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פרשת וארא תשע"ט
פרעה והמכות
שמות פרק ה

רש"י

(א) ואחר באו משה ואהרן וגו'  -אבל הזֹקנים נשמטו אחד
ֹאמרּו ֶׁאל פ ְַרעֹה כֹה ָּאמַ ר יְֹקוָּ ֹק
(א) וְ ַאחַ ר בָּ אּו מֹשֶׁ ה וְ ַאהֲ רֹן ַוי ְ
אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָּר ֵאל שַ לַ ח ֶׁאת עַ ִמי וְ ָּיחֹּגּו לִ י בַ ִמ ְדבָּ ר( :ב) וַ י ֹאמֶׁ ר ַפ ְרעֹה אחד מאחר משה ואהרן ,עד שנשמטו כולם ֹקודם שהגיעו
לפלטין ,לפי שיראו ללכת ,ובסיני נפרע להם (כד ב) ונגש משה
ִמי יְ ֹקוָֹּק אֲ שֶׁ ר ֶׁא ְשמַ ע בְ ֹקֹלו לְ שַ לַח ֶׁאת י ְִש ָּר ֵאל ל ֹא יָּדַ עְ ִתי ֶׁאת
לבדו והם לא יגשו ,החזירם לאחוריהם( :ו) הנגשים -
יְֹקוָֹּק וְ גַם ֶׁאת י ְִש ָּר ֵאל ל ֹא אֲ ַשלֵחַ ... :
מצריים היו ,והשוטרים היו ישראלים ,הנוגש ממונה על כמה
פַרעֹה בַ יום הַ הּוא ֶׁאת הַ נֹגְ ִשים בָּ עָּ ם וְ ֶׁאת ש ְֹט ָּריו
(ו) וַיְ צַ ו ְ
שוטרים ,והשוטר ממונה לרדות בעושי המלאכה( :ז) תבן -
ֹאספּון ל ֵָּתת ֶׁתבֶׁ ן לָּעָּ ם ִל ְלבֹן הַ לְבֵ נִ ים כִ ְתמול
לֵאמֹר( :ז) ל ֹא ת ִ
אשטובל"א [ֹקש] היו גובלין אותו עם הטיט :לבנים -
ִשלְ שֹם הֵ ם ֵי ְלכּו וְ ֹק ְֹששּו לָּהֶׁ ם ֶׁתבֶׁ ן( :ח) וְ ֶׁאת מַ ְת ֹכנֶׁת הַ לְבֵ נִ ים
טיולי"ש בלעז [רעפים] שעושים מטיט ומייבשין אותן בחמה,
אֲ שֶׁ ר הֵ ם ע ִֹשים ְתמול ִש ְלשֹם ָּת ִשימּו ֲעלֵיהֶׁ ם ל ֹא ִתגְ ְרעּו ִמ ֶׁמנּו
אֹלהינּו :ויש ששורפין אותן בכבשן :כתמול שלשם  -כאשר הייתם
כִ י ְנִרפִ ים הֵ ם עַ ל כֵן הֵ ם ֹצע ֲִֹקים לֵאמֹר ֵנ ְלכָּ ה נִזְ ְבחָּ ה ֵל ֵ
עושים עד הנה :וקששו  -ולֹקטו( :ח) ואת מתכנת הלבנים -
(ט) ִתכְ בַ ד הָּ ֲעבֹדָּ ה עַ ל ָּהאֲ נ ִָּשים וְ ַיעֲשּו בָּ ּה וְ ַאל ִי ְשעּו בְ ִדבְ ֵרי
ֹאמרּו ֶׁאל הָּ עָּ ם לֵאמֹר כֹה סכום חשבון הלבנים שהיה כל אחד עושה ליום כשהיה
שָּ ֶֹׁקר( :י) וַ יֵצְ אּו נֹגְ שֵ י הָּ עָּ ם וְ ש ְֹט ָּריו וַי ְ
התבן נתן להם ,אותו סכום תשימו עליהם גם עתה ,למען
פַרעֹה ֵאי ֶׁננִי נ ֵֹתן ָּלכֶׁם ֶׁתבֶׁ ן:
ָּאמַ ר ְ
תכבד העבודה עליהם :כי נרפים  -מן העבודה הם ,לכך לבם
