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 ד'התשע טבת                                בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                 למטרת מכות מצרים –"וידעו כי אני ה'" 
  )על פי שיעור של הרב משה ליכטנשטיין( ואראפרשת ל

 
הפטרת השבוע לקוחה מספר יחזקאל, ולפני שנדון בה 

הקשרה לפרשה נקדים מספר מילים על הנביא יחזקאל. ו
על פי התאריכים הגלויים בספר, יחזקאל ניבא עשרים 
ושתים שנה: מחודש תמוז בשנה החמישית לגלות 
יהויכין, שש שנים לפני החורבן, ועד לראשון בניסן בשנה 
העשרים ושבע לגלות יהויכין, שש עשרה שנים לאחר 

. לפני הספירה 685שנת חורבן הבית הראשון, שחרב ב
בחינה פוליטית תקופת יחזקאל מסמלת את המעבר מן מ

האימפריאליזם המצרי, ששלט בכל האזור, 
שהחליף אותו. לאחר הניצחון  לאימפריאליזם הבבלי

הראשון של בבל על מצרים, על נהר פרת, בוטל השלטון 
המצרי על אזור הצפון. הבבלים עסקו בחיזוק ממלכתם, 

ים זו היו ישראל, ואף סוריה, יכולים ובתקופת ביני
לחתור לעצמאות כל שהיא. לאחר ששלטון בבל התחזק, 
ירדו הבבלים דרומה, וכבשו את ארץ ישראל. למצרים 
לא הגיעו, וכך היה הגבול בין שתי האימפריות באזור 

כאשר  ת,שלנו. והדבר גרר אחריו תככים ואינטריגו
לך יהויקים האוריינטציה המצרית הייתה נחלתם של המ

ושל צדקיהו, ואילו הנביא ירמיהו טען לכניעה לבבל, ולא 
לסמוך על משענת הקנה הרצוץ הזה, על מצרים. גם 
יחזקאל, שהיה בבבל, היה נאמן לאוריינטציה הבבלית, 

ההפטרה של  .ונבואותיו על מצרים קשות וחריפות
  פרשתנו היא אחת מנבואות אלו

 :כ"ט –יחזקאל כ"ח כה . 1
ִצי ֶאתה' ָני -ָאַמר ֲאד-הכ   כה ַקבְּ ל ִמן-ה בְּ ָראֵּ ית ִישְּ -בֵּ

בּו  ָישְּ י ַהּגֹוִים וְּ ינֵּ עֵּ ִתי ָבם לְּ ַדשְּ ִנקְּ ָהַעִמים ֲאֶשר ָנפ צּו ָבם וְּ

ַיֲעק ב-ַעל ִדי לְּ ַעבְּ ָמָתם ֲאֶשר ָנַתִתי לְּ בּו ָעֶליָה  כו  .ַאדְּ ָישְּ וְּ
ָרִמים  עּו כְּ ָנטְּ בּו ָלֶבַטחָלֶבַטח ּוָבנּו ָבִתים וְּ ָישְּ ַבֲעשֹוִתי   וְּ

עּו ִכי ֲאִני  ָידְּ ִביבֹוָתם וְּ כ ל ַהָשאִטים א ָתם ִמסְּ ָפִטים בְּ  ה'שְּ

   .יֶהםקֵּ ֱאֹל
ַבר א ים ָעָשר ַלח ֶדש ָהָיה דְּ נֵּ -ַבָשָנה ָהֲעִשִרית ָבֲעִשִרי ִבשְּ

אמ ר ה' ַלי לֵּ ע ה -ָאָדם ִשים ָפֶניָך ַעל-ֶבן ב  .אֵּ ֶמֶלְך ַפרְּ

ַעל א ָעָליו וְּ ִהָנבֵּ ָרִים וְּ ַרִים כָֻּלּה-ִמצְּ ָת כ ה ג  .ִמצְּ ָאַמרְּ ר וְּ -ַדבֵּ
ע ה ֶמֶלְך ה'ָני -ָאַמר ֲאד   ִני ָעֶליָך ַפרְּ ַרִים ַהַתִנים -ִהנְּ ִמצְּ

א ָריו תֹוְך יְּ ץ בְּ ִרי ַוֲאִני   ַהָּגדֹול ָהר בֵּ א  ֲאֶשר ָאַמר ִלי יְּ

ָנַתִתי ד  .ֲעִשיִתִני ִתי  וְּ ַבקְּ ִהדְּ ָחֶייָך וְּ חחיים )ַחִחים( ִבלְּ
ַגת ת ָכל-דְּ אֵּ א ֶריָך וְּ ַהֲעִליִתיָך ִמתֹוְך יְּ ֶתיָך וְּ ש  קְּ ַקשְּ א ֶריָך בְּ -יְּ

ָבק ֶתיָך ִתדְּ ש  קְּ ַקשְּ א ֶריָך בְּ ַגת יְּ ָבָרה  ה  .דְּ ִתיָך ַהִמדְּ ַטשְּ ּונְּ
ת ָכל אֵּ ָך וְּ א ֶריָך ַעל-אֹותְּ ַגת יְּ י ַהשָ -דְּ נֵּ ף פְּ ָאסֵּ ֶדה ִתפֹול ל א תֵּ

