
 

 ואראדברי תורה לפרשת 

 הרב ארי לנדאמאת 

 הנחש והתנין

-"ַוּיאֶמר ֵאָליו ה' )ַמזֶה( ]ַמהה'(  -פר' ד', באחד האותות שניתנים למשה במעמד הסנה היה הפיכת המטה לנחש  )

-יו: ַוּיאֶמר ה' ֶאלזֶה[ ְביֶָדָך ַוּיאֶמר ַמֶטה: ַוּיאֶמר ַהְשִליֵכהּו ַאְרָצה ַוּיְַשִלֵכהּו ַאְרָצה ַויְִהי ְלנָָחש ַוּיָנָס מֶשה ִמָפנָ

נְִרָאה ֵאֶליָך ה' ֱאֹלֵהי ֲאבָתם -ִהי ְלַמֶטה ְבַכפֹו: ְלַמַען יֲַאִמינּו ִכיבֹו ַויְ -מֶשה ְשַלח יְָדָך ֶוֱאחֹז ִבזְנָבֹו ַוּיְִשַלח יָדֹו ַוּיֲַחזֶק

 מה משמעות האות של הנחש? בשמות רבה  פרש' ג' אחת הדעות היא  "ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי יְִצָחק ֵואֹלֵהי יֲַעקב

זקאל כט, ג( התנים הגדול "אמר רבי אליעזר לכך נהפך המטה לנחש כנגד פרעה שנקרא נחש שנאמר )יח

ואמר )ישעיה כז, א( על לויתן נחש בריח, לפי שהיה נושך את ישראל אמר לו הקדוש ברוך הוא ראית פרעה 

. שהוא כנחש עתיד אתה להכותו במטה וסוף הדברים הוא יעשה כעץ מה המטה אינו נושך כך הוא לא ישך"

ובא להרגיע את בנ"י כי פרעה  בסוף התהליך לא יוכל  ע"פ המדרש האות מכוון כלפי ישראל והוא מרמז על פרעה

להכותם אלא לשחררם. אך  מדוע דווקא בבואו אל פרעה ה' מצווה אותו  לעשות מופת עם תנין  ולא עם הנחש? 

ר ְתנּו ַאֲהרן ֵלאמר: ִכי יְַדֵבר ֲאֵלֶכם ַפְרעה ֵלאמ-מֶשה ְוֶאל-(  "ַוּיאֶמר ה' ֶאלי'-)פרק ז ח'כדברי הכתוב בפרשה  

-ַפְרעה ַוּיֲַעׂשּו-ַפְרעה יְִהי ְלַתנִין: ַוּיָבא מֶשה ְוַאֲהרן ֶאל-ַמְטָך ְוַהְשֵלְך ִלְפנֵי-ַאֲהרן ַקח ֶאת-ָלֶכם מֹוֵפת ְוָאַמְרָת ֶאל

 ין" ַמֵטהּו ִלְפנֵי ַפְרעה ְוִלְפנֵי ֲעָבָדיו ַויְִהי ְלַתנִ-ֵכן ַכֲאֶשר ִצָּוה ה' ַוּיְַשֵלְך ַאֲהרן ֶאת

 ע"פ פירוש זה של רש"י התנין הוא הנחש מהאות הקודם. לתנין. נחש: רש"י מפרש במקום

ע"פ פירוש זה התנין שונה מהנחש, אם כן התנינם. דגים גדולים שבים. אך רש"י בבראשית )פרק א פסוק כא( מפרש : 

אותות  של הנחש והתנין.  למדוע הנחש באות הראשון הופך אצל פרעה לתנין? עלינו לחפש משמעויות אחרות 

"ויהי לנחש וגו'. כוונת  אור החיים הקדוש בפירושו מקשר את הנחש לנחש הקדמוני ולהתמודדות עם יצר הרע.

