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אני ה'

⋅ מה משמעות אמירה זו?

ֹאמר ֵאלָ יו ֲאנִ י יְ יָ :
(שמות ו ב) וַ יְ ַד ֵּבר ֱאל ִֹהים ֶאל מ ׁ ֶֹשה וַ ּי ֶ
מה משמעות אמירה זו?

מׁשה וַ ֲא ַמר לֵ יּה ֲאנָ א יְ יָ הּוא ְד ִא ְתגְ לֵ ִיתי ֲעלָ ְך ְּבגֹו ַסנְ יָ א
ּומלֵ יל יְ יָ ִעם ֶ
ַ
וַ ֲא ָמ ִרית לָ ְך ֲאנָ א יְ יָ :
[וידבר ה' עם משה ויאמר אליו אני הוא ה' שנגליתי עליך בתוך הסנה ואמרתי
לך אני ה'].
במפרשים עמדו על קושיא זו ופירשו בזה פירושים רבים ,לדעת ת"י יש כאן הצגת המתגלה
אליו והזדהותו עם הגילוי הראשון בסנה ,ותו לא .1לא מצאתי בחז"ל פירוש זה.

ומעבודה קשה

⋅ הכיצד לא שמעו את בשורת הגאולה?

וַ יְ ַד ֵּבר מ ׁ ֶֹשה ֵּכן ֶאל ְּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לֹא ׁ ָש ְמע ּו ֶאל מ ׁ ֶֹשה ִמ ּקֹצֶ ר
ר ּו ַח ּו ֵמ ֲעב ָֹדה ָק ׁ ָשה:
כיצד יתכן שבשורת הגאולה לא נשמעה מחמת העבודה הקשה? הלא אדרבה
ידוע שאדם בצרת העמל הקשה מטה אזנו לשמוע קולות גואלים אף שלא
נשמעו( .עיין להלן משל המכילתא).

 .1לאפוקי מפירוש רש"י שפירש אני ה' – נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני בתמים .וכן ברמב"ן בספורנו ובאור החיים
פירשו בזה פירושים נוספים.
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ה

רּוחא
מׁשה ִמ ְק ִּפידּות ָ
מׁשה ּכְ ֵדין ִעם ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל וְ לָ א ַק ִּבילּו ִמן ֶ
ּומלֵ יל ֶ
ַ
ּומּפּולְ ָחנָ א נּוכְ ָר ָאה ַק ְׁשיָ א ִדי ִּב ֵידיהֹון:
ִ
[ודיבר משה כן עם בני ישראל ,ולא קבלו ממשה ,מקפידות רוח ומעבודה זרה
קשה שבידיהם].
מפירושו של ת"י מתבאר שלא העבודה הקשה בלבד יש בידה הכח לאטום אזנים ולעצור
בעד ציפית הגאולה לשמע בשורת גאולתם ,אלא מכיון שבשורת הגאולה כרוכה היתה
בתביעה המוכרת להם מתוכחותיו של אהרן - 2לעזוב את עבודת האלילים שבידם ,לכך
התקשו לשמוע את הבשורה.3
וענין זה שצוום משה לפרוש מע"ז שבידם מצינו בחז"ל:
ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה – ר' יהודה בן בתירא
אומר ,וכי יש לך אדם שהוא מתבשר בשורה טובה ואינו שמח ...רבו
מוציאו לחירות ואינו שמח ,א"כ למה נאמר ולא שמעו אל משה,
אלא שהוא קשה בעיניהם לפרוש מע"ז ,שנאמר "ואומר אליכם
שיקוצי עיניו השליכו ובגילולי מצרים לא תטמאו" (יחזקאל כ ,ז).
ואומר" :ומרו בי (בית ישראל) ולא אבו לשמוע אלי" (שם כ ,ח) .הדא
הוא דכתיב" :וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל",
צוום לפרוש מע"ז( .מכילתא בא ,מסכתא דפסחא פרשה ה)

 .2עיין ברש"י שמואל א (ב ,כז) "הנגלה נגליתי אל בית אביך" – מכאן שנתנבא אהרן במצרים ומה היא הנבואה ,הוא שנאמר
(יחזקאל כ ,ז) "ואמר אליהם איש שיקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו" .הובא גם לעיל (שמות ד ,י ברש"י שם)
בטעם סירובו של משה לילך בשליחות ה' ,לפי שלא היה רוצה ליטול גדולה על אהרן אחיו שהיה גדול הימנו ונביא היה
שנאמר הנגלה נגליתי וגו'.
 .3ובכך יישב האגרא דכלה את הק"ו שעשה משה להקב"ה" :הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה" והלא בנ"י
לא שמעו מחמת קוצר רוח ועבודה קשה ,וסיבות אלו לא קיימות אצל פרעה ומדוע שלא ישמע? ולביאורו של ת"י מיושב
כי אם בנ"י לא שמעו מחמת ע"ז שבידם ק"ו שפרעה לא ישמע...
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ושאול בן הכנענית

⋅ הקשר בן שאול לזמרי ,והטעם שנכתב בן
הכנענית?

(שמות ו ,טו) ּו ְבנֵ י ׁ ִש ְמעוֹ ן יְ מ ּו ֵאל וְ יָ ִמין וְ ֹא ַהד וְ יָ כִ ין וְ צ ַֹחר
וְ ׁ ָשא ּול ֶּבן ַה ְּכנַ ֲענִ ית ֵא ֶּלה ִמ ׁ ְש ּ ְפחֹת ׁ ִש ְמעוֹ ן:
מדוע רק אצל שאול מציין הכתוב מי היתה אמו – בן הכנענית ,בשונה משאר
נכדי יעקב שלא ציין הכתוב מי היתה אימם?

צֹוחר ,וְ ָׁשאּול הּוא זִ ְמ ִרי ְד ַא ְׁש ִאיל
אֹוהד וְ יָ כִ ין וְ ַ
מּואל וְ יָ ִמין וְ ַ
ְּובנֹוי ְד ִׁש ְמעֹון יְ ֵ
יחּוסין ְד ִׁש ְמעֹון:
נּותא ֵהי ִּבכְ נַ ֲענָ ֵאי ִאלֵ ין יֵ ִ
נַ ְפ ֵׁשיּה לִ זְ ָ
[ובני שמעון ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר ושאול הוא זמרי שהשאיל נפשו
לזנות בכנענים ,אלה ייחוסי שמעון].
ת"י מפרש ששאול הוא זמרי בן סלוא נשיא שבט שמעון שקרב את המדינית לפני משה
ונדקר ע"י פנחס ,ונקרא גם שאול בן הכנענית מחמת שהשאיל עצמו לזנות עם הכנענים.
ואולם קשה הדבר שהרי שאול זה נמנה עם השבעים נפש שירדו מצרימה ,4וכיצד חי זמן כה
רב עד מעשה זמרי בן סלוא? ואולי אין המכוון ששאול הינו זמרי כפשוטו ,אלא שמזרעו יצא
6
זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני" ,5והלך החבל אחר הדלי" היות ודינה אמו של שאול

