 

מלבד הכינים שהיו באדם שהולכים משדה לשדה, 
, )ח, יג(]וע"ש נענש העפר ליהפך לכינים.  גם ,ובבהמה

. קרקע בתולה נים, ולאה כינעש עפר שנעשה בו מלאכהה שלכן רק
לא רצה יעקב אבינו להקבר בארץ מצרים, שחפירת הקבר הוא  ולכן

מלאכה בחפירה. כדי שידעו שעל ידי ששיעבדו  עפר שנעשה בו
שעפר  .לקה העפר שנעשה בו מלאכה וגו' כןל ,בישראל במלאכה

נקרא קרקע  ,אמנם אם לא נזדעזע ולא נטלטל ,שנזדעזע נקרא עפר

 .[לא עפרו

שוף, ישמא הכוונה, שפרעה עשה כן על ידי כו
שעפר האדמה יקשה עליהם את המלאכה, ולא 
שהעפר של מצרים היה בו יצה"ר לעשות כן. ומ"מ 
נענש העפר שיכל להתאמץ ולמחות. וכמו 
שלקתה האדמה שבלעה דמו של הבל, ועל שלא 
הוציאה ביום השלישי טעם העץ ופריו שוה. וש"מ 

 שיש לה קצת בחירה.

שבמכת כינים לא יכלו החרטומים לעשות  םעהט
 מעין המכה

)אמרי קודש ביאר בספר מדרש בחידוש על הגש"פ 

, לפי שכאשר המכשף נמצא באויר אינו מכת כינים(
יכול לעשות כישוף, כמו שמצינו בגמ' לגבי 
המכשפות שהרג רבי שמעון בן שטח ע"י שתלה 
אותם מיד באויר שלא יוכלו לכשף. וכיון שבמכה 

]בעומק אמה, ונמצא היה כל עפר הארץ כינים  וז

, ממילא שבהליכתם היו דורסים אותם כדורס ענבים בגת[
עמדו המכשפים באויר ולא יכלו לעשות הכישוף, 

 לכן בעל כרחם הודו שאצבע אלקים היא.

חלק מבשר גופם של המצרים הוא עצמו נהפך 
 לכינים

 יויך את עפר הארץ ותה"ויט אהרן את ידו במטהו, 
הכנם באדם ובבהמה כל עפר הארץ היה כנים בכל 

". לכאו' היה ראוי לומר תחילה שכל ארץ מצרים
עפר הארץ היה כינים, ואח"כ שהיתה הכינם באדם 
ובבהמה, שהוא תולדה ממה שהעפר כולו נהפך 
לכינים. ויש ליישב לפי חידוש נפלא שראינו בספר 
עיני העדה לבעל השבט מוסר, שמכת כינים היתה 

פן כזה, שאפילו יסוד העפר שבאדם נהפך ואב
לכינים. ע"כ. ולפ"ז נמצא שהכינים שהיו באדם 
ובבהמה, לא היו מכח עפר הארץ שנהפך לכינים, 
אלא הגוף שלהם עצמו היה שורץ כינים. וכ"כ 

, )מכת כנים(בספר מדרש בחידוש על הגש"פ 
דמדכתיב כל עפר הארץ היה כנים, הודיענו הכתוב 

שורצים מגופם ממש, כי האדם  כי היו הכנים
 מחובר מאש רוח מים ועפר.

 אצבע אלקים ממש עשתה את מכת הכינים

: ההוא ארעא תחומא דחולקא )ח"ב ל:(בזוה"ק 
דמצראי, בההוא זמנא אושיט קוב"ה אצבעא 
דיליה ואתילידו טפסירין בההוא תחומא, ואתיבשו 
כל אינון תחומין דרכיכו מיא וכל ירוקא דמיין 

כדין לתתא אתחזיאו קלמין מעפרא  דנבעין,
דארעא, והא אתמר דאהרן הוה מחי, אבל בגין דא 
אהרן הוה מחי לאחזאה דימינא דקוב"ה תבר 
לשנאין. ע"כ. ואע"פ שהחרטומים לא נתכוונו לזה, 
מ"מ כיון שנכתב כן בתוה"ק, הדבר מכוון ומדוקדק 

 האמת. ל פיע

האם אחרי מכת כנים נהפכו הכנים לעפר או 
 הכל כנים שנשאר

לא נשאר ארבה  )שמות י, יט( כתב רבינו חיים פלטיאל
אחד. כל הדבר הנברא בשביל המכה כמו מכת 
צפרדעים וכינים דכתיב בצפרדעים ושרץ היאור 
צפרדעים, וכשעברה המכה מתו דכתיב 
בצפרדעים וימותו הצפרדעים, ומסתמא מתו כמו 

הכינים, ועל דבר שלא נברא בשביל המכה אלא כן 
ממקום אחר לאחר שעשתה המכה שליחותה בא 



  

 אומר שמת הערוב כי היא חזרה למקומה.ומה, בערוב כתיב ויסר הערוב, ואינו חוזרת למק

 האם מכת כינים ועוד היו שייכים בארץ גושן

 בארץ גושן היו כינים

שהיו כאן ב' מכות. א. שהיו  )ח, יב(כתב בשפתי כהן 
היה  כינים באדם ובבהמה. ב. שכל עפר הארץ

]ע"ש, דלא כל העפר ממש, אלא כל עפר שנעשה בו כינים 

. שאילו לא היה מלאכה, אבל לא קרקע בתולה שלא נגעו בה[
הארץ כינים, לא היה זה מופת היות כינים עפר 

במצרים ולא בישראל, כי יש אנשים שבשרם אינו 
מגדל כינים. ואפשר שגם בארץ גושן היה כינים, 

הארץ" לפי שלא היה וכמו שנאמר "והך את עפר 
נגבל, ועוד לפי שהכינים היו תחת בגדיהם בגופן 
ולא היו נראים לישראל, וכדי להראותם לישראל 

רץ גושן בארץ ולא בגופן ולא בבשרם. ומזה היו בא
פחד יעקב אבינו ע"ה. וכן נראה מהכתובים שבכל 
המכות אומר "על ארץ מצרים", ובכינים אמר "כל 

ובערוב אמר "בכל ארץ עפר הארץ היה כינים", 
 מצרים".

האם בארץ גושן היה דם וצפרדע וכינים שחין 
 וארבה וחושך

שן וכדו' לא הנה יש לחקור האם המים שבארץ גו
נהפכו כלל לדם, או דילמא כל המים נהפכו לדם, 
ולישראל נעשה נס ששתו מים, וזה נס גדול יותר, 
שעל אף שזה דם, היהודי שותה אותו כמים 

ונפקא מינה, שאם כל מימי מצרים  ובטעם מים.
ממש נהפכו לדם, י"ל שהרשעים שבישראל ג"כ 
סבלו קצת ממכת דם, שהיו צריכים להרהר 

בה או להתפלל כדי שיהפך להם למים. וכן בתשו
יש לחקור במכת צפרדע, שאפשר שהנס היה גדול 
כ"כ שהיו צפרדעים גם בארץ גושן, ואעפ"כ לא 

ורק שמחו הילדים  הזיקו אותם, ולא הרעישו להם,
ושיקחו בהם, וגם הבינו מזה מה הולך בארץ 
מצרים, איזה צער וסבל. וכן יש לומר במכת כינים, 

ארץ גושן נהפך לכינים, ואעפ"כ לא שגם עפר 
הוזקו בני ישראל מהם. אמנם במכת ערוב כתיב 

והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן אשר עמי עמד "
דות בין עמי עליה לבלתי היות שם ערב. ושמתי פ

. ע"כ. ומשמע שבשאר המכות הקודמות "ובין עמך
לא היה כן. גם לגבי דבר כתיב, והפלה ה' בין מקנה 

ן מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל ובי
ישראל דבר. גם לגבי הברד כתיב, רק בארץ גשן 

 אשר שם בני ישראל לא היה ברד.

אכן לגבי שחין לא כתיב שום חילוק, אלא בסתם, 
היה לאבק על כל ארץ מצרים והיה על האדם ועל ו

המה לשחין פרח אבעבעת בכל ארץ מצרים. וכן הב
על כל ארץ מצרים,  לגבי ארבה כתיב, ויעל הארבה

וינח בכל גבול מצרים וכו', ולא נותר כל ירק בעץ 
ובעשב השדה בכל ארץ מצרים. ולגבי חושך כתיב, 

א ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים ל
ראו וגו', ולכל בני ישראל היה אור במושבתם. ויש 
לבאר שהחושך היה גם בארץ גושן, אבל בכל בית 

צרכים לו, היה להם אור ומקום שהיו יושבים ונ
מעל הטבע. ובזה ניכר הנס ביותר. ולגבי מכת 
ארבה י"ל שלא נותר ירק כלל בארץ מצרים, אך מה 
שבתוך הבתים של ישראל לא אכל הארבה, 

ר גם שנתברך מזונם. אך פש לן לברורי לגבי ואפש
שחין, דודאי לא לקו ישראל בשחין. וי"ל דכמו 

הדם בכל ארץ דלגבי מכת דם כתיב בסתם ויהי 
מצרים, ואעפ"כ מדיוקא דכתיב "ולא יכלו מצרים 
לשתות מים מן היאור", למדנו שלישראל נעשה 
נס שהדם נהפך להם כמים, כך במכת שחין, אפשר 

ג"כ האבק ההוא, אלא שמכחו פרח  שבא עליהם
)והועיל בפרט לגופם המפורך עליהם עור חדש בריא וטוב, 

ל , ועשעים שבהם נעשו קצת פצעים(והחבול בעבודות הפרך. ואולי לר
שהרשעים  ינה מכל זה,מא נפקכל פנים 

שבישראל סבלו קצת במכות הללו, שהם: דם 
 וצפרדע וכינים שחין וארבה וחושך.

: שהיו ישראל )שמו"ר יא, ב(דברי המדרש וראיה לזה, מ
ראויים ללקות בערוב, ונתן השי"ת פדיונם 

רוב, המצרים. ע"כ. וצ"ע דמה נשתנתה מכת הע
אלא שכל שאר המכות שלפניה לקו בהם קצת גם 
הרשעים שבישראל, וכאן עשה השי"ת פלא, כדי 
לייקר את ישראל. ולעודד את הרשעים שבהם 



  

קצת יש להביא לזה לשוב בתשובה. ועוד סיוע 
: לא נגאלו ישראל )במדב"ר ט, יד(מדברי המדרש 

ממצרים אלא בזכות ששמרו עצמן מן הזנות. וכן 
כל נסים שעשה האלהים לישראל את מוצא 

במצרים לא עשה אלא על ששמרו עצמן מן 
]שהיה המצרי משלשל דליו והיהודי משלשל דליו זה הערוה. 

ממלא דם וזה ממלא מים שניהם שותים מן החביות זה שותה דם 
צרי וזה שותה מים צפרדע רואה ליהודי והיא בורחת ממנו ורואה למ

והיה הברד מניח לזו והורג לזו וקופצת עליו בהמתן רועות כאחד 

לכאו' מפורש . וראה פלאים שהיה שם וכן כל י' מכות. שם[
בדברי המדרש שמי שלא שמר עצמו מן הערלה, 
סבל בעשרת המכות. ונודע מדברי רז"ל שאכן 

, והוצרך )חוץ משבט לוי(ישראל במצרים לא מלו עצמן 
משה למול אותם קודם עשיית הפסח. וי"ל 

מלו, או עכ"פ קבלו למול,  כבר שהצדיקים שבהם
, )דברים כח, ס(י ]עוד ראיה מדברי רש"ובזה ניצלו מן המכות. 

אשר יגורת מפניהם, מפני המכות, כשהיו ישראל רואים מכות 
משונות הבאות על מצרים, היו יראים מהם שלא יבואו גם עליהם. 
ע"כ. הרי שלא נפטרו מן המכות לגמרי, שהיה להם פחד תמיד פן 

אף הם, וי"ל שאכן הרשעים שבהם לקו במקצת. בפרט אותם  ילקו
בדים באחיהם בני ישראל, ולא קבלו את אלו שעדיין היו משע

מצוות השי"ת שצוה אותם אז לשלח איש את אחיהו העברי ואחותו 
הביא מרז"ל, שהיו באות המכות  )ירמיה לב(העבריה. ובחומת אנך 

 .כרגע על ישראל, למען דעת טעמן ונימוקן[

וכבר הבאנו מהשפתי כהן שגם בארץ גושן היו 
 )פ' וארא(שועיב כינים. ושו"ר בדרשות ר"י אבן 

שכתב: ולפי דעת רז"ל, היו הכינים גם כן בישראל, 
אלא שלא היו מצערים אותם, ולמצרים היו 

, ולכן הזכירו ]ולכאו' כעין זה י"ל גם לגבי השחין[מצערים 
ין צריך אצב"ע אלקים היא, והוא נוטריקון, א

בדיקה עוד. ע"כ. וכוונתו, שהטעם שלא יכלו 
אמה  עובי משךבהעפר  לעשות כינים, משום שכל

נהפך לכינים, וכאשר המכשף אינו עומד על 
הקרקע אינו יכול לעשות כישוף. וקשה, שילכו 
לארץ גושן ויעשו משם כישופים, אלא שגם שם 
נהפך כל העפר לכינים. גם בעט הטורים כתב: 

ג' במסורה, ובכה ובעמך, כי בכה ארוץ "ובכה", 
. מלמד שבאו קמא ח()תהלים , בכה חסיתי )ש"ב כב ל(גדוד 

. ואני בכה )שמו"ר י ד(בהם הצפרדעים גדודים גדודים 
ה' חסיתי, שאע"פ שאינו מפרש שלא היו 
הצפרדעים לישראל, הקב"ה בצדקתו מלטם. ע"כ. 
וצ"ל שהיו אצלהם גם בארץ גושן, אבל לא הזיקו 

 הם כלל. ובזה ראו יותר חסד השי"ת.ל

 מפורש ברמב"ם שמכת כינים היתה גם בארץ
 גושן, שהיו הכינים מצויות אצלם ולא הזיקו אותם

כתב, שי'  )אבות ה, ג(גם בפירוש המשניות להרמב"ם 
במצרים, שניצלו מי' המכות,  לאבותינו ניסים נעשו

 לא, במצרים מיוחדת ומכה מכה כל והיות
 שהיא מהן מכה בכל התורה בישראל. ולשון

, זה בה באר לא שהוא, הכינים זולת, לבד במצרים
 מצויות היו ואמנם, ישראל את ענש שלא ידוע אבל

 אבל. החכמים בארו וכך, אותם ציערו ולא אצלם
 בדם וכו', ואמר אמר, בהן התבאר הרי השאר

 כל ובתי עבדיך כל ובתי בתיך ומלאו בארבה,
מצרים. ע"כ. ויש לבאר שחלק זה של המכה לא 

 היה כלל בישראל.

 מכת ערוב

 מכת ערוב היתה מאת השי"ת

יש להתבונן שג' מכות באו מאת השי"ת מבלי 
שמשה ואהרן עשו פעולה לפני כן. והם, ערוב דבר 
ומכת בכורות. ובג' מכות נאמר הנני, בערוב בברד 

הערב.  את ובבתיך ובעמך ובעבדיך בך משליח )בערוב נא', הנניובארבה. 

 מחר אמבי וגו'. ובארבה נא', הנני כבד ברד מחר כעת ממטיר ובברד נא', הנני

: )ב, ד(. וצריך להתבונן בזה. שו"ר בשמו"ר בגבלך( ארבה
 י"ע' וג משה י"ע' ג אהרן י"ע' המכות הללו, ג

 שהיו, כנים, צפרדע, דם כולן. י"ע ואחת הקב"ה
 לפי, משה י"ע, חשך, ארבה, ברד אהרן. י"ע בארץ

, ערוב ובשמים. בארץ משה שלט שכך באויר שהן
]וע"ע  .כולן י"ע, יןושח הקב"ה. י"ע, בכורות, דבר

 להם שיש לפי ה,"הקב ע"י בשפתי כהן לגבי פעולת הערוב, שהיתה
 לצאת רשות להם , ואיןלים( גבול שהוא החול )כמו דירתם ששם גבול
 חיות מיני כל י"פרש, ה. וערוב"הקב של רק במאמרו לתחום חוץ

 מקום להם יש האריות, מקום לו יש אחד כל כי. בערבוביא רעות
 אני הערוב, את משליח הנני אמר לזה, הנמרים וכן הדובים ןוכ לבדם

 ערוב נזכר וז' פעמים. כאחד כולם שיבואו ביניהם שלום אעשה
 בו, ובבתיך ובעמך ובעבדיך ובכה ואמר ז' מינים. כנגד בפרשה
 כלומר עליה, הם אשר האדמה וגם ואמר. השלים ובביתו התחיל

 כאילו באדמה יושבים שיהיו אלא, להם וילכו ויטרפו שיבואו לא
 כמו וישלח, לומר לו היה ויבוא וגו', כן' ה בה. ולכן כתיב ויעש גדלו

 הוא שכביכול מלמד אלא', וגו בך משליח הנני שאמר שייעד
 שייעד כמו, מצרים ובכל עבדיו ובית פרעה בית להם והראה הביאם,



  

 עליהם אומר וגזר, עליה" הם אשר האדמה את "וגם שאמר

. מיהו צ"ע כיצד שחין על ידי כולן. ץ[האר שישחיתו
)שמו"ר יא, וצריך לומר שזהו עומק מה שאמרו רז"ל 

שאדם וכו'  ,נס גדול נעשה בשחין: אריב"ל ח(
ומשה זרק פיח הכבשן וכו' וזרקו משה השמימה 

 ע"כ. עד כסא הכבוד.

מה הועילה מכת הערוב, והרי המצרים יכולים 
 להתחבא בבית סגור

רך היערות ומדברות אל בתיהם, א. הערוב לא בא ד
אלא צמח ישירות בתוך בתיהם, וכדאיתא במשנת 

: בדם וערוב וברד נאמר )פרשה יט(רבי אליעזר 
השכמה, ובכולן לא נא' השכמה. הדם, כדי שיעשה 
לעיניהם, שאם אמ' לו, צא אתה וכל אוכלסיך, אינו 

ר. הערוב, כדי שיראוהו מקבל, אלא פגע בו על היא
מהיכן לבוא, אלא "כשהיו עומדין שלא היה לו 

בחוץ, הלכו ומצאו בתיהן מלאים", שנא' ויבא ערב 
כבד. הברד, כדי להזהירו, שנא' הירא את דבר ה'. 
ב. איתא במדרש ויושע: מכה רביעית הביא עליהם 
ערוב אריות וזאבים ודובים ונמרים, ונכנסים 

רים דלתותיהם, והקב"ה בבתיהם והמצריים סוג
מן הים ושמה סילוני והיתה נכנסת שלח להם חיה 

בחלונות ופותחת הדלתות, והיו החיות נכנסין 
ואוכלות את המצריים. ג. בשכל טוב הביא, ר' יוחנן 
אמר הסיפים היו נבקעין מאליהן, שהיו החיות 

 אומרות אנו שלוחי המקום.

תן היתה ראויה לבא על עם ישראל, ונערוב מכה 
 השי"ת את המצרים כופר תחתיהם

: ושמתי פדות )יא, ב(ת ערוב, כדאיתא בשמו"ר מכ
בין עמי, מלמד שהיו ישראל ראויין ללקות בזו 
המכה, ונתן הקב"ה פדיונם המצרים, ואף לע"ל 
הקב"ה מביא עובדי כוכבים ומזלות ומשליכן לתוך 

כי אני ה' אלהיך  )ישעיה מג(גיהנם תחת ישראל, שנא' 
ישראל מושיעך נתתי כפרך מצרים כוש קדוש 

וסבא תחתיך. ע"כ. וצ"ע מדוע מכת ערוב היתה 
ראויה לבוא גם על עמ"י, ולדברי הראב"ע שחלק 

, י"ל שמכה זו יצאה מן ם ישראלמהמכות היו לע
הקודמים לה, וטעמה בצידה, בכדי להוכיח 
שאפילו בעלי חיים מבחינים בין ישראל לעמים, 

 יודעים להבחין ולייקר.מה שפרעה ומצרים לא 

שהערוב יבא עם האדמה שלו מדוע הוצרך 
 בייערות וכדו'

כתב בתפארת  ".וגם האדמה אשר הם עליה"
חיות הארץ באים בארץ שלא , שאם ה)פ' בא(יהונתן 

לחבל  יםאינם מסוכנ ,הורגלו בה מימים ימימה
רק אוכלים עשב השדה. אבל כשבן אדם  ,הבריות

בא למגוריהן אשר ידורו בהן אז משחיתים הכל 
ואם לא היתה הארץ נעקרת  .כשור אוכל עשב

להביאם  ,נס בתוך נס, וזה עשה משה רבינו עמהם
 .ואעפ"כ לא הזיקו ,עם האדמה

מהיכן ידעו הערוב היכן הבתים של פרעה 
 והמצרים למלא אותם בבעלי חיים

מהיכן , יש להתבונן "את הערוב תי מצרים"ומלאו ב
היכן הבתים של פרעה והמצרים בעלי החיים  ידעו

, וכן ישראל בתילהכנס ב אלו ,אותם למלאבכדי 
לאכול את המצריים ולא ליגוע לרעה בשום יהודי. 
ולכאורה ה' פקח את עיניהם כמו שהיה במכת 
כינים, שידעו הכינים לא לצער לישראל. אך 

ויעש ה' כן ויבוא וגו', הול"ל  כתב: , כ()חבשפתי כהן 
וישלח ה', וכמו שנאמר לעיל "הנני משליח בך 

א מלמד שכביכול הוא הביאם והראה להם וגו'", אל
את בית פרעה ובית עבדיו, וכן בכל מצרים. וכמו 
שנאמר לעיל "וגם את האדמה אשר הם עליה", 
וגזר אומר עליהם שישחיתו הארץ, וזהו שנאמר 

א כתיב 'ותשחת', אלא תשחת, שהיה תשחת, ול
 גוזר ואומר: "תשחת". ע"כ.

 איך הערוב לא אכלו את כל המצרים

לשאול איך לא מתו כל המצרים במכת ערוב.  יש
ובמדרש איתא שהיו אוכלים תינוקות שבעריסה. 
ולכאו' צ"ל שכאשר היו באים לאכול אותם, היו 
צועקים שהם מבטיחים שיותר לא ישתעבדו 

ואז החיה היתה מרפה ממנו. וכן היהודי ביהודים, 
היה בא ואומר לדוב, בא אראה לך את מי שהכה 

בכדי שתטפל בו בבקשה, ולוקח  אותי כל יום,
אותו לאדון שלו, ומשחק בו עד שהוא צועק וצועק 



  

)משא"כ וכו', ומבטיח שיותר לא יעשה. וכן הלאה. 

 .תינוקות שאינם בר תשובה. רק שורש רע שמצוה לכלותו(

 כמה מכות שהיו בתוך מכת הערוב

כתב גאון קדמון הרה"ק ר' נחמן פואה בספרו 
 )אמרי קודש מכת ערוב( מדרש בחידוש על הגש"פ

בביאור חילוקי המכות שהיו בערוב, שהם חרון 
'. אפו, שהדובים והאריות היו אפו עברה וזעם וכו

משחיתים והורגים בהם. עברה, כדאי' במדרש 
למה נקרא שמו ערוב שהעריב עליהם את 
המאורות, ולא היה חושך כמו מכת חושך, אלא 

ויר שריבוי העופות שבא עליהם החשיך את הא
מעין מה שעשה הארבה. אי נמי שכל כך היו 

היו מבוהלים במרוצתם לנוס מפני פחד החיות, ש
נופלים כמו אדם שהולך בחושך ודרך קלקלות. 
ועם שנסגרו בבתיהם מפחד החיות רעות, לא 
הועיל להם, כי הקב"ה הביא עליהם נשרים 
ועורבים ומיני עופות רבים שנכנסו דרל החלונות 

יו הורגים בהם. וצרה, כשנסתלק והאכסדראות וה
הערוב ולא נשאר בהם עד אחד. אפילו אותם 

, ]קמו לתחיה ויצאו להם[ת עורותיהן שהרגו ועבדו א
בכדי שלא יהנו מן המכות. משלחת מלאכי רעים, 
שכאשר הלכו החיות, השחיתו את הארץ ברגליהם 
ועשו בה חריצים ונעיצים, וחפירות בדרכין 

טורח ללכת. וכן בשדות ובבתים, עד שהיה להם 
 וכו' ע"ש.

