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בשבתות אלו אנו לומדים על יציאת מצרים, חשיבות גדולה 

"ם: אמר החידושי הרייש בלימוד סיפור יציאת מצרים, כפי ש
בסיפור יציאת מצרים כמו בהויות אביי  צריך כל אחד ללמוד"

 .)חמדת צבי שפתי צדיקים וארא( "ורבא

סיפור ( כי סגולת פרשת בא)נעם אלימלך וכתב בספה"ק 
: "ולמען יציאת מצרים להמשיך נקמה לאויבי ישראל וז"ל

 סהיות כשהקדוש ברוך הוא ברחמיו עושה נ ,תספר באזני בנך
אז נתעוררו  ,לישראל פעם אחת ונוקם להם מאויביהם

הרחמים ומועיל אפילו לעתיד בכל דור כשישראל צריכין 
נקם מאיזה שונא העומד עליהם להכבידם בעול שררה או ילה
כיון שכבר  ,אז הקדוש ברוך הוא עושה נקמה בו ,לךמ

ולמען תספר כו' אשר "נתעוררו אותן הרחמים בענין כזה וזהו 
וכשתספרו זאת תעוררו אותם הרחמים ", התעללתי במצרים

 ."וינקם לכם מאויביכם לבל יוכלו היצר לכם כלל והבן

סיפור שיש בכוח  כתבבספה"ק אגרא דכלה )פרשת עקב( ו
וז"ל: אם יארע חס יציאת מרצים לעורר ניסים על ישראל 

ם איזה צרה, יועיל כשיזכיר ויספר בנס יציאת מצרים ושלו
 שהוא כלל כל הניסים. ע"כ. 

ובספה"ק בית יעקב )מאלכסנדר( כתב על ההשפעות הטובות 
שבאו לעם ישראל על ידי מכות מצרים, ממילא גם על ידי 

את אותן השפעות  וסיפור יציאת מצרים אנו ממשיכים עלינ
כי שמעתי ממורי  ',ולמען תספר באזני בנך כו'טובות וז"ל: '

נגע למצרים  הק' מפרשיסחא זצ"ל כי נודע שבכל המכות היה
במכת דם נתרפאו כל ישראל מחולי  ,ורפואה לישראל, ואמר

מורידי"ן )טחורים(, ונשים אשר לא היה להם וסת כראוי, 
ובמכה צפרדעים נתרפאו ישראל מחולי התולעים. ואפשר 

נתרפאו ישראל  ,אשר הכביד את לבו ולב עבדיו לומר ג"כ בזה
מחולי הנפש ונתחזק אמונת הש"י בלבבם ואמונת הצדיקים, 

, ונתחזק ונשרש אמונת "ויאמינו בה' ובמשה עבדו"כמ"ש 
הש"י בלבבם ובלב בניהם עד סוף כל הדורות. וזהו למען 

 תספר באזני בנך וכו'".

 ,'ז)עקב וק דורשים את הפס (ט דברים רבה ז,)במדרש והנה 
ַהָיד " (ט"י ִתים וְּ פְּ ַהמֹּ ת וְּ תֹּ ָהאֹּ יָך וְּ ר ָראּו ֵעינֶׁ ֹלת ֲאשֶׁ דֹּ ת ַהגְּ ַהַמסֹּ

צִ  ר הוֹּ טּוָיה ֲאשֶׁ ַע ַהנְּ רֹּ ַהזְּ ה  ה'ֲאָך יַהֲחָזָקה וְּ יָך ֵכן ַיֲעשֶׁ  ה'ֱאֹלהֶׁ
ָכל ָהַעִמים  יָך לְּ םֱאֹלהֶׁ ֵניהֶׁ ר ַאָתה ָיֵרא ִמפְּ  ?ומהו "אותות"". ֲאשֶׁ

 מרי שהיו נרשמות על גופיהן דם צפרדע וכינים.רבנן א

בהקדמה לפי' בית הגדול על פרקי דרבי אליעזר )לרבי אברהם 
וז"ל: גם לא אמנע פה כתב ברודא זצ"ל נדפס וילנא תקצ"ח( 

"רבי יהודה  :מה שנראה לענ"ד בהגדה לליל פסח על המאמר
היה נותן בהם סימנים דצ"ך עד"ש באח"ב", אשר ספרים 

