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  ה"ד                                                                                         שבט תשס"בס
  

  מכות מצרים
  לפרשת וארא

  
  לעם" מתגלים" משה ואהרון – 'פרק ד. 1
  :ֵׁשהּו ְּבַהר ָהֱאלִֹהים ַוִּיַּׁשק לֹוַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל  ֲהרֹן ֵלְך ִלְקַראת מֶׁשה ַהִּמְדָּבָרה ַוֵּיֶלְך ַוִּיְפְּג) כז(
  :ַוַּיֵּגד מֶׁשה ְל ֲהרֹן ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ְיהָֹוה ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ְוֵאת ָּכל ָהאֹתֹת ֲאֶׁשר ִצָּוהּו) כח(
  :ַוֵּיֶלְך מֶׁשה ְו ֲהרֹן ַוַּי ְספּו ֶאת ָּכל ִזְקֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל) כט(
  : ַוַּיַעׂש ָהאֹתֹת ְלֵעיֵני ָהָעםְיהָֹוה ֶאל מֶׁשהת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַוְיַדֵּבר  ֲהרֹן אֵ ) ל(
  :ַוִּיְּקדּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִכי ָר2ה ֶאת ָעְנָים ִּכי ָפַקד ְיהָֹוהַוַּיֲאֵמן ָהָעם ַוִּיְׁשְמעּו ) לא(
  
  ")נשמטים"קנים הז ( הפגישה הראשונה עם פרעה– 'פרק ה. 2
  : ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוָיחֹּגּו ִלי ַּבִּמְדָּברְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאלְו ַחר ָּבאּו מֶׁשה ְו ֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה ּכֹה 2ַמר ) א(
 ְוַגם ֶאת ִיְׂשָרֵאל לֹא ִּתי ֶאת ְיהָֹוהלֹא ָיַדעְ  ְלַׁשַּלח ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמי ְיהָֹוה ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹלֹוַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ) ב(

  :ֲאַׁשֵּלחַ 
 ֶּפן ִיְפָּגֵענּו ַּבֶּדֶבר ַליהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ִנְקָרא ָעֵלינּו ֵנֲלָכה ָּנא ֶּדֶרְך ְׁשלֶׁשת ָיִמים ַּבִּמְדָּבר ְוִנְזְּבָחה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִריםַוּיֹאְמרּו ) ג(

  :אֹו ֶבָחֶרב
  

  המכות הן חינוך פרעה ומצרים , בשלוש רמות'  מציאות ה פרעה חולק על– אברבנאל.14
סיבה ראשונה מחויב המציאות משה הניח מציאות : פרעה היה חולק על משה בשלשה שרשים 

שמשה הניח שהאלוה ,והשורש השני הוא."'לא ידעתי את ה:"ופרעה הכחיש מציאותו כאמרו,מעצמו
שמשה ,והשורש השלישי" !'?מי ה":כיחש זה באמרוופרעה  ,אדם לתת לאיש כדרכיו-משגיח בכל דרכי בני

לשנות טבעי הדברים ומחדשם  יכול ,בעל הכוחות והיכולת אלקי ישראלשהאלוה המשגיח ההוא הוא ,הניח
  !" ?אשר אשמע בקולו' מי ה:"ופרעה יכחיש באמרו ,בכלל ובפרט כרצונו

  :באו המכות מכוונות לאמת שלשת השרשים האלההנה מפני זה 
 ,שיש שם אלוה משגיח ומנהיגל "ר ,השרש השנילאמת  .שלש המכות הראשונות באו אות האללאמת מצי

והוא היותו  , באו לאמת את השרש השלישישלש המכות האחרונותואמנם  .שלש המכות השניותבאו 
  .לשנות הדברים הטבעיים כרצונויתברך יכול 