 היכן היו זאבים במיוחד בעשרת המכות

 ,רשב"ם רשפי ,את הערוב, )ח, יז( הדר זקניםאיתא ב
כדכתיב זאב ערבות  ,שהיו זאבים נקראים ערוב

 .ישדם

במכת ערוב באו גם זוחלי עפר וגם זבוב ויתוש וכל 
 מינים. והצרעה רדפה אחריהם בחדרי חדרים

 כל את במצרים' תא: וישלח הובספר הישר אי
 ואת מצרים כל את וישחיתו ויבואו השדה חיות

 ה' וישלח. למצרים אשר וכל והעץ והבהמה האדם
 זוחלי עם וצב וחולד גם עכבר ועקרב שרף בהם
 ערוב כל ויתוש ופשפש פרעוש וצרעה זבוב. עפר

 מצרימה באו למינהו כנף ובעל שרץ וכל. למינהם
 והזבובים הפרעושים ואוויב. מאד למצרים וירעו
 באה הצרעה וגם. ובאזניהם מצרים כל בעיני

 ותרדוף בחדר חדד מפניה ויבואו ותגרשם עליהם
 וינעלו הערוב מפני מצרים בהחבא ויהי. אחריהם

 הסילונית את האלהים ויצו אחריהם, דלתותיהם
 אמות ולה .מצרימה ותבוא ותעל בים, אשר

 ותעל. איש באמת באורך אמות עשר ארוכות
. ותחתכם המסוכה ואת התקרה את ותגל הגגות

 ואת המנעיל את ותסר הביתה אמתה ותשלח
 הערוב יבואו כן ואחרי מצרים בתי ותפתח הבריח,

  מצרים. את הערוב וישחת מצרים, בית

 ערוב במכת הגיעו טורפים ועופות נשרים גם האם

 ערוב, נחמיה' לר, (עח מזמור) תהלים במדרש איתא
, נתן' ולר. ונמרים זאבים ואריות דובים ,היו מלמטה

 דורסין ועופות עורבין דאות נרגזא, מלמעלה ערוב
 א"וי. ונמרים זאבים דובים אריות וגם, מלמטה

 א"וי, פנתרין ושמה חיה מין ה"הקב עליהם הביא
 את עליהן העריב אמר יאשיה' ור. שמה כמלנית

 בקשת אתה לפרעה ה"הקב אמר. המאורות
 מן מערבבך אני, אוהבי אברהם של זרעו לערבב
' ר, ותשחיתם צפרדע אלא, בלבד ערבוביא, העולם

 נעשה שם רובצין שהיו מקום כל אמר יוחנן
 היו מה, שלהן הספים ובתי השיש ובתי, צפרדע
 והיו לתוכן ועולין רואין היו, הצפרדעים עושות

 והיו, העולם והיה שאמר ממי שלוחן אנו אומרים
 .כ"ע. לפניהם נבקעים הספים

 האם הצפרדע חזרה שוב במכת ערוב

: ישלח בהם ערב ויאכלם )עח, מה(כתיב בתהלים 
וצפרדע ותשחיתם. וקצ"ב מדוע הקדים הפסוק 
מכת ערוב למכת צפרדע. ושמא הצפרדע חזרה 

 כאן וט ראובניבילק מצאנושוב במכת ערוב. וצ"ע. ו
: ערוב העריב עליהם (שם) ממדרש תהילים שהביא

מר הקב"ה לפרעה אתה בקשת , אאת המאורת
לערבב זרע אברהם אוהבי, אני מערבבך מן העולם. 
ולא ערבוביא בלבד אלא צפרדע ותשחיתם. ע"כ. 
אך אין כל הכרח שהכוונה שהצפרדע באה שוב, 
אלא שהערוב ערבב והטריף את דעתם, והצפרדע 



  

עשתה יותר מכך, שהשחיתה אותם מלהעמיד 
 ילדים.

 וב תנינים טורפיםער אם הצפרדעים חזרו במכת

רבינו הביא מ  )פרשת שמות דרוש ב(בדרשות מהרי"ט גם 
 ,חננאל שבצפרדע נאמר "רק ביאור תשארנה"

לומר שישארו ביאור לעולם, וישאר בו הפסדם עד 
עכשיו, והם מלומדים לצאת מן המים לטרוף טרף, 

והיינו התנינים הטורפים  ,ואפילו אוכלים בני אדם
נראה לי שנזדמנו כתב ע"ז וו .רשנמצאים כיום ביאו

ויש לפלפל בביאור דברי  לבא מן הערוב. ע"כ.
 קדשו.

האם עכבר שחציו אדמה בא למכת ערוב, וכן 
 בתיבת נח

מצינו עכבר שחציו בשר וחציו  )חולין פ"ט מ"ו(ובמשנה 
אדמה, הנוגע בבשר טמא, באדמה טהור. רבי 

יהודה אומר אף הנוגע באדמה שכנגד הבשר טמא. 
הברטנורא: יש מין עכבר שאינו פרה ורבה ופירש 

אלא מעצמו נוצר מן האדמה, כאשפה המשרצת 
תולעים. ואם עדיין לא נשלמה בריאת העכבר אלא 
מצדו אחד הימני או השמאלי. הנוגע בבשר, טמא. 

גדו, טהור. ובפירוש הרמב"ם שם באדמה שכנ
כתב: והתהוות העכבר דוקא מן העפר, עד שימצא 

ו טיט, והוא מתנועע כולו, הוא מקצתו בשר ומקצת
ספור מפורסם מאד, ואין מספר לרבים אשר אמרו 
לי שראו אותו, ומציאות בעל חי כזה הוא דבר 
מפליא שאין לדעת לו הסבר כלל, עכ"ל. ובתפארת 

ציין לספר אורוועלט שחיבר  סק"ב()שם בועז ישראל 
חכם אחד מחכמי האומות, שנמצא כזה חיה בארץ 

עבאיס ונקרא העכבר בלשון מצרים במחוז טה
מצרים דיפוס יאקולוס, אשר החלק שלפניה ראש 
וחזה וידיה מתוארים יפה, ואחוריה עדין מגולמים 
ברגבי ארץ עד אחר איזה ימים, תתהפך כולה 

 שיך ה', עכ"ל.לבשר. ואומר מה רבו מע

 חית איש השדה במכת ערוב

האם אדני השדה שהוא איש השדה, בר נש 
 כת ערוב, ואם היה בתיבת נחדטורי, בא למ

זהו תלוי בחקירה האם דינו של אדני השדה, כמו 
דינו כצומח, נראה פשוט שלא  ]שאםצומח או כמו בעל חי 

. ואת"ל שדינו כבעל חיים, היה לא בתיבה ולא בערוב[
והנה איתא  יל"ע אם דינו כמו אדם וכמו בהמה.

ה , ז)ויקרא יא, כז(בתורת כהנים: וכל הולך על כפיו 
הקוף. "כל" הולך, להביא את הקופד, ואת חולדת 

]ובפירוש הסנאים, ואת אדני השדה, ואת כלב הים. 

אב"ד על הספרא כתב, "מפני שהוא נקרא כמו "בן אדם שבים", הר
הלכך קרינן ביה לכל נפש אדם, ת"ל זאת", פירוש, כי בפרשת חוקת 

אע"פ כתיב זאת התורה אדם כי ימות באוהל בא למעט את הסירני 
, שבכל שני דברים שבעולם )שער אבי"ע(שנקרא אדם. וע' בעץ חיים 

, בין דומם לצומח הוא אלמוג הרחוקים זה מזה ,יש דבר ממוצע
שהוא דומם וקצת צומח, בין צומח לחי הוא אדני השדה, בין חי 
למדבר הוא הקוף, בין גשמיות לרוחניות הוא רביעית הדם שבאדם. 

, החלזון, הוא דומם צבאות ה' ח"ב אות טו()מאמר וכ"ה ברמ"ע מפאנו 
קע הים וצומח וחי, וצומח הוא, שאינו זז ממקום גידולו ותקוע בקר

כאילנות הארץ. ויש ביבשה ג"כ בר נש דטור, זכרוהו בירושלמי 
, בדברי המפרשים אצל דודאי )כלאים פ"ח(בפירוש אדני השדה 

שאסרה  דראובן. ואמרו ג"כ ששמו ידוע, וממנו מעשה הידעוני
תורה. ובזוהר ספרו לנו מההוא אלנא דעופא דפרח. ובא בדברי 

שרץ העוף, והב' עוף טהור הפוסקים על שני פנים, הא' שהוא 

, כל אלה בעלי נפש )ע' במרדכי פ' העור והרוטב(דאיתיה בשחיטה 

 .חיה, והם תקועים ומחוברים במקום גידולם זמן ידוע[

השדה, חיה. רבי  איתא, אדני )כלאים פ"ח מ"ה(ובמשנה 
יוסי אומר מטמאות באהל כאדם. הקופד וחולדת 
הסניים, חיה. חולדת הסניים רבי יוסי אומר בש"א 
מטמא כזית במשא וכעדשה במגע. וכתב הרמב"ם 
בפיהמ"ש שם: אדני השדה, בעל חי דומה לאדם, 
אומרים בעלי הסיפורים שהוא מדבר הרבה דברים 

האדם, ושמו  דומה לדיבורואינו שותק, ודיבורו 
"אלנסנאס", ומסופר עליו הרבה בספרים. והר"ש 

: א"ר חמא ברבי )פ"ח ה"ד(שם הביא מהירושלמי שם 
עוקבא בשם ריב"ח, טעמא דרבי יוסי, וכל אשר 

, בגדל מן השדה. כלומר, )במדבר יט(יגע על פני השדה 
מין אדם הוא. א"ר בר נש דטור הוא, והוא חיי 

י. ושמעתי בשם הר' יבורא לא חימטיבורא, פסק ט
מאיר ברבי קלונימוס מאשפירא, שהיא חיה 
ששמה ידוע, והיא ידעוני דקרא, ומעצם שלה 
עושין כמין כשפים, וכמין חבל גדול יוצא משורש 
שבארץ שבו גדל אותה החיה ששמה ידוע כעין 
אותם קישואין ודלועים, אלא הידוע צורתו כצורת 



  

רגלים גוף וידים ואדם בכל דבר בצורת פנים ו
ומטיבורו מחובר לחבל היוצא מן השורש, ואין כל 
בריה רשאי ליקרב כמלא החבל שטורפת והורגת 
כמלא החבל ורועה כל סביבותיה וכשבאין לצודה 
אין אדם רשאי לקרב אצלה אלא גוררין אותה אל 

]וע' בפני החבל עד שהוא נפסק והיא מיד מתה. ע"כ. 

חיה הדומה לאדם ונקרא שהוא ממין ה, )שם פ"ח ה, ה(משה מסכת 
בר נש דטור ומטיבורו יוצא כמין חבל ומחובר בארץ וזהו חיותו והוא 
אוכל מן העשבים שסביב החבל וכשנפסק מזה החבל מיד הוא מת. 
גם בפי' הרא"ש שם כתב, והידוע מחובר בטיבורו באותו חבל 

ועה וצורתו כצורת אדם בפנים וגוף וידים ורגלים, וכמלא החבל ר
ה, ואין כל בריה רשאה לקרב אליה, כי היא הורגת וטורפת סביבותי

הכל, וכשרוצים לקחתה מורים בחיצים בחבל עד שנפסק והיא 
מתה מיד. והרע"ב כתב, אדני השדה, חיה הגדלה בשדות, וכמין 
חבל גדול יוצא מן הארץ שגדלה בו אותה חיה, ושמה ידוע, והוא 

חבל היוצא מן הארץ, בורו באותו ידעוני הכתוב בתורה, ומחובר בט
וצורתו צורת אדם בפרצוף וידים ורגלים ואין כל בריה רשאה לקרב 
אליו כי הוא הורג וטורף כל הקרב אליו. וכשרוצים לצוד אותו מורים 
בחצים בחבל עד שנפסק וצועק בקול מר ומת מיד, ואליו רמז באיוב 

הסתפק,  .()שבת קחכי עם אבני השדה בריתך. ובחשוקי חמד  )ה(
הורג את 'אדני השדה' האם חייב רק משום נטילת נשמה, או גם ב

)ע"י משום קוצר. וכן הסתפק במי שקוצר שערו של 'אדני השדה' 

חייב משום קוצר,  שירה בו חץ של הרדמה, כיון שא"א להתקרב אליו(
לדעת הרמב"ן שהטעם שאין קוצר באדם, משום שאינו גידולי 

. ובתפארת קרקע[שחיותם מן הקרקע, משא"כ אדני השדה 
ישראל שם כתב, שאדני השדה, הוא מין קוף גדול 
בקומת וצורת אדם ממש, רק שזרועותיו ארוכים 
ומגיעין עד ברכיו ומלמדין אותו לחטוב עצים 
ולשאוב מים וגם ללבוש בגדים כבן אדם ממש, 
ולהסב על השולחן ולאכול בכף ובסכין ובמזלג, 

ת שבאמצעי' יערות גדולוובזמנינו אינו מצוי רק ב
אפריקא, אולם כפי הנראה היה מצוי גם בסביבות 
א"י בהרי לבנון, ששם גם בזמנינו יש שם יערות 
גדולות מארזי לבנון המפורסמים, להכי נקרא בר 
נש דטור, מיהו ת"ק ס"ל דאע"ג דדומה לאדם 
בפרצופו ואבריו, אפ"ה כשמת דינו רק כשאר 

היינו  א דנקט' הכאנבילות, ואינו מטמא באהל, וה
ה מדאיירי הכא בכולה פרקן מב' מינים שדומין ז

 לענין כלאים נקט נמי הא נ"מ לענין טומאה.לזה 

 יש דברים הממוצעים בין ד' יסודות

 )חלק ג' עמ' עא(ובספר מעשה אבות סימן לבנים 
האריך בענין דברים שנחשבים "ממוצע" בין הד' 

שאדני  יסודות, דומם, צומח, חי, מדבר. וכתב
, הוא ממוצע בין צומח וחי. או בין חי ומדבר השדה

כתב, שיש  )בהשמטה שבתחילת טהרות(]ובקהלות יעקב ע"ש. 

להביא מדין זה קצת ראיה שרבי יוסי ס"ל שעכו"ם מטמאין באוהל, 
דאם אדני השדה מטמא, כל שכן עכו"ם. מאידך בסדרי טהרות 

"ד יש לדחות עפכבר עמד בראיה זו, וכתב ש )אהלות פ"א דף ד:(
שיש חילוק בין קבר שלפני הדיבור לקבר שאחרי  )נדה ע:(התוס' 

הדיבור, דקבר של עכו"ם שלפני הדיבור מטמא באוהל לכו"ע, וא"כ 
י"ל דאדני השדה הוי כקבר שלפני הדיבור, מפני שלא יכל להגיע 

ג"כ העיר,  )חלק א סימן סז(לידי מתן תורה. גם בשו"ת מנחת אלעזר 
עדיפא מגויים שאינם קרויים אדם מטעם שלא  יוסי חיה זודאיך לר' 

קבלו את התורה, וכ"ש בריה זו. וכתב שהגאון שואל ומשיב הניח 
קושיא זו בצ"ע. ובמנחת אלעזר תי', דאה"נ לר' יוסי גם גוי מטמא 
באהל, ואנן לא קי"ל כר' יוסי לענין אדני השדה. וכ"ש לדעת 

ון, דלק"מ. דלא כר' שמעהפוסקים דקברי גויים מטמאים באהל ו
ועוד תי', דבירושלמי שם איתא שלר' יוסי יש ריבוי מיוחד לזה, 
דכתיב אשר יגע על פני השדה, אדם שגדל בשדה ודבוק לארץ, 

משמע שרק  )לח(וא"כ אין להקשות מזה על נכרים. ועי"ל דבב"ק 
ממ"ת ואילך נקנסו או"ה ואימעטי מכלל אדם, וא"כ הך אדני השדה 

ר קצת, דאינו בכלל קבלת התורה ואינו בר רת אדם ומדבדיש לה צו
דיעה כלל, ל"ש למיקנסי' כלל, והרי הוא כמו נכרים קודם קבלת 

 .התורה. עכ"ד[

מגדלי אדני השדה וקופים וחתולים, המה מרבים 
 הבל

)קהלת פ"ו איתא על הפסוק  )קהלת רבה פרק ו(ובמדרש 

דלי "כי יש דברים הרבה מרבים הבל", אלו מג פי"א(
חתולים, וחולדות הסנאים, ואדני השדה קופים ו

ע"כ. והיינו  וכלב הים, מאי אית להון הנייה מנהון.
]ובהקדמת שו"ת  שמבלים את זמנם בשעשועי הבל.

היכל יצחק הביא בשם החוקרים, שבחופים הצפוניים של אפריקה 
נמצאים חיות הים שניכרת בהם נטיה להתקרב אל בני אדם הנוסעי 

 .כמה דברים הדומים לבני אדם[במבנה גופם שם, ויש 

הדולפינים קרובים לטבע האדם. מי שפניו כפני 
 אדם דינו כאדם, ואם כבהמה דינו כבהמה

איתא, "הדולפינין מולידים  )בכורות פ"א(ובתוספתא 
 .)בכורות ח.(ומגדלים כאדם". והובא בתוס' 

איתא, "כולו אדם ופניו  )נדה פ"ג ה"ב(ובירושלמי 
ולו בהמה ופניו אדם, ולד. כולו בהמה, אינו ולד. כ

אדם ופניו בהמה, עומד וקורא בתורה ואומרים לו 
בוא לשחטך. כולו בהמה ופניו אדם, עומד וחורש 

ובדרשות ר"י  בשדה ואומרים לו בוא חלץ או יבם".
כתב בשם רבינו שמשון,  )פ' אחרי(אבן שועיב 

חת מן הארץ, כמו הקישואים שהידעוני, צומ
גדול יוצא מן הארץ והוא מחובר והדלועין, וחבל 

מטיבורה. ויש לה צורת אדם בפנים וגוף וידים 



  

ורגלים וכו'. וכתב שיש מחלוקת בין המפרשים אם 
היא מותרת באכילה, שיש אומרין שהוא שרץ 
ואסור לאכלו. וי"א שהוא צמח האדמה ומותר. 

 ע"כ.

לונית או פנתרין, באה האם החיה הנקראת סי
 ת נח, וכן בתיבערובלמכת 

כתב לגבי מכת  )שמות פרק ט(בינו חיים פלטיאל ור
הערוב: וחייה אחת הייתה בהם וסילונית שמה 
וידים לה כאדם והייתה פותחת כל מנעול ובריח 

א, הבי )פ' וארא(ובשכל טוב  ואין מידה מציל. ע"כ.
שזהו ערוב, מין חיה היתה ושמה פנתרין, וי"א 

נבקעין ששמה סילונית, ריו"ח אמר הסיפים היו 
מאליהן, שהיו החיות אומרות אנו שלוחי המקום, 
בריה אחת היתה הולכת לפני הערוב, וכיון 
שהמצריים נחבאין בבתיהן היתה עולה על הגגות 
ומקרקת את הגגות וחותרת בתי השייש ובתי 

והערוב נכנסין ומזדקרין לתוך הבתים, הסיפים, 
ובפרדס יוסף הביא  ונוטלין התינוק מתוך העריסה.

 )עירוביןעל פי מה שאמרו  מליסא( )להגאון יעקב מנחלת

 וכשאינו, נבח לא שני שב מתא בלא כלבא .(סא
 שולט אינו עליה נתגדל אשר ארצו עפר מריח

 באו עם ולכן כאן היה הנס שהערוב. באנשים
להמית. והגר"א  בכחם זה יהיה שעל ידי האדמה,

עליה",  הם אשר האדמה ביאר מה שכתוב "וגם
 הנקראת דחיה (ה"מ ח"פ) שאמרו בכלאים לפי מה

 וא"א, מהאדמה חיות ומושך לארץ ודבוק ידעוני
 הארץ מן ונפסק החבל אל חץ זורקים רק לצודו

 זה מפליאות גם חיה זו באה, והיה ומת. ובערוב
]והביא מס'  .בו שאדוק אדמה גוש שנעקר השי"ת,

דבר בשם הרמב"ם שידעוני מ )חלק עולם הקטן פ"י(מעשה טוביה 
דברים אינם מובנים, והוא כמו כבש בכל אבריו, ופרסותיו שסועות 
ושערות ראשו קלועים כתבנית קרנים, וטעמו כטעם דג ודמו מתוק 

החבל, ואם  כדבש, וחי כל זמן שיש עשב השדה סביב לו כמלא
)כן קוצרים העשבים או בכלות העשבים אז מתה. ושיש מפרשים 

פרשת תולדות לגבי עשיו, "איש שעל זה נאמר ב כתבו בשם הגר"א(
)יו"ד ובערוך השולחן  .יודע ציד איש שדה", שהיה יודע לצוד אותו

הוא מין שבים, שחציו  , דסירני)ערך סרני( הביא מהערוך סי' פג(
העליון דמות אשה וחציו התחתון הוא דג. ובפי' הראב"ד כ', שהוא 

וממעט  נקרא כמו "בן אדם שבים" הלכך קרינן ביה לכל נפש אדם,
אדמה. ויש  וחציו בשר שחציו עכבר : שיש)קכו(וע"ע בחולין  מזאת.

 לעיין אם סוגי החיות המשונים הללו ג"כ הגיעו במכת ערוב, ובפרט
אלו שמעורבים חצי בשר חצי אדמה או חצי דמות אדם חצי דמות 

חיה זו חית הים, הנפש, להביא  איתא, )שמיני פרק ד(ובספרא בע"ח. 
כד' ריב"ח, ת"ל  )כדין אדם( , יכול תהא מטמא באהל'הסילונית'את 
הסרנית.  דצ"ל ,כתב. ובמלבי"ם שם התורה אדם כי ימות באהל זאת

"ג הסירני, ע' באדרת אליהו שם. וכ"ה ברמב"ן עה"ת )וי והיא מין חיית הים

שחצי גופה העליון כצורת אדם והתחתון כצורת דג,  מרים, ואושם(
ינן, בני ימא, ופרש"י דגים יש בים מאי דולפ )דף ח.(ובבכורות 

ר' יוסי בר חנינא שחצים צורת אדם וחצים צורת דג ובלעז סריינא. ו
ענין אדני השדה, ב טתיהאזיל לשיוס"ל שמטמאה באהל כאדם, 

. ובפי' הראב"ד )כלאים פ"ח מ"ה(שהוא בר נש דטור, שמטמא באהל 
נפש אדם, כ', שהוא נקרא כמו "בן אדם שבים" הלכך קרינן ביה לכל 

רש"י: 'הדולפינין פרים ורבים  רסתוממעט מזאת. ובבכורות שם גי

.[א"א'. והתוס' הביאו מתוספתא שיולדים ומגדלים מבננ"מב

 ברמכת ד

 מכת דבר היתה גם על האדם ולא רק על הבהמה

דבר, אין לי  ,)פרשה יט(איתא במשנת רבי אליעזר 
אלא בבהמה בלבד. מנין אף לאדם. ת"ל בסוסים 

חמורים בגמלים בבקר ובצאן. היה הסוס נופל ב
, הגמל וגמלו, הבקר כבו עמו, החמור וחמרווור

ואכרו, הצאן ורעיהן. ראיה לדבר מן העתידות, 
]פי', דקאי אמ"ש . וכן תהיה מגפת הסוס )זכריה יד( 'אשנ

את כל העמים אשר צבאו על ה' וזאת תהיה המגפה אשר יגף לעיל, 
ריהן ומד על רגליו ועיניו תמקנה בחוהמק בשרו והוא ע ,ירושלם

 . וכתיב,וכן תהיה מגפת הסוס[ וגו', ומסיים ולשונו תמק בפיהם
' ותקרב אאלו נפשותיהן, שנ לדבר הסגיר, וחיתם

 לשחת נפשו וחיתו לממיתים.

