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 5מתוך    1עמ'  

 

 למי האותות האלה 

י ַפְרֹעה ְפנֵּ ְך לִּ ת ְוָאַמְרָת ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַמְטָך ְוַהְשלֵּ אֹמר ְתנּו ָלֶכם מֹופֵּ ֶכם ַפְרֹעה לֵּ ר ֲאלֵּ י ְיַדבֵּ ין:  כִּ י ְלַתנִּ ַוָיבֹא    ְיהִּ

ָּוה   צִּ ַכֲאֶשר  ן  כֵּ ַוַיֲעׂשּו  ַפְרֹעה  ְוַאֲהֹרן ֶאל  ַאֲהֹרן אֶ   ה'ֹמֶשה  ְך  יןַוַיְשלֵּ ְלַתנִּ י  ַוְיהִּ ֲעָבָדיו  י  ְפנֵּ ְולִּ ַפְרֹעה  י  ְפנֵּ לִּ הּו   : ת ַמטֵּ

 1. י(- ז ט)שמות  

ָליו ה' ַמה ֶזה ְבָיֶדָך ַויֹאֶמר ַמֶטה: ָפָניו:  ַויֹאֶמר אֵּ י ְלָנָחש ַוָיָנס ֹמֶשה מִּ הּו ַאְרָצה ַוְיהִּ יכֵּ הּו ַאְרָצה ַוַיְשלִּ יכֵּ  ַויֹאֶמר ַהְשלִּ

י ְלַמֶטה ְבַכפֹו:ַויֹאֶמר ה' ֶאל מֹ  ְשַלח ָידֹו ַוַיֲחֶזק בֹו ַוְיהִּ ְזָנבֹו ַויִּ ֶליָך ה'    ֶשה ְשַלח ָיְדָך ֶוֱאֹחז בִּ ְרָאה אֵּ י נִּ ינּו כִּ ְלַמַען ַיֲאמִּ

י ַאְבָרָהם אֱ  י ֲאֹבָתם ֱאֹלהֵּ י ַיֲעֹקבֱאֹלהֵּ אֹלהֵּ ְצָחק וֵּ י יִּ  2(. ה- ד ב)שמות   :ֹלהֵּ

ק  ֶאל ֹמֶשה ְבלֶ   ה'ַויֹאֶמר   י ֲאַחזֵּ י ַפְרֹעה ַוֲאנִּ ְפנֵּ יָתם לִּ י ְבָיֶדָך ַוֲעׂשִּ ים ֲאֶשר ַׂשְמתִּ ה ָכל ַהֹמְפתִּ ְצַרְיָמה ְראֵּ ְכְתָך ָלשּוב מִּ

בֹו ְולֹא ְיַשַלח ֶאת ָהָעם:  3(. אד כ)שמות   ֶאת לִּ

ֶבר   ים ֲאֶשר דִּ ת ָכל ַהְדָברִּ ר ַאֲהֹרן אֵּ י ָהָעם:ֶאל ֹמֶשה ַוַיַעׂש ָהאֹ   ה'ַוְיַדבֵּ ינֵּ י ָפַקד    ֹתת ְלעֵּ ְשְמעּו כִּ ן ָהָעם ַויִּ  ה'ַוַיֲאמֵּ

ל  ְׂשָראֵּ י יִּ ל ַשַלח ֶאת ַעמִּ   ה'ְוַאַחר ָבאּו ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ַויֹאְמרּו ֶאל ַפְרֹעה ֹכה ָאַמר  ...    ֶאת ְבנֵּ ְׂשָראֵּ י יִּ י  ֱאֹלהֵּ י ְוָיֹחּגּו לִּ

ְדָבר  4(.הסוף פרק ד תחילת פרק  )שמות   :ַבמִּ

 , לבני ישראל ולפרעה )עונש( למשה אותות  – סימן יבשמות רבה פרשה ג 

  הקב"ה   .אותה שעה דבר משה שלא כהוגן  - )שמות ד א(    ולא ישמעו בקולי"   ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי "

  "ה הקבמיד השיבו  ולא ישמעו בקולי"!    והן לא יאמינו לי "  :והוא אמר  " )שם ג יח(ושמעו לקולך "  :אמר לו

 אמר:   –"  ויאמר ה' אליו מזה בידך ויאמר מטה "  :מה כתיב אחריוראה    5. תות לפי דבריובשיטתו נתן לו או 

  :שנאמר  , מאמינים  .שאתה מוציא שם רע על בני הם מאמינים בני מאמינים  ,ה שבידך אתה צריך ללקותז  מ  

א לשון  עשה הנחש שהוצימשה מתפש    6. (ו  )בראשית טו"    והאמין בה'"  :שנאמר  , , בני מאמינים"ויאמן העם "

 
,  אחד בדרך, ראה רש"י שמות ה א(  בפגישה הראשונה של משה ואהרון עם פרעה )הזקנים שליוו אותם בהתחלה, נשמטו אחד  1

"שלח את עמי ויחוגו לי במדבר"   מנו:הם פשוט תובעים משום מופת.  לפניו  אין הם עושים    פגישה עליה קראנו בשבת שעברה,
לאחר שבני ישראל באו בתלונות למשה ,  רק כאן, בהופעתם השנייה לפני פרעה, לאחר שהכביד את עולו".  אלוהי העבריםבשם "

ט ֲאֶשר ִהב  ֵיֶרא ה' ֲעֵליֶכם ו  ואהרון: " פֹּ ֶתם ֶאת ֵריֵחנִיש  ה ּוּוַאש  עֹּ ֵעיֵני ַפר  ֵגנּו ב  ָהר  ָיָדם ל  ֵעיֵני ֲעָבָדיו ָלֶתת ֶחֶרב ב  משה מצדו  לאחר שו", ב 
ָתִני:"פני הקב"ה:  קובל ב ַלח  ָתה ָלָעם ַהֶזה ָלָמה ֶזה ש  ֶמָך    ָלָמה ֲהֵרעֹּ ַדֵבר ִבש  ה ל  עֹּ תָ ּוֵמָאז ָבאִתי ֶאל ַפר  ַהֵצל ֹלא ִהַצל    ֵהַרע ָלָעם ַהֶזה ו 
  ובעקבותיהם מכות מצרים רעה  פלפני  המופתים  רק כאן, נעשים האותות ו  ,(יןאותם הנתונים תחת הבנ)ראה דברינו    "ֶמָךֶאת עַ 

