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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת יתרו תשע"ז

 רה ת ה' בקרבנתר
גם ב תך הנהג  הטבש 

ראו  אמנם  כי  בזה,  הענין  הנצי"ב  ומבאר 

ניסים  עמהם  עשה  שהקב"ה  בעיניהם  ישראל 

להבין  השכילו  אולם  הטבע,  מדרך  למעלה 

זמנית  רק  היא  הטבע  מן  למעלה  זו  שהנהגה 

בזכות משה רבינו, ואחרי פטירתו תחזור הנהגת 

נפלו  הטבע  של  זו  הנהגה  ועל  למקומה,  הטבע 

דייקא,  בקרבנו"  ה'  "היש  לחקור:  המינות  ברשת 

בלי משה, האם הקב"ה מנהיג בעצמו את הנהגת 

לכוכבים  ההנהגה  את  שמשאיר  או  הטבע, 

ולמזלות ואינו מתערב במה שנעשה בטבע, והנה 

הדברים בלשון קדשו:

ועושה  עמם  הולך  ה'  שכעת  היטב  "שידעו 

חי  משה  בעוד  אלא  אינו  זה  כל  אבל  ניסים, 

וקים, והקב"ה מוליך לימין משה זרוע תפארתו, 

ואנו  בישראל,  קיים  משה  חוסן  לעולם  לא  אבל 

הקב"ה  נגלים  נסים  בלי  שגם  להאמין  מחויבים 

נסתפקו  זה  דבר  ועל  בקרבנו,  שורה  והשגחתו 

עלינו  ומשגיח  משה,  כח  בלי  בקרבנו,  ה'  היש 

בא  זו  אמונה  חסרון  ובשביל  הטבע,  בהליכות 

מלחמת עמלק ביחוד".

על פי האמור הוא מבאר כמין חומר: "ויאמר 

הילחם  וצא  אנשים  לנו  בחר  יהושע  אל  משה 

כח  לישראל,  רבינו להראות  רצה משה   - בעמלק 

סידר  כן  על  נגלה,  נס  בלי  גם  עליהם  ה'  השגחת 

משה  נוצר  לא  ובאשר  הטבע,  בדרך  זו  מלחמה 

רבינו לכך ]להנהגת הטבע[, על כן צוה את יהושע, 

בדרך  מלחמה  כדרך  גיבורים,   - אנשים  לנו  בחר 

פקודיא,  בעלי  אלו  איתא,  יונתן  ובתרגום  הטבע, 

שהמה  תורה,  של  במלחמתה  גיבורים  היינו 

מסוגלים ביחוד למלחמה טבעית".

שלמה  רבי  הגה"ק  שכתב  מה  לצרף  נפלא 

עג.(,  )פרשת בשלח דף  זצ"ל ב"חכמת התורה"  קלוגר 

נצב  "מחר אנכי  לפרש מה שאמר משה ליהושע: 

יז-ח(:  )שמות  בשלח  פרשת  הקודמת  הפרשה 

"ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר 

הילחם  וצא  אנשים  לנו  בחר  יהושע  אל  משה 

ומטה  הגבעה  ראש  על  נצב  אנכי  מחר  בעמלק, 

האלקים בידי".

על  רבינו  משה  ראה  מה  המפרשים  ודקדקו 

כדי להילחם  ליהושע לבחור אנשים  לומר  ככה, 

ים  קריעת  של  בנס  ואילו  הטבע,  בדרך  בעמלק 

ישראל,  אחרי  והמצרים  פרעה  כשרדפו  סוף 

בדרך  פעולה  שום  לעשות  שלא  לישראל  אמר 

אל  משה  "ויאמר  יד-יג(:  )שם  שכתוב  כמו  הטבע, 

העם אל תיראו התיצבו וראו את ישועת ה', אשר 

יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את מצרים היום 

לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, ה' ילחם לכם 

ואתם תחרישון".

ומצינו ביאור נשגב על כך בדברי הגאון הגדול 

בשלח  )פרשת  דבר”  “העמק  בפירושו  זצ”ל  הנצי”ב 

הסיבה  שלמדנו  מה  פי  על  בקרבנו(  ה’  היש  ד”ה 

למלחמת עמלק בכתוב )שם יז-ז(:

בני  ריב  ומריבה על  "ויקרא שם המקום מסה 

ה' בקרבנו  ה' לאמר היש  נסותם את  ועל  ישראל 

אם אין. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים". 

