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 שמות פרק ה
ֹק  ַמר ְיֹקוָּ ל ַפְרֹעה ֹכה אָּ ה ְוַאֲהֹרן ַויֹאְמרּו אֶׁ אּו ֹמשֶׁ )א( ְוַאַחר בָּ

ר: ֹחּגּו ִלי ַבִמְדבָּ ת ַעִמי ְויָּ ֵאל ַשַלח אֶׁ ר ַפְרֹעה  ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ )ב( ַויֹאמֶׁ
ת  ַדְעִתי אֶׁ ֵאל לֹא יָּ ת ִיְשרָּ ְשַמע ְבֹֹקלו ְלַשַלח אֶׁ ר אֶׁ ֹק ֲאשֶׁ ִמי ְיֹקוָּ

ֵאל לֹא ֲאַשֵלַח: ת ִיְשרָּ ֹק ְוַגם אֶׁ  ... ְיֹקוָּ
יו  ת ֹשְטרָּ ם ְואֶׁ עָּ ת ַהֹנְגִשים בָּ )ו( ַוְיַצו ַפְרֹעה ַביום ַההּוא אֶׁ

ם ִלְלֹבן ַהְלֵבִנים ִכְתמול  ֵלאֹמר: עָּ ן לָּ בֶׁ ֵתת תֶׁ )ז( לֹא תֹאִספּון לָּ
ן: בֶׁ ם תֶׁ הֶׁ ת ַהְלֵבִנים ִשְלֹשם ֵהם ֵיְלכּו ְוֹֹקְששּו לָּ ת ַמְתֹכנֶׁ  )ח( ְואֶׁ

נּו  ם לֹא ִתְגְרעּו ִממֶׁ ִשימּו ֲעֵליהֶׁ ר ֵהם ֹעִשים ְתמול ִשְלֹשם תָּ ֲאשֶׁ
ה ֵלאֹלֵהינּו: ה ִנְזְבחָּ  ִכי ִנְרִפים ֵהם ַעל ֵכן ֵהם ֹצֲעִֹקים ֵלאֹמר ֵנְלכָּ

ּה ְוַאל ִיְשעּו ְבִדְבֵרי  ִשים ְוַיֲעשּו בָּ ֲאנָּ ה ַעל הָּ ֲעֹבדָּ )ט( ִתְכַבד הָּ
ר: ֹקֶׁ ם ֵלאֹמר ֹכה )י(  שָּ עָּ ל הָּ יו ַויֹאְמרּו אֶׁ ם ְוֹשְטרָּ עָּ ַוֵיְצאּו ֹנְגֵשי הָּ

ן: בֶׁ ם תֶׁ כֶׁ ִני ֹנֵתן לָּ ַמר ַפְרֹעה ֵאינֶׁ  אָּ

 רש"י 
אבל הזֹקנים נשמטו אחד  - ואחר באו משה ואהרן וגו')א( 

אחד מאחר משה ואהרן, עד שנשמטו כולם ֹקודם שהגיעו 
לפלטין, לפי שיראו ללכת, ובסיני נפרע להם )כד ב( ונגש משה 

 - הנגשים)ו(  לבדו והם לא יגשו, החזירם לאחוריהם:
היו, והשוטרים היו ישראלים, הנוגש ממונה על כמה  מצריים

 -תבן )ז(  שוטרים, והשוטר ממונה לרדות בעושי המלאכה:
 - לבנים אשטובל"א ]ֹקש[ היו גובלין אותו עם הטיט:

טיולי"ש בלעז ]רעפים[ שעושים מטיט ומייבשין אותן בחמה, 
כאשר הייתם  - כתמול שלשם ויש ששורפין אותן בכבשן:

 - ואת מתכנת הלבנים)ח(  ולֹקטו: - וקששו עושים עד הנה:
סכום חשבון הלבנים שהיה כל אחד עושה ליום כשהיה 

