תשע"ט

פרשת שמות

ואת המטה הזה תקח בידך
אתֹת( :שמות ד יז).
וְ ֶאת הַ מַ טֶ ה הַ זֶה ִּת ַקח בְ יָדֶ ָך אֲ שֶ ר ַתעֲשֶ ה בֹו ֶאת הָ ֹ

1

ֶיה ו ַַת ַהר לֹוִּ ... :הוא
וַיִּתן לָּה וַ יָב ֹא ֵאל ָ
ּומ ְטָך אֲ ֶשר ְבי ֶָדָך ֶ
וַי ֹאמֶ ר מָ ה הָ עֵ ָרבֹון אֲ שֶ ר ֶא ֶתן לָ ְך וַת ֹאמֶ ר ח ָֹת ְמָך ּופְ ִּתי ֶלָך ַ
ֹאמר ַהכֶר נָא ל ְִּמי ַהח ֶֹת ֶמת וְ ַהפְ ִּתילִּים
מּוצֵ את וְ ִּהיא שָ ְל ָחה ֶאל חָ ִּמיהָ לֵאמֹר לְ ִּאיש אֲ שֶ ר ֵאלֶה לֹו ָאנֹכִּ י ָה ָרה וַת ֶ
לה( :בראשית לח יח ,כה)2.
וְ הַ מַ טֶ ה הָ ֵא ֶ
ֹלהים בְ יָדֹו:
ֹשה ֶאת ַמ ֵטה ָהאֱ ִּ
ָשב ַא ְרצָ ה ִּמ ְצ ָר ִּים ַוי ִַּקח מ ֶ
ֹשה ֶאת ִּא ְשתֹו וְ ֶאת בָ נָיו וַ י ְַרכִּ בֵ ם עַ ל הַ חֲ מֹר וַ י ָ
ַיִּקח מ ֶ
ו ַ
(שמות ד כ)

3.

לרדות במטה  -שמות רבה ג יז ,פרשת שמות
"ואתה תהיה לו לאלהים" (שמות ד טז) 4,אף על פי שהוא אחיך הגדול ממך ,יהיה מוראך עליו .מכאן אמרו:
"מורא רבך כמורא שמים" (אבות ד יב) .אמר לו 5:כשם שמוראי עליך ,כך מוראך עליו" .ואת המטה הזה תקח
בידך" – אמרת" :לא איש דברים אנכי"" ,בדברים לא יוסר עבד" (משלי כט יט)  -מה עושים לעבד? רודים
אותו במקל .כך אתה ,קח את המטה שתייסרנו בו .זהו שכתוב" :ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו
את האותות"6.
לְתנִּין :וַ יָב ֹא
כִּ י יְדַ בֵ ר אֲ ֵל ֶכם פ ְַרעֹה לֵאמֹר ְתנּו ָלכֶם מֹופֵת וְ ָאמַ ְר ָת ֶאל ַאהֲ רֹן ַקח ֶאת ַמ ְטָך וְ ַה ְשלְֵך ִּלפְ נֵי פ ְַר ֹעה י ְִּהי ַ
לְתנִּ ין:
וַיְהי ַ
מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן ֶאל פ ְַרעֹה ַו ַיעֲשּו ֵכן כַאֲ שֶ ר צִּ ּוָה ה' ַוי ְַשלְֵך ַאהֲ רֹן ֶאת ַמ ֵט הּו ִּלפְ נֵי פ ְַרעֹה וְ ִּלפְ נֵי עֲבָ ָדיו ִּ
(שמות ז

ט-י)7.

 1איזה מטה הוא זה? מן הסתם מטה פשוט – מקל של רועים שהיה בידיו של משה כשרעה את צאן יתרו .ככתוב מספר פסוקים
ַארצָ ה
קודם בפרק זה" :וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו ה' מַ ה זֶה ְביָדֶ ָך וַ יֹּאמֶ ר מַ טֶ ה" ,ועם מטה זה נעשה מופת הנחש ,ככתוב" :וַ יֹּאמֶ ר הַ ְשלִ יכֵהּו ְ
ַארצָ ה וַ י ְִהי לְ נָחָ ש וַ ָינָס מֹּ ֶשה ִמפָ נָיו :וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹּ ֶשה ְשלַח י ְָדָך וֶאֱ חֹּ ז ִבזְ נָב ֹּו וַ י ְִשלַח יָד ֹּו וַ יַחֲ זֶק ב ֹּו וַ ְי ִהי לְ ַמטֶ ה ְבכַפ ֹּו".