ָלה ָאכְּ ַתִתיָך לְּ עֹוף ַהָשַמִים נְּ ַחַית ָהָאֶרץ ּולְּ ץ לְּ ל א ִתָקבֵּ  ו  .וְּ
עּו ָכל ָידְּ ַרִים ִכי ֲאִני י-וְּ י ִמצְּ בֵּ ֶעֶנת  ה'י שְּ ַיַען ֱהיֹוָתם ִמשְּ

ל ָראֵּ ית ִישְּ בֵּ רֹוץ  ז  .ָקֶנה לְּ ָך בכפך )ַבַכף( תֵּ ָשם בְּ ָתפְּ בְּ
ָת -ָת ָלֶהם ָכלּוָבַקעְּ  ַהֲעַמדְּ ר וְּ ִהָשֲעָנם ָעֶליָך ִתָשבֵּ ף ּובְּ ָכתֵּ

ָנִים-ָלֶהם ָכל  ָמתְּ
ן כ ה ָאַמר ֲאד   ח  ַרִתי  ה'ָני -ָלכֵּ ִהכְּ ִביא ָעַלִיְך ָחֶרב וְּ ִני מֵּ ִהנְּ

ָמה הֵּ ְך ָאָדם ּובְּ ָתה ֶאֶרץ ט  .ִממֵּ ָהיְּ ָמָמה -וְּ ַרִים ִלשְּ ִמצְּ

עּו כִ  ָידְּ ָבה וְּ ָחרְּ א ר ִלי ַוֲאִני ָעִשיִתי  ה'ֲאִני -יוְּ  י  .ַיַען ָאַמר יְּ
ֶאל ֶליָך וְּ ִני אֵּ ן ִהנְּ ָנַתִתי ֶאת-ָלכֵּ א ֶריָך וְּ ַרִים -יְּ ֶאֶרץ ִמצְּ

ַעד ה וְּ נֵּ וֵּ ד ל סְּ ָמָמה ִמִמגְּ בֹות ח ֶרב שְּ ָחרְּ בּול כּוש-לְּ ל א  יא  .ּגְּ
ָמה ל א ַתֲעָבר-ַתֲעָבר הֵּ ֶרֶגל בְּ ב -ָבּה ֶרֶגל ָאָדם וְּ שֵּ ל א תֵּ ָבּה וְּ

ָבִעים ָשָנה ָנַתִתי ֶאת יב  .ַארְּ תֹוְך -וְּ ָמָמה בְּ ַרִים שְּ ֶאֶרץ ִמצְּ
ָמָמה  ֶייןָ שְּ תֹוְך ָעִרים ָמֳחָרבֹות ִתהְּ ָעֶריָה בְּ ַשמֹות וְּ ֲאָרצֹות נְּ

ָבִעים ָשָנה ַוֲהִפצ ִתי ֶאת ִריִתים -ַארְּ זֵּ ַרִים ַבּגֹוִים וְּ ִמצְּ
 ָבֲאָרצֹות

ץ ֶאת  ה'ָני -כ ה ָאַמר ֲאד   ִכי יג ָבִעים ָשָנה ֲאַקבֵּ ץ ַארְּ -ִמקֵּ

ַרִים ִמן ִתי ֶאת יד  .ָנפ צּו ָשָמה-ָהַעִמים ֲאֶשר-ִמצְּ ַשבְּ -וְּ
רֹוס ַעל ַרִים ַוֲהִשב ִתי א ָתם ֶאֶרץ ַפתְּ בּות ִמצְּ ֶאֶרץ -שְּ

ָפָלה ָלָכה שְּ ָהיּו ָשם ַממְּ כּוָרָתם וְּ לָ -ִמן טו  .מְּ כֹות ַהַממְּ
ל א ָפָלה וְּ ֶיה שְּ א עֹוד ַעל-ִתהְּ ַנשֵּ ִתים -ִתתְּ ַעטְּ ִהמְּ ַהּגֹוִים וְּ

דֹות ַבּגֹוִים ִתי רְּ ִבלְּ ֶיה טז  .לְּ ל א ִיהְּ ל -וְּ ָראֵּ ית ִישְּ בֵּ עֹוד לְּ

ִכיר ָעו ָטח ַמזְּ ִמבְּ עּו ִכי ֲאִני ֲאד  לְּ ָידְּ יֶהם וְּ נֹוָתם ַאֲחרֵּ ָני - ן ִבפְּ
   .ה'
ִרים יז ֶעשְּ ִהי בְּ ֶאָחד ַלח ֶדש ָהָיה  ַויְּ ָוֶשַבע ָשָנה ָבִראשֹון בְּ

ַבר אמ ר ה'-דְּ ַלי לֵּ ֶראַצר ֶמֶלְך-ֶבן יח  .אֵּ בּוַכדְּ ָבֶבל -ָאָדם נְּ
דֹוָלה ֶאל-ֶהֱעִביד ֶאת ילֹו ֲעב ָדה גְּ ָרח -צ ר ָכל-חֵּ קְּ ר אש מֻּ

