
 "טתשע שמות פרשת 

 4מתוך    1עמ'  

 

 ואת המטה הזה תקח בידך 

ַקח ְבָיֶדָך ֲאֶשר ַתֲעֶשה בֹו ֶאת ָהֹאֹתת:   1(.יז)שמות ד  ְוֶאת ַהַמֶטה ַהֶזה תִּ

 ֹ ֶתן ָלּה ַוָיב יֶלָך ּוַמְטָך ֲאֶשר ְבָיֶדָך ַויִּ וא   ...  לֹו:  א ֵאֶליָה ַוַתַהרַויֹאֶמר ָמה ָהֵעָרבֹון ֲאֶשר ֶאֶתן ָלְך ַותֹאֶמר ֹחָתְמָך ּוְפתִּ הִּ

י ַהֹחֶתֶמת ְוהַ  י ָהָרה ַותֹאֶמר ַהֶכר ָנא ְלמִּ יש ֲאֶשר ֵאֶלה לֹו ָאֹנכִּ יָה ֵלאֹמר ְלאִּ יא ָשְלָחה ֶאל ָחמִּ ים  מּוֵצאת ְוהִּ ילִּ ְפתִּ

 2. )בראשית לח יח, כה( ְוַהַמֶטה ָהֵאֶלה:

ֵבם ַעל ַוַיְרכִּ ְשתֹו ְוֶאת ָבָניו  ַקח ֹמֶשה ֶאת אִּ ים ְבָידֹו:  ַויִּ ַקח ֹמֶשה ֶאת  ַמֵטה ָהֱאֹלהִּ ם ַויִּ ְצָריִּ   ַהֲחֹמר ַוָיָשב ַאְרָצה מִּ

 3.כ(  שמות ד)

  לרדות במטה - פרשת שמות ג יזמות רבה ש 

  :מכאן אמרו  . יהיה מוראך עליו  ,אף על פי שהוא אחיך הגדול ממך  4, " )שמות ד טז(ואתה תהיה לו לאלהים"

ואת המטה הזה תקח  . "כך מוראך עליו  ,כשם שמוראי עליך  5: אמר לו  בות ד יב(." )אמורא רבך כמורא שמים"

  םרודי  ?לעבד  םמה עושי  -  (יט  )משלי כט  "בדברים לא יוסר עבד"  ",לא איש דברים אנכי"  :אמרת  –"  בידך

ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו  . זהו שכתוב: "קח את המטה שתייסרנו בו  ,כך אתה  .אותו במקל

 6. "ותותאת הא

ְפֵני  ַפְרעֹ  י ְיַדֵבר ֲאֵלֶכם ַפְרֹעה ֵלאֹמר ְתנּו ָלֶכם מֹוֵפת ְוָאַמְרָת ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַמְטָך ְוַהְשֵלְך לִּ ין:כִּ י ְלַתנִּ ַוָיבֹא  ה ְיהִּ

ַאֲהֹרן ֶאת ַמטֵ  ַוַיְשֵלְך  ָּוה ה'  ַכֲאֶשר צִּ ֵכן  ַוַיֲעשּו  ַפְרֹעה  ְוַאֲהֹרן ֶאל  ין: ֹמֶשה  ְלַתנִּ י  ַוְיהִּ ֲעָבָדיו  ְפֵני  ְולִּ ַפְרֹעה  ְפֵני  לִּ  הּו 

 7י(. - )שמות ז ט

 
מקל של רועים שהיה בידיו של משה כשרעה את צאן יתרו. ככתוב מספר פסוקים    –טה הוא זה? מן הסתם מטה פשוט  איזה מ  1

ֶזה  קודם בפרק זה: " ַמה  ֵאָליו ה'  אֶמר  ַמֶטהַויֹּ אֶמר  ַויֹּ ַהְשִליֵכהּו ַאְרָצה  "  :", ועם מטה זה נעשה מופת הנחש, ככתוב ְבָיֶדָך  אֶמר  ַויֹּ
ֶשה ִמָפָניו:ַוַיְשִלֵכהּו ַאְר  ז ִבְזָנבוֹּ ַוִיְשַלח ָידוֹּ ַוַיֲחֶזק בוֹּ וַ  ָצה ַוְיִהי ְלָנָחש ַוָיָנס מֹּ ֶשה ְשַלח ָיְדָך ֶוֱאחֹּ אֶמר ה' ֶאל מֹּ  ". ְיִהי ְלַמֶטה ְבַכפוֹּ ַויֹּ

ר שבט מיהודה ומחוקק מבין  האזכור הראשון של מטה במקרא, עוד לפני משה, הוא אצל יהודה, הוא שהתברך ע"י יעקב: "לא יסו 2
אי הכחשת המטה שביד תמר, זיכתה אותו    ." )תוספתא ברכות ד יח(מפני מה זכה יהודה למלכות? מפני שהודה בתמררגליו". "