וַ י ְַשלִ כֵהּו ְ
 2האזכור הראשון של מטה במקרא ,עוד לפני משה ,הוא אצל יהודה ,הוא שהתברך ע"י יעקב" :לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין
רגליו"" .מפני מה זכה יהודה למלכות? מפני שהודה בתמר" (תוספתא ברכות ד יח) .אי הכחשת המטה שביד תמר ,זיכתה אותו
במטה המלוכה" .שבט" הוא סמל המלוכה ,המטה שהשליט מחזיק בידו ,או הקוואס שההולך לפני השליט מחזיק ומכה בו על
המרצפות .יש קשר לשוני בין מטה ו שבט במובן של מקל המוחזק ביד ובין מטה ושבט במובן של אחד ממטות או שבטי בני
ישראל .המשותף לשניהם הוא ענף – העץ הממשי או עץ היוחסין .יהודה מחזיק את מטה השליט והמלוכה ואילו משה את מטה
הרועים הפשוט .ובסנה אומר הקב"ה למשה" :אל תקרב הלום  ...שכבר מתוקנת הכהונה לאהרן אחיך  ...וכבר מתוקן המלכות
לדוד" (שמות רבה ב ו) ,ראה דברינו אל תקרב הלום בפרשת תצוה .ואת המטה של אהרון ,בין מטה משה ומטה יהודה/דוד ,נראה
להלן.
 3ראה מדרש תנחומא (בובר) פרשת שמות סימן כ" :ויקח משה את מטה האלהים בידו (שמות ד כ) ,אמר לו הקב"ה :טול המטה הזה
בידך .וכל הנסים שאתה מבקש לעשות בו עשה בו" .ראה גם תנחומא (בובר) פרשת וארא ז" :מלך בשר ודם אין משתמשין
בשרביטו ,ומשה נשתמש בשרביטו של הקדוש ברוך הוא ,שנאמר :ויקח משה את מטה האלהים בידו (שמות ד כ)" .מטה הרועים
הפשוט ,לאחר שנעשו בו האותות והמופתים בסנה ,ועוד ייעשו בו אותות ומופתים רבים במצרים ,נקרא כעת "מטה האלוהים",
מה שלא זכו המטות האחרים .וכבר הערנו שלתואר איש האלהים זכה משה רק בסוף התורה ובערוב ימיו ,ראה דברינו משה איש
האלהים בפרשת וזאת הברכה .שאלה :היכן עוד נזכר הביטוי "מטה האלהים"? התשובה בהמשך.
 4ראה צמד הפסוקים שם ,שבאים לאחר עוד סירוב של משה לשליחות ,שיש בהם פיוס ,תוכחה ושיתוף אהרון בשליחות" :וְ ִדבֶ ר
ֵאֹלהים :וְ אֶ ת הַ מַ טֶ ה הַ זֶה ִת ַקח ְביָדֶ ָך אֲ ֶשר ַתעֲ ֶשה ב ֹּו אֶ ת הָ אֹּ תֹּת" .אהרון
הּוא לְ ָך אֶ ל הָ עָ ם וְ הָ יָה הּוא י ְִהיֶה לְ ָך לְ פֶ ה וְ אַ ָתה ִת ְהיֶה ל ֹּו ל ִ
יהיה "המתורגמן" של משה ,תפקיד שמוכר היטב לדרשן בימיו .ראה שם.
 5הקב"ה למשה.
 6זה תפקיד המטה המרכזי :לרדות בו את פרעה! אל טענת משה "לא איש דברים אנכי" ,עונה לו הקב"ה שתי תשובות :אחת ,אהרון
ידבר במקומך ,והשנייה ,שאל פרעה מדברים במקל ובמטה .דיבורים לא יעזרו .אתה תהיה לאלהים בזכות מטה האלהים .ראה
שמות רבה ט ג" :מה ראה הקב"ה להקיש מלכות מצרים לנחש? מה הנחש מעוקם אף מלכות מצרים מעקמת דרכיה .לפיכך אמר
הקב"ה למשה :כשם שהנחש מעוקם אף פרעה מעוקם .כשיבו א להתעקם אמור לאהרן ויתלה את המטה כנגדו כלומר מזה אתה
לוקה .ובין השיטין אנחנו גם שומעים שמוראו של משה יהיה גם על אהרון ,אחיו המבוגר .אבל לאהרון היה ,כנראה המטה שלו.
אבל כפי שהערנו לעיל ,בהופעה הראשונה של משה ואהרון לפני פרעה הם לא ממהרים להשתמש במטה ,אלא בפה.
