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

המערכה  את  ניהל  שני  מצד  אבל  בידי",  האלקים 

בהרמת ידו כמו שכתוב: "והיה כאשר ירים משה ידו 

וגבר ישראל". ומצינו ביאור על כך בדברי הרמב"ן, 

בידו  החזיק  לא  לה'  בתפלה  ידיו  את  כשהרים  כי 

להביא  כשרצה  אבל  המטה,  את  לא  אפילו  כלום 

על עמלק מכות דבר וחרב, הרים עליהם את המטה 

שהביא בו על המצרים עשר המכות:

עלה  כאשר  כי  לומר,  בידי.  האלקים  "ומטה 

על ראש הגבעה וראה את עמלק, נטה ידו במטה 

כענין  ואבדן,  וחרב  דבר  מכות  עליהם  להביא 

הנאמר ביהושע )יהושע ח-יח( נטה בכידון אשר בידך 

מתפלל  היותו  בעת  כי  אתננה,  בידך  כי  העי  אל 

וכפיו פרושות השמים לא יתפוש בידו דבר".

הסתירה  ליישב  ביאור  צריך  שעדיין  אלא 

כי  הקדושות,  בידיו  משה  של  השימוש  בענין 

"והיה  יחיד:  בלשון  "ידו"  בתחילה  שכתוב  ממה 

יניח  וכאשר  ישראל  וגבר  'ידו'  משה  ירים  כאשר 

אחת,  יד  רק  שהרים  משמע  עמלק",  וגבר  'ידו' 

רבים:  בלשון  "ידיו"  כך  אחר  שכתוב  ממה  אבל 

"וידי משה כבדים... ואהרן וחור תמכו 'בידיו' מזה 

אחד ומזה אחד, ויהי 'ידיו' אמונה עד בא השמש", 

מפורש שהרים את שתי ידיו.

"כתיב  נפלא על כך:  ומצינו ב"חזקוני" ביאור 

אחת  ידו  מגביה  בתחילה  אלא  ידיו,  וכתיב  ידו 

להיות  ידיו  שתי  שהתחילו  עד  אחת,  ידו  ומנמיך 

כבדים". פירוש, מתחילה הרים משה רק יד אחת, 

השניה,  ידו  את  והרים  הורידה,  התעייף  וכאשר 

ולא  לגמרי  שהתעייף  עד  ליד,  יד  בין  החליף  וכך 

היה יכול להחזיק שום יד למעלה, ואז באו אהרן 

וחור ותמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, והרים את 

רבי  הביא  וכן  השמש.  בא  עד  למעלה  ידיו  שתי 

אברהם בן הרמב"ם פירוש זה בשם אבי אביו רבי 

מיימון ז"ל שהיה ראב"ד במצרים.

אלא שלפי זה צריך ביאור, מהו הענין שהרים 

ליד,  יד  בין  והחליף  אחת,  יד  רק  תחילה  משה 

עד שלבסוף הרים את שתי ידיו. זאת ועוד צריך 

לא נאמר אלא ויט משה את ידו, אבל טעם הרם 

מחוסרי  מהעם  שהיו  לפי  מידו,  לסלקו  מטך  את 

משה  ביד  כח  שאין  אומרים,  שבישראל  אמונה 

לקרוע את הים אלא בכח המטה שבידו, לכך אמר 

במדרש  תמצא  וכן  מידך.  סלקהו  מטך  את  הרם 

אלא  דבר  לעשות  משה  ביד  כח  אין  אמרו  )שם(, 

המכות,  כל  הביא  בו  היאור,  את  הכה  בו  במטה, 

וכיון שבאו לים מצרים וישראל עומדים, אמר ליה 

הקב"ה, הרם את מטך, שלא יאמרו אילולי המטה 

לא היה יכול לקרוע את הים".