  
   המשך הפגישה הראשונה עם פרעה–' פרק ה. 3
  :ֲאֵלֶהם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ָלָּמה מֶׁשה ְו ֲהרֹן ַּתְפִריעּו ֶאת ָהָעם ִמַּמֲעָׂשיו ְלכּו ְלִסְבלֵֹתיֶכםַוּיֹאֶמר ) ד(
  :ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֵהן ַרִּבים ַעָּתה ַעם ָה2ֶרץ ְוִהְׁשַּבֶּתם אָֹתם ִמִּסְבלָֹתם) ה(
  :ֶאת ׁשְֹטָריו ֵלאמֹרַוְיַצו ַּפְרעֹה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ַהּנְֹגִׂשים ָּבָעם וְ ) ו(
  :לֹא תֹאִספּון ָלֵתת ֶּתֶבן ָלָעם ִלְלּבֹן ַהְּלֵבִנים ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹם ֵהם ֵיְלכּו ְוקְׁשׁשּו ָלֶהם ֶּתֶבן) ז(
 ִנְרִּפים ֵהם ַעל ֵּכן ֵהם ְוֶאת ַמְתּכֶֹנת ַהְּלֵבִנים ֲאֶׁשר ֵהם עִֹׂשים ְּתמֹול ִׁשְלׁשֹם ָּתִׂשימּו ֲעֵליֶהם לֹא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו ִּכי) ח(

  :ֵנְלָכה ִנְזְּבָחה ֵלאלֵֹהינּוצֲֹעִקים ֵלאמֹר 
  :ֵנְלָכה ִנְזְּבָחה ַליהָֹוהַוּיֹאֶמר ִנְרִּפים  ֶּתם ִנְרִּפים ַעל ֵּכן  ֶּתם אְֹמִרים ) יז( 
  :ְוַעָּתה ְלכּו ִעְבדּו ְוֶתֶבן לֹא ִיָּנֵתן ָלֶכם ְותֶֹכן ְלֵבִנים ִּתֵּתנּו) יח(
  :ַוִּיְראּו ׁשְֹטֵרי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל אָֹתם ְּבָרע ֵלאמֹר לֹא ִתְגְרעּו ִמִּלְבֵניֶכם ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו) יט(
  
  :ַוִּיְפְּגעּו ֶאת מֶׁשה ְוֶאת  ֲהרֹן ִנָּצִבים ִלְקָראָתם ְּבֵצאָתם ֵמֵאת ַּפְרעֹה) כ(
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ּפֹט ֲאֶׁשר ִהְב ְׁשֶּתם ֶאת ֵריֵחנּו ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו ָלֶתת ֶחֶרב ְּבָיָדם  ֲעֵליֶכם ְוִיׁשְ ֵיֶרא ְיהָֹוהַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ) כא(
  :ְלָהְרֵגנּו

  
  שפתי כהן על שמות פרק ד פסוק לא  .4

לפי שהם עתידים להתכסות מהם , אחר שנקבעה האמונה בהם אמר ואחר באו משה ואהרן אל פרעה. ויאמן העם
על פסוק ויפגעו את משה ואת אהרן אמרו שנתרחקו מהם ששה ) 'כ', שמות רבה ה(ל "שאמרו זכמו ששה חודשים 

  חודשים
  
  משה מתלונן ומקבל תשובה ומשימות. 5
  :ַוָּיָׁשב מֶׁשה ֶאל ְיהָֹוה ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ָלָמה ֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהֶּזה ָלָּמה ֶּזה ְׁשַלְחָּתִני) כב(
  :ְרעֹה ְלַדֵּבר ִּבְׁשֶמָך ֵהַרע ָלָעם ַהֶּזה ְוַהֵּצל לֹא ִהַּצְלָּת ֶאת ַעֶּמךָ ּוֵמ2ז ָּבאִתי ֶאל ּפַ ) כג(

   'פרק ו
  :ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ַעָּתה ִתְרֶאה ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ְלַפְרעֹה ִּכי ְבָיד ֲחָזָקה ְיַׁשְּלֵחם ּוְבָיד ֲחָזָקה ְיָגֲרֵׁשם ֵמ ְרצֹו) א(

  ואראפרשת 
  :ֲאִני ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאלִֹהיםר ַוְיַדּבֵ ) ב(
  :ְּבֵאל ַׁשָּדי ּוְׁשִמי ְיהָֹוה לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהםָוֵאָרא ֶאל  ְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב ) ג(
  :ר ָּגרּו ָבּהְוַגם ֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאָּתם ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֵריֶהם ֲאׁשֶ ) ד(
  :ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים אָֹתם ָוֶאְזּכֹר ֶאת ְּבִריִתי) ה(
בָֹדָתם ְוָג ְלִּתי ֶאְתֶכם  ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִים ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמעֲ ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ְיהָֹוה) ו(

  :ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים
 ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹות ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם) ז(

