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 ]יב[

ת ֹאֹתַתי ְואֶ  ַוֲאִני ַאְקֶׁשה ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ְוִהְרֵּביִתי ֶאת (ג) -) זפרק (

א ִיְׁשַמע ֲאֵלֶכם ַּפְרֹעה ְוָנַתִּתי ֶאת ָיִדי  (ד) מוְֹפַתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים: ְו

ְּבִמְצָרִים ְוהוֵֹצאִתי ֶאת ִצְבֹאַתי ֶאת ַעִּמי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 

י ֶאת ָיִדי ַעל ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ה' ִּבְנֹטִת  (ה) ים ְּגֹדִלים:ִּבְׁשָפִט 

  ִמְצָרִים ְוהוֵֹצאִתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמּתוָֹכם:

ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ה' ִּבְנֹטִתי ֶאת ָיִדי ַעל ִמְצָרִים מה בא הכתוב הבא ללמד: "ב

 "ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכםְוהֹוֵצאִתי 

 אז היה מצרים כי, 1הענין. 'כו פרעה לב את אקשה ואני) ה-גז, (

 שםה הרבה ולכן, ומסודרת כמתחומו כבודה היותר הממלכה

 ויפרסמו, ה' אני כי מצרים שידעו כדי, ומופתים אותות ברךית

, מתוכם ישראל בני את והוצאתי ,העולם לכל יתברך מציאותו

                                                 
ַּפְרֹעה ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ֹאֹתַתי ַוֲאִני ַאְקֶׁשה ֶאת ֵלב (ג) "[יב] על הפסוקים דלהלן  1

א ִיְׁשַמע ֲאֵלֶכם ַּפְרֹעה ְוָנַתִּתי ֶאת ָיִדי ְּבִמְצָרִים  (ד) ת מֹוְפַתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:ְואֶ  ְו

" יש ְצַרִים ִּבְׁשָפִטים ְּגֹדִליםְוהֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבֹאַתי ֶאת ַעִּמי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמ 

ויצאו  ,פתיםוומ תויהיו אותו ,כתיב שיקשה את לב פרעהכיון דכבר  ,לדקדק

ְוָיְדעּו ִמְצַרִים (ה) " מה הוא שחוזר ואומר ,ישראל ממצרים בשפטים גדולים

  ."םִּכי ֲאִני ה' ִּבְנֹטִתי ֶאת ָיִדי ַעל ִמְצָרִים ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוכָ 

הוצאה הלא היתה  דבאמת עיקר יציאת מצרים ,ומבאר המשך חכמה

והמדות הטמאות של מהדעות ו ,אלא יציאה מתרבות מצרים ,מהשיעבוד

כדי להוציא מישראל את טומאת  ,אותות והמופתיםולכן עשה ה'  ,מצרים

שינקם ה'  ,בתחלה כתוב שיצאו ישראל בשפטים גדולים ,לפיכך .מצרים

 המטרהעיקר ש ,ולאחר מכן חוזר ואומר ,מהמצרים על שיעבוד ישראל

שעל ידי האותות ידעו  ,והיינו ,מתרבות מצרים ישראל אתיבאותות היא יצ

כי מצרים היתה  ,ועל ידי זה גם ישראל ידעו את ה' ,מצרים כי אני ה'

הם יפרסמו את  ,וכשידעו מצרים את ה' ,מלכה הכי מחוכמת ומסודרתהמ

גם  ,ועל ידי פרסום מצרים את ה' ,כי החכם מודה על האמת ,ה' בכל העולם

  .ישראל יצאו מטומאתם
ידעו מצרים  ,שעל ידי האותות ,בא הכתוב לומרתמצית דבריו:  2

ועל ידי זה גם ישראל יצאו  ,ויפרסמו אלוקותו יתברך ,את ה'

  והם הדעות והמדות הטמאות. ,מטומאת מצרים

  

 ומדות בדיעות מצרים מתוך ישראל בני את יוציא בזה ,פירוש

 היחיד להשגת ויבואו יזדככו כי, טומאתם בתוך משוקעין הן אשר

 .2ק"ודו, המציאות המחוייב השם וידיעת, האמיתי

  

 ]יג[

ִּכי ְיַדֵּבר ֲאֵלֶכם ַּפְרֹעה ֵלאֹמר ְּתנּו ָלֶכם מוֵֹפת ְוָאַמְרָּת ֶאל ַאֲהֹרן  )ז, ט(

