ומות

1א ר א
ב .הרמי ה' .ובשמי ה' (א"ע)* וענין הכתובכי נראה לאבות בשם אל
שדי שהואמנהיג העולם ועשה אתםנסיםגדולים שלא נתבטל בהםנוהג העולם -
ברעב פדה אותם ממות ,יבמלהמה -מידי חרב ,ונתן להם עושר וכבוד וכל טובה,
אבל בשם ה' אשר בו נהיה כל הוה לא נודע להם לברא להם חדשות בשנויסדרי
הטבע (על-פי הומב".)1
ו-ז-ח .זהוצאתי ,..והצלתי ...וגאלתי.,.ולקחתי ,,.והבאתי אתהם אל
הארץ :...והוצאתי אתכם ממצרים והצלתי אתכם מרדיפות המצרים,וגאלתי אתכם
לחלוטין ,ולקחתי אתכםלי לעם -זוהי הגאולה הרוחנית והשלמה,והיא אפשרית
רק בארץ ישראל,ולכן  -וחבאתי אתכם אל הארץ (עלפי הזהר).
ו-ז והוצאת* ...והצלתי ...וגאלתי...ולקחתי :...ארבעה הלשונות האלה
ן בליל הפסח ,מרא.ת על
של גאולה ,אשר כנגדם קבעו חז"ל ארבע כוסות שליי
,
ה
ר
ו
ת
ה
את
ל
ב
ק
ל
ארבע מדרגות של שחרורבני ישראל וגם של הכשרתם
כיהרי
אין עבדים ,העסוקים בעבודת חומר ולבנים ,מסוגלים לעמוד במעמד הרסיני -
בלי הכנה מדרגת לכך והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים :שהוא
עסק חומר ולבניט  -ויצאו מזה בשעה שהגיעו למכת ערובי ועדיין היו
בחזקת משועבדים לעבדות ,עד שהגיעו למכת ברד ,ואז החל להוקיר את ישראל,
י אתכם מעבדת ועדיין היו תחת דעת המלך,
ועל זה כתוב1 :הצלת
י
מ
ובמכת בכורות הגיעו למעלת בני חורין ועל זה כתוב :וגאלחי ,אח"כ העלה
אותם הקב"ה למעלת -ולקהתי אתכם לי לעם .אחרי המדרגה הרביעית
מאת באה עוד מדתה חמשית--וידעתם כי אני ה' אלהיכם--
י
ב
ד
ת
בה'ותדעו אותה ובהתאם למדרגההחמישית הזאת מדברת הגמרא על כש חמישית
והרמב"ם פוסק שהכוס החמישית היא מצוה ואיננה חובה :אולי מפני שלמדרגה
החמישית לא כל ישראל באים (ע"פ הנצי"ב).
 .כזרוע נטויה :שתהיה ידו נטויה עליהם עד שיוציאם (רמב".)1
1
ילעם :כאשר תקבלו את התורה על הרסיני (א"ע).
ז .ולקחתי אתכםל
יאני ה' אלהיכם :מצוהזוהיא ראשונה לכל המצוות  -לדעת
וידעתםכ
את ה',היינו לדעתשיש מושלעליון שהוא ברא את הכל והוא רבון העולם (עןפי
הזהר).
ח .והבאתי אתכם אל הארץ :ישראלהיה לעםלפני שקבל את ארצו (ה).
מור שה  -בירושה היא לכם מאבותיכם וגם אתם תהיו מורישים אותה לבניכם
(.ב"ש) .מורשה :וכן תורה צוה לנו משה מורשה  -לא רק ירושה לאותו

י

יח
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הדור שקבלוה,כי אם גםשיורישוהלבניהם אחריהם (עלפיבחיי) .מ 1רשה :לא
רק לזמן שאתם תהיו בה ,אלא אפילו בשעה שאתם גולים ממנההרי היא שלכם
(הנצי"ב).

י"ב .לפני ה' :הוא אמר זאת לעצמו -בפני ה' ,בהתפללואליו (ה .והנצי"ב).
ייג .ויצום אלביי ישראל :במדרש  -ויצום אלבני ישראל הזהירום על
עבודה זרה שהיו בני ישראל עובדים במצרים ,ככתוב ביחזקאל (ח /ז') ביום
בחרי בישראל ואומר אליהם איש שקוציעיניו השליכוובגלולי מצרים אל תטמאו
(בחיי) .ויצום אל בני ישראל :על מה צום? על שלוח עבדים (ירושלמי
ראש השנה פ"ג הלכה ה').
י"ד .אלה ראשי בית אסתם :אנשים ,אשר פעלו גדולות לטובת עמם,
היו לפנים נערצים עד כדי כך ,שהעם היה שוכח את מוצאם והיה חושב אותם
לאלהים :הן יודעים אנו גם על יהודי אחד שזכה בעיני רבים למדרגה כוו -
דוקא מפני שמוצאו לאהיהדיברור.כדי למנוע טעות כזאת ,מספרת התורה,לפני
שהיא מתחילה לתאר את גאולתבני ישראל ממצריםע"י משה ואהרן ,על מוצאם:
הם ,שנולדו מעמרם - ,הם המדברים אל פרעה בשם ה' (ה.).
ט"ו .ואחר :משפחת אוהד נכרהה ממצרים או במדבר כי איננה נזכרת
בפרשת פנחס (א"ע) .וצחר :הוא זרח (א"ע).
י"ח .ובני קהת עמרםויצהרוחברוןועזיאל :על שלשהבני קהת :עמרם
ויצהר ועוזיאל  -מפרש בניהם ,ועל חברון לא פירש 1ואם תאמרכי לאהיו לו
כנים ,והלא בחומש הפקודים כתוב :ומשפחת החברוני ,ולמה לא פירש כאןבני
חברון?  -לפי שאינם נזכרים בתורה לפנינו :אבל אלה שלשה  -עמרם ויצהר
ועוזיאל  -הוזכרו בניהם בתורה :עמרם  -בשביל אהרן משה ומרימי בני
יצהר  -בשביל קרח ,דכתיב :ויקח קרח בן יצהר (במדבר ט"ז ,א'):בני עוזיאל
 בשביל מישאל ואלצפן,דכתיב :ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפןבניעוזיאל,דוד אהרן (ויקראי' ,ד') (רשב"ם).
כ"ו .הוא אהרן ומיטה :אצל הלידות מקדים אהרן למשה ולענין הדבור
מקדים משה לאהרן (רשב"ם).

פ ר ק ז
ב .ואהרן אחיך ירבר אל פרעה :ואף עלפי שלא נזכר אהרן בכל פעם
בבוא משה אל פרעהידענוכי לעולםיחדיו באו (א"ע).
ג .ואני אקשה את לב פרעה :פרעה ברשעו אשר עשה לישראל רעות
ע"פ הדמב"ם).
רבות חנם נתחייב למנוע ממנו דרכי התשובה

(ומב"י

ים
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ד .והוצאתי את צבאתי אתעמיבניישראל מארץמצרים:זוהייציאה
מקומית ,ולאיציאה לחירות (הנצי"ב),
ה ,והוצאתי אתבני ישראל מתוכם :זוהי יציאה רוחנית ,והיא גאולה
שלמה (הנצי"ב).

