
1  

 12בס"ד | גיליון 

 וארא פרשת

 א"התשפ

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

מכל  ' ויושיעך ה  -עזור לאחרים למרות מצבך הלא טוב  

 מדה כנגד מדה , צרותיך 

ֵאל ֲאֶשר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים  ': "ה' ו שמות  ַמְעִתי ֶאת ַנֲאַקת ְבֵני ִיְשרָׁ ְוַגם ֲאִני שָׁ

ֶאְזֹכר ֶאת ְבִריִתי  ם וָׁ  ".ֹאתָׁ

אחד  , זי״ע" חתם סופר "ק בעל ה"הגהפעם אחת נכנס לחדרו של 

סוחר  , ״כפי הידוע לרב: מגדולי הסוחרים בעיר ובקש את עזרת הרב 

ומבקש אני ממעלת כבוד  , אולם כעת נקלעו עסקי לצרות, אני גדול

. הרב שיברך אותי ובחכמתו הרבה שיתן לי עצה איך לצאת מן המיצר״

שאחיך  , יודע אני״אולם עוד   -אמר הרב   -ידוע לי מצבך הקשה״  , ״אכן

ואילו אתה מתעלם מלהושיט  , עני ואביון וצריך הוא עזרה בפרנסתו

״אבל כרגע   -מלמל העשיר במבוכה  -״יסלח לי כבוד הרב״ . לו עזרה״

בוודאי  , אולם אם אצא מן המיצר. עסקי אינם מרשים לי לעזור

 ". שאעזור לו

שמעתי את נאקת  ״וגם אני  : אמר לו הרב בפרשת וארא אומר הקב״ה

 ?מה הפירוש המלה ״וגם״ וכי מי עוד שמע את נאקתם, בני ישראל״

שמע כל  , בשעה שבני ישראל נאנקו ונאנחו תחת עול מצרים, אלא

השתדל כל אחד  , למרות השעבוד... אחד מהם גם את אנחת אחיו

ובשכר שמיעה זו שמע גם  , סבלו של רעהו בכל יכולתו להקל מעל 

 ...שיעםהקב״ה את אנחתם והו

מכל  ' ובוודאי יושיעך ה -עזור גם אתה לאחרים למרות מצבך הלא טוב  

 . מדה כנגד מדה, צרותיך

 

 

 אשתו   צווחות מדוע ישמע פרעה את  

ת ְוֹלא  ֵביתוֹ  ֶאל  ַויָֹׁבא  ַפְרֹעה  ַוִיֶפן ":  ג "כ ' ז שמות  ֹזאת  ַגם  ִלבוֹ   שָׁ  . "לָׁ

'  בפרק ז את אותה אשה שריבה הכתוב, בא לרבות את אשתו" גם"

ויקרא גם פרעה לחכמים  '( "ו' ר ט" מד)ל " א שם דרשו חז"י

 . אלא שאף לאשתו קרא ועשתה כן"? גם"מהו  – " ולמכשפים

והיינו שמלבד עצם  ,  שתולרבות את א"  גם"ואולי גם כאן באה מילת  

היתה כאן לפרעה צרה   –המכה שנהפכו כל מימי מצרים לדם 

,  שבונות שלו כמלךשלגבי המכה היו לפרעה את הח... נוספת

,  ועל ידם הוא התגבר על המכה,  ה את לבו"שבאמצעותם הקשה הקב

מפני שהיא לא  ... אבל כשבא אל ביתו הוא מצא את האשה צווחת

 !...היא תובעת מים לשתות –מבינה פשטעלך  

ויפן פרעה ויבא אל  : "ובזה מבואר הקשר בין תחילת הפסוק לסופו

כשבא אל ביתו הוא ראה את  מר כלו",  ולא שת לבו גם לזאת – ביתו 

כ  " אך אעפ... וראה שצריך הוא להתגבר על עוד צרה, רחש שםתהמ

!  את כרכורי אשתו וצעקותיה גם לרבות ", לא שת לבו גם לזאת"  –

 .והרי זה מדה כנגד מדה לפרעה ולאשתו כאחד

את האות עם המטה לפני  שהרי הובא לעיל המדרש שכשעשה משה 

,  הביא פרעה את אשתו לפני משה שתעשה אף היא כמעשיו , פרעה

.  יודעת לעשות כמוהםבכדי ללעוג על משה ואהרן שאפילו האשה 

קודם לעגת ע״י  , ולפיכך ענשוהו מן השמים והלקוהו באותה מדה

 .!..עכשיו תשמע את צווחותיה -האשה  

:  ובתרגום יונתן  -ה״ ״ויפן פרע, ובזה נפרש גם את ראש הפסוק

והיינו שהראו לו שהינו אדם  . שהלך לעשות צרכיו, שעבד צרכיה״"

