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פרשת חקּת ,תשפ"א ,מספר 1423

איש הא-להים ,מטה הא-להים ומטה אהרון
עמיצור ברק
השוואת התיאור של מות אהרון ,בפרשתנו ,לתיאור
של מות משה בחתימת התורה ,מעלה שאחד
ההבדלים ביניהם הוא הידיעה על מקום קבורתם.
על משה נאמר בהדגשה" :וי ְִּקבֹּר אֹּ ת ֹּו בג ְי בְ אֶ ֶרץ
מוָֹּאב מּול בֵּ ית פְ עוֹּר וְ ֹלא יָדע ִּאיׁש אֶ ת ְקב ָרת ֹּו עד
היוֹּם הזֶה" (דב' לד:ו) .פרט כזה לא נאמר על אהרון:
ויעׂש מֹּ ֶׁשה כאֲ ֶׁשר צִּ ּוָ ה ה' ויעֲ לּו אֶ ל הֹּר הָ הָ ר
לְ עֵּ ינֵּי כָל הָ עֵּ דָ ה .ויפְ ֵּׁשט מֹּ ֶׁשה אֶ ת ַאהֲ רֹּן אֶ ת
בְ ג ָָדיו וילְ בֵּ ׁש אֹּ ָתם אֶ ת אֶ לְ עָ זָר בְ נ ֹּו ויָמָ ת ַאהֲ רֹּן
ָׁשם בְ רֹּאׁש הָ הָ ר וי ֵֶּרד מֹּ ֶׁשה וְ אֶ לְ עָ זָר ִּמן הָ הָ ר
(במ' כ:כז-כח).
והנה דבר דומה קורה למטה של משה (שנקרא
פעמיים מטֵּ ה הא-להים ,ראו להלן) ,המופיע
בפרשתנו בפעם האחרונה במקרא ,לעומת המטה
של אהרון ,כמפורט להלן.
פרשת המרגלים מתרחשת בשנה השנייה
ליציאת מצרים ,ואירועי פרשתנו מתרחשים בשנה
האחרונה במדבר .בין שתי נקודות זמן אלו – כ38-
שנה – התורה מתארת רק שלושה אירועים ,וללא
ציון מפורש של זמנם :שניים קצרים יחסית – פרשת
המקושש בסוף פר' "שלח" ,ועניין הפרה האדומה
בראש פרשתנו – 1ואחד ארוך :ערעור על מנהיגותם
של אהרון ומשה בפרשת "קרח".
ערעור דו-שלבי זה מסתיים בהבהרת מעמדו של
אהרון ע"י הפריחה הניסית של מטהו ,וציון התחנה
האחרונה של מטה זה" :וי ְִּהי ִּממָ חֳ ָרת ו ָיבֹּא מֹּ ֶׁשה אֶ ל
אֹּ הֶ ל הָ עֵּ דּות וְ ִּהנֵּה פָ רח מטֵּ ה ַאהֲ רֹּן ...ו ֹּיצֵּ א פֶ רח ויָצֵּ ץ
ִּציץ ויִּגְ מֹּ ל ְׁש ֵּק ִּדים ...ויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹּ ֶׁשה הָ ֵּׁשב אֶ ת
מטֵּ ה ַאהֲ רֹּן לִּ פְ נֵּי הָ עֵּ דּות לְ ִּמ ְׁשמֶ ֶרת" (במ' יז:כג-כה) .כך
נפרד אהרון ממטהו האישי שהפך לנכס לאומי
מקּודש לדורי-דורות.
ָ
בפרשתנו ,כאמור ,אהרון נפרד מעדת ישראל
במותו ,בעקבות פרשת מי-מריבה שבה נכשל הצמד
משה ואהרון עקב השימוש השגוי במטה של משה,
כמקובל על רבים מפרשנינו .בין אם היה המשגה
בעצם ההכאה על הסלע במקום לדבר אליו ,בין אם
היה זה בהכאת הסלע פעמיים במקום פעם אחת:

* פרופ' עמיצור ברק הוא פרופ' אמריטוס להנדסה (מים
ואנרגיה) באוניברסיטת אריאל.
 1לפי רש"י (לבמ' ז:א) יש לו תאריך" :בשני (בחודש ניסן
הראשון בסיני) נשרפה הפרה".