במכת דבר נעשו נסים רבים לישראל שלא דאגו 
 ולא נהרס להם אף משהו קטן

כמה פלאות , )פרשה יט(איתא במשנת רבי אליעזר 
' ולא ימות מכל לבני אבמכת דבר, שנ ב"העשה הק

דבר אחד לא נאמר, אלא דבר, שלא  ר.דב ישראל
 ,הוזק להם דבר מנכסיהן. שלא נשברו כליהן

לא כמשו ו. [' כי נשברו לפני מחניהואשהשבר קרוי מיתה, שנ]
' אם יזקין בארץ אשהכמישה קרויה מיתה, שנ] ,אילנותיהן

 ,לא נפלה אבן מבתיהןא. [גזעו שרשו ובעפר ימות
. [היחיו את האבנים מערמות העפר' אשההריסה קרויה מיתה, שנ]
שהרעב קרוי מיתה, שכן הוא אומר ] ,בא עליהןלא אף רעב ו

אף לא ו. [ולא מת אלא רעב .בירמיה, וימת תחתיו מפני הרעב



  

' וימת אשהדאגה קרויה מיתה, שנ ,דאג אחד מהן
 ר,אף כאן הוא אומואג. לבו בקרבו. ולא מת אלא ד

 ולא מת מכל לבני ישראל דבר. 

מכת דבר התחילה בכלבים שהם מתו י"א ש
 תחילה

: שמעתי, כשבא הדבר )ט, ד(כתב בשפתי כהן 
בבהמות, מתחיל מן הכלבים, ולזה הם צועקים, 

דבר בא לעיר כלבים צועקים.  )ב"ק ס:(כמו שארז"ל 
שראל ועל זאת אמר הכתוב, "ולא ימות מכל לבני י

דבר", שלישראל לא ימות שום כלב שהוא צועק 
 א ימות.על הדבר של

בהמות שגזלו המצרים מישראל האם מתו במכת 
 דבר

בשם  (בא' פ מגור, ר")לאדמו שמחה מובא מספר לב
 ממקנה ]הרבה[גזלו  אמת, דודאי המצרים השפת

בהמותיהם.  והיו מעורבים בתוך, ישראל בני
שהיו  בהמותה וכשהגיע מכת דבר, כל אותם

מתו בדבר. ועל זה נאמר  לא, ישראל של באמת
 עד ישראל ממקנה מת לא והנה פרעה וישלח"

, שכאשר "העם את שלח ולא פרעה לב ויכבד, אחד
 ראה שאף ממקנה מצרים לא מת, הכביד את ליבו.

 ניסי מכת דבר

'". צריך ביאור למה "והפלה ה' בין מקנה ישראל וכו
ראל לא ימות אחד, לן להדגיש שממקנה בני יש

הלא כיוון שלא אמר אלא שימותו המקנה שלהם, 
]ולשי' הראב"ע  שרוב ודאי שאין מקנה ישראל בכלל 

. ויש ליישב בכמה ישראל, ניחא[ )פושעי(המכות היו גם ל
אנפי ב"ה: א. שהיה נס שאף בהמות ישראל שהיו 

נם למות, לא מתו, כדי להוכיח חולות או שהגיע זמ
ב. שאם היו  .)וכ"כ בשפתי כהן(כל וכל. ולברר את הנס מ

ישראל ומצרי שותפין בעשרים בהמות לא מתו 
מהם עשרה, אלא לא מת שום אחד. ג. עובר של 
ישראל שקנאו מן המצרי מתה הבהמה ולא העובר. 
ועובר של מצרי שקנאו מן הישראל מת העובר ולא 

ת רבה איתא: אפילו בהמה חציה האם. ד. ובשמו
של מצרי לא מתה. וז"ל משנת של ישראל חציה 

כיצד היה הברד יורד. בתחלה  :)פרשה יט(ר' אליעזר 
היו הברקין מבריקין, והרעמים מרעימין, והארץ 

ואין  ,רועדת, שנ' רעמיך בגלגל, והחצצות נופלות
שם מטר, אלא אבני ברד, שנ' נתן גשמיהם ברד. 

 .רד נבקעת והאש יוצא מתוכה ושורףהיתה אבן הב
בקעת והברד יוצא מתוכה ומכה, גחלת האש נ

וכל אדם ובהמה שהיה  .' ותהלך אש ארצהאשנ
מקולן, ולא היה יכול לברוח, שנא'  מוצא היה נבהל

ויסגר לברד בעירם. והיה מפסג האילנות ומשבר 
ולא עוד, אלא שהיה ממית את שרשיהן  .הזרעים

 .בארץ

הדבר כילה את כל הבהמות והחיות שמינו את 
 תם להםישראל לרעותם או

לי המפרשים עמדו האם הדבר כילה את כל הבע
מבואר  (רק ח)רבה פ נא דבי אליהואם לאו. ובת חיים

תירץ לזה: דבר מפני מה בא עליהן, ששמו את 
רועי גמלים רועי ישראל רועי סוסין רועי חמורים 

בקר רועי צאן, כדי שיהו במדברות החיצונים, ולא 
ב"ה עליהן יכנסו לבתיהן ויפרו, לפיכך הביא הק

דבר, והרג את כל מה שירעו ישראל, שנא' הנה יד 
ה' הויה וגו', עד שלא מצאו ישראל בהמה שירעו. 
]וכן איתא שם לגבי הברד והארבה, ששמו את ישראל נוטעי גנות 

וכל מיני אילנות כולן, והברד שיבר כל נטעים שנטעו  ופרדיסות
ל מיני קטניות ישראל. וכן שמו את ישראל זורעי חטים ושעורין וכ

 .כולן, והארבה אכל כל מה שזרעו ישראל[

 אם לכאורה אחד כן מת ממקנה ישראל

 מת לא ישראל בני וממקנה מצרים מקנה כל "וימת
 עד ישראל ממקנה מת לא והנה פרעה אחד. וישלח

העם". הנה  את שלח ולא פרעה לב ויכבד אחד
וישובו המים ויכסו וגו' להלן בפרשת בשלח כתיב, 

פסיקתא זוטרתא ואיתא ב שאר בהם עד אחד.לא נ
אפילו אחד, ויש אומרים פרעה , עד אחד, שם()

נשאר, להגיד ולספר כח וגבורה של מלכו של 
באמת לא . ע"כ. ויש לבאר גם כאן, והיינו שעולם

מת ממקנה ישראל כלל, אלא שהיה איש אחד 
שאביו גוי ואימו יהודיה או להיפך, ועל כן מת 

ן שעל פי דין התורה הקדושה המקנה שלו, באופ
דינו כמצרי, אך פרעה חשב אותו ליהודי. ועל כן 
הכביד פרעה את ליבו כאשר ראה שמת אחד 



  

ממקנה ישראל. והנה חלילה לומר שיהודי בא על 
או להיפך, אלא יש לומר היה זה בנה של  מצריה

שלומית בת דברי, ושמא קודם מתן תורה היה דינו 
מצרים עם אימו, כיון כגוי, אלא שאעפ"כ יצא מ

שרצה לצאת ולא גרע מהערב רב שקבלם משה, 
אי נמי קבלוהו ע"ש העתיד שידעו שאחרי מתן 

]והאיר השי"ת עינינו ומצאנו שכ"כ תורה יהיה דינו כיהודי. 

 ,לא נשאר עד אחד ד טז()שופטים המלבי"ם כאן, עפ"ד רז"ל ב
מתו זה בהנשאר סיסרא, ומשמע שגם פה מת אחד, וי"ל שהיה ש

בן האשה הישראלית והוא בן איש מצרי, שבדיני ישראל היה  של
ולכן  ,, ופרעה חשב שהוא מישראל ולא נתקיים דבר משהיכמצר

שאחד  )יא, ד(יוסף כאן הביא משמו"ר  . גם בפרדסויכבד לב פרעה
ישראל.  כך ואחר ישראל, בני כתיב כן מת. וע' ראב"ע. והק' דקודם

, כד )אמור ן"שפי' עפ"ד רמב ג("פי שמיםה )ארובותוהביא משמן המור 

 כמו דקודם מ"ת הדין, מצרי איש בן והוא ישראלית אשה בן ויצא (י
 ז"ולפ משה. רגשה והוא המצרי, הזכר אחר הולך הולד באומות
 בכלל היה ן"ולרמב דבר, מכת שהיה בעת במצרים אז היה המקלל
 'בני קנהוממ כתיב ולכן בהמותיו. ומתו מצרים על שנגזרה הגזירה
 בני בכלל היה שלא המקלל מקנה לאפוקי, אחד מת לא ישראל'
 לבן חשבו פרעה בהמותיו. אך מתו מצרי לבן נחשב רק ישראל

 דברי. בת שלומית בן והיה ישראלים בין נתגדל כי אחר ישראל
 ולכן משה, דברי נתקיימו שלא סבר בהמותיו שמתו פרעה וכשראה

 לישראל כ', שהיה רא ד"ה וממקנה()תורת משה ואוהחת"ס  .לבו ויכבד
 משיכה אין וכה"ג, ומשך ל' יום ולאחר במעכשיו אחת בבהמה קנין

 שיצאו שהאמינו , ובנ"י(ז קצז, מ"חו) קונה אא"כ עומדת בחצר לוקח
 מצרים אבל, קנין הוי לא כהפקר חצריהם והיה לחירות ממצרים
 קנין ההי לא באמת ולכן, אותה קנה וישראל ג"י שילכו רק שחשבו

 של שהוא סבר פרעה אבל, ישראל בנ"י ממקנה מת היה ולא
ולד' רבים  (ד ריב, מ")חוישראל. וי"ל דמכירה לזמן הוי קנין פירות 

 עץ פרי עוד הביא מס' שלהם. ולכן ל"ה חצר דמי, הגוף לאו כקנין
 יחסר, הכביד לבו, דלא, הבהמות מתו לא שבישראל הגן, דכשראה

ובס' הישר איתא:  .בע"כ[ ראלמיש הבהמות שיקח לו גם
 מקניהם את להוציא בבקר מצרים כל בהשכים ויהי

 נותר ולא. מתו כי מקניהם כל את וימצאו לרעות
 בני וממקנה מעשר אחד זולתי מצרים כל במקנה
אחד. ע"כ. ומה שכתב  מת לא בגושן אשר ישראל

שנותר אחד מעשר, היינו שהשאיר להם השי"ת 
עשר. וזה חידוש. וצ"ע. שארית של עשירית, כמו מ

אך כבר כתב רבינו בחיי דאפשר שהכתוב קרא 
 רובו ככולו, ונשארו להם מעט בעלי חיים.

 מכת שחין

השחין במצרים היה גם על העצים והאבנים וכל 
 כליהם כמו לעתיד לבא

)ח"א פ' כתב הגאון שבט מוסר בספרו עיני העדה 

פרח באדם  ויהי שחין אבעבעתעל הפסוק " וארא(
ולא יכלו החרטמים לעמד לפני משה . ובבהמה

. מפני השחין כי היה השחין בחרטמם ובכל  מצרים
ע"כ. מהו ובכל מצרים, פירוש שהיה השחין גם 
בעיר מצרים עצמה, דהיינו בעצים ובאבנים ובכל 
כליהם, וזה היה לרמוז שגם בגאולה אחרונה יעשה 

 )בראשיתיי כן השי"ת במלכות רומי, וכתב רבינו בח

שעתיד הקב"ה להצטרע לעיר רומי. ע"כ. וז"ל  מד, יז(
: יעמוד ענן )פ"ה מ"א(פרקי היכלות דרבי ישמעאל 

חדשים על האדם ועל  ו' חין לחמעל רומי, ויוריד ש
בהמות ועל הכסף ועל הזהב ועל הפירות ועל כל ה

וריד ו' חדשים, וי עלה ענן אחריכלי מתכות, ואח"כ 
יני נגעים כולם על בהרת וכל מנגע צרעת וספחת ו

רומי הרשעה, עד שיש שעה שיאמר אדם לחבירו 
הי לך רומי הרשעה היא וכל אשר בה בפרוטה אחת 

 ע"כ. ויאמר לו אין מתבקשת לי.

י"א שמשה ואהרן שרפו עצים בשביל לעשות 

 אפר למכת השחין

. בפרדס יוסף "קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן"
ם, כמו "לכם" משלכהביא משפתי כהן, דמשמע 

שדרשו חז"ל בכמה מקומות לכם משלכם. ולמה 
הוצרך זה, והלא אינו בר דמים, ועל כרחך שהוצרכו 
לשרוף עצים משלהם כדי שיהיה פיח הכבשן 

עוד יש לומר, לפי  מבלי חשש שבא מעצי אשירה.
המבואר במדרש שזרק משה את פיח הכבשן 

שיהיה כביכול עד כסא הכבוד, לכן היה צריך ביותר 
ללא כל חשש גזל. וגם שיהיה בו יותר הכנה, נקי 

 מאחר שכבי' גם השי"ת השתתף במכה זו.

החרטומים ניסו להראות חכמתם, והם עצמם לקו 
 בזה וסבלו עד שכשלו לגמרי בשחין

: הכניסו ידם לחיקם )פרק מז(איתא בפרקי דר"א 
והוציאום מצורעות, ולא נתרפאו עד יום מותם. וכן 

ב"ה במצרים, הם היו ה שהביא הקכל מכה ומכ
מוסיפים מכה על מכה, עד שהביא הקב"ה עליהם 
את השחין ולא יכלו לעמוד ולעשות כן, שנא' ולא 

, ולא יכלו )ט, יא(]וביאר בשפתי כהן יכלו החרטומים. ע"כ. 



  

החרטומים לעמוד, לעולם, מפני השחין שלא נתרפאו. שהמכות 
פרעה לא  עולם, "וגםשבאו על מצרים היה בהם שלא נתרפאו ל

. ומבואר בפרד"א, שכאן היה הסוף של נתרפא"[
הכשלון שלהם, שבכל מה שניסו להראות את 
חכמתם שגם הם יודעים, נכשלו, ואדרבה הם 
עצמם סבלו מזה ביותר, שכאשר הביאו ג"כ 

 .צפרדעים, אותם צפרדעים שבו עליהם וכו'

 

 ג' מכות שמשו יחד ג' פעמים

, כמו ןשבכל פעם באו שלשתיש שלש מכות 
ג' מכות היו  :)הובא בילקו"ר וארא עז(פליאה  פרבס שכתב

משמשים ביחד עם כנים שחין חשך, בכל מכה 
ששימש אחד שמשו שנים אחרים עמהם, כנ"ם 
שח"ן חש"ך כלולה כל אחד משלשתן. כזה: 

 כנםשחןחשך. 

 ברדמכת 

המכות מחולקות לג' תפקידים, ובאחא"ב הודיעו 
 ד את ה' אלקי ישראללהם שגם הם צריכים לעבו

, שהמכות יתחלקו לג'. )שמות ט, יד(ביאר האלשיך 
)וכן הוכר בשלישית, ואמרו דצ"ך, להודיע מציאותו יתברך, 

. ועד"ש, למען יכיר כי הוא ית' אלהי אצבע אלהים היא(
ישראל בייחוד, ומפליא בין ישראל למצרים. 
ובאח"ב, להודיע שמושל על פרעה הגם היותו 

בייחוד, וגוזר עליו יעשה ציווי וישלח אלהי ישראל 
את עמו. ולכן אמר כאן בעבור תדע כי אין כמוני 

א כאחד משרי האומות שאינו בכל הארץ. ול
]ע"ש, שבסימן באח"ב החל משתרר זולת על אומתו. 

השי"ת להורות לו כי ישתרר עליו גם השתרר, וסדר המכות היה 
ד אותו, שתחלה בטכסיס מלך המכה את עבדו הסורר, הבלתי עוב

מכה בו באבן או באגרוף והוא הברד. ואם לא יקבל מוסר, מחסר 
עד אלה לא ישמע לו, יאסרהו בבית כלא לחמו, והוא הארבה. ואם 

והוא החושך. ואם בזה גם כן לא ישמע יכנו נפש, אותו או את בנו, 

 .והוא ענין מכת בכורות, ואכן אז שילח אותם בעל כרחו[

מצרים היה כבר ברד  וסדמשמע בפסוק שלפני ה
 כזה וכן יהיה לעתיד, ואימתי

יח כתיב: "הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד  וקבפס
מאד אשר לא היה כמהו במצרים למן היום הוסדה 

כד: "ויהי ברד ואש  וקועד עתה". וכן בפס
מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא היה 
כמהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי". וצ"ע 

היה כזה במצרים לפני הווסדה עם דמשמע שפ
לגוי, וכן משמע שבשאר מקומות בעולם היה 
כמוהו, והרי מעולם לא היה כזה. ואולי בא לומר 
שהקולות האלו היו כבר במצרים במבול, ויהיו עוד 
בשעת מתן תורה, וכאן רק הטעימן הקב"ה ממה 

: אינו אומר )יב, ג(שיהיה במתן תורה. שו"ר בשמו"ר 
רים כמהו, אלא אשר לא היה במצאשר לא היה 

כמהו במצרים, לומר לך שלא היה כמוהו בעולם 
ולא במצרים. אינו אומר ולא יהיה כמוהו, כמו 
שאומר במכת בכורות, כמהו לא נהיתה וכמהו לא 
תסף, שעתיד להיות להבא. בימי גוג ומגוג, שנא' 
ואצרות ברד תראה אשר חשכתי לעת צר ליום 

ה"א ונשפטתי אתו בדבר וכ ,)איוב לח(קרב ומלחמה 
ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית 

. ע"כ. ויש בזה קושי בלשון )יחזקאל לח(אמטיר עליו 
כתב: ירמוז כי יש מקומות  )ט, יח(הכתוב. והרמב"ן 

אחרים בעולם שירד עליהם כן, כענין וה' השליך 
, או )יהושע י, יא(עליהם אבנים גדולות מן השמים 

רית ומלח ואש, אבל בארץ מצרים גפ כענין סדום
שאין הגשמים יורדים ולא הברד, היה פלא גדול 
בה. ולא הבינותי מה שאמר במדרש רבה שלא היה 

 כמוהו בעולם ולא במצרים. עכ"ל.

הבעלי חיים והעבדים שהניסו אותם לבתים 
מקדם, וברחו מן הבית אח"כ בזמן הברד, האם 

 ניזוקו

לוגר, ש קמובא מספר חכמת התורה למהר"
שאותם עבדי פרעה שהניסו את המקנה והעבדים 
אל הבתים, קודם שבאה מכת הברד, אזי גם אחר 

 בא מכת הברד, לא הזיקם הברד.

 דבר בעיתו לפרשת וארא, ברד בחודש טבת

 )ט, לא("כי השעורה אביב", כתב רבינו חיים פלטיאל 
הוקצב לכל מכה, ומכת  )חודש(בשם הר"ש, דירח 



  

, נמצא דברד היה בטבת, וכתיב פסחבכורות היה ב
ביה כי השעורה אביב, וארץ ישראל קלה לבשל 
פירותיה ואפ"ה לא היה שעורה רק בניסן, ותי' מורי 
הרב, דכאן היתה מתבואה הנזרעת בקיץ, 
וכדאמרינן כל תבואה שנקצרת בחג, כידוע 
שהביאה שליש לפני ר"ה, לא הייתה במצרים רק 

איתא, מכת ברד  )ס"פ וארא(זא ]ובפענח רבטבת אביב. ע"כ. 

היתה בטבת, וא"כ איך היה אז אביב, וי"ל דלזרעים ארץ מצרים 
בכרה קלה מא"י, וא"י לפירות האילן יותר כדכתיב כגן ה' כלומר 
באילנות כארץ מצרים לזרעים. אמנם רבינו בחיי כתב שמכת הברד 

 .[. וכ"כ הרמב"ןהיתה באדר

ברד, וה היה נס שהקולות לא חדלו קודם המטר
 להורות שהברד מוכן ומזומן

, הנה )פרשת שמות דרוש ב(כתב בדרשות מהרי"ט 
בתפלת משה חדלו הקולות והברד, ומטר לא ניתך 

ומזומן לגוג ומגוג  ארצה, שהברד נתלה באויר
לעתיד לבוא. וזה דבר מופלא, שיחדלו בבת אחת 
המטר והברד והקולות, והם המון מים בשמים 

יהם לעבים אחרים, ירעפו בעבים המריקים מעל
נאות מדבר, ובנוהג שבעולם כי ימלאו העבים מים 
גשם על הארץ יריקו, וכאן תיכף כשחדלו הקולות 

ארצה", כאילו חדל המטר והברד, "ומטר לא נתך 
מודיע כי עוד ידו נטויה ואינו מחוסר אלא ירידה 

]ואפשר לבד. ומה שחדלו המטר והברד בבת אחת, 

זה מכריע שעדיין הם תלוים  ,שהקולות באחרונה[
ועומדים, ושבט אלוה עליהם. ע"כ. וראה במיוחס 

, שבאשמורת הבוקר בעת )שמות יד, כד(ליונתן 
ברוגז על שבאים צבא מרום לשבח, הביט ה' 

מחנות מצרים, בעמוד אש לזרוק עליהם גחלי אש, 
 ובעמוד ענן לזרוק עליהם ברד.