 . אינו אלוה כפי שמציג עצמוו, ועושה צרכיו כמו כולם, כמו כולם

החל לשקוע שוב   -כשסיים פרעה לעשות את צרכיו , אך דא עקא

  ...האלהי  בדמיונו

ע״מ  , לפיכך תיכף כששב לביתו הוצרך להאזין לקול שאגות אשתו

יאור  יש לך צרכים לעשות ב : ולרמוז לו... שישוב ויזכר שהינו אדם

 ...וגם אשה יש לך כמו כולם, כמו כולם

 ( ג" עמוד קנ, שבדרוןשלום '  הגדת ר) 

 

 ישראל   מגדולי סיפור  - מדה  כנגד מדה
 

 אתה לו לאלהים   : ב"ה למשה אמר הק   - עשה עצמו אלוה  פרעה  

ְלַפְרֹעה ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך  ֶאל ֹמֶשה ְרֵאה ְנַתִתיָך ֱאֹלִהים ' ַוֹיאֶמר ה" ': א' ז שמות 

 . "ֶיה ְנִביֶאָךִיהְ 

אמר   ,לי יאורי : שנאמר ,לפי שעשה עצמו אלוה: "ראה נתתיך אלהים

 ".אתה לו לאלהים : ב"ההק

 ( דעת זקנים מבעלי התוספות) 
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 נפרע ממנו האלוקים ולקה במים   - ראות כאלוה  י במים לה השתמש  פרעה  

יש להתבונן אמאי הכה הקב"ה דווקא את המים של המצרים. והנה רבו הביאורים  

)ראה רש"י  איתא בחז״ל  ד  אולם נראה לבאר ע"פ מהבזה במדרשי חז"ל ובמפרשים,  

לנקביו, שהיה עושה עצמו אלוה ואומר שאינו צריך  עה יוצא  שהיה פרשמות ז' ט"ו(  

. ועל פי זה י"ל, דעל שהשתמש  כים ויוצא לנילוס ועושה שם צרכיולנקביו ומש

 נפרע ממנו האלוקים האמיתי דווקא במים.  – במים כדי שיחשבו שהוא אלוה 

 ( עמוד מ"ד ,תעה"   "על כן ספר ") 

 

 יבוא המעוקם ויפרע מהמעוקם 

 ". ְלַתִניןָך ְוַהְשֵלְך ִלְפֵני ַפְרֹעה ְיִהי  ְוָאַמְרתָׁ ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַמטְ   ..."': ט' ז שמות 

מה הנחש מעוקם אף  , להקיש מלכות מצרים לנחש ב"המה ראה הק "

כשם שהנחש   :למשה ב"הלפיכך אמר הק, מלכות מצרים מעקמת דרכיה

אמור לאהרן ויתלה את  ,א להתעקםוכשיב, מעוקם אף פרעה מעוקם

 ."מזה אתה לוקה  ,כלומר  ,מטה כנגדוה

 ( 'ג' טשמות רבה ) 

 

 למכת צפרדע שונים  טעמים  

שהיו נכנסות בגופן  , אלא שהיה קולן של צפרדעים קשה להם ממכתן  , ל אמרו לא די להם למצריים השחתת הצפרדעים" רז'(: " ו י'  שמות רבה )מדרש א באית

ה לקבל את התורה בקול  קשו לאבד אומה שעתידיבהמצרים  ל, שולפי זה י"  ".בור הצפרדעיםי על ד,  על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה : שנאמר  ,צועקין בתוכןו

 . על כן נפרע להם בצפרדעים שעושים קולות רמים(,  ז"ט ט"ישמות  " )ַוְיִהי ֹקֹלת: "כדכתיב, רעש גדול

 ( עמוד מ"ה ,ה"תע  "כן על ספר ") 

צועקים  לכן שלח להם הצפרדעים שהיו , וישראל היו צועקים והמצרים לא היו מרחמים עליהם, כיוון שהיו המצרים מכים את ישראל להשלים תוכן הלבנים

 . אפילו מתוך ביטנם

 ( חוקת הפסח) 

 . יו שורקים שםונכנסים בקרבם וה , הביא להם הצפרדע שהיא משוררת, שיזמרו לפניהםעל שהיו לוקחים לישראל 

 ( מגלה צפונות) 

וכנגד זה נענשו שהצפרדעים היו מצערים אותם בקולם ונכנסים בתוך  , לידע אם יש אצלם תינוקות, המצרים היו נכנסים לבתי ישראל ומוליכים לשם תינוקות