פונה אל הבטלה וצועֹקים לאמר נלכה וגו' :מתכנת  -ותוכן לבנים (פסוֹק יט) ,ולו נתכנו עלילות (שמואל א' ב ג) ,את הכסף
המתוכן (מלכים ב' יב יב) ,כולם לשון חשבון הם :נרפים  -המלאכה רפויה בידם ועזובה מהם והם נרפים ממנה ,רטריי"ש
בלע"ז [אחיזתם רופפת]( :ט) ואל ישעו בדברי שקר  -ואל יהגו וידברו תמיד בדברי רוח לאמר נלכה נזבחה .ודומה לו
(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
יפנו ,שאם כן היה לו לכתוב ואל ישעו אל דברי שֹקר או לדברי שֹקר ,כי כן גזרת כולם (ישעי' יז ז) ישעה האדם על עושהו,
(שם לא א) ולא שעו על ֹקדוש ישראל( ,שם יז ח) ולא ישעה אל המזבחות ,ולא מצאתי שמוש של בי"ת סמוכה לאחריהם,
אבל אחר לשון דבור ,במתעסֹק לדבר בדבר נופל לשון שמוש בי"ת ,כגון (יחזֹקאל לג ל) הנדברים בך( ,במדבר יב א) ותדבר
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

(כב) וַ ַיעֲשּו כֵן חַ ְרטֻ מֵ י ִמצְ ַריִם בְ לָּטֵ יהֶׁ ם ַויֶׁחֱ זַ ֹק ֵלב ַפ ְרעֹה וְ ל ֹא שָּ מַ ע אֲ לֵהֶׁ ם כַ אֲ ֶׁשר ִדבֶׁ ר ְיֹק ָּוֹק( :כג) ַויִ פֶׁן פַ ְרעֹה וַ יָּב ֹא ֶׁאל בֵ יתו וְ ל ֹא
שָּ ת לִבו ּגַם ָּלז ֹאת:
רש"י

(כב) בלטיהם  -לחש שאומרין אותו בלט ובחשאי .ורבותינו אמרו בלטיהם מעשה שדים ,בלהטיהם מעשה כשפים :ויחזק לב
פרעה  -לומר על ידי מכשפות אתם עושים כן ,תבן אתם מכניסין לעפריים ,עיר שכולה תבן ,אף אתם מביאין מכשפות
למצרים שכולה כשפים( :כג) גם לזאת  -למופת המטה ,שנהפך לתנין ולא לזה של דם:
שמות פרק ח

(ג) וַ ַיעֲשּו כֵן הַ חַ ְרטֻ ִמים בְ לָּטֵ יהֶׁ ם ַו ַיעֲלּו ֶׁאת הַ צְ פ ְַר ְדעִ ים עַ ל ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ָּר ִים( :ד) ַויִ ְֹק ָּרא ַפ ְרעֹה ְלמֹשֶׁ ה ּול ְַאהֲ רֹן וַ י ֹאמֶׁ ר ַהעְ ִתירּו ֶׁאל
ֹאמר מ ֶֹׁשה לְ פ ְַרעֹה ִה ְתפ ֵָּאר עָּ לַי לְ ָּמ ַתי ַאעְ ִתיר לְָך
יְֹקוָֹּק וְ יָּסֵ ר הַ צְ פ ְַר ְדעִ ים ִממֶׁ נִ י ּומֵ עַ ִמי וַ אֲ שַ לְחָּ ה ֶׁאת ָּהעָּ ם וְ יִזְ ְבחּו לַ יֹק ָּוֹק( :ה) וַי ֶׁ
ֹאמר כִ ְדבָּ ְרָך ל ְַמעַ ן ֵת ַדע כִ י ֵאין כַ יֹקוָֹּק
ֹאמר ל ְָּמ ָּחר וַי ֶׁ
ּומבָּ ֶׁתיָך ַרֹק בַ ְיאֹר ִתשָּ ַא ְרנָּה( :ו) וַי ֶׁ