.
י

ויעש משה ואהרן :עתה כלל,כיע"י אהרןוגםע"י משה נעשו האותות,
ואחרכן יפרש כל אות ואות (א"ס).
ז .ומשה בןשמנים שנה:הזכירשנותיהם,ולא מצאנו בכל המקרא נביאים
שהזכירם הכתוב שהתנבאו בזקנותם רק אלה,כי מעלתם גדולה מכל הנביאיםכי
לאלה לבדם נתנה התורה ,וכל הנביאים הםנביאי תוכחות או עתידות (א"ט).
ט .תנו לכם מופת :תנו מופת כדי שנדע ונכיר שאתם נביאי ה' כאשר
דברתם (אב.).
קח את מטך :מטה אהרן ולא מטה משה,מפני שמטה משההיה קדוש יותר
ולא רצה הקב"ה לטמאאויזו במטות של החרטומים (עלפי הזהר).
י"ג ,ויקרא גם פרעה :כאשר ראה שמשה אמר לאהרן לעשות את המופת,
צוה גם פרעה לחרטומיו לעשות פלא כזה (על פי כו"ק).
ויקרא גם פרעה :כמו ויקרא פרעה גם( ...ב"ש) .בלהטיהם :להט
מגזרת להט החרב (בראשית ג' ,כ"ד),והוא כמו ברק ואש עוברת וזאתהיא אחיזת
עינים (א"ע).
א
צ
י
ה
נ
ט"ו .ה
המימה :כדרך השרים למייל בבקר ולרכב אנה ואנה
(רשב"ם).

מכה" :אנכי" f -שליחו של ה' וfאהרן שהכה את gהיאור
t
' הנה אנכי
היה שליחו של משה (על פי א"ע).

י"ח .והדגה :שם מין כולל לכל שרץ המים
נ"ט .קח סטך :להכות ביאוד 1ונטה ידך :כנגד כל רוחות השמים על
שארמימי מצרים (על פי א"ע).
מימימצרים:יש הבדלביןמימיוביןמי .לשוןמימי נזכר על המים,הראויים
לשתיה ,כמו ונתןמימיו (במדכר כן ,ח') ,וברך את לחמך ואת מימיך (שמות כ"ג,
כ"ה),מימינו בכסף שתינו (א'כה ה' ,ד') ,ולשון מי נזכר רק על שאינם ראויים
ימי נח זאתלי (ישעיהי"ד ,ט'),
לשתות,כמו:מפנימי המבול (בראשית ז /ז'),כ
מי הים (שמות ט"ו ,י"ס) (בתיי על פי רס"ב) .שכח :מי הירדן יכרתון (יהושע
ג') (א"ע)  1ובירדן שהזכיר הכתוב את שניהם :מי ומימי,לפי שהירדןהיו קצת
מימיוראויים לשתות וקצתם לא (בהיי עלפי רס"פ) .מי מי :מלתמים כאשרהיא
סמוכה אל סמן המדבר לעולם היא כפולה ,כמומימי ומימיך ,ומצאנומי על לשה
יחידי".כימי נדה לאזורק" (במדברי"ט,י"ג) (א"ע).
(א"ע).

כ
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כ"א .מתה :טעה למעלה ,שהוא לשעבר ,אבל (בראשית ל' ,א') מתה אנכי

להבא ,טעמו למטה ,ומתה עלי רחל (בראשית מ"ח ,ז')  -טעמו למעלה שהוא
לשעבר (רשב"ם).
כ"ב .ויעשוכןחרטומימצרים:ויש לשאול :אםעלידיאהרןהפכוכלמימי
מצרים לדם ,אנה מצאו החרטומים מים והפכום? והתשובה :אהרן לא הפך רק
המים שהיו על הארץ ,לא המים שהיו תחת הארץ ,והחרטומים חפרו והוציאו מים
י נהפכו לדם (א"ע).
והראוכ
כ"ד .ויהמרו :דעת המפרשיםכי ו"יחפרו" הוא מלשון חפירת אדמה .אבל
אם כן חסרה תיבת "להוציא" מים לשתות ,שהריאין חופרים המים ,אלא האדמה
לכן נראה שהוא מלשוןויחפרו לנו את הארץ (דברים א' ,כ"ב) שמשמעו :חפוש,
ופירושו ויחפשו .,,מים לשתות (הנצי"ב),
כ"ה .אחריהכית ה' את היאור :ברגע שהכה אהרן את היאור במטהו
הכה ה' את היאור במכת דם (על פי א"ע).
כוו .ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה :שתי פעמיםהיה משה מתרה את
פרעה בשתי מכות ,ובשלישית לא היה מתרה .וכן כל הסדר :בדם ובצפרדע התרה
 ובכנים לא התרה בערוב ובדבר התרה  -ובשחין לא התרה ,בברד ובארבההתרה ובחושך לא התרה (רשב"ם) .במכה הראשונה היתה ההתראה בפומבי,
ובשניה  -למלך לבדו (אב ).ואין הקב"ה מתרה בפרעה רק במכות אשר בהן
עלולה לבא מיתה לאדם (רמב"ן).
כ"ח .ועלו :הנהר לעולם שפל מן העיר (א"ע),
כי

י

י

פ ר ק

ח

ב .ותעל הצפרדע :נקרא שמה צפרדע שהיא יודעת מתי בקר (צפר-דע):
שכל הלילה היא מקרקרת ובבקר היא שותקת (מ"ב).
 .ויאמר ומחר :אמר רב שמואל בן חפני :מנהג האדם לבקש שתסור
ו
המכה ממנומיד ,וחשב פרעהכי מערכתכוכבי השמיםהביאה הצפרדעים על מצרים
ומשה יודעכי עתה הגיע עת סור הצפרדעים ,על כן נמהו והאריך ואמר :למחר
(ע"פ א"ע)  1בעבור שאמר" :למתי אעתיר לך" ,חשב פרעהכי בקש זמן ועל כן
נתן לו זמן קצר ואמר" :למחר" (רמב".)1
 .וסרו :באה המלה הזאת מלרע ,הפך המשפט ,וכמוהו (בראשית מ' ט"ו)
ו
י שמו אותי בבור (א"ע).
כ
י מה'
משה
ר
ב
ד
כ
:
ו
מ
צ
ע
מ
ש
ע
י
ו
ח .ויצעק משה אלה'...ט.
ה'
ובליציו
אמר משה לפרעה" :התפאר עלי למתי אעתיר לך'  -ובשביל זה הוצרך לצעוק

ש מ1ח

כא

לה'שיקיים דבר עבדו בזה ,וזכר כאן הכתוב ,שעשה ה' כדבר משה .צעקת משה
היתה ,איפוא ,כצעקת אליהו בהר הכרמל שתרד האש על קרבנו  -מפני שנכנס
באותונסייןבלי מאמר ה' ,הוצרד להתפלל הרבהשיסכים ה' לדבר ההוא (ע"פאב.).
ט .וימהו הצכררעים מן הבתים מן החצרות ומן השרות :אבל לא מן
היאור ,כמו שאסר משה (פסוק ה') רק ביאר תשארנה (על פי יש"ר) .
י"ג .ויעשו כן :אף עלפי שלא עשה המעשה אלא פארן ,אמר "ויעשו" על
האמירה שאמר משה לאהרן שיכה במטה והוא הכה (בה"פ),
ויך את עפר הארץ :מכל המכות שנעשו במצרים עשה אהרן שלש נמטהה
והן  -הדם ,הצפרדע והכנים 1שלש עשה הקב"ה לא ע"י משה ולא ע"י אהרה
והן:הצריב ,הרבר ומבת בכורות (בשלש אלו היתה הריגתבני אדם ושארבעלי
החיים) ,שלש עשה משה רבנו בעצמו ,והן הברד ,הארבה והחושך ,ומכה אחת
עשו משה ואהרן יחד ,והיא השחין (אב.).
י"ד,ויעשו כן ההאטמים בלהטיהם :אמר "ויעשו כן" שהכו בעפר ועשו
את אותם הלהטים כמו שעשו בדם ובצפרדע ,כדי להוציא את הכנים ,אלא לא
יכלו להוציאם (על פי הרמב"ן).
ט"ו .אצבע אלהים הוא :שלשה דברים נקראו אצבע אלהים :הגלגלים,
הלוחותוהכנים .הגלגלים  -שנאמר" :כי אראה שמיך מעשה אצבעותיכם (תהלים
ה' ,ד')  1הלוחות  -דכתיב "כתובים באצבע אלהים" (שמות ל"א ,י"ח) 1יהכנים
דכתיב" :אצבע אלהים הוא"  -להורות יכלתו יתברך בפחות שבנבראים ובגבוה
ועליון שבנבראים ,שהכל שוים אצל יכלתו יתברך (בחיי על פי רם"ג).
אצבע אלהים הוא :מכת מדינה ולא על ידיהם של אלה היה זה(רשב"ם),
החרטומים הודוכי זה בא מאת אלקים ואחר כך בשאר המכות .לא קרא עוד פרעה
לחרטומים והם לא הכניסו את עצמם לעשות כמעשה משה ואהרן (אוה"ח על פי
הרמב"ן).
--- -- -.
י"י
 .וגם האדמה אשר הם עליה :מקום שאין בתים שם
(א"ע).וגם האדמה אשר הם עליה :הקרקע אשרעליוהבתיםימלאנחשים
וזולתם מהשוכנים במעבה האדמה ,באופן שלאיהיו בטוחים גם בלילה בבית סגור