 שנמשכים לתוך פרשת בא הסמוכה. 
במעמד הסנה, כאשר משה מסרב לשליחות פעם אחר  אותות הוא  הור הראשון של  האזכ סדר הדברים.    הבין אתוננסה לנלך אחורה    2

בראש  האותות  נים  תשם ני.  "פקוד יפקוד"(בשורת  יע רגע הפקידה )פעם ומפקפק בכך שבני ישראל ישמעו בקולו ויאמינו שהג
יותר לגרובשלמשה  לגרום לבני ישראל להאמין בהיינו  ,  'למטרות פנים' ובראשונה   להאמין שבני ישראל    ום למשהיחותו, נכון 

 יזיון הסנה(.  לקבל על עצמו את השליחות )ואולי גם לשכנע את משה עצמו באמיתות חסופית יאמינו בו ולשכנע אותו 
ָיֶדָך ֲאֶשר  ַקח ב  ֶזה תִ הַ   הטֶ מַ הַ   תאֶ ו  לקחת איתו את המטה "מזכיר לו  הקב"ה  .  ממדין למצרים ה  ש של מצאתו  תחנה שנייה היא ב  3

ת תֹּ מתבשר משה שהאותות והמופתים    ובדרך  .)פסוק כ(  "מטה האלהים"  כבר מכונהמטה שכעת  ,  )פסוק יז(  "ַתֲעֶשה בוֹּ ֶאת ָהאֹּ
שור בחזקת לבו ואי נכונותו לשלח את העם. הדברים רמוזים כבר בפרק  בר קדוה גם לפרעהנם מיועדים רק לבני ישראל, אלא אי
ָיד ֲחָזקָ תוב שם: "הסנה, ככ , במעמד ג ֹלא ב  ַרִים ַלֲהֹלְך ו  ֶכם ֶמֶלְך ִמצ  ִתי ִכי ֹלא ִיֵתן ֶאת  ִהכֵ   ה:ַוֲאִני ָיַדע  ִתי ֶאת ָיִדי ו  ָשַלח  ַרִים  ו  יִתי ֶאת ִמצ 

ל   ל ִנפ  כֹּ ַתי ֲאשֶ ב  ֶכם  ר ֶאֱעֶשהאֹּ ַשַלח ֶאת  ַאֲחֵרי ֵכן י  בוֹּ ו  ִקר  ני ישראל. אבל שם מדובר ב"נפלאותי" מתן האותות לבזאת עוד לפני  כל  ", וב 
  עמי". ובפשטות,   התביעה: "שלח אתלחזק את  "ה שלחו וולא במופת שמשה צריך לעשות על מנת, כך נראה, להוכיח לפרעה שהקב

 ל בני ישראל, ככתוב: "אשר שמתי בידך".    נתן למשה בשבי אותות שהקב"ההמדובר באותם 
הדרשנים ומפרשי המקרא נחלקו  .  שהגיעה עת הפקידה  אכן מאמינים, והם  לפני בני ישראל  תותות האעשייתחנה שלישית היא    4

ואהרון למפגש   בעקבות "ויאמן העם" הולכים משהעכ"פ,  המשך.ועל כך נראה ב משה לפני בני ישראלעשה   תלו אותויאבשאלה 
ִתי ִכי ֹלא ִיֵתן  למשה בסנה: "מראש  שנאמר  י  פרעה מסרב להם כפו  ,שבו כאמור אין אותות ומופתים   , הראשון עם פרעה ַוֲאִני ָיַדע 

יָ  ֹלא ב  ו  ַלֲהֹלְך  ַרִים  ֶמֶלְך ִמצ  ֶכם  ֲחָזָקהֶאת  פרשים  מ ופתים נראה חשוב ביותר ולא ראינו מי מהו ומאות  )מפגש ראשון זה ללא  ."ד 
ִתי ֶאת ָיִדי ו  : "הדברים בסנה אמנם נאמרהמשך  . במתעכב עליו(  ָשַלח  ַרִים ב  ו  ַאֲחֵרי ֵכן  ִהֵכיִתי ֶאת ִמצ  בוֹּ ו  ִקר  ַתי ֲאֶשר ֶאֱעֶשה ב  אֹּ ל  ל ִנפ  כֹּ
ֶכם ַשַלח ֶאת  ויחסכו  לשלוח  סכים  י ילאו ו  ,רק אם יבקש)תחילה  ם לפני פרעה  המופתי   לעשיית  וימתין  ,לא מתקיים מידאך זה  ",  י 

נשוב כעת לקרוא את המקור הראשון  .  ישראללמשה בשביל בני    אותות שהקב"ה נתן ה  , בפשטות  ,אלה הם . מופתים  מכות?(ממנו ה
ם. סדר העניינים הוא  ומשלים את מהלך הענייני  , התחנה הרביעית או החמישית,שהבאנו שהוא אחרון לסדר המקראות הנ"ל

    ז למי האותות האלה?א תווך. התחלה וב ומשה ב עה, בני ישראל ושוב פר  –פרעה   –  לבני ישראורה ברור: לכא
, כפי שביקשו וקבלו גדעון, חזקיהו, אליהו ואחרים וכפי שהתורה עצמה אומרת בפרשת הנביא  משה מקבל את האותות שביקש  5

אבל המילה "בשיטתו" מרמזת למשהו  בפרשת ראה(.    דברינו בנושא זה)ראה  אות או מופת".    )דברים יג, פרשת ראה(: "ונתן אליך
 . אחר כפי שנראה בהמשך

נאמרו  6 לאברהם שהרבה שבחים  כמובן  ומהימן:  עליו  הכוונה  נאמן  בבז,  איתן,  אליו  שנגלה  במחזה  טו  ראש  כות שהאמין  פרק 
יו בגלות מצרים. וכאן, בשליחות  צאצאאל "במה אדע כי אירשנה" ועל פקפוק אמונה קטן זה נענשו  אבל מיד אח"כ ש  בבראשית.

