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''וידבר משה לפני ה' לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך 
  ישמעני פרעה''

דבר זה תמוה הוא, הן הלא כתוב מפורש הוא ''ולא שמעו אל משה 
מקוצר רוח ומעבודה קשה'', כלומר, שסיבת הקוצר רוח והעבודה 

קל וחומר הוא לגבי  קשה היא שגרמה שלא שמעו אליו, ואם כן מה
פרעה ''ואיך ישמעני פרעה'', הרי לפרעה לא היתה הסיבה ההיא 

  למונעו מן השמיעה?
  

''איש כי יפליא לנדר נדר'' מבהיר מהו האבן עזרא בפירושו על הפסוק 
א'', ''יעשה דבר פלא כי רוב העולם הולכים אחר תאוותם'', יהלשון ''יפל

ים ביד תאוותם, והאחד שמקבל ושבוי הוי אומר רוב העולם משועבדים
  להינזר ממנה הינו זר בעולם עד כדי פלא.  על עצמו

, שכן רק התורה מאפשרת ''אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה''
להשתחרר מכבלי התאוות ולהשליט את הרצון החופשי של האדם. מי 

כעבד אשר  שאינו עוסק בתורה, אין הוא חפשי בדיעותיו כלל, רק הוא
יצרו. אפשר שתהיה לו דיעה משלו, -כל הנהגתו תלויה בדעת אדונו

  שמכריחו לנהוג אחרת.הוא  –התאווה  –אבל האדון 
''הן בני ישראל לא ממילא מובן הקל וחומר של משה לפני הקב''ה, 

, מקוצר רוח ועבודה קשה, בהיותם עבדים לפרעה, למרות שמעו אלי''
, והרי הנגיעה של ולכן הם מעוניינים לשמועשיש להם נגיעה להיגאל, 

  פרעה להיפך, להשאיר את ישראל בארצו, וכ''ש שלא ישמע!
    רבי יוסף ליב ננדיק זצ''ל

  
  ''ואני ערל שפתים''

משה ניחן בכל מידות השלימות של נביא, כדי שיאמינו שכל מעלתו 
מנו כח הדיבור הצח. דבר זה סיבבה הוא בכח האלוקי, אבל ניטל מ

 ההשגחה האלוקית, כדי שלא יאמרו הבריות שבני ישראל וגדוליהם
נמשכו אחריו בכח הצחות שבדבריו, כפי שרגילים לומר על מי שהוא 

דבריו, עד שגם צח הדיבור, שהוא מושך את לב ההמון אחריו בנועם 
השקר היוצא מפיו מתקבל כאמת. היפוכו של דבר במי שהוא כבד פה, 
שגם את האמת אין מקבלים ממנו אלא אם כן היא מתגלית בכל 

  תוקפה.
  דרשות הר''ן

  
''ומשה בן שמנים שנה ואהרן בן שלש ושמנים שנה בדברם אל 

  פרעה''
לא בכדי בחר הקב''ה לנביאי העם אנשים זקנים, אשר מוחזקים כי לא 
יעשו תחבולות רמיה לרמות אחרים, ובפרט להוציא עם שלם ובלתי 

  מאורגן.
רי פעולות משה רבינו ומהרהרים עוד פעל הקב''ה, כי יהיו מבקרים אח

אחריו, שכן לאחר כל זאת לא יפול שוב כל פקפוק בנבואתו לדורות 
עמדו מעשיו, תנועותיו ודיבוריו בפני יהבאים אחריו, בהיותם יודעים כי 

מבחן הביקורת של מבקריו. ארבעים שנה היו שומעי דבריו פנויים 
ות, וזאת לשכבמו קמכל עבודת שדה וכרם, דור דיעה אשר כולו עסו

כדי שיהיה לבם פנוי להביט אחר כל פרט ופרט ממעשיו של משה 
רבינו. עם קשה עורף היו, ולאחר שהסכימו על נבואת האמת של משה 

  רבינו שוב נחקק הדבר בליבם לעולמי עד.
מטעם זה סיפר הכתוב על פלוא, אשר היה מבני ראובן, על שמעון בן 

ל למשה בכוכו' אשר התנגדו  הכנענית, הוא זמרי בן סלוא, על קורח
צעד, שכן פלוא וקורח חלקו עליו, ואף פנחס קם ועשה מעשה דקדושה 

  מעצמו, כל אלו היו מבקרים את פעולותיו של משה ולא נשאו לו פנים.

