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 חמישיתשנה 
 'גליון מס

תחת הנתונים החגבים שלחו שרים הע' כל

רשותם 

אני ויאמר כי פרעה אל  בא משה אל  ה'

שתי  למען עבדיו לב ואת לבו  את הכבדתי

בזוה"ק איתא בקרבו . אלה לד.)אותותי לך(דף

ליה  דעייל  אלא בא, מאי ליה מבעי פרעה אל 

לשלוט יוכל דלא מחדרים לפנים בחדרים קוב"ה

הקב"ה  דהרי ביאור וצריך הרבים. מקטריגים בו 

מכה  כל  קודם בפרעה להתרות משה את שלח

בו לשלוט המקטריגים רצו מדוע כן אם ומכה,

דוקא. ארבה מכת אצל

בכלב) וינח מצרים ארץ כל על הארבה ויעל

ארבה  כן  היה לא לפניו מאוד  כבד  מצרים גבול

שהיה  ואותו  פירש"י כן. יהיה לא ואחריו  כמוהו

בו  שנאמר יואל ב)בימי מן(ב נהיה לא כמוהו

של אותו  משה. משל כבד  שהיה  למדנו העולם,

ארבה  יחד שהיו הרבה, מינין ידי על  היה יואל

של אלא היה לא משה של אבל  גזם, חסיל  ילק

והרמב"ן יהיה. ולא היה לא וכמוהו  אחד , מין

ישראל זמירות נעים אמר  דכבר  עליו  הקשה ז "ל 

לארבה ויגיעם יבולם לחסיל  מו)ויתן ויבא (עח  ,

מספר ואין  וילק לד )ארבה כי (קה מזה מבואר ,

כן אם מינים, ארבע של היה משה בימי אף

לא  ואחריו  כתיב דכאן  לדוכתיה הקושיא הדרא

העולם. מן  נהיה לא כמוהו כתיב ושם כן, יהיה

יואלונראה אז  שניבא מה בהקדם לבאר 

כה)הנביא אכל(ב אשר השנים את לכם ושלמתי

אשר הגדול חילי והגזם והחסיל הילק הארבה

הקב"ה  שישלם המפרשים ופירשו בכם. שלחתי

מכת  ידי על הקודמים בשנים להם שנתקלקל מה

אמנם  לרוב. תבואות לצמוח  שיתחיל הארבה,

כוונתם  אלו  מינים דארבע פירוש יונתן  בתרגום

דנשתעבדו השנים אלו דכנגד העולם, לאומות

ושלט וממלכיא ולשוניא אומיא ישולם תחת וניא,

אכן ומבורכות. טובות בשנים יתברך  מאתו להם

דלא  זה לפי דנמצא טובא, עיון  צריך  זה פירוש

אפשר וכי הארבה, ממכת כלל הפסוק מיירי

כלל . ההוא מכה שם היה דלא לומר

בשל"ה ואפשר שהאריך מה פי על לתרץ

קמט )הק' אות אחרון בית אדם כן(תולדות על  כי

השמות  שכל  לפי הקודש, לשון לשוננו  נקרא

והשם  קודש, במקום בשרשן למעלה הן  והתיבות

שם  רק אינו הזה, בעולם אותו  קורין שאנו

למעלה, לו  שיש והרוחני העיקרי משמו  המושאל 

אלפים  אלפי אלף למדריגה ממדריגה שנשתלשל 

האדם  יד  כגון  הגשמי, הזה בעולם שנתגשם עד 

שם  הוא רק יד , העצם שמו אין יד, הנקרא

למעלה  נמצא שהוא הקדושה מקור  מן  מושאל 

אמרותיו . בנועם עיי"ש בעצמו, היד  יש ששם

המזיקים וכענין שכל  בספה"ק מבואר הזה

ועקרבים, נחשים בשם נקראים חבלה ומלאכי

הללו שמות רק העצם, שמם זה אין אבל 

לפרש  יש זה ובדרך  הקדמוני. מנחש מושאלים

חגבים  מיני ארבעה שאלו  יונתן , התרגום כוונת

אבל העולם, מאומות שרים הע' בשמות נקראים

משמות  הם מושאלים רק העצם, שמם זה אין 

שרים. הע'

