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

 

 
 ט( שמות ו' ) "שה מקצר רוח ומעבדה קשהוידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל מ"

" הקדוש לשיךאה, מבאר ה"היה "מקוצר רוח ומעבודה קשה" השבני ישראל לא שמעו אל מהטעם שהכתוב מבאר ש
שום שהם עדיין , או אולי מי ה'דברשינה ממשה  אולישבני ישראל לא שמעו אל משה משום שהיה אפשר לומר, ש

. למשהלא האמינו אולי לא שמעו דבריו, או שולכן  (ה' כאשמות " )ירא ה' עליכם וישפוטכעסו עליו כמו שאמרו "
" ולא שמעו אל משה"ועם כל זה  ,מדברי ה' שנוישום , כלומר בלי "וידבר משה כן אל בני ישראלהכתוב " אמרכן ל

רוח הת ולהם אריכתה שיגאלו מהעבדות, אלא שלא הימאמינים הם היו , כי "מקוצר רוח ומעבודה קשה"רק ה והיה ז
 . אל קושי העבודהומצורף הזמן את להמתין 

 

 ז' ו(שמות " )אתם כן עשו 'ואהרן כאשר צוה ה ויעש משה"

, "כן עשו" ואחר כך אמר "כאשר צוה ה'" הקדוש מדוע כפל הכתוב ואמר שמשה ואהרן עשו "אור החייםשואל ה"
השליחות כאשר אמר להם ה' את עשו הן? ומתרץ שכוונת הכתוב לומר שמשה ואהרן אחת מדי היה לכתוב א ולה
הדברים  אמיתותתכוונו אל במעשיהם, הם ה, . שניתבדברי ה' נוהביושהשיגו ראשית הם עשו לפי כל דרגות, שתי ב

ולא שינו דבר, וחוזר הכתוב ומעיד ואומר ה'", כאשר צוה אהרן ויעש משה ו. וכך יש להבין את הפסוק: "בשלימות
ה"אור החיים" הקדוש תירוץ נוסף ואומר ". ומוסיף כן עשו"תו להם ושנתכוון ה' בצוכלומר,  ",צוה ה' אותם כאשר"

כאשר צוה ה אחרת חוץ מאשר לקיים את דברי ה' "סיבשם משה ואהרן לא היה לשל מעשה הכל שהכתוב מלמדנו ש
)דברים " להינו כאשר צונו-א 'הזאת לפני ההמצוה  כל נשמר לעשות את לנו כי וצדקה תהיהכלשון הכתוב ", "אותם

שעל כל דיבור ודיבור . הסבר נוסף הוא שום שינויו , הוא על גוף המעשה שלא היה ב"כן עשוומה שנאמר "כה(,  'ו
היו מתעכבים  לאו, צוה ה'"כאשר " יםאומריו , בשעת מעשה ה"עשוכלומר מה שנאמר "שם שמים,  םהיו מזכיריהם 

 . דבר ה'את לצוות אותם היו נחפזים לעשות ה'  בדבר, אלא תיכף ומיד בכלות
 

 ז' י(שמות " )לתנין ויהימטהו לפני פרעה ולפני עבדיו  את וישלך אהרן"

והמטה "הקב"ה במכת הדם אמר מו ש, כ"נחש"דהיינו  "תנין"דווקא בה תפרעה היפני למשה תחלת האותות שעשה ה
לנחש ולא לשאר בהמות וחיות כגון סוס או המטה  נהפךמדוע  ,רבינו בחיישואל אך . (שמות ז' טו" )חשאשר נהפך לנ

וכן  ,שהנחש חטא והחטיא את חוה בלשוןשהמטה נהפך לנחש דווקא הוא משום הטעם ? ומתרץ ששור ואריה וזאב
לת האותות יתחלכן  (' ב)שמות ה" מי ה' אשר אשמע בקולו לא ידעתי את ה'" שאמרבזה הרשע חטא בלשון  פרעה

