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  ח-שמות פרק ז
 ְוִא&) כז( :ְוַיַעְבד!ִני ַעִ�י ֶאת ַ�ַ�ח ְיקָֹוק �ַמר �ֹה ֵאָליו ְו�ַמְרָ� ַ�ְרעֹה ֶאל �ֹא מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) כו(

 ְ�ֵביֶתָ, -ָבא- ְוָעל- ְצַפְרְ/ִעי& ַהְיאֹר ְוָ�ַר2) כח( :ַ�ְצַפְרְ/ִעי& ְ.ב-ְלָ, ָ�ל ֶאת נֵֹג* ִכי�נֹ ִהֵ(ה ְלַ�ֵ�ַח )ָ�ה ָמֵא'
 יָ,ֲעָבֶד -ְבָכל -ְבַעְ�ָ, -ְבָכה) כט( :-ְבִמְ�ֲאר5ֶתיָ, -ְבַת(-ֶריָ, -ְבַעֶ�ָ, ֲעָבֶדיָ, -ְבֵבית ִמ4ֶָתָ, ְוַעל ִמְ�ָ�ְבָ, -ַבֲחַדר

 ַעל ַהְ(ָהרֹת ַעל ְ�ַמ4ֶָ, ָיְדָ, ֶאת ְנֵטה )ֲהרֹ' ֶאל ֱאמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) א( ]פרק ח[ :ַהְצַפְרְ/ִעי& ַיֲעל-
 ַוַ�ַעל ְצָרִי&ִמ ֵמיֵמי ַעל ָיד5 ֶאת )ֲהרֹ' ַוֵ�ט) ב( :ִמְצָרִי& ֶאֶר2 ַעל ַהְצַפְרְ/ִעי& ֶאת ְוַהַעל ָהֲאַגִ�י& ְוַעל ַהְיאִֹרי&
ִ�י& ֵכ' ַוַ�ֲע:-) ג( :ִמְצָרִי& ֶאֶר2 ֶאת ַוְ�ַכס ַה8ְַפְרֵ/ַע  :ִמְצָרִי& ֶאֶר2 ַעל ַהְצַפְרְ/ִעי& ֶאת ַוַ�ֲעל- ְ�ָלֵטיֶה& ַהַחְרט!

 ֶאת ַוֲאַ�ְ�ָחה -ֵמַעִ�י ִמֶ�ִ(י ִעי&ַהְצַפְרְ/ ְוָיֵסר ְיקָֹוק ֶאל ַהְעִ�יר- ַו�ֹאֶמר -ְל)ֲהרֹ' ְלמֶֹ�ה ַפְרעֹה ַוִ�ְקָרא) ד(
 ְלַהְכִרית -ְלַעְ�ָ, ְוַלֲעָבֶדיָ, ְלָ, )ְעִ�יר ְלָמַתי ָעַלי ִהְתָ�ֵאר ְלַפְרעֹה מֶֹ�ה ַו�ֹאֶמר) ה( :ַליקָֹוק ְוִיְזְ�ח- ָהָע&

 ַ�יקָֹוק ֵאי' ִ�י ֵ�ַדע ְלַמַע' ִ�ְדָבְרָ, ַו�ֹאֶמר ְלָמָחר אֶמרַו�ֹ) ו( :ִ�ָ;)ְרָנה ַ�ְיאֹר ַרק -ִמָ�ֶ�יָ, ִמְ�ָ, ַהְצַפְרְ/ִעי&
 ְו)ֲהרֹ' מֶֹ�ה ַוֵ�ֵצא) ח( :ִ�ָ;)ְרָנה ַ�ְיאֹר ַרק -ֵמַעֶ�ָ, -ֵמֲעָבֶדיָ, -ִמָ�ֶ�יָ, ִמְ�ָ, ַהְצַפְרְ/ִעי& ְוָסר-) ז( :ֱאלֵֹהינ-

 מֶֹ�ה ִ�ְדַבר ְיקָֹוק ַוַ�ַע:) ט( :ְלַפְרעֹה ָ:& ֲאֶ�ר ַהְצַפְרְ/ִעי& ְ/ַבר ַעל ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ�ה ַוִ�ְצַעק ַ�ְרעֹה ֵמִע&
ת-   :ָה�ֶר2 ַוִ�ְב)� ֳחָמִר& ֳחָמִר& אָֹת& ַוִ�ְצְ�ר-) י( :ַהָ>דֹת -ִמ' ַהֲחֵצרֹת ִמ' ַהָ�ִ�י& ִמ' ַהְצַפְרְ/ִעי& ַוָ�מ!