ָכל ָשָכר ל א-וְּ רּוָטה וְּ ף מְּ ילֹו ִמצ ר ַעל-ָכתֵּ חֵּ -ָהָיה לֹו ּולְּ
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ן כ ה ָאַמר ֲאד   יט  ָעַבד ָעֶליָה.-ב ָדה ֲאֶשרָהעֲ  ִני  ה'ָני -ָלכֵּ ִהנְּ
ֶראַצר ֶמֶלְך בּוַכדְּ ן ִלנְּ ָנּה -ָבֶבל ֶאת-נ תֵּ ָנָשא ֲהמ  ָרִים וְּ ֶאֶרץ ִמצְּ

ילֹו חֵּ ָתה ָשָכר לְּ ָהיְּ ָלָלּה ּוָבַזז ִבָזּה וְּ ָשַלל שְּ עָֻּלתֹו  כ  .וְּ פְּ
ָרִים ֲאֶשר ָעשּו ִלי -ֶאת ָעַבד ָבּה ָנַתִתי לֹו-ֲאֶשר ֶאֶרץ ִמצְּ

ם ֲאד   אֻּ ל  כא  .ה'ָני -נְּ ָראֵּ ית ִישְּ בֵּ ִמיַח ֶקֶרן לְּ ַביֹום ַההּוא ַאצְּ
חֹון ן ִפתְּ ָך ֶאתֵּ עּו ִכי-ּולְּ ָידְּ תֹוָכם וְּ  ה'ֲאִני -ֶפה בְּ

 
שתי הפרשיות הקרובות, וארא ובא, עוסקות כידוע 

ו של משה במאבק של ישראל לצאת ממצרים ובהתיצבות
לפני פרעה. מובן מאליו, שאף שתי ההפטרות שלהן 
עוסקות בכך. על מנת להבין את הההפטרות ונקודת 
הראיה שלהן, עלינו לפתוח בדיון בפרשיות, ובשאלת 

 הזיקה שביניהן. 
שאלה פשוטה מתבקשת למקרא הפרשיות הללו והיא 
מדוע היה צריך עשר מכות בכדי לגאול את ישראל 

לא יכול היה מלך מלכי המלכים להשיג את ממצרים, וכי 
די היה במכה אחת חזקה , הרי מטרתו בפחות מכות

מדברי הקב"ה למשה מע תשתכניע את פרעה, כפי שמש
 כאשר הוא שולח אותו למצרים לאחר מעמד הסנה

 : כג-שמות ד' כב. 2 
"ואמרת אל פרעה כה אמר ד' בני בכורי ישראל. ואמר 

ותמאן לשלח,ו הנה אנכי אליך שלח את בני ויעבדני 
 הורג את בנך בכורך".

במכה חזקה כלומר על פי דברי הקב"ה ישנו איום 
וניצחת שתכניע אותו. לא מדובר בעשר מכות אלא במכה 
אחת שתפתור את הבעיה. מדוע, אם כן, נמשך העניין 

 במשך עשר מכות?
לעמוד על מציע הרב משה ליכטנשטיין, להבנת העניין, 
למכות שבפרשת פרשת וארא כות שבהמההבחנה שבין 

שבע מכות נמצאות בפרשת וארא ושלשה . כידוע, אב
נראה שאין זו , ובפרשת בא )כמנין "בא" בגימטריא(

חלוקה מקרית אלא מדובר בשתי קבוצות שונות של 
 . סביר לקמןמכות, כפי שנ

תגובתו הראשונה של פרעה כלפי דרישתו של משה לשלח 
לחם בלבד אלא הכחשה את ישראל איננה סירוב לש

 מלכותו של הקב"ה 
 ב:-שמות ה' א. 3
רּו ֶאל א ן ַוי אמְּ ַאֲהר  ַאַחר ָבאּו מ ֶשה וְּ ע ה-וְּ  ה'ָאַמר -כ ה  ַפרְּ

ל ַשַלח ֶאתקֵּ ֱאֹל ָראֵּ ָבר-י ִישְּ ָיח ּגּו ִלי ַבִמדְּ ַוי אֶמר  ב  .ַעִמי וְּ
ע ה ִמי  ַשַלח ה'ַפרְּ ק לֹו לְּ ַמע בְּ ל-ֶאת ֲאֶשר ֶאשְּ ָראֵּ ל א   ִישְּ

ִתי ֶאת ַגם ֶאת ה'-ָיַדעְּ חַ -וְּ ל ל א ֲאַשלֵּ ָראֵּ   .ִישְּ
 כפי שניתן לראות, יש בדבריו שתי קביעות: 

 א. כפירה בקב"ה 
 ב. סירוב לשלח את ישראל. 