שיבקע  למשה  הקב"ה  שצוה  ממה  והנה 

הטענה  לבטל  כדי  במטהו,  ולא  בידו  הים  את 

יאמרו:  שלא  שבישראל",  אמונה  "מחוסרי  של 

בכח  אלא  הים  את  לקרוע  משה  ביד  כח  "שאין 

המטה שבידו", משמע שהיה איזה מקום לטעות 

בכך, וצריך ביאור איך יעלה על הדעת כי לעשות 

אותות ומופתים במטה, הוא פחות פלא מלעשות 

אותם בידו בלי המטה, עד כדי כך שצוה הקב"ה 

את משה לסלק את המטה, כדי לבקוע את הים 

בידו ולא במטהו.

רואה"ן ושו"  מכו  ידיור

את  רבינו  משה  ניהל  איך  נתבונן  הבה  עתה 

המטה  עם  עמלק  מלחמת  של  השניה  המערכה 

וידיו הקדושות, והנה הם הכתובים )שמות יז-ח(:

ברפידים.  ישראל  עם  וילחם  עמלק  "ויבוא 

וצא  אנשים  לנו  בחר  יהושע  אל  משה  ויאמר 

הילחם בעמלק, מחר אנכי נצב על ראש הגבעה 

אמר  כאשר  יהושע  ויעש  בידי.  האלקים  ומטה 

וחור עלו  לו משה להילחם בעמלק ומשה אהרן 

וגבר  ידו  משה  ירים  כאשר  והיה  הגבעה.  ראש 

משה  וידי  עמלק.  וגבר  ידו  יניח  וכאשר  ישראל 

עליה,  וישב  תחתיו  וישימו  אבן  ויקחו  כבדים 

ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, ויהי 

ידיו אמונה עד בא השמש".

נמצינו למדים מכאן כי מצד אחד ניהל משה את 

"ומטה  כאומרו:  המטה  עם  עמלק  כנגד  המערכה 

בפרשתנו פרשת בשלח בתחילתה ובסופה, 

את  שהשאירו  מערכות  שתי  על  למדים  אנו 

חותמן בדברי הימים של כלל ישראל עד סוף כל 

הפרשה  בתחילת  הראשונה  המערכה  הדורות. 

היא, הנס הגדול של "קריעת ים סוף". המערכה 

הנוראה  המלחמה  היא,  הפרשה  בסוף  השניה 

בדרך  ישראל  עם  להילחם  שיצא  עמלק  של 

בצאתם ממצרים.

על  להתבונן  טוב  מה  בעתו  דבר  כן  כי  הנה 

הקשר הנפלא בין קריעת ים סוף למלחמת עמלק, 

בדרך שניהל משה רבינו את שתי המערכות עם 

יד- )שם  ים סוף כתוב  כי בקריעת  ידיו הקדושות, 

כא(: "ויט משה את ידו על הים", ובמלחמת עמלק 

"והיה כאשר ירים משה ידו וגבר  כתוב )שם יז-יא(: 

ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק".  

 רה"ם א  מטךר לסלקו מידך
רונטה א  ידך של היםר

פתח דברינו יאיר במה שאמר הקב”ה למשה 

רבינו במערכה הראשונה של קריעת ים סוף )שמות 

יד-טז(: "ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים 

ביבשה".  הים  בתוך  ישראל  בני  ויבואו  ובקעהו 

משמע שצוה הקב"ה למשה שיבקע את הים עם 

שכתוב  מה  קשה  זה  לפי  אך  בידו.  אשר  המטה 

אחר כך בשעה שקרע את הים )שם כא(: "ויט משה 

נזכר שם כלל שהרים את  ולא  ידו על הים",  את 

המטה אשר בידו.