נתקשו בהבנתו ומה לי להאריך. ולדעתי טעות סופר רבים 
 היה נותן בהם סימנים דצ"ך.  אומרהוא, וצ"ל רבי יהודה 

וביאורו ע"ד המדרש רבתי סדר כי תבוא, מהו האותות רבנן 
כו'. אמרי שהיו המכות נרשמות על גופיהן של מצרים דצ"ך ו

בי ומעתה ישר הולך כוונת מסדר ההגדה לגירסא החדשה ר
אומר היה נותן, פי' הקב"ה נתן בהם במצרים עצמם  יהודה

 .סימנים דצ"ך

ישנם שלוש מדרגות באמונה, אמונת המח,  לפי זה יש לומר,
האדם בשכלו מבין ומשיג כי אין עוד מלבדו, למעלה מזה 

ולמעלה מזה אמונת  .אמונת הלב שכך גם חש ברגשי הלב
עשי האיברים שגם האיברים מרגישים שהבורא יודע את כל מ

 בני האדם וכל מחשבותם.

גם יהודי אשר מספר את יציאת מצרים זוכה כי המכות יהיו 
חקוקות בגופו ועל בשרו, היינו שהאמונה הבאה על ידי 
סיפור יציאת מצרים תחדור לעצמותיו, ולא תהיה אמונתו רק 
בשכל או רק בלב, אלא חקוקה בגופו עד שגופו לא יהיה 

 מסוגל לעשות נגד רצון ה'. 

הגננת, שרק המצרים שנה שוילדותנו היתה מספרת לנו ב
 הוכו בעשר מכות. היהודים ששהו בארץ גושן לא נפגעו. 

 ד( אבות )ה,וכך כותב הרמב"ם בפירוש המשניות למסכת 
ומסביר  ,עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים': 'להסביר

נסים שנעשו לאבותינו במצרים, הוא  עשראבל ה הרמב"ם:
מכות, והיות כל מכה ומכה מיוחדת  עשרנצלם מן היה

במצרים ולא בישראל ואלו הם נסים בלא ספק, ולשון התורה 
מלבד מכת בכל מכה ומכה מהם שהביא הקב"ה על המצרים 

שלא ביאר זה אלא שהוא ידוע שלא ענש ישראל אבל  הכנים
היו נמצאים אצלם ולא היו מצערים אותם, וכן ביארו 

 :ר בהם הענין, אמר בדםהחכמים, אבל בשאר המכות התבא
ראיה שהנזק היה  ",ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור"

ובאו בביתך ובחדר " :ואמר בצפרדעים .משיג אותם לבדם
והפליתי ביום ההוא את ארץ "ואמר בערוב, ", משכבך וגו'

. "וממקנה בני ישראל לא מת אחד". ואמר בדבר, "גושן וגו'
. ואמר "טומים ובכל מצריםכי היה השחין בחר"ואמר בשחין, 

. "רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברד"בברד, 
. ואמר "ויעל הארבה על כל ארץ מצרים" :ואמר בארבה

 ."ולכל בני ישראל היה אור במושבותם"בחושך, 

אומר חידוש יותר  (פרק ז' פסוק כ"ד)מצד שני האבן עזרא 
: 'ולפי דעתי, כי מכת הדם והצפרדעים והכנים היתה גדול מזה

ואלה השלש  כוללת המצרים והעברים, כי אחר הכתוב נרדוף.
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מעט הזיקו, רק מכת הערוב שהיתה קשה, השם הפריש בין 
 המצריים ובין ישראל.'

רק שהתורה , ר האבן עזרא מדקדק מלשון הפסוקיםכלומ
ההפרדה שבין ישראל למצרים: את ת ערוב מדגישה אצל מכ

ִתי  ִבלְּ יָה לְּ ֵמד ָעלֶׁ ר ַעִמי עֹּ ן ֲאשֶׁ שֶׁ ץ גֹּ רֶׁ ת אֶׁ ֵליִתי ַביוֹּם ַההּוא אֶׁ ִהפְּ 'וְּ
ַמַען ֵתַדע ִכי ֲאִני  ב לְּ ץ'. אם אכן כל  ֱהיוֹּת ָשם ָערֹּ ב ָהָארֶׁ רֶׁ קֶׁ ה' בְּ

ו רק במצרים מדוע הכתוב מתמהמה ומדגיש זאת המכות פגע
לראשונה רק במכת ערוב, הרי כבר מהמכה הראשונה הפלה 
הקב"ה בין ישראל ומצרים?! לכן סבור אבן עזרא, שהקב"ה 
הכה את המצרים בשלבים. בשלב ראשון, המכה פגעה 
במצרים ובעוצמה נמוכה יותר בישראל, בשלב השני הוכו רק 

ן, שעליו להקל מסבלם של היהודים. המצרים, כך פרעה הבי
ובלשונו: 'ומדרך הסברא עתה החל פרעה להקל מעבודת 
ישראל, כאשר ראה, שהפריש השם בין ישראל ובין מצרים 

 פחד לעשות להם רעה'. 