  ַקח ֶאת ַמְּט ְוַהְׁשֵל ִלְפֵני ַפְרֹעה ְיִהי ְלַתִּנין:

 חסר וא"ו"יהי" , אלא כתוב מדוע לא כתוב "ויהי לתנין"

 שיהיה השם אמר 3שכעת. לתנין יהי פרעה לפני והשלך) טז, (

 זה נתהווה שמו יתברך ובמאמרו, תנין בריית כוח בו ויהיה, לתנין

 נס[ ,מטותם בלע מטה בעודו אף ,ולכך. למשה אמרו בעת, כעת

 ]ג[י
ר ֲאֵלֶכם ַּפְרֹעה ֵלאֹמר ְּתנּו ִּכי ְיַדּבֵ " )שמות ז, טעל הפסוק ( ,[יג] תוכן דבריו 3

יש  ,"ִלְפֵני ַפְרֹעה ְיִהי ְלַתִּניןָלֶכם מֹוֵפת ְוָאַמְרָּת ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַמְּט ְוַהְׁשֵל 

  ולא כתוב "ויהי" בוא"ו. ",ְיִהי ְלַתִּנין"מדוע כתוב  ,לדקדק

שהמטה יתהפך  ,הוה משמע ,דאם היה כתוב "ויהי" ,ומבאר המשך חכמה

טה מבגם אלא ש ,ך לתניןפשהמטה יתה ה' רק אבל באמת לא רצה ,לתנין

שיכול לבלוע מטות המצרים  ,יהיה לו כח של תנין ,כמו שהוא ,עצמו

, שמות רבה (וארא פרשה טכדאיתא ב ,וכמו שבאמת היה כך ,כשהוא מטה

  .נס בתוך נס ,הנס הפלא שהיה במטה ז)

אם יבלע תנין את  ,אבאותה שעה אמר הקדוש ברוך הוהמדרש " לוז"

אלא יחזור  ,מנהגו של עולם הוא, נחש בולע נחש ,תניניהם של מצרים

 מר רבימהו ויבלע מטה אהרן את מטותם, א .ויבלע את תניניהם ,לברייתו

ובלע אותן, כשראה  ,מטה כברייתו ,מלמד שחזר המטה ,אלעזר נס בתוך נס

כסאו, עכשיו הוא ומה, אם יאמר למטה בלע לפרעה ול ,פרעה כן תמה ואמר

 יפל עף שא ,נס גדול נעשה במטה ,חנינא ן רבייוסי במר רבי בולע אותו, א

ולא  ,שהיו רבים לעשות מהן י' עומרים ,שבלע כל אותן המטות שהשליכו

מכאן שהיה מטה אהרן  ,וכל מי שרואה אותו אומר זה מטה אהרן ,הועבה

 ,"ויהי"לא כתוב לכן  ." ע"כוב לעשות בו נסים ונפלאות לדורותסימן ט

  אלא "יהי".
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(שמות רבה ט, ז.  ברכהלכרונם זבותינו ר פירושכ ,נס בתוך

  .4ק"ודו, ו"בוא לתנין ויהי אמר לא כןל], ועוד)

  

 ]יד[

א ָׁשת ִלּבוֹ ַּגם ָלֹזאת: )ז, כג(   ַוִּיֶפן ַּפְרֹעה ַוָּיֹבא ֶאל ֵּביתוֹ ְו

 מדוע במכת דם, לא ביקש שיסירו ממנו המכה כמו מכת צפרדע

 בבית היה לא דם דמכת 5אהו. ביתו אל ויבא פרעה ויפן) כגז, (

 העשירו דם ממכת (וארא, ט, י) רבה במדרש דאמר וכמו, פרעה

 אשר המחיר רב כן אם, במחיר שלקחו וכיון. שם יעויין, ישראל

 היה לא לכן ,מלכים כבני ביתו תוך שגדלוהו ,למשה פרעה נתן

                                                 
אם היה כתוב "ויהי", הוה משמע שהמטה  תמצית דבריו: 4

יתהפך לתנין, אבל באמת לא רצה ה' רק שהמטה יתהפך לתנין, 

אלא שגם במטה עצמו, כמו שהוא, יהיה לו כח של תנין, שיכול 

לבלוע מטות המצרים כשהוא מטה, וכמו שבאמת היה כך, לכן 

  הוא מטה, יהיה לו כח של תנין.כתוב "יהי", שגם כש

  