כפי המבואר במדרש  כך הוא  אך הביאור על 

בתוספת  בחיי  רבינו  בזה  והאריך  כא-ט(  )שמו"ר 

"ואתה הרם  ביאור, כי מה שאמר הקב"ה למשה: 

לסלקו,  מטהו  את  שירים  בכך  התכוון  מטך",  את 

"ונטה את ידך על הים ובקעהו", שיבקע את הים רק 

בידו ולא במטה, כדי שלא יאמרו מחוסרי האמונה 

שבישראל שאין כוחו של משה אלא במטהו, והנה 

הם דברי רבינו בחיי בלשון קדשו:

"ואתה הרם את מטך ונטה את ידך. אין להבין 

הכתוב הזה שירים משה את מטהו על הים, שהרי 

 הזלא הגדול  ידיו תל מתה " ינו תשוללו
א  הנס תל ק"יש  ים סוף ומלשמ  שמלק



 ז"ת   תלש  תשרפ |  

ביאור להבין בפנימיות, מה היה הכח המיוחד של 

לתמוך  רבינו  למשה  להצטרף  שזכו  וחור  אהרן 

בידיו מזה אחד ומזה אחד.

 תני האו ו  תל המטה והיד
ת י הנהגו  למנהיג ית"אל

רחש לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים 

רעיון נכבד לבאר כל זה, בהקדם לבאר מה שכתוב 

הקב"ה  שבחר  האותות  שני  על  שמות  בפרשת 

שנהפך  מטהו  ישראל,  לפני  לעשות  רבינו  למשה 

לו  שיאמינו  כדי  בצרעת,  שלקתה  וידו  לנחש 

שהקב"ה שלחו להוציאם ממצרים )שמות ד-א(:

ולא  לי  יאמינו  לא  והן  ויאמר  משה  "ויען 

ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך ה', ויאמר 

ויאמר השליכהו  ויאמר מטה,  בידך,  ה' מזה  אליו 

משה  וינס  לנחש  ויהי  ארצה  וישליכהו  ארצה, 

מפניו. ויאמר ה' אל משה שלח ידך ואחוז בזנבו, 

וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו, למען יאמינו 

כי נראה אליך ה' אלקי אבותם אלקי אברהם אלקי 

יצחק ואלקי יעקב.

ויאמר ה' לו עוד הבא נא ידך בחיקך, ויבא ידו 

ויאמר  כשלג,  מצורעת  ידו  והנה  ויוציאה  בחיקו 

ויוציאה  חיקו,  אל  ידו  וישב  חיקך  אל  ידך  השב 

מחיקו והנה שבה כבשרו. והיה אם לא יאמינו לך 

לקול  והאמינו  הראשון  האות  לקול  ישמעו  ולא 

האות האחרון".

והנה ממה שבחר הקב"ה בשני אותות הללו 

של המטה והיד, כדי להוכיח לישראל ששלח את 

שמדובר  להבין  נשכיל  ממצרים,  להוציאם  משה 

סוגי  לשני  המיועדים  אותות  סוגי  משני  כאן 

של  הראשון  מהאות  יתפעלו  מהם  חלק  אנשים, 

המטה, וחלק מהם יתפעלו מהאות השני של היד, 

ועל כך אמר הקב"ה למשה: "והיה אם לא יאמינו 

והאמינו  הראשון  האות  לקול  ישמעו  ולא  לך 

לקול האות האחרון". הנה כי כן צריך ביאור מהי 

המשמעות של שני האותות הללו.

 ת י הד"כים תל צדיקים
  שינ  תז"ה ו  שינ  זושה

שהביא  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

בספר "דרכי הישר והטוב" )דף מ:( שיח סוד נפלא 

מזקינו הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא זי"ע בעל 

"אך פרי תבואה", שפעם אחת הזמינו אותו ראשי 

קודש,  שבת  אצלם  לערוך  עיר  באיזה  הקהילה 

גדול,  עשיר  שהיה  הקהל  ראש  אצל  והתארח 

עבודתו  את  ערך  ושם  הכנסת  בבית  והתפלל 

ונפרד מהם  חיזוק,  לפניהם דברי  בקודש לדרוש 

בשמחה ובהתרוממות הנפש.

