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מטתך ובבית עבדיך ובעמךפ"ז פכ"ח כתיב ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל 
ובתנוריך ובמשארותיך וסמיך ליה כתיב ובכה ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים, ולכאו' משמע דמדכפל
הכתוב תוכן ההתראה ב"פ ע"כ דברישא התרה בו שיעלו הצפרדעים בבתי מצרים והדר הכי התרה בו שיעלו
הצפרדעים אף ע"ג גופן ואפי' בתוך מעיהן ולפיכך חזר הכתוב ושנה לכתוב ובכה ובעמך ובכל עבדיך יעלו
הצפרדעים דדרשו ע"ז חז"ל דבכה משמע בתוכך דאילו מהתראה קמא לא הוה ידעינן לה כיון שהצפרדעים
פחדניות הם ואף אם נעשה מופת שיגיעו בהמוניהם לבתי מצרים עדיין לא נגזר לשנות טבען עד הקצה האחרון
ולהגדיל המופת שיעלו אף על גופותיהן של המצרים כיון שפחדניות הם ועל כן שנה הכתוב בהתראת משה

דהמכה תמשול אף בגופן ממש.
אלא דאכתי צ"ב למה חילקן הכתוב לשני מאורעות נפרדים וכפל ההתראה בשביל כך דהא שפיר הוה
מצי למכתב ברישא ובכה בה' דמשמע בתוך גופך ולערבינהו ולתנינהו בהדי על מטתך ועמך, עוד יל"ע דהא
מצינו בשמו"ר וכן הוא בסוטה י"א א' שדרשו ז"ל מן הכתוב ובכה ובעמך דמדהקדים פורענות פרעה לעמו ע"כ
שהוא נפרע תחילה מן הצפרדעים קודם לעמו וטעמא דמילתא משום שהוא היה בעצה תחילה דכתיב שמות פ"א
פ"ט ויאמר אל עמו, ולפ"ז י"ל דשמעינן מהכא עוד דלפיכך הקדים פורענות עמו לעבדיו כיון שהם היו עמו
באותה עצה דכתיב ויאמר אל עמו ואילו עבדיו לא כתיב דרק לבתר הכי נצטרפו לגזרתו וא"ש לפ"ז למה

פורענות העם קדמה אל העבדים.
אלא דיעוי' במהרש"א שם שהעיר בזה למה דרשו ז"ל דרשתם זו ממקרא בתרא דכתיב ובכה ובעמך ובכל
עבדיך ולא מייתי ממקרא קמא דכתיב ועלו ובאו בביתך, ותירץ שם דהלא המעיין בכתובים אלו יבחין כי במקרא
קמא סידר הפורענות בפרעה קודם לעבדיו ואילו עבדיו הקדים לעמו ואילו במקרא בתרא כתיב ובכה ובעמך
והדר הכי ובכל עבדיך, וע"כ צ"ל דממקרא קמא לא דרשו על שהיה בעצה תחילה משום שיש לומר דדרך הכתוב
לסדרן לפי טכסיסי המלוכה שהעבדים טפלין אצל המלכות דנמצא שאין המקרא מלמד על הסדר בפורענות אבל
במקרא בתרא דיתורא הוא ע"כ דלדרשה הוא בא ללמד על הסדר מי קודם למי וע"ז אמרו דפרעה נפרע בראש
כיון שהוא היה בעצה תחילה והדר הכי נפרעו מעמו כיון שנשתתפו עמו באותה עצה ולא עבדיו דאלו לקו

לבסוף.
העליה של גוף  על  איירי  ברישא  דאילו  באו"א  ותירץ  זו  בקושיא  הטורים שעמד  בבעל  יעוי'  מיהו 
הצפרדעים לבתים דבזה קדמו העבדים אל העם ואילו בקרא בתרא איירי על גוף הפורענות שטפסו הצפרדעים
ע"ג גופן ובתוכן כמו שדרשו ז"ל מדכתיב ובכה דמשמע בתוכך ובפורענות זו שינה הסדר כיון שבזו קדמה
פורענות העם אל העבדים, ולכאו' המעיין בפרשה זו יכמה ויכסוף להבין מה מורין שני פורעניות אלו ולמה

