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 חרטומי מצרים
יצחק עתשלוםרב ה

  ;מופיעים במקרא בשני הקשרים "חרטומיםה"
(. 1בהקשר מצרי ובהקשר בבלי )בספר דניאל

אזכור החרטומים המצריים מוגבל לס' בראשית 
 ,יכולתם לפתור את חלומות פרעה(-אישל )ב
מחצית הראשונה של עלילת המכות במצרים.  לו

מקומם בעלילה של יוסף מובן, וכן בעימותם 
אך ן בפני פרעה, והראשון עם משה ואהר

מעשיהם המוזכרים אח"כ מעלים תמיהה אחר 
 תמיהה.

I.  חרטומי מצרים מול  שלעימות העלילת
  .ן ומשהואהר

הסיפור של  2,ך שלא נבין את תופעת המאגיהאי
ן שבלע את מטות/תניני ותנין של אהר/המטה

החרטומים מובן לנו על פניו. אך במכת דם, אחרי 
ֶאֶרץ  ְּבָכלַוְיִהי ַהָּדם ן מכה את היאור: "ושאהר
ֵכן ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים  ַוַּיֲעׂשּו"מסופר: ", ִמְצָרִים

 כב(. מה עשו החרטומים?-' ז:כאשמ" )ְּבָלֵטיֶהם
אם כל מימי מצרים נהפכו לדם, מה נשאר 

יכלו מה  ,יתר על זה 3לחרטומי מצרים להפוך?
החרטומים להפיק מהפיכתם את המים 

 הרי הפיכת מימי מצרים לדם לדם? שנשארו)?(
איזה אם כן,  !חמורה ביותרתה מגפה ארצית יהי

ריווח יש לבית המלכות אם המים שנשארו "מים" 
 ייהפכו לדם? 

ֵכן  ַוַּיֲעׂשּו" מזה:קשה  אף (כב)פסוק הסוף 
ָׁשַמע  ְוֹלאַּפְרֹעה  ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְּבָלֵטיֶהם ַוֶּיֱחַזק ֵלב

ביר חאל מי פרעה לא שמע? מהת ."ֲאֵלֶהם
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 .לס'בלוס אנג YULA בישיבה תיכונית
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תפקידם , בהם החרטומים מופיעיםש –עיוננו 
 .  חלומות בחצר המלך הם פותרי :דומה

2
, יאלמשל במשנה תורה, הלכות עבודה זרה  עיינו  

"כ שם. לעומת זאת, ראו רמב"ן ב"שכחת ובנוטז 
 ".תהיה"תמים  במצוות" העשין

3
מן המפרשים המתמודדים עם השאלה  יש  

 שאהרון מתרץ, פירושיו בשני"ע, ראבהראשונה. 
, לדם השטח פני שעל המים אתרק  הפכו ומשה

 והחרטומים", שחפרו מהמים שותים היו כי"והעד 
"י ר. הקרקע לפני שמתחת המים את גם לדם שינו
 הדגים את שהרגה הדם שמכת, טוען שור בכור

 הפכו והחרטומים, המים שבו"כ ואח, לשעה הייתה
 .לדם מים אותם את

שפרעה לא שמע לחרטומים! מה אמרו  ,משתמע
 החרטומים שפרעה לא היה מוכן לקבל? 

במכת "צפרדע", שוב מופיעים החרטומים 
ן ודם. אחרי שאהר במכת הופעתםמקביל לאופן ב

ַּתַעל ַהְּצַפְרֵּדַע וַ " :מטה את ידו על מימי מצרים
ֻטִּמים ֵכן ַהַחְר  ַוַּיֲעׂשּו .ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַוְּתַכס ֶאת
" ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַהֲצַפְרְּדִעים ַעל ַוַּיֲעלּו ֶאתְּבָלֵטיֶהם 

ג(. הפעם, חלק מהקושי שהיה לנו -ח:ב 'שמ)
שכן ייתכן שנשארו עוד צפרדעים  ,ירד םבמכת ד

