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 הרם את מטך ונטה את ידך

ה ֵרם ְוַאתָּ ְדָך ֶאת ּוְנֵטה ַמְטָך ֶאת הָּ ם ַעל יָּ ֵעהּו ַהיָּ ֹבאּו ּוְבקָּ ֵאל ְבֵני ְויָּ ם ְבתוְֹך ִיְשרָּ ה ַהיָּ שָּ  .)שמות יד טז( :ַבַיבָּ

 מסכת סוטה לז ע"א 

לה לפני? אמר יבתפ לה. אמר לו הקב"ה: ידידיי טובעים בים ואתה מאריךיבאותה שעה היה משה מאריך בתפ

' דבר אל בני ישראל ויסעו, ואתה הרם את מטך ונטה את ידך וגו", ומה בידי לעשות? אמר לו: בש"עלפניו: ר

."1 

 שמות רבה פרשה כא ו 

אמר משה לפני הקב"ה: אתה אומר לי שאקרע את הים ואעשה את הים יבשה  -"ואתה הרם את מטך" 

אמר ר' אלעזר  2מיה ה כב(! והרי נשבעת שאין אתה קורעו לעולם!והכתיב: "אשר שמתי חול גבול לים" )יר

הקפר: אמר לו משה: לא כך אמרת שאין הים נעשית יבשה שנאמר: "אשר שמתי חול גבול לים" וכתיב: "ויסך 

הים יקוו המים" אלמתחילת התורה מה כתיב? "ויאמר  3בדלתים ים" )איוב לח ח(. אמר לו הקב"ה: לא קראת!

אני הוא שהתניתי עמו. כך התניתי מתחלה שאני קורעו, שנאמר: "וישב הים לפנות בוקר  - 4()בראשית א ט

לה. מיד שמע משה להקב"ה והלך לקרוע הים. וכיון שהלך ילתנאו שהתניתי עמו מתח -לאיתנו" )שמות יד כז( 

י נבראתי בשלישי לקרוע את הים, לא קבל עליו להיקרע. אמר לו הים: מפניך אני נקרע? אני גדול ממך! שאנ

. כיון ששמע משה כך, הלך ואמר להקב"ה: אין הים רוצה להיקרע. מה עשה הקב"ה? נתן 5ואת נבראת בשישי

ימינו על ימינו של משה שנאמר: "מוליך לימין משה זרוע תפארתו, בוקע מים מפניהם" )ישעיה סג יב(. מיד 

מה ראה? אלא שראה להקב"ה שנתן יד  -ד ג( ראה הים להקב"ה וברח, שנאמר: "הים ראה וינוס" )תהלים קי

הי אלימינו על משה ולא יכול לעכב, אלא ברח מיד. אמר לו משה: מפני מה אתה בורח? אמר לו הים: מפני 

 6יעקב מפני יראתו של הקב"ה.

 סדרי בראשית

 המטהופי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן  :עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן

ויש אומרים אף המזיקין וקבורתו של משה ואילו של אברהם אבינו ויש  .והשמיר והכתב והמכתב והלוחות

 7.)אבות פרק ה משנה ו(אומרים אף צבת בצבת עשויה. 

                                                      
מס' דויהי פרשה ג ממדרש זה ואחרים )מכילתא , אומר הקב"ה למשה, "הרם את מטך ונטה ידך על הים ובקעהו". "מה תצעק אלי" 1

היו פעולה ישירה ומיידית, מעין  ,על הים ( אפשר להבין שהרמת המטה ונטיית היד )עם המטה(שמות רבה כא ד ועוד ,בפרשתנו
תגובת נגד לתפילה שמשה האריך בה. אבל אנו נרצה להראות מדרשים בכיוון אחר, מהם עולה שהרמת המטה ונטיית היד לא היו 

 מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?דברינו , ראה "ידידי טובעים בים". ולעניין )תרתי משמע(פשוטים כל כך מיידיים ולא 
 פסח. בשביעי של

