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   האות והמטה  –ג  ומנהי   ה רוע 
בנימין סלנט 

בהתגלות  מתחיל  משה  של  שליחותו  סיפור 
אליו ה'  הָהָיה    הׁש  מ  ּו"  :מלאך  אן   ר ע  צ  ת  א 

ְתנ  ֹוִיְתר ג ּיִ ו  ִמְדָין    ֵהןּכ    ֹוח  ת ה    ְנה  ו  אןּצ  א  א ּיָ ...   ב 
ָהא   ר  ה  ל  ) -א  ֵרָבה"  ח  לשאלה    .א(:ג  'שמֹלִהים 

משה, נבחר   שהמיליםעונה,  המדרש    למה 
 על משה:  ותמלמד ג'נה וי '  ' 'רועה 

ה"  הׁש  מ  "ּו ע  ר  ישראל   ,ָהָיה  עתידין 
מתוקן ילה משה  והיה  ממצרים,  גאל 

ה  הׁש  מ  "ּו  :דכתיב,  להם ע  גּיִ ו  ".  "ָהָיה ר    ְנה 
ת ה    אןּצ  ה    א  ר  ר'  ,  "ר ּבָ דְ ּמִ ַאח  אמר 

ב שינהג  .קרחה..  ןיהושע  לו  את    רמז 
ארב שמישראל  )תנ"י  שנה  יז(   'עים 

 יב, תו"ש(.  ')תנ"י שמ

למשה    ת:גלוההת  נגלה  הסנה  ה'  מתוך 
הייתה:   משה  ותגובת    הׁש  מ    רּתֵ סְ ּי  "ו  הבוער, 

ֵמה    יּכִ   ָניוּפָ  ג:ו(.  "יטּבִ ָיֵרא  מכאן שהבין   )שמ' 
עומד.  ל הוא  מי  את  פני  חווה  משה 

א עולם.  ההתגלות,  לבורא  הקשר  וכאשר ת 
ה   ִליּו  ר"ְוָאמְ   :שאל ם  ֹו מְּׁש   מ  ר ֲאֵלה  מ    ? "ָמה א 

לו  )שם:יג( אֲ התשובה  ניתנה  ְהי ה  "א   ר ׁש  : 
ְהי ה ְהי ה  ...  א  ִניְׁש א  ם  ָלח  ה'  ֲאֵליכ  ֹלֵהי -א  ... 

ם ֵתיכ  ר    ִמיְּׁש   ז ה  ...ֲאב  ְלד  ִזְכִרי  ְוז ה  ָלם   "רּד  ְלע 
לשאלת    טו(.-)שם:יד מוביל  השמות  פירוט 

 ידיעת ה'? המהות: מה היא 

 )על אתר(:  1רש"ר הירש 

ידיעת  אלא  אינה  ה'  את  ידיעתנו  כל 
הקב" של  שעלינו "שמותיו  כל  ה". 

עצמו,  על  ה'  שגילה  כל  ה',  על  לדעת 
והשמות,  לאוזן.  אלא  נועד  לעין  לא 
את  משקפים  אותו,  מכנים  אנו  בהם 

יחסינו  מושגינו על הנהגתו אותנו, ועל
שמעות: מאליו. מכאן הביטויים רבי ה

 
 בנימין סלנט, קיבוץ סעד.   *
 .1888-1808, הרב שמשון בן רפאל הירש   1

ה'" "אֲ "דעת שם  ע  יּכִ   ּוֵבהּגְ ׂש  ,  " ִמיְׁש   ָיד 
 ד(.י:צא ')תה

חכמה הבעל   אותם  כך  מפרש    2משך  את 
 :פסוקים

השגת  שמו,  יתברך  שהבורא  פירוש, 
קדמון יהווי מושגת,  ובלתי  נצחית  תו 

בקדמותו   השלמות  בתכלית  ושלם 
משתנה   רק  סוף,  לאין  האמיתי 

 בשמותיו לפי השגת הנבראים. 

קטעים ממאמרו הנפלא של    כאןמצטט    הרב
ממלרב בר  אבא  ג,   ,)שמו"ר  י  שמות  פרשת 
  ו(:

אתה   שמי  למשה.  הקב"ה  ליה  אמר 
לפי לידע?  נקרא: ימעש  מבקש  אני    י 
-בצבא  י,-ל שד-בארא  פעמים שאני נק

את  בה'  לוהים,-בא  ות, דן  כשאני   .
א נקרא  אני  וכשאני -הבריות  לוהים. 

נקרא   אני  ברשעים  מלחמה  עושה 
על חטאיו של -צבא וכשאני תולה  ות. 