 7המטה חוזר בתחילת פרשת וארא ,בפעם השנייה שמשה ואהרון עומדים לפני פרעה .אין אזכור מפורש למטה כאשר משה עושה
את האותות שהופקדו בידו לעיני בני ישראל ,רק אגב אזכור האותות ,ככתוב בסוף פרק ד" :וַ י ְַדבֵ ר ַאהֲ רֹּן אֵ ת כָל הַ ְדבָ ִרים אֲ ֶשר ִדבֶ ר
ה' אֶ ל מֹּ ֶשה וַ יַעַ ש הָ ֹּאתֹּת לְ עֵ ינֵי הָ עָ ם " .המטה והאותות גם לא נזכרים בעמידה הראשונה של משה ואהרון לפני פרעה בפרק ה,
ֹּאמרּו אֱ ֹלהֵ י הָ ִע ְב ִרים
ֹּאמרּו אֶ ל פַ ְרעֹּה כֹּה ָאמַ ר ה' אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָראֵ ל ַשלַח אֶ ת עַ ִמי וְ ָיחֹּּגּו לִ י בַ ִמ ְדבָ ר ... :וַ י ְ
ככתוב" :וְ ַאחַ ר בָ אּו מֹּ ֶשה וְ ַאהֲ רֹּן וַ י ְ
ֹלשת י ִָמים בַ ִמ ְדבָ ר וְ נִ זְ ְבחָ ה לַה' אֱ ֹלהֵ ינּו וכו' " .נראה כאילו משה ואהרון מדברים תחילה אל פרעה בלי
נִ ְק ָרא עָ לֵינּו ֵנ ֲלכָה נָא דֶ ֶרְך ְש ֶ
להיעזר באותות .ראה המדרשים בהם פרעה מלגלג על משה ואהרון" :כשפים אתם מביאים למצרים?" (רש"י שם ,תנחומא וארא
ז) .רק לאחר שהקשה את לבו ואמרִ " :מי ה' אֲ ֶשר אֶ ְשמַ ע ְב ֹּקל ֹּו לְ ַשלַח אֶ ת י ְִש ָראֵ ל ֹלא י ַָד ְע ִתי אֶ ת ה' וְ גַם אֶ ת י ְִש ָראֵ ל ֹלא אֲ ַשלֵחַ "
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יהם
יהם וְ עַ ל ַאגְ ֵמ ֶ
וַי ֹאמֶ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה אֱ מֹר ֶאל ַאהֲ רֹן ַקח מַ ְטָך ּונְטֵ ה י ְָדָך עַ ל מֵ ימֵ י ִּמ ְצ ַר ִּים עַ ל נַהֲ ר ָֹתם עַ ל יְ א ֵֹר ֶ
ֹשה וְ ַאהֲ רֹן כַ אֲ ֶשר ִּצּוָ ה
וְ עַ ל כָל ִּמ ְק ֵוה מֵ ימֵ יהֶ ם וְ י ְִּהיּו דָ ם וְ הָ יָה דָ ם בְ כָ ל ֶא ֶרץ ִּמצְ ַריִּ ם ּובָ עֵ צִּ ים ּובָ אֲ בָ נִּיםַ :ו ַיעֲשּו כֵ ן מ ֶ
לְדם( :שמות ז
ה' ַוי ֶָרם בַ מַ טֶ ה ַויְַך ֶאת הַ מַ יִּם אֲ שֶ ר בַ ְיאֹר לְעֵ ינֵי פ ְַרעֹה ּולְעֵ ינֵי עֲבָ דָ יו ַוי ֵָהפְ כּו כָל ַה ַמיִּם אֲ ֶשר בַ ְיאֹר ָ
יט-כ)

8

ְטה ֶאת י ְָדָך עַ ל ַהיָם
וַי ֹאמֶ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה מַ ה ִּתצְ עַ ק ֵא ָלי דַ בֵ ר ֶאל ְבנֵי יִּ ְש ָר ֵאל וְ יִּסָ עּו :וְ ַא ָתה ָה ֵרם ֶאת ַמ ְטָך ּונ ֵ
9
ִּש ָר ֵאל בְ תֹוְך הַ יָם בַ יַבָ שָ ה( :שמות יד טו-טז).
ּובְ ָקעֵ הּו וְ ָיבֹאּו בְ נֵי י ְ
שמות רבה כא ט
 ...כך אמרו המצריים :לא היה יכול משה לעשות כלום אלא במטה ,בו הכה היאור ובו הביא את כל המכות.
כיון שבאו ישראל לתוך הים והמצריים עומדים מאחריהם ,אמר הקב"ה למשה :השלך את מטך ,שלא יאמרו
אילולי המטה לא היה יכול לקרוע את הים ,שנאמר" :הרם את מטך ונטה את ידך"10.
ֹשה ֲעבֹר ִּלפְ נֵי ָהעָ ם וְ ַקח ִּא ְתָך
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶ
ּוס ָק ֻלנִּי :וַי ֶ
וַיִּ צְ עַ ק מֹשֶ ה ֶאל ה' לֵ אמֹר מָ ה ֶאעֱשֶ ה לָעָ ם הַ זֶה עֹוד ְמעַ ט ְ
ת( :שמות יז ד-ה)11
ית בֹו ֶאת הַ יְ אֹר ַקח ְבי ְָדָך וְ הָ לָכְ ָ
ִּש ָר ֵאל ּומַ ְטָך אֲ ֶשר ִּהכִּ ָ
ִּמזִּ ְקנֵי י ְ
מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויסע פרשה ו
אמרו :המטה הזה של סנפירינון הוא 12,של פורענות הוא ,הביא עשר מכות על המצריים במצרים ועשר על
הים ,לפיכך ידעו שהוא של נסים ,שנאמר" :ומטך אשר הכית בו את היאור"  -מפני התרעומת .הנני עומד לפניך
שם ,אמר לו הקב"ה :כל מקום שאתה מוצא רושם רגלי אדם ,שם אני לפניך13.
(שמות ה ב)  ,מבצעים משה ואהרון את אות המטה/נחש המכונה כאן תנין (ואת אות הצרעת כנראה לא) ,שגם חרטומי מצרים
עשו .אך שים לב! על איזה מטה מדובר כאן? המטה של משה או המטה של אהרון? המטה שנהפך לנחש בסנה או מטה אחר ,של
אהרון ,שנהפך כאן לתנין?
