
  

  ב"התשע טבת                                                                             ד"בס

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

   מנין מכות מצרים-? "עשר המכות"
 )על פי שיעור של הרב תמיר גרנות(לפרשת וארא 

  

 במניין עוסק פסח של בהגדה המפורסמים המאמרים אחד
 : המצרים את' ה שהכה המכות

, ֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים
, ָּבָרד, ְׁשִחין, ֶּדֶבר, ָערֹוב, ִּכִּנים, ְצַפְרֵּדעַ , ָּדם: ְּבִמְצַרִים ְוֵאלּו ֵהן

  .ַמַּכת ְּבכֹורֹות, חֶֹׁשְך , ַאְרֶּבה
  :ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמִנים

  .ב"ׁש ְּבַאחַ "ֲעדַ ְך "ְּדצַ 
ִמַּנִין ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשָּלקּו ַהִּמְצִרים , ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר

ְּבִמְצַרִים ? ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ְּבִמְצַרִים ֶעֶׂשר ַמּכֹות
ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמים ֶאל ַּפְרעֹה ֶאְצַּבע ֱאלֹוקים "? ָמה הּוא אֹוֵמר

ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל "? ְוַעל ַהָּים ָמה הּוא אֹוֵמר; )טו:שמות ח" (יאִה 
' ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה, ְּבִמְצַרִים' ֶאת ַהָּיד ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה

ֶעֶׂשר ? ַּכָּמה ָלקּו ְּבֶאְצַּבע). לא:יד" (ּוְבמֶׁשה ַעְבּדֹו' ַוַּיֲאִמינּו ַּבה
ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו : ֱאמֹור ֵמַעָּתה. ַמּכֹות

  .ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות
ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך , ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

, ֶׁשֶּנֱאַמר? הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶׁשל ַאְרַּבע ַמּכֹות
" ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעיםְיַׁשַּלח ָּבם "
" ְוָצָרה",  ְׁשַּתִים-" ָוַזַעם",  ַאַחת-" ֶעְבָרה). "מט:תהילים עח(
: ֱאמֹור ֵמַעָּתה.  ַאְרַּבע- " ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים",  ָׁשלֹׁש-

  :  ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹותְּבִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָּבִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים
ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך , ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר

, ֶׁשֶּנֱאַמר? הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶׁשל ָחֵמׁש ַמּכֹות
ְלֲאֵכי ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמ "

 - " ָוַזַעם",  ְׁשַּתִים- " ֶעְבָרה",  ַאַחת-ֹ "ֲחרֹון ַאּפו". "ָרִעים
ֱאמֹור . ָחֵמׁש" ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים",  ַאְרַּבע-" ְוָצָרה", ָׁשלֹׁש

ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים : ֵמַעָּתה
  .ּוָמאַתִים ַמּכֹות

 דעת: המצרים שלקו המכות למניין שיטות שלוש זה במדרש
 וזוהי, מכות עשר שהיו היא יהודה' ור יוסי' ר, קמא תנא

 היו אליעזר' ר לדעת; ביותר והמפורסמת הידועה הדעה
  . חמישים היו עקיבא' ר ולדעת, מכות ארבעים

 לחפש שיש נאה כדרש נלמדים ע"ור א"ר דברי כלל בדרך
 נתפסים הראשונים התנאים דברי ואילו, משמעותו אחר

 אולי; היה אכן וכך תורה אמרה כך -  כלומר, הדברים כפשט
 של ההצלה גודל על ללמד ואולי, בנס להרבות רצו ע"ור א"ר

. הדברים לפשט התכוונו לא הם כך ובין כך בין אך, ישראל

 יוסי' ר, המאוחרים התנאים כיצד להסביר אולי אפשר כך
) רבם שהיה (ע"ר -  הגדולים קודמיהם על חולקים, יהודה' ור
, כהוויתם דברים אמרו המאוחרים התנאים; אליעזר' ור

  . כהוויתם שלא הדברים את דרשו ורבותיהם
 תמיר הרב של שיעור פי על לטעון רוצים אנו שלהלן בשיעור

 מעלה והמחלוקת, יותר מורכבים והדברים שיתכן גרנות
 של ומשמעותו המכות מניין לגבי ורצינית יסודית שאלה
 שמות בספר בכתובים ונעיין נחזור כך לשם. זה מניין

, המכות לפרשת התייחסות בהם שיש אחרים ובכתובים
 מראה גרנות תמיר הרב. הדברים שורשי על לעמוד וננסה

 אלא, בלבד אינפורמטיבית אינה המכות מספר ששאלת
 יובהרו אלה ודברים, ובמגמתו התיאור של באופיו תלויה

  .להלן ה"בעז
  מניין המכות בספר שמות

 בפרק וחגיגי רשמי באופן נפתח שמות בספר המכות סיפור
 ומודיע פרעה אל ללכת ואהרון משה את' ה מצווה בו', ז

  ): 'ג' ז שמות (להם
 מופתי ואת אותותיי את והרביתי פרעה לב את אקשה ואני"

  ..." מצרים בארץ
' לתנינים הנהפכים המטות תחרות 'מתרחשת מכן לאחר מיד
 המכות מתחילות ואז, )יב-י (מצרים חרטומי לבין אהרון בין

  ). יד(
 היו כי תענו ודאי? שמות בספר המפורש לפי, היו מכות כמה
 לא, דבר של לאמיתו, מוזכר איננו זה מספר אך, מכות עשר

 לא אופן בשום; למכות ביחס כולו במקרא ולא שמות בספר
 אנו מדוע, כן אם. מכות עשר שהיו או להיות שעתידות נאמר

 בגלל רק ולא, הגננת סיפורי בגלל רק לא? עשר שהיו חושבים
, אלא. ספירה של תוצאה הוא עשר המספר: בהגדה האמור

 לספור כדי; סופרים אנו בדיוק מה את לשאול צריך שכאן
 אין בתורה והרי, ומובהקות מוגדרות יחידות שתהיינה צריך

 לא, למשל, מדוע. בהגדה לפנינו שיש כפי המכות של רשימה
 ואת עצמה בפני כמכה השדות על הברד ירידת את למנות
 הכינים אין אולי? מכה כעוד הברד ידי על הבהמות הכאת

 ערמות שיצרו המחלות של תוצאה אלא עצמה בפני מכה
 אירועים הרי? מעשר פחות או יותר יש אולי? הצפרדעים

 כמו ברור באופן מתחלקים אינם השני את אחד שרודפים



 ההצדקה, כן אם, מהי. בספר דפים או במכולת מוצרים
  ?דווקא מכות עשר לספירת

 נובעת כעשר המכות ספירת: פשוטה לכך התשובה
. למכה מכה בין עצמה התורה שיוצרת הספרותית מהחלוקה

 מן השונה, בכורות מכת למעט (משותף מבנה יש המכות לכל
 אותן מגדיר הזה והמבנה, )מהותי באופן האחרות המכות

 מכה בין הברורים הגבולות. מובחנות תימאטיות כיחידות
 כל בתחילת הכוללת, המשותפת המסגרת מן נובעים למכה

 המכה סיום על הערה - ובסופה, למשה' ה של ציווי מכה
. הבאה המכה את המכין, ישראל את לשלח פרעה וסירוב
, המכות לכל המסגרת את המהווים, אלו פרטים למעט

  . רבים בפרטים השנייה מן אחת שונות המכות
   :דם במכת, למשל, כך

  :ֶאל מֶׁשה ָּכֵבד ֵלב ַּפְרעֹה ֵמֵאן ְלַׁשַּלח ָהָעם' ַוּיֹאֶמר ה)יד(
  .... ֵלְך ֶאל ַּפְרעֹה ַּבּבֶֹקר ) טו(
ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְּבָלֵטיֶהם ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ) כב(