"שבט" הוא סמל המלוכה, המטה שהשליט מחזיק בידו, או הקוואס שההולך לפני השליט מחזיק ומכה בו על  כה.  במטה המלו
ני בין מטה ושבט במובן של מקל המוחזק ביד ובין מטה ושבט במובן של אחד ממטות או שבטי בני  המרצפות. יש קשר לשו

לוכה ואילו משה את מטה  הודה מחזיק את מטה השליט והמהעץ הממשי או עץ היוחסין. י –ישראל. המשותף לשניהם הוא ענף 
כבר מתוקן המלכות  ... ו  ת הכהונה לאהרן אחיךשכבר מתוקנ...  אל תקרב הלום  הרועים הפשוט. ובסנה אומר הקב"ה למשה: "

בפרשת תצוה. ואת המטה של אהרון, בין מטה משה ומטה יהודה/דוד, נראה   אל תקרב הלום ו(, ראה דברינו    שמות רבה ב" )לדוד
 להלן.

טול המטה הזה    מר לו הקב"ה:ויקח משה את מטה האלהים בידו )שמות ד כ(, אסימן כ: "  ותמדרש תנחומא )בובר( פרשת שמראה    3
בו   הנסים שאתה מבקש לעשות  וכל  בובידך.  גם.  "עשה  וארא   ראה  )בובר( פרשת  "ז  תנחומא  אין משתמשין  :  ודם  בשר  מלך 

מטה הרועים    ".ים בידו )שמות ד כ(ויקח משה את מטה האלה  :בשרביטו, ומשה נשתמש בשרביטו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר
, נקרא כעת "מטה האלוהים",  הפשוט, לאחר שנעשו בו האותות והמופתים בסנה, ועוד ייעשו בו אותות ומופתים רבים במצרים 

איש    משהמה שלא זכו המטות האחרים. וכבר הערנו שלתואר איש האלהים זכה משה רק בסוף התורה ובערוב ימיו, ראה דברינו  
 התשובה בהמשך.  בפרשת וזאת הברכה. שאלה: היכן עוד נזכר הביטוי "מטה האלהים"? האלהים

ְוִדֶבר  ת, שיש בהם פיוס, תוכחה ושיתוף אהרון בשליחות: " ראה צמד הפסוקים שם, שבאים לאחר עוד סירוב של משה לשליחו  4
ת:  ה ִתְהֶיה לוֹּ ֵלאֹלִהיםהּוא ְלָך ֶאל ָהָעם ְוָהָיה הּוא ִיְהֶיה ְלָך ְלֶפה ְוַאתָ  תֹּ ". אהרון  ְוֶאת ַהַמֶטה ַהֶזה ִתַקח ְבָיֶדָך ֲאֶשר ַתֲעֶשה בוֹּ ֶאת ָהאֹּ

 מוכר היטב לדרשן בימיו. ראה שם. יהיה "המתורגמן" של משה, תפקיד ש
 הקב"ה למשה. 5
נכי", עונה לו הקב"ה שתי תשובות: אחת,  ל טענת משה "לא איש דברים אעלרדות בו את פרעה!    :המטהשל    המרכזיזה תפקיד    6

להים.  אהרון ידבר במקומך, והשנייה, שאל פרעה מדברים במקל ובמטה. דיבורים לא יעזרו. אתה תהיה לאלהים בזכות מטה הא
לפיכך  .  מה הנחש מעוקם אף מלכות מצרים מעקמת דרכיה  ?להקיש מלכות מצרים לנחש  ב"המה ראה הק ט ג: "שמות רבה  ראה  

א להתעקם אמור לאהרן ויתלה את המטה כנגדו כלומר מזה  וכשיב  .כשם שהנחש מעוקם אף פרעה מעוקם  :למשה  "הבאמר הק
 אהרון, אחיו המבוגר. אבל לאהרון היה, כנראה המטה שלו.משה יהיה גם על    שומעים שמוראו שלבין השיטין אנחנו  .  "אתה לוקה

רון לפני פרעה הם לא ממהרים להשתמש במטה,  הערנו לעיל, בהופעה הראשונה של משה ואהכבר  כפי שבין מטה זה או אחר וו
 אלא בפה. 

ין אזכור מפורש למטה כאשר משה עושה  המטה חוזר בתחילת פרשת וארא, בפעם השנייה שמשה ואהרון עומדים לפני פרעה. א  7
ן אֵ ל, רק אגב אזכור האותות, ככתוב בסוף פרק ד: "את האותות שהופקדו בידו לעיני בני ישרא ת ָכל ַהְדָבִרים ֲאֶשר ִדֶבר  ַוְיַדֵבר ַאֲהרֹּ

ת ְלֵעיֵני ָהָעם תֹּ ֶשה ַוַיַעש ָהאֹּ נה של משה ואהרון לפני פרעה בפרק ה, ". המטה והאותות גם לא נזכרים בעמידה הראשוה' ֶאל מֹּ
ה כֹּה"  ככתוב: אְמרּו ֶאל ַפְרעֹּ ן ַויֹּ ֶשה ְוַאֲהרֹּ ּגּו ִלי ַבִמְדָבר:   ְוַאַחר ָבאּו מֹּ אְמרּו ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים  ...    ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ַשַלח ֶאת ַעִמי ְוָיחֹּ ַויֹּ