אאדם   נקרא  שד-אני  וכשאני -ל  י. 
אני נקרא ה'. שאין ה'  מרחם על עולמי

-אֵ  'ה'  ה"אלא מידת רחמים, שנאמר:  
ח ְהי ה    הוי:  . ו(:לד  ')שמ  "ןּנּוְוח    םּול ר  "א 

ְהי ה" רׁש  אֲ   י. אני נקרא לפי מעשי א 

ואמר לו למשה ": ממשיך משך חכמה""בעל ה
אשר לא נתגלה   ,בשם הוויה  התגלות חדשה

 .עלי ארץ"בעודם בחיים  בזה לאבות 

תייחס לנושא ידיעת מ  3הרב סולובייציק 
 וגם למדרש משמו"ר:  ,ה'

את   להשיג  אנוש  בן  של  ביכולתו  אין 
הא של  האמיתית   ֹלא  יּכִ "  ,ל-המהות 

)שמ ָוָחי"  ָהָאָדם  הרוח   .כ(:לג  'ִיְרַאִני 
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את   האנושית להקיף  מסוגלת  אינה 
האינסופי. למרות זאת יודעים אנו את 

לפי   משפיעם מעשיו  ה'  שהם  ובאופן 
בעולמנו.   תכונותיועלינו  הן    –  אלה 

ליה  "אמר  המדרש:  כדברי  מידותיו. 
מבקש  אתה  שמי  למשה,  הקב"ה 

 לידע? לפי מעשי אני נקרא".

 וזה לך האות". השליחות: "

" למשה:  אומר  ְוא    הּתָ ְוע  ה'  ל  ָלֲחָךְׁש ְלָכה   א 
הּפ   ע    ֵצאֹוְוה  ְרע  ת  יִ   יּמִ א  " ְצָרִיםּמִ מִ   ָרֵאלְׂש ְבֵני 

ש שלפניו  למשה  מתברר  ג:י(.  ליחות  )שמ' 
" א.  שואל:  והוא  ִכימורכבת  ָאנ  האם  ִמי   ?"
ל יאנוכי ראוי למשימה? ב. "ּכִ  הּפ   ֵאֵלְך א  "? ְרע 

" אג.  ת  ִציא ֹוְוִכי  "?  ְצָרִיםּמִ מִ   ָרֵאלְׂש יִ   ֵני ּבְ   א 
ְהי ה)שמ' ג:יא(. על כך ה' משיבו: "ּכִ    ְך ּמָ עִ   י א 

חְ ְׁש   ִכיָאנ    י ּכִ   תֹוָהא   ָך ּלְ ְוז ה   )שם:יב(. יָךּתִ ל   "
בל את שליחותו, והאות הוא משה נענה ומק

שהוא  האות,  גם הסימן לכך. רבות נכתב על  
סימנא(  עוזיאל:  בן  יונתן  )כך  'סימן'  מעין 
מן   שונה  הוא  בכך  להתרחש.  שעתיד  למה 
האותות והמופתים שיתרחשו בעזרת המטה.  
לטיבו  באשר  שונות  דעות  העלו  הפרשנים 

בו מופת,  הוא  ות;  של הא ולא נעשה  מיוחד 
להו כך  ותכליתו  אשר רש"ידיע.  "המראה   :

"ּת   ממצרים  כשתצאו  בסנה".  ְבדראית   ןּוע 
... ה  )אותי(  ָהָהר  ל  ג:יב(.הּז  ע  )שמ'    ראב"ע   " 

  4)הפירוש הקצר(:

 " גאונים  שב  תֹוָהא  ָךּלְ ְוז ה  אמרו   "
"ּכִ  ְהי ה  ילמילת  )שם:יבְךּמָ עִ   א   " .)

לאש הסנה. ואחרים אמרו כי הוא רמז  
  אות כי    והנכון בעיני  גם זה אות היה...

יתחלק בלשון הקודש לטעמים רבים... 
" שלחתיך תֹו ָהא   ָך ּלְ   ְוז ה וטעם  למה   "

על  אותי  שתעבדו  העם  את  להוציא 
 ְוז הההר הזה. גם יתכן להיות פירוש "

לסנה תֹוָהא  ָךּלְ  רמז  זה  (,  )סיני  "  כי 
 דוני שמה.מקום מובחר שתעב

 ך שונה: הולך בדר 5רמב"ן ה

על רבו הפירושים במקרא הזה. והנכון  
ב"ה אמר למשה שני קדרך הפשט, כי ה

דברים: שירד להצילו  )את העם( מיד 
בארץ  שיצילם  אפשר  והיה  מצרים, 
מן  להעלותו  עוד  הבטיח  אבל  גושן... 
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   .(נפטר בעכו)  1294-1270, בן נחמן רבי משה     5

הכנעני.  מקום  אל  כולה  ההיא  הארץ 
משתיהן,   נתיירא  "ומשה  ִמי  ואמר: 

