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 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

 ראשונהלסעודה  - 'לא תרצח'
הי"ד ן ישראליוסף ובנימין, ונחמן ב -איתן, שני בניה לעילוי נשמות הטהורים דור בת 

בשני מול יתר המכות המכה השישית, מכת השחין, מתייחדת 

הייחודיות הראשונה שלה היא שמול מכה זו אין יכולים  דברים.

  -החרטומים לעמוד 

ים ְוֹלא ַחְרֻטּמ ִּ֗ ְכ֣לּו ַהָֽ ָֽ י י  ָֽ ין ּכ  ִ֑ ח  ְ י ַהש ּ ֣ נ  ּפְ ֶׁ֖ה מ  י ֹמש   ֵ֥ ְפנ  ד ל  ֲעֹמֹ֛ ה  ַלָֽ ֣ י  ה 
ל ֶׁ֖ם ּוְבכ  ַחְרֻטּמ  ָֽ ין ּבַ ח ִ֔ ְ ם ַהש ּ י  ָֽ ְצר   1.מ 

מפני  יחודי שלא מופיע בשום מכה נוספת, ואין זהזהו ביטוי י

שהרי גם הכינים גרדו, וגם  -שהשחין קשה וזה מגרד 

 יד נברר מהו.הצפרדעים קרקרו ועצבנו. יש כאן משהו אחר שמ

הייחודיות השניה היא שמהשחין הזה לא נרפאו מצרים 

  -על הפס' בתוכחת דברים  2לעולם, כפי שדרשו חז"ל

ה  כ  ם ה'ַיּכְ ְצַרי  ין מ  ח  ש ְ ר ֹלא ...ּב  א ֲאש   פ  ר   3.תּוַכל ְלה 

אך  מן העשרמה יש בשחין, המכה השישית ננסה להבין 

 ,בו של פרעהכביד את להוא זה שמהראשונה שבה הקב"ה 

 ?שאי אפשר להירפא ממנו

 מתחילים מסלול חדש

נדמה שממכה זו אנחנו מתחילים מסלול חדש. ההבדל העיקרי 

מי הביא בבין המכה הייחודית הזו לבין כל יתר המכות הוא 

 -בפועל את מכת השחין. נסביר 

חושך, הארבה והברד, ה -מתוך עשר המכות, שלש ביצע משה 

 דם, צפרדע וכינים, ושלש ביצע הקב"ה -שלש ביצע אהרן 

עֹרב, ארבה ומכת בכורות. אלו הם פסוקים  -בעצמו בכבודו ו

 מפורשים.

רק מכה אחת, השחין, התבצעה על ידי משה ואהרן יחד, ובעיון 

קצר נראה שגם הקב"ה היה שותף להם בביצוע המכה. לא רק 

אלא עצם הפעולה גרם הקב"ה התוצאה של המכה את 

ידי שלשתם יחד. הנה כך אמר הקב"ה למשה נעשתה על 

  -ולאהרן 

ר ה   אמ  ל 'ַוּיֹ֣ ל א  ָֽ ֣ה ְוא  ֲהֹר   ֹמש   יַח ַאָֽ ֶׁ֖ ם ּפ  יכ ִ֔ ְפנ  א ח  ֙ם ְמֹל֣ כ  ן ְק֤חּו ל 
ִ֑ן ְבש    4...ּכ 
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שתי ידיים של משה  -הם מחזיקים ארבעה חופנים של פיח 

 -המשך הציווי הוא , כאשר ושניים של אהרן

ה ... י ַפְרֹעָֽ ֵ֥ ינ  ה ְלע  ְימ  ַמֶׁ֖ ֹ֛ה ַהש ּ  ֹו ֹמש   קֵ֥  5.ּוְזר 

משה מצליח להחזיק בקומצו גם את החופנים  -זהו פלא ראשון 

, למעלה והאפר הזה את הפיחשל אהרן. הוא זורק את שלו וגם 

   -במקום ליפול למטה אחרי כמה סנטימטרים 

ל ל ּכ  ק ַעֶׁ֖ ב ִ֔ ה ְלא  ֣ י  י    ְוה  ם ְוה  י  ִ֑ ְצר  ץ מ  ר  ֣ ם ְוַעל ה ַעלא  ָ֜ ד  א  ָֽ ה  ה  מ ִּ֗ ה  ַהּבְ
ל כ  ת ּבְ ֹעֶׁ֖ ַח ֲאַבְעּבֻ ֹ֛ ין ּפֹר  ֵ֥ ח  ש ְ ם ל  י  ָֽ ְצר  ץ מ  ֵ֥ר   6.א 

אחרי שמשה ואהרן ממלאים את חופניהם בפיח, כלומר, 

הקב"ה משתתף  -ואחרי שמשה זורק אותו באויר למעלה 

על הוא גורם לפיח, במקום לנחות ובביצוע המכה  איתם

 ארץ מצרים. כל, להתפזר כאבק על פני האדמה

 -שכאשר פועלים יחד  7כאןמהרבי מליובאוויטש זיע"א לומד 

אין החרטומים יכולים לעמוד יותר.  -משה, אהרן והקב"ה 

 משיתוף פעולה כזה אי אפשר להירפא.