 .4כמפורש בפרשת ויגש (בראשית מו ,י).
 .5ביאור זה מחודש הוא מפשטות דברי הת"י ומדברי חז"ל שהובאו לקמן ששאול הוא זמרי כפשוטו ,ובפרט שהיו בדור
ההוא כאלו שחיו אף יותר מכמאתים חמישים שנה( ,השנים שנצרכים לפירוש זה לשאול) .ואולם ביאור זה מיישב קושיא
אחרת הלא זמרי בנו שלא סלוא ושאול הוא בנו של לוי ,ולהנ"ל מיושב .ואולם יש במדרש (מדרש רבה במדבר כא ,ג) שבן
סלוא אינו שם אביו של זמרי ,אלא שם עצמי נוסף לזמרי עצמו ,ונקרא כך משום שהוא 'בן שסילא עון משפחתו' ,וז"ל
המדרש" :מה ראה הקב"ה ליחס פנחס אחר מעשה זה שבשעה שנדקר זמרי בן סלוא אמרו חכמים ששה שמות יש לו
לזמרי :זמרי ,ובן סלוא ,ושאול ,ובן כנענית ,ושלומיאל ,ובן צורישדי .זמרי שנעשה על אותה מדינית כביצה המוזרת .בן
סלוא בן שסילא עון משפחתו .שאול שהשאיל עצמו לעבירה .בן הכנענית שעשה מעשה כנען .ומה שמו שלומיאל" ,עכ"ל,
וכן משמע מהגמ' בסנהדרין (פב ):שהובאה לקמן .וצ"ע.
 .6שנשאה שמעון ונולד להם שאול (עיין רש"י וחז"ל בבראשית מו ,י) וי"א ששאול זה נולד אף מטיפתו של שכם במעשה
דינה ולכך יצא קלקולו של זמרי מצאצאיו ,והטעם שהוא מיוחס לשבט שמעון היות ונולד אף משמעון( .ראה 'קהלת יעקב'
(ערך ז"מ ד"ה זמרי) ,וע"ע 'שער מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל (בחלק מאמרי מדרשי רז"ל ד"ה ואח"כ נשאה שמעון) ,וע"ע
'ּומ ְׁשכֶ ם'.
ב'שפתי כהן על התורה' (פרשת וישלח ד"ה ואפשר עוד לתת טעם) שתיבות שמו של 'זמרי בן סלוא' הן בגימטריא ִ

ז
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נבעלה לכנעני – שכם בן חמור החיווי ,השפיע הדבר על צאצאה – זמרי ,שאף הוא עשה
מעשה כנענים.
ולכן ציין הכתוב רק את שם אמו של שאול ,לומר מהיכן יצא קלקול זה בצאצאו של שאול -
זמרי בן סלוא ,מהכנענית שהיא דינה שנבעלה לכנעני.
מקור לכך ששאול הוא זמרי והטעם שנקרא בן הכנענית מצאנו בחז"ל:
א"ר יוחנן ה' שמות יש לו ,זמרי ,ובן סלוא ,ושאול ,ובן הכנענית,
ושלומיאל ,ובן צורישדי וכו' ,שאול על שהשאיל את עצמו לדבר
עבירה ,בן הכנענית על שעשה מעשה כנען( .סנהדרין פ"ב):
ושאול בן הכנענית בן דינה שנבעלה לכנעני וכו' .ר' יהודה אומר
שעשה כמעשה כנענים .ר' נחמיה אמר שנבעלה מחוי שהוא בכלל
כנענים ,ורבנן אמרי נטלה שמעון וקברה בארץ כנען( .7ב"ר פ).

יוכבד דדתו

⋅ כיצד נשא עמרם את אחות אביו?

(שמות ו ,כ) וַ ִ ּי ַ ּקח ַע ְמ ָרם ֶאת יוֹ כֶ ֶבד דּ ָֹדתוֹ לוֹ לְ ִא ּׁ ָשה וַ ֵּתלֶ ד
לשים
לוֹ ֶאת ַא ֲהרֹן וְ ֶאת מ ׁ ֶֹשה ּו ׁ ְשנֵ י ַח ֵ ּיי ַע ְמ ָרם ׁ ֶש ַבע ּו ׁ ְש ׁ ִ
ּו ְמ ַאת ׁ ָשנָ ה:
כיצד יתכן שעמרם 'חסידא' אבי משה ואהרן נשא אשה הקרובה אליו בקרבה
האסורה בכרת( ,דודתו  -אחות אביו?)8
 .7ולכך נקראת 'כנענית' כי נקברה בארץ כנען ,ולפירוש זה אין הביטוי כנענית בא לבטאות פחיתות אלא לציין את העובדה
שדינה נקברה בארץ כנען.
 .8עיין ברש"י שכך פירש שהיא היתה אחות אביו ,בת לוי  -אחות קהת .וכן בתרגום אונקלוס ועוד .והנה להצד שקודם
מת"ת היה לבני ישראל דין 'בן נח' מיושב ,שאף שדודה היא אחת מהעריות שנאסרו לבן נח ,מ"מ רק דודה מצד האם
נאסרה ,אך מצד האב אין שום יחס לבן נח ,כמבואר בסנהדרין (נח ).ששאר אם אינו שאר ,וכמש"כ רש"י שם" :דלא נאסר
איסור אחוה בבני נח אלא מן האם ,דכתיב( :בראשית כ) "וגם אמנה אחותי בת אבי היא אך לא בת אמי" ,אלמא בת האב
שריא להו ובת האם לא שריא להו .ומה שמשה רבנו נולד מנישואין שעתידין להיאסר בסיני ,ראה בחזקוני כאן שעשה זאת
ה' כדי שתהיה קופה של שרצים מאחריו ולא יתגאה עיי"ש .וע"ע בדעת זקנים שמשום כבודו של משה לא נכתב בתורה
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ּונְ ֵסיב ַע ְמ ָרם יַ ת יֹוכֶ ֶבד ֲח ִב ָב ֵתיּה לֵ יּה לְ ִאנְ ּתּו וִ ילֵ ַידת לֵ יּה יַ ת ַא ֲהרן וְ יַ ת
ּוׁש ַבע ְׁשנִ ין ַחיָ יא ַעד ְד ָח ָמא
ּוׁשנֵ י ַחיֹוי ְד ַע ְמ ָרם ֲח ִס ָידא ְמ ָאה ְּותלָ ִתין ְ
מׁשה ְ
ֶ
מׁשה:
יַ ת ְּבנֵ י ְר ַח ְביָ א ַּבר גֵ ְרׁשֹום ַּבר ֶ
[ויקח עמרם את יוכבד חביבתו לו לאשה ,וילדה לו את אהרן ואת משה ,ושני
חיו של עמרם החסיד מאה ושלושים ושבע שנים חי ,עד שראה את בני רחביה
בן גרשום בן משה].
ת"י מתרגם דודתו – חביבתו ,כלומר שאין הכוונה שיוכבד היתה דודתו בקורבה משפחתית
אלא דודתו מלשון חביבות ,כפי שמצינו הרבה בנ"ך ובפרט בשה"ש .9ובכך מיושבים שאלות
רבות ששאלו חז"ל ותרצו באופנים שונים.
ואולם לא נמצא שום מדרש או פירוש המזוהה עם פירוש זה של ת"י.10

חיי לוי וקהת

⋅ הטעם שמנתה התורה את שנותם?