התבן נתן להם, אותו סכום תשימו עליהם גם עתה, למען 
 מן העבודה הם, לכך לבם  - כי נרפים תכבד העבודה עליהם:

ותוכן לבנים )פסוֹק יט(, ולו נתכנו עלילות )שמואל א' ב ג(, את הכסף  - מתכנת גו':פונה אל הבטלה וצועֹקים לאמר נלכה ו
המלאכה רפויה בידם ועזובה מהם והם נרפים ממנה, רטריי"ש  -נרפים  המתוכן )מלכים ב' יב יב(, כולם לשון חשבון הם:

רוח לאמר נלכה נזבחה. ודומה לו  ואל יהגו וידברו תמיד בדברי - ואל ישעו בדברי שקר)ט(  בלע"ז ]אחיזתם רופפת[:
)תהילים ֹקיט ֹקיז( ואשעה בחֹקיך תמיד, )דברים כח לז( למשל ולשנינה, מתרגמינן ולשועין, )בראשית כד סו( ויספר ואשתעי. 

ואי אפשר לומר ישעו לשון )בראשית ד ד( וישע ה' אל הבל וגו', )שם ה( ואל ֹקין ואל מנחתו לא שעה, ולפרש אל ישעו אל 
אם כן היה לו לכתוב ואל ישעו אל דברי שֹקר או לדברי שֹקר, כי כן גזרת כולם )ישעי' יז ז( ישעה האדם על עושהו, יפנו, ש

)שם לא א( ולא שעו על ֹקדוש ישראל, )שם יז ח( ולא ישעה אל המזבחות, ולא מצאתי שמוש של בי"ת סמוכה לאחריהם, 
בי"ת, כגון )יחזֹקאל לג ל( הנדברים בך, )במדבר יב א( ותדבר אבל אחר לשון דבור, במתעסֹק לדבר בדבר נופל לשון שמוש 

מרים ואהרן במשה, )זכריה ד א( המלאך הדובר בי, )דברים יא יט( לדבר בם, )תהילים ֹקיט מו( ואדברה בעדותיך, אף כאן 
 אל ישעו בדברי שֹקר אל יהיו נדברים בדברי שוא והבאי:

 
 שמות פרק ז

ֱחַזֹק לֵ  ם ַויֶׁ ֵטיהֶׁ ֹק:)כב( ַוַיֲעשּו ֵכן ַחְרֻטֵמי ִמְצַרִים ְבלָּ ר ְיֹקוָּ ר ִדבֶׁ ם ַכֲאשֶׁ ַמע ֲאֵלהֶׁ ל ֵביתו ְולֹא  ב ַפְרֹעה ְולֹא שָּ ן ַפְרֹעה ַויָּבֹא אֶׁ )כג( ַוִיפֶׁ
זֹאת: ת ִלבו ַּגם לָּ  שָּ

 

 רש"י 
ויחזק לב  לחש שאומרין אותו בלט ובחשאי. ורבותינו אמרו בלטיהם מעשה שדים, בלהטיהם מעשה כשפים: - בלטיהם)כב( 

לומר על ידי מכשפות אתם עושים כן, תבן אתם מכניסין לעפריים, עיר שכולה תבן, אף אתם מביאין מכשפות  - פרעה
 למופת המטה, שנהפך לתנין ולא לזה של דם: - גם לזאת)כג(  למצרים שכולה כשפים:

 
 שמות פרק ח

ִים: ץ ִמְצרָּ רֶׁ ת ַהְצַפְרְדִעים ַעל אֶׁ ם ַוַיֲעלּו אֶׁ ֵטיהֶׁ ל  )ג( ַוַיֲעשּו ֵכן ַהַחְרֻטִמים ְבלָּ ר ַהְעִתירּו אֶׁ ה ּוְלַאֲהֹרן ַויֹאמֶׁ א ַפְרֹעה ְלֹמשֶׁ )ד( ַוִיְֹקרָּ
ם ְוִיְזְבח עָּ ת הָּ ה אֶׁ ִני ּוֵמַעִמי ַוֲאַשְלחָּ ֹק ְויֵָּסר ַהְצַפְרְדִעים ִממֶׁ ֹק:ְיֹקוָּ ַתי ַאְעִתיר ְלָך  ּו ַליֹקוָּ ַלי ְלמָּ ֵאר עָּ ה ְלַפְרֹעה ִהְתפָּ ר ֹמשֶׁ )ה( ַויֹאמֶׁ