 : ְיקָֹוק ִ/ֶ�ר ַ�ֲאֶ�ר ֲאֵלֶה& ָ�ַמע ְולֹא ִל�5 ֶאת ְוַהְכֵ�ד ָהְרָוָחה ָהְיָתה יִ� ַ�ְרעֹה ַוַ�ְרא) יא(
 

 י"רש
 כמו מא'. אתה סרב' וא& < אתה מא� וא�) כז(

, המפעל ש& על האד& כינה אלא, מסרב, ממא'
, ושקט) יא מח ירמיהו(, שלו) יב טז איוב (כמו

 < גבול� כל את נג	 :וזע* סר) מג כ' א מלכי&(
 אלא מיתה לשו' אינו מגפה לשו' כל וכ', מכה
, הרה אשה ונגפו) כב כא שמות (וכ', מכה לשו'
 ובטר&) טז יג ירמיהו (וכ'. מיתה לשו' אינו

 באב' תגו* פ') יב צא תהילי&(, רגליכ& יתנגפו
 מ' < ועלו) כח( :נג* ולאב') יד ח ישעיהו(, רגלי,
 הוא. עבדי, בבתי כ, ואחר < בבית� :היאור
 אל ויאמר) ט א שמות (תחלה בעצה התחיל

 ובכה) כט( :הפורענות התחילה וממנו, עמו
  :ומקרקרי' נכנסי' מעיה& בתו, < ובעמ�

 היתה אחת צפרדע < הצפרדע ותעל) ב( ]פרק ח[
 נחילי& נחילי& מתזת והיא אותה מכי' והיו
 הצפרדעי& שרו2 לומר יש ופשוטו. מדרשו זהו

, הכנ& ותהי) יד להל' (כ'ו. יחידות לשו' קורא
 וא*] כני& רחישת [בלעז א"דוילייר הרחישה

 רחישת [בלעז א"גרינוילייר הצפרדע ותעל
) טו י ישעיהו (כמו < עלי התפאר) ה( ]:צפרדעי&
 לומר משתבח, בו החוצב על הגרז' היתפאר

 וכ']. להתפאר [בלעז ר"ונט ממ, גדול אני
 דבר ולשאול להתחכ& השתבח, עלי התפאר

 אעתיר למתי :לעשותו אוכל שלא ולומר ולגד
 הכרתת על היו& ל, אעתיר אשר את < ל�

 א& ותראה, שיכרתו תרצה למתי, הצפרדעי&
 מתי נאמר אלו. לי שתקבע למועד דברי אשלי&
 שנאמר עכשיו, אתפלל מתי משמע היה, אעתיר
 שיכרתו עלי, אתפלל היו& אני משמע למתי

 יו& לאיזה אמור, עלי שתקבע לזמ' הצפרדעי&
, והעתרתי, העתירו, אעתיר. שיכרתו תרצה

 לשו' שכל מפני, ועתרתי עתרו אעתר נאמר ולא
, הרבו יאמר וכאשר, הוא פלל הרבות עתר

, אעתיר, יאמר כ,, מפעיל לשו' והרביתי, ארבה
 לכול& ואב, דברי& והעתרתי, העתירו

, )יג לה יחזקאל (דבריכ& עלי העתרת&
 היו& התפלל < למחר ויאמר) ו( :הרבית&
 שיכרתו מיד < ויצעק ויצא) ח( :למחר שיכרתו

 צבורי& צבורי& < חמר� חמר�) י( :למחר
 < לבו את והכבד) יא( :גלי' דגורי' כתרגומו

 הלו,) ט יב בראשית (כמו, הוא פעול לשו'
, מואב את והכות) כד ג' ב מלכי& (וכ', ונסוע

 מלכי&(, באלהי& לו ושאול) יג כב' א שמואל(
 דבר והיכ' <' ה דבר כאשר :ופצוע הכה) לז כ' א
 :פרעה אליכ& ישמע ולא) ד ז שמות(