שיעלו אותם החרטומים. אך שאלתנו במצרים 
מה התועלת בהעלאת  ;כאןגם השנייה חוזרת 

 ע"י החרטומים? נוספים צפרדעים 
שהחרטומים מנסים את הרביעית הפעם 

וכאן הכתוב  ,ניםיכוחם המאגי היא במכת כ
ן במטהו על עפר ואהרהיכה . אחרי שמאד תמוה

ֶאֶרץ  ַפר ָהָאֶרץ ָהָיה ִכִּנים ְּבָכלעֲ  ָּכל"ו ,ארץ מצרים
ֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם ֵכן ַהַחְר  ַוַּיֲעׂשּו" :נאמר ,"ִמְצָרִים

ַהִּכָּנם ָּבָאָדם ַהִּכִּנים ְוֹלא ָיֹכלּו ַוְּתִהי  ְלהֹוִציא ֶאת
     ַּפְרֹעה ֶאְצַּבע  ֶאלַוֹּיאְמרּו ַהַחְרֻטִּמם . ּוַבְּבֵהָמה

טו(. עיקר הקושי -' ח:יגשמ" )ֹלִהים ִהוא-אֱ 
לה "להוציא". רוב יהוא בפירוש המ הבפסוקים אל

נים יהמפרשים מבינים שהחרטומים ניסו לברוא כ
מן העפר )או  –ופירשו "להוציא" נוספות, 

, שאלתנו ךכם לשון רש"י(.  אך א"ממקום אחר", 
מה התועלת בהוספת מכה מחריבה  :חוזרת

לגרש )כפי  –למצרים? אך אם נפרש "להוציא" 
להוציא אותם   ,שמשתמע מפירוש ר"י בכור שור(

 אינה מובנת, שכןלה "כן" יהמ ימגבול מצרים, אז
פעולה האותה את משתמע שהם ניסו לעשות 

מצרים. מן נים לילהביא עוד כ ;ןואהרעשה ש
 :המפורסמות היא תגובת החרטומים לפרעה

יכולתם -המסבירה את אי ,"ֹלִהים ִהוא-ֶאְצַּבע אֱ "
בתמיהה אך אנו נשארים  ,ניםילכ קשרלפעול ב

 ן ומשה. ומול אהראל על מגמת פעילותם בכלל 

מופיעים עוד פעם אחת בסיפור,  חרטומיםה
כשאינם יכולים לעמוד מפני השחין, אך אינם 

 מענייננו. האין זלכן ו ,עלילה זו-פועלים בתת
II. מאורעותהמבהירות בתוך סיפור  הערות 

 .במקרא
י במקרא שרצף סיפוִר  ,פעמים רבות אנו מוצאים

נקטע כדי להבהיר לקורא נתון שנחוץ להבנת 
  הסיפור.

א ט:ט, יש קטיעה באמצע "וכך למשל, בשמ 
אחרי אתונות אביו: המחפש שאול על סיפור ה
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ָאַמר ָהִאיׁש ְּבֶלְכּתֹו ִלְדרֹוׁש  ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל ֹּכה"
ָהֹרֶאה ִּכי ַלָּנִביא ַהּיֹום ִיָּקֵרא  ֹלִהים ְלכּו ְוֵנְלָכה ַעד-אֱ 

היגד זה מפסיק את זרימת ." ְלָפִנים ָהֹרֶאה
עורך ספר ל ש נוהסיפור, ואנו מבינים שבזמ

 ,מושיהביטוי "רואה" כבר לא היה בש 4,שמואל
  ו.הכתוב את הסיפור כדי להסבירהפסיק ולכן 

הכתוב  ;במגילת רותקיימת תופעה מקבילה 
 –בתקופת בעז (ד:ז)מסביר את טיב שליפת הנעל 

 נוהל שכנראה כבר נשכח בזמן עריכת המגילה.  
ה יית ראיוהחרטומים מזו סיפור עלל נשוב

כקורא טקסט ערוך )ע"י משה( ולאו דווקא  ;שונה
 כטקסט זורם.   

