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ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )יז' זשמות ( " אנכי מכה במטההנה"
והכל הגיע לה�" מדה כנגד מדה"ה על המצרי� היו ב"שהביא הקבעשרת המכות  אחת מטוע
 שכל" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

"לי יאורי ואני עשיתני"שאמר אה לפרעה כעונש על  במכת היאור ,מכת הד�: ה ולע� ישראל"כתגובה על יחס� לקב
לבטל המצרי�  רצושבאה כעונש על זה  מיתת הדגי� ,ליאורשל ישראל השלכת הבני� ר ובבעכעונש  ו) ג'יחזקאל כט(

 ואמר 'על אשר כחש בהה לפרעה כעונש  בארדעי�צפמכת ה". וידגו לרוב בקרב האר " יעקב ברכתאת מישראל 
וזה שדווקא , פי שמובא במדרשכ', ה ומסרו נפש� על קידוש 'באו הצפרדעי� שידעו את הלכ
 " 'לא ידעתי את ה"

צד יאור יש בשהמצרי� טענו  כי "י
 כמאה עדי� דמיהודאת בעל ד"הוא משו� שצפרדעי� האות
 את היאור שר  
עבודה קשה אד� שעובד שכל וידוע , משו� שהעבידו את ישראל בעבודה קשה� מצריה  עלה באכני�מכת ה .אלהות
הוא משו� כני� נעשה עפר האר  שה ז ו,והתחממות הגו#מאמ  מלא כני� הבאי� מהזיעה המצויה מתו" ההוא 

את  הביא עפר האר  
כל זיעה והכני� עאת הלה� � שגרזה א ועפר האר  והבהיינו עבודת� היה בשדה דשעיקר 
רשישראל שנמשלו לחיות כמו שפיני באת עבדו ישה� י שנפמ� מצריה  עלה באערובמכת . הכני� ג� על המצרי�

הקימזאי
 חיה הסיבה היא ש היה ערוב לאבכל אר  גוש
 מה ש ו) יט'שמות א( "כי חיות הנה"י על פסוק "רש
החליפו  עתכ ו�מצרילאנשי מקנה בבוא� היו שהשבטי� משו�  המצרי� � שלהיבמקנהכתה  דברמכת ה. לחבירתה

וימת כל : "ומשו� כ" נגר�מקנה שלה� הנפסד גר� הדבר ש וממילאלבני� בחומר וב הת� בעבודואומנהמצרי� את 
מבעליה
 על כ
 הוכו בשחי
 שראל י נשותאת הפרישו משו� שה� � מצריה  עלה באשחי
מכת ה". מקנה מצרי�

מכת . לקה בשחי
 שהתשמיש קשה לופרעה ל ש"זחרשו ד ו" את פרעה'וינגע ה: "כתובשו שהתשמיש קשה לו כמ
 אשר אשמע 'מי ה: "בקול ואמרפרעה על אשר חטא וזה לאזנו לפרעה קולות שמיע ה מ"במכה זו הקב ברדה

 חוצב להבות ' קול ה... על המי�'קול ה"את קולו ' השמיעו ה כ
 ל ע'לשמוע בקול הפרעה שלא רצה כיו
  ו,"בקולו
ה  באארבהמכת ה. בעל כורחו' קול האת  שמע עתהטוב ה נומרצו ' לשמוע בקול ההשא� לא רצלפרעה  לומר "אש
עליה� המצרי�  ואמרו ) יז'בראשית כב( "והרבה ארבה את זרע": "את הברכהשרצו לבטל מישראל משו� � מצריה על
"  כדי ארבה לרובובאו: "כתובבוי כיעל הרג�  ארבה משמש לשו
משו� שארבה ה "הקב שלח עליה� 
כל "ירבה
 פ"
גרמו לישראל להצפי
 משו� ש� מצריה  עלה באחש"מכת ה. ) כג'ירמיה מו( "כי רבו מארבה: "בוכתעוד  ו) ה'שופטי� ו(

כל מעשיה�  את ועשילדות יהממשו� שוכ
  "'במחשכי� הושיב� ה" 
כל את בניה� בחש" כמו שהצפינו את משה ע
משו� � מצריה עלה  באבכורות מכת. )סוטה יא(מובא בגמרא נבלעו בקרקע בחש" כעוד משו� שילדי ישראל  ו,בחש"