 כמה טוב אפשר לעשות

הוא עושה אדם זורק מלמטה, ר השאכהתורה מלמדת אותנו ש

גם אם הוא לא משה, אם הוא 'סתם' את ההשתדלות שלו, 

בלי להים, באמת -, אם הוא רק דבוק במשה, באיש הא8ישראל

הקב"ה יגרום לזה להגיע לכל מקום. ואם אפשר  -זיופים 

אדם יכול ברגע אחד  -בזריקה אחת לעשות כל כך הרבה רע 

א את לא רק את עצמו אל להרוס, להפיץ שחין,במלא קומצו 

הרי קל וחומר  - כולה מצריםאת סביבתו, כל משפחתו, 

 גם לעשות טוב. שבהשתדלות אמיתית הוא יכול

פרעה הרשע גילה עד  -זה מה שמלמדת אותנו מכת השחין 

להיכן אדם יכול להגיע ברוע, בפורענות שלו. הסטרא אחרא 

כאילו מקבל את הכוחות מלמעלה וזה יכול לפעול עד הזה 

ולעומת כמה הרס שזה יכול לגרום, למקומות שלא ניתן לשער, 

 יכול האדם לברוא ולתקן.כמה  -זאת 
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 ללמוד את הדיברות לרוחב

אמרנו שהמכה הזו היא המכה השישית, זו שמתחילה את 

על לוחות  -המחצית השניה של עשר המכות. אתם יודעים 

ית היו חקוקים הדיברות, חמש מפה וחמש מפה. הלוח הבר

הימני כלל את הדיברות של 'בין אדם למקום' ואילו השמאלי 

את אלו של 'בין אדם לחברו'. בשנה שעברה למדנו את 

יחד בלוח הימני הדיבר הראשון  - , זה מול זההדיברות לרוחב

וכן , הראשון בלוח השמאלי - עם הדיבר השישי המקביל לו

מביא רש"י על הפסוק עם השביעי וכו', כפי ההקבלה ש השני

  -בשיר השירים 

ה ִ֑ ּי  י ְצב  ֣ אֹומ  ים ּתְ ֶׁ֖ ר  י ֳעפ  ֵ֥ נ  ש ְ ְך ּכ  י  ַדֹ֛ י ש   ֵ֥ נ   9.ש ְ

  -וזו לשונו 

שהם מכוונות  'תאומי צביה' ,על שם הלוחות 'שני שדיך'
וחמשה דברות על זו וחמשה על זו מכוונין  ,במדה אחת

שהרוצח ממעט  ',לא תרצח'כנגד  'אנכי' - דבור כנגד דבור
 ',לא תנאף'כנגד  'לא יהיה לך' .את הדמות של הקב"ה

שהזונה אחר עבודה זרה דרך אשה המנאפת תחת אישה 
שהגונב סופו  ',לא תגנוב'כנגד  'לא תשא' .תקח את זרים
שהמחלל את השבת  ',לא תענה'כנגד  'זכור' .לישבע לשקר

 'כבד' .בשבת בראשית מעיד שקר בבוראו לומר שלא שבת
שהחומד סופו להוליד בן שמקלה אותו  'לא תחמוד'כנגד 

 10.ומכבד למי שאינו אביו

להיך' מקביל לדיבור 'לא תרצח', כי אם -הדיבור 'אנכי ה' א

ַבקושי של  הדיבר הראשון עוסק במצווה שבין אדם למקום,

, בביטחון, בענווה, באמונה -האדם מול עצמו, מול המקום 

הרי שמעתה  -'איכה'  להים, מהו האדם מול בוראו,-אביראת 

העולם  -המקבילה שלו במצוות שבין אדם לחברו נדבר על 

 האדם מול חברתו. זה מול זה.  ,את האדם הסובב

אם רק היה האדם מבין שהדרך בה הוא מבטל את האלוקות 

 כשהוא פוגע בצלם האלהים שבחברו...  -מהעולם היא אחת 

 מילים יכולות להחיות -וג מילים יכולות להר

של הגדול התרגום לרעיון מה שרש"י בעצם אומר לנו היא ש

'לא תרצח'. הרציחה איננה רק כשהנפש הוא להיך' -'אנכי ה' א

אלא גם  -מתעוותת ומיטרפת ורוצה לרצוח את השני עם סכין 

בלשון הרע, כשאתה שולח את חיציך במילים והוא מופץ 

הוא כבר א זורק קומץ אחד וזהו. ההו -באויר, ממש כמו שחין 

 בדיוק כמו השחין. -מת, ולא ניתן להירפא מזה 

האם אנחנו מבינים כמה אמונה צריך כדי להבין את 'אנכי ה' 

 אמת נאמין ולא נמעט בדמות האללדעת שאם ב? כדי להיך'-א

, מפעים ככל להים הוא לא רק רעיון מופשט-ונדע שצלם הא

כשאתה  -כל דקה בשוש ולימוד אלא הוא בא לידי אי שיהיה,

אלא על האחר נושך את השפתיים ולא מוציא מילה רעה 

מחליף את הרצון הרע בלתת מילה טובה, ומקיים את צלם 

 אלהים בעולם ובורא, ומחדש בעולם יש מאין.

זה גורם כשמלבינים את פני  כי אם אפשר להבין כמה רע

הבין כמה נוכל ל -שבפניו מוציאים ממנו את האודם האדם כש

טוב אפשר לעשות כמחייכים לאדם ומחזירים לו את החיות, 

'אנכי  -לנפש. אתה רואה את האדם מולך ומבין  ,את החמימות

 להיך'.-ה' א
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 לסעודה שניה - חמש על חמש
מכביד הקב"ה את לב פרעה דווקא בחמש  דועמחדש, או מחלוקה  -עשר המכות 

המכות האחרונות?

בטרם ניכנס למכת הברד, נחזור אל המבנה הכללי של עשר 

ועסקנו בו  11כפי שלימד אותנו השפת אמת זיע"א -המכות 

ן העונש בשבוע שעבר. לפי לימוד זה, עשר המכות הבהרחבה 

רת שמביא הקב"ה למצרִים על שניסו לקעקע את עש

עשרת  -ן המאמרות שבהן ברא הוא את העולם, וכנגד

הדיברות, שהן השכר הטוב שנתן הקב"ה צדיקים המקיימים 

 את העולם שנברא בעשרה מאמרות.