וְ לַ עֲבָּ דֶׁ יָך ּולְ עַ ְמָך ְל ַהכְ ִרית הַ צְ פַ ְר ְדעִ ים ִמ ְמָך ִ
ּומבָּ ֶׁתיָך ּומֵ עֲבָּ ֶׁדיָך ּומֵ עַ ֶׁמָך ַרֹק בַ ְיאֹר ִתשָּ ַא ְרנָּה... :
אֱ ֹלהֵ ינּו( :ז) וְ סָּ רּו הַ צְ פ ְַר ְדעִ ים ִמ ְמָך ִ
פַרעֹה כִ י הָּ י ְָּתה הָּ ְרוָּ חָּ ה וְ הַ כְ בֵ ד ֶׁאת ִלבו וְ ל ֹא שָּ מַ ע אֲ לֵהֶׁ ם כַאֲ שֶׁ ר ִדבֶׁ ר יְֹק ָּוֹק... :
(יא) וַ י ְַרא ְ
ֹאמרּו ַה ַח ְרטֻ ִמם ֶׁאל פַ ְרעֹה
(יד) וַ ַיעֲשּו ֵכן הַ חַ ְרטֻ ִמים בְ ָּל ֵטיהֶׁ ם ְלהוצִ יא ֶׁאת הַ כִ נִ ים וְ ל ֹא ָּיכֹלּו ו ְַת ִהי הַ כִ נָּם בָּ ָּא ָּדם ּובַ ְב ֵה ָּמה( :טו) וַ י ְ
ֹלהים ִהוא ַויֶׁחֱ זַֹק לֵב פ ְַרעֹה וְ ל ֹא שָּ מַ ע אֲ ֵלהֶׁ ם כַאֲ שֶׁ ר ִדבֶׁ ר יְֹקוָֹּק... :
ֶׁאצְ בַ ע אֱ ִ
ּומלְ אּו בָּ ֵתי ִמ ְצ ַריִם ֶׁאת ֶׁהעָּ רֹב וְ גַם ָּהאֲ דָּ מָּ ה
ִיח בְ ָך ּובַ עֲבָּ ֶׁדיָך ּובְ עַ ְמָך ּובְ בָּ ֶׁתיָך ֶׁאת ֶׁהעָּ רֹב ָּ
(יז) כִ י ִאם ֵאינְָך ְמ שַ לֵ חַ ֶׁאת עַ ִמי ִהנְ נִי מַ ְשל ַ
יה ְל ִב ְל ִתי הֱ יות ָּשם עָּ רֹב ל ְַמעַ ן ֵת ַדע כִ י אֲ נִ י יְ ֹקוָֹּק
ֵיתי בַ יום ַההּוא ֶׁאת ֶׁא ֶׁרץ ּג ֶֹׁשן אֲ ֶׁשר עַ ִמי ע ֵֹמד עָּ לֶׁ ָּ
אֲ שֶׁ ר הֵ ם עָּ ֶׁליהָּ ( :יח) וְ ִהפְ ל ִ
פַרעֹה ּובֵ ית
יתה ְ
בְ ֶֹׁק ֶׁרב הָּ ָּא ֶׁרץ( :יט) וְ שַ ְמ ִתי פְ דֻ ת בֵ ין עַ ִמי ּובֵ ין עַ מֶׁ ָך לְ מָּ חָּ ר יִ ְהיֶׁה הָּ אֹת הַ זֶׁה( :כ) וַ יַעַ ש יְֹקוָֹּק כֵן ַויָּב ֹא עָּ רֹב כָּבֵ ד בֵ ָּ
אֹלהיכֶׁ ם בָּ ָּא ֶׁרץ... :
ֹאמר לְ כּו זִ ְבחּו לֵ ֵ
עֲבָּ דָּ יו ּובְ כָּל ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ַריִם ִת ָּשחֵ ת הָּ ָּא ֶׁרץ ִמפְ נֵי הֶׁ עָּ רֹב( :כא) וַ י ְִֹק ָּרא פ ְַרעֹה ֶׁאל מ ֶֹׁשה ּול ְַאהֲ רֹן וַי ֶׁ
ֹאמר פ ְַרעֹה ָּאנֹכִ י אֲ ַשלַח ֶׁא ְתכֶׁ ם ּוזְ בַ ְח ֶׁתם
ֹלהינּו כַ אֲ שֶׁ ר י ֹאמַ ר ֵאלֵ ינּו( :כד) וַי ֶׁ
(כג) דֶׁ ֶׁרְך ְשֹלשֶׁ ת י ִָּמים ֵנלְֵך בַ ִמ ְדבָּ ר וְ זָּבַ ְחנּו לַ יֹקוָֹּק אֱ ֵ
ֹאמר מ ֶֹׁשה ִהנֵה ָּאנֹכִ י יוצֵ א ֵמעִ ָּמְך וְ ַהעְ ַת ְר ִתי ֶׁאל
ֹלהיכֶׁם בַ ִמ ְדבָּ ר ַרֹק ַה ְרחֵ ֹק ל ֹא ַת ְר ִחיֹקּו ָּל ֶׁלכֶׁת הַ עְ ִתירּו בַ ע ֲִדי( :כה) וַי ֶׁ