 8המטה נוכח באופן בולט במכות מצרים ,אבל לא בכולן .כאן במכת דם ,כך גם במכות צפרדע ,שמות ח א" :וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹּ ֶשה אֱ מֹּר
אֶ ל ַאהֲ רֹּן נְ טֵ ה אֶ ת י ְָדָך ְבמַ טֶ ָך עַ ל הַ נְ הָ רֹּת עַ ל הַ ְיא ִֹּרים וְ עַ ל הָ אֲ ג ִַמים וְ הַ עַ ל אֶ ת הַ ְצפַ ְר ְד ִעים עַ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָר ִים" ,במכת כינים ,שמות ח
ָארץ וְ הָ יָה לְ כִ נִ ם ְבכָל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם' – מכה עליה אמרו החרטומים
יב " :וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹּ ֶשה אֱ מֹּ ר אֶ ל ַאהֲ רֹּן נְ טֵ ה אֶ ת מַ ְטָך וְ הַ ְך אֶ ת עֲ פַ ר הָ ֶ
לפרעה" :אצבע אלהים היא" ,במכת ברד ,שמות ט כג" :וַ יֵט מֹּ ֶשה אֶ ת מַ טֵ הּו עַ ל הַ ָשמַ ִים  ...וַ י ְַמטֵ ר ה' בָ ָרד עַ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם" ,ובמכת
ַארבֶ ה" .מעניין לחקור מדוע במכות אלה ולא
הארבה ,שמות י יג" :וַ יֵט מֹּ ֶשה אֶ ת מַ טֵ הּו עַ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם  ...וְ רּוחַ הַ ָק ִדים נ ָָשא אֶ ת הָ ְ
באחרות .אך שים לב שוב למטה אהרון מול מטה משה? האם היה זה או תו המטה או שני מטות שונים? עניין זה ,לא הספקנו
לחקור אודותיו והעלנו בחכתנו רק מיעוט פרשנים שנדרשים לו .ראה למשל פירוש אברבנאל שמות פרק ז שמדגיש שהיו כאן שני
מטות שונים.
 9המטה סיים לכאורה את תפקידו בארץ מצרים ,כלפי פרעה (ובעקיפין גם כלפי ישראל) ,אך נותר לו עדיין חלק בנס הגדול של
קריעת ים סוף עליו אמרו חכמים שהוא פי חמישה מכל מכות מצרים (אצבע מול כל היד ,ראה הגדת פסח) .שוב חוזר השילוב של
הרמת היד או המטה ונטייתם כלפי מעלה או מטה ,והפעם לא על השמים או על הארץ כי אם על הים .ולהלן נראה שיש דעה
במדרש שהנפת המטה ו/או היד כאן הייתה שונה ולא מפני מטה האלהים נס הים.
 10ובאבן עזרא על הפסוק ,שמות יד טז" :אמר השם למשה הרם את מטך ובקע את הים טרם שיסעו ,כי לא אמר לו שיכה הים ,רק
שיטה את ידו על הים במטה ,כדרך ויט משה את מטהו על השמים (שמות ט ,כג) .וידענו ,כי המטה לא בקע הים ,רק מרגע נטות
משה את ידו על הים יוליך השם את הים ברוח קדים עזה ,או יבקעו המים ,כי כן כתוב" .מדרשים לא מעטים לא מסלקים את
המטה מקריעת ים סוף .ראה למשל אבות דרבי נתן נוסח א פרק לג" :נטל משה את המטה והכה על הים ונעשה לפניהם בקעה ...
נטל משה את המטה והכה על ה ים ונעשה לפניהם גזרים גזרים וכו' " .ראה עוד בדברינו הרם את מטך ונטה את ידך בפרשת
בשלח .אבל כאן ,מסולק המטה ופועלת היד החזקה (אליה עוד נגיע בסוף התורה) .נס קריעת ים סוף איננו רק "פי חמש" בכמות,
אצבע מול יד .נס קריעת ים סוף הוא העמדת היד במקום המטה .האדם מול הטבע ,הים שמסרב לכפוף עצמו לפני האדם וטוען:
"אני גדול ממך! שאני נבראתי בשלישי ואת נבראת בשישי" ( שמות רבה כא ו) ,אבל כשהקב"ה מחזיק בימינו של משה ,אז" :ראה
הים וינוס" .לא מפני המטה.
 11המטה שהפך לנחש או תנין ,המטה שהפך מים לדם ,שהעלה את הצפרדעים ,שהוציא את הכינים ,שהמטיר ברד וניהג את הארבה,
מוציא כעת מים מצור החלמיש והופך למטה של חיים .חוזר המטה לעשות אותות ומופתים ,אך הפעם של חיים למוצאיהם .מים
מהם יצמח אולי גם המטה עצמו.