מאותו רגע שפרעה לכן מסביר הרב משה ליכטנשטיין, 
כחש בקב"ה וע"י כך העביר את הדיון מן המישור 

לאומי למישור התיאולוגי, לא ניתן עוד -ההיסטורי
להסתפק במכה חזקה שתכניע אותו במגרש ההיסטורי, 
אלא יש צורך להביא אותו לידי הכרה תיאולוגית 

. למשל בהתרעה בקב"ה. מגמה זו מפורשת בכתובים
 למכת הדם אומר משה לפרעה 

 י"ח:-שמות ז' י"ד. 4

ע  -ֶאל ה'ַוי אֶמר  יד ב ַפרְּ ד לֵּ ַשַלח ָהָעםמ ֶשה ָכבֵּ ן לְּ אֵּ   .ה מֵּ

ְך ֶאל טו ָראתֹו -לֵּ ָת ִלקְּ ִנַצבְּ ָמה וְּ א ַהַמיְּ ה י צֵּ ע ה ַבב ֶקר ִהנֵּ ַפרְּ

ַהַמֶטה ֲאֶשר-ַעל א ר וְּ ַפת ַהיְּ ָיֶדָך-שְּ ָנָחש ִתַקח בְּ ַפְך לְּ   .ֶנהְּ

ָליו  טז ָת אֵּ ָאַמרְּ אמ ר קֵּ ֱאֹל ה'וְּ ֶליָך לֵּ ָלַחִני אֵּ ִרים שְּ י ָהִעבְּ

ה ל א-ַלח ֶאתשַ  ִהנֵּ ָבר וְּ ִני ַבִמדְּ דֻּ ַיַעבְּ ָת ַעד-ַעִמי וְּ   .כ ה-ָשַמעְּ

ַדע ִכי ֲאִני  ה'כ ה ָאַמר  יז ז את תֵּ ה ָאנ ִכי ַמֶכה   ה'בְּ ִהנֵּ

ָיִדי ַעל-ַבַמֶטה ֲאֶשר ָדם-בְּ כּו לְּ ֶנֶהפְּ א ר וְּ  יח  .ַהַמִים ֲאֶשר ַביְּ
ַהָדָגה ֲאֶשר א ר ָת -וְּ ַרִים ַביְּ אּו ִמצְּ ִנלְּ א ר וְּ מּות ּוָבַאש ַהיְּ

תֹות ַמִים ִמן א ר-ִלשְּ  .ַהיְּ
דרישה החוזרת לאורך הפרשיות לתת לעם לחוג גם ה

שלשה ימים במדבר ולחזור מצרימה אינה מובנת אלא 
דעת שהקב"ה זקוק הלאור תובנה זו. וכי יעלה על 

את בני ישראל  לתחבולה מעין זו על מנת להוציא
אם נבין מסביר הרב ליכטנשטיין, אולם, ממצרים. 

ושתחילתן נועד להביא את פרעה כפולה, המכות מטרת ש
להכרה בקב"ה בלבד, רעיון היציאה למדבר לשם חגיגה 
לקב"ה וחזרה למצרים הינו הגיוני לחלוטין. בדרך זה, 
פרעה אמור להכיר בקב"ה אף במנותק מן המאבק על 

של חגיגת שלשת יציאת העם מארצו, ובזה יהיה ההישג 
הימים. כמובן, שלאחר מכן, בשלב השני תבוא אף 
הדרישה לשלחם לצמיתות, כפי שאכן קורה בתחילת 

 פרשת בא.
כמו כן, תפקיד החרטומים מקבל את מלוא משמעותו 
לאור זה. המאבק בשלב הופעתם בויכוח שבין משה 
לפרעה איננו על יציאת ישראל מבית עבדים אלא בשאלה 

ד' אלוקי ישראל או  -שולט בטבע מיהו הגורם ה
המאגיה. לו היו המכות סובבות מסביב לשאלת היציאה 

יועציו לניהול שריו וממצרים, היו "עבדי פרעה" שהם 
ענייני המדינה מלווים את העלילה, ואילו החרטומים 

מאגית לא היו במרכז -שמעמדם נובע מעצמתם הדתית
ובפרט )ההתמודדות. ואולם, היות והמכות הראשונות 

נועדו להביא לידי ידיעת ד', שלשת המכות הראשונות( 
 ממלאים בהם תפקיד חשוב. החרטומים הרי ש

עוצמת המכות. לאמיתו של ראיה זאת מסבירה גם את 
דבר, המכות הראשונות אינם מסוכנות אלא מטרידות. 
הפיכת המים לדם איננה מסכנת את הציבור שהרי ניתן 

עליהם וטעונה  לשתות את הדם, אך היא מעיקה
משמעות סמלית מרובה. כמו כן, הצפרדעים מהווים 
מטרד נוראי אך אין הם מסכנים את המצרים או 
מביאים לידי שבר כלכלי. והוא הדין והוא הטעם ביחס 
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למעשה הקב"ה אומר דבר זה במפורש בהתרעה לכנים. 
 על מכת הברד

 : כ"א-שמות ט' י"ג .5
ע ה מ ֶשה ַהשְּ -ֶאל ה'ַוי אֶמר  יג י ַפרְּ נֵּ ב ִלפְּ ַיצֵּ ִהתְּ ם ַבב ֶקר וְּ כֵּ

ָליו כ ה ָת אֵּ ָאַמרְּ ִרים ַשַלח ֶאתקֵּ ֱאֹל ה'ָאַמר י-וְּ ַעִמי -י ָהִעבְּ

ִני דֻּ ַיַעבְּ ַח ֶאת יד  .וְּ לֵּ פ ַתי -ָכל-ִכי ַבַפַעם ַהז את ֲאִני ש  ַמּגֵּ
י-ֶאל ַדע ִכי אֵּ ַעֶמָך ַבֲעבּור תֵּ ָך ּוַבֲעָבֶדיָך ּובְּ ָכלִלבְּ ִני בְּ -ן ָכמ 