לַיֹקוָֹּק אֱ ֵ
יְֹקוָֹּק וְ סָּ ר הֶׁ עָּ רֹב ִמפ ְַרעֹה מֵ עֲבָּ דָּ יו ּומֵ עַ מו מָּ חָּ ר ַרֹק ַאל יֹסֵ ף פַ ְרעֹה הָּ ֵתל לְבִ ְל ִתי ַש ַלח ֶׁאת ָּהעָּ ם לִזְ ֹב ַח ַליֹק ָּוֹק( :כו) וַ יֵצֵ א מ ֶֹׁשה מֵ עִ ם
ּומעַ מו ל ֹא נ ְִש ַאר ֶׁא ָּחד( :כח) וַ יַכְ בֵ ד פַ ְרעֹה ֶׁאת
פַרעֹה וַ יֶׁעְ ַתר ֶׁאל ְיֹק ָּוֹק( :כז) וַ יַעַ ש ְיֹקוָֹּק כִ ְדבַ ר מֹשֶׁ ה ַויָּסַ ר ֶׁהעָּ רֹב ִמפ ְַרעֹה מֵ עֲבָּ ָּדיו ֵ
ְ
לִבו ּגַם בַ פַ עַ ם הַ ז ֹאת וְ ל ֹא ִשלַ ח ֶׁאת הָּ עָּ ם:
רש"י

(ה) התפאר עלי  -כמו (ישעיהו י טו) היתפאר הגרזן על החוצב בו ,משתבח לומר אני גדול ממך ונט"ר בלעז [להתפאר] .וכן
התפאר עלי ,השתבח להתחכם ולשאול דבר גדול ולומר שלא אוכל לעשותו :למתי אעתיר לך  -את אשר אעתיר לך היום על
הכרתת הצפרדעים ,למתי תרצה שיכרתו ,ותראה אם אשלים דברי למועד שתֹקבע לי .אלו נאמר מתי אעתיר ,היה משמע
מתי אתפלל ,עכשיו שנאמר למתי משמע אני היום אתפלל עליך שיכרתו הצפרדעים לזמן שתֹקבע עלי ,אמור לאיזה יום
המשך >>>
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רש"י לפרק ח [המשך]

תרצה שיכרתו .אעתיר ,העתירו ,והעתרתי ,ולא נאמר אעתר עתרו ועתרתי ,מפני שכל לשון עתר הרבות פלל הוא ,וכאשר
יאמר הרבו ,ארבה ,והרביתי לשון מפעיל ,כך יאמר ,אעתיר ,העתירו ,והעתרתי דברים ,ואב לכולם העתרתם עלי דבריכם
(יחזֹקאל לה יג) ,הרביתם( :ו) ויאמר למחר  -התפלל היום שיכרתו למחר( :יא) והכבד את לבו  -לשון פעול הוא ,כמו
(בראשית יב ט) הלוך ונסוע ,וכן (מלכים ב' ג כד) והכות את מואב( ,שמואל א' כב יג) ושאול לו באלהים( ,מלכים א' כ לז)
הכה ופצוע :כאשר דבר ה'  -והיכן דבר (שמות ז ד) ולא ישמע אליכם פרעה( :יד) להוציא את הכנים  -לבראותם ממֹקום
אחר :ולא יכלו  -שאין השד שולט על בריה פחותה מכשעורה( :טו) אצבע אלהים הוא  -מכה זו אינה על ידי כשפים ,מאת
המֹקום היא :כאשר דבר ה'( .ז ד) ולא ישמע אליכם פרעה( :יז) משליח בך  -מגרה בך ,וכן (דברים לב כד) ושן בהמות אשלח
בם ,לשון שסוי אינציטי"ר בלעז [לשסות] :את הערב  -כל מיני חיות רעות ונחשים ועֹקרבים בערבוביא והיו משחיתים בהם.