ופירש רש"י: "ויבוא עמלק, סמך פרשה זו למקרא 

צרכיכם,  לכל  ומזומן  ביניכם  אני  תמיד  לומר,  זה 

חייכם  אין,  אם  בקרבנו  ה'  היש  אומרים  ואתם 

שהכלב בא ונושך אתכם ואתם צועקים לי ותדעו 

היכן אני".

מתמה על כך הנצי"ב, הלא מדובר כאן בדור 

דעה דור המדבר, שיצאו ממצרים וראו בעיניהם 

מכות  עשר  הטבע,  כדרך  שלא  ונפלאות  ניסים 

של  הגדול  הנס  המצרים,  על  הקב"ה  שהביא 

הדעת  על  יעלה  איך  כן  כי  הנה  סוף,  ים  קריעת 

שהעזו  עד  היו,  לא  כאילו  מהם  נשכח  זה  שכל 

לשאול: "היש ה' בקרבנו אם אין".

"וישמע  יח-א(:  )שמות  יתרו  פרשת  בפרשתנו 

עשה  אשר  כל  את  משה  חותן  מדין  כהן  יתרו 

את  ה'  הוציא  כי  עמו  ולישראל  למשה  אלקים 

מה  על  המפרשים  ודקדקו  ממצרים".  ישראל 

שפתח הכתוב בשם אלקים ששמע יתרו: "את כל 

אשר עשה אלקים", וסיים בשם הוי"ה: "כי הוציא 

ביאור,  צריך  ועוד  זאת  ממצרים".  ישראל  את  ה' 

מנין למד רש"י כי יתרו שמע דוקא שתי שמועות 

הללו: "קריעת ים סוף ומלחמת עמלק", ובהשקפה 

הראשונה לא מצינו בפסוק רמז על כך.

במשנתו  חידה  לפענח  טוב  מה  בעתו  דבר 

הטהורה של רבינו ה"חתם סופר" זי"ע )פרשתנו דף 

פז. ד"ה וישמע( בכתב יד קדשו )שנת תצד"ק(:

"וישמע יתרו. כתיב )תהלים קז-מג( מי חכם וישמר 

החכם  הוא  מי  פירש  ולא  ה',  חסדי  ויתבוננו  אלה 

המתבונן בזה, ההשגחה נפלאה של הקב"ה ולהכיר 

גבורותיו. מי הוא זה, יתרו היה זה, שמע קריעת ים 

סוף ומלחמת עמלק, ובא ואמר )שמות יח-יא( ידעתי 

כי גדול ה' מכל האלקים, והיינו דרמז דוד המלך ע"ה 

ברוח הקודש, מ"י חכ"ם, אותיות ראשי תיבות י'תרו 

כ'הן מ'דין ח'ותן מ'שה, דוק ותשכח".

נמצינו למדים מדבריו הקדושים כי דוד המלך 

"מי חכם וישמר אלה ויתבוננו חסדי ה'",  באומרו: 

התכוון על יתרו, מ"י חכ"ם נוטריקון י'תרו כ'הן מ'דין 

ח'ותן מ'שה שהתבונן בחסדי ה'. אולם בהשקפה 

לחדש  המלך  דוד  רצה  מה  מובן,  אינו  הראשונה 

לנו בכך שיתרו היה חכם והתבונן בחסדי ה', שהרי 

הדבר מפורש בכתוב שיתרו אמר: "עתה ידעתי כי 

הפירוש:  מהו  ועוד,  זאת  האלקים".  מכל  ה'  גדול 

שיתרו  הדברים  הם  מה  אלה",  וישמר  חכם  "מי 

שמר שדוד המלך התפעל כל כך מחכמתו.

 א ך טשת דתר דשה להס זק:
רה ת ה' בקרבנת אם א ןר

כדי לבאר כל זה הנה מה טוב ומה נעים שבת 

אחים גם יחד, להתבונן במלחמת עמלק בסיום 

“ת תמש   רת כהן מד ן חת ן מתהר

 ז רתן הח דה בדבר  מרן הרח ם סתזרר פ רש:
מר  חכרם נתטר קתן  ' רת כ'הן מ'ד ן ח'ת ן מ'תה



 זרת    רת  תשרפ | ב

על ראש הגבעה ומטה האלקים בידי", וצריך ביאור 

"מטה  בתואר:  המטה  את  כאן  משה  שכינה  מה 

הקדמונים  שכתבו  מה  פי  על  וביאר  האלקים". 

ד(,  פרק  יז  )שער  להרמ"ק  רמונים"  ב"פרדס  והובא 

מן  שורשה  הטבע  מדרך  למעלה  הנס  הנהגת  כי 

השם הוי"ה המהוה כל הוויות, ואילו הנהגת הטבע 

שורשה משם אלהי"ם בגימטריא הטב"ע.