  :ִמְצָרִים
מֹוָרָׁשה ֲאִני 2ֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת אָֹתּה ְל ְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ְוָנַתִּתי אָֹתּה ָלֶכם ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל הָ ) ח(

  :ְיהָֹוה
   :ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֵּכן ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל מֶׁשה ִמּקֶֹצר רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקָׁשה) ט(
  
  :הָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹרַוְיַדֵּבר יְ ) י(
  :ּבֹא ַדֵּבר ֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים ִויַׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמ ְרצֹו) יא(
  :ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ִלְפֵני ְיהָֹוה ֵלאמֹר ֵהן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ָׁשְמעּו ֵאַלי ְוֵאיְך ִיְׁשָמֵעִני ַפְרעֹה ַוֲאִני ֲעַרל ְׂשָפָתִים) יב(
 ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִיםַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל  ֲהרֹן ַוְיַצֵּום ) יג(

  :ִמְצָרִים
  
  רבינו בחיי על שמות פרק ו פסוק יג .6 
  : עליהם ושלא יקללו אותם שישאו טרחם ומשאם ושלא יכעסו-ויצום אל בני ישראל ) יג(

   ,ג שהיו ישראל עובדים במצרים"ובמדרש ויצום אל בני ישראל הזהירם על ע
  
  י"שמטרת המכות היא גם עבור בנ, למשה' במכת ארבה מסביר ה. 7
  :ִׁשִתי אֹתַֹתי ֵאֶּלה ְּבִקְרּבֹוַמַען ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו לְ ) א(
  :ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָֹוהּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּב2ְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ָבם ) ב(
  
  הפגישה השניה עם פרעה. 8
  :ֶׁשה ְוֶאל  ֲהרֹן ֵלאמֹרַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מ) ח(
  :ְיִהי ְלַתִּנין ְוַהְׁשֵלְך ִלְפֵני ַפְרעֹה ְוAַמְרָּת ֶאל @ֲהרֹן ַקח ֶאת ַמְּטךָ ִּכי ְיַדֵּבר ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ְּתנּו ָלֶכם מֹוֵפת ) ט(
ַוְיִהי  ִלְפֵני ַפְרעֹה ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו ַוַּיְׁשֵלְך @ֲהרֹן ֶאת ַמֵּטהּו ַוָּיבֹא מֶׁשה ְו ֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה) י(

  :ְלַתִּנין
  :ַוִּיְקָרא ַּגם ַּפְרעֹה ַלֲחָכִמים ְוַלְמַכְּׁשִפים ַוַּיֲעׂשּו ַגם ֵהם ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְּבַלֲהֵטיֶהם ֵּכן) יא(
  : ֶאת ַמּטָֹתםַמֵּטה @ֲהרֹןַתִּניִנם ַוִּיְבַלע ַוַּיְׁשִליכּו ִאיׁש ַמֵּטהּו ַוִּיְהיּו לְ ) יב(
  :ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה) יג(
  
  הגדה של פסח.9
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היה נותן בהם רבי יהודה ... דם צפרדע : ה על המצרים  במצרים ואלו הן"אלו עשר מכות שהביא הקב
  .ב"ש באח"ך עד"דצ: סימנים 

  
  ם שמות פרק ז"רשב.01
שני פעמים היה משה מתרה את פרעה בשני מכות ובשלישי לא  -י אל משה בא אל פרעה " ויאמר י)כו(

בערוב . בכנים לא התרה, בדם ובצפרדעים התרה. וכן כל הסדר בכל שלש מכות אינו מתרה. היה מתרה
  [:בחשך לא התרה], בברד ובארבה התרה. בשחין לא התרה, ובדבר התרה

  
    ך"דצ.11

  שמות פרק ז - מכת דם 
  :אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם‘  ויאמר ה)יד(
  :הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על שפת היאר והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידךלך אל פרעה בבקר  )טו(
  :כהלאמר שלח את עמי ויעבדני במדבר והנה לא שמעת עד אלהי העברים שלחני אליך ‘  ואמרת אליו ה)טז(
  :לדםאשר ביאר ונהפכו המים הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על  ‘ בזאת תדע כי אני ה‘כה אמר ה )יז(
  