נשתנה הסדר בכל פורענות ופורענות, וה' יוליכנו בנתיבי האמת.
והנה יש לעמוד עוד על ביאור פרשה זו דהא מצינו בשמו"ר שדרשו ז"ל על הא דכתיב ועלו ובאו בביתך
דמשמע דהמעולות שבצפרדעים באו לבית פרעה ולאפוקי בתי עמו ועבדיו שלא הופיעו בהן המעולות כ"א
הצפרדעים השכיחות ביאורים דאילו המעולות נתייחדו לפרעה בלבד, ולכאו' דרשתם ז"ל מדכפל קרא לכתוב
ובאו דהוה מצי למיכתב ועלו בביתך א"נ ובאו לביתך ולמה נקט תרוייהו, או אפשר דדרשו כן מדכתיב בסיפא
דקרא יעלו הצפרדעים והכא לא כתיב דיעלו ויבואו כדכתיב בפורענות ראשונה, והדברים מתמיהין למה נשתנתה
לעמו פרעה  הושווה  בגופו  גם  שנפרע  באחרונה  ואילו  המעולות  את  פרעה  בה  שקיבל  ראשונה  פורענות 

בצפרדעים השכיחות ולא במעולות.
הכתוב בה  שהדגיש  מצינו  במעולות  פרעה  שנתייחד  ממה  לבד  ראשונה  בפורענות  דהא  יל"ע  עוד 
שממשלתה של המכה תופיע בחדרי המלך הפנימיים והמיוחדים אל המלך בלבד ורמז בה הכתוב אל המקומות
שהמלך מתייחד בהן בפ"ע כחדר משכבך ועל מטתך ואע"ג דמצינן למילף ליה מדכתיב בביתך ברישא מ"מ
הוציאן הקרא מן הכלל וללמד על הכלל כולו יצא דביתך דקרא אינו כולל חדרי שינה, ולפ"ז נמצא דביתך דכתיב
בסיפא דקרא בפורענות קמא דמסיים בה ובבית עבדיך ובעמך ואילו חדרי משכבך לא כתיב כברישא ע"כ משמע
דבפורענות קמא דאיירי בהגעת הצפרדעים לבתים ולא בעלייתן על גופן ודאי נתייחד פרעה בהגעתן לכל קצוות
ארמנותיו ואף לחדרי משכבו ובזה נתייחד פרעה יותר מהן כיון שהיה ראש לפורענות ישראל, ונמצא דלא בזו
בלבד נתייחד פרעה שנטל את המעולות שבצפרדעים אלא אף נתייחד בכך שהגיעו הצפרדעים אף לחדרי משכבו
מה שהוציאו הכתוב מן השאר, וכן אתה מוצא בשירתו של נעים זמירות ישראל פ' ק"ה שהוציאו מן הכלל
דכתיב שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם דמשמע דייחד את פרעה בחדרי מלכותו יותר מן השאר דהא עיקרא

דקרא מתייחד בהופעתן בחדרי מלכותו.
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והנה תוכן שני פורענויות הללו שחילקן הכתוב זמ"ז דמעיקרא עוסק בהגעתן לבתיהם ואחר מכן בטיפוסן
של הצפרדעים ע"ג גופן יל"פ דהלא מצינו שדרשו ז"ל שהיה פרעה עושה עצמו אלוה וסמכו כן על מקרא מלא
בנבואת יחזקאל פכ"ט פ"ג דכתיב הנני עליך פרעה מלך מצרים כו' אשר אמר לי יארי ואני עשיתני, ועוד מצינו
שדרשו ז"ל שהיה אומר שהיאר עולה ומתברך לקראתו, ועוד מצינו שדרשו ז"ל והובא ברש"י פ"ז פט"ו על הא
דכתיב הנה יצא המימה דפרש"י שם שהיה יוצא לנקביו והיה עושה עצמו אלוה ואומר שאינו נצרך לנקביו
ומשכים ויוצא ליאר לעשות צרכיו, ונמצא דעל ידי קיום היאר היה מגדיל עצמו לאליל הן מצד עצם קיומו של
היאר ועלייתו להשקות את מצרים והן מצד שהיה היאר משמש לו מקום מחבוא ומסתור לעשיית צרכיו שעי"ז

היה מוסיף לאלילותו עצמאות וגדולה.
ולפ"ז י"ל דהא דחילקן הכתוב לשני פורעניות מתפרש דודאי הפורענות בגופן מורה על השתעבדות
שנשתעבדו בגופן של ישראל הן ברדייתן במכות וכדו' והן ממה שדרשו ז"ל בשמו"ר צפרדעים למה הביא עליהן
לפי ששלחו את ישראל להביא להן שקצים ורמשים לאכילה לפיכך הביא עליהן ריבוי של שקצים, ולהאיר עומק
דברי חז"ל נראה לומר דלפיכך נכנסו הצפרדעים לתוך מעיהן בעודן חיות להענישן מדה כנגד מדה על אותן