את  לנהל  בחר  שמשה  מאחר  כן  כי  הנה 

המלחמה כנגד עמלק בדרך הטבע, שהרי מטעם 

זה אמר אל יהושע: "בחר לנו אנשים וצא הילחם 

לסייע  משה  הבטיח  לכן  הטבע,  בדרך  בעמלק", 

לו, "מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלקים 

את  לעורר  כדי  המטה  עם  אשתמש  אני  בידי", 

הנס הטמון בתוך הטב"ע בגימטריא אלהי"ם. 

רתכ   ד ת תל מתה שתתת  מלחמהר

של  הנשגב  הרעיון  פי  על  כי  וראה  בא  ועתה 

הנצי"ב, יפתח לנו פתח ליישב דברי חכמים וחידותם 

)ר"ה כט.( על מה שכתוב במלחמת  שדרשו במשנה 

ידו  משה  ירים  כאשר  "והיה  יז-יא(:  )שמות  עמלק 

ידיו של משה עושות מלחמה או  וכי  וגבר ישראל, 

שישראל  בזמן  לך  לומר  אלא  מלחמה.  שוברות 

מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם 

שבשמים היו נוצחות ואם לאו היו נופלות".

להבין  מאד  מפליא  הראשונה  ובהשקפה 

עושות  משה  של  ידיו  "וכי  המשנה:  קושיית 

שהיה  הגדול  הכח  מצינו  כבר  שהרי  מלחמה", 

בידו, כמו  רבינו לקרוע את הים לישראל  למשה 

שכתוב )שם יד-כא(: "ויט משה את ידו על הים ויולך 

את  וישם  הלילה  כל  עזה  קדים  ברוח  הים  את  ה' 

על  הים  את  בידו  החזיר  כך  ואחר  לחרבה",  הים 

המצרים )שם כז(: "ויט משה את ידו על הים וישב 

כן מהו הפלא  כי  בוקר לאיתנו", הנה  הים לפנות 

שניהל בידיו הקדושות את מלחמת עמלק.

עם  שהמלחמה  הנצי"ב  של  הרעיון  לפי  אך 

כדי  הטבע,  בדרך  להיות  צריכה  היתה  עמלק 

 - בקרבנו"  ה'  "היש  ישראל:  של  חקירתם  לבטל 

יאירו עינינו להבין הפליאה  בתוך הנהגת הטבע, 

ירים  כאשר  "והיה  שכתוב:  מה  על  המשנה  של 

ידיו של משה עושות  וכי  וגבר ישראל,  ידו  משה 

בידיו  לנהל  בכוחו  שהיה  אמת  הן  כי  מלחמה". 

מלחמת  הלא  אולם  עמלק,  כנגד  המלחמה  את 

עמלק היתה בדרך הטבע, כי מטעם זה צוה משה 

איך  כן  אם  גיבורים,  אנשים  לו  לבחור  ליהושע 

ניהל משה את המלחמה עם הרמת ידיו שזה הוא 

למעלה מדרך הטבע.

בזמן  לך  לומר  "אלא  התנא:  מיישב  כך  על 

את  ומשעבדין  מעלה  כלפי  מסתכלין  שישראל 

לאו  ואם  נוצחות,  היו  שבשמים  לאביהם  לבם 

ידיו  את  משה  שהרים  מה  כלומר,  נופלות".  היו 

לא היה כדי להילחם עם עמלק, אלא כדי לעורר 

שידעו  שבשמים,  לאביהם  ישראל  של  לבם  את 

הטבע  בדרך  פועלים  כשהם  שאפילו  נאמנה 

חייבים  הם  יהושע,  ידי  על  עמלק  כמלחמת 

ולשעבד  ה'  לפני  כלפי מעלה להתפלל  להסתכל 

יצליחו  אז  רק  כי  שבשמים,  לאביהם  לבם  את 

בירור  להם  זה התברר  ידי  ועל  לנצח את עמלק, 

גמור שהקב"ה מנהיג את הטבע.

 קל ז  שמלק לסמא ש נ  אדם
תלא לראת  ההתגחה תב תך הטבש

שנענשו  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

ישראל מדה כנגד מדה על הרהורי הכפירה: "היש 

ה' בקרבנו אם אין", שבא עמלק להילחם בהם, על 

פי מה שכתבו ה"מגלה עמוקות" על ואתחנן )אופן 

יז-ח(  )שמות  בשלח  פרשת  הקדוש  והאלשיך  מב( 

לפרש מה שאמר משה ליהושע: "בחר לנו אנשים 

ראש  על  נצב  אנכי  מחר  בעמלק,  הילחם  וצא 

עמלק  של  שרו  כי  בידי",  האלקים  ומטה  הגבעה 

למעלה הוא הס"מ שהוא השטן והוא היצר הרע, 

לכן אמר משה ליהושע לבחור לו אנשים גיבורים 

ואילו הוא עצמו  כדי להילחם עם עמלק למטה, 

עלה ראש הגבעה כדי להילחם עם שרו של עמלק 

למעלה שהוא קליפה גדולה מאד.