   ". ישראלי בכוריבנ"ישראל המוגדרי� את שרצו לאבד 
  

   )כג' שמות ח(" לוקינו כאשר יאמר אלינו-א' דרך שלשת ימים נלך במדבר וזבחנו לה"
לוקיכ� $א' לכו זבחו לה: "במצרי� כמאמר הכתוב' מדוע לא קיבל משה את עצתו של פרעה לזבוח קרבנות לה

לא קרבו "לפי הגמרא שאומרת " מש" חכמהמש" חכמהמש" חכמהמש" חכמה"מתר  ה? "כאשר יאמר אלינו: "ומה הכוונה לתשובת משה? "במצרי�
ואינו ' שזהו קרב
 שמוקרב כולו לה, "עולות" כלומר עד אז כל הקרבנות שהקריבו היו .)זבחי� קטז(" בני נח רק עולות

' שזהו קרב
 שחלקו מוקרב לה" שלמי�"ואלו הקרבנות שנצטוינו להקריב כעת ה� קרבנות , נאכל על ידי המקריב
כלומר קרבנות מסוג " כאשר יאמר אלינו"לכ
 אמר משה לפרעה שאנו נזבח קרבנות , וחלקו נאכל על ידי המקריב

חלק מהקרב
 נאכל הרי שנאכל את תועבת מצרי� " שלמי�"וכיו
 שב, "שלמי�"ינו דהי, אחר ממה שאתה מכיר
  ?לעיניה� הא� לא יסקלונו
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ג' שמות ז(" ואני אקשה את לב פרעה"
:  שקושי הלב הזה של פרעה נרמז למשה עוד בתחילת נבואתו כאשר נתקל בסנה הבוער שכתוברבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחייאומר 

במחזה זה ממשיל הכתוב את ריבוי הצרות והמכות לאש , )ב' שמות ג(" וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אכל"
ה להקשות את לבו של פרעה "וכבר אז נרמז למשה שעתיד הקב, בקו  שהוא הסנהואת פרעה הרשע ממשיל הכתוב 

: מתו" מראה זו של הסנה' וזוהי הסיבה שאמר לו ה, שלא יכנע מפני המכות כש� שהסנה איננו אכל מפני האש
  . )י' שמות ג(" ועתה לכה ואשלח" אל פרעה"
  

  )ד' שמות ז(" במצריםידי  ישמע אלכם פרעה ונתתי את ולא"
ה מיותר כיו
 שבפסוק הקוד� הרי ז" ולא ישמע אליכ� פרעה: "מדוע אומר הכתוב, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"קשה ל
מבאר ? "ונתתי ידי"עוד קשה לרבנו מה כוונת הכתוב ? "לא ישמע"אזי ודאי ש" ואני אקשה את לב פרעה: "נאמר

ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את : "הקדוש שכוונת הכתוב היא לומר שבתחילה אמר הכתוב" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה
עדיי
 יוסי# פרעה הרשע על חטאתו פשע ולא ירצה , ופתי� בפרעהה מ"להודיענו שג� לאחר שירבה הקב, "אותותי

ה "לכ
 מודיע הקב, ) כח'שמות י(" אל תוס# ראות פני: "כפי שאכ
 היה שאמר פרעה למשה, לשמוע עוד שליחות מכ�
 דהיינו מכת, "ונתתי את ידי", את ידו במצרי�' ומיד אחר כ" ית
 ה, למשה שבהגיע הרגע הנתו
 תדע שזהו הגבול

אני ולא מלא" אני ולא : "כפי שאנו אומרי� בהגדה של פסח, בידו ממש, כביכול', כלומר מכה זו יעשה ה, בכורות
. ובאמצעות מכה זו תיכ# ומיד אוציא את צבאותי מאר  מצרי�, ה בכבודו ובעצמו"אלא הקב" שר# אני ולא שליח

כ
 דברת : "שמיד השיבו משה"  ראות פניאל תוס#"הסבר זה ג� מסביר את תשובת משה לפרעה כשאמר לו פרעה 
ה פע� נוספת "וא� יאמר לו הקב?  ותמה על משה רבנו על מי סמ" לומר זאת לפרעה, "לא אוסי# עוד ראות פני"

