
כמה הגאולה קרובה, כמה ד' אוהב  –חיזוק באמונה דגשים:  .דברי חיזוק על גאולת מצרים
 אותנו וחפץ לגאולינו, לא להתרגש ממצבים קשים תוך כדי הגאולה.

ר זמן רב עובר, עם ישראל לא נגאל, יש כאלו שכבר קשה להם להאמין שזו הגאולה האמיתית.  )ב( ַויְַדבֵּ

ָליו ֲאנִי  אני ד' שנותן שכר טוב, ומקיים את ההבטחות שהבטחתי. ולכן אין  - 'הֱאֹלִהים ֶאל מֶֹשה ַויֹאֶמר אֵּ

 לך מה לדאוג ועם ישראל יגאל. 

ָרא  )ג( ל ַשָדי ואתגלה.  –ָואֵּ אל "דיברנו על שמות שונים של ד'.  –ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל יְִצָחק ְוֶאל יֲַעקֹב ְבאֵּ

)ראינו  ד' הבטיח לאבות אך עדיין לא קיים את ההבטחה. –מבטא את היכולת של ד' לעשות כרצונו  "שדי

ם את השם הזה. זה השם לא הודעתי לה – ֹלא נֹוַדְעִתי ָלֶהם ה'ּוְשִמי  את פסוקי הבטחת הארץ לאבות(.

שמבטא שד' מקיים את ההבטחות.
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ת ָלֶהם ֶאת ְבִריִתי אִ העמדתי.  –ֲהִקמִֹתי לא רק הבטחתי לאבות אלא גם כרתתי ברית.  –ְוַגם  )ד( ָתם ָלתֵּ

ת ֶארֶ  יֶהם ֲאֶשר ָגרּו ָבּהֶאת ֶאֶרץ ְכנַָען אֵּ הארץ בה הם גרו. – ץ ְמֻגרֵּ
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תלמיד מתוק שאל: למה צריך  
כריתת ברית, הרי ודאי שמה שד' מבטיח הוא עושה. ענה חבירו: יכול להיות אנשים שלא יאמינו בלי 

הגדולים שיש להם. הסברתי: כשד' אומר זה תלוי במעשינו,  במיוחד ביסורים –ברית. הוסיף תלמיד 
3כשד' כורת ברית זה לא תלוי במעשינו.

  

 ע"פ רש"יהסיבה לקיים את ההבטחה ואת השבועה. עוד סיבה למה לגאול את ישראל )חוץ מ –ְוַגם  )ה(

ל ֲאֶשר ִמְצַריִם ַמֲעִבִדים אָֹתם ָוֶאזְכֹר ֶאת זעקת ותפילת  -ֲאנִי ָשַמְעִתי ֶאת נֲַאַקת  .ספורנו(ו ְבנֵּי יְִשָראֵּ

 ְבִריִתי: 

 )ו(
4

ל ֲאנִי בגלל ההבטחה, הברית והתפילה  –ָלכֵּן  אִתי ֶאְתֶכם ִמַתַחת ִסְבֹלת  ה'ֱאמֹר ִלְבנֵּי יְִשָראֵּ ְוהֹוצֵּ

תפסיקו לעבוד את . 1 אתם עכשיו עובדים את המצרים ונמצאים תחתם )שהם האדונים שלכם( –ִמְצַריִם 

ֲעבָֹדָתם . )שזה היה בתחילת המכות, אוה"ח ועוד( המצרים תצאו לגמרי ממצרים. . 2 –ְוִהַצְלִתי ֶאְתֶכם מֵּ

וזו לא רק שהם ישחררו אתכם, אלא הם גם ימותו, . 3 – ְוָגַאְלִתי ֶאְתֶכם ִבזְרֹוַע נְטּויָה ּוִבְשָפִטים ְגדִֹלים

]כ"ז בספורנו[. היה בקריעת ים סוף. זהגאולה שלימה, כי אין חשש שיחזרו וישעבדו אתכם. 
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 .אינכם יוצאים ממצרים ונשארים לבד, אלא אתם תהיו בליבמתן תורה, . 4 –ְוָלַקְחִתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם  )ז(

אֹלִהים שלי.  יֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַתַחת  ה'ִויַדְעֶתם ִכי ֲאנִי הזכות הכי גדולה שלנו.  –ְוָהיִיִתי ָלֶכם לֵּ ֱאֹלהֵּ

ואז, כשתראו את המופתים המופלאים האלו, ואת האהבה הגדולה שלי אליכם, תדעו  – ִסְבלֹות ִמְצָריִם

 "ן(.באופן ברור שאני ד' שהוצאתי אתכם )ע"פ הרמב

אִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר נָָשאִתי ֶאת יִָדי  )ח( בֵּ נשבעתי )כאדם שמרים ידו למעלה בעת השבועה(.  –ְוהֵּ

ת אָֹתּה ְלַאְבָרָהם ְליְִצָחק ּוְליֲַעקֹב ְונַָתִתי אָֹתּה ָלֶכם מֹוָרָשה   4חוזר  – ה'ֲאנִי ירושה, לעולמי עד.  –ָלתֵּ

 פעמים, להדגיש שהכל מד' ובוודאי יהיה.

ל  )ט( ן ֶאל ְבנֵּי יְִשָראֵּ ר מֶֹשה כֵּ אנו רואים שרק משה מדבר. כנראה שהציווי שאהרן יהיה לפה הוא  –ַויְַדבֵּ

כמו מי שרץ הרבה ונשימתו נהיית קצרה, ואז  –ְוֹלא ָשְמעּו ֶאל מֶֹשה ִמקֶֹצר רּוַח רק לפעם הראשונה. 

ֲעבָֹדה ָקָשהּוהוא לא יכול לשמוע שום דבר  כמו שנלך ללמוד כשאנחנו בחוץ ויורד ברד כבד, מישהו  – מֵּ

את הקושי של עם ישראל, את זה שאין להם רגע פנוי, את היאוש אחרי  נואריתיצליח להתרכז?! 

למחר תהיה מלך. ליקוטי רש"י( כמובן, מדובר רק על  –התגברות השיעבוד, )משל לעני שאומרים לו 

 א האמינו )אבע"ז(.חלקים מעם ישראל של
 

 

                                                 
1

שמות. את ד' עצמו אנו לא יכולים להגדיר  07הרחבה: שם של מישהו מבטא את המהות שלו )ויקרא אדם שמות(, לד' יש  

ד' יכול לעשות כל מה שהוא רוצה.  –אלא יש המון דרכים שהוא מתגלה אלינו בדין או ברחמים. אל שדי מבטא את הכח של ד' 

אך זה שד' יכול זה לא מבטא כמו שד' עושה. כמו אם מישהו נתקע בבית ואני אומר לו שאני יכול לפרוץ זה יפה מאוד, אך אם 

אני פורץ זה מראה יותר את כוחי. עוד דוגמא: יש מי שמבטיח מליון שקל לבנות את הת"ת ואין לו, יש מי שיש לו ויש מי 

 בפועל. שנותן
2

 לשון עתיד. –הילדים שאלו על הכפילות ותירצו: הבית שלהם שגרו בה / מלמד שהיו רק גרים בארץ / אשר גרו תשע"ג:  
3

לא  –אתה לומד מצויין מגיע לך קרמבו. אח"כ אמרתי לו בשקט להפריע, כשהוא הפריע אמרתי לו  –הפעלה: אמרתי לילד  

 מגיע לך.
4

יהם כתבתי "והוצאתי..." ובתוכם כתבתי "הפסקת השיעבוד וכו'". אפשר גם להביא קלטת עם גביעים על 4פתיחה: ציירתי  

 ."2לשונות של גאולה כפול  4לשונות  4. אלו הם 2שיר של ר' אלתר. שרנו: "והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי כפול
5

 אותו. הרחבה: משל לכלב שנשך אתי. א. הפסיק לנשוך. ב. ברחתי הביתה. ג. העיריה הרגה 
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וידבר ד' אל משה!. החשש הגדול  –נבואת משה רבינו דגשים:  .צירוף אהרן לגאולת ישראל
 להיכנס לפרעה 

ר  )י( ה לֵּאמֹרֶאל מֹשֶ  ה'ַויְַדבֵּ
6
ד'  –דיברנו על כך שמכאן והלאה פסוק זה חוזר המון פעמים. "לאמור"  – 

 פעם!!! 333פעמים ויש כאלו ששיננו  532התלמידים שיננו פסוק זה  דיבר למשה שיגיד ל...

ר  )יא( רק אתה. ומה שאמר ד' שמשה ילך יחד עם אהרן זה היה רק בשביל ההליכה הראשונה  –בֹא ַדבֵּ

ַאְרצֹוותגיד לו ש...  יִם ֶאל ַפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצרָ . )ספורנו(לעם ישראל  ל מֵּ ִויַשַלח ֶאת ְבנֵּי יְִשָראֵּ
7

 : 

ר מֶֹשה ִלְפנֵּי  )יב( למה  -רק אמר לעצמו, שזה מוזר  משה התכוון לעשות את שליחות ד', הוא – ה'ַויְַדבֵּ

ן שפרעה ישמע?  ַלי הרי  –לֵּאמֹר הֵּ ל ֹלא ָשְמעּו אֵּ נִי בגלל שאני ערל שפתים.  –ְבנֵּי יְִשָראֵּ יְך יְִשָמעֵּ ְואֵּ

קל וחומר: אם עם ישראל שהם מאמינים בני מאמינים לא האמינו לי, איך יכול להיות שפרעה  - ַפְרעֹה 

יאמין.
8
השפתיים אטומות, כאילו שאיני מדבר. – ְשָפָתיִםַוֲאנִי ֲעַרל  

9
  

ר  )יג( רן לכל הגאולה. ד' מקבל את בקשתו של משה ומצרף אליו את אה –ֶאל מֶֹשה ְוֶאל ַאֲהרֹן  ה'ַויְַדבֵּ

ם  ל ְוֶאל ַפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָריִם ללכת אל )אבע"ז(  -ַויְַצּוֵּ ל ... בשביל  - ֶאל ְבנֵּי יְִשָראֵּ ְלהֹוִציא ֶאת ְבנֵּי יְִשָראֵּ

ֶאֶרץ ִמְצָריִם:  מֵּ

 

חשיבותם של משה ואהרן כבנים של גדולי האומה ומוסרי דגשים:  .ייחוס משה ואהרן
 חשיבותו של אהרן כחלק מהגאולה. 10שבט הכהונההתורה. חשיבותו של 

ית ֲאבָֹתם  )יד( י בֵּ ֶלה ָראשֵּ  ראשי המשפחות.  - אֵּ

ִוי ְלתְֹלדָֹתם  )טז( ֶלה ְשמֹות ְבנֵּי לֵּ   לפי סדר ההולדה שלהם. –ְואֵּ

ל  )כה( האמא של הבת הזאת הייתה משפט יוסף והאבא מיתרו,  –ְוֶאְלָעזָר ֶבן ַאֲהרֹן ָלַקח לֹו ִמְבנֹות פּוִטיאֵּ

 או להיפך.