נו שכל המטיח דברים כלפי מעלה נדון אמצכבר ויענש על חטאו כמו שנענש הנחש, הוא ילו ש לרמוזנחש היתה ב
וישלח ה' בעם את הנחשים אחר כך "ב ו, וכת(ה 'כא)במדבר  "ובמשה יםהל-אוידבר העם ב"שכתוב ממה בנשיכת נחש 

כך פרעה הרשע מקשה את לבו ומתחזק  תלומתפ מתעקם. ועוד כשם שהנחש (ו 'כא)במדבר  "השרפים וינשכו את העם
וירא פרעה כי היתה " כתובכישראל ואחר כך חזר והכביד את לבו  אתלשלח  סכיםמ ואכובד המכות הבזמן  ,ברשעו

לעצמו קרא שפרעה הוא משום מכנה הכתוב את הנחש בלשון "תנין" ומה ש, (' יא)שמות ח "הרוחה והכבד את לבו
את מטותם בלע ן אהר מטהכשם שש, ורמז לו בזה (' ג)יחזקאל כט "התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו" שנאמר "תנין"
 . ה להבליע את פרעה וחילו בים סוףעתיד הקב" ךכ
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 (שמות ו' ז" )וידעתם כי אני ה׳"
 רבינו החיד"א ב"חומת אנך"ואילו כאן, אומר . בעבורו מי שנשתלחלאו  משלח,לשליח, או לתועלת בכל שליחות יש 

נאמר שרע לעם משום , ד מהצדדיםבטענה שבשליחות הזו אין תועלת לאף אחמשה , בא צרפתי וידאלהרב בשם 
לדבר  מאז באתי אל פרעהשנאמר "גם לך ע ור "למה זה שלחתני"שנאמר  גם לירע , (שמות ה' כב) "הרעות לעם הזה"

עתה תראה "בנוגע לתועלת לעם ישראל הטענות.  שלשהקב"ה משיב למשה על . (שמות ה' כג) "בשמך הרע לעם הזה
תועלת שנאמר  גם ליכן נודעתי ו לך לבא (שמות ו' ג)" לא נודעתי להםה' שמי "ותועלת יש  , גם לך"אשר אעשה

 ."'וידעתם כי אני ה"
 

 (יב 'ו)שמות  "'ה לפני משה וידבר"

 וידברבשום שלב שנאמר " נואמצ לא כי' ה אל דברשאין כוונת הכתוב שמשה הנצי"ב מוולוז'ין ב"העמק דבר" מבאר 
כאן העניין שהוא  בעתם על כך ההסבר הוא שמשה וג (במדבר כז' טז" )'ה יפקוד" מלבד מה שנאמר "'ה אל משה
 צערול האזין ה"הקב" ו'ה לפני" עצמו לא ברידהוא  אלא' ה אל רביד לאמשה  כאן אבל. בחזקה באולכן  צבור צרכי

 '. ה דבראת  םיומקי הולךמשה  היהלו  משיב ה"הקב היה לא אם אבל. של משה
 

 (כז' שמות " )כל המים אשר ביאר לדם ויהפכו"
ולא יכלו ", ומה שכתוב לקדמותוחזר היאור  ךכר ואח ומיד מתה הדגהלזמן קצר דם נעשה שהיאור  "חזקונימבאר ה"

והדגה אשר ביאור " משום, אלא דםהאת שלא מצינו שבקשו להסיר  ,דםלא מפני זה  "מצרים לשתות ממימי היאור
 כן. לעשות יכולים ו יכיצד ה, ואם לא חזר היאור לקדמותו "החרטומים ויעשו כן". וראיה לדבר "מתה ויבאש היאור

 

 ז' כג(שמות ) "שת לבו גם לזאת ולאביתו  ויפן פרעה ויבא אל"

  הלופעמ רצוהדם שנבין ההבדל את להבין צליח " שהתנהגות זאת של פרעה נובעת מכך שהוא הספורנומבאר ה"
דם אמתי, עד שמתו בו הדגים, להפך שנהיאור,  בטבעשנוי  אהישפעולת האל ולא ראה המכשפים,  תלולפע תלהי-א