  מכת הצפרדעים .12
  :שלח את עמי ויעבדני‘ בא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר האל משה ‘  ויאמר ה)כו(
  :בצפרדעים ואם מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את כל גבולך )כז(
  

  שמות פרק ח - םמכת הכיני. 13
  :בכל ארץ מצריםלכנם נטה את מטך והך את עפר הארץ והיה אל משה אמר אל אהרן ‘  ויאמר ה)יב(
  

   )מכת הצפרדעיםב(פרעה מתחיל להבין . 14
ִּמי ַוֲאַׁשְּלָחה ֶאת ָהָעם ְוִיְזְּבחּו  ְוָיֵסר ַהְצַפְרְּדִעים ִמֶּמִּני ּוֵמעַ ַהְעִּתירּו ֶאל ְיהָֹוהַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ְלמֶׁשה ּוְל ֲהרֹן ַוּיֹאֶמר ) ד(

  :ַליהָֹוה
  

  : )במכת הכינים (תגובת המצרים. 15
  :ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם ְלהֹוִציא ֶאת ַהִּכִּנים ְולֹא ָיכֹלּו ַוְּתִהי ַהִּכָּנם ָּב2ָדם ּוַבְּבֵהָמה) יד(
  : ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוהֶאְצַּבע ֱאלִֹהים ִהוא ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמם ֶאל ַּפְרעֹה) טו(
  

  ש"עד.16
  שמות פרק ח - מכת ערוב 

שלח ‘ הנה יוצא המימה ואמרת אליו כה אמר ההשכם בבקר והתיצב לפני פרעה אל משה ‘  ויאמר ה)טז(
  :עמי ויעבדני

הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערב ומלאו בתי מצרים את  כי אם אינך משלח את עמי )יז(
  :וגם האדמה אשר הם עליההערב 

בקרב ‘ למען תדע כי אני ה והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן אשר עמי עמד עליה לבלתי היות שם ערב )יח(
  :הארץ

  
  שמות פרק ט - מכת הדבר. 17

  :אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני‘ בא אל פרעה ודברת אליו כה אמר האל משה ‘   ויאמר ה)א(
  :  כי אם מאן אתה לשלח ועודך מחזיק בם)ב(
  :כבד מאדדבר הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמרים בגמלים בבקר ובצאן ‘   הנה יד ה)ג(
  
  שמות פרק ט - מכת שחין. 81
  :יכם פיח כבשן וזרקו משה השמימה לעיני פרעהקחו לכם מלא חפנאל משה ואל אהרן ‘   ויאמר ה)ח(
  :פרח אבעבעת בכל ארץ מצריםלשחין   והיה לאבק על כל ארץ מצרים והיה על האדם ועל הבהמה )ט(
  
   ):במכת ערוב(תגובת פרעה . 91
  : ָּבָאֶרץֵלאלֵֹהיֶכםַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ֶאל מֶׁשה ּוְלַאֲהרֹן ַוּיֹאֶמר ְלכּו ִזְבחּו ) כא(
 ֵהן ִנְזַּבח ֶאת ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ַליהָֹוה ֱאלֵֹהינּוּיֹאֶמר מֶׁשה לֹא ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ֵּכן ִּכי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ִנְזַּבח וַ ) כב(

  :ְלֵעיֵניֶהם ְולֹא ִיְסְקֻלנּו
  :אַמר ֵאֵלינּו ַּכֲאֶׁשר יַֹליהָֹוה ֱאלֵֹהינּוֶּדֶרְך ְׁשלֶׁשת ָיִמים ֵנֵלְך ַּבִּמְדָּבר ְוָזַבְחנּו ) כג(
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 ַּבִּמְדָּבר ַרק ַהְרֵחק לֹא ַתְרִחיקּו ָלֶלֶכת ַהְעִּתירּו ַליהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכםַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ָאנִֹכי ֲאַׁשַּלח ֶאְתֶכם ּוְזַבְחֶּתם ) כד(
  :ַּבֲעִדי