 מכת ברד עשתה הרהור תשובה בלבו של איוב
 מכח הקולות ששברו את הלב

הנה מכת ברד לא היתה רק להרוג את האדם 
והבהמה ועץ השדה שיהיו בחוץ, אלא עיקר המכה 

פעמים היתה הקולות שהיו שם. וזה מוזכר כמה 
]כמו שכתוב: "כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי במכה זו 

 אל לבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמני בכל הארץ. הנני
ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר לא היה כמהו במצרים למן 
היום הוסדה ועד עתה. נטה את ידך על השמים ויהי ברד בכל ארץ 

ך אש ארצה וימטר ה' ברד על ארץ מצרים. וה' נתן קלת וברד ותהל

מצרים. ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא היה 
י. וישלח פרעה ויקרא למשה כמהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגו

ולאהרן וגו', העתירו אל ה' ורב מהית קלת אלהים וברד וגו'. הקלות 
ועבדיך יחדלון והברד לא יהיה עוד למען תדע כי לה' הארץ. ואתה 

ידעתי כי טרם תיראון מפני ה' אלהים. ויפרש כפיו אל ה' ויחדלו 
והברד  הקלות והברד ומטר לא נתך ארצה. וירא פרעה כי חדל המטר

. ולכאורה זהו והקלת ויסף לחטא ויכבד לבו הוא ועבדיו"[
, אמר ריב"ל, לא נבראו רעמים )ברכות נט.(כמ"ש רז"ל 

האלהים אלא לפשט עקמומיות שבלב, שנאמר ו
עשה שייראו מלפניו. ולכן במכה זו נזכר שהירא 
את דבר ה', זה איוב, הניס את מקנהו. ואולי זה 

 י המכה עצמה.מחמת הקולות שהתחילו לפנ

מי לקה גם כן בקולות וברד, יותר מארבע מאות שנה 
 לפני שהיה כן במצרים

, ()בראשית יאבעל הטורים דור הפלגה. כמו שכתב 
ב' במסורת. הכא ויחדלו לבנות העיר. ואידך  "ויחדלו"

מלמד שאף אלו נדונו  ,)שמות ט(ויחדלו הקולות והברד 
 . ע"כ.בקולות וברד

ה במכת הברד שפרעה סיפר איזה פלא מיוחד הי
 זאת לכל העולם

במכת ברד היה פלא עצום, שהברד היה מחולק 
לכמה דרגות שעל דבר היה נופל כפי כחו, וכמו 

כתיב החטה : סי' יט( וארא 'תנחומא פ)מדרש שאמרו ב
אלא שהיה יורד על כל דבר ודבר  ,והכסמת לא נכו

לפי כחו, על הבהמה לפי כוחה, ועל העשב לפי 
על האדם לפי כחו, מה כתיב למעלה מן כחו, ו
ואולם בעבור זאת ", ]בתחילת מכת ברד[ הענין

את כחי ולמען ספר  תךובעבור הרא, העמדתיך
הנני ממטיר כעת מחר ברד וגו',  שמי בכל הארץ

לספר פלאי העמדתיך, שלא וגו'. כבד מאד 
המיתיך במכות הראשונים, בעבור הראותך את 

חיים על פי דברי רבינו וגו'. ע"כ. ויש לבאר כחי 
, שמלאך גבריאל הוציא את , יא(שמות טו)פלטיאל 

 ,אומה ולשוןעל כל פרעה מן הים, וסיבב אותה 
. ע"כ. וא"כ זהו והיה מודיע להם גבורתו של מקום

למען ספר שמי בכל הארץ, ומדוע נאמר פסוק זה 
דוקא במכת הברד, לרמוז שבמכה זו היה פלא 

ל כל אחד לפי כחו. וביאור גדול, שהברד היה יורד ע
הענין, שהברד לא היה יורד כך מן השמים, אלא 

נהפך לברד ע"י היה יורד גשם, ואח"כ הגשם היה 



  

הרוח, ולכן הגודל היה משתנה כפי הצורך והענין. 
אין הרעה דרה עם  )סי' כא(וז"ל התנחומא שם 

מטר ב"ה, אלא בתחלה הוריד עליהם מטר, וההק
שהיתה הרוח נכנסת על ידי היה יורד ונעשה ברד, 

רוח סערה עשה דברו  'בו ועושה אותו ברד, שנא
אש ומאחריה ברד,  צלוחית מליאה. וי"א ()תהלים קמח

 ע"כ. האש יורדת עמו.י"א ו

המצרים לא היו טפשים להשאיר את המקנה 
בחוץ, אלא שאיחרו, ואז הברד נעשה קיר שעיכב 

 אותם

יהם צ"ע איך נתטפשו המצרים להשאיר את מקנ
בחוץ, אחרי שראו שדבר השי"ת מתקיים תמיד. 
ועוד מדוע תלה הכתוב דבר זה ביראת שמים, הלא 

רוע ביותר, רק לא להיות שוטה. וכל זה די בשכל ג
 :)מדרש תהלים עח, יד(מיושב לפי מה שאמרו רז"ל 

ויסגר לברד בעירם. כיון שהיתה מכת הברד "
עתידה לבוא, אמר משה לפרעה שלח העז את 

אמר פרעה וכי עכשיו אנו באים לשמוע  .ךמקנ
דבריו של בן עמרם, אמר רעיא בתרייתי מה דהוה 
חד שרביט הוה משתברא ליה, כיון שבא הברד 
נעשה ככותל הזה מפני צאנו, הוי ויסגר לברד 
בעירם, ולא היו יכולות לילך, והיה המצרי אומר אוי 
לאותו האיש, מה הוא עושה, נוטלה לשחטה 

מנה, כיון ששחטה היה נוטל בשרה מ ומאכיל בניו
 'על כתפו, והיה העוף יורד על כתפו ואוכל, שנא

. ע"כ. ולפ"ז א"ש, שהראה ומקניהם לרשפים
השי"ת את ידו עליהם, שמי שזלזל בדבר השי"ת, 
ולא קיבל את עצתו ית' בכבוד, ומיהר להכניס את 
מקנהו לבתים, נענש שלא הספיק לעשות זאת, 

ותו שאמר, אחר כך נשמע כמולא הועילה לו התח
 לדבר ה'.

נס נפלא שהיה במכת הברד שפרעה התפעל ממנו 
 וביקש להתפלל עבורו

והחטה והכסמת לא " )פ' וארא סימן כב(איתא בתנחומא 
", והרי אפילו העשב הוכה, שנא' נכו כי אפילות הנה

פלאים עשה , אלא ואת כל עשב השדה הכה הברד
פרעה כך,  אהכיון שרו ,בהם באותה שעה ב"ההק

אמר למשה התפלל עלי, א"ל  במכה הראשונה 

אמרת לי התפלל עלי ואני משלח אותם, 
והתפללתי ולא שלחת אותם, א"ל פרעה חטאתי 

 נתלה, יצא משה והתפלל, ועכשיו אשלחם ,הפעם
וגשם שוטף  'באויר עד שיבא גוג ומגוג, שנא הברד

 . ע"כ.()יחזקאל לחואבני אלגביש וגו' 

קודם הברד, ולא בתוך הברד.  צהותהלך אש אר
 אם אלו הברקים שבאים עם הרעמים

"ויט משה את מטהו על השמים וה' נתן קלת וברד 
ותהלך אש ארצה וימטר ה' ברד על ארץ מצרים. 
ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד וגו'". מבואר 

אש מהלכת ארצה גם מבלי להזיק שום  שהיתה
אש בתוך דבר, וקודם שירד הברד, שבו היתה ה

הברד. ונראה לבאר בס"ד, שתחילה באו רעמים 
קשים מאד, כאילו השמים משתברים לרסיסים, 
ומזה יצא ג"כ אש נוראה שמדמה לשרוף את 
העולם, שגם זה היתה מטרתו לא להזיק רק 

ם כאילו להחזיר בתשובה, שיש קולות נוראי
העולם עומד להחרב, וגם יורדים זיקי אש נוראים 

לו האש מדמה לשרוף את העולם, של ברקים, כאי
אך הקולות והאש האלו הם רק דמיון כדי לשבר 

 את הלב ולהחזירו בתשובה.

איוב נתיירא מדבר ה' והכניס את עבדיו ומקנהו, 
 אבל בלעם השאיר אותם בשדה

"הירא את דבר ה' מעבדי פרעה". בתרגום: הירא 
דבר ה' איוב הוי דחיל מפתגמי דה' מעבדוי פרעה 

עבדא וית גיתי לבירא ובלעם לא הוי כניש ית 
ליביה לפתגמא זה ושבק ית גיתו ועבדו בחקלא. 
ע"כ. וקצ"ע מה שייך כאן יראת שמים, הרי אין זה 
רק שכל פשוט לא להיות שוטה, שראו כבר שכל 

מי שיש לו  ם כןשאמר מרע"ה הכל נתקיים, וא מה
שכל וגם לב לחוס על שלו, הניס את מקנהו, אבל 

טה וטיפש, או חסר לב מלחוס על מי שהיה שו
]ושמא היה כאן ציווי מאת השי"ת להכניס ממונו לא הכניס. 

את המקנה והעבדים הביתה. ובלעם לא חשש לציווי השי"ת. 
ור שיצא מאת השי"ת, ולכן ודוחק. גם אפשר שאיוב חשש לדיב

. ואפשר שבלעם הרשע נשתדל לקיים את דבר ה'. וצ"ע[
ה' אשר ביד עבדו משה, לא היה מוכן להכנע לדבר 

אפילו במחיר הפסד ממונו, ודחה זאת לרגע 
]אך אז כבר נעשה האחרון תיכף בתחילת ירידת הברד, 



  

איוב שהיה מוכן להכנע  ה שאין כן, מהברד כמו כותל[
, דלכך אמר "ה' הצדיק" על )ט, כז(]וע' בדעת זקנים  לדבר ה'.

זהירני היטב הברד יותר מבכל שאר המכות, אמר, הקב"ה הקדים וה
ועתה שלח העז וגו', ואני ועמי הרשעים, כי ברשע הניחו בהמותינו 

 .בשדות, ולא האמינו בהקב"ה[

גם איוב לא הניס את מקנהו רק אחרי שהתחילו 
 היה ירא מפני ה'הקולות, וגם הוא עדיין 

"הירא את דבר ה' מעבדי פרעה הניס את עבדיו 
הניס,  ואת מקנהו אל הבתים". יש לבאר מהו לשון

ולא הכניס. דמשמע שעשה כן במנוסה, והרי משה 
נתן זמן מספיק שלא במנוסה. ואם כבר התחיל 
הברד, כיצד הספיק להניס, וקודם שיפול הברד גם 

אלקים ורק  עליו. ואפשר שקודם התחיל קולות
אח"כ הברד עצמו, והקולות הנוראים הם שגרמו 
לשבר את ליבם הרע ולהכניס את המקנה אל 

. ולכן כתיב לשון הניס, שכבר התחילה הבתים
המכה, והיינו הקולות, ועשו כן בבהלה לפני 
שיתחיל הברד עצמו. ואולי התחיל כבר מטר, 
ואח"כ בהדרגה בא הברד, והמטר עצמו היה פלא 

ומזה הבינו שיהיה גם ברד. ואיתא  במצרים.
במדרש אגדה כאן, הירא את דבר ה', זה איוב. וכ"ה 

, תני )סוטה ה, ו(ן. וכ"ה בירושלמי במיוחס ליונתן כא
ר' ישמעאל, איוב מעבדי פרעה היה ומגדולי 
פמילייא שלו היה, הה"ד הירא את דבר ה' וגו', 
וכתיב ביה איש תם וישר וירא אלהים וסר מרע. 

אמר משה "ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם  ולכן
תיראון מפני ה' אלקים". שהרי גם איוב לא הניס 

 המכה. רק אחרי שהתחילה

מה שהחטה והוכסמת לא נוכו, היה גם כן נס ופלא 
 מן השמים

הקשה האלשיך. א. לשם מה היה האש, אחר 
שעיקר הפועל היה בברד. ב. אחר אומרו נתן קולות 

זר שוב וימטר ה' ברד כו'. וברד ותהלך אש, למה חו
ג. ולא עוד אלא שממעט הענין ואינו מזכיר האש. 

מי לא ידע שאם המטיר  ד. אומרו אחר כך ויהי ברד,
)ואם  לחדש שאש מתלקחת בתוך הברד, הול"ל ברד שיהיה ברד. 

. ד. שהודיע רק וימטר ה' ברד ויהי אש מתלקחת בתוך הברד(
עשה על הכתוב מה שעשה הברד, ולא הודיע מה נ

ידי האש. וביר, שרצה הקב"ה להורות שהברד 

ההוא לא היה טבעי, כמים היורדים מלמעלה 
נקפים בקרירות האויר ונעשה ברד. שמתקררים ו

אלא אדרבה האויר היה חם כאש, ומה' יתברך 
נתהוה על דרך נס. ועוד רצה השי"ת להכות ולשבר 
כל עשב ותבואה זולת חטה וכוסמת, וכל עץ לח 

טוב נכפל בהכאת האבן ואינו נשבר. לכן קטון ור
קודם הברד המשיך השי"ת מיסוד האש עד למטה 

 ר כךקשות כל צמח לח, שאחלארץ, כדי ליבש ולה
התלקחה  ם כןיבא הברד וישבר את הכל. ולכן ג

אש בתוך הברד, להראות שהברד לא בא בטבע, מן 
קפאון המים. ומעתה כיון שהאש שעל פני הארץ, 

מקשה את הכל, והברד גומר היתה מייבשת ו
ומשבר ומכלה, גם החטה והכוסמת היה ראוי 

 .שיוכו ויאבדו לולא פלאות ה'. עכ"ל

משה סיפר לפרעה שהפשתה והשעורה נוכתה 
 והחטה והכוסמת לא

"ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרש וגו', 
והפשתה והשערה נכתה וגו', והחטה והכסמת לא 

ה מעם פרעה את העיר נכו כי אפילת הנה. ויצא מש
וגו'". צ"ע מה ענין והפשתה וכו' והחטה וכו' לכאן, 

כל זה שייך לעיל בתוך דברי משה אל פרעה, הלא 
בענין המכה עצמה, ולא בענים סילוק המכה. 

: לפי )ט, כז(בשפתי כהן  י מה שכתבויתיישב לפ
שפחד פרעה שלא ירד עליהם ברד וימות, שלח 

אמר לו משה,  שלוחים פחותים לקרוא למשה,
אתה לא קראת לי, אני גם כן לא אתפלל כאן, אלא 

ה, כצאתי את העיר עד שאצא חוץ לעיר שאתמהמ
וביני ביני יכה הברד עד שישלים שליחותו. אבל 
אודיעך קודם לכן, שלא אעשה שום הפסד או שום 
נזק בעיכובי, שצריך שתדע שהפשתה והשעורה 

ות ה', כבר נוכו, ולא אני סיבה. וגם תדע פלא
שהחטה והכוסמת לא נוכו אע"פ שירד הברד 

 עליהם עד שאצא חוץ לעיר.

 חילוק מכת הברד משאר המכות

"רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברד". 
צ"ע מהו אשר שם בני ישראל, וכעי"ז כתיב לעיל 

 והפליתי ביום ההוא את ארץ גשןלגבי הערוב: "
". ועוד, אשר עמי עמד עליה לבלתי היות שם ערב



  

מפני מה הוצרך הכתוב לומר כן, והלא פשיטא 
שעל ישראל לא יהיה ברד. ולא נאמר מתחלה 

ברד אלא רק על המצריים, ובודאי שאין שירד ה
ישראל בכלל. ואולי יש חילוק בין המכות, שבחלק 
מהמכות יכלו המצרים למצוא דרך הצלה אצל 

]וזה אפשר בב' דרכים, או שבכמה וכמה גושן. ישראל בארץ 

מכות כמו צפרדע וכנים ועוד, יכלו למצוא, אבל בברד ובערוב לא 
כות לא יכלו למצוא דרך הצלה יכלו. או שנאמר בהיפך, שבכל המ

, ומה שמצאו מקלט אצל ישראל אלא בערוב וברד[
בארץ גושן, י"ל שכל זה לכבודם של ישראל 

ם וימצאו מקום מקלט שיבואו אדוניהם המצריי
ככלבים הבורחים מפני הרודף אצל עבדיהם 

 היהודיים ועל ידי כך ירום רוחם של ישראל.

 מדוע אין יורד גשם במצרים

ונן מדוע שונה טבע העולם במצרים מכל יש להתב
מדינות העולם שכמעט אין יורד גשם כלל. והיה 
מקום לומר שלעולם היה יורד בה גשם, אך חלק 

מופתים של עשרת המכות היה, מהאותות וה
שכאשר יפסקו אחר שיתפלל מרע"ה לא ישובו 
לעולם. אלא יסורו לגמרי. ונ"מ מזה שאין חיה רעה 

תם הערוב. ואין שחין מזקת במצרים כיון ש
במצרים, ולא מכת דבר כגון וירוס קשה או מגיפה. 
]ויש לעיין אם אף כינים, כיוון שהמכה היתה שהעפר נהפך לכינים. 

. ומטעם זה, כיוון אם אין שם ערפל המאפיל ומחשיך[ וכן
שבברד היה ג"כ מטר, ומשה אמר שהקולות 

ן יחדלון והמטר והברד לא יהיה עוד, לכך לעולם אי
עוד מטר במצרים. וקצת סיוע לזה ממ"ש 
בתהילים "נתן גשמיהם ברד", וקצת משמע 
שקודם לכן היה שם ברד. ויש לבאר שזהו בכלל 

דושה לא נשאר הרבה אחד. וכן כוונת התורה הק
]ובזה יש ליישב קצת מה שנא' שלא בערוב לא נשאר אחד. 

יותר, יוסיף ארבה כמוהו, והק' רז"ל דהלא של יואל היה מרובה 

. ובעיקר ושמא י"ל שבכלל הכוונה, שבמצרים לא יוסיף עוד[
השאלה הנ"ל, ידוע לבאר שארץ מצרים אין שותה 

למאד מההשגחה  מימי גשמים כיוון שהיא רחוקה
העליונה והיא ארץ המוכנה לטומאה, וארץ ישראל 
היא ההיפך שלה, שעיקר המים שלה הוא מן 

ה על השמים שהיא מושגחת ביותר, והמטר מרא
ההשגחה הפרטית, ולכך גדול יום הגשמים. ולכן 
היו מצרים עובדים את היאור. אך מ"מ י"ל שיש 

יין לגבי ]ויש לעמעט מטר, רק שלא היה בו כדי שתיה 

. ושו"ר ברמב"ן בשם רבינו חננאל, שמעת טל[
תפלת מרע"ה שוב אין ארבה במצרים, ואם יש 

ס ארבה בא"י, יגיע רק עד גבול מצרים ואם יכנ
עכ"פ לא יזיק. וכן הצפרדעים עד עתה הם ביאור 
כמ"ש "רק ביאור תשארנה". וזהו בכלל בכל 

 לא לפניו דמ"ש כתב, )ר"פ בא(כהן  ]ובשפתינפלאותיו. ע"כ. 

 לשרה, בתו הגר שנתן לפי, למצרים בא ארבה שאין היה וגו', היינו
 היה ע"כ. ולכאו' לשון הפס', לא .זרעך את ארבה הרבה לה ונאמר

 .כמהו, ומשמע שרק כמוהו לא היה[ ארבה כן

מדוע רק במכת ברד שלח פרעה שליחים מישראל 
 לקרוא למשה

הנה בכל המכות כתיב ויקרא פרעה למשה ולאהרן, 
חוץ ממכת ברד דכתיב וישלח פרעה ויקרא למשה 
ולאהרן. וכתב בתרגום המיוחס ליונתן, שפרעה 
שלח שליחים לקרוא למשה ואהרן. וקשה, שגם 

אר המכות מסתמא שלח שליחים לקרוא להם, בש
ולא הלך הוא בעצמו אליהם לדבר איתם. וביאר 

קי שליט"א בספר טעמא דקרא, הגר"ח קנייבס
שבכל המכות שלח את עבדיו לקרוא למשה 
ולאהרן, וכיון שיד עבד כיד רבו כתיב שקרא להם 
הוא בעצמו, אמנם במכת ברד לא יכלו המצרים 

מוכרח לשלוח אנשים  לצאת החוצה, והיה פרעה
מבני ישראל שהיו אצלו, לכן כתיב וישלח. ע"כ. 

ות היה שליח ויש לבאר באופן אחר, שבכל המכ
נכבד מטעם הממלכה של מצרים שממונה לקרוא 
למלכים ולהזמינם אצל פרעה, ואולי גם מביא 
אותם בכרכרה של המלכות, מאחר שהמלך קורא 

ם, להם לבא אליו, ולכן כתיב שפרעה קרא לה
שהקריאה היתה מלכותית, כפי שסכמו ביניהם עם 
משה ואהרן, ורק במכת הברד מחמת הברד, הוכרח 

]ואולי היו אלו דתן וח ע"י שליחים ישראלים. לשל

ואבירם שהיו יושבים אצלו. כעין שמצינו בפרשת שלח, במיוחס 
ליונתן, ואמר פרעה לבני ישראל הם דתן ואבירם שנשארו 

 .במצרים[

 הכביד את לבו במכת הברדמדוע פרעה 

 ויסף והקולת והברד המטר חדל כי פרעה "וירא
 ולא פרעה לב ויחזק ועבדיו. הוא לבו ויכבד לחטא
משה".  ביד' ה דבר כאשר ישראל בני את שלח

צריך ביאור מהו "כאשר דבר ה' ביד משה", דלכאו' 



  

תיבות אלו יתור הם. ויש לפרש, שלא היה זה בדרך 
' שישתטה פרעה וינהג בבלי הטבע, אלא בגזירת ה

דעת. ויש לומר, שהנס הגדול והמופת שהנורא 
שהיה כאן, הוא שהראה השי"ת לפרעה שהוא ית' 
גם יודע עתידות ומעשה כל בני האדם, וגם שליט 

 ]אלא שנתןעל ליבו ויכול למנוע ממנו את הבחירה 

השי"ת את הבחירה ביד האדם, אך פעמים שברצונו ית' הרי הוא 

, עד שיתנהג כשוטה אע"פ שהוא בר האדם[ מונע מן
דעה ובעל בחירה. והודיע השי"ת מראש שלא יכנע 
פרעה לעולם עד מכת בכורות, ופרעה גם אם רצה 
להכנע באמצע כדי להראות שאין ביד ה' לשלוט 

בעצמו, שכל  על בחירתו, תיכף יחזור בו ויהתל
)ב"ב מלך שאומר דבר וחוזר אינו מלך וכמו שאמרו 

אמר מלכא עקרנא טורי עקר ולא הדר ביה. אי  ד(
וגם לבסוף שאמר למשה כי ביום ראותך פני 
תמות, פי' שקיבל פרעה על עצמו למות, ובלבד 
שלא ישלח את ישראל, השיבו משה שאין ליבו 

ו יצא בידו, אלא השי"ת יכניע את ליבו והוא עצמ
מארמונו ויחפש אחריו ואף יתן בידיו זבחים 

 ו.ועולות להעתיר בעד

פרעה הכביד את ליבו אחרי הברד כיון שלא ירד 
 הברד שכבר היה באויר, ולא היה גם מטר

העתירו אל ה' ורב מהיות קולות "הנה פרעה ביקש, 
הקולות יחדלון "משה אמר, אך  ".אלהים וברד

ויחדלו "כתיב לבסוף . ו"והברד לא יהיה עוד
. וקשה דמטר "הקולות והברד ומטר לא נתך ארצה

שמיה. ועוד דכתיב, "וירא פרעה כי חדל מאן דכר 
המטר כו' ויוסף לחטוא וגו'", ואדרבה, על שנעשה 

כן הקשה האלשיך.  רצונו היה ראוי ירבה להיטיב.
וכתב ב' ביאורים. א. שיש שתרצו, שהיו ג' דברים 

היה חפץ במטר לתועלת מטר וברד וקולות, ופרעה 
הארץ, לכן לא שאל רק ורב מהיות קולות אלהים 

ברד לבד. ובראותו שגם מטר לא נתך ארצה ו
פקפק בהשגחה. ב. שלפי הטבע היה ראוי 
שבפרוש כפיו לא יתהוה עוד ברד, אך מה שכבר 
נתהוה והיה באויר מתחת השמים עד הארץ, יהיה 

יותך נופל עד תומו, או כשהאש בתוך הברד, או ש
הברד באש שבתוכו ויהיה למים ויעשה מטר 

היה לא זה ולא זה, כי אם  וימטיר על הארץ. אך לא
חדלו הקולות והברד כרגע, וגם מטר לא נתך. 
כלומר, שלא נתך הברד להיות מים וליעשות מטר, 

 )ברכות נד:(כי נשארו באויר למלחמת יהושע, כמ"ש 
ן שאבני אלגביש שהפיל השי"ת במורד בית חורו

היו ממה שנשארו באויר במכת הברד במצרים. 
המטר, כי לא נתך  וכשראה פרעה, שברגע חדל

הברד ונעשה מים ולא היה ברד יורד. אמר בלבו, 
אם בפרוש כפיו משה היה עתיד לירד יותר, לולי 
תפלתו, למה כרגע פסק ולא ירד הברד שבתוך 
אויר ולא הותך להיות מטר. אך אין זה כי אם 

תם הברד, וכאשר פרשת כפך כבר  שמתחלה כבר
חטא. ולא ידע ירד גם מה שהיה באויר. ולכן ויוסף ל

שכל אשר באויר ישאר לינקם גם מיתר רשעים 
 כיוצא בו, ומשה ידע את הדבר. עכ"ל.

 ארמון בתוך המים מזכוכית של פרעה ושל חירם

 ארמון בתוך המים לפרעה היה

לפרעה וחירם. ושניהם טענו שהם אלוה. 
איתא: כל מי שביקש לעשות  )בראשית ז(ובתנחומא 

ין בתוך המים, פרעה בנה עצמו אלוה בונה לו פלטר
לו פלטרין בתוך המים, וסתם מי נילוס שלא ירדו 

ן ותולין הפלטרין לתוך הים, והמים מתגברי
הנני  )יחזקאל כט(והגביהו אותו ונשאוהו למעלה, שנא' 

אליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול הרובץ בתוך 
יאוריו. סנחריב עשה לו פלטרין לפני הלבנון במגנין 

ן שני הרים גבוהים, והיו מעינות יוצאות ולמעלה בי
)יחזקאל מן ההרים ותולין פלטרין שלו למעלה, שנא' 

הנה אשור ארז בלבנון וגו' מים גדלוהו תהום  לא(
רוממתהו. חירם בנה לו פלטרין במגנין בין אדריאס 
לאוקיאנוס, התחיל לומר, אל אני, מושב אלהים 

סנחריב טען ]ולכאו' משמע שגם ישבתי בלב ימים. ע"כ. 