ִתי ֶאת טו  .ָהָאֶרץ ֶאת-ִכי ַעָתה ָשַלחְּ ָך וְּ ָך -ָיִדי ָוַאְך אֹותְּ ַעמְּ

ד ִמן ִתיָך  טז  .ָהָאֶרץ-ַבָדֶבר ַוִתָכחֵּ אּוָלם ַבֲעבּור ז את ֶהֱעַמדְּ וְּ

ָך ֶאת א תְּ ָכל-ַבֲעבּור ַהרְּ ִמי בְּ ר שְּ ַמַען ַספֵּ  יז  .ָהָאֶרץ-כ ִחי ּולְּ

ָך  ָחםעֹודְּ ִתי ַשלְּ ִבלְּ ַעִמי לְּ ל בְּ תֹולֵּ ת  יח  .ִמסְּ ִטיר ָכעֵּ ִני ַממְּ ִהנְּ
א ד ֲאֶשר ל א ד מְּ ִמן-ָמָחר ָבָרד ָכבֵּ ַרִים לְּ ִמצְּ -ָהָיה ָכמ הּו בְּ

ַעד ָדה וְּ ז ֶאת יט  .ָעָתה-ַהיֹום ִהָּוסְּ ַלח ָהעֵּ ַעָתה שְּ ָך -וְּ נְּ ִמקְּ

ת ָכל אֵּ ָך ַבָשֶדה-וְּ ָמה ֲאֶשרהָ -ָכל  ֲאֶשר לְּ הֵּ ַהבְּ א -ָאָדם וְּ ִיָמצֵּ

תּו ֶהם ַהָבָרד ָומֵּ ָיַרד ֲעלֵּ ָתה וְּ ף ַהַביְּ ל א יֵָּאסֵּ  כ  .ַבָשֶדה וְּ
א ֶאת ַבר -ַהָירֵּ ִניס ֶאת ה'דְּ ע ה הֵּ י ַפרְּ דֵּ ַעבְּ ֶאת-מֵּ -ֲעָבָדיו וְּ

הּו ֶאל נֵּ ַבר -ָשם ִלבֹו ֶאל-ַוֲאֶשר ל א כא  .ַהָבִתים-ִמקְּ  ה'דְּ

ב ֶא  ֶאת-תַוַיֲעז  הּו ַבָשֶדה-ֲעָבָדיו וְּ נֵּ   .ִמקְּ
הנאמר לפרעה בפסוק הזה הוא שבכוח הדבר היה לפגוע 
פגיעה אנושה במערכות החיים במצרים, אך הקב"ה 
וויתר על כך "למען ספר שמי בכל הארץ". הרי לנו 
שהמכות לא הביאו, ולא היו אמורות להביא, לידי 
התמוטטות מערכות אלא חשיבותן היה בהפרעת 

ע. לו מערכות חיים ובהדגמת השליטה האלוקית בטב
תפקיד המכות היה לגרום לשחרור ישראל מעבדות 
מצרים, מכות חזקות יותר היו משיגות את המטרה 
באופן הרבה יותר יעיל, אך להעברת המסר על ההשגחה 

 האלקית, הועדפו מכות מטרידות.
זו גם הסיבה שאין בהילות כה רבה לסלקם. גם כשמשה 

ד מבטיח לפרעה להפסיק את המכה, אין זה נעשה מי
אלא למחר. העקרון שמשה רוצה להראות לפרעה היא 
השליטה בטבע ואת זה הוא משיג ע"י הדגמת יכלתו 
לכוין את השעה כפי רצונו. מאידך, המשך המכה לעוד 
יממה איננה כה בעייתית כי אין היא גורמת נזק כה קשה 

 שאין המצרים יכולים לעמוד בכך.
המצרים לאור האמור, ניתן להבין מדוע לא נחתה על 

מכה אחת ניצחת שהיתה מכניעה אותם מיידית. גישה 
כזאת היתה משיגה את המטרה של הוצאת ישראל 
ממצרים אך לא היתה מצליחה להביא את המצרים 
להכרה בקב"ה. לשם כך, היו זקוקים לסדרת מכות 
שתשכנע אותם באופן הדרגתי ולא מכוח כפייה של מכה 

ריגת הבכורות חזקה. האמור בפסוק שצוטט לעיל על ה
בלבד מתייחס לתביעה שהוצגה שם על שלוחם בלבד 
והיא נאמרה קודם להכרזתו של פרעה "לא ידעתי את ד' 
". עד להכרזה זו, המאבק היה על יציאתם ומכה קשה 

היתה מספקת למטרה המוצהרת של הוצאתם ממצרים. 
ואולם, ברגע שפרעה הכניס למאבק את הגורם 

למערכת שלמה של מכות  התיאולוגי, הוזזקה ההשגחה
 בכדי להתמודד עם הנושא הדתי.