 12סנפיריון או סמפיריון ,היינו עשוי מאבן ספיר .אבן קשה .היא האבן שממנה נעשו הלוחות ,היא האבן שמסמלת את השכינה
ב"לבנת הספיר" ,ראה דברינו לבנת הספיר בפרשת משפטים .כאן אנו מקבלים הצצה לאגדות על המטה כדבר מופלא ושמימי
שנברא בין השמשות .נראה זאת להלן .כאן נמשיך בפשט ובמדרש 'הפשוט'.
 13בני ישראל מתרעמים ומנסים את הקב"ה .זאת לאחר שכבר ניסו במים המרים ובמן .כפי שהמדרש ממשיך שם" :אמרו ישראל:
אם יש הוא רבון כל המעשים כשם שהוא רבון עלינו – נדע ,ואם לאו  -לא נדע  ...אם מספק לנו צרכנו – נעבדנו ,ואם לאו  -לא
נעבדגו וכו' " .אין לזלזל ביציאה הקשה למדבר .עם כל השעבוד במצרים ,היא ארץ מיושבת .סיפוק המים במדבר ,הוצאת המים
ית בַ ּצּור וְ י ְָצאּו ִממֶ נּו מַ יִ ם
מהסלע ,היא סוג של התגלות .לא בכדי מוזכר כאן הצור וחורבִ " :הנְ נִ י עֹּמֵ ד לְ פָ נֶיָך ָשם עַ ל הַ ּצּור ְבח ֵֹּרב וְ ִהכִ ָ
וְ ָש ָתה הָ עָ ם וכו' " .לא חסרים מדרשים על 'התגלות' זו ,בחורב ובצור שקדמה למתן תורה ולנקרת הצור של משה בפרשת כי תשא,
בבחינת "אין מים אלא תורה" ,אבל כאן ,מים כפשוטם" :שהכל נהיה בדברו" .כהכנה לכל זה מורה הקב"ה למשה לקחת איתו את
המטה שהיכה בו את היאור .למרות שבקריעת ים סוף כבר הושם המטה בצד ,כאן הוא חוזר .יראו בני ישראל שהמטה איננו מזומן
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ָשים וְ צֵ א ִּהל ֵָחם בַ ע ֲָמלֵק ָמ ָחר ָאנֹכִּ י
ידם :וַי ֹאמֶ ר מֹשֶ ה ֶאל יְ הֹושֻ עַ ְב ַחר לָנּו אֲ נ ִּ
וַ יָב ֹא עֲמָ לֵק וַ ִּיל ֶָחם עִּ ם יִּ ְש ָר ֵאל בִּ ְרפִּ ִּ
ָדי( :שמות יז ח-ט)14
ֹלהים בְ י ִּ
נִּצָ ב עַ ל ר ֹאש הַ גִּ בְ עָ ה ּומַ טֵ ה ָהאֱ ִּ
מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דעמלק פרשה א
"ומטה האלהים בידי .אמר משה לפני הקב"ה :ריבונו של עולם ,במטה הזה הוצאת את ישראל ממצרים,
במטה זה קרעת להם את הים ,במטה זה עשית להם נסים וגבורות ,במטה זה תעשה להם נסים גבורות בשעה
הזאת"15.
שמות רבה כו ג ,פרשת בשלח
מטה זה בידי שאמר המקום :יהי בידך לעולם .דבר אחר" :ומטה האלהים
"ומטה האלהים בידי ,:אמר
בידי" ,כשעשה בו אהרן נסים נקרא על שמו ,שנאמר" :מטה אהרן" ,ובזמן שעשיתי אני בו נסים נקרא על שמי,
ובזמן שהקב"ה עושה נסים נקרא על שמו ,שנאמר" :ומטה האלהים"17.
לו16:

ָשיא ֶא ָחד לְבֵ ית אֲ ב ָֹתם ְשנֵים
ָשיא ֶאחָ ד מַ טֶ ה לְ נ ִּ
יהם ַמ ֶטה ְלנ ִּ
יא ֶ
ְש ֵ
וַיְדַ בֵ ר מֹשֶ ה ֶאל בְ נֵי יִּ ְש ָר ֵאל ַוי ְִּתנּו ֵאלָיו ָכל נ ִּ
ֹשה
טֹותםַ :ו ַינַח מֹשֶ ה ֶאת הַ מַ טֹת ִּלפְ נֵי ה' ְבא ֶֹהל ָהעֵ ֻדתַ :ו ְי ִּהי ִּמ ָמחֳ ָרת וַ יָב ֹא מ ֶ
עָ שָ ר מַ טֹות ּומַ טֵ ה ַאהֲ רֹן בְ תֹוְך מַ ָ
ק ִּדים( :במדבר יז כא-כג)18
