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   תהליך חינוכימכות מצרים כ
  

פרשנים וחוקרים הציעו הצעות . מצרים את' ה ה עשר המכות שהכספרת התורה על מ"אבֹ" ו"וארא"בפרשיות 
  : לפועלןעל פי מי שהוציאהוא מהם חד א 1.ריונים שוניםקריטעל פי לחלוקת המכות לקבוצות שונות 

  

  המוציא לפועל  המכה
  יג ,ב: ח;כ- יט:ז  ניםיצפרדע וכ, דם  אהרון
  ו: ט;כ:ח  ברערוב ודֶ   'ה

  י:ט  שחין  משה ואהרון
  כב, יג: י;כג:ט  ארבה וחושך, ברד  משה
  כט:יב  בכורותמכת   'ה

  

2 כדי לענות  . המכיםסדרל משמעות אם יש ו,אחד לכל המכותמדוע אין מוציא לפועל על חלוקה זו יש לשאול 
 חַ לאלץ את פרעה לשלֵ  היא והמפורשתראשונה  התשובה ה. מטרת המכותי מהתחילהעל שאלות אלה יש לברר 

:  לדמויות אחרותיועדותלמכות עוד שתי מטרות משניות המהיו מלבד מטרה זו ש אך נראה ,)ד-ג:ז( את ישראל
את משה הן את  הן תהליך חינוכי  מבקש באמצעות המכות להעביר'ה.  מזההחרטומים – להבדיל ו, מזהמשה
  .סדר המכים ביסוד העומד תהליך זה הוא. חרטומיםה

 משהאך  ,קש לשלוח את משה לפרעהי ב'ה, זכורכ? משהאת בו  להעביר 'המבקש שהחינוכי  ו התהליךמה
 חלוקת הסמכות יתההילהתחמקות משה ' תו של התגוב). ל ,יב: ו;יג:ד (!שלוש פעמיםמכך תחמק לה סהינ

מוותר ' הלכאורה . )א:ז ;יד:ד(  בדיבור ובמעשתווך בין משה לפרעהי אהרון הוא ש- בין אהרוןווהאחריות בינו 
 מכאן. 'אהרון הוא המוציא לפועל את הנחיות ה , צפרדע וכינים,דם – בשלוש המכות הראשונות ,ואכן ,למשה

   .ימשך גם להבאי המשותפת עם אהרון היא המודל ששליחותהשלהניח משה יכול היה 

                                                 
 למכות מצרים אחרותעל חלוקות . ב"ש באח"כ עד"דצ: יהודה המובאת בהגדה של פסח'  היא של רמכולןמת החלוקה המפורס   1

, פירוש דעת מקרא לספר שמות, עמוס חכם; 958-959' עמ, ד, אנציקלופדיה מקראית, "מכות מצרים", א ליונשטם"ראו ש
 .58-61' עמ, 2002תל אביב ,  ספר שמות–ך "נעולם הת, שמריהו טלמון ויצחק אבישור; קעח- קעב' עמ, א"ירושלים תשנ

 ידי- על ושלש אהרן ידי על' ג, האלו המכות: "מבקש להסביר חלוקה זו, )248' עמ, מהדורת שנאן( ד, יב רבה שמותב המדרש   2
, משה ידי על – חשך, ארבה, ברד. בארץ שהם לפי, אהרן ידי על – כנים, צפרדע, דם. כולן ידי על ואחת ה"קבה ידי על' וג משה
 פילון ."כולם ידי על ושחין, ה"קבה ידי על – בכורות מכת, דבר, ערוב. ובארץ בשמים משה שלט שכן, באויר שהם לפי

   .230' עמ, נטף- מהדורת דניאל, 97א ,  משה חייעלבחיבורו ל בהצעת הסבר אחר לחלוקה הזו "האלכסנדרוני קדם לחז



 2

                                                