דמצינוויש מה פי על הענין, בביאור לומר 

לב.)בזוה"ק דף בני (בא את לדון  דכשבאים

המשטינים  כל מתקבצים השנה, בראש ישראל

במדרש אמרו  זה וכעין עליהם, (ילקוטלקטרג

רמג) רמז ממצרים,בשלח  ישראל  שיצאו  שבשעה



אורה [ ]ליקוטי  ב

ללמד אומות הע' של השרים כל  נתקבצו 

על הישראלי. אומה נגד  המצרים על  סניגוריא

הארבה  שיבואו  הקב"ה צוה כאשר  כן 

הע' כל נתעוררו  ישראל , של רכושם להשחית

כולם  שלחו  ולכן לישראל, להצר שרים

לחבל שיבואו רשותם, תחת הנתונים החגבים

כל שמה והתאספו ובכרמיהם, ישראל  בשדות

העולם. פינות ארבע מכל החגבים

ס"ח )במדרשואיתא פ"ה ולמקוה (ב"ר

ימים קרא י)המים א אחד(בראשית ים והלא ,

דומה  אינו  אלא ימים, לומר תלמוד  ומה הוא,

העו דג ולעולה טעם מצידון לעולה מעכו , לה

לו היה כן דאם קשה ולכאורה מאספמיא.

בלשון ימים ולא רבים בלשון דגים לכתוב

ה' מעשי בס' וביאר פ"ז)רבים. בראשית (מעשי 

דג  לכל שיש וכיון  המים, מן  ניזונין הדגים כי

שמהם  להמים שאף לומר בהכרח אחר, טעם

נובעים  שהם לפי אחר, טעם יש ניזונין

בלשון ימים הכתוב קראו  ולזה אחר, משורש

אחר . משורש נובע אחד שכל  כיון  רבים,

דכלוכמו  דידוע לעניננו , לפרש יש כן 

אחד וכל אחרות, מדות להם יש שרים הע'

