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  ע'             שבט התש                        ד"בס

 מטה האלוקים
)פ שעורו של הרב תמיר גרנות"ע (פרשת באל

  
  מקומו של המטה בסיפור יציאת מצרים

, תיאור מלא של יציאת מצרים כפי שהיא משתקפת בתורה
דורש התייחסות למסכת מורכבת מאד של אירועים ואמצעים 

או שהם , לים בתוכופוע, מניעים אותו, הקשורים בתהליך
  . תוצאה שלו

 .מטהו של משהבין כל אלה שמור מקום של כבוד ל
  

שלו היינו מכירים את ספור יציאת מצרים , מצד אחד נראה
, לא היינו מרגישים כלל בחסרונו, בלא השימוש התכוף במטה

  . ומנקודת ראות זו תפקידו נראה שולי למדיי
  

כן התורה מקדישה ש, העובדות הספרותיות הן הפוכות, אולם
 - בהדגשה בולטת - משפטים ארוכים החוזרים ונשנים 

לתיאורי תפקודו של המטה במסגרת הנהגתו של משה רבנו 
  . ואחר כך גם במדבר, ביציאת מצרים

  
  . קשה לנו להעלות על הדעת את משה פועל ללא המטה

המתח בין נקודת המבט התיאורטית לבין מצב העניינים 
הופך את שאלת תפקידו של המטה , טההעובדתי בעניין המ

ובמיוחד , לשאלה מרכזית בהבנת התהליכים ביציאת מצרים
  . הנהגת התהליךבמה שקשור ל

  
קדים מספר הערות נלדון בגוף הדברים ניגש לפני ש

 להתמודד עם שאלת נו מתודולוגיות על הדרך בה בחר
  : המטה

 יש להבין את תפקודו של המטה תוך עיון משווה במקומות
תוך שימת , אבל לא פחות חשוב מכך, משה משתמש בובהם 
במיוחד כאשר היינו מצפים , מקומות בהם הוא חסרלב ל

  .מתוך ההקשר להפעלתו
  

המבחינים בין השימושים , לפעמים הדקים, הניואנסים
 נוהם לעניות דעת, במכות ובאירועים אחרים, השונים במטה

  . רבי חשיבות
  

לברר האם  , וי לבין הביצועליחס בין הציויש לשים לב 
לתאר את ,  בלבדבמפורש או במרומזהשימוש במטה מוזכר 

  .  ועודאופן הפעלתו המדויק של המטה
  

תוך , העיון המשווהדרך הטיפול בסוגיה תהיה לפיכך דרך 
  . בחינה קפדנית של כל מקור

  
פריורית - חשוב להקדים הבחנה אחת  א, מבחינה תיאורטית
  : ים אפשריים של המטהבין שני סוגי תפקוד

  . תפקוד ריאליסטי ותפקוד סימבולי
  
  
  

  
 של המטה משמעותו היא שהפעולה תפקוד ריאליסטי

 ובאמצעותו מתרחש בדרך ממשיתהנעשית על ידו היא 
  . שינוי במציאות, כלשהיא

  
כחלק מפעולה  משמעותו שימוש במטה תפקוד סימבולי

משי אבל השינוי המ, סמלית המבטאת אידאה מסויימת
ובדרך כלל הקשר ,  במציאות אינו תלוי כלל בפעולת המטה

  .עקיבות כרונולוגית בלבדהוא של 
  

חלק את הדיון לארבעה פרקים לפי הסדר נ, לנוחיות הדיון
שחלוקה זו אינה חופפת לחלוקה , להלן יתברר. הכרונולוגי

 :דברנעליה , מהותית אחרת
  לפני המכות. א •

 המכות. ב •
 יציאת מצרים . ג •
  פרשיות הסלע והמים. ד •

בהם ,  יידונו רק שלושת החלקים הראשוניםנובשיעור שלפני
על תפקודו . ניתן לנו לעמוד על תפקידיו היסודיים של המטה

 .בזמן אחר'  בעזרת הנדוןשל המטה בפרשיות הסלע 
  
  -ההקדשה והעמידה לפני פרעה. א

  הפגישה הראשונה במטה    
נו למטה כחפץ לא ההתוודעות הראשונה שלנו ושל משה רב

  . במעמד הסנהטריוויאלי מתרחשת 
  

  : משה מקשה
  'שמות ד. 1
ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ִלי ְולֹא ִיְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ִּכי יֹאְמרּו לֹא ִנְרָאה ) א(

  . ֵאֶליָך ה
  : מתחילה בהתייחסות למטה' תשובת ה

  .ר ַמֶּטהְבָיֶדָך ַוּיֹאֶמ ) ַמה ֶּזה; קרי (מזה' ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ה) ב(
   

כפי שאומר , נראית ממבט ראשון" מה זה בידך: "השאלה
נכנס עמו ' - כפתיחה רטורית בלבד, י בכמה מקומות"רש

  . משמעותה היא מעבר לכךאבל באמת ', בדברים
  

שכל אבל הוא עתיד לגלות , משה כמובן יודע מה יש בידו
  . מציאות נתונה למניפולציה

  
  . שום דבר אינו יציב' ברצות ה

יכול לפשוט , המטה שבידך, גם הדבר וודאי והממשי ביותר
  .  גם מחמת התדהמה אבל גם מפני הנחשמשה נס. צורה ברגע

