הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org

פרשת בא תשע"ט
בעניין הארבה
רש"י

שמות פרק ט

עֹודָך ִמ ְסּתֹולֵ ל בְ עַ ִמי לְבִ לְ ִּתי שַ לְחָ ם( :יח) ִהנְ נִי ַמ ְמ ִטיר כָעֵ ת (יז) עודך מסתולל בעמי  -כתרגומו כבישת ביה בעמי ,והוא
(יז) ְ
מגזרת (ישעיהו יא טז) מסלה ,דמתרגמינן אורח כבישא,
מָ חָ ר בָ ָרד כָבֵ ד ְמאֹד אֲ שֶׁ ר ל ֹא הָ יָה ָכמֹהּו בְ ִמצְ ַריִם ל ְִמן הַ ּיֹום
ובלעז קלקיי"ר [לכבוש] .וכבר פירשתי בסוף ויהי מקץ כל
ּוָסדָ ה וְ עַ ד עָ ָּתה( :יט) וְ עַ ָּתה ְשלַח הָ עֵ ז ֶׁאת ִמ ְקנְָך וְ ֵאת כָ ל
ִה ְ
תיבה שתחלת יסודה סמ"ך והיא באה לדבר בלשון מתפעל,
אֲ שֶׁ ר לְָך בַ שָ דֶׁ ה כָל הָ ָאדָ ם וְ ַהבְ הֵ מָ ה אֲ שֶׁ ר יִ מָ צֵ א בַ שָ דֶׁ ה וְ ל ֹא
נותן התי"ו של שמוש באמצע אותיות של עיקר ,כגון זו וכגון
יְתה וְ י ַָרד ֲעלֵהֶׁ ם הַ בָ ָרד וָמֵ תּו( :כ) ַהּי ֵָרא ֶׁאת ְדבַ ר
י ֵָאסֵ ף הַ בַ ָ
(קהלת יב ה) ויסתבל החגב ,מגזרת סבל( ,במדבר טז יג) כי
יְקֹוָק ֵמעַ בְ דֵ י ַפ ְרעֹה הֵ ִניס ֶׁאת עֲבָ דָ יו וְ ֶׁאת ִמ ְקנֵהּו ֶׁאל הַ בָ ִּתים:
תשתרר עלינו ,מגזרת שר ונגיד( ,דניאל ז ח) משתכל הוית:
(כא) וַאֲ שֶׁ ר ל ֹא שָ ם ִלבֹו ֶׁאל ְדבַ ר יְקֹוָק ַו ַּי ֲעזֹב ֶׁאת עֲבָ ָדיו וְ ֶׁאת
(יח) כעת מחר  -כעת הזאת למחר ,שרט לו שריטה בכותל
ִמ ְקנֵהּו בַ שָ דֶׁ ה :פ (כב) וַ ּי ֹאמֶׁ ר יְקֹוָק ֶׁאל מֹשֶׁ ה נְטֵ ה ֶׁאת י ְָדָך עַ ל
יהי בָ ָרד בְ כָל ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ָריִם עַ ל הָ ָאדָ ם וְ עַ ל הַ בְ הֵ ָמה וְ עַ ל למחר כשתגיע חמה לכאן ירד הברד :הוסדה  -שנתיסדה וכל
הַ שָ מַ יִם וִ ִ
תיבה שתחלת יסודה יו"ד כגון יסד ,ילד ,ידע ,יסר ,כשהיא
כָל עֵ שֶׁ ב הַ שָ דֶׁ ה ְב ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ָר ִים( :כג) ַוּיֵט מֹשֶׁ ה ֶׁאת מַ טֵ הּו עַ ל
הַ שָ מַ יִם וַ יקֹוָק נ ַָתן קֹֹלת ּובָ ָרד ו ִַּתהֲ לְַך ֵאש ָא ְרצָ ה וַ ּי ְַמטֵ ר יְקֹוָ ק מתפעלת תבא הוי"ו במקום היו"ד ,כמו הוסדה (הושע ב ה)
הולדה (אסתר ב כה) ויודע (בראשית מו כ) ויולד ליוסף,
בָ ָרד עַ ל ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ָר ִים( :כד) ַויְ ִהי בָ ָרד וְ ֵאש ִמ ְת ַל ַקחַ ת בְ תֹוְך
בדברים לא יוסר עבד (משלי כט יט)( :יט) שלח העז -
הַ בָ ָרד כָבֵ ד ְמאֹד אֲ שֶׁ ר ל ֹא ָהיָה ָכמֹהּו בְ ָכל ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ַריִם מֵ ָאז
כתרגומו שלח כנוש .וכן (ישעיהו י לא) יושבי הגבים העיזו,
יְתה לְגֹוי( :כה) וַ ּיְַך הַ בָ ָרד ְבכָל ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ַריִם ֵאת כָל אֲ שֶׁ ר
הָ ָ
בַ שָ דֶׁ ה מֵ ָאדָ ם וְ עַ ד בְ הֵ מָ ה וְ ֵאת כָל עֵ שֶׁ ב הַ שָ דֶׁ ה ִהכָה הַ בָ ָרד וְ ֶׁאת (ירמיהו ו א) העיזו בני בנימן :ולא יאסף הביתה  -לשון
הכנסה הוא( :כ) הניס  -הבריח לשון (שמות ד ג) וינס משה:
כָל עֵ ץ הַ שָ ֶׁדה ִשבֵ ר( :כו) ַרק ְב ֶׁא ֶׁרץ גֹשֶׁ ן אֲ שֶׁ ר שָ ם ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל
ֹאמר (כב) על השמים  -לצד השמים ,ומדרש אגדה הגביהו הקדוש
ּיִק ָרא לְ מ ֶֹׁשה ּולְ ַאהֲ רֹן וַּי ֶׁ
ל ֹא הָ יָה בָ ָרד( :כז) וַּיִ ְשלַח פַ ְרעֹה וַ ְ
ברוך הוא למשה למעלה מן השמים( :כד) מתלקחת בתוך
אתי ַהפָעַ ם ְיקֹוָק ַהצַ ִדיק וַאֲ נִ י וְ עַ ִמי הָ ְרשָ עִ ים:
אֲ לֵהֶׁ ם חָ טָ ִ
ֹלהים ּובָ ָרד וַאֲ שַ לְ חָ ה הברד  -נס בתוך נס ,האש והברד מעורבין ,והברד מים הוא,
(כח) הַ עְ ִּתירּו ֶׁאל יְקֹוָ ק וְ ַרב ִמ ְהיֹת קֹֹלת אֱ ִ
אתי ֶׁאת ולעשות רצון קונם עשו שלום ביניהם( :כח) ורב  -די לו במה
ֶׁא ְתכֶׁם וְ ל ֹא ת ִֹספּון ַל ֲעמֹד( :כט) וַּי ֹאמֶׁ ר ֵא ָליו מֹשֶׁ ה כְ צֵ ִ
הָ עִ יר ֶׁאפְ רֹש ֶׁאת ַכפַ י ֶׁאל יְק ָֹוק הַ קֹלֹות י ְֶׁח ָדלּון וְ הַ בָ ָרד ל ֹא יִ ְהיֶׁה שהוריד כבר( :כט) כצאתי את העיר  -מן העיר ,אבל בתוך
העיר לא התפלל ,לפי שהיתה מלאה גלולים( :ל) טרם
עֹוד לְ ַמעַ ן ֵּת ַדע כִ י לַ יקֹוָ ק הָ ָא ֶׁרץ( :ל) וְ ַא ָּתה ַועֲבָ ֶׁדיָך י ַָדעְ ִּתי כִ י
תיראון  -עדין לא תיראון .וכן כל טרם שבמקרא עדיין לא
ֹלהים( :לא) וְ ַהפִ ְש ָּתה וְ הַ ְשע ָֹרה
טֶׁ ֶׁרם ִּת ְיראּון ִמפְ נֵי יְקֹוָק אֱ ִ
ֻכָתה כִ י הַ ְשע ָֹרה ָאבִ יב וְ הַ פִ ְש ָּתה גִ בְ עֹל( :לב) וְ ַה ִחטָ ה וְ הַ כ ֶֻׁסמֶׁ ת הוא ,ואינו לשון קודם ,כמו (בראשית יט ד) טרם ישכבו ,עד
נ ָ
לא שכיבו (שם ב ה) טרם יצמח ,עד לא צמח ,אף זה כן הוא
ל ֹא נֻכּו כִ י אֲ פִ יֹלת הֵ נָה( :לג) וַ ּיֵצֵ א מֹשֶׁ ה מֵ עִ ם פ ְַרעֹה ֶׁאת הָ עִ יר
ידעתי כי עדיין אינכם יראים ומשתהיה הרוחה תעמדו
ּומטָ ר ל ֹא נ ִַּתְך
וַּיִפְ רֹש כַ פָ יו ֶׁאל יְ קֹוָק ַוּי ְַח ְדלּו הַ קֹלֹות וְ הַ בָ ָרד ָ
בקלקולכם( :לא) והפשתה והשערה נכתה  -נשברה לשון
ָא ְרצָ ה( :לד) ַוּי ְַרא פ ְַרעֹה כִ י ָחדַ ל הַ מָ טָ ר וְ הַ בָ ָרד וְ הַ קֹֹלת ַוּי ֶֹׁסף
לַחֲ ט ֹא וַ ּיַכְ בֵ ד ִלבֹו הּוא וַ עֲבָ דָ יו( :לה) ַוּיֶׁחֱ ַזק לֵב פ ְַרעֹה וְ ל ֹא ִשלַח (מלכים ב כג כט) פרעה נכה( ,ישעיהו טז ז) נכאים ,וכן (פסוק
לב) לא נכו .ולא יתכן לפרשו לשון הכאה ,שאין נו"ן במקום
ֶׁאת בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל כַאֲ שֶׁ ר ִדבֶׁ ר ְיקֹוָק בְ יַד מ ֶֹׁשה:
ה"א לפרש נכתה כמו הוכתה ,נכו כמו הכו ,אלא הנו"ן שורש
בתיבה והרי הוא מגזרת (איוב לג כא) ושפו עצמותיו :כי השערה אביב  -כבר ביכרה ועומדת בקשיה ונשתברו ונפלו .וכן
הפשתה גדלה כבר והוקשה לעמוד בגבעוליה :השעורה אביב  -עמדה באביה ,לשון (שיר השירים ו יא) באבי הנחל( :לב) כי
אפילת הנה  -מאוחרות ,ועדיין היו רכות ויכולות לעמוד בפני קשה .ואף על פי שנאמר (פסוק כה) ואת כל עשב השדה הכה
הברד יש לפרש פשוטו של מקרא בעשבים העומדים בקלחם הראויים ללקות בברד .ובמדרש רבי תנחומא יש מרבותינו
שנחלקו על זאת ודרשו כי אפילות פלאי פלאות נעשו להם ,שלא לקו( :לג) לא נתך  -לא הגיע ,ואף אותן שהיו באויר לא
הגיעו לארץ ,ודומה לו (דניאל ט יא) ותתך עלינו האלה והשבועה ,דעזרא ,ותגיע עלינו .ומנחם בן סרוק חברו בחלק (יחזקאל
כב כב) כהתוך כסף ,לשון יציקת מתכת ,ורואה אני את דבריו ,כתרגומו ויצק (שמות לח ה) ואתיך( ,שם כז) לצקת לאתכא,
אף זה לא נתך לארץ לא הוצק לארץ:
שמות פרק ח פסוק כא

אֹלהיכֶׁם בָ ָא ֶׁרץ:
ֹאמר לְ כּו זִ ְבחּו ֵל ֵ
ּיִק ָרא ַפ ְרעֹה ֶׁאל מ ֶֹׁשה ּול ְַאהֲ רֹן וַּי ֶׁ
ְ
שמות פרק י פסוק ח

הלְכִ ים:
ֹלהיכֶׁם ִמי ָו ִמי ַה ֹ
וַּיּושַ ב ֶׁאת מֹשֶׁ ה וְ ֶׁאת ַאהֲ רֹן ֶׁאל פ ְַרעֹה וַּי ֹאמֶׁ ר אֲ לֵהֶׁ ם לְכּו עִ ְבדּו ֶׁאת ְיקֹוָק אֱ ֵ
בראשית פרק ב פסוק ו

רש"י

וְ ֵאד ַיעֲלֶׁה ִמן הָ ָא ֶׁרץ וְ ִה ְש ָקה ֶׁאת
כָל פְ נֵי הָ אֲ דָ ָמה:

ואד יעלה  -לענין בריאתו של אדם ,העלה את התהום והשקה העננים לשרות העפר ונברא
אדם ,כגבל זה שנותן מים ואחר כך לש את העיסה ,אף כאן והשקה ואחר כך וייצר:
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בראשית פרק מב פסוק ט

רש"י

אשר חלם להם  -עליהם ,וידע שנתקיימו ,שהרי השתחוו לו :ערות הארץ  -גלוי הארץ,
יֹוסף ֵאת הַ חֲ ֹלמֹות אֲ ֶׁשר
וַּיִזְ כֹר ֵ
חָ לַ ם לָהֶׁ ם וַּי ֹאמֶׁ ר אֲ לֵהֶׁ ם ְמ ַרגְ לִים מהיכן היא נוחה ליכבש ,כמו (ויקרא כ יח) את מקורה הערה ,וכמו (יחזקאל טז ז) ערום
ועריה .וכן כל ערוה שבמקרא לשון גילוי .ותרגום אונקלוס בדקא דארעא ,כמו (מלכים ב'
לִראֹות ֶׁאת עֶׁ ְרוַ ת הָ ָא ֶׁרץ
ַא ֶּׁתם ְ
יב ו) בדק הבית ,רעוע הבית ,אבל לא דקדק לפרשו אחר לשון המקרא:
אתם:
בָ ֶׁ

יחזקאל פרק כט פסוק ג

רש"י

דַ בֵ ר וְ ָאמַ ְר ָּת כֹה ָאמַ ר אֲ ֹדנָי יְ קֹוִ ק התנים הגדול  -לפי שכל גדולתה של מצרים וכל שובע שבה על ידי יאורי נילוס הוא
לפיכך הנביא ממשל את מלכה לתנין ואת עמה לדגת יאור :לי יאורי  -איני צריך לעליונים
ִהנְ נִ י עָ לֶׁ יָך פ ְַרעֹה מֶׁ לְֶׁך ִמצְ ַריִם
הַ ַּתנִים הַ ָגדֹול הָ רֹבֵ ץ בְ תֹוְך ְיא ָֹריו כי יש לי יאורי מספיק כל צרכי :ואני עשיתני  -בגבורתי ובחכמתי הגדלתי גדולתי
יתנִי :וממשלתי:
אֲ שֶׁ ר ָאמַ ר לִי ְיא ִֹרי וַאֲ נִ י ע ֲִש ִ