ודה נוספת שכל המפרשים המבנה הזה עונה גם על נק

בתחילת הקב"ה אמר למשה ואהרן כבר  -עוסקים בה 

 ,לאמיתו של דבר שליחותו שהוא יקשה את לבו של פרעה, אך

בחמש המכות הראשונות פרעה מכביד את לב עצמו ורק 

בחמש המכות האחרונות הקב"ה הוא זה שמכביד את לב 

פרעה. כל הראשונים שואלים על ענין הבחירה החופשית, 

וההסבר יסוד גדול בתורה, שלכאורה ניטל מפרעה כאן, 

כי יש שלב מסוים שבו אדם  שבדרך כלל נהוג להביא הוא

 אך אנו לא ניכנס לזה.  -ביד את לבו בעצמו כבר יותר מדי הכ

 קיימתלפיה על פי הדרך שהטווה לנו השפת אמת, כי נדמה 

בסיסית בין עשר המכות לעשרת המאמרות ולעשרת  הקבלה

פרעה, פרעה בהבנת מהו , נראה כאן מהפכת עולם ברותיהד

החלוקה בין חמש המכות  ישבנו, מה זאת מצרים ומה

  לאחרונות. הראשונות

 קורסים מזורזים

  -ואמרו לו  אל פרעה אהרן בפעם הראשונהו משה וכשבא

ת ֙ח א  ּלַ י ש ַ  12.ַעּמ ִ֔

  -פרעה את תפיסת העולם שלו  הציג להם

י ה֙  ֤ ת 'מ  ח א  ֶׁ֖ ּלַ ֹו ְלש ַ ֹקלִ֔ ע ּבְ ַמ֣ ש ְ ֣ר א  ת ֲאש   ֙י א  ְעּת  ַד  א י  ִ֑ל ֹל֤ א  ר  ש ְ  י 
ת 'ה ִ֔  ם א  א  ְוַגֵ֥ ֶׁ֖ל לֵֹ֥ א  ר  ש ְ חַ י  ָֽ ּל   13.ֲאש ַ

ת חצימשני עניינים. ב בתגובתו של פרעהיש כאן  ,בעצם

של הפסוק פרעה מנסה להבין ולברר מיהו הקב"ה,  הראשונה

 וכיצד אני מתחבר אליו. -להבין את האמונה 

'מה הקשר בין האמונה  -בחלק השני של דבריו אומר פרעה 

בקב"ה, לבין ההתעללות שלי בישראל? גם אם אני אדע את 

זה לא קשור להתעללות שלי בבני ישראל. אני לא  -קב"ה ה

 רוצה לשלח אותם'. 

חמש  - מזורזים מעביר הקב"ה את פרעה שני קורסים לכן

המכות הראשונות מלמדות אותו 'בין אדם למקום': מהי אמונה 

ואיך הוא מנסה לבטל אותה מקרב אזרחיו, מהו בטחון ואיך הוא 

אליו וכו'. חמש המכות  ושל נתינימנסה להעביר את התלות 

האחרונות עוסקות ב'בין אדם לחברו'. הקב"ה בא ומראה 
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לפרעה כמה הוא מנוול ברמה האנושית וכיצד זה גם נובע 

מהאובססיה שלו, מהטירוף שלו, להיראות כלפי כולם כאילו 

 הוא האלוה.

 האשמה של הקב"ה

מה ההבדל באמת בין עבירות שבין אדם למקום לבין אלו שהן 

ן אדם לחברו? מדוע על הראשונות יום הכיפורים מכפר ועל ביו

אחרונות לא? האם עבודה זרה היא עברה קלה יותר מאיזה 

 'לשון הרע קטן'?

הקב"ה לא שם אותנו בעולם של מלאכים אלא בעולם הזה, 

קשה לחוש אלוקות. יש בו  -אין מה לעשות  -ובעולם הזה 

הרבה העלם, הסוואה, אגו. המלאכים רואים אלוקות כל הזמן 

אנחנו, כל אחד ואחת  -ויודעים את שליחותם. אנחנו לא 

מאיתנו, חיים בעולם של תחתוניים. ואז בא הקב"ה ואומר 

'בעבירות של 'בין אדם למקום' גם "אני קצת אשם"  -יכול כב

בזה, כי אני שמתי את האדם בעולם כזה נעלם ולכן מן הצדק 

מחויב שאתן לו עוד הזדמנות, אבל בעברות ש'בין אדם לחברו' 

זה סיפור אחר לגמרי. זה שאתה לא מאמין באלוקי השמים  -

כשאתה והארץ מה זה קשור למערכת היחסים שבינך לבינו? 

אנחנו נעזור  -חוטא בהבנת מקומך מול מקומה של האלוקות 

לך לאט לאט וניתן לך צ'אנס נוסף, אבל כשאתה מנצל את 

חוסר האמונה הזו שלך ומשים את עצמך כאלוה כדי להתעלל 

זה לא שייך לחוסר האמונה. זה נובע  -בבני אדם אחרים? 

כפר אלא מרוע, משפלות'. על זה הקב"ה לא רק שאינו מוחל ומ

 י פי שחת כדי שתמוגר הרעה הזו!הוא יביא אותך עד עבר  

 פרעה מנותק מהעם

נחזור למכות. בחמש המכות הראשונות חוטפים המצרים 

היאור, הצפרדעים וכו', אך החל ממכת השחין  -באופן כללי 

פרעה נאלץ  -מתחילה תופעה חדשה שלא הייתה קודם לכן 

ולמרות זאת הוא  -להתמודד עם זעקות שבר מתוך מצרים 

 הוא מנותק מהעם ומסבלו. מתעלם מהם.

גדולי  -הנה במכת השחין, כולם נגועים בשחין, החרטומים 

לא מסוגלים לעמוד לפני  -היועצים והמקורבים של פרעה 

 -פרעה מרוב סבל 

י ְוֹלא ָֽ ין ּכ  ִ֑ ח  ְ י ַהש ּ ֣ נ  ּפְ ֶׁ֖ה מ  י ֹמש   ֵ֥ ְפנ  ד ל  ֲעֹמֹ֛ ים ַלָֽ ַחְרֻטּמ ִּ֗ ְכ֣לּו ַהָֽ ָֽ ה  י  ֣ י  ה 
ל ֶׁ֖ם ּוְבכ  ַחְרֻטּמ  ָֽ ין ּבַ ח ִ֔ ְ ם ַהש ּ י  ָֽ ְצר   14.מ 

תעצור את  -'הרי אלו האנשים שאתה סומך עליהם, פרעה 

 -והוא לא מניד עפעף. מבחינתו  -הטירוף! זה בכוחך!' 