ַוּיֹאֶמר ַהְׁשִליֵכהּו ַאְרָצה ַוַּיְׁשִלֵכהּו ַאְרָצה ַוְיִהי ְלָנָחׁש ַוָּיָנס ) ג(
  :מֶׁשה ִמָּפָניו

  : אבל עיקרו של הלימוד מצוי דווקא בעבר השני
  . ֶוֱאחֹז ִּבְזָנבֹו, ַלח ָיְדךָ ְׁש ) ד(
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אין כאן כישוף י אחיזת היד מגלה ש"המטה החוזר לעצמו ע
  . שלטון מוחלט בטבעכי אם , או אפיזודה מאגית, סתם

  
  : ועוד

 לעיני העם גם משנית ובמשמעות מכוון למשהאות המטה 
  . שצריך עדות לשליחותו של משה

  
ואולי , אות הצרעת נספח אליוהוא אינו עומד בפני עצמו אלא 

  . אות הדםגם 
  

, גם באות שלו עצמו, חשיבות רבה יש לכך שבשלב זה המטה
  . של האות' חפצא'אינו האמצעי לעשיית האותות אלא ה

  
  . ידו של משה המשליכה והאוחזתהוא נפעל על ידי 

  
 שמעבר למשמעות הסמלית שיש לאות המטה במישור נראה

בעיצוב תפקידו  חשיבות  יש לו- כלפי העם -הקומוניקטיבי 
  . להלן ככלי של הנהגהשל המטה 

  
משה , באקורד הסיום של מעמד הסנה, רק מאוחר יותר

   :לקיחת המטה בו יעשה אותותיצטווה על 
   .ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹתְָּיֶדָך ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ב) יז(
  

לבין אות , לליתשיש לו משמעות כ, ההפרדה בין הציווי הזה
מעין , לאות הראשון מעמד של מבואמקנה , המטה הראשון

במסגרת ומגדירה את מעמדו , אקספוזיציה לסיפורי המטה
  . פעולת משה

  
  .  או באמצעותו היא הפועלת על המטהידו של משה

  
  : כלומר, ביטוי לכפיפותו ליד, המטה מושלך וגם נאחז

   .צמואין למטה של משה רבנו כוח פעולה משל ע
  

תוך תיאור חזרת משה למצרים יכונה המטה , בהמשך הסיפור
  ". ַמֵּטה ָהֱאלִֹקים"
ַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּבָניו ַוַּיְרִּכֵבם ַעל ַהֲחמֹר ַוָּיָׁשב ) כ(

  : ְּבָידֹוַמֵּטה ָהֱאלִֹהיםַאְרָצה ִמְצָרִים ַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת 
  

שהוא , יע שני פירושים לשם זהיש להצ, לאור דברינו עד כה
  :  מעתהשמו המלא והרשמי של המטה

 . ובשליחותובשם האלוקיםפועל משה פעולות המטה שבו 
  . ההנהגההמטה של 

  
  : שנמצא בפסוקים הסמוכיםוכפי , אלוקים במובן של מנהיג

ְוִדֶּבר הּוא ְלָך ֶאל ָהָעם ְוָהָיה הּוא ִיְהֶיה ְּלָך ְלֶפה ְוַאָּתה ) טז(
  :)למנהיג (ֵלאלִֹהיםְהֶיה ּלֹו ִּת 
  
  

בתחרות עם הפעם הבאה בו יופיע השימוש במטה הוא 
שם הפך המטה לתנין ובלע את מטות , החרטומים לעיני פרעה

  . 1החרטומים שהיו גם הם לתנינים
  

אהרון מצטווה משה רבנו שישתמש , באופן מפתיע, ואולם
  . ולא במטה שלו) של אהרון(במטהו 

  'שמות ז. 2
  :ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר) ח(

                                                 
 וגם בפגישה  וגם בפגישה  וגם בפגישה  וגם בפגישה ....העם אין המטה נזכר שכן אין לו שם כל חשיבותהעם אין המטה נזכר שכן אין לו שם כל חשיבותהעם אין המטה נזכר שכן אין לו שם כל חשיבותהעם אין המטה נזכר שכן אין לו שם כל חשיבותבעשיית האותות לעיני בעשיית האותות לעיני בעשיית האותות לעיני בעשיית האותות לעיני  1

        ....הוא אינו מופיעהוא אינו מופיעהוא אינו מופיעהוא אינו מופיע, , , , הראשונה עם פרעההראשונה עם פרעההראשונה עם פרעההראשונה עם פרעה

 

ֶאל ִּכי ְיַדֵּבר ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ְּתנּו ָלֶכם מֹוֵפת ְוָאַמְרָּת ) ט(
  : ְוַהְׁשֵלְך ִלְפֵני ַפְרעֹה ְיִהי ְלַתִּניןַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַמְּטךָ 

 ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ַוָּיבֹא מֶׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה ַוַּיֲעׂשּו ֵכן) י(
  : ִלְפֵני ַפְרעֹה ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו ַוְיִהי ְלַתִּניןַאֲהרֹן ֶאת ַמֵּטהּוַוַּיְׁשֵלְך 

  
לשער את כיון שתפקיד מטהו של אהרן אינו מוגדר מראש יש 

  . תפקידו מתוך ההקשר
  

ונעסוק , שימושו להלן בסדרת המכות הראשונותההקשר הוא 
  .בכך בפרק הבא

  
   המכות.ב

  המבנה הספרותי של המכות
בפרשנות למסכת המכות מקובלת כבר זמן רב הדעה שהתורה 

, שלוש מערכות של שלוש שלוש כל אחתמתארת את המכות ב
המסתכמות לתשע ומושלמות במכת הבכורות שאינה מן 