 למשה וגם הוא' צו ה במכה זו .) דברינוידונו בהמשךיבר ערוב ודֶ ( נת מעניית תפניתבמכת שחין מתרחש
 :תמוהוק אך המשך הפס .)ח:ט ("ִּכְבָׁשן ִּפיחַ  ָחְפֵניֶכם ְמלֹא ָלֶכם ְקחּו ַאֲהרֹן ְוֶאל מֶֹׁשה ֶאל 'ה ַוּיֹאֶמר" :לאהרון

אך רק , פניהםומבקש גם ממשה וגם מאהרון לקחת את הפיח בח' מדוע ה. "ַפְרעֹה ְלֵעיֵני ַהָּׁשַמְיָמה מֶֹׁשה ּוְזָרקֹו"
יוציא לפועל את הוא שהפעם  ; משההטיל את האחריות עלל' המבקש במכה זו שנראה  ?ווה לזרקומשה מצֻ 
 וששניהם יחדיו ,ו לאהרוןפלצררק מבקש ' שהאולי שב משה ח ,'צו התחילת  בשמעו את . במקום אהרוןהמכה

מרגע . ולא אהרון, ַהָּׁשַמְיָמה יזרוק את הפיחשיהיה זה הוא רק  לפיו, צוב' ה ומפתיעאבל אז . יבצעו את המשימה
משה ו ,בהקשר של המכות עודאינו מוזכר  אהרון ,ואכן .מאהרון למשההביצועית האחריות עוברת ואילך זה 

מלאה את משה לקחת אחריות  'הלץ יא ת שחיןמכב .שךוארבה וח, ברד  לפועל את המכותשמוציאהוא 
 לארץ כנען אינו יכול להביאם את ישראל ממצרים ו מי שתפקידו להוציא. הראשוניתלמרות התנגדותו, לשליחות

זאת ין בהבעקבות המכות , ואכן . בכוחות עצמועליו לעמוד מול הקשיים ולהתמודד עמם.  מאחריותהתחמקל
  . משה

 של משה שניבמפגש ה. חרטומי מצריםאת גם בתהליך חינוכי  להעביר 'הביקש  ,משהלהבדיל מ, כאמור
 ההצלחתם גרמ. )יב-יא:ז ( לעשות זאתוצליחהגם החרטומים ו , הפך את מטהו לתנין אהרון,ואהרון עם פרעה
 . אך עדיין מכשף,םיהבלע את מטותשהרי מטה אהרון  ,גבוההרמה בף אאולי  ,אהרון הוא מכשףלהם לחשוב ש

 עלות את הצפרדעים על מצריםהול) כב:ז(החרטומים להפוך את המים לדם  וצליחהגם במכות דם וצפרדע 
החרטומים לא ו, במכת כיניםשתנה ההמצב  . בכשפיםרקמדובר שחשבה מ אצלם את ההבעיהצלחה זו קו ,)ג:ח(
 ֶאְצַּבע" יתה ולכן תגובתם הי,אין מדובר בכשפיםשהיר להם בהשלון זה יכ .)יד:ח ( להוציא את הכיניםוצליחה
 בעקבות תובנה ,ואכן 3.ףכשמ ואין מדובר ב,' שאהרון הוא שלוחו של הובינההחרטומים . )טו:ח" (איִה  לִֹהים-אֱ 

כל ללא , לחרטומים בררתהכך  . לפועלןוציאה שהוא' הואת שתיהן  ,רבֶ דֶ אחריה מכת  ו, מכת ערובהגיעהזו 
 מכת שחין היא בעלת משמעות ה זתהליך חינוכי גם ב.'אין מדובר במעשה כשפים אלא בכוחו של הש ,ספק

 ַהְּׁשִחין ָהָיה ִּכי ַהְּׁשִחין ִמְּפֵני מֶֹׁשה ִלְפֵני ַלֲעמֹד ַהַחְרֻטִּמים ָיְכלּו ְולֹא: "מתואר וכך ,) החרטומיםעבורהפעם (
 שהיא פגעה גם בחרטומים בנוסף על הפגיעה מתוארי המכה היחידה בה זוה. )יא:ט ("ִמְצָרִים ּוְבָכל ַּבַחְרֻטִּמם
בקשר (כפי שאהרון אינו נזכר עוד , בהקשר של המכות עוד ם מוזכריםנאיבעקבות מכה זו החרטומים . במצרים
נותן הן למשה ' התחילה  :משהר דומה לתהליך שעב'  הםשהעבירהתהליך החינוכי  .לאחר מכת שחין) למכות