רבי דוד בן זמרא יוצא בתקיפות כנגד פרשנותו של  -הרדב"ז 
רדב"ז חלק ב סימן תתיג(: 'ומה )שו"ת כותב ואבן עזרא, 

שכתב הראב"ע כי מכת הדם והצפרדעים והכנים היה למצרים 
הרדב"ז סבור שאבן עזרא  אסור להאמין דבר זה' ולישראל

טועה גם בהבנת הכתובים משום, שמפורש בכל מכה, 
ת  ִביבֹּ ַרִים סְּ רּו ָכל ִמצְּ פְּ שהפגיעה היתה רק בעם המצרי: 'ַוַיחְּ

ר ַמִים ִלשְּ  אֹּ ר'. ַהיְּ אֹּ ת ִמֵמיֵמי ַהיְּ תֹּ לּו ִלשְּ ת ִכי ֹלא ָיכְּ  תוֹּ

זאת ועוד, חז"ל הבינו שלא רק שמכת הדם לא פגעה בישראל 
אלא אפילו המכות הניבו שכר לישראל )שמות רבה פרשת 

ממכת דם העשירו  'אמר ר' אבין הלוי ברבי וארא פרשה ט(:
ם כיצד המצרי וישראל בבית אחד והגיגית מלאה מי ישראל

ומצרי הלך למלאות הקיתון מתוכה מוציאה מליאה דם 
היה לוקח מישראל ת... וכשוישראל שותה מים מתוך הגיגי

 .בדמים היה שותה מים מכאן העשירו ישראל'

מכות יש לחלק בין  כי כדי לקיים את דברי האבן עזרא נראה
שבהם כמו ערוב או ברד  בעלי חיים ואנשיםשפגעו ואף הרגו 

עם ישראל לא נפגע. אולם במכות שנגרם רק צער וסבל 
גם ישראל הוכו אם כי מסתבר שזה נעשה בעוצמה  ,למצרים

 חלשה יותר.

והסיבה שגם עם ישראל נפגע מאותם מכות, שהרי נאמר 
ה רבינו עם עם ישראל  במפגש הראשון של משה שֶׁ ַדֵבר מֹּ 'ַויְּ

ָדה  ר רּוַח ּוֵמֲעבֹּ צֶׁ ה ִמקֹּ שֶׁ ל מֹּ עּו אֶׁ ֹלא ָשמְּ ָרֵאל וְּ ֵני ִישְּ ל בְּ ֵכן אֶׁ
הספורנו מבאר שהכוונה כפשוטו שלא יכלו להקשיב ) ָקָשה'.

' יהודה בן ר' :במדרש מובאאבל(  מחמת העבודה הקשה
הרי הוא אומר ולא שמעו אל משה מקוצר רוח  ,בתירא אומר

וכי יש לך אדם שהוא מתבשר בשורה טובה ואינו שמח,  ,וגו'
?! אם כן נולד לך בן זכר, רבך מוציאך לחירות ואינו שמח

אלא שהיה קשה בעיניהם  ?האל משנאמר ולא שמעו  למה
 לפרוש מעבודה זרה.'

קוע בעבודה זרה. חלפו שנים ונכנסה עם ישראל היה ש
תרבות מצרית, שהיתה מורכבת מעבודה זרה. דור צעיר 
התחנך בתוך אוירה של עבודה זרה וההרגל עשה את 

היה צורך להכות גם בישראל על מנת להבין לכן  שלו.
וזה ההבדל בין יהודי לבין גוי, גוי שמקומם אינו במצרים. 

שונה  ,לדבוק בעבודה זרהכמה מכות שחוטף עדיין ימשיך 
ו ולגרום לו תומכה קלה יכולה לנער אהדבר אצל היהודי 

 לעזוב את העבודה זרה ולהידבק בו יתברך. 