י"ח .והפליתיביום ההוא את ארץ גשן :בעבור היות המכות הראשונות
עומדות איננו פלא שתהיינה בארץ מצרים ולא בארץ נשה אבל זו מכה משולחת,
וכאשר תעלינה החיות ותשחתנה כל ארץ מצרים ראוי היה בטבען שתבאנה גם
לארץ גשן ,לכך הוצרך לאמר "והפליתי את ארץ גשן" - ,שתנצל כולה בעבור
שעמי עומד עליה,כי רובה של ישראל היא (רמב" .)1והפלי תי :לשון זה של
הבדל לא ישמשכי אם בהבדל שנעשה בדרך פלא ולזה לא נמצא במעשי אדם

כב
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בי אם בהקב"ה העושה נפלאות לבדו ,כמו :והפלה ה'( ,שמות ט',ד') הפלהחסדיך
י ה"ל).
(תהליםt ,ז') אשריפלהlה' (שמותי"אf,ז'
~
) (כו"ק עלפf
י"ס .שפמתי מדתביןעמי ועמך :שאפילו בארץ מצרים אם ימצאו החיות
אישיהודי לאיזיקוהו (רמב" ,)1ושמתי פדת :מן היום ההוא והלאה נסתלק
השעבוד מבני ישראל ,ופרעה צוה שלא יעבדו עוד ,וגם המצרים לאהיו מענים
אותם (אב,).
ה האות הזה :שלא תאמר מקרההואהיהלנו (רשב"ם).
למחריהי
כ"ב.לאנכוןלעשותבן:וביארשני טעמים ,ראשית,כיאיןזה כבודך לעשות
כן בארצך לזבוח את תועבת מצרים,ושנית ,גם מצדנו לאנוכל,כימייוכל לשמור
שאהד טהעם לאיזרוק אבןעלינו (הנצי"ב) ,תועבת מצרים:כי הם לא אכלו
כל דברחי ולא מה שיצא מן החי,והיו מתעביםמי שאוכל זאת ,והמקנה שהיה
ם -הנההסוסים והגמלים והחמורים למשא ולרכב ,הבקר לחרוש והצאן לצמר
יה

ירך

ימים

נלך במקבר :ומשה לא אמר לפרעהשישובו (א"ע),
כ"ג,
שלשה
מחר
כ"ה.
 :הגביל את הזמןכפי מה שפרעה הגבילובענין הצפרדעים (על

פי הרמב".)1

כ"ו .ויעתר אלה'.כ"ז.ויעש ה' נדבר משה:ויעתר משמעודברי תפלה,
לפי שלאהיההדיןנותן לכך ,שהרי גם עתההציג פרעהתנאי שלא כדברה' ,במה
שאמר רק הרחק אל תרחיקו ללכת (הנצי"ב).
כ"ח .גם בפעם הזאת :כמו שהכביד את לבו במכת הצפרדעים (על פי
הרשב"ם).

פר ק

פ

ב .ועורך מחזיק בם :אעפ"י שהקלת השעבוד ,אבל בכל זאת אתה עוד
מהזיק בם (הנצי"ב).
ג .הנהי
ד ה'הויה במקנך :מן הערובהייתנצול במגדלים ובמבצרים ,אבל
עתה לא תוכל להציל את בהמתך מן הדבר שהואבידי שמים (ב"ש) ,במקנך
א שר ב שדה :התרה אותם בהווהכי רוב המקנה בשדה ,אבל היה הדבר גם
במקנה אשר בבית כמו שאמר (פסוקי') וימת כל מקנה מצרים (רמב"ן).
ד .ולא ימות מכל לבני ישראל רבה :כמי :אין נגרע מעבודתכם דבר,
כלימר כל שהוא (ת"ק).
ה .וישח ה' מוער :שלא יאתרו מכת מדינה הוא (רטב-ם).
 .עד אחד :אפילו אחד ,כמו לא נשאר בהם עד אחד (שמות י"ד ,כ ח)
ז

ש,מ1ת

בג

י
 .באדם ובבהמה( :וכן פסוק י"ס  -העז את מקנך)  -ומאיןהיו להם
ר
ב
ד
ב
שמת
ו
א
י
ב
ה
ם
י
ר
צ
מ
ל
כ
ה
נ
ק
מ
ו
א
ת
ל
א
ר
ש
י
ו
נ
ק
1
מארצוח
בהמו אחרי
 מבניאחרות (אב.).

י"ד3 .י בפעם הזאת:זוהי הקדמה לכל ארבע המכות הבאות "באחבי

(על

פי אב.).
את כל מגפתי :רש"י אומר :למדנו מכאן שמכת בכורות שקולה כנגד כל
המכות,ומצאתי בכתבידישן שלרש"י (והנוסחהזההיהגםלפני אברבנאל) :מכת
בצורת -וכן נראהלי עיקר (מ"ב)* ולאהיה בכל המכות שפחד פרעה מהךכסו
מזאת ,שאמר ה' הצדיק (בה"ס).
אל לבך :לא אמר "בך" כמו שאמר בעבדיך ובעמך,כי מכת בצורת איננה
ייצר לו גגרח עמו
נרגשת למלךכי לא יחסר לחמו ,אבל הוא,נוגעת אל לבו,כ
(שד"ל).

ט"ז .ולמען ספרשמי בבל הארץ:אינו שב אל פרעהואינו הטעם זפרעה
ישוטט בעולם לספר כבוד ה' ,ורק יסופר שמו יתברך בכל דור ודור בעבור אלה
האותות שעשה (א"ע),
,
ד
ר
ב
אלא לא
י"מ .למןהיום הומרה :לא בא להגיד שטרם הוסדה היה בה
ראו בה כן אבותיכם ואבות אבותיכם( ,על פי הרמב".)1
י"ט .שלח העז :ולא נתן משה עצה לאותו רשע ,אלא להודיע שהירא .דבר
ך משתכר (ב"ש) .שלח הטו :מיתה העצה הזאת בחמלת ה' מ מכת הברד