 ]ד[י
א  ַוִּיֶפן ַּפְרֹעה ַוָּיֹבא ֶאל ֵּביתוֹ " )שמות ז, כגעל הפסוק ( [יד] תוכן דבריו, 5 ְו

ַוַּיֲעׂשּו " )כב א. כבר כתוב לעיל מיניה (פסוק :" יש לדקדקָׁשת ִלּבֹו ַּגם ָלֹזאת

א ָׁשמַ ֵכן ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ּבְ   ,"ע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה'ָלֵטיֶהם ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרֹעה ְו

אף  ,אם כן מה הוא שחוזר ואומר ויפן כו' ולא שת. ב. מדוע במכת צפרדע

משה שיסיר ממנו , מכל מקום ביקש על פי שהחרטומים עשו גם צפרדעים

נו את מירו מובמכת דם לא ביקש שיס ,ד)-כדכתיב להלן (ח, ג ,את המכה

  .המכה

, י) וז"ל שמות רבה וארא טדהנה איתא במדרש ( ,ומבאר המשך חכמה

ממכת דם העשירו  ,אבין הלוי ברבי ביאמר ר .והדגה אשר ביאור מתה"

ומצרי הלך  ,והגיגית מלאה מים ,המצרי וישראל בבית אחד ,כיצד .ישראל

מתוך וישראל שותה מים  ,מוציאה מליאה דם ,למלאות הקיתון מתוכה

ואומר  ,ונותן לו ונעשו דם ,והמצרי אומר לו תן לי בידך מעט מים ,הגיגית

וישראל שותה מים והמצרי דם, וכשהיה  ,לו נשתה אני ואתה מן קערה אחת

  ." ע"כמכאן העשירו ישראל ,היה שותה מים ,לוקח מישראל בדמים

ה בביתו היה משלכן פרעה שגידל את  ,וכיון שמי ששילם לא היה לו דם

לפיכך לא היה בביתו מכת  ,לפרעה הרבה כסף עבור זה משה וישראל חייב

  .לו חוב על משה וישראלבשכר שהיה  ,דם

אפילו  ,במכת צפרע ,דבאמת ,ועל פי זה יתיישב כחומר כל הדקדוקים

  .6ופשוט, לזאת גם לבו שת לא ולכן, לדם נהפכו שלא ,ביתו במימי

  

 ]טו[

ָכִמים ְוַלְמַכְּׁשִפים ַוַּיֲעׂשּו ַגם ֵהם ַחְרֻטֵּמי ַוִּיְקָרא ַּגם ַּפְרֹעה ַלחֲ  )ז, יא(

ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְּבָלֵטיֶהם  )ז, כב( ִמְצַרִים ְּבַלֲהֵטיֶהם ֵּכן:

א ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה': ַוַּיֲעׂשּו ֵכן  )ח, ג( ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרֹעה ְו

  ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם ַוַּיֲעלּו ֶאת ַהְצַפְרְּדִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

  "בלטיהם"ולאחר מכן  "בלהטיהם"בתחלה כתוב  דועמ

 אלו בלהטיהם, שדים מעשה אלו 7בלטיהם) ג ח, .כבז, יא. (

ה ", דשם( אגדות חידושי עיין, ב סז סנהדרין, כשפים מעשה

וביקש  ,היה קשה עליו מכה זו ,מכל מקום ,שהחרטומים עשו את המכה

 ,א עצמו לא היה לו דם בביתושהו ,אבל במכת דם ,שיסירו את המכה ממנו

שלאחר  ,וזה בא הכתוב ללמד ,לכן לא ביקש שיסירו את מכת הדם ממנו

מכל מקום אם היה  ,ויחזק ליבו ,כב)שעשו החרטומים מכת דם (פסוק 

אבל כיון שבא  ,את המכה ממנו היה לאחר מכן מבקש שיסירודם, בביתו 

 ,"א ָׁשת ִלּבֹו ַּגם ָלֹזאתוְ לכן " ,ה מכת דםתובביתו לא הי ,לביתו (פסוק כג)

ומיושב כל  ,ה מכת דםתכיון שבביתו לא הי לזה, היינו שכלל לא שת ליבו

  .הדקדוקים הנ"ל בס"ד

לא היה לו דם, לישראל על המים, תמצית דבריו: מי ששילם  6

 לא היה בביתו מכת דם בשכר ,פרעה שגידל את משה בביתו ,לכן

כמו במכת  דם ממנולכן לא ביקש שיסירו את מכת ה זה.

