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  הגיגים מפרשת השבוע
  )יז' שמות ז( "' בזאת תדע כי אני ה' אמר הכה"
        ))))דה של פסחדה של פסחדה של פסחדה של פסחהגהגהגהג" (" (" (" (בבבב""""ש באחש באחש באחש באח""""� עד� עד� עד� עד""""רבי יהודה היה נות� בה� סימני� דצרבי יהודה היה נות� בה� סימני� דצרבי יהודה היה נות� בה� סימני� דצרבי יהודה היה נות� בה� סימני� דצ""""

 אני כילמע� תדע " נאמר שששש""""עדעדעדעדבמכה ראשונה של סדר , "'בזאת תדע כי אני ה"נאמר  ����""""דצדצדצדצבמכה ראשונה של סדר 
פרשמ אאאא""""מהרימהרימהרימהריהההה". בעבור תדע כי אי� כמוני בכל האר�" נאמר בבבב""""באחבאחבאחבאחובמכה ראשונה של סדר , " בקרב האר�'ה

לכ� )  ב'שמות ה( "' ידעתי את הלא: "שנאמרה כחש בו' ת הומציאכפר בה פרע) א :דברי�שלשה שפרעה חלק על 
כל מקו� הוא מלוה בנמצא "א� תמצא לומר שיש אשג� מר פרעה א) ב ".'בזאת תדע כי אני ה"נאמר במכה ראשונה 
את  לשנותמר שאינו יכול או' ת הוחלק על יכולפרעה ) ג". כי אני ה בקרב האר�" : על זה נאמר,אינו משגיח בשפלי�

כל ש ואומר" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מוסי$ ה. יכול לפעול כחפצו' ה כלומר "כי אי� כמוני בכל האר�"אמר לזה , הטבע כלל
לפי ' ת הומציאאת באו לאמת , ����""""דצדצדצדצ, ותמכות ראשונשלוש . היא כנגד אות� דברי� שחלק פרעה מכות קבוצת

ש גבוה מעל כל � להורות שיהולא שפטי� ב' עשה ה� כל אי� עוד מלבדו עו� והאל אמרו שהיאור הוא שהמצרי�
היאור ישרו� אפילו ורה שמצפרדעי� ששר� היאור בכ�  ו"'בזאת תדע כי אני ה" היאורנאמר במכת על כ�  ,גבוה

 הודיע היאור כי ראוי לקדש �כל  ע"'לא ידעתי את ה"ואמר '  היה מחלל הפרעהכי ', מציאות האת דברי� המאמתי� 
 הרי שבמכה זו ג� " הואלקי�"אאצבע "בכני� נאמר כ�  ו.)חי� נגפס( הצפרדעי� קדשו הש� ברבי�ש מוכ' האת 

בשלוש ". והודאת בעל די� כמאה עדי� דמי" בר� לומר שמכה זו ממנו יתבר�יתשמו את החרטומי� הודו והמליכו 
ה משגיח כי "שי� להוציא מלב האומרי� שאי� הקבנמשגיח למטה בכל פרטי הא'  נרמז כי ה,שששש""""עדעדעדעד, מכות הבאות

לפי דבריה� הכל נכנס בערבוביא כי אי� הבדל בי� איש כיו�  ו, המי� ולא בפרטות על כל דרכי אישכללותא� על 
והפלתי ביו� ההוא את אר� " :ב בערבוביא וכתיבור בא עליה� הע�כל  לא עבדו עלאשר לקי�"אלחברו ובי� עובד 

ה משגיח על " בי� צדיק לרשע ושהקב וזה מופת חות� שיש הבדל" ערובש�גוש� אשר עמי עומד עליה לבלתי היות 
 וכ� ,תחתוני�על ה לומר שהשגחתי הפרטית ג� " בקרב האר�'הלמע� תדע כי אני "שי� לכ� נאמר ש� נכל פרטי הא

 וכ� בשחי� , מצד השגחתו יתבר� הפרטיתהיינוד " בי� מקנה ישראל ובי� מקנה מצרי�'והפלה ה" :במכת הדבר כתיב
באו לאמת , בבבב""""באחבאחבאחבאח, המכות האחרונות . הבדיל בי� ישראל למצרי��כי פל ע$ � ואשהיה האבק פורח בכל אר� מצרי

