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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ו' ושמות ) "'אמור לבני ישראל אני ה לכן"

את  ,המציאותאת ן אני הוא הנותכלומר , "'אני ה"ה מבקש ממשה למסור לעם ישראל "שהקב" ספורנו"אומר ה
אתכם מתחת סבלות  והוצאתי. "טבעקצת את השאשנה אותם ממצרים לאחר  אוציאזה כח וב, ה לכל הנמצאותוההו

ממצרים ביום צאתכם ש, "והצלתי. "השעבודמהם ישקוט על מצרים מיום התחלת המכות בישר להם ש, "מצרים
ביום ' ויושע ה"באמרו הכתוב כמו שהעיד , בטביעת המצרים בים, "וגאלתי. "השעבוד הכללי מגבולגם תצאו 
 . בורחיםעבדים דר של בגד מות המשעבדים לא היו עו אחרלכי , "ההוא

 

 (ט' שמות ו)" רוח מקוצרולא שמעו אל משה "
 ראוקולזה , לא היו בני תורההקדוש שהסיבה שבני ישראל לא שמעו אל משה היא משום שהם " אור החיים"מבאר ה
את ישראל בני טעם נוסף הוא שלאחר שבא משה ובישר ל. אדםהת לבו של ה אביכי התורה מרח "קוצר רוח"הכתוב 

 שיעור הרגילשאמנם היה כפי השעבוד ה לאחזרו עת כאשר וכ, נפשם ורוחם התחיבם ותרחב להבשורת הגאולה 
 . ולא שמעו אל משה העם רוח הקצרממנו אף על פי כן ואולי פחות 

 

 (כז-כו 'ושמות )" הוא משה ואהרן... להם' הוא אהרן ומשה אשר אמר ה"

 (י"רש)" מלמד ששניהם שקולים, ויש שמשה קודם לאהרן, יש מקומות שקודם אהרן למשה"
לומר ה הדעת נוטה תולכן הי, (ב' ות ושמ)" ים אל משהקל-וידבר א" כמו שכתוב, לבדבמשה  לה דיבר א"ידוע שהקב

הוא אהרן ומשה אשר אמר "אמר הכתוב  ,"קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר , לפיכך, שמשה גדול מאהרן
מי , מצד שני. זההין ימשה לענלאהרן שקול בכל זאת היה , בלבד היינו אף על פי שהדיבור היה אל משהד, "'ה

ואהרן אחיך יהיה " (א 'זשמות )ב ווכת, (ל' שמות ו) "הן אני ערל שפתים"ר כי משה אמ, בלבד אהרןהיה אל פרעה שדיבר 
הם המדברים אל פרעה הוא משה "לכן אמר הפסוק , שאהרן גדול ממשהלומר ה הדעת נוטה תין זה הייולענ, "נביאך
 . ויםוין הדיבור אל פרעה היו גם כן שניהם שיהיינו לענד, "ואהרן

 

 (א' זשמות )" לקים-אנתתיך  ראה"
משום שהוא יותר גדול  אם הוא לא ישמע על ידי פרעה ה לומר למשה שלא יחשוש"מסביר שכוונת הקב רבינו בחיי

ניב "לשון מ "נביאך", יהיה המדברהוא כלומר  "יהיה נביאך אחיךאהרן "אזי  בקשת על אהרן אחיךשה ומ. מפרעה
 לי יאורי"עצמו אלוה שנאמר את שה עפרעה ש "לפרעה לקים-אראה נתתיך "כתוב ההסבירו את ל "זחו". שפתים

אינו כלום הריני עושה לו שהוא  ודיעת אלוהעצמו את שהוא עושה כנגד מה ה "הקבאמר , ('יחזקאל כט)" ואני עשיתיני
 . אותך אלוה עליו

 

  (כו 'טשמות ) "לא היה שם ברד... ןרק בארץ גש"
זה כדי מצריים שיסברו שהב לאת להטעות כדי במכוון ה תהיהעובדה שלא היה ברד בארץ גושן  "משך חכמה"לפי ה

 דברבארץ גושן שלכן לא היה ', הלו זבחשבר למצרים אחרי דמהישובו משאחר שיהיה לבני ישראל פירות לאכול ל
 . י שישראל יאכלו מפרי העץדכ
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  (ז' שמות ו)" ם המוציא אתכם מתחת סבלות מצריםיכקל-א' הוידעתם כי אני "
ולא היינו צריכים את הנוראות , "למה החליתנו להרפא"ה "ישראל לבורא בטענה לקב םיכולי שהקדו "אלשיך"לפי ה

זאת היתה תלונת משה במדרש של "זחכמו שאמרו . תגלה את עשו או את ישמעאלש היהיותר טוב כי ו ,נצלילה
לעם והייתי  ולקחתי אתכם לי"בא הכתוב ואומר ? ישמעאל ואעשו גלה ולא גלו מדוע דווקא ישראל  ה"לקבתמיד 

לי לעם להיות כדי לזכות  ותיקל-אותכירו את גדולתי את ובמה תדעו . לא לעשוולא לישמעאל ו, "יםקל-לכם לא
 המוציא' וידעתם כי אני ה"וזהו , היותי המוציא אתכם מארץ מצריםכם את אם לא בראות, יםקל-ושאהיה לכם לא

 . וח הגדול הזהוערך הריחס לב, קליהיה הגלות של צער הכל  ,זהבאופן כ. "אתכם מארץ מצרים
 