הרה"ק  את  הקהילה  ראשי  הזמינו  לימים 

דל",  אל  "משכיל  בעל  זי"ע  מקאלאמיי  הלל  רבי 

אשר כפי הידוע היה קנאי גדול לשם ה' ותורתו, 

כי  והרגיש  הקהל,  ראש  אצל  התארח  הוא  וגם 

באיזה  כראוי  כך  כל  מתנהגת  אינה  הבית  בעלת 

ענין, והוכיח אותם על כך, ואחר כך בהיותו בבית 

טבלה  עם  העליות  את  שמוכרים  ראה  הכנסת 

והוכיח  עליהם  והתרעם  המתחדשים,  כדרך  ביד 

אותם בדברים נחרצים כדרכו בקודש.

כאשר נפגש אחד מבני העיר עם הרה"ק מליסקא, 

הביע לפניו את פליאתו על שלא הרגיש ולא ראה בכל 

הדברים שהיו צריכים תיקון. והשיב לו בחכמתו: כתוב 

למילדות  מצרים  מלך  "ויאמר  א-טו(:  )שמות  בתורה 

העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה". 

ויש לומר שהתורה הקדושה רמזה בזה על שני סוגי 

מליצה  בדרך  מכונים  שהם  ישראל,  מנהיגי  צדיקים 

ישראל  את  מלמדים  בהיותם  העבריות",  ה"מילדות 

כמאמר  אותם,  הולידו  כאילו  ונחשב  התורה  דרכי 

בן חבירו תורה  "כל המלמד את  יט:(:  )סנהדרין  הגמרא 

מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו". 

והנה יש צדיק שהוא בבחינת "שפרה", ופירש 

דרכו  כי  הולד",  את  שמשפרת  שם  "על  רש"י: 

ובדרכי  שפר  באמרי  ישראל  את  לחנך  בקודש 

שהקב"ה  הטוב  השכר  לפניהם  לצייר  נועם, 

צדיק  יש  זה  לעומת  אך  מצוותיו.  לעושי  משלם 

שהוא בבחינת "פועה", ופירש רש"י: "פועה לשון 

)ישעיה מב-יד( כיולדה אפעה", כי דרכו  צעקה, כמו 

קשות,  בתוכחות  ישראל  את  להדריך  בקודש 

שהקב"ה  הקשה  העונש  את  לפניהם  לצייר 

מעניש את הרשעים.

הקדושים:  דבריו  את  מליסקא  הרה"ק  סיים 

אני נבראתי לחנך את ישראל בדרכי נועם ולהפוך 

הרה"ק  ואילו  "שפרה",  בבחינת  בזכותם  תמיד 

ומוסר  תוכחות  בדברי  לחנכם  נברא  מקאלאמיי 

אחד  לכל  הקב"ה  מסייע  לכן  "פועה",  בבחינת 

מאתנו שיצליח בדרכו. כי כאשר הייתי שם נסתבב 

מן השמים שבעלת הבית לא היתה בעיר, ובבית 

כי  העליות  את  שבת  באותה  מכרו  לא  הכנסת 

היו חיובים, לכן יכולתי לחזקם בדרכי נועם. אבל 

לראות  השמים  מן  נסתבב  מקאלאמיי  להרה"ק 

שיוכיח  כדי  תיקון,  הצריכים  הדברים  כל  את 

אותם בדברי תוכחה לתקן את מעשיהם.

 רלשולם  הא תמאל
דושה וימין מק"  ר

תבלין  להוסיף  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

דרכים  שתי  שיש  אמת  הן  כי  הקדושים,  לדבריו 

שפרה  בבחינת  דורם  בני  עם  הצדיקים  בהנהגת 
ופועה, אולם כאשר נתבונן נראה כי למעשה צריך 
כי  יחד,  גם  הבחינות  בשתי  להשתמש  צדיק  כל 
מצד אחד צריך להוכיח את בני עירו ללכת בדרך 
"אמר  קה:(:  )כתובות  בגמרא  ששנינו  כמו  התורה, 
מתא,  בני  ליה  דמרחמין  מרבנן  צורבא  האי  אביי, 
לאו משום דמעלי טפי, אלא משום דלא מוכח להו 
פירוש, תלמיד חכם שבני העיר  במילי דשמיא". 
יותר,  טוב  שהוא  משום  זה  אין  אותו,  אוהבים 

אלא משום שאינו מוכיח אותם בעניני שמים.