לאחר שרשמה התורה את אותם אנשים אשר העבירו תחת שבט 
''הוא התורה וכתבה ביקורתם את פעולותיו של משה רבינו, חזרה 

אהרן ומשה אשר אמר ה' להם הוציאו את בני ישראל מארץ 
, דהיינו, הם אשר נבחרו להנחיל כמורשה לדורות את מצרים''

  המושכלות האלוקיות.
ועוד חזרה התורה וכתבה שוב את גיל הזקנה של משה רבינו ואהרן 
 הכהן, כדי שיאמינו הכל בנבואתם של אותם קשישים אשר לא נחשדו

  לשקר ולהוציא עם שלם אל המדבר בלא נבואת אמת.
  משך חכמה

  
''קח מטך ונטה ידיך על מימי מצרים...ויהיו דם והיה דם בכל ארץ 

  מצרים''
  דם''?והיה  –יש לבאר מה פשר כפילות הלשון ''ויהיו דם 

  
נאמר במדרש ''כשהיו שותין מצרי וישראל מקערה א', היה  'אלא

לוקח מישראל בדמים היה ישראל שותה מים והמצרי דם, וכשהיו 
  .''שותה מים, מכאן העשירו ישראל

ו: לפי זה יבואר בדרך צחות, שבא הכתוב לרמז לדברי המדרש הלל
'והיה ' –, ''ויהי'' לשון צער ואנחה, ולבני ישראל 'ויהיו דם''' –למצרים 

  לשון שמחה, כי מזה התעשרו. דם''
  רבי משה מאיויה

  
  ''ויעשו כן חרטומי מצרים בלטיהם''

תופעה זו של חרטומים ומכשפים, שדים ודיבוקים, אינה מוכרת 
  בימינו. היכן הם, לשם מה נבראו, ומדוע נעלמו?

  
א, כל אימת שברא ה' יתברך כח חיובי ממקור הקדושה, ברא כנגדו אל

כח דומה ממקור הטומאה. זה לעומת זה ברא אלוקים. שאלמלא כן 
היתה ניטלת הבחירה מן האדם. בימים שהיו נביאים בישראל ואותות 
ומופתים היו יוצאים תחת ידיהם, היה כמו כן מקום למכשפים 

  עות את מי שרצה בכך.וקוסמים, אשר בלהטיהם יכלו להט
כאשר פסקה הנבואה ועדיין היתה רוח הקודש או בת קול מופיעה, גם 

  כוחות חצי רוחניים משל טומאה היו, כמו שדים ורוחות.
כך גם כשבעלי מופת עדיין רווחו בשורות העם, יכלו למצוא בד בבד 

  סוג מסויים של שד המגלה ענייינים רוחניים.
חדיו אלה גם אלה, ורק הגשמיות לבדה עד שנחלשו הדורות ונעלמו י

  כבשה את הכל.
לכן כאשר פתר יוסף את חלום פרעה, הדגיש כי לא ממנו הפתרון רק 
מפי האלוקים. כי דווקא משום שהכוחות הנסתרים שבידי אנוש 
מטרתם למנוע מן האדם את ההכרה בהשגחה משמים, צריך היה 

ן להיפך, שעה לפרסם את יד ה' והשגחתו, ולקדש שם שמים. כמו כ
שנשלח משה להתרות בפרעה ולהראות את יד ה' הגדולה באותות 
ובמופתים, היה מקום להעמיד חרטומים מנגד, זאת כדי שלא תוסר 

  .הבחירה ממנו
  רבי יעקב קמנצקי

  
  ''ולא שת לבו גם לזאת''

  וברש''י: למופת המטה שנהפך לתנין ולא לזה של דם.
ותמוה, מה ראה רש''י להזכיר עכשיו אצל מכת דם עניין מופת 

  המטה?
  