קח אֶ ת המטֶ ה וְ ה ְקהֵּ ל אֶ ת הָ עֵּ ָדה א ָתה וְ ַאהֲ ֹּרן
ָאחיָך וְ ִּדב ְר ֶתם אֶ ל הסֶ לע לְ עֵּ ינֵּיהֶ ם וְ נָתן
ִּ
ימיו ...ויִּקּח מֹּ ֶׁשה אֶ ת המטֶ ה ִּמלִּ ְפנֵּי ה' כאֲ ֶׁשר
מֵּ ָ
ִּצּוָ הּו ...וי ֶָרם מֹּ ֶׁשה אֶ ת יָד ֹּו ויְך אֶ ת הסֶ לע
ְבמטֵּ הּו פעֲ מָ יִּם וי ְֵּצאּו מיִּם ר ִּבים ...ויֹּאמֶ ר ה'
אֶ ל מֹּ ֶׁשה וְ אֶ ל ַאהֲ רֹּן יען ֹלא הֶ אֱ מנְ ֶתם בִּ י
יׁשנִּ י לְ עֵּ ינֵּי
לְ ה ְק ִּד ֵּ
ְבנֵּי י ְִּׂש ָראֵּ לָ ,לכֵּן ֹלא ָת ִּביאּו אֶ ת ה ָקּהָ ל הזֶה אֶ ל
ָארץ אֲ ֶׁשר נָת ִּתי לָהֶ ם (במ' כ:ח-כד).
הָ ֶ
ובסמוך – הגשמת המאמר" :יֵָּאסֵּ ף ַאהֲ רֹּן אֶ ל ע ָמיו...
יתם אֶ ת ִּפי לְ מֵּ י ְמ ִּריבָ ה".
על אֲ ֶׁשר ְמ ִּר ֶ
כך ה' מודיע למשה ואהרון כי מותם קרוב ,ולא
יוציאו את שנתם .זו גם הפעם האחרונה שהמטה
של משה נזכר בתורה; משה והעם נפרדים מהמטה
ככלי משמעותי-רוחני היסטורי .פחות משנה לאחר
מכן נפרדים משה והעם במות משה.
ההקבלה בין שתי הפרידות הכפולות מעניינת;
זו של אהרון ושל משה מהמטות האישיים שלהם,
וכן הפרידות שלהם מהעם .מטה אהרון ממשיך
להיות נוכח במשכן ,המצוי במרכז המחנה ,ואח"כ
במקדש השוכן בלב הארץ ,וכן הדבר בפרידה מהעם;
גם צאצאי אהרון ממשיכים את דרכו ,מקומו
ותפקידיו המרכזיים במשכן ובמקדש "עד ע ֹּולָם".
לעומת זאת ,אין אנו יודעים מה עלה בגורל המטה
של משה – מטה הא-להים – וכן אין אנו יודעים מה
אירע באחרית צאצאי משה .ישנם רק פסוקים
בודדים בספר דברי-הימים המספרים על צאצאי
משה (שהיו ממונים על אוצרות המלך דויד שיועדו
למקדש):
ְבנֵּי ע ְמ ָרם ַאהֲ רֹּן ּומֹּ ֶׁשה ויִּבָ דֵּ ל ַאהֲ רֹּן לְ ה ְק ִּדיׁש ֹּו
קֹּ דֶ ׁש ָק ָד ִּׁשים הּוא ּובָ נָיו עד ע ֹּולָם לְ ה ְק ִּטיר לִּ פְ נֵּי
ה' לְ ָׁש ְרת ֹּו ּולְ בָ ֵּרְך ִּב ְׁשמ ֹּו עד ע ֹּולָםּ .ומֹּ ֶׁשה ִּאיׁש
הא-להים בָ נָיו י ִָּקּ ְראּו על ֵּׁשבֶ ט הלֵּוִּ יְ .בנֵּי מֹּ ֶׁשה
ג ְֵּרׁשֹּם וֶאֱ לִּ יעֶ זֶרְ .בנֵּי ג ְֵּרׁשוֹּם ְׁשבּואֵּ ל הָ רֹּאׁש.
וי ְִּהיּו ְבנֵּי אֱ לִּ יעֶ זֶר ְרח ְביָה הָ רֹּאׁש וְ ֹלא הָ יָה
ּובנֵּי ְרח ְביָה ָרבּו לְ ָמ ְעלָה
לֶאֱ לִּ יעֶ זֶר בָ נִּ ים אֲ חֵּ ִּרים ְ
ּוׁשבאֵּ ל בֶ ן ג ְֵּרׁשוֹּם בֶ ן מֹּ ֶׁשה
(דבה"א כג:יג-יז)ְ .