ִכי   ל  יּכִ ָאנ  א  הּפ    ֵאֵלְך  עוד... ְרע  ואמר   ?"
א" ת  ִציאֹוִכי  "? ְצָרִיםּמִ מִ   ָרֵאלְׂש יִ   ינֵ ּבְ   א 

ועל שתיהן ענהו ה'. אמר לו: אל תירא 
" ְהי ה  י ּכִ מפרעה    ְוז ה "  להצילך,  " ְךּמָ עִ   א 

ִכי    יּכִ "   " אל העםתֹו ָהא   ָךּלְ  חְ ׁשְ ָאנ    " יָךּתִ ל 
כי ת   ִציֲאָך ֹו ה ּבְ "   אליהם,  ָהָעם    א 

ִים ּמִ מִ  ְבד ּת    ְצר  ת   ן ּו ע  ע  ֹלהִ -ָהא    א  ל  ים 
 . " הּז  ָהָהר ה  

 . הפלא באות

בסנה    6קויפמן  להתגלות  בסיני,   –מתייחס 
נושאים   ומגדיר המופיעים /שני  מוטיבים 

הישראלי"  השליח  "הנביא  הראשונה:  בפעם 
של   אות"  "הפלא  כאשר  האות",  ו"הפלא 

של  -"הנביא שליחותו  על  מעיד  השליח" 
הא במצוות  עושה  -הנביא  קויפמן  לוהים. 

האלילי  והקסם  הקוסם  בין  ברורה  הבחנה 
לבי עצמו,  בכח  ואהרון  שפועל  משה  ן 

א כשליחי  הפלא -הפועלים  "מקור  לוהים: 
ל והוא -כשפים, אלא רצון הא-הוא לא חכמת
 אות לשליחו".

בין   7אורבך  ההבחנה  את  הוא  גם  עושה 
נראים  הם  "שאף  המאגיים,  הכישוף    מעשי 

הא ובין  נפלאים",  במקרא,  -כמעשים  ל 
מאגיים...  באמצעים  משתמש...  "שאינו 

אצב הם  משה  של  אנפלאותיו  לוהים", -ע 
)שצוטטו  קויפמן  מדברי  גם  מביא  והוא 

 לעיל(.

 כותב על האותות והמופתים:  8הרמב"ם 

מפני  ישראל  בו  האמינו  לא  רבנו  משה 
האותות   פי  על  שהמאמין  שעשה,  האותות 

דו בליבו  שעשה  פייש  האותות  כל  אלא   ...
 משה במדבר לפי הצורך עשאם. 

 המטה 

ן  ְוהֵ כאשר משה מהסס, מפקפק, ושואל: "
ֲאִמינ ִליּבְ   ּוְמעְׁש ִלי ְוֹלא יִ   ּוֹלא י  אְמר  יּכִ   ק  ֹלא    ּו י 

יָך   ֵאל  "ִנְרָאה  משיבו:  ה'  רּי  ו  ה'".   ה'ֵאָליו    אמ 
ה   ו    הּז  מ  ָך  ר ּי  ְבָיד  רּי  ו    . הּט  מ    אמ    ּו ִליֵכהְׁש ה    אמ 

 
  ת"א   ,תולדות האמונה הישראלית , יחזקאל קויפמן זה6

 . 475  –  473  עמ'  ,ד"תשכ
אמ7 ודעות "חז , אורבך  'אפרים  אמונות  פרקי     , ל 

 . 87' עמ  ,ל"ירושלים תש 
ב 8 משה  מימון רבי  יסודי   ,1204-1138, ן  הלכות 

 הלכה א.  'ה פרק חהתור
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ְׁש ָצה ו  ַאְר  ְיִהי ְלָנחָ   ּוִלֵכהּי  -ׁש" )שמ' ד:אַאְרָצה ו 
 ג(.

 מסביר את שאלת משה:  רש"ר הירש

כאן   משה אולם  אמת,  ותורתו  אמת 
לפקפוקים  מקום  היה  בתחילה... 
משה  צדק  וגם  משה,  בשליחות 
בקרב  יעלו  ספקות  כי  מראש  בצפותו 

 העם. 

הירש טוען, כי הפיכת המטה לנחש "אמצעי 
בו,   לשכנע  ביכולת  הוא  שמצויד  מי  כי 

הפיכת זו שלוחו הוא של כוח יחיד ומיוחד: 
יים של  טבעכוח, הקובע את הסדר והמהלך ה

כל דבר". בהמשך הוא שואל: "ובכן מה הוא  
במיוחד   המאפיין  הסמל  הינו  )ועונה(  מטה? 
את הטבע הכבוש תחת יד האדם" )וראו שם 

 עוד(.