(שמות ו ,טז) וְ ֵא ֶּלה ׁ ְשמוֹ ת ְּבנֵ י לֵ וִ י לְ תֹלְ ד ָֹתם ֵ ּג ְר ׁשוֹ ן ּו ְק ָהת
ּו ְמ ָר ִרי ּו ׁ ְשנֵ י ַח ֵ ּיי לֵ וִ י ׁ ֶש ַבע ּו ׁ ְשל ׁ ִֹשים ּו ְמ ַאת ׁ ָשנָ ה:
(שמות ו ,יח) ּו ְבנֵ י ְק ָהת ַע ְמ ָרם וְ יִ צְ ָהר וְ ֶח ְברוֹ ן וְ ֻע ִ ּז ֵיאל ּו ׁ ְשנֵ י
ַח ֵ ּיי ְק ָהת ׁ ָשל ֹׁש ּו ׁ ְשל ׁ ִֹשים ּו ְמ ַאת ׁ ָשנָ ה:
ענין זה שהתורה מונה את שנותיו של לוי ושל קהת ובהמשך אף את של עמרם,
ולא מונה את שנות ראובן ושמעון ושאר בני לוי ,אומר דרשני.
כרת במפורש על אחות אביו.
 .9וענין החביבות יתכן היות ויוכבד היתה גרושתו שהלכה ונישאה לאיש אחר ובפרט לשיטת ת"י (במדבר יא ,כו) שבזמן
שגירשה עמרם נישאה לאליצפן בר פרנך והולידה את אלדד ומידד ,ולאחר מכן החזירה עמרם ונולד משה.
 .10פירוש זה צ"ב דהלא בתורה מפורש שיוכבד היתה בת לוי ,וא"כ היא אחות קהת והרי היא אחות אביו של עמרם ,וחוזרת
הקושיא למקומה .עוד יש לפקפק בעצם הדקדוק בת"י דהרי בשפה הארמית דוד נקרא חביב ,ויתכן שאף ת"י כוונתו
לתרגם דודתו( .עיין עירובין יב :אמר לי חביבי ועוד בהרבה מקומות בש"ס) .אלא שיש לומר שאכן דקדוק זה יש בו טעם
היות ובת"י בפרשת העריות (ויקרא יח ,יד) שם מוזכר המושג דודה אינו מתרגם לשון חביבות כמו בארמית ,אלא "אחבוך",
ונראה שכאן ביקש לבטאות ענין אחר ,וצ"ע.
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ט

ברש"י נראה שיישב זאת עפ"י חז"ל" :למה נמנו שנותיו של לוי? להודיע כמה ימי השיעבוד
שכל זמן שאחד מן השבטים קיים לא היה שיעבוד ...ולוי האריך ימים על כולם".
וכן קהת ממנין שנותיו יודעים אנו מאימתי מחשבים את שנות הגלות( ,והסיבה שדווקא שנותיו
של קהת מלמדות זאת ,כנראה שגם הוא האריך ימים על כולם ,או עפ"י ת"י היה חסיד – אולי מכולם – תלמד

על כך העובדה שהוא נבחר בנשיאת קודש הקדשים).
נמצא שלפירוש רש"י שרשרת זו של שנות לוי וקהת ,נותנת תחום של שנות הגלות
המשעבדת.

ּוׁשנֵ י ַחיֹוי ְדלֵ וִ י
ּומ ָר ִרי ְ
יחּוסיהֹון גֵ ְרׁשֹון ְּוק ָהת ְ
וְ ִאלֵ ין ְׁש ָמ ַהת ְּבנֹוי ְדלֵ וִ י לְ יִ ֵ
מׁשה וְ יַ ת ַא ֲהרן ְּפ ִר ַיקיָ יא
ּוׁש ַבע ְׁשנִ ין ַחיָ יא ַעד ְד ָח ָמא יַ ת ֶ
ְמ ָאה ְּותלָ ִתין ְ
ְדיִ ְש ָר ֵאל:
ּוׁשנֵ י ַחיֹוי ִד ְק ָהת ֲח ִס ָידא ְמ ָאה ְּותלָ ִתין
ְּובנֹוי ִד ְק ָהת ַע ְמ ָרם וְ יִ ְצ ָהר וְ ֶח ְברֹון וְ ֻעזִ ֵיאל ְ
ְּותלַ ת ְׁשנִ ין ַחיָ יא ַעד ְד ָח ָמא יַ ת ִּפינְ ָחס הּוא ֵאלִ יָ הּו ּכַ ֲהנָ א ַר ָּבא ְד ָע ִתיד לְ ִמ ְׁש ַּתלְ ָחא
יֹומיָ א:
לּותא ְדיִ ְש ָר ֵאל ְּבסֹוף ַ
לְ גָ ָ
ת"י נוקט כאן שיטה אחרת לשושלת זו ,שהיא שולשלת הגואלים ,לוי שהוא ֶמלַ וֶ ה את
הקב"ה ,11ממנו יוצאים הגואלים ,לוי לא נפטר מהעולם עד שלא קם הגואל הראשון – משה.
ובנו החסיד קהת לא נפטר עד שלא קם הגואל האחרון והוא פנחס ,שאח"כ נתגלגל לאליהו
ועתיד בעזרת השי"ת לגאלנו במהרה בימנו.
דרש יפה זה לא נמצא בחז"ל ,ואינו תואם את השנים (עכ"פ בין מותו של ללוי ועד להולדת משה יש

פער של כ 36שנים ,וצ"ב.)12
אלא שעדין לא התבאר מדוע פרט הכתוב את שני חיי עמרם? על כך בקטע הבא.

 .11במדבר יח ,ב – "וילוו עליך וישרתוך".
 .12שהרי לוי היה בן מ"ד שנים כשירד למצרים (סע"ר פ"ב ובמדרש לק"ט) ,ונפטר בן קל"ז שנים ,שהם צ"ד שנים לגלות
מצרים ,ואילו משה לא נולד אלא בשנת ק"ל לגלות מצרים .עיין באגרא דכלה שמיישב זאת ,שהתורה מנתה את שנותיו רק
מזמן לידת הבנים ,ולפ"ז משה היה בן שבע כשנפטר לוי.
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י

חיי עמרם

⋅ מדוע נמנו שנותיו?

(שמות ו ,כ) וַ ִ ּי ַ ּקח ַע ְמ ָרם ֶאת יוֹ כֶ ֶבד דּ ָֹדתוֹ לוֹ לְ ִא ּׁ ָשה וַ ֵּתלֶ ד
לשים
לוֹ ֶאת ַא ֲהרֹן וְ ֶאת מ ׁ ֶֹשה ּו ׁ ְשנֵ י ַח ֵ ּיי ַע ְמ ָרם ׁ ֶש ַבע ּו ׁ ְש ׁ ִ
ּו ְמ ַאת ׁ ָשנָ ה:
מדוע פרט הכתוב את חיי עמרם?