ה: ַאְרנָּ יָך ַרֹק ַבְיֹאר ִתשָּ תֶׁ יָך ּוְלַעְמָך ְלַהְכִרית ַהְצַפְרְדִעים ִמְמָך ּוִמבָּ דֶׁ ְרָך ְלַמַען ֵתַדע ִכי ֵאין ְוַלֲעבָּ ר ִכְדבָּ ר ַויֹאמֶׁ חָּ ר ְלמָּ ֹק  )ו( ַויֹאמֶׁ ַכיֹקוָּ
ה: ֱאֹלֵהינּו: ַאְרנָּ ָך ַרֹק ַבְיֹאר ִתשָּ יָך ּוֵמַעמֶׁ דֶׁ יָך ּוֵמֲעבָּ תֶׁ רּו ַהְצַפְרְדִעים ִמְמָך ּוִמבָּ  ... )ז( ְוסָּ

ֹק:  ר ְיֹקוָּ ר ִדבֶׁ ם ַכֲאשֶׁ ַמע ֲאֵלהֶׁ ת ִלבו ְולֹא שָּ ה ְוַהְכֵבד אֶׁ חָּ ְרוָּ ה הָּ ְיתָּ  ...)יא( ַוַיְרא ַפְרֹעה ִכי הָּ
ם ּוַבְבֵהמָּ  דָּ אָּ ם בָּ ֹכלּו ַוְתִהי ַהִכנָּ ת ַהִכִנים ְולֹא יָּ ם ְלהוִציא אֶׁ ֵטיהֶׁ ל פַ  ה:)יד( ַוַיֲעשּו ֵכן ַהַחְרֻטִמים ְבלָּ ְרֹעה )טו( ַויֹאְמרּו ַהַחְרֻטִמם אֶׁ

ַמע ֲאלֵ  ֱחַזֹק ֵלב ַפְרֹעה ְולֹא שָּ ְצַבע ֱאֹלִהים ִהוא ַויֶׁ ֹק: אֶׁ ר ְיֹקוָּ ר ִדבֶׁ ם ַכֲאשֶׁ  ...הֶׁ
ֵתי ִמְצַרִים אֶׁ )יז( ִכי ִאם ֵאיְנָך ְמ  ְלאּו בָּ ֹרב ּומָּ עָּ ת הֶׁ יָך אֶׁ תֶׁ יָך ּוְבַעְמָך ּוְבבָּ דֶׁ ת ַעִמי ִהְנִני ַמְשִליַח ְבָך ּוַבֲעבָּ ה ַשֵלַח אֶׁ מָּ ֲאדָּ ֹרב ְוַגם הָּ עָּ ת הֶׁ

: יהָּ לֶׁ ר ֵהם עָּ יהָּ ְלִבלְ  ֲאשֶׁ לֶׁ ר ַעִמי ֹעֵמד עָּ ן ֲאשֶׁ ץ ֹּגשֶׁ רֶׁ ת אֶׁ ֹק )יח( ְוִהְפֵליִתי ַביום ַההּוא אֶׁ ֹרב ְלַמַען ֵתַדע ִכי ֲאִני ְיֹקוָּ ם עָּ ִתי ֱהיות שָּ
ץ: רֶׁ אָּ ב הָּ רֶׁ ה: ְבֹקֶׁ ֹאת ַהזֶׁ ר ִיְהיֶׁה הָּ חָּ ָך ְלמָּ ה ַפְרֹעה ּוֵבית  )יט( ְוַשְמִתי ְפֻדת ֵבין ַעִמי ּוֵבין ַעמֶׁ ֵבד ֵביתָּ ֹרב כָּ בֹא עָּ ֹק ֵכן ַויָּ )כ( ַוַיַעש ְיֹקוָּ