לאמיתו של דבר, מדובר בשתי מערכות כלפי פרעה. 
הראשונה, מכות דצ"ך, נועדה לבסס את עצם ההכרה 
בקב"ה ועל כן מטרתה מוגדרת כ"בזאת תדע כי אני ד' ", 
והיא הסתיימה ברגע שהשיגה את יעדה ופרעה וחרטומיו 

היא". המערכה השניה,  אמרו אמרו "אצבע אלקים
מכות עד"ש באו לקבוע את העקרון של ההשגחה 
האלוקית כפועלת בהיסטוריה ותכליתה היא "בעבור 
תדע כי אין כמני בכל הארץ". המכות הללו מאופיינות 
ע"י ההבחנה שהן מבדילות בין ישראל למצרים, כסימן 
היכר מובהק של ההשגחה האלוקית. לעומת המכות 

וחן להביא להרס והשחתה אך הם אינן הקודמות, יש בכ
עושות כן אלא משמשות כאיום, וכפי שנאמר מפורשות 
בפסוק על הדבר. מערכה זו מסתיימת במכת ברד 
כשפרעה אומר "ד' הצדיק ואני ועמי הרשעים". בכך 
מושגת אף המטרה השניה של ההודאה בהשגחה 

 האלקית.
בנקודה זו, גם מסתיימת פרשת וארא. המכות שלה 

יגו את המטרה הראשונה של הכנעת פרעה מצד הש
הכרזתו "לא ידעתי את ד' " אך לא טיפלו כלל ביעד השני 
של התגברות על האמירה הנוספת של "וגם את ישראל 
לא אשלח". תפקיד זה מיועד לקבוצה השלישית של 
המכות, אלו המופיעות בפרשת בא, ובזה הגענו לאבחנה 

ת שבראשונה הם . המכו1שבין פרשת וארא לפרשת בא
לקדוש שמו הגדול כנגד מחרפיו; אין מטרתם הכנעתו 
של פרעה והכרחתו להוציא את ישראל אלא הבאתו 
להכרה בקב"ה ואילו המכות שבפרשת בא הם כלי בידי 

-ההשגחה להביא את ישראל לתעודתם ההיסטורית
לאומית ושונות הן מאד באופיין מן המכות הקודמות 

 להן.
כשם שפרשת וארא מד את ההפטרה. על פי הבנה זאת נל

מתמקדת במלחמתו של הקב"ה בפרעה מן הזוית 
                                                 

הערה אחת מתבקשת כאן והיא סיווגה של מכת ברד. בסכימה ששרטטנו כאן, המכות  1 
חלוקה של -מחולקות לקבוצה של שבע לעומת שלש, כשקבוצת השבע מחולקת לתת

שלש וארבע, כך שיש לנו שלש קבוצות של מכות. זהו, כמובן, המודל המפורסם של 
יהודה שהיה נותן בהם סימנים דצ"ך עד"ש באח"ב ומחלקם ע"י כך לשלש קבוצות.  ר'

ואולם, חלוקתו של ר' יהודה, ששולבה ע"י בעל הגדה לתוך ליל הסדר, שונה מזו 
שנוצרה ע"י הפרשיות כי היא משייכת את ברד לקבוצה השלישית ואילו פרשיות 

ה רק ענין של נוחיות החלוקה השבוע מציבות את ברד בקבוצה השניה. כאמור, אין ז
 אלא הכרעה בסיסית לגבי אופי המכה.

ברם, במחשבה שניה אין זה צריך להפתיענו כי המפתח להבנת מכת ברד ומקומה במכלול 
המכות הוא בהכרה בתפקיד הכפול שהפסוקים מייחסים לה. מחד, היא המכה 

בדבר פעולתו המביאה את פרעה להכרזתו בדבר צדקתו של הקב"ה וההכרה הנלוית 
של הקב"ה בקרב הארץ. בכך, היא שייכת למערכת השניה של מכות פרשת וארא 
וחלוקת הפרשיות שמרה על מקומה כמכה המסיימת את וארא. עם זאת, ברד היא גם 
המכה הראשונה שבה נעשה נזק משמעותי לכלכלה המצרית כפי שמפורט בסוף 

המאבק לשחררם ובזה ברד  פרשתנו ובתאור מכת ארבה בפרשה הבאה. בכך מתחיל
 שייך לקבוצה השלישית ועל כן ההגדה שייכה אותה למכות של סוף התהליך.
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כפי זה והתיאולוגית, כך גם ההפטרה עוסקת בפן ה
שנראה בשבוע הבא, חלוקת העבודה המערכתית שבין 
פרשיות וארא ובא מתקיימת אף בהפטרות, וכשם 
שפרשת בא איננה מטפלת במאבק על ידיעת ד' אלא על 

הפטרתה מתמקדת בהכאת מצרים כעם  יציאת העם, כן
 ואיננה מתייחסת למאבק התיאולוגי כנגד פרעה. 