נָגִּ יד על הָ אֹּ צָ רוֹּת .וְ אֶ ָחיו לֶאֱ לִּ יעֶ זֶר ְרח ְביָהּו...
ֹלמית ...הּוא
ּוׁש ִּ
וִּ יׁש ְעיָהּו ...וְ י ָֹּרם ...וְ זִּ כְ ִּריְ ...
ְׁשֹלמוֹּת וְ אֶ ָחיו על כָל אוצרות ה ֳקּ ָד ִּׁשים אֲ ֶׁשר
ִּה ְק ִּדיׁש ָדוִּ יד המֶ לְֶך (שם כו:כד-כח).
כמו כן יש מדרש-אגדה על נכד משה שהיה "כוהן"
בפרשייה של פסל מיכה" :וִּ יה ֹּונ ָָתן בֶ ן ג ְֵּרׁשֹּם בֶ ן ְמנ ֶשה

רש"י" :לפי שהגן היאור על משה כשנשלך לתוכו,
...לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים ,ולקה ע"י
אהרן" .תיאור מכת צפרדע וכינים בתורה:
ויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹּ ֶׁשה אֱ מֹּ ר אֶ ל ַאהֲ רֹּן נְ טֵּ ה אֶ ת י ְָדָך
ְבמטֶ ָך על ה ְנהָ רֹּת ...וְ העל אֶ ת ה ְצפ ְר ְד ִּעים על
אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּם .ויֵּט ַאהֲ רֹּן אֶ ת יָד ֹּו על מֵּ ימֵּ י
ִּמ ְצ ָריִּם ותעל ה ְצפ ְרדֵּ ע ...ויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹּ ֶׁשה
אֱ מֹּ ר אֶ ל ַאהֲ רֹּן נְ טֵּ ה אֶ ת מ ְטָך וְ הְך אֶ ת עֲ פר
ָארץ וְ הָ יָה לְ כִּ נִּ ם ְבכָל אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּם .ויעֲ ׂשּו כֵּן
הָ ֶ
ָארץ
ויֵּט ַאהֲ רֹּן אֶ ת יָד ֹּו ְבמטֵּ הּו ויְך אֶ ת עֲ פר הָ ֶ
ָאדם ּוב ְבהֵּ ָמה.
ו ְת ִּהי הכִּ נָם בָ ָ
רש"י" :לא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה לפי
שהגן עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול ולקה
על ידי אהרן".
הפעמים הראשונות שבהן התורה מציינת את
השימושים במטה של משה הן במכות ברד ,ארבה
וחושך:
ויֵּט מֹּ ֶׁשה אֶ ת מטֵּ הּו על ה ָשמיִּם וה' נָתן קֹּ ֹלת
ּובָ ָרד . ...ויֵּט מֹּ ֶׁשה אֶ ת מטֵּ הּו על אֶ ֶרץ ִּמ ְצריִּם
ָארץ ...וְ רּוח ה ָקּ ִּדים נ ָָׂשא
וה' נִּ הג רּוח ָק ִּדים בָ ֶ
ַארבֶ ה .ויֵּט מֹּ ֶׁשה אֶ ת יָד ֹּו ...וי ְִּהי חֹּ ֶׁשְך
אֶ ת הָ ְ
אֲ פֵּ לָה ְבכָל אֶ ֶרץ ִּמ ְצריִּם (שמ' ט:כג ,י:יג-כב).
ביציאה ממצרים שימש המטה הזה בקריעת ים סוף,
בהוצאת המים מן הצור בחורב ובניצחון על עמלק
ברפידים:
וְ א ָתה הָ ֵּרם אֶ ת מ ְטָך ּונְ טֵּ ה אֶ ת י ְָדָך על היָם
ּובְ ָקעֵּ הּו ...ויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹּ ֶׁשה נְ טֵּ ה אֶ ת י ְָדָך על
היָם וְ יָׁשבּו המיִּם על ִּמ ְצריִּם על ִּרכְ ב ֹּו וְ על
פָ ָר ָׁשיו .ויֵּט מֹּ ֶׁשה אֶ ת יָד ֹּו על היָם וי ָָׁשב היָם
יתנ ֹּו (שמ' יד:טז-כז).