לא שלחו אלא להשחית שול הארץ ולא על האדם (ומב"מ.
כ"ב .נטה אןידך :נטיתהיד במטה שתה ככתש (פסה כ"ג) הס משה את
מטהו ,על .השמים :הוא האתר (א"עג
כ"ת חעהלך אזם ארצה :הפך תולדותיהכי היא למעלה עולה (א"סג
כ"ד .אשר לאהיה כמהו בכל ארץ מצרים :והפלא הגדול ביותר במצרים
הוא שאין הגשמיםיורדים שם,ואין דרךלהיות שם ברד (מ"ב .על פ' אב.).
כ"ז ,ואניזעמיהרעועים :גם העם חטא,כי פרעה תחלהנתיעץ עמו ככתוב
(שמות א' ,ט') ויאמר אל עמו והם הסכימו לו (על פי שד"ל).
כ"ח ,ורבמהיות קלתאלהים:כי רב הוא להושיע שלאיהיו קולות אלקים
וברד (בחיי עלפי ת"א) קלת אלהים :קלין דלוטכאלין מן קדם ה'  -ק'ולית
של קללה כאלה מאת זד (ת"א) .ולא תספון לעמוד :ולא תסמן לאתעכבא
 -ולא תתיפח להתעכב"
א
"
ת
(
כ"ט .אפרט את3פי אל ה' :אפרש יד בצלו קדם ה'  --אנ"ש את כתי
בתפלה לפף ה'
"
א
"
ת
(
ל3 .י טרם הוראת :אף עז נערלא אתכנעתח  --גי עדחן לא שנעתם

יד
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(ת"א)גכי טרם תיראון :מ טרם'ח; כממר טרם שאפרוש את כן
ן,
הקתות והברד,
המכה תשובו ותמרו את פת (הומבן על
9יא"עג אתםיראים את ובסי

תחד*

לט-4ע"ב .והפתענה וה,טערה,נכתהף .והחטה והכסמת לא נכו :אלה
הםדברי משה אל פרעה:ידעתי מ טרםסור המכהתיראחואחריכן תשתו ותמרו
אתפיו ,אבל אם הפשתה והשערה נכתההרי החטה והכוסמת ,שהם כל חיתכם ,לא
נכו במכה הזאת ,והןבידי ה' לאבד אותם מכם אם תשובו ותחטאו לפניו(על פי
הרפב")1י

יאפילת הנה :מלשון אפל ,והטעם שהיו עוד תחת הארז ולא נראו
ל"ב .כ

(על פי א"ע),
ק
ו
ס
פ
ב
ו
א
ר
ל"ד .וי
ת
ו
ל
ו
ק
ה
ו
ר
ר
ב
ה
ו
ה
ע
ר
פ
:
שלפניזה כתוב
כי
י
ט
מ
ה
בסדר הפוך -ויחדלו הקלות והברד והמטר לא נתך ארצה (בחיי ובה"ט) :פרעה
בקש רק שיחדלו הקולות והברד (פסוק כ"ח) וכאשר ראה שחדל גם המטר הזר
להטרו הראשון והשבכי מקרה הוא ,ולא סר בתפלת משה ,וזהו שכתוב ויוסף
לחטא 1הואו עבדי :1כמו שאמר משה (פסוק ל') אתה ועבדיך ,ובמקום אחר
לא מצאנו לשוןזו (ח .על פיא"ע).
ל"ד .ויטף להטא :הזכיר עתה ויוסף לחטא בעבור שהודה ואמר :חטאתי
"פעם (א"ע).

חיל

בא

פ ר קי
ב .ולמען תספר :למשהידבר שהוא כנגד כל ישראל (א"ע).
ואת אתתי אשר שמתי בם :ובפסוק א' כתוב" :למען שהה אתתי אלה
בקרבו" .לשון "שת" הואבענין הקבוע לזמן מרובה ,כמו (בראשיתג' ,ט"ו) ואיבה
י האשה וזרעה ,ולכן
אשיתבינך לבין האשתו רצוץ לומר שתתמיד האיבה בכלחי
הונה השם "שת" על היפודות הקבועים תחת הבנין (תהלים י"א ,ג')כי השתות
יהרסוה ולשון שימה הוא איש קבוע תמיד,כי אם לפי שעה ,כמו בראשית מ"ר,
כ"א) ואשימהעיניעליו .לדור אשר ראהבעיניו את האותות של יציאת מצרים,
היו האותות האלה ראיות קבועות לכלימיחייהם ,על האמת הנרמזת בהם ,ולכן
אמר למעןשתיאתתי אלה בקרבו ,אבללדורותהבאיםיהיו האותות האלהראיות

כח

ש,מות

רק בזמןשיזכרו אותם ויחשבו עליהם ,ולכן אמר "אשר שמתי* (על פי כו"ק).
ג
 .ומא משה ואהרן אל פרעה :ידענוכי לא יבא משה פרעה בלא
,
ו
מ
ע
,
ץ
י
ל
מ
ה
אהרן כי הוא
והזכיר עתה משה ואהרן בעבור שהושבו שניהם וגרשם
ק
ל
כ
ב
הממת
ק
פ
ס
באחרונה ,שלא
עשה
אליה":
(א"ע)ו ויאמרו
שהי
אע
צוהו שיאמר כה והכתש קצר למעלהולא אמר מ אם בא אל פרעה מש"ר)ג

אי

מח.

ער
מאנת :מלת "מתה מורה על העתי; כפ שכתוב :עד מות קיש
ק
ו
ס
פ
(
זהלנו למוקש
ז') או :מתי אבא ואראהפני אלהים (תהלים מ"ב,ג'),והיה
.
ן
א
מ
ת
:
ן
א
כ
ד
ע
ראוי שיאמר
ן
כ
ל
:
ה
א
ר
נ
את
ש
ר
פ
ל
עדמתי  -תדחה קיום
לי
מתי
הבטחתך "ואולחה אתכם ולא תוסיפון לעמודי 1מאנת לענות מפני! לכןאינני
רוצה להאריך לך עוד זמן ,אלא .היום  -שלחעמיויעבדוני ,ולא -הנני מביא
מחר ארבה בגבולך! (אב.),

ה .אתיתרהפימ
ה:היא החטה והכוסמתשהיו אפילות בשעת הברד ,ועתה
גדלו (יש"ר עלפי הומב".)1
ואכל אתכל העץ:יקלקלהו כמ:.והיהלאכול (דברים ל"א,י"ז),כי אכל את
יעקב
ע"ג ד) (בג העץ הצמח לכם :מ הברד שבר את כל עץ
י
ל
ה
ת
(
שכל
מן
ח
מ
צ
י
ש
הצמח
השדג
ה
ב
ר
א
ה
לכם
השדה:
ומה
עשב"מג
אחרי
מה שכתת למעלה (ט ,כ"ה) ואתכל עץ השדה שבר --משמעו שבר העפים ,ואחר
בז התחילו העציםלהוציא פרחוהנצנים נראו ,והארבה אכל פרחיהם והשחיה הבל
(ע"פ הרמב".)1

ו
 .ימלאובתיךובתיבלעבדיךוצתיכלמצרים:מפני שהוא חטא תחילה
ואחריו חטאו עבדיו ואחרי כן כל מצרים ,כמו שפרש רש"י (פרק ז /כ"ח) בענין
הצפרדעים (על פ' נ"י).
 .1ויפן ויצא מעם פרעה :בלי רשותו (א"ע) .ויפן ויצא :אמרו חז"ל:
'משה ראה שעבדי פרעה פונים זה לזה ברמיזות ומאמינים לדבריוויצא משם מיד
כדי שיטלו עצה לעשות תשובה (אב .על פי,הרמב".)1
ע
ד
ויפןויצא :לא רצה לשמוע מהיענו לו,,כי י
ן
י
א
ש
א
ל
א
ם
ב
לשון שקר
ושלאישגיחו בדבריה מאחרשה ,הודיעו,שהוא הכביד את לבם (יש"ר).
ו-ז .ויצא מעת פרעהויאמרועמדי פרעהאליו :אבללפני משה לא רצו
להראותכי מפחדים ממנו (בה"ס).
ז .ויאטרועבדי פרעה אליו,:הרעב .שיבא ממכת הארבה אשר ישמיד
את אשר השאיר הברד ,נוגע לעבדי פרעה יותר מאשר לפרעה ,שיש לו אוצרות
יו :לא הסכימו לשלח את בש'
חטים (על 9י כ"י) 1יאמר 1עבדי פרע,ה אל
ישראל בהחלט,כי הרי ה' אמר (פסוק'א') כי אני מכבדתי את לבו ואת לב
עבדיו ,אלא רצו שילכו באופן שבודאי יהורו ,ולכן ,כאשר אטר משה בנערית

