
 א "פתש בא פרשת 

 1מתוך    1עמ'  
 

 עשר המכות טבלת סיכום  
 

מי ביצע   המכה

 אותה? 

האם הייתה  

אזהרה  

 והיכן?

האם פרעה  

ביקש להפסיק  

 את המכה? 

האם כתוב 

שהמכה  

 נפסקה?

הכביד  \החזיקמי 

 את לב פרעה? 

ת  "פרעה:   לא לא כן, ביאור  אהרון  דם שָׁ ְולֹא 

זֹאת ם לָׁ  " ִלּבֹו גַּ

כן, בבית   אהרון  צפרדע

 פרעה 

את  הכביד פרעה  כן כן

 1. ולב

את  חיזק פרעה  לא לא לא אהרון  כינים 

 ליבו 

 הכביד פרעה  כן 2בעקיפין  כן, ביאור  הקב"ה  ערוב 

 את לבו 

כן, בבית   הקב"ה  דבר

 פרעה 

את   הכבידפרעה  לא לא

 לבו 

עם    משה שחין 

 3אהרון 

את   חיזקהקב"ה   לא לא לא

 4לב פרעה 

כן, בבית   משה ברד

 5פרעה 

פרעה ועבדיו   כן כן

את לבו  הכבידו 

 6שנחזק  פרעה של

כן, בבית   משה ארבה

 פרעה 

את   חיזקהקב"ה   כן כן

 לב פרעה. 

את  חיזק הקב"ה   לא לא לא משה חושך 

 לב פרעה 

  כן 7בעקיפין  לא הקב"ה  בכורות 

 

 ערך: ינון חכם. 

 שבת שלום 

 מחלקי המים 

 
ד ֶאת ח יא: "שמות  ראה הפסוק ב  1 י ָהְיָתה ָהְרָוָחה ְוַהְכבֵּ ֶבר ה'  ַוַיְרא ַפְרֹעה כִּ ֶהם ַכֲאֶשר דִּ בֹו ְוֹלא ָשַמע ֲאלֵּ ". ונחלקו המפרשים אם    לִּ

שהוא לשון סביל היינו הקב"ה הכביד את  )אבן עזרא, תרגום אונקלוס(, או    את לבו  הכבידלשון פעיל היינו שפרעה  "והכבד" הוא  
 לבו )רש"י, שכל טוב(. 

 קצת כמו: יאללה לכו ותפסיקו את המכה הזאת.כתוב שפרעה שלח את משה לשלושת ימים במדבר שזה בעצם    2
י מהם עולה שמשה הוא שזרק את פיח הכבשן השמימה וזה נהפך לשחין, אבל גם אהרון היה שותף,  -ט חשמות  ראה הפסוקים ב  3

ְבָשן ּוְזָרקֹו ֹמשֶ ככתוב: " יַח כִּ ינֵּי ַפְרֹעהַוֹיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְקחּו ָלֶכם ְמֹלא ָחְפנֵּיֶכם פִּ  ".ה ַהָשַמְיָמה ְלעֵּ
מכת שחין הפותחת את חמשת המכות הבאות נחשבת לנקודת המפנה בה הקב"ה הכביד א לב פרעה וחזקו, אבל יש יוצאים מן    4

 הכלל: צפרדע מכאן וברד משם.  
השכם בבוקר    "...  ערוב: , בלשון מאד דומה למכת ה" וכו'    "...השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה ואמרת אליו  כתוב:במכת הברד    5

 גם במכת ברד "לפני פרעה" הוא ביאור. אולי שמכאן . "וכו'   המימה והנה יוצא והתייצב לפני פרעה 
י ָחַדל ַהָמָטר ְוַהָבָרד ְוַהֹקֹלת ַוֹיֶסף ַלֲחֹטא ַויַ : "לה-שמות ט לדראה הפסוקים בסוף מכת הברד    6 בֹו הּוא ַוֲעָבָדיו:ַוַיְרא ַפְרֹעה כִּ ד לִּ ַוֶיֱחַזק    ְכבֵּ

ל  ְשָראֵּ ַלח ֶאת ְבנֵּי יִּ ב ַפְרֹעה ְוֹלא שִּ י וכו' ". אמנם בפסוק הסמוך הפותח את פרשת בא כתוב: "  לֵּ ַוֹיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ֹבא ֶאל ַפְרֹעה כִּ
ב ֲעָבָדיו  בֹו ְוֶאת לֵּ י ֶאת לִּ ְכַבְדתִּ י הִּ  שפסוק זה מתייחס לכל המכות שהיו עד כאן. וכו' ", אבל אפשר ֲאנִּ

י ַגם ַאֶתם ַגם  : "לג-לאיב  שמות  בכך ששילח את בני ישראל, ראה הפסוקים ב  7 תֹוְך ַעמִּ ְקָרא ְלֹמֶשה ּוְלַאֲהֹרן ַלְיָלה ַוֹיאֶמר קּומּו ְצאּו מִּ ַויִּ
ְבדּו ֶאת ה' ְכַדֶבְרֶכם: ל ּוְלכּו עִּ ְשָראֵּ יםַותֶ ...    ְבנֵּי יִּ תִּ י ָאְמרּו כָֻּלנּו מֵּ ן ָהָאֶרץ כִּ ר ְלַשְלָחם מִּ ם ַעל ָהָעם ְלַמהֵּ ְצַריִּ ". ראו המדרשים  ֱחַזק מִּ

 בתחילת פרשת בשלח אם וכיצד פרעה שלח את העם.  