לו המיוחדת במדתו ישראל את (עי 'מצער 

מסעי) פ' ושמש הע'מאור שכל  כיון  ומעתה ,

לבני  רשותם תחת שהיו החגבים שלחו  שרים

כל לישראל החגבים ציערו ממילא ישראל ,

רשותו , תחת נתונה שהיתה השר  במדת אחת

מיני  בהרבה ישראל אז  שנצטערו נמצא

.(`)יסורים 

כי ועל רשיז"ל, כוונת שפיר יובן זה פי

על הארבה שיבואו  ואמר  הקב"ה שגזר  בעת

השבעים  של  השרים נתעוררו לא מצרים, ארץ

רשותם  תחת שהיו החגבים לשלח אומות

רצו הם עוד דאדרבה המצרית, לאומה להרע

הקב"ה  הביאם כן על  עליהם, סנגוריא ללמד 

רק  העולם פנות מכל הביאם ולא בעצמו ,

הכתוב וכדברי לבדו, קדים יג)ברוח י  (שמות

לא  וממילא הארבה, את נשא הקדים ורוח 

כמו יסורים מיני בהרבה המצריים נצטערו 

יואל בימי הכתוב אמר  לזה יואל , בימי שהיה

במציאות  אמנם העולם, מן נהיה לא דכמוהו

לפי  שבמצרים, אותן  יותר קשה היתה עדיין 

הסט"א  לכוחות הקב"ה החליש יואל שבימי

לכן כך, כל  הקדושה לצד  להרע יוכלו  שלא

כן . יהיה לא ואחריו כאן  כתיב

כי ובדרך בזוה"ק, דאיתא מה יבואר  זה

ארץ  על  הארבה שיבואו הקב"ה שגזר מאחר

על לקטרג מעלה שרי הע' נתעוררו  מצרים,

מקום  של שלוחו  היה שהוא כיון רבינו , משה

הקב"ה  הוצרך  כן על המצרית, לאומה להצר 

זו מכה אצל  מחדרים לפנים בחדרים להכניסו 

מקטריגים  בו לשלוט  יוכלו  דלא דוקא,

ז"ל דרשתם דרך ועל  ס"ג)הרבים, פע"ה (ב"ר

מלאכים יעקב ד )וישלח לב משל(בראשית ,

עבר דרכים, בפרשת ישן שהיה הגזלנים לשר 

כיון לתועלתו, משנתו להקיצו  והתחיל חד 

הקב"ה, לו  אמר כך אותו , והכה קם שנתעורר 

מהלך היה אמו לדרכו שהרי  רוגזיה, נח  (שכבר

אחריו) כה שלחה לו ואומר  אצלו משלח  ואתה ,

דגזר כיון הכא כן  וכמו ע"כ . יעקב, עבדך אמר 

נתעוררו מצרים, לארץ הארבה דיבואו הקב"ה

במשה  לפגוע ורצו מתרדימתם, שרים הע'

עבדו .

כמיןומעתה הפסוק דברי לן  יתבאר

החגבים  נשתלחו  לא שבמצרים מכיון חומר ,

שרים, הע' של רשותם תחת נתונים שהיו

שנקראים  השרים חבל לקחו לא שאז נמצא

למען הכתוב אמר לזה אלו, בשמות  כן  גם

דאיתא  דרך ועל בקרבו, אלה אותותי שתי

האריז "ל  בא)בכתבי פ' היינו(ליקו"ת דאותותי

אותן רק באו ההוא דבעת לומר  ורצה אותיות,

זה  מין  אינם אבל אלו, באותיות דנקראו 

למעלה  נמצאים המינים אותן כי באמת,

החגבים  באו לא ההוא ובעת במרום,

הקב"ה  בשליחות רק השרים, בשליחות

.(a)לבדו

*

ממשלתם  מעלה השרי הקב"ה החליף 

להשביעם  המצריים יוכל שלא כדי

את וכסה לראות יוכל  ולא הארץ עין את

את  לראות הרואה יוכל ולא פירש"י הארץ.

דכיון לדקדק ויש דבר. קצרה ולשון  הארץ,

באומרו די היה כן  אם הרואה, על  דכוונתו 

עין את וכסה כתב ומדוע הארץ, את וכסה

הארץ.

וינחב) מצרים ארץ כל  על הארבה ויעל

כן היה לא לפניו  מאוד  כבד  מצרים גבול בכל 

פירש"י  כן . יהיה לא ואחריו כמוהו  ארבה

בו שנאמר יואל  בימי שהיה ב)ואותו כמוהו(ב

משל כבד שהיה למדנו העולם, מן  נהיה לא

הרבה, מינין  ידי על היה יואל של אותו משה.