 הפוך על הפוך על הפוך.     .פקפק לרגע באמונתם של צאצאי אברהם בשליחותולהוצאת בני ישראל ממצרים, נענש משה על ש

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%94%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9f
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9f
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9f
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%AA
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 5מתוך    2עמ'  

 

  )בראשית ג "  והייתם כאלהים  כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם  כי יודע אלהים"  :שנאמר  ,הרע על בוראו

ויאמר השליכהו ארצה וישליכהו ארצה ויהי  "  :ראה מה כתיב  .כך זה עתיד ללקות  ,כשם שלקה הנחש  7.(ה

 8. של זהעשית מעשה  :כלומר  ,לפי שעשה מעשה נחש לכך הראה לו את הנחש -"  לנחש

שאין נחש ממית אלא החטא    .לא היה נס  ,לו לא חטאישא   .לפי שחטא בדבריו  ? , למה נס"ניווינס משה מפ"

 9. ממית, כמו שכתוב במעשה ר' חנינא בן דוסא

אלא מה אות היה    ,, והרי אמרנו למה היה הנחש כנגד משה"ויאמר ה' אל משה שלח נא ידך ואחוז בזנבו"

אליעזר  10? בכך  לישראל  לנחש  : א"ר  המטה  נהפך  נחש  ,לכך  שנקרא  פרעה  הגדול"  :שנאמר  , כנגד  "  התנים 

 11. לפי שהיה נושך את ישראל  -... והרג את התנין" )ישעיהו כז א(    על לויתן נחש בריח "  :מרו, וא (ג  )יחזקאל כט 

מה המטה    .ה כעץש  ע  וסוף הדברים הוא י    , עתיד אתה להכותו במטה  ,ראית פרעה שהוא כנחש  : הקב"האמר לו  

לך עשה    -"  למען יאמינו כי נראה אליך ה'". " שלח ידך ואחוז בזנבו. זהו שכתוב: "שךכך הוא לא י ,נו נושךאי

 12. להם אות זה כדי שיאמינו שאני נראה אליך

  והדם למשה הצרעתאות  – סימן יג שם שמות רבההמשך 

הלשין  מה הנחש כש  :אמר לו  -שמות ד ו(  מצורעת כשלג" )... והנה ידו    ויאמר ה' לו עוד הבא נא ידך בחיקך "

לפי שדרכן של לשון הרע לומר    ?ולמה הכניסה בחיקו  .אף אתה ראוי ללקות בצרעת  13...   עתאותו בצר  הכיתי 

 14...  לקח את שלו על שהלשין... בסתר 
 

חד שאם  ש אמר שמהעץ הזה אכל אלהים כשברא את העולם והוא מפ לגבי לשון הרע של הנחש, ראה בראשית רבה יט ד, שהנח  7
 "שכל איש ואיש שונא בן אומנותו".  :האדם יאכל ממנו יוכל גם הוא לברוא עולמות כמותו

והן לא  :  ד בכשרים לוקה בגופו, דכתיבאמר ריש לקיש: החוש"א: "צז ע  שבתהביקורת הקשה על משה במקבילה בגמרא    גם   ראה  8
. אמר לו: הן מאמינים בני מנים(י)וגלוי לפני הקב"ה שישראל מה  ריך הוא דמהימני ישראל ', וגליא קמי קודשא ביאמינו לי וגו

הן מאמינ אין סופך להאמין.  בני מאמינים:  דכתיב  –ים  מאמינים, ואתה  אין סופך להאמין  בה'.    ןוהאמי:  ויאמן העם,    –אתה 
תחילת  ב נושא האמונה )האמון של משה בבני ישראל שהם יאמינו(  של  ול  פכהרי לנו קישור    . "  יען לא האמנתם בי וגו' :  שנאמר

 . חטא מי מריבה: סופהלקראת של אמונה אירוע שליחותו של משה עם 
חש השחור שאף שאינו ארסי הוא  ד ומסביר שמדובר כנראה בנוָ ר  "א על הערוד )שטיינזלץ מנקד עַ ברכות לג עא  ראה הסיפור בגמר   9

מעשה במקום אחד שהיה ערוד והיה מזיק את הבריות,  הירושלמי ברבר( שהזיק ונטרלו ר' חנינא בן דוסא: "מסוכן. ונקרא בתלמוד  
פי החור, יצא ונשכו ומת    לאו לי את חורו! הראוהו את חורו, נתן עקבו עבאו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא. אמר להם: הר

אמרו: אוי    ראו בני, אין ערוד ממית אלא החטא ממית. באותה שעה  ו ערוד. נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש. אמר להם:אות 
הנחושת שעשה    כאן הוא דווקא לנחשאבל הרמז המעניין    ."לו לאדם שפגע בו ערוד ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא 

ת.  בפרשת חוק נחושתןוכן   נחש הנחושתפר בספר במדבר פרק כא. ראה דברינו  חשים נשכו את העם במדבר כמסונמשה כאשר ה
  של   ידיו  וכי  -(  יז  שמות)  ישראל  וגבר  ידו  משה  ירים  כאשר  והיהשנה ח: "במסכת ראש השנה פרק ג משם הבאנו את דברי המשנה  

  לאביהם לבם את ומשעבדין מעלה פיכל מסתכלים ישראל שהיו זמן כל ,לך לומר אלא ?מלחמה שוברות או מלחמה עושות משה
  אותו  וראה  הנשוך  כל  והיה  נס  על  אותו  ושים  שרף  לך  עשה  :אומר   אתה  בדבר  כיוצא  . נופלין  היו  ,לאו   ואם  .מתגברים  והי   שבשמים

