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מכות מצרימ +ִ -דרה חינוכית
יעד חינוכי
עשר המכות שנחתו על אדמת מצרימ ואשר כמעט החריבו אותה עד הי3וד,
ממחישות את עוצמת עיקשותו של פרעה מלכ מצרימ .ה’ העביר לפרעה ִ3דרה
חינוכית קשה וכואבת אכ י3ודית מאוד .היה עליו לעבור מרחק רב מכפירה
מוחלטת ועד להכרה והודאה שאינ חכמה ואינ תבונה ואינ עצה לנגד ה’.
התגובה הראשונה של פרעה הייתה כפירה מוחלטת:

.Ã... āđĘāģčă ø ĞĚÿ ĥø Ĉ Čþ Ĥĥþ Ĉ Čú ÅĐ ĕĚ...Ã
ü

)שמות ה ,ב(

לעומת זאת ,המילימ האחרונות של חיל פרעה הנ ההיפוכ הגמור; הנ מבטאות
כניעה מוחלטת:

.Ãęĕü ĤĀ Ģø Ěü čă ø ęĐþ ĘĀ ęēĀ Ęø Ĝü ÅĐ ĕėă ü ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý Ġø ă Ěü ĐĝĀ đă ĜČ...Ã
Ā

)שמות יד ,כה(

כבר ביומו הראשונ של התהליכ ,מופיעימ משה ואהרנ לפני פרעה ,ומשמיעימ
בפניו הכרזה הי3טורית ,הנשמעת כפקודה וכצו מלכותי:

.ÃĤčă Ā ďø Ěüă čă ÿ ĕĘü đă ăĎāēĕĀ đø ĕĚüă Ğÿ ĦČþ ēĘă ÿ ĥÿ Ĉ ĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ĕĐāý ĘąČù ÅĐ ĤĚÿ ČĀ Đā ăė...Ã

)שמות ה ,א(

בהמשכ ,ריככו מעט את דבריהמ:

ĐēĀ čă ø Ēø Ĝü đø Ĥčă Ā ďø Ěüă čă ÿ ęĕĚü ĕĀ Ħĥāþ Ĉ Ęĥø Ĉ Ėø Ĥþ ďþă ČĜăĀ ĐėĀ Ęø Ĝý ,đă ĜĕĘý ĞĀ ČĤĀ ģø Ĝü ęĕĤü čø Ğü ĐĀ ĕĐāý ĘąČù đă ĤĚČā
ø ĕă đÃÿ
)שמ ,פ3וק ג(
.ÃčĤþ ēĀ čþ āđČ Ĥčþ ďþă čă ÿ đă ĜĞý Ďă Ā Ġø ĕü ěĠþ ă đă ĜĕĐāý ĘąČù ÅĐĘÿ
כלומר ,לא אתה תיענש ,אלא אנחנו עלולימ לשלמ את המחיר ולהיפגע אמ לא
נמלא את חובתנו בעבודת אלוקינו.
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במאמר זה נִ לְ ַמד כיצד הושג היעד החינוכי שה’ הציב לפרעה; לשמ ככ נחלק את
ההכרזה הי@טורית לארבע ּ ִפ@קאות:

.Ã...ÅĐ ĤĚÿ ČĀ Đā ăėÃ .1
ראשית ,צריכ לְ יַ ֵּד ַע את פרעה מי הוא בורא העולמ ,אשר מחוקק את חוקי הטבע
על פי רצונו .כלומר ,עליו לדעת כי ה’ הוא הכוח מעל כל הכוחות; ובלשונ הכתוב -
ăø
) .Ã...ÅĐ ĕĜü Čú ĕėă ü Ğďÿ Ħăý ĦČā Ēč...Ãשמות ז ,יז(

.Ã...ĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ĕĐāý ĘąČ...Ã
.2
ù
כאנ הדגש הוא על השגחת ה’ בארצ .ה’ ממרומ שבתו בשמימ משגיח על הנעשה
בארצ ,ומפלה לטובה את העמ הרצוי לו :ובלשונ התורה ă ü -
.ÃġĤþ ČĀ ĐĀ čĤþ ģþ čă ø ÅĐ ĕĜü Čú ĕė...Ã
)שמות ח ,יח(