, והדגשנו את: יעקב, לוי, קהת, עמרם, משה ואהרן )ואח"כ גם אלעזר הלוח את המשפחולוגיהשרטטנו על 

ופנחס(. שמחנו לב שרק על לוי קהת ועמרם כתוב את שנות חייהם, ואמרנו שכנראה זה בגלל חשיבותם 

הילדים שאלו שאלות רבות על )ועיין רש"י(, וכן רק על עמרם אהרן ואלעזר כתוב עם מי התחתנו. 
 הפסוקים הללו.

 –מי שייחסנו עד עכשיו  –ַאֲהרֹן ּומֶֹשה מפאת אהבתם זה את זה נקראו בלשון של אדם אחד.  –הּוא  )כו(

ָלֶהם הֹוִציאּו  ה'ֲאֶשר ָאַמר את ישראל ממצרים.  הם אלו שגואלים –שיש להם אבא וסבא כ"כ צדיקים 

ֶאֶרץ ִמְצַריִם ַעל ִצְבאָֹתם ל מֵּ בצבאותם, צבא זה המון המון אנשים. – ֶאת ְבנֵּי יְִשָראֵּ
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ם ַהְמַדְבִרים ֶאל ַפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַריִם  )כז( ְלהֹוִציא ֶאת ְבנֵּי שהולכים לדבר איתו עם כל הסכנה.  –הֵּ

ל ִמִּמְצָריִם הּוא מֶֹשה ְוַאֲהרֹן משה הוא  –למה משה ראשון הרי אהרן הוא הבכור? אמר תלמיד שני  –שאל תלמיד  – יְִשָראֵּ
בגלל ששניהם חשובים  –יותר חשוב )כי הוא גדול הנביאים(. אמר תלמיד שלישי: לכן פעם משה ראשון ופעם אהרן. אמר תלמיד רביעי 

אף שמשה עשה את עיקר ההוצאה אהרן גם עיקר ולכן כתבו ראשון. ואף שבעיקר אותו דבר כתוב פעם את זה ופעם את זה. הוספתי: 
גם עיקר. וזה כוונת רש"י ששקולים היו, שלעניין ההוצאה שניהם נחשבים עושים הכל. ]כך באר ר' חיים מבריסק, אהרן דיבר משה נחשב 
 [.וכן בכלי יקר וכך הוא בתורה תמימה

 

חשיבותו של משה מול פרעה )כשר  דגשים: .חזרה על מינוי אהרן וציווי ד' לגאול את ישראל
ור בתשובה ולצורף זה עושה את האותות. ושופט / כמו מלאך. ד' מאפשר גם לפרעה לחז

  להודיע בעולם שד' הוא המושל והוא האלוקים של עם ישראל. –מטרת המכות 

התורה חוזרת על מה שכתוב לפני כן, שכיוון  – ֶאל מֶֹשה ְבֶאֶרץ ִמְצָריִם ה'ַויְִהי ְביֹום ִדֶבר  )כח(

שהפסקנו בייחוס צריך לחזור
12
 )תשאלו את התלמידים למה השמעתי להם קלטת(  

                                                 
6

 פעמים!!! 277הצדיקים שיננו פסוק זה תשע"ג:  
7

 לחפש מקור לזה. 
8

אם עכשיו ביום הוא לובש מעיל ק"ו באמצע הלילה. בסוף הבאנו  –הרחבה: קל וחומר: הבאנו דוגמא על ילד שלבש מעיל.  

 דים לא מספיק הבינו(.את הבדיחה: דג שלא נאכל בכפית נאכל במזלג מרק שנאכל בכפית אינו דין שיאכל במזלג )היל
9

הסברנו שדווקא גדולתו של משה היא זאת שלא מאפשרת לו לדבר בצורה פשוטה. כמו תשע"ג:  

  שנתקשה להבין שיעור של הרב עמי.
10

 דורות מיעקב עד פנחס, שהמכנה המשותף זה הכהונה[. 7]ראינו שיש תשע"ג:  
11

 ? 
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ר  )כט( ת ָכל שנאמן לקיים הבטחתי.  – ה'ֶאל מֶֹשה לֵּאמֹר ֲאנִי  ה'ַויְַדבֵּ ר ֶאל ַפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַריִם אֵּ ַדבֵּ

ֶליָך ר אֵּ  פסוק י"א. – ֲאֶשר ֲאנִי דֹבֵּ

ַלי ַפְרעֹה ה'ַויֹאֶמר מֶֹשה ִלְפנֵּי  )ל( יְך יְִשַמע אֵּ ן ֲאנִי ֲעַרל ְשָפַתיִם ְואֵּ הֵּ
13

פסוק י"ב. יש כאן חזרה  – 

 שפסוק י"ג כתוב כאן בהרחבה: לקראת המשך הסיפור. אלא

ה  ה'ַויֹאֶמר  )א( ן כמו שר שלו, מחליט עליו, וד –נְַתִתיָך ֱאֹלִהים ְלַפְרעֹה שים ליבך לכך.  –ֶאל מֶֹשה ְראֵּ

והרי משה הוא הנביא הכי חשוב? הסברנו:  –תלמידים מתוקים שאלו  – ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך יְִהיֶה נְִביֶאָךאותו. 
 מדבר.נביא זה מלשון  שיאמר את הדברים שלך וירחיב אותם בצורה מובנת וברורה.. שלך מתורגמןה

ת ָכל ֲאֶשר ֲאַצֶּוָך  )ב( ר אֵּ גיד לפרעה  בדיוק מה שאומר אליך, בלי תוספות והסברים. ת –ַאָתה ְתַדבֵּ

ר ֶאל ַפרְ  ַאְרצֹו: בהרחבה ובצורה מובנת. ויגיד לו ש... -עֹה ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך יְַדבֵּ ל מֵּ  ְוִשַלח ֶאת ְבנֵּי יְִשָראֵּ

ב ַפְרעֹה  )ג( ות כואבות מאוד, שבדרך הגיונית היה לו לשלוח את פרעה יקבל מכ –ַוֲאנִי ַאְקֶשה ֶאת לֵּ

ישראל, שהלב שלו )הרצון( יסכים, אך יהיה לו לב קשה והוא לא יסכים ]כי הרי הוא לא באמת חזר 

יִתי ֶאת אֹתַֹתי ְוֶאת מֹוְפַתי ְבֶאֶרץ ִמְצָריִםבתשובה, ולא מגיע לו שד' יסלח לו. ע"פ רמב"ן וספורנו[.   ְוִהְרבֵּ

 ימן. ]כמו אותיות  א' ב'..[, זה סימנים שיש ד' והוא אלוקי ישראל ואוהב אותם ודואג להם. אות זה ס –

ֶכם ַפְרעֹה  )ד( מכת  – , בכוחיאכה את מצרים בידי - ְונַָתִתי ֶאת יִָדי ְבִמְצָריִם  עד ש... –ְוֹלא יְִשַמע ֲאלֵּ

ל בכורות וקריעת ים סוף.  אִתי ֶאת ִצְבאַֹתי ֶאת ַעִּמי ְבנֵּי יְִשָראֵּ תלמיד מתוק שאל למה יש פה  –ְוהֹוצֵּ
ֶאֶרץ ִמְצַריִם ִבשְ כפילות? הסברנו שמלמד אותנו שהעם הוא בני ישראל ולא מישהו אחר.   ָפִטים ְגדִֹליםמֵּ

 אוציא אותם דרך זה שאשפוט את המצרים. –

ע אחד. אנו רואים שד' זאת הסיבה שהיה צריך מופתים וד' לא גאל ברג – ה'ְויְָדעּו ִמְצַריִם ִכי ֲאנִי  )ה(

ִבנְטִֹתי ֶאת יִָדי ַעל . לא ידעתי את ד' ", ובסוף ידע"רוצה שגם הגויים ידעו מי ד'. בתחילה פרעה אמר 

ל ִמתֹוָכם: כשיראו המצרים שאני שם את כל כוחי על המצרים.  –ִמְצָריִם  אִתי ֶאת ְבנֵּי יְִשָראֵּ  ְוהֹוצֵּ

ן ָעשּו ה'ַויַַעש מֶֹשה ְוַאֲהרֹן ַכֲאֶשר ִצָּוה  )ו( ולא שינו שום דבר. ועשו זאת בזריזות אפילו שהם  – אָֹתם כֵּ

 מבוגרים, כמו שנלמד בפסוק הבא.

עשינו חשבון שאם משה  – ָשנָה ְבַדְבָרם ֶאל ַפְרעֹהּומֶֹשה ֶבן ְשמֹנִים ָשנָה ְוַאֲהרֹן ֶבן ָשֹלש ּוְשמֹנִים  )ז(

 , אז הגאולה לקחה הכי הרבה שנה.127שנה והוא נפטר בן  47בן שמונים והיו במדבר 

 

 
לעשות לעם ישראל כנפיים וכך יעזבו את מצרים. אלא שד' רצה  ד' יכלדגשים:  אות התנין.

שהמצרים ידעו מי זה ד'', ושהוא אוהב את עם ישראל ושהוא יכול לעשות בטבע כרצונו. וכך 
"ואת הגוי אשר  –היה אות התנין. אך אח"כ כל האותות היו על ידי מכות, עונש למצרים 

 ומת ההמצאות של החרטומים.גם דיברנו על ניסי ד' לע יעבודו דן אנוכי".

שכיוון יש סתירה, בפסוק ט' כתוב שד' דיבר רק עם משה? אומר האוה"ח  –ַויֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹשה ְוֶאל ַאֲהרֹן  )ח(

 לֵּאמֹר: שזה מיועד לשניהם, נחשב כאילו דיבר גם עם אהרן. 

ת כאשר  - ִכי  )ט( ֶכם ַפְרעֹה לֵּאמֹר ְתנּו ָלֶכם מֹופֵּ ר ֲאלֵּ סימן שד' ברא את העולם, ר מופלא )רמב"ן(, דב –יְַדבֵּ

ילד מתוק ויקר שאל למה כתב 'לכם'? הילדים תירצו כמה תירוצים, ושהוא אוהב ועושה למען עם ישראל. 
המופת הוא לא בשבילי, אני לא מאמין, זה בשבילכם. דומה הדבר לילד שאומר לחבירו:  –הסברתי: אומר פרעה 

ְך ִלְפנֵּי ַפְרעֹה יְִהי ְלַתנִיןְוָא[  14הוכחה שאתה צודק לךיש  לנחש. אך נראה  – ַמְרָת ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַמְטָך ְוַהְשלֵּ

שאל תלמיד מתוק: שהיה זה נחש מסוג מיוחד מסוכן, כי אם לא כן למה לא כתוב פה נחש כמו לפני כן )כלי יקר(. 
 המיליםן "יהי לתנין )וע"ע משך חכמה(.הזכרנו את בעל הטורים שאהרן אמר את צריך לומר ויהי לתנין? 