ויש טעם בדבר באגדה בכל מכה ומכה למה זו ולמה זו .בטכסיסי מלחמות מלכים בא עליהם ,כסדר מלכות כשצרה על עיר,
בתחלה מֹקלֹקל מעיינותיה ,ואחר כך תוֹקעין עליהם ומריעין בשופרות ליראם ולבהלם ,וכן הצפרדעים מֹקרֹקרים והומים
וכו' .כדאיתא במדרש רבי תנחומא( :יח) והפליתי  -והפרשתי ,וכן (שמות ט ד) והפלה ה' ,וכן (דברים ל יא) לא נפלאת היא
ממך .לא מובדלת ומופרשת היא ממך :למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ  -אף על פי ששכינתי בשמים גזרתי מתֹקיימת
בתחתונים( :יט) ושמתי פדת  -שיבדיל בין עמי ובין עמך( :כ) תשחת הארץ  -נשחתה הארץ אתחבלת ארעא( :כא) זבחו
לאלהיכם בארץ  -במֹקומכם ,ולא תלכו במדבר( :כה) התל  -כמו להתל( :כו) ויעתר אל ה'  -נתאמץ בתפלה ,וכן אם בא
לומר ,ויעתיר היה יכול לומר ומשמע וירבה בתפלה ,וכשהוא אומר בלשון ויפעל משמע וירבה להתפלל( :כז) ויסר הערב -
ולא מתו כמו שמתו הצפרדעים ,שאם מתו היה להם הנאה בעורות( :כח) גם בפעם הזאת  -אף על פי שאמר (פסוֹק כד) אנכי
אשלח אתכם ,לא ֹקיים הבטחתו:
שמות פרק ט

רש"י

(ז) וַ ִי ְשלַח פ ְַרעֹה וְ ִהנֵה ל ֹא ֵמת ִמ ִמ ְֹקנֵה יִ ְש ָּר ֵאל עַ ד ֶׁא ָּחד
ַויִכְ בַ ד לֵב פַ ְרעֹה וְ ל ֹא ִשלַח ֶׁאת הָּ עָּ ם... :
(יא) וְ ל ֹא יָּכְ לּו הַ חַ ְרטֻ ִמים לַ ֲעמֹד לִפְ נֵי מֹשֶׁ ה ִמפְ נֵי הַ ְש ִחין
כִ י הָּ יָּה הַ ְש ִחין בַ חַ ְרטֻ ִמם ּובְ כָּ ל ִמצְ ָּר ִים( :יב) וַ יְחַ זֵֹק יְֹקוָֹּק
פַרעֹה וְ ל ֹא שָּ מַ ע אֲ ֵל ֶׁהם כַאֲ שֶׁ ר ִדבֶׁ ר יְֹק ָּוֹק ֶׁאל
ֶׁאת לֵב ְ
מֹשֶׁ ה... :
(יח) ִהנְ נִי מַ ְמ ִטיר כָּ עֵ ת מָּ חָּ ר בָּ ָּרד כָּבֵ ד ְמאֹד אֲ שֶׁ ר ל ֹא הָּ יָּה
כָּ מֹהּו בְ ִמצְ ַריִם ל ְִמן הַ יום ִהּוָּ ְסדָּ ה וְ עַ ד עָּ ָּתה( :יט) וְ עַ ָּתה
ְשלַח הָּ עֵ ז ֶׁאת ִמ ְֹקנְָך וְ ֵאת כָּ ל אֲ שֶׁ ר לְָך בַ שָּ דֶׁ ה כָּל הָּ ָּאדָּ ם
וְ הַ בְ הֵ ָּמה אֲ שֶׁ ר יִמָּ צֵ א בַ שָּ ֶׁדה וְ ל ֹא י ֵָּאסֵ ף הַ בַ ְי ָּתה וְ י ַָּרד
עֲלֵהֶׁ ם הַ בָּ ָּרד וָּמֵ תּו( :כ) הַ י ֵָּרא ֶׁאת ְדבַ ר יְֹקוָּ ֹק מֵ עַ בְ ֵדי
פַרעֹה ֵהנִיס ֶׁאת עֲבָּ ָּדיו וְ ֶׁאת ִמ ְֹקנֵהּו ֶׁאל הַ בָּ ִתים:
ְ
(כא) וַאֲ שֶׁ ר ל ֹא שָּ ם ִלבו ֶׁאל ְדבַ ר יְֹקוָֹּק ַו ַי ֲעזֹב ֶׁאת עֲבָּ ָּדיו