  :'ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה
  . כולן המכות בכל וכך

 מספר ואת למשה הציוויים מספר את מונים אנו כאשר
 בהם הפעמים מספר את - כלומר (הלב הקשיית תיאורי
 - בכורות מכת ובצרוף, לתשע עיםמגי אנו) המסגרת מופיעה

 פי על התורה של הספרותית החלוקה כי, אפוא, נמצא. לעשר
, פרעה לב בהקשיית המכה וסיום למשה השונים הציוויים

  . לעשר החלוקה את היוצרת היא
 נחריף אם? כך במצרים שקרה מה את לתאר הכרחי האם

 שם שהיו ישראל ובני המצרים גם האם - השאלה את
 כאשר לאחור והביטו המכות של מופלאה שעה באותה

 לא הרי להם. רב ספק? מכות עשר ספרו, המכות הסתיימו
 אצל המתרחש של ולא הציוויים של ברורה ידיעה הייתה
 ההתרחשות כל את תפסו שהמצרים, למשל, ייתכן. פרעה

 מכת בין אמנם; הפסקה ללא, מתמשך קטסטרופלי כאירוע
 וימלא "- שבוע של הפסקה הייתה צפרדע מכת לבין הדם

 מכן לאחר אבל, )כה" (היאור את' ה הכות אחרי ימים שבעת
 האם. המכות ביו כלשהיא הפסקה שהייתה מפורש לא

? למכה מכה בין כלשהיא להפסקה מודעים היו המצרים
 יותר הרבה שיש סובייקטיבית מבחינה תפסו הם אולי. ספק

 בעיניהם הייתה מקום בכל שפגעה הדם מכת אולי? מכות
  ? שונות תופעות סדרת

 מקור לנו שאין מפני, אלו לשאלות לענות דרך שום לנו אין
 לנו מסייעות הללו השאלות אך, עצמה התורה מלבד אחר

 היחידה הדרך אינה התורה שבחרה התיאור שדרך להבין
 או אחרת אותם לחלק היה ניתן. המאורעות את להציג

, זמן פרק לאותו התייחסות תוך, שונה בסדר להציגם
  . אירועים ולאותם
 לא המכות של אחר תיאור על לדבר ניתן, דבר של לאמיתו

, במקרא כאלה תיאורים שני לנו יש: היפותטי באופן רק
 תיאור מציג מהם אחד כל כאשר, שונים תהילים פרקי בשני
  . המכות של במקצת שונה

  מניין ותיאורי המכות בתהילים
  ח"תיאור מכות מצרים במזמור ע

 לכנותם שאפשר פרקים מספר קיימים בתהילים
 פרקים של תקציר מעין בהם שיש כלומר, היסטוריוגרפיים

 יש, ה"ק ופרק ח"ע פרק, מהם בשניים. ישראל מתולדות
  : ח"ע בפרק לתיאור תחילה נפנה. במצרים המכות של תיאור

  :לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ַאֶׁשר ָּפָדם ִמִּני ָצר)מב(
  :ֲאֶׁשר ָׂשם ְּבִמְצַרִים אֹתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה צַֹען) מג(
  :ַוַּיֲהפְֹך ְלָדם ְיאֵֹריֶהם ְונְֹזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּון) מד(
  :יֵתםְיַׁשַּלח ָּבֶהם ָערֹב ַוּיֹאְכֵלם ּוְצַפְרֵּדַע ַוַּתְׁשִח ) מה(
  :ַוִּיֵּתן ֶלָחִסיל ְיבּוָלם ִויִגיָעם ָלַאְרֶּבה) מו(
  :ַיֲהרֹג ַּבָּבָרד ַּגְפָנם ְוִׁשְקמֹוָתם ַּבֲחָנַמל) מז(

  :ַוַּיְסֵּגר ַלָּבָרד ְּבִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים) מח(
ֵכי ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלאֲ ) מט(

  :ָרִעים
ְיַפֵּלס ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם ַלֶּדֶבר ) נ(

  :ִהְסִּגיר
  :ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית אֹוִנים ְּבָאֳהֵלי ָחם) נא(
  :ַוַּיַּסע ַּכּצֹאן ַעּמֹו ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר) נב(
  

 זה בפרק מופיעות הן בו הסדר לפי תהמכו את נמנה אם
  : נקבל

  .דם.1
  .ערוב. 2
  .צפרדע. 3
  .ארבה - חסיל. 4
 .רשפים-חנמל- ברד. 5

 .דבר. 6

 .בכורות. 7

 מן שחלק ההנחה על מבוססת כאן שהצעתי החלוקה
 לאותה המתייחסות תקבולות מכילים שבפסוקים הביטויים

 אחד במקרה רק. הפעלים פי על נקבע המכות ומניין, המכה
 ספק אין ששם מפני, בברד - אחת כמכה פעלים שני נמנו

 . אחת במכה שמדובר

: המכות לתיאור פעלים שבעה של גיוון גם יש, לב נשים אם
 .ויך, יפלס, ויסגר, ויהרג, ויתן, ישלח, ויהפך

 יש האם. עשר ולא, מכות שבע על מדבר זה שפרק מסתבר
 שלוש כאן חסרות. כן לכאורה? שמות לספר סתירה בכך

 מדובר בשמות המכות סדר לפי. חשך, שחין, כינים: מכות
 השאלה ונשאלת. והתשיעית השישית, השלישית המכה על

 חסרות ומדוע? מכות שבע דווקא מונה תהילים משורר מדוע
  ? האלה המכות שלוש דווקא
 והלא השירי באופי הסתירה את פתור לכאורה אפשר

, אולם. מדייקים לא שבשירה ולאמר; המזמור של מדוייק
 זה אין, ההיסטורי בדיוק מעוניינת לא שהשירה למרות
 אינה דווקא הזה בתיאור הבחירה. מתוכננת לא שהיא אומר
 ההסבר את לחפש צריכים שאנו דומה. מקרית להיות יכולה
, )מכות (שבע המספר את להסביר נקל. המזמור של במסר
 מפתיע זה אין כן ועל, )עשר כמו (טיפולוגי מספר שהוא
: מזאת יתרה. שלמות יחידת של כמספר כאן משמש שהוא

 וזעם עברה אפן חרון בם ישלח "הפסוק את כאן פוגשים אנו
 וחולקים בהגדה התנאים מתעמתים עליו הפסוק, "וצרה

 של מיקומו על דעתנו את נתן אם. המכות כמות על ביניהם
 אינם הפסוק על ל"חז שדברי נראה; במקרא זה פסוק

 לומר רוצה הוא. המשורר כוונת בדיוק זו - סתם דרשנות
 לספר מתכוון אני האם? "וליזיל לימני כרוכלא אטו: "לנו

, המפורשות מאלה רבות מכות היו? ומכה מכה כל על כאן
 אני, המשורר אומר, כאן. מכותיו את במצרים הפליא' וה

 אם יודע איני. המזמור של למסר שמשמעותי מה רק מפרש
 לומר מתכוון הוא אבל, מדוייק למספר הפשט לפי כוונתו
, אולם. לנו הידוע מן יותר הרבה רבות מכות היו שודאי
 המכות שלוש דווקא נשמטו מדוע הסברנו לא עדיין