מדה כנגד , עונש במובן המקראי המדויקהמניין שכן רק היא 
  :מדה

  כג-כב,דשמות . 3
ָואַֹמר ֵאֶליָך ַׁשַּלח ֶאת ְּבִני ְוַיַעְבֵדִני . ְּבִני ְבכִֹרי ִיְׂשָרֵאל' ר הּכֹה ָאַמ 

    .ַוְּתָמֵאן ְלַׁשְּלחֹו ִהֵּנה ָאנִֹכי הֵֹרג ֶאת ִּבְנָך ְּבכֶֹרךָ 
  

  . בן בכור כנגד בן בכור: ובכן
  

חלוקה זו של המכות אינה הכרחית מבחינה היסטורית כפי 
תהילים המתארים את המכות שנקל ללמוד מהפרקים בספר 

  ). וגם המניין שונה שם(בסדר שונה ובחלוקה אחרת 
  ח"תהילים ע. 4
  :ֲאֶׁשר ָׂשם ְּבִמְצַרִים אֹתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה צַֹען) מג(
  : ְיאֵֹריֶהם ְונְֹזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּוןָדםַוַּיֲהפְֹך לְ ) מד(
  : ַוַּתְׁשִחיֵתםְצַפְרֵּדעַ ם ּו ַוּיֹאְכלֵ ָערֹבְיַׁשַּלח ָּבֶהם ) מה(
  :ַאְרֶּבהַוִּיֵּתן ֶלָחִסיל ְיבּוָלם ִויִגיָעם לָ ) מו(
  : ַּגְפָנם ְוִׁשְקמֹוָתם ַּבֲחָנַמלָָּרדַיֲהרֹג ַּבב) מז(
  :ַוַּיְסֵּגר ַלָּבָרד ְּבִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים) מח(
ם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזעַ ) מט(

  :ָרִעים
  : ִהְסִּגירֶּדֶברְיַפֵּלס ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם לַ ) נ(
  : ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית אֹוִנים ְּבָאֳהֵלי ָחםְּבכֹורַוַּיְך ָּכל ) נא(

  . היא במישור הספרותי והאידאימשמעותה 
  

נימוק הספרותי העיקרי לחלוקה והוא נציין כאן רק את ה
) הרביעית והשביעית, הראשונה (מכה ראשונה בסדרהשכל 

הצהרה  שיש עימה התראה לפרעה על היאורבאה עם 
  . על העתיד לקרות ונאום אידיאולוגי של משה רבנו' חגיגית'
  

התראה מקוצרת וכנראה  באה עם מכה שנייה בסדרהכל 
  , ור ובכל אופן לא על היאבבית פרעה

  
  . ללא התראה באה מכה שלישיתוכל 

  
 לפי מטרתן אינן מכוונות להענשת המצריםכיון שהמכות 

להבאת  -' כפי שמלמדנו פרק ז, אלא, העיקרית כנאמר לעיל
  המצרים לידיעת וליראת אלוקים 

 ובסופו של תהליך גם להיותן סיפור מכונן בזיכרון הישראלי
  ; )ראה הפתיח למכת הארבה(
  'שמות י. 5
ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ) א(

  :ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִׁשִתי אֹתַֹתי ֵאֶּלה ְּבִקְרּבֹו
ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ) ב(

  : ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָֹוהַתי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ָבםְּבִמְצַרִים ְוֶאת אֹתֹ
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ובעצם אין להפריד , ההתראה חשובה לא פחות מהמכההרי ש
  , את ההתראה מהמכה

האסון הטבעי נושא עימו בשורה רק מפני שהוא כבר שכן 
  . וברור לחלוטין מה מקורו ולשם מה הוא בא, ידוע מראש

  
  

בה אין ,  בכל סדרהתהמכה השלישימכאן שיש לראות את 
מעין , כהשלמה בלבד לשתיים הקודמות, כאמור התראה

וייתכן גם שכל מכה שלישית ,  למה שכבר נעשה'מכה בפטיש'
  .  המתגלגלת מהמכה השנייהתוצאה של סיבתיות טבעיתהיא 

  
אי ידיעת פרעה והמצרים שיש למכתב הזה , בכל אופן

   .ינוכישולל ממנה את אופייה הח, מחבר אלוקי) המכה(
  
  

שאלת מוציאן הפרמטר השני להבחנה בין סדרות המכות הוא 
  . לפועל

  
 הסדרה השנייה על ,אהרוןהמכות הראשונות באות על ידי 

 משה ואילו הסדרה השלישית על ידי באופן ישיר' הידי 
   . רבנו

  
  . שונה, גם המטרה המוגדרת בנאום הפתיחה של כל סדרה

ספרותית יש כנראה שלחלוקה הכל אלה מלמדים אותנו 
  . משמעות דתית ופדגוגית

  
 ,הפועלת במציאות' מצרים הלומדים להכיר את יד הה

 -ואיתם, לומדים זאת בהדרגה כפי שהם יכולים לקבל
  . לומדים גם אנו

  
  פעולת המטה במכות

  .  העיקריתנו למגמתנותיאור זה של מבנה המכות מביא אות
  

מכות קשורה גם בעיון מדוקדק אנו רואים שההבחנה בין ה
  . לאופי השימוש במטה בעיקר נווכוונת, לטכניקת ביצועם