ֶאל אֹהֶ ל הָ עֵ דּות וְ ִּהנֵה פָ ַרח ַמטֵ ה ַאהֲ רֹן לְ בֵ ית לֵ וִּ י ַויֹצֵ א ֶפ ַרח ַויָצֵ ץ ִּציץ וַיִּ גְ מֹל ְש ֵ
לָהם ַמיִּ ם
את ֶ
ימיו וְ הֹוצֵ ָ
ֵיהם וְ נ ַָתן ֵמ ָ
ַקח ֶאת הַ מַ טֶ ה וְ הַ ְקהֵ ל ֶאת ָהעֵ דָ ה ַא ָתה וְ ַאהֲ רֹן ָא ִּחיָך וְ ִּדבַ ְר ֶתם ֶאל ַה ֶסלַע ְלעֵ ינ ֶ
ֹשה וְ ַאהֲ רֹן
ֹשה ֶאת ַה ַמ ֶטה ִּמלִּ פְ נֵי ה' כַאֲ ֶשר צִּ ָּוהּוַ :וי ְַק ִּהלּו מ ֶ
ירםַ :וי ִַּקח מ ֶ
ית ֶאת הָ עֵ דָ ה וְ ֶאת בְ עִּ ָ
ִּמן הַ סֶ לַע וְ ִּה ְש ִּק ָ
ֹשה ֶאת יָדֹו וַ יְַך
נֹוציא ָל ֶכם ָמיִּ םַ :וי ֶָרם מ ֶ
ֶאת הַ ָק ָהל ֶאל פְ נֵי הַ סָ ַלע וַי ֹאמֶ ר לָהֶ ם ִּש ְמעּו נָא הַ מ ִֹּרים הֲ ִּמן הַ סֶ לַע ַהזֶ ה ִּ
ירם( :במדבר כ ח-יא)
ֶאת הַ סֶ לַע בְ מַ טֵ הּו ַפעֲמָ ִּים ַוי ְֵצאּו מַ יִּם ַרבִּ ים ו ֵַת ְש ְת הָ עֵ דָ ה ּובְ עִּ ָ
פירוש כלי יקר שמות יד טז
"ומכאן תבין באמת מה היה חטאו של משה במי מריבה .כי שם נאמר ממש היפך ממה שנאמר כאן .כי כאן
נאמר :הרם את מטך 19,דהיינו ,סלק את מטך ונטה את ידך וע"י זה באו לידי אמונה 20.ושם נאמר" :וירם את

רק לפורענות ,אלא גם למוצא מים חיים .יראו בני ישראל שבכל מקום בו נמצאים רגלי אדם ,שם מצויה השכינה! מוטיב זה
שמחובר גם לדמות פני האדם שבמרכבה ,צריך עיון נפרד .ראה במקבילה במכילתא דרבי שמעון בר יוחאי יז ו.
 14הנה האזכור השני של 'מטה האלהים' ,במלחמת עמלק .חוזר המטה לתפקידו לרדות ולשלוט ,להכות את פרעה במצרים וכעת את
עמלק במדבר.
 15כך מבקש משה וכך חשב .אבל באמת ,לא נזכר במקרא המטה כמי ש"עשה מלחמה" ,רק ידי משה ,ככתוב שם" :וְ הָ יָה כַאֲ ֶשר י ִָרים
מֹּ ֶשה יָד ֹּו וְ גָבַ ר י ְִש ָראֵ ל וְ כַאֲ ֶשר יָנִ יחַ יָד ֹּו וְ גָבַ ר עֲ מָ לֵק :וִ ידֵ י מֹּ ֶשה כְ בֵ ִדים וַ י ְִקחּו אֶ בֶ ן וַ י ִָשימּו ַת ְח ָתיו וַ י ֵֶשב עָ לֶיהָ וְ ַאהֲ רֹּן וְ חּור ָת ְמכּו ְבי ָָדיו
ּומזֶה אֶ חָ ד וַ י ְִהי י ָָדיו אֱ מּונָה עַ ד בֹּא הַ ָשמֶ ש " .וכבר אמרו חכמים גם על ידיים אלה" :וכי ידיו של משה עושות או שוברות
ִמזֶה אֶ חָ ד ִ
מלחמה?" (מסכת ראש השנה פרק ג משנה ח) .האם המטה מושם בהדרגה בצד? המקרא מציין את החרב" :וַ יַחֲ ֹלש יְהוֹּשעַ אֶ ת
עֲ מָ לֵק וְ אֶ ת עַ מ ֹּו לְ ִפי חָ ֶרב " .ידיי אמונה של המנהיג ,הסתכלות כלפי מעלה ושעבוד הלב של היושבים על הכלים ,חרב של ממש
בידי הלוחמים בהנהגתו של יהושע ,הם שהביאו לניצחון על עמלק ,אבל לא המטה.
 16משה ליהושע.
 17גם מדרש שמות רבה נותן מקום חשוב למטה במלחמ ת עמלק ,או לפחות באופן שמשה חשב שתהיה המלחמה בעמלק .מה
שחשוב לנו במדרש זה הוא נושא המטה עצמו .עפ"י מדרש זה מדובר במטה אחד לאורך כל הדרך .פעם הוא נקרא מטה משה,
פעם הוא נקרא מטה אהרון ופעם מטה האלהים .ראה הערות  8 ,7לעיל בעניין מטה משה ומטה אהרון.