 . בשמות הפרשה את ולנתח לחזור נצטרך כך לשם. הנזכרות

  ה"תיאור מכות מצרים במזמור ק
  

  : ה"ק לפרק נעבור, כעת
  :ָׁשַלח מֶֹׁשה ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו) כו(
  :ָׂשמּו ָבם ִּדְבֵרי אֹתֹוָתיו ּומְֹפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם) כז(
  :}\ְּדָברֹו{\ָׁשַלח חֶֹׁשְך ַוַּיְחִׁשְך ְולֹא ָמרּו ֶאת דבריו ) כח(
  :ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם) כט(
  :ם ְצַפְרְּדִעים ְּבַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהםָׁשַרץ ַאְרצָ ) ל(
  :ָאַמר ַוָּיבֹא ָערֹב ִּכִּנים ְּבָכל ְּגבּוָלם) לא(



  :ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרד ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם) לב(
  :ַוַּיְך ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם ַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם) לג(
  :ְסָּפרָאַמר ַוָּיבֹא ַאְרֶּבה ְוֶיֶלק ְוֵאין ִמ ) לד(
  :ַוּיֹאַכל ָּכל ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם ַוּיֹאַכל ְּפִרי ַאְדָמָתם) לה(
  :ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור ְּבַאְרָצם ֵראִׁשית ְלָכל אֹוָנם) לו(

  :נקבל כאן סדרן לפי המכות את נמנה אם
  .חשך.1
  .דם. 2
  .צפרדעים. 3
  .כינים-ערוב. 4
 .ברד. 5

 .ארבה. 6

 .בכורות. 7

. עשר ולא מכות שבע של תיאור יש כאן שגם נראה כלומר
 בשתי, כמובן, מדובר. ספק מתעורר הרביעית המכה לגבי

 כאן מאחדם שהמשורר נראה אך, התורה מן ידועות מכות
 ידיעה לנו אין. ככינים מתפרש הערוב כלומר, אחת למכה
 י"ברש עיינו [רעות חיות של התיאור (הערוב מהו ברורה
; )כלל מוכח אינו אבל אפשרי הוא] יז:ח המפרשים ובשאר

 מדובר, אופן ובכל, הכינים מכת עם זהה הערוב שמכת ייתכן
 בתהילים בפסוק התקבולת, מקום מכל. סמוכות מכות על

 כינים -  ערוב ויבא: הפועל העדר היא מחזקת וראיה, ברורה
, אחת מכה למנות היא כאן שהכוונה שנראה כך, גבולם בכל
 . שבע למספר שוב אותנו שמביא מה

 הדבר. מכות שלוש חסרות כאן גם, הקודם בפרק כמו
 לגרוע מציע אני. מכה עוד לגרוע וצריך, חסרות ודאי והשחין

 אותה מזהה שהמזמור מפני, עצמה בפני כמכה הערוב את
 של התיאור שלפי, מכות שלוש שחסרות נמצא. הכינים עם

  . והשישית החמישית, הרביעית המכה הן שמות ספר
 של אלטרנטיביים תיאורים שני יש תהילים בספר לסיכום

 שעולה כפי, עשר ולא, מכות שבע יש ובשניהם, מצרים מכות
 עצמו שהמשורר ראינו ח"ע ובמזמור (שמות בספר מהתיאור

). מונה איננו שהוא רבות מכות עוד היו שודאי כך על מצהיר
 מודעים היו התהילים מזמורי שמשוררי שברור ומכיוון
 נשאלת, לפניהם מונח היה והוא, שמות ספר של לתיאור
 שלוש בתיאורם תהילים משוררי החסירו מדוע השאלה

 התשובה, כאמור? הללו המכות את דווקא ומדוע, מכות
 כאן אין. האירועים של העובדתי במישור נמצאת איננה

 למהלך ספרותי עיצוב אלא, עובדות של טכני רישום
 שאלותינו על לענות כדי. משמעות היוצר היסטורי אירועים

 כיצד להבין וננסה, שמות בספר המכות בתיאור לעיין נשוב
 על למכות ניתנת משמעות ואיזו הסיפור את התורה עיצבה

 השינויים את נסביר, כך מתוך; הנתונה התבנית ידי
  . בתהילים במזמורים

  מבנה ומשמעות פרשיית המכות בספר שמות 
  ארגון המכות בשלוש שלישיות

 מניחים אנו; שלישיות שלוש של במבנה סודרותמ המכות
 ראה (בכך נאריך לא כן ועל, ידוע זה ממבנה חלק שלפחות

, )זה מבנה הממחישה בטבלה המכות את לשיעור בנספח
  .לגבינו החשובות בנקודות ונעסוק

 חגיגית התראה יש שלישיה כל שבפתיחת לב לשים חשוב
 על עומד פרעה כאשר, בבקר הציווי לפי הנעשית, וארוכה

 של התכלית הגדרת גם באה זו התראה בתוך. היאור שפת
 שאחרי מכות שלישיית כל של התכלית זו עניות ולפי, המכה

 שהיא כפי שלישיה כל בתכלית נתבונן הבה. ההתראה
  : למשה בציווי' ה י"ע נקבעת

  )יז:ז(' ה אני כי תדע בזאת: ראשונה שלישיה
  ).יח:ח (הארץ בקרב' ה אני כי תדע למען: שנייה שלישיה
 הארץ בכל כמוני אין כי תדע בעבור: שלישית שלישיה

  ).יד:ט(

 התכלית את מקיימת שלישיה כל שאכן לראות ניתן
  :בה שבאות המסויימות המכות י"ע בתחילתה שהוגדרה
 של וכוחו קיומו את לגלות היא המטרה הראשונה בשלישיה

" 'ה את ידעתי לא "פרעה לדברי כתגובה, המצרים לעיני' ה
, אלוקים יש לישראל שגם להיווכח צריכים המצרים; )ב:ה(

 הן הראשונות המכות שלוש, לכן. משלהם חזק אף והוא
 אלא, שלהם האליליים בכוחות גם מכירים שהמצרים כאלה

 את המאפיין הקו גם מכאן. יותר ומרשימות גדולות שהן
 החרטומים של ניסיונות יש בכולן: הראשונות המכות שלוש

. אהרון הוא הפועל ובכולן', ה במעשי להיאבק או להתחרות
 משה של הטוב הכרת שבלל את פירש) יט:ז (י"רש אמנם

 אך, במקומו להכות אהרון נאלץ, אותו שהציל ליאור רבנו
 מצרים כהני בין המתרחשת לתחרות קשורה שהסיבה ייתכן
 בסטרא נמצא אך במעמדו להם הדומה, ישראל של לכהן

, וכל מכל מהם שונה', ה נביא שהוא, רבנו משה. דקדושא
 לו אין ולכן, גמור חידוש היא הישראלית הנבואה שכן

  .  עימם תחרות
, בארץ' ה נוכחות את לגלות היא המטרה השנייה בשלישיה

 היא הפגאנית האלוהות. השגחתו את - פשוטות במילים או
, צדק של מושגים לה ואין, אותה להפעיל אפשר: כוח

 צדיק בין מבחין' ה, זאת לעומת. ועונש ושכר פרטית השגחה
 האפליה בתיאור האלה המכות מתאפיינות ולכן, לרשע

 ההפליה עובדת: לב שימו. למצרים ישראל בין' ה שהפלה
 אינה והיא, והדבר הערוב במכות הראשונה בפעם מוזכרת
 בפועל היה מה יודע איני. הראשונה בשלישיה כלל מוזכרת

 הללו במכות שגם לימדונו ל"חז. הצפרדע או הדם במכת
, זאת תיארה לא התורה אולם, במצרים רק הייתה הפגיעה

 ולא, השנייה השלישייה את המאפיינת תכונה שזו מפני
 הרביעית המכות שדווקא לכך הסיבה זו. הראשונה

 באות, הארץ בקרב' ה נוכחות את המבליטות, והחמישית
 לגלות - משמעותן עיקר הרי זו: תיווך י"ע ולא ישירות ממנו