 'שיחליפו את החרטומים לאחרים'.

 -במכת הברד, מתרה בו משה 

 שם, ב'. 13
 שמות ט', י"א. 14
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ת ָֽ ֙ז א  ע  ח ה  ַל֤ ל ש ְ ת ּכ  ֹ֛ ְקְנך ִ֔ ְוא  ֵ֥  מ  הֲאש   ִ֑ ד  ש ּ  ֶׁ֖ ּבַ  15.ר ְלך 
'. אך הוא תכניסו את המקנה מהשדות -תגיד לכל החבר'ה '

מתחילה מלחמה פנימית במצרים האם להודיע לא עושה כן ו

 -או לא 

ת ֙א א  ר  ר  ַהּי  ַב֣ ת 'ה ִ֔ ּדְ יס א  ֹ֛ נ  ה ה  ְרֹעִ֑ י ּפַ ֶׁ֖ ַעְבד  ָֽ ת מ  יו ְוא  ֵ֥ ד  הּו  ֲעב  ֶׁ֖ ְקנ  מ 
ל ּת ָֽים א  ֵ֥ר לֹא. ַהּב  ֲאש   ל ַוָֽ ֹו א  ּבֶׁ֖ ֹ֛ם ל  ר  ש   ַב֣ ִ֑ ּדְ ת 'ה  ֲעֹזֹ֛ב א  ָֽ ּיַ יו  ַוָֽ ֵ֥ ד  ֲעב 
ת ה ְוא  ָֽ ד  ש ּ  הּו ּבַ ֶׁ֖ ְקנ   16.מ 

המכה ביצוע בואו נראה מה קורה במכת הארבה. עוד לפני 

  -צועקים עבדי פרעה אליו 

יו ַעד ל ִּ֗ ה א  י ַפְרֹעָ֜ אְמרּוּ֩ ַעְבד   ֵ֥ה  ַוּיָֹֽ ה ז  ְהי   ַת֙י י  ח֙ מ  ּלַ ש  ש ַ נּו֙ ְלמֹוק ִ֔  ל  
ת ת א  ּו א  ַעְבדֶׁ֖ ָֽ ים ְויַ ש  ִ֔ ֲאנ  ֣ ה  'ה֣  ה  ֶׁ֖ ְבד  ָֽ ֵ֥י א  ע ּכ  ַדִ֔ ם ּת  ר  ֣ ִ֑ם ֲהט  יה  ה  ֱאֹלָֽ

ם י  ָֽ ְצר   17.מ 
ופרעה ממשיך 'לשחק אותה' קשוח. גם במכת החושך, כאשר 

גם אז לא  -לא ראו המצרים איש את רעהו ולא קמו איש תחתיו 

יך בסירובו עד לסוף המר עושה פרעה עדיין כלום, והוא ממש

מכת בכורות, שהוא ידע כל הזמן שהיא עתידה להגיע, והכואב, 

 מכה אשר בה אין במצרים 'בית אשר אין שם מת'! 

אז זה מפתיע מישהו שגם אחרי שהוא נאלץ לשחרר את 

ת קולקטיבית, ישראל הוא ממשיך להוביל את עמו להתאבדו

 תוך ים סוף?!על סוסיהם וסוסיו, אל 

 לא ניתן להשיב -רצח 

התחלנו להסביר בשיחה הקודמת כי חמש הדיברות 

הראשונות עוסקות במצוות 'בין אדם למקום' ואילו החמש 

האחרונות הן ההסבר, אחת מול אחת, של הדיברות הללו 

ה'בין אדם לחברו' שלהן. 'אנכי ה' אלהיך' זה  -בביטוי הארצי 

                                                           
 שם, י"ט. 15
 כ"א. -שם, כ' 16

'לא תרצח' כי -בדבר עצום, נשגב, אבל איך זה בא לידי ביטויו? 

אם תרצח חס וחלילה שום יום כיפור לא יוכל לכפר על כך. אף 

אחד לא יוכל להפוך את מה שעשית. אם אתה לא מסתדר אם 

אפשר אולי לתת לך עוד צ'אנס, אבל את  -'אנכי ה' אלהיך' 

כבר אי אפשר להחזיר! את החיצים  -הבנאדם הזה שרצחת 

ה וגם אלו של שירית, אלו הממשיים של הדם המפעפע פ

אי אפשר כבר  -הלשון הרע שדיברת, הלבנת הפנים שגרמת 

 להשיב. איזה הסבר פלאי!

 הביטוי הגשמי של אלוקות -'בין אדם לחברו' 

עולם? לא תמיד אנחנו במה עוסקים המאמרות של בריאת ה

עד המאמר החמישי זוהי הבריאה באופן כללי  -שמים לב לזה 

יחסי הכוחות בין  ואריםמתואילו מהמאמר השישי ואילך 

הברואים לבין עצמם. המאמר השישי עוסק במאור הגדול 

-ובמאור הקטן ויש ביניהם מאבק, המאמר השביעי עוסק ב

ים ודגים קטנים ויש ביניהם תנינים גדול - 18'ישרצו המים'

כך גם המאמר השמיני העוסק בחיות הגדולות  מלחמה.

והקטנות, והמאמרים התשיעי והעשירי העוסקים בבריאת 

לאן הוא יקח את  -האדם שנועד לרדות ולכבוש בבריאה כולה 

 הכוח שניתן לו, מה הוא יעשה איתו?