  
   )במכת דבר(מתערב בארץ ' פרעה מגלה שה. 20

  : ְולֹא ָימּות ִמָּכל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּדָבר ּוֵבין ִמְקֵנה ִמְצָרִיםְוִהְפָלה ְיהָֹוה ֵּבין ִמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל) ד(
  :ַוָּיֶׂשם ְיהָֹוה מֹוֵעד ֵלאמֹר ָמָחר ַיֲעֶׂשה ְיהָֹוה ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּבָאֶרץ) ה(
  :ְבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ֵמת ֶאָחדַוַּיַעׂש ְיהָֹוה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִמָּמֳחָרת ַוָּיָמת ּכֹל ִמְקֵנה ִמְצָרִים ּוִמִּמְקֵנה ) ו(
  : ַוִּיְכַּבד ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ָהָעםַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ְוִהֵּנה לֹא ֵמת ִמִּמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶאָחד) ז(
  

  ב"באח.21
  שמות פרק ט  - מכת הברד

אלהי העברים שלח את ‘ ואמרת אליו כה אמר ההשכם בבקר והתיצב לפני פרעה אל משה ‘  ויאמר ה)יג(
  :עמי ויעבדני

  :בעבור תדע כי אין כמני בכל הארץ כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי אל לבך ובעבדיך ובעמך )יד(
  :אשר לא היה כמהו במצרים למן היום הוסדה ועד עתהכבד מאד ברד  הנני ממטיר כעת מחר )יח(
  
  שמות פרק י -  מכת הארבה. 22
  :אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבובא אל פרעה כי  אל משה‘   ויאמר ה)א(
  ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני )ב(
  :‘ה
י אלהי העברים עד מתי מאנת לענת מפני שלח עמ‘   ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר ה)ג(

  :ויעבדני
  :בגבלךארבה הנני מביא מחר כי אם מאן אתה לשלח את עמי   )ד(
  
  שמות פרק י - מכת חושך. 32
  :וימש חשךעל ארץ מצרים חשך נטה ידך על השמים ויהי אל משה ‘  ויאמר ה)כא(
  
  : )במכת הברד( בארץ' פרעה מכיר בכוחו של ה. 42
  :ְׂשָרֵאל לֹא ָהָיה ָּבָרדַרק ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן ֲאֶׁשר ָׁשם ְּבֵני יִ ) כו(
  : ַוֲאִני ְוַעִּמי ָהְרָׁשִעיםְיהָֹוה ַהַּצִּדיקַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ַוִּיְקָרא ְלמֶׁשה ּוְל ֲהרֹן ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ָחָטאִתי ַהָּפַעם ) כז(
  :ם ְולֹא תִֹספּון ַלֲעמֹדְוַרב ִמְהיֹת קֹלֹת ֱאלִֹהים ּוָבָרד ַוֲאַׁשְּלָחה ֶאְתכֶ ְיהָֹוה ַהְעִּתירּו ֶאל ) כח(
  
  :תגובת משה. 52
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו מֶׁשה ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ַּכַּפי ֶאל ְיהָֹוה ַהּקֹלֹות ֶיְחָּדלּון ְוַהָּבָרד לֹא ִיְהֶיה עֹוד ְלַמַען ֵּתַדע ) כט(

  :ִּכי ַליהָֹוה ָהAֶרץ
  :ם ִּתיְראּון ִמְּפֵני ְיהָֹוה ֱאלִֹהיםֶטרֶ ְו ָּתה ַוֲעָבֶדיָך ָיַדְעִּתי ִּכי ) ל(
  
  גם עבדי פרעה מבינים את המסר לאחר מכת הברד . 62
 ֲהֶטֶרם ֵּתַדע ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶהםַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹה ֵאָליו ַעד ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁש ַׁשַּלח ֶאת ָהֲאָנִׁשים ְוַיַעְבדּו ֶאת ) ז(

  :ָרִיםִּכי 2ְבָדה ִמצְ 
  : ִמי ָוִמי ַההְֹלִכיםְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ֶאת מֶׁשה ְוֶאת  ֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ַוּיּוַׁשב) ח(
  
  שמות פרק יא - מכת בכורות . 72
  :יוצא בתוך מצריםאני כחצת הלילה ‘   ויאמר משה כה אמר ה)ד(
ר פרעה הישב על כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחים וכל בכור   ומת כל בכור בארץ מצרים מבכו)ה(

  :בהמה
  :  והיתה צעקה גדלה בכל ארץ מצרים אשר כמהו לא נהיתה וכמהו לא תסף)ו(
בין מצרים ובין ‘  למען תדעון אשר יפלה ה  ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו למאיש ועד בהמה)ז(