רבינו  שמסר  הנהגה  דרכי  מצינו  ועוד  זאת 
הקדוש לפני פטירתו לרבן גמליאל בנו )כתובות קג:(: 
נשיאות,  סדרי  לו  ומסר  אצלו  גמליאל  רבן  "נכנס 
מרה  זרוק  ברמים,  נשיאותך  נהוג  בני  לו  אמר 
אך  עליהם.  מרותך  את  הטל  כלומר  בתלמידים". 
ולהתפלל  לקרבם  החובה  עליו  מוטלת  שני  מצד 
עליהם, כמו שמצינו אצל דוד המלך )ברכות ג:(: "כיון 
שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמרו 

לו אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה".

ובאמת יסוד זה שמנהיג ישראל צריך להשתמש 
יוצא  מפורש  ופועה,  שפרה  של  הבחינות  בשתי 
"תנו רבנן לעולם תהא שמאל  בגמרא )סנהדרין קז:(: 
לגחזי  שדחפו  כאלישע  לא  מקרבת,  וימין  דוחה 
בשתי ידים". הרי מבואר כי ביד ימין צריך לקרב את 
ישראל בדרכי נועם בבחינת "שפרה", וביד שמאל 
צריך להוכיח אותם ולרחקם בבחינת "פועה", אלא 
מהריחוק  יותר  בימין  הקירוב  את  להגביר  שצריך 
הטעם  )שם(  רמה"  ב"יד  שמבאר  כמו  בשמאל, 

 מד"ת: רוא ה ה"ם א  מטךר לסלקו, תלא יאמ"ו
תאין כש  יד מתה לק"וש א  הים אלא  כש המטה

 ה"הרק מליסקא פירש: הרמילדו  הש "יו ר, "מפ של צדיקים
תרמולידיםר א  ית"אל ללכ   ד"כי ה ו"ה

 ית צדיק תהוא   שינ  רתז"הר לשנך א  ית"אל  אמ"י תז",
וית תהוא   שינ  רזושהר לצשוק ד "י  וכשו 

 האו  תל המטה הוא "מפ של הנהגה   קיזו ,
האו  תל היד הוא "מפ של ידו הזתוטה לק" ם  אה ה
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שצריך לקרב בימין ולרחק בשמאל: "כלומר שתהא 

מדת קירוב גדולה ממדת דחיה".

עם  שהתנהג  רבינו  משה  אצל  מצינו  וכן 

אחד  מצד  כי  הללו,  ההנהגות  בשתי  ישראל 

קירב אותם באהבה גדולה והתפלל עליהם, כמו 

שמצינו בחטא העגל שמסר את נפשו להציל את 

לב-לב(:  )שמות  להקב"ה  באומרו  מכליה,  ישראל 

"ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך 

אשר כתבת". אך מצד שני כשהיה צורך להוכיח 

את ישראל בדברים קשים, אמר להם )דברים ט-כד(: 

"ממרים הייתם עם ה' מיום דעתי אתכם".

רבינו  ויש להוסיף מה שאמר הקב"ה למשה 

רעיא מהימנא של ישראל בשעת הכנתם לקבלת 

ותגד  יעקב  לבית  תאמר  "כה  יט-ג(:  )שמות  התורה 

אלו  יעקב  "לבית  רש"י:  ופירש  ישראל".  לבני 

ישראל,  לבני  רכה.  בלשון  להם  תאמר  הנשים, 

הקשין  דברים  לזכרים,  פירש  ודקדוקין  עונשין 

צריך  שהמנהיג  ברורים  דברים  לנו  הרי  כגידין". 