צפרדעים שהשביעו בהן מעיהן מאותן צפרדעים חיות שצדו להם ישראל.
של הסבל  מעצם  לבד  בבתיהן,  שעלו  קמא  דפורענות  ענינה  הפורענויות  שני  דהוראת  לפ"ז  ונמצא 
קרקוריהן מ"מ כיון שעדיין לא לקו בהן בגופן ממש א"כ אין עיקר הוראתה להתעלל בהן בסבל שעשו לישראל
כ"א לשבר את אליליהן שהוא פרעה (והיאר) דהלא מצינו שפרעה אמר לי יאורי ואני עשיתיני ועוד שע"י עצם
היאר גידל עצמו במה שסיפר כי המים עולין לקראתו, וע"ז י"ל שנפרע ממנו ה' שהיאור יעלה צפרדעים לקראתו
ויתברך בגללו - קרי בשבילו ולא בצפרדעים רגילות כ"א במשונות משל היאר ומעולות מהן שקיבץ לשם ה'

מכל מימות שבעולם כדאי' באברבנאל.
ועוד י"ל דלכן נתייחד פרעה בפורענות ראשונה של זו המכה אף במה שעלו לחדר משכבו ומטתו די"ל
דזה מורה על מקומו המיוחד של המלך שבו אין איש רואהו שאין אדם נכנס למקומות מיוחדים אלו וזה להזכירו
על שעשה עצמו אלוה על היאר לפיכך הראהו ה' כי היאר שליט עליו ומגרה ומשריץ עליו צפרדעים שנא' ושרץ
היאר צפרדעים, ולא זו בלבד אלא לרמוז לו כי כשם שאתה הגדלת עצמך על היאר ע"י שנשתמשת בו וייחדת
ע"י צפרדעיו במקום האישי וישפילך  עליך  ישלוט  ה"נ היאר  רואך  איש  צרכיך בשעה שאין  אותו לעשיית 
והמיוחד שלך (והמתוקן לך לעשיית צרכיך) ולפיכך ציין הכתוב חדר משכבך, ושמא משכבך רומז לעשיית
צרכים דאל"כ הא כבר כתיב מטתך ואיני יודע שהוא בחדר משכבך, [וכעין זה כבר דרשו ז"ל בשמו"ר על הא

דכתיב בתהילים צפרדע ותשחיתם לומר שהיתה מסרסתן ודו"ק].
ולהאמור נמצא דכיון דחילק הכתוב שני הפורעניות זו מזו ע"כ שהן באין להורות בראשית על ביעור ע"ז
דעיקרה כלפי פרעה שעשה עצמו אלוה על היאור וע"י היאר עשה עצמו אלוה על עמו לפיכך לקה בו יותר מעמו
בין במעולות ובין במקומות שלא לקו עמו כגון חדר משכבך ומטתך, ואע"ג דבפורענות שניה כתיב ובכה דהיינו
עליך ובתוכך וממילא משמע שהיו אף על המיטות מ"מ זה אירע רק בפורענות השניה דהיא היתה לאחר מכן
וכמש"נ בסמוך, או אפשר דאצל עמו לא עלו על המיטות בפ"ע כ"א שהגיעו אליהן רק ע"י שטיפסו על המצרים
וכשנכנסו המצרים למיטתן ממילא נמצאו צפרדעים במטותיהן כדי לקיים את ייחודיותו של פרעה במאי דכתיב
ועל מטתך דמפשוטו של מקרא משמע דרק אצלו היה מצב בפ"ע של קיום צפרדעים במיטות אף בלי שטיפסו
על גופו, [מיהו משארותך ותנורך דנקט קרא לשון יחיד אין לומר דרק אצל פרעה נתקיים כן דכיון דהפסיק הענין

בעבדיו ועמו א"כ י"ל דקאי אכולהו].
ולהאמור א"ש נמי למה נסמכה מכת צפרדע לדם דכיון שלא באה לפרוע כ"א מעבודה זרה על שעשה
פרעה עצמו אלוה, א"נ שעשו מן היאר אלוה לפיכך גירה בהן צפרדעים מן היאר על דרך זה שהע"ז עצמה
חובטת בעובדיה ולפיכך נסמכה לדם דאחר שהמית ה' את אליליהן שהוא היאר - הפכו לחיי החיים לחבוט