למע� תדע כי אי� " בבבב""""באחבאחבאחבאח סדר נאמר במכה ראשונה של �כלשתי רשויות שיש פרעה טע�  ש,באר�' ת הויכולאת 
�נראהכו אחר לוה"א מכלל שפרעה טע� שיש עוד ,ת איזו רשות אחראי�, "אי� עוד מלבדו"לומר כ" כמוני בכל האר

 מסתמא היו הברדכי ברדת , אור השמשו את מנעבאות מכות ההש ועל מזל טלה והשמש כי מצינו ששלאת טע� ז
עי�ויכס את " : ובמכת הארבה כתיב,השמי� מתקדרי� בעבי� עד שלא יכלו לראות השמש כל זמ� ירידת הברד

�,בלילהשהיתה וש� וכ� מכת בכורות  וכ� במכת הח"ותחש� האר�"היינו השמש כי היא עי� האר� לפיכ� ד "האר
"אשר לא היה כמוהו" נאמר בברד �כל  על השמש ומזל טלה שכח� ג� כ� גדול עפרעהשטע� כנגד מה וכל זה ראיה 

 וכל שכ� מכת "כי אי� כמוני בכל האר�" וכל זה מופת למאמר "כמוהולפניו לא היה ארבה " :וכ� בארבה נאמר
  ". כי אי� כמוני"ה בכור לכל המזלות ולשו� הכתוב מוכיח האומר  שהוא סימ� להכנעת מזל טלותבכור

  

   )יט' שמות ח("  פדת בין עמי ובין עמךושמתי"
לעומת זאת , שעבודעוד אחריה אינה גאולה מחלטת אלא יש  מפני שגאולת מצרי� וווו""""ואואואוא ה האות  חסרפדתפדתפדתפדת המלב
, בכתיב מלא פדותפדותפדותפדותאת המילה מצא נ עולמי� אי� שעבוד אחריה כי א� תשועתשהיא גאולה ש, לבואגאולה העתידה ב

)רבנו בחיי(              . )תהלי� קיא( " שלח לעמופדותפדותפדותפדות: "נאמרש, ו"בוא

לא , "יהיה האות הזה", הידאולה העתבגכלומר  ,"למחר: " מוצא רמז לדבר מסיומו של הפסוקרבי דוד מלעלוברבי דוד מלעלוברבי דוד מלעלוברבי דוד מלעלוב
   . "למי�תשועת עו" יהיה מלא ושל� הפדותהפדותהפדותהפדותשכ� " פדתפדתפדתפדת"מהמילה  ו"אחסר האות ות
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

 ) ט' שמות ו( " מקוצר רוח ומעבודה קשהולא שמעו אל משה"

". והוצאתי אתכ� מתחת סבלות מצרי�: "יציאה ממצרי� שנאמר, ראשית: משה בא ומבטיח לע� ישראל שני דברי�
מקוצר רוח  לא שמעו אל משה"א� בני ישראל  ".והבאתי אתכ� אל האר�: " שנאמרהבאה לאר� ישראל, ושנית

על לשמוע הוא אשר יחפצו הנמצאי� בצרה שכל קשי יו� כ� של דרש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה. "עבודה קשהומ
הוא " לא שמעו אל משה:"מה שולכ� . ות והצלחות נפלאותילשמוע הבטחות עתידאי� לה� ראש מצרת� ו� אתיצי

 ישראלבני  אהר� ויצו� אל משה ואל  אל'וידבר ה: "ולכ� אומר הכתוב בהמש�". והבאתי אתכ� אל האר�: "רק על
 . ולא נזכר עניי� ההבאה לאר� ישראל, בלבד)יג' שמות ו(" ישראל מאר� מצרי� בני פרעה מל� מצרי� להוציא את ואל

  

  )יד' ושמות (" אלה ראשי בית אבותם" 
, �הלכבד ולהערי� את מנהיגיהוא טבע� של הבריות , אלא? את יחוס� של משה ואהר�כא� ופרט הכתוב חזר דוע מ

  תכונת עד שמייחסי� לה� פו של דבר שמדובר באנשי� בסוה� עד ששוכחי� , בהערצה כה רבה, בעלי המופת
התורה   תרזוח, להות"ייחסו למשה ולאהרו� תכונות אש, זוהטעות את הישראל ע� למנוע מלכ� על מנת . להות"א
אלה שומודיעה , � משה ואהר�הוא הל', התולדת� ומוצא� של שליחי את , מצרי�מ הגאולהלפני סיפור מזכירה ו