כאלה  ישנם  כי  ישראל,  עם  להתנהג  איך  לדעת 

שצריך לדבר אליהם בלשון רכה בבחינת "שפרה", 

קשים  דברים  עמהם  לדבר  שצריך  כאלה  וישנם 

כגידין בבחינת "פועה".  

 תני האו ו  המטה והיד
ת י ההנהגו  תל תז"ה וזושה

שבחר  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

כי  והיד,  המטה  של  האותות  שני  את  הקב"ה 

לשתי  מקבילים  אלה  ששני  נראה  נתבונן  כאשר 

כי המטה אשר ביד  ופועה,  ההנהגות של שפרה 

להטיל  "פועה",  של  ההנהגה  על  מורה  המנהיג 

את מרותו על צאן מרעיתו שישמעו בקולו ללכת 

בדרכי ה' ובתורתו הקדושה, כמו שמצינו בגמרא 

)סנהדרין ז:(: "רב הונא כי הוה נפק לדינא אמר הכי, 

פירוש,  ורצועה".  מקל  חנותאי  מאני  לי  אפיקו 

ורצועה,  מקל  מלאכתו  כלי  לו  שיביאו  שביקש 

למכת  מקל,  למלקות.  "רצועה,  רש"י:  ופירש 

מרדות עד שיחזור בו".

"ויקרא  לא-ז(:  )דברים  יהושע  אצל  מצינו  וכן 

חזק  ישראל  כל  לעיני  אליו  ויאמר  ליהושע  משה 

ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר 

נשבע ה' לאבותם לתת להם". ופירש רש"י: "משה 

לפי  הכל  עמך,  יהיו  שבדור  זקנים  ליהושע,  אמר 

דעתן ועצתן, אבל הקב"ה אמר ליהושע, כי אתה 

נשבעתי  אשר  הארץ  אל  ישראל  בני  את  תביא 

להם, תביא על כרחם הכל תלוי בך, טול מקל והך 

ִרים". בָּ ר אחד לדור ולא שני דַּ בָּ על קדקודן, דַּ

הנה כי כן זהו הענין שהלך משה רבינו רעיא 

בידו,  אשר  המטה  עם  ישראל  של  מהימנא 

בבחינת  ישראל  על  מרותו  את  בכך  להטיל  כדי 

התורה.  בדרכי  ללכת  בקולו  שישמעו  "פועה", 

אך לעומת ההנהגה של המטה שהיא בתקיפות, 

שהיא  המנהיג,  של  הימנית  ידו  של  ההנהגה  יש 

בבחינת  מרעיתו  צאן  עם  חסד  לעשות  פשוטה 

"שפרה" לקרבם בימין.

הקב"ה למשה  בזה מה שאמר  לבאר  יומתק 

אשר  בידך  תקח  הזה  המטה  "ואת  ד-יז(:  )שמות 

תעשה בו את האותות". וצריך ביאור מה שאמר 

"תקח בידך", שהרי ברור שיקח את המטה בידו, 

תקח".  הזה  המטה  "ואת  לומר:  מספיק  והיה 

בכך:  הקב"ה  לו  שרמז  לומר  יש  האמור  לפי  אך 

מרותך  את  בו  מטיל  שאתה  הזה",  המטה  "ואת 

עושה  שאדם  ימין  ביד   - בידך"  "תקח  בישראל, 

תוקף  את  להמתיק  כדי  הפעולות,  כל  את  בה 

השררה של המטה על ידי החסד של יד ימין, והרי 

דוחה  שמאל  תהא  "לעולם  שאמרו:  דרך  על  זה 

וימין מקרבת", שמדת הקירוב בימין תהיה גדולה 

ממדת הדחיה בשמאל.