עֹה ַויַַעשּו ֶאל ַפרְ נחשבים כאדם אחד מפני אהבתם זה את זה, ושהם שליחים לדבר אחד.  –ַויָבֹא מֶֹשה ְוַאֲהרֹן  )י(

אומר  – ַכֲאֶשר ִצָּוה ה'אם כן נחשוב שרק אחד עשה.  –שאל תלמיד מתוק צריך לומר ויעש? אמרתי  –כֵּן 

הּו  ה"ח שלא עשו בשביל דברים אחרים )כבוד וכדומה(, אלא רק בשביל לעשות רצון ד'.האו ְך ַאֲהרֹן ֶאת ַמטֵּ  ַויְַשלֵּ

המתוקים ענו תשובות נפלאות: גם לאהרן היה מטה שעשה ניסים )אבע"ז ועוד(, משה?  והרי היה זה המטה של -
העבדים  - ִלְפנֵּי ַפְרעֹה ְוִלְפנֵּי ֲעָבָדיו  והיו שאמרו שאמנם זה המטה של משה, אך הוא נחשב גם של אהרן.

 ַויְִהי ְלַתנִין: החשובים. 

                                                                                                                                            
12

עכשיו צריך לחזור קצת אחורה כדי לזכור על  –)השמעתי להם קלטת והפסקתי, בסוף השיעור שאחרי אמרתי להם הפעלה:  

 מה אנחנו מדברים(.
13

 הפעלה: חילקתי את הכיתה לשתי קבוצות: קבוצה אחת משננת את הפסוק כאן וקבוצה שניה את הפסוק המקורי. 
14

 מטר בקפיצה אחת. 4הרחבה: החבר אמר קפצתי  
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מה הבעיה? כל תינוק יודע לעשות כן!  –פרעה ראה מה שעשה אהרן והתחיל לצחוק  –ַויְִקָרא ַגם ַפְרעֹה  )יא(

שעושים אחיזת  –ְוַלְמַכְשִפים מבינים בחכמת המזלות וכדומה.  –ַלֲחָכִמים )מדרש(, ואז הוא קרא לחרטומים. 

י ִמְצַריִם עיניים. )אבע"ז(.  ם ַחְרֻטּמֵּ יֶהם שם כולל לחכמים ולמכשפים )רמב"ן(.  –ַויֲַעשּו ַגם הֵּ מלשון  - ְבַלֲהטֵּ

הם כמובן לא באמת הפכו את המטה לתנין, אלא עשו כאילו זה  – כֵּןלהט, ברק, מהירות, אחיזת עיניים )אבע"ז(. 

ומלבי"ם[. לא תיארנו איך הם עשו זאת, אמרתי שזה בפסוק כ"א, רס"ג אבע"ז, אוה"ח  נהפך לתנין, ]ע"פ ספורנו,

  לילדים היו כל מיני רעיונות. דרכים שאנחנו לא מכירים היום, של כל מיני כישופים.

הּו  )יב( ה ַאֲהרֹן ֶאת ַמטָֹתםכל אחד את המטה שלו.  –ַויְַשִליכּו ִאיש ַמטֵּ לאחר שהפכו  – ַויְִהיּו ְלַתנִינִם ַויְִבַלע ַמטֵּ

 פרעה מבין שיש פה משהו מיוחד, ובכל זאת: התנינים למטות. וזה היה נס גדול יותר.

ב ַפְרעֹה  )יג( ֶהם הרצון של פרעה היה חזק, ולא הסכים לשנות את דעתו.  - ַויֱֶחזַק לֵּ אלא אמר שזה  –ְוֹלא ָשַמע ֲאלֵּ

 ֶבר ה':ַכֲאֶשר דִ היה כישוף. 

 

 התראה. -מכת דם 

 

א ַהַּמיְָמה  )טו( ְך ֶאל ַפְרעֹה ַבבֶֹקר ִהנֵּה יֹצֵּ ליאור  למי היאור, הבאנו את המדרש שאמר שהוא אלוהים והלך –לֵּ

. עמידה יציבה ללא פחדועמדת מולו –ְונִַצְבָת ִלְקָראתֹו להתפנות. 
15

 –ַעל ְשַפת ַהיְאֹר ְוַהַּמֶטה ֲאֶשר נְֶהַפְך ְלנָָחש . 

שעשית איתו את מופת התנין. מטה זה יגרום לפרעה לפחד, כי יזכור מה כוחו של המטה.
16
שאל תלמיד יקר: אם כן  

)הזכרנו את המדרש שהיה זה  ובאמת יש שמסבירים שהכוונה למטה שעשו מופת לעם ישראל.צריך לכתוב התנין, 

 ִתַקח ְביֶָדָך: מר ושל יעקב שאמר "כי במקלי"(. תהמטה של יהודה עם 

ֶליָך לֵּאמֹר ַשַלח ֶאת ַעִּמי ְויַַעְבֻדנִי ַבִּמְדָבר  )טז( י ָהִעְבִרים ְשָלַחנִי אֵּ ָליו ה' ֱאֹלהֵּ ולא הזכיר לכמה זמן.  –ְוָאַמְרָת אֵּ

 עד עכשיו. – ְוִהנֵּה ֹלא ָשַמְעָת ַעד כֹה

כֹה )יז(
17

ַדע כך  -   אך בגלל  מטרת האות כדי שתדע שאני ד', –ִכי ֲאנִי ה' האות )יב"ע(.  בזה –ָאַמר ה' ְבזֹאת תֵּ

אמנם אהרן מכה, אך זה בשליחותו של משה,  –ִהנֵּה ָאנִֹכי ַמֶכה בדרך של מכות.  שאינך שומע אתה תלמד את זה

 ַבַּמֶטה ֲאֶשר ְביִָדי ַעל ַהַּמיִם ֲאֶשר ַביְאֹר ְונֶֶהְפכּו ְלָדם: . )בדומה לזה באבע"ז( וזה נחשב כאילו הוא מכה

.הסריח היאור –ֲאֶשר ַביְאֹר ָתמּות ּוָבַאש ַהיְאֹר . מין הדגים –ְוַהָדָגה  )יח(
18

שאלנו את כיתה א'  - ְונְִלאּו ִמְצַריִם   

שכתוב בבראשית "וילאו למצוא כמו או השתעייפו המצרים. מה זה והם הסבירו שהכוונה שלא יכלו המצרים, 

הוכיח תלמיד מתוק מפסוק כ"א שהכוונה לא יכלו שהרי שם כתוב "ולא (. אתמול )הם למדו זאת בדיוק .הפתח"
 לא מפורש, אך משה ואהרן התרו בפני פרעה. – ִלְשתֹות ַמיִם ִמן ַהיְאֹריכלו". 

 

: מצרי באמצע לשתות ופתאום המים הפלא הגדול שקרהדגשים: תיארנו במילים קצרות את  מכת דם.
נהפכו לדם. המצרים מבינים שיש פה משהו מופלא מאוד. סיפרנו את המדרש שקנו מים מהיהודים. 
תיארנו שאדון שעד כה היה מכה את העברי היה צריך לבקש ממנו מים בתשלום, דבר זה גרם 

בני ישראל. לשעבד את , ומאותו יום לא העיזו המצרים למצרים להבין את ערכם של בני ישראל
 ואת החזרה שלהם בתשובה אט אט. השמחה הגדולה של עם ישראל בגאולהתיארנו גם את 

 

ה יְָדָך  ֲהרֹן ַקח ַמְטָךַויֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹשה ֱאמֹר ֶאל ַא )יט( תטה ידך מלמעלה חוץ מהכאת המטה על היאור  –ּונְטֵּ

י ִמְצַריִם . )אבע"ז( למטה ימֵּ ַעל נהרות טבעיים היוצאים מן הנילוס.  –ַעל נֲַהרָֹתם כלל, כאן יש נקודותים.  –ַעל מֵּ

יֶהם  יֶהם תעלות בידי אדם שמושכים מים מן הנילוס אל השדות.  –יְאֹרֵּ בריכות ממטר שיורד קצת  –ְוַעל ַאְגמֵּ

יֶהם במצרים )אבע"ז(.  ימֵּ ִצים מעיינות ובורות.  –ְוַעל ָכל ִמְקוֵּה מֵּ ְויְִהיּו ָדם ְוָהיָה ָדם ְבָכל ֶאֶרץ ִמְצַריִם ּוָבעֵּ

 למה ד' לא בקש ממשה? כי היאור הציל את משה, ויש כאן הכרת הטוב. בכלי העץ והאבן. – ּוָבֲאָבנִים

ינֵּי אהרן  –ַויֲַעשּו כֵּן מֶֹשה ְוַאֲהרֹן ַכֲאֶשר ִצָּוה ד' ַויֶָרם  )כ( ינֵּי ַפְרעֹה ּוְלעֵּ ַבַּמֶטה ַויְַך ֶאת ַהַּמיִם ֲאֶשר ַביְאֹר ְלעֵּ

 ַויֵָּהְפכּו ָכל ַהַּמיִם ֲאֶשר ַביְאֹר ְלָדם: ה חיכה שהעבדים יבואו כדי שיראו גם הם את המופת הגדול. מש –ֲעָבָדיו 

ָתה  )כא( ְוֹלא ריח של דם.  –ַויְִבַאש ַהיְאֹר . )ספורנו(עם טעם של דם.  ראיה שזה דם באמת –ְוַהָדָגה ֲאֶשר ַביְאֹר מֵּ

 ולא רק ביאור. – ַהָדם ְבָכל ֶאֶרץ ִמְצָריִם יְָכלּו ִמְצַריִם ִלְשתֹות ַמיִם ִמן ַהיְאֹר ַויְִהי
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 מקור. 
16

 מקור. 
17

 חידה: שני מילים אותו דבר עם משמעות שונה. כה וכה. 
18

]ראינו באונקלוס שעל המילים "הבאשתם את רחינו", לא תירגם הסריח, וכאן כן. והסברנו שזו מילה לא תשע"ג:  

איתי . כך רכ"כ נעימה, אך על ע"ז אפשר לצחוק, לכן נקט לשון זו לגבי היאור שהיו עובדים אותו המצרים.[

 מסבירים ב'למשמעות', אך קשה דגם בצפרדע מתרגם האונקלוס וסרי.
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יֶהם  )כב( י ִמְצַריִם ְבָלטֵּ בלחש, אמרו כל מיני דברים בלחש, שכאילו הם עושים את המים לדם.  –ַויֲַעשּו כֵּן ַחְרֻטּמֵּ