ות היה פלא בעיני מטהזוהר הקדוש, שזה שבלע המטה את מובא ב
פרעה והחרטומים משום שמעשה כזה, שדבר שאין בו רוח חיים יבלע 

אי אפשר על ידי כישוף. ולמה לא הודו במופת זה, כמו  דבר מה אחר,
שהודו אחר כך במכת כינים ''אצבע אלקים היא'', משום שהם חשבו 
שמטהו של אהרן הוא לא עץ ממהותו וטבעו, אלא שאהרן לקח תנין 

  והפכו על ידי כשפים למטה, ולכן יכול היה לבלוע את מטותם.
ים על ידי מים, היינו שעל אולם, מובא בגמרא שכל דברי כשפים נבדק

  ר לקדמותו. ידי מים הדבר חוז
, נתחזק ך את המים במטה לעיני פרעה''''הלכן במכת דם שנאמר 

ן שנבדק על ידי המים. הראשון שבלע המטה את מטותם, כיו המופת
  ואף על פי כן לא שת לבו גם לזאת!

  רבי יצחק הלוי הורביץ זצ''ל
  

  מכת ערוב
'אמר ויבא ערב כנים בכל גבולם''. והקשה המגיד בתהילים איתא '

, ומדוע בתהילים לערבמדובנא שהרי בתורה כתוב שהכינים קדמו 
  כתוב להיפך?

  
וביאר במשל: גביר א' עשה חתונה לבנו, והנחה את משרתיו שליום 
הא' מז' ימי המשתה, יש להזמין את בני המשפחה בלבד. ביום הב' 

, בד' את התלמידי חכמים, םאת בעלי המלאכה, בג' את בעלי העסקי
המשתה תוזמן כל  שבז' ימי ובה' את העניים, וכן הלאה, כך

האוכלוסייה. אבל תנאי א' הוא התנה עמם: יש להקפיד שלא יבואו 
אנשים פעמיים!!!... וכן הוה, משרתיו עשו כרצונו והזמינו את האנשים 
כסדר שציוה להם אדונם. והנה, ביום החמישי רואה א' המשרתים 

ון, ניגש אליו ואמר לו: כבר היית ביום אדם שכבר בא ביום הראש
רח: אני הוזמנתי פעמיים. ''הכיצד?'' שאלו הראשון? ענה לו האו

המשרת, ענהו האיש: ביום הראשון באתי מצד בני המשפחה, והיום 
  אני מוזמן מצד השנוררים...

עם הכינים. במכת הכינים באו מצד היה  –יד מדובנא אומר המג -וכך  
עצמן, ואילו במכת ערוב באו פעם נוספת בין שאר החיות. פרעה 

כאן? הלא כבר הייתם כאן!''. עונות  ותן עושתמה: סליחה, מה את
  הכינים: ''אז, באנו מצד עצמנו, ועכשיו אנחנו מחותנים מצד הערב''...

ערב במכת  – ''אמר ויבוא ערב כנים בכל גבולם''וזהו א''כ הפשט 
  באו הכינים והגנו פעם נוספת כמחותנים מצד הערב...

  המגיד מדובנא
  

  ''ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם''
שועל שהיו הולכין בספינה, חיות ואמרו: למה הדבר דומה? לארי ו

אמר להם החמור: תנו לי מכס. אמר לו והחמור גובה מכס מן הספינה. 
ע שמלך שבחיות עמנו ואתה דוכמה עזין פניך! אתה יהשועל לחמור: 

תשאל מכס? אמר לו החמור: מן המלך אני נוטל ולגנזיו אני מכניס. 
וטרפו לחמור ונתנו לשועל, ויצא  –אמר לו הארי: קרבו לי הספינה 

אמר לו: סדר לי איבריו של שוטה זה. הלך השועל וסדרן נתוחין, ראה 
: לבו של שוטה זה מר לוצא איבריו, אלבו נטלו ואכלו, כשבא הארי מ

לב לא  היכן הוא? אמר לו: אדוני המלך! לא היה לו לב, שאם היה לו
  נוטל מכס מן המלך!... היה

אף כך פרעה הרשע אם היה לו לב, לא היה אומר למלך מלכי המלכים 
  תן לי דורון...