 רויתליכהו א"צהר  סילוק המטה
רויהי לנשתר הוא היצ" ה"ש

הנה מה טוב ומה נעים לבאר לפי זה הפסוקים 

לא  והן  ויאמר  משה  "ויען  האותות:  שני  בענין 

נראה  לא  יאמרו  כי  בקולי  ישמעו  ולא  לי  יאמינו 

מהקב"ה  ביקש  רבינו  משה  כלומר  ה'".  אליך 

ישראל  את  להוציא  איך  ההנהגה,  דרכי  שילמדו 

בדרך  ללכת  בקולו  שישמעו  הרוחנית  ממצרים 

התורה. "ויאמר אליו ה' מזה בידך", כלומר מהו כח 

"ויאמר מטה", שהוא מטיל  ההנהגה אשר בידך, 

בו את מרותו על ישראל שישמעו בקולו.

חשובה  כמה  לו  להראות  הקב"ה  ביקש  והנה 

ארצה",  השליכהו  "ויאמר  המטה:  של  זו  הנהגה 

שישליך את ההנהגה של המטה, "וישליכהו ארצה 

כי באותו רגע  לו הקב"ה בכך  ויהי לנחש", הראה 

בא  מיד  המטה,  של  הנהגה  את  משליך  שהוא 

את  להפיל  הרע  היצר  שהוא  הקדמוני  הנחש 

ישראל ח"ו ברשתו, "וינס משה מפניו", כי לא מצא 

עצה איך להילחם כנגד היצר הרע בלי המטה.

בזנבו",  ואחוז  ידך  שלח  משה  אל  ה'  "ויאמר 

כדי  ימינו,  יד  את  שיפשוט  הקב"ה  לו  רמז 

להחזיר בה את הנהגת המטה למקומה, בשילוב 

ההמתקה של ימין מקרבת, "וישלח ידו ויחזק בו 

ויהי למטה בכפו", שנתבטל הנחש הוא היצר הרע 

פרפרת  להוסיף  ויש  המטה.  של  זו  הנהגה  בכח 

"שלח  הקב"ה:  לו  שאמר  מה  זה  לפי  לבאר  נאה 

ידך ואחוז בזנבו", על פי מאמר חז"ל במדרש )דב"ר 

א-י( על הפסוק )דברים א-יג(:

אמר  כתיב.  ואשמם  בראשיכם,  "ואשימם 

אתם  ]אם[  רבי יהושע בן לוי, אמר להן משה, אי 

למה  בראשיכם,  תלוי  אשמה  להם,  נשמעים 

עד  לראש,  הזנב  שאמר  הזה  לנחש  דומה,  הדבר 

מתי אתה מתהלך תחילה, אני אלך תחילה, אמר 

לו לך. הלך ומצא גומא של מים והשליכו לתוכו, 

והשליכו  קוצים  מצא  לתוכו,  והשליכו  אש  מצא 

הזנב,  אחר  הראש  שהלך  על  לו,  גרם  מי  לתוכן, 

לפני  גוזרים  הם  לגדולים,  נשמעים  כשקטנים  כך 

מהלכין  שהגדולים  ובשעה  עושה,  והוא  המקום 

אחר הקטנים נופלים לאחר פניהם".

שהקטנים  למדים  אנו  הנחש  מזנב  כי  נמצא 

צריכים ללכת אחרי הגדולים ולשמוע בקולם, כי 

נופלים  הם  הקטנים  אחרי  הולכים  הגדולים  אם 

לאחריהם. הנה כי כן זהו שאמר הקב"ה למשה: 

כי מזנבו של  "שלח ידך ואחוז בזנבו" של הנחש, 

שהקטנים  הנשגב  הלקח  את  למדים  אנו  הנחש 

ויחזק  ידו  "וישלח  הגדולים,  אחרי  ללכת  צריכים 

ויהי למטה בכפו", שנתבטל הנחש הוא היצר  בו 

בכח ההנהגה של המטה.

 האו  תל היד הזתוטה
לק"  א  ית"אל  אה ה

בדרך זו נבאר את האות השני עם היד, אשר 

הפשוטה  ימינו  יד  על  בזה  הכוונה  המבואר  כפי 

"ימין מקרבת"