ּוׁש ַבע ְׁשנִ ין ַחיָ יא ַעד ְד ָח ָמא יַ ת
ּוׁשנֵ י ַחיֹוי ְד ַע ְמ ָרם ֲח ִס ָידא ְמ ָאה ְּותלָ ִתין ְ
ְ
מׁשה:
ְּבנֵ י ְר ַח ְביָ א ַּבר גֵ ְרׁשֹום ַּבר ֶ
[ושני חיו של עמרם החסיד מאה ושלושים ושבע שנים חי ,עד שראה את בני
רחביה בן גרשום בן משה].
בעקבות חיי הקודמים (לוי וקהת) שחיו עד שזכו לראות ממשיכים בשושלת הבנים הקדושים,
גם עמרם כביכול ,לא נפטר עד שלא ראה נינים למשה שחזרו בתשובה ושרתו בבית ה' כבני
לוי ,והיו ממונים כפקידים בממלכת שלמה המלך.13
וידוע שבן גרשום הוא שבואל ששב ל"אל" -אחר שגרשום בן מנשה 14היה כהן לע"ז (כמבואר

בדבה"י) ודוד החזירו בתשובה והעלה אותו לגדולה.
פלא הוא מדוע ת"י תלה ברחביה בן גרשום ולא בשבואל ,הלא רחביה הוא בן אליעזר ולא בן
גרשום כמפורש בדברי הימים?( 15עיין דבה"י א' כג ,יז; כד ,כא; כו ,כה;)
לא מצאתי בחז"ל מקור לתרגום זה.
 .13באגרא דכלה כתב לפי"ד (שהובאו לעיל) ששנות לוי נמנו רק מזמן שנולדו לו בנים א"כ גם מנין שנותיו של עמרם הוא
רק מאז שנולדו בנים ,ונמצא שעמרם היה מבאי הארץ.
 .14וכי בן מנשה הוא? והלא בן משה הוא ,דכתיב "בני משה גרשום ואליעזר" ,אלא מתוך שעשה מעשה מנשה תלאו הכתוב
במנשה (בבא בתרא קט.):
 .15ואכן יש מן החומשים החדשים שגרסו בת"י רחביה בן אליעזר והמכוון הוא שזכה עמרם לראות המשך זרעו ,כי לרחביה
היו צאצאים רבים ,ואולם להאמור אם יש מקום לתקן בת"י הוא להחליף את רחביא בשבואל כי הענין שלו זכה עמרם הוא
לראות את בני בניו שבים בתשובה .ואולם יש מן מדרשים שהעתיקו את הפסוק בדברי הימים" ,ובני גרשום רחביה" ואולי
כך היה לפני ת"י( .עיין בלק"ט בראשית מז ,ל; במדבר יד ,יב; דברים לג ,ב; ובשכ"ט בראשית שם)
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דבר ה' אל משה

אי

⋅ כיצד ידע אהרן את דבר ה' אל משה?

(שמות ו ,כח) וַ יְ ִהי ְּביוֹ ם דִּ ֶּבר יְ יָ ֶאל מ ׁ ֶֹשה ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם:
למי ֶול ַמה שייך דבור זה ביחודו של משה?
פרוט הבעיה :א .לֶ ַמה ולאיזה ענין שייך דיבור זה? (עיין ברש"י) .ב .האם הוא בא לציין באופן
כללי כיצד היה הדיבור של ה' ואל מי ,או מתיחס לדיבור זה בלבד? ג .הכיצד ידע אהרן מה
דבר ה' אל משה?

מׁשה ְּב ַא ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ֲהוָ ה ַא ֲהרן ָמ ִצית
יֹומא ְד ַמלֵ יל יְ יָ ִעם ֶ
וַ ֲהוָ ה ְּב ָ
אּודנֵ יּה וְ ָׁש ַמע ַמה ְד ַמלֵ יל ִע ֵמיּה:
ְ
[ויהי ביום דיבר ה' אל משה בארץ מצרים ,היה אהרן מטה אזנו ושמע מה שדבר
איתו]
לדעת ת"י דיבור זה הוא ציון כללי של אופן דיבור ה' אל משה ואל אהרן ,ומתיחס לפרקים
הקודמים" :הוא אהרן ומשה אשר אמר ה' להם הוציאו את בנ"י מארץ מצרים וגו'" .הם
המדברים אל פרעה" וגו' .הכיצד ידע אהרן מה לדבר לפרעה? ה' אמר להם להוציא את בני
ישראל מארץ מצרים ,כיצד באה הידיעה והדיבור אל אהרן אשר היה שותף לביצוע? על כך
בא פסוקנו להסדיר ענין זה שהקב"ה דיבר אל משה (בד"כ) ואהרן מטה אזנו ושומע (בד"כ).
לא היה רואה מה שראה משה אלא היה שומע מה ששמע משה.
בחז"ל דעות שונות ,ת"י בחר בשיטת המכילתא ,וכדלהלן:
במכילתא (בריש פרשת בא) איתא" :ויהי ביום דבר ה' אל משה,
למשה הוי קרי ולא לאהרן ,אלא אהרן נוטה אוזן ושומע ...ובסגנון
אחר מבואר במכילתא (מסכתא דפסחא פ"ג) :כשהיה משה מדבר
היה אהרן מטה אזנו לשמוע באימה ,ומעלה עליו הכתוב כאילו
שומע מפי הקב"ה.
מאידך מצאנו בחז"ל מקורות לכך שאהרן שמע את דבר ה' ממשה:
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בי

דבר ה' אל משה בארץ מצרים – אמר ר' יהודה בן בתירא י"ג דברות
נאמרו בתורה למשה ולאהרן ,וכנגדן נאמרו י"ג מיעוטין ,ללמדך
שלא לאהרן נאמרו ,אלא למשה שאמר לאהרן ,ואלו הן ...וכו' "ויהי
ביום דבר ה' אל משה בארץ מצרים"( .ספרא ריש ויקרא)
 ...מיעט את אהרן מדברות מצרים וכו' ,מיעט את אהרן מדברות
הר סיני וכו' ,מיעט את אהרן מדברות אהל מועד( .שם ,ספרא ריש
ויקרא)

המטה לתנין

⋅ מדוע נבחר דוקא מופת זה? ומהו התנין?

(שמות ז ,ט) ִּכי יְ ַד ֵּבר ֲאלֵ כֶ ם ּ ַפ ְרעֹה לֵ אמֹר ְּתנ ּו לָ כֶ ם מוֹ ֵפת
וְ ָא ַמ ְר ָּת ֶאל ַא ֲהרֹן ַקח ֶאת ַמ ּ ְט ָך וְ ַה ׁ ְשלֵ ְך לִ ְפנֵ י ַפ ְרעֹה יְ ִהי
לְ ַת ִּנין:
למה דוקא מופת זה ,מהו מסמל?