  .בארץ' ה של האישית נוכחותו את
 המכות של בגרנדיוזיות מתאפיינת השלישית השלישייה

 ה"הקב של שלטונו". הארץ בכל כמוני אין: "בה הבאות
 נכנע כולו הטבע. עוררין וללא מצרין ללא, מוחלט הוא בארץ

 בסדרה המכות בתיאור בסופרלטיבים מרבה התורה. מלפניו
 כן היה לא לפניו", )יד:ט" (מגפותי כל את שולח אני: "זו

 מתואר החשך גם וכן, )יד:י" (כן יהיה לא ואחריו כמהו
 . כואבת כמכה רק ולא, וקיצוני פנטסטי כמאורע

 של פעולתו על גם למדים אנו השלישית בשלישיה: ועוד זאת
 ה"והקב, מתזמן רבנו משה. 'ה של שליחו - הנביא דרך' ה

 רק וכאן, באריכות לכך אתייחס אחרת בהזדמנות. מכה
 אין) וארבה ברד (האלה שבמכות המאלפת העובדה את נציין

 הוא' וה, במטהו מצביע משה אלא', ה מאת מיד באה המכה
' וה", )כג:ט" (וברקים קולות נתן' וה: "המכה את שמביא זה

 אהרון כאשר, זאת לעומת). יג:י" (בארץ קדים רוח נהג
 ממנו המקום על אותו נוטה או בו מכה הוא במטהו משתמש

 . מאליה יוצאת כאילו והמכה, המכה תבוא

 העובדה. כאן ניכרת כולן המכות סדרת של המגמתיות
 - ל סתם ממכה אותה הופכת התראה בעקבות באה שהמכה

 אלא, שכנוע אמצעי או עונש רק איננה היא.  ומופת אות
 לפרעה אותו מפרש משה אשר לקח ממנו שעולה מעשה
 כיצד, התראה ניתנת הייתה לא אם. אותו המקדים בנאום

 עליהם שהביא מכה שזוהי יודעים והמצרים פרעה היו
 או רע כמזל זאת מפרשים היו ודאי הם? ישראל אלוקי
 באופן קשורה התראה לפניה שבאה מכה רק. טבע כאסון

  . 'ובה במשה, בישראל ברור
- ג' ז בפרק (למכות האקספוזיציה בקטע' ה דברי את נזכור

 ):ה



ַוֲאִני ַאְקֶׁשה ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְוִהְרֵּביִתי ֶאת אֹתַֹתי ְוֶאת מֹוְפַתי ) ג(
  :ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים

ְולֹא ִיְׁשַמע ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה ְוָנַתִּתי ֶאת ָיִדי ְּבִמְצָרִים ְוהֹוֵצאִתי ) ד(
ִּמי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּבְׁשָפִטים ֶאת ִצְבאַֹתי ֶאת עַ 

  :ְּגדִֹלים
 ִּבְנטִֹתי ֶאת ָיִדי ַעל ִמְצָרִים 'ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ה) ה(

  :ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם
 מכת לפני, כך אחר .'ה אני כי הידיעה: הכל תכלית זוהי

 לדורותיו ישראל את ללמד המטרה גם מצטרפת, הארבה
  ).יב:י ..." (בנך באזני תספר ולמען: 'ה ודעת אמונה

 של כדרכה, מגיע, במכות הנלמד האמוני הלקח, לסיכום
, הראשונה בסדרה, תחילה. אחת בבת ולא, בשלבים, התורה
. משלהם חזק, אחר כוח במציאות להכיר המצרים צריכים
 שונה בה פגשו שהם שהאלוקות יילמדו הם יותר מאוחר

, השנייה הסדרה מטרת זוהי; שלהם האל ממושג וכל מכל
 הם השלישית בסדרה. הפרטית ההשגחה על המלמדת

 עימם יחד. הנבואה מהות ועל' ה של יכולתו כל על לומדים
 שלושה את אז אימצו לא עוד שודאי, ישראל גם לומדים

  . ם"הרמב של העיקרים עשר
  המכה השלישית 

 ללא מופיעה סדרה שבכל השלישית המכה כי לעיל הערנו
, עצמן בפני לקח מלמדות הן שאין להניח יש מכך. התראה

 גם נמצא הסיבה מאותה. להן לקודמות מצטרפות רק אלא
 במכה הסדרה של המרכזי המוטיב מן חריגה שיש לפעמים

 של האפר זריקת י"ע אלא', ה י"ע הגיע לא השחין (השלישית
  ). ובארבה בברד כמו' ה של פעילות מתוארת לא בחשך; משה

 המכה לבין השנייה המכה בין טבעי קשר שיש ייתכן
 גרמה) י:ח (הצפרדעים בעקבות הארץ באישת. השלישית

 קשה אחרת שכן, היגיינית הידרדרות של כתוצאה, לכינים
 אחרי הארץ באישת את לתאר טורחת התורה מדוע להבין
 השחין. משה להיעתרות נענה' וה המכה הסתיימה שכבר

 יודעים ואנו, הדבר -  אחרת מגפה בעקבות שבאה מגפה הוא
 חשך בעקבות בא החשך. לאחרת להוביל יכולה אחת שמגפה

 ותחשך הארץ כל עין את ויכס: "הארבה לו שנגרם, אחר
 הוא במצרים שהארבה מסבירים מדענים). טו:י" (הארץ

 וסופות מזרחיות רוחות עימם המביאים שרבים של תוצאה
, נוספת חול שסופת אפשר. הארבה את הנושאות חול

: נאמר גם ולכן, הארץ את החשיכה, בעוצמתה קיצונית
 החשך הוא ממשות לו שיש חשך שהרי, )כא:י" (חשך וימש"

 אינו במכה הנס מרכיב כלומר. חול סופת בעקבות הבא
 טבע תופעת של אלא, דווקא הטבע גדרי פריצת של תוצאה

 משרתת והיא, רבנו משה י"ע נעשה תזמונה אשר קיצונית
  . המצרים והענשת ישראל גאולת של המטרה את

 אך, הפרשה מבנה של ההיבטים כל את כאן מיצינו לא ברור
  . תהילים בספר לתיאורים נחזור וכעת, בזה די עיוננו לצורך

  ביאור סיפורי המכות במזמורי תהילים
  ח"הסבר מזמור ע

 כל של האחרונות המכות שלוש, כזכור, חסרו ח"ע במזמור
 מתוך מובן להיות יכול חסרונן. חשך, שחין, כינים: סדרה

. המזמור בתכלית עיון ומתוך המכות בפרשת תפקידן
 זו אין אולם, היסטוריוגרפית סקירה מכיל המזמור, כאמור

 על ללמדנו היא הסקירה מטרת. עצמה לשם היסטוריה
 הלב אטימות וכנגדה, הדורות לאורך עמו על' ה השגחת
  : ישראל של הטובה וכפיות

  :ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִּמי ּתֹוָרִתי ַהּטּו ָאְזְנֶכם ְלִאְמֵרי ִפי)א(
  :ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל ִּפי ַאִּביָעה ִחידֹות ִמִּני ֶקֶדם) ב(
  :ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ַוֵּנָדֵעם ַוֲאבֹוֵתינּו ִסְּפרּו ָלנּו) ג(
ֶוֱעזּוזֹו '  ִמְּבֵניֶהם ְלדֹור ַאֲחרֹון ְמַסְּפִרים ְּתִהּלֹות הלֹא ְנַכֵחד) ד(

  :ְוִנְפְלאָֹתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה
ַוָּיֶקם ֵעדּות ְּבַיֲעקֹב ְותֹוָרה ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאת ) ה(