לא ברור לאיזו שבועה הכוונה כאן. אפשר שהכוונה היא לפסוק מירמיהו הנ"ל ולפסוק מספר איוב המובא בהמשך ע"י ר' אלעזר  2
הקפר, שהדרשן מפרשם כשבועה. ואולי הכוונה לשבועה שלאחר המבול שבישעיהו נד ט: "אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד על 

רבה י א ועוד(. והדרשן כאן מבין שבועה זו במשמעות כללית שיותר לא יהיו שינוי סדרי  , שהרבה נדרשה במדרשים )ויקרא"הארץ
 "הבה נתחכמה לו".  :על הפסוקא ט בראשית בשני הכיוונים, הים לא יציף עוד את היבשה וכן ההפך. וראה גם שמות רבה 

לא  -לא שלשת, אם שלשת  -לא שנית, אם שנית  -לא הבנת את המקרא. ראה מסכת ברכות יח ע"א: "אם קרית  –"לא קראת"  3
 פירשו לך".

יעשה מידה למים, כמו שנאמר: וקו ינטה על ירושלים )זכריה א  -ראה בראשית רבה כח ב: "רבי ברכיה בשם רב ביבי: יקוו המים  4
 : יקוו לי המים מה שאני עתיד לעשות בם". יקוו מלשון מקווה או מלשון לקוות.טז(. רבי אבא בר כהנא בשם רבי לוי אמר

אם זכה אדם אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית ואם לאו אומרים לו יתוש  -ראה ויקרא רבה ד א: "אחור וקדם צרתני  5
ה מהותית הנוגעת לסדרי הבריאה והטבע. קדמך, שלשול קדמך". אין כאן רק עניין של חשיבות וקדימות מי נברא קודם, אלא טענ

מי שנברא ביום השישי ונהנה מכל מה שנברא לפניו, אל ישנה את סדרי הטבע שנקבעו לפניו. הים חוזר כאן על אותה דעה שמשה 
אומר קודם לקב"ה. הים מתווכח עם משה אבל בעצם מצטרף לדעתו. משה כדמות מופת לחסידי האקולוגיה של ימינו. ולמי עצמו 

שרוצה להמשיך בכיוון זה, וגם לחבר את פרשת השבוע לט"ו בשבט, הנה קהלת רבה ז א: "בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון 
נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא 

 י שיתקן אחריך".   תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מ
מדרש נפלא זה מכיל מספר מוטיבים מרכזיים: שינוי סדרי בראשית, חשש מעבודה זרה )שלא יטעו אחרי המטה( וההכרה שהגאולה  6

 היא ע"י הקב"ה ולא ע"י שליח )אני ולא מלאך(. נראה מוטיבים אלה במדרשים הבאים.
ו ו"אין כל חדש תחת השמש". ראה הקדמת אבן עזרא לספר בראשית האפשרות לשינוי סדרי בראשית טמון במעשה בראשית עצמ 7

)שיטה אחרת(: "ואמרו זכרם לברכה עשרה דברים נבראו בין השמשות )אבות ה, ט(. והטעם כאילו התנה עם מעשי בראשית וגזר 
. שאלה: האם יש להיות אלה הנזכרים, בעבור שאין כל חדש תחת השמש. ובעבור שכתוב כי בסוף יום ששי כלה כל המעשים"

http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%99%d7%93%d7%99-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%941-2
http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%99%d7%93%d7%99-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%941-2
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אם יאמר לך אדם אפשר שהקב"ה עתיד לעשות ים יבשה, אמור לו: "כבר היה". לא  -"מה שהיה כבר הוא" 

מר, "ובני ישראל הלכו ביבשה" וכתיב: "ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים כך עשה על ידי משה? שנא

 8.)קהלת רבה ג טו(ובקעהו" וכתיב: "ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה" 

 שלא יטעו אחרי המטה

אמרו: אילולי שהזמורה בידו לא היה  9אמר רבי סימון: משל לבעל הזמורה שהיה מהלך בחוץ והזמורה בידו. 