ֲארּום יְ ַמלֵ יל ִע ְמכֹון ַּפ ְרעה לְ ֵמ ַימר ָהבּו לְ כֹון ִּת ְימ ָהא וְ ֵת ַימר לְ ַא ֲהרן ַסב יַ ת
חּור ַמן ֲארּום ֲע ִת ִידין ּכָ ל ַדיְ ֵירי
ּוטלֹוק יָ ֵתיּה ֳק ָדם ַּפ ְרעה יְ ֵהי לְ ִחיוִ י ְ
חּוט ָרְך ְ
ְ
רּותי יַ ְתהֹון ֵהיכְ ָמא ִד ְׁש ָמ ַען
וח ְתהֹון ְד ִמ ְצ ַריִ ם ְּב ַת ְב ִ
ַא ְר ָעא לְ ִמ ְׁש ַמע ַקל ְצוָ ַ
וחת ִחוְ יָ א ּכַ ד ִא ְית ַע ְר ִטיל ִמן ֵׁשירּויָ א:
כָ ל ִּב ְריָ ָיתא יַ ת ַקל ְצוָ ַ
[כי ידבר עמכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ,ותאמר לאהרן קח את מטך וזרוק
אותו לפני פרעה יהי לנחש צפעוני ,כי עתידים כל יושבי הארץ לשמע קול צעקת
מצרים בשברי אותם ,כמו ששמעו כל הבריות את קול צעקת הנחש כאשר נעשה
ערום בתחילה].
מת"י מתבארת התשובה :פרעה היה כתנין – כנחש הקדמוני ,גם סופו יהיה כנחש הזה
שישבר ויורה יראת ה' לא רק לעצמו ,אלא לעולם כולו כנחש בזמנו.
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גי

מקור לתרגום זה לא מצאתיו מרוכז אך על הנחש יש קטעי מדרש כנ"ל:
...וקצץ רגליו של נחש ,ואררו מכל החיה ומכל הבהמה ,ופקד עליו
שיהיה מפשיט את עורו פעם אחת לשבע שנים בעצבון גדול.
(פרקי דר"א פי"ד)
...ששה קולן הולך מסוף העולם ועד סופו ואין קולן נשמע ,ואלו
הן ...ובשעה שהנחש מפשיט את עורו אין נשמע( ...פרקי דר"א פרק
ל"ד)
כמו"כ מצאנו קשר בין עונשו של הנחש למכת מצרים ,וכדלהלן:
על גחונך תלך – בשעה שאמר לו הקב"ה על גחונך תלך ,ירדו מלאכי
השרת וקצצו את ידיו ורגליו ,והיה קולו הולך מסוף העולם ועד
סופו .בא נחש ללמד על מפלתה של מצרים ונמצא למד ממנה,
שנאמר (ירמי'ה מ"ו) קולה כנחש ילך( ...בראשית רבה פרשה כ ,ח)

המכשפים והחרטומים ⋅ מי הם מכשפים אלו? ומה היתה אחריתם?

(שמות ז ,יא) וַ ִ ּי ְק ָרא ַ ּגם ּ ַפ ְרעֹה לַ ֲחכָ ִמים וְ לַ ְמכַ ּׁ ְש ִפים וַ ַ ּי ֲעשׂ ּו
גַ ם ֵהם ַח ְר ֻט ֵּמי ִמצְ ַריִ ם ְּבלַ ֲה ֵט ֶיהם ֵּכן:
מי הם המכשפים והחרטומים הללו?

ְּוק ָרא לְ חֹוד ַּפ ְרעה לְ ַחּכִ ַימיָ א ּולְ ַח ְר ַׁשיָ א וַ ֲע ָבדּו לְ חֹוד ִהינּון יֵ נִ יס וְ יִ ְמ ְּב ֵריס
קּוס ֵמיהֹון ֵהיכְ ֵדין:
ַח ְר ִׁשין ִד ְב ִמ ְצ ַריִ ם ְּבלַ ֲח ֵׁשי ְ
[וקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם יניס וימבריס בלהטי קסמיהם כן].
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בת"י מתבאר שמכשפים אלו הם יניס וימבריס הידועים לחז"ל ,16ומצאנום בדבריהם במקום
אחר ,בזמן שנתקבצו לעשות העגל:
וירא העם כי בושש משה – בא שש שעות ,נתכנסו ארבעים אלף
שעלו עם ישראל ,ושני חרטומי מצרים עמהם ,ושמותם יניס
וימבריס שהיו עושים לפני פרעה כל אותם כשפים ,כמו שכתוב
(שמות ז) ויעשו גם הם חרטומי מצרים( .תנחומא כי תשא יט)
ראה עוד אודתם כאן בהערה

פרעה יצא המימה

⋅ מדוע יצא פרעה אל היאור?