ֶהם ַכֲאֶשר  זה. אך כאן זה היה רק נראה כמו דם, ולכן הדגים לא היו מתים בדם ה ב ַפְרעֹה ְוֹלא ָשַמע ֲאלֵּ ַויֱֶחזַק לֵּ

 ִדֶבר ה': 

יתֹו ְוֹלא ָשת ִלבֹו פנה לצד השני.  –ַויִֶפן ַפְרעֹה  )כג( אך פרעה  – ַגם ָלזֹאתלא שם ליבו, לא התייחס.  –ַויָבֹא ֶאל בֵּ

 ד מהמכה שהוא יכול לקבל על דבריו )אוה"ח(לא אמר במפורש שמה שמשה ואהרן אמרו זה כישוף, כי הוא פח

 –ומצאו מים )אבע"ז ואוה"ח(, פירוש שני  –פירוש אחד  - ַויְַחְפרּו ָכל ִמְצַריִם ְסִביבֹת ַהיְאֹר ַמיִם ִלְשתֹות  )כד(

י ַהיְאֹר: )רבינו בחיי(.  ולא מצאו מים ימֵּ  ִכי ֹלא יְָכלּו ִלְשתֹת ִמּמֵּ

עברו שבעת ימים של המכה. כי כל מכה התחילה בר"ח, שלושה שבועות התראה  –ַויִָּמלֵּא ִשְבַעת יִָמים  )כה(

י ַהכֹות ה' ֶאת הַ ַאושבוע מכה.    יְאֹר:ֲחרֵּ

 

דגשים: דיברנו על כך שהמכה הזאת יותר קשה, כי זה לא שחסר לאדם  התראה. -מכת צפרדע 
 משהו, אלא הצפרדעים מגיעות אליו ופוגעות בו. כמובן לא הרחבנו בתיאורים...

לא ליאור, אלא לתוך ביתו, ובאמת משה נכנס לארמון פרעה בלי קבלת  –ֶאל ַפְרעֹה  ַויֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹשה בֹא  )כו(

רים שם, כמו שאמר לו ד' "נתתיך אלוקים לפרעה", משה הוא המחליט על פרעה. רשות, והוא לא פחד מכל השומ

ָליו כֹה ָאַמר ה' ַשַלח ֶאת ַעִּמי ְויַַעְבֻדנִי:   ְוָאַמְרָת אֵּ

ן  )כז( לא כתוב ממאן, מלשון מסרב, אלא מאן מלשון סרבן. )כמו ההבדל בין מגנן לגנן. משקר לשקרן(.  –ְוִאם ָמאֵּ

ַח ִהנֵּה ָאנִֹכי נֹגֵּף ֶאת ָכל ְגבּוְלָך  דווקא את הגבול שלך. היתה  -  ַבְצַפְרְדִעיםמכה את כל הגבול של מצרים.  - ַאָתה ְלַשלֵּ

 לכוש אפה הגבול, ובזכות הצפרדעים ידעו אפה הגבול.מריבהה בין מצרים 

ְצַפְרְדִעים ְוָעלּו  מילה מושאלת, כמו דגה ששורצת המון דגים( 'שרץ')יצא מן היאור המון  - ְוָשַרץ ַהיְאֹר  )כח(

יֶתָך  ּוַבֲחַדר ִמְשָכְבָך ְוַעל . . משה לא פחד להגיד זאת לפרעהקודם כל בבית שלך, כי אתה הכי אשם –ּוָבאּו ְבבֵּ

ית ֲעָבֶדיָך ּוְבַעֶּמָך ּוְבַתנּוֶריָך  כים לחות של מים יחיו ביבשה, ולא רק זה שהצפרדעים שצרי םפלא עצו –ִמָטֶתָך ּוְבבֵּ

 בבצק. – ּוְבִמְשֲארֹוֶתיָךאלא אפילו במקום חם כמו בתנור. 

הזכרנו שבנוסף לצרה הגדולה  – ֶדיָך יֲַעלּו ַהְצַפְרְדִעיםּוְבַעְּמָך ּוְבָכל ֲעבָ בתוכך, בתוך הגוף שלך.  - ּוְבָכה  )כט(

 כיתה(.יש להם רעש נוראי )עשינו ניסוי בשהצפרדעים מגיעים לכל מקום גם 

 

ה ֶאת יְָדָך למה אהרן? הכרת הטוב של משה אפילו לדומם.  –ר ד' ֶאל מֶֹשה ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן ַויֹאמֶ  )א( נְטֵּ

ַעל ַהיְאִֹרים ְוַעל ָהֲאַגִּמים ְוַהַעל ֶאת לכיוון הנהרות.  –ַעל ַהנְָהרֹת הרם את ידך עם המטה.  –ְבַמֶטָך 

שאל תלמיד אהוב: אהרן לא הכה את היאור, אז למה לא עשה זאת  – ַפְרְדִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָריִםַהצְ 
משה? תירוצי התלמידים: א. היאור זה חלק מה"יאורים". ב. הוא היכה גם על היאור אך זה ברור לכן זה 
לא כתוב. ג. הסיבה שאהרן היכה ולא משה כי הוא גם חלק מהגאולה. ד. אמרתי שאמנם הוא לא היכה 

 קללה ליאור.את היאור, אך ס"ס זו 

ַע וירם אהרן את ידו עם המטה.  –ַויֵּט ַאֲהרֹן ֶאת יָדֹו  )ב( י ִמְצָריִם ַוַתַעל ַהְצַפְרדֵּ ימֵּ ן הצפרדע, ימ - ַעל מֵּ

הזכירו את המדרש שצפרדע אחת עלתה והיכו בה. חזרו והילדים והכוונה המון צפרדעים.  גה".כמו "הד

כמו שמיכה. – ַוְתַכס ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָריִם
19

 

ן ַהֲחְרֻטִּמים  )ג( יֶהם ַויֲַעשּו כֵּ  – ַויֲַעלּו ֶאת ַהְצַפְרְדִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָריִםאמרו כל  מיני לחשים.  –ְבָלטֵּ

  צפרדעים קיימים. לא בראו חדשים.

המכה הזאת הייתה קשה מקודמתה, ולא יכל פרעה לסבול אותה.  –ְרעֹה ְלמֶֹשה ּוְלַאֲהרֹן ַויְִקָרא פַ  )ד(

ַעִּמי הרבו בתפילה לד'.  –ַויֹאֶמר ַהְעִתירּו ֶאל ה'  ר ַהְצַפְרְדִעים ִמֶּמנִי ּומֵּ קודם כל ממני, פרעה חשב  –ְויָסֵּ

 ה': ַוֲאַשְלָחה ֶאת ָהָעם ְויִזְְבחּו לַ בעיקר על עצמו. 

ר ָעַלי  )ה( תנסה להתפאר עלי )על ד'(, הראה את כוחך, האם אתה יכול  –ַויֹאֶמר מֶֹשה ְלַפְרעֹה ִהְתָפאֵּ

אתפלל לד' עכשיו, מתי אבקש שימותו  -ְלָמַתי ַאְעִתיר ְלָך לומר משהו שד' לא יצליח לעשותו. 

לזיכרון  – ַאְרנָהָך ַרק ַביְאֹר ִתשָ ַהֲצַפְרְדִעים ִמְּמָך ּוִמָבֶתילהמית  - ְוַלֲעָבֶדיָך ּוְלַעְּמָך ְלַהְכִרית הצפרדעים? 

שאל תלמיד אהוב: והרי הם מתו? תשובות: אלו שעדין לא יצאו מהיאור  שקיבלתם את מכת הצפרדעים.
 / אלו שהיו בתנורים.

פרעה חשב שבדיוק נגמרה המכה, ולכן משה יגיד 'עכשיו', לכן אמר לו למחר" - ר ְלָמָחר ַויֹאמֶ  )ו(
20
 

)אבע"ז(. אנו רואים שכדי לבזות את משה הוא היה מוכן שכל העם שלו יסבול עוד יום. )אביהם של 

                                                 
19

שהם צריכים לחות. אך לענ"ד זה שנבראו זה עיקר הנס. היו  –פתיחה: מה היה הנס הגדול במכת צפרדע? בחוברת מורשה  

 עוד תשובות.
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ינּוישראל(.  ין ַכה' ֱאֹלהֵּ ַדע ִכי אֵּ משה רוצה ללמד את פרעה ואת זה עיקר מה ש – ַויֹאֶמר ִכְדָבְרָך ְלַמַען תֵּ

 אין כמו ד', והוא אלוקינו. כל המצרים.

 

 

  .המשך מכת צפרדע

הכי רשע וצריך להיות וא שאל תלמיד מתוק: למה קודם ממך, הרי ה –ְוָסרּו ַהְצַפְרְדִעים ִמְּמָך    )ז(
ירצו תלמידים: א. כאן מתו כולם בבת אחת. ב. מה שביקש פרעה זה בדיוק מה שהיה. אחרון? ת

ַעֶּמָך ַרק ַביְאֹר ִתָשַאְרנָה: ֲעָבֶדיָך ּומֵּ  ּוִמָבֶתיָך ּומֵּ

ִעם ַפְרעֹה  )ח( א מֶֹשה ְוַאֲהרֹן מֵּ משה  – ה'ַויְִצַעק מֶֹשה ֶאל התרחק מהארמון למקום שאין ע"ז.  –ַויֵּצֵּ

ה מעצמו שהמכה תגמר מחר, והתפלל לד' שכך יהיה. שהרי הוא אמר לפרעהתפלל בחזקה
21

ַעל ְדַבר . 

 ֲאֶשר ָשם ְלַפְרעֹה:  בעניין הצפרדעים. –ַהְצַפְרְדִעים 

רֹת ּוִמן ַויָֻמתּו ַהְצַפְרְדִעים ִמן ַהָבִתיצדיק גוזר והקב"ה מקיים.  –ִכְדַבר מֶֹשה  ה'ַויַַעש  )ט( ם ִמן ַהֲחצֵּ

בתנורים לא מתו, ומכאן למדו  רדעים שהיואבל הצפ אנו רואים שגם בשדות היו צפרדעים. – ַהָשדֹת

חנניה מישאל ועזריה שמי שמוסר נפשו למען קידוש השם לא ימות.
22
   

התמלאה סירחון.  – ַוִתְבַאש ָהָאֶרץערמות ערמות.  –ֳחָמִרם ֳחָמִרם ויאספו אותם.  –ַויְִצְברּו אָֹתם  )י(
עם בני ישראל? האם היו צפרדעים בארץ גושן? עברי שהלך במצרים תלמידים התעניינו הרבה מה קרה 

באו עליו הצפרדעים? )ברור שלא!( הוא שמע את הרעש שלהם? אחרי שמתו הצפרדעים המתות 
 הפריעו להם ללכת? הריח הרע היה מגיע גם לבני ישראל?