  הצפרדעים.

  

 ]טו[
 )ז, יא(כתוב  ,דהנה במופת של המטה שנעשה לנחש, תוכן דבריו ]טו[ 7

 ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִיםַוַּיֲעׂשּו ַגם ֵהם ְוַלְמַכְּׁשִפים ָכִמים ַוִּיְקָרא ַּגם ַּפְרֹעה ַלחֲ "

ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ַוַּיֲעׂשּו ֵכן " )ז, כב(ובמכת דם כתוב  ,"ֵּכן ְּבַלֲהֵטיֶהם

א ָׁשמַ  ְּבָלֵטיֶהם ובמכת צפרדע  ,"ע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה'ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרֹעה ְו

ַפְרְּדִעים ַעל ֶאֶרץ ַוַּיֲעלּו ֶאת ַהצְ  ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהםַוַּיֲעׂשּו ֵכן " )ח, ג(כתוב 

  ."ִמְצָרִים

עמדו על  וארא ט, יא. ועוד]ה [וכן הוא במדרש רב )סז, ב(סנהדרין בל "חזו

ולאחר מכן ב' פעמים כתוב  ,"ְּבַלֲהֵטיֶהם"דבראשונה כתוב  ,שינוי הלשון

אמר רבי אייבו בר נגרי אמר רבי חייא בר אבא: "ל "זחואמרו  ,"ְּבָלֵטיֶהם"

 ן הוא אומראלו מעשה כשפים, וכ -אלו מעשה שדים, בלהטיהם  -בלטיהם 

ל "וזרש"י ופירש  .כ"ע "ואת להט החרב המתהפכת )ג, כדבראשית (



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

 הכישוף על נצטוו נח דבני דסברי תנאי להנך ונראה. )טיהםלב

 יתברך השם עשה ןהראשו דבפעם, שפיר אתי, )נו, בסנהדרין (

 אין דאכתי, כישוף ידי על לעשות המצריים יוכלו אשר מופת

 שלא דברים יתברך השם עשה וצפרדע ובדם, עור לפני משום

 לכן[ בלטיהם שדים מעשה ידי על רק, כישוף ידי על לעשות וכלוי

 הוזהרו לא שדים מעשה דעל], לחרטומים רק למכשפים קרא לא

 ברי שהיה דכיון, עור לפני משום כאן ואין, 8 )עיין הערה( נח בני

 .9ק"ודו ,עור לפני הוי, כמותו לעשות שיקרא

                                                 

שנסתרים  -זה מעשה שדים  :בסתר .בלט ) ותבא, זכמו (רות ג -בלטיהם "

טומין עושין בלחשיהם על היו החר ,ואינן נראין, כל מקום שנאמר בלטיהם

אינו עושה על ידי שדים אלא ש -בלהטיהם אלו מעשה כשפים  :ידי שדים

ומתהפכת  -להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים  :מעצמו

מתהפכת, אלא מאליה, על ידי שדים היתה  שלאמאליה ודומה לכשפים, 

  .ל"עכ "וקרי ליה להט

מדוע במופת  ,באר על פי זהמ )סנהדרין, שם(א בחידושי אגדות "הרשוהמ

 ובמכת דם וצפרדע לא כתוב שקרא ,שקרא למכשפים תובכשל המטה 

דם וצפרדע,  כי בכישוף לא היו יכולים לעשות ,למכשפים אלא לחרטומים

  .על ידי מעשה שדיםלחרטומים שיעשו אלא  יםפלמכש קרא לא לכן

 ,כשפיםבמופת ראשון שיוכלו לעשות מה הטעם שעשה ה'  ,דקדקיש לו

, זה בא המשך חכמה שיוכלו לעשות רק על ידי שדים וצפרדע ומכת דם

  לבאר.