רעה בלי  וכו' ". נראה כאילו משה ואהרון מדברים תחילה אל פִנְקָרא ָעֵלינּו ֵנֲלָכה ָנא ֶדֶרְך ְשֹלֶשת ָיִמים ַבִמְדָבר ְוִנְזְבָחה ַלה' ֱאֹלֵהינּו 
ם למצרים?" )רש"י שם, תנחומא וארא  להיעזר באותות. ראה המדרשים בהם פרעה מלגלג על משה ואהרון: "כשפים אתם מביאי 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%94%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9D1
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%94%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9D1


 "טתשע שמות פרשת 

 4מתוך    2עמ'  

 

ם ַעל ַנֲהֹרָתם ַעל  ְיֹאֵריֶהם ְוַעל ְצַריִּ ַאְגֵמיֶהם    ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ֱאֹמר ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ַמְטָך ּוְנֵטה ָיְדָך ַעל ֵמיֵמי מִּ

ְהיּו ָדם וְ  ְקֵוה ֵמיֵמיֶהם ְויִּ ים:ְוַעל ָכל מִּ ים ּוָבֲאָבנִּ ם ּוָבֵעצִּ ְצַריִּ ָּוה    ָהָיה ָדם ְבָכל ֶאֶרץ מִּ ַוַיֲעשּו ֵכן ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ַכֲאֶשר צִּ

ם אֲ  ם ֲאֶשר ַבְיֹאר ְלֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְלֵעיֵני ֲעָבָדיו ַוֵיָהְפכּו ָכל ַהַמיִּ שמות ז  ) ֶשר ַבְיֹאר ְלָדם:ה' ַוָיֶרם ַבַמֶטה ַוַיְך ֶאת ַהַמיִּ

 8כ(- יט

ָסעּו: ְויִּ ְשָרֵאל  יִּ ְבֵני  ֶאל  ַדֵבר  ֵאָלי  ְצַעק  תִּ ַמה  ֹמֶשה  ֶאל  ַהָים    ַויֹאֶמר ה'  ַעל  ָיְדָך  ֶאת  ּוְנֵטה  ַמְטָך  ֶאת  ָהֵרם  ְוַאָתה 

ְשָרֵאל ְבתֹוְך ַהָים ַבַיָבָשה:  9.טז(- )שמות יד טו ּוְבָקֵעהּו ְוָיֹבאּו ְבֵני יִּ

 המטה קרע את הים לא  – טשמות רבה כא 

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

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

 10. "ונטה את ידך ת מטךהרם א: "שנאמר ,אילולי המטה לא היה יכול לקרוע את הים

י: ְצַעק ֹמֶשה ֶאל ה' ֵלאֹמר ָמה ֶאֱעֶשה ָלָעם ַהֶזה עֹוד ְמַעט ּוְסָקֻלנִּ ְתָך   ַויִּ ְפֵני ָהָעם ְוַקח אִּ ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ֲעֹבר לִּ

יָת בֹו ֶאת  ַהְיֹאר ַקח ְבָיְדָך ְוָהָלְכָת: כִּ ְשָרֵאל ּוַמְטָך ֲאֶשר הִּ ְקֵני יִּ זִּ  11.ה(- ת יז דמו)ש מִּ

 מסכתא דויסע פרשה ו  -רבי ישמעאל בשלח מכילתא ד

הביא עשר מכות על המצריים במצרים ועשר על    , של פורענות הוא  12, המטה הזה של סנפירינון הוא  :אמרו

מפני התרעומת.    -  )שמות יז ה(   "ומטך אשר הכית בו את היאור "  : שנאמר  ,לפיכך ידעו שהוא של נסים  ,הים

 13. שם אני לפניך ,מקום שאתה מוצא רושם רגלי אדם  כל :ב"הקך שם, אמר לו ההנני עומד לפני

 
לוֹּ ְלַשַלח ֶאת ִיְשָרֵאל ֹלא ָיַדְעִתי ֶאת ה' ְוַגם ֶאת  ִיְשָרֵאל ֹלא ֲאשַ ז(. רק לאחר שהקשה את לבו ואמר: " " ֵלחַ ִמי ה' ֲאֶשר ֶאְשַמע ְבקֹּ

עת כנראה לא(, שגם חרטומי מצרים  , מבצעים משה ואהרון את אות המטה/נחש המכונה כאן תנין )ואת אות הצר ב(  שמות ה)
עשו. אך שים לב! על איזה מטה מדובר כאן? המטה של משה או המטה של אהרון? המטה שנהפך לנחש בסנה או מטה אחר, של 

 בפרשת וארא.  הנחש והמטהראה דברינו  אהרון, שנהפך כאן לתנין?
ר פן בולט במכות מצרים, אבל לא בכולן. כאן במכת דם, כך גם במכות צפרדע, שמות ח א: "המטה נוכח באו  8 ֶשה ֱאמֹּ אֶמר ה' ֶאל מֹּ ַויֹּ