למעלה  עמלק  של  שרו  כי  לומר  יש  מעתה 

מחשבת  באדם  שמכניס  זה  הוא  הס"מ,  שהוא 

כי  הטבע,  בהנהגת  מתערב  הקב"ה  שאין  פיגול 

ככל  שיעשו  ברשתו  להפילם  בידו  יעלה  כך  רק 

העולה על רוחם לרדוף אחרי תאוות העולם הזה, 

כפירה  הרהורי  בישראל  שהכניס  זה  היה  והוא 

לחקור: "היש ה' בקרבנו", האם הקב"ה מנהיג את 

עמלק  של  שרו  קיבל  זה  ידי  ועל  הטבע,  הנהגת 

להילחם  למטה  עמלק  את  לשלוח  הכח  למעלה 

עם ישראל.

יהושע  אל  משה  "ויאמר  משה:  התחכם  לכן 

בחר לנו אנשים וצא הילחם בעמלק", למטה בדרך 

הטבע, כדי להוכיח לישראל שהקב"ה מנהיג את 

ומטה  הגבעה  ראש  על  נצב  אנכי  "מחר  הטבע, 

עמלק  של  שרו  עם  להילחם  כדי  בידי",  האלקים 

הרהורי  בישראל  להכניס  יצליח  שלא  למעלה, 

הכפירה שאין הקב"ה מנהיג את הטבע.

ועל כך אומר הכתוב: "והיה כאשר ירים משה 

ידו" כלפי מעלה, כדי לעורר את ישראל שיסתכלו 

לבם  את  וישעבדו  לה'  להתפלל  מעלה  כלפי 

"וגבר ישראל", כי בכך תיקנו  לאביהם שבשמים, 

"היש ה' בקרבנו", שהרי ראו  מה שפגמו לחקור: 

מסייע  מעלה,  כלפי  מסתכלים  הם  שאם  בחוש 

להם הקב"ה לנצח בתוך הנהגת הטבע.

 שמלרק בג מטר א ררם:
בבח נ  ררם של כל גת ם ה'ר

דורשי  בזה מה שאמרו  דרכי לבאר  חשבתי 

מה  פי  על  ר"ם,  בגימטריא  עמל"ק  כי  רשומות 

צט-ב(:  )תהלים  הפסוק  הקדוש  האלשיך  שפירש 

פי  על  העמים".  כל  על  הוא  ורם  גדול  בציון  "ה' 

מילת  בין  ההבדל  הדקדוק  בעלי  שאמרו  מה 

מי  פירושו  "גדול"  כי  "רם",  מילת  ובין  "גדול" 

נמצא  כלומר  למעלה,  עד  מלמטה  גדול  שהוא 

למטה ונמשך עד למעלה, אבל "רם" פירושו מי 

ולא  גבוה  במקום  שעומד  למעלה  רק  שנמצא 

נמצא למטה.

אצל  כלומר  גדול",  בציון  "ה'  הפירוש:  וזהו 

"גדול",  כלל ישראל הנקראים ציון הקב"ה נקרא 

שהקב"ה  שלימה  באמונה  מאמינים  הם  כי 

בארץ  למטה  ג"כ  ונמצא  בשמים  למעלה  נמצא 

"ורם הוא על כל  כי מלוא כל הארץ כבודו, אבל: 

העמים", לגבי הגוים נקרא הקב"ה "רם", כי אפילו 

 ח ם סתזר: רת תמש   רת א  כל אתר שתה אלק םר
מלחמ  שמלק תה  ה בדרך הטברש בג מטר א אלה רם

 רכ  התצ א ה' א   תראל ממצר םר, קר ש   ם סתף
תה  ה מהנהג  התם הת רה למשלה מדרך הטבש

 ב אתר הנצ רב של הזל אה: א ך   כן ת תצא  מצר ם
תראת בש נ הם נ ס ם תנזלאת  חקרת: רה ת ה' בקרבנתר

 חק ר ם תל  תראל ה  ה של ה קתזה תהשתלם מ נהג
בדרך הטבש, האם הקברה מנה ג בשצמת א  הטבש
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כשמאמינים שהקב"ה נמצא בשמים ממעל, אין 

הם מאמינים שהוא נמצא למטה בארץ באומרם 

שאין זה כבודו להשגיח על התחתונים.