 .[)טו, יא(ובמכילתא דרשב"י  )ח, ב(שהוא אלוה. וכ"ה בשמו"ר 

עו לעשות מצפה תת ימי כבר בימות הקדמונים יד
 מזכוכית משוכלל מאד

ונראה פשוט שארמונו של פרעה בתוך הנילוס, 
היה ארמון מזכוכית, דאל"כ אינו כלום. וזה כמו 
שעושים כיום מצפה תת קרקעי, ואז ידעו לעשות 



  

ן הרבה יותר משוכלל ומסודר ומופלא. וכמו כ
: חירם )יחזקאל רמז שסז(]וכמבואר בילקוט שעשה ג"כ חירם. 

מלך צר נכנס לים ועשה לו ד' עמודים של ברזל מרובעים ארוכים 
וכו', ועשה שבעה רקיעים וכסא וחיות ורעמים וזיקים וברקים. 

שה ע"הרקיע הראשון" עשה של זכוכית ת"ק אמה על ת"ק אמה ו
בו חמה ולבנה וכוכבים. "הרקיע השני" עשה של ברזל אלף אמה 
על אלף אמה וסילון של מים מפריש בין ראשון לשני. "השלישי" 
של ברזל, אלף ות"ק אמה על אלף ות"ק אמה, וסילון של מים 
מפריש בין שני לשלישי, ואבנים מגולגלות עשה ברקיע של ברזל, 

כמו רעמים. "הרביעי" של  שהיו מתבקעים אלו עם אלו ונשמעים
עופרת, ב' אלפים אמה על ב' אלפים אמה, וסילון של מים מפריש 
בין שלישי לרביעי. "החמישי" של נחשת, ועשאו ב' אלפים ות"ק 
אמה על ב' אלפים ות"ק אמה, וסילון של מים מפריש בין רביעי 
לחמישי. "הששי" של כסף שלשה אלפים אמה על ג' אלפים אמה, 

מים מפריש בין חמישי לששי. "השביעי" של זהב, ג'  וסילון של
אלפים ות"ק אמה על ג' אלפים ות"ק אמה, וקבע בו אבנים טובות 
ומרגליות אמה על אמה והיה מראה מכאן ומכאן, מכאן נעשים 
ברקים ומכאן נעשים זיקים, והיה מזדעזע עצמו ואותם האבנים 

ליחזקאל  מתבקעות אלו עם אלו ונשמעים הרעמים. אמר הקב"ה
אמור לו מה אתה מתגאה ילוד אשה אתה, אמר לפניו רבש"ע, היאך 
אני הולך אצלו והוא תלוי באויר. הביא הקב"ה רוח בציצת ראשו 
והעלהו אצל חירם, כיון שראה חירם ליחזקאל נבהל ונזדעזע, א"ל 
מי העלך לכאן, א"ל הקב"ה כך צוני. לך אמור לו למה אתה מתגאה, 

. ומה היה סופו, הביא הקב"ה עליו נבוכדנאצר 'ילוד אשה אתה וכו
וכו', והורידו מכסאו, והיה חותך בשרו כשתי אצבעות בכל יום, 
ומטבילם בחומץ ומאכילן, עד שמת מיתה משונה, ואותן הפלטין 
מה נעשה בהם, קרע הקב"ה את הארץ וגנזם לצדיקים לעתיד 

 .לבא[

 חירה רעהו של יהודה בן יעקב האריך ימים אלף
 שנה. וי"א שחירם נכנס חי לגן עדן יםתמא

, ויט עד איש עדולמי ושמו חירה, פה, ד(ב"ר )מדרש ב
הוא חירם שהיה בימי דוד, שנא'  רבנן אמרי חירה

כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים, למוד היה 
האיש הזה להיות אוהב לשבט הזה, רבי יהודה ב"ר 
סימון אמר חירם אחר היה, על דעתהון דרבנן חיה 
קרוב לאלף ומאתים שנה, ועל דעתיה דר' יהודה 

. וע"ש בפי' מהרז"ו, חיה קרוב לחמש מאות שנה
נמכר יוסף עד שירדו למצרים שהחשבון מעת ש

כ"ב שנה, ורד"ו שנים במצרים, ות"פ שנים עד 
תחלת בנין הבית, ות"י שעמד הבית, ואז נהרג על 
ידי נבוכנאצר וכו', הרי אלף וכ"ב, לבד מה שחיב 

)דה"י א ]ורש"י . קודם לכן קודם שבא אליו יהודה כבר

האיש  כתב, וישלח חירם מלך צור, מפורש בב"ר למוד היה יד, א(

 . הזה להיות אוהב לשבט יהודה כן עשה חירה העדולמי ליהודה[

 אם חירה נכנס חי לגן עדן

הרבה, יש לציין מה  ל כךובמה שהאריך ימים כ
ז' נכנסו איתא,  )פ"ג(שכתב במסכת כלה רבתי 

בחייהם לג"ע, סרח, בתיה, חירם מלך צור, עבד 
מלך הכושי, אליעזר, ובן בנו של ר' יהודה הנשיא, 
ויעבץ, וי"א אף ריב"ל. ע"כ. ואפשר שמכח שהיה 
רעהו של יהודה וסייע בהבאת נשמת משיח לעולם 
זכה לשכר הזה. וזה מה שהטעה אותו לומר שהוא 

החזירו  אלוה וחי לעולם. ולבסוף שלמה המלך
 ש אומרים, ואולי לכן י)ראה בסמוך מזוה"ק(בתשובה 

 .ן עדןשנכנס חי לג

 ו ונעשה אהובושלמה החזיר את חירם משטות

איתא, בקדמיתא דשלמה עבד  )ח"ג סא.(בזוה"ק 
דנחית לחירם מההוא דרגא דהוה אמר מושב 
אלהים ישבתי וגו', דתניא חירם מלך צור עבד 

עבד ליה  גרמיה אלוה, בתר דשלמה אתא,
בחכמתיה דנחית מההוא עיטא ואודי ליה לשלמה, 

ה. ויהי שלום בין חירם ובין שלמ )מלכים א(ובגין כך 
ותנינן א"ר יצחק א"ר יהודה דשדר ליה חד שידא 
ונחית ליה ז' מדורין דגיהנם וסלקיה ושדר ליה 
פתקין בכל יומא ויומא בידיה עד דאהדר ואודי ליה 

 .תו של שלמה, חזר לסרחונו[]ואפשר שאחרי פטיר לשלמה.

שלמה המלך הוריד את חירם ממטתו לשבעה 
 מדורי גיהנם

: בשעת בנין (ואתחנן אופן פו)פרשת מגלה עמוקות וז"ל ה
נסתלקו כל הקליפות בעולם, מי גדול  הבית,

בקליפה כחירם מלך צור, שצוה שלמה שד אחד 
שלקחו ממטתו והורידו לשבעה מדורי גיהנם, 

ויהי שלום בין שלמה ובין  ,לשלמהואחר כך הגידו 
, ומי גדול מאשמדאי שהוא מלכא )מלכים א' ה כו(חירם 

, (.סח )גיטיןוכבשו שלמה בשעת בנין הבית  ,דשדים
, אין לך יד בתרגום שני של מגילה( )כדאיתאוכן מלכא שבא 

 ע"כ חזקה גדולה מזו.

 



  

 מתחילתו ועד סופושנאתו וערמימותו בשהוא  – עצת בלעם

 נקרא הרודף של עם ישראל בשם "בלעם" מדוע

יש לומר לפי מה שכתב רבינו חיים פלטיאל קצת 
אמר בלעם למשה, אם  )שמות ז, יב. מדברי הימים של משה(

יכול מטך לבלע מטותינו ונדעה כי רוח אלהים בך, 
אתה כמונו, והשליכו איש  )מכשף(ואם לאו חרש 

מטהו ארצה כבראשונה ויבלע מטה אהרן את 
ם. ע"כ. וזה בלעם, לשון בליעה, שנבלעו מטות

. ומ"מ הפשט הוא מטותיהם. ויש להרחיב בזה עוד
על שם בלע עם, שמאז ומתמיד רצה לבלוע את 

 עם ישראל. וכדלהלן.

בלעם הרשע לקה בצרעת ולא יכל עוד לעמוד 
 בפני משה

: שחין פורח, צרעת. ולא יא, ו(שמו"ר ) מדרשאיתא ב
לא יכלו לעמוד מפני יכלו החרטומים וגו', למה 

משה לפי שהם השיאו עצה לפרעה להשליך ליאור 
כל הבן הילוד כדי שימות משה, ועוד שהיו מחייבין 
אותו הריגה על שהסיר העטרה מראש פרעה 
לראשו, לפיכך ולא יכלו החרטומים. ע"כ. ולפי זה 

ובלעם שהיו באותה עצה, לקו במכות הללו.  איוב
היה בלעם הרשע. ובפרט שהיועץ להרוג את משה 

]ע"ש, בשנה הג' כדאיתא בדברי הימים למשה רבינו. 

למשה, ופרעה יושב על השלחן לאכול, והגבירה בימינו ובתיה 
משמאלו והנער עמה, ויושט הנער את ידו ויקח העטרה מעל ראש 

ו, ויבהל המלך והשרים על הדבר הזה המלך וישם אותה על ראש
י המלך החלום אשר חלמת ואשר וכו', ויען בלעם ויאמר, זכור אדונ

פתר לך עבדך, הלא תדע כי העלם הזה מילדי העברים הוא ורוח 
אלהים בו ומחכמתו עשה זאת, וזה הוא שיחריב את מצרים, ועתה 
יצוה המלך מהרה ויסירו את ראשו. וייטב הדבר בעיני המלך 

וגם חרטומי מצרים  .ואוהביו, וישלח השי"ת לגבריאל וכו'[
דם עד יום מותר כשהכניסו ידם לקו בצרעת בי

, ובמכת שחין היתה גם )פרקי דר"א פרק מז(לחיקם 
 )שמו"ר יא, ו(.צרעת 

בלעם חשב שהוא יהיה הגואל של עם ישראל ועל 
 ידו תנתן תורה לישראל

מלמד על הנה מצאנו דבר פלא עצום דברי רז"ל, הו
רשעותם ואוילותם של חכמי הגויים, שבלעם 

כ"כ, היה מחזיק את הטמא והרשע והמושחת 

עצמו לצדיק עצום ורב, על אף שהוא חותר נגד 
: )פ' בלק(השי"ת בכל מעשיו. דאיתא בפתרון תורה 

וישם ה' דבר בפי וגו', אמר ר' אלעזר בן פדת משום 
ר' חנניה, מפני מה ערך בלעם הרשע את דעתו 
לקלל את ישראל, כסבור שעל ידיו יוצאין ישראל 

ורה לישראל, וכיון שראה ממצרים ועל ידיו נתנה ת
שיצאו ישראל על ידי משה ותורה נתנה על ידי 
משה מיד היה עורך בלבו סדרין של קללות לקלל 

קולקל את ישראל. ע"כ. וזה תימה גדול, איך המ
הזה חשב שהוא ראוי לקבל תורה  בהוהתוע

 את עם ישראל. ויבואר להלן בס"ד. ולהנהיג

עה, והוא בלעם הרשע היה מכביד את ליבו של פר
 היה בכל העצה תמיד

עודך מסתולל בעמי : )ט, יז(והנה כתב בעל הטורים 
לבלתי. ר"ת בלעם. שעל ידו אינך משלחם, 

בחי' גם . ומקורו )סוטה יא.(היו באותה עצה  ששלשה
כתב רבינו חיים  )ט, כ(. ולהלן )שם(ר"ח פלטיאל 

הירא את ופלטיאל, שבלעם היה יועץ הכל לפרעה, 
יס את מקנהו, היה איוב, ואשר לא דבר ה' שהכנ

שם לבו, זה בלעם. וכ"ה בתרגום המיוחס ליונתן 
שם, שאיוב שהיה ירא מדבר ה' אסף את עבדיו 
ומקנהו לתוך ביתו, ובלעם שלא שם לבו לדבר ה' 

 עזב אותם בשדה.

ה רבינו ועם ישראל כבר בלעם רדף את מש
 מתחילת היותם לעם במצרים

איתא, שאחר ק"ל שנה ובדברי הימים למשה רבינו 
, חלם ()ס' שנה אחרי פטירת יוסףמרדת בנ"י למצרים, 

פרעה שטלה אחד עומד בכף מאזנים ומכריע לכל 
אנשי מצרים, ובבוקר קרא לכל חרטומיו וכו', וענה 

לד לבנ"י שיחריב , בן יו]הוא בלעם[אותו אחד השרים 
כל מצרים, ועתה איעצך להרוג כל בן שיולד בבני 

טב הדבר בעיניו, ויקרא למילדות ישראל, ויי
 העבריות וגו'.

בשנה הג' ללידת משה, ופרעה יושב  ר כךב. גם אח
על השלחן לאכול והגבירה יושבת בימינו ובתיה 



  

בתו משמאלו והנער עימה, ושריו ועבדיו יושבים 
לפניו. ויושט הנער את ידו ויקח העטרה מעל ראש 

ים המלך וישם אותה על ראשו, ויבהל המלך והשר
וכו', ויען בלעם הקוסם אחד משרי המלך ויועציו 

ור אדוני המלך החלום אשר חלמת ואשר ויאמר, זכ
פתר לך עבדך, הלא תדע כי העלם הזה מילדי 
העברים הוא ורוח אלהים בו ומחכמתו עשה זאת, 
וזה הוא שיחריב את מצרים, ועתה יצוה המלך 

 מהרה ויסירו את ראשו.

חרי כן, לענותם ג. גם מה שעשה להם פרעה א
בעינויים קשים, היה הכל בעצת בלעם הרשע 

]ע"ש: אחר ימים, ויועץ המלך עם יועציו מה נעשה לבית "ז. ישו

ישראל אשר יתרבו בכל יום. ויען בלעם, הלא תדע כי האומה כל 
מעשיהם בערמה ובמרמה הם, יעקב אביהם עקב את עשו אחיו 

רכתו, ויברח אל לבן ולקח את בכורתו ובא אל אביו במרמה ויקח ב
וכל נפשות ביתו. ויצחק  ונתן לו שתי בנותיו לנשים ושלל את צאנו

אביהם גר בגרר והכשיל אנשי המקום על אשתו לאמר אחותי היא 
ולקח כל טובם וכספם וילך, וכן עשו בני יעקב לשכם וחמור שאמרו 
להם שימולו ומלו וביום השלישי נכנסו עליהם בהיותם כואבים 

תם לפי חרב ובזזו ושללו כל נכסיהם, ועתה אם תשמע והרגו או
תהרגם בחרב רק תרבה עליהם ענויים קשים שיהיו כלים בקולי אל 

מאליהם, וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני עבדיו. ויען יתרו המדיני 
ויאמר לו, אדוני המלך ידוע תדע כי כל מי ששולח בהם ידו לא ינקה, 

פרעה ולאבימלך על שלקח הלא ידעת אם לא שמעת מה נעשה ל
ל בן אחיו של אברהם, ומה את שרה וכו', ומה שנעשה לד' מלכים ע

נעשה ללבן, לא היה אדם ששלח בהם ידו ונקה. ויקצוף המלך מאד 
על יתרו המדיני ויאמר לו ברח אל מקומך וילך. ותחזק יד פרעה 
עליהם לענותם הלוך וקשה על בני ישראל וילחצם עד עת שלח 

דם. וכשראה בלעם שלא נעשתה עצתו ולא יצא הדבר דברו ויפק
את בני ישראל כפי מחשבתו הרעה אשר חשב, ויצא לפועל לכלות 

ממצרים וילך לו למלך ניקנוס עם שני בניו אניס וסמריס, וניקנוס 
הוא מלך אדום, ומשם לכוש וכו'. וע"ש, שגם כשהיה בלעם בכוש 

י כוש ממזימותיו. נלחם עימו משה רבינו והציל את מלך כוש ואנש

 .והובא בילקוט[

רן ביתה פרעה, ובשער ד. עוד שם: ויבאו משה ואה
שם היו שני כפירים שאין שום אדם יכול לקרב 
לשער המלך מפחדם, שהיו טורפים למי שרואים 
אותו, עד שיבוא רועה הכפירים ויסירם ממנו, 
ובעת ששמעו שבאו משה ואהרן התירו השומרים 

על פתח השער בעצת בלעם  את הכפירים והניחום
הרן לפתח הקוסם וחרטומי מצרים, ובבוא משה וא

השער ויט משה את מטהו על הכפירים והם שמחו 
לקראתו ויבואו אחריו, והיו שוחקים לפניו כשחוק 
הכלבים עם בעליהם בעת בואם מהשדה. ע"כ. הרי 
שבלעם הרשע ביקש שיתירו את האריות כדי 

 רים. למנוע ממשה ואהרן להכנס למצ

ה. עוד שם: ובעת שראו פרעה ועבדיו כך יראו מאד 
ם, ויאמרו להם מה מעשיכם ומה אתם מפניה

רוצים, ויאמרו אלהי העברים נקרה אלינו לאמר לך 
שלח עמי ויעבדוני! א"ל פרעה שובו לפני מחר 
ואשיבה לכם דבר, ויעשו כן ויצאו וילכו. ויקרא 

ים פרעה לחכמים ולחרטומים ולמעוננים ולקוסמ
וביניהם בלעם, ויאמר להם המלך כזאת וכזאת 

אים. ויאמר לו בלעם איך קרבו אל אמרו אלי הנבי
השער ולא טרפו אותם הכפירים, א"ל פרעה כי 
באו ולא עשו בהם כלום והיו משחקים עמם כאילו 
הם גדלום ושמחו עמהם כשמחת הכלבים עם 

 אדוניהם אשר גדלום מנעוריהם.

איתא, אחר לכתם שלח  קעו( )רמזו. ובילקוט שמעוני 
וימברינו"ס  פרעה ויקרא אל בלעם הקוסם וינו"ס

בניו המכשפים וכל חרשי מצרים, ויבואו אל המלך 
ויספר להם המלך את אשר דברו אליו. ויאמרו 
החרטומים אליו איך באו אליך האנשים מפני 

ויתירום ויבאו  ]ויאמר להם הניפו המטה עליהן[הכפירים 
נעשו ככלבים וישמחו לקראתם  אלי גם הכפירים

אם מכשפים  ויען בלעם אל המלך, אין אלה כי
כמונו, ועתה שלח בעדם ויבאו ונבחנה אתם ויעש 

 המלך כן.

ז. ובדברי הימים שם איתא: ויאמר בלעם אין אלו 
כמונו, ועתה שלח לקרוא אותם ונתווכח עמם 
יחדיו לפניך, וישלח לקרוא להם, ויצאו משה ואהרן 

ראל ויבואו לפני המלך וידברו אליו וזקני יש
מול ומטה האלהים כדברים אשר דברו אליו את

בידו, ויאמר להם פרעה ומי הוא אשר יאמין 
אתכם? ויבאו משה ואהרן ויעשו כן כאשר דבר 
להם ה', וישלך אהרן מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו 
ויהי לתנין, ויקרא פרעה לחכמים ולמכשפים 

כו איש מטהו ויהיו לתנינים, ויעשו גם הם כן וישלי
ומים. ויען ויקם מטה אהרן ויבלע מטות החרט

בלעם וחרטומים אין זה פלא תמיה וגוזמא מתנינך 
שבלע התנינים שלנו, כי חוק בכל העולם שחיה 
בולעת חיה אחרת, אם תרצה שנדע כי הוא ברוח 

ואם מטך בעודנו עץ  ,אלהים השלך מטך לארץ
נדע כי רוח אלהים , יבלע מטותינו כשהם עצים



  

ינים, עמך. ויעשו כן וישליכו איש מטהו והיו לתנ
ואחרי שחזרו כמו שהיו בתחלה בלע מטה אהרן 

 את מטותם.

ולבסוף לקה בלעם בצרעת ולא נתרפא ממנה כמו 
שהבאנו לעיל. וכמו כן סבל את המכות של מצרים, 
ועליו נאמר עבדי רעה כדאיתא בת"י, הירא את ה' 

יוב, ואשר לא שת לבו הוא מעדי פרעה הוא א
לקו במכות בלעם, ומבואר בפסוקים שעבדי פרעה 

יותר משאר אנשי מצרים, וכן הדין שבלעם הרשע 
ישו"ז, היה שורש כל עצת הרע על עם ישראל 

 במצרים.

בניו הרשעים של בלעם ישו"ז המשיכו לרדוף את 
 עמ"י גם בלכתם במדבר, והם עשו את העגל

סמוך. בתיקוני הזוה"ק וכדאיתא בזוה"ק לדהלן ב
עגל, אלא ודאי , ורשיעייא מה חזו למעבד )נספח קמב.(

אינון הוו מכשפין דפרעה יונו"ס וימברו"ס בני 
בלעם, דאתמר בהון ויעשו כן החרטומים בלטיהם, 
וחזו דלא הוה ממשו בהון, אתחזרו עימיה דמשה 
וקבילו ברית מילה, וקוב"ה דידע גלויים וסתירין, 

ן דאינון מגזעא בישא, כד הוה נחתא דהוה ידע בהו
ך האלקי"ם ההלך שכינתא אתמר בה ויסע מלא

לפני מחנה ישראל, ולא אמר לפני העם, ובגין דא 
נטלו קנאה בלבייהו ואמרו קום עש לנו אלקים 

 אשר ילכו לפנינו וכו'.

בלעם חשב שממנו ואבותיו יצאו כל עם ישראל 
ת והוא זכאי בכל, אך בניו הוכיחו שהם חלאו

 אנוש, וזרע הקדוש הוא אך ורק של יעקב אע"ה

 םרמאי שוטה רשע וגס רוח, שעהיה והנה בלעם 
כל רשעותו הנוראה, עוד חשב שהוא צדיק ונביא, 
והתאווה לדרגתם של האבות הקדושים. ושמענו 
ביאור בזה, לפי שי"א שבלעם זה לבן, ועכ"פ 
הכוונה שהיה נכד שלו וגלגול שלו. ומטעם זה 

הזרע המיוחד שיירש את העולם ראוי חשב שכל 
ואולי לכן רצה להרוג את משה, כדי שהזרע הזה יצא )לצאת ממנו 

, וגם מה שיצא כבר מיעקב והשבטים ממנו(
, ולכן הם בעלים )ללבן או לזרעו(הקדושים הכל שייך לו, 

עליהם בעולם הזה ובעולם הבא, וראויים לירש 

עולם הבא על היוצא מהם, כמו שהאב זכאי 
, בזכויות של בניו. אולם גלוי וידוע לפני השי"ת

שהטעם שהאב והאם זכאים בזכויות של הבנים 
הוא אך ורק מטעם שהכל בא מכחם, שכל 
מעשיהם הטובים של הצאצאים עד עולם, באו 
מכח המחשבות הטובות שזרעו בנו אבותינו 
הקדושים, שכל ימיהם התאוו שהם וזרעם יעבדו 

וקדשו עצמם את השי"ת באמת ובתמים, 
קדשים. וזה בקדושת הבית, ויצא זרעם זרע קודש 

עשו אך ורק האבות והאמהות הקדושים. ולא לבן 
 הארמי ימח שמו וזכרו.

ואדרבה כתבו המפרשים דכל מה שיצא מרבקה עשיו, 
היה בסיבת השורש הרע שהיה בה בהכרח מכח לבו 

בקחתו את רבקה  )ר"פ תולדות(הארמי ובתואל, ולכן כתיב 
. בתואל הארמי מפדן ארם וגו', קודם שנולד עשיו בת

שכבר ידענו כל זה. ע"ש באוחה"ק, שלכן יצא  ף על פיא
עשיו אע"פ שהיתה צדקת גמורה. ובניהם האחרים של 
לבן ובלעם יוכיחו, שבניו של לבן היו רשעים כמותו. 
וגם בניו של בלעם לא היה רע כמותם, שהם היו ראשי 

וף מלו את עצמם עם כל החרטומים של פרעה, ולבס
את העגל, וגרמו רעה השחיתות שלהם, והם עשו 

לעצמם. ואדרבה טינה עמוקה יש בליבותיהם של כל 
עם ישראל על לבן ובלעם הרשעים, שאם יש בקרבינו 
איזה מידות רעות, הכל בשורש של לבן ובלעם ימח 
שמם לדראון עולם. וכמו שארז"ל כל מי שיש בו ג' 

למידיו של אברהם אבינו, וכל מי מדות וכו' הוא מת
 ת רעות, הוא מתלמידיו של בלעם.שיש בו ג' מדו

במעשיהם שאין להם שום זכות, בלעם ולבן הוכיחו 
 ת הכלשרצו בידיהם לכלות אבמה 

וסיבב השי"ת שהמציאות תוכיח את רשעותם, שלא 
הזה  יהיה להם שום חלק וחבל ושום זכות לא בעולם

. ם ישראלם הטובים של עולא בעולם הבא, עם מעשיה
שלבן הארמי ובניו רדפו אחרי יעקב להורגו בשעה אחת 
הוא ונשותיו וכל בניו. וכן בלעם עשה כל מאמצים בכדי 
לאבד את כל עם ישראל מהשרשים העמוקים למעלה, 
ולא ניצלו רק בחסדי השמים מיוחדים של שידוד 

נחתמו המערכות למעלה שעשה השי"ת. ובזה 
גם תרח הביא )ועים הארורים הללו, פיותיהם של הרש

ת ו, כך שאין לנו שום אבבידיו את אברהם לנמרוד כדי שיהרגנו(
ם יצחק ויעקב, שרה רבקה הואמהות אלא אבר

רחל ולאה. ולא אבותיהם למעלה, שאין להם שום 
 שייכות. 



