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 כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו
 

ח ַׁשַּלר ֵאֶליָך ַמָואֹ. ִרי ִיׂשְָרֵאל ּבְִני ְבכֹ'הה ָאַמר ֹה ּכְרעֹ ַּפ ֶאלָּתְוָאַמְר": ת שנותן אלוקים למשה נאמרבכתב השליחו
 .)כג-כב:ד' שמ( "ֶרָךכְֹּבּבְִנָך  ֵרג ֶאתִכי הֹה ָאנֵֹּנּלְחֹו ִהַׁשִני ְוַיַעְבֵדִני ַוּתְָמֵאן ְלּבְ ֶאת

 ואכן .י ישראל מעבדות בעזרת מכת בכורותשילוח בנ: מלים מסכמות אלה מציינות את האמצעים והמטרה
מסבך בכוונה את המצב כדי לפגוע ו, מסתפק בכךאינו אלוקים אך ,  הושגה כבר המטרה'בשלח'בתחילת פרשת 

 : )ד-א:יד' שמ( 'למען ידעו המצרים כי הוא ה,  ובחילובפרעה
ן ַעל ְצפַֹּבל ּוֵבין ַהּים ִלְפֵני ֹין ִמְגּדֵּבת בּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ּפִי ַהִחירֹֻׁשּבְֵני ִיׂשְָרֵאל ְוָי לר ֶאֵּדֵּב. ראמֵּלה ֶשמ  ֶאל'הר ֵּבַוְיַד

ה ְוָרַדף ְרעַֹּפ בֵל ְקּתי ֶאתַּזְוִח. רָּבָאֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהּמְדָּבְבֵני ִיׂשְָרֵאל ְנֻבִכים ֵהם ה ִלְרעָֹּפְוָאַמר . םָּיַה ֲחנּו ַעלִנְכחֹו ַת
 .'הֲאִני ֵחילֹו ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ּכִי  לה ּוְבָכַפְרעְֹּבְבָדה ָּכַאֲחֵריֶהם ְוִא

; תה אמורה להיות מושגת בעזרת עשר המכותיהי', ת את הלדע, הרי המטרה הזאת: השאלה שנשאלת היא
 'ה א ָיַדְעּתִי ֶאתׂשְָרֵאל לִֹי ח ֶאתַׁשַּללֹו ְלקַֹמע ּבְׁשר ֶאֶש ֲא'הִמי ": לאחר שפרעה הצהיר במפגש הראשון עם משה

  :)ה-ג:ז' שמ ( נאמר לו בתגובה–) ב:ה' שמ(" ַחָׁשֵּלא ֲאׂשְָרֵאל לִֹי ְוַגם ֶאת
ָיִדי  י ֶאתִּתה ְוָנַתְרעָֹּפַמע ֲאֵלֶכם ְׁשִי א ְולֹ.ֶאֶרץ ִמְצָרִיםְּבמֹוְפַתי  ַתי ְוֶאתתֹאֹ יִתי ֶאתֵּבה ְוִהְרְרעָֹּפֵלב  ֶאתה ֶׁשַוֲאִני ַאְק

ִתי  ּבְִנטֹ'הֲאִני  יִּכ ְוָיְדעּו ִמְצַרִים .ִליםָפִטים ּגְדְֹּבְׁשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׂשִי ַעּמי ְבֵני ַתי ֶאתִצְבאֹ ִמְצָרִים ְוהֹוֵצאִתי ֶאתְּב
  .ָרֵאל ִמּתֹוָכםְׂשִי ֵניְּב ִמְצָרִים ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ָיִדי ַעל ֶאת

מעל ' של הבמעמדו  פרעה ויתר המצרים להכיר להביא את מהלך המכות לשלביו השונים נועד ,יתירה מזאת
ַדע ּכִי ֲאִני ֵּתְלַמַען " ;)ה:ח ("ינּוהלֹ- א'הַּכֵאין  ַדע ּכִיֵּתְלַמַען " 1: ובשליטתו בכל התחומיםלכל כוח אחר בעולם

 .)כט:ט (" ָהָאֶרץ'הַדע ּכִי ַלֵּתְלַמַען " ;)יד:ט("ָהָאֶרץ ִני ּבְָכלמָֹּכַדע ּכִי ֵאין ֵּתֲעבּור ַּב" ;)יח:ח ("ָהָאֶרץ ּבֶקֶרב 'ה
שכנעו את המצרים שאלוקי ישראל אמנם  המכות .על ידי המצרים לא מומשה במלואה' נראה שידיעת ה

