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1. SHEMOT 7:1-6 – GOD TELLS MOSHE: “I WILL HARDEN PHARAOH’S HEART” 
 

 ןֹרֲהַאְו ָּךֶוַצֲא רֶשֲא לָכ תֵא רֵבַדְת הָתַא .3ֶאיִבְנ הֶיְהִי 3יִחָא ןֹרֲהַאְו הֹעְרַפְל םיִק5ֱא 3יִתַתְנ הֵאְר הֶשֹמ לֶא 'ה רֶמֹאיַו
 יַתְפֹומ תֶאְו יַתֹתֹא תֶא יִתיֵבְרִהְו הֹעְרַפ בֵל תֶא הֶשְקַא יִנֲאַו .ֹוצְרַאֵמ לֵאָרְשִי יֵנְב תֶא חַלִשְו הֹעְרַפ לֶא רֵבַדְי 3יִחָא
 ץֶרֶאֵמ לֵאָרְשִי יֵנְב יִמַע תֶא יַתֹאְבִצ תֶא יִתאֵצֹוהְו םִיָרְצִמְב יִדָי תֶא יִתַתָנְו הֹעְרַפ םֶכֵלֲא עַמְשִי ֹאלְו .םִיָרְצִמ ץֶרֶאְב
 .םָכֹוּתִמ לֵאָרְשִי יֵנְב תֶא יִתאֵצֹוהְו םִיָרְצִמ לַע יִדָי תֶא יִתֹטְנִב 'ה יִנֲא יִכ םִיַרְצִמ ּועְדָיְו .םיִלֹדְג םיִטָפְשִב םִיַרְצִמ
.ּוׂשָע ןֵכ םָתֹא 'ה הָוִצ רֶשֲאַכ ןֹרֲהַאְו הֶשֹמ ׂשַעַיַו  

 

God said to Moses, "See! I have made you a lord over Pharaoh, and Aaron, your brother, will be your speaker. 
You shall speak all that I command you, and Aaron, your brother, shall speak to Pharaoh, that he let the children 
of Israel out of his land. But I will harden Pharaoh's heart, and I will increase My signs and My wonders in the 
land of Egypt. Pharaoh will not listen to you, and I will lay My hand upon the Egyptians, and I will take My 
masses, My people, the children of Israel, out of Egypt with great judgments. And the Egyptians shall know that I 
am God when I stretch forth My hand over Egypt, and I will take the children of Israel out of their midst." Moses 
and Aaron did; as God commanded them, so they did. 
 
2.  ABARBANEL – TRYING TO UNDERSTAND THE LOGIC OF PHARAOH’S HARDENED HEART 
 

 ?םירצמב ויתוכמו ויתפומ תוברהל הצרו הערפ בל תא י"שה השקה המל אוהו ראובמ הזה רמאמב קפסה
 ללותסי אלו ברסי אלו ,םירצממ לארשי תא חלשיו ,ותוחילשב וילא השמ אבישכ ולוקב עמשיש היה בטומו
 תוכמה לבקל הערפ בייחתנ ןכ םא המל ,ובל תא השקה תובסה ןמ הבסל י"שהש היה םאו ?םחלש יתלבל
 הערפ לא אב רמאו ?םירצמ ץראב יתפומ תאו יתותוא תא יתברהו הערפ בל תא השקא ינאו רמאש ומכ ?הלאה
  ?וברקב הלא יתותוא יתיש ןעמל וידבע בל תאו ובל תא יתדבכה ינא יכ
 

 םדאה אטחיש רשפאו הזל הבושתב בתכ עדמה רפסבו תובא תכסמל ושוריפ תמדקהב ינומיימה לודגה ברהו
 השעש םיאטחה לע אטוחה הזמ םיערפנ ויהיש תמאה ןייד ינפל ןידה ןתניש דע הברה םיאטח וא לודג אטח
 .השעש םיאטחב דבאיו תומיש ידכ ועשרמ בושל תושר ול םיחינמ ןיאו הבושתה ונממ םיענומו ,ותעדו ונוצרמ
 ןכו ,וצראב םירגה לארשיל ערהו הלחת ומצעמ אטחש יפל "הערפ בל תא קזחא ינאו" הרותב בותכ שוריפל ...