 .גופם

 ( ראש דוד) 

 . לכן באה להם מכת צפרדעים הפרים ורבים, שנאו את הפריה ורביה של ישראלהמצרים  

 ( הגדת פי המדבר) 

יהי שם ה' מבורך מן העולם ועד העולם,  , פרעה לקה לפני כולם ויותר מכולםמשכבך ועל מטתך',    'ושרץ היאור צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר  בוא וראה, נאמר 

נחה  . לא טתויאת תמונתה בחדרו בכותל שאצל מוציירו  לאומניםרמז  בשעה שנלקחה שרה אליו ראשוןה ... פרעה שהוא פוקד מעשי בני אדם בכל מעשיהם

מונה מצוירת בצורה, והיו  וכל מלך שבא אחריו היה רואה אותה הת, טתו, העלה תמונתה עמויכאשר עלה על מו , שחקקו את תמונת שרה בלוח עץעד , דעתו

ית  'ובב ואחר כךטתך',  י 'ובחדר משכבך ועל מ  זהו שכתוב.  לפיכך המלך לקה כאן יותר מכולם. תו, היה נהנה מאותו ציורטיוכאשר עלה על מ.  נכנסים לפניו שמחים

 .אלא אצלו בלבדטתם' י'על מ  ובכולם לא נאמרעבדיך ובעמך', 

 ( מתורגם שמות דף ל.הר הקדוש ו ז)  
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 נמדד בדיוק כפי מעשיו עונש יששכר איש כפר ברקאי  

צא מיכן יששכר איש כפר ברקאי שמכבד את עצמו ומחלל קדשי שמים דהוה  : ועוד צווחה :(: "דף כחכריתות . )דף נז פסחים 

שמתוך איסטניסטיות יתרה וחוסר יחס לעבודת הקודש היה כורך את ידיו במשי ועושה עבודה  )כריך ידיה בשיראי ועביד עבודה  

אין כדאי ללכלך את ידיו  ונפסלת העבודה משום חציצה בינו ובין כלי הקודש ומראה היה ש, כדי שלא יתלכלך מהבשר והדם

מלכא  : אמרי (? מה עלתה לו בסופו של דבר)מאי סלקא ביה ביששכר איש כפר ברקאי (... ביזוי הקדשים –לצורך העבודה 

(, הגדי טוב יותר לאכילה: המלך אמר )גדיא יאי : מלכא אמר (, המלך והמלכה היו יושבים ומשוחחים: אמרו)ומלכתא הוו יתבי 

כהן גדול דקא מסיק קרבנות כל  (? מי יוכיח)מאן מוכח : אמרו (. הכבש טוב יותר: והמלכה אמרה )יאי אימרא : ומלכתא אמרה

אתא איהו אחוי בידיה אי גדיא יאי יסק  (. שהוא מעלה קורבנות כל יום וטועם מבשרם וודאי הוא יודע מה טוב יותר)יומא 

בידו באופן מזלזל ואמר אם הגדי משובח יותר יעלה   בא יששכר איש כפר ברקאי וכאשר שאלו אותו שאלה זו הראה )לתמידא 

הואיל ולא הוי  (: המלך)אמר מלכא (. וכיון שקרבן התמיד בא מן הכבשים הרי זו ראיה שטלה משובח מגדי, הוא לקרבן התמיד

, ולהואיל ולא היתה לו אימת מלכות ולא רק שלא אמר כמותי אלא גם דיבר בזלז)ליה אימתא דמלכותא ניפסקו לימיניה 

שמע מלכא ופסקיה  (. נתן יששכר שוחד לממונה וחתכו את יד שמאלו)יהב שוחד ופסקיה לשמאליה (. שיחתכו את יד ימינו

בריך רחמנא דאשקליה ליששכר איש  : אמר רב יוסף ( יששכר וצווה שיחתכו את יד ימינושמע המלך שהערים עליו )לימיניה 

 ".כפר ברקאי למיטרפסיה מיניה בהאי עלמא 

 . לכן ניגזר עליו שתיקצץ אותה היד ,)משי( שעיקר עבודה ביד ימין והוא כרך אותה בשיראי , מדה כנגד מדה

 )מהרש"א( 

שופטים  ) לחנו ותחת ש  היו מלקטים[ מקצצים]בהנות ידיהם ורגליהם ( קצוצי)אדני בזק שאמר ששבעים מלכים "

  :(נז דף )פסחים פרק מקום שנהגו  ש במסכת "וז, כפר ברקאי שנחתכו לו ידיו לתיקונו נתגלגל ביששכר איש , '(ז' א