  
  : הנה תיאור ביצוען של המכות בסדרה הראשונה

  תאור ביצוען של שלושת המכות הראשונות. 6
       :בדם

 ּוְנֵטה ָיְדָך ַעל ַקח ַמְּטךָ  ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹןֶאל מֶֹׁשה ' ַוּיֹאֶמר ה) יט(
ַנֲהרָֹתם ַעל ְיאֵֹריֶהם ְוַעל ַאְגֵמיֶהם ְוַעל ָּכל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל 

ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם ְוִיְהיּו ָדם ְוָהָיה ָדם ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוָבֵעִצים 
  :ּוָבֲאָבִנים

ַוָּיֶרם ַּבַּמֶּטה ַוַּיְך ֶאת ' ַוַּיֲעׂשּו ֵכן מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה) כ(
ר ְלֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְלֵעיֵני ֲעָבָדיו ַוֵּיָהְפכּו ָּכל ַהַּמִים  ֲאֶׁשר ַּבְיאַֹהַּמִים

  )פרק ז (ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ְלָדם
  

 : בצפרדע
ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ְּבַמֶּטָך ַעל  ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹןֶאל מֶֹׁשה ' ַוּיֹאֶמר ה) א(

 ַעל ֶאֶרץ  ַעל ַהְיאִֹרים ְוַעל ָהֲאַגִּמים ְוַהַעל ֶאת ַהְצַפְרְּדִעיםַהְּנָהרֹת
 :ִמְצָרִים

   ַהְּצַפְרֵּדעַ ַוֵּיט ַאֲהרֹן ֶאת ָידֹו ַעל ֵמיֵמי ִמְצָרִים ַוַּתַעל) ב(
  

 :ובכינים
 ְנֵטה ֶאת ַמְּטָך ְוַהְך ֶאת ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹןֶאל מֶֹׁשה ' ַוּיֹאֶמר ה) יב(

  : ְוָהָיה ְלִכִּנם ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִיםֲעַפר ָהָאֶרץ
ַוֵּיט ַאֲהרֹן ֶאת ָידֹו ְבַמֵּטהּו ַוַּיְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ן ַוַּיֲעׂשּו כֵ ) יג(

 ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ָּכל ֲעַפר ָהָאֶרץ ָהָיה ִכִּנים ְּבָכל ֶאֶרץ ַוְּתִהי ַהִּכָּנם
  )פרק ח (ִמְצָרִים

  

תיאורים אלה יש להשוות לתיאורי הבאת המכות בסדרה 
  :השלישית

  
   השלישיותתאור ביצוען של שלושת המכות. 7

 :בברד
 ִויִהי ָבָרד  ַעל ַהָּׁשַמִיםָיְדךָ ְנֵטה ֶאת ֶאל מֶֹׁשה ' ַוּיֹאֶמר ה) כב(

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהְּבֵהָמה ְוַעל ָּכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה 
  :ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים

  ּוָבָרד קֹלֹתָנַתן' ה-ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ַמֵּטהּו ַעל ַהָּׁשַמִים וַ  )כג(
  :ָּבָרד ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים' ַוַּיְמֵטר הַוִּתֲהַלְך ֵאׁש ָאְרָצה 

  
  : בארבה

 ָּבַאְרֶּבה ְוַיַעל  ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִיםָיְדךָ ְנֵטה ֶאל מֶֹׁשה ' ַוּיֹאֶמר ה) יב(
ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְויֹאַכל ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב ָהָאֶרץ ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִהְׁשִאיר 

 :ַהָּבָרד
  רּוַח ָקִדיםִנַהג' ה-ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ַמֵּטהּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים וַ  )יג(

  ָּבָאֶרץ 
  

  :ובחשך
 ִויִהי חֶֹׁשְך ַעל ַעל ַהָּׁשַמִיםָיְדָך ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ' ַוּיֹאֶמר ה) כא(

 :ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָיֵמׁש חֶֹׁשְך 
 ֲאֵפָלה ְּבָכל ֶאֶרץ י חֶֹׁשְך ַעל ַהָּׁשָמִים ַוְיִה ָידֹו ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ) כב(

 :ִמְצַרִים ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים
  

אין בה  ולכן ה עצמו"על ידי הקבסדרת המכות השנייה באה 
 .מקום לדיון על תפקיד המטה שכלל אינו נמצא שם

  
  

  ההבדלים בין סדרת המכות הראשונה והשלישית
 :נצביע כעת על ההבדלים וננתח אותם

 מטהו של אהרןראשונה פועל בסדרה ה,  כמובן:סוג המטה
 -בהתאמה לפועלים עצמם , של משהובסדרה השלישית זה 

  .אהרון ומשה
 

מפורשת הנחיה '  בסדרה הראשונה יש בציווי ה:הציווי
משה ואילו בסדרה השלישית ,  בכל המכות- להשתמש במטה

 גם כאן בכל -  ללא אזכור המטה, מצטווה להשתמש בידו
  .המכות

  
המטה מוטל תמיד כלפי ה הראשונה  בסדר:אופן הביצוע

מתבצעת בו הכאה ) דם וכינים(ובשתיים מן המכות , מטה
  . ממש

במכת החשך הוא (בסדרה השלישית היד או היד עם המטה 
כלפי ארץ מצרים  או כלפי השמיםמופנית או ) כלל לא נזכר
, כזכור(ולא מכוונת כלפי אובייקט קונקרטי , באופן כללי

  ). כינים–לות על המים או על העפר המכות הראשונות מופע
  

 בסדרת המכות הראשונה :הזיקה בין פעולת המטה למכה
  . המכה נובעת באופן ישיר מפעולת המטה