 18מטה זה ש ל אהרון ,בעקבות מחלוקת קרח ,הוא אולי עניין אחר ובוודאי שראוי לדף בפני עצמו .ולעיל כבר הערנו על מטה אהרון
מול מטה משה במצרים אם הם אותו מטה או לא .אז אולי הם באמת מטות שונים ופה מגיעה הפריחה של מטה אהרון .לא מטה
מאבן ספיר ,לא מטה ששוקל ארבעים סאה (שמות רבה ח ג ,תנחומא  ...אלא מטה של עץ שחוזר להיות מטה של חיים .וביחד
עם המטה שהיכה בסלע (בספיר?) מטה אחד שמוציא מים ומטה שני שפורח ומוציא ניצו ,ציצו ופריו .בכך ,מקדים מטה אהרון
הפורח בתוך קודש הקדשים את התיאור האגדי שהעצים בבית המקדש היו עצי זהב אבל היו מוציאים לבלוב ופירות (יומא כא
ָארץ ְברֹּאש הָ ִרים י ְִרעַ ש כַלְ בָ נוֹּן ִפ ְרי ֹּו וְ י ִָציצּו מֵ ִעיר כְ עֵ ֶשב
ע"ב ועוד) .ראה המדרשים על הפסוק בתהלים עב טז " :י ְִהי ִפ ַסת בַ ר בָ ֶ
ָארץ".
הָ ֶ
 19בקריעת ים סוף ,שים לב שפירוש זה הוא על פרק יד בספר שמות.
" 20וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים ויראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו" (שמות יד לא) .על האמונה
שיסודה בקריעת ים סוף" :ויאמינו בה' ובמשה עבדו" ראה דברינו אמונה שירה והסעה וכמו כן שחורה אני ונאווה בפרשה זו.
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ידו ויך במטהו"  ,שסילק את ידו כי לא עשה הפעולה בידו כי אם במטהו .ועל כן החזיר דברים הראשונים,
שאמרו שבכוח המטה פעל הכול ,למקומם .ובזה גרם מיעוט האמונה ,כמו שנאמר" :יען לא האמנתם בי"21.
פרקי דרבי אליעזר פרק מ
נ ְִּמסַ ר ל ְָאדָ ם הָ ִּראשֹון ְבגַן עֵ ֶּדן ,וְ ָא ָדם ְמ ָסרֹו לַחֲ נֹוְך ,וַחֲ נֹוְך ְמ ָסרֹו
ַרבִּ י לֵוִּ י אֹומֵ ר :הַ מַ טֶּ ה שֶּ נִּבְ ָרא בֵ ין
לְמ ְצ ַריִּ ם
הֹורידֹו ִּ
קב ִּ
לְ נֹחַ  ,וְ נֹחַ ְמסָ רֹו לְשֵ ם ,וְ שֵ ם ְמסָ רֹו ל ְַאבְ ָרהָ ם ,וְ ַאבְ ָרהָ ם ְמסָ רֹו ְל ִּיצְ חָ ק ,וְ ִּי ְצ ָחק ְמ ָסרֹו ְל ַי ֲעקֹב ,וְ ַי ֲע ֹ
ּומסָ רֹו לְ יֹוסֵ ף בְ נֹוּ .וכְ שֶּ מֵ ת יֹוסֵ ף נ ְִּשלַל [נ"א :נלקח] כָל בֵ יתֹו וְ ִּנ ַתן ְב ַפל ְֵט ִּרין ֶּשל פ ְַרעֹה .וְ ָהיָה י ְִּתרֹו [נ"א :פרעה]
ְ
ּונְטעֹו ְבתֹוְך
אֹותם ְבלִּבֹוּ ,ולְ ָקחֹו וֶּ הֱ ִּביאֹו ָ
ֶּאחָ ד מֵ חַ ְרטֻּ ֵמי ִּמצְ ַריִּם ,וְ ָר ָאה ֶּאת הַ מַ טֶּ ה וְ ֶּאת הָ אֹותֹות אֲ ֶּשר עָ ָליו ,וְ ָח ַמד ָ
גַן בֵ יתֹו שֶּ ל י ְִּתרֹו .וְ ָר ָאה ֶּאת הַ מַ טֶּ ה ,וְ ל ֹא הָ יָה ָאדָ ם יָכֹול לִּ ְקרֹב ֵאלָ יו עֹודּ .וכְ ֶּשבָ א מ ֶֹּשה לְבֵ יתֹו ִּנכְ נַס לְ גַן בֵ יתֹו ֶּשל
יִּתרֹו ,וְ ָר ָאה ֶּאת הַ מַ טֶּ ה וְ ָק ָרא ֶּאת הָ אֹותֹות אֲ שֶּ ר עָ לָ יו ,וְ שָ לַח יָדֹו ּולְ ָקחֹו .וְ ָר ָאה י ְִּתרֹו ֶּאת מ ֶֹּשה וְ ָא ַמר זֶּה עָ ִּתיד
ְ
ַּיֹואל מ ֶֹּשה לָ ֶּשבֶּ ת ֶּאת
פֹורה בִּ תֹו ל ְִּאשָ הֶּ ,שנֶּאֱ ַמר [שמות ב ,כא] ו ֶּ
לִּגְ אֹל ֶּאת י ְִּש ָר ֵאל ִּמ ִּמצְ ָר ִּי ם ,לְ פִּ יכְָך נ ַָתן לֹו ֶּאת צִּ ָ
הָ ִּאיש וְ גֹו'23.