 ".בהאי עלמא[ מיניה]למיטרפסיה  בריך רחמנא דאשקליה ליששכר איש כפר ברקאי 

 '(ב' א גלגולי נשמות ) 

ג מצות המכונין  "דהנה נודע כי תרי, ויש לבאר, י ידיו דוקא דאחוי בידיה"אבל יש להבין איך אירע שמרד במלכות ע

מרת ומצילה אותו  המצוה שו, י שהאדם מקיים המצות"וע, ג איברי האדם"איברין דמלכא הם מכוונות כנגד תרי

ים שומרות על ידיו שלא יכשל בהם ולא יארע להם נזק ואדרבה יתברכו מעשי ידיו  י ת התלויות בידומצו, מכל נזק

אלא בחציצה משום שגעלה נפשו  , אבל מאחר שיששכר זה לא רצה לעבוד עבודת הקודש בידיו ממש, וכן כולם

כ ידיו הכשילו אותו  "ע, ה עבודת הקרבנות עליהםת את ידיו ולא השפיעוממילא לא שמרו המצו, תולנגוע בהמצו

 . ונענש

ע  "רבש  :(דדף    ברכות)' ש בגמ"ה שהשתבח בעצמו בענין זה כמו"שחטאו היה גם כנגד דוד המלך ע, ויש להוסיף עוד

ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא  , לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם

שבענין מצוה אין לנהוג מעשי  ' ה דוד המלך בא ללמד כאן דרך בעבודת , ולא בושתי' כדי לטהר אשה לבעלה וכו

נמצא  , עסוק בידיו ממש כי הוא חפצא דמצוהאלא י , ו מבשר הקדשים"וק , ולא ימשוך ידיו משפיר ושליא, איסטניס

כ נענש  "ע, וזו מרידה במלכות, היה חולק בגלוי על הנהגת דוד המלך, שבמעשה של יששכר שלבש שיראין על ידיו

 . מדה כנגד מדה שגם כן נכשל במרידה במלכות

 )דף על הדף( 

מדוע הטעו את פרעה ואמרו  

 שה ימים ו שרוצים לילך רק לשל 

ר  "  : ח' כ"ג שמות  ֶדֶרְך ְשֹלֶשת יִָׁמים ֵנֵלְך ַבִמְדבָׁ

ַבְחנּו לַ   . "ינּו ַכֲאֶשר ֹיאַמר ֵאֵלינּוקֵ ה' ֱאֹלְוזָׁ

והנה מה שהטעהו בכך הוא מדה כנגד  "

לת  י מדה, כיון שהוא הטעה אותם בתח

לה עשו  י שעבודו בם, שאמר להם תח

עמי בטובה, ואחר כך חזר בו ושעבדם  

שת  ו בפרך, לכך הטעהו בדבר של של

חריהם  ימים, וזה היה סיבה שירדוף א

וילקה על הים, ולכך תולין פרענות זה  

רענות  ודבורו, לפ המשנה ואינו עומד ב 

 ."פרעה על הים

 .( מציעא דף מחבבא ף על הדף ד) 

 

 ם ני י י״ד מיני כ מדו לקו המצרים ב 

ַוַיֲעשּו ֵכן ַוֵיט ַאֲהֹרן ֶאת יָׁדֹו ְבַמֵטהּו  "ח' י"ג:   שמות 

ָאֶרץ ַוְתִהי ַהִכנָׁם  ל  ַוַיְך ֶאת ֲעַפר הָׁ ה כָׁ ם ּוַבְבֵהמָׁ ָאדָׁ בָׁ

ִים ל ֶאֶרץ ִמְצרָׁ יָׁה ִכִנים ְבכָׁ ָאֶרץ הָׁ  . "ֲעַפר הָׁ

  הביאו הרב בעל יפה תואר ) הו דבי אלי"

הביא  ם נייי״ד מיני כ(: פרשת וארא דף ס״ו

 .״ה על המצריםבהק

רמז להם   ,ניםימיני כ הביא י״ד א"ה, טעם ש

דמעשה משה מעשה  ר  מלומ ם  ״י לכו ד במכה ז 

שהרי במכה זו הודו ואמרו אצבע  ם,  כשפים ה

 .איה קים אל

דאפרים  טים חשדו לי״ד שב םה , רמזעוד 

אחר  וכו', שנמשכו  מנשה כראובן ושמעוןו

ים  דמעשה כשפ  םיודעי ומשה אע״פ שהי

כינים הודו   במכת  , לכן מדה כנגד מדההוא, 

האמת והצדק   כשפים ועל מעשה ודלא

לכן בדין הוא   ,השבטים אחריוהי"ד  נמשכו 

 ם". ניישילקו בי״ד מיני כ 

 ( ענף "כינים"מדרש תלפיות  ) 