פו,
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ובזקנינונלך,ופרעה גרשו ,לאיספו עבדיו לדבר עוד (עלפי אזה"ח).ץה:זה משה
האיש או זה העם (צ"ה)  1זה :דבר זה שאתה מעכבם (ת),
ח .תרטב את משה ואת אהרן:יחכה שלא חפצו לשוא מ לא נצטדו על
כך מאת ה' ,אבלעבדי פרעההפצירו:באם עד ששבו (עלפי אב,).
חג ה' לנו :ובחג נמצאים ניחד הקטנים עם הגדולים (על פי ח,).
ט .כי
ומצוה עלכולנרלחוגלפני ה' (רמב".)1
 .כי רעהנגרטניבם :אתם חושבים רעה בלבבכם ,וזה מוכיח:הוי חכמים
י
בעיניהםונגדפניהםנבונים(ישעיהה',כ"א) (רשב"ם) .רעה נגדפניסם :אתם
הורשימ רעה בלבכם ,כמו לא אשיתנגדעיני דברבליעל (תהלים ק"א ,ג') (ה.).
י"א .לכו נא הגברים :והטףיהיה לערבוה (מ"ב).
הב .נטה על ארץ מצרפם" ,ויעל על ארץ מצרים :אמר שתי
פעמים ארץ מצרים ללמדה שעל ארז גשן לא עלה הארבה (אבו ,את כל עשב
הא רץ  --נכלל בזה גםירק העץוגם עשב השדה כלקמן פסוק נרו (הנצ"בג
השאיר הצרד :ובפסוק ט"ו נאמר "אשר הותיר הברד" ,השאיר  -מובנו
למטרה מסוימת ,נותר  -מה שנשארמבלי להתכווןאליו (עלפי כו"ק).
י"ג .על כל ארץ מצרים :ולא נזכרת הבדלה בין ארז מצרים ובין ארץ
גושןי שעוד מעט יצאוהיהודים ממצרים.,ולא להםיהיה יתר הפליטה מירק העז
ועשב השדה (עלפיע.).
הכן :בארץ מצרים (עלפי הרמב" 1בשם רבנו חננאל).
י"ד .ואהליולאיהי
ן כל הארץ :היא השמש ,ולכן ותחשך הארץ (אב .על
ט"ו .ויכט אתעי
פי א"ע).
ט"ז .ולכם:הוסיף לומר "ולכם" בעבור שגרש אותם בקלון מאתפניו (א"ע).
וימהר פרעה :לא נאמר לשון וימהר בשום מכה ומכיון שמהר פרעה לקרא
למשה ולאהרן לא נכנס הארבה לבתים כמו שכתוב בפסוק ו' (על פי כ"י).
י"ז .שא נא חטאתי :בקש מה',שהרי משה ואהרןאינםיכוליםלישא חטאיו
לה' ,ולפיכך לא אמר :שאו (הנצי"ב).
שא נא חטאתי :שכן הקב"ה שמך אלקים עלי (על פי הרמב" )1שא
.נא ח טא תי :שגרשתיך מלפני (צ"ה).
י1
ויסרמעלי רק את המות הזה :רק -יותר לא אשאל ממך שתעתירבעד
יסר
י אחרי הברד והארבה לא נשאתה להם שום מחיה (אב1 .).
וקראו מותכ
מעלי רק את המות הזה :ולא אמר אף אשלח את העם ,מ ידע שלא
יאמיש מאחר שהתל בהם כמה פעכים מש.רג
יץ11 .צא מעם פרעה :ולא ענהו דבר ,כמו ?,עשה בצפרדע ובערוב יבברד
גיש"ו),לפי שמשההיה בכעסעליו על שגרשו ,לא השיב לו מענה (אב.).

יך
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כ"א .נטה ירךעל הכנמים :אל השמים (בוו") ,על אותו חלק כהאויר
הנקרא שמים (ט.).
וימש השך :החושך יכריח את המצרים למשש בלכתם ,כמו :המישני את
העמודים (שופטים טיז ,כ"ו) (ה.).
ו :ובשאר המכות הטה את מטהו (אוה"ח).
כ"ב .ויה משה אתיר
כ"ג .לא ראואיש אתאחיו :לאהיה החושך הזהאפיסת אור השמש בלבד,
כי אם אד עבה מאד ירד מן השמים והיה מכבה כל נר -כי אלמלא כך הע
משתמשים בנרות ,וגם היה מורגש שהיה בו כמו ממש ,כדברי רבותינו (על פי
הומב"ן),

לא ראו איש את אחיו :מלשון האח לפניו מבערת (ירמיהו ל"ו ,כ"ב),
שאפילוהיו להם אש ונרות ,לאהיו רואים (אב ,).ולא קמו איש מתחתיו:
מביתו ,כפו (להלן כ"ז ,כ"ט) שבואיש תחתיהכי אנהילכו בלא אור( 1א"פ).
שלשוךימים :מאחר שהאריכה המכה כל כך ולא יכלו קום מתחתיהם,היו
מתים ברעב ובצמא ,לולי שבאו בני ישראל לעזור להם ולהאכילם ולהשקותם,
ובראות המצרים שישראל משלמים טובה תחת רעה ,אבדה שנאתם אליהם ,ולכן
השאילוםבעיןיפה שבדו את משה (על פי יש"ו).

ולכלבניישראלהיה אור במושבתם :במושבתם של מצרים,כי בכל מקום
שהישראלי נכנס היה האור עמו (מ"ב על פי הרשב"ם); במושבתם :אפילו
במושבתם,חל המצריתכי לא הזכיר כאן בארץ גושן כמו בערוב ובברד ,והחושך
למצרים נגרם עלידי כךשעיני המצרים הוכו באפלה עלידי גוף חדש שהמציא
הקב"ה במוךלעיניהם (וזהו "וימש חשך") ,ושמנע מהם את האור (עלפי יש"ר).
כ"ד .ויקרא פרעה אל משה :אף עלפי שבכל המכות קרא למשה ולאהרן,
מכל מקום לא קרא עכשוכי אם את משה,כיידע שכאשר נולד משה נתמלא כל
הבית אורה ,וחשב שאוליהיה זה סימן על העתיד שתהיה לו הסגולה להביא את
האור במקום החושך (כ"י).
רק צאנכם וכקרכםיצג:כי אנשי מקנההיו ,וכל רכושםוחילם במקנההיה
וחשב פרעהכי לאיניחו כל ממונם ויברחו (הרמב".)1
רק צאנכם 41קרכם יצג גם טפכם ילך עמכם :אם רק צאנכם ובקרכם
יוצג ,מסכים אני שגם טפכםילך עמכם ,כאשר אמרתם ,והקדים את התנאי (על פי
א1ה"ח).