 (יא' זשמות )" כן בלהטיהם מצרים חרטמי הם גם ויעשו"
הם מעשה " להטיהם"ש :(סנהדרין סז)ל "מביא את דברי חזו" לטיהם"לבין " להטיהם"את ההבדל בין  מסביר ן"הרמב

. (יח 'וקתהלים ) "להבה תלהט רשעים", (ד 'תהלים קד) "אש לוהט"מגזרת היא ו, על ידי מלאכי חבלהשנעשים כשפים 
ם שולא דע ולא יבוערת בו והוא מלהטת באדם וש, אשהמלאכי , לוהטיםהנעשים על ידי הוא שכשפים אלו  יןיוהענ

 ל"חז אמרו (ג 'חשמות )" בלטיהם" אבל. (יז 'ב ו"מ) "את עיני נער אלישע והנה רכב אש וסוסי אש' ויגל ה"כענין , על לב
, בלט באיםכי השדים , (כב 'א יח"ש)דברו אל דוד בלט "ככתוב , "לט"ה לימהוהמלה נגזרת מ, שדים שהם :(סנהדרין סז)

כי חכמי ההשבעות ואסיפת השדים , "לחכמים ולמכשפים"הכתוב שאמר מה  וזה, רגשמומאויר שאינו גופם בנוי כי 
לשון מצרי או מילה בהיא " חרטומים"ולפי האבן עזרא . ל את שניהםלוכ" חרטומי מצרים"ו, וזקניהם ראשיהםהיו 

כי , "בעצמותהנחרים ", "טמי" "חר"מהמילים  מורכבתהארמית בהיא מלה  (ח 'בראשית מא)י "ולפי רש, כשדילשון ב
 :(סנהדרין סה) "ידעוני"ין שהזכירו ביכענ, מתים או בעצמות חיותבעצמות הכישוף היא אומנות רוב כידוע 

 

 (יב' שמות ז) "םויבלע מטה אהרן את מטות"

 .(שבת צז) "חזר ובלע כולן לאחר שנעשה מטה"
 הבל המה מעשה"נחש בהערימו ששל המצרים ערמתם  כלשלרמוז בא ין יענשה "דראש דו"א ב"רבינו החידמבאר 

לענות ולכלות ישראל ו התחכם למושיען שללם יהלותיוכל השתדלותם ועל, "וכל חכמתם תתבלע", "תעתועים
כל שרמז הרומז  ,הנחשים אשר עשו בלטיהםאת מטה אהרן את בלע ז זולרמכדי ו, חכמתם הבל הבלים וכל, ישראל

 . ולא יועילו ולא יצליחו "ארץתבלעמו " מחשבותם בערמות הנחש
 

  (יא 'טשמות )" מוד לפני משהעולא יכלו החרטומים ל"
ולא היה כח , ובושו מפנישהם  שוםשמה שלא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה הוא מ" משך חכמה"מבאר ה

כבר חלה למרות שו, שןסמוך לפלטין של פרעה ולא בארץ גומשה שחין על משה אף שהיה את הבלהטיהם לעשות 
לא יכלו את ובכל ז. חול עליו שניתלשחין הת מכו היתה מצורעת כשלג ונוח לדשישכתוב  הממהצרעת משה ב

רבא מהם התחילה מכת השחין וכמו דוא, דולכן נכלמו מפניו מא, לשחיןשל משה בשרו את להפוך החרטומים 
 . בחרטומיםהיה השחין ששאמר 

 

 (יד 'ט שמות)" כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותי"
 (י"רש" )מכאן למדנו שמכת בכורות שקולה כנגד כולן"

חנוכת "רבי העשיל בתרץ מו? מכת ברדהכתוב מדבר כאן בלא י למכת בכורות ה"שואלים כולם איך הגיע רש
י "פירש רשו "את עמי הנה אנכי הורג את בנך בכורךאם מאן אתה לשלח "י על הפסוק "ברשומובא  "התורה

אלא ללמדך שהיא קשה  ?בה להפחידם תחלהאם כך מדוע פתח , בסוף המכותבאה שמכת בכורות שהכוונה היא ל
את כל "ב וכתשהרי הכתוב מדבר בנוגע למכת הברד ו, מכאן מוכח שמכת בכורות קשה מכולם ביחד. מכולם ביחד

 ברדהבמכת את פרעה בתחילה  פחידה צריך לה"הקבהיה , אם כןאבל  .קשה מכולןמכת הברד ללמד ש "מגפותי
מכת פילו ביחס לקשה מכולן אה אמכת בכורות הישלומר ינו צריכים אנו אלא על כרח. היא שקולה ככולםשהרי 

על י כאן "דברי רשניתן להבין את לפי זה . ברדהבכורות תחילה ולא במכת כך מזהיר כתוב במכת ברד משום ה
 ?תחילההכתוב לא פתח בה ולשאלה מדוע , המכות ברד שקולה כנגד כלהלהורות שמכת  "את כל מגפותי"ב וכתה

 . כנגד מכת ברדאפילו שמכת בכורות היתה שקולה כנגד כולם  םמכאן למדישמתרץ 
 

  (כו 'טשמות ) "לא היה שם ברד... ןרק בארץ גש"

זה כדי מצריים שיסברו שהב לאת להטעות כדי במכוון ה תהיהעובדה שלא היה ברד בארץ גושן  "משך חכמה"לפי ה
 דברבארץ גושן שלכן לא היה ', הלו זבחשבר למצרים אחרי דמהישובו משאחר שיהיה לבני ישראל פירות לאכול ל

 . י שישראל יאכלו מפרי העץדכ
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