  ילקוט שמעוני
  
''וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אליהם חטאתי הפעם ה' 
הצדיק ואני ועמי הרשעים. העתירו אל ה' ורב מהיות קולות... 
ויאמר אליו משה כצתי את העיר אפרוש כפי... ואתה ועבדיף ידעתי 

  כי טרם תיראון מפני ה' אלוקים''
שהיתה מלאה בתוך העיר לא התפלל, לפי אבל  –''כצאתי את העיר'' 

  רש''י. גילולים.

המפרשים תמהו מדוע רק במכת ברד אמר משה ''בצאתי את העיר 
אפרוש כפי'', וכי בשאר המכות יכול היה להתפלל בעיר מליאה 

  גילולים?
  

אלא, גם פרעה ידע שמשה מקפיד תמיד להתפלל רק מחוץ לעיר 
לם במכת ברד, לאחר משום שהעיר מליאה גילולי עבודה זרה, או

, , הרי ביטל את העבודה זרה באמירה''ה' הצדיק''שאמר פרעה 
אתה להתפלל תיכף ומיד, כאן יכול  –טען בפני משה כך  –ומעתה 

, ולמה? ''כצאתי את העיר אפרוש כפי''ועכשיו! אבל משה השיב לו: 
, ואין פיכם ''אתה ועבדיך טרם תיראון מפני ה' אלוקים''שמשום 
כך אינו מועיל, ואם  –שווים, והביטול אינו אלא מפני היראה ולבכם 

האמירה בעלמא הרי זה  כמבואר בשולחן ערוך שאם נכרי מבטל
מבוטלת, והיינו שאין פיו אינה  –ביטול, אולם אם ביטלה מכח אונס 

משה לצאת מן העיר הוצרך  –ולבו שווין, וכיון שלא הועיל אותו ביטול 
  גם הפעם...

  םהברוך טע
עוד יש לומר בזה, דהנה ידוע שצאן היו עבודה זרה של מצרים. והנה 

הירא את דבר ה' הניס את עבדיו ואת מקנה אל כאן במכת ברד כתוב ''
עיר, דהיינו עבודה זרה של הבתים''. נמצא, שהיו צאן ובקר בתוך ה

  מצרים.
משום הכי רק עכשיו הקפיד משה רבינו להתפלל מחוץ לעיר, אבל 

ה יכול להתפלל בכל שאר המכות היו כל הצאן מחוץ לעיר, לפיכך הי
  בתוך העיר.

  רבי העשיל
  

  ''ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה''
מרגלא בפומיה דרבי חיים שמואלביץ זצ''ל: בפסוק הקודם נאמר 

אל  ור ה' מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנה''הירא את דב
, במשמע לכאורה כי מי היו אלה שלא הכניסו אל הבתים הבתים''

אינם יראי ה', רק הם מזלזלים והפסידו את ממונם ונפשם? הללו ש
  ים בפועל בדרך הטוב.סאומו

''ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזב את בא מקרא שלנו ואומר 
אומר, אף אם אינו מואס בפועל, רק הוי  – ה''עבדיו ואת מקנהו בשד

הוא אדיש ולא שם לב, הוא כבר יורד לדיוטא התחתונה להפקיר כל 
  הצפויה מן הברד! לו אל מול הסכנהאשר 

  שיחות מוסר
  

  ''חטאתי הפעם ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים''
יסף לחטא ויכבד לבו הוא כאן הוא אומר ''ה' הצדיק'', ומיד אחר כך ''ו

  ועבדיו''?
  

אלא, אדם שדוחה את יצרו ואינו מבטלו, אף שלפי שעה התגבר עליו, 
תנגד הקפיץ עוד אין זה אלא כדוחק קפיץ, אשר כמה שידחוק יותר, י

  יותר, וישיג מטה הפוכה.
פרעה לא חזר בתשובה, רק דחק את יצרו לרגע והודה על האמת, 
  לפיכך חזרה אליו רשעותו ביתר שאת, וברוב עקשנותו הכביד את לבו.
  רבי אליהו אליעזר דסלר

  
  
  

  שבת שלום!
  

  נ''י. נחום מיכאל בן חיה לאהיוצא לאור לרפואה שלימה 
  : ל למייל לפנות נא העלון ענייני לכל

kosssover@gmail.com  
  

 