בחמשת הראשונים עוסק  -'בעשרה מאמרות נברא העולם' 

, ובאחרונים עוסק הקב"ה באיך האדם יפנים לתוכו אלוקות

 להים שבאדם שמולו.-הקב"ה באיך ינהג האדם בצלם הא

 

 

  

 שם, י', ז'. 17
 בראשית, א', כ'. 18
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יםי  ויראת השמהברד  ְצר   לסעודה שלישית - ם של המ 

ים חוזרים בתשובה  המצר 

אמת' מאז תחילת כפי שאנו לומדים בדרכו של בעל ה'שפת 

עשר המכות, גם את המכה השביעית, מכת הברד, נלמד מול 

והמאמר השביעי  19'לא תנאף' -מקבילותיה, הדיבר השביעי 

  .20'ישרצו המים' -בבריאת העולם 

 -מכת הברד היא מכה אשר לא היתה כמוה 

ן... ם ְלמ  י  ְצַרִ֔ מ  ה ְוַעד ּבְ ֶׁ֖ ְסד  ָֽ ּו  ֹום ה  ה ַהּיֵ֥ ּת  ָֽ  21.ע 
  -מגמתה היא 

ל כ  י ּבְ ֶׁ֖ מ  ר ש ְ ֵ֥ ַען ַסּפ  ץ ּוְלַמֹ֛ ר  ָֽ א   22.ה 
ויש בה חידוש שטרם נראה כמותו במצרים. היא גורמת ליראת 

  -שמים אצל המצרים 

ת ֙א א  ר  ר  ַהּי  ַב֣ ת 'הִ֔ ּדְ יס א  ֹ֛ נ  ה ה  ְרֹעִ֑ י ּפַ ֶׁ֖ ַעְבד  ָֽ ת מ  יו ְוא  ֵ֥ ד  הּו  ֲעב  ֶׁ֖ ְקנ  מ 
ל ּת ָֽים א   23.ַהּב 

זה נובע מכך שבפעם הראשונה מאז תחילת עשר המכות 

הקב"ה 'עושה תרגיל' לפרעה. הוא אומר לו 'אמנם המכה 

  -קרובה, משה עומד לבצע אותה, אבל 

ת ָֽ ז֙ א  ע  ח ה  ַל֤ ה ש ְ ל ְוַעּת ִּ֗ ת ּכ  ֹ֛ ְקְנך ִ֔ ְוא  ל מ  ה ּכ  ִ֑ ד  ש ּ  ֶׁ֖ ּבַ ֵ֥ר ְלך  ם  ֲאש   ד   א  ָֽ ה 
ר ה ֲאש   מ ָ֜ ה  ם  ְוַהּבְ ֹ֛ ה  ד ֲעל  ַרַ֧ ה ְוי  ְית  ֙ף ַהּבִַ֔ ס  א  ָֽ א י  ה ְוֹל֤ ִּ֗ ד  א ַבש ּ  צ ֣ ּמ  י 

תוּ  ָֽ מ  ד ו  ֶׁ֖ ר   24.ַהּב 
אני נותן לך אפשרות להינצל ' -כלומר 'העז' פירושו 'הכנס'. 

 ממנה'. 

 ה' הצדיק

מסירובו לשלח  ורא למשה וחוזר בואחרי שהוא ק ,אכן פרעה

  - , אומר לראשונהאת ישראל 

יק 'ה֙  ִ֔ ּד  ים ַהּצַ ָֽ ע  ְרש   ָֽ ֶׁ֖י ה  י ְוַעּמ  ֵ֥ ֲאנ   25.ַוָֽ
'ה' הצדיק'. חז"ל מסבירים כל כך  -בפעם הראשונה הוא אומר 

צדקותו של הקב"ה בפי פרעה מתבטאת בכך שמלך  - 26יפה

שרוצה להכות את אויביו בדרך כלל לא יודיע להם מראש על 

כוונתו ואילו כאן הקב"ה הודיע לפרעה מראש ואף אמר לו 

לחזור  -גם במצרים  -ו שיש להם צ'אנס שיודיע לכל עמ

בתשובה ולהכניס את הבהמות ואת העבדים אל תוך הבתים. 

 ה' הצדיק. -לפנים משורת הדין 

אבל בואו ננסה להבין מה הסיפור פה. המכה הזו מזכירה לנו 

אש יורדת מן השמים  -מאוד את מהפכת סדום וגם את המבול 

כמו במבול, על ידי כמו בסדום ומצרים הופכת כולה למים 

אבנים גדולות שנופלות מן השמים, בתחילה כמטר ואחר כך 

 הופכות לברד ואש.

                                                           
 שמות, כ', י"ג. 19 

 בראשית, א', כ'. 20 

 שמות, ט', י"ח. 21 

 שם, ט"ז. 22 

 שם, כ'. 23 

 שם, י"ט. 24 

נתמקד לרגע ביראת השם שדיברנו עליה. זהו מבחן גדול 

  -הוא הרי טען שתי טענות כשמשה ואהרן באו לפניו  -פרעה 

י ה֙  ֤ ת 'מ  ח א  ֶׁ֖ ּלַ ֹו ְלש ַ ֹקלִ֔ ע ּבְ ַמ֣ ש ְ ֣ר א  ִ֑ל לֹ֤  ֲאש   א  ר  ש ְ תי  ֙י א  ְעּת  ַד   א י 
ת 'ה ִ֔  ם א  חַ  ְוַגֵ֥ ָֽ ּל  א ֲאש ַ ֶׁ֖ל לֵֹ֥ א  ר  ש ְ  27.י 

 -נבדיל בין 'מי ה' אשר אשמע בקולו' לבין הטענה השניה שלו 

'לא ידעתי את ה'. המילה 'לדעת' היא להתקשר, להתחבר 

  -באופן מוחלט 

ת ע א  ַדֶׁ֖ ם י  ִ֔ ד  א  ֣ וֹ  ְוה  ּתִ֑ ש ְ ה א  ֣  28.ַחּו 
אשתו הוא 'בוגד', נואף. כנגד אדם שנמצא עם אשה נוספת על 

-'לא יהיה לך א-'אנכי ה' אלהיך' ו -שתי הדברות הראשונות 

'לא  -להים אחרים על פני' עומדות הדברות שבלוח השני 

לא תנאף'. מי שרוצח ממעט את הדמות, הוא לא -תרצח' ו

מכיר בצלם האלוהים שבאדם, ומי שיש לו אלוה אחד הוא ירא 

יו לקבין אדם לא -ימת בשני מישורים מלפגוע בדבקות הזו, הקי

  -ובין איש לאשתו 

ן ַיֲעז ב ַעל ת ּכ  יש  א  ת א  יו ְוא  ב  ּתוֹ  א  ש ְ א  ַבק ּבְ ּמֹו ְוד   29.א 
עכשיו הקב"ה 'עושה תרגיל' לא יאמן לפרעה. בתוך מצרים 

החטאה מתעוררת פתאום יראת השם. זו לא רק אמונה, כי 

אפשר להאמין ויחד עם זה לפחד מפרעה, אבל אם אני 'ירא 

אז אני לא מתחשב בפרעה, 'לא שם עליו, בלשוננו.  -את השם' 

עוד  אין' -אין לי ממה לפחד כי אם אני באמת ירא את ה' אז 

 מלבדו'.