דברים  "עשרה  בין  המטה  של  אזכורו 
שבת בין השמשות" )אבות ה,   שנבראו בערב

הרבים  התפקידים  ועל  ייחודו  על  מלמד  ו( 
יש במדרשים  בהמשך.  ייחסות הת  שמילא 

הא כמטה  לכינויו  גם  וכמטה  -רבה  לוהים 
 אהרון, כך בשמות רבה: 

" )שמ' יז:ט( אמר ָיִדיּבְ ֹלִהים  -ָהא    הּטֵ מ  ּו
יהי  המקום,  שאמר  בידי,  זה  מטה  לו 
ב כשעשה   ... ד"א:  לעולם.  ו בידך 

שנאמר  שמו  על  נקרא  נסים  אהרון 
אני  שעשיתי  ובזמן  אהרון",  "מטה 

ובזמן   שמי.  על  נקרא  ב"ה שהקניסים 
שנאמר:  שמו  על  נקרא  נסים  עושה 

 . ג( -)כו לוהים"-"מטה הא

  פרק מיוחד:   מקדיש לכך בספרו  9הרב עופרן 
"המטה של משה כחפץ מעבר". עופרן מסביר 
בשלבי   לאדם  עוזר  מעבר'  'חפץ  שבד"כ 

"כלי  התב למשה  משמש  המטה  כאן  גרותו. 
מצוקה  מצבי  עם  להתמודדות  המסייע 

עקב   באמונה  המתעוררים  בנוכחותו  פקפוק 
דבריו".  באמתות  או  בקיומו  הקב"ה,  של 
השונים   לשלבים  פירושו  את  מרחיב  עופרן 
ובהמשך,  המטה,  של  תפקודו  בהתפתחות 
במעמד   חששו  את  משה  שהביע  לאחר 

" ֲאִמינ  ְוֵהן ֹלאהסנה:  יִ   ּוי  ְוֹלא  ִלי ּבְ   ּוְמעְׁש ִלי    ק 
אְמר  יּכִ  יָך  ֹלא  ּוי  הוא ה'" )שמ' ד:א(,    ִנְרָאה ֵאל 

 כותב: 

 
עופרן    9 של  , אילעאי  אביב ,הנפש תורה  , 2018 תל 

 .(בנושא נוספים  שם סעיפים    אוור) 57עמ'  

משה,  בת של  המוצדק  לחששו  שובה 
א של  לציוויו  יאמין  לא  העם  ל -כי 

מציע  אליו,  התגלה  שלא  מופשט, 
ברור   כסימן.  המטה  את  הקב"ה 
אך  עצמו",  "הדבר  איננו  שהמטה 

הקו עם  להתמודד  לסייע  שי ביכולתו 
הקב"ה  יתגלה  אשר  עד  זמני,  באופן 
 לכל העם והאמונה בו תקנן בלבבות. 

סירו משהלאחר  של  נוסף  "ְׁש ב  ח:   י דּבְ   ָנא  ל 
 " )שם:יג( עופרן ממשיך: ָלחִּתְׁש 

משה  על  אף(  )בחרי  הקב"ה  מצווה 
מפורשות   לו  ומורה  למצרים,  ללכת 

" המטה:  את  תלקחת  ּט  ה    ְוא   ה ּז  ה    הּמ 
ָךּבְ   חִּתּק   )שם:יז(ָיד  ברגע  "  )ומוסיף(:   .

אחד, סתמי כמעט, נוצקת לתוך החפץ 
היה   לו  אדירה.  משמעות  מדובר  הזה 

גריד ליטול במטה  משה  היה  יכול  א, 
אותו  אך  למצרים,  בהגיעו  חלופי  ענף 
פסוקים  תוך  מועלה,  פונקציונלי  חפץ 
לדרגת  משה"  "מטה  מדרגת  בודדים, 

הא של  -"מטה  שלם  עולם  לוהים". 
א אותו  אל  נדחס  ובייקט. משמעות 

ול"אמיתת  הקב"ה  של  לנוכחותו  סמל 
הימצאו". אין הוא מטה ככל המטות... 

ומה יחיד  נעשה  לא  וא  שערכו  יוחד 
 יסולא בפז.

הוא פלא.   האותהוא סימן, ו  האותלמדנו, ש
א אצבע  הם  משה  של  לוהים,  -ונפלאותיו 

הוא סמל; יש בו כוח מיוחד הקובע והמטה  
דבר.  כל  של  הטבעיים  והמהלך  הסדר    את 

המורכבת שליחות    השליחות  היא  משה  של 
העם,  גיבוש  של  היסטורית  משמעות  עם 

מעמד הר סיני ם,  בני ישראל ממצריהוצאת  
 לכתם במדבר בדרכם לארץ.ו

 

 
 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  

 בדוא"ל.  
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   

 יש לשמור על קדושת העלון 

 
 שמעון    עורך: ד"ר צבי 
 רחל הכהן שיף : עורכת לשון 
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