"רם  קיג-ד(:  )שם  הפסוקים  פירוש  כן  גם  זהו 

כבודו", הגוים אומרים  ה' על השמים  גוים  כל  על 

כבודו  כי  בשמים,  רק  ונמצא  רם  הוא  שהקב"ה 

בעולם  בארץ  למטה  ולא  בשמים  רק  להיות  הוא 

השפל. אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים אומרים: 

הן אמת שהוא  כה' אלקינו המגביהי לשבת",  "מי 

אדרבה  זה  עם  יחד  אבל  בשמים,  לשבת  מגביהי 

כבודו הוא בכך: "המשפילי לראות בשמים ובארץ", 

"מקימי מעפר  שהוא משפיל עצמו לרדת למטה: 

דל מאשפות ירים אביון".

עמל"ק  כי  הרמז  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

בגימטריא ר"ם, כי היות שהקליפה של עמלק היא 

להכחיש  כפירה  הרהורי  בישראל  שמכניסה  זו 

עמלק  כי  נמצא  הטבע,  שבתוך  הבורא  השגחת 

"רם על כל גוים  הוא זה שגורם לטעות הגדולה: 

כבודו לרדת למטה  כבודו", שאין  ה' על השמים 

ולהתערב במה שנעשה תחת הנהגת הטבע, שעל 

כך חקרו ישראל: "היש ה' בקרבנו אם אין".

  כל   הנ ס ם הנגל ם
להכ ר בנ ס ם הנס ר ם

שעמלק  הענין,  שאת  ביתר  לבאר  ונראה 

האמונה  את  מישראל  לעקור  כך  כל  השתדל 

שהקב"ה מנהיג את הטבע דוקא כשיצאו ישראל 

ממצרים, כמו שכתוב במצות זכירת עמלק )דברים 

בדרך  עמלק  לך  עשה  אשר  את  "זכור  כה-יז(: 

בצאתכם ממצרים", ודקדקו המפרשים לשם מה 

טרח הכתוב לומר לנו לזכור, מה שעשה עמלק: 

"בדרך בצאתכם ממצרים".

נקדים יסוד נפלא שמלמד אותנו הרמב"ן סוף 

יציאת  של  הניסים  בענין  יג-טז(  )שמות  בא  פרשת 

מצרים, כי תכלית כל הניסים שעשה עמנו הקב"ה 

ביציאת מצרים למעלה מן הטבע, היא כדי שנכיר 

על ידם בניסים הטמונים בתוך הנהגת הטבע מדי 

יום ביומו, ובלשון קדשו:

"ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה 

שאין  כולה,  התורה  יסוד  שהם  הנסתרים  בניסים 

בכל  שנאמין  עד  רבינו,  משה  בתורת  חלק  לאדם 

דברינו ומקרינו, שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו 

יעשה  אם  אלא  ביחיד,  בין  ברבים  בין  עולם,  של 

המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יכריתנו 

ענשו, הכל בגזירת עליון כאשר הזכרתי כבר".

ביאור דבריו הקדושים, כי מה שברא הקב"ה 

את העולם הזה, ובחר להנהיגו בדרך הטבע ולא 

למעלה מן הטבע, הוא כדי שיאמין האדם באמונה 

כהנהגת  בעינינו  שנראה  מה  שאפילו  שלימה, 

דבר  שום  אין  כי  הקב"ה,  הנהגת  היא  הטבע 

השגחת  בלי  מעצמו  שנעשה  כגדול  קטן  בעולם 

"וידעת  ד-לט(:  )דברים  פירוש הכתוב  וזהו  הקב"ה. 

היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלקים בשמים 

ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד". כלומר לא רק 

"בשמים ממעל" למעלה מהנהגת הטבע, אלא גם 

על "הארץ מתחת" בתוך הנהגת הטבע.

עניני  כל  על  מדבר  המלך  דוד  כאשר  לכן 

הטבע במזמור )תהלים קד-א(: "ברכי נפשי את ה'", 

והוא מפרט שם את כל עניני הטבע: שמים, ארץ, 

ימים, חיות, בני אדם, הוא מביע את התפעלותו 

ה'  "מה רבו מעשיך  )שם כד(:  מהנהגת ה' באומרו 

כל  כי  קנינך".  הארץ  מלאה  עשית  בחכמה  כולם 

עניני הטבע הם בעצם הנהגת הקב"ה שמנהיג את 

העולם בחכמה. 