 

 

 בדף היומי   מדה   כנגד   מדה 
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 רבינו כנגד מה שאמר שכר משה  

ֵעִני ַפְרֹעה ַוֲאִני  '  ַוְיַדֵבר ֹמֶשה ִלְפֵני ה":  ב "י ' ו שמות  ְמעּו ֵאַלי ְוֵאיְך ִיְשמָׁ ֵאל ֹלא שָׁ ֵלאֹמר ֵהן ְבֵני ִיְשרָׁ

ִים ֲעַרל  תָׁ  ."ְשפָׁ

נזדעזעו כל בריות שבעולם    'הן אני ערל שפתים'ה " שבשעה שאמר משה לפני הקב... "

והוא  , וחמש מקומות ומה משה שהוא עתיד לדבר עם שכינה במאה ושבעים ,ואמרו

מבאר כל אות ואות וכל דבר ודבר וכל פסוק ופסוק שבתורה בשבעים לשון הוא אומר  

הן אני  'ועל שאמר משה  .אנו על אחת כמה וכמה', הן אני ערל שפתים'ה "פני הקב ל

'  אנכי עומד בין ה' :שנאמר , זכה לבסוף להיות שליח בין גבורה לישראל ' ערל שפתים

ובשביל שאמר משה  ,  ן אינו יכול לעמוד בין הגבורה לבשר ודםמטטרו  שאפילו ',  ביניכםו

לא איש דברים  'ובשביל שאמר ', וגו 'פה אל פה'ה "זכה שאמר לו הקב', כי כבד פה'

,  משה משה: ה למשה" אמר לו הקב... זכה לבסוף אל הדברים אשר דבר משה', אנכי

פה ומענה לשון  ן לך פתחון הרי אני נות, 'כי כבד פה וכבד לשון אנכי'אתה אומר לי 

ום שלא  שלא יהיה כל חדרי תורה וכל גנזי חכמה שיש לי במק , יתר מכל באי העולם

 '".ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך' : שנאמר, תפזרה על ידך לכל באי העולם

 ( מדרש אותיות דרבי עקיבא) 

:  פירוש '". וביניכם' אנכי עומד בין ה'זכה ולבסוף ' אני ערל שפתים'ובשביל שאמר "

זכה  ,  ומדה כנגד מדה,  לבין ישראל'  נוותנותו אמר שלא יוכל להיות שליח בין הבע  משה

 . ניכםובי' להיות בין ה

 ( מדרש הגדול) 

 

 

   ע ישארו הצפרדעים ביאור ו מד 

ַתי  ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ְלַפְרֹעה  " ':  ז-'ה'  ח שמות  ַלי ְלמָׁ ֵאר עָׁ ִהְתפָׁ

ֶתיָך   ֶדיָך ּוְלַעְמָך ְלַהְכִרית ַהְצַפְרְדִעים ִמְמָך ּוִמבָׁ ַאְעִתיר ְלָך ְוַלֲעבָׁ

ַאְרנָׁה  ְרָך    :ַרק ַבְיֹאר ִתשָׁ ר ַוֹיאֶמר ִכְדבָׁ חָׁ ְלַמַען ֵתַדע ִכי  ַוֹיאֶמר ְלמָׁ

רּו ַהְצַפְרְדִעים ִממְ : ינּוקֵ ֱאֹל' ֵאין ַכה ֶדיָך  ְוסָׁ ֶתיָך ּוֵמֲעבָׁ ָך ּוִמבָׁ

ַאְרנָׁה  . "ּוֵמַעֶמָך ַרק ַבְיֹאר ִתשָׁ

  םירסושלום לא יוכל לה ס וכי ח ,ביאור תשארנהמדוע 

קוט  ך פשוטה שהובא בילנראה לבאר בדר ?גם מהיאור 

  אמר לו בדבר שנתגאה ואמר ,מכותבעניין עשרת ה

גם עתה בשעה   .הפורענותבו תתחיל , 'י יאוריל ' :פרעה 

רק ביאור   ,אמר לו משה ,שהסיר הצפרדעים ממצרים

,  'רייאו יל ' : ואמר, לפי שהוא מתגאה ביאור ,תשארנה

  שה פרעה את היאורשאם ע  ,לפיכך הניח בו הצפרדעים

 ...את הצפרדעיםפרעה בעצמו שיסיר ממנו  -

 