שהיה בצינוק וידיו קשורות, וחייבו אותו לגנב שיש הרחבה. משל  -ַויְַרא ַפְרעֹה ִכי ָהיְָתה ָהְרָוָחה  )יא(

אז הוציאו לו את האזיקים ואז הוא סרב כי הוא הרגיש מרווח, אע"פ , , ולא הסכים, ולבסוף הסכיםלשלם

שעדיין הוא בתוך צינוק. אותו דבר פרעה, אמנם המכה הפסיקה, אבל עדיין יש ריח רע בכל מצרים, אך 

ד ֶאת ִלבֹו מספיק שהייתה רווחה )ע"פ ספורנו(.  פרעה התאמץ להכביד את ליבו, אפילו שבאמת  –ְוַהְכבֵּ

ֶהם ַכֲאֶשר ִדֶבר שחרר את ישראל. הוא רצה ל  :ה'ְוֹלא ָשַמע ֲאלֵּ

 

 הכרת הטובה לעפר. הכרת החרטומים בכוחו של ד' ובאהבתו לעמו.דגשים:  .מכת כינים

למה משה לא היכה? כי העפר עזר לו כשהטמין את המצרי.  –ֶאל מֶֹשה ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן  ה'ַויֹאֶמר  יב()

ה ֶאת ַמְטָך   ְוַהְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָהיָה ְלִכנִם ְבָכל ֶאֶרץ ִמְצָריִם: הרם את מטך )אונקלוס(.  –נְטֵּ

ן  )יג( הּו ַויְַך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ַוְתִהי ַהִכנָם משה אמר ואהרן היכה.  –ַויֲַעשּו כֵּ  –ַויֵּט ַאֲהרֹן ֶאת יָדֹו ְבַמטֵּ

ָמה ָבָאָדם ּוַבבְ  כמו כינה. מן הכינים, כמו דגה וצפרדע לעיל. תלמיד מתוק שאל: למה גם הבהמה?  –הֵּ
תשובות נפלאות: א. כי זה הרכוש של המצרים. ב. כי זה האליל של המצרים וראוי שיענש ועוד שיראו 

לא כל הבהמות אלילים. ג. כי הבהמות היו  –שהאלילים לא יכולים למנוע את המכה. הקשה תלמיד 
 שותפות להיזק לעם ישראל )הילדים הביאו הרבה דוגמאות(. ד. ככה יחלשו הבהמות וזה מזיק למצרים.

תלמיד שאל שאלה מתוקה: אם ככה כל  –ָכל ֲעַפר ָהָאֶרץ  ]במדרש: "אוי לרשעים ואוי לטפוליהם"[.
 נִים ְבָכל ֶאֶרץ ִמְצָריִם: ָהיָה כִ  הבתים שנמצאים על ההרים יפלו? 

יֶהם  )יד( ן ַהַחְרֻטִּמים ְבָלטֵּ לא הצליחו.  הם –ְלהֹוִציא ֶאת ַהִכנִים ְוֹלא יָכֹלּו עשו לחשים.  –ַויֲַעשּו כֵּ

הזכרנו "מה קטנו מעשיך ד'", שבבריה הקטנה הזאת יש המון חלקים, וכנראה  קשה לחרטומים להתעסק 

עם זה.
23
ָמהַוְתִהי   .ַהִכנָם ָבָאָדם ּוַבְבהֵּ

24
  

ַויֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמים ֶאל ַפְרעֹה ֶאְצַבע )טו(
25

של ד', ולא כישוף. יד ד' זה מכה מכוחו זה  – ֱאֹלִהים ִהוא 

מכה קטנה. מכוחו של ד', אצבע אלוקים זה
26

ֶהם  )כמו יד ד'(.   ב ַפְרעֹה ְוֹלא ָשַמע ֲאלֵּ ובאמת  –ַויֱֶחזַק לֵּ

                                                                                                                                            
20

לד אחר ועשיתי עצמי חרטום: מתי פתיחה: ביקשתי מילד לצאת החוצה וכשאני דופק על הדלת יכבה את האור. קראתי לי 

הנה אני דופק על הדלת, וכשדפקתי כיבה זה שהיה בחוץ את האור.  –אתה רוצה שיכבה האור? הוא אמר עכשיו, אמרתי לו 

 אח"כ הוא אמר עוד שתי דקות, לא ידעתי מה לעשות.
21

התלמידים השמיעו לנו את קולם של הרחבה: המתפלל צריך שישמע תפילתו לכן צעק כי היו צפרדעים שהפריעו לו לשמוע.  

 הצפרדעים בהצלחה מרובה.
22

 פתיחה: פתחנו בספר דניאל וסיפרנו את הסיפור על חנניה מישאל ועזריה בהרחבה, עם קריאת מילים ארמיות. 
23

 תמיד הם ידעו להוציא ועכשיו לא. והיה זה מאת הבורא כדי להוכיח שזה לא כח של כישוף )ע"פ רמב"ן(.תשע"ג:  
24

שאל ילד: הרי זה כבר הוזכר בפסוק הקודם? שאלה טובה. אמרתי שהאבן עזרא אומר שזה אומר שהכינים היו גם  –ע"ג: תש 

 חרטומים. שאל ילד: מהיכן העפר? תירץ חבירו: מארץ גושן.על ה
25

 הפעלה: הזדמנות לחזק  להצביע בשינון. 
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הזכרנו  – ה'ַכֲאֶשר ִדֶבר מאז הוא לא הביא אותם בשאר המכות, כי ראה שהם דווקא מוכיחים שיש ד'. 

נ"י תוך שאל תלמיד מתוק: למה לא ברחו ב ימים ולפניה היו שלושה שבועות ללא מכה. 0שהמכה הייתה 
כדי המכה? תשובות האהובים: א. עבדים רגילים לעשות רק מה שאומרים להם. ב. המצרים היו יוצאים 

  ממצרים ושם לא הייתה המכה. ג. צריכים לצאת ברכוש גדול. ד. ד' רצה לעשות מופתים למצרים.

 

. (לצד זההנס בשינוי הטבע של החיות )שמגיעות למקום ישוב, שהולכות זה דגשים:  .מכת ערוב
 ההפרדה בין ישראל למצרים.

ב קום מוקדם בבקר.  –ֶאל מֶֹשה ַהְשכֵּם ַבבֶֹקר  ה'ַויֹאֶמר  )טז(  ועמוד, בלי לפחד, עמידה איתנה. –ְוִהְתיַצֵּ

א ַהָּמיְָמה  )אוה"ח(. ליאור –ִלְפנֵּי ַפְרעֹה ִהנֵּה יֹוצֵּ
27

ָליו כֹה ָאַמר .   ַשַלח ַעִּמי ְויַַעְבֻדנִי:  ה'ְוָאַמְרָת אֵּ

ינְָך  )יז( אם אתה לא –ִכי ִאם אֵּ
28

ַח ֶאת ַעִּמי ִהנְנִי ַמְשִליַח ְבָך .   –לא שולח אלך אלא משליח בך  –ְמַשלֵּ

משסה בך. שהחיות יבואו עליך. קודם בפרעה, כי הוא האשם הגדול
29

ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעְּמָך ּוְבָבֶתיָך ֶאת . 

ת. אמרנו שלא מפורש חיות ורמשים וצרעות ואפילו חיות שבדר"כ לא מזיקוערבוביה של  –ֶהָערֹב 

במדרש כתוב ד את המצרים )ע"פ המהר"ל(, אך בכל זאת בתורה אם מתו. עיקר המכה הייתה להפחי

י ִמְצַריִם ֶאת ֶהָערֹב  שמתו הרבה. לא יהיה קצת ערוב, אלא כל הבתים יהיו מלאים. )ע"פ  –ּוָמְלאּו ָבתֵּ

ם ָעֶליהָ ְוגַ אוה"ח(  מי שיסגור את הדלת, זה לא יעזור לו, כי נחשים וכו' יכנסו  גם – ם ָהֲאָדָמה ֲאֶשר הֵּ

  )ספורנו( עליה.לאדמה שהוא 

יִתי  )יח( ד ָעֶליָה והבדלתי.  –ְוִהְפלֵּ ְלִבְלִתי ֱהיֹות ָשם גר בה.  –ַביֹום ַההּוא ֶאת ֶאֶרץ גֶֹשן ֲאֶשר ַעִּמי עֹמֵּ

ַדע ִכי ֲאנִי גם למצרים שהיו שם לא היה ערוב.  –ָערֹב  לא כמו מלך שנמצא  – ה' ְבֶקֶרב ָהָאֶרץְלַמַען תֵּ

בכל המכות היתה הבדלה, אך במכת ערוב זה  )רמב"ן( לכתו.בארמון ולא מעניין אותו מה קורה בממ

 חידוש גדול יותר שהטיגריס רץ מהר וכשמגיע לארץ גושן נעצר.

ין . ון הבן...[להבדיל את השבוי מן השובה. פדי –דלה ]פדיון שבויים הב –ְוַשְמִתי ְפֻדת  )יט( ין ַעִּמי ּובֵּ בֵּ

ספורנו(עמי שיהיה בתוך מצרים לא ינזק )זאת הבדלה נוספת: גם  –ַעֶּמָך 
30
 – ְלָמָחר יְִהיֶה ָהאֹת ַהזֶה .

 כי אני ד'.. הזכרנו שאף שזה בא בצורה של מכה, עדיין זה אות וסימן הסימן הזה של מכת ערוב

ד  ה'ַויַַעש  )כ( ן ַויָבֹא ָערֹב ָכבֵּ ית ֲעָבָדיו ּוְבָכל ֶאֶרץ ִמְצַריִם ִתשָ ערוב גדול מאוד.  –כֵּ יָתה ַפְרעֹה ּובֵּ ת בֵּ חֵּ

  .ויהרסו כל דבר )אוה"ח( (הבהמות יאכלו גם את העצים, ויקלפו את הגזע. )מדרש – ָהָאֶרץ ִמְפנֵּי ֶהָערֹב

זְִבחּו  ַויֹאֶמר ְלכּוכשהמכה מאוד קשה פרעה מוכן לשלח )מדרש(.  –ַויְִקָרא ַפְרעֹה ֶאל מֶֹשה ּוְלַאֲהרֹן  (כא)

יֶכם ָבָאֶרץ אֹלהֵּ שאל תלמיד יקר: איך הצליחו ללכת בלי שיטרפו אותם החיות? גם  – בתוך מצרים. – לֵּ
 ובבכור שור תירץ ששלח יהודים. כאן אנו רואים שעיקר החיות נועדו להפחיד.