  )"חזקוני"רבי שמשו� רפאל הירש  על פי ה(       . ה� בני עמר� ויוכבד לוקי ישראל"א' המדברי� אל פרעה בש� ה
  

   ) י'זשמות (" ויהי לתניןולפני עבדיו  לפני פרעה ווישלך אהרן את מטה" 
חשב את  ,לפי המדרש, פרעהוג� . )'זקאל כטיח( "התני� הגדול הרוב� בתו� יאוריו"פרעה מכנה את יחזקאל הנביא  

ה "הקבשל  ומטה בידהוא רק אלא , אינו תני�פרעה כי אהר� לוכעת בזה שנהפ� המטה לתני� מודיע . עצמו אלוה
ישוב , התני�, ג� פרעהכ� , נהפ� לתני� בעת הצור�ר שואכעת ביד אהר� נמצא מטה אשר ה וכמו, ת בישראלד)ְרִל

  )חת� סופר(                  .  האמיתי יבלע את כל כוחו של התני� הגדול'ה  ומטה,ע� יבש הלהיות מטשל דבר בסופו 
  

  )טז' שמות ז(" להי העברים שלחני אליך-א'  אליו הואמרת"
 לומר עמואת והיה מטעה , עשה עצמו אלוהפרעה ש, ) ג'יחזקאל כט( "לי יאורי ואני עשיתני" :פסוקבמדרש נאמר על ה

כל חי והיה עי�  מתדר� נסתרבהיה יוצא בהשכמה לכ� ו, כלומר אינו צרי� לעשות צרכי�, אינו מוציאכי הוא מכניס ו
ואמר אליו , מקו� גניבתו ומסתורו מכל חי לאל פרעה א'  מההשליחותבאה כ� לו, ) ז'ר ט"שמו(עושה צרכיו ביאור 

נה והנמצא אתה בו  מקו�את הי  לדיעהו' כלומר ה, "שלחני אלי�"זה אשר  הוא "להי העברי�"א' ה"תחילת דבריו 
  )אור החיי�( . גילה קלונו לעבדיו' הכי , ג� בושת גדולה לפרעהבזה ויש , "א� יסתר איש במסתרי�"יודע ' ל� אות כי ה

  

  )ו-ה' שמות ח(" ויאמר למחר ויאמר כדברך... ויאמר משה לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לך"
פרעה , וכא�, מידהצרה בקש שתסור  הוא מעוניי� להשתחרר ממנה שימצופה מאד� שנמצא במצוקה ונשאל מתי

 השמי� מערכתשפרעה חשב אולי ,  ופירשו בש� הגאו� רב שמואל ב� חפני?מדוע, "למחר"דוחה את הסרת המכה 
משה ולכ� אמר אליו ו הצפרדעי� סורשי ,מדר� הטבע, עתה ההצפרדעי� על מצרי� ומשה ידע כי הגיעאת הביאה 

למתי "אמר משה ונכו� בעיני כי בעבור ש. ועל כ� הארי� למחר,  מידלהכרית� בחשבו שאומר לו עתה "ליהתפאר ע"
 ויאמר",  קצרזמ�ולכ� נת� לו ,  עקב הקושי להסיר את הצפרדעי�זמ�הארכת ביקש משה חשב פרעה כי , "אעתיר ל�

  )�"רמב(        . יסורו עד למחראחרי שלא בקשת שיסורו מיד לא ,  כ� יהיה"כדבר�"משה ענה לו א� , "למחר
  

  )  יד'טשמות (" תיומגפ כל  אתלחושכי בפעם הזאת אני " 
, באשבאשבאשבאשנפרע מהרשעי� בסדו� . ומי�ומי�ומי�ומי� רוחרוחרוחרוח ,אשאשאשאש :מהרשעי� וה�הוא נפרע  שעל יד� ,כוחות, שלשה לגיונותה "יש לקב

מכת ברד וכא� ב. רוחרוחרוחרוחבבבבנפרע מהרשעי� על ידי שהפיצ� דור הפלגה בו, במי�במי�במי�במי�ה נפרע מהרשעי� "הקבמבול דור הב
הרי  "ויהי קולות" ,אשאשאשאשהרי לנו " רדאש מתלקחת בתו� הבו", מי�מי�מי�מי�הוא הברד עצמו . שלשת� יחדה ב"השתמש הקב

   )א מוילנא"הגר(                     ." מגפותיכלכלכלכל" :שאמרי כוונת הכתוב הוזו. רוחרוחרוחרוחלנו 
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