ענינו של יחזקאל הוא לבסס את עקרון "למען תדע כי 
אני ד' " ונבואתו מכוונת למטרה זו. לכן, הנבואה פותחת 

אל ולא לעם כעם. -בפנייה לפרעה במעמדו של מלך
ושות התביעה כנגד פרעה איננה באה להתמודד עם תח

עצמה צבאית ומדינית המביאה לידי הגאווה האנושית 
של כוחי ועוצם ידי אלא היא מתייחסת לתביעה 
מרחיקת לכת של פרעה, המכריז "לי יארי ואני עשיתני"! 
מרכזיות היאור בחיי מצרים מביאה את פרעה להצגת 

בהקשר זה מיתוס בריאה המציבה אותו כבורא ומנהיג. 
הן מבחינת קמאיותו, עצמתו  ,סמל התניןיש לראות את 

התנין הוא סמל שפרעה . והסימביוזה שבינו לבין הנהר
יוצר זהות אתה על מנת לעשות עצמו כבעל היאור. אם 
התנין הוא מלך היאור וחי שם מקדמת דנא, הרי שהוא 
הסמל המתאים ביותר עבור פרעה להמחשה אלילית של 

לציין "לי יאורי ואני עשיתני". בהקשר זה, מן הראוי 
שהתורה הדגישה בפרשת בראשית את בריאת התנינים 
ע"י הקב"ה )"ויברא אלקים את התנינם הגדלים"(, 
ומלבד האדם, היא היצור היחידי שהכתוב משתמש 
בפעל ב'ר'א' לגביו. לאור הפטרתנו וטענת פרעה המובאת 
בה, יש להניח שהכתוב נקט לשון זה בדוקא, וזאת על 

ם ולהבהיר שהקב"ה הוא מנת להוציא מלבם של תועי
 הבורא היחידי.

מפאת השימוש שפרעה עושה בתנין כסמל, הנבואה כנגדו 
נוקטת באותה גישה ומדברת על ערעור מעמדו של התנין, 
כשהדברים מכוונים כלפי פרעה. המטאפורות שהנביא 
משתמש בהם באות לערער את כוחו של התנין כשליט 

בעת באף החיה )"ונתתי חחים בלחייך" שפירושו שימת ט
לשם רסן ושליטה( ונתוק הקשר שבינו לבין היאור: 
"והעליתיך מתוך יאריך ואת כל דגת יאריך בקשקשתיך 
תדבק. ונטשתיך המדברה אותך ואת כל דגת יאריך על 
פני השדה תפול לא תאסף ולא תקבץ לחית הארץ ולעוף 
השמים נתתיך לאכלה". הוצאת התנין מתוך הנהר 

ננה רק פגיעה בעוצמתו וסבוב מיתתו והעברתו למדבר אי
אלא זהו ניתוק הזיקה ליאור שעליו התבססה מיתוס 
הבריאה. התנין הרובץ בתוך היאור ומקומו כחלק מן 
הנהר הקמאי הוא הסמל של הבריאה, והעברתו למדבר 
מוכיחה שאין הנהר עבורו אלא בית גידול מתאים ותו 

ך, מסקנת המהל לא ואין התנין והנהר ישות אחת.
המופיעה בפסוק הבא, הוא "וידעו כל ישבי מצרים כי 
אני ד' ". זהו, כמובן, אותה מסקנה המוכרת לנו מפרשת 

 וארא כמטרת המכות. 

הן פרשת וארא והן נבואת יחזקאל מתארות לסיכום, 
את מכות ד' במצרים, כשבשני המקרים עיקר מגמתן 
איננה הכנעה צבאית אלא הבאת מצרים להכרה בקב"ה. 

 בהמשך ההפטרה, הנביא חוזר ומדגיש נקודה זו: אף
לכן כה אמר א' ד' הנני מביא עליך חרב והכרתי ממך "

אדם ובהמה. והיתה ארץ מצרים לשממה וחרבה וידעו 
כפי שניתן לראות, " כי אני ד' יען אמר יאר לי ואני עשיתי

יחזקאל מדבר על מכה קשה כנגד המצרים, אך מוקדה 
שור הפוליטי כגוי רשע איננה הכנעת מצרים במי

כשלעצמו אלא בהצבת העקרון של "אני ד' " וזאת "יען 
אמר יאר לי ואני עשיתי". במונחים של פרשת וארא, 

מדובר הוא ביטוי הפוטנציאל שבקבוצת עליו החרבן 
המכות השניה ובהוצאתם מן הכוח אל הפעל אך למטרה 

שכשם שבפרשה ישנו והזהה של "למען תדע כי אני ד' ". 
)שלישית המכות הלך כפול של עצם ההכרה בראשונה מ

)שלישית המכות  ולאחר מכן בהשגחההראשונות( 
כפילות למטרה דומה, אך גם בהפטרה יש , השניה(

אין לכך ביטוי ממשי בפסוקים מלבד עצם בהפטרה 
 עובדת הכפילות.
גלות מצרים, קבוץ גלויותיהם העוסק בסוף ההפטרה 

ת דומים האמורים והשבתם לאדמתם מזכיר לשונו
לאחר שתחרב ארץ מצרים לגמרי ועריה . בישראל

ייהרסו, ולאחר "והפצתי את מצרים בגוים וזריתים 
"כי כה  -בארצות", יבוא עידן גאולה למצרים עצמה 

אמר ה'... מקץ ארבעים שנה אקבץ את מצרים מן 
העמים אשר נפצו שמה. ושבתי את שבות מצרים 

-ץ מכורתם" )כ"ט, יבוהשבתי אתם ארץ פתרוס על אר
יד(. כדרך שישראל נגאלו, כלומר שבו לארצם כעבור 
ארבעים שנה, כך ישובו המצרים ויבנו את מצרים. הרי, 