את האלוהים של מצרים. ונקרא  –ַלֲעשֹות כֵּן ִכי תֹוֲעַבת ִמְצַריִם לא ראוי  –ַויֹאֶמר מֶֹשה ֹלא נָכֹון  )כב(

תועבה, כי אנחנו מתעבים את האלוהים שלהם.
31
ינּו ה'נִזְַבח לַ   ן נִזְַבח  ֱאֹלהֵּ האם  –הנזבח, ה' התמיהה  –הֵּ

ינֵּיֶהם ְוֹלא יְִסְקֻלנּונזבח )אבע"ז(.  אמנם לא כל הבהמות הם אלוהים, אך מי יודע  – ֶאת תֹוֲעַבת ִמְצַריִם ְלעֵּ

 מה ד' יצווה אותנו )כמו שכתוב בפסוק הבא. העמ"ד(.

ְך ַבִּמְדָבר ְוזַָבְחנּו לַ שלוקחת  - ֶדֶרְך  )כג( ינּו ה'ְשֹלֶשת יִָמים נֵּלֵּ לֵּ ינּו ַכֲאֶשר יֹאַמר אֵּ מה שיאמר לנו  – ֱאֹלהֵּ

 בח.לזבוח נז

ק ֹלא ַתְרִחיקּו ָלֶלֶכת  ה'ַויֹאֶמר ַפְרעֹה ָאנִֹכי ֲאַשַלח ֶאְתֶכם ּוזְַבְחֶתם לַ  )כד( יֶכם ַבִּמְדָבר ַרק ַהְרחֵּ  –ֱאֹלהֵּ

יותר משלושה ימים )אבע"ז(.
32

אם תתפללו עלי להסיר ממני את רק וכל זה אעשה  – ַהְעִתירּו ַבֲעִדי 

הערוב.
33

 

ִעָּמְך ְוַהְעַתְרִתי ֶאל  )כה( א מֵּ ְוָסר ֶהָערֹב ִמַפְרעֹה ה'ַויֹאֶמר מֶֹשה ִהנֵּה ָאנִֹכי יֹוצֵּ
34

ַעּמֹו ָמָחר   ֲעָבָדיו ּומֵּ  - מֵּ

ל כמו שאמר בצפרדעים, שזו הוכחה שזה מד' ולא במקרה.  ף ַפְרעֹה ָהתֵּ  ְלִבְלִתי ַשַלח לשקר.  –ַרק ַאל יֹסֵּ

 : ה'ִלזְבַֹח לַ ֶאת ָהָעם שלא לשלח  -

                                                                                                                                            
26

 שזה זלזול בד'.הסברתי שזה שבח לד', שפה זה רק מכה קטנה. ראיתי מי שמסביר  
27

 צ"ע למה התראה זו ביאור, ועיין מדרש. 
28

 הרחבה: "אם ישך משלח את אחינו.." 
29

 הוא ביקש שהצפרדעים יסורו קודם ממנו, לכן נענש שהערוב בא קודש אליו –)הוסיף ילד: מידה כנגד מידה תשע"ג:  
30

 סיפרנו סיפור על ישראלי ומצרי במסעדה...הרחבה:  
31

 תעבים מי שזובח את האלוקים שלהם.מצרים מ –תשע"ג:  
32

 אל תלכו שלושה ימים, די שתצאו מן העיר.תשע"ג:  
33

שנים ושר  8הרחבה: סיפור בדרכי מרדכי על הרב מרדכי אליהו עם שר החוץ המצרי של וונצואלה שביקש ברכה לבן אחרי  

 החוץ של ערב הסעודית שאכל חזיר במטוס.
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ַויַָסר ֶהָערֹב ִמַפְרעֹה שאפילו שד' לא אמר מראש בקשתו של משה התקבלה.  –ִכְדַבר מֶֹשה  ה'ַויַַעש  )כז(

ֲעָבָדיו ַעּמֹו ֹלא נְִשַאר ֶאָחד מֵּ כל החיות חזרו אל מחוץ למצרים, ואף חיה לא מתה במצרים, כדי שלא  – ּומֵּ

 יהנו מהעורות.

ד ַפְרעֹה ֶאת ִלבֹו ַגם ַבַפַעם הַ  (כח) למה נוסף גם בפעם הזאת? הסברתי  –שאל תלמיד מתוק  –זֹאת ַויְַכבֵּ
 ם הזאת, שבשונה מהצפרדעים החיות לא מתו, ועלולות לבוא שוב.עע"פ הספורנו שהכוונה אפילו בפ

 ְוֹלא ִשַלח ֶאת ָהָעם: אך הפשט שמשה אמר לו אל יוסף התל, והוא הוסיף "גם בפעם הזאת".

 

  .מכת דבר

ָליו כֹה ָאַמר לארמון.  –ֶאל מֶֹשה בֹא ֶאל ַפְרעֹה  ה'ַויֹאֶמר  )א( י ָהִעְבִרים  ה'ְוִדַבְרָת אֵּ אפילו שד'  –ֱאֹלהֵּ

 ַשַלח ֶאת ַעִּמי ְויַַעְבֻדנִי: אלוקים של כל העולם, ישנה השגחה מיוחדת על עם ישראל, ד' דואג להם יותר. 

יָההֹו ה'ִהנֵּה יַד  )ג(
35

עושה עכשיו הויה( –תהיה, בהווה  –)בעתיד  הווה של היה. – 
36
.

37
ְבִמְקנְָך ֲאֶשר  

(. , הרמב"ן חולקאוה"חרש"י ודווקא אלו שבשדה, ואלו שהיו בבית יצאו בקריעת ים סוף. ) –ַבָשֶדה 

ר ּוַבצֹאןַבּסּוִסים ַבֲחמִֹרים ַבְגַמִלים ַבָבקָ 
38

ד ְמאֹד  מגיפה עוברת בקלות באויר – ֶדֶבר ָכבֵּ
39

. כאן הייתה 

שאל תלמיד . )מדרש( מגפה כה גדולה שתוך כמה ימים כל המקנה מת, גם לא היה חולה אלא מת ישר
מתוק: אם ככה גם האנשים היו צריכים למות. תירצתי שאלו חיידקים שפוגעים בבהמות. אכן ב'אברי' 

  40חיים שהביא לי את הספר של 'אברי'[. כתוב שגם היו אנשים שמתו. ]תודה לנעם

ין ִמְקנֵּה ִמְצָריִם  ה'והבדיל.  –ְוִהְפָלה  )ד( ל ּובֵּ ין ִמְקנֵּה יְִשָראֵּ סתובבים פלא עצום. החיידקים מ –בֵּ

ל ָדָברבאוויר וזה פוגע רק בחלק )רמב"ן(.   מכל מה ששייך לבני ישראל.  – ְוֹלא יָמּות ִמָכל ִלְבנֵּי יְִשָראֵּ

ד  ה'ַויֶָשם  )ה( אמֹר זמן.  - מֹועֵּ  שיאמרו אותו לפרעה, כדי שפרעה לא יאמר שזה סתם מגיפה. - לֵּ

 , וכן כדי שיוכלו לשים את המקנה בשדה)מלבי"ם( )רשב"ם, וכן כדי שיהיה לו אפשרות לחזור בתשובה

ַהָדָבר ַהזֶה ָבָאֶרץ ה'ָמָחר יֲַעֶשה  (.)אוה"ח(
41

: 

רק מה שהיה בבית ולא בשדה )רש"י(.  –ֶאת ַהָדָבר ַהזֶה ִמָּמֳחָרת ַויָָמת כֹל ִמְקנֵּה ִמְצָריִם  ה'ַויַַעש  )ו(

ת  ל ֹלא מֵּ שרגילים למות מיתה רגילה מזקנה וכדומה לא ימותו. אלו אפילו - ֶאָחדּוִמִּמְקנֵּה ְבנֵּי יְִשָראֵּ
42
 

 תיארנו את שמחתם הגדולה של עם ישראל באהבת ד' אותם.

הוא לא האמין. פרעה שלח שליחים לבדוק איך קורה הפלא הזה. –ַויְִשַלח ַפְרעֹה  )ז(
43

ת   ְוִהנֵּה ֹלא מֵּ

ל ַעד ֶאָחד  אפילו אחד. –ִמִּמְקנֵּה יְִשָראֵּ
44
ב ַפְרעֹה   שאל תלמיד למה לא כתוב כמו תמיד יכבד  –ַויְִכַבד לֵּ

אף שבמכה  – ח ֶאת ָהָעםְוֹלא ִשלַ  .בפתח? חשבתי אולי פה היה לו יותר קשה להכביד, וכאן זה קצת מד'

 זו נפגע האליל של  מצרים.

 

  .מכת שחין

]נקרא פיח אפר של כבשן אש.  – ִפיַח ִכְבָשן ֹלא ָחְפנֵּיֶכםֶאל מֶֹשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְקחּו ָלֶכם מְ  ה'ַויֹאֶמר  )ח(

שלו את שני החופניים של  בקמיצת ידמשה לוקח  –ּוזְָרקֹו מֶֹשה  כי הוא עף בקלות, מלשון להפיח[.

ַהָשַמיְָמהזה היה נס.  , מלבי"ם(.מכמות האפר שלקחוצה הכילה שמינית י)הקמ שניהם,
45

עף עד  – 

ינֵּי השמים, נס )מלבי"ם(.  שאל תלמיד  שפרעה יראה, ולא יחשוב שזה מקרה )ספורנו(. – ַפְרעֹהְלעֵּ
מתוק: אז למה את מכת כינים לא עשה לפני פרעה? תירץ תלמיד יקר: כי כאן רצה להראות לו את כל 

למה הוא  –המופתים שקורים במכה עצמה. שאל תלמיד מתוק: למה פרעה הסכים ללכת? יותר קשה 

                                                                                                                                            
34

 צ"ע למה עבר לגוף שלישי. 
35

 הויה ושם ד'. –בשורה אחת שתי מילים אותו דבר בהיפוך אותיות חידה:  
36

 התקשתי קצת להסביר מה זה עכשיו. 
37

 "תהיה", ואמרתי להם שזה דבר לא נכון, ואח"כ הסברתי שזה יהיה עכשיו. –הרחבה: להסביר את הדבר הסברתי קודם  
38

למלחמה, לנשיאה, לחרישה, לבשר וחלב וצמר, פתיחה: מה נורא כ"כ במכת דבר? הסברו מה התועלת של הבהמות:  

 למסחר, להליכות ארוכות. ובנוסף זה האליל שלהם.
39

 הרחבה: הרחבתי על הדבקה של מחלות ברוק וכדומה. 
40

 'דבר' זה שם כללי למגפות, כיוון שהיו פה הרבה סוגי מגפות.תשע"ג:  
41

 שבועות. 3צ"ע דמשמע שההתראה הייתה יום אחד ולא  
42

 המקור.צ"ע  
43

 באברי כתוב שהלך בעצמו, וצ"ע. 
44

 במדרש: יש שני יתורים: א. בהמה  שספק למי שייכת לא מתה וידעו שהיא של ישראל. ב. בהמה שבשותפות לא תמות. 
45

 פתיחה: ביקשתי מילד שיזרוק פקק וטישו, ראינו שהטישו עף הרבה יותר נמוך. 
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ידים האהובים: פרעה רצה לבדוק אם זה יכול להיות כישוף או לא. ב. לא הרג את משה? תירוצי התלמ
 פרעה כבר קצת מאמין בד'. ג. זה היה נס, וכמו שד' אמר: "אנוכי אהיה עמך".