ִרים ְוַעל  ָהֲאַגִמים ן ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ְבַמֶטָך ַעל ַהְנָהרֹּת ַעל ַהְיאֹּ ם, שמות ח  ", במכת כיניְוַהַעל ֶאת ַהְצַפְרְדִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים   ֶאל ַאֲהרֹּ
ן ְנֵטה ֶאת ַמְטָך ְוַהְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָהָיה ְלִכִנם ְבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: "יב ר ֶאל ַאֲהרֹּ ֶשה ֱאמֹּ אֶמר ה' ֶאל מֹּ מכה עליה אמרו החרטומים    –  'ַויֹּ

ֶשה ֶאת ַמֵטהּו ַעל ַהָשַמִים ט כג: "שמות ברד,  לפרעה: "אצבע אלהים היא", במכת  ", ובמכת  ַוַיְמֵטר ה' ָבָרד ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים...  ַוֵיט מֹּ
ֶשה ֶאת ַמֵטהּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים  יג: "  י  שמותהארבה,     ". מעניין לחקור מדוע במכות אלה ולאְורּוַח ַהָקִדים ָנָשא ֶאת ָהַאְרֶבה...  ַוֵיט מֹּ

תו המטה או שני מטות שונים? עניין זה, לא הספקנו  באחרות. אך שים לב שוב למטה אהרון מול מטה משה? האם היה זה או
שמדגיש שהיו כאן שני   אברבנאל שמות פרק זלחקור אודותיו והעלנו בחכתנו רק מיעוט פרשנים שנדרשים לו. ראה למשל פירוש  

 מטות שונים. 
עדיין חלק בנס הגדול של    ו בארץ מצרים, כלפי פרעה )ובעקיפין גם כלפי ישראל(, אך נותר לוהמטה סיים לכאורה את תפקיד   9

קריעת ים סוף עליו אמרו חכמים שהוא פי חמישה מכל מכות מצרים )אצבע מול כל היד, ראה הגדת פסח(. שוב חוזר השילוב של  
ו על הארץ כי אם על הים. ולהלן נראה שיש דעה הרמת היד או המטה ונטייתם כלפי מעלה או מטה, והפעם לא על השמים א

 ו/או היד כאן הייתה שונה ולא מפני מטה האלהים נס הים. במדרש שהנפת המטה 
יד טז: "אמר השם למשה הרם את מטך ובקע את הים טרם שיסעו, כי לא אמר לו שיכה הים, רק , שמות  ובאבן עזרא על הפסוק   10

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

נטל    ...   הכה על הים ונעשה לפניהם בקעהנטל משה את המטה ו: "אבות דרבי נתן נוסח א פרק לגקריעת ים סוף. ראה למשל  ב
בפרשת בשלח.   הרם את מטך ונטה את ידך בדברינו על כך עוד וכו' ".  ים ונעשה לפניהם גזרים גזרים משה את המטה והכה על ה

נגיע בסוף התורה(. נס קריעת ים סוף איננו רק "פי חמש" בכמות, אצבע מול  היד החזקה )אליה    ופועלתסולק המטה  אבל כאן, מ
אני גדול  ען: "יד. נס קריעת ים סוף הוא העמדת היד במקום המטה. האדם מול הטבע, הים שמסרב לכפוף עצמו לפני האדם וטו 

שמות רבה כא ו(, אבל כשהקב"ה מחזיק בימינו של משה, אז: "ראה הים וינוס".  " )ממך! שאני נבראתי בשלישי ואת נבראת בשישי
    ראו המדרשים על הפסוק: "מלפני אדון חולי ארץ" כגון מדרש תהלים קיד. לא מפני המטה.

ה את הצפרדעים, שהוציא את הכינים, שהמטיר ברד וניהג את הארבה, המטה שהפך לנחש או תנין, המטה שהפך מים לדם, שהעל  11
אותות ומופתים, אך הפעם של חיים למוצאיהם. מים    מוציא כעת מים מצור החלמיש והופך למטה של חיים. חוזר המטה לעשות 

 שהרי מן הצומח בא   מהם יצמח אולי גם המטה עצמו
, היא האבן שמסמלת  הראשונים והשניים  אבן קשה. היא האבן שממנה נעשו הלוחות  סנפיריון או סמפיריון, היינו עשוי מאבן ספיר.  12

גדות על המטה כדבר מופלא  צה לאבפרשת משפטים. כאן אנו מקבלים הצ  לבנת הספיראת השכינה ב"לבנת הספיר", ראה דברינו  
 ושמימי שנברא בין השמשות. נראה זאת להלן. כאן נמשיך בפשט ובמדרש 'הפשוט'. 