ותהי ) ומיד (את מטהו ויך את עפר הארץ... ויט: למשל
   ...הכנם

הניתוק בין פעולת המטה לבין בסדרה השלישית בולט 
  . התרחשות המכה

במיוחד במכות הברד  ( ולא של המטה'המכה היא פעולה של ה
  . והארבה

ויש לראותה כאמור (תיאורה מקוצר , כמכה שלישית, החשך
ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ַמֵּטהּו ַעל ֶאֶרץ : וכך התיאור) כמכה בפטיש בלבד

ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ַמֵּטהּו ַעל  : " או בברד"... רּוחַ ִנַהג' ה-וַ ִמְצַרִים 
   .מכה ולא המטה מכה' ה "... קֹלֹת ּוָבָרדָנַתן' ה- וַ ַהָּׁשַמִים 
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מעוררת הקבלה זו שאלה על תפקודו של , לאמיתו של דבר
  : משה רבנו בסדרה השלישית

  ? מדוע הוא משתמש במטה אף על פי שלא נצטווה
  

דומני שהתשובה לשאלה זו טמונה בהבנת ההבדלים 
עליהם , הבולטים האחרים בין תפקודי המטה בשתי הסדרות

  . נוהצבע
 

כי למטה בידי אהרן במכות דם צפרדע וכנים יש תפקיד , ברור
  . דומיננטי

השימוש נושא אופי מדויק , הוא מצטווה להשתמש בו
  . והמכה היא תוצאה ישירה של פעולת המטה, וקונקרטי

  
תפקידו של המטה בסדרה השלישית משני ונראה כמעט 

  . מיותר
 ? מדוע באמת משה משתמש בו: אם כן

  
  

  ות המטה כמרכיב במסר הכללי של המכותמשמע
ההסבר למכלול העובדות הללו טמון בהבנת הסיבה למסירת 

, שלושת המכות הראשונות בידי אהרון והאחרונות בידי משה
  . במסר שכל סדרה נושאתוביסוד הדברים 

  
המוטו של כל סדרת מכות מנוסח בנאום הפתיחה אותו 

והוא מנוסח , מצטווה לשאת משה לפני כל שלישיית מכות
  : בתמצות וחוזר כמוטיב מנחה בתיאורי המכות

 המוטו של כל סידרת מכות. 8
  )יז,ז ('ְּבזֹאת ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ה: סדרה א
  )יח,ח (ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ' ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ה: סדרה ב
  ) יד,ט (ַּבֲעבּור ֵּתַדע ִּכי ֵאין ָּכמִֹני ְּבָכל ָהָאֶרץ: סדרה ג

  : פי שמבואר בהמשךאו כ
  ). טז (ַּבֲעבּור ַהְראְֹתָך ֶאת ּכִֹחי ּוְלַמַען ַסֵּפר ְׁשִמי ְּבָכל ָהָאֶרץ

  
ננסה לבאר את העקרון המתומצת בניסוח מטרות תמציתי 

  : זה
  

   ומשמעות המטה–מסר סדרת המכות הראשונה 
הסדרה הראשונה מטרתה לגלות למצרים את עצם מציאותו 

  . יש אלוקים בישראל. ו העל טבעיואת כוח פעולת' של ה
  

אינם ש, במידה רבה היא תשובה לדברי פרעה המתנשאים
  : בהקשר של חברה אליליתאופייניים 

  'שמות ה. 9
   . ֶאת ִיְׂשָרֵאל לֹא ֲאַׁשֵּלחַ )וממילא(ְוַגם ' לֹא ָיַדְעִּתי ֶאת ה ) ב(
  

במישורי הפעולה כוח פעולתו של אלוקי ישראל מתגלה 
  . ריםהמוכרים למצ

  
איכותית ניתנות לחיקוי על לכן המכות הראשונות הן מכות ש

דווקא עובדה זו גורמת להם להתחיל להכיר ו, ידי החרטומים
  . באופיים העל טבעי

  
, תחרות מאגיקוניםלכן סדרת המכות הראשונה נראית כמעין 

  . אהרון והחרטומיםכשהמתחרים הם 
 אותן ימהקד שההמשך ישיר לתחרות התניניםמהותית היא 
  . ובשרה עליהן

  
שהרי כנגד , אהרון הוא הפועל, כמו בתחרות הראשונה, לכן

כהני הדת יש להעמיד בשלב הראשון של הלימוד את מי 

שכוחו המאגי ולהראות , שעתיד להיות כהן הדת הישראלי
  . רב מכוחם

  
  .  הניצחון בתחרותרקהצלחת המכות אין פירושה 

  
 לאחר כניעה החרטומיתבהודעת ההניצחון הסופי מתבטא 

  :שהם נכשלים בנסיונם לחזור על אפקט הכינים
  'שמות ח. 10

 ְולֹא ָיכֹלּוַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם ְלהֹוִציא ֶאת ַהִּכִּנים ) יד(
  :ַוְּתִהי ַהִּכָּנם ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה

 ַוֶּיֱחַזק ֵלב ִהים ִהואֶאְצַּבע ֱאלַֹוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמם ֶאל ַּפְרעֹה ) טו(
  :ַּפְרעֹה ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה

  
הוא , ורק אותן, המוטיב המשתף את שלוש המכות הראשונות

 מה שמלמד על -  ההתייחסות העקבית לתגובת החרטומים
  . כפי שהוסבר, מגמתן

  
  : השימוש במטה אהרוןמכאן מובן גם 

, ולה המקביל למטות החרטומיםמטה זה הוא אמצעי הפע
  . מכשיר מאגיהוא : כלומר

  
  . כוח פעולתו הוא אכן בו עצמו, ככזה

  
, על המכות הראשונות יש לומר שהן אכן באות על ידי המטה

מברכת כוחו  אינו ממנו אלא אף שאנו יודעים שאליבא דאמת 
   .הגלומה בציווי לפעול בו' ה
  

די הטלתו על מקום או הכאה או על ילכן המטה מופעל על ידי 
  .  הוא היוצר את ההתרחשותהממשיוהמגע , הוויה ממשית

  

 2:נומסירת הביצוע לאהרון ולמטהו מטרתן אחת לפי הצעת
הוא הפועל ', ולא משה הנביא שלוחו של ה, כהן הדת, אהרון

כמו  כח -  למראה עיני הרואים -כאן באמצעות כלי שיש לו 
  .מאגי

  
  

   ומשמעות המטה–מסר סדרת המכות השנייה 
אלקי ישראל אינו זקוק כי סדרת המכות השנייה מלמדת 

למאגיה כדי לפעול אלא הוא פועל בעצמו וללא תיווך בקרב 
  . הארץ

  
הצדק האלוקי נגלה באופן מושלם , כיוון שאין מתווך טבעי

  : כלומר, כאשר הטבע משתנה לפי חפצו
  . )עקרון ההשגחה הפרטית(המכה פוגעת רק במי שראוי לה 

  
  . המאגיה אינה מבחינה בין צדיק לרשע

אופי הפעולה הוא מכאני ולא , גם אם כוח על טבעי מופעל
  . אינטרנציונאלי

לכן התורה אינה מספרת לנו על כך שישראל נפטרו מצרת 
שלוש המכות הראשונות שכן המאגיה העיוורת מכה ללא 

  . הבחנה
  

'  ה כאשררק מהמכה הרביעית ואילךיסוד ההפליה מופיע 
הוא ' וכבר ראינו שגם בסדרה השלישית ה(פועל באופן ישיר 

  ). המבצע בפועל
  
  
  

                                                 
 .י כאן"ותו מלמדנו רשוללא קשר למסר החינוכי החשוב של הכרת הטובה א 2
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  שמות. 11
ִּכי ִאם ֵאיְנָך ְמַׁשֵּלַח ֶאת ַעִּמי ִהְנִני ַמְׁשִליַח ְּבָך ) יז(: ערוב

ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעְּמָך ּוְבָבֶּתיָך ֶאת ֶהָערֹב ּוָמְלאּו ָּבֵּתי ִמְצַרִים ֶאת 
ְוִהְפֵליִתי ַבּיֹום ַההּוא ) יח( :ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵהם ָעֶליהָ ֶהָערֹב ְוַגם 

 ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ָׁשם ָערֹב ְלַמַען ֶאת ֶאֶרץ ּגֶׁשן ֲאֶׁשר ַעִּמי עֵֹמד ָעֶליָה 
ְוַׂשְמִּתי ְפֻדת ֵּבין ַעִּמי ּוֵבין ) יט:(ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ

  :אֹת ַהֶּזה ְלָמָחר ִיְהֶיה הָ ַעֶּמךָ 
 ַוָּיבֹא ָערֹב ָּכֵבד ֵּביָתה ַפְרעֹה ּוֵבית ֲעָבָדיו ּוְבָכל ַוַּיַעׂש ְיהָֹוה ֵּכן) כ(

  ...:ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִמְּפֵני ֶהָערֹב
 ְוַהְעַּתְרִּתי ֶאל ְיהָֹוהַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִהֵּנה ָאנִֹכי יֹוֵצא ֵמִעָּמְך ) כה(

  ....ְרעֹה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעּמֹו ָמָחר ְוָסר ֶהָערֹב ִמּפַ 
  :ַוֶּיְעַּתר ֶאל ְיהָֹוהַוֵּיֵצא מֶׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ) כו(
 ַוָּיַסר ֶהָערֹב ִמַּפְרעֹה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעּמֹו ַוַּיַעׂש ְיהָֹוה ִּכְדַבר מֶׁשה) כז(

  )'פרק ח( :לֹא ִנְׁשַאר ֶאָחד
 ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ּכֹה ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה) א(  :דבר 

ִּכי ִאם ) ב:(ָאַמר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני
ִהֵּנה ַיד ְיהָֹוה הֹוָיה ) ג:(ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח ְועֹוְדָך ַמֲחִזיק ָּבם

ְּגַמִּלים ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ַּבּסּוִסים ַּבֲחמִֹרים ּבַ ְּבִמְקְנָך 
ְוִהְפָלה ְיהָֹוה ֵּבין ִמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ּוֵבין ִמְקֵנה ) ד:(ֶּדֶבר ָּכֵבד ְמאֹד

 מֹוֵעד ַוָּיֶׂשם ְיהָֹוה) ה:( ְולֹא ָימּות ִמָּכל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּדָברִמְצָרִים
 ֶאת ַוַּיַעׂש ְיהָֹוה) ו:(ֵלאמֹר ָמָחר ַיֲעֶׂשה ְיהָֹוה ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּבָאֶרץ

ַהָּדָבר ַהֶּזה ִמָּמֳחָרת ַוָּיָמת ּכֹל ִמְקֵנה ִמְצָרִים ּוִמִּמְקֵנה ְבֵני 
ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ְוִהֵּנה לֹא ֵמת ִמִּמְקֵנה ) ז:(ִיְׂשָרֵאל לֹא ֵמת ֶאָחד

  :ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶאָחד ַוִּיְכַּבד ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם
ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְקחּו ָלֶכם ְמלֹא ) ח( :שחין

ְוָהָיה ) ט:(ָחְפֵניֶכם ִּפיַח ִּכְבָׁשן ּוְזָרקֹו מֶׁשה ַהָּׁשַמְיָמה ְלֵעיֵני ַפְרעֹה
ְלָאָבק ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָהָיה ַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהְּבֵהָמה ִלְׁשִחין 

ַוִּיְקחּו ֶאת ִּפיַח ַהִּכְבָׁשן ) י:(ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִיםּפֵֹרַח ֲאַבְעֻּבעֹת ְּב 
ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ַפְרעֹה ַוִּיְזרֹק אֹתֹו מֶׁשה ַהָּׁשָמְיָמה ַוְיִהי ְׁשִחין 

  )'פרק ט (:ֲאַבְעֻּבעֹת ּפֵֹרַח ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה
  

ישראל יכלו ל במדרש ש" כפשוטם את דברי חזים מקבלואנ
, או שהצפרדעים לא פגעו בהם, מן מכת הדםלשתות מים בז

 טורח נוואולם זו עובדה היסטורית שהכתוב לעניות דעת
בפעולה  דווקא כדי להבליט את  החידוש שיש להסתיר

המאגיה של על פני , האלוקית הישירה בסדרה השנייה
  . שהיא מכוונת ופועלת בצדק, הסדרה הראשונה

  
  

  מטה ומשמעות ה–מסר סדרת המכות השלישית 
השלטון האלוקי הסדרה השלישית מוסיפה את היסוד של 

המוחלט על הטבע וגם את אופייה האוניברסאלי של 
  : האלוקות הישראלית

  
  ). יד,ט ("ִּכי ֵאין ָּכמִֹני ְּבָכל ָהָאֶרץ" - 8 מקור -
  

  : וכמאמר יתרו
  א"ח י"שמות י. 12
י ַבָּדָבר ֲאֶׁשר ָזדּו  ִּכ ִמָּכל ָהֱאלִֹקים' ָגדֹול הַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי "

   ." ֲעֵליֶהם
  

גם לעיני אבל בסדרה זו מתגלה לעיני המצרים וחשוב מכך 
שההנהגה האלוקית מסורה בידי והוא ,  עקרון נוסףישראל

  .משה רבנו: ובראשם, נביאיו-שליחיו
   

הופעת הפעולה האלוקית משה רבנו מבשר במכות אלה את 
  .  במקומהאבל אין הוא פועל, וגם מצביע עליה

  
אף שמשה הוא הפועל בסדרה השלישית : נבהיר את הדברים

וניתן היה להקביל את פעולתו בצורה פשטנית לזו של אהרון 
  . נראה שזו טעות, בסדרה הראשונה

אף שלפי (שהם כוחות על טבעיים , בכוחותיו הואאהרון פועל 
  ). 'אמונתנו הם נמסרים לו מאת ה

  
 על לבשרתגלות ולכן הוא יודע משה רבנו הוא נביא הזוכה לה

, להסביר מה מגמתהותפקידו הוא , פעולה אלוקית קרובה
  . אין הוא הגורם אותהאבל 

  
מכאן ההבדלים בפעולת המטה בין הסדרה השלישית 

  . לראשונה
  
  . מפני שאין בו צורך, אינו מצווה את משה ליטול מטה' ה
  

אות שהיא ' הצבעה'הציווי על נטיית היד הוא הנחיה על 
כמו מזניק שהנפת ידו היא אות לתחילת , לתחילת האירוע

   .לא הגורם שלואבל , המרוץ
  

 ושאליו הכיוון ממנו תתחיל המכהמצביע רק על משה רבנו 
 כפי שדייקנו בלשון ,הוא המביא אותה' ה אבל ,יש לצפות
  . הפסוקים

  
משה משתמש במטה שבידו בשתי המכות הראשונות בסדרה 

  . ותו לא, המצביע על כיוון במקלוכמורה , השלישית
  

לכן אין סתירה בין הציווי לבין המעשה שכן המטה כאן אינו 
  . ידא אריכתאאלא 

  
פעולת מטה במונחים שהשתמשנו בהם לעיל ניתן לקבוע כי 

 אם כי זו ממשות על ,ממשית, ריאליסטיתאהרון היא פעולה 
  , טבעית
והיא מיועדת  טכנית וסימבוליתפעולת משה רבנו היא ואילו 

  .  של ההתרחשותלהצבעה על האופי האלוקירק 
  
  

שמנהיג את מיניה וביה קונה לעצמו משה תפקיד של מי 
וכך אנו חוזרים להגדרתנו מהפרק , ומכוחו' המציאות בשם ה

  : הראשון
סמל של אלא הוא , למטה של משה אין כוח פעולה עצמי

  . הנהגתו
  

ופן עקרוני יכול ובא(, ביטוי סימבוליהשימוש במטה הוא 
הנהגת המציאות מסורה לכך ש, )להתבצע גם על ידי היד

  . נביאיו - לשלוחי דרחמנא 
  

 נובע מכך שהויתור על המטה מכול וכול במכת החשךדומה 
 ולכן המטה שהוא ביטוי סמלי שאין היא נעשית בפומבי