 .ולוקב עומש יתלבל ובבל תא ץמאו שיא רשב לכ חור י"שה השקהש רכזש םוקמ לכבו ,גועו ןוחיסב אוה
 ידכ ונממ הבושתה תעינמ הערפ בל ישוק היה הלאה םינברה ינש תעד יפל ...ן"במרה ךשמנ ןכ םג הזה תעדלו
 ,ה"בקה לש ויכרדמ םיאיבנה ונודמלש המ יפכ דאמ השקו רז ילצא אוה ... הזה תעדהו .ועשפ לע ונממ ערפהל
 אפרא םיבבוש םינב ובוש רמאנו ,היחו ויכרדמ ובושב םא יכ עשר תומב ץופחי אלש דחא הפ ואבנ םלכ יכ
 ... "ךרדב םיאטח הרוי ןכ לע 'ה רשיו בוט" רמא )'ח ה"ך םילהת( ררושמהו .)ב"כ:'ג והימרי( םכיתובושמ
 א"דב" וירבד ףוסב רמא אבה םלועל קלח םהל ןיאש םתוא בתכשכ עדמה רפסבש ומצע לודגה ברהמ אמיתהו
 רפוכ 'יפא הבושתה ינפב דמועש רבד ךל ןיאש ה"עה ינבמ הז ירה תמו ועשפמ בש םא לבא הבושת אלב תמשכ
 'ה רמא בורקלו קוחרל םולש םולש )'ך ז"נ היעשי( רמאנש ה"עב קלח ול שי בש הנורחאבו וימי לכ רקיעב
 ינפמו םינושארה םימכחהמ םכסומ הז רבד הבושתה תא םיבכעמה םירבד ד"כב בתכ הזל בורקו ."ויתאפרו
  ...ךתתימ ינפל 'א םוי בושו הנשמב ורמא הז
 

 לצניו ,ה"ב םוקמה דגנכ אטחש המ ינפמ םירוסיו םישנוע המכב םדא בייחתי רבכ םא יכ איה 'אה הבושתה
 םדא ןיב םהש םירחא תונוע שי לבא ... ופא ןורחמ 'ה בושי זא יכ ...וישעממ טרחתיו 'ה לא ובושישכ םהמ
 לש ד"בש ןכש לכו .ול חלסי אלו ותאטח לע רובעי אל ךרבתי וינפל ןנחיש ףא םדאה םתוא תושעבש וריבחל
 הבושתה ןכ םא הנה ...םלשי ,אצמנו בנג םאו ...והוגרהי שפנ גרה םא ומכ ,ותעשר ידכ ושנעי שונע פ"כע הטמ
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 ,הבושתל ןתנת אלש 'ה דגנכ הריבע אצמת רבכ תמאב םגו ,םוקמל םדא ןיבש תונועב תמאו םצעב ליעות
 ןירוסיב אלו רפכל םירופכה םויב אלו תולתל הבושתב חכ ןיא םשה לולח ודיב שיש ימ לבא" ל"ז םרמאכו
  ."תרפכמ התימו ןילות ןלכ לבא ,קרמל
 

 הרותב תורומאה ד"ב תותימ לכ ולטב כ"אש 'הל הבושתל ורסמנ אל הזל הז םדא ינב םישועש תונועה םנמאה
 ,תחש ינמ ושפנ טלמל ובבל לכב 'ה לא בושל רהמי אלו שפנה תא גרה רשא לע ויניע דגנל תומ הארי רבג ימ יכ
 חולסל יואר ןיא הלאכ רשא תונועה ןכ םא הנה ,"וארייו ועמשי םעה לכו ךברקמ ערה תרעבו" הרמא הרותהו
 סמח השע לארשיל םג לבא ,תודספנה ויתונומאב םיהלא לא אטח דבל אל הערפ הנהו .הבושתה ינפמ םהל
 ופיסוה ומעו הערפ הנה ,םתוא ונעו םודבעו םהל אל ץראב םירג תויהל םהילע י"שה רזגש תויה םע יכ ,לודג
 ודובעי רשא יוגה תא םגו" םהרבאל רמאנ ז"עו ... םהייח תא וררמיו רואיל םהינב תא וכילשה יכ םהמע ערהל
 ידכ םיתפומבו תותואב תוכמב ושנעיש ןידה ןמ ... לארשי דגנכ ואטח םירצמ לכו הערפש רובעבו ... ."יכנא ןד
 שנוע ולבקיש ןידה תדמ התיה לבא םהיתולפת ולבוקי אל םלוק וננחיו הבושתב ובושיש ףאו ,רפסמב םתעשר
 ןינעב םש יכ ,היחו וכרדמ ובושב םא יכ עשרה תומב ץופחא אל רמאמל רתוס הז ןיאו .םיערה םהישעמ
 הבושתה איה וזו ,טפשמה יפכ םיוארה םישנועב אל ,רבדמ בותכה םוקמל םדא ןיבש תוצמהו תונומאה
 .הנושארה
 