לִּ ְפנוֹּת ב ֶֹּקר לְ אֵּ ָ
ויֹּאמֶ ר ה' ...עֲ בֹּר לִּ ְפנֵּי הָ עָ ם וְ קח ִּא ְתָך ִּמזִּ ְקנֵּי
ית ב ֹּו אֶ ת היְאֹּ ר...
י ְִּׂש ָראֵּ ל ּומ ְטָך אֲ ֶׁשר ִּהכִּ ָ
ית בצּור
וְ הָ לָכְ ָתִּ .הנְ נִּ י עֹּמֵּ ד לְ פָ נֶיָך ָשם ...וְ ִּהכִּ ָ
וְ י ְָצאּו ִּממֶ נּו מיִּם( ...שמ' יז:ה-ו).
ימים ספורים אח"כ מתרחשת מלחמת עמלק והמטה
שביד משה משמש כמקור השראה קדוש ונקרא שוב
מטֵּ ה הא-להים" :ויֹּאמֶ ר מֹּ ֶׁשה אֶ ל יְהוֹּׁשע ְבחר לָנּו
אֲ נ ִָּׁשים וְ צֵּ א ִּהלָחֵּ ם בעֲ ָמלֵּק ָמ ָחר ָאנֹּ כִּ י נִּ צָ ב על רֹּאׁש
ֹלהים בְ י ִָּדי" (שמ' יז:ט).
הגִּ בְ עָ ה ּומטֵּ ה הָ ֱאִּ -
בנקודת זמן זו אנו נפרדים זמנית מהמטה של
משה למשך כ 39-שנה ,עד האירוע הקשה של מי-
מריבה בפרשתנו ,שבו המטה משמש כגורם
משמעותי מאוד ,כמובא לעיל בתחילת מאמר זה.

הּוא ּובָ נָיו הָ יּו כֹּהֲ נִּ ים לְ ֵּׁשבֶ ט ה ָדנִּ י עד יוֹּם גְ לוֹּת
ָארץ" (שו' יח:ל) ,והמדרש גורס :לא בן מנשה אלא
הָ ֶ
בן משה.
קורות המטות האישיים בתורה
בלי לציין במפורש ,התורה מלמדת אותנו כי
לאנשים חשובים ,ואולי לכל גבר (במציאות של
הדורות הראשונים) ,יש ציוד אישי הכולל גם מטה:
" ויֹּאמֶ ר מָ ה הָ עֵּ ָרבוֹּן אֲ ֶׁשר אֶ ֶתן לְָך ותֹּאמֶ ר ח ָֹּת ְמָך
ּופְ ִּתילֶָך ּומ ְטָך" (בר' לח:יח).
המטה הראשון שבו נעזר עם ישראל הוא כלי
עץ פשוט ששימש את משה כשהיה רועה צאן:
ֹּאמרּו ֹלא
ויען מֹּ ֶׁשה ...וְ הֵּ ן ֹלא יאֲ ִּמינּו לִּ י ...כִּ י י ְ
נִּ ְרָאה אֵּ לֶיָך ה' .ויֹּאמֶ ר אֵּ לָיו ה' מה זֶה בְ יָדֶ ָך
ַארצָ ה
ְ
ויֹּאמֶ ר מטֶ ה .ויֹּאמֶ ר ה ְׁשלִּ יכֵּהּו
וי ְׁשלִּ כֵּהּו ...וי ְִּהי לְ נָחָ ׁש ו ָינָס מֹּ ֶׁשה ִּמפָ נָיו .ויֹּאמֶ ר
ה'ְׁ ...שלח י ְָדָך וֶאֱ חֹּז בִּ זְ נָב ֹּו ...ויחֲ זֶק ב ֹּו וי ְִּהי
לְ מטֶ ה בְ כפ ֹּו (שמ' ד:א-ד).
לפתע קיבל המטה כוח ניסי!!
לאחר ח"י פסוקים הוא כבר נקרא מטֵּ ה
הא-להים! (שם:יז-כ)" :וְ אֶ ת המטֶ ה הזֶה ִּתקּח בְ יָדֶ ָך
אֲ ֶׁשר תעֲ ֶׂשה ב ֹּו אֶ ת הָ אֹּ תֹּת ...ויִּקּח מֹּ ֶׁשה אֶ ת ִּא ְׁשת ֹּו
ַארצָ ה ִּמ ְצ ָריִּם ויִּקּח מֹּ ֶׁשה אֶ ת מטֵּ ה
וְ אֶ ת בָ נָיו ...וי ָָׁשב ְ
הא-להים בְ יָד ֹּו".