     על שום מה   ערוב מכת  

ה ַפְרֹעה ּוֵבית  ' ַוַיַעש ה" ': כ'  חשמות  ֵבד ֵביתָׁ ֹרב כָׁ ֵכן ַויָֹׁבא עָׁ

ָאֶרץ ִמְפֵני הֶ  ֵחת הָׁ ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִתשָׁ יו ּוְבכָׁ דָׁ ֹרבֲעבָׁ  . "עָׁ

,  המצרים נכנסו לבתי ישראל כדי לחמוס את ילדיהם

 . עכשיו יכנסו החיות לבתיהם לטרוף את בניהם

 ( פ האברבנאל"ע  30מוד  ע זבח הפסח ) 

וכמו   נגד מדהשלח בהם את הערוב מדה כ ' המכה הד"

ם  כך הביא עליה , דש וחול וטמא וטהורושהם מערבין ק 

ל  מיני משחיתים להשחית בהם ובישראערבוביא של 

  ,דש לחול ובין טמא לטהורושהיו קדושים ומבדילין בין ק 

שן אשר עמי  ו והפלתי ביום ההוא את ארץ ג : נאמר בהם

וה  יוכנגד זה צ  ,'עומד עליה לבלתי היות שם ערוב וכו

ששת    : דכתיב כ  ,להם את השבת שיבדילו בין קודש לחול

 ". 'יך וכוק ואל' י שבת להויום השביע '  ימים תעבוד וכו

 ( ביאור ענין עשר מכות, ספר סדר היום) 

 

 התחיל מייחסו   , באהרן מזלזלין  ש   ה " ב כיון שראה הק 

ר ֶבן ":  ה"כ ' ו שמות  זָׁ ס ֵאֶלה  ְוֶאְלעָׁ ה ַוֵתֶלד לֹו ֶאת ִפיְנחָׁ ַקח לֹו ִמְבנֹות פּוִטיֵאל לֹו ְלִאשָׁ ַאֲהֹרן לָׁ

ם  אֵשי ֲאבֹות ַהְלִוִים ְלִמְשְפֹחתָׁ  ."רָׁ

ואהרן    ',את משה כן חנו לדגליהם'  וה הויעשו בני ישראל ככל אשר צ'  :( ז"ל'  במדבר ב)"

כיון    :חייא בר אבא'  אבא בשם ר'  לוי בר חייתא ור'  רבי יהושע בר נחמיה ור  ?היכן היה 

לך ויחס את   ,עד שאתה בא ליחסנו ? את מיחסנו : שבא ליחסן הונו אותו ואמרו לו

ואלעזר  '  :(ה"כ ' שמות ו)ד " הה ? לא לבתו של פוטיאל , למי הוא נשוי ,אלעזר בנך ,בניך

  ,התחיל מייחסו , שהן מזלזלין בו ב"ה ה הקכיון שרא ' בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל

כהן בר כהן קנאי בר קנאי   ',פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן'  :(א"י  ה "במדבר כ)ד "הה

לפיכך  ',  וגו  'השיב את חמתי לכן אמור הנני נותן לו'  ,שנאמר  , משיב חמה בן משיב חמה

ואלה תולדות אהרן  '   :('א'  גם  ש)ד  " הה  ,רן לכבודו של משהל אה כבודו ש   ב"ה הקדים הק

 ...".אלא אהרן ומשה ,משה ואהרן אין כתיב כאן ,'ומשה

 '( ג ד"ל ויקרא רבה ) 
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 דם כנגד דם 

,  לכך הפך את מימיהם לדם וישתו וישכרו מדמם, ולהשתדל לבקשת רפואתם, קיז דםה לעל ששמו את ישראל  ,ה עליהם דם"נגלה לי בחלום שהביא הקב"

 . "וכוונתם שיחללו את השבת, תשתו דמכם אשר לישראל להקיז לכם: כאילו אומר להם

 ( .בא דף כט  ,מגלה צפונות) 

 כנגד דם הקורבנות 

 . לקו בדם  –ק ולהזות מדמם  ורעל שעיכבו המצרים את ישראל מלהיכנס לירושלים לבנות את בית המקדש ולהקריב קורבנות ולז 

 ( חיים לראש) 

 נענשו בכינים על אדמתם ,  גזלו אדמת ישראל 

ל ַוַיֲעשּו ֵכן ַוֵיט ַאֲהֹרן ֶאת יָׁדֹו ":  ג " י'  ח שמות  ה כָׁ ם ּוַבְבֵהמָׁ ָאדָׁ ָאֶרץ ַוְתִהי ַהִכנָׁם בָׁ ִים  ְבַמֵטהּו ַוַיְך ֶאת ֲעַפר הָׁ ל ֶאֶרץ ִמְצרָׁ יָׁה ִכִנים ְבכָׁ ָאֶרץ הָׁ  . "ֲעַפר הָׁ