  : אמרו ישראלבני ישראל מתרעמים ומנסים את הקב"ה. זאת לאחר שכבר ניסו במים המרים ובמן. כפי שהמדרש ממשיך שם: "  13
לא   -ואם לאו   ,נעבדנו  –אם מספק לנו צרכנו  ...   לא נדע -ם לאו וא   ,ענד  – אם יש הוא רבון כל המעשים כשם שהוא רבון עלינו 

וכו' ". אין לזלזל ביציאה הקשה למדבר. עם כל השעבוד במצרים, היא ארץ מיושבת. סיפוק המים במדבר, הוצאת המים    נעבדגו
ֵמד ְלָפֶניָך  מהסלע, היא סוג של התגלות. לא בכדי מוזכר כאן הצור וחורב: " ֵרב ְוִהִכיָת ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמֶמנּו ַמִים    ָשםִהְנִני עֹּ ַעל ַהּצּור ְבחֹּ

,  וכו' ". לא חסרים מדרשים על 'התגלות' זו, בחורב ובצור שקדמה למתן תורה ולנקרת הצור של משה בפרשת כי תשא  ְוָשָתה ָהָעם 
לכל זה מורה הקב"ה למשה לקחת איתו את  הכנה . כבבחינת "אין מים אלא תורה", אבל כאן, מים כפשוטם: "שהכל נהיה בדברו"

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%A9-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a8%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%98%d7%9a-%d7%95%d7%a0%d7%98%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%99%d7%93%d7%9a
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%a8
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ם: ידִּ ְרפִּ ְשָרֵאל בִּ ם יִּ ָלֶחם עִּ י   ַוָיבֹא ֲעָמֵלק ַויִּ ָלֵחם ַבֲעָמֵלק ָמָחר ָאֹנכִּ ים ְוֵצא הִּ ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ְיהֹוֻשַע ְבַחר ָלנּו ֲאָנשִּ

ְבָעה ּוַמֵטה ָצב ַעל רֹאש ַהגִּ י: נִּ ים ְבָידִּ  14. (ט- ח)שמות יז   ָהֱאֹלהִּ

 עמלק במלחמת  – מסכתא דעמלק פרשה אמכילתא דרבי ישמעאל בשלח 

  ,במטה הזה הוצאת את ישראל ממצרים  ,בונו של עולםיר ב"ה:  אמר משה לפני הק  ."ומטה האלהים בידי"

נסים גבורות בשעה  במטה זה תעשה להם  ,במטה זה עשית להם נסים וגבורות ,במטה זה קרעת להם את הים

   15.זאתה

 שמות שונים למטה –פרשת בשלח ו ג, כ שמות רבה

ומטה האלהים  . דבר אחר: "יהי בידך לעולם :מטה זה בידי שאמר המקום 16:, אמר לו:ומטה האלהים בידי"

, ובזמן שעשיתי אני בו נסים נקרא על שמי,  "מטה אהרן"  :שנאמר  ,, כשעשה בו אהרן נסים נקרא על שמו"בידי

 17. "יםומטה האלה"  :שנאמר , בזמן שהקב"ה עושה נסים נקרא על שמוו

יא ֶאָחד לְ  יא ֶאָחד ַמֶטה ְלָנשִּ יֵאיֶהם ַמֶטה ְלָנשִּ ְתנּו ֵאָליו ָכל ְנשִּ ְשָרֵאל ַויִּ ֵבית ֲאֹבָתם ְשֵנים  ַוְיַדֵבר ֹמֶשה ֶאל ְבֵני יִּ

ְפֵני ה' ְבֹאֶהל הָ   ָעָשר ַמטֹות ּוַמֵטה ַאֲהֹרן ְבתֹוְך ַמטֹוָתם: ָמֳחָרת ַוָיבֹא ֹמֶשה    ֵעֻדת:ַוַיַנח ֹמֶשה ֶאת ַהַמֹטת לִּ י מִּ ַוְיהִּ

ים: ְגֹמל ְשֵקדִּ יץ ַויִּ י ַוֹיֵצא ֶפַרח ַוָיֵצץ צִּ ֵנה ָפַרח ַמֵטה ַאֲהֹרן ְלֵבית ֵלוִּ  18.כג(- )במדבר יז כא ֶאל ֹאֶהל ָהֵעדּות ְוהִּ

ַבְרֶתם אֶ   ֶאת ָהֵעָדה ַאָתה ְוַאֲהֹרןַקח ֶאת ַהַמֶטה ְוַהְקֵהל   יָך ְודִּ ם  ָאחִּ ל ַהֶסַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמיִּ

יָרם: יָת ֶאת ָהֵעָדה ְוֶאת ְבעִּ ְשקִּ ן ַהֶסַלע ְוהִּ ָּוהּו:  מִּ ְפֵני ה' ַכֲאֶשר צִּ לִּ ַקח ֹמֶשה ֶאת ַהַמֶטה מִּ לּו ֹמֶשה וְ   ַויִּ ַאֲהֹרן ַוַיְקהִּ

ם:ֶאל ְפֵני ַהָסַלע ַויֹאֶמר לָ   ֶאת ַהָקָהל יא ָלֶכם ָמיִּ ן ַהֶסַלע ַהֶזה נֹוצִּ ים ֲהמִּ ְמעּו ָנא ַהֹמרִּ ַוָיֶרם ֹמֶשה ֶאת ָידֹו ַוַיְך    ֶהם שִּ