  :ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם ִלְבֵניֶהם
  :ֵלדּו ָיֻקמּו ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהםְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבִנים ִיּוָ ) ו(
ְוָיִׂשימּו ֵבאלֹוקים ִּכְסָלם ְולֹא ִיְׁשְּכחּו ַמַעְלֵלי ֵאל ּוִמְצֹותיו ) ז(

  :ִיְנצֹרּו
  : המכות לתיאור גם המשורר מגיע כך מתוך

  : ֲאֶׁשר ָׂשם ְּבִמְצַרִים אֹתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה צַֹען)מג(
 לתאר היא המשורר שמטרת תגרנו תמיר הרב ומסביר
 את מדגישים ואשר' ה י"ע נעשו אשר ומופתים אותות

 להזכיר טעם אין זה שבהקשר מסתבר. ישראל על השגחתו
, מופת או אות של תפקיד להן היה לא שכלל המכות את

 הן אם ספק ואפילו, לקח לימוד לשם באו לא שהן כלומר
, זאת תחת. אלוקית השגחה של כביטוי בשעתן נתפסו

 וצרה וזעם עברה אפו חרון "בהם שילח' שה אומר המזמור
 מכות שהיו שאמרו התנאים וצדקו, "רעים מלאכי משלחת

 לישראל ומופת אות בהן שהיה אלה רק הוזכרו אך, רבות
  . ע"רבש של כמעשהו בבירור ניכרו והן ולעמים

 שהמכות גרנות תמיר הרב מציע המכות לסדר ביחס
 המכות הן הראשונות: טיפוסיהן לפי במזמור מחולקות

 לאחר. ערוב, צפרדע, דם: ממשית פגיעה בהן שאין מציקות
, לבסוף. וארבה ברד: היבול את המשחיתות מכות באות מכן

  . ובכורות דבר: בנפש הפוגעות המכות מוזכרות
  ה"הסבר מזמור ק

 היא הפרק מטרת עיקר, שם: שונה המצב ה"ק במזמור
  : ונביאיה האומה אבות, בחיריו על' ה השגחת את לתאר

 תגעו אל מלכים עליהם ויוכח לעשקם לאיש הניח לא"
  .'וכו) יד' פס שם" ( 'במשיחי
 כן אחרי, יוסף מכן לאחר, האבות מתוארים תחילה

 תיאור את המשורר פותח ואז, ואהרון משה מופיעים
  : המכות

    :ָׁשַלח מֶֹׁשה ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו) כו(
  : ִּדְבֵרי אֹתֹוָתיו ּומְֹפִתים ְּבֶאֶרץ ָחםָׂשמּו ָבם) כז(

 תיאור איננה המטרה זה שבמזמור גרנות תמיר הרב ומסביר
 נותן שהוא הסיוע על לספר אלא, כללי באופן' ה מעשי

 פועלים ואהרון משה בהן המכות - לענייננו ובהקשר, לעבדיו
 הן הנזכרות שהמכות ברור, מכאן. אלוקית סייעתא מתוך

: לבדו' ה שהכה אלו ולא, ואהרון משה י"ע שבאו אלו דווקא
  . ושחין, דבר) הכינים במכת שנבלעה מכה (ערוב
 של הסדר את תואם ה"ק בפרק המכות סדר, הכל בסך

 לשינוי משכנע הסבר לנו ואין, החשך הקדמת למעט, התורה
: מיוחדות תכונות שתי מצטרפות חושך במכת אולי. זה

 באה שהמכה וגם) כג:י" (במושבותם אור היה י"בנ ולכל"
 על' ה השגחת על מלמדת היא מיוחד שבאופן כך, משה י"ע

  . נביאיו דרך פעולתו ועל, ישראל
 נתון אינו המכות מניין כי למדים נמצינו לסיכום

 ותלוי שונות לאפשרויות פתוח הוא אלא, אובייקטיבי
 או המזמורים בעלי של הרעיונית ובעיקר הספרותית במגמה

  . הסיפור את לספר בבואם גופה התורה של



 

  מבנה המכות: נספח

  

           סדרת מכות -שלושת המכות הראשונות 

 ראשונה
     סדרת -שלושת המכות השניות  

 מכות שנייה
 סדרת -שלשות המכות האחרונות  

 מכות שלשית
  
ֶאל מֶׁשה ָּכֵבד ֵלב ַּפְרעֹה ֵמֵאן ' ַוּיֹאֶמר ה) יד(

  :ְלַׁשַּלח ָהָעם
ֵלְך ֶאל ַּפְרעֹה ַּבּבֶֹקר ִהֵּנה יֵֹצא ַהַּמְיָמה ) טו(

ְוִנַּצְבָּת ִלְקָראתֹו ַעל ְׂשַפת ַהְיאֹר ְוַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר 
  :ֶנְהַּפְך ְלָנָחׁש ִּתַּקח ְּבָיֶדךָ 

לוקי ָהִעְבִרים ְׁשָלַחִני ֵאֶליָך א' ְו�ַמְרָּת ֵאָליו ה) טז(
ֵלאמֹר ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני ַּבִּמְדָּבר ְוִהֵּנה לֹא 

  :ָׁשַמְעָּת ַעד ּכֹה
 ִהֵּנה �נִֹכי 'ְּבזֹאת ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ה'  ּכֹה �ַמר ה) יז(

כּו ַמֶּכה ַּבַּמֶּטה ֲאֶׁשר ְּבָיִדי ַעל ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ְוֶנֶהפְ 
  :ְלָדם

ְוַהָּדָגה ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ָּתמּות ּוָב-ׁש ַהְיאֹר ְוִנְלאּו ) יח(
  :ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן ַהְיאֹר

ֱאמֹר ֶאל 5ֲהרֹן ַקח ַמְּטָך ֶאל מֶׁשה ' ַוּיֹאֶמר ה) יט(
ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל ַנֲהרָֹתם ַעל ְיאֵֹריֶהם ּוְנֵטה ָיְדָך 
ם ְוַעל ָּכל ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם ְוִיְהיּו ָדם ְוָהָיה ְוַעל -ְגֵמיהֶ 

  :ָדם ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים
ַוָּיֶרם ' ַוַּיֲעׂשּו ֵכן מֶׁשה ְו-ֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה) כ(

ַּבַּמֶּטה ַוַּיְך ֶאת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ְלֵעיֵני ַפְרעֹה 
  :ַוֵּיָהְפכּו ָּכל ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ְלָדםּוְלֵעיֵני ֲעָבָדיו 

ְוַהָּדָגה ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ֵמָתה ַוִּיְב-ׁש ַהְיאֹר ְולֹא ) כא(
ָיְכלּו ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן ַהְיאֹר ַוְיִהי ַהָּדם ְּבָכל 

  :ֶאֶרץ ִמְצָרִים
ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְּבָלֵטיֶהם ) כב(

  :'ַּפְרעֹה ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה
ַוִּיֶפן ַּפְרעֹה ַוָּיבֹא ֶאל ֵּביתֹו ְולֹא ָׁשת ִלּבֹו ַּגם ) כג(

  :ָלזֹאת
וַַּיְחְּפרּו ָכל ִמְצַרִים ְסִביבֹת ַהְיאֹר ַמִים ִלְׁשּתֹות ) כד(

  :ִּכי לֹא ָיְכלּו ִלְׁשּתֹת ִמֵּמיֵמי ַהְיאֹר
 :ֶאת ַהְיאֹר' ַוִּיָּמֵלא ִׁשְבַעת ָיִמים -ֲחֵרי ַהּכֹות ה) כה(

  
ֶאל מֶׁשה ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ' ַוּיֹאֶמר ה) טז(

ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרעֹה ִהֵּנה יֹוֵצא ַהָּמְיָמה 
ַׁשַּלח ַעִּמי ' ְו;ַמְרָּת ֵאָליו ּכֹה ;ַמר ה

  :ְוַיַעְבֻדִני
ִּכי ִאם ֵאיְנָך ְמַׁשֵּלַח ֶאת ַעִּמי ִהְנִני ) יז(

ַמְׁשִליַח ְּבָך ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעְּמָך ּוְבָבֶּתיָך ֶאת 
ֶהָערֹב ּוָמְלאּו ָּבֵּתי ִמְצַרִים ֶאת ֶהָערֹב ְוַגם 

  :ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵהם ָעֶליהָ 
ְוִהְפֵליִתי ַבּיֹום ַההּוא ֶאת ֶאֶרץ ּגֶׁשן ) יח(

י עֵֹמד ָעֶליָה ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ָׁשם ֲאֶׁשר ַעּמִ 
  :ְּבֶקֶרב ָה;ֶרץ' ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֲאִני הָערֹב 

ְוַׂשְמִּתי ְפֻדת ֵּבין ַעִּמי ּוֵבין ַעֶּמָך ְלָמָחר ) יט(
  :ִיְהֶיה ָהאֹת ַהֶּזה

 ָערֹב ָּכֵבד ֵּביָתה ֵּכן ַוָּיבֹא' ַוַּיַעׂש ה) כ(
ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַפְרעֹה ּוֵבית ֲעָבָדיו ּוְבכָ 

  :ִּתָּׁשֵחת ָה�ֶרץ ִמְּפֵני ֶהָערֹב
ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ֶאל מֶׁשה ּוְל-ֲהרֹן ) כא(

  :ַוּיֹאֶמר ְלכּו ִזְבחּו ֵלאלוקיֶכם ָּב�ֶרץ
ַוּיֹאֶמר מֶׁשה לֹא ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ֵּכן ִּכי ) כב(

אלוקינּו ֵהן ִנְזַּבח ' ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ִנְזַּבח ַלה
  :ת ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶהם ְולֹא ִיְסְקֻלנּואֶ 
ֶּדֶרְך ְׁשלֶׁשת ָיִמים ֵנֵלְך ַּבִּמְדָּבר ְוָזַבְחנּו ) כג(

  :אלוקינּו ַּכֲאֶׁשר יֹאַמר ֵאֵלינּו' ַלה
ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה �נִֹכי ֲאַׁשַּלח ֶאְתֶכם ) כד(

ק אלוקיֶכם ַּבִּמְדָּבר ַרק ַהְרחֵ ' ּוְזַבְחֶּתם ַלה
  :לֹא ַתְרִחיקּו ָלֶלֶכת ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי

ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִהֵּנה �נִֹכי יֹוֵצא ֵמִעָּמְך ) כה(
ְוָסר ֶהָערֹב ִמַּפְרעֹה ' ְוַהְעַּתְרִּתי ֶאל ה

ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעּמֹו ָמָחר ַרק -ל יֵֹסף ַּפְרעֹה 
  :'ָהֵתל ְלִבְלִּתי ַׁשַּלח ֶאת ָהָעם ִלְזּבַֹח ַלה

  :'ֵּיֵצא מֶׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ַוֶּיְעַּתר ֶאל הוַ ) כו(
ִּכְדַבר מֶׁשה ַוָּיַסר ֶהָערֹב ' ַוַּיַעׂש ה) כז(

  :ִמַּפְרעֹה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעּמֹו לֹא ִנְׁש-ר ֶאָחד
ַוַּיְכֵּבד ַּפְרעֹה ֶאת ִלּבֹו ַּגם ַּבַּפַעם ) כח(

  :ַהּזֹאת ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם

  
ֶאל מֶׁשה ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ' ַוּיֹאֶמר ה) יג(

ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרעֹה ְו;ַמְרָּת ֵאָליו ּכֹה 
אלוקי ָהִעְבִרים ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ' ;ַמר ה

  :ְוַיַעְבֻדִני
ִּכי ַּבַּפַעם ַהּזֹאת ֲאִני ׁשֵֹלַח ֶאת ָּכל ) יד(

ַּבֲעבּור ַמֵּגפַֹתי ֶאל ִלְּבָך ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעֶּמָך 
  :ַדע ִּכי ֵאין ָּכמִֹני ְּבָכל ָה;ֶרץּתֵ 
ִּכי ַעָּתה ָׁשַלְחִּתי ֶאת ָיִדי ָו-ְך אֹוְתָך ) טו(

  :ְוֶאת ַעְּמָך ַּבָּדֶבר ַוִּתָּכֵחד ִמן ָה�ֶרץ
ְואּוָלם ַּבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִּתיָך ַּבֲעבּור ) טז(

ַהְראְֹתָך ֶאת ּכִֹחי ּוְלַמַען ַסֵּפר ְׁשִמי ְּבָכל 
  :ָה�ֶרץ

  :עֹוְדָך ִמְסּתֹוֵלל ְּבַעִּמי ְלִבְלִּתי ַׁשְּלָחם) יז(
ִהְנִני ַמְמִטיר ָּכֵעת ָמָחר ָּבָרד ָּכֵבד ) יח(

ְמאֹד ֲאֶׁשר לֹא ָהָיה ָכמֹהּו ְּבִמְצַרִים ְלִמן 
  :ַהּיֹום ִהָּוְסָדה ְוַעד ָעָּתה

...  
ֶאל מֶׁשה ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ' ַוּיֹאֶמר ה) כב(

ַהָּׁשַמִים ִויִהי ָבָרד ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל 
ָה�ָדם ְוַעל ַהְּבֵהָמה ְוַעל ָּכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה 

  :ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים
' ַוֵּיט מֶׁשה ֶאת ַמֵּטהּו ַעל ַהָּׁשַמִים ַוה) כג(

 ֵאׁש �ְרָצה ַוַּיְמֵטר  ַוִּתֲהַלךְ ָנַתן קֹלֹת ּוָבָרד
  :ָּבָרד ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים' ה
ַוְיִהי ָבָרד ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת ְּבתֹוְך ַהָּבָרד ) כד(

ָּכֵבד ְמאֹד ֲאֶׁשר לֹא ָהָיה ָכמֹהּו ְּבָכל ֶאֶרץ 
  : ִמְצַרִים ֵמ�ז ָהְיָתה ְלגֹוי

....  
רֹן ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ַוִּיְקָרא ְלמֶׁשה ּוְל-הֲ ) כז(

ַהַּצִּדיק ' ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ָחָטאִתי ַהָּפַעם ה
  :ַוֲאִני ְוַעִּמי ָהְרָׁשִעים

ְוַרב ִמְהיֹת קֹלֹת ' ַהְעִּתירּו ֶאל ה) כח(
אלוקים ּוָבָרד ַוֲאַׁשְּלָחה ֶאְתֶכם ְולֹא 

  :תִֹספּון ַלֲעמֹד
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו מֶׁשה ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ) כט(

ַהּקֹלֹות ֶיְחָּדלּון ' י ֶאל הֶאְפרֹׂש ֶאת ַּכּפַ 
' ְוַהָּבָרד לֹא ִיְהֶיה עֹוד ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ַלה

  :ָה�ֶרץ
ְו-ָּתה ַוֲעָבֶדיָך ָיַדְעִּתי ִּכי ֶטֶרם ִּתיְראּון ) ל(

  :אלוקים' ִמְּפֵני ה
ְוַהִּפְׁשָּתה ְוַהְּׂשעָֹרה ֻנָּכָתה ִּכי ) לא(

  :ְבעֹלַהְּׂשעָֹרה �ִביב ְוַהִּפְׁשָּתה ִּג
ְוַהִחָּטה ְוַהֻּכֶּסֶמת לֹא ֻנּכּו ִּכי ֲאִפילֹת ) לב(