(שמות ז ,טו) לֵ ְך ֶאל ּ ַפ ְרעֹה ַּב ּב ֶֹקר ִה ֵּנה יֹצֵ א ַה ַּמיְ ָמה וְ נִ ַ ּצ ְב ָּת
לִ ְק ָראתוֹ ַעל ְשׂ ַפת ַהיְ ֹאר וְ ַה ַּמ ּ ֶטה ֲא ׁ ֶשר נֶ ְה ּ ַפ ְך לְ נָ ָח ׁש ִּת ַ ּקח
ְּביָ ֶד ָך:
לשם מה יצא פרעה המימה?
 .16מכשפים אלו היו בניו של בלעם הקוסם ,וכמבואר בילקו"ש (שמות קעו ,ה) "ויהי אחרי לכתם וישלח פרעה אל בלעם
הקוסם וינוס וימברוס בניו המכשפים וכל חרשי מצרים" ...וכן בת"י בפרשת בלק (במדבר כב  ,כב) על הפסוק "וַ ּיִ ַחר ַאף
"ּות ֵרין עּולֵ ימֹוי יֵ נִ יס
ּוׁשנֵ י נְ ָע ָריו ִעּמֹו :תרגםְ :
ֹלהים ּכִ י הֹולֵ ְך הּוא וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ַמלְ ַאְך יְ הֹוָ ה ַּב ֶּד ֶרְך לְ ָׂש ָטן לֹו וְ הּוא רֹכֵ ב ַעל ֲאתֹנֹו ְ
ֱא ִ
וְ יֵ ְמ ִריס ִע ֵמיּה" :ומכשפים אלו התגיירו ויצאו ממצרים והיו שותפים בבנית העגל כמבואר בתנחומא הנ"ל.
"אּלָ א ֵע ֶרב ַרב ָעלָ ה ִא ָּתם ַ -עם ֶא ָחד ָהיָ ה וְ לָ ׁשֹון
ובפרוט יתר בזוה"ק על הפסוק "וגם ערב רב עלה אתם" (כי תשא קצא) ֶ
יהם ָהיּו ֵאּלֶ הֶׁ ,שּכָ תּוב ָּב ֶהם (שמות ז) וַ ּיַ ֲעׂשּו גַ ם ֵהם ַח ְר ֻט ֵּמי ִמ ְצ ַריִ םֶׁ .ש ָרצּו לַ ֲעמֹד ּכְ נֶ גֶ ד
ַא ַחתֲ ,א ָבל ּכָ ל ְמכַ ְּׁש ֵפי ִמ ְצ ַריִ ם וְ כָ ל ַח ְר ֻט ֵּמ ֶ
נִ ְפלְ אֹות ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואּ .כֵ יוָ ן ֶׁש ָראּו ַהּנִ ִּסים וְ ַהּנִ ְפלָ אֹות ֶׁש ָע ָׂשה מ ֶֹׁשה ְּב ִמ ְצ ַריִ םָ ,חזְ רּו לְ מ ֶֹׁשהָ .א ַמר ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לְ מ ֶֹׁשה,
לֹוּה
בּור ְתְך ְּבכָ ל יֹום ,וְ יֵ ְדעּו ֶׁש ֵאין ֱא ַ
רֹוצים לְ ִה ְתּגַ ּיֵ ר .יִ ְיראּו גְ ָ
בּור ְתְך ֵהם ִ
אֹותםָ .א ַמר מ ֶֹׁשהִ ,רּבֹון ָהעֹולָ םּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש ָראּו גְ ָ
ַאל ְּת ַק ֵּבל ָ
ּוב ְׁשעֹות ַהּיֹום
ֹאׁשם יֹונֹוס וְ יִ ְמ ְּברּוסִ ,
אֹותם מ ֶֹׁשה .לָ ָּמה ָק ָרא לָ ֶהם ֵע ֶרב ַרב? ֶאּלָ א ּכָ ל ְמכַ ְּׁש ֵפי ִמ ְצ ַריִ ם ָהיּוְּ ,ובר ָ
ִמ ַּבלְ ָע ֶדיְך .וְ ִק ֵּבל ָ
אׁשית ֵׁשׁש ָׁשעֹות וָ ֵח ִצי ַעד
נֹוטה ַה ֶּׁש ֶמׁשֵ ,מ ֵר ִ
יהם ָּת ִמיד .וְ כָ ל ַה ְּמכַ ְּׁש ִפים ַהּלָ לּו ָה ֶעלְ יֹונִ ים ָהיּו ִמ ְס ַּתּכְ לִ ים ִמּכַ ֲא ֶׁשר ֶ
עֹוׂשים ּכִ ְׁש ֵפ ֶ
ָהיּו ִ
אֹותם ְמכַ ְּׁש ִפים ְק ַטּנִ יםִ ,מ ְּת ִחּלַ ת ֵּת ַׁשע וָ ֵח ִצי ַעד ֲחצֹות ַהּלַ יְ לָ ה...
אׁשית ֵּת ַׁשע וָ ֵח ִציֶׁ ,ש ַהיְ נּו ֵע ֶרב ַהּגָ דֹולּ .כָ ל ָ
ֵר ִ
"ּומה ָראּו ָה ְר ָׁש ִעים לַ ֲעׂשֹות ֵעגֶ ל? ֶאּלָ א וַ ַּדאי ֵהם ָהיּו ַה ְּמכַ ְּׁש ִפים ֶׁשל
וע"ע בתיקוני זהר (קמב ).בטעם הדבר שעשו את העגלָ :
יהם ,וְ ָראּו ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ָב ֶהם ַמ ָּמׁשּות ,וְ ָחזְ רּו ִעם מ ֶֹׁשה
ַּפ ְרעֹה ,יֹונֹוס וְ יַ ְמ ְּברּוס ְּבנֵ י ִב ְל ָעםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ָב ֶהם וַ ּיַ ֲעׂשּו כֵ ן ַה ַח ְר ֻט ִּמים ְּבלָ ֵט ֶ
יֹור ֶדת ְׁשכִ ינָ ה ,נֶ ֱא ַמר
יֹוד ַע ָּב ֶהם ֶׁש ֵהם ִמּגֶ זַ ע ַרעּ ,כְ ֶׁש ָהיְ ָתה ֶ
ּיֹוד ַע ּגְ לּויֹות וְ נִ ְס ָּתרֹותֶׁ ,ש ָהיָ ה ֵ
וְ ִק ְּבלּו ְּב ִרית ִמילָ ה ,וְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁש ֵ
ּומּׁשּום זֶ ה נָ ְטלּו ִקנְ ָאה ְּבלִ ָּבם ,וְ ָא ְמרּו קּום ֲע ֵׂשה
ֹלהי''ם ַההֹלֵ ְך לִ ְפנֵ י ַמ ֲחנֵ ה יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ֹלא ָא ַמר לִ ְפנֵ י ָה ָעםִ ,
ָּבּה וַ ּיִ ַּסע ַמלְ ַאְך ָה ֱא ִ
יהם ,וְ זֶ הּו יָ ַדע ׁשֹור קֹונֵ הּו וְ כּו'...",
ּומּׁשּום זֶ ה ָעׂשּו ֶאת ָה ֵעגֶ ל ְּבכִ ְׁש ֵפ ֶ
ֹלהים ֲא ֶׁשר יֵ לְ כּו לְ ָפנֵ ינּוּ ,כְ מֹו ֶׁש ָהיָ ה הֹולֵ ְך לִ ְפנֵ יכֶ םִ ,
לָ נּו ֱא ִ

וט

אראו תשרפ

קּוס ִמין ִעילַ וֵ י ַמיָ א ֵהי
ִאיזֵ יל לְ וַ ת ַּפ ְרעה ְּב ַצ ְפ ָרא ָהא נָ ֵפיק לְ ִמנְ טֹור ְ
חּוט ָרא ְד ַא ֲהרן
מּותיּה ַעל גֵ יף נַ ֲה ָרא ְּוב ַרם ְ
גֹוׁשא וְ ִת ְת ַע ַּתד לְ ָק ָד ֵ
ּכְ ַא ְמ ָ
ְד ִא ְת ֲה ִפיְך לְ ִחיוֵ י ִּת ֵיסב ִּב ָידְך:
[לך אל פרעה בבוקר הנה יוצא לשמור קסמים על המים כמו מכשף ,ונצבת
לקראתו ,ואת המטה של אהרן שנהפך לנחש תיקח בידך].
ת"י מבאר שפרעה מכשף היה וכנאמר בנביא (יחזקאל כט ,ג) שפרעה אמר שהוא ברא בכשפיו
"הנְ נִ י ָעלֶ יָך ַּפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם ַה ַּתּנִ ים ַהּגָ דֹול ָהר ֵֹבץ ְּבתֹוְך יְ א ָֹריו ֲא ֶׁשר
את עצמו ואת היאור ִ
17
יתנִ י" לכן היה יוצא כל בוקר המימה לחזק היאור שכביכול ברא
ָא ַמר לִ י יְ א ִֹרי וַ ֲאנִ י ֲע ִׂש ִ
בקסמיו.
מקור לכך מצאנו בחז"ל:
הנה יוצא המימה וגו' – אמר אביטל ספרא משמיה דרב ,פרעה שהיה
בימי משה אמגושי היה ,שנאמר" :הנה הוא יוצא המימה" וגו' (מועד
קטן יח.).