כ"ה .גם אתה תתן בירנו זבחים ועלת :לא אמר משה דבר זה על
מנת להעשות ,ולא  rvuכן כלל ,אבל הם דברי חזוק ויאמרכי תכבד מאדיד ה'
עליו ועל עמו ,עדבי גם זבחים ועולותיכל אשר לו יחפוץויתן בעד נפשו (רמב".)1
ך עכרו :לא
כ"ת--כ"ו .גם אתה תתןבידינו זבחים ועלת ...וגם מקננויל

כח

.
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נזכר שפרעה הוסיף מקנה משלו (ע 1 ).גם אתה תתן -היינה אפילו אם אתה
תתןבידנו זבחים ועולות  -גם אזילך כל מקננו עמנה ומצינו "ו* (וגם מקננו)
במקום "אלא" ,כגון (בראשית מאב4 )" ,א אדוני ועבדיך באו לשבור אוכל,כי
ממנו,היית ,ממקננו נקח לעבד את ה'אלקינו (על פיאב.).
י ממנו נקח לעבד את ה,אלהינון בכלהתורה לא נמצא בקרבנות
כתו .כ
לשון עבודה רק במקום הזה,כי משה דבר עם פרעה עלפידרכו (מ"ב).
כ"ז .וקא אבה לשלחם :בכל מה שקדם אמרלשון מאוןוכאן אמללא אבם
וענינו על המואס דבר בטבע נפשו (יש"ר).
יביום ראתךפני תמות :והוא ראה אותו אחר כן בלילה (על פי
כ"ח .כ
אוה"ח).
תמות :תהיהחיי
ב מיתה כמורד במלבת (א"ע).
כ"ס .כן רברת :אבל לא כן תעשה (אוה"ח) לא אסף עוד ראות
פניך :פעם אחרת אחרי צאתי,כי במכת הבכורות לא ראהו וטעם (שמותי"א,
ל"א) ויקרא למשה ולאהרן  -שהלך עד פתח ביתם וצעק בחשך קומו צאו מתוך
עמי ,או ששלח להם עלידי המצרים ,ויתכן שיאמר לא אוסיף עוד ראות פניך
בהיכלך כמו שפירש א"ע (על פי הרמב".)1
8
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א .ויאמר ה' אל משה :פרשהזו מספרת את אשר אמר ה' למשה במדיה

י למהיצוה ה' פעמים על שאילת כלים ממצרים( 1אוה"ח).
כ
עודנגע אחר אשיאעל פרעה :בקצת מן המכות האריך הכתוב בהודעת ה'

למשה על דבר המכה ,וקצר בהודעת המכה לפרעה ,ובקצתן להפך ,וכאן הוא מקצר
בהודעת ה' למשה ומאריך בהודעת משה לפרעה (ראה אתהפסוקים דז-ח') (אנ.ך
מזה :מכאוב -מכאן (ת"א).
כשלהן כלה גרש יגרש אתכם מזה :הוא התחיל בגרוש משה ואהרן,
אבל כ שלחו ,כשתבוא העת שישלח אתכם ,אז את כולכם יגרש (על פיכ"י).
כלה :לא יחשוב עוד שישלח אתכם למשך שלשהימים ,אלא לגמרייוציאכם
לחרות (הנצי"ב),
א-ב .כשלחו כלהיגרשיגרש אתכם מזה  -רבר נאבאזני העם :מפך
שתהיה אז בהלה גדולה ולאיוכלו להתמהמה ,צוה שישאלו איש מאת רעהו עתה
נא :עתה( ,א"ע),לפכי בא הבהלה הזאת (עלפי אב.).ב .דבר נא :במשך שלשהימי החושך לא אבד מרכושם של המצרים דבר,
אעפ"י שהיהודים יכלו לקחת כל מה שהפצו מבלי שירגיש בזה איש .איזה רגש

ש מות

כס

של כבוד צריך היה להתעורר בלבם של המצרים כלפי היהודים ומנהיגם 1ויוכל
להיות ,שמשהוהיהודיה לא חפצו לנצל את הרגש הזהכדי לבקש מתנות ,על כן
כתוב" :נא"  -בבקשהלעשותזאת(1ה.).
ה נשמע לאחרים זולתם (כנץ
כאזני העם :לשון "באזני" מורה שלא יהי
בהתחבת ניגש) (הנצי"ב).
באזני העם :שלא ישמעו המצריים ויטמנו (מ"ב).
וישאלו :לשם מתנה גמורה ,כמו (תהלים ב' ,ח') שאל ממני ואתנהגויים
נחלתך (רשב"ם),וכן אמרגדעון (שופטים ה') :אשאלה מכם שאלהותנולי איש
נזם (כ"1ק).

ב ,איש מאתרעהו ואשה מחת רעותה :קודם מתן תורההיו כל הבריות
חברים כאחד ,אבל לאחר מתן תורה כשהחזיר הקב"ה את התורה על כל אומה
ולשון ולא קבלוה ,עד שקבלוה ישראל,יצאו כל עובדי הכוכבים מהאחוה והרעות
(עם ישראל)( ,בחיי).
איש מאתרעהו ואשה מאת רעותה :בזה גלהלנו הכתוב שבצרת החושך
נתפייסו המצרים עם ישראל בעבור שהטיבו עמהם באותם שלשתהימים שלא קמו
איש מתחתיו ,ולכן קראם בשם רעים (יפ"ר).
כלי כסףוכלי זהב :ולא אמר שמלות,כמולעיל (פרק ג/כ"ב) ולמטה (י"ב,
ליה) (בה"ט).
ן ה,
ם
ע
ה
את
ן
ה
ג .וית
י מצרים :שלאהיו אנשי מצרים שונאים
בעינ
אותם על המכות ,אבל אומרים" :אנחנו הרשעיםועושים חמסוראוישיחונן אתכם
ה'" (על פי הרמב"*)1
י העם :אבל לאבעיני פרעה שבקשלהמיתו (אב.).
בעיניעבדיפרעהובעינ
ד .אנייוצא כתוך מצרים:ענינו :כחויצאויתגלה בתוך מצרים ,כתרגומו:
אנא מתגלי (אב.).
ה .ומת כל בכור :הן בכור לאב והן בכור לאם(ח.).
ומת כל בכור כארץמצרים :לא אמר והרגתי אלא ומת,היינו עלידישליח
המשחית,אחרי שה'יתברךיסיר מהם את הכח השומר עלחייהם (עלפי אוה"ח).
מבכור פרעה :הוא בכור האב ,עד בכור ה שפחה :הוא בכור האם
(הנצי"ב) .אשר אחר צריחים :ולהלן הוא אומר :עד בכור השבי אשרבבית
הבורו שני הפסוקים אחד הם,כי בסור השבי הוא אתר הריחים שהוו מטחינים
אותם כמו שנאמר (שופטים ט"ו ,כ"א)ויהי טוחן בבית האסורים (רשב"ם) ,אלא
משה במאמרו לפרעה ,שהיה ביום ,אמר אהד הריהים,כי ביום שפחה עובית,
וכאשר חלה מכת בכורות ,היה לילה ,ואז איננה עובדת,כי אם רק נמצאת בבית
הבזר לרו"ק סופ' א"ע).
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היוקרב על כסאו :דעתיד למתב על כרסי מלכותיה  -אשר עתיד לשבת
על כסא מלכותו (ת"א).
עד בכור השפחה אשר אחר הריהים :אשר עתיד לטחון אחרי הריחים
(אב.).