 



  



  



  

 

 



  

 תנקודות דרך ממעשה האבו

 והבאתי אתכם אל הארץ

 הדרך לצאת מן הקושי והגלות
 

וארא ה', להים אל משה ויאמר אליו אני -דבר א"וי

תחילת ם". אל אברהם וגו' ושמי ה' לא נודעתי לה

וכן דיבור לשון קשה, וסיום  הפסוק שם אלהי"ם

הפסוק בלשון אמירה שהוא לשון רכה, ושם הוי"ה 

 מדוע פתח עם הדבר,שזה מידת הרחמים. וביאור 

 ובלשון דין ומסיים בלשון רחמים, שזה הכתוב

כל גילוי אלקות שזכו הצדיקים שבכל הדורות, ו

דיבור שה' יתברך מדבר עם משה זה דיבור לכל 

ויש צדיקים בחי' דין כנגד  ,הצדיקים בכל הדורות

ויש צדיקים  ,להים שזה גילוי מידת הדין-וידבר א

וכמה שהצדיק  בחי' חסד כנגד ויאמר אליו אני ה',

מעלה יותר סימן שזכה לרחמים יותר גמורים  ואה

והמטרה בכל עבודת הקודש רש גבוה יותר, ווש

הצדיקים פעם שזכו כל בלזכות לגאולה, ושלו היא 

זה רק מהרחמים  ,חושך והגלותאותנו מה תפדול

וכמה  ,הגמורים, כי ממידת הדין אפשר ח"ו להאבד

 ה.כות לגאוללז נוכל רחמים ויותר יותר תגלושי

כך קודם היה בעולם גילוי דין ואח"כ רחמים, ו

שהקב"ה נגלה לאבות הקדושים אבל לא גילה להם 

עורר  אבינו אברהםואת מידת הרחמים הגמורים, 

להביא תיקון לסדום, אפילו ניסה הרחמים, ואת 

ולבסוף ראה את חורבן סדום, ויצחק ניסה להביא 

יעקב רואה תיקון לעשיו וראה אותו מרשיע, וגם 

את הירידה לגלות וראה את יוסף הצדיק שנעלם 

וחשב שאין לו עוה"ב, והיה בצער כל השנים. אבל 

גלה לו את אין מה' ב"ה כעת כשבא משה רבינו, 

הפעם הראשונה  היזו ך. וכאמור,רחמיו יתברסוף 

כי ם, ברחמים גמוריבעולם הזה שה' יתברך מתגלה 

ויצחק  ,וסדוםואברהם  ,עד זמן זה היה נח והמבול

הגילויים דין. ושל גילוי היה  ,ויעקב ומצרים ,ועשיו

בחינת בית ראשון ובית שני שהיה אחריו האלו הם 

 .גלות ואינם רחמים גמורים

רחמים  התחילו להתגלות שה רבינואבל כשבא מ

כבר הם כאלו שרחמים גמורים בכל,  גמורים

, בחינת בית המקדש השלישי, שאין עימו דין וצער

ו שכתוב כאן והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי וזה

והבאתי, שכאן נתגלו רחמים עד התכלית שהוא 

בית המקדש השלישי, אילו היו עם ישראל בלב 

ינו, שהיו זוכים גם לדיבור אחד נאמן אחרי משה רב

החמישי שהוא "והבאתי אתכם אל הארץ אשר 

נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם וגו'", שזו ארץ 

ליונה, שבתוכה ירד בית המקדש ישראל הע

 השלישי מן השמים.

לא שוזהו שכתוב "ושמי ה' לא נודעתי להם", 

את מידת רחמי המרובים שאני יכול גיליתי עדיין 

ישראל למרות שהם ביאוש וקוצר לגאול את עם 

, והרמז לזה: רוח, שהוא ענין הגאולה השלימה



  

שמי הוא ר"ת יבנה מקדש שלישי, "ושמי ה' וגו', 

וי"ו זה האלף השישי, ולכן נסמך לזה וה

וגם הקימותי את בריתי איתם את ארץ " הפסוק

 .פסוקי הגאולהוגו'", וכל  מגוריהם

רוח קוצר "מ אבל עם ישראל לא שמע אל משה

לא היה להם כח וסבלנות, ולא ה", שעבודה קשמו

היה להם כח להאמין ולצפות שיהיה משהו טוב, 

וכי מי  ,צערהוגלות תוך הבכיון שהיו שקועים 

האמין שיהיה סוף לפרעה, הרי מצרי פשוט יכל 

נתפס אצלם לעשות מה שהוא רוצה ביהודי, ולא 

היה נראה במח שאפשר לצאת ממצרים ו מחשבה

שזה כמו דמיון, וכשלא שומעים את מה  להם

שמשה רבנו אומר והדיבור לא נשמע, הדיבור אינו 

 נכנס בעולם ואינו גורם לפעולת הישועה. אבל

משה רבינו זכה לתיקון החוטם כי מנהיג צריך 

 לעתיד לבא, וכן ,להיות באריכות אפים גדול

מרות שהוא לא יכול לו דעת כזה של תהיהש

לסבול את העולם והגלות הוא יכול להישאר 

אש מהגאולה, ומשה רבינו היה יבעולם ולא להתי

ם ישראל וללמד לו אריכות אפיים ובא לחזק את ע

 .קוה ותקנהשיש להם ת אותם

ובאמת הקוצר רוח והעבודה קשה מאריכים 

יאוש זה מעכב עצבון והגלות, וכמה שעם ישראל ב

אדם שהוא עצוב על הישועה שלו זה  הגאולה, וגם

בעצמו מעכב ישועתו, ונעשה לו קשה. כי אם יש 

קוצר רוח אז נהיה עבודה קשה, וזה יהיה לו הסימן 

וקוצר צריך לראות שאינו ביאוש  ,שאם קשה לו

שכמה שאדם יותר ביאוש אז העבודה היא  ,רוח

 ר.קשה יות

הדרך שכן אפשר לשמוע את דיבורו של משה ו

להשמיעו בעולם, למרות העבודה קשה רבינו ו

והחושך שיש לאדם, הוא על ידי שאדם מקבל על 

עצמו לעשות את שליחותו ללא מחשבה ודאגה על 

העתיד איך יהיה על תכלית השליחות, 

כפרה וטהרה, ונחשב גם זו מביאה הות התבוננהו

 ,יונה הנביאשמצינו אצל  וכמו ,כ'קבלה לעתיד'

הוא ברח באניה ו ,ששלחו הקב"ה לנינוהבעת 

שמעו לו, עד מה יצא מהשליחות הזו ואם שחשש 

שבלעו הדג כידוע, והתפלל לה' ממעי הדגה 

שהזכיר דבר אחד כרק ו ,ו ולא נענהאות שיוציא

לה' יתברך שיקיים את דבר  והוא שאמר ,מיד נענה

על והשליחות, ללא מחשבה אם יצליח בשליחותו, 

ידי זה מיד הוציאו ה' והושיעו. לכך אנו קוראים 

, ללמוד מזה דרך יונה ביום הכיפוריםספר 

במשך  אדם יכול להתפלל לה' כי. התשובה והתיקון

עם ו, אבל אם יבין ויתרכז אות ויציל שיוציא שנים

ויקבל  ,שיש לו שליחותויבין  חשבתו בשכל נכוןמ

ויסיר מיד, יוושע  ,על עצמו לעשות שליחותו

 ה.מעצמו היאוש הקוצר רוח והעבודה קש

אמר בעת ששגם נקודת דרך זו רמוזה בפרשה, ו

ל משה "בא דבר אל פרעה וגו'", שא הקב"ה למשה

אם העם שלי לא שומע אותי  ,את ה' יתברך

 ,ני פרעהאיך ישמע, אז לםוהדיבור לא נכנס בעו

 פסוקכתוב בועל זה לא השיב לו הקב"ה, רק 

ידבר ה' אל משה ואל אהרון, ויצום אל בני ישראל "ו

ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל 



  

מר לו הקב"ה אתה לא צריך ם", אמארץ מצרי

לחשוב, אלא רק לעשות השליחות שלך, גם אל בני 

. שה כן אתה תצליחישראל וגם אל פרעה, ואם תע

שיש קוצר רוח, בעת והתורה מגלה לנו בזה, ש

וקשה לאדם לצאת מהיאוש, צריך לקבל על עצמו 

להגיע ישר  מוטל עליומה שצריך לעשות ו

פתח לו, כמו יילתכלית שליחותו. ועל ידי זה הכל 

להכות  משה רבינו שרואים בפרשה שמיד החל

 להיחתויצאו בני ישראל מהשיעבוד וה ,בפרעה

 יום חמישי פרשת וארא התשע"ב[.נכתב ב] .להגאולה בפוע

בגילוי מלכות ה' בעולם, מכח  נצחית מציאות רוחניתמה, שיש לו חלק וכח לפעול ל אדם הוא קומה שליכ
ושלימות של מחשבה דיבור ומעשה. אמנם קודם שיוכל ליצור מציאות חדשה, צריך  רצונות וכיסופין

יה קודם, ואז יוכל ליצור מציאות נצחית, וכיון שההתחלה היא ברצון, צריך להסתלק לגמרי מכל מה שה
נדמה  )שזה סוד הצמצום( לקבל רצון זך אחרי סילוק גמור לכל הרצונות שהיו קודם, ובשעה שמסלק רצונותיו

לו שכעת הוא ריקן מכל שפע רוחני וגשמי, ובאמת הוא עליה גדולה, כידוע שכל הסתלקות הוא חלק 
 כל עליה.מהותי מ

 

 '.א. ד' רצונותיש בדרך כלל ולכל אדם , גם מקור חיותווהם  ,רצונותיו של אדם הם כל מהותו ותקוותו
הרצון פנימי של כל וממנו ) ,נג מזיו השכינה בגן עדןהרצון המוטבע בנשמתו להתע. ב'. הרצון להתקיים ולהיות 'יש'

הרצון מצד שכלו וחכמתו שרוצה  , שנמשך אליו. ד'.ומזגו המולד בו בטבעו'. הרצון ג. בר ישראל לשוב אל ה' ב"ה(
 וכך וכו'.להשיג כך 

 

, שיהיה רצון חייםוכל רצונות אלו צריך לחדש לצורך גבוה, אפילו את הרצון הפנימי של כולם, שהוא ה
ת מען כבוד מלכותו ית', ואז יכול לזכולרק שגם החיים בעצמם יהיו  ,"חיים שאל ממך"לחיים מאת ה' ב"ה, 

נעשה בחי' צינור לכל שלימות, כעניינו של משה רבינו, ומזה ביטול הרצון בלהיות בחינת אין גמור, שהוא 
 ישראל כל הרחמים.להמשיך לועביר על הרצון העליון כביכול יכל להההשפעות, ו

 

עם בחינת מסירות נפש, שמסכים בליבו לסלק כל רצונותיו שהם כל מהות וט ואוביטול כל אלו הרצונות ה
, נסיון גדול מאוד מאחר שנשאר ערום וחסר כל, וגם אינו יודע לאיזה רצון צריך להגיע ובמה יאחז זהחייו. ו

הרצון האמיתי. כי לכנוס את טחון שה' ב"ה יורה לו יב , מתוך"בארץ לא זרועה"לכתך אחרי במדבר  וזה ענין
ינור של כל הולדה של מחשבה דיבור וא כמו היסוד והצרצון העצמי, שהן עם רצו לא שייך לבאאל הקודש 

 ומעשה שיהיה בעבודתו.
 

עיקר מה שהוא צריך מה' ב"ה, זה מעשים, וזה עיקר מה שמוטל עליו, אבל האמת להיפך, אדם שלנדמה 
יודע וברור לו מה צריך ן צריך לייחס יותר לה' ב"ה ולחפש ולבקש מאיתו ית', כי האדם סבור ששאת הרצו

עזרת ה' יתברך על מימוש רצונותיו, ואינו נותן את הוא נצרך לו ,רך שצריך לילךלרצות ומה נכון ומה הד
רצונותיו הקודמים, ואז נמצא שניגש לעבודתו ית' מתוך יישות עצמית בכל דעתו לבטל רצונו לפני ה' ב"ה, 

 ובאמת שהוא כבר מציאות ויישות בפני עצמו כפי הרצונות שלו.
 

, רצון חדש מאיתו יתברך תפללים להמשיךומ ,תיהם הקדושיםורצונ כל קודם שמסלקים היא דרך הצדיקיםאך 
, ואפילו בתורה ומצוות וממשיכים רצון שלמעלה מן הטבע ,רצונות המולדים בהםכל המשברים כל טבע גופם וו

מסלקים מבטלים כל רצון עצמי, ומבקשים את הרצון הנצחי, ומשם באים לתיקון העולם ותיקון נשמות ישראל. וכן 
)וידוע רצון לשוב לצור מחצבת נשמתם להנות מזיו השכינה בגן עדן, וממשיכים רצון חדש לבוא לבית המקדש ה

שראה אמר יקים שנשבעו שלא יכנסו בגן עדן עד ישועת ישראל השלימה, והבעש"ט אמר לפני פטירתו שיהיה על חומות ירושלים, והרבי מבעלז מגדולי הצד

והמשיכו רצון חדש לחיות לכבוד  עצמית, במדרגה לבטל הרצון העצמי להיות מציאות וכן עלו ,את הבעש"ט על החומות(
משיך כל המדרגות הקדושות כאן בעולם מצינור ה להיות ונהפכו ,השלמות זהממש, ש "אין"מדרגת ב ,ה' ב"ה לבד

תיקון מאמר " החשך אי"ה בשבוע הבאו"ב. תשעהפרשת לך לך, נכתב ב] למתק כל הדינים.והעביר על הרצון העליון משם יכלו כביכול להזה, ו

 הרצון[.



  

 במסילות החיים

  הדרך לקניית אמונת חכמים

 רמות א' ירושלים "תורת דוד"בבית המדרש  -פניני אורה מוועד למבקשי ה' 
 

דרך לקניית אמונת  היו גם עשרת המכות

 חכמים ולא לשמוע לדתן ואבירם

עשרת המכות היו גם דרך של קנין אמונת 

ם, וכפי שביארנו בשיחה קודמת, חכמי

שכל עיכוב ישועתן של ישראל בא מחמת 

ראשי העדה שהיו דתן ואבירם, 

 שהבאישו את ריחו של משה, דתן

ואבירם היתה להם אמונה בה' שהוא ברא 

את העולם, והאמינו שהוא ית' עתיד 

לגאול את ישראל, אלא שמתוך רוע 

וקלקול של ליבם הרע, ראו את כל 

ן מעוות, ועמדו להלחם הדברים באופ

כנגד משה רבינו בכל דרכו, הם ראו את 

משה עושה בשם ה' עשרת המכות שהיו 

חיים בהם ניסים מעל כל טבע, שהבעלי 

עצמם יודעים להבחין בין מצרי לבין 

ישראל, ראו את הכבוד שקיבלו עם 

ישראל, שמתוך המכות הללו נתרוממה 

נפשם מנפש של עבד בזוי לנפש של בן 

ואת חיזוק האמונה שקיבלו מזה,  חורין,

והשליכו את עבודה זרה, אבל כל זה לא 

מצא חן בעיניהם, מתוך קנאה ושנאה 

כמחפש כבוד ורוע, הם ראו את משה 

לעצמו, רוצה להיות מנהיג, ומה שרואים 

ניסים ונפלאות, זה לא מוכיח על רצון ה' 

האמיתי, כי יתכן שהוא מרבה בתפילות 

לגאול את ישראל וה' נתן לו כח לנסות 

אפילו שעדיין לא הגיע הזמן, כי לא עברו 

ארבע מאות שנה, ובכוכבים או בניצוצי 

ו כי רוח הקודש ניתן לראות שאכן "רא

רעה נגד פניכם", שימותו במדבר ולא 

יכנסו לארץ, אם כן טוב להם להשאר 

במצרים ולמות שם, מאשר למות במדבר 

במקום מוזנח, שלא יודעים מה יצא מזה, 

 ואפילו הבנים שלהם לא יזכרו אותם עוד.

רוב עם ישראל שבמצרים לא האמינו 

 במשה שהוא יודע את רצון ה' בשלימות

שראל, פי חמש או יותר ובאמת שרוב עם י

מאלו שיצאו ממצרים, לא האמינו במשה 

שהוא יודע את רצון ה', ואומר שרצונו 

יתברך שיצאו ממצרים, ולא רצו לצאת, 

מכת חושך, הטענות של ולכן מתו כולם ב

דתן ואבירם שלחמו במשה, נכנסו 

באזניהם ולא הועילו שמונה המכות 

שראו, והפלאים כיצד השי"ת משגיח בכל 

ט בבריאה בהשגחה מדוקדקת ביותר, פר



  

ואין שום טבע, בכדי לבנות להם אמונת 

חכמים במשה רבינו, והיה טוב להם יותר 

קבר שם מאשר למרוד ילמות במצרים ול

סיא ולקלקל ולהענש יותר. ואז בפרה

על משה רבינו, יותר  מתעצמת הקושיא

ויותר, האם באמת ה' שלח אותו לגאול 

את ישראל, כי איזו גאולה זו להרוג כל כך 

הרבה מישראל, והם מתעסקים כעת 

בקבורתם של הרבה מהחברים והשכנים 

שלהם, הלב כואב, האם לא יותר טוב היה 

מאשר  להישאר במצרים ולהיות עבד,

 להרוג את רובם של עם ישראל.

התשובה על כאלו קושיות  ומה באמת

עצומות, הרי אפילו נביא יכול לטעות, כי 

רצונו ית' באמת זה סוד עמוק עמוק מי 

ימצאנו, ואפילו אם יקבל נבואה מפורשת 

מהשי"ת לעשות כך וכך, יתכן שאין זה 

רצונו ית' האמיתי, כי בדרך שאדם רוצה 

, )תוס' שבת פז. ד"ה ואתה פה(ין אותו לילך בה מוליכ

תברך יאמר לו מה שנכון וטוב לו וה' י

לשמוע לפי בחירתו הנמוכה, שלא זכה 

לחפש את רצונו ית' כראוי ולמצוא אותו. 

גם מה שמשה היה נראה כמו מלאך 

האלקים, פניו זוהרות כפני חמה, ואימתו 

מוטלת על הכל, אולי זה כוחות עילאים 

ות בה', והשתדלות שקיבל מכח דביק

מי יכול  בשמותיו יתברך, אבל עדיין

לקחת אחריות על נשמות ישראל 

ולהוציא אותם למדבר, ולדון אלו 

שאר במצרים, וכל השאר יכרשעים לה

כצדיקים, ולהוביל אותם לטוב האמיתי 

 והנצחי שלהם בעולם הזה ובעולם הבא.

אם כן, יש כאן קושיא גדולה כיצד זכו 

מים, ואיך הסכימו ישראל לאמונת חכ

ואבירם ללכת אחרי משה, והרי דתן 

ופרעה מכריזים שיש כאן כישלון מראש, 

בכלל לא הגיע הזמן של ארבע מאות שנה 

]וכאן רואים, שיכולים ללמוד תורה, ולהבין אותה בשכל 

אנושי מגושם, ומזה להגיע לקלקול שאין למעלה ממנו, 

ת )שבשזה סמא דמותא של הלומד תורה שלא לשמה 

ויש סימן של כוכב אחד ששמו רעה  ,[פח:(

ולה לקראתם שהוא סימן של דם שע

. ואיך משה לכאורה )ילקוט רמז שצב(והריגה 

משקר בשם ה', שיוצאים רק לשלשה 

ימים, כאשר דעתו לברוח מפרעה לגמרי, 

 שזה חילול ה'.

אמונת חכמים תלויה בחכמת הלב הטוב 

 ולא בחשבונות והוכחות

ם איננה תלויה בשכל, אלא שאמונת חכמי

שיהיה האדם חכם וגאון מופלא, כי כל זה 

לא יועיל לו, אלא היא תלויה ב"חכמת 

לב", שליבו של האדם ידע להבחין בין 

דרך הטוב והחיים, לבין דרך הרע והמוות. 

לעם ישראל היו קושיות ופליאות רבות 

על משה רבינו, ובשכל לא יכלו לקבל 



  

שלהם , אך הלב הטהור תשובה ראויה

הבחין שיש כאן כמו בת קול מאת השי"ת, 

שלוחשת להם היכן דרך הטוב, וידעו 

לשמוע לקול הטוב שלוחש בתוכם, ולא 

 להאזין לקול הלא טוב שלוחש בתוכם.

נשמות הצדיקים מאירים את הטוב 

ונשמות האפיקורסים מעוררים את הלא 

 טוב

בכל דור ודור יש את נשמות הצדיקים, 

ה והקדושה כחם מאירים התורשמ

והשמחה והתקוה בלב של כל בריה 

ובריה, ויש לעומת זה את נשמות הרשעים 

שמכחם נשפעים חכמות חיצוניות 

וטומאות ועצב ויאוש בלב של כל בריה, 

והבחירה ביד האדם, לבחור בתוך ליבו, 

להבחין בין דרך החיים, שזה על ידי 

שישמע לקול הטוב שלוחש בקרבו, ובין 

הלא טוב, ולאחוז  רך הרע שזה הקולד

בדרך החיים בכל ליבו, בלי להבין ובלי 

לדעת, רק שלב טהור של יהודי צריך 

ויכול לדעת בבירור בלי שום ספק, מה 

שכל חכמות וכשרונות שבעולם לא 

 יצליחו למצוא את הדרך.

עשרת המכות היו עזר במלחמה מי יזכה 

 להצטרך לעם ה' הוא וכל זרעו לדורות

רים ולקבל את ר רצו להגאל ממצכאש

התורה, ולהיות לעם ה', דהיינו להתהפך 

מעבדי פרעה המלאים בטומאת מצרים 

כעובר במעי אימו, אל עבדי ה' בני בכורי 

ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש, היתה 

כאן מלחמה קשה, מי יזכה, כי אין זכיה 

גדולה מזו, ואז אפילו טוב לו למות מיד 

 טוב למות כיהודי, שאחרי מתן תורה

קנה קנין נצח נצחים ש מלחיות כגוי, וזכה

מחמת שעדיין אלא ש) לו ולכל זרעו לדורי דורות,

לא היו שלמים, ונכשלו בחטא העגל וכן בחטא המרגלים, ונענשו 

הדרגה הגבוהה שזכו לה, שכאשר מאבד את דרגתו הנישאה  מכח

הזו, מאבד את חייו, כמו שכל המנויים שהיו בדגלים נענשו, ואילו 

לוי היו נמנים עמהם, אף הם היו נענשים, הגם שלא חטאו, שבט 

. כי זה ענין של איבוד הדרגה בבית המלך ויציאה לחוץ(

ובשביל לזכות לזה היתה כאן מלחמה 

השטן שהוא פרעה הרשע מכח קשה 

שהם האפיקורסים נשמות הרשעים מכח ו

דתן ואבירם, מלחמה על כל יהודי, האם 

ס' ריבוא  משה רבינו יצליח להוציא מהם

מאמינים בה' ובמשה עבדו, שאז הם 

ראויים לקבלת התורה, או שיחסר מהם 

אפילו אחד, ואז לא יהיה גילוי שכינה 

 שלם, ולא שייך שיזכו למתן תורה.