   .ת טעותםמתברר לאחר מכןאך ,  מסוימתדרךבמים לחשוב שהדברים מתנהלים הן לחרטו
 מכת ערוב היא ,כאמור .דווקא  ובכורותדבר, ערוב במכות ות פועל ישיר'מדוע הכעת לא נותר אלא להסביר 

ר בֶ ל מכות דֶ עו.  המכותתאיזם  על מנת להבהיר לחרטומים שאכן הוא שיןישרבמ' הפועל בה ו ,מכת המפנה
 ,ת מצריםמכת דבר נוטלת את חיי בהמו .יש בהן נטילת נפשש שונות מהאחרות מאחר שהןנראה להציע ורות ובכ
' הנוטל בכורי מצרים נפשות בבהמות והנפש ב הפגיעה את .את נפשות בכורי מצרים' הנוטל במכת בכורות ו

 4.אהרוןאת  משה או  אתזהמשתף ב ינולעצמו וא
באמצעות  שיגמבקש לה' מלמד על שתי מטרות נוספות שהל המכות  סדר המוציאים לפועל ש– םלסיכו

ללמד את ] ב[ . על תפקידו ולקחת אחריות ההנהגהלהכשיר את משה להתמודד עם קשיי] א[ :מכות מצרים
  . של בני אנושר בכשפיםב ואין מדו,הוא הפועל נגד מצרים' השהחרטומים 

   ר גלעד ששון"ד
  המחלקה לתלמוד

  

 
 )יב:ז 'שמ ('לתנינם ויהיו מטהו איש וישליכו': "בשם חרטומי מצרים, )212' עמ(ז , ט רבה שמותעל הפיכת המטה לתנין נאמר ב   3

 חרטמי כן ויעשו'" :)218' עמ, שם יא(על הצלחת החרטומים במכת דם נאמר ו" ?עפריםל מכניס אתה תבן: למשה אמרו –
: )230' ד עמ, י( שם צפרדע נאמר  על הצלחתם במכת."כשפים מעשה שהיו סבורים שהיו מלמד – )כב:ז 'שמ (']בלטיהם [מצרים

את הבנת החרטומים במכת כינים שאין מדובר . "שדים מעשה שהיה סבורים שהיו – )ג:ח 'שמ (']בלטיהם [החרטמים כן ויעשו'"
 שראו כיון – )טו:ח 'שמ (']הוא להים-א [אצבע פרעה אל החרטמים ויאמרו': ")234' ז עמשם (בכישוף מסביר הדרשן 

עוד על המאבק בין אהרון  ".שדים מעשה ולא להים-א מעשה המעשים שהיו הכירו מיד, הכנים את להוציא כלוי שלא החרטומים
  . 60-62' עמ, ז"תל אביב תשמ, על תפיסת הנס במקרא, לחרטומים בהקשר זה ראו יאיר זקוביץ

ת את חמש המכות שהחל בהן ותמחבר דֶ .  חמש מכותחותמתר ובכורות היא שכל אחת מהן בֶ נקודה משותפת נוספת למכות דֶ    4
מכת ערוב קשה להבין מפשט הכתובים מה בדיוק התרחש  לע. ת את חמש המכות שהחל בהן משהחותמבכורות מכת ו, אהרון
 הוא שמוציאּה'  על כן ה,כך גם במכה זו יש נטילת נפשו ,מדובר בחיות שנוטלות חיים,  היחידהלא ךלפי הדעה הרווחת א. בה

  . שהרי מי שנכנס לביתו ניצל,להמיתלא הייתה אך מטרת המכה , רד מתו בני אדם ובהמותגם במכת ב. לפועל
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