 על פני -ַעל ָכל ֶאֶרץ ִמְצָריִם  , אבק נמצא בכל מקום וכך יקרה לפיח.יתפזר כמו אבק –ְוָהיָה ְלָאָבק  )ט(

ָמה כל מצרים. נס.  ִלְשִחין כשרשעים נענשים גם בהמתן נענשת )מדרש(.  –ְוָהיָה ַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהְבהֵּ

ַח ֲאַבְעֻבעֹת  אחד יבש שורף,  –. ישנם שני סוגים של שחין דםשמפריח בועות של מוגלה באחם שחין  –פֹרֵּ

כל נגיעה במיוחד של מים כואבת, ושני שחין לח בועות מלאות מוגלה, יכול להיות שזה גם כואב אבל זה 

 הזכרנו את מה שאנו אומרים בעיקר לא נעים. השחין של מצרים היה יבש מבפנים ולח מבחוץ )ב"ק פ.(

)כך הסביר לי הרב אברהם דב אוייערבך שליט"א בשם  מכות 5או  4בהגדה של פסח שכל מכה הייתה מ

 ְבָכל ֶאֶרץ ִמְצָריִם: .אביו(

תיארנו שפרעה לא יודע מה הולך לקרות עכשיו, מה יתרה בו משה, הוא  –ְמדּו ִלְפנֵּי ַפְרעֹה ַויְִקחּו ֶאת ִפיַח ַהִכְבָשן ַויַעַ  (י)

ַויִזְרֹק אֹתֹו מֶֹשה מופתע לגלות שמשה בכלל לא מדבר איתו אלא לוקח פיח, פרעה לא יודע איזה מכה עכשיו תנוח עליו וכו'. 

ָמהַויְִהי ְשחִ נס שלא נכוו ידיו מהפיח.  –ַהָשָמיְָמה  ַח ָבָאָדם ּוַבְבהֵּ השחין נכנס גם לתוך  – ין ֲאַבְעֻבעֹת פֹרֵּ

הבתים ולא היה מי שלא הוכה בשחין )רמב"ן(
46
. 

ַלֲעמֹד ִלְפנֵּי מֶֹשה ִמְפנֵּי ַהְשִחין ְוֹלא יְָכלּו ַהַחְרֻטִּמים (יא)
47

אנו רואים שהחרטומים רצו גם כאן  – 

להראות שהם יכולים לעשות את המכה, אך המכה היא כל כך מביישת, והרי הם האנשים החשובים של 

מצרים, אז הם לא יכלו לבוא כך למשה )רמב"ן. מלבי"ם(. חוץ מהכאב הגדול של המכה, גם היה בה 

גדול, ובמיוחד כשהמצרים ראו מה קרה לכל האנשים החשובים של מצרים היה בזה ביזיון גדול ביזיון 

ִכי ָהיָה ַהְשִחין ַבֲחְרֻטִּמםיותר. 
48
  ּוְבָכל ִמְצָריִם: 

ב ַפְרעֹה  ה'ַויְַחזֵּק  )יב( מכה זו שפגעה בו עצמו כבר הייתה כל כך קשה )ספורנו( שפרעה רצה  –ֶאת לֵּ

זה עונש לפרעה, לשלח את העם, ולא בגלל שהוא חזר בתשובה, לכן ד' הקשה את ליבו )ספורנו(. כמו כן 

ֶהם ַכֲאֶשר ִדֶבר ְוֹלא ָשמַ . )מדרש( כדי שיקבל את כל העונשים שהוא צריך לקבל  ֶאל מֶֹשה: ה'ע ֲאלֵּ

 
  

                                                 
46

 צ"ע איך זה קרה. 
47

כאן וממכה זאת. ובמלבי"ם נ"ל שכותב  שלא היה שייך שיבואו במכו הקודמות ע"ש. אך קשה צ"ע: אפה החרטומים היו עד  

 שהרי כבר במכת כינים אמרו שזה מד' )למ"ד(.
48

 הוספה: אומר המלבי"ם שזה עוד סיבה למה לא באו למשה, כי כולם מלאים שחין ובפני מי יעשו המכה. 
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  .מכת ברדהתראת 

ב ִלְפנֵּי ַפְרעֹה  ד'ַויֹאֶמר  (יג) )עיין  לא מפורש אם ביאור או בבית שלו –ֶאל מֶֹשה ַהְשכֵּם ַבבֶֹקר ְוִהְתיַצֵּ

מרו תלמידים יקרים: בטוח שזה היה בחוץ, שהרי כתוב אח"כ שהרים המטה השמימה. א. במדרש(
ָליו כֹה ָאַמר  הקשתי: פה זה ההתראה. אך עיין במדרש כאן שאולי משמע כדבריהם. י  ד'ְוָאַמְרָת אֵּ ֱאֹלהֵּ

התלמידים היקרים שואלים בכל מכה: למה כאן הנוסח כזה, ושם  – ְויַַעְבֻדנִיַלח ֶאת ַעִּמי ָהִעְבִרים שַ 
 נוסח אחר וכו'.

זה מכות קלות ולא נורא אפשר לחיות איתם, משה אומר לפרעה: גמרנו עם המשחקים, אתה חושב ש )יד(

עכשיו הולכת להיות מכה כל כך קשה, הרבה יותר מכל הקודמות )פירוש א' באוה"ח, וכן בשפ"ח( שאתה 

ַח ֶאת ָכל ַמגֵּפַֹתי  בטוח תשחרר את עם ישראל:  הכוונה הרבה מגפות )רס"ג(,  –ִכי ַבַפַעם ַהזֹאת ֲאנִי שֹלֵּ

קולות מפחידים, ברד כואב, אש. זה מזיק לכל התבואה, הורג אנשים  –ות רבות למכת ברד שיש בה מכ

 ובדומה ברשב"ם( לא כמו עד עכשיו שזה פגע או באנשים או בבהמות. "ז ורבנו בחיי,ובהמות. )ע"פ אבע
תלמיד מתוק הזכיר את מה שלמדו בנביא שנשאר ברד בסוף המכה באויר והוא ירד בספר יהושע. 

ּוַבֲעָבֶדיָך כדי לשבר את ליבך.  – ֶאל ִלְבָך שהיה במכה זו גם אבני אלגביש, וכ"כ רשב"ם.ולפי"ז אפש"ל 

ין ָכמֹנִי ְבָכל ָהָאֶרץ ַדע ִכי אֵּ תדע שאני ד', תדע שאני ד' בקרב ראינו שלפני כן כתוב  – ּוְבַעֶּמָך ַבֲעבּור תֵּ

אין  –הארץ. אבל עדיין יכול פרעה לחשוב שיש אלוקים של משה ואהרן ויש אלוקים אחרים. לכן אמר לו 

 כמוני בכל הארץ.

 –ָוַאְך אֹוְתָך ְוֶאת ַעְּמָך ַבָדֶבר אם הייתי רוצה הייתי שולח עכשיו את ידי.  –ִכי ַעָתה ָשַלְחִתי ֶאת יִָדי  )טו(

ד ִמן ָהָאֶרץוהמגיפה הייתה לא רק על הבהמות, אלא גם על בני האדם.  אתה ועמך הייתם מתים.  – ַוִתָכחֵּ

ואכן זו . פרעה בביטויים כל כך חריפים, ללא פחד ומורא מפרעה[ ]יש לציין את גודל עמידתו של משה מול

  שאלה למה ד' לא עשה כן, כמו שאנחנו שואלים תמיד למה ד' לא עשה כנפיים לכל בנ"י והיו עפים ישר לא"י.

בשביל הדבר הבא השארתי אותך בחיים:  –ַבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִתיָך אבל לא עשיתי כן.  –ְואּוָלם  )טז(

ל העולם ואני יכול לעשות כרצוני. כל להראות לך שאני ד' בראתי את בשבי –ַבֲעבּור ַהְראְֹתָך ֶאת כִֹחי 

ר ְשִמי ְבָכל ָהָאֶרץ  הכדי שיספרו את שם השם כל הדורות. וכך קורבכל העולם )רס"ג(.  – ּוְלַמַען ַספֵּ

לדורותיו  ג. עם ישראל כל העולם )אוה"ח(.ב.  )הנצי"ב( .והמצרים מי יספר? א. פרעה 'בזכות' פרעה.

 .ע"ז()אב

ל עדיין אתה.  –עֹוְדָך  )יז( )לשון מסילה, דרך,  משתלט, רומס אותנו כאילו אנחנו עבדים שלך. –ִמְסתֹולֵּ

אתה אמנם בנ"י כבר לא עבדו, אבל  – ְבַעִּמי ְלִבְלִתי ַשְלָחם לך(.דורך עלינו כאילו אנחנו השביל ש

 בזה שאינך מוכן לשלח אותנו.משתלט 

ת ָמָחר  )יח( מחר בשעה הזאת. –ואמר  שרט שריטה בכותל –ִהנְנִי ַמְמִטיר ָכעֵּ
49
ד ְמאֹד ֲאֶשר ֹלא   ָבָרד ָכבֵּ

 ְוַעד ָעָתה: היום שייסדו את מצרים.  –ָהיָה ָכמֹהּו ְבִמְצַריִם ְלִמן ַהיֹום ִהָּוְסָדה 

ז ֶאת ִמְקנְָך  )יט( א אסוף אותם.  –ְוַעָתה ְשַלח ָהעֵּ ָמה ֲאֶשר יִָּמצֵּ ת ָכל ֲאֶשר ְלָך ַבָשֶדה ָכל ָהָאָדם ְוַהְבהֵּ ְואֵּ

ף ַהַביְָתה וְ  תּוַבָשֶדה ְוֹלא יֵָּאסֵּ ֶהם ַהָבָרד ָומֵּ למה  ד' גילה להם? כי מטרת המכה לא שהם ימותו.  – יַָרד ֲעלֵּ

 המטרה היא כדי שיכירו את ד'. ואמנם יש במכה הזאת גם עונש, אך עיקר העונש פה הוא על התבואה.