  שבשמים   לאביהן  לבם  את  ומשעבדין  מעלה  כלפי  מסתכלין  שישראל  בזמן  אלא  ?מחיה  נחש  או  ממית   נחש  וכי  -  (  ח  כא  במדבר)  וחי
של    אירוע לקראת סופהשליחותו של משה עם    קישור שני של אות בתחילת   הרי לנו  ".קיםנימוֹּ   היו   לאו  ואם  מתרפאים   היו

ראה גם דברינו  בפרשת חוקת.    נחושתןוכן    נחש הנחושתבדברינו    כאמור  הנחושת שמשה עשה, עליו הרחבנו: נחש  שליחותו
 שמנסה להסביר קשר זה.  הבודדים שמצאנו  המפרשים שר שם שהוא מא, בפרט פירוש רבי בחיי בן בפרשת וארא  והמטה הנחש

יה לקח ומוסר למשה, אבל עדיין המטרה הייתה לעשות את האות הזה גם לבני  ההסברנו מה בנס הנחש    שן,, אומר הדרעד כאן  10
 לגביהם?והמסר ישראל, מה המטרה 

ָני  זקאל כט ג: "חשתנין הוא נחש. בי  ראה שני הפסוקים בהרחבה, שמהם לומד הדרשן  11 ָת כֹּה ָאַמר ֲאדֹּ ָאַמר  ה ִני ָעֶליָך ַפר  ִהנ    ה'ַדֵבר ו  עֹּ
ִרי ַוֲאִני ֲעִשיִתִני אֹּ ָריו ֲאֶשר ָאַמר ִלי י  אֹּ ְך י  תוֹּ ל ָהרֵֹּבץ ב  ַרִים ַהַתִנים ַהָגדוֹּ ד א: "כז  ". ובישעיהוֶמֶלְך ִמצ  קֹּ ם ַההּוא ִיפ  חַ  ה'ַבּיוֹּ בוֹּ ַהָקָשה ב  ר 

עַ ו   ָיָתן ָנָחש ָבִרַח ו  ַהֲחָזָקה ַעל ִלו  ָלה ו  דוֹּ ָיָתן ָנָחשַהג  ָהַרג ֶאת ַהַתִנין ֲאֶשר ַבָּיםל ִלו  ן ו   ".  ֲעַקָלתוֹּ
אם במהלך הדרשה נראה היה שהדרשן שכח את השאלה בה פתח: מה אות היה לישראל בכך? ועבר לדון על האות לפרעה, בא    12

, את המעצמה  הרובץ בתוך יאוריו היה בשביל בני ישראל, שיאמינו שניתן להכניע את התנין הגדול    הום ואומר לנו שכל זהסי
אמונה של בני ישראל שהקב"ה שלח שליח להצילם, שעליה נענש משה שאמר "והם לא  להבדל בין ההגדולה מצרים. שים לב  

ן היה צריך אות גם לבני ישראל. אז אולי התוכחה  כשעליה    ,צאת ממצרים יאמינו לי", ובין האמונה שניתן להכניע את פרעה ול 
'יוסיף לקח', והמטרה העיקרית באותות היא בכל זאת בני ישראל. וגם האות לפרעה לא נעלם.    או   נה 'ועוד קאמר'למשה היא בבחי

פרעה    ל נבאים עמתוישעיהו התנין של פרשתנו, דרך הפסוקים ביחזקאל  וההנחש של פרשת שמות  עושה בין  שהדרשן  החיבור  
ך אות הנחש בין פרעה למשה. הסמל למשה הוא  לב במדרש זה להיפוומצרים, אומר שיש כאן אות ברור גם לפרעה. עוד יש לשים  

סמל ללשון הרע  גם    –  , חלקלק, מתפתל ומסוכןהמטה שנהפך לנחש, דבר ישר ופשוט, מטה הרועים, שנהפך לנחש, לאויב הרועים 
למטה. התנין החי השליט הגדול,  )חזרה(  כיוון הוא בדיוק ההפך, הנחש שנהפך  רעה הפאצל  אבל  שאמר משה על בני ישראל.  

, כאשר זנב הנחש נהפך ביד משהשלו  ט ולא יכול יותר להזיק לאיש. וכמובן, האחיזה  לבר דומם ופשוט ששוב אינו שונהפך לדש
 שת וארא בפר הנחש והמטהראה שוב דברינו  .לראש המטה

   .(נא )ויקרא יג" צרעת ממארת" , עם " )בראשית ג יד(ארור אתהצרעת הנחש מבוססת על דרשה המחברת שני פסוקים: " 13
ואף היא מתקשרת עם   )דלגנו על חלק מהמדרש שמכיל מילים מאד קשות( קורת קשה על משהי אם לא די לנו בנחש, הנה עוד ב 14

יצעק  וים רבה ו יג : "ראה מדרש דברצרתו הוא.  -ם אחותו שמזכירה לו את צרעתומריצרת  -חותו באירוע של צרעת ך שלישהמ
משל למה הדבר דומה? לגבור שהיה הקולר בצוארו. נפנה מאותו הקולר. לאחר ימים ראה הקולר נתון בצוארו של    -  משה אל ה'

ה צער הוא נתון! כך היה הקולר בצוארי  אתם יודעים )אני יודע( באיז  ן: אי האחר. התחיל צווח. אמרו לו: מה לך צווח? אמר ל
ה צער הוא נתון! כך היה משה צווח. אמר לו הקב"ה: מה לך צווח? אמר לפניו: רבש"ע, אני יודע באיזה צער היא  ואני יודע באיז

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A0%D7%97%D7%A9-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%AA
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%AA%D7%9F
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A0%D7%97%D7%A9-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%AA
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%AA%D7%9F
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%A0%D7%97%D7%A9-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%94


 ג תשע" ת האלה , למי האותו ואראפרשת 

 5מתוך    3עמ'  

 

המים    םעתידי  ,ראלל ישע , רמז לו שע"י דבר שיאמר  ... והיו לדם ביבשת" )שמות ד ט(  ולקחת ממימי היאור"