 לתת פקודה לחבר'ה

הדבר הראשון שניסה הקב"ה להסביר לפרעה עוד במכה 

'אתה הרי רוצה להפחיד את ישראל.  -השניה, בצפרדעים, הוא 

אין לך בעיה שהם גם יאמינו בי, בקב"ה, אבל יחד עם זה שגם 

הבוס הגדול פרעה, כי אתה זה שנותן לו בפועל  -יפחדו ממך 

'זה לא רק ברעיונות  -הקב"ה אומר לו  את הפרנסה'. עכשיו

'בין אדם לחברו'. -של 'בין אדם למקום' שאתה מנוול, אלא גם ב

תראה את העם שלך, הִמצִרים, אני עומד להנחית מכת ברד 

כזו כבדה ואתה יכול להזהיר אותם מפניה. תן פקודה לחבר'ה 

 שיכניסו את המקנה ואת העבדים הביתה!'. 

זה. אלו שמחליטים להכניס את אבל פרעה לא עושה את 

עושים את זה כי הם שמעו  -עבדיהם ואת מקניהם הביתה 

'הדלפות מהארמון', לא כי הייתה שם פקודה רשמית. פתאום 

יש כאלו  –בתוך מצרים מתחולל מאבק בין האנשים 

שמתחילים להתנגד לפרעה. 'אתה, פרעה, מנצל את זה 

את אנשיך! עד כדי שאתה משמיד  -שאנשים מפחדים ממך 

 שם, כ"ז. 25 

 שמות רבה וארא י"ב:ה 26 
 שם, ב'. 27
 בראשית ד', א' 28 

 שם, ב', כ"ד. 29 
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לא אכפת לך לא רק מעם ישראל, אלא גם מהמצרים, העם 

 שלך'!.

מכת הברד היא מכה מדהימה, לא כי לא היה ברד עד עכשיו 

 -לא יורד שם, יש רק נילוס  אלא אפילו גשם -מעולם במצרים 

האלוה שלהם. החידוש הגדול של המכה הזו היא שפתאום יש 

רשות להתערב לנו  הגשם, הברד. מי נתן לו -עוד 'אלוה' 

במצַרִים של פרעה?'. לכן פרעה מפחד כאן פתאום ואומר 

  -למשה 

ל ירּו֙ א  ם  'הִ֔  ַהְעּת   ְתכ ִ֔ ה א  ֣ ח  ּלְ ֲאש ַ ד ַוָֽ ִ֑ ר  ֶׁ֖ים ּוב  ת ֱאֹלה  ת ֹקֹלֵ֥ ְהֹיֹ֛ ָֽ ב מ  ְוַרַ֕
ד ֲעֹמָֽ ּון ַלָֽ פֶׁ֖ ס  א ֹתָֽ  30ְוֹלֵ֥

  -אבל בסוף המכה, פרעה יוצא החוצה ורואה 

ה  ֵ֥ ּט  ח  הְוַהָֽ ּנ  ָֽ ת ה  יֹלֶׁ֖ ֵ֥י ֲאפ  ּו ּכ  א ֻנּכִ֑ ת ֹל֣ מ  ֶׁ֖ ּס   31.ְוַהּכֻ

'יש עוד חיטה וכוסמת  -והוא חוזר בו, הוא נרגע, כי הוא אומר 

אז אני עדיין  -שנשארו, הגבעולים שלהם היו רכים והם שרדו 

אלוה. אז אפשר להתכחש ולהכחיד את האלוה הזה 

 שבחוצפתו התערב לי במצרים שלי'.

'לא יהיה לך אלהים אחרים על פני' זה 'רק'  אדם חושב שהציווי

ולכן הוא מרשה לעצמו  -שיעור באמונה בינך לבין המקום 

דע לך בן אדם, שמי שעושה את  -לעשות את עצמו אלוה? 

עצמו אלוה גורם לעצמו להיות אכזרי, מנוול, אחד שיכול לראות 

'בין אדם -באבדן עמו ולא אכפת לו בכלל'. זה פוגע גם ב

 לחברו'.

 ביבשה בתוך הים

כפי שפתחנו, המאמר השביעי בבריאת העולם מדבר על 

ברואי המים. אמרנו בתחילת דברינו שהברד מזכיר לנו את 

שם ברואי המים לא נמחו אלא רק היקום אשר  -המבול 

ביבשה. והנה בממלכת מצרים המחוסנת, שאף פעם מים לא 

למים. 'דע הופכים את היבשה הזו  -יורדים בה כי יש בה נילוס 

לך, פרעה הרשע, שמכת הברד היא בסך הכל 'קורס מקדים'  

למה שיתקיים בהמשך כשתראה את ישראל יוצאים ממצרים 

ועוברים 'ביבשה בתוך הים'. אתה יודע איך ברך אותם סבא 

  -שלהם, יעקב? הוא ברך אותם שיהיו כמו דגים 

ץ ר  ָֽ א  ב ה  ר  ֵ֥ ק  ב ּבְ ֹרֶׁ֖ ּו ל  ְדּגֵ֥  32.ְוי 
אבל בקרב הארץ דווקא.  -שיהיו כמו דגים  הוא ברך אותם