ד. שמע המלך ואמר לו: העבר הזמורה ממך וצא לחוץ וכל מי שאינו שואל בשלומך אני נוטל את ראשו. מתכב

בו הכה היאור ובו הביא את כל המכות. כיון  ,כך אמרו המצריים: לא היה יכול משה לעשות כלום אלא במטה

שלא יאמרו  שבאו ישראל לתוך הים והמצריים עומדים מאחריהם, אמר הקב"ה למשה: השלך את מטך,

 10ט(.)שמות רבה כא . "הרם את מטך: "שנאמר ,אילולי המטה לא היה יכול לקרוע את הים

"ומכאן תבין באמת מה היה חטאו של משה במי מריבה. כי שם נאמר ממש היפך ממה שנאמר כאן. כי כאן 

אמר וירם את ידו ושם נ 11.נאמר: הרם את מטך, דהיינו, סלק את מטך ונטה את ידך וע"י זה באו לידי אמונה

ויך במטהו, שסילק את ידו כי לא עשה הפעולה בידו כי אם במטהו. ועל כן החזיר דברים הראשונים, שאמרו 

)כלי יקר שמות שבכוח המטה פעל הכול, למקומם. ובזה גרם מיעוט האמונה כמו שנאמר יען לא האמנתם בי". 

 12.יד טז(

 מלפני אדון חולי ארץ

: "ואתה הרם את מטך" וכתיב: "ויט משה את ידו", התחיל הים עומד כנגדו. בשעה שאמר לו הקב"ה למשה

אמר לו משה בשם הקב"ה ולא קבל עליו. הראהו המטה ולא קבל עליו. משלו משל למה הדבר דומה? למלך 

בשר ודם שהיו לו שתי גינות זו לפנים מזו. מכר את הפנימית. בא הלוקח ליכנס ולא הניחו השומר. אמר לו 

ג המלך ובא. התחיל השומר לברוח. אמר ה  מלך ולא קיבל עליו. הראה לו הטבעת ולא קבל עליו. עד שנ  בשם ה

לו: כל היום הייתי אומר לך בשם המלך ולא קיבלת עליך ועכשיו מה אתה בורח? אמר לו: לא מפניך אני בורח 

הראה לו המטה ולא קבל אלא מפני המלך. כך משה בא ועמד על הים. אמר לו בשם הקב"ה ולא קיבל עליו. 

עליו. עד שנגלה הקב"ה בכבודו. כיון שנגלה, התחיל הים לברוח, שנאמר הים ראה וינוס. א"ל משה: כל היום 

הייתי אומר לך בשם הקב"ה ולא קבלת עליך ועכשיו "מה לך הים כי תנוס"? א"ל: לא מפניך משה אני בורח, 

 13ילקוט שמעוני, תהלים, פרק קיד, רמז תתעג(.)ולא מפניך בן עמרם, אלא מלפני אדון חולי ארץ. 

                                                      
משמעות לכך שעשרה דברים אלה, שיש בהם פוטנציאל של שינוי הטבע, נבראו בערב שבת בין השמשות דווקא, לאחר בריאת 

 האדם?
אם המדרש הקודם הולך "אחורה" ומראה שנסים אינם שינוי סדרי הטבע כי הפוטנציאל לכך גלום )מותנה, ראה המדרש הראשון  8

ת העולם, בא מדרש זה והולך "קדימה" ומראה שגם התופעות המרחיקות לכת שלעתיד לבוא, אינן דבר בראש העמוד( בעצם בריא
א וחדש כי "כבר היה לעולמים". ועל נושא שינוי סדרי בראשית רבו דברי חז"ל, לכאן ולכאן. ראה שבת נג ע"ב: "אמר רב יוסף: ב

בה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית" ובמדרש בתי וראה כמה גדול אדם זה, שנעשה לו נס כזה! אמר לו אביי: אדר
מדרשות ח"ב לפרשת האזינו: "משעה שברא הקב"ה את עולמו התנה על בריותיו שיהיו הולכים על סדרי בראשית ולא ישתנו עד 