,  (כ  )תהלים עח"  הן הכה צור ויזובו מים"  מר:שנא  , אהכה הסלע והוצי  ...  םלהפוך לדם והוא ילקה על ידיה

בשני האותות    .לה הוציא דם ולבסוף מיםישבתח  ,יםי ולכך הכה הסלע פעמ...  אלא לשון דם    "ויזובו "ואין  

ר לכמות שהיה לפי שלא רצה למחול למשה  זאבל אות הדם לא ח  ,הראשונים את מוצא שחזרו לכמות שהיו

   15. מיםעל חטא ה

 16לפרעה במטהמופתים הציווי על  – סימן וה ה שמות רבה פרש

וכי על    -לשוב מצרימה ראה כל המופתים אשר שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה"  ויאמר ה' אל משה בלכתך  "

לעשות אלא    הקב"ה  אמר לו   ם לאנסי  םא אותו והל  ,אם תאמר על הנחש והצרעת והדם  ?איזה מופת אמר

  "?המופתים אשר שמתי בידךכל  "אלא מהו    .י פרעהלא מצינו שעשה משה אותן האותות לפנ  ,ועוד  ! לישראל

אלו    :הקב"האמר לו    .שהיה כתוב עליו נוטריקון דצ"ך עד"ש באח"ב   .זה המטה שהיו כתובין עליו י' מכות

 17. די המטה הזהעשה אותם לפני פרעה על י  ,המכות אשר שמתי בידך

 18לבני ישראל אך האמונה בפקידה אותות  – סימן יגשמות רבה פרשה ה 

  20". ושמעו לקולך"  :ה"עשו כמו שאמר הקב   -"  ויאמן העם"  19. עלהמל מה שאמור    – "  ויעש האותות לעיני העם "

ינו ולא  על השמועה האמ  - את בני ישראל"  וישמעו כי פקד ה'"  :אלא !לא  ? יכול לא האמינו עד שראו האותות

שיעקב מסר    ;שכך היה מסורת בידם מיעקב  .על סימן הפקידה שאמר להם  ?ובמה האמינו  .ראיית האותותעל  

וכך אמר    21. ן יעקב מסר את הסוד לסרח בתו ועדיין היתה היא קיימתף ויוסף לאחיו ואשר באת הסוד ליוס

פקוד  "  :ה ואמרכיון שבא מש  .הוא גואל של אמת  " פקוד פקדתי אתכם"  :א ויאמר לבניו כל גואל שיב  :לה

י ישראל  כי פקד ה' את בנ. זהו שכתוב: " כי שמעו הפקידה ?במה האמינו".  ויאמן העם"  :מיד ",פקדתי אתכם 

 22על כי ראה את עניים.   -" וישתחוו"על הפקידה,  -" ויקדו ". "ניים ויקדו וישתחוו את ע  וכי ראה 

 
אל נא רפא נא  ראה דברינו    ות ד ו(. " )שמגנתונה, שאני זכור השלשלת שהיתה ידי לתוכה. מנין? שנאמר: והנה ידו מצורעת כשל

 . מוטיב הצרעת והריפוי  – של תחילת שליחותו של משה עם המשכהלישי בפרשת בהעלותך. והרי לנו הקישור הש לה
דרך  אות הדם,  לעיל, אלא דרך    8ה  , אך הפעם לא דרך חוסר האמונה, כפי שראינו בהערמריבהנו לקישור הראשון של חטא מי  חזר  15

)ראה בדברינו בארה של מרים מי הוא    !!במטה!( יוצא דם במקום מיםמדרש האומר שבפעם הראשונה שמשה מכה על הסלע )
יאור. נשמח  בה ובחוהדברים דורשים הרכל שלושת האותות של משה קשורים באותות בהמשך דרכו כמנהיג  .  הסלע שהכה משה!(

 י המים. שואבלהוסיף לקח ושמועה טובה מ
גיעים לתחנה השנייה בה משה מצטווה לקחת איתו את המטה "אשר תעשה בו את האותות"  אנחנו נשארים עם שמות רבה, ומ  16

 לעיל(.   3הערה וכן לעשות את "כל המופתים אשר שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה" ) 
רק לפסוק  המדרש מתייחס  ביד ולא במטה, כגון מכת דם, צפרדע ועוד.    אותן מכות שמשה עשה  תם אחרים מדגישים א ומדרשי  17

של עשיית המופתים, אשר מיועדים לפרעה, ויוצר הבחנה ברורה בינם ובין האותות המיועדים לבני ישראל. המטה שנהפך לנחש  
ואת המטה  , דברינו  )ראה מלבי"ם וארא ז טו  הרוןא  שה ופעם מטההוא המטה שעליו חקוקים עשר המכות, שנקרא פעם מטה מ

ידים שונים בתכלית. מדרש זה משתייך לקבוצת מדרשים  שני תפק ו, אלא שיש ל("מטה האלהים"איך גם נהפך ל,  הזה תיקח בידך
ם( שמחדדים לא רק את ההבחנה בין האותות לבני ישראל והמופתים לפרעה, אלא גם בין  ופרשנים )שלא הספקנו להעמיק בה

עת  צרעת שלדהוכמובן אות  המטה שנהפך לנחש ובין המטה שנהפך לתנין, בין אות הדם לבני ישראל ובין מכת הדם למצרים,  
 . במהות קודים שוניםכולם לא נעשה לפני פרעה. אותות לחוד ומופתים ונפלאות לחוד. אותו מטה, אבל בתפ

 לעיל(. 4 הערה) של עשיית האותות לעיני העםלישית לתחנה השגיעים שמות רבה, ומממשיכים עם אנחנו  18
מהנחש    -ת  ות וויעש האסוק: "על הפחזקוני  מו שמפרש  כ,  למשה בסנההאותות שהקב"ה הראה    תכל שלוש את  בפשטות,  היינו,    19