ץ ִמצְ  רֶׁ ל אֶׁ יו ּוְבכָּ דָּ ֹרב:ֲעבָּ עָּ ץ ִמְפֵני הֶׁ רֶׁ אָּ ֵחת הָּ ץ: ַרִים ִתשָּ רֶׁ אָּ ם בָּ ר ְלכּו ִזְבחּו ֵלאֹלֵהיכֶׁ ה ּוְלַאֲהֹרן ַויֹאמֶׁ ל ֹמשֶׁ א ַפְרֹעה אֶׁ  ... )כא( ַוִיְֹקרָּ
ר יֹאַמר ֵאֵלינּו: ֹק ֱאֹלֵהינּו ַכֲאשֶׁ ַבְחנּו ַליֹקוָּ ר ְוזָּ ִמים ֵנֵלְך ַבִמְדבָּ ת יָּ ְך ְשֹלשֶׁ רֶׁ ם  )כג( דֶׁ ם ּוְזַבְחתֶׁ ְתכֶׁ ֹנִכי ֲאַשַלח אֶׁ ר ַפְרֹעה אָּ )כד( ַויֹאמֶׁ

ר ַר  ם ַבִמְדבָּ ֹק ֱאֹלֵהיכֶׁ ת ַהְעִתירּו ַבֲעִדי:ַליֹקוָּ כֶׁ לֶׁ ל  ֹק ַהְרֵחֹק לֹא ַתְרִחיֹקּו לָּ ְך ְוַהְעַתְרִתי אֶׁ ֹנִכי יוֵצא ֵמִעמָּ ה ִהֵנה אָּ ר ֹמשֶׁ )כה( ַויֹאמֶׁ
ם ִלְזבֹ  עָּ ת הָּ ֵתל ְלִבְלִתי ַשַלח אֶׁ ר ַרֹק ַאל ֹיֵסף ַפְרֹעה הָּ חָּ יו ּוֵמַעמו מָּ דָּ ֹרב ִמַפְרֹעה ֵמֲעבָּ עָּ ר הֶׁ ֹק ְוסָּ ֹק:ְיֹקוָּ ה ֵמִעם  ַח ַליֹקוָּ )כו( ַוֵיֵצא ֹמשֶׁ

ֹק: ל ְיֹקוָּ ְעַתר אֶׁ ד: ַפְרֹעה ַויֶׁ חָּ יו ּוֵמַעמו לֹא ִנְשַאר אֶׁ דָּ ֹרב ִמַפְרֹעה ֵמֲעבָּ עָּ ַסר הֶׁ ה ַויָּ ֹק ִכְדַבר ֹמשֶׁ ת  )כז( ַוַיַעש ְיֹקוָּ )כח( ַוַיְכֵבד ַפְרֹעה אֶׁ
ת  ִלבו ַּגם ַבַפַעם ַהזֹאת ְולֹא ִשַלח ם: אֶׁ עָּ  הָּ

 

 רש"י 
כמו )ישעיהו י טו( היתפאר הגרזן על החוצב בו, משתבח לומר אני גדול ממך ונט"ר בלעז ]להתפאר[. וכן  - התפאר עלי)ה( 

את אשר אעתיר לך היום על  - למתי אעתיר לך התפאר עלי, השתבח להתחכם ולשאול דבר גדול ולומר שלא אוכל לעשותו:
שתֹקבע לי. אלו נאמר מתי אעתיר, היה משמע  הכרתת הצפרדעים, למתי תרצה שיכרתו, ותראה אם אשלים דברי למועד

 מתי אתפלל, עכשיו שנאמר למתי משמע אני היום אתפלל עליך שיכרתו הצפרדעים לזמן שתֹקבע עלי, אמור לאיזה יום 
 

 <<<המשך 

 