יָרם: ים ַוֵתְשְת ָהֵעָדה ּוְבעִּ ם ַרבִּ ם ַוֵיְצאּו ַמיִּ  יא(- ר כ ח)במדב ֶאת ַהֶסַלע ְבַמֵטהּו ַפֲעָמיִּ

 היה חטא מי מריבהמה  – כלי יקר שמות יד טזפירוש 

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

וירם  "   :ושם נאמר  20. דהיינו, סלק את מטך ונטה את ידך וע"י זה באו לידי אמונה  19, "הרם את מטך"נאמר:  

 
יראו בני ישראל שהמטה איננו מזומן  למרות שבקריעת ים סוף כבר הושם המטה בצד, כאן הוא חוזר.  המטה שהיכה בו את היאור.  

זה  מוטיב    רק לפורענות, אלא גם למוצא מים חיים. יראו בני ישראל שבכל מקום בו נמצאים רגלי אדם, שם מצויה השכינה!
 . ו  מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי יזחובר גם לדמות פני האדם שבמרכבה, צריך עיון נפרד. ראה במקבילה בשמ

הנה האזכור השני של 'מטה האלהים', במלחמת עמלק. חוזר המטה לתפקידו לרדות ולשלוט, להכות את פרעה במצרים וכעת את    14
 עמלק במדבר. 

ְוָהָיה ַכֲאֶשר ָיִרים  במקרא המטה כמי ש"עשה מלחמה", רק ידי משה, ככתוב שם: "נזכר כך מבקש משה וכך חשב. אבל באמת, לא  15
ֶשה ָידוֹּ ְוָגַבר ִיְשָרֵאל ְוַכֲאֶשר ָיִניַח ָידוֹּ ְוָגַבר ֲעָמֵלק: ן ְוחּור תָ  מֹּ ֶשה ְכֵבִדים ַוִיְקחּו ֶאֶבן ַוָיִשימּו ַתְחָתיו ַוֵיֶשב ָעֶליָה ְוַאֲהרֹּ ּו ְבָיָדיו  ְמכִויֵדי מֹּ
א ַהָשֶמש ". וכבר אמרו חכמים גם על ידיים אלה: "וכי ידיו של משה עושות או שוברות  ִמֶזה ֶאָחד ּוִמֶזה ֶאָחד ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד בֹּ

ש  ַוַיֲחֹלש יְ מלחמה?" )מסכת ראש השנה פרק ג משנה ח(. האם המטה מושם בהדרגה בצד? המקרא מציין את החרב: " ַע ֶאת  הוֹּ
". ידיי אמונה של המנהיג, הסתכלות כלפי מעלה ושעבוד הלב של היושבים על הכלים, חרב של ממש  ֲעָמֵלק ְוֶאת ַעמוֹּ ְלִפי ָחֶרב

 בידי הלוחמים בהנהגתו של יהושע, הם שהביאו לניצחון על עמלק, אבל לא המטה. 
 משה ליהושע.  16
נותן מקום חשוב למטה    17 ת עמלק, או לפחות באופן שמשה חשב שתהיה המלחמה בעמלק. מה  במלחמגם מדרש שמות רבה 

שחשוב לנו במדרש זה הוא נושא המטה עצמו. עפ"י מדרש זה מדובר במטה אחד לאורך כל הדרך. פעם הוא נקרא מטה משה,  
 לעיל בעניין מטה משה ומטה אהרון. 8,  7פעם הוא נקרא מטה אהרון ופעם מטה האלהים. ראה הערות  

ל אהרון, בעקבות מחלוקת קרח, הוא אולי עניין אחר ובוודאי שראוי לדף בפני עצמו. ולעיל כבר הערנו על מטה אהרון זה ש  מטה  18
מול מטה משה במצרים אם הם אותו מטה או לא. אז אולי הם באמת מטות שונים ופה מגיעה הפריחה של מטה אהרון. לא מטה  

... אלא מטה של עץ שחוזר להיות מטה של חיים. וביחד    ח ג, תנחומארבה    ארבעים סאה )שמות  מאבן ספיר, לא מטה ששוקל
עם המטה שהיכה בסלע )בספיר?( מטה אחד שמוציא מים ומטה שני שפורח ומוציא ניצו, ציצו ופריו. בכך, מקדים מטה אהרון  

לוב ופירות )יומא כא  ים לבהפורח בתוך קודש הקדשים את התיאור האגדי שהעצים בבית המקדש היו עצי זהב אבל היו מוציא
ְוָיִציצּו ֵמִעיר ְכֵעֶשב  : "טז  תהלים עבע"ב ועוד(. ראה המדרשים על הפסוק ב  ן ִפְריוֹּ  ְיִהי ִפַסת ַבר ָבָאֶרץ ְברֹּאש ָהִרים ִיְרַעש ַכְלָבנוֹּ