  .נעשה מיותר, למנהיגות נבואית
  

פני משה רבנו ל' עד כה בררנו את תפקיד המטה בהתגלות ה
  . כ לעיני המצרים ובמכות"ואח

  . כבר כאן יכולנו לעמוד על השניּות הקיימת בהתייחסות אליו
  

בהמשך הדרך נמצא את המטה בהופעותיו השונות ביציאת 
  . מצרים ובמדבר
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  יציאת מצרים. ג
 תפקיד המטה בקריעת ים סוף

  : נבחן את הפסוקים בהם משמש המטה או משמשת היד
 ד"שמות י. 13

ְוַאָּתה ָהֵרם ֶאת ַמְּטָך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָּים ּוְבָקֵעהּו ְוָיבֹאּו ) טז(
  .ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְך ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה

 
 שמשמעה להרמת המטה ואז לנטיית הידהציווי כולל הוראה 

  . הצבעה לכיוון היםכנראה 
  

  .  השנייה נוטהוהיד, שהמטה צריך להיות מורםאפשר לפרש 
 שהרימה את לאותה ידואולם סביר יותר שהכוונה היא 

  . המטה
מדוע הפסוק לא ממשיך לדבר על והנה שוב עולה השאלה 

  . נטיית המטה אלא עובר ליד
  

  :השמטת המטה מוחלטת, בתיאור הביצוע
ים ֶאת ַהָּים ְּברּוַח ָקִד '  ַעל ַהָּים ַוּיֹוֶלְך הֶאת ָידֹו ַוֵּיט מֶֹׁשה )כא(

 .ַעָּזה ָּכל ַהַּלְיָלה ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהָּים ֶלָחָרָבה ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים
  

ברור שכמו במכות האחרונות אמנם משה מרים או מטה את 
אבל אין כאן תוצאה ישירה אלא קודם לכך תיאור של , ידו

  :'התערבות ה
  !וייבקעו המים: ואז... 'ויולך ה... ויט משה

  
שכן נזכרה נטיית יד כפי , לציוויאמנם אין כאן סתירה 

מדוע אין חזרה גם על אך עדיין צריך לשאול ', שציווה ה
  . הרמת המטה

  
ההנהגה המשותפת של נראה שכל האמור כאן הוא המשך של 

  . במכת הברד והארבהשפגשנו בה ' משה רבנו וה
  

עמעום מכוון כאמור לעיל הביטוי הספרותי של הנהגה זו הוא 
  .  ביד או במטהשל הגדרת הביצוע

  
ככלי של הצבעה , ידא אריכתאהציווי הוא על המטה בחינת 

' הנחיית ה שנעשית לפי מנהיגותו של משההמבטא את 
  . ובסיועו

  
  . המורם והיד המוטה הם בעצם היינו הךלכן המטה 

  
כשאנו ממשיכים לקרוא על הציווי והביצוע לחזרת המים 

  : מקומו של המטה נפקד לגמרי, למקומם
  
ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָּים ְוָיֻׁשבּו ַהַּמִים ַעל '  ַוּיֹאֶמר ה)כו(

  :ִמְצַרִים ַעל ִרְכּבֹו ְוַעל ָּפָרָׁשיו
ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּים ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו ) כז(

  3.ַרִים ְּבתֹוְך ַהָּיםֶאת ִמְצ ' ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו ַוְיַנֵער ה
  

ברור שהפעולה באמצעות היד מדגישה את האופי הניסי 
שבהגיע הסיום של ניסי מצרים ויפה , והאלוקי של הפעולה

ומפלת המצרים הסופית נעלם המטה לחלוטין כדי לבטא את 
ההכרה שמנהיגותו של משה ופעולותיו כולן מכוחו של 

 מאגיה שבאמצעות ואין כאן כלל איזה כישוף או, ה הן"הקב
  . מכשיר

                                                 
 בעקבות פעולת -"ַוָּיָׁשב ַהָּים"אלא פשוט ' כאן אין בתיאור הביצוע פירוט של פעולת ה   3

רוח :  בעוד שלבקיעת הים היה נחוץ אירוע אקולוגי יוצא דופן:הסיבה פשוטה. משה
הרוח הסתיימה והים מאליו שב . הרי שלחזרתו לא נחוץ דבר, שייבש את הים, קדים עזה

אבל '  שמשה יודע עליו מפי המתזמנת את האירוע הטבעימתזמנת את האירוע הטבעימתזמנת את האירוע הטבעימתזמנת את האירוע הטבעיהרמת ידו של משה . לאיתנו
  .אין כאן באמת שום נס

  : ' היד של משה רבנו הופכת בפסוקים הבאים לידו של ה
  ... ַּבּיֹום ַההּוא' ַוּיֹוַׁשע ה) ל(
  . ְּבִמְצַרִים'  ֲאֶׁשר ָעָׂשה הַהָּיד ַהְּגדָֹלהַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ) לא(
  

ידו של משה רבנו אבל גם , היד הגדולה היא גם דימוי
  . הפועלת המציאות' ל כיד השנראתה להם לישרא

  
 :סיכומו של מהלך זה מתמצה בקביעה

  . ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדו' ה- ַוַּיֲאִמינּו ּבַ 
  

כפי שהתברר להם , במשלח ובשלוחו גם יחדהאמונה היא 
כשראו את משה , בסדרת המכות האחרונה ובעברם בים

  .מטהו/מנהיג את הנס האלוקי באמצעות ידו
 