 2 

 
 

 י לפרק ח ]המשך["רש
 תרצה שיכרתו. אעתיר, העתירו, והעתרתי, ולא נאמר אעתר עתרו ועתרתי, מפני שכל לשון עתר הרבות פלל הוא, וכאשר

בה, והרביתי לשון מפעיל, כך יאמר, אעתיר, העתירו, והעתרתי דברים, ואב לכולם העתרתם עלי דבריכם יאמר הרבו, אר
לשון פעול הוא, כמו  - בווהכבד את ל)יא(  התפלל היום שיכרתו למחר: - ויאמר למחר)ו(  )יחזֹקאל לה יג(, הרביתם:

)בראשית יב ט( הלוך ונסוע, וכן )מלכים ב' ג כד( והכות את מואב, )שמואל א' כב יג( ושאול לו באלהים, )מלכים א' כ לז( 
לבראותם ממֹקום  - להוציא את הכנים)יד(  והיכן דבר )שמות ז ד( ולא ישמע אליכם פרעה: - כאשר דבר ה' הכה ופצוע:

מכה זו אינה על ידי כשפים, מאת  - אצבע אלהים הוא)טו(  שאין השד שולט על בריה פחותה מכשעורה: - ולא יכלו אחר:
מגרה בך, וכן )דברים לב כד( ושן בהמות אשלח  - משליח בך)יז(  . )ז ד( ולא ישמע אליכם פרעה:כאשר דבר ה' מֹקום היא:ה

כל מיני חיות רעות ונחשים ועֹקרבים בערבוביא והיו משחיתים בהם.  - את הערב בם, לשון שסוי אינציטי"ר בלעז ]לשסות[:
למה זו. בטכסיסי מלחמות מלכים בא עליהם, כסדר מלכות כשצרה על עיר, ויש טעם בדבר באגדה בכל מכה ומכה למה זו ו

בתחלה מֹקלֹקל מעיינותיה, ואחר כך תוֹקעין עליהם ומריעין בשופרות ליראם ולבהלם, וכן הצפרדעים מֹקרֹקרים והומים 
ל יא( לא נפלאת היא  והפרשתי, וכן )שמות ט ד( והפלה ה', וכן )דברים -והפליתי )יח(  וכו'. כדאיתא במדרש רבי תנחומא:

אף על פי ששכינתי בשמים גזרתי מתֹקיימת  - למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ ממך. לא מובדלת ומופרשת היא ממך:
זבחו )כא(  נשחתה הארץ אתחבלת ארעא: - תשחת הארץ)כ(  שיבדיל בין עמי ובין עמך: - ושמתי פדת)יט(  בתחתונים:

נתאמץ בתפלה, וכן אם בא  - יעתר אל ה'ו)כו(  כמו להתל: - התל)כה(  מדבר:במֹקומכם, ולא תלכו ב - לאלהיכם בארץ
 - ויסר הערב)כז(  לומר, ויעתיר היה יכול לומר ומשמע וירבה בתפלה, וכשהוא אומר בלשון ויפעל משמע וירבה להתפלל:

אף על פי שאמר )פסוֹק כד( אנכי  - גם בפעם הזאת)כח(  ולא מתו כמו שמתו הצפרדעים, שאם מתו היה להם הנאה בעורות:
 , לא ֹקיים הבטחתו:אשלח אתכם

 
 שמות פרק ט

ד  חָּ ֵאל ַעד אֶׁ )ז( ַוִיְשַלח ַפְרֹעה ְוִהֵנה לֹא ֵמת ִמִמְֹקֵנה ִיְשרָּ
ם:  עָּ ת הָּ  ...ַוִיְכַבד ֵלב ַפְרֹעה ְולֹא ִשַלח אֶׁ

ה ִמְפֵני ַהְש  ְכלּו ַהַחְרֻטִמים ַלֲעֹמד ִלְפֵני ֹמשֶׁ ִחין )יא( ְולֹא יָּ
ִים: ל ִמְצרָּ יָּה ַהְשִחין ַבַחְרֻטִמם ּוְבכָּ ֹק  ִכי הָּ )יב( ַוְיַחֵזֹק ְיֹקוָּ