בעובדיו.
ואל תתמה דאם בא לפרוע מפרעה שעשה עצמו אליל על היאר א"כ למה דרשו ז"ל שפתח בדם תחילה
וכנ"ל שהוא ראש מפרעה  לא התחיל בצפרדע שנפרעה  ולמה  אליליהן  מכה  ומעיקרא  כיון שהוא אלהיהן 
לאליליהן, זה ודאי אינה קושיא כיון שכל התפארותו והתגדלותו במצרים היתה מחמת היאור שעל ידי קיומו של
היאור היה אומר שהוא מתברך לרגליו והיינו שסיפר הכתוב שהיה אומר לי יאורי ואני עשיתיני וכל זה על ידי
קיום היאור שעל ידו היה מחביא עשיית צרכיו בתוכו, ולכן נמצא שאף שגידל עצמו על היאור מ"מ אין כדאי
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בשביל זה להקדים את צפרדע כיון שסו"ס פרעה טפל אל היאור כיון שכל גידולו מחמתו, ועוד שבפועל היאור
היה משביר חיים לכל הארץ וודאי שהוא ראש וראשון לכל דבר שבטומאה ולפיכך לקה היאור תחילה ע"י שמת

בדם הוא וכל יצוריו.
עוד י"ל דקושיא מעיקרא ליתא שהרי מכת דם היתה נעשית לעיני פרעה ועבדיו וכיון שאתה ממית את
היאור שהוא אליליהן שוב בטל ממילא פרעה אליליהן שהרי כל התפארותו ביצירת היאור לומר לי יאורי ואני
עשיתיני ואם מת היאור בטלה חשיבותו של המתפאר עליו, וא"ש למה נצטווה משה להכות היאור ע"י אהרן
בדוקא לעיני פרעה ועבדיו כדי להשפיל שני אלילים בבת אחת, שו"ר בשמו"ר פ"ט אות ט' למה לקה היאור
תחילה מפני שפרעה ומצרים עובדים ליאור ולפ"ז לק"מ דודאי ראוי להקדים מכת דם כיון שאף פרעה שעשה
עצמו אליל על היאור היה עובד לו וכמה חוכא יש במשתחוה למעשה ידיו שהרי היה אומר אני עשיתיו ליאור

ולעצמי, אכן כל דרך עובדי ע"ז כן ואכ"מ.
ולהאמור א"ש למה בפורענות ראשונה הקדים הקרא פורענות עבדיו לעמו ובסיפא הקדים פורענות עמו
לעבדיו דהרי דרשו ז"ל מפורענות בתרא דמדכתיב ובכה ברישא ילפינן שהוא לקה תחילה משום שהיה בעצה
תחילה דכתיב ויאמר אל עמו, ועפ"ז ודאי י"ל שבכלל דרשתם ז"ל לרמוז אף לגבי קדימת עמו לעבדיו די"ל
דסו"ס הן נטלו עמו בעצה תחלה דהרי לא כתיב ויאמר אל עבדיו כ"א אל עמו ולפיכך עמו לקה קודם לעבדיו
וא"כ צ"ע למה ברישא הפכן הכתוב, וע"ד הנ"ל מיושב שפיר דאילו פורענות קמא עוסקת בפורענות מן פרעה
שעשה עצמו אלוה ולכן כלפי זה הוא היה בראש הלוקין וכולן טפלין אגביו בעונש זה שיתמלא כל רכושן וגבולן
בצפרדעים וודאי שבכלל הנטפלין אליו קרובין וראויין העבדים להיות טפלין לגבי המלך טפי מן העם שאינם
משרתין אותו תמיד, ורמז לזה בפתיחת המכה שאמר לו משה הנה אנכי נגף את כל גבולך בצפרדעים דמשמע
דמילוי כל גבולך בלשון יחיד לרמוז שמחמתך אני ממלא את כל קצוות הממלכה בצפרדעים מן היאר להראות כי
לא אתה שליט על היאר כי אם להיפך שהוא השליט עליך ועל ידו אני מגרה בך מזיקין אלו והיות ואין מלכות
בלי עבדים ואין מלך בלא עם לפיכך בסדר הראשון הוקדם פרעה שהוא האליל עצמו לגבי עבדיו שהם טפלין
אגביו ואילו עבדיו הוקדמו לעמו מחמת שהעם אינם טפלין למלך כטפלות העבדים שהתבטלות העבדים היא