שכן ,  האלים האלה מייצגים כוחות טבע2."יהעיהתש: "גדול מכוחם של כל האלים המצריים הראשייםכוחו 
ח מן הכוחות שמעל ועם כ, כל עימות עם טבע היה בעיני המצרי הקדום בחינת מגע עם יש אלוהי"במצרים 

ותפנות אלי הוכיחו כי שו  המכות 3".המוטבעים ביקום והפועלים בו) שמחוץ לאדם, וליתר דיוק(לאדם 
 ,ואוסיריס, אלת האדמה, גב; השחין והארבה, האטמוספירה ונות אלת השמים לא היה בכוחם למנוע את הברד

אבי שמונת , אל השמש, רע; בעפר ובצמחיה, לא יכלו למנוע את הפגיעה במים, האחראי על היאור והצומח
, אלת הנקם והמגיפה, מת' אף סח;שךלא יכול היה למנוע את הקדרת גלגל החמה במכת החו, האלים העיקריים

 . אין בכוחה לשלוח מכה כה מדויקת וממוקדת  כמכת בכורות
 ידו להכרית יש לאלבעזרת הצבא וכלי הנשק  .וזהו האדם, אך נותר עוד אל אחד שמקור כוחו לא נפגע

כבוד למלכים תנו שבתרבויות אנושיות רחוקות זו מזו במקום ובזמן נ, אפוא, לא ייפלא. כמו יתר האלים, חיים
אף שהחברה הסינית , מעמדו של המלך מעידה דוגמה מתרבות סיןביצור על תפקידו המרכזי של הצבא ב. אלים

ובה הוצגו , "מאוצרות סין"במוזיאון ישראל תערוכה א התקיימה "תשס-ס"בשנים תש .לא הגיעה להאלהת אדם
 

בדם .  ניתן הסבר למטרת הקבוצה במכה הראשונה בכל אחת מהקבוצות. לקבוצותשל אברבנאל לחלוקת המכות ראה הסברו   1
' למען תדע כי אני ה":  בערוב נאמר; מחוייב המציאותשאלוקי ישראללהוכיח לפרעה  - )זי:ז ("' כי אני הבזאת תדע": נאמר

 - )יד:ט ("ני בכל הארץעבור תדע כי אין כמֹב":  במכת ברד נאמר; משגיח על ברואיושהואלהוכיח  - )חי:ח ("בקרב הארץ
 .  יכולתו לשנות טבעים כרצונולהוכיח את

אולי לא מקרה הוא שמספר . 42' ע, ז"תל אביב תשט, אטינגר' תרגם ש, דברי ימי מצרים, ברסטד' ראה ה ".התשעת"או ה   2
 .המכות מקביל למספר האלים

 .263 טור ,1968  , האנציקלופדיה מקראית, "מצרים", א למבדין"ת ראה    3



 2

האיש שאיחד את , )ס" לפנה206-221(, הואנגדי-ין שי'צ, של  הקיסר הראשון של סין' צבא הרפאים'ממצאים מ
 מאחר והצבא היה נחוץ לו כל 4.בעיקר בכוח הנשקו בחכמה ובערמה ,סין לראשונה משמונה ממלכות נפרדות

הכין , קרקעית-לכן כאשר חצב את קברו במרכזה של עיר תת, ותוהוא ווידא שלא יחסר גם לאחר המ, כך בחיים
 הצבא עוצב . בין מטר ושמונים לשני מטר- חיילי חרס בגודל מעל לממוצעלו בסמוך צבא בן שמונת אלפים 

קשתים , חיילים זוטרים וקצינים גבוהים, חיל רגלים ופרשים: בדקדקנות מפורטת ונכללו בו כל בעלי התפקידים
  5.הנשק והסוסים, לכל דמות היה פרצוף ייחודי וניתנה תשומת לב רבה לכל פרטי הלבוש. ונוהגי עגלות ועוד
תה חשיבות יהי, שבה נתפס פרעה כאל הלאומי ובנו של רע אל השמש, שגם בתרבות המצרית, מובן מאליו

ובמוזיאון המצרי בקהיר יכול הצופה לראות דגמי עץ מוקטנים של , עצומה לצבא בחיי המלך ולאחר מותו
לו  דגמים א6.ידה אלי קרבבתנופת צע וצביםעמ ,קשתים נובייםכן ו, חיילים מצרים חמושים ברמחים ובמגינים

