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 ברים יקרים,ח

 

פרשת חוקת חלה בשנה הארבעים ליציאת מצרים. כן, כן, מהפרשה הקודמת דילגנו ביעף 

 …ומבלי לשים לב על שלושים ושמונה שנים. הזמן עובר מהר כש

 

אבל הרבה לא השתנה בארבעים השנים האחרונות. העם צמא! כן, שוב הוא צמא! או שמא, 

 הוא עדיין צמא.

 האמת? אנחנו תמיד צמאים.

היאור,  לחופי זה עתה הלכה לעולמה. היא האחות האהובה שליוותה את משה מרחוק מרים

ובמובן מסוים הובילה אותו אל הארמון, אל זרועותיה של בת פרעה הצדקת. על פי המסורת, 

זו מרים הבינה במים. היא הייתה באר המים שליווה את עם ישראל במסעותיו במדבר. אולי 

כך או כך, הייאוש גדול והצמא   רק מטפורה, אולי לא, אבל ברור שהעם אהב אותה במיוחד. 

 עוד יותר.

ָדה ַאָתה וְַאֲהרֹן  ח[-]במדבר כ', ז ל ֶאת ָהעֵּ אמֹר. ַקח ֶאת ַהַמֶטה וְַהְקהֵּ ר ה' ֶאל מֶֹשה לֵּ וַיְַדבֵּ

יָמיו וְהֹוצֵּאָת ָלֶהם ַמיִם ִמן ַהֶסַלע וְִהְשִקיָת ֶאת  ינֵּיֶהם וְָנַתן מֵּ ָאִחיָך וְִדַבְרֶתם ֶאל ַהֶסַלע ְלעֵּ

ָדה וְֶאת ְבִעיָרם.  ָהעֵּ

לדבר אל הסלע, ויצאו ממנו מים. להערכתי, כך מרים הייתה  אלוהים מורה למשה ולאהרון

 עושה. אבל היא כבר איננה, ולכן המטלה מוטלת על כתפיהם של משה ואהרון.

אבל, אם עליהם לדבר אל הסלע, למה אלוהים מצווה על משה לקחת את המטה שלו? 

מטה, למה התורה כל כך קמצנית במילים, כל כך מדויקת, ואם משה לא אמור להשתמש ב

 להזכיר אותו?

כבר ארבעים שנה שמשה והמטה שלו מובילים יחדיו את בני ישראל! כבר בסנה הבוער 

המטה היה "יד ימינו" של משה. בהמשך, במצרים, המטה היה שותף ראשי במעשי 

הלהטוטים, הניסים והמכות. את ים סוף המטה חצה לשניים, ובצדו השני של הים, המטה 

 יע את הצבא המצרי הרודף.השיב את המים והטב

בפעם  -שנה לפני הפרשה שלנו  40אבל הכי חשוב לענייננו: מיד אחרי חציית ים סוף, 

עם  - להכות בסלע משה קיבל הוראה אלוהית מפורשת -הראשונה שהיה מחסור גדול במים 

 ולהוציא ממנו מים, וכך היה. -המטה כמובן 

בלבלת, לקחת את המטה שלו, אבל לא אם כן, מדוע עכשיו משה מקבל הוראה כל כך מ

להשתמש בו, אלא לדבר אל הסלע ולהוציא ממנו מים? למה אלוהים לא אומר למשה: 

"הפעם, עבדי הנאמן, השאר את המטה שלך באוהל. לך עם לב פתוח וידיים חשופות, ודבר 

 אל הסלע, והוצא ממנו מים"?

ואלוהים כל כך … וההמשך הרי כל כך ידוע …ֶשר ִצָוהווִַיַקח מֶֹשה ֶאת ַהַמֶטה ִמִלְפנֵּי ה' ַכאֲ 

 מאוכזב.



בין הפרשנים הגדולים אין הסכמה על מהות חטאם של משה ואהרון. חלק אמנם טוענים 

שההכאה בסלע, במקום הדיבור, היה חטאם הגדול. אחרים טוענים שהחטא היה הכעס 

רים שמשה ואהרון לקחו, והזלזול שהם הטיחו בעם עוד לפני שהכו בסלע. אחרים אומ

כביכול, קרדיט על הוצאת המים מהסלע, ולא ייחסו את הנס לאלוהים. כל הפרשנויות 

 נפלאות, כולן טובות וכולן נכונות, למרות שהן סותרות זו את זו.

 אני רוצה להציע עוד אופציה אחת נוספת.

שה, מהמפגש בדרשה שכתבתי לפני שנה או שנתיים, התמקדתי בתהליך שאלוהים זימן למ

הראשון עמו בסנה הבוער, שם הוא פגש איש ערל שפתיים, המפחד לדבר אל/על לב האבן 

להכות ולהרוג את האיש המצרי שמכה איש עברי,  -של פרעה, איש שיודע בעיקר להכות 

להכות ולהבריח את הרועים שהציקו לציפורה ורועות הצאן האחרות ליד הבאר במדיין, איש 

וס עד זוב דם, להכות בים סוף עד שיקרע, להשליך בזעם את לוחות שיידע להכות בניל

הברית האלוהיים ואז להכות ולהרוג שלושת אלפים חוגגים שהקיפו את עגל הזהב 

באקסטאזה. הוא אפילו הצליח להוציא מים מסלע בעזרת מכה נחרצת. ממשה האילם 

דבר. להמיר את המטה והאלים, הבקיא כל כך ברזי המכות, אלוהים מבקש להפכו למשה המ

אל סיומו, והוא יוכל להיכנס אל הארץ  בדיבור. אם יצליח, הרי שתהליך החניכה של משה יגיע

 המובטחת.