מפאת  ממצרים  ישראל  שביציאת  אלא 

שהיו שקועים במ"ט שערי טומאה, יצא הקב"ה 

למעלה  ניסים  עמהם  לעשות  מגדרו  כביכול 

ה',  אמונת  בהם  להשריש  כדי  הטבע,  מדרך 

שיבואו  היא  הניסים  מכל  הרצויה  התכלית  אבל 

בתוך  ה'  בהנהגת  גם  שלימה  באמונה  להאמין 

הגדולים  הניסים  "ומן  הרמב"ן:  כדברי  הטבע 

בניסים הנסתרים שהם  המפורסמים, אדם מודה 

יסוד התורה כולה".

לשרו  הדרך  לו  שאצה  מה  יתבאר  מעתה 

של עמלק הוא הס"מ, להכניס בישראל בצאתם 

ממצרים הרהורי כפירה לחקור: "היש ה' בקרבנו", 

לקלקל  רצה  כי  הטבע,  את  מנהיג  הקב"ה  האם 

בניסים  מצרים  יציאת  של  התכלית  כל  את  בכך 

שלא כדרך הטבע, שהיא כדי שיאמינו גם בניסים 

מהם  יעקור  שאם  הרי  הטבע,  שבתוך  הנסתרים 

האמונה בהנהגת ה' בתוך הטבע, קלקל בכך את 

כל התכלית של יציאת מצרים.

"זכור את  הנה כי כן זהו שאומר לנו הקב"ה: 

ממצרים",  בצאתכם  בדרך  עמלק  לך  עשה  אשר 

שלא  ונפלאות  בניסים  ממצרים  יצאתם  כאשר 

כדרך הטבע, אשר כל תכליתם היתה כדי שילמדו 

שהקב"ה  הנסתרים  בניסים  להאמין  ישראל 

עושה בתוך הנהגת הטבע, והנה בדרך בצאתכם 

ממצרים בא שרו של עמלק למעלה, והכניס בכם 

תאמינו  שלא  בקרבנו",  ה'  "היש  כפירה:  הרהורי 

שהקב"ה מנהיג את הטבע, כדי לקלקל בכך את 

עמלק  בא  זה  ובכח  מצרים,  יציאת  של  התכלית 

למטה להילחם עם ישראל.

כה-יט(:  )דברים  הקב"ה  אותנו  מזהיר  כך  על 

לא  השמים  מתחת  עמלק  זכר  את  "תמחה 

"זכר"  שנשאר  מה  גם  תמחה  פירוש,  תשכח". 

ה'  בהשגחת  לכפור  עמלק  של  מהאפיקורסות 

ידי שתתחזק  בתוך הטבע, על  "מתחת השמים" 

"כי ה' הוא האלקים  להאמין בה' אמונה שלימה: 

הארץ  "ועל  הטבע,  מן  למעלה  ממעל",  בשמים 

מתחת", בתוך הטבע, "אין עוד". 

 קר ש   ם סתף למשלה מהטבש
מלחמ  שמלק בדרך הטבש

על פי האמור יאירו עינינו להבין דברי ה"חתם 

סופר" )פרשתנו דף פז. ד"ה אשר עשה(, שמבאר בדברי 

קדשו מה שפירש רש"י בפרשתנו: "וישמע יתרו, 

ומלחמת  סוף  ים  קריעת  ובא,  שמע  שמועה  מה 

שפתח  מה  בכך  ליישב  רצה  רש"י  כי  עמלק", 

אשר  כל  את  יתרו  "וישמע  אלקים:  בשם  הכתוב 

עשה אלקים למשה ולישראל עמו", וסיים בשם 

הוי"ה: "כי הוציא ה' את ישראל ממצרים".

קריעת  של  הנס  את  ששמע  מפרש  הוא  לכן 

ים סוף שהיה למעלה מדרך הטבע מהנהגת השם 

מלובש  שהיה  עמלק  מלחמת  של  והנס  הוי"ה, 

 מתה אמר ל התתש לה לחם שם שמלק בדרך הטבש
כד  ללמד א   תראל תהקברה מנה ג א  הטבש

 הגהרק רב  תלמה קלתגר: רתמטה האלק ם ב ד ר
לנהל א  המלחמה בתם אלה רם בג מטר א הטברש

 ח ם סתזר: תם אלה רם בג מטר א הטברש
מ חלק לתנ  חלק ם, לאת  ת  מר  תלאת  ת  אלרה

 את  ת  מר  הן בש  ההס ר תתתאל ם מר  שתה פא 
את  ת  אלרה הן בש  ג לת  כל אלרה משת  ה'
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וזהו  אלקי"ם.  שם  של  מההנהגה  הטבע  בתוך 

פירוש הפסוק: "וישמע יתרו כהן מדין חותן משה 

את כל אשר עשה אלקים למשה ולישראל עמו", 

היינו מלחמת עמלק בתוך הטבע משם אלקים, "כי 

הוציא ה' את ישראל ממצרים", הנס של קריעת ים 

סוף למעלה מן הטבע מהשם הוי"ה.