א ֶאת ְדַבר לקראת המכה: התורה מספרת מה קרה  (כ) מי שהאמין לדבר ד' ופחד ממה שעתיד  – ד'ַהיָרֵּ

לקרות.
50

י ַפְרעֹה  ַעְבדֵּ מֵּ
51

נִיס   ואותם 'יראים' 'צדיקים'  – ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקנֵּהּו ֶאל ַהָבִתיםהבריח  –הֵּ

 נלחמו נגד עם ישראל על הים.

תלמיד יקר  – ַויֲַעזֹב ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקנֵּהּו ַבָשֶדה ד'ֶאל ְדַבר לא התייחס  –ַוֲאֶשר ֹלא ָשם ִלבֹו  (כא)
הזכיר לנו שכל הבהמות שמתו זה רק כאלו שבמקרה היו בבית בזמן מכת דבר, כי מי שהיה בחוץ כבר 

 .מת
 

 
  מכת ברד.

ה ֶאת יְָדָך )כב( ַעל ַהָשַמיִם  (., כפי שרואים בפסוק הבאהרם את ידך )עם המטה – ַויֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹשה נְטֵּ

ָמה אל השמים, לכיוון השמים.  – ְוַעל שנמצאים בחוץ.  –ִויִהי ָבָרד ְבָכל ֶאֶרץ ִמְצָריִם ַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהְבהֵּ

ֶשב ַהָשֶדה ְבֶאֶרץ ִמְצָריִם:   ָכל עֵּ

                                                 
49

 אין הוכחה באיזה רגע בדיוק התחילה המכה.()אך בדבר לא שרט שריטה, כי בכל מקרה תשע"ג:  
50

 אלה נלחמו נגד עם ישראל על הים. –בצחוק אמרתי: "יראי שמים עם פאות גדולות וכו'. ואח"כ הוספתי  
51

 צ"ע למה כתב מעבדי פרעה. לא הספקתי להסתכל בזה. 
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הּו ַעל ַהָשַמיִם ַוה' נַָתן קֹֹלת  )כג( רעמים –ַויֵּט מֶֹשה ֶאת ַמטֵּ
52

. הזכרנו את המדרש שהיו ברקים ורעמים 

ש ָאְרָצה  שהאדמה הזדעזעה מהם. האש הלכה לכיוון מטה, הפוך מהטבע שלה )עשינו  –ּוָבָרד ַוִתֲהַלְך אֵּ

ר ה' ָבָרד ניסוי(.   ַעל ֶאֶרץ ִמְצָריִם: ַויְַמטֵּ

ש ִמְתַלַקַחת  )כד( נס גדול, שהרי אש ומים לא מסתדרים  –ְבתֹוְך ַהָבָרד מעלה שלהבות.  –ַויְִהי ָבָרד ְואֵּ

[. עשינו ניסוי.הם על מנת להכות את מצריםייחד ]ועשו שלום בינ
53

הסברנו שהברד עוטף את האש . 

סיפרנו שהיו הדברים נשברים ואח"כ  ומהאש יוצאים ניצוצות כלפי מטה )ועיין במדרשים על זה(.

נשרפים.
54

ד ְמאֹד   חוס וכואב. ב. גדול. ג. יורד מהר. ד. יורד במה כבד? כמה אפשרויות: א. ד –ָכבֵּ

ָאז ָהיְָתה ְלגֹוי ֲאֶשר ֹלא ָהיָה ָכמֹהּו ְבָכל ֶאֶרץבכמויות.  שאל תלמיד: למה לעיל היה כתוב  – ִמְצַריִם מֵּ
  "מאז היוסדה"?

ל ֹלא ָהיָה ָבָרד )כו( נראה ברור שגם בארץ מצרים בנ"י לא ניזוקו.  – ַרק ְבֶאֶרץ גֶֹשן ֲאֶשר ָשם ְבנֵּי יְִשָראֵּ
שאל תלמיד: האם בנ"י שמעו את רעש הרעמים? עניתי שכתוב במדרש ששמעו, ורעמים אלו גרמו להם 

 לחזור בתשובה.

איך הוא שלח, הרי יש ברד?! אפשר לומר שהיו עברים. אמרו לי בשם הרב נחום  –ַויְִשַלח ַפְרעֹה  )כז(

ֶהם ָחָטאִתי ַהָפַעם ַויְִקָרא ְלמֶֹשה ּושהלכו במרכבת ברזל.  מאז  הפעם הודה שחטא –ְלַאֲהרֹן ַויֹאֶמר ֲאלֵּ

ַוֲאנִי ְוַעִּמי שאף שיכל להרוג את כולם הודיע מראש שיכנסו לתוך הבתים.  –ה' ַהַצִדיק  ומתמיד.

 שלא שמענו לדבר ד' ולא נכנסנו.  – ָהְרָשִעים

ִמְהיֹת קֹֹלת ֱאֹלִהים ּוָבָרד ַוֲאַשְלָחה ֶאְתֶכם ְוֹלא  מספיק, היה כבר הרבה.ודי,  –ַהְעִתירּו ֶאל ה' ְוַרב  )כח(

 תִֹספּון ַלֲעמֹד: 

אִתי ֶאת ָהִעיר  )כט( ָליו מֶֹשה ְכצֵּ מהעיר. אך לא בתוך העיר כי היא מלאה בע"ז. ודווקא  –ַויֹאֶמר אֵּ

היה לעומת צפרדע שלא אמר לפרעה שיוצא מהעיר, כי בכל מקרה זה יכשאצא מן העיר, אך לא עכשיו ]

לכיוון מעלה. ולמה? יכול להיות בגלל שבא להפסיק את הברד )כן  –ֶאְפרֹש ֶאת ַכַפי ֶאל ה' .  רק מחר[

 ַהקֹלֹות יְֶחָדלּון משמע ברמב"ן( ונראה שכך התפללו תפילות מיוחדות, כמו תפילת שלמה בבית המקדש. 

ַדע ִכי  -אלא  כפי שנראה בפסוק הבא, לא בגלל שאתה צדיק, –ְוַהָבָרד ֹלא יְִהיֶה עֹוד יפסקו.  - ְלַמַען תֵּ

 ואין הארץ שלך. – ַלה' ָהָאֶרץ

כי עדיין לא תפחדו מד'. )אך בעתיד אחרי קריעת ים סוף  –ְוַאָתה ַוֲעָבֶדיָך יַָדְעִתי ִכי ֶטֶרם ִתיְראּון  )ל(

כבר תיראו(.
55
.ִמְפנֵּי ה' ֱאֹלִהים 

56
  

התפתחה, ויצאו לה גבעולים.  –ִכי ַהְשעָֹרה ָאִביב נשברה.  –ָתה ְוַהְשעָֹרה נֻכָ . פשתן –ְוַהִפְשָתה  )לא(

הפשתה גם היא התפתחה והצמיחה כבר גבעולים. וכיוון שהם חזקים הם שבירים. – ְוַהִפְשָתה ִגְבעֹל
57

 

נָה. מיני דגן 5כנראה כוסמין, מ –ְוַהִחָטה ְוַהֻכֶּסֶמת  )לב( מאוחרות. ועדיין לא  – ֹלא נֻכּו ִכי ֲאִפיֹלת הֵּ

ד' לא  –שאל תלמיד יקר: איך זה לא נשרף? הסבירו כמה תלמידים  – שברו.צמחו, ולכן היו רכים ולא נ
האש לא נתפסת  –הברד לא התנפץ. חשבתי אולי לומר  –רצה שזה ישרף )מכמה סיבות(, הסבר נוסף 

 בדברים לחים.

ִעם ַפְרעֹה ֶאת ָהִעיר  )לג( א מֶֹשה מֵּ  –ַויְִפרֹש ַכָפיו ֶאל ה' ַויְַחְדלּו ַהקֹלֹות ְוַהָבָרד ּוָמָטר מהעיר.  –ַויֵּצֵּ
 ֹלא נִַתְך ָאְרָצהשאל תלמיד אהוב: מאיפה היה מטר? הסברנו שמדובר במטר של ברד. אך עיין רמב"ן(. 

היה פה נס גדול שגם מה שהיה בדרך לא ירד, )וכמובן הוא נעלם(, כתוב במדרש  לא הגיע לארץ. –

  שהברד נשאר עד ימי יהושע והקולות עד ימי ארם, והכל יהיה לעתיד לבא במלחמת גוג ומגוג.

הוא חזר לחטוא. דיברנו על רשעותו של  – ַויְַרא ַפְרעֹה ִכי ָחַדל ַהָּמָטר ְוַהָבָרד ְוַהקֹֹלת ַויֶֹסף ַלֲחטֹא )לד(

ד ִלבֹו הּוא ַוֲעָבָדיו:  פרעה.  ַויְַכבֵּ
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יש הבדל בזמן ההגעה אלינו של ברק הרחבנו על התופעה של הבקרים והרעמים. איך זה נוצר )לא מהתחברות עננים(, למה  

שניות זה מרחק של קילומטר. הברק נוצר מפריקת חשמל מהענן  3ורעם )הרחבנו בגלי קול ובגלי אור, ובאור השמש(, כל 

ברק, ראיתי שמטרתו אינו למשוך אליו את הברק אלא  -לאדמה, הרעם מהחום שנוצר שגורם לתנועות אוויר. דיברנו על כליא

 ים באיזור. אנציקלופדיה אדומה.לבטל את הברק
53

אני? עם  –הרחבה: תיארנו איך תמיד המים רבים עם האש והפוך, לפתע ד' מבקש מהם להעניש את המצרים, המים אומרים  

 האש?! ולהיפך. אך לצורף זה התחברו.
54

 מת לקחת, שהייתה האש לוקחת את מי שמת. –הרחבה: במדרש: "מתלקחת"  
55

הסבירו טרם מלשון קודם, ראינו מקומות אחרים שאפשר להסביר כמוהם, אך כאן א"א להסביר כך הרבה ילדים תשע"ג:  

 ]ואמנם חלק מהפרשנים מסבירים כך[.
56

בחזרות הזכרנו את דברי האבע"ז שפרעה סבר ד' הוא לא האלהים, ולכן אמר "העתירו לד'", שלא יהיו "קולות תשע"ג:  

 אלוקים".
57

הי, איזה כיף, אני מכיר את זה, זה  –שלי מתנת יומולדת עפרון באורך מטר, הוא אמר לי הרחבה: שלשום נתתי לאחין  

 עפרון גמיש, הוא ניסה לעקם אותו והוא נשבר. מכאן אנו רואים שדבר קשה לא נשבר.
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ב ַפְרעֹה  )לה( ְוֹלא  את ליבו, כמו שכתוב בתחילת פרשת בא )הזכרנו שיש חולקים(.ד' חיזק  –ַויֱֶחזַק לֵּ

ל ַכֲאֶשר ִדֶבר ה' ְביַד מֶֹשה   ִשַלח ֶאת ְבנֵּי יְִשָראֵּ
 

 פרשת ואראבחסדי ד' סיימנו 
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