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 מכת הדם

The Double Plague of Blood 

 

The Harmonic approach – Iben Ezra: 

וירם ' :וכתוב ',אמור אל אהרן קח את מטך ונטה ידך' :והעד .מטה משה שנתנו לוהוא  – קח את מטך": בתנין

ומטך ' :. ועוד'קח את מטך'שאמר לו  ,. והנה הודיענו בפתחות הבי"ת שהוא המטה הידוע'במטה ויך את המים

 '" )פירושו לז', ט(.אשר הכית בו את היאור

 

וצוה השם למשה שילך בבקר ויעמוד לפני היאור ויעש האות שהוא מכת היאור לפני פרעה. וצוהו לקחת ": בדם

פרעה. ויתנהו אל אהרן לנטותו על מימי מצרים שיראה פרעה  המטה אשר נהפך לנחש על ידי משה לפני לכתו אל

 " )פירושו לז', טו(.בעיניו כי מרגע שיכה אהרן במטה על היאור אז יהפך לדם

 

The Transformation approach – Rashi:  

לקה שהגין היאור על משה כשנשלך לתוכו לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים ולפי  – אמור אל אהרן"

 '; פרשה י', ד'(." )פירושו לז', יט; בעקבות שמות רבה פרשה ט', יעל ידי אהרן

 

 

The Integration approach 

 

 כא(-כ'איבר פעולה' )פס'  יח; יט(-'איבר תחזית' )ז', יז

י  ה'כֹּה ָאַמר  י ֲאנִּ ַדע כִּ את תֵּ זֹּ   ה'בְּ

י ַעל  ָידִּ ר בְּ ה ֲאשֶּ ה ַבַמטֶּ י ַמכֶּ כִּ נֵּה ָאנֹּ ר הִּ אֹּ ר ַביְּ ם ֲאשֶּ ַהַמיִּ

ָדם כּו לְּ פְּ נֶּהֶּ  .וְּ

ר ָתמּות  אֹּ ר ַביְּ ַהָדָגה ֲאשֶּ  וְּ

ר  אֹּ  ּוָבַאש ַהיְּ

ר אֹּ ן ַהיְּ ם מִּ תוֹּת ַמיִּ שְּ ם לִּ ַריִּ צְּ אּו מִּ לְּ נִּ  .וְּ

 

ר  ָך  ה'ַויֹּאמֶּ ה ָידְּ טֵּ ָך ּונְּ ן ַקח ַמטְּ ל ַאֲהרֹּ ר אֶּ ה ֱאמֹּ ל משֶּ אֶּ

ם ַעל ַנֲהרָֹּתם ַעל  ַריִּ צְּ י מִּ ימֵּ ם ַעל מֵּ יהֶּ מֵּ ַעל ַאגְּ ם וְּ יהֶּ רֵּ אֹּ יְּ

יּו ָדם  הְּ יִּ ם וְּ יהֶּ ימֵּ ה מֵּ וֵּ קְּ ַעל ָכל מִּ  וְּ

ים ים ּוָבֲאָבנִּ צִּ ם ּוָבעֵּ ַריִּ צְּ ץ מִּ רֶּ ָכל אֶּ ָהָיה ָדם בְּ  .וְּ

ָּוה  ר צִּ ן ַכֲאשֶּ ַאֲהרֹּ ה וְּ ן משֶּ  ה'ַוַיֲעׂשּו כֵּ

עֹּ  י ַפרְּ ינֵּ עֵּ ר לְּ אֹּ ר ַביְּ ם ֲאשֶּ ת ַהַמיִּ ה ַוַיְך אֶּ ם ַבַמטֶּ ה ַוָירֶּ

ָדם ר לְּ אֹּ ר ַביְּ ם ֲאשֶּ כּו ָכל ַהַמיִּ ָהפְּ ינֵּי ֲעָבָדיו ַויֵּ עֵּ  .ּולְּ

ָתה  ר מֵּ אֹּ ר ַביְּ ַהָדָגה ֲאשֶּ  וְּ

ר  אֹּ ַאש ַהיְּ בְּ  ַויִּ

ר  אֹּ ן ַהיְּ ם מִּ ת ַמיִּ תוֹּ שְּ ם לִּ ַריִּ צְּ לּו מִּ ֹלא ָיכְּ  וְּ

 

 

 

 

ם ָריִּ צְּ ץ מִּ רֶּ ָכל אֶּ י ַהָדם בְּ הִּ  .ַויְּ

 
עֹּה  ן ַפרְּ פֶּ את)כג( ַויִּ בוֹּ ַגם ָלזֹּ ֹלא ָשת לִּ יתוֹּ וְּ ל בֵּ . ַוָיבֹּא אֶּ

י  תוֹּת כִּ שְּ ם לִּ ר ַמיִּ אֹּ יבֹּת ַהיְּ בִּ ם סְּ ַריִּ צְּ רּו ָכל מִּ פְּ )כד( ַוַיחְּ

ר אֹּ י ַהיְּ ימֵּ מֵּ ת מִּ תֹּ שְּ לּו לִּ ים . ֹלא ָיכְּ ַעת ָימִּ בְּ א שִּ ָמלֵּ )כה( ַויִּ

י ַהכוֹּת  ר ה'ַאֲחרֵּ אֹּ ת ַהיְּ  .אֶּ

ט   :כב ן ַחרְּ ב ַוַיֲעׂשּו כֵּ ֱחַזק לֵּ ם ַויֶּ יהֶּ ָלטֵּ ם בְּ ַריִּ צְּ י מִּ מֵּ

ר  בֶּ ר דִּ ם ַכֲאשֶּ ֹלא ָשַמע ֲאלֵּהֶּ עֹּה וְּ  ה'.ַפרְּ

 