  :ֵהָּנה
ַוֵּיֵצא מֶׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ֶאת ָהִעיר ) לג(

ַוַּיְחְּדלּו ַהּקֹלֹות ְוַהָּבָרד ' ַוִּיְפרֹׂש ַּכָּפיו ֶאל ה
  :ּוָמָטר לֹא ִנַּתְך �ְרָצה



ָּבָרד ַוַּיְרא ַּפְרעֹה ִּכי ָחַדל ַהָּמָטר ְוהַ ) לד(
ְוַהּקֹלֹת ַוּיֶֹסף ַלֲחטֹא ַוַּיְכֵּבד ִלּבֹו הּוא 

  :ַוֲעָבָדיו
ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ) לה(

 :ְּבַיד מֶׁשה' ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה
  

ֶאל מֶׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ְו;ַמְרָּת ' ַוּיֹאֶמר ה) כו(

  :ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני' ֵאָליו ּכֹה ;ַמר ה
ְוִאם ָמֵאן -ָּתה ְלַׁשֵּלַח ִהֵּנה �נִֹכי נֵֹגף ֶאת ָּכל ) כז(

  :ְּגבּוְלָך ַּבְצַפְרְּדִעים

  ...ְוָׁשַרץ ַהְיאֹר ְצַפְרְּדִעים ) כח(

ֶאל מֶׁשה ֱאמֹר ֶאל -ֲהרֹן ְנֵטה ֶאת ' אֶמר הַוּיֹ) א(

ָיְדָך ְּבַמֶּטָך ַעל ַהְּנָהרֹת ַעל ַהְיאִֹרים ְוַעל ָהֲאַגִּמים 

  :ְוַהַעל ֶאת ַהְצַפְרְּדִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

 ֶאת ָידֹו ַעל ֵמיֵמי ִמְצָרִים ַוַּתַעל 5ֲהרֹןַוֵּיט ) ב(

  :ְצָרִיםַהְּצַפְרֵּדַע ַוְּתַכס ֶאת ֶאֶרץ מִ 

ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם ַוַּיֲעלּו ֶאת ) ג(

  :ַהְצַפְרְּדִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ְלמֶׁשה ּוְל-ֲהרֹן ַוּיֹאֶמר ַהְעִּתירּו ) ד(

ְוָיֵסר ַהְצַפְרְּדִעים ִמֶּמִּני ּוֵמַעִּמי ַוֲאַׁשְּלָחה ֶאת ' ֶאל ה

  :'חּו ַלהָהָעם ְוִיְזּבְ 

ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ְלַפְרעֹה ִהְתָּפֵאר ָעַלי ְלָמַתי -ְעִּתיר ) ה(

ְלָך ְוַלֲעָבֶדיָך ּוְלַעְּמָך ְלַהְכִרית ַהְצַפְרְּדִעים ִמְּמָך 

  :ּוִמָּבֶּתיָך ַרק ַּבְיאֹר ִּתָּׁש-ְרָנה

ַוּיֹאֶמר ְלָמָחר ַוּיֹאֶמר ִּכְדָבְרָך ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֵאין ) ו(

  :אלוקינּו' הּכַ 

ְוָסרּו ַהְצַפְרְּדִעים ִמְּמָך ּוִמָּבֶּתיָך ּוֵמֲעָבֶדיָך ּוֵמַעֶּמָך ) ז(

  :ַרק ַּבְיאֹר ִּתָּׁש-ְרָנה

ַוֵּיֵצא מֶׁשה ְו-ֲהרֹן ֵמִעם ַּפְרעֹה ַוִּיְצַעק מֶׁשה ֶאל ) ח(

  :ַעל ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים ֲאֶׁשר ָׂשם ְלַפְרעֹה' ה

ְדַבר מֶׁשה ַוָּיֻמתּו ַהְצַפְרְּדִעים ִמן ּכִ ' ַוַּיַעׂש ה) ט(

  :ַהָּבִּתים ִמן ַהֲחֵצרֹת ּוִמן ַהָּׂשדֹת

  :ַוִּיְצְּברּו אָֹתם ֳחָמִרם ֳחָמִרם ַוִּתְב-ׁש ָה�ֶרץ) י(

ַוַּיְרא ַּפְרעֹה ִּכי ָהְיָתה ָהְרָוָחה ְוַהְכֵּבד ֶאת ִלּבֹו ) יא(

  :'ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה

  

ֶאל מֶׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ' ַוּיֹאֶמר ה) א(

אלוקי ָהִעְבִרים ' ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ּכֹה ;ַמר ה
  :ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני

ִּכי ִאם ָמֵאן -ָּתה ְלַׁשֵּלַח ְועֹוְדָך ַמֲחִזיק ) ב(

  :ָּבם

 ְּבִמְקְנָך ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה הֹוָיה' ִהֵּנה ַיד ה) ג(

ַּבּסּוִסים ַּבֲחמִֹרים ַּבְּגַמִּלים ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן 

  :ֶּדֶבר ָּכֵבד ְמאֹד

ֵּבין ִמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ּוֵבין ִמְקֵנה ' ְוִהְפָלה ה) ד(

  :ָרִים ְולֹא ָימּות ִמָּכל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּדָברִמצְ 

' מֹוֵעד ֵלאמֹר ָמָחר ַיֲעֶׂשה ה' ַוָּיֶׂשם ה) ה(

  :ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּב�ֶרץ

 ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִמָּמֳחָרת ַוָּיָמת 'ַוַּיַעׂש ה) ו(

ּכֹל ִמְקֵנה ִמְצָרִים ּוִמִּמְקֵנה ְבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא 

  :ֵמת ֶאָחד

ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ְוִהֵּנה לֹא ֵמת ִמִּמְקֵנה ) ז(

ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶאָחד ַוִּיְכַּבד ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא 
 :ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם

  

ֶאל מֶׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ' ַוּיֹאֶמר ה) א(

ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו 
  :ִקְרּבֹוְלַמַען ִׁשִתי אֹתַֹתי ֵאֶּלה ּבְ 

ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּב�ְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ) ב(

ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים ְוֶאת אֹתַֹתי 

  :'ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ָבם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה

ַוָּיבֹא מֶׁשה ְו-ֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה ) ג(

ים אלוקי ָהִעְברִ ' ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ּכֹה �ַמר ה

ַעד ָמַתי ֵמ-ְנָּת ֵלָענֹת ִמָּפָני ַׁשַּלח ַעִּמי 

  :ְוַיַעְבֻדִני

ִּכי ִאם ָמֵאן -ָּתה ְלַׁשֵּלַח ֶאת ַעִּמי ִהְנִני ) ד(

  :ֵמִביא ָמָחר -ְרֶּבה ִּבְגֻבֶלךָ 

ְוִכָּסה ֶאת ֵעין ָה�ֶרץ ְולֹא יּוַכל ִלְראֹת ) ה(

ִּנְׁשֶאֶרת ֶאת ָה�ֶרץ ְו�ַכל ֶאת ֶיֶתר ַהְּפֵלָטה הַ 

ָלֶכם ִמן ַהָּבָרד ְו�ַכל ֶאת ָּכל ָהֵעץ ַהּצֵֹמַח 

  :ָלֶכם ִמן ַהָּׂשֶדה

ּוָמְלאּו ָבֶּתיָך ּוָבֵּתי ָכל ֲעָבֶדיָך ּוָבֵּתי ָכל ) ו(

ִמְצַרִים ֲאֶׁשר לֹא ָראּו ֲאבֶֹתיָך ַוֲאבֹות 

ֲאבֶֹתיָך ִמּיֹום ֱהיֹוָתם ַעל ָהֲאָדָמה ַעד ַהּיֹום 

  :ן ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרעֹהַהֶּזה ַוִּיפֶ 

כאן באה הסכמת פרעה להליכת ....

