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 נה ומשמעותמב: תעשר מכו –ארא ו פרשת
 

 
נמשיך להתייחס היום לנושאים שמופיעים גם " אוצר התפילות"במסגרת . בפרשתנו מסופר על שבע מתוך עשר המכות

תwww.tefilah.orgבאתר שלי . בהגדה של פסח

גדול עם כל גרפי כולל דף  ,עשר המכותהגדה של פסח ומצאו חומר רב על ת 1

הוכחות ספרותיות וענייניות רבות לחלוקה  יש -וכפי שנראה , ב"באחש "ך עד"הפסוקים של עשר מכות לפי החלוקה של דצ

.זו של רבי יהודה הנשיא
 

להבנת אשר תורמות , בנוסף תמצאו באתר קובץ עם תמונות מההיסטוריה של מצרים העתיקה

הסברים בהכנת חומר זה יכול לשרת את הלומדים ש, תפילה ואני. המשמעות של עשר המכות על פי תרבות מצרים העתיקה

 !ואתם מוזמנים לבקר באתר, הגדה של פסחה לעמעניינים על פרשת השבוע ו

 

 לשונות הפתיחה וההתראות של המכות : מבנה המכות. א

ך "דצ" שלת המכות לשלוש קבוצות את חלוק ,מבחינת צורתן הספרותית ,המכות מאשרותמתוך עשר הפתיחות של תשע 

 :"ב"ש באח"עד

רתייצב לפרעה לה"למשה ' פותחות בציווי ה 7, 4, 1המכות  בֹּקֶּ יש מאמץ פעיל של משה לפגוש ; (יג', ט; טז', ח; טו', ז" )בַּ

מתווכח עם  משה 2.ובנחישותקיפות בת" על הבוקר"משה מתייצב לפני פרעה . ייתכן אפילו בארבע עיניים ,את פרעה אישית

אם לא ישחרר את עם  ,מוומודיע לו באופן אישי על המכה בליווי התראה מפורשת על עונשו ועונש עַּ , פרעה מלך מצרים

  .מודיע משה לפרעה גם את מטרתן של המכות 7, 4, 1מכות כל אחת מהב. ישראל מעבדותו

ר"במילים פותחות כולן  8, 5, 2המכות  יֹּאמֶּ ְרעֹּה' ה וַּ ל פַּ ה בֹּא אֶּ ל מֹּשֶּ משה פונה עכשיו אל פרעה ; (א', י; א', ט; כו', ז" )אֶּ

 .לכל עמו להודיע לו על המכה הבאה ומלווה את הודעתו בהתראה מפורשת כדי ,ורשמיתבצורה מסודרת 

בשלוש  .ב"ש באח"ך עד"והן מסיימות את שלוש השלישיות של דצ, באות ללא דיבור של משה ובלי התראה 9, 6, 3המכות 

לַּח : "בכל המכות האחרותוזאת בניגוד לדבריו של משה  ,מכות אלו חסרים דברי משה אל פרעה ת)שַּ י( אֶּ נִּ ְבדֺּ עַּ י ְויַּ םִּ  ". עַּ

 

 משמעותן של המכות. ב

 .משה לפני פרעה בתחילת כל שלישייה של המכותמצהיר שעליו , המכותתברר המסר החינוכי של מה זעל פי מבנה 
 

ר הכֹּ " :נאמר, כ"דהיינו מכות דצ,  בתחילת השלישיה הראשונה י ה' ה ָאמַּ י ֲאנִּ ע כִּ דַּ י  'ְבזֹּאת תֵּ דִּ ר ְביָּ ה ֲאשֶּ טֶּ םַּ ה בַּ כֶּ י מַּ כִּ מֵּה ָאנֹּ הִּ

ם ְפכּו ְלדָּ ר ְונֶּהֶּ ְיאֹּ ר בַּ ם ֲאשֶּ יִּ םַּ ל הַּ והן ', עמו על עצם קיומו של האת פרעה ואת מלמדות  3, 2, 1מכות זאת משום ש .(יז', ז)" עַּ

, צפרדעיםבדם ובמוכה  –סמל ההצלחה הכלכלית והדתית של מצרים כ אשר משמש, היאור: עולות כביכול מהקרקעאף 

בד  ,מצטמצמת ומתגמדת סמכותו של פרעה וחרטומיו' כתוצאה משלטון ה. מביא מכת כינים על מצרים" עפר הארץ"וגם 

 .  התקדמות המכותבבד עם 

ה" :נאמר, ש"דהיינו מכות עד, בתחילת השלישיה השנייה ּיוֹּם הַּ י בַּ ְפלֵּיתִּ י ֱהיוֹּת ְוהִּ ְלתִּ יהָּ ְלבִּ לֶּ ד עָּ י עֹּמֵּ םִּ ר עַּ ן ֲאשֶּ ץ גֹּשֶּ רֶּ ת אֶּ ּוא אֶּ

רֹּב  ם עָּ י השָּ י ֲאנִּ ע כִּ דַּ ן תֵּ עַּ ב ' ְלמַּ רֶּ ץְבקֶּ ָארֶּ עלי אדמות ' מפגינות את מעורבותו של ה 6, 5, 4מכות זאת משום ש .(יח', ח" )הָּ