ם ַכֲאשֶׁ  ַמע ֲאֵלהֶׁ ת ֵלב ַפְרֹעה ְולֹא שָּ ל אֶׁ ֹק אֶׁ ר ְיֹקוָּ ר ִדבֶׁ
ה:   ...ֹמשֶׁ

יָּה ) ר לֹא הָּ ֵבד ְמֹאד ֲאשֶׁ ד כָּ רָּ ר בָּ חָּ ֵעת מָּ יח( ִהְנִני ַמְמִטיר כָּ
ה: תָּ ה ְוַעד עָּ ְסדָּ ֹמהּו ְבִמְצַרִים ְלִמן ַהיום ִהּוָּ ה  כָּ )יט( ְוַעתָּ

ם  דָּ אָּ ל הָּ ה כָּ דֶׁ ר ְלָך ַבשָּ ל ֲאשֶׁ ת ִמְֹקְנָך ְוֵאת כָּ ֵעז אֶׁ ְשַלח הָּ
ה דֶׁ ֵצא ַבשָּ ר ִימָּ ה ֲאשֶׁ ַרד  ְוַהְבֵהמָּ ה ְויָּ ֵסף ַהַבְיתָּ ְולֹא ֵיאָּ

ֵמתּו: ד וָּ רָּ ם ַהבָּ ֹק ֵמַעְבֵדי  ֲעֵלהֶׁ ת ְדַבר ְיֹקוָּ )כ( ַהיֵָּרא אֶׁ
ִתים: ל ַהבָּ ת ִמְֹקֵנהּו אֶׁ יו ְואֶׁ דָּ ת ֲעבָּ   ַפְרֹעה ֵהִניס אֶׁ

יו  דָּ ת ֲעבָּ ֹק ַוַיֲעֹזב אֶׁ ל ְדַבר ְיֹקוָּ ם ִלבו אֶׁ ר לֹא שָּ )כא( ַוֲאשֶׁ
ת ִמְֹקֵנהּו ַבשָּ  ה: פְואֶׁ ה ְנֵטה  דֶׁ ל ֹמשֶׁ ֹק אֶׁ ר ְיֹקוָּ )כב( ַויֹאמֶׁ

ם  דָּ אָּ ִים ַעל הָּ ץ ִמְצרָּ רֶׁ ל אֶׁ ד ְבכָּ רָּ ַמִים ִויִהי בָּ ְדָך ַעל ַהשָּ ת יָּ אֶׁ
ִים: ץ ִמְצרָּ רֶׁ ה ְבאֶׁ דֶׁ ב ַהשָּ ל ֵעשֶׁ ה ְוַעל כָּ )כג( ַוֵיט  ְוַעל ַהְבֵהמָּ

ַתן ֹֹקֹל ֹק נָּ ַמִים ַויֹקוָּ ת ַמֵטהּו ַעל ַהשָּ ה אֶׁ ד ַוִתֲהַלְך ֹמשֶׁ רָּ ת ּובָּ
ִים: ץ ִמְצרָּ רֶׁ ד ַעל אֶׁ רָּ ֹק בָּ ה ַוַיְמֵטר ְיֹקוָּ ְרצָּ )כד( ַוְיִהי  ֵאש אָּ

יָּה  ר לֹא הָּ ֵבד ְמֹאד ֲאשֶׁ ד כָּ רָּ ד ְוֵאש ִמְתַלַקַחת ְבתוְך ַהבָּ רָּ בָּ
ה ְלגוי: ְיתָּ ז הָּ ץ ִמְצַרִים ֵמאָּ רֶׁ ל אֶׁ ֹמהּו ְבכָּ ד  כָּ רָּ )כה( ַוַיְך ַהבָּ