.Ã...ĕĚüă Ğÿ ĦČþ ēĘă ÿ ĥ...Ã
ÿ Ĉ .3
 ÃĕĚüă ĞÃמלמד כי ב@ופו של דבר ,כל הארצ כולה וכל הבריאה כולה שייכת
הביטוי ÿ
לה’ .גמ עמ ישראל שייכ לה’ ואיננו רכושו הפרטי של שומ גורמ על פני האדמה
ובוודאי אינו רכוש פרעה .ובלשונ הכתוב ă ü -
) .ÃġĤþ ČĀ ĐĀ ÅĐĘÿ ĕė...Ãשמות ט ,כט(

.ÃĤčă Ā ďø Ěüă čă ÿ ĕĘü đă ăĎāēĕĀ đ...Ã
ø .4
ביטוי זה מתחלפ בהמשכ לביטוי  .ÃĕĜđďčĞĕđÃעמ ישראל הוא בנ בכור לה’ ומקודש
לו .על הבנ הבכור הזה להיות משרת ה’.
בדברי מבוא אלו נמצא תשובה לשאלה הבאה.
הרי מכת בכורות הייתה קטלנית ונוראה .מדוע לא נקט בה הקב”ה מיד בתחילת
התהליכ ,ובככ היינו חו@כימ את כל המשא־ומתנ מורט העצבימ בינ משה לפרעה?
על שאלה זו משיב גמ משה רבנו בעצמו:

ăü
.ġĤþ ČĀ ĐĀ ěĚü ďēý ėă Ā Ħăü đÿ ,Ĥčþ ďĀă čă ÿ ĖĀ Ěøă Ğÿ ĦČþ đø ĖĀ Ħø āđČ Ėø Čÿ đĀ ĕďü ĕĀ ĦČþ ĕĦăü ēø Ęÿ ĥĀ Ĉ ĐĦăĀ Ğÿ ĕėÃ
ĘėĀ čă ø ĕĚü ĥø Ĉ ĤĠý ă ĝÿ ěĞÿ Ěÿ Ęø đă ,ĕēāü ăė ĦČþ ĖĀ Ħāø ČĤø Đÿ Ĥđă čĞú čă ÿ ĖĕĀ Ħăü ďø Ěÿ Ğù Đþ ĦČāĒ Ĥđă čĞú čă ÿ ęĘĀ đă Čđø
)שמות ט ,טו-טז(
.ÃġĤþ ČĀ ĐĀ
משה רבנו מנ@ה לה@ביר לפרעה דברימ של טעמ .אתה פרעה הרי יודע ,כי כבר
התחולל ֶ ּד ֶבר בצאנ .האמ כל ככ קשה לפני ה’ לגרומ להתפשטות המגפה גמ בבני
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אדמ? אלא שאמ היה ה’ עושה ככ ,הרי אז לא היה נשאר אדמ חי במצרימ והדלת
הייתה פתוחה ליציאת בני ישראל ללא שומ התנגדות וללא בקשת רשות!
דע לכ ,שהמכות הנוחתות עליכ יהיו בעתיד יGוד לכל ידיעת ה’.
מעיונ בפGוקימ נלמד ,כי לכל מכה מעשר המכות נועד תפקיד המשרת את המטרה
הכוללת ,אשר היא ניפוצ החומה האטומה שבה הקיפ מלכ מצרימ את עצמו.

ַאנִ י ה’

פרעה הקדומ  -שהיה בימיו של יוGפ  -הצהיר.ÃĐāĞĤø Ġÿ ĕĜü ČÃú :

)בראשית מא ,מד(

פרעה שמלכ בזמנ משה ,מודיע.”ěčþ Ħăþ ęėþ ĘĀ ěĦāý Ĝ ĕĜăü Ĝĕþ Čý ĐāĞĤø Ġÿ ă ĤĚÿ ČĀ Đā ăė...Ã :

)שמות ה ,י(

כעת הגיעה זמנה של ההכרזה ההיGטורית ,העומדת בGתירה להכרזותיהמ של
פרעה הראשונ והאחרונ:

”.Ã...ÅĐ ĕĜü Čú ĕėă ü Ğďÿ Ħăý ĦČāĒčă ø ÅĐ ĤĚÿ ČĀ Đā ăė

)שמות ז ,יז(

עתה נראה דבר מי יקומ!
המכה הראשונה ,מכת הדמ ,פוגעת במקור החיימ של מצרימ שהוא היאור .עד
אותו היומ לא העז איש לפגוע ביאור שהיה Gמל ואליל של מצרימ .הפיכת היאור
לדמ ,היא ההוכחה על עליונות ה’ המכניע את מצרימ ואלוהיה .הכתובת הזו
נכתבה בדמ ילדי ישראל שהוטבעו בידי פרעה ַּביְ אֹור.
החרטומימ לא היו מGוגלימ להחזיר את מצב היאור לקדמותו ולהפוכ דמ למימ.
הGדרה החינוכית ממשיכה לעבר המכה הבאה.
ִּ
אמנמ ,ההכרה במציאות ה’ היא הבGי Gלכל האמונה .גמ עשרת הדברות פותחימ
) ÃÅĐ ĕėāü ĜČÃשמות כ ,ב( ,אכ לא די בהכרה זו .חובה להכיר בעובדה שאינ עוד אלוה
בĀ -
מבלעדי ה’ ,וזה הוא הדיבר השני מעשרת הדיברותĘĞÿ ęĕĤü ēý Čú ęĕĐāü ĘČù ĖĀ Ęø Đĕþ Đø ĕü ČāĘÃ :

ÃĕĜĀ ĠĀ ă

)שמ ,פGוק ג(.

את הלקח הזה למד פרעה באמצעות מכת הצפרדע.
מכת הצפרדע מילאה את מצרימ בצפרדעימ .נכונ ,גמ חרטומי פרעה העלו את
הצפרדעימ ובככ תרמו להכבדת המכה; אכ מאידכ ,המ לא היו מGוגלימ להGיר
את הצפרדעימ .לבGופ ,כאשר ביקש פרעה ממשה להGיר את המכה ,השיב לו
) Ãđă ĜĕĐāý ĘąČù ÅĐėă ÿ ěĕČý ĕėă ü Ğďÿ Ħăý ěĞÿ Ěÿ Ęø ĖĀ Ĥø čĀ ďø ėă ü ĤĚČāשמות ח ,ו(  -אינ מי שמGוגל
משה רבנוþ ĕă đ”ÿ :
לעשות זאת מבלעדי ה’.
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ועדיינ אינ די במכות הדמ והצפרדע כדי להוכיח את עליונותו המוחלטת של ה’.
את הדמ והצפרדע יכלו גמ החרטומימ לייצר .דרושה מכה שגמ חרטומי מצרימ לא
יוכלו לייצר ,וקל וחומר שלא יוכלו לה;יר.
המכה הזו היא מכת הכינימ:

ĉ Ğú ĕă ÿ đÃÿ
ęĕĜăü ėă ü Đÿ ĦČþ ČĕĢü āđĐĘø ęĐĕþ Ĕý ĘĀ čă ø ęĕĚüă ĔĂ Ĥø ēÿ Đÿ ěėý đă ĥ
.Ã...ČđĐü ęĕĐāü ĘąČù Ğčă ÿ Ģø Čþ ĐāĞĤø Ġÿ ă ĘČþ ęĚüă ĔĂ Ĥø ēÿ Đÿ đă ĤĚČā
ø ĕă đÿ

)לייצר אותמ(

...đă ĘāėĕĀ ČāĘđø

)שמות ח ,יד-טו(

זו הודאה מפורשת ,כי אינ כה’ אלוקינו גמ ביצירת המכה.
במכת הכינימ מ;תיימת השלישייה הראשונה :דצ”כ ,המלמדת :אני ה’ ,ואינ כה’.

ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרצ
בפ;קה השנייה בהכרזה ההי;טורית:
כעת הגיע הזמנ לחנכ את פרעה להאמינ ּ ִ

.ÃĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ĕĐāý ĘąČù ÅĐ ĤĚÿ ČĀ Đā ăėÃ
 ÃĘČý ĤĀ ĥפירושו מלכ ישראל; הווי אומר ,שה’ משגיח על הנעשה בעולמ,
ĉ ø ĕü ĕĐāý ĘąČÃù
ואינו מנותק מנ היקומ כדעת הפילו;ופימ.
בכל זאת ,עדיינ ;בור פרעה שהמכות הקשות הנ ביטוי לכע; כללי של האלילימ.
דרושה הוכחה המקשרת בינ המכות לבינ הדרישה לשלח את ישראל .ההוכחה
תתגלה על ידי יצירת אבחנה ברורה בינ מצרימ ובינ ישראל.
את ההוכחה הזאת ת;פק מכת הערוב:

,čāĤĞĀ ęĥĀ Ĉ Ħ āđĕĐù ĕĦăü Ęø čü Ęø ĐĕĀ Ęþ ĞĀ ďĚāý Ğ ĕĚüă Ğÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ěĥāþ Ĉ ăĎ ġĤþ Čþ ĦČþ Čđă ĐĐÿ ę āđĕă čÿ ĕĦĕü Ęý Ġø Đü đ”ø
)שמות ח ,יח(
.ÃġĤþ ČĀ ĐĀ čĤþ ģþ čă ø ÅĐ ĕĜü Čú ĕėă ü Ğďÿ Ħăý ěĞÿ Ěÿ Ęø
דע לכ כי ַע ִּמי שייכ לי ואני לו ,ואני משגיח עליו שלא תאונה לו רעה .בככ יש ביטוי
עליונ להכרזה ă ü
”.ÃġĤþ ČĀ ĐĀ čĤþ ģþ čă ø ÅĐ ĕĜü Čú ĕė
עוד בראשית ההתראה מודגש הביטוי :ĕĚüă Ğÿ

ăü
.Ã...ĕĚüă Ğÿ ĦČþ ēÿ Ęăý ĥÿ Ĉ Ěø ĖĀ Ĝĕø Čý ęČü ĕėÃ

)שמ ,פ;וק יז(

זהו ביטוי שאינו מופיע בשאר אזהרות המכות ,מלבד כאנ ובמכת הארבה .זו גמ
עדות ליח; המועדפ והמוחלט לבני ישראל שהמ עמ ה’ ונחלתו.
המכה הבאה היא מכת ַה ֶּד ֶבר שפגעה קשות בבהמות המצרימ ,ופ;חה על מקנה
ישראל; היא נועדה להודיע לפרעה ,שגמ בהמות ישראל חשובימ לה’:
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.Ã...ęĕü ĤĀ Ģø Ěü ĐĜý ģø Ěü ěĕčý đă ĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ĐĜý ģø Ěü ěĕčă ý ÅĐ ĐĘĀ Ġø Đü đÃø

)שמות ט ,ד(

ה’ משגיח לא רק על העמ הנבחר אלא גמ על בהמותיו.
הCדרה השנייה ,היא השחינ.
המכה הבאה ,המשלימה את ִ
מכה זו באה ללמד ששליטת ה’ בארצ מגיעה עד הפיח השרופ והדחוי כפיח
הכבשנ .בדבר ה’ הופכ הפיח לאבק על כל ארצ מצרימ ,וגורמ לאבעבועות קשות
ִּ
בגופ בני האדמ .מכה זו היא מיוחדת ושונה מכל המכות שנעשו באמצעות המטה.
כאנ שליח ה’ אינו מטה משה ואהרנ ,אלא פיח כבשנ פשוט ,המלמד כי כל דבר -
ואפילו הדחוי ביותר  -יכול לשמש כשליח ה’.

ה<דרה השנייה :עד”ש ָ -ערֹובּ ֶ ,ד ֶברְ ,ש ִחינ  -ה<תיימה .היא הוכיחה ă ü -
ÅĐ ĕĜü Čú ĕėÃ
ִּ
!”ġĤþ ČĀ ĐĀ čĤþ ģþ čă ø
ֵאינ ָּכמֹנִ י ְּב ָכל ָה ָא ֶרצ
השלב הבא הוא בהכרה ,כי בכל הארצ אינ שליטה כשליטת ה’ .היעד הזה הושג
באמצעות מכת הברד.
במכת הברד הופיעה לראשונה אזהרה המתפרשת גמ כמבחנ ליראת אלוקימ:

Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĚĀ Đý čă ø Đÿ đø ęďĀ ČĀ ĐĀ Ęėă Ā ,Đďþ ĥ
ĉ Ā ă čă ÿ ĖĀ Ęø Ĥĥþ Ĉ Čú Ęėă Ā ĦČý đø ĖĀ Ĝø ģø Ěü ĦČþ ĒĞý ĐĀ ēĘÿ ĥø Ĉ ĐĦăĀ Ğÿ đÃø
)שמות ט ,יט(
.Ãđă ĦĚý đĀ ďĤĀ čă Ā Đÿ ęĐþ Ęý Ğú ďĤÿ ĕĀ đø ĐĦĀ ĕø čă ÿ Đÿ ğĝý ČĀ ĕý ČāĘđø Đďþ ĥ
ĉ Ā ă čÿ ČĢý ĚĀă ĕü
האזהרה התממשה .הירא את דבר ה’ אשר הני< את עבדיו ומקנהו אל הבתימ,
הציל את עצמו ואת מקנהו; ומי שלא שמ לבו אל דבר ה’ ,ניזק ללא תקנה.
זו ה<יבה לוידויו הנדיר של פרעה:

.ÃęĕĞü ĥĀ Ĉ Ĥø ĐĀ ĕĚüă Ğÿ đø ĕĜü Čú đÿ ,ģĕďüă ăĢÿ Đÿ ÅĐ ,ęĞÿ ĠĀ ă Đÿ ĕĦČ
ü ĔĀ ēÃĀ

)שמ ,פ<וק כז(

כלומר ,יכולתי להציל את עמי ובהמותיו ולא הצלתי ,על כנ זו אשמתי.
הברד שירד על ארצ מצרימ היה הראשונ מ<וגו:

ġĤþ Čþ ĘėĀ čă ø đă ĐāĚėĀ ĐĕĀ ĐĀ ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú ďāČĚø ďčý ėă Ā ,ďĤĀ čă Ā Đÿ Ėø āđĦčă ø Ħēÿ ģăÿ Ęÿ Ħø Ěü ĥĈ Čý đø ďĤĀ čĀ ĕĐü ĕø đÃÿ
)פ<וק כד(
.Ãĕ āđĎĘø ĐĦĀ ĕø ĐĀ ĒČĀ Ěý ęĕü Ĥÿ Ģø Ěü
אמנמ ,גמ הארבה שהגיע אחרי הברד היה ייחודי ,אשר לא היה כמוהו וגמ לא יהיה
כמוהו .בכל זאת ,הברד היה הראשונ שניחנ בתכונה של אש מתלקחת בתוכ הברד.
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במכת הברד הוכח כי לא רק שה’ שולט בארצ ,אלא שאינ כה’ בכל הארצ:

ăÿ
.ÃġĤþ ČĀ ĐĀ ĘėĀ čă ø ĕĜāü Ěėă Ā ěĕČý ĕėă ü Ğďÿ Ħăý Ĥđă čĞú č...Ã

)שמ ,פ:וק יד(

ִּכי לַ ה’ ָה ָא ֶרצ
הפ:קה השלישית בהכרזה ההי:טורית:
הגיעה העת לבירור ּ ִ

ĉ ø ĕü ĕĐāý ĘąČù ÅĐ ĤĚÿ ČĀ Đā ăė...Ã
.ÃĤčă Ā ďø Ěüă čă ÿ ĕĘü đă ăĎāēĕĀ đø ĕĚüă Ğÿ ĦČþ ēĘă ÿ ĥÿ Ĉ ĘČý ĤĀ ĥ

)שמות ה ,א(

מכת הברד פתחה ִ:דרה חדשה של  4מכות אחרונות :באח”ב .כאנ המכנה
המשותפ הוא שייכות הארצ וכל אשר עליה לה’ אלוקי ישראל.
בעיני פרעה ,הוא אדונ לכל העבדימ ובכללמ גמ בני ישראל ,והתביעה לשלח
את ישראל היא בעצמ ּגְ זֵ לַ ת רכושו הפרטי .היה צורכ חיוני לשכנע את פרעה
שכשלוקחימ ממנו את בני ישראל ,אינ לוקחימ ממנו משהו השייכ לו .עמ ישראל
שייכ לה’.
לאט לאט התברר לו כי מאומה אינו שלו .לא המזונ ,לא האור ולא הארצ .גמ לא
בניו ועבדיו ובוודאי לא עמ ישראל .הכול שייכ לאדונ הכול.
כאשר נתבקש משה לעצור את הברד ,הוא ה:ב את תשומת לב פרעה לידיעה
הבאה :אמ מכת הברד תימשכ ,לא יישאר דבר .מובנ מאליו שמי שיעצור את הברד,
הוא הבעלימ של כל תבואת השדה שתצמח מכאנ והלאה:

ĦĚþ ĝþă ėă Ă Đÿ đø ĐĔĀ ă ēü Đÿ đø ...ġĤþ ČĀ ĐĀ ÅĐĘÿ ĕėă ü Ğďÿ Ħăý ěĞÿ Ěÿ Ęø ď āđĞ Đĕþ Đø ĕü ČāĘ ďĤĀ čă Ā Đÿ đø ěđă ĘďĀă ēø ĕþ Ħ āđĘģă Đ...Ã
ÿ
)שמות ט ,כט; לב(
.ÃĐĜăĀ Đý ĦāĘĕĠü Čú ĕėă ü đă ăėĜĂ ČāĘ
:ירובו של פרעה להודות על האמת הביא עליו את המכה הבאה ,ארבה שחי:ל
:ופית את כל מה שהשאיר הברד:

.Ãęĕü ĤĀ Ģø Ěü ġĤþ Čþ ĘėĀ čă ø Đďþ ĥ
ĉ Ā ă Đÿ čĥ
ĉ þ Ğý čø đă ġĞý čă Ā ģĤþ ĕþ Ęėă Ā ĤĦÿ āđĜ ČāĘđ...Ã
ø

)שמות י ,טו(

כלומר ,גמ זה איננו שלכ ואנכי לוקח את שלי בחזרה.