וְ ֶׁאת ִמ ְֹקנֵהּו בַ שָּ ֶׁדה :פ (כב) וַ י ֹאמֶׁ ר יְֹק ָּוֹק ֶׁאל מֹשֶׁ ה נְטֵ ה
יהי בָּ ָּרד בְ כָּל ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ָּריִם עַ ל ָּה ָּאדָּ ם
ֶׁאת י ְָּדָך עַ ל הַ שָּ מַ יִם וִ ִ
וְ עַ ל הַ ְבהֵ מָּ ה וְ עַ ל כָּל עֵ שֶׁ ב הַ שָּ דֶׁ ה בְ ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ָּר ִים( :כג) ַויֵט
מֹשֶׁ ה ֶׁאת מַ טֵ הּו עַ ל הַ שָּ מַ יִם ַויֹקוָֹּק נ ַָּתן ֹקֹֹלת ּובָּ ָּרד ו ִַתהֲ לְַך
ֵאש ָּא ְרצָּ ה ַוי ְַמטֵ ר ְיֹקוָֹּק בָּ ָּרד עַ ל ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ָּר ִים( :כד) ַויְ ִהי
בָּ ָּרד וְ ֵאש ִמ ְת ַל ַקחַ ת בְ תוְך הַ בָּ ָּרד כָּבֵ ד ְמאֹד אֲ שֶׁ ר ל ֹא הָּ יָּה
כָּ מֹהּו בְ כָּל ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ַריִם מֵ ָּאז הָּ י ְָּתה לְגוי( :כה) וַ יְַך הַ בָּ ָּרד
בְ כָּל ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ַריִם ֵאת כָּל אֲ שֶׁ ר בַ שָּ דֶׁ ה מֵ ָּאדָּ ם וְ עַ ד בְ הֵ מָּ ה
וְ ֵאת כָּל עֵ שֶׁ ב הַ שָּ דֶׁ ה ִהכָּה הַ בָּ ָּרד וְ ֶׁאת כָּל עֵ ץ הַ שָּ ֶׁדה ִשבֵ ר:
(כו) ַרֹק בְ ֶׁא ֶׁרץ ּג ֶֹׁשן אֲ שֶׁ ר שָּ ם ְבנֵי י ְִש ָּר ֵאל ל ֹא הָּ יָּה בָּ ָּרד:
(כז) וַיִ ְשלַח פַ ְרעֹה וַ י ְִֹק ָּרא לְ מ ֶֹׁשה ּו ְל ַאהֲ רֹן וַי ֹאמֶׁ ר אֲ לֵהֶׁ ם
אתי הַ פָּעַ ם יְֹקוָֹּק הַ צַ ִדיֹק וַ אֲ נִי וְ עַ ִמי הָּ ְרשָּ עִ ים:
חָּ טָּ ִ
ֹלהים ּובָּ ָּרד
(כח) הַ עְ ִתירּו ֶׁאל יְֹקוָּ ֹק וְ ַרב ִמ ְהיֹת ֹקֹֹלת אֱ ִ
וַאֲ שַ לְחָּ ה ֶׁא ְתכֶׁם וְ ל ֹא ת ִֹספּון לַ ֲעמֹד( :כט) וַי ֹאמֶׁ ר ֵא ָּליו
אתי ֶׁאת הָּ עִ יר ֶׁאפְ רֹש ֶׁאת ַכפַי ֶׁאל ְיֹקוָֹּק הַ קֹלות
מֹשֶׁ ה כְ צֵ ִ
י ְֶׁחדָּ לּון וְ הַ בָּ ָּרד ל ֹא ִי ְהיֶׁה עוד לְ מַ עַ ן ֵתדַ ע כִ י לַ יֹק ָּוֹק הָּ ָּא ֶׁרץ:
(ל) וְ ַא ָּתה וַ עֲבָּ דֶׁ יָך יָּדַ עְ ִתי כִ י ֶׁט ֶׁרם ִת ְיראּון ִמפְ נֵי יְ ֹקוָֹּק
ֹלהים( :לא) וְ הַ פִ ְש ָּתה וְ הַ ְשע ָֹּרה נֻכ ָָּּתה כִ י הַ ְשע ָֹּרה ָּא ִביב
אֱ ִ
וְ הַ פִ ְש ָּתה ּגִ בְ עֹל( :לב) וְ הַ ִחטָּ ה וְ הַ כֻסֶׁ מֶׁ ת ל ֹא נֻכּו כִ י אֲ פִ יֹלת
הֵ נָּה( :לג) ַויֵצֵ א מ ֶֹׁשה ֵמעִ ם פַ ְרעֹה ֶׁאת ָּהעִ יר ַויִפְ רֹש כַ ָּפיו