   :(.כמבואר בשבת דף קז) לכן נענשו בכינים שהם פרים ורבים ,  לפרות ולרבותעל שלא היו מניחים לישראל  

 . וקול דמי אחיך צועקים מן האדמה, כי הכינים מן האדמה, כיניםים הביא עליהם  כנגד שפיכות דמ

 ( שבט מוסרלבעל   מנחת אליהו ) 

 אחדות להרע כנגד אחדות להזיק 

 .לפיכך נתן שלום בין כל החיות שמתערבות ובאות עליהם,  כאחים אוהבים לשעבד את ישראלונעשו , לפי שהיו המצרים מתערבים זה עם זה

 ( ז"י ' ח אוצר המדרשים שמות, מדרש חדש) 

 " כה" כנגד  "  כה "

יו ה" :  ז "י -ז " ט' ז שמות  ַחִני ֵאֶליָך ֵלאֹמר ַשַלח ֶאת ַעִמי ְוַיַעְבֻדִני  ' ְוָאַמְרתָׁ ֵאלָׁ ִעְבִרים ְשלָׁ ֱאֹלֵקי הָׁ

ַמְעתָׁ ַעד ֹכה  ר ְוִהֵנה ֹלא שָׁ ר  ֵנה ָאֹנִכי ַמֶכה ַבַמֶטה ֲאשֶ הִ ' ְבֹזאת ֵתַדע ִכי ֲאִני ה' ֹכה ָאַמר ה: ַבִמְדבָׁ

ם  . "ְביִָׁדי ַעל ַהַמִים ֲאֶשר ַבְיֹאר ְוֶנֶהְפכּו ְלדָׁ

אתה אמרת  (: שם )עוד         . מדה במדה – " כהלא שמעת עד "כנגד '" אמר ה כה"

ִכי   ְלַמַען ֵתַדע ", " 'י הִכי ֲאנִ  ְבֹזאת ֵתַדע " חייך כי ", 'ֶאת ה ֹא יַָׁדְעִתי ל '(: " ב' לעיל ה)

ָאֶרץ' ִכי ֲאִני ה  ְלַמַען ֵתַדע '(. " ו' להלן ח" )ינּוקֵ ֱאֹל' ֵאין ַכה ַבֲעבּור  (, " ח"שם י" ) ְבֶקֶרב הָׁ

ָאֶרץכִ  ֵתַדע  ֹמִני ְבכָׁל הָׁ ָאֶרץ' ִכי ַלה ְלַמַען ֵתַדע (, "ד" י' להלן ט" )י ֵאין כָׁ (.  ט"שם כ" )הָׁ

ִים  ֵתַדע ֲהֶטֶרם  '(: " ז' י)וכן אמרו לו עבדיו  ה ִמְצרָׁ  ". ִכי ָאְבדָׁ

 ( ב"עמוד פ יקר חרוץ ) 

 

 כנגד ערבוב ערבוב  

מעורבים  בשר וחלב לבשל להם היו מכריחים את ישראל המצרים 

 . חיותלכן נענשו בערבוב , יויחד

 '( כ'  שמות ח ,ילקוט מעם לועז) 

 עונש הברד על שכחת טובת יוסף 

ֶדה ִשֵבר...  " ט' כ"ה:  שמות  ל ֵעץ ַהשָׁ ד ְוֶאת כָׁ רָׁ ה ַהבָׁ ֶדה ִהכָׁ ל ֵעֶשב ַהשָׁ  ". ְוֵאת כָׁ

ת כל  יוסף כשקיבץ א הטובה שעשה להם כחו את ועמו ש  פרעה 

, באו עליהם מכות ברד וארבה  מדה כנגד מדהתבואת מצרים לכן, 

 שפגעו בגידוליהם, תבואתם ויבוליהם.
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 על שום מה   כת ברד מ 

ברד בא להם על  

שהלבינו פני ישראל  

וידוע  , באומנות פחותה

שעל עוון הלבנת פנים  

הרי זה כאילו דנו באש  

 .ומים

שבט  לבעל   מנחת אליהו ) 

 ( מוסר

על שרצו לבטל ישראל  

מלקבל התורה שנמשלה  

באה להם  , באש ומים

מכת זו של ברד שהוא  

 .אש ומים

 ( פני דוד) 

 

 

 שיעורן כמקוה ש נענשו בטיפות ברד    , מנעו ישראל מלטבול במקוה 

,  והיינו ארבעים סאה,  עור מקוהכתב שכל טיפה וטיפה היה גודלה כשי(  בביאור מכת ברד,  ע מפאנו"לתלמיד הרמ)במדרש בחדוש  