 . מותומרותלבאו לשמר את כוחו של המלך ו, נמצאו בקברי מלכים
ועל כן לא נגרעה , עשר המכות לא הזיקו כלל לצבא המצרי האדיר שבעזרתו נהפכה מצרים לאימפריה

 אמנם בני. עם אלוקי ישראלשביכולתו להתמודד היה והוא סבור , י הצבא הזההערכתו העצמית של אדוֵנ
יכולת ללא  אך 7,)יח:יג' שמ ( חמושיםוהם יצאו, )מא:יב' שמ ("צבאות ה" בזמן יציאתם ממצרים ישראל כונו
 בוודאותוביל תה עלולה להי בין צבאות מצרים לצבאות ישראל הי התמודדות חזיתית8.רברוח קללא צבאית ו

 . שלוניסה מבוהלתלתבוסה מהירה של ישראל ול
לרכז את הצבא המצרי כדי : אחתהייתה  המצרית אחרי ישראל מטרתו ביא לרדיפהי שהקהמהלך האלו
ֵמאֹות  ׁשֵׁש ַוּיִּקח: "בסיפור המעשה מודגש שיש כאן התמודדות עם מבחר הצבא המצרי. להשמידו במחי יד

 היא. לחמה מפארת את אלוקי ישראל כאיש משירת הים גם. )ז:יד( "ּלֹוֻּכ ם ַעלִׁשִלְׁשל ֶרֶכב ִמְצָרִים ְוחּור ְוכָֹּבֶרֶכב 
ומסכמת את תוצאות העימות , שלל-צחון מהיר ועתירינכנסת לפרטי הפרטים של התוכניות המצריות לנ

 ).יא:טו( "ׁש נֹוָרא ְתִהּלֹת עֵֹׂשה ֶפֶלא ִמי ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר ַּבּקֶֹד'הָכמָֹכה ָּבֵאִלם  ִמי" :במילים
קי לרומם את אלוכדי נחוצה הייתה  היא אך,  נחוצה להצלת ישראלמצרי לא הייתההשמדת הצבא ה, אם כן
 'הב ׁשָּים ַוָּבָּייו ה ּבְִרְכּבֹו ּוְבָפָרׁשְרעָֹּפ ּכִי ָבא סּוס .ָלם ָוֶעֽדְך ְלעִֹיְמלֹ' ה" : כנאמר בשירה, ולהאדיר את שמוישראל

 ). יט-יח:טו(" םּיתֹוְך ַהה ּבָּיּבָׁשָרֵאל ָהְלכּו ַבם ּוְבֵני ִיׂשָּיי ַהֵמ ֲעֵלֶהם ֶאת
 של הכתיבה השיריתכוללת ,  המסורה ובכל הספרים שדומים לו במידת התאמתם לנוסח9,בכתר ארם צובה

השירה מסתיימת בתיאור טביעת  שנראה 10".כי בא סוס פרעה"את הפסוק , נהאריח על גבי לב, שירת הים
רים יש עוד פרעונים רבים שאינם מכיו, עדיין אינו שלם מלכותו כי כסא',  ולא בהכרזה על מלכות ה,המצרים

עדיין האלילות שולטת , יםבעצמה האנושית קיימוהביטחון כל זמן שהגאווה , אכןו .בוטחים בכוחם ו'בה
.  ַוִּתָּמֵלא ַאְרצֹו סּוִסים ְוֵאין ֵקֶצה ְלַמְרְּכבָֹתיו,ַוִּתָּמֵלא ַאְרצֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ֵקֶצה ְלאְֹצרָֹתיו" : ישעיהוכדברי ,בעולם

 .)ח-ז:ב (" ֱאִליִלים ְלַמֲעֵׂשה ָיָדיו ִיְׁשַּתֲחוּו ַלֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאְצְּבעָֹתיוַוִּתָּמֵלא ַאְרצֹו
כמו כן .  וצבאיתעצמה כלכלית: כלומר,  וסוסים זהב,כסף:  האנושיכוחישעיה מצביע על מקורות ההנביא 

אמונה ה. למעשי ידיוה שרוחש האדם כההער: הוא מאבחן את המניע האמיתי מאחורי כל עבודת אלילים
 והן, הן מכוח זה שהוא מעצב את אלוהיו במו ידיו,  שיש בכוחו לשלוט בעולמומאפשרת לו לחשובבאלילים 

כמו כן ההגבלה  .זה שהוא מייחס להם כוחות מוגבלים והגבלה זאת משאירה גם לו מקום לפעולהמכוח 
 .וכישוף  על ידי מעשי נחשבעיקר ,למצוא בכל ֵאל את נקודת התורפה שלו ובכך להתגונן מפניו מאפשרת לו