הפעם, אני רוצה להציע ווריאציה מעט שונה, דווקא משום שבאופן תמוה ביותר אלוהים מורה 

 למשה לקחת את המטה שלו.

ת המטה בדיבור. אלוהים מבקש ממנו אני מבקש להציע שאלוהים איננו מבקש להמיר א

 שייקח את המטה בידו וידבר!

לקיחת המטה בידו של משה לא נועדה לייצר אפקט של אימה כדי לגרום לדיבור של משה 

הסלע הרי ממש לא מתרגשת ממראה המטה בידו של משה. אדם היה בודאי … להצליח

 נתקף אימה, אבל את הסלע לא מפחידים במטה.

לא בסנה הבוער, לא מול פרעה,  -נועד להיות כלי מלחמה או כלי משחית המטה לעולם לא 

ולא בים סוף. המטה היה עמוד השדרה הפנימי של משה, סמל האומץ והנחישות. לא בכדי, 

הקסם הראשון שאלוהים מלמד את משה לעשות עם המטה שלו, זה להפוך אותו לנחש. 

לגמרי לא במקרה בהמשך  י ה נחוש! נחש, מלשון נחישות. אלוהים כאילו אומר למשה, ה  

הפרשה מזומנת לעם ישראל מתקפת נחשים נוראית. נראה שהמטה יוצא מכלל שליטה. 

מכוח פנימי של נחישות, הוא הופך להיות כוח חיצוני משחית. הפתרון המופלא היה להשיב 

  את המטה פנימה: 

ת ַהְנָחִשים  ט[-]במדבר כ"א, ו ַהְשָרִפים וַיְַנְשכו ֶאת ָהָעם וַָיׇמת ַעם ָרב וַיְַשַלח ה' ָבָעם אֵּ

ר  ל ֶאל ה' וְיָסֵּ ל. וַָיבֹא ָהָעם ֶאל מֶֹשה וַיֹאְמרו ָחָטאנו ִכי ִדַבְרנו ַבה' וָָבְך, ִהְתַפלֵּ ִמִיְשָראֵּ

ל מֶֹשה ְבַעד ָהָעם. וַיֹאֶמר ה' ֶאל מֹשֶ  ינו ֶאת ַהָנָחש. וִַיְתַפלֵּ ָעלֵּ ה ְלָך ָשָרף וְִשים אֹתֹו מֵּ ה: ֲעשֵּ

הו ַעל ַהנֵּס וְָהיָה  ַעל נֵּס ]דגל[ וְָהיָה ׇכל ַהָנשוְך וְָרָאה אֹתֹו וָָחי. וַַיַעש מֶֹשה ְנַחש נְחֶֹשת וַיְִשמֵּ

 ִאם ָנַשְך ַהָנָחש ֶאת ִאיש וְִהִביט ֶאל ְנַחש ַהנְחֶֹשת וָָחי.

א, ָרפ  חם יש אמנם מטה בידם, אבל לא בו טמון כוח הריפוי וההנהגה, הוא רק למנהיג וללו ַלמ 

משקף עבור עצמם את המטה הפנימי שבתוכם. הכוח המרפא, כוח ההנהגה, ויכולת 

 המנהיגות בכלל, אינם נמדדים בגודל המטה, אלא בהיותו כוח פנימי מחולל.



לא יוכל  -רצוי רך וגמיש  -אין ערך לדיבור, אם אין מטה בתוכך. מנהיג שאין בתוכו מטה 

 להנהיג.

משה, שלא היה איש דברים בתחילת דרכו, עוד יישא נאומים חוצבי להבות, שעל שמם ייקרא 

הספר החמישי בחומש, ספר דברים. אבל עד יומו האחרון, המטה יהיה חברו הנאמן ביותר. 

הי נמצא הדמות התנ"כית, שיותר מכל דמות אחרת תסמל את היכולת להנהיג, כשמטה אלו

רועה צאן,  -בעיקר בלבבה, הייתה דוד המלך. "וחרב אין ביד דוד!" )שמואל א', י"ז, נ'(. דוד 

משורר, מאהב ולוחם. וכשרדף אחריו שאול עד לעין גדי, כדי לטופסו ולהורגו, דוד יכול היה 

לשחוט את שאול בהינף יד, אבל הוא לא עשה זאת. וגם את בנו אבשלום, שביקש לרשת את 

 יו והורגו, העדיף דוד להחיות.אב

 לכן מדוד המלך תצמח הגאולה!

ַעם צמא אנחנו. כולנו צמאים לאמת עמוקה, מרווה ומחייה. לפני אלפיים שנה ויתרנו על 

חרבנו, ויצאנו לחפש את האמת במילה הכתובה, בדיבור. על נהרות בבל, פולין, אמריקה, 

אל חרבנו. כבר … . אבל בסוף שבנו אל ארצנו ומרוקו וספרד, ישבנו גם בכינו ודיברנו על ציון

ן,מאה שנים שאנו חיים על ה המרכבה, הלביא וכיפות הברזל שמעלינו. מהיהודי הגלותי  ְסט 

הפוחד מהצל של עצמו, הפכנו לאחד העמים החזקים בעולם. אבל עוד לא הטמענו את 

 נו מפני שונאינו.על עצמי ומגניםהחרב אל תוכנו פנימה. אנחנו עדיין אוחזים בה חזק 

מי ייתן, ונדע לקחת את המטה בלבבנו, ובאומץ גדול, ובנחישות גדולה, לדבר! עד שיצאו 

 מן הסלע מים חיים.

 חיים באמת!

 שבת שלום

 אלישע

 