כינים היתה גם לעם  תכבזה נבוא ונתרץ את הרמב"ם שמ
מה נשתנתה מכת כינים משאר מכות בורה ישראל, ולכא

 ישראל? עם זה נפגעובש

ַבע ואמרו: " הכירו חרטומי מצרים מכת כיניםאלא אצל  צְּ אֶׁ
על ישראל מהמצריים, שעם ישראל  שונים ", ובזהאיֱאֹלִהים הִ 

ואילו , םאת העבודה זרה של מצרי ועזבידי הכרה זו 
  ארו בטומאתם. שנצריים מה

*** 

י"ז(  המכה הראשונה בעשרת המכות היא מכת דם, רש"י )ז'
כותב מה הסיבה שהמכה הראשונה היתה שנהפך היאור לדם, 

כי "ומצרים עובדים לנילוס לפיכך הלקה את יראתם ואח"כ 
 הלקה אותם". 

ולכאורה קשה, כי במכת ערוב פרק ח' פסוק כ"ב פרעה נותן 
רשות למשה להקריב קרבנות אבל בתוך ארץ מצרים ולא 

ת תועבת לצאת למדבר, ומשה מסרב משום "הן נזבח א
מתרים לעיניהם ולא יקלונו", וההסבר כיון שהיו מצרים 
עובדים לצאן. א"כ מה היה האלהים של המצרים הנילוס או 

 הצאן?

שאלה זו שואל רבינו פלטיאל אחד מהראשונים והוא מתרץ, 
הרבה וכל אחד מהן עבד את הדבר  שהיו להם אלהויות

שנצרך לו, בעלי הצאן עבדו את הצאן ואנשי האדמה את 
 הנילוס.

על פי דבריו יש לומר, הרי גם פרעה עשה עצמו אלוה ואמר: 
"לי יאורי ואני עשיתיני", ויש לומר על פי דרכו של רבינו 
פלטיאל, שאותם מצריים שהיו "עובדי ציבור" ומקבלים 

 יו רואים בפרעה את האלוה שלהם.משכורתם מפרעה ה

היינו אצל המצריים אמונתם היתה לפי ראות עיניהם, אם 
הצאן הוא האלהים, אם הפרנסה  –הפרנסה באה מהצאן 

היאור הוא האלהים, ואם הפרנסה באה  –באה מהנילוס 
 פרעה הוא האלהים.  –מפרעה 

בזה נבוא ונבאר את המדרש שאומר כי פרעה לא לקה במכת 
נאמר את מוצא מכת דם לא לקה בה פרעה הרשע, ש :דם וז"ל

מפני שלשה דברים.  ?. ולמה כן"א אל ביתווויפן פרעה ויב"
 ,אחד שבא וחזר למוטב. ועוד, שהאריך לו הקדוש ברוך הוא

שגדל משה בביתו. ועוד, כדי שיתגדל בעיני המצרים, 
ובאחרונה הוא לוקה. והוא לא חישב כן, אלא ולא שת לבו 

ונתגאה. וכיון שבאת מכת צפרדעים, אמר הקדוש גם לזאת, 
 .ובכה ובעמךו, שנאמר ברוך הוא, לא תתחיל תחלה אלא ב

ויש לומר, כי מכת דם היתה פגיעה באלהיהם ואילו פרעה 
, ממילא אין ראה ביאור כאלוה שלו אלהרגיש עצמו אלוה, ו

 כל טעם שיענש במכת דם שפגעה באלוהי מצרים.

 

 רדיו קול תבונה 

 
רדיו "קול תבונה" הוקם ע"י המרכז 

להבין ולהשכיל בניהולו של  -למורשת מרן 
ליהו דניאל אוזן, במטרה להביא הרב א

ברדיו  .לציבור תוכן תורני ברמה גבוהה
ניתן להאזין לתוכניות במגוון נושאים: 
הלכה, דיני ממונות, תנ"ך, כשרות, חינוך 

 ד.ילדים, פרשת השבוע ועו
 :לשידורי הרדיו ניתן להאזין באפליקציה 

https://play.google.com/store/apps/
 nadetails?id=com.koltvu 

  :tvuna.co.il-https://kol/ ,או באתר
 

בדרכים הנ"ל  400-12-30-08וכן בטלפון: 
ניתן להאזין גם לארכיון התוכניות )הקלטות 

 .לאחר השידור(

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koltvuna
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koltvuna
https://kol-tvuna.co.il/