ויפן פרעה

⋅ לאן פנה? ומדוע סיפרה לנו זאת התורה?

(שמות ז ,כג) וַ ִ ּי ֶפן ּ ַפ ְרעֹה וַ ָ ּיבֹא ֶאל ֵּביתוֹ וְ לֹא ׁ ָשת לִ ּבוֹ ַ ּגם
לָ זֹ את:
מהו ויפן? ממה ולאן פנה (הלא נאמר 'ויבוא אל ביתו')?
 .17עיי"ש במלבי"ם שביאר ענין זה" :המצרים היו מאמינים שהיאור – נילוס ,הוא קדוש ,ושהתנינים הגדולים שבו ,יש בהם
אלהות ,ושיש תנים אחד הגדול מכולם שהוא מושל על כולם והוא ברא את עצמו ואת היאור ,והמשיל אליו את פרעה בכחו,
שהוא יש לו בארץ הכח עצמו שיש להתנים ביאור ,וע''כ קראו בשם התנים הגדול ,שהוא רובץ בתוך יאוריו שהיאורים כולם
ומה שבם שייך אליו ,והוא מתפאר שהיאור הוא שלו כי הוא בראו ,וכן שעשה את עצמו ,עם היאור שבו תלוי אושר ארץ
מצרים( :מלבי"ם באור הענין)
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צֹורכֵ יּה וְ ָעאל לְ ֵב ֵיתיּה וְ לָ א ַׁשוֵ י לִ ֵּביּה לְ חֹוד לְ ַמ ְח ָתא ָדא:
וַ ֲע ַבד ַּפ ְרעה ְ
[ועשה פרעה צרכיו ,ויבא אל ביתו ,ולא שם לבו גם למכה זאת]
בת"י מבואר שויפן זה לשון נקיה לעשיית צרכיו ,וכמש"כ רש"י לעיל (ז ,טו; והוא מהתנחומא

וארא יד) "הנה יוצא המימה לנקביו ,שהיה עושה עצמו אלוה ואמר שאינו צריך לנקביו,
ומשכים ויוצא לנילוס ועושה שם צרכיו".
והטעם שסיפרה לנו התורה שפרעה עשה צרכיו ,ביאר האגרא דכלה שה' אמר למשה שיצא
לקראת פרעה ויתייצב שם באופן שלא יוכל פרעה לעשות צרכיו בפניו ,ומדבריו של משה
החל הויכוח עם פרעה ,שבמהלכו נהפכו המים לדם ,ותהום כל מצרים ,ונתקבצו סביב פרעה
החרטומים והמון רב ,ופרעה עודנו עומד שם והעמיד עצמו והשהה את נקביו עד שלא היה
יכול להתאפק זמן רב ,ועשה צרכיו בפני רבים ונתבזה ,וזהו שאמר הכתוב "ולא שת לבו גם
לזאת" כלומר מלבד לעצם מכת דם ,גם לביזיון שאירע לו שם.

כל מגפותי אל לבך

⋅ איזה מכה נשלחה אל הלב?

(שמות ט ,יד) ִּכי ַּב ּ ַפ ַעם ַה ֹ ּזאת ֲאנִ י ׁשֹלֵ ַח ֶאת ָּכל ַמ ֵ ּגפ ַֹתי ֶאל
לִ ְּב ָך ּו ַב ֲע ָב ֶד ָיך ּו ְב ַע ֶּמ ָך ַּב ֲעב ּור ֵּת ַדע ִּכי ֵאין ָּכמֹנִ י ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץ:
מה הן המגפות שנשלחו אל הלב? לאיזו מכה הכוונה?

ַארּום ְּבזִ ְימנָ א ָה ָדא ֲאנָ א ַׁשלַ ח ַמ ְח ָּתא לָ ְך ִמן ְׁש ַמיָ א וְ ָת ֵתיב יַ ת ּכָ ל ַמ ֲח ַתי
ִד ְמ ִח ָיתְך לְ לִ ָּבְך ְּוב ַע ְב ָדְך ְּוב ַע ָמְך ְד ִמן ֳק ָד ַמי ַהוָ ון ִמ ְׁש ַּתלְ חּון וְ לָ א ִמן
יּותא ִד ְבנֵ י נְ ָׁשא ְּבגִ ין ְד ִתנְ ַדע ֲארּום לֵ ית ְד ָד ַמי לִ י ְבכָ ל ַא ְר ָעא:
ַח ְר ְׁש ָ
[כי בזמן הזה אני שולח מכה אליך מן השמים ,ותשיב את כל מכותי אשר
הראיתיך אל לבך ובעבדיך ובעמך ,כי ממני היא משתלחת ולא מכשופי בני
אדם ,למען תדע כי אין דומה לי בכל הארץ].

זי

אראו תשרפ

בניגוד לרש"י שכתב שהרמז הוא למכת בכורות הרחוקה ,18בת"י מתבאר שהמכה המדוברת
היא מכת ברד הבאה מן השמים [וכלשונו( :בפסוק יח) 'מאוצרות שמייא'] ,ולא מן הארץ ששם
שולטים גם מכשפים ,וכי היא כזו שלא היתה עדיין בעולם ,ובניגוד לכללי הטבע מורכבת
היא מאש ומים יחדיו( ,וע"פ תושבע"פ נוספו לה אף אבני אלגביש) ,מכה זו תכניס ללבו של פרעה
שגם המכות הקודמות מהקב"ה הם ולא ע"י מעשי בנ"א – משה ואהרן.
לא מצאתי אסמכתא רחבה לפירוש זה בחז"ל:
את כל מגפותי – מגפתי כתוב שלא נידון אלא במקצת מכות ,אם
כן מה ת"ל "את כל" מלמד ששקולה מכת ברד כנגד עשר מכות.
(מדרש הגדול הובא בתו"ש ל"ז ועיין בעמ' קלד שם).

הירא את דבר ה'

⋅ האם זה אדם מסוים? ואם כן מיהו?

(שמות ט ,כ) ַה ָ ּי ֵרא ֶאת דְּ ַבר יְ הֹוָ ה ֵמ ַע ְב ֵדי ּ ַפ ְרעֹה ֵהנִ יס ֶאת
ֲע ָב ָדיו וְ ֶאת ִמ ְקנֵ ה ּו ֶאל ַה ָּב ִּתים:
הירא בלשון יחיד מורה על אדם מסוים ,מיהו הירא הזה?