 
 

  ח פרק שמות
  ַוֶ�ְעַ�ר ַ�ְרעֹה ֵמִע& מֶֹ�ה ַוֵ�ֵצא) כו(

 ִ�ְדַבר ְיקָֹוק ַוַ�ַע:) כז( :ְיקָֹוק ֶאל
 ֵמֲעָבָדיו ִמַ�ְרעֹה ֶהָערֹב ַוָ�ַסר מֶֹ�ה

 :ֶאָחד ִנְ�)ר לֹא -ֵמַע�5

 י"רש
 ויעתיר, לומר בא א& וכ', בתפלה נתאמ2 < 'ה אל ויעתר) כו(

 בלשו' אומר וכשהוא, בתפלה וירבה ומשמע לומר יכול היה
 כמו מתו ולא < הערב ויסר) כז( :להתפלל וירבה משמע ויפעל
 :בעורות הנאה לה& היה מתו שא&, הצפרדעי& שמתו
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 פרשה ב ) וילנא(דברים רבה 
, פגיעה, רנה, נאקה, צעקה, שועה, ה' ואלו תפלה נקראת לשונות עשרה יוחנ' ר"א ... ]א[

 מ' ישראל בני ויאנחו) ב שמות (שנאמר, צעקה שועה, ותחנוני&, ופילול, ניפול, קריאה, ביצור
 דכתיב ופגיעה רנה, נאקת& את אלקי& וישמע) 'ב תשמו (דכתיב נאקה', וגו ויזעקו העבודה

 וקריאה ביצור, בי תפגע ואל ותפלה רנה בעד& תשא ואל הזה הע& בעד תתפלל אל) ז ירמיה(
) קו תהלי& (דכתיב, פילול', ה לפני ואתנפל דכתיב, ניפול', ה אקרא לי בצר) יח תהלי& (דכתיב
 בלשו' אלא משה נתפלל לא ומכול'' ה אל ואתחנ' דכתיב ותחנוני&, ויפלל פנחס ויעמוד

 כל של רב' משה שהרי בוראו אצל כלו& לבריה שאי' למד אתה מכא' יוחנ' רבי אמר, תחנוני&
, תחנוני& בלשו' אלא משה בא לא למה לוי רבי אמר, תחנוני& בלשו' אלא בא לא הנביאי&

) לג מותש (למשה ה"הקב אמר כ, כיצד, דבור, מקו& תתפס שלא זהיר הוי אומר המשל
 שאי' ומי, עמו עושה אני רחמי& במדת ורחמתי בידי לו שיש מי לו אמר אחו' אשר את וחנותי

 אמר ישראל לאר2 ליכנס מבקש משה שהיה ובשעה, עמו עושה אני חנ& במתנת וחנותי בידי לו
 בידי לו שאי' מי כל לי אמרת כ, לא עול& של רבונו לפניו אמר ל, רב הוא ברו, הקדוש לו

 חנ& אלא מאומה אצל, לי שמתבקש אומר איני עכשיו, עמו עושה אני חנ& במתנת יוחנות
 . 'ה אל ואתחנ' בעני' שקרינ' ממה מני' עמי עשה

 
 

  ]ג"שנת תרנ[פרשת שמות לשפת אמת 
י עשרה "הוא כי ע. 'במכות ויצעק משה ויעתר כו' ל כי כל הלשונות שכ"ז ז" מפי מומעתיש

צרי, ' בגלות והי' ל שהדיבור הי"והוא כעני' הנ. ' תפלה כומכות ניתקנו עשרה לשונות של
שפתי ' ש א"וז. מ נפתח פיה' של ישראל"י יצ"כי ע. לכ' צריכי' לסמו, גאולה לתפלה. תיקו'
לכ' . י"וקבעוהו בי' גאולה לתפלה כי זה תכלית הגאולה להיות פתיחת פיה& של בנ. תפתח

הגאולה ונפתח בו פיה& של '  עצמו הוא בחיצ לסמו, גאולה לתפלה כי השבת"איתא דבשבת א
 :י כי שבת סהדותא איקרי"בנ
 
 
 
 
 