תכלית האותות האלה הייתה לשכנע את בני-
ישראל באמיתות שליחותו של משה .עם זאת ,מי
שעושה בפועל את האותות הוא אהרון" :ו ֵּילְֶך מֹּ ֶׁשה
ַאספּו אֶ ת כָל זִּ ְקנֵּי בְ נֵּי י ְִּׂש ָראֵּ ל .ויְדבֵּ ר ַאהֲ רֹּן
וְ ַא הֲ רֹּן וי ְ
אֵּ ת כָל ה ְדבָ ִּרים אֲ ֶׁשר ִּדבֶ ר ה' אֶ ל מֹּ ֶׁשה ויעׂש הָ אֹּ תֹּת
לְ עֵּ ינֵּי הָ עָ ם" (שם:כט-ל) .לפי ההמשך ,נראה שאהרון
משתמש במטה שלו ,שכן מתרחש נס מקביל .עוד
בטרם נעשה השימוש התכליתי במטה של משה
כרָאיה על-טבעית (ניסית?) למקור הקדוש והא-לוהי
של המסר ,שצריך לעבור אל פרעה ,מצטרף לסיפור
העלילה גם מטה אהרון :ארבעת האותות הראשונים
– הפיכת המטה לתנין ושלוש המכות הראשונות דם,
צפרדע וכינים – נעשים בעזרת מטה אהרון ולא
באמצעות מטהו של משה:
כִּ י יְדבֵּ ר אֲ ֵּלכֶם פ ְרעֹּה לֵּאמֹּ ר ְתנּו ָלכֶם מוֹּפֵּ ת,
וְ ָאמ ְר ָת אֶ ל ַאהֲ רֹּן קח אֶ ת מ ְטָך וְ ה ְׁשלְֵּך לִּ פְ נֵּי
פ ְרעֹּה י ְִּהי לְ תנִּ ין .ו ָיבֹּא מֹּ ֶׁשה וְ ַאהֲ רֹּן ...וי ְׁשלְֵּך
ַאהֲ רֹּן אֶ ת מטֵּ הּו לִּ פְ נֵּי פ ְרעֹּה וְ לִּ פְ נֵּי עֲ בָ ָדיו וי ְִּהי
לְ תנִּ ין .וי ְִּק ָרא גם פ ְרעֹּה לחֲ כ ִָּמים וְ ל ְמכ ְשפִּ ים
ויעֲ ׂשּו גם הֵּ ם ...בְ להֲ טֵּ יהֶ ם כֵּן .וי ְׁשלִּ יכּו ִּאיׁש
מטֵּ הּו וי ְִּהיּו לְ תנִּ ינִּ ם ויִּבְ לע מטֵּ ה ַאהֲ רֹּן אֶ ת
מט ָֹּתם (שמ' ז:ט-יב).
ויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹּ ֶׁשה אֱ מֹּ ר אֶ ל ַאהֲ רֹּן קח מ ְטָך
ּונְ טֵּ ה י ְָדָך על מֵּ ימֵּ י ִּמ ְצריִּם ...וְ י ְִּהיּו ָדם ...ויעֲ ׂשּו
כֵּן מֹּ ֶׁשה וְ ַאהֲ רֹּן ...וי ֶָרם במטֶ ה ויְך אֶ ת המיִּם...
ויֵּהָ פְ כּו כָל המיִּם אֲ ֶׁשר ביְאֹּ ר לְ ָדם (שם:יט-כ).
המדרש ,על הכרת התודה של משה למים ולעפר
שהצילוהו ,ידוע ,ולכן לא הוא שהיכה את היאור
ואת עפר הארץ ,אלא אהרון:
"ו ֹּיאמֶ ר ה' אֶ ל מֹּ ֶׁשה אֱ מֹּ ר אֶ ל ַאהֲ רֹּן" ,א"ר
תנחום למה לא לקו המים ע"י משה? א"ל
הקב"ה המים ששמרוך כשהושלכת ליאור אינו
דין שילקו על ידך... ,לא ילקו אלא ע"י אהרן.

הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא
לתורה ולמדע ,ומופיע גם באתר המידע של
אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:
http://www1.biu.ac.il/parasha2
כתובת דוא"ל של הדףdafshv@mail.biu.ac.il:
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע
בדוא"ל.
הדף השבועי  -אוניברסיטת בר אילן
יש לשמור על קדושת העלון
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