 . באחיזת עיניםה תהישפעולת החרטומים לעומת 
 

 ה(  'חשמות ) "ומבתיך רק ביאור תשארנה הכרית הצפרדעים ממך"ל
הוא  'בדבר הלנו שדבר הששה הורות היה כדי לביאור הקב"ה את הצפרדעים השאיר " שמה שמשך חכמהמבאר ה"

המתהווים זה אצל דברים . לא כן בראשיתבימי קיימת לעולם, כמו כל הנבראים הבריאה ממשית הוא מוחשי וו ימציאות
קבע הקב"ה דבר שאינו מתקיים. לכן הם אלא לעד שהם אינם  ,כשוף ואשדים באמצעות  ,החרטומיםעל ידי 

לא  ,שהעלו על ידי שדים, החרטומיםהביאו אותם צפרדעים הנה ההבדל. והאת ישארו ביאור, להראות שהצפרדעים י
, מצריםהמ עיםלהסיר את הצפרדמצד משה אין זו גדולה ותפארת כן לם, אות חם להסירוהיה בכהיה בבית פרעה, וגם 

כיון שאותם לא היו יכולים החרטומים להסיר  "להכרית ממך ומבתיך"שלהם, לכן אמר את כי גם החרטומים הסירו 
 אלא על ידי משה.  שלא באו על ידם

  

 (כז 'טהרשעים" )שמות ואני ועמי  ' הצדיקה"

" דעת זקנים מבעלי התוספות? מבואר ב"בכל שאר המכותזה דבר כאמר א ולהברד מכת  מדוע אומר זאת פרעה לאחר
במכת הברד מתו הם הביתה אסף את בהמותיו ומי שלא  "שלח העז"אמר לו הקב"ה שההבדל הוא שלפני מכת הברד 

 בשדות ולא  ינובהמותאת ו נחהנ" שי הרשעיםואני ועמ"היטב אותי  שהזהיר "ה' הצדיקפרעה "אמר  לפיכך
 . קב"הב ןהאמירצינו ל

 

 ט' לא(שמות " )נכתה כי השערה אביב והפשתה גבעל והשערהוהפשתה "

 "?בתפלתו וסור הברד משהלא ידעתי למה נכנסו שני הפסוקים האלה במקום הזה, טרם השלים דבר : "הרמב"ןשואל 
ה' "דברי משה אל פרעה, שאמר לו קודם שתיראון ואמרתם  םהדברים אלו גאון שרב סעדיה בשם האמנם יש שתירצו 

עדיין,  "החטה והכסמת לא נכולפחות "לא ישוב לרפואה, אבל כבר זה דבר בר הוכתה הפשתה והשעורה, וכ "הצדיק
כל עשב השדה וכל העץ שבר, את הברד הכה את זה הצלתם בדבריכם. אך הרמב"ן לא מקבל את התירוץ וטוען שו
עוד והן פסדו ילא נולכן ותן כלל, או מפני קטנ צמחולא שרק מפני שהן אפילות, היה החטה והכסמת מה שניצלו ו

מה נפסד ומה  פרעהלרך להודיע ו, ואין צלהם יזיקרבים הדבר לא אפילו ירד עליהם הברד עוד ימים  ,תצמחנה. ואם כן
משה אל אזהרה של דברי אלא, מתרץ הרמב"ן שהפסוק שלפנינו הוא . הוא יוכל לראותבסור הברד שהרי לא נפסד, 

כלומר, כל זמן שהמכה פעילה אתם יראים , "תיראון" ,המכותסור  ",ידעתי כי טרם"מר להם ואמשה , ועבדיו פרעה
 ",החטה והכסמתאבל " "והשעורה נכתה הפשתהך דעו לכם "אולתכם, אסור המכה ברור לי שתשובו לאחרי את ה', אך 

לפניו, רמז למה לאבד אותם מכם אם תשובו ותחטאו  יםהל-אביד האבל יש , הזאתבמכה  "נכו לא" ,יתכםילכל ח שהן
 ה( 'ישמות )" לכם מן הברד הנשארתואכל את יתר הפלטה להם "שאמר 
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