חושכ מצרימ
מכת החושכ שבאה אחרי הארבה ,משלימה את מה שהארבה הח:יר .הלקח
החדש הוא ,שגמ היכולת לראות את ארצו ולחשוב כי היא שלו ,נמנעת ממנו.
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כבר במכת הארבה היה מעינ חושכ .ענני הארבה ה9תירו את כל המרחב ,כולל אור
השמש .אכ עדיינ היה אפשר לחוש בהבדל בינ יומ ולילה.
לעומת זאת ,במכת החושכ הפכ היומ ללילה אפל ו9מיכ מאוד .אי אפשר היה
אפילו לקומ מעל הכ9א מפאת השיתוק שהביאה ִאתה מכת החושכ .כאשר נלקח
מנ האדמ מראה עיניו ,הרי נלקח ממנו הכול .כל זה כדי להחדיר את התודעה:

ăü
.ÃġĤþ ČĀ ĐĀ ÅĐĘÿ ĕė...Ã

)שמות ט ,כט(

כלומר ,גמ כדי להתבוננ ולהביט על העולמ יש צורכ בקבלת רשות.
עוד רמז היה במכת החושכ שנמשכה שלושה ימימ .המשמעות היא תזכורת
לפרעה ,כי ממתינה לו בקשת בני ישראל ליציאה לשלושה ימימ ,לצורכ עבודת ה’.

מכת בכורות
הפ9קה הרביעית בהכרזה ההי9טורית לצאת לפועל:
כעת הגיעה זמנה של ּ ִ

ĉ ø ĕü ĕĐāý ĘąČù ÅĐ ĤĚÿ ČĀ Đā ăė...Ã
.ÃĤčă Ā ďø Ěüă čă ÿ ĕĘü đă ăĎāēĕĀ đø ĕĚüă Ğÿ ĦČþ ēĘăÿ ĥÿ Ĉ ĘČý ĤĀ ĥ

)שמות ה ,א(

הגיע הזמנ שבנו בכורו של הקב”ה ,יעבדנו.
על מכת בכורות התנבא משה בראשית שליחותו ,עוד בהיותו במדינ:

ăø
.ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĤāü ėčø ĕĜü čă ø ÅĐ ĤĚÿ ČĀ Đā ăė ,ĐāĞĤø Ġÿ ă ĘČþ ĦăĀ Ĥø Ěÿ ČĀ đø ...ĐĚĀ ĕø Ĥÿ Ģø Ěü čđă ĥĈ ĘĀ ĖĀ Ħăø ėø Ęþ č...Ã
.ÃĖĀ Ĥāþ ėčă ø ĖĀ Ĝø čă ü ĦČþ ĎĤāý Đ ĕėāü ĜČĀ ĐĜăý Đü , āđēĘăø ĥÿ Ĉ Ęø ěČý ĚĀ Ħăø đÿ ĕĜü ďý čø Ğÿ ĕÿ đø ĕĜü čă ø ĦČþ ēĘăÿ ĥÿ Ĉ ĖĕĀ Ęþ Čý ĤĚāÿ ČđĀ
)שמות ד ,כא-כג(

קדושת הבכורות לעבודת ה’ הייתה מאז ומעולמ .החידוש הוא ,שקיימ עמ שלמ
המכונה בנו בכורו של הקב”ה .אומה שלמה נבחרה לעבוד את ה’.
על 9ירובו של פרעה לאפשר זאת שילמ בבנו בכורו ובכל בכורי מצרימ .המכה
הזאת הוכיחה בעליל מי הוא העמ הנבחר לעבודת ה’ כבנ בכור.
עשר המכות עמ אמירותיו ואזהרותיו של משה רבנו הנ ִ9דרה חינוכית מקיפה
למלכ עריצ ואכזר ולמלכות יהירה ומתנשאת.
ה9דרה הזאת היא גמ לֶ ַקח ושיעור מקיפ לעולמ כולו.
ִּ