בתכלית דלפיכך אמרו דכל מה שקנה עבד קנה רבו ופשוט.
ומורה מתייחסת  יותר  שפורענותן  שם  על  לעמו  והקדמתן  עבדיו  בהענשת  לו  דרמז  לומר  יש  ועוד 
לפורענות מן האליל עצמו דאלו עבדיו הם הם הנזכרין במכת דם דכתיב שם ויך את המים אשר ביאר לעיני פרעה
ולעיני עבדיו דרצה ה' להשפיל את אליליהן ואת מלכות פרעה בפרט דאין פרעה נעשה לאליל אלא בגין היאר
שהיה אומר לי יאורי ואני עשיתיני ולפיכך סדר הפורענות בהלקאתו של היאור היא לעיני פרעה ועבדיו ביחד

דהעבדים הן מציאות אחת עם פרעה.
עוד מבואר שפיר לפ"ז למה סיים הקרא בפורענות השניה דבך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים דלמה
נקט תיבת כל על העבדים ולא על העם, ועל כרחך דודאי היו יוצאי דופן בתוך העם שלא נענשו שהרי העונש
הגיע לכל אחד לפי מידת רדייתו וודאי היו מצויין בעם כאלו שלא רדו בישראל ולאפוקי עבדיו דכולן לקו ולא
נשאר אחד ואף בני השפחות בכלל וטעמא כיון שלקיית העבדים היא הוראה על לקיית גוף הממלכה ונמוסין
- הוענש נמי והדבר מתייחס אל המלך בעצמו ולפיכך כשם שהוענש המלך במעולות ובחדר משכבו  שלה 
בפורענות על כל קצוי מלכותו לכלול כל עבדיו ללא יוצא מן הכלל, משא"כ כלפי לקיית העם ששייכותן למלך

חיצונית מחמת מגוריהם במדינתו לפיכך לא לקו כולם כ"א כל אחד לפי המגיעו בהשתעבדותו בישראל.
מיהו בפורענות השניה שעוסקת בהתעללות הצפרדעים בגופן של המצרים עד שדרשו ז"ל דאפי' בתוך
גופן נכנסו צפרדעים ולא רק על גביהן ודרשו כן מדכתיב ובכה דמשמע בתוכך, ע"ז י"ל דלפיכך הוקדמו בכאן
עמו לעבדיו דכיון דסוג פורענות זו מורה על מדה כנגד מדה במה שנתעללו בגופן של ישראל הן ברדייתן
בעבודה והן ברדייתן להתענג על כל מיני אכילות שקצים ורמשים שצדו להן ישראל לפיכך נפרעו הצפרדעים
ונכנסו לתוך מעיהן, וא"כ א"ש דלגבי זה ודאי ראוי להקדים פורענות העם לעבדים כשם שיש להקדים כאן
פורענות פרעה אל העם שהרי דרשו ז"ל מדכתיב ובכה ובעמך דלמה לקה פרעה תחילה משום שהיה בעצה
תחלה דכתיב ויאמר אל עמו וא"כ מאותו הטעם ראויין העם להיות קודמין בפורענות לגבי העבדים שהרי הם

שנזכרו באותה עצה ולא העבדים וכנ"ל.
יעלו הצפרדעים בה"א הידיעה דמשמע כיון שסיים הקרא בתיבת  י"ל דלא דבקו בגופו המעולות כברישא 
הצפרדעים הרגילות והשכיחות ביאר דהא לא כתיב כאן ובאו כברישא, וטעמא דמילתא כיון שעיקר פורענותן
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של אלו המעולות נסבבה על שעשה עצמו אלוה ולא באו להיפרע מהן על גוף הרדייה בעם ישראל, ובאמת לענין
זה אין טעם לייחד לפרעה צפרדעים מיוחדות יותר מאשר עמו דאדרבה הרי נוגשי פרעה היוו את גוף ההתעללות
טפי מפרעה ואילו בעצה עצמה הרי נשתוו לו אלא שהוא היה בעצה תחילה ולכך לקה תחילה אבל באיכות
הלקייה לקו כולן בשוה באותן צפרדעים, משא"כ בפורענות ראשונה דעל שעשה פרעה עצמו אלוה על היאר
לקה הוא וכל ממלכתו ולפיכך שפיר נתייחד בצפרדעים מעולות ונתייחד אף בהופעתן בחדריו המיוחדים מה
שלא נזכר אצל העם וכנ"ל, שו"ר בשמו"ר פרשה י' אות ב' שדרש בצפרדע על שעשה פרעה עצמו אלוה ואורו