 שירצה לשנותם". וראה גם שמות רבה לח ד, דברים רבה יא י, תענית כד ע"א, תענית כה ע"א ועוד. 
 ענף זית. -בצה"ל היום ו. היה סמל של בעל תפקיד, קצין צבא, ברומי ,ענף עץ גפןה, זמור 9
ובאבן עזרא על הפסוק שלנו )פרק יד פסוק טז(: "אמר השם למשה הרם את מטך ובקע את הים טרם שיסעו, כי לא אמר לו שיכה  10

ט, כג(. וידענו, כי המטה לא בקע הים, רק  הים, רק שיטה את ידו על הים במטה, כדרך ויט משה את מטהו על השמים )שמות
 מרגע נטות משה את ידו על הים יוליך השם את הים ברוח קדים עזה, או יבקעו המים, כי כן כתוב". 

ועל האמונה  בה' ובמשה עבדו" )שמות יד לא(. ויאמינוהגדולה אשר עשה ה' במצרים ויראו העם את ה'  היד"וירא ישראל את  11
 .בפרשה זו שחורה אני ונאווהוכמו כן  אמונה שירה והסעהראה דברינו סוף: "ויאמינו בה' ובמשה עבדו"  שיסודה בקריעת ים

ראה דברי הכלי יקר שם במלואם, שהוא מתחיל במדרש שהבאנו לפני דבריו )שמות רבה כא ט(. הדגש על עשיית הנס ללא המטה  12
ם שם נצטווה משה לסלק את המטה ולפעול בלעדיו. לא ביד כמו כאן, בקריעת ים סוף, מזמין את ההשוואה עם מי מריבה שג

אלא בפה )שזו מדריגה גבוהה עוד יותר(. וזו אכן השוואה קשה ונוקבת. המעבר מ"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" ל"יען לא האמנתם 
ת ים סוף )לפי המדרש כמובן(. בי להקדישני לעיני בני ישראל". מה עוד שהרעיון שלא להיעזר במטה כבר היה ידוע למשה מקריע

 יבורך.     -ולא ראיתי עוד מי שמקשר בין קריעת ים סוף לחטא מי מריבה. והמאיר עינינו והמשקנו מים 
לומר שאם אין אתה גואלם אין אחר גואלם. בים עמד לו מן הצד  -ובויקרא רבה א ה שנינו: "א"ל הקב"ה: לכה ואשלחך אל פרעה  13

רם את מטך ובקעהו לומר שאם אין אתה בוקעו אין אחר בוקעו". ואין סתירה בין שני המדרשים. בראייה אמר לו הקב"ה: ואתה ה
האנושית והציבורית, משה הוא שבקע את הים. אם לא הוא, לא היה מי שיעשה זאת. כך צריך להרגיש כל אדם )"במקום שאין 

הי, זה שהים והטבע רואים, רק הקב"ה לבדו אלר המוחלט ואבות ב ה(. בודאי מנהיג. אבל במישו -אנשים השתדל להיות איש" 
 הוא שקרע את הים. כי רק הוא ששם גבול לים וסך אותו בדלתיים, יכול ורשאי להסיט ולהסיג גבול זה. 
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http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%94


 תש"ס בשלחפרשת 
 

 3מתוך  3עמ' 

 

 14טובהשנה ו שבת שלום

 מחלקי המים

                                                      
 בתשרי באחד ... בהמה למעשר השנה ראש באלול באחד .ולרגלים למלכים השנה ראש בניסן באחד :"ארבעה ראשי שנים הם 14

בית הלל אומרים  ,בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי באחד .ולירקות לנטיעה וליובלות ולשמיטין לשנים השנה ראש
. ובהמשך במשנה ב שם: "בארבעה פרקים העולם נידון ...". ואם תאמר ראש ראש השנה פרק א משנה א(מסכת בחמשה עשר בו" )

מלמד שחייו של אדם אינם  -"כי האדם עץ השדה : ברים פיסקא רגספרי דהשנה לאדם לחוד וראש השנה לאילן לחוד, כלך אצל 
 מה אדם נותן דין וחשבון אף עצים נותנין דין וחשבון". -"כי האדם עץ השדה  ו: בראשית רבה כוובמדרש אלא מן האילן". 