משה  של אבל גזם, חסיל ילק ארבה יחד  שהיו

היה  לא וכמוהו  אחד , מין של  אלא היה לא

דכבר עליו הקשה ז"ל והרמב"ן יהיה. ולא

יבולם  לחסיל ויתן ישראל זמירות נעים אמר 

לארבה מו)ויגיעם ואין(עח  וילק ארבה ויבא ,

לד )מספר  משה (קה בימי אף כי מזה מבואר ,

קושיא  הדרא כן אם מינים, ארבע של היה

כן , יהיה לא ואחריו  כתיב דהכא לדוכתיה

העולם. מן  נהיה לא כמוהו כתיב ושם

בילקוטג) דאיתא להקשות יש עוד

קפו)שמעוני רמז מה (בא כל לקיש ריש אמר

לו יש אדם בארץ, ברא באדם הקב"ה שברא

שנאמר ראש, לה יש והארץ כו)ראש ח (משלי

והארץ  עינים לו יש אדם תבל , עפרות וראש

הארץ, כל  עין  את ויכס שנאמר עינים, לה יש

פה  לו  יש אדם וכו ', ובארץ אזנים לו  יש אדם

הפסוק  דכיוון  מזה מבואר עיי"ש. וכו', והארץ

עין דנתכסה הארץ, עין  את ויכס במאמרו 

דפירוש  רשיז "ל  על יקשה כן אם גופא, הארץ

ובאמת  הרואה. עין  דנתכסה הפסוק כוונת

דבשלמא  המדרש, דרשת לפי גם קשה

עין את ויכס במאמרו  הפסוק כיוון  לפירש"י

ללכת, היכן  לראות הרואה יוכל  שלא הארץ,

דאיזה  שחר, לו  אין המדרש דברי לפי אבל

נתכסה  דעכשיו  לראות, הארץ הוצרך  דבר 

ואדרבה  לראותו , יכול היה לא ושוב ממנו 

יכולה  היתה הארץ, על היו שהארבה בעת

מונחים  שהיו הארבה פנים כל על לראות

הארבה  ידי דעל  בהיפך  ביה דרשו ואיך עליה,

מראות. עיניו נתכסה

ז "ל ויבואר מאמרם פ"ב בשנקדים (איכ"ר

ושריהס"ה) ממלכה ב)חלל ב שרים (איכה אלו  ,

השונאים, באו  שלא עד מוצא את מעלן, של

תלכו שלא תשובה עשו להם אומר ירמיה היה

מה  השונאים יבואו אם לו אמרו בגלות,

ליה  מקיף אנא אמר  חד  לנו , לעשות יכולין 

מיא לירושליםחומת סביב מקיף מים,(אני  חומת
_______________

איך (א ) אחרת מדה  לה יש אומה שכל לפי העולם, מאומות אחת  תחת נתונים מכאשר רב, הערב  בין ובגולה בשביה כשנתונים יותר סובלים טעמא ומהאי

יסורים. מיני  בהרבה  ישראל את  מצערים כן על העולם, אומות  מכמה ומעורבים כלולים נשמתם ששורש רב הערב כן  שאין מה ישראל, את  לצער