 לומג לבקי םדא לכשו תומת איה תאטוחה שפנהש אוה רורבה ןידהו רשיה טפשמה הנהש איה 'בה הבושתה
 ,לארשי ותלחנו ומעל דחוימ ךרבתי לאהמ ןוילע דסח איה הבושתה תפורת םנמאו .ערל םא בוטל םא וישעמ
 ... .םנעיו לא עמשיו ,םשפנ לכבו םבבל לכב ול וארקיו וילא ובושיש תע לכב תיטרפה ותחגשה תחת םתויהבש
 ,כ"ע ידבוע םהש רחאמ ,ךרבתי וינפל הנחתהו הלפתה הבושתה םהל ליעות הלקנב אל תומואה ראש םנמא
 הערפ ...  .םדאמ לכבו םשפנ לכב 'ה לא םיבש םניא רשא לע ,ודיב ץרשו לבוטש ימ ומכ ויהי םתבושתב םהו

 רחאמ םחורי בזועו הדומו ללכב היהישו הבושתב י"שה והלבקיש יואר היה אל ומע לכו אוה כ"ע דבוע היהש
 :'בה הבושתה איה וזו ,ויהלא תדובע בזוע היה אלש
 

 אלש ובבל תא הטה י"שהש ןוחיסבו הערפב רכזנה בלה ישוק ןינע ןיאש ,יניעב הנוכנ רתויה איהו 'גה הבושתה
 םדה תכמ ותוארב יכ הרקמב תוכמהמ ךשמנ ובבל ישוק היה לבא ,םצעב ובבל ישוק אוהש השמ ירבדל עמשי
 .הכרעמה תאפמ וא יעבט רבד אלא םיהלא רבד איהה הכמה התיה אלש ובבלב בשח הדימתה אלו דימ הרסשו
 ורמאש םינכה תכמב םגו ... הככ בשח םעפ דוע הדימתה אלו דימ הרסשו םיעדרפצה תכמ כ"חא האר רשאכו
 יתלב ןתויהו תוכמה תרסהש יפל ,"עמש אלו הערפ בל קזחיו" בותכ ,איה םיקלא עבצא םימוטרחה ול
 הע"רמ רמול הב ףיסוהש ינפמ בורעה תכמבש דע ,ןהב ןימאמ יתלבו קפקפמ ותויהל הבס התיה תודימתמ
 וכל" הערפ רמא "ךמע ןיבו ימע ןיב תודפ יתמשו 'וגו הילע דמוע ימע רשא ןשוג ץרא תא אוהה םויב יתלפהו"
 ובל תא דיבכה בורעה רסש הארשכ ובבל עורב הערפ הנהו ..."םכתא חלשא יכנא" רמאו "םכיהלאל וחבז

 ןתרסהו תוכמה יובר םא יכ הערפ בל ישוק תבס התיה אל ןכ םא הנהו .רבדה תכמב ןכו .המדק רשא הבסהמ
  .ןתויה רחא
 

 הערפ בל תא 'ה קזחיו" תונורחאה תוכמה ראשב ורמא ןכ ,השקתנו הערפ בל דבכוה ןהה תוכמה תאפמש ומכו
 ןתוא וב ןתנש אלא ,הלילח תוצמ תושעמ והענמו ובל תא השקה ה"בקהש ונינע ןיא ,"ובל תא יתדבכה ינא יכ
 אוה ןתנש יפל ,הערפ בל ישוק ךרבתי וילא סחויי דצה הזמו ,תודבכו ישוק ידיל ובל אב ןהינפמש תוכמה
 הערפל דגוה רשאכ םיה לע ואבשכ ןכו ... .ובל תא הערפ השקה ןהינפמש דע וצראב ןהה תוכמה ךרבתי
 איה "ץראב םה םיכובנ" עמשש העומשה התואש "הערפ בל תא יתקזחו" בותכה רמא "ץראב םה םיכובנ"
 איבהש תוכמב הבס התיה לבא ... לארשי תא חולשלמ הערפל ענמ אל ה"בקהש ראבתה הנה ...ובל תא הקזח
 לעופ אל לבא תולועפה ולא לכב לעופ י"שה ןכ םא היהו ...ובל השקתנ ןאוב ירחא ןתרסהבו ומע לעו הערפ לע
 השקא ינאו" הזה םוקמב בותכה רמא הז ינפמו ... הרקמב לעופ וא קוחר לעופ םא יכ הנושארבו םצעב בורק
 ...ובבל ישוק ךשמנ םיתפומהו תותואה יוברמ יכ "םירצמ ץראב יתפומ תאו יתותוא תא יתברהו הערפ בל תא
  ... ותלכיו ותחגשהבו לאה תואיצמב םירפוכ םישנאמ הברה םירצמב ויהש הלג הזבו