אמר למשה שכאשר שיגיע ' כי הרי ה, פירשנו מובנת תשובתו של משהאלא שלפי מה ש? מה יענה" ל" אל פרעה"
ה את ידו במצרי� במכת "פרעה למדרגה כזו שימא
 לשמוע את דבריה� זה הוא הסימ
 שהגיע העת שבה ית
 הקב

הרי בזה שלל את השמיעה שלא ישמע " אל תוס# ראות פני: "לכ
 כשאמר לו פרעה, הבכורות ויוציא את בני ישראל
  ". כ
 דברת לא אוסי# עוד ראות פני": "תיכ# אמר לו משה, ת דבריה� ואפילו לראות את פניה� אסר על עצמועוד א

  

   )ז' חשמות ( " וסרו הצפרדעים ממך ומבתיך"
הצפרדעי� מפרעה את לגמרי נו להסיר משה רבשל  והועילה תפלת ,במכת הצפרדעי� ,כא
 ש"חפ  חיי�חפ  חיי�חפ  חיי�חפ  חיי�"היי
 מצ

לא הועילה תפלתו להסיר את , כשהתפלל משה בעד הע� )'במדבר כא(השרפי� והנחשי� בפרשת אילו ו, ומעבדיו
כפי , ויחיושר# הנשוכי� יסתכלו בכדי ש, שר# על נסאת הלשי� משה היה צרי" אלא ,  את הע�הנחשי� הממיתי�

תרופה חו  א ונית
 למצבעיה לכל ששדבר זה בא ללמדנו  "חפ  חיי�חפ  חיי�חפ  חיי�חפ  חיי�"הומר א ?מדוע, )ראש השנה כט(ל "חזשדרשו 
 . על האד�עומד ומקטרגהוא ו להסירנית
  אל 
 הרענברא מלשושהמקטרג את ו, לשו
 הרעאשר בעיה הנובעת ממ

לכ
 לא הועילה תפלתו , "קי� ובמשהול$בא" הע� ושדברכעונש על , הרע
 ומכיו
 שעונש השרפי� בא על עו
 לשו
    .ה עצה אי" לרפא את הנשו" מהנחש"אלא נת
 לו הקב, של משה להסיר� לגמרי

  

  )ג' שמות ט(" הויה במקנך אשר בשדה' הנה יד ה"

""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר ? ומה ע� המקנה אשר בבית, מדוע מכת הדבר פוגעת רק במקנה אשר בשדה


 
 שהיות שרעיית הצא

 לכ
 מסתבר לומר )לד' בראשית מו(" כי תועבת מצרי� כל רועה צא
: "צרי� שנאמרהיתה עבודה שהיא תועבה למ
למעט בעת הצור" להשתמש בסוסי� לרכוב ובחמורי� , שהמצרי� היו מפרישי� את המקנה בדר" כלל מ
 הערי�

, וכנראה היה המקנה של המצרי� רחוק ממצרי� ורעה בשדות שעל גבול אר  גוש
 שבה ישבו בני ישראל. למשא
: וזה הסיבה שהוצר" הכתוב לומר, ואפשר שהתערב במקו� המרעה המקנה של מצרי� ע� המקנה של ישראל

  ". בי
 מקנה מצרי� ובי
 מקנה ישראל' והפלה ה"
  

    )לב-לא' טשמות ( " נכו כי אפילת הנהלאוהחטה והכסמת  ...והפשתה והשערה נכתה"
ואומר  עשירי� הלערמז מדבר ה,  שבתבואההקשי�החלקי� ה� " והפשתה והשעורה"ש "ות אפרי�ות אפרי�ות אפרי�ות אפרי�העוללהעוללהעוללהעולל"ב מבואר 

נו הרכינכנעו ו ה�, "אפילות", המו
 הע� לי� ערמזמ ה"החטה והכסמת"אבל . לכ
 נשברו, ה� לא רצו להיכנעש
  . מתכופ# אינו נשברשבר ללמד" שד, "לא נוכו"משו� כ" ו, �ראש
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