אות זה ... תתייחס לנחש, וצא ולמד מנחש הקדמוני )הנחש שבגן עדן(... ורמז לו כי באמצעות ידי משה 

. ף ידו ממנו ומשליכו יהיה לנחש עד שנס משה מפניו"בכוחו העצום מאבד כח הנחש ויהיה לעץ יבש וכשיר

הענין הוא כי הגלות בא לברר התערובות טוב ורע שנעשה ע"י החטא "" את דבריו אלו מפתח ה"שפת אמת

מעץ הדעת  טוב ורע ...והוא עצמו ענין היפוך הנחש למטה ומטה לנחש. כי רצונו ית"ש הי' להיות דביקות 

האות בפרשה הקודמת מרמזת כי עיקר העבודה הנדרשת מישראל הוא בירור הרע למעשה  האדם בעץ החיים".

מהטוב  ולכן גם ניתן להבין את האות כמבשר את מגמת יציאת מצרים של בנ"י לתקן את חטא האדם הראשון בגן 

עדן שנגרם בעטיו של הנחש. אך כאשר משה ואהרון באים אל פרעה, כאן התנין מרמז ללא כל ספק על פרעה, 

-"א ַבָשנָה ָהֲעִׂשִרית ָבֲעִׂשִרי ִבְשנֵים ָעָׂשר ַלחֶֹדש ָהיָה ְדַבר  פרק כט'(כדברי  יחזקאל אשר מובאים בהפטרתנו  )

ָלּה: ג ַדֵבר ְוָאמַ -ַפְרעה ֶמֶלְך ִמְצָריִם ְוִהנֵָבא ָעָליו ְוַעל-ָאָדם ִׂשים ָפנֶיָך ַעל-ה' ֵאַלי ֵלאמר: ב ֶבן -ְרָת כהִמְצַריִם כֻּ



 

ִמְצַריִם ַהַתנִים ַהָגדֹול ָהרֵבץ ְבתֹוְך יְאָריו ֲאֶשר ָאַמר ִלי יְאִרי ַוֲאנִי ֲעִׂשיִתנִי: -ה' ִהנְנִי ָעֶליָך ַפְרעה ֶמֶלְך ָאַמר ֲאדנָי

ְדַגת -ִליִתיָך ִמתֹוְך יְאֶריָך ְוֵאת ָכליְאֶריָך ְבַקְׂשְקׂשֶתיָך ְוַהעֲ -ד ְונַָתִתי )ַחִחיים( ]ַחִחים[ ִבְלָחיֶיָך ְוִהְדַבְקִתי ְדַגת

ְפנֵי ַהָשֶדה ִתפֹול ֹלא ֵתָאֵסף ְוֹלא -ְדַגת יְאֶריָך ַעל-יְאֶריָך ְבַקְׂשְקׂשֶתיָך ִתְדָבק: ה ּונְַטְשִתיָך ַהִמְדָבָרה אֹוְתָך ְוֵאת ָכל

 ְלָאְכָלה:" ִתָקֵבץ ְלַחּיַת ָהָאֶרץ ּוְלעֹוף ַהָשַמיִם נְַתִתיָך

ניתן להבין לפי זה כי פרעה מהווה סמל לרשעה, לא מדובר כאן ביצר הרע פשוט של כל אדם  )המבוטא ע"י 

אבל  הנחש( אלא ברשעה בהתגלמותה. אך גם רשעה זו תשלט ע"י  אהרון ומשה כדברי ה"כלי יקר" בפרשתנו "

עמו. ע"כ צוה ה' לפני פרעה להשליך עדיין לא ראינו שום מופת, שאהרן יהיה רודה ומושל בפרעה וכל 

מטהו של אהרן ויהי לתנין שחמתו גדול מחמת סתם נחש, כי בזה הורה שגם אהרן יהיה רודה ומושל בפרעה 

יציאת מצרים מבשרת לכל העולם כולו כי הרשעה ניתנת לשליטה ולמיגור, ומעתה יש סיכוי . שנקרא תנין"

 לעולם טוב יותר ונעים יותר.

 

 

 