  הגברים וסרוב משה

ֶאל מֶׁשה ְנֵטה ָיְדָך ַעל ' ַוּיֹאֶמר ה) יב (

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָּב-ְרֶּבה ְוַיַעל ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 

ְויֹאַכל ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב ָה�ֶרץ ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר 

  :ִהְׁשִאיר ַהָּבָרד

ט מֶׁשה ֶאת ַמֵּטהּו ַעל ֶאֶרץ ַוּיֵ ) יג(
 ָּכל ִנַהג רּוַח ָקִדים ָּב;ֶרץ' ַוה ִמְצַרִים

ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל ַהָּלְיָלה ַהּבֶֹקר ָהָיה ְורּוַח 

  :ַהָּקִדים ָנָׂשא ֶאת ָה-ְרֶּבה

ַוַּיַעל ָה-ְרֶּבה ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוָּיַנח ) יד(

ד ְמאֹד ְלָפָניו לֹא ְּבכֹל ְּגבּול ִמְצָרִים ָּכבֵ 

  :ָהָיה ֵכן -ְרֶּבה ָּכמֹהּו ְו-ֲחָריו לֹא ִיְהֶיה ֵּכן

ַוְיַכס ֶאת ֵעין ָּכל ָה�ֶרץ ַוֶּתְחַׁשְך ָה�ֶרץ ) טו(

....  

ַוְיַמֵהר ַּפְרעֹה ִלְקרֹא ְלמֶׁשה ) טז(

אלוקיֶכם ' ּוְל-ֲהרֹן ַוּיֹאֶמר ָחָטאִתי ַלה

  :ְוָלֶכם

ַחָּטאִתי -ְך ַהַּפַעם ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ) יז(

אלוקיֶכם ְוָיֵסר ֵמָעַלי ַרק ֶאת ' ְוַהְעִּתירּו ַלה

  :ַהָּמֶות ַהֶּזה

  :'ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרעֹה ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה) יח(

רּוַח ָים ָחָזק ְמאֹד ַוִּיָּׂשא ' ַוַּיֲהפְֹך ה) יט(

ֶאת ָה-ְרֶּבה ַוִּיְתָקֵעהּו ָיָּמה ּסּוף לֹא ִנְׁש-ר 

  :ה ֶאָחד ְּבכֹל ְּגבּול ִמְצָרִים-ְרּבֶ 

ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ִׁשַּלח ' ַוְיַחֵּזק ה) כ(

  :ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
      



ֶאל מֶׁשה ֱאמֹר ֶאל -ֲהרֹן ְנֵטה ֶאת ' ַוּיֹאֶמר ה) יב(

ַמְּטָך ְוַהְך ֶאת ֲעַפר ָה�ֶרץ ְוָהָיה ְלִכִּנם ְּבָכל ֶאֶרץ 

  :ִמְצָרִים

 ַוַּיְך ֶאת ַוֵּיט 5ֲהרֹן ֶאת ָידֹו ְבַמֵּטהּוַוַּיֲעׂשּו ֵכן ) יג(

ֲעַפר ָה�ֶרץ ַוְּתִהי ַהִּכָּנם ָּב�ָדם ּוַבְּבֵהָמה ָּכל ֲעַפר 

  :ָה�ֶרץ ָהָיה ִכִּנים ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם ְלהֹוִציא ֶאת ) יד(

  :א ָיכֹלּו ַוְּתִהי ַהִּכָּנם ָּב�ָדם ּוַבְּבֵהָמהַהִּכִּנים ְולֹ

ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמם ֶאל ַּפְרעֹה ֶאְצַּבע אלוקים ) טו(

ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִהוא 

 :'ִּדֶּבר ה

ְקחּו ֶאל מֶׁשה ְוֶאל 5ֲהרֹן ' ַוּיֹאֶמר ה) ח(

יַח ִּכְבָׁשן ּוְזָרקֹו מֶׁשה ָלֶכם ְמלֹא ָחְפֵניֶכם ּפִ 

  :ַהָּׁשַמְיָמה ְלֵעיֵני ַפְרעֹה

ְוָהָיה ְל�ָבק ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָהָיה ) ט(

ַעל ָה�ָדם ְוַעל ַהְּבֵהָמה ִלְׁשִחין ּפֵֹרַח 

  :ֲאַבְעֻּבעֹת ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ֵני ַוִּיְקחּו ֶאת ִּפיַח ַהִּכְבָׁשן ַוַּיַעְמדּו ִלפְ ) י(

ְַיִהי ַוִּיְזרֹק אֹתֹו מֶׁשה ַהָּׁשָמְיָמה וַפְרעֹה 

  :ְׁשִחין ֲאַבְעֻּבעֹת ּפֵֹרַח ָּב�ָדם ּוַבְּבֵהָמה

ְולֹא ָיְכלּו ַהַחְרֻטִּמים ַלֲעמֹד ִלְפֵני ) יא(

מֶׁשה ִמְּפֵני ַהְּׁשִחין ִּכי ָהָיה ַהְּׁשִחין ַּבַחְרֻטִּמם 

  :ּוְבָכל ִמְצָרִים

ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ָׁשַמע ' ַוְיַחֵּזק ה) יב(
  :ֶאל מֶׁשה' ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה

ֶאל מֶׁשה ְנֵטה ָיְדָך ַעל ' ַוּיֹאֶמר ה) כא(

ַהָּׁשַמִים ִויִהי חֶׁשְך ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָיֵמׁש 

  :חֶׁשךְ 

 ַוְיִהי ַוֵּיט מֶׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּׁשָמִים) כב(

חֶׁשְך ֲאֵפָלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשלֶׁשת 

  :ָיִמים

לֹא ָראּו ִאיׁש ֶאת �ִחיו ְולֹא ָקמּו ) כג(

ִאיׁש ִמַּתְחָּתיו ְׁשלֶׁשת ָיִמים ּוְלָכל ְּבֵני 

  :ִיְׂשָרֵאל ָהָיה אֹור ְּבמֹוְׁשבָֹתם

ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ֶאל מֶׁשה ַוּיֹאֶמר ְלכּו ) כד(

ַרק צֹאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם ֻיָּצג ַּגם ' ת הִעְבדּו אֶ 

  :ַטְּפֶכם ֵיֵלְך ִעָּמֶכם

ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ַּגם -ָּתה ִּתֵּתן ְּבָיֵדנּו ) כה(

  :אלוקינּו' ְזָבִחים ְועֹלֹת ְוָעִׂשינּו ַלה

ְוַגם ִמְקֵננּו ֵיֵלְך ִעָּמנּו לֹא ִתָּׁשֵאר ) כו(

אלוקינּו ' ת הַּפְרָסה ִּכי ִמֶּמּנּו ִנַּקח ַלֲעבֹד אֶ 

ַעד ' ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹד ֶאת ה

  :ּבֵֹאנּו ָׁשָּמה

ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ;ָבה ' ַוְיַחֵּזק ה) כז(
  :ְלַׁשְּלָחם

ַוּיֹאֶמר לֹו ַפְרעֹה ֵלְך ֵמָעָלי ִהָּׁשֶמר ) כח(

ְלָך -ל ּתֶֹסף ְראֹות ָּפַני ִּכי ְּביֹום ְראְֹתָך 

  :ָפַני ָּתמּות

ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֵּכן ִּדַּבְרָּת לֹא אִֹסף ) כט(

 :עֹוד ְראֹות ָּפֶניךָ 
  

  