III. החרטומים על ורפבסי מאמרים מוסגרים 
מקומם של החרטומים בסיפור הוא חלק 

 ,היתול-כנית החינוכית האואינטגרלי של הת
ן: ומעשי משה ואהררי כל ואחמשמסתתרת 

"ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ה'  ;"ְּבֹזאת ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ה'"
 ַּבֲעבּור ֵּתַדע ִּכי ֵאין ָּכֹמִני ְּבָכלו" ;"ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ

רק מלחמה אינה מלחמת ה' נגד מצרים ". ָהָאֶרץ
למי שייך עם ישראל, כי  סביב השאלה פוליטית

 ןשבה ההבלאם מלחמה תיאולוגית נגד אמונות 
 התרבות המצרית.  הדבק

את האזכורים של  מציע לראותאני 
 –החרטומים במכות הראשונות כמקרא ערוך 

שבעברית אין זמן  ,זכוריש לם. כמאמרים מוסגרי
. למשל, (past perfect)המקביל ל "עבר מושלם" 

ְּבֵאֹרת ַהַּמִים ֲאֶׁשר  ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ַוַּיְחֹּפר ֶאת" :בפסוק
ֵרי ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַוְיַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַאחֲ 

ָקָרא  מֹות ַאְבָרָהם ַוִּיְקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשֹמת ֲאֶׁשר
שה )ואולי אף ו, יש של(כו:יח 'בר) "ָלֶהן ָאִביו

ארבעה( זמנים שאינם מובחנים ע"י מילה או 
, ומכאן גם פתח לדרשות ון ייחודיתתבנית לש

מפני שהיתה  –חז"ל מסוג: "כי כסתה פניה 
כסתה כבר בעבר  כלומר,צנועה בבית חמיה )

הרחוק( לא הכיר בה". לכן הכתוב יכול להציג את 
א חלק יכאילו ה ,פעולת החרטומים בלשון עבר

להניח שמדובר אפשר אבל  ,מהרצף הסיפורי
 בעבר מושלם ורחוק. 

במכת דם, המקרא מתאר את המכה 
עשו ומזכירה שבעבר  ,ןוהמופעלת ע"י מעשי אהר

ן ומשה ואהרחרטומי מצרים. זאת אומרת, כך גם 
ומצליחים  ,שדה הקרב של כשפיםבנלחמים 
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דבר זה . החוזה השלימו את כתיבת ספר שמואל
 למעשהו, כט:כט א"אמור כמעט בפירוש בדבהי

ספר . מתוך התוכן של ספר שמואלגם מתחייב 
 ,מצד אחד מעריץ את אישיותו של דוד, שמואל

כמה  )גם על הנעשה בארמונו מספר עלומצד שני 
חושך ואף אינו , (סיפורים מביכים ביותר אודותיו

מדוע : "בלשון חריפהת דוד את שבטו מלגנות א
היה שילוב כזה לא יכול  " ועוד.'בזית את דבר ה

-דוידי או אנטי-לצאת מתחת ידו של סופר פרו
הנאמן  ,אלא רק מתחת ידו של נביא אמת, דוידי

 . החי ופועל בצמוד למלךו ,ולאמת הצרופה' לה

לחקות את מעשי החרטומים שעשו בעבר. נציע 
 עור הפסוקים כך: יאת ש

 ַוָּיֶרם' ה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ְוַאֲהֹרן ֹמֶׁשה ֵכן ַוַּיֲעׂשּו
 ְלֵעיֵני ַּבְיֹאר ֲאֶׁשר ַהַּמִים ֶאת ַוַּיְך ַּבַּמֶטה
 ֲאֶׁשר ַהַּמִים ָּכל ַוֵּיָהְפכּו ֲעָבָדיו ּוְלֵעיֵני ַפְרֹעה
 ַוִּיְבַאׁש ֵמָתה ַּבְיֹאר ֲאֶׁשר ְוַהָּדָגה .ְלָדם ַּבְיֹאר
 ִמן ַמִים ִלְׁשּתֹות ִמְצַרִים ָיְכלּו ְוֹלא ַהְיֹאר
 ֵכן ַוַּיֲעׂשּו) .ִמְצָרִים ֶאֶרץ ְּבָכל ַהָּדם ַוְיִהי ַהְיֹאר