d"kyz(ב) `a b"q



אורה [ ג]ליקוטי 

ידם  על ולהשביע הקדושים בשמות בקיאים שהיו מפני

חומת בעליונים) לה מקיף אנא אמר  ואחד ,

פרזלא, חומת לה מקיף אנא אמר ואחד  נורא,

בדידי הקב"ה להו שלי)אמר  אתון(במלאכים

שמותם  את ושינה הקב"ה עמד משתמשין,

ודעל נורא, על עבד  מיא דעל  מלאכים, של

שמותם  מזכירין  והיו  פרזלא, על  עבד נורא

דכתיב  הוא הדא להם, עונין היו  ולא מלמטה

כח ) מג  קדש(ישעיה שרי מעלה)ואחלל  ,(שרי 

התחילו השונאים, ובאו  העונות שגרמו וכיון 

פלוני, דבר לי ועשה בא פלוני שר מזכירין

ומופרש  שמורם ורשותי, בכוחי לית ליה אמר 

עכ "ד ממנה, .(b)אני

ז"לוידוע שאמרו סז:)מה למה (סנהדרין

של פמליא שמכחישין מכשפים, שמן  נקרא

ז"ל הרמב"ן  וביאר שופטים)מעלה. שכן(פרשת

שיוכלו העולם, בטבע השי"ת הטביע

מן מעלה שרי ראש על  למשול  הכשפים

הלא  ומעתה עיי"ש. מעלה, של הפמליא

הכישוף  בחכמת מאד  בקיאים היו המצריים

ס"ו) פ"ט  לחשוש (שמו"ר מקום היה כן  אם ,

לעזרתם, שיבואו  מעלה השרי שישביעו

ראשיהם, על  המכה יגיע שלא בזה ויפעלו

בעת  ישראל  שיעשו  הקב"ה חשש וכאשר

כן על  הקדושים, שמות ידי על  הבית חורבן 

ממשלתם, והוסר  שמותם את הקב"ה שינה

לעשות  יכולים עוד  היו לא זה ידי ועל 

מכות. העשר כל  ראשיהם על  והגיע מאומה,

בגמראוהנה כט.)אמרינן  עתידין(מגילה

שיקבעו שבבבל מדרשות ובתי כנסיות בתי

שנאמר  ישראל , יח )בארץ מו כתבור(ירמיה כי

קל דברים והלא יבוא, בים וככרמל  בהרים

תבור  ומה לפי וחומר  אלא באו  שלא וכרמל

בתי  ישראל , בארץ נקבעים תורה ללמוד  שעה

בהן ומרביצין שקורין  מדרשות ובתי כנסיות

זקיני  וביאר  וכמה. כמה אחת על תורה

עצמם  דההרים כוונתם דאין ז"ל המהרש"א

בחירה  בעלי אינם ההרים דהרי סיני, להר באו

שפירשו כמו הוא כוונתם אלא עפר , גוש רק

א"ל )בתוס' ד"ה ז. בן(חולין פנחס רבי אצל 

מימיו שיחלוק גינאי נהר  מן שביקש יאיר,

ממש, הים אל  דיבר  שלא בו, לעבור שיוכל

עצמם  ההרים ביקשו לא כן  שלו , השר עם רק

באו שריהם רק עליהם, התורה שיתנו 

עכ "ד בעבורם, ביקשו והם .(c)במקומם,

הממונים  שרים להם יש ההרים כי מזה מבואר

עניניהם. בכל  עליהם משגיחים והם עליהם,

מה ועל כל  המדרש, דברי יובן  זה פי

לו יש אדם בארץ, ברא באדם הקב"ה שברא

יש  שהארץ כלומר  עינים, לה יש והארץ עינים

הביא  ולזה עינים, יש זה ולשר  בשמים, שר לו 

רצה  הארץ, כל עין  את ויכס מדכתיב ראיה

עינו להשים צריך שהיה הארץ ששר  לומר 

זה  ידי ועל ממשלתו הוסר  הארץ, על  להשגיח 

היו לא ולכן עליו , עוד מלהשגיח עינו נתכסה

המכה  שימנע להשביעו  המצריים יכולים

עין את וכסה הפסוק ביאור  כן גם וזהו  מהם.

הארץ, משר הממשלה שהוסר  היינו  הארץ,

זה  ידי ועל  עליו, מלהשגיח עינו נתכסה ולכן 

להשביעו . יכולים היו לא שוב

רשיז "ל ,ובדרך פירוש כן  גם יתורץ זה

יואל בימי שבאו  ארבה אותו היה באמת כי

וכמו מצרים, בארץ שהיו  ממה יותר קשה

העולם, מן נהיה לא כמוהו  הכתוב שאמר 

היה  שלא מה חידוש דבר  היה שבמצרים אלא

השרים  הקב"ה שהחליף מה והיינו יואל, בימי

להשביעם, המצריים יוכלו  שלא מממשלתם,

יהיה  לא ואחריו באומרו  הפסוק כיוון  ולזה

הצורך מן  היה לא יואל בימי אבל כן ,

השתמשו לא ישראל  כי מתפקידם, להחליפם

בזה  השתמשו כאשר הקדושים בשמות אז

הבית  חורבן  .(d)בימי

*

במכת פ"א פעמיים, גבולם גבלו חם בני

ארבה צפר במכת ופ"א דע

ס"ד )במדרשאיתא פי "ג הנני (שמו"ר מהו 

חם, בני בגבול ולא בגבולך , ארבה מחר מביא

נאמר זה ט )ועל כו משפטיך(ישעיה כאשר  כי

הכירו ארבה שבמכת וגו', למדו צדק לארץ

מצרים. גבול  הוא היכן עד 

אמרו ויש דלעיל  ס"ב)לדקדק דכבר(פ"י 

צפרדע, מכת אצל  תחומיהם גבולי להם נתודע

בני  ובין כוש בני בין  מחלוקת היה כיצד 

תחומנו כאן  עד אומרים המצרים המצרים,

שבאו כיון  תחומנו , כאן  עד אומרים והכושים

שהיו הגבול ביניהם, שלום עשו  הצפרדעים

שלו , השדה שאין ידוע הדבר  לתוכו , נכנסות

אחרים, של  ולא גבולך גבולך, כל  את שנאמר

צפרדע  מכת עליהם דכשבא מזה מבואר  ע"כ .