מה שהרי מפתיע מאד, לכאורה גאולת מצרים. דבר זה 
דאגתו של הרי ישראל? גאולת מצרים אצל גאולת ענין 

הקב"ה לישראל, מחוייבותו לאבות ורצונו בהשבתם 
אינם שיקולים הרלבנטיים למצרים. ומדוע לא יתן לארץ 

ביחס למצרים להיסטוריה לפעול את פעולתה הקב"ה 
מבלי התערבות אלוקית מיוחדת, כפי שכך הם פני 

כמו כן ראוי לשים לב הדברים בנוגע לשאר האומות? 
אינם חוזרים לגדולתם לארצם הם שבים שגם כשמצרים 

מלכה שפלה. אלא נשארים ממלכה שפלה, "והיו שם מ
מן הממלכות תהיה שפלה ולא תתנשא עוד על הגוים 

טו(. כך שאין -והמעטתים לבלתי רדות בגוים" )כ"ט, יד
 מדובר בדאגה לגורל העם המצרי כגוי גדול כשלעצמו.

 ממלכה שפלה וגאולה?!ועדיין נשאלת השאלה: 
את תשובה לתמיהה הזאת הרב משה ליכטנשטיין מציע כ

צרים והשבתם לארצם נועדו הגליית מההסבר הבא: 
להדגים את ההשגחה האלקית בעולם ולשם כך חשוב 
לקב"ה להראות את שליטתו בגורלם. המשותף לקבוץ 
גלויות ישראל ומצרים הוא בנקודה זו של התערבות 
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ההשגחה, ומשום כך השימוש בלשונות משותפים של 
שפלות מצרים משתלבת גם הנבואה לשני התהליכים. 

גימה את רצון ד' כלפיהם שהיא המטרה בכך כי היא מד
של השבתם לארצם, ואין היא מפאת הדאגה לגורל 

כשם שמטרת הגאולה כלומר ההיסטוריה המצרית. 
"ונקדשתי בם לעיני  -העתידה היא קידוש ה' בעולם 

הגויים", אף תכליתה של גאולת מצרים היא להיות ה' 
 מתקדש בה לעיני הגויים בכלל, ולעיני מצרים בפרט.

נמצא, שהמכות אינם רק מכשיר לזירוז שילוחם של 
ישראל ממצרים, אלא תכלית יש בהן עצמן והיא מעין 
תכלית הגאולה עצמה: לפרסם שמו של הקב"ה בעולם 
ולהראות למצרים ולעמים את כוחו. תכלית זאת, מובעת 
בהפטרה פעמים אחדות: בתחילתה לגבי הגויים כולם, 

 ובהמשכה לגבי מצרים במיוחד.
ומסביר הרב שביב שגם בהחזרת מצרים להיות ממלכה 

יש יסוד גאולתי חשוב. גאולה לאומה היא הבאתה שפלה 
למימדיה הטבעיים הנורמאליים. אומה משועבדת 
זקוקה לגאולה, אבל גם אומה משעבדת הרי היא 
כשרויה בגלות. אין זה מצב נורמאלי וטבעי להיות 

מצרים משעבד, להחזיק באחרים בעל כרחם. שיבת 
מלמדת על משמעות גאולה, גאולה היא שיבה אל 

 המימדים הנכונים והטבעיים, ללא חסר וללא יתר.
במשך ההפטרה על משפט המפתח חוזר הנביא לסיכום, 

ואין ספק שזהו עיקרה ארבע פעמים, "וידעו כי אני ד' " 
של ההפטרה מפני שנבואתו של יחזקאל על מצרים 

שבהתמודדות עם מצרים  מכוונת כלפי הענין התיאולוגי
 לפרשת וארא.מתקשרת ובזה היא 

 
 גאולת ישראל: 

המתבונן יראה כי ההפטרה נחלקת לשלשה קטעים: 
כו(, אפשר שהוא עומד לעצמו ואפשר -הראשון )כ"ח, כה

שהוא המשך לנבואה על צידון, אבל אין הוא קשור 
טז(, -ישירות לפסוקים הבאים; הקטע המרכזי )כ"ט, א

ה על מצרים; והאחרון הוא נבואה נפרדת אף עניינו נבוא
היא קשורה למצרים, ועניינה: שכר פעולתו של 
נבוכדראצר שפעל בצור. קביעת נבואה העוסקת במצרים 
ומכותיה כהפטרה לפרשת וארא היא ברורה ומובנת, 
אבל למה נקבעו גם שני הפסוקים הראשונים, שלכאורה 

סתבר כי מומסביר הרב שביב ש אינם קשורים למצרים?
פסוקים אלו המדברים בגאולת ישראל באו על מנת 
להסב תשומת לב לכך, שפרשת וארא היא בעיקרה פרשה 
המבשרת גאולה, ואף המכות עצמן אינן אלא מכשירים 
וזרזים לביצוע הגאולה. ההפטרה הפותחת בגאולת 

"ביום ההוא אצמיח  -ישראל והחותמת בגאולת ישראל 
מלמדת שתכלית כל  - קרן לבית ישראל )כ"ט, כא(

 האירועים: גאולת ישראל.  