  :ישראל
השתחוו לי לאמר צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצא ויצא מעם   וירדו כל עבדיך אלה אלי ו)ח(

  ס: פרעה בחרי אף
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  יט, משנת רבי אליעזר .82

כל הבן הילוד היאורה :"שנא, שהשליכו את ילדי ישראל לים  מפני ?מפני מה הביא עליהם מכת דם
  .לפיכך דן את המים אשר ביאור" תשליכוהו

  
  'שמות רבא פרשה ט. 92

אמר , למה לקו המים תחלה בדם מפני שפרעה והמצריים עובדים ליאור, ים אשר ביאור ונהפכו לדםעל המ
 )ישעיה כד(א "משל להדיוט אומר מחי אלהייא ויבעתון כומריא וכהכ עמו "ה אכה אלוה תחלה ואח"הקב

  . והדגה אשר ביאור תמות', כ וגו"על צבא המרום במרום ואח' יפקוד ה
  

  י שמות פרק ז"רש.30
 ומצרים עובדים ,ונילוס עולה ומשקה את הארץ,  לפי שאין גשמים יורדים במצרים- ונהפכו לדם )יז(

  :לפיכך הלקה את יראתם ואחר כך הלקה אותם, לנילוס
  

   פרשה ט)וילנא(שמות רבה .31
, והו מורה הן אל ישגיב בכחו מי כמ)איוב לו(ד "הה, בזאת תדע' כה אמר ה', אלהי העברים וגו' הואמרת אליו ט 

ה הוא "והקב, ו שהוא מבקש להביא רעה על שונאו פתאום מביא עליו עד שלא ירגיש בו"בנוהג שבעולם ב
הנה אנכי נוגף את כל גבולך ' ד בזאת תדע כי אני ה"הה, כדי שישוב בומתרה לפרעה על כל מכה ומכה 

  .שלח העז, בצפרדעים
  

  שמות פרק ז - מכת הצפרדעים .23

  :שלח את עמי ויעבדני‘  משה בא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר האל‘  ויאמר ה)כו(
  :בצפרדעים ואם מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את כל גבולך )כז(
בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ועלו ובאו צפרדעים  ושרץ היאר )כח(

  :ובמשארותיך
  :הצפרדעים ובכה ובעמך ובכל עבדיך יעלו )כט(
  
  שמות פרק ח.33
אל משה אמר אל אהרן נטה את ידך במטך על הנהרת על היארים ועל האגמים והעל את ‘   ויאמר ה)א(

  :על ארץ מצריםהצפרדעים 
  :ותכס את ארץ מצריםהצפרדע   ויט אהרן את ידו על מימי מצרים ותעל )ב(
  :על ארץ מצריםהצפרדעים   ויעשו כן החרטמים בלטיהם ויעלו את )ג(
  
   פרשה י)וילנא(מות רבה ש.43

ל "א,  צפרדע אחת היתה והיא השריצה ומלאה את ארץ מצריםע אומר"תני ר', ותעל הצפרדע ותכס את וגו
צפרדע אחת היתה , עקיבא מה לך אצל הגדה כלה מדברותיך ולך אצל נגעים ואהלותרבי אלעזר בן עזריה 

  .ושרקה להן ובאו
  
   הסרת הצפרדעיםמ בין פרעה למשה על" המו– 'שמות ח. 53
 ַוֲאַׁשְּלָחה ֶאת ָהָעם ְוִיְזְּבחּו ַהְעִּתירּו ֶאל ְיהָֹוה ְוָיֵסר ַהְצַפְרְּדִעים ִמֶּמִּני ּוֵמַעִּמיַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ְלמֶׁשה ּוְל ֲהרֹן ַוּיֹאֶמר ) ד(

  :ַליהָֹוה
רק ממך ומבתיך ים הצפרדעולעבדיך ולעמך להכרית ויאמר משה לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לך   )ה(

  :ביאר תשארנה
  :אלהינו‘  למען תדע כי אין כה  ויאמר למחר ויאמר כדברך)ו(
  : רק ביאר תשארנהממך ומבתיך ומעבדיך ומעמךהצפרדעים   וסרו )ז(
  :אשר שם לפרעההצפרדעים על דבר ‘   ויצא משה ואהרן מעם פרעה ויצעק משה אל ה)ח(
  :מן הבתים מן החצרת ומן השדתם הצפרדעיכדבר משה וימתו ‘   ויעש ה)ט(
  :ותבאש הארץ  ויצברו אתם חמרם חמרם )י(
  ס: ‘ולא שמע אלהם כאשר דבר הכי היתה הרוחה והכבד את לבו  וירא פרעה )יא(
  