ויעש  )שם גם לא תהיה הצרעת(: "ש שאין אלה עדיין האותות לפרעה  שמדגיעל הפסוק  אבן עזרא ראה גם פירוש    ."ומידו ומהמים
הפך את מימי  וי לתנין,  יהכי פעם אחרת השליך אהרן את מטהו ו   .המטה ואות היד ולקח מים מהיאור והיו לדם ביבשת   -האותות  

 ". היאור לדם
....", היינו שאמונת העם לא הייתה    ולדעת מקצת מהפרשנים התקיים שם גם מה שהקב"ה אומר למשה: "והיה אם לא יאמינו  20

ואם היו עוד מקצת ישראל שלא יאמינו באות    -והיה  הפעם על שמות ד ט: "אבן עזרא  כ"כ מיידית, אלא בהדרגה. ראה שוב  
  ,והיו לדם ביבשת   :יעש האותות לעיני העם )שמות ד ל(. וזה האות השלישי שהואהשלישי ויאמינו, וכתיב ו  . תעשה האותהאחרון
לה האמינו ע"י שני האותות  ישהגם שתחשם: "מלבי"ם  ". ומוסיף פירוש  ק מהמכה הראשונה בעשר המכות העתידה להיותהוא חל
עה הכביד עליהם העבודה חזרו ולא  אחר שבא אל פרעה ופר,  ום ק כל ממ .העם  ויעש האותות לעיני העם ויאמן   ל זה אמר:לבד וע

ר, בזה הראה להם המכה הראשונה שיביא על  וואז ולקחת ממימי היא   .וח)ו ט( ולא שמעו אל משה מקוצר ר  ו שכתובהאמינו כמ
ישראל ובין    האותות לעם  ". המשותף לשניהם הוא אות הדם שמקשר בין המים לדם שאז התחילו להאמין שניתמצרים שיהפכו  
   המכות לפרעה.

ארץ  ה ב קבורבדברינו  גם  בקצרה    הדף מיוחד בפרשת פנחס והזכרנו  הקדשנו לההדמות המופלאה ש  שרח בת אשרזו סרח או    21
 בפרשת ויחי.  ישראל

יעקב    את, הופך את התמונה ומתאר  בראשית אות קפה  -מדנו )מאן( ילקוט תלמוד תורה  מדרש ילראה איך מדרש מאוחר יותר,    22
השליך מקל לפניהם ונעשה כאלה: "  תהאותות לעיני בניו ומצווה אותם להאמין רק למי שיבוא ויעשה אותו  ני מותו עושה אתפלש

: יודע אני שמצרים  מר להםו ונעשית כבשרו. א נחש, ואחז בו ונעשה מקל, הוציא ידו לפניהם ונעשית כשלג, חזר והכניסה לחיק
וכשבא משה ועשה לישראל אותן  ...    הגיע זמן, אל תאמינו בו  אתכם ויאמר לכם:   א אדם ויטעה ומשעבדים אתכם, ראו שאם יב

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90-%D7%9C-%D7%A0%D7%90-%D7%A8%D7%A4%D7%90-%D7%A0%D7%90-%D7%9C%D7%941
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90-%D7%9C-%D7%A0%D7%90-%D7%A8%D7%A4%D7%90-%D7%A0%D7%90-%D7%9C%D7%941
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%94-%d7%94%d7%96%d7%94-%d7%aa%d7%a7%d7%97-%d7%91%d7%99%d7%93%d7%9a
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%94-%d7%94%d7%96%d7%94-%d7%aa%d7%a7%d7%97-%d7%91%d7%99%d7%93%d7%9a
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%a8%d7%97-%d7%91%d7%aa-%d7%90%d7%a9%d7%a8
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
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 לשראהנחש והמטה הוא לבני יאות  –שמות ד ב פירוש כלי יקר 

  ר בזה כי אות ראשון מורה על ישראל שהיו מתחילה בימי האבות בקומתם ובשררתם כמטהאלי לומ והקרוב 

לה בקומה זקופה  כמו שהנחש הלך מתחי  .ואחר כך בחטאם נעשו לנחש...  זה העומד זקוף ומורה על השררה  

חילה בקומה  תישראל היו    ועל ידי שסיפר לשון הרע בבוראו )שמות רבה ג יב( הושפל מלא קומתו ארצה, כך 

ו כעפר לדוש עם חמת זוחלי  על כן נעש   ,בהיזקופה ועל ידי שאחזו במעשה הנחש והיו ביניהם דלטורין מביאי ד

  23. יו ישראל משולים בו כנחשכי בזה נתן לו אות על גלות מצרים וסיבתו וכי ה ... עפר

  24לפני פרעההמופתים  – פסוק כא מב"ן שמות פרק דר

וצוה במטה שיהיה    .כי ירצה מופת לו  , )להלן ז ט(  "כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם מופת "ואשר אמר  

להורות    ,טותםמתו שיבלע מטה אהרן את  ד ג(. והנה רצה להראולתנין, לא נחש כאשר היה בפעם הראשון )לעיל  

  25לו שינצחם ויהיו אובדים מן העולם על ידו. 

 הוא הנחש הוא פרעה התנין  – ורת שנאן()סימן ט במהדפרשת וארא ט ג שמות רבה 

אפילו המלך שואל בשלומו    -העומד להתפלל  "(. תנן:  ט  )שמות ז  "קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין"

ם להקיש כריכת נחש למלכות? אמר ר' יהודה  ו חכמיאמה ר  26. "עקבו לא יפסיקואפילו נחש כרוך על    לא ישיבנו

מה הנחש מלחש והורג, אף המלכות מלחשת והורגת את    27(. כב  )ירמיהו מו  "קולה כנחש ילך"בן פזי, דכתיב:  

 ורגו. להמלחשת עליו ו  -האדם: הוא נתון בבית האסורים 

 
ת  אותו לצריכים  היו  בני ישראל בכלל לא  ". אבל אנחנו רוצים להישאר עם מדרש שמות רבה שאומר שבדיעבד  אותות, מיד האמינו