ֶׁאל יְֹקוָּ ֹק וַ י ְַח ְדלּו הַ קֹלות וְ הַ בָּ ָּרד ּומָּ טָּ ר ל ֹא נ ִַתְך ָּא ְרצָּ ה:
(לד) וַ י ְַרא פ ְַרעֹה כִ י חָּ ַדל הַ מָּ ָּטר וְ הַ בָּ ָּרד וְ הַ קֹֹלת ַויֹסֶׁ ף
לַחֲ ט ֹא וַ יַכְ בֵ ד ִלבו הּוא וַ עֲבָּ דָּ יו( :לה) ַויֶׁחֱ זַֹק לֵב פ ְַרעֹה וְ ל ֹא
ִשלַח ֶׁאת בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל כַאֲ שֶׁ ר ִדבֶׁ ר יְֹקוָֹּק ְביַד מֹשֶׁ ה:

(יח) כעת מחר  -כעת הזאת למחר ,שרט לו שריטה בכותל למחר
כשתגיע חמה לכאן ירד הברד :הוסדה  -שנתיסדה וכל תיבה
שתחלת יסודה יו"ד כגון יסד ,ילד ,ידע ,יסר ,כשהיא מתפעלת
תבא הוי"ו במֹקום היו"ד ,כמו הוסדה (הושע ב ה) הולדה
(אסתר ב כה) ויודע (בראשית מו כ) ויולד ליוסף ,בדברים לא
יוסר עבד (משלי כט יט)( :יט) שלח העז  -כתרגומו שלח כנוש.
וכן (ישעיהו י לא) יושבי הגבים העיזו( ,ירמיהו ו א) העיזו בני
בנימן :ולא יאסף הביתה  -לשון הכנסה הוא( :כ) הניס  -הבריח
לשון (שמות ד ג) וינס משה( :כב) על השמים  -לצד השמים,
ומדרש אגדה הגביהו הֹקדוש ברוך הוא למשה למעלה מן
השמים( :כד) מתלקחת בתוך הברד  -נס בתוך נס ,האש והברד
מעורבין ,והברד מים הוא ,ולעשות רצון ֹקונם עשו שלום
ביניהם( :כח) ורב  -די לו במה שהוריד כבר( :כט) כצאתי את
העיר  -מן העיר ,אבל בתוך העיר לא התפלל ,לפי שהיתה מלאה
גלולים( :ל) טרם תיראון  -עדין לא תיראון .וכן כל טרם
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
תעמדו בֹקלֹקולכם( :לא) והפשתה והשערה נכתה  -נשברה
לשון (מלכים ב כג כט) פרעה נכה( ,ישעיהו טז ז) נכאים ,וכן
(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
שורש בתיבה והרי הוא מגזרת (איוב לג כא) ושפו עצמותיו :כי
השערה אביב  -כבר ביכרה ועומדת בֹקשיה ונשתברו ונפלו .וכן
הפשתה גדלה כבר והוֹקשה 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 (פסוֹק כה) ואת כל עשב השדה הכה
הברד יש לפרש פשוטו של מֹקרא בעשבים העומדים בֹקלחם
הראויים ללֹקות בברד .ובמדרש רבי תנחומא יש מרבותינו
שנחלֹקו על זאת ודרשו כי אפילות פלאי פלאות נעשו להם ,שלא
לֹקו( :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 סרוֹק חברו בחלֹק (יחזֹקאל כב
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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