למה  כן  אם תחומיהם, גבולי להם נתוודע

ארבה. מכת אצל הפעם עוד  הקב"ה הודיעם

כי  הפסוק המדרש הביא מדוע קשה עוד 

ארבה  מכת אצל וגו' לארץ משפטיך  כאשר 

ממנו . מוקדם שהוא צפרדע מכת אצל ולא

אחרי ואפשר כי שמצינו מה פי על לתרץ

גם  העלו מצרים, ארץ על  הצפרדעים שבאו

כשפיהם, בכח  אחרים צפרדעים החרטומים

בלטיהם  החרטומים כן ויעשו  הכתוב וכדברי

נמצא  מצרים, ארץ על הצפרדעים את ויעלו

הקדושה, בכח שבאו  הצפרדעים אותן זולת כי

בכח אחרים צפרדעים המצריים הוסיפו 

שכל ואהרן , ממשה להתלוצץ כדי הטומאה

עוד אמנם כמותם, הכישוף בכח הם מעשיהם

הצפרדעים, להעלאות אחרת כוונה בהם היה

הקדושה, בכח שבאו הצפרדעים אותן כי

אמר שהרי כוש, ארץ בתחום יכנסו לא בודאי

גבולך כל את נוגף אנכי הנה הקב"ה

של ולא גבולך  דרשו ומזה בצפרדעים,

מעצמם, הם שהעלו הצפרדעים אבל אחרים,

יוכלו זה ידי ועל כוש, ארץ בתחום גם יכנסו
_______________

השי "ת(ג) סידר דכן  לומר ויש מאומה . לעשות יוכלו לא זה  ידי  ועל המפורש, שם את  לגמרי  שישכחו סיבב  לא מדוע  כן אם יכול, כל הקב "ה  הרי  ולכאורה 

המפורש. שם את האנשים שישכחו  מלסבב  השרים, כח להחליף יותר בניקל היה  כן על הבריאה, מראשית עולמו 

לו(ד) אמר כו ), יח  (מלכים-א אליהו  להם נתן  אשר הפר את  ויקחו ס"ט) פכ"ג (במד"ר המדרש דברי סו) אלף סימן  (ח "ג הרדב"ז בשו"ת ביאר הזה  וכענין

בוראי , את  להכעיס זרה  עבודה לחלק  עליתי  ואני  עליו, יתקדש האל ושם האל לחלק עולה הוא אחד, באבוס וגדלנו  אחד מבטן  יצאנו  וחבירי  אני לאליהו, הפר

בידך, שתמסרני עד ממקומי זז איני יועצני , אתה  וכך לו  אמר ידך, על יתקדש כך שעמי , זה  ידי על מתקדש הקב"ה של ששמו כשם עמהם, לך אליהו לו  אמר

עכ"ד. אליהו , להם נתן  אשר הפר את  ויקחו  דכתיב הוא הדא

וביאר  בלעם. של לאתונו  שנעשה  הנס הכתוב פירסמה כאשר לאליהו, ודיברה פיה את  הפר דפתח  הלזה , גדול נס הכתוב פרסמה לא דמדוע קשה ולכאורה 

של  וכחו  שרו לאליהו אז שנזדמן  לומר יש זה ולפי  המנהיגו , למעלה ושר כח  לו  יש עשב וכל אילן  וכל חי  בעל וכל אדם שכל ס"י ) פ "י ב "ר (עי' הידוע  פי  על

שלא  לפי לפרשו  הכתוב  הוצרך לא כן על בוראו , את  להכעיס וזה בוראו  לעבודת זה  ילך ולמה ובאבוס, בבטן  שוין  פרים שני שאלו לאליהו טען והוא ההוא, הפר