 .1צעקה גדולה ...אשר כמוהו לא נהיתה :הרבה מצינו לשון זכר ולשון
נקבה בדבראחד.כגון; המחנה האחתוהכהו (רשב"ם).
 .ולכלבני ישראל לאיחרץ כלב לשנו :במקוםשיהיו כלבני ישראל,
ז
היינו ,כולם ביהדיהיו ישראל  -לא יחרץ כלב לשונו (אוה"ח) .לאיח רץ:
לשון תנועהבזריזות כמו (ש"ב ח') אז תברץ,והענין שאפילו כלב לאיניע את
לשונו לנבוחולהזיק לבני ישראל (יש"ר).
ח .ויררו כלעבדיך אלהאלי:אולי לאהיהביניהם אף בכור אחד ,או אף
עלפי שהיו ביניהם בכורות הוציאם מכלל המכה,כדי שיתבזה פרעה בפני אלה
אשר בפניהםבייש את משה ואהרן (על פי אוה"ח).
י לאמר :סתם השתחויה משמע בתחינה ובבקשה (הנצי"ב).
והשתחוול
בחרי אף :כשפרעה היה בחרי אף (מ"ב).
ט .ויאמר :וכבר אמר (א"ע).
לא ישמע אליכם פרעה :בהתראת מכה זה עד שתחולעליו המכה בעצמה
(בחיי) ,למען רבות מופתי:זו מכת בכורות ,ואמר מופתיכדי לכלול בזה
קריעתים סוף וניעור מצרים בתוכו (כו"ק).
 .ומשה ואהרןעשו אתכל המפתים האלה :הם המופתיםהנזכרים למעלות
י
כי במיתת בכורותאין למשה ואהרן בה שום מעשה (רמב-ן) .ואמר את כל המופתים
כי על הרוב ידבר (כו"ק).
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ב

ב .ראשון הוא לכם :שאיננו ראשון בשנה ,אבל הוא ראשון לשם שנקרא
לו לזכרון גאולתנו ,וכבר הזכירו רבותינו זה הענין ואמרו :שמות חדשים עלו
עמנו מבבלכי מתחילה לא היו להם שמות אצלנו והסבה לזהכי מתחילה היה
מנינם זכר ליציאת מצרים ,אבל כאשר עלינו מבבל ונתקיים מה שאמר הכתוב:
י אם הי ה'
ולא 'יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצריםכ
אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפוז ,חזרנו לקרא החדשים כשם
שנקראים בארץ בבל להזכיר כי שם עמדנו ומשם העלנו הש"י,כי אלה השמות

ש מ1מ

לא

ניסן,אייר וזולתם שמות פרסיים הם ולא ימצאו רק בסמרי נביאי בבג ובמגלת
אסתר (1מב"ז).

 .דברו אל כל ערור ישראל לאמר :בפסוק "ואם כל עדת ישראל ישגרו
ג
(ויקרא ד' ,י"ג) מפרש רש"י :כל עדת  -אלו סנהדרין ,ולכן נאמר כאן "לאמנת
(ע 2פי אוה"ח).
בעשור לחדש הזהויקחו לכם :יזם שבת היה ,ולפי שעשו בו ישראל
מצוה ראשונה ,נקרא שבת הגדול (ח.).
שה לבית :הבתים ,המשפחות ,הןהיחידות שמהן נבנה העם העברי! (ה,),
ד .טהיות משה :מלאתמנאה על אמרא  -מלהמנות על שה (ח"א).
ולקה הוא ושכנו :מכאן שהתורה חסה על ממונם של ישראל ,שלא יבא
ליף נותר (מ"בג ותכנו הקרוב אל ביתו :אעפ"י שיהע מצרים רבים
שוככם בעביתעברילבית רעהה קרא 'םכטאותוהעברי,כהוא מתר קרובלביתו
משאר העברים (ס.),
 .על הכתים :בבתים (ח.).
ז
ח .ומצותעל מרורים יאכלוהו :שעורו  -ואכלו את הבשר בלילה הזוג
צלי אש ,ובמצות עם מרורים יאכלוהו  -את הבשר ,ועל מרורים כמו עם מרורים,
ויותר נכוןכי "מצות" נמשך למעלה  -ואכלו את הבשר צלי אש ומצות ,וחזר
וצוה עם מרורים יאכלוהו לבשר שנזכר (על פי הומב".)1
ט .ובשל מבושל במים :ואמר "במים" ,כי גם הצלי נקרא מבושל כמו
שכתוב בפסחיאשיהו (דבריהימים ב' ,ל"ה,י"ג) ויבשלו את הפסח באש כמשפט
(א"ע)( .עיין רש"י בדברים ט"ז,ו').
כי אםצליאיה:לפי שצריךלאכלו בחפזון,ועל הבשולצריך להתאחריותר
מאשר על הצלי (בה"טג ראשו על כרעיו :כל זה דרך מהירות (רשב"סא
הב .ועבררף בארץ מצרים:ואתגיתי בארעא דמצרים  --ואתגלה בארץ
מצרים (ת"א)ובכל אלהי מצרים אע שה שפסים :המצריםהיו עובדים
את הבקר ואת הצאן שכן כתוב (שמות ח' ,ב"ב) הן נזבח תועבת מצריםלעיניהם,
ובמיתת הבכורים כתוב (פסוק כ"ט) וכל בכור בהמה ,ולכן הוצרך לספר אחר כך
שעשה ה' שפטים באלקי מצרים (על פי יש"ר).
ובכל אלהי.מצרים :בכל גדולי מצרים ,כמו נחתיך אלהים לפרעהו עד
אלהים יבא דבר שניהםן  -לשון גדולה ,שגדולים מתו עם הבכורות,כי בל זה
l
f
f
w
(
t
לשון בכור כדכתיב (תהלים פ"ט) אני בכור אתנהו
אני ה' :לאשליחי ה' ,הנוהגים במדתהדיהכי אם ה /הנוהג במדת הרחמים,
כדי שינצלובני ישראל ,אף עלפי שלאהיוראויים להצלה( .על פי בחיי).
י"ג ,וראיתי את הרם
עליכם;אין הדם מונע הנגף ,אלא למדך

ופכחתי

)

לב
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הכתובכי מי שהאמין בהקב"ה אמונה שלמה ותלה בו במחונו ולא חשש לאימת
פרעה ולגזרתו וזבח בפרהסיא תועבת מצרים ונתן מדם הפסח על המזוזות ועל
המשקוף הרי זה צדיק,וראוי הוא שהקב"היגןעליו מן הנגף (בחיי).
ם לזכרון :עד עכשו דבר בפסח מצרים ,ומכאן
י"ד- .והיה היום הזהיע
ואילך מדבר בפסה דורות (ח.).
ם מצות תאכלו :מצוה זו לדורות ,ואף עלפי שהסתפקו
ט"ו .שבעתימי
במצות שהוציאו ממצרים ששים ואחת סעודה ,לא היה המצוה לאכול מצות רק
לילה ראשון (ח.).
י"ה ,גראשון :בחדש הראשוז (א"ע) ,בניסן (ת"א).

כ"א .ויקרא משה לכל זקני ישראל :על כל הפרטים של מצות הפסח
הזהיר את בני ישראל ,ולזקנים צוה לעשות את הדברים שמהם יכול העם לפחד
משכו :אסישלכם1 .קח :1קנו אם אע לכם (אב).
מפני המצרים
בח
אכ
כ"כ .אל(ה
יבקוק ואלעמתי הכחוזתן :ולעיל (פסוק ו) כתוב ונתב על
שתי המזוזת ועל המשקוף (צ"ה),
ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר :שלא יראו אתכם המצרים
בשעת מות בכוריהם וירשיעו אתכם (על פי אב.).
כ"ג .וראה את הדםעל המשקוףועלשתי המזוזת ופסח ה'על הפתח:
איו הדםסימן הנמוץ שהקב"ה יראה אותו כדי שיפסח על הבית ,אלא מלוי מצות
השם למעשה הוא תנאיהכרחי לעזרתו של ה( /וכן גם לרעה ( -בראשית ו' ,ה')
וירא ה'כי רבה רעת האדם,אין הקב"ה לוקח בהשבון את המחשבות הרעות ,לבד
מהרהור עבודה זרה) (על פי הזהר).