הם נמצאים  -הייחודיות של ברואי הים היא שאינם חוטאים 

במציאות שכולה טהרה, מים, מקווה. ברואי המים שנבראו 

במאמר השביעי מלמדים אותנו שיש בעולם מקום נסתר, גנוז, 

ואנחנו, עם ישראל, יכולים להיות כמותם,  -העולם שבתוך הים 

 בשה.כאן בי

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                             

                                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                              

  

                                                           
 שמות, ט', כ"ח. 30 

 שם, ל"ב.31  

 בראשית מ"ח, ט"ז. 32 
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 ת מלווה מלכהלסעוד - ללמוד ענוה מהארבה

כדי להבין את מכת הארבה חייבים לחזור ולעיין בסיומה של 

המשכה הישיר של מכת הברד. לכאורה, המכה השמינית היא 

המכה שקדמה לה. איך אמר מישהו בחיוך? מכת ארבה היא 

חוסל על ידי  -מה שלא הושמד על ידי הברד  -'ספיחי שביעית' 

 הארבה.

 רעמים או גשם? -מה מפחיד יותר 

כזכור, עם תום מכת הברד התברר שהחיטה והכוסמת לא 

 -נפגעו 

ּנ ה ָֽ ת ה  ילֶֹׁ֖ ֵ֥י ֲאפ   33.ּכ 
חזרה אל הגאווה שלו ואל סירובו לשחרר וזה הביא את פרעה 

את ישראל, כפי שהבטיח. אבל יש שם עוד פרט אחד חשוב 

שחייבים לשים לב אליו כי רק ממנו ניתן יהיה להיכנס להבנה 

 של מכת הארבה.

פרעה קורא אל משה ומשה יוצא מעם פרעה ומתפלל אל 

  -הקב"ה שיפסיק את הברד, ובאמת 

֤לּו ַהּקֹלֹות֙ ְחּדְ א ַוּיַ ר ֹלָֽ ֶׁ֖ ט  ד ּומ  ִ֔ ר  ה ְוַהּב  ְרצ  ָֽ ְֵ֥ך א  ּתַ  34.נ 

אבני מים קפואות  -רעמים, ברד  -זה גם הסדר ההגיוני. קולות 

  –גשם. אבל מה ראה פרעה?  -ומטר 

י ָֽ ה ּכ  ְרֹעִּ֗ ְרא ּפַ ֣ א ַוּיַ ֲחֹטִ֑ ף ַלָֽ ס  ת ַוּיֹ֣ ד ְוַהּקֹֹלֶׁ֖ ֹ֛ ר  ר ְוַהּב  ַ֧ ט  ל ַהּמ  ַד   35ח 

, לאחר מכן הברד פרעה רואה קודם את הפסקתו של המטר

אמנם  -ורק לבסוף את הקולות שחדלו. לא זו איננה טעות 

בעיני האזרח המצרי הממוצע, הדבר המפחיד ביותר אכן 

הם הדבר המפחיד ביותר במכה זו. נחשוב על זקנים  -הקולות 

 וגלמודים החיים בגפם ולפתע קולות נפץ עצומים מן השמיים

בר הכי פחות מאיים, זה מפחיד! לעומת זאת, הגשם הוא הד –

זה יכול להיות דווקא דבר נחמד, חידוש מרענן שיש גשם 

 במצרים. 

מבחינתו  -אבל בואו נחשוב על פרעה מלך מצרים, ארץ הנילוס 

מי יצטרך את ה'אלוה'  -של פרעה, אם במצרים יהיה גשם 

פרעה? הגשם הוא הדבר שפרעה הכי מפחד ממנו ולכן הוא 

והוא שב ומכביד את לבו. הדחף  - רואה תחילה כי 'חדל המטר'

הזה של פרעה לשלוט על כולם, שכולם יפחדו ממנו ויזדקקו לו 

הוא זה שמניע אותו, מיד עם פסיקתו של המטר, לשלוח את 

אנשיו ופרשניו לדווח לו על מצב החקלאות, ומשנודע לו 

יש לו סיכוי! הוא מסביר בנאום  -שהחיטה והכוסמת לא נפגעו 

היתה פגיעה קשה אבל 'מוסדות השלטון' 'אמנם -לאומה ש

 -'הכל יהיה בסדר' -כבר תפסו את מושכות ההנהגה מחדש ו

אם רק תודו שאתם תלויים בו, מפחדים ממנו. מתוך השחץ 

 הפרעוני הזה מגיעה עכשיו מכת הארבה.

 

                                                           
 שמות, ט', ל"ב.33
 שם, ל"ג. 34
 שם, ל"ד. 35
 שם, י', ט"ו. 36

 אני מפלצת!

מטרת מכת הארבה היא לחסל את כל היבול, לא להשאיר על 

  -ארבה מגיע בהמוניו עד כדי ש עפר הארץ הזו דבר אחד. ה

ת ס א  ל ַוְיַכַ֞ ין ּכ  ֣ ר    ע  א   ר    ץה  א   ְ֣ך ה  ְחש ַ  36.ץַוּת 
בשלב הזה מזדעק פרעה, מזמן אליו את משה ואת אהרן וחותר 

להגיע לסיכומים. האמת היא שהוא ממהר לקרא להם עוד 

עבדיו  -עומד להתמוטט  לפני תום המכה כי הוא מבין שהכל

מקימים צעקה ובפעם הראשונה בתולדותיו מעיזים לצאת 

 -נגדו. עד כדי כך הוא מפחד שהוא אומר למשה 

י לַ  את  ט ֹ֛ ם 'הֵ֥ -ח  ָֽ כ  ֶׁ֖ם ְול  יכ  ה   37.ֱאֹלָֽ

'אני החוטא, וחטאתי לה'  -פרעה בעצם אומר כאן לראשונה 

מזה  'ה' הוא האלקים', אבל יותר-אלהיכם', כלומר הוא מודה ב

לא רק שהראיתי שאני לא מאמין, אלא אני  -'חטאתי לכם'  -

גם מודה שאני לא בן אדם, אני מפלצת. פגעתי באנשים בצורה 

 הכי בסיסית שלהם.