אמרותיו . בנועם עיי "ש נס, בדרך היה 



אורה [ ]ליקוטי  ד

שחלק  יחשבו  כי ההוא, ארץ אנשי להטעות

זה  ידי ועל  המצריים, מן הוא גזול מארצם

נחלתם. ולהגדיל להרחיב יוכלו 

לא והנה מה בודאי כוש לאנשי גילו

מעצמם  שהעלו כשפיהם, בכח  שעשו

וכן הקדושה, בכח  שבאו  מה בנוסף צפרדעים

ולאהרן למשה חושדים שהם להם גילו לא

היו שאם לפי הכישוף, בכח  הכל שעושים

יכולים  היו לא שוב לבם, את להם מגלים

להם, שייך  מארצם חלק כי כנגדם לטעון 

כל את נוגף אנכי הנה אמר  שמשה בעבור 

שייך בואם מקום שבכל ובהכרח גבולך,

באמיתית  כפרו בעצמם הם שהרי לארצם,

לן  קיימא דהא ותו יסוה"ת דבריהם, הל ' (רמב"ם

ה"ג) בהןפ"י וכיוצא והקוסמים שהמעוננים

אין ומקצתן  מתקיימין  דבריהם מקצת

קיימין . דבריו כל  הנביא אבל  מתקיימין,

חושדים  שהם להם מגלים היו  אם וממילא

להביא  יכולים היו  לא בודאי כשפים, במעשה

גבולך משה דמדקאמר לשונם, מדקדוק ראיות

אמרו רק אחרים, של ולא לגבולך הוא הכוונה

נאמר , ה' בשם משה של  דבריו  דאדרבה להם

כיון וממילא קיימין, דבריו  כל  נביא והרי

לסימן זה הרי בתחומם, גם הצפרדעים שהלכו

הכושים  הסכימו כן ועל מאתנו , הוא גזול כי

ביניהם. שלום לעשות

המצריים אכן על הקב"ה הביא כאשר 

בלטיהם  החרטומים כן ויעשו כנים, מכת

יכלו  ולא הכנים את יד )להוציא וכדרשתם (ח  ,

ס"ז)ז "ל  פ"י  יכול(שמו"ר השד שאין  לפי

ואמרו הודו  אז  מכשעורה, פחות (חלבראת

במדרשטו) ומצינו הוא, אלהים (שם)אצבע

יכולים  היו שלא החרטומים שראו  שכיון

המעשים  שהיו  הכירו מיד  הכנים, להוציא

לא  ושוב שדים, מעשה ולא אלהים מעשה

המכות  להוציא למשה עצמן לדמות .(e)חששו

ניסו לא כבר אשר  ארבה מכת כשהגיע כן  על

ראו כמותם, ארבה לבראות החרטומים אז

אותן לכל  המכה הגיע לא עכשיו  כי כוש אנשי

בשניהם  והלא הצפרדעים, שהגיעו  המקומות

לדעת  נתוכחו ומזה בגבולך , ובאו  משה אמר 

והלכו נעשו, בטעות מקודם שעשו  השלום כי

האמת  אדני על גבוליהם מחדש לקבוע

כאשר כי הפסוק כאן הסמיך  ולזה והצדק,

יכולים  שממנו וגו', למדו צדק לארץ משפטיך

כן שאין  מה כהלכה, וצדק משפט ללמוד

היו לא צפרדע, מכת אצל  שקבעו  הגבולות

וכדין .(f)כדת

*

מכת להביא הסכימו  המקטריגים אף

המצריים  על חושך

ס"א)במדרשאיתא פי"ד ה'(שמו"ר ויאמר

הוא  הדא השמים, על ידך נטה משה אל

כח )דכתיב קה ולא (תהלים ויחשיך  חושך  שלח 

למלאכים  הקב"ה אמר דברו, את מרו

הסכימו מיד בחושך, ללקות ראויין המצריים

ופירשו ע"כ . המרו , ולא כאחת כולן 

מלאכים  ישנם משפט בכל  כי המפרשים

ומשמאילים  זכות המלמדים מיימינים

מרו לא החושך  במשפט  אך חובה, המלמדים

מכת  על  הסכימו המיימינים וגם דברו, את

חושך .