רֶׁ  ל אֶׁ ה ְבכָּ ם ְוַעד ְבֵהמָּ דָּ ה ֵמאָּ דֶׁ ר ַבשָּ ל ֲאשֶׁ ץ ִמְצַרִים ֵאת כָּ
ה ִשֵבר: דֶׁ ל ֵעץ ַהשָּ ת כָּ ד ְואֶׁ רָּ ה ַהבָּ ה ִהכָּ דֶׁ ב ַהשָּ ל ֵעשֶׁ  ְוֵאת כָּ

ד: רָּ יָּה בָּ ֵאל לֹא הָּ ם ְבֵני ִיְשרָּ ר שָּ ן ֲאשֶׁ ץ ֹּגשֶׁ רֶׁ  )כו( ַרֹק ְבאֶׁ
א ְלֹמשֶׁ  ם )כז( ַוִיְשַלח ַפְרֹעה ַוִיְֹקרָּ ר ֲאֵלהֶׁ ה ּוְלַאֲהֹרן ַויֹאמֶׁ

ִעים: ְרשָּ ֹק ַהַצִדיֹק ַוֲאִני ְוַעִמי הָּ ַעם ְיֹקוָּ אִתי ַהפָּ טָּ   חָּ
ד  רָּ ֹק ְוַרב ִמְהֹית ֹֹקֹלת ֱאֹלִהים ּובָּ ל ְיֹקוָּ )כח( ַהְעִתירּו אֶׁ

ם ְולֹא ֹתִספּון ַלֲעֹמד: ְתכֶׁ ה אֶׁ יו  ַוֲאַשְלחָּ ר ֵאלָּ )כט( ַויֹאמֶׁ
ת  ה ְכֵצאִתי אֶׁ ֹק ַהֹקלות ֹמשֶׁ ל ְיֹקוָּ ת ַכַפי אֶׁ ְפֹרש אֶׁ ִעיר אֶׁ הָּ

ץ: רֶׁ אָּ ֹק הָּ ד לֹא ִיְהיֶׁה עוד ְלַמַען ֵתַדע ִכי ַליֹקוָּ רָּ לּון ְוַהבָּ ְחדָּ  יֶׁ
ֹק  ם ִתיְראּון ִמְפֵני ְיֹקוָּ רֶׁ ַדְעִתי ִכי טֶׁ יָך יָּ דֶׁ ה ַוֲעבָּ )ל( ְוַאתָּ

ה  ֱאֹלִהים: תָּ ה נֻכָּ ה ְוַהְשֹערָּ ִביב )לא( ְוַהִפְשתָּ ה אָּ ִכי ַהְשֹערָּ
ה ִּגְבֹעל: ת לֹא נֻכּו ִכי ֲאִפיֹלת  ְוַהִפְשתָּ מֶׁ ה ְוַהֻכסֶׁ )לב( ְוַהִחטָּ

ה: יו  ֵהנָּ ִעיר ַוִיְפֹרש ַכפָּ ת הָּ ה ֵמִעם ַפְרֹעה אֶׁ )לג( ַוֵיֵצא ֹמשֶׁ
ה: ְרצָּ ר לֹא ִנַתְך אָּ טָּ ד ּומָּ רָּ ֹק ַוַיְחְדלּו ַהֹקלות ְוַהבָּ ל ְיֹקוָּ  אֶׁ

ף  ד ְוַהֹקֹלת ַוֹיסֶׁ רָּ ר ְוַהבָּ טָּ ַדל ַהמָּ )לד( ַוַיְרא ַפְרֹעה ִכי חָּ
יו: דָּ ֱחַזֹק ֵלב ַפְרֹעה ְולֹא  ַלֲחטֹא ַוַיְכֵבד ִלבו הּוא ַוֲעבָּ )לה( ַויֶׁ