כ"ד .ושמרתם את הדהר הזה להק לךולבניךער עולם :הוא דבר הפסח

עצמו שאמר למעלה "ושחטו הפסח" ,ולא מתן הדמים הסמוך כאן,כי בפסח מצרים
בלבד נצטוו בכך (רמב"ן).
,
ם
י
ש
נ
א
ם
כ
ל
ת
א
ז
כ"ו .מה העבורה ה
אשר נעשו זרים לא'
 :זוהי שאלת
ואשרמעריכים כל עבודה רק עלפי מדת התועלת ההמרית אשר הם רואים בה (ה.).
כ"ח .כן עשו :הכפיל הכתוב "כן עשו" אחרי שאמר וילכו ויעשו (וכן גם
להלן פסוק נ') לבאר שלא הפילו דבר מכל אשר צוו (על פי הרמב"ן),
ל"א .צאו :הדגש ב"צדי" מורה שהמלה הזאת נאמרה בקול מחריד אוזן
שומעיו (הנצי"ב) (עיין בראשית י"ס ,י"ד).
,
ל
א
ר
ש
י
י אם עם (יש"ו.)-
כ
גםכני ישראל :עד עתה לא קראם פרעהבני
כרכרכם :שתלכו דרך שלשת ימים (א"ע).
ל"ב .כאשר קברתם :וגם מקננו ילך אתנו (א"ע) ועשה חלוק בין העם
והמקנה (כדברכם  -כאשר דברתם) לפי שחשב כי על העם צוה ה' ,אבל על

שמות

המקנה שמר משה מעצמו (על פי אב).
וברכתם גם אתי :וגם תברכו אותו (ושב"מ).
י אמרו בלנו מתים :עתה מתו הבכורות ואם נמתין למכה אחרת
ל"ג .ב
ימותו גם הפשוטים (ב"ש).
ל"ד צררת בשמלתם :וכד נהגו העולם לתת האפיקומןארחת המפה זכר
לצרורות בשמלתם (ח ).על שכמם :שהיוהמוריהםטעוניםכלי כסףוכלי זהב
ושמלוח (ה  ,מ"ב),
ל"ה .ובני ישראל עשו כרכר משה :אף עלפי שזה מעשה בלתי הגון
לגנוב דעתגוי ,הנה הם עשו זאת כדבר מ שה,ונביא שיאמר לכני ישראל על
פי ה' לעבור על מצוה אחת כהוראת שעה  -כמו שעשה אליהו בהר הכרמל
וכדומה  -שומעיםלו  -חוץ מעבודה זרה (עלפי אוה"ח).
ל"ז ,כשש מאות אלף :כתוב במדרש שהיה חסר אחד וצרף הקב"ה עצמו
עמהם כמו שאמר:ואנכי אעלך,וכמו שבירידההיו שבעים חסר אהד ומלא הקב
את המנין שנאמראנכי ארד (מ"ב).

ן

'

י לא המץ ...וגם צדה לא עשו להם;בניישראל חפצו גם במצרים
ל"ט .כ
,
ם
י
ר
צ
מ
ב
לאפות מצות אבל לאיכלו לעשות זאת
כיגורשו משםולאיכלו להתמהמה
(כדי לאפות) ,והתרחש נס שהבצק לא החמיז בדרך מרעמסס לסוכות ,והודיע
הפסוק טעם הנס הזה ,שאילו החמיץ הבצק היו צריכים לשרפן ולא היה להם
יגם צדה לא עשולהם (עלפי יש"ר).
מהלאכול,כ
מ"ג .כל 5ן נכר :כל בר ישראל דישתמד  -כל בן ישראל שימיר את

דתו
מ"ד .ומלתה אתו; לרצונגשישוב לדת ישראל אם הואבן מצוה
מ"ו .ועצם לא תשברו 5ו:לפי שהפסה נאכל על השובע ,ואםהיו שוברים
(ת"א),

(א"ע) ,)9

עצמות היה נראה כרעב (בה"ס).

מ"ח .ועשה מטח :והוא רוצה לעשות הפסה (א"ע) יק רב לעשתו:
יוכל להתקרב עם חבורות ישראל כדי לעשותו ,אבלאין עושים חבורה שכולה
גרים שמא לא ידקדקובהולכן לא אמר "ועשהו" (עלפי כו"ק בשם ר"מחגיו).
מ"ט .ונורה אחתיהיה לאזרה ולגר הגר מתונכם:איןמקבליםגרים על
מנתשיקיימו רק קצת המצוות,כי החורה נמוס אחד שלם היא,עליהאיולהוסיף
וממנה אין לגרוע (מ"ב).
ולגרהגרמתוככם:ולגיוראדיתגירווביניכון -ולגרשיתגיירביניכם (ת"א).
ן שו"עיו"דהלכותעבדים,סימז רס"ןהלכותג,ד,ונ,
*עיי

(

לד
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 .ויעשו כלבני ישראל ,..כן עשו :וכבר הזכיר זה למעלה - ,אולי זה
ב
י שמלוהגרים (א"ע).
על הפסח שעשו במדברסינ

י

*ג

פר ק
י :,וא כנגד כל ישראל (עלפי א"ע).
ב .קדשלי :עם משהידברכ
ג-ד .ולאיאכל חמץ -היום אתםיצאימ:קריבו ולאיאכל חמץהיום
בו אתםיוצאים בלבד,כי בפסה מצרים חל אסור חמץ רק עלהיום הראשון של
פסח (פסחים כ"ח).
ן ה ,אשר נשבע :דבר ה'  -שבועה (מ"ב עלפי הרמב"ן).
 .מצות יאכל :בא הפועל בלשון יחיד והשם בלשון רבים ,וכן (ויקרא
ז
י"א ,ל"ת) יתן מים על זרע( .במדבר י"ס ,כ') מי נדה לא זרקעליו,וכן (במדבר
כ"ו,נ"ד)יותןנחלתו  -הפועללשוןזכר והשם לשון נקבה (כ'"ק).בכל גבלך:
בכל רשותך ,כי בשם גבול נכלל גם כל השטח שמן הגבול לצד פנים,
(שמותי' ,י"ט) לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים( ,ירמיהו ל"א ,ט"ו) ושבו
בנים לגבולם (כו"ק),
ח .בעבור זה :מלת בגלל מתקשרת עם הסבה הקודמת ,ומלת בעכור
עם המטרה המושגת אח"כ (כו"ק),
בעבור זה עשה ה : ,בעבור זה שעשה ה'לי אני עובד עבודה זאת
(על פי :שב"מ) זה,זו -ענינם "אשר",כמו (שמות ט"ו ,ט"ז) עם 11קנית ,עםזו
גאלת( ,תהלים קמ"ב ג') באורחזו אהלך( ,שם ע"ד ,ב') הרציון זה שכנת בג
(שם .ק"ד ,ח) אל מקום זה יסדת להם (,ת"ל).
ך:יד ברוב המקרים -היד השמאלית ,כמו (ישעיטו מ"ח,
ט .לאותעליד
,
'
ה
י"ג) אףידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים ,או (שופטים כ"ו) ידה ליתד
תשלחנה וימינה להלמות עמלים (א"ע בשם ר' משה הכהן).
י הוא אב לכולם (א"ע).
י"א .אל ארץהכנעני :הזכיר הכנעני לבדוכ
ת
ו
א
מ
ט
י אם
י"ג .וכל פטר חמר תפדה בשה :לאהיו לישראל בהמות
כ
החמורים לבדם ,עלכן לאיפדה בכורמין אחר (א"ע) .תפדה בשה :לא אמרה
תורה שה להחמיר אלא להקל ,שאם פטר החמור שוה עשרה סלעיםיכול לפדותו
בשה שוה דינר ,ואם אין לו שה פודהו בשויו ונותן דמיו לכהן (כו"ס על פי
בכורות י"א).
ק
ו
ס
פ
ב
ט'ג
י"ר .מה זאת:ענין הבכורות ,ולכן באה על זה התשובה
ט"ז .ולטוטפת :לראיה ,כמו (ב"ק צ"ב ב') שפיל ואזיל ועיניהו מטונפי,
וכמו (ישעיהו ג' ,ט"ז) הלוך וטפוף תלכנה ,שמביטות לכאן ולכאן לעיין אחרי
הנהורית (ב"ש),

וכי

יי