משה? ועוד כעונש?  לל האותות הם רק  אז כופרעה מיד סופג את המופתים הם המכות.  ודי להם בדבריו של משה "פקוד פקדתי"!  
שיח של משה עם הקב"ה בסנה לאורך כל פרק ג, כולל גילוי שמו: אהיה  -דופשט המקרא בה איך דברים אלה מסתדרים עם  רא

 "ה נותן לו את האותות.  ורק בתחילת פרק ד, בסירוב השלישי של משה, הקב  ;שום צורך באותשאין בו אשר אהיה, 
זה שמותח ביקורת קשה על בני ישראל פירוש כלי יקר    עוזמצטרף בכל  לעיל,    20ינו בהערה  ראומלבי"ם שאבן עזרא  לפירושי    23

על הפסוק:    זכ   זמבראשית  בכלי יקר  של  או דבריו הקשים  . רבפרשה זו  הנחש והמטההזכרנו פירוש זה בדברינו    וכבר  במצרים
, והמה ביקשו להיות תושבים במקום  כי גר יהיה זרעך  :גזר עליהם  ב"הכי הק...    -  ו מאדו וירב... ויפר וישב ישראל בארץ גושן  "

בפרשה   האם נגזר על אבותינו לרדת למצריםבדברינו ו ר". ראה דברים אלה במקושביקשו אחוזה בארץ לא להם... שנגזר עליהם 
... הידרש  במיש לפירוש זה סמך    . זו או ישראל ה משה מהרהר בלבו: מה חטשמות רבה א ל על דברי משה: "אכן נודע הדבר 

שיר  מדרש בד המנגד עומאך  שנשתעבדו מכל האומות? כיון ששמע דבריו, אמר: לשון הרע יש ביניהם, היאך יהיו ראויים לגאולה".  
בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים,  פיסקא יא(: "  סימן א )וכן הוא בפסיקתא דרבי כהנא  השירים רבה )וילנא( פרשה ד
יש צדדים הרבה, אורות    ". ינו את לשונם, ולא אמרו לשון הרע, ולא נמצא בהן אחד פרוץ בערוהשלא שינו את שמם, ולא ש

, אבל  הרער מציג כאן, אפשר שמשה חטא בלשון  המחמירה שפירוש כל יקוצללים, לפשר ישיבת בני ישראל במצרים ועפ"י הגישה  
 הוא גם או בעיקר עבור בני ישראל.  אות הנחש והמטה. היו דברים בגו

השנייה של משה ואהרון מול פרעה, לאחר שבראשונה היה רק    ההתייצבות  –   בפרשתנו  והיא  לתחנה הרביעיתוף סוף  סהגענו    24
   .שיח של הקב"ה עם משה בסנה, ראה הערה קודמת(-או מופתים )בדומה לדו דיבור ללא אותות

ות קשורים  ירעה ולפיכך אינם יכולים להתלויים ברצונו של פאומר רמב"ן,  המופתים שנעשו לפני פרעה, עוד לפני עשר המכות,    25
דברי המדרש בשמות רבה ט א שבקשת    את  בפרשה זו ושם הבאנו  תנו לכם מופתראה דברינו  לאותות שנתנו למשה ולבני ישראל.  

תלכדת היטב עם התחנה השנייה לעיל ולא  מלכם מופת". התחנה הרביעית  פרעה למופת הייתה ראויה: "כהוגן הוא מדבר: תנו  
האותות   בין  ברורה  בצורה  שמפריד  לעיל  שהבאנו  ו  סימן  ה  פרשה  רבה  שמות  מדרש  את  שיטתו  לחיזוק  רמב"ן  מביא  בכדי 

והתנין הוא לפרעה.  הנחש הוא אות למשה ולבני ישראל    מפרש רש"י בשמות ד כא על המילים אשר שמתי בידך.  גם  והמופתים. כך 
שיביאו    נוטריקון דצ"ך עד"ש באח"ב". על המטה חקוקות עשר המכות בכי אין הנחש תנין ולא התנין נחש: "ברבנאלא  וכלשון

כך מפרש  (. פסיקתא זוטרתא) "אות לפרעה שנקרא תניןת התנין: "מופ לשבירתו והכנעתו של "התנים הגדול" וכהקדמה להן ניתן 
גם זה מופת שהמטה היה לתנין, ואינו דומה למופת שעשה לישראל,  ותה: "אא מביא דעה אחרת ולא פוסל  גם אבן עזרא, הגם שהו

 נראה להלן.י ש" )פירושו לשמות ז י(. ומכאן פתח לדעה נגדית כפכי לא נהפך רק לנחש. ויפת אמר נחש הוא תנין
ת ההלכה ובונה עליה  אר, איך מדרש אגדה "מגייס"  שים לב למבנה המיוחד של מדרש זה המשלב הלכה עם אגדה, נכון אולי יות  26

אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש חסידים הראשונים היו  משנה א: "מסכת ברכות פרק ה  ה"תנן" הוא  את הרעיון שלו.  
לא    שיכונו את לבם למקום אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו ואפילו נחש כרוך על עקבו   כדי שוהים שעה אחת ומתפללים  

אפילו  א )וכן פירוש המשנה לרמב"ם ושאר מפרשי המשנה שם(, בעקבות דברי הגמרא )ברכות לב ע"ב(: "רמבאר שם ברטנו".  יפסיק
דוקא נחש שרוב    - אפילו נחש כרוך על עקבו    יהרגנו:  שלא   ,ודוקא מלך ישראל אבל מלך עובד כוכבים פוסק  -המלך שואל בשלומו  

מעניין אם גם קטע זה של הגמרא כלול    ".פוסק  -  ם וממיתיםי אפעה מן הדברים שודאי נושכפעמים אינו נושך, אבל עקרב או  
   בדרשת האגדה.