  ן שמות פרק ח"רמב.63
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  !? ידוע כי מנהג כל האדם לבקש שתסור רעתו מיד- ויאמר למחר )ו(
  
  בתלמוד בבלי מסכת פסחים דף נג עמוד .73

 נשאו -על קדושת השם לכבשן האש [ עצמן] מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו :דרש תודוס איש רומי
 ]ועלו[ובאו + שמות ז+ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם כתיב בהו , קל וחומר בעצמן מצפרדעים

 אנו , בשעה שהתנור חם הוי אומר-  אימתי משארות מצויות אצל תנור . ובתנוריך ובמשארותיך]'וגו[בביתך 
  :  על אחת כמה וכמה-שמצווין על קדושת השם 

  
  חזקוני.83

לפי שמסרו נפשם למות על , בל לא מן התנורים ומן המשארות  א-מן הבתים ומן החצרות 
  .חזרו למקום תולדתם חיים,כמו שאמרו רבותינו.ה"מצות הקב

  
  .'שמות רבה פרשה י.93

אפילו דברים שאתה רואה אותן כאלו הם מיותרין ל היא רבותינו אמרין מהו ויתרון ארץ בכ
 וירא )בראשית א(שנאמר בעולם כגון זבובים ופרעושים ויתושין הן היו בכלל ברייתו של עולם 

ר חנינא אמר אפילו דברים שאתה רואה אותן כאלו הן "ורבי אחא ב, אלהים את כל אשר עשה
ה לנביאים "אמר להן הקב,  ברייתו של עולםמיותרין בעולם כגון נחשים ועקרבים הן היו בכלל

 אני , ויתרון ארץ בכל היא!?מה אתם סבורים אם אין אתם הולכין בשליחותי וכי אין לי שליח
תדע לך שכן שאלולי , י צפרדע"י עקרב ואפילו ע"י נחש אפילו ע"ע' עושה שליחותי אפי

 היה פורע מן המצריים ואלולי הצפרדע היאך, ה פורע מן האמוריים"הצרעה היאך היה הקב
  . 'ד הנה אנכי נוגף וגו"הה

  
  'ן שמות פרק ח"רמב. 40

שפרעה חשב אולי מערכת השמים הביאה הצפרדעים , ופירשו בשם הגאון רב שמואל בן חפני
בחשבו שאומר לו עתה  ולכן אמר אליו התפאר עלי על מצרים ומשה ידע כי הגיע עת סורם

  . ועל כן האריך למחר, להכריתם מיד
  

  'שמות רבה פרשה י.41
ה על המצריים גרם להם "המכות שהביא הקבל אמרו "זבותינו  ר- את כל גבולך בצפרדעים

המצריים אומרים עד , כיצד היה מחלוקת בין בני כוש ובין בני המצריים, שיעשו שלום ביניהם
גבול  ה,כ תחומנו כיון שבאו הצפרדעים עשו שלום ביניהם"כאן תחומנו והכושים אומרים ע

  .גבולך ולא של אחרים, שהיו נכנסות לתוכו הדבר ידוע שאין השדה שלו שנאמר את כל גבולך
  
  ז"כ' פרק ז) הפרוש הארוך(אבן עזרא שמות . 24

, )קרוקודייל(שהוא מין דג נמצא במצרים יקרא בלשון ערב אלתמסח ורבים אמרו , צפרדעים
   .ויוצא מן הנהר וחוטף בני אדם

והוא ,  והוא הנכון בעיני,שמשמיעים קולם הנמצאים ברובי הנהרות כי ה, ואחרים אמרו
  :הידוע

  
  "ויסע משה"' ד א"פרשה כ) וילנא(שמות רבה .34
ה עם האדם והוא "בא וראה כמה נסים עושה הקבפילא אומר ' תחליפא דקיסרין בשם ר' ר

ברא  אלא תוהיתה יורדת בתוך מעיו ומשרטת או כשהיא חיה פתשאלולי היה אוכל אינו יודע 
  .,ה מעין בתוך גרגרתו שהוא מוריד את הפת בשלום"הקב

  