' המכות התרומם ליבם להכיר את בי

האמונה בדרך הישר ולצרף במחשבתם 

 צירופי רחמים

והשי"ת ברחמיו עשה להם מופתים 



  

י"ב חודש, שבהם ראו את  נוראיים במשך

השגחת ה' בפרטי פרטות, איך שאין טבע, 

אלא השי"ת מחדש בטובו תמיד בכל רגע 

את הבריאה כולם, והתרומם ליבם, 

את האמונה באור  ונפקחו עיניהם לראות

נכון, ולצרף צירופים נכונים במחשבתם, 

לא צירופים של דין, אלא צירופים של 

היה", גאולה וישועה, של "אהיה אשר א

והרגישו את טובו של הבורא יתברך 

עימם, וכל זה רק הכשרה והכנה כדי 

לעזור להם ברגע של הבחירה, שמשה 

מכריז שכעת ברגע זה השכינה יוצאת 

ולם צריכים לצאת מיד באותו ממצרים, וכ

הרגע, ולא להתמהמה אפילו רגע אחד 

בשביל להכין צידה לדרך, וברחמיו ורוב 

עמדו בזה, זולת חסדיו של הבורא ית', 

דתן ואבירם וקבוצה של רשעים, שנשארו 

עם פרעה במצרים, ובאו עימו לשפת הים, 

חידושי )ע' ב כאשר רדף אחרי בני ישראל

, שנשמותיהם של ן צד.(מהרש"א סנהדריאגדות ל

רשעים אלו לא נגאלו מטומאות מצרים, 

והמשיכו לקלקל, וכפרו בטובתו של 

לצרף  מקום, ובטובתו של משה, שהסכים

 אותם, במקום להשאיר אותם שם.

מכאן צריכים ללמוד, שהאמונה בהשי"ת, 

והאמונה בחכמי ישראל, והאמונה שצריך 

האדם להאמין בעצמו, איננה תלויה כלל 

מות וראיות והבנות עמוקות, או בחכ

בכשרון ופלפול, אלא בבחירה עמוקה 

בתוך הלב, שיהודי יעלה על דרך הטוב, 

אן אחרי הרועה, וילך בתמימות כמו צ

וישמע לקול הטוב שלוחש בקרבו להביא 

אותו לתכלית הטובה האמיתית שלו 

בעולם הזה ובעולם הבא, ולא לשמוע 

רם בקול פרעה והכופרים שהם דתן ואבי

שבכל דור, שמטים אותו בכל מיני 

קושיות, ומנסים להפיל אותו בדרכים 

 עקלקלות.

למצוא את האור של שכל האמת, ולאחוז 

 סירות נפש לעולמים, מבלי שום דיון בו במ

כל אדם שרוי בגלות ובצער ומיצרים, 

וחושב שבשביל לצאת מזה ולעלות על 

דרך האמונה בשלימות, כגיבור בקרבות 

מכלום, זה רק כאשר יסתדרו שלא ייחת 

לו כמה דברים לפי ההליכים שסידר לו 

במחשבותיו, שאז יוכל להיות חזק בלי 

בדרך התורה שום ספק, ולהיות נחוש 

והאמונה מבלי לחשוש משום דבר. וזה 

לעולם לא יהיה, כי הבחירה היא להגיע 

לאמונה, ואמונה זה לא ידיעה, אלא יש 

ונה, ידע ספק ויש מבוך, ומתוך בחירה נכ

למצוא את דרך החיים ולאחוז בה לגמרי 

בלי שום מחשבה אחרת, ולא לתת מקום 

במחשבותיו לשום דיון, כמו שאין לו שום 

דיון על החיים שלו, שבודאי הוא רוצה 



  

לחיות בעולם הזה ולנצח, ולא מוכן 

 לשמוע לשום קושיא ושום טענה.

אלו שמתו במכת חושך לא היו רשעים 

י שהיה רשע גמור, טבע גמורים, כי כל מ

אבני הבנין, ואלו  תוךאו נבנה בנילוס ב

ששרדו בחיים, היו נשמות שיכלו 

להגאל להתגבר ולהצטרף למשה רבינו ו

מכל הזוהמא, ולזכות לגילויים של קריעת 

ים סוף ומתן תורה ולהיות לעם ה', ויתכן 

שהם גם שמרו שבת ולמדו תורה, והיו 

ומאמינים דגולים, אך לא חכמים גדולים, 

עמדה להם חכמתם, בזמן הבחירה 

הנכונה, האם להאמין במשה ולצאת 

ממצרים, או להאמין לדתן ואבירם ופרעה 

וחמלה גדולה על עם  שמראים אהבה

ישראל, ובאים בטענות של ידיעת 

העתידות, שזה לא טובתם לשמוע למשה 

 .רבינו

מי שהיה כמו צאן תמים  -נחית כצאן עמך

 מחוכם, יצא ממצריםולא 

לכן יציאת מצרים נמשלה לרעיית צאן, 

כמו שכתוב "ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר 

יד , "נחית כצאן עמך ב)תהלים עח, נב(במדבר" 

, כי לצאת )תהלים עז, כא(משה ואהרן" 

ממצרים היה צריך טהרה של תמימות, 

והשלכת השכל הגשמי, ולאחוז באמונה 

בש, מבלי להבין, שזה דרגה של כ

שמרגיש שהרועה הזה הוא רועה טוב 

שאוהב אותו, ויוביל אותו לדרך חיים 

וידאג לו עד לנצח נצחים, אף שאם יחשוב 

קושיות והמון בשכל שלו יהיו לו הרבה 

ספיקות, אבל הוא הולך בתמימות ובלב 

שלם רץ אחרי הרועה, והחליל של הרועה 

עושה מסילות בלבבו, וזוכה באמת להגיע 

 ב.לתכלית הטו

בעת שהגיע משה רבינו לישראל ראו 

אותו כמלאך ה', גבה קומה, וגלגל עיניו 

 וזיו, תמרה לותוככוכב נוגה, וזקנו כאשכ

 האלהים דו מטהובי, החמה פניו כזיו

 ומדיבור, המפורש שם עליו שחקוק בידם

ואפילו פרעה וכל  ,שלהבות פיו יוצא

 עליהם נפל מיד עבדיו, כשראו את משה,

 על ונפלו ורתת וזיעה אימה ורעדה פחד

, ועם ישראל )אותיות דרבי עקיבא אות ק(פניהם 

קדו והשתחוו והודו להשי"ת, שאוהב 

אול אותם ושלח להם את משה ואהרן לג

אותם, אבל דתן ואבירם וחבריהם לא 

נרתעו, ולא התרגשו לראות את חסד ה', 

אלא נתמלאו קנאה שנאה ותחרות, למה 

דרגות כמלאכי  הם לא הגיעו לכאלו

השרת, ומשם ראו את הכל בלב רע והבנה 

 הפוכה, ועשו מלחמה עם משה ואהרן.

משה רצה להביא את כל ישראל לדרגות 



  

רת, מכח אמונת הנעלות יותר ממלאכי הש

 חכמים, כמו שהתעלו הצאן שלו

משה רבינו לא צריך את הכבוד והגדולה 

הזו, הוא השתמש בכל זה רק לגלות את 

ר בו ללמד אותם דרך ה', רצון ה' שבח

משה לא היה צריך שום כבוד או שררה 

וכל דבר אחר, הוא כבר הגיע לדרגות של 

דביקות בה', גם אם עם ישראל היו ח"ו 

נ' שערי טומאה, ולא היו נטמעים ב

נגאלים ממצרים, הוא כבר הגיע גבוה אצל 

ה' יתברך, מעל כל המלאכים, ונשמתו 

כלום,  תשמח עם ה' יתברך, ולא חסר לו

משה רבינו מוסר נפשו מוכן לאבד את חייו 

בעולם הזה ובעולם הבא, רק בשביל 

להועיל לאחרים, שלא רק הוא יזכה 

יזכה בזה  לדביקות בה' ולקנין תורה, אלא

את כל עם ישראל. וזו היתה המטרה שלו 

 להביא את כולם להשיג את השלימות.

כמו שמשה רעה את צאנו ארבעים שנה 

אלהי"ם שבידו, ובימים במדבר במטה ה

האחרונים הביא את כולם לעילוי מן 

החומר שלא אכלו ולא שתו ארבעים יום, 

והגיעו עד הר האלהי"ם חורבה, כמו 

א זכור לטוב לפני שעשה אליהו הנבי

, )תנחומא שמות סי' יב(שעלה בסערה השמימה 

כאלו דרגות וכזה קידוש של החומר. כל 

אותם  רמז לעם ישראל, שגם כן משה רעה

ארבעים שנה במדבר במטה האלהי"ם, 

ורצה להביא אותם לדרגות עילאיות, 

וכמו שראו במתן תורה, שכולם זכו 

לדרגות נשגבות יותר ממלאכי השרת, 

ן הדרגות של משה רבינו, שזכו מעי

. אלא )דברים ה, ד(לדיבור פנים בפנים 

שבשביל זה היו צריכים ללכת אחריו כמו 

 צאן אחרי הרועה.

ָהָיה "לוי באמונת חכמים, והכל ת ַמה שֶּׁ

ין  ה ְואֵּ יֵָּעשֶּׁ ַנֲעָשה הּוא שֶּׁ ְהיֶּׁה ּוַמה שֶּׁ יִּ הּוא שֶּׁ

ש ואילו היו , ט( )קהלת א," ָכל ָחָדש ַתַחת ַהָשמֶּׁ

דור אחד שידעו לבטל דעתם מפני דעת 

גדולי ישראל, ולרוץ אחריהם בכל לב, לא 

 היה שייך יותר צער ויסורים וגלות.

בכל שנה ובכל דור מתחדש ענין הגלות 

 ויציאת מצרים

בכל שנה מתחדש הענין של יציאת 

מצרים בכלליות, וחייב אדם לראות את 

חד בכל אעצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ו

ואחד יש את הבחינה של פרעה ודתן 

ואבירם, ושל משה רבינו, שפרעה שזה 

היצר הרע והגאוה, שאדם יודע את האמת 

שה' ברא את הכל יש מאין, אבל הוא חי 

את הדמיון הפותה שהוא ברא את עצמו 

ואת כל אשר לו, לי יאורי ואני עשיתיני, 

ומרגיש שהוא קדמון מלפני אין סוף שנים, 



  

אין סוף שנים, והוא ממליך את ישאר וגם י

עצמו בעולם, ודוחה רגלי שכינה, וחוצץ 

את כל העולם כולו מפני גילוי מלכות ה', 

בדיוק כמו שפרעה הרשע הטעה את 

עצמו, והקב"ה הסתכל בטענה הזו שאדם 

יכול להרגיש את עצמו אלוה, ולכן ברא בו 

, שיהיו לאדם הרבה )ב"ב עה. לגבי חירם(נקבים 

שבהם יוכל לחוש באפסיות ויות הזדמנ

עצמו, ולצאת מהדמיונות של יצר הרע, 

ובינתיים כשהוא שקוע בגאוה, ומורד 

במלכות ה', הוא יכול להחריב את העולם, 

וגם לאבד את עצמו לנצח נצחים, והשי"ת 

שולח לו מידי פעם תזכורות של יסורים, 

אולי יתעורר להודות במלכות ה', ויקבל 

שלוחיו חכמי ה' ובעליו את האמונה ב

ישראל, והוא נכנע ומבטיח שיותר לא 

יסרב מלקבל את מלכותו של השי"ת, 

והשי"ת ברחמיו מסיר מעליו את 

היסורים, אך אחר זמן הוא כבר שוכח 

ושוב מאמין ליצר הרע ונכנס לגאוה 

והמרידה במלכות ה', ושוב יסורים, ושוב 

הכנעה, עד מכת בכורות שבה הרגישו 

ם ועומדים, ורק אז תלוייממש את החיים 

נכנע פרעה הרשע, הוא היצר הרע, 

להודות שהוא אפס אפסים, וצריך לבא 

ולהתחנן למשה רבינו שיעתיר בעדו שלא 

 ימות.

וכאמור, הפתרון להגיע לאמונה חושית 

בה', ולזכות לאמונת חכמים כראוי, זה לא 

ות חותכות, כי כל זמן חמכח ראיות והוכ

ולא שלו, שאדם הולך אחר הדמיון 

מחכים ללכת בתמימות ויישרות, לא 

יועילו לו ההוכחות והראיות, ותיכף אחר 

זמן הוא ישכח מהכל ויחזור להתיידד עם 

יצרו, אלא צריך לקבל על עצמו לבחור 

בדרך הטוב, ולהבחין בין "טוב" שזה 

השכל המאיר, ובין "רע", שזה כל עכירות 

של דמיון, ויתאזר בגבורה ויחליט שכל 

בשכל פשוט וישר, שוב לא  הוסכםמה ש

מסתפקים בו, והוא גיבור ואריה בזה, ואין 

שום מקום למחשבה אחרת אחרי 

שהתבררו דברי אמת אפילו ברגע אחד 

של יסורים וכדומה, שבכל עת של מצוקה 

או יסורים ח"ו, אפילו מעט, יש שם שכל 

נסתר, ואפשר להתעלות מזה הרבה, 

שבאותה שעה אדם משנה את דעתו 

ולדרך האמת, ורק מוטל עליו טובה ל

לזכור זאת היטב, ולאחוז באותה הדעת 

ולא להרפות ממנה במסירות נפש, כמו 

שאדם לא מסתפק על החיים שלו. וזה גם 

הדרך לזכות לאמונת חכמים שהיא מקור 

כל הטובות וכל הברכות וכל הישועות, 

יזכנו השי"ת לשלימות האמונה, באור פניו 

  .יתברך, אכי"ר
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 עצות טובות לשמירת הבריאות
 

בכובד ראש ובתשומת לב  ת שמירת הבריאות,ומצוקפיד יותר במוטל עלינו לה כיוםנדמה, ש
 עם שמירת -. חיזוק כללי ויסודי של מערכת החיסוןהשתדל בלו, יותר זך ונקיבקש מזון למלאה. ו

 הפה מלשון הרע וקטרוג ח"ו, יחד עם שמירת כבוד התורה וצלם אלקים.
 

 

 בעבר בהווה ובעתיד -א. חיזוק כללי של מערכת החיסון מפני כל מיני וירוסים 
 

מלים שמוכרחים בשביל יליקח במשך כמה חדשים דברים מינמה דברים שטוב לכל אדם כישנם 
 מערכת החיסון לכל אדם מקטן ועד גדול.

 

תאמת טיבעית שמו אנטיביוטיקה ולהחזיק בבית. 4 לבונה.. 3 . אבץ.D .2. ויטמין די 1והם: 
. ולאנשים מבוגרים או חלושים 5. , או סמיפונוסגם ללא מרשם רפואי. כמו שמן אורגנוומותרת 
שמותאם ספרו( ר)תוצרת נייצ' וכן אפשר לקחת כל סוגי תוספי תזונה של חיסונית לחורף, או איירפרו  פרוביוטיקה.וכו', גם 

נוסות מהשל כמה חברות ייצור שיוצרו לאחרונה בס"ד, במיוחד למניעת הוירוסים הללו, וכן כמה וכמה תוספים כיוצא בזה 
 לטובה.

 

רוב , ומחקרים ברורים הראו, שDהרבה ויטמין די בגוף  כמעט מי שלא חסר לוכיום אין  :ויטמין די
 לכלל סכנה! ובכל מיני וירוסים, לא הגיע וויטמין די כראוי, ואחרי כן נדבק הםשהיה להאנשים 

שתכפל בתוך התאים, האבץ מונע מהוירוס לה .בתוך הגוף נחוץ מאד למניעת התפשטות וירוסים אבץ:
 )בתוך הארוחה(.דקות לפני נטילת האבץ  10אך כדי להחדיר את האבץ לתוך התאים חשוב מאד לקחת קוורציטין, 

, זה בלי מרשם רופא( אפשר)מה ש אם לוקחים מיד אנטיביוטיקה קלהוירוס, כאשר יש  אנטיביוטיקה:
ובשביל קטילת וירוסים    ה וכמה.ריפוי תועלתי וקל פי כמהצלת נפשות, כל רגע יותר מוקדם, ה

שום. לימון.  :, והםהידועים כתרופת סבתא של אנטיביוטיקה טבעית אופנים קלים 5מיידית יש 
 . שמן אורגנו.תה(ב ת כמה גרגירים)אפשר אפילו חליט . לבונה)במיץ, או בתה( ג'ינג'ר

 
 

ואחרי שעה לשתות.  פלסטיק, ולערות עליו מים רותחים, ן: לקחת שום טרי, לחתוך בסכישום
 ויפה שעה אחת קודם, לפני שיתפשט ח"ו.  .זה הורג את כל הוירוסים לימון. או מיץ גניג'ר סחוט.לשתות וכן 

 שנה, לקטילת כל מיני וירוסים כמו שפעת וכו'. 500זו תרופת סבתא ידועה  :ליה(סוובורק מסוג: ) לבונה
והועיל להם שלקחו שמן אורגנו, סיפרו הם, יאנשים שנדבקו בוירוסים חמורים למינ :שמן אורגנו

  רק שחובה להמשיך טיפול לפחות שבוע ואפילו שבועיים, כדי למגר לגמרי את הוירוסים.מאד, 
 זונה אלו, ראה בעמוד הבא.פירוט יותר של תוספי ת

 

וכן חשוב לעסוק בפעילות כמו הליכה וכדומה, שיש בזה כמה וכמה תועליות לבריאות בס"ד, 
 מערכת העיכול ומערכת החיסון.ובפרט ל

 פשפוש במעשים .ב
 

חובה עלינו לתקן את ענין שמירת הלשון, וכבוד התורה וכבוד לכל יהודי ויהודי, וכל צלם אלהי"ם. 
יסורים בלי עוון! ומובא בזוהר הקדוש ביאור ענין חומרת לשון הרע יותר מכל העבירות כולם, אין 

על בחירה מדבר לשון הרע, ונמצא שקודם שאדם משום שאין פתחון פה למקטרג מבלי שאדם ב
דיבר לשון הרע, לא ראו בשמים שום עבירות, כי אפשר לחשוב את החוטאים שהם אנוסים 

שדיבר לשון הרע, הפך את כל המעשים לעבירות, ונתן פתחון פה למקטרג, גמורים, ורק החוטא 
 והוא גרוע מרוצח, כי זה גורם לאיבוד נפשות רבים.

אמרו רז"ל שהמבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו. והכבוד האמיתי לכל גדולי ורה, על כבוד הת
 ישראל בלי שום חילוקים ותואנות, הוא הוא עמוד היהדות!

כל יהודי, ואפילו כל צלם אלהי"ם, זה מה ששומר על הכבוד שלנו, שגם אחרי וד של ושמירת הכב
ף יהודי הוא בן יחיד של מלך מלכי המלכים, כשלונות רח"ל, בשמים יבוטל כל הגזירות, כי סוף סו

וכאשר מזלזל בחבירו, גורם לאיבוד הכבוד למעלה, ורק אז מתאפשרים גזירות וצרות ומצוקות 
ך ליזהר אפילו בכבודו של גוי שאינו שונא ישראל ושונא ה'. ושמירת הכבוד הזה רח"ל, וכך צרי

 אות וכל השמירות.   ממשיכה את האור הגנוז על האדם שממנו נמשכים כל הרפו



  

 אני ה' רופאיך-למניעה ושיקום מכל מיני וירוסים רח"ל 

 למניעה, ושיקום, ולא נכתב על פי רופא מוסמך.מידע זה אינו רפואי כלל, ואין בו שום אחריות, ומיועד  -אזהרה
 מוסמך.תמיד צריכים יעוץ פרטי  -שחולים, ונוטלי תרופות מרשם, והריון  -וגם הדבר פשוט ומפורסם 

 

 
 

 
 

חדשים בעזרה לאנשים שחלו בוירוס, ללא  8מניו יורק, שהשקיע שם  -יהודי יקר וצדיק הי"ו 
שום ריוח, והקדיש את זמנו הפנוי ימים ולילות, ועשה שם חסד עם המונים מאחינו בית ישראל 

יני רפואה, ו מבין כלל בעניכי אין חכם כבעל הנסיון, ואף שאינ)הי"ו. והוא פירסם סיכום שעלה לו מתוך הנסיון 

עצות טובות ונחוצות לכל  ,(קיים בעצמו "ותשועה ברוב יועץ", ששאל וחקר, וקרא כל מאמר רפואי שיכל להשיג
כי יש שהתרפאו, ועדיין סבלו חולשות קשות, ואפילו במשך  גם למניעה, וגם לשיקום, -אדם 

חולשות וכאבי שרירים וכדו', ויזדרז ם מרגישים כאלו )ומי שמרגיש כך, לא יבהל, אלא ידע שרבי כמה חדשים אחרי
לחזק את גופו כפי מצוות "ונשמרתם", ויועיל לו בעזרת השי"ת. וחשוב מאד להשקיע בהליכה חצי שעה ביום, כפי כח הגוף, 

כל אדם , ולכן כדאי לכל אחד באופן שלא מכביד על הלב, כי הפעילות הזו, נחוצה לריפוי הגוף ולחיזוק מערכת החיסון(
)ומאד חשוב להוריד סוכר, הסוכר זה האוכל ך כמה חדשים חיזוקים נכונים, וכן תזונה מתאימה לקחת במש

, בכדי לרפא את הגוף לגמרי, ושלא יגיע לחשש פגיעה באיברים של החיידקים הלא טובים, וכן שמן(
הוירוס בקלות קיבל את אותו יהודי הי"ו, שמי שלקח חיזוקים ואחרי כן נדבק,  מרואפנימיים ח"ו.    

]כמו שהוא עצמו נדבק אחרי שהקפיד כמה שבועות לקחת ויטמין די, ואבץ, ולבונה, ורק היה לו  ,מאד לעומת אחרים
ימים, אך ב"ה בלי שום השלכות, והוא עדיין מקפיד על מה שמייעץ אחרים, ולא הגיע מזה לתשישות כרונית או חולשה  3חום 

 .[בכבד ח"וכרונית, ופגיעה בכליות או 

 

הוא הדבר הכי מועיל ,  ]זנגוויל[ א. ג'ינג'ר
בכל צורה מועיל, אבל הכי טוב לקחת ושהוכח. 

ולסחוט אותו, )מחנות תבלינים ופיצוחים( שורש טרי 
]זה חריף גרם מיץ, מדולל היטב במים  28ולקחת 

פעמים  3וכך  ,מאד יש לקחת באמצע או אחרי ארוחה[
ויש שטוענים שגם  .גרם( 28)בכל פעם מנה של ביום 

קוביות ג'ינג'ר מופחת סוכר, שמוכרים בחנויות 
)ולא דקות  10פיצוחים, עוזר מאד, למצוץ בפה במשך 

, ואחרי כן לבלוע, שזה לא חריף אבל ללעוס ולבלוע מיד(
החומר הפעיל קיים בזה.    וגם זנגוויל יבש, כמו חצי 

ר מועיל.  אך מה שהוכח כממג וך כוס שתיהכפית בת
את הוירוס, זה באופן הנ"ל. גם אפשר לחלוט אותו, 
לקחת שורש זנגוויל ולחתוך חתיכה, ולקצוץ, ולהניח 

 10בכוס זכוכית, ושופכים עליה מים רותחים, ואחרי 
דקות זה ראוי לשתיה כמו תה, להוסיף דבש. ולבדוק 

חת אחרי אוכל, שלא חריף מידי, ואם חריף, אפשר לק
יש קו לבירור אודות הג'ינג'יר ו שכעת פרסמ] או לדלל עוד.