ף  מִ ַהִגידּו ב  פסוק זה לקוח מפרק מו הוא נבואת ירמיהו על נפילת ממלכת מצרים בידי בבל: "  27 נֹּ ִמיעּו ב  ַהש  ל ו  דוֹּ ִמג  ִמיעּו ב  ַהש  ַרִים ו  צ 
רּו ֵחס ִאמ  ַפנ  ַתח  ָהֵכן ָלְךּוב  ַיֵצב ו  ִביֶביָך   ִהת  ָלה ֶחֶרב ס  ֶאל  ...    ִכי ָאכ  ָבה ֶאל ַעֵמנּו ו  ָנשֻׁ רּו קּוָמה ו  אמ  ֵשל ַגם ָנַפל ִאיש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיֹּ ָבה כוֹּ ִהר 

ֵתנּו  ַלד  ָנה:ִמפ  ֶאֶרץ מוֹּ ן ֶהֱעִבי ֵני ֶחֶרב ַהּיוֹּ ַרִים ָשאוֹּ ה ֶמֶלְך ִמצ  עֹּ אּו ָשם ַפר  ֵעדָקר   ". ראה שם. ר ַהמוֹּ

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%90%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%96%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%9C%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D1
http://www.mayim.org.il/26_Vaera/pdf/Vaera_61.pdf
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  מת דרכיה. לפיכך אמר לו קכך מלכות פרעה מע  -קם  כות לנחש? מה נחש מעודבר אחר: מה ראה להקיש מל

עקם אמור לו לאהרן ותלה את המטה  תהלמשה: כשם שהנחש מעוקם, כך פרעה מעוקם. כשיבא ל  הקב"ה

  28ה אתה לוקה.ז  כנגדו, כלומר: מ  

   שבת שלום 

 מחלקי המים 

עלה    בין השיטין אך  ת וארא,  בן פרשת שמות ופרש ר שבתפשמצוי    התמקדנו בנושא "למי האותות האלה"  מים אחרונים: 

תו. כוונתנו לסימבוליות של האותות  נכבד שראוי לחקר ועיון נוסף ולא ראינו מי מהפרשנים והמדרשים שמפתח אונושא  

ו את הנחש שניתן לקשרו עם נחש הנחושת )ודורש הסבר(, הצרעת שפגעה אח"כ  להמשך מנהיגותו וחייו של משה. ראינ

והפיכת המים   ,בי" במי מריבה   ה למשה ב"יען לא האמנתםתבאמונתם של ישראל שעל  , הפקפוקאחותו של משה  במרים

טו שמדגיש שמכת הדם,   כל טוב )בובר( שמות ז מדרש ש ניתן להוסיף את   . ולכל זאתבהמי מרי לא י גם ה הדם שקשורל

הזה לאהרן אחיו ונתן משה את המטה  : "ואחרות וכן קריעת ים סוף, נעשו בהרמת היד ולא באחיזת המטה או בהכאה

משה נוטה ביד,   ...  הביא המכה הזאת על מצרים בנטיית המטה, אלא בנטיית היד  קצת האותות, אבל משה לאמלעשות  

". הרי זה שוב חטא מי מריבה בו ציווה הקב"ה לדבר אל הסלע ולשים את המטה בצד. הוא המטה ואהרן מכה במטה

  לאחר מחלוקת קורח פורח ש המטה  הוא שהפך למטה האלהים.תים, הוא מטה הרועים שמקשר את כל האותות והמופ

ומשה    ת ע"י מתן אות שאין בו מטהת מעגל תחילת השליחו מנסה הקב"ה לסגור א  מי מריבהבומוציא פרח ושקדים.  

ם משלימים  וכבר זכינו להשלים דף מיוחד בשם ואת המטה הזה תיקח בידך בפרשת שמות. שני הדפי   ואהרון נכשלים.

 ואולי גם קצת כופלים(. זה את זה )

 
ם התנין הוא הנחש הוא וויכוח יסודי על משמעות האותות והמופתים לפרעה בהשוואה לאלה שנעשו למשה  אאה שהוויכוח  רנ  28

. כנגד מדרשי שמות רבה והפרשנים המפרידים לעיל, עומד מדרש  אחד והוא חוצה את המדרשים ואת הפרשנים כ  ,ולבני ישראל
ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין. הוא  ט: "מות ז  שפסיקתא זוטרתא )לקח טוב(    זה והנוהים אחריו. ראה

לה קראו נחש,  יתנין. בתחי ל והשלך לפני פרעה יהט: "   שכל טוב )בובר( שמות ז". ובמדרש  בסנה  הקב"התנין הוא נחש שאמר לו  
רבי בחיי  ". ובפירוש  ו )יחזקאל כט ג(ינין הגדול הרובץ בתוך יאורהת  :דכתיב ביה,  שנקרא תנין  ועכשיו קראו תנין, על שם פרעה

במכת הדם: והמטה    הקב"הלת האותות שעשה לפרעה היה תנין, והוא נחש, כן אמר לו  יויהי לתנין. תח: "שמות פרק ז בן אשר  
, שהרי סוף סוף  כולם ת  , שנראה כפוסח על הסעיפים, נראה בדבריו את המטה שמחבר אאבן עזראואם נשוב ל  נחש".ך לאשר נהפ

"מהכל   בא:  ולהעלות  המטה  היאור  את  בו  ולהכות  פרעה  לפני  ולתנין  ישראל  לעיני  לנחש  שהפך  האותות,  טעם  המטה.  ואת 
". המשכת אות הנחש עד פרעה )ובני ישראל( מרככת,  שךויות חולההצפרדעים, ולהוציא הכנים ולהוריד הברד, ולהביא הארבה,  

במדרש הראשון בו פתחנו. זו ביקורת שבדיעבד, אבל לא מטרת האותות    משה שראינו בראשית דברינו,להבנתנו, את הביקורת על  
לדורות שלא להוציא    רכוהראשית. למי האותות האלה? לבני ישראל שיאמינו ולפרעה כאזהרה. ובדיעבד וכ'לקח טוב' גם למשה וד 

 לעז על ישראל. אבל יש אסכולה נגדית שגם אותה ראינו. 