עיני.
עוד מיושב לפ"ז למה בגמ' סוטה י"א א' דרשו ז"ל למה לקה פרעה תחילה מדכתיב ובכה והדר בעמך
ותירצו משום שהתחיל בעצה תחילה, וצ"ב למה דרשו מפסוק בתרא ולא מפסוק קמא דכתיב ועלו ובאו בביתך,
ולהאמור יש ליישב דאילו אקרא קמא לק"מ דשפיר ידעינן דכיון דציין הקרא פורענות מיוחדת לפרעה במה
שיקבל את המעולות ועוד שיופיעו אצלו בחדרים הפנימיים מה שהושמט מעמו א"כ שפיר ידעינן דבגין שעשה
עצמו אלוה נתייחדה הכאתו בכל אלו, ועל דרך זה מרווח שפיר נמי למה ראוי שיקדום פרעה בהופעת הצפרדעים
קודם לעמו דהא בהא תליא, משא"כ בקרא בתרא דעוסק בפורענות בגופן של המצרים וע"ז מדדו להן לפי מה
שנפרעו ברדיית גופן של ישראל א"כ שפיר תמהו חז"ל למה הוקדם פרעה בלקייה זו לעמו דבשלמא בפורענות
ראשונה כיון שעשה עצמו לאליל ראוי שתבוא השפלתו מן היאר ברישא אבל בפורענות שעלו בגופו למה יקדום

תחילה לעמו כיון שהעם ביצע את הרדייה בפועל, וע"ז תירצו משום שהוא היה בעצה תחילה ודו"ק.
ונמצינו למדין מדברי חז"ל ובהשלמת הדברים דלעיל דשני סדרי מכות הביא עליהן ה' בזו המכה והכל
בסדר נורא ומופתי שאין כמוהו כי הילכו הצפרדעים כגדודים גדודים של צבא וכדדרשו ז"ל שהיו הולכין נחילין
נחילין ובתחילה היו הולכות היישר לבית המלוכה ולא לבתי העבדים כ"א לבית ראש הממלכה שעשה עצמו
אלוה על היאר והוא פרעה וכ"ז בלי שנכנסין כלל לבתי אחרים ואחר מכן לבית משכבו ואחר מכן על מטתו והכל
כסדר שצוה משה זה אחר זה, [ולפ"ז מיושב שפיר למה כפל הקרא בחדר משכבך והדר ועל מטתך, די"ל דכ"ז
כדי להכיר ולהגדיל המופת שלא יעלו הצפרדעים למיטתו עד שיתקבצו כל הצריכין להגיע אליו ואחר מכן
שגמרו להמתין לחבריהן עלו על מיטתו, וכן יל"פ כשעלו בביתו די"ל שהמתינו לחבריהן עד שיעלו בביתו ולא

נכנסו לחדר משכבו עד שמילאו את ביתו].
ואחר שנתמלאו כל בתי מצרים כסדר הזה ועדיין לא טיפסו על גופיהן כלל היו ממתינות לציווי ה'
בפורענות השניה להתחיל להיפרע בגופיהן ע"פ הסדר שבציווי והתחילו הצפרדעים הפשוטות לפרוע בגוף
פרעה ברישא והדר בעמו ולא בעבדיו כברישא, וטעם הדבר משום שהן היו בעצה תחילה שנא' ויאמר אל עמו
ורק לאחר שנפרעו מעמו חזרו ונפרעו מעבדיו כיון שעמו היו בעצה תחילה, וכ"ז להורות על הסדר ההפוך מן
הפורענות הראשונה שלא יאמרו כי דרך מקרה הוא שעלו לבתי עבדיו ברישא קודם לעמו כ"א שעשו ע"פ
שליחותו ית' וברצותו מקדימין הצפרדעים את העבדים לעם וברצותו מקדימין את העם לעבדים והצד השוה
שבשניהם שפרעה ראוי לקדום לכולן ברישא, ודו"ק בה והפך בה דכולה בה כי ה' הוא מלך על כל העולם ובכל

עושה הקב"ה שליחותו ומבלעדיו ית' לא ירים בעל חי את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים.
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