שהם נשארו  :(  ברכות דף נד )ל  " ודרשו חז",  ומטר לא ניתך ארצה"והוכיח כן שבהמשך נאמר שלאחר שמשה התפלל חדלו הקולות  

 . א ארבעים סאהל שאותם אבנים היו מש"ומבואר בחז(, א"י' יהושע י)באוויר והם אבני אלגביש שירדו בימי יהושע 

שהמצרים  '(  ב'  מדה״ג י,  ב"קפ   רמזאמצע    ש "קויל ,  'י'  ט  ת רבהשמו,  ד"מד״ת וארא י,  'אות ג  'ז  א רבה"נדבת)עוד מבואר במדרשים  

 (.כדי שלא יפרו וירבו)מנעו את ישראל מלטבול 

 . כשיעור מקוהלקו המצרים שבא עליהם ברד שכל גודל טיפה בו היה ,  ונראה דעל שמנעו ישראל מלטבול במקוה

 יתביישו   -   המביישים   - מכת שחין   

שיהיו נמאסים  ת נתן להם השחין "לכן השי, היו מואסים אותם, בהיות שישראל היו עסוקים במלאכה בזויה בחומר ובלבנים

 . ובושים לעמוד לפני ישראל

 ( חוקת הפסח) 

,  על שהשחירו פניהם של ישראל,  ל"כן י.  קיבל שחין שהוא מין צרעת,  על שהיה פרעה שוחט ילדים וטובל בדמם להתרפא מצרעתו

ראל מלהיכנס לירושלים ששם היו מפרישים למי שהיה לו שחין  שהמצרים עיכבו את יש,  ועוד.  בא עליהם שחין המגנה את הפנים

 . לכן לקו הם בשחין  –פורח 

 ( וכעין זה בהשיר והשבח,  שבט מוסרלבעל   מנחת אליהו ) 

 שימוש הפוך מהשימוש הרגיל   - ערוב ודבר  

ֶתיָך ֶאת  "כִ ח' י"ז:   שמות  ֶדיָך ּוְבַעְמָך ּוְבבָׁ ֶליהָׁ י ִאם ֵאיְנָך ְמַשֵלַח ֶאת ַעִמי ִהְנִני ַמְשִליַח ְבָך ּוַבֲעבָׁ ה ֲאֶשר ֵהם עָׁ מָׁ ֲאדָׁ ֹרב ְוַגם הָׁ ֵתי ִמְצַרִים ֶאת ֶהעָׁ ְלאּו בָׁ ֹרב ּומָׁ  ". ֶהעָׁ

; הבהמה: בחלבה,  םדוברא ה' את החיה ואת הבהמה לשמש את הא לשימוש, זקוק  םשצרכיו מרובי דםערב ודבר משלימות זו את זו, הכיצד? הא ותמכ"

הוא ליראו ולהפחידו,    ם , ועתה ה"שימוש" שלהכבהמההאדם    שמשו וישמשו את   - ולכשיתוקן החטא הראשון    ם : לפני שחטא האדוהחיותה,  ועבודתגיזתה  

דף   דורסתו )כתובותחיה   או... הה(, מי שנתחייב סקיל"פרקי אבות פ  -  םעל שבועת שוא ועל חילול הש םרעה באה לעול)חיה   הטותו אל דרך הישר כדי ל

  נמצאות , ם(. והבהמות, המביאות תועלת נראית לאד.פבדף אלא לשמשני )קידושין  נבראו   לא  ם וה... וארי סבל ...ז"ל:  ם וכאמר , זה נקרא שימוש ם(, וגל:

במקרה זה   םאינו רשאי להשתמש אלא מדעתו, וג  םבאדואדם , ם, גרות במדבריות, הרחק מן האדםובקרבתו, אבל החיות ש"שימושן" קשה לאדברשותו  

  ם יאת המשמש םוהחליף לה ם ה' כמדתם מדד לה   - ' ובכל עבודה קשה וכו  םבחמר ובלבני ם, והעבידוםשל םע  םתחת ידם שכבשו לא באכזריות, והמצרי

  ם; והבהמות המשמשות, שהאדם ות את כוללת משה היו דורסי לולא תפו לינת לילה  םולנו עמההמדבר...  מן ם; החיות הטורפות באו אליהםשל האד

 ". , כי מתו כולן בדברםנלקחו מה - רוצה בהן, 

 הגדה של פסח לרבי זלמן סורוצקין זצ"ל עמוד צ"ה( 'השיר והשבח'  ) 
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