שמָ שֹות22,
הַ ְ

אתֹת וְ ַהמֹופְ ִּתים אֲ ֶשר ְשלָ חֹו ה' לַ עֲשֹות
ִּש ָר ֵאל כְ מֹשֶ ה אֲ שֶ ר יְדָ עֹו ה' ָפנִּים ֶאל ָפנִּיםְ :לכָל ָה ֹ
וְ ל ֹא ָקם נָבִּ יא עֹוד בְ י ְ
ֹשה לְעֵ ינֵי כָ ל
מֹורא ַהגָדֹול אֲ ֶשר עָ ָשה מ ֶ
בְ ֶא ֶרץ ִּמצְ ָריִּם ְלפ ְַרעֹה ּו ְלכָ ל עֲבָ דָ יו ּו ְלכָל ַא ְרצֹוּ :ו ְלכֹל הַ יָד ַהחֲ ז ָָקה ּו ְלכֹל ַה ָ
אל( :דברים לד י-יב ,סוף ספר התורה)24.
יִּש ָר ֵ
ְ
שבת שלום
מחלקי המים

 21ראה דברי פירוש כלי יקר שם במלואם ,שהוא מתחיל במדרש שהבאנו לעיל שבקריעת ים סוף לא השתתף המטה (שמות רבה כא
ט) .הדגש על עשיית הנס ללא המטה בקריעת ים סוף ,מזמין את ההשוואה עם מי מריבה ,שם נצטווה משה בפירוש ,ולא על דרך
המדרש ,לסלק את המטה ולפעול בלעדיו .בצמאון העם למים ברפידים מופעל המטה ,כפי שראינו לעיל ,גם אחרי שהושם בצד
בקריעת ים סוף ,אבל כאן לא רק המטה מושם בצד ,אלא גם היד המפעילה אותו .אין נטה ידך ואין נטה את מטך .רק דיבור .כמו
שמשה עשה בהופעתו הראשונה מול פרעה ורק בשנייה עשה את האותות שניתנו לו .וכל זה אחרי ארבעים שנה ,וכל זה לדור
הבנים שלא התלוננו בר פידים (אלה שתי הפעמים היחידות של הוצאת מים מהסלע בכל מסע בני ישראל במדבר ,אם לא נחשיב
את הבאר המתגלגלת שבאגדה) .וזו אכן השוואה קשה ונוקבת .המעבר מ"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" ל"יען לא האמנתם בי
להקדישני לעיני בני ישראל" .מה עוד שהרעיון שלא להיעזר במטה כבר היה ידוע למשה מקריעת ים סוף (לפי המדרש כמובן) .ולא
ראיתי עוד מי שמקשר בין קריעת ים סוף לחטא מי מריבה .והמאיר עינינו והמשקנו מים מהסלע ומאבן הספיר  -יבורך.
 22ראה אבות דרבי נתן נוסח ב פרק לז" :עשרה דברים נבראו בין השמשות[ :הקשת] .והזיקים .והעננים .הבאר .והמן .והמטה .ופי
הארץ .ופי האתון .ומקלו של אהרן .והמערה .ויש אומרים אף קברו של משה רבינו .ואילו של אברהם אבינו .רבי נתן אומר אף
כתב והמכתב והלוחות וכו' ".
 23ראה גם ילקוט שמעוני תהלים רמז תתסט" :מטה עוזך ישלח ה' מציון .איזה מטה זה? מטה של יעקב ,שנאמר :כי במקלי עברתי
את הירדן הזה .והוא המטה שהיה ביד יהודה :ומטך אשר בידך .והוא המטה שהיה ביד משה :ומטה האלהים בידו .והוא המטה
שהיה ביד אהרן :וישלך אהרן את מטהו .והוא המטה שהיה ביד דוד ,שנאמר :ויקח מקלו בידו .והוא המטה שהיה ביד כל מלך
ומלך עד שחרב בית המקדש ונגנז .ועתיד לימסר ביד מלך המשיח ובו עתיד לרדות את עובדי אלילים ,לכך נאמר :מטה עוזך ישלח
ה' מציון" .אי אפשר כמובן לא להזכיר את הדמות הפלאית והמסתורים שנותנת האגדה למטה ושוזרת אותו לאורך כל הדורות,
מבריאת העולם ,ברגע האחרון של הבריאה בין השמשות ,ועד ימות המשיח.
 24ראה מדרש תנאים לדברים פרק לד פסוק יא" :לכל האותות והמופתים  -אלו האותות שנעשו במטה :אשר שלחו ה' לעשות בארץ
מצרים  -בפני עצמה :לפרעה בפני עצמו :ולכל עבדיו בפני עצמן :ולכל ארצו  -בפני עצמה" .בחתימת התורה ,בסיכום פועלו של
משה חוזר המטה וחוזרת היד .המטה הוא בתחילת שליח ותו של משה ובסיכומה .ומי היא "היד החזקה"? ראה רש"י שם ששיבר
את הלוחות שהיו עשויים מאותו ספיר של המטה .יהושע יורשו נוטה בכידון (יהושע ח יח).
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