 ַּפְרֹעה ֵלב ַוֶּיֱחַזק( ְּבָלֵטיֶהם ִמְצַרִים ַחְרֻטֵּמי
 ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר( ןומשה ואהר)ֲאֵלֶהם  ָׁשַמע ְוֹלא

 .'ה
בזה קושיותינו נופלות. אין כאן מים שלא נהפכו 

יא להבכדי פועלים עתה  ינםוהחרטומים א ,לדם
מופנה  . המאמר המוסגרחורבן נוסף מצרים על

 . למשה ולאהרון, וכמובן לקוראים

מתאר למכת צפרדע, הכתוב כשמתקדמים 
ן כמצליחים מעבר ליכולתם של ואת משה ואהר

לעומת המכה אך בעבר(. כך החרטומים )שפעלו 
הצפרדע את הארץ,  ה כיסתהשב ,היתול-הא

רק להוציא צפרדעים בעבר החרטומים הצליחו 
 שוב: ו .מן היאור

ַוֵּיט ַאֲהֹרן ֶאת ָידֹו ַעל ֵמיֵמי ִמְצָרִים ַוַּתַעל  
)ַוַּיֲעׂשּו ֵכן  .ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַוְּתַכסַהְּצַפְרֵּדַע 

( ןומשה ואהרַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם( ַוַּיֲעלּו )
  .ֶאת ַהְצַפְרְּדִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ובכן, הכתוב מעיד שהפעם שליחי ה' עברו את 
 מעשי החרטומים בעבר.

לפי הצעה זו, אין החרטומים פועלים 
י אם אקטיביים בשתי המכות הראשונות, כ

מודע הקורא  , כאשרעומדים בצל העלילתי
 למעשיהם בעבר המצרי. 

שהרי  יותר, נים, הקריאה עדינהימכת כב
אלא החרטומים אינם עומדים בצל העלילתי, 

 פועלים אקטיביים: 
ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֱאֹמר ֶאל ַאֲהֹרן ְנֵטה ֶאת  

ְּבָכל  ַמְטָך ְוַהְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָהָיה ְלִכִּנם
ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַוֵּיט ַאֲהֹרן ֶאת ָידֹו  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ְבַמֵטהּו ַוַּיְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ַוְּתִהי ַהִּכָּנם 
ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ָּכל ֲעַפר ָהָאֶרץ ָהָיה ִכִּנים 

ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטִּמים  .ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים
( ֶאת ַהִּכִּנים ְוֹלא צריםממ) ְלהֹוִציאְּבָלֵטיֶהם 

ַוֹּיאְמרּו  .ָיֹכלּו ַוְּתִהי ַהִּכָּנם ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה
ֹלִהים ִהוא -ַהַחְרֻטִּמים ֶאל ַּפְרֹעה ֶאְצַּבע אֱ 

ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרֹעה ְוֹלא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר 
  .ִּדֶּבר ה'

ן לא ותבוסת החרטומים היא טוטלית. משה ואהר
ואף לעבור את  ,םעימחים להתחרות רק מצלי

 "היליצור ברי"גם הצלחתם; הם מצליחים 
תה. ילהתמודד אכלל כולים אינם ישהחרטומים 

בעקבות זאת מופיעים החרטומים על במת 
ובזה  ,"ִהים ִהוא-ֶאְצַּבע ֱאֹל" :הסיפור ומכריזים

ּור ַּבֲעב" :היתול-מתקיימת חלק מהתוכנית הא
 ".ָהָאֶרץ ְּבָכלֵּתַדע ִּכי ֵאין ָּכֹמִני 
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 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 

http://www1.biu.ac.il/parasha2 
  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"דוא כתובת

  לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל. ניתן

 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף 
 לשמור על קדושת העלון יש

 

 
 

 ד"ר צבי שמעוןעורך: 
 ףרחל הכהן שי: עורכת לשון
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mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
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