נצטוו שבני נח  )נו, ב(בסנהדרין  יםסבר ורבי יוסידהנה רבי שמעון  ,ומתרץ

 ,לים לעשות על ידי כישוףאם היה עושה ה' מכה שיכו ,לפיכך ,על הכישוף

לפרעה לקרוא  םכי הוא גור ,אהרן ומשה על לפני עור לא תתן מכשוליעבור 

ואינו ממש לפני  ,הואבעלמא גרמא [ואף על פי ש ,למכשים לעשות כישוף

 עשה ה' מכת דם וצפרדעלפיכך  ,בכלל גרם מכשול הוא] ,םמכל מקו ,עור

ו על לפני עור לא כדי שמשה ואהרן לא יעבר ,לעשות ם לא יכוליםשמכשפי

ורבי על מעשה שדים לא נצטוו בני נח אפילו לרבי שמעון ד ,תתן מכשול

 על לפני עור לא עברו ,שהיה המופת הראשון ,אבל במופת של מטהיוסי, 

שראו  אבל לאחר ,יקרא למכשפיםכי לא עלה על דעתם ש לא תתן מכשול,

אם  ,המופת הזה את שפרעה קורא לחכמיו לעשות גם כן ,אשונהבפעם הר

ה ואהרן יעברו מש ,מכה שאפשר לעשותה על ידי מכשפים עוד פעם יעשו

 ,על ידי שדיםמופת שאפשר לעשות לכן מכה הראשונה היתה  ,על לפני עור

 .ד"ומיושב הכל בס ,כי לא ידעו שיקרא לחכמים לעשות מעשה שדים
באמת הוא מחלוקת  ,דמעשה שדים מותר ,שכתב המשך חכמהמה [ 8

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

דים הוא שד כתבו דמעשה "ופסקי ריה "דיד רמ ,)שם(בסהנדרין ראשונים 

דים ששמעשה כתבו  )שם(ן "והר )שם, ח(ש "והרא ,בכלל מעשה כשפים

דבכונה  ,דמיסתפינא אמינא מלתא חדתאאינם בכלל מעשה כשפים. ולולי 

ולא כתב  ,"נח בני הוזהרו לא שדים מעשה דעל"דקדק המשך חכמה וכתב 

דסובר  ,ל"וכלשון הראשונים הנ ',בכלל מעשה כשפים דמעשה שדים אינו'

והם בכלל מעשה  ,דאפילו הראשונים שאוסרים מעשה שדים ,המשך חכמה

והטעם  .ה שדיםשעאבל לבני נח לא נאסר מ ,הני מילי לישראל ,כשפים

ל "דז ,ש הכתוב את הגוייםם בכישוף הוא מדענירדהמקור שבני נח אסו ,בזה

רבי שמעון אומר: אף על הכישוף. רבי יוסי אומר: כל " )נו, ב(הגמרא 

ך לא ימצא ב' )יח, ידברים (, בן נח מוזהר עליו -בפרשת כישוף  האמור

מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף וחבר חבר ושאל 

אוב וידעני ודורש אל המתים וגו' ובגלל התועבת האלה ה' אלהיך מוריש 

כ ולא מוזכר בפסוק מעשה "ע ", ולא ענש אלא אם כן הזהיר'אותם מפניך

נאסרו  ,בתורה שלא לכשףלפיכך ישראל שנאסרו בכישוף מדכתיב  ,שדים

אבל בני נח  ,בכלל כשפיםדהוא  ,ד"לפי היד רמה ופסקי רי שדיםמעשה ב

אין  שמע מינא ,ולא מצאנו שענש על מעשה שדים ,שנאסרו מדענש הכתוב

 .]ן סימן רפג"א המיוחסות לרמב"ועיין בתשובות הרשב ,בן נח מוזהר
אבל לא על מעשה  ,בני נח הוהזרו על הכישוף :דבריותמצית  9

אבל אין  ,לפיכך אסור לגרום לגוי לעשות מעשה כישוף .שדים

באות של המטה שלא  ,כןל ,איסור לגרום לו לעשות מעשה שדים

אבל לא עברו על לפני עור,  ,יםפו משה ואהרן שיקרא למכשעדי

 ,אסור לעשות אות כזה ,יםפלאחר שקרא בפעם הראשונה למכש

שאי אפשר לעשות אלא על ידי  ,לכן עשה ה' אות דם וצפרדע

ולא עברו משה ואהרן על  ,זהובני נח לא נאסרו ב ,מעשה שדים

  י עור לא תתן מכשול.לפנ

  

 