 ".ָהָאֶרץ
 בקריעת ים סוף, שים לב שפירוש זה הוא על פרק יד בספר שמות.  19
על האמונה    בה' ובמשה עבדו" )שמות יד לא(.ויאמינו  הגדולה אשר עשה ה' במצרים ויראו העם את ה'    יד ה את    "וירא ישראל  20

 בפרשה זו.   שחורה אני ונאווהוכמו כן  אמונה שירה והסעהשיסודה בקריעת ים סוף: "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" ראה דברינו 
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 4מתוך    4עמ'  

 

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

 21יען לא האמנתם בי". " :כמו שנאמר ,שאמרו שבכוח המטה פעל הכול, למקומם. ובזה גרם מיעוט האמונה

 הפלאיהמטה  – פרקי דרבי אליעזר פרק מ 

י אֹוֵמר י ֵלוִּ ְבָרא ֵבין ַהְש   :ַרבִּ נִּ ה שֶּ ן, ְוָאָדם ְמָסרֹו ַלֲחנֹוְך, ַוֲחנֹוְך  22ָמשֹות, ַהַמטֶּ אשֹון ְבַגן ֵעדֶּ ְמַסר ְלָאָדם ָהרִּ  ְמָסרֹו  נִּ

ְצָחק ְמָסרֹו ְלַיֲעֹקב, ְוַיעֲ  ְצָחק, ְויִּ ם  ְלֹנַח, ְוֹנַח ְמָסרֹו ְלֵשם, ְוֵשם ְמָסרֹו ְלַאְבָרָהם, ְוַאְבָרָהם ְמָסרֹו ְליִּ ְצַריִּ ידֹו ְלמִּ ֹקב הֹורִּ

ַתן ְבַפלְ ּוְמסָ  ְשַלל ]נ"א: נלקח[ ָכל ֵביתֹו ְונִּ ֵמת יֹוֵסף נִּ ְתרֹו ]נ"א: פרעה[  רֹו ְליֹוֵסף ְבנֹו. ּוְכשֶּ ל ַפְרֹעה. ְוָהָיה יִּ ין שֶּ ֵטרִּ

בֹו, ּוְלָקח ר ָעָליו, ְוָחַמד אֹוָתם ְבלִּ ת ָהאֹותֹות ֲאשֶּ ה ְואֶּ ת ַהַמטֶּ ם, ְוָרָאה אֶּ ְצַריִּ ֵמי מִּ ָחד ֵמַחְרטֻּ יאֹו ּוְנָטעֹו ְבתֹוְך  אֶּ ֱהבִּ ֹו וֶּ

ה, ְולֹא   ת ַהַמטֶּ ְתרֹו. ְוָרָאה אֶּ ל יִּ ל  ַגן ֵביתֹו שֶּ ְכַנס ְלַגן ֵביתֹו שֶּ ה ְלֵביתֹו נִּ ָבא ֹמשֶּ ְקֹרב ֵאָליו עֹוד. ּוְכשֶּ ָהָיה ָאָדם ָיכֹול לִּ

ר ָעָליו, ְושָ  ת ָהאֹותֹות ֲאשֶּ ה ְוָקָרא אֶּ ת ַהַמטֶּ ְתרֹו, ְוָרָאה אֶּ יד  יִּ ה ָעתִּ ה ְוָאַמר זֶּ ת ֹמשֶּ ְתרֹו אֶּ ַלח ָידֹו ּוְלָקחֹו. ְוָרָאה יִּ

ְשָרֵא  ת יִּ ְגֹאל אֶּ ת  לִּ ת אֶּ בֶּ ה ָלשֶּ ל ֹמשֶּ ֱאַמר ]שמות ב, כא[ ַוּיֹואֶּ נֶּ ָשה, שֶּ תֹו ְלאִּ פֹוָרה בִּ ת צִּ יָכְך ָנַתן לֹו אֶּ ם, ְלפִּ ְצָריִּ מִּ ל מִּ

יש ְוגֹו'.   23ָהאִּ
 

יא עֹוד בְ  ְשָרֵאל ְכֹמֶשה ֲאשֶ ְולֹא ָקם ָנבִּ ים:יִּ ים ֶאל ָפנִּ ים    ר ְיָדעֹו ה' ָפנִּ ֲאֶשר ְשָלחֹו ה' ַלֲעשֹות  ְלָכל ָהֹאֹתת ְוַהמֹוְפתִּ

ם ְלַפְרֹעה ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ַאְרצֹו: ְצָריִּ ֵעיֵני ָכל  ּוְלֹכל ַהָיד ַהֲחָזָקה ּוְלֹכל ַהמֹוָרא ַהָגדֹול ֲאֶשר ָעָשה ֹמֶשה לְ   ְבֶאֶרץ מִּ

ְשָרֵאל:  24יב, סוף ספר התורה(. - )דברים לד י  יִּ

 שבת שלום 

 מחלקי המים 

ואשר מלווה את משה והעם לאורך כל    תטה בו נעשו האותואיזה הוא המששתי הגישות במדרש  נראה    מים אחרונים: 

והתפתחותו מאיש    מעמדו של משהל,  הגאולה ממצריםמופתי  השקפות עולם שונות באשר למהות  הדרך, מייצגות שתי  