או לפתוח מוקד חלוקה בחינם  ,ועוד, וגם לקבל בחינם
 .[0583268992.  0723982355 :בלבד

ידוע וסף תזונה ת היא -(בוסווליה קריטריי) ב. לבונה
לכל סוגי וירוס, וגם לשפעת, והוכח  )מאות שנים(

פשר )בכל גיל, וגם במצבים כבר קשים מאד. א, וירוס זהגם ל
בדיעבד לקחת בתוך כוס תה, וכן לתינוקים ע"י חליטה, רק שצריך יעוץ עם 

אך צריך שתהיה בזה  ,מומחה מוסמך גם לגבי המינון המדוייק(
אחריות, כי מי שלקח יומים שלשה, ומיד 

סקו התסמינים, בהרבה פעמים הרגיש טוב ופ
אחרי שבועיים או חודש, הוירוס חזר חזק 

בונה רק דיכאה אותו, ואלים יותר, כיון שהל
ולא ריפאה אותו, ולכן אלו שיש להם אחריות 

שחובה לקחת לפחות שבוע ברצף,  מזהירים
]וגם  .ועדיף שבועיים, ואפילו חודש ימים לחיזוק

הסוג שהוכח שכיעיל, זה רק צריך לדעת שיש הרבה סוגי לבונה, ו
 "בוסווליה קריטריי", ולא סוגים אחרים שמוכרים בכמה מקומות[.

" המתאימה, הועילה להרבה מסקנה: שה"לבונה
אנשים, אבל אין להתעסק איתה רק באזהרה ברורה 

 לפחות. )או שבועיים(שימשיכו לקחת במשך שבוע 

הוכח כיעיל  –ג. פרוביוטיקה במינון גבוה. 
מאד בחיסון הגוף כנגד הוירוס הזה, וגם 

ומעשה באחת מקהילות הקודש,    לשיקום כללי.
התווה להם דרך ע"פ דרכו בקודש בכל ענייני  שהאדמו"ר שלהם

הזהירות, וגם מינה מומחה מטעמו שיתן הוראות למי שיש לו 
 –חשש, והדבר החזק ביותר שהרופא הציע להם זה פרוביוטיקה 

ואמר להם שבמשך שנים רבות הוא     .ליום( 2)עדיף מלייארד  50
ם במקום במצבים מסויימי )במינון גבוה מאד(ביוטיקה משתמש בפרו
, כי )אכן למעשה ודאי שאלו דברים שצריכים יעוץ מוסמך(אנטיביוטיקה 

במקום להרוג את החיידקים הלא טובים, ועל הדרך לחסל את 
החיידקים הטובים ואת מערכת העיכול וכו', עדיף לחזק את 

 החיידקים הטובים, שהם לבד יתגברו על החיידקים הלא טובים.

וכח כמועיל מאד ה –ד. שמן דגים אמיתי וטרי 
, זה נותן וירוסיםלחיזוק הגוף גם בהתמודדות ב

]אלא  .Dוחוזק להתרפא, ומכיל גם ויטמין הרבה כח 
שרוב הקפסולות שמוכרים בחנויות על המדפים, זה כבר ישן 

ואחד  סוגים שמועילים, 3ויש רק ומחומצן ולא יעיל.   
ה מהם זה "אומגה גליל", שמן דגים שמגיע בקירור, זה עול

, )שמגיע בקירור( הרבה כסף, אך זה שוה.   וכן שמן ציה פורטה



  

ועוזר גם למניעת כרישי דם  מרווה המרושתת[.או שמן 
]ועוד יש לדעת,  שנוצרים לפעמים ע"י הוירוס הזה.

שלפעמים יש כאבי ראש וחולשות מחמת חוסר מגנזיום 
 שגורם הוירוס הזה[.

י זו התרופה הכ -ה. שום טרי, בלי מגע מתכת
נגישה והכי קלה, שמחסלת וירוסים ומעלה את 

לקצוץ כמה שינים -  הנוגדי חמצון ועוד דברים טובים.
של שום בסכין פלסטיק או ביד, ולהניח בכוס, ולערות מים 

ימים  3רותחים, ואחרי שעה לשתות כפי היכולת. במשך 
 לפחות.

מחלת מ רבים עשב ידוע שריפא  -ו. וירומיזין
שאר נת רבים הועיל להם גם ל, ולפי טע"ריהלה"מ

ומי שרגיש ללחץ דם,  ]מבוססת על צמח לענת יהודה. ,וירוסים
ימים  5והם כתבו שבמשך  צריך לעקוב, כי זה מוריד לחץ דם[,

ימים להוריד למספר  5כדורים ליום, ואחרי  8לקחת 
אמנם אפילו במינון קטן יותר  קטן יותר של כדורים ליום.

  ₪[. 150 -ל 100טבע בין  מוכרים בחנויות]הועיל. 
מועיל הרבה. ואפשר לאכול לימון אחד  – לימוןז. 

והכי טוב לסחוט לימון טרי,  ליום, במשך כמה ימים.
]ולשתות עם קש, שלא לערב עם דבש, ואפשר לדלל במים, 

 הציפוי של השיניים[.יגע בשיניים, כי יש בלימון חומר שהורס את 

החיסון. וצריך  אבץ חשוב לחיזוק מערכת –ח. אבץ 
שתהיה לו ספיגה טובה, ולכן לא לקנות אבץ זול, רק 

 Cאפשר לשלב עם ויטמין . מיוחד עם ספיגה מוכחת

נחוץ מותאם. והכי טוב לקחת עם קוורציטין, שזה 
וגם מחזק את מערכת החיסון כמו  לספיגת האבץ, 

]ביום הראשון אבץ אחד  לו יותר ממנו.ואפי Cויטמין 
 8י קוורציטין, ובערב גם אבץ אחד עם כדור 8בבוקר עם 

קוורציטין בכל  6-קוורציטין, ואחרי יומים אפשר להוריד ל
 [.4-מנה. ואחרי כן ל

מציל נפשות ממש בס"ד, למי  -Dט. ויטמין 
, אנשים שלקחו בקביעות )מחזק מערכת החיסון( שמתמיד בו
וכן   בקלות גם זקנים וישישים.וירוס עברו את ה

להועיל הרבה, אך רק מסוג מסויים  סי, יכול ויטמין
 שבאמת נספג טוב, ולא מתחמצן בתוך הגוף.

]איכותי מחנות טבע. ורק למי שאין לו בעיות של  י. חומץ תפוחים

חשוב מאד, זה תרופת סבתא ישנה, מוצר  חומציות בקיבה וכדו'[,
אנטי דלקתי, שמועיל נגד כל וירוס ודלקת. ואסור לקחת 

וחובה לדלל הרבה במים אם זה כפות ליום.  2-יותר מ
)ובשביל לחיטוי מערכת הנשימה, פשוט לנשום את לבליעה. 

הבקבוק.  או לקחת שליש כוס חומץ תפוחים ושתי שליש מים, 
 ולנשום(.     ולשים במכשיר אידים, 

עוד סיפר, שקרוב משפחה שלו  -יא. טיפול מסודר 
)ובמצבים  רופא יהודי בקופת חולים בחו"ל, נותן טיפול מסודר

 D. ויטמין 1דברים:  4או  3, על ידי בהזרקה לתוך הווריד( -קשים
. כדי להחדיר )עם קוורציטין, או עם הידרוסקי . אבץ2בכמות מוגברת. 
 . אנטיביוטיקה.4. פרוביוטיקה. 3. (את האבץ לתוך התא

 

 סיכום למעשה:
 

במשך כמה חדשים, כמה  נוכל לקיים מצות "ונשמרתם" בהידור, ולהקפיד כל אחד ואחד לקחת
]הכל לפי הגיל )גם לתינוקים, לשאול רופא תוספי תזונה לחיזוק מערכת החיסון: א. ויטמין די במינון מוגבר. 

, 5,000-יחב"ל ליום. ואחרי חדשיים להוריד ל 10,000המינון(, כעת יש מפרסמים שמותר לתקופה מסויימת אפילו מינון גדול, ולאנשים עד 
לא אמור להזיק, לזמן קצר יחב"ל. כך שריבוי  10,000-, של רבע שעה שווה ל)רוב הגוף, כמו בים(. שהרי חשיפה לשמש 3,000-ואחרי כן ל

)בד"כ אסור  לבונהג.  אבץ.ב.  [.ומניעת מחלות וכיום כמעט לכולם חסר הרבה ויטמין די שהוא אחראי ביותר על כל מערכת החיסון
 ך כיצד לקחת אותה, ויש שיודעים לייעץ בזה, ואומרים מהנסיון שלהם שמחודש שביעי אין חשש(בהריון, ומ"מ במקרה של הדבקה, יש דר

ה. גינג'ר. ד. מעט  .גרגירים[ 8לאנשים זה וק"ג משקל הגוף,  10]גרגיר אחד לפי כל מנות ליום  2המותאמת, למניעה 
 חלבוניםו. ולהקפיד על אכילת  שנחוץ למערכת החיסון(. "סלניום")ולא יותר. מכילים  ליום זי ברזילאגו 2

]כמובן שאנשים עם , מועיל. חיסונית. וכן כל סוג של פרוביוטיקהטובים. ומי שרגיש בקיבה וכדו', גם 

 בעזהשי"ת. תרופות מרשם, והריון וכו', צריך בכל דבר יעוץ רפואי מוסמך[.
 

שזה טיפול  (,בטיפות ובכדורים )אפשר להשיג בבתי טבע שמן אורגנולהחזיק בבית כמה בקבוקי  - טובה ועצה
וירוס, וכיון שלא שייך לקחת אנטיביוטיקה בלי הוראת רופא מדוייקת, לכן טוב לקחת שמן כל ראשוני ל

וירוס זה, אנטיביוטיקה  שמותאמת מאד נגד, שזו אנטיביוטיקה קלה ועדינה, )תרופה טבעית ללא מרשם( אורגנו
 ]ונוטלי תרופות מרשם וכו', צריך יעוץ מוסמך[. שלהם.סיון ילא חזקה כל כך, שהצילה חיים לפי הנ

 

, בלב נאמן לאבינו שבשמים, אבינו רועינו, הרופא הרחמן )ואפשר בסיוע ניגוני קודש(היות בשמחה גדולה ול
 אמן נצח סלה ועד. בעושיו בני ציון יגילו במלכם.ישמח ישראל  והשומר הנאמן בכל עת ורגע,
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בכל לבב, אשר זיכנו אודה ה'  אמר המלקט:
ברוב רחמיו וחסדיו, ללקט ולקבץ פניני אמרים 

מימי נעורינו רבותינו הגדולים כל ששמענו מ
"פלאות בכמה מהדורות וקבצנו וכו', 

. "שמן תורק, ו"אוצרות מתורתך", ו"מתורתך"
גליון שבועי. וכיון בומכל אלו ליקטנו כעת 

שספרים הנ"ל הם ליקוטי ביאורים וחידושים 
", כי באר מים החייםותינו, קראנו שמו "מרב

 מבאר מים החיים של רבותינו, ישקו העדרים.

התקרב אצל והנה לפני כשנתיים ימים זכינו ל
המאור הגדול, קודש הקדשים, חכם הרזים בכל 

הקדושה, צדיק יסוד  חדרי פרד"ס תורתינו
עולם, החכם השלם, כליל תפארת, בכל מעלה, 

גאון ובכל קדושה וטהרה, ובכל קנייני התוה"ק, 
 שליט"א. רבינו שלמה יהודהישראל 

לענוותו, וליראתו,  -אין שיעור וערך  אשר
ידותיו, ולעוצם אהבת ולאהבתו, וליוקר מ

שנים מסר  15ובמשך  ישראל לכל יחיד ויחיד.
נפשו להעמיד תלמידים הגונים, והחיה נפשות 
ישראל, והאיר בהם תקוה ושמחה עידוד וכח 
עצום בגוף ובנפש, והרבה ת"ח שזכו להתקרב 

ון וחיל אל הקודש, קבלו כח ושמחה וא
להמשיך להגביר חיילים לתורה, כמשאת 

נשמות ישראל, ולהחזיר את  נפשו, להאיר
הכבוד לזקני הדור, גדולי התורה, ולאחד בין 

 מחנות ישראל הקדושים.

ודברי קדשו שזכינו לשמוע בשיעורים מידי 
שבוע בשבוע, המה מאירי עינים, דרך ה' סולת 
, נקיה תמצית מכל תורת רבותינו לדורותיהם

דרך עץ החיים אמת לאמיתה, הלכה למעשה, 
דם בעולמו של כל אחד בתכלית חובת הא

ואחד. והרבה מרגליות ששמענו מפ"ק ומה 
שהחכמנו בהם, הכנסנו בכ"י של ספר זה, 
ביאורים נפלאים ופניני דרך ה'. ובמהדורא זו 

 קיצרנו יותר, כדי שירוץ בהם הקורא.

קודש וגם זכינו שהגיעו לידינו כמה מכתבי ה
שליט"א, שנמסרו מו"ר גאון ישראל של 

תש"פ, ורבים מהם  –"חבמשך השנים תשס

ואנחנו שומעים  ת.בע"פ מהקלטו נושמע
ובוכים מהתרגשות דקדושה, לקבל  - וקוראים

כזו דעת טהורה זכה ותמה, מים חיים המביאים 
הרפואות, ומדשנים העצמות, ומצמיחים 

נו הטהרות, לרפא כל גוף ונפש, כלשון רבי
שהמביא נפשו במי הדעת  )מקוואות יא, יב( הרמב"ם

"וזרקתי עליכם  ונאמר , הרי הוא נטהר,הטהור
ומכל גלוליכם וגו', מים טהורים וטהרתם 

 אטהר אתכם".

לאבינו שבשמים, שחנן כמה יש להודות ו
אותנו במתנה כזו, שאין יקר בעולם כמו הדעת 

, ומי ז, א( )קה"ר הטהור, כי דעת קנית מה חסרת
שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו 

זו דעת התורה הטהורה, שממנה . )ברכות לג.(
קדושת המקדש ע"י הלוחות שבתוך ארון 
הברית, שעליהם שרתה השכינה, ומשם לכל 
העולם. וכן בכל דור דעת תורה של חכמי 
הדורות שכוללין כל התורה, ומהם קיום העולם 

 וברכתו. כולו וקדושתו וטהרתו

וכתבים אלו, המה "דעת אלקים" אשר בכתם 
, תורת חיים שיכולה וב כח()איטהור לא תסולה 

להאיר חייו של כל יהודי ויהודי באשר הוא, 
ולהעלותו על דרך המלך בכל נושא וענין, הן 
בתורת ה', והן בעבודתו יתברך, וגם בענייני 
שלום עצמו, ושלום ביתו, וחינוך ילדיו, 

אל. ודרך אמת בלימוד התורה וקדושת ישר
הקדושה, וכיצד תהיה תורתו משתמרת 

, ויתחבר לנשמת תורתינו הקדושה, בקרבו
 ולמצוא את חובתו בעולמו, עד דרך עץ החיים.

והאמת שלא עת לחשות, וישראל קדושים 
יקרים וחביבים, צמאים מאד לשמוע דבר ה', 

. וכיצד נוכל לראות )שמואל א. ג, א(שהוא יקר מאד 
ת האור הגדול הזה, ולשמוח בו לנפשינו א

בית ישראל. ועל  וב"ב, ולמנוע טוב מכלל אחינו
שנזכה  - תפלותינו לאבינו שבשמים כך

שיסודרו הדברים כראוי, ויוכלו להביא אותם 
בפני אחינו בית ישראל, למען ייעשו כולם 
אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלם, ומלאה 

 ים, אנס"ו.הארץ דעה את ה' כמים לים מכס

 וכן במערכת קול הלשון -    02-5-306-506בטלפון:    ניתן לשמוע את שיעורי מו"ר שליט"א
 



  

 

 

 הקדמה
 

אין לכל חי מזון ה, טז( )תהילים קמ"פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון"  )ב"ר כה, ג(אמרו במדרש 
כתיב כאן, אלא לכל חי רצון, שהוא נותן לכל אחד ואחד רצונו מה שהוא מבקש עכ"ל. 

איתו יתברך, והמדרגה של האבות הקדושים וכל הצדיקים, שגם את הרצון בעצמו ביקשו מ
באופן שכל רצונם היה מכוון כרצונו  ,עד שביטלו רצונם העצמי ונעשו מרכבה לרצון העליון

ר שטבע האדם לקמץ את ידיו ולאחוז ולתפוס ברצונותיו, וחושש יתברך. וכאן מבאר מו"
לבטל  להתרצות ולהסכים האדם צריךבאמת אבל  ,רצונו שהוא כל מהותו ותקות חייו לסלק
נוהגים לפתוח הידים יש ה להמשיך רצון חדש שהוא רצונו יתברך, והוא טעם שוירצ ,רצונו

על רצונו ולקבל רצון חדש מאיתו  ותרו, שמסכים להרפות ול"ךפותח את יד"כשאומרים 
"ומשביע לכל חי רצון" שהשי"ת עושה  ח()שער התפילה אות ס מרי פנחסיתברך, כמו שכתוב בא

"י הרצון יהיה לו טובה גדולה. וברצון אדם יכול לאדם רצון שירצה מאוד בדבר פלוני, שע
ונות שלהם, לזכות ללכת אחרי הדרך של האבות הקדושים ולהתבונן ולזכות לטעום מהרצ

 .[תשע"ב ע"פ שיעור מפרשת לך לך] .ועל ידי זה מגביה נשמתו לאין שיעור
 

פסוקים אלו הם רמז  
 ךזכור שה' יתברך נגלה לאבותישתלדורי דורות, לכל אחד ואחד מישראל, וקריאה 

דת ה' יתברך, על ידי תלהב בעבותתגעגע אחריו יתברך ותאברהם יצחק ויעקב, ו
כסוף למה שזכו האבות הקדושים תומי נגלה אליהם, ו ךזכור מי הם אבותישת

לחתור אחרי דרך האבות הקדושים, אשר על  ךעורר עצמתאברהם יצחק ויעקב. ו
הטובים ותלמוד תורתם, ה' יתברך נגלה להם. וגם אדם שיודע שרחוק ידי מעשיהם 

, אלא יכסוף וישתוקק לה' יתברך, ולא יעזוב מכל זה, לא ייאש עצמו לעולם חלילה
 הרצון מלהגיע אל כל הטוב הזה.

וגו', שמחמת  היך-"אנוכי ה' אלו)תנא דבי אליהו רבה פרק כה(  וכמו שאמר אליהו זכור לטוב
הקב"ה בעם ישראל, פעמים שמדבר עימם בלשון יחיד, לפיכך הייתי אהבת ושמחת 

אומר, שכל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם 
יצחק ויעקב, שלא קנו האבות העולם הזה והעולם הבא ִוימֹות בן דוד אלא בשביל 



  

זכה למדרגת ויש להפלא בזה, שהלואי שנמעשיהם הטובים ותלמוד תורה". ע"כ. 
רבותינו שבדורות אחרוני האחרונים, וכיצד ניתן לומר שכל אחד יכול לבוא 
למדרגת האבות אשר אין בה תפיסה והשגה כלל. ועוד יש לשאול, איך אומר אליהו 
 זכור לטוב, שחייב לומר מתי וכו', שמשמע שהוא חיוב בדרך העבודה את הבורא.

כל מה ול לומר שעובד את הקב"ה, ל בעבודת ה' יתברך מי יוכאלא שבאמת בכל
כאין לעומת גדולתו יתברך, וגם אם  הוא שיעשה אדם אף אם יחיה אלפי שנים,

יקיים כל ציווי התורה בדקדוק, כיצד יוכל להשלים כל מצוה ולימוד בשלימות 
ל כל המחשבה להיותה נקיה ולכוונה למקום הראוי לפני ה'. אבל במידה אחת יכו

, והיא הרצון, שברצון אדם יכול לרצות את רצונו יתברך אדם להגיע אל השלמות
בשלמות. ואבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב זכו להיות מרכבה לרצונו יתברך 
בשלמות, שהרצון שלהם היה רצונו של ה' יתברך בעצמו. והוא הגילוי התמידי 

 יבם תמיד והיו מרכבה לזה.שהיה אצל האבות הקדושים שהיה רצונו יתברך בל

ולזה יכול כל אדם לרצות לברר רצונו יתברך ולקנותו שיהיה רצונו שלו, כמו שנרמז 
אמר רבן גמליאל "עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מב

, פירוש עשה רצון ה' )אבות ב, ד( מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך"
רך, לכסוף אליו יתברך ולעבדו בכל לב , שרצונך יהיה רצונו יתברצונך -יתברך 

הפך רצונו להיות רצון ה' יתברך, שרוצה מה שה' יתברך רוצה. ועל ידי יונפש, וי
יעשה ה' יתברך רצונך, שנהפך כבר  -שנהפך כבר לרצון ה' יתברך  -זה, רצונך 

צונות הלא טובים לרצונו יתברך. "בטל רצונך מפני רצונו", היינו שתבטל כל הר
בים אותך אליו יתברך, מפני רצונו יתברך שרוצה לקרבך אליו, "כדי שלא מקר

שיבטל רצון אחרים", היינו ע"י שלא תעזוב הרצון הטוב שהוא רצונו יתברך, 
שתמיד תרצה להתקרב לה' יתברך, בין בעליה ובין בירידה, ועל ידי זה יתבטלו כל 

צונך", שרצית "מפני ר -ל רצון אחרים" המונעים מלקרבך אליו בחינת "שיבט
 וכספת אל ה' יתברך, ותזכה למה שתזכה.

וזהו כוונת אליהו הנביא, שחייב אדם לרצות לבוא לדרך האבות הקדושים 
ומעשיהם הטובים ברצון עצום כל כך עד שיאמר מתי יגיעו וכו', שמרוב שירצה 

וא לשון כיסופים, כמו בזה יצא מפיו "מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי", ש'מתי' ה
, ובזה הוא חיוב לרצות ולכסוף )תהלים מב, ג( להים"-תוב "מתי אבוא ואראה פני אשכ

לזה, שה' יתברך יקרבנו אליו כימי קדם, כמו האבות הקדושים שהוא יתברך נגלה 
להם, ועל ידי זה בודאי שיגיע לידי מעשים טובים ותלמוד תורה, ועל ידי מעשיו 



  

אם יש לו נשמה קטנה ואינו מבין  תו עד אין ערך, כי אפילובודאי שיגביה נשמ
בדרכי עבודת ה' יתברך, על ידי הרצון שירצה מאוד את רצונו יתברך, יגביה נשמתו 

 1עד אין ערך.

ות אבותינו הקדושים לפסוע בנתיבויה"ר שנזכה לדבוק בה' יתברך לנצח נצחים ו
לכיסופין , ונזכה תמיד ולילך בדרכם אברהם יצחק ויעקב, ולכסוף למדרגתם,

מבלי רצונות טובים להיות תמיד ביתברך, ו ויתברך ולהמשך אחרי וקדושה אליד
השי"ת לרצות אך ורק את הטוב ולהתרחק מן הרע בשלמות, ושום רצון פגום, ו

. בשלימות לעשות מעשים טובים נזכה, ונוגביה את נשמתיייתברך, ו ואלייקרבנו 
 אמן נצח סלה ועד.

 
לי מגידי אמת ששמעו מכבוד הרב הקדוש המגיד מורנו ", וזה לשונו: "ספרו בספרו הקדוש "אגרא דפרקא צבי אלימלך מדינובכמו שכתב הרב הקדוש ר'  1

זצוק"ל, שסיפר להם, שבשעת בואו בפעם הראשון להרב הבעל שם טוב זצלה"ה, ציוה לכבדו, ואמר: תדעו שהאיש זה הוא בן  יחיאל מיכל מזלאטשובר' 
השמים נשמה קטנה, אשר אין כמעט בדור נשמה קטנה כמוה, יו של זה נתנו לו מן , והנני אספר לכם אשר אביצחק מדראבישטהרב הקדוש מורנו הרב רבי 

עשי והוא הגביה אותה למעלת התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. עד כאן שמעתי. והבנתי מה שאמרו רבותינו ז"ל שכל אדם מחויב לומר מתי יגיעו מ
על ידי מעשיו להגביה נשמתו עד אין ערך". עד כאן לשון הרבי צבי  א מובן, שיש בכח האדםלמעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב וכו'. אבל לפי דברים הנ"ל הו

 .)אגרא דפרקא אות כט(אלימלך זיע"א 



  