 
                                                 

יה יואת המחצית השנ, תו של פסלון נמר מנחושתראש הצבא החזיק בידו מחצי: בחייו דאג לבל יוכל איש לנצל את צבאו נגדו    4
 .ידע שהוא רשאי להזיז את הכוחות, ורק כאשר קיבל ראש הצבא את המחצית החסרה, החזיק הקיסר

היה , בפעם הראשונה את הצבא המדהים הזה באתר חשיפתו מן האדמה, רבקה ביטרמן' הגב, כאשר ראתה אוצרת התערוכה   5
 .  רואה את חיל פרעה עולה מן הטיט בו טבעכאילו היא, לדבריה,נראה לה

בקברות  .55' עמ, ANEPוב , 99' עמ, 1993תל אביב , 'ך"עולם התנ' בסדרה שמואל בהקורא יכול לראות תמונה בספר   6
 .עבדים ואנשי שרת אחרים, בהמות, ריהוט, מזון: נמצאו דגמים מוקטנים מכל צרכי האדם בחייו הפרעונים ושריהם הבכירים

 בסדרה פירוש לספר שמותראה  ( 'מזוינים בכלי נשק'אך גם אם משמעות הביטוי הוא ', חמושים'ש פירושים שונים למילה  י  7
 .ברור שחימושם רחוק מאד מהחימוש המצרי, )'ך"עולם התנ'

מלחמה ושבו אותם להים פן ינחם העם בר-להים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר א-ולא נחם א: "ראה עדות התורה   8
 ).יז:יג' שמ" (מצרימה

ראה . יש לנו עדויות מוצקות מה היה נוסחו לעניין דרך כתיבת השירה, למרות שרוב פרקי התורה לא נשתמרו בכתר ארם צובה   9
לעומת זאת ראה . 50-32' ובייחוד עמ, ג"רמת גן תשנ, נוסח התורה בכתר ארם צובה עדות חדשה, פנקובר' בהרחבה אצל י

 .יש פרשה סתומה' ימלוך לעולם ועד' ה'שאחרי , שמציין בהנחיות לכתיבת שירת הים בספר התורה, מחזור ויטרי את לדוגמה
 וכדי להדגיש זאת ".ימלוך לעולם ועד' ה"בנגמרת השירה בתפילת שחרית  סידורי התפילהשל  םנוסחיהברוב , למרבה הצער  10

רק בסידור התפילה . 'כי בא סוס פרעה וגו: ואחריו ממשיכים, י עלמיאמלכותיה קאים לעלם ולעלמ' ה: מובא התרגום הארמי
 הביצוע המוסיקאלי של שירת הים בתפילה בנוסח התימני, וכמו כן, לא הוכנס התרגום הארמי, התכלאל, התימני המקורי

 'שאמי'לים בנוסח גם יהודי תימן המתפל', בשלח'בעת קריאת  השירה בשבת . "כי בא סוס פרעה" כולל את הפסוק 'בלדי'ה
 .  בנעימה של שירת הים"כי בא סוס פרעה"קוראים את הפסוק 
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, אז יכיר במלכות שמים, הטכנולוגית והמדעית, טחונו בעצמתו הכלכלית והצבאיתירק כאשר יתייאש האדם מב

 ):יז-יב:ב( ישעיהו אשר חזהכ
. ָרִמים ְוַהִּנָּׂשִאים ְוַעל ָּכל ַאּלֹוֵני ַהָּבָׁשןְוַעל ָּכל ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון ָה.  ְצָבאֹות ַעל ָּכל ֵּגֶאה ָוָרם ְוַעל ָּכל ִנָּׂשא ְוָׁשֵפל'הִּכי יֹום ַל

ְוַעל ָּכל ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש . ְוַעל ָּכל ִמְגָּדל ָּגבַֹּה ְוַעל ָּכל חֹוָמה ְבצּוָרה. ְוַעל ָּכל ֶהָהִרים ָהָרִמים ְוַעל ָּכל ַהְּגָבעֹות ַהִּנָּׂשאֹות
     . ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא'הְבהּות ָהָאָדם ְוָׁשֵפל רּום ֲאָנִׁשים ְוִנְׂשַּגב ְוַׁשח ַּג. ְוַעל ָּכל ְׂשִכּיֹות ַהֶחְמָּדה

 יונה בר מעוז
  ך"המחלקה לתנ

 ומפעל מקראות גדולות הכתר


	ד ף  ש ב ו ע י
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