תבלין  להוסיף  יש  מאריה  קמיה  כעבדא 

הכתוב  שהקדים  מה  לבאר  הקדושים,  לדבריו 

כל אשר עשה אלקים  "את  לומר שיתרו שמע: 

משם  הטבע  בתוך  עמלק  מלחמת  למשה", 

הוציא  "כי  ששמע:  כתוב  כך  אחר  ורק  אלקים, 

ה' את ישראל ממצרים", קריעת ים סוף למעלה 

צריך  היה  ולכאורה  הוי"ה,  משם  הטבע  מדרך 

מלחמת  לפני  שהיתה  סוף  ים  קריעת  להקדים 

שהקדים  למה  טעם  איזה  יש  ואם  עמלק, 

ים  קריעת  לפני  עמלק  מלחמת  להזכיר  הכתוב 

סוף  ים  קריעת  להקדים  רש"י  שינה  למה  סוף, 

למלחמת עמלק.

בשם  הבאנו  שכבר  פי  על  ליישב  ונראה 

הרמב"ן: "ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם 

הניסים  כל  תכלית  כי  הנסתרים",  בניסים  מודה 

ביציאת מצרים למעלה מדרך הטבע, כדי שנאמין 

הטבע,  בתוך  גם  ה'  בהנהגת  שלימה  באמונה 

מעתה נראה כי זהו שמשמיענו הכתוב על גדולתו 

של יתרו, שלא רק שהכיר בנס של קריעת ים סוף 

הכירו  העמים  שכל  הטבע,  מדרך  למעלה  שהיה 

ופחד,  אימה  עליהם  נפלו  זה  מטעם  שהרי  בכך 

שאפילו  להשיג  שזכה  הוא  גדולתו  עיקר  אלא 

בדרך  עמלק  כנגד  ישראל  שניהלו  המלחמה 

הטבע, היתה גם כן נס אלא שהיה מלובש בתוך 

הנהגת הטבע משם אלקים.

וזהו פירוש הכתוב: "וישמע יתרו", יתרו הבין, 

"את כל אשר עשה אלקים למשה ולישראל עמו", 

הטבע,  בדרך  שהיתה  עמלק  מלחמת  שאפילו 

היה זה נס שמלובש בטבע בהנהגת שם אלקים, 

את  ה'  הוציא  "כי  זה:  השיג  איך  ואומר  ומפרש 

ישראל ממצרים", שהרי הקב"ה הוציאם ממצרים 

מן  לכן  הטבע,  מדרך  למעלה  סוף  ים  בקריעת 

בניסים הנסתרים  גם  זכה להכיר  הניסים הנגלים 

זה  לפי  נמצא  עמלק.  מלחמת  של  הטבע  בתוך 

כי בפסוק עצמו רמוז, שהנס של קריעת ים סוף 

למעלה מן הטבע, גרם ליתרו להאמין גם בהנהגת 

יפה דקדק  לכן  ה' במלחמת עמלק בתוך הטבע, 

ים  קריעת  ובא,  שמע  שמועה  "מה  לומר:  רש"י 

סוף ומלחמת עמלק".

 רמ  חכם ת תמר אלה
ת  בתננת חסד  ה'ר

רחש לבי דבר טוב לבאר בזה החידה בדברי 

חכם  "מי  בפסוק:  רמוז  יתרו  כי  סופר",  ה"חתם 

חכ"ם  מ"י  שכן  ה'",  חסדי  ויתבוננו  אלה  וישמר 

ונראה  מ'שה.  ח'ותן  מ'דין  כ'הן  י'תרו  נוטריקון 

של  קדשו  דברות  פי  על  הקדושים  דבריו  לבאר 

הפסוק  על  בא  בפרשת  עצמו  סופר"  ה"חתם 

)שמות י-א(: "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני 

הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי 

אלה בקרבו".