ר  ֵאל ַכֲאשֶׁ ת ְבֵני ִיְשרָּ ה: ִשַלח אֶׁ ֹק ְבַיד ֹמשֶׁ ר ְיֹקוָּ  ִדבֶׁ

 רש"י 
כעת הזאת למחר, שרט לו שריטה בכותל למחר  - כעת מחר)יח( 

שנתיסדה וכל תיבה  - הוסדה כשתגיע חמה לכאן ירד הברד:
שתחלת יסודה יו"ד כגון יסד, ילד, ידע, יסר, כשהיא מתפעלת 

תבא הוי"ו במֹקום היו"ד, כמו הוסדה )הושע ב ה( הולדה 
בדברים לא )אסתר ב כה( ויודע )בראשית מו כ( ויולד ליוסף, 

כתרגומו שלח כנוש.  - שלח העז)יט(  יוסר עבד )משלי כט יט(:
וכן )ישעיהו י לא( יושבי הגבים העיזו, )ירמיהו ו א( העיזו בני 

הבריח  - הניס)כ(  לשון הכנסה הוא: - ולא יאסף הביתה בנימן:
לצד השמים,  - על השמים)כב(  לשון )שמות ד ג( וינס משה:

דוש ברוך הוא למשה למעלה מן ומדרש אגדה הגביהו הֹק
נס בתוך נס, האש והברד  - מתלקחת בתוך הברד)כד(  השמים:

מעורבין, והברד מים הוא, ולעשות רצון ֹקונם עשו שלום 
כצאתי את )כט(  די לו במה שהוריד כבר: - ורב)כח(  ביניהם:

מן העיר, אבל בתוך העיר לא התפלל, לפי שהיתה מלאה  - העיר
עדין לא תיראון. וכן כל טרם  -תיראון טרם )ל(  גלולים:

שבמֹקרא עדיין לא הוא, ואינו לשון ֹקודם, כמו )בראשית יט ד( 
טרם ישכבו, עד לא שכיבו )שם ב ה( טרם יצמח, עד לא צמח, 

אף זה כן הוא ידעתי כי עדיין אינכם יראים ומשתהיה הרוחה 
נשברה  - והפשתה והשערה נכתה)לא(  תעמדו בֹקלֹקולכם:

ים ב כג כט( פרעה נכה, )ישעיהו טז ז( נכאים, וכן לשון )מלכ
)פסוֹק לב( לא נכו. ולא יתכן לפרשו לשון הכאה, שאין נו"ן 

במֹקום ה"א לפרש נכתה כמו הוכתה, נכו כמו הכו, אלא הנו"ן 
כי   שורש בתיבה והרי הוא מגזרת )איוב לג כא( ושפו עצמותיו:

ונפלו. וכן כבר ביכרה ועומדת בֹקשיה ונשתברו  - השערה אביב
 - השעורה אביב הפשתה גדלה כבר והוֹקשה לעמוד בגבעוליה:

כי )לב(  עמדה באביה, לשון )שיר השירים ו יא( באבי הנחל:
מאוחרות, ועדיין היו רכות ויכולות לעמוד בפני  - אפילת הנה

ֹקשה. ואף על פי שנאמר )פסוֹק כה( ואת כל עשב השדה הכה 
ם העומדים בֹקלחם הברד יש לפרש פשוטו של מֹקרא בעשבי

הראויים ללֹקות בברד. ובמדרש רבי תנחומא יש מרבותינו 
שנחלֹקו על זאת ודרשו כי אפילות פלאי פלאות נעשו להם, שלא 

לא הגיע, ואף אותן שהיו באויר לא הגיעו  - לא נתך)לג(  לֹקו:
לארץ, ודומה לו )דניאל ט יא( ותתך עלינו האלה והשבועה, 

בן סרוֹק חברו בחלֹק )יחזֹקאל כב  דעזרא, ותגיע עלינו. ומנחם
כב( כהתוך כסף, לשון יציֹקת מתכת, ורואה אני את דבריו, 

כתרגומו ויצֹק )שמות לח ה( ואתיך, )שם כז( לצֹקת לאתכא, אף 
 זה לא נתך לארץ לא הוצֹק לארץ:
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