   מקום להתגדר בו.  לשואבי המים. נשאיר  ואולי תהליך הגאולה כולו  ,האלהים   שי לא  מצרי ורועה צאן 

 

 

 
)שמות רבה כא עיל שבקריעת ים סוף לא השתתף המטה  מדרש שהבאנו לחיל ב כלי יקר שם במלואם, שהוא מתפירוש  ראה דברי    21

בפירוש, ולא על דרך  נצטווה משה , שם ט(. הדגש על עשיית הנס ללא המטה בקריעת ים סוף, מזמין את ההשוואה עם מי מריבה
גם אחרי שהושם בצד  עיל,  בצמאון העם למים ברפידים מופעל המטה, כפי שראינו ל לסלק את המטה ולפעול בלעדיו.  המדרש,  

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  
לדור  וכל זה  . וכל זה אחרי ארבעים שנה,  יתנו לו את האותות שנ  ההראשונה מול פרעה ורק בשנייה עש  ובהופעתעשה  שמשה  

פידים )אלה שתי הפעמים היחידות של הוצאת מים מהסלע בכל מסע בני ישראל במדבר, אם לא נחשיב  נו ברהבנים שלא התלונ
אה קשה ונוקבת. המעבר מ"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" ל"יען לא  וזו אכן השוו  (.באר מריםהיא    את הבאר המתגלגלת שבאגדה

ידוע למשה מקריעת ים סוף )לפי המדרש האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל". מה עוד שהרעיון שלא להיעזר במטה כבר היה  
  -  מהסלע ומאבן הספיר  עוד מי שמקשר בין קריעת ים סוף לחטא מי מריבה. והמאיר עינינו והמשקנו מים מצאנו  כמובן(. ולא  

 יבורך. 
מטה. ופי  ]הקשת[. והזיקים. והעננים. הבאר. והמן. וה  : עשרה דברים נבראו בין השמשות: " אבות דרבי נתן נוסח ב פרק לזראה    22

הארץ. ופי האתון. ומקלו של אהרן. והמערה. ויש אומרים אף קברו של משה רבינו. ואילו של אברהם אבינו. רבי נתן אומר אף  
 וכו' ".  והמכתב והלוחותכתב 

י  כי במקלי עברת  :מטה של יעקב, שנאמר  ?מטה עוזך ישלח ה' מציון. איזה מטה זה: "ילקוט שמעוני תהלים רמז תתסטראה גם    23
והוא המטה   .ומטה האלהים בידו  : והוא המטה שהיה ביד משה  .ומטך אשר בידך  :והוא המטה שהיה ביד יהודה  .את הירדן הזה

והוא המטה שהיה ביד כל מלך   .ויקח מקלו בידו  :והוא המטה שהיה ביד דוד, שנאמר  .וישלך אהרן את מטהו  :שהיה ביד אהרן
מטה עוזך ישלח    :, לכך נאמרבדי אלילים סר ביד מלך המשיח ובו עתיד לרדות את עוועתיד לימ .ומלך עד שחרב בית המקדש ונגנז

תו נהג משה לשאת ברעותו את צאן  ו ו אלא מטה הרועים הפשוט אשמטה משה הוא מטה האלהים איננכנגד הרעיון  ".  ה' מציון
את הדמות  מציב  אשר  , עומד מדרש זה  שהלך והתקדש עם הזמן והמעשים )כולל מוטיב סילוקו במצבים מסוימים(מטה    –  יתרו

לם, ברגע  שוזרת אותו לאורך כל הדורות, מבריאת העושזה  שנותנת האגדה למטה    ן והמסתורים הראשון  של מטה אדהפלאית  
הבריאה    מטה הרועים הפשוט במטהיתרו מתחלף  , בבית  עפ"י מדרש זה  האחרון של הבריאה בין השמשות, ועד ימות המשיח.

ְוֶאת ַהַמֶטה ַהֶזה ִתַקח ְבָיֶדָך ֲאֶשר ַתֲעֶשה : "יזד שמות , הפלאי ועדיין יצטרך מדרש זה להסביר את הפסוק החותם את מעמד הסנה
תבוֹּ ֶאת הָ  תֹּ  ". באיזה מטה נעשו האותות? אֹּ

שות בארץ  ה' לע  חות שנעשו במטה: אשר שלו תו אלו הא  -ופתים  ת והמ ות ולכל הא: "פסוק יא   תנאים לדברים פרק לדמדרש  ראה    24
". בחתימת התורה, בסיכום פועלו של בפני עצמה  -צו  בפני עצמה: לפרעה בפני עצמו: ולכל עבדיו בפני עצמן: ולכל אר  -מצרים  

ותו של משה ובסיכומה. ומי היא "היד החזקה"? ראה רש"י שם ששיבר חוזר המטה וחוזרת היד. המטה הוא בתחילת שליח  משה
 את הלוחות שהיו עשויים מאותו ספיר של המטה. יהושע יורשו נוטה בכידון )יהושע ח יח(. 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d