מכת ולכאורה נשתנה דמדוע ביאור צריך

זו מכה אצל שדוקא המכות, כל משאר חושך

ועוד המצריים. ראשי על  שיגיע כולם הסכימו

בילקוט  דמצינו  רמג)קשה רמז שבשעה (בשלח

של השרים נתקבצו  ממצרים, ישראל שיצאו

נגד המצרים על סניגוריא ללמד אומות הע'

כולם  הסכימו  מדוע כן  אם הישראלי. אומה

עליהם  למדו  ולא המצריים על חושך  שיבא

סניגוריא. שום

מאמרםויבואר פי בשלחעל  (מכילתא

ישראלבהקדמה) בני עלו יג וחמושים (שמות

והשאריח ) ממצרים, עלה מחמשה שאחד ,

בעת  כי הוא והענין  אפילה. ימי בשלשת מתו 

לפי  גדול , בנסיון ישראל נתנסו חושך מכת

תחת  וכפותים אסורים המצריים אז  שהיו

הכתוב וכדברי כג)ידיהם, את (י  איש ראו  לא

יכולים  והיו מתחתיו, איש קמו ולא אחיו 

חרב  מכת בהם ולהרוג בשונאיהם לשלוט 

משם  לצאת יכולים היו  וגם ואבדן, והרג

הי  ולא גלי מאחרבריש בידם, לעכב יכולים ו 

לזוז היכולת מבלי מתים כפגרים כולם שהיו

בנסיון ישראל  עמדו ואלמלא ורגליהם, ידיהם

ושלום, חס גדול חורבן ממנו נצמח היה זה,

לצאת  שמיהרו  אפרים בבני אירע מה חזי ופוק

הזמן סי "ח )קודם פ"ב כי (שהש"ר לומר  יש אכן  ,

ישראל , מכלל  רובם בנסיונם עמדו  לא באמת

אפילה. ימי בשלשת שמה מתו טעמא ומהאי

הכי ובזה דמשום המדרש דברי יובן 

דיגיע  חושך מכת אצל  המלאכים כל הסכימו

נתנסו זו  שבמכה לפי המצרית, אומה על

בנסיונם  עמדו לא ורובם גדול , בנסיון ישראל 

יפלו בודאי כי חשבו שהם ועוד שמה, ומתו

אחד אף בהם יהיה ולא נשבר , בפח  כולם

נשאר באמת אבל זה, בנסיון לעמוד  שיוכל

בלבד והללו בנסיונם, שעמדו קטן קומץ בהם

ממצרים  לצאת .(g)זכו 

*

להסתכל מותר  שמים כבוד  כשמתרבה

רשע  אדם בפני

עודויאמר אוסיף לא דברת כן משה

דברת, ובזמנו  דברת יפה פירש"י פניך. ראות

ולכאורה  פניך . ראות עוד אוסיף שלא אמת

פרעה, בפני להסתכל  למשה הותר דאיך קשה

לן קיימא כח.)הלא להסתכל(מגילה דאסור 

ידי  שעל כיון לומר וצריך  רשע. אדם בפני

וממילא  בעולם, שמים שם נתקדש המכות

לו הותר לכן  יתברך , כבודו ידו  על  נתרבה

פרעה  בפני להסתכל שמים כבוד בשביל

וממילא  האחרונה מכה כשהגיע אולם הרשע,

שיתרבה  בשביל  לפניו  לבא הוצרך  לא שוב

ובזמנו דברת יפה לו  אמר לכן  יתברך, כבודו 

כבוד ממנו  יצא לא ששוב מאחר כי דברת,

להסתכל דאסור מקומו על הדין חזר שמים,

רשע  אדם .(h)בפני
_______________

f"kyz(ה) `a b"q

אותם (ו) קרא לא ולכן האלהים, מאת  שהיה ואהרן  משה במעשה הודו הכנים, את להוציא יכלו  שלא החרטומים בראות  כי  וארא) (פרשת ז "ל הרמב "ן כתב וכן

עכ"ד. והלאה, הזאת  העת  מן  פרעה 

k"yz(ז ) `a `"q

fl(ח) oniq z"dre b"dr

a"iyz(ט) dax `pryed
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