ִאיֹוב ַד ֲהוָ ה ָד ִחיל ִמ ִּפ ְתגָ ָמא ַדיְ יָ ֵמ ַע ְבדֹוי ְד ַפ ְרעה ּכְ נַ ש יַ ת ַע ְבדֹוי וְ יַ ת גֵ יתֹוי
לְ גֹו ֵב ָיתא:
[איוב שהיה ירא מדבר ה' מעבדי פרעה הכניס את עבדיו ,ואת מקנהו לתוך הבית].
ע"פ מסורת חז"ל היה זה איוב שהיה ירא את ה' והניס את מקנהו לביתו .כמובן שמסורת זו
מתנגדת במידה מסוימת לאגדה המשיבה כיצד לפרעה נשארו סוסים למרכבות לרדוף אחר
בנ"י כשיצאו ,הלא מתו כל הבהמות במכת דבר? אלא מהירא את דבר ה' לקחם (עיי"ש שמות יד ,ז
 .18עיין במהרש"א ובספרו של ר' ֶהעשל (חנוכת התורה) והחיד"א (נחל קדומים) שאומרים ,שברש"י היה כתוב מ.ב .שקולה
כנגד כל המכות ...והבחור הזעצר פתח את הר"ת למכת בכורות .ואולם במהר"ל ביא"ד רש"י שהאמור הוא על מכת בכורות
דוקא .ובכלי יקר ,והחזקוני ,והשפתי חכמים בשם ר"ת ,פירשו שהכוונה למכת ברד שפגעה בכל מה שהבּכיר וזה הכוונה
מכת בּכורות עם ּכ דגושה .והאברבנל גרס מכת בצורות – מכה שהביאה עליהם בצורת ,והיא מכת ברד.

  פניני תרגום יונתן

חי

ברש"י) ובפשטות נראה שהיו הרבה סוסים מהרבה יראים ,ואולי איוב היה עשיר והיו לו אורוות
סוסים רבים ומשם לקחם פרעה( ,ומדוקדק גם מדוע מתקן ת"י במקום "הבתים" – שפרושו הרבה – הבית).
הירא את דבר ה' – תני ר' ישמעאל איוב מעבדי פרעה היה ומגדולי
פמליא שלו היה ,הדא הוא דכתיב הירא את דבר ה' וגו' וכתיב ביה
(איוב א ,ח) "איש תם וישר ירא אלוקים וסר מרע" (ירושלמי סוטה
פ"ה ה"ו).
הירא את דבר ה' מעבדי פרעה  -זה היה איוב( ...19מד"ר וארא יב ב
וכ"ה בזה"ק בא דף לד .ובשלח דף נג).

ואשר לא שם לבו אל דבר ה'

⋅ מיהו אדם זה?

(שמות ט ,כא) וַ ֲא ׁ ֶשר לֹא ָשׂ ם לִ ּבוֹ ֶאל דְּ ַבר יְ יָ וַ ַ ּי ֲעזֹ ב ֶאת
ש ֶדה:
ֲע ָב ָדיו וְ ֶאת ִמ ְקנֵ ה ּו ַּב ּ ָ ׂ
ואשר לא ירא בלשון יחיד מורה על אדם מסוים ,מיהו אדם זה?

ּוׁש ַבק יַ ת ַע ְבדֹוי וְ יַ ת גֵ יתֹוי ְּב ַח ְקלָ א:
ִּובלְ ָעם ְדלָ א ַׁשוֵ יּה לִ ֵּביּה לְ ִפ ְתגָ ָמא ַדיְ יָ ְ
[ובלעם שלא שם לבו לדבר ה' הותיר את עבדיו ואת מקנהו בשדה].
כנתבאר לענין איוב שהיה ירא והכניס את מקנהו לתוך הבית ,בלעם לא שם לבו לדבר ה',20
ושניהם כנראה היו עשירים עם הרבה סוסים ועבדים ,כי אחרת לא מסתבר שהמכה פגעה
רק בבלעם כי אין זו מכה למצרים אם לא שהוא היה עשיר גדול ...ואין ידוע מקורו של ת"י.21
 .19ועיי"ש בעץ יוסף על המד"ר שכתב שלאו דוקא איוב לבדו ,אלא איוב וכל הנמשכים אחריו שהיה מורה להם דרכי יראת
ה' ,קרי להו איוב.
 .20אודות מעללי בלעם במצרים ראה בילקו"ש (פרשת שמות קסח) בשם 'דברי הימים דמשה' שבלעם הוא לבן שירד
למצרים ,והיה מיועצי פרעה בעצת השיעבוד בבנ"י( ,ב"ר פ"א ס"ט) ולאחר מיכן מלך בארץ קדם ,עד שכבשה משה כשמלך
בארץ כוש ,וחזר בלעם למצרים עם שני בניו והם ינוס וימברוס שלבסוף התגיירו ויצאו ממצרים ועשו את העגל ,ולבסוף
התלוו לבלעם אביהם בפרשת בלק .ראה לעיל אודתם בהרחבה.
 .21ואכן במד"ר שפירש שהירא את דבר ה' זה איוב ,את המשך הפסוק – "ואשר לא שם לבו" פירש שזה פרעה ועמו.

טי

אראו תשרפ

טרם תיראון

⋅ מהו טרם תיראון?

(שמות ט ,ל) וְ ַא ָּתה וַ ֲע ָב ֶד ָיך יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ֶט ֶרם ִּת ְירא ּון ִמ ּ ְפנֵ י
יְ יָ ֱאל ִֹהים:
מהו טרם תיראון?

וְ ַאנְ ְּת וְ ַע ְב ָדְך ַחּכִ ִימית ֲארּום ַעד לָ א ִת ְפ ְטרּון ַע ָמא ְּתהֹון ַד ֲחלִ ין ִמן ֳק ָדם
להים:
יְ יָ ֱא ִ
[ואתה ועבדיך ידעתי כי עד שלא תשלחו העם ,תהיו יראים מפני ה' אלוקים].
על ביאור המילה "טרם" בכלל ,ובפרט כאן ,יש חלוקי דעות י"א טרם – עדיין לא( ,רש"י) י"א
טרם  -קודם (ראב"ע) המשותף ביניהם שהיראה קימת עד סור המכה ואח"כ פגה ואיננה,
והמטרה כביכול שיראת ה' תישאר בלבם גם בסור המכה ,וכן גם דעת חז"ל.
פרושו של ת"י מיוחד במינו ,אינו קושר "טרם" עם תיראון ,ואינו מבאר ש"טרם" בא לשלול
את "תיראון" דהיינו :עדיין לא "תיראון" ,או לחייב את "התיראון" ולהגבילו בקודם ,דהיינו
קודם תיראון ולא אח"כ .אלא ת"י מבאר :שטרם רומז על דבר שהמשכו חסר :כי טרם – עד
לא (עד ש') עד שתשלחו את העם ,אתם תחיו בפחד המכות מפני אלוקים.
כלומר היראה אינה מטרה לעתיד מצרים ,וכביכול לא נדרש מהמצרים יראת אלוקים בעתיד
הרחוק ,אלא היראה היא אמצעי לשלח את ישראל ,ואם תשלחו תפטרו מכל הפחד הזה ,ועד
שלא תשלחו לא תצאו מהפחד הזה.
באור בחז"ל בכיוון זה לא מצאתי.