בשם  הביא  ראובני"  ב"ילקוט  והנה 

מ"י  אותיות  הוא  אלהי"ם  שם  כי  המקובלים, 

מ"י, ולכן אמר  אל"ה, ופרעה הכיר רק באותיות 

מ"י   - בקולו"  אשמע  אשר  ה'  "מי  ה-ב(:  )שמות 

דייקא, אבל באותיות אל"ה כפר, לכן הביא עליו 

אל"ה.  באותיות  גם  שיכיר  כדי  המכות  הקב"ה 

וזהו פירוש הכתוב: "כי אני הכבדתי את לבו ואת 

בקרבו",  אל"ה  אותותי  שיתי  למען  עבדיו,  לב 

שיכיר גם באותיות אל"ה.

אומר על כך ה"חתם סופר" )פרשת בא בדיבור 

נשגבים  ענינים  בזה  שטמון  הגם  כי  הראשון(, 

בדרך הסוד, עם כל זאת הוא מבאר ענין זה גם 

הנהגת  כי  הבאנו  שכבר  מה  פי  על  נגלה,  בדרך 

הטב"ע.  בגימטריא  אלהי"ם  משם  היא  הטבע 

לאותיות  מתחלק  אלה"ם  שהשם  הענין  וזהו 

רמז  הן  מ"י  אותיות  כי  אל"ה,  ולאותיות  מ"י 

כך  כדי  עד  הטבע,  שבתוך  הגדול  ההסתר  על 

דברים  שעושה  הוא  "מי"  שואלים  שהגוים 

כאלה. אמנם אנו מאמינים בני מאמינים עונים 

ה"חתם  שמבאר  כפי  אל"ה,  באותיות  לעומתם 

סופר" שאנו מורים באצבע: "אל"ה הם דרכי ה' 

ועלילותיו יתברך שמו".

חומר,  כמין  סופר"  ה"חתם  מבאר  זה  לפי 

וכפר  מ"י  באותיות  רק  פרעה  שהאמין  מה 

שהקב"ה  האמין  לא  פרעה  כי  אל"ה,  באותיות 

מנהיג את הטבע, לכן אמר: "מי ה' אשר אשמע 

ה'".  את  ידעתי  לא  ישראל,  את  לשלח  בקולו 

כי  פרעה  אל  "בא  למשה:  הקב"ה  אמר  זה  ועל 

למען שיתי  לב עבדיו  ואת  לבו  אני הכבדתי את 

אותיות  שיכיר  היינו  בקרבו",  אלה  אותותי 

שהקב"ה מנהיג את הטבע  אלהי"ם  משם  אל"ה 

בבחינת: "אלה הם דרכי ה'".

מעתה יאירו עינינו להבין הרמז הנפלא של 

ה"חתם סופר", כי דוד המלך אמר ברוח הקודש 

חסדי  ויתבוננו  אלה  וישמר  חכם  "מי  יתרו:  על 

מ'שה  ח'ותן  י'תרו  נוטריקון  חכ"ם  מ"י   - ה'" 

הזכיר  זה  בפסוק  כי  בזה  והענין  מ'דין.  כ'הן 

אותיות  שהן  אל"ה  מ"י  תיבות  ב'  המלך  דוד 

אלה",  וישמר  חכם  "מי  שאמר:  וזהו  אלהי"ם. 

פירוש, מי הוא חכם כיתרו, שאפילו כשהנהגת 

הטבע היתה בהסתר פנים בבחינת מ"י, כשבא 

עמלק להילחם עם ישראל, עם כל זאת "וישמר 

אל"ה  כי  הברורה  התשובה  בלבו  שמר  אלה", 

הם מעשי ה'.

למדרגה  להגיע  אפשר  איך  ואומר  ומפרש 

אפילו  ה'  בהנהגת  להאמין  יתרו,  של  זו  גדולה 

הטבע:  בתוך  פנים  בהסתר  היא  כשההנהגה 

יתרו  של  בדרכו  שילכו  ה'",  חסדי  "ויתבוננו 

הטבע  מדרך  למעלה  הוי"ה  בחסדי  להתבונן 

מצרים,  ביציאת  ישראל  עם  הקב"ה  שעשה 

הגדולים  הניסים  "ומן  הרמב"ן:  שכתב  כמו 

הנסתרים  בניסים  מודה  אדם  המפורסמים, 

יתרו  הגיע  זה  ידי  ועל  כולה",  התורה  יסוד  שהם 

גדול  כי  ידעתי  "עתה  באומרו:  הגדולה  לאמונתו 

ה' מכל האלקים", אפילו כשההנהגה היא בהסתר 

הפנים בבחינת אלקי"ם, מבצבצת ועולה ההנהגה 

שהיא  אלא  הטבע,  מן  למעלה  הוי"ה  השם  של 

מוסתרת בתוך הטבע.
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