קודם כל כלפי אזרחיו  -הוא מבין לראשונה כמה שהוא מנוול 

שלו. הרי במכת הברד הוא כמעט חוסל לגמרי ובמכת הארבה 

 -צעקו אליו עבדיו 

ת ַעד ֙ח א  ּלַ ש  ש ַ נּו֙ ְלמֹוק ִ֔ ֵ֥ה ל   ה ז  ְהי   ַת֙י י  ת מ  ּו א  ַעְבדֶׁ֖ ָֽ ים ְויַ ש  ִ֔ ֲאנ  ֣  ה 
ם 'ה֣  י  ָֽ ְצר  ה מ  ֶׁ֖ ְבד  ָֽ ֵ֥י א  ע ּכ  ַדִ֔ ם ּת  ר  ֣ ִ֑ם ֲהט  יה  ה   38.ֱאֹלָֽ

אז מהיכן באה וחזרה אליו הגאווה, המחשבה והטירוף הללו 

שאם רק נותרו לו קצת חיטה וכוסמת הוא יוכל לשקם את 

הרי  -ה המצרית ולחזור להתנהג כאלוה, עריץ יחיד? האימפרי

כבר חוסלת כמעט לחלוטין על ידי כל המכות שבאו עליך ועל 

 מצרים! מה אתה עושה, פרעה, מה אתה עושה?!

 הגרוע בין היצורים

הסיפור הוא שכאשר הטירוף של האדם שרואה את עצמו 

 אין לכך גבול. הוא יהיה גרוע מכל -כאלוה עולה לו לראש 

היצורים בעולם, מכל החיות. חיה רעבה יכולה לטרוף, אבל 

ברגע שהיא מילאה את הבטן היא מפסיקה. תגיד פרעה, אתה 

אף פעם לא שבע? הגאווה וחוסר היכולת שלך להיכנע מפני 

עד לאן הם מגיעים? אתה נאחז בחוט האחרון ובלבד  -ה' 

 שהאגו שלך לא ייכנע!

היא לא  -משמעותית  זו הסיבה שבגללה מכת הארבה כל כך

רק מכת המשך שבאה לסיים את מה שהברד השאיר. זה כל 

'תיכנע כבר,  -היא זו שבעצם קוראת לפרעה  -הסיפור שלה 

 יא שחצן אחד'!

כבר אמרנו כמה פעמים שאנו לומדים את המכות בזוגות, 

כמו  -הראשונה מול השישית, השניה מול השביעית וכן הלאה 

. לפי זה, המכה שעומדת 39יברותשרש"י לומד את עשרת הד

 שם, ט"ז. 37
 שם, י"ז. 38
 עי' רש"י, שיר השירים, ד', ה'. 39
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השמינית היא המכה שלישית, מכת -מול מכת הארבה

הכינים. מכת הכינים שבאים מן העפר, באה ללמד את פרעה, 

 ענווה.  -את מצרים ואותנו 

  -זוכרים מהו המאמר השמיני בבריאת העולם?  

הּ  ינ ִ֔ ֙ה ְלמ  ש  ַחּי  פ  ֤ ץ נ  ר  א ָ֜ א ה   40.ּתֹוצ  

שלפעמים אנחנו משתמשים בו כלפי מישהו יש ביטוי מזעזע 

'חיה רעה'. אני חושב, ואני רציני  -שמתנהג בטירוף, באלימות 

כי הוא פוגע בחיות.  -לחלוטין, שהביטוי הזה לא ראוי לשימוש 

 -חיה, ואפילו האלימה והתוקפנית ביותר, כאשר היא שבעה 

היא מפסיקה מהטירוף שלה ולא רוצחת עוד. אבל אדם, 

 לו הטירוף לראש והוא שם עצמו כמין אלוה, כאילוכשעולה 

שום דבר לא יוכל לעצור  -שהוא אלוה, בכל 'תחפושת' שהיא 

 אותו.

נחיל הארבה  -רק מכת הארבה תוכל אולי להסביר לו את זה 

ורק בעקבותיו פרעה  -מגיע מהים ומחסל הכל באופן מוחלט 

 מתפכח ומכה על חטא, אמנם לא באופן סופי עדיין.

 שחצנות - הבינהגש שור

  -הדיבר שמיני, המקביל למכה השמינית, הוא 

ב ְגֹנִָֽ֔ ִּֿ א ּת   41.ֹלֶׁ֣֖

  -והוא עומד במקביל לדיבר השלישי 

ת א א  ש ּ ֹ֛ א ת  ָֽם ֹלֵ֥ ְוא 'הֵ֥  ש   ֶׁ֖יך  ַלש ּ ִ֑  42.ֱאֹלה 

אתה  -עניינו של הדיבר הזה הוא שחצנות. אם אתה בעל ענווה 

לא תשתמש בשם ה' לשווא. לא להישבע לשקר ולא להישבע 

לשווא גם בדברי אמת. מי שנושא את שם ה' לשווא לא אכפת 

את דעת הבריות, נפשות, לחשוב שכיון שיש  -לו לגנוב הכל 

לך איזה כח עליון אתה יכול לקחת בפועל את מה שלא שייך 

חים לך. אתה יכול לקחת ממון שאינו שלך, להשתמש באזר

הכל כי אתה נושא את שם ה' לשווא. הענווה  -שאינם שלך 

תיזהר, בן אדם,  -ניטלה ממך. ואז בא הדיבר הזה ואומר לך 

 תיזהר מלהשתמש במה שלא ניתן לך.

ההבדל בין החיות מהמאמר השמיני לאדם הוא שמעולם לא 

הנמר טורף כדי  -ראינו חיה שעושה משהו שאינו בטבע שלה 

ו ולילדיו, אבל הוא לא אוכל עגבניות, הוא להביא אוכל לעצמ

וכנגד  -לא נברא לזה. רק האדם יכול לגנוב משהו שאינו שלו 

 זה באה מכת הארבה ללמדנו פרופורציות וענווה.
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