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 שמות פרק ח 
 ְנֵטה �ֲהרֹ� ֶאל ֱאמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) יב(

� ֶאתָ� ֶאֶר  ְ&ָכל ְלִכִ$" ְוָהָיה ָה!ֶר  ֲעַפר ֶאת ְוַהְ� ַמְ
 ְבַמֵ�ה* ָיד, ֶאת �ֲהרֹ� ַוֵ�ט ֵכ� ַ�ֲע+*ַו) יג( :ִמְצָרִי"

� ָ/ל *ַבְ&ֵהָמה ָ&!ָד" ַהִ/ָ$" ַוְ.ִהי ָה!ֶר  ֲעַפר ֶאת ַוַ�ְ
 ַוַ�ֲע+*) יד( :ִמְצָרִי" ֶאֶר  ְ&ָכל ִכִ$י" ָהָיה ָה!ֶר  ֲעַפר
0ִי" ֵכ�  ְולֹא ַהִ/ִ$י" ֶאת ְלה,ִציא ְ&ָלֵטיֶה" ַהַחְרט1
 ַו�ֹאְמר*) טו( :*ַבְ&ֵהָמה ָ&!ָד" ַהִ/ָ$" ַוְ.ִהי ל*ָיכֹ

0ִי"  ֵלב ַוֶ�ֱחַזק ִהוא ֱאלִֹהי" ֶאְצַ&ע 3ְַרעֹה ֶאל ַהַחְרט1
  : ְיקָֹוק 5ִֶ&ר ַ/ֲאֶ�ר ֲאֵלֶה" ָ�ַמע ְולֹא 3ְַרעֹה

 י "רש
 ללקות כדאי העפר היה לא 6 אהר� אל אמר) יב(

 המצרי את כשהרג עליו שהגי� לפי משה ידי על
 הכנ� ותהי) יג( :אהר� ידי על ולקה בחול ויטמנהו

 ]:כיני" רחישת [בלעז א"דולייר הרחישה 6
 :אחר ממקו" לבראות" 6 הכני� את להוציא) יד(

 פחותה בריה על שולט השד שאי� 6 יכלו ולא
 אינה זו מכה 6 הוא אלהי� אצבע) טו( :מכשעורה

. 'ה דבר כאשר :היא המקו" מאת, כשפי" ידי על
 :פרעה אליכ" ישמע ולא) ד ז(

 
 אבן עזרא

 עתה יכלו ולא, והצפרדע הד" במכת ג", התני� בדבר אהר� כמעשה שעשו, שראו בעבור ויאמרו) טו(
 אלהי" מכת רק, לשלח" ישראל בעבור המכה זאת באה לא לפרעה אמרו, אהר� עשה כאשר לעשות

 הש" רק, הבורא כחש לא פרעה כי, פירשתי כבר כי, מצרי" אר  מזל על הכוכבי" מערכת כפי היא
 חזק כ� על, השמי" מ�) ט, ו א"ש (לנו היה הוא מקרה, בנו נגעה ידו לא כי בדר� וזה. משה לו שהזכיר

. ישראל אלהי שהוא' ד אצבע אמרו ולא, היא אלהי� אצבע שאמרו', הפי זה יחזק ואשר. פרעה לב
. האחרונות במכות הזכיר הש" וזה, )ד ח שמות(' ד אל העתירו הצפרדעי" במכת פרעה אמר כאשר
 בתחלה לו הזכיר ולא, הצפרדעי" מכת וככה, היותה לפני היאור מכת דבר לפרעה אמר משה כי, ועוד
 :הכני" מכת

 
 ן "רמב

 את להוציא בלטיה� החרטומי� כ� ויעשו )יד(
 האר  בעפר שהכו, כ� ויעשו אמר 6 הכני�
 עשו כאשר לטיה" ועשו השדי" השבעת ואמרו
. יכולו ולא הכני" את להוציא פעמי" בשאר
 5 דברי" כהוג� שעשו" כ� ויעשו "שילמד ויתכ�

 מעשיה" הצליחו ולא הכני" את מוציאי"
 היו יודעי" החרטומי" חכמי כי. הזאת בפע"
 מעשיה" כ� נסו וכבר, לעשות יד" בכח מה

 :אחרות פעמי"
 10 אצבע פרעה אל החרטומי� ויאמרו) טו(

 שעשו בעבור כי אברה" רבי אמר 6 הוא אלהי�
 הד" במכת ג" התני� בדבר אהר� כמעשה

 אל אמרו, כ� לעשות עתה יכלו ולא, והצפרדע
 בעבור אהר� יד על המכה זאת באה לא פרעה

 15 מערכת כפי היא אלהי" מכת רק, ישראל

 כחש לא פרעה כי, מצרי" אר  על הכוכבי"
 כדר� וזהו, משה לו שהזכיר הש" רק, הבורא

 ו א"ש (לנו היה הוא מקרה בנו נגעה ידו לא כי
 מפני ראיה והביא. פרעה לב חזק כ� על, )ט

 20 ישראל אלהי שהוא" 'ה אצבע "אמר שלא

 העתירו הצפרדעי" במכת פרעה אמר כאשר
 מכת דבר לפרעה אמר משה כי, ועוד. 'ה אל

 :הכני" מכת בתחילה לו הזכיר ולא, היאור
 יקרא לא המקרה כי, בעיני נכוני" דבריו ואי�

 25 בעונש מאתו הבאה המכה רק, "אלהי" אצבע"

 נאמר כאשר, "אלהי" ואצבע" "'ה יד "תקרא
 וירא וכתיב, בנו נגעה ידו לא שהביא בכתוב
 והיתה, )לא יד להל� (הגדולה היד את ישראל

 כבדה, )טו יב א"ש (ובאבותיכ" בכ"' ה יד
 30 לא כי ועוד). יא ה ש" (ש" האלהי" יד מאד

 במכת ג", כ� אחרי משה לפני ומי"החרט עמדו
 :המכות בשאר ולא, בהתראה שהיתה הערוב

          <<< 



 2 

 
 35 )המשך(ן "רמב

 שלא החרטומי" בראות כי, כפשוטו העני� אבל
 אהר� במעשה הודו הכני" את להוציא יכלו

 פרעה לה" קרא לא ולכ�, האלהי" מאת שהיה
 אמרו העני� ולהמעיט, והלאה הזאת העת מ�
, "אלהי" יד "אמרו ולא" אלהי" אצבע" 40 

 אצבע "אמרו ולא. מאתו קטנה מכה כלומר
 המיוחד הש" יזכירו לא ועבדיו פרעה כי, "'ה

 יזכירנו שהוא בעבור, משה ע" בדבר" רק
 :לה"
, הכני" את להוציא החרטומי" יכלו שלא ומה 45 

 עצת" סכל, לה" היתה הש" מאת סיבה
 ניבעי והנראה. בידו והכל שלו שהכל, ברצונו

, לד" המי" תולדת להפו� הד" מכת כי עוד
 יכלו, היאור מ� להעלות" הצפרדעי" ומכת
 50 לא כי, יצירה או בריאה בה" אי� כי, כ� לעשות

 ותעל רק, "הצפרדעי" ויהיו "הכתוב אמר
 היתה הכני" מכת רק, ועלו שנאספו, הצפרדע
 אמר כ� על, כני" להיות העפר טבע ואי�, יצירה
 כעני�, הכני" את הוציאל ואמר, לכני" והיה
 55 א בראשית (כ� ויהי' וגו חיה נפש האר  תוצא

 היוצר זולתי הזה כמעשה לעשות יוכל ולא). כד
� כי, יכולו ולא, כ� ויעשו ואמר. ויתעלה יתבר
 :כח בה" ואי� מאמר" לעשות השדי" השביעו

 י ר"שמו (אמר", בצפרדעי" דברי שיחזק ומה
, ההית אחת צפרדע אומר עקיבא רבי) ד 60 

 רבי לו אמר. מצרי" אר  כל ומלאה השריצה
 כל�, הגדה אצל עקיבא ל� מה עזריה ב� אלעזר

� צפרדע. ואהלות נגעי" אצל ול� מדברותי
' ר ראה שלא. באו וה" לה" שרקה היתה אחת

 65 להביא החרטומי" שיוכלו עזריה ב� אלעזר

, מטבע" חו  רבות להוליד בצפרדע חדש טבע
 עקיבא רבי דעת ועל. להעלות� אות� אספו אבל
 יותר בה" שישרו , צפרדעי" היאור שר 

 כמו עזריה ב� אלעזר רבי דעת ועל. ממנהגו
 70 כמו תנועה עני�, )ז ט בראשית (באר  שרצו

 שיאספו, )כ א (בראשית בסדר שפרשתי
. המצרי" על יעלו ומש" ביאור ויתנועעו
 השד שאי� בכני" אמרו) ז י ר"שמו (ורבותינו

 יכלו ולא. מכעדשה ותהפח בריה על שולט
 75 ואמרו. ולהביא" ממקומ" כני" לאסו@ אפילו

 החרטומי" שראו כיו� עוד) ש" (רבה במדרש
 שהיה הכירו מיד, הכני" להוציא יכלו שלא

 לא ועוד, שדי" מעשה ולא אלהי" מעשה
 את להוציא למשה עצמ" לדמות חששו
 80 :המכות

 מכת הודיע" לא משה כי א"ר שאמר ומה
 לעיני במטה אהר� שהכה יניבע נראה, הכני"
 לא אבל, )י ט להל� (בפיח עשה כאשר פרעה
 רק בפרעה מתרה ה"הקב אי� כי, בו התרה
 85 וכתיב, לאד" מיתה בה� אשר במכות

, )מה עח תהלי" (ותשחית" וצפרדע בצפרדעי"
 שהזכירו להשחתה או למיתה רומז שהוא

 וכ�. אות" מסרסי" שהיו) ד י ר"שמו (רבותינו
 הפלטה יתר אכל כי, ברעב ימית" הארבה

 90 מאתו רחמי" והכל. הברד מ� לה" הנשארת

 כי ואתה) ט לג יחזקאל (שנאמר כעני�, באד"
 מדרכו שב ולא ממנה לשוב מדרכו רשע הזהרת

 ולכ�. הצלת נפש� ואתה ימות בעונו רשע הוא
 רק ובחש� בשחי� ולא בכני" בו התרה לא

 95 ג" שתחול וראוי, מיתה שהוא בעבור, בדבר

) טז ט להל� (כ� אחר לו אמר כאשר "באד
 הודיעו ולכ�, העמדתי� זאת בעבור ואול"
 :יהיה אי� העני�
 יוצא הנה בבקר השכ" המכות במקצת ואמר

 100 צאת בעת היה הפשט דר� ועל, המימה

 וצוה, המי" על להשתעשע בבקר המלכי"
 בד" כי, והטע". ש" שיל� למשה ה"הקב

 השיעשנ רצה הראשונה המכה היותה בעבור
 ונצבת טע" וזה. ממנו יראה ובלי לעיניו

 105 פסוק (פרעה לפני והתיצב, )טו ז לעיל (לקראתו

 הערוב במכת וכ�. רמה ביד כנגדו שיעמוד, )טז
 הנה פרעה לפני והתיצב בבקר השכ" נאמר
 בבקר השכ") יג ט להל� (ובברד. המימה יוצא

 בצאתו כ� ג" והוא, פרעה לפני והתיצב
 110 המיתה בה� אשר והברד הערוב כי, המימה

 כל לעיני שיהיה ה"הקב רצה אד" לבני והעונש
 הע" מרבית ילכו המימה המל� בצאת כי, הע"

 יצעקו אולי לעיניה" אותו יתרה והנה, אחריו
 יעשו לא וא", הרעה מדרכו לשוב אדוניה" אל
 115 די המכות בשאר אבל. להענש חייבי� יהיו כ�

 פרעה אל בא בה� נאמר כ� ועל, המל� בהתראת
, היכלו אל שיבא, )א י, א ט להל�, כו ז לעיל(

 שהוצר� בעבור, כ� ובשחי� בכני" הזכיר ולא
 עפר ש" אי� המל� והיכל, בעפר להכות אהר�

 120 משה הוצר� וכ�, ושש בהט רצפת היא כי

 השתי" אלו עשו והנה. השמימה הפיח לזרוק
 או המל� בית� גינת בחצר בהיותו פרעה בפני

 :בו כיוצא
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 ם  "מלבי
 

שאי� השד שולט על בריה , שרצו לעשות ולא יכלו' ל פי"לדעת חז . להוציא את הכני�' ויעשו וגו) יד(
והנכו� שהחרטומי" רצו להוציא את הכני" היינו להוציא" מ� האד" והבהמה שלא , פחותה מכשעורה

ה עקר הבחינה ע" משה ועש, מ שהעלו את הצפרדעי""שכבר ראו שפרעה לא ש" לבו ע, ימצאו� ש"
ח יש רפואות "ומבואר שעל הכני" הנולדי" בבע, ורצו ה" להסיר את הכני", במה שיסורו הצפרדעי"

והחרטומי" היו , י סמי" ומשיחות לנקות הזיעה ומותרי העור"ותרופות להוציא" ולהמית" ע
ונשארו הכני" , ת לזהשלא יועיל שו" תרופה טבעי, רק עתה לא יכלו כי היה עני� השגחי, מומחי" בזה

כני" בכל גבול" שמכת הכני" לא ' ש ויבא ערוב גו"תהלי" עמ' ש בפי"וג" רמז עמ, באד" ובבהמה
א "ועז, שג" אחר שהביא מכת ערוב היה כני" בכל גבול", סרה מה" ונשארה בכל אנשי הדור ההוא

א היה להורות שכבר כתבתי שמכת כני" ל, ל שנשארה בה" לעול""ר, ותהי הכנ" באד" ובבהמה
 : כ"שלכ� בא שלא בהתראה ולא סרה מה" ג" אח, איזה דבר רק להכות אות" במכת בזיו�

 

כשתראה בכל הפרשיות האלה לא תמצא שפרעה . ויאמרו החרטמ� אל פרעה אצבע אלהי� הוא) טו(
כי ש" אלהי" היה מיוחד אצל" למערכת השמי" , בש" אלהי" רק בש" הויה' והמצרי" יקראו את ה

, א" לא כשאמרו בכנוי לכו זבחו לאלהיכ" באר , לא לאלהי ישראל שקראוהו הויה,  לאלהיה"או
לא כוונו על אלהי ישראל שהיה , ש אצבע אלהי" הוא"ומבואר שמ, לא סת" אלהי", ל אלהי ישראל"ר

כי מכה זו באה בלא התראה חשבו שלא בא מאת , או אצבע אלהי ישראל, הוא' לה" לומר אצבע ה
ואמרו שזה , כ היה צרי� להודיע זאת למשה ושמשה יתרה בו תחלה"שא, ראל בשביל ישראלאלהי יש

ע אצבע "הראב' וכ� פי, מכה שחלה עליה" מאת אלהי מצרי" שנקראו אצל" סת" בש" אלהי"
כ "ועי, אלהי" הוא לא באה זאת המכה בעבור ישראל רק מכת אלהי" היא כפי מערכת הכוכבי"

 : ירא עוד כלל כי סר ממנו הפחדשלא היה, ויחזק לב פרעה