ץ)" ָארֶּ ב הָּ רֶּ , החל ממכות אלו יש גם הפליה ברורה בין ישראל למצרים .על בני ישראל גם בגלות מצרים' ואת השגחת ה"( ְבקֶּ

ם"והחרטומים מוכים  יִּ ְצרַּ ין מִּ ְשחִּ שלוש מכות אלה הן לא (. כז, ח"ראה דברים כ)ואינם יכולים לעמוד לפני משה " בִּ

 .בין ישראל ובין המצרים" בגובה עיניים"אלה כביכול , מהקרקע ולא מן השמים

יָך " :נאמר, ארבה וחושך, רדהיינו בד,  בתחילת השלישיה השלישית דֶּ ֲעבָּ ְבָך ּובַּ ל לִּ י אֶּ תַּ פֹּ גֵּ ל מַּ ת כָּ חַּ אֶּ י שֹּלֵּ זֹּאת ֲאנִּ ם הַּ עַּ פַּ י בַּ כִּ

ָך  םֶּ ץּוְבעַּ ָארֶּ ל הָּ י ְבכָּ נִּ מֹּ ין כָּ י אֵּ ע כִּ דַּ ֲעבּור תֵּ ממחישות לפרעה ולעמו את שלטונו המוחלט  9, 8, 7מכות זאת משום ש .(די', ט) "בַּ

כולל  –והמכות מתקיפות את מצרים מן השמים , משה מתייחס לתרבות מצרים ולהיסטוריה שלהם; עולםה כלב' של ה

פרעה מתוודה וידוי דתי כאשר ', עולים גם דיונים עקרוניים על יראת ה. אשר שימשה פולחן מרכזי של מצרים, מכת השמש

ם )"מובהק  עַּ פָּ י הַּ אתִּ טָּ י הָּ ' ה -חָּ םִּ י ְועַּ ֲאנִּ יק וַּ דִּ צַּ יםהַּ עִּ כביכול מתוך קבלת עול מלכות שמים ', ומבקש כפרה מה( טז', י –" ְרשָּ

ירּו לַּה)" ְעתִּ ם ְוהַּ עַּ פַּ ְך הַּ י אַּ אתִּ טָּ א נָּא חַּ ה שָּ תָּ ם-אֱ ' ְועַּ יכֶּ  .(יז', י –" ֹלהֵּ
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ְעתָּ ְואַּ : "ב', ראה למשל דברים ט    דַּ ה יָּ תָּ ר אַּ ים ֲאשֶּ ם ְבנֵּי ֲענָּקִּ רָּ ל וָּ דוֹּ ם גָּ י עַּ ְעתָּ מִּ מַּ ה שָּ יתָּ ְפנֵּ ב לִּ צֵּ ְתיַּ י ֲענָּק יִּ  ".ְבנֵּ
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ו ואת שלטונ (ש"מכות עד)השגחתו על ישראל והעמים , (כ"מכות דצ)' המכות מלמדות אפוא את מצרים על קיומו של ה

-רעיוניתהתפתחות משקפות ב "ש באח"ך עד"שלוש הקבוצות של דצ. (ב"מכות באח)המוחלט על העולם ועל אלוהי העמים 

  . לעם ישראל ערב גאולתם ממצריםמהוות גם מסר הן ובכך , עמוכל לפרעה ול חינוכית

 

יקולים לש (פרשת בא סימן ד) מדרש תנחומאעם המסר החינוכי שלהן נמשל בההתפתחות של המכות 

מלך בשר ודם כשמדינה : ה עליהן את המכות"כטקסין של מלכים הביא הקב: "...מדינה ששל כיבו אסטרטגיים

ואם לאו מביא , מוטב -חזרו , בתחלה סוכר אמת המים שלהם ;משלח עליה לגיונות ומקיפים אותה -מורדת עליו 

כך ; ואם לאו הורג גדולים שבהם... י מוטב הר -חזרו ; ואם לאו יורה בהם חצים, מוטב –חזרו  ;עליהם קלאנים

ם'בתחלה סוכר אמת המים שלהם שנאמר : ה בא על מצרים כטקסין של מלכים"הקב יהֶּ רֵּ ם ְיאֹּ ְך ְלדָּ ֲהפֹּ ּיַּ תהלים )' וַּ

י 'זה חשך שנאמר , לא חזרו חבשן בבית האסורים... הביא עליהם קלאנים אלו צפרדעים  -לא חזרו ; (מד, ח"ע ְיהִּ וַּ

ְך אֲ  שֶּ לָּהחֹּ ר' הוַּ 'הרג גדולים שבהם שנאמר  -לא חזרו ; (כב', שמות י)' פֵּ ל ְבכוֹּ ה כָּ כָּ כל מה ; (כט, ב"שמות י)'  ...הִּ

בכך המדרש מסביר מאוד יפה מה שלמדנו מתוך הניתוח ...". ה הביא עליהן"הקב -שחשבו המצרים על ישראל 

 . ב"ש באח"ך עד"ך שלוש השלישיות של דצשונים לאור יש שלושה לקחים חינוכיים: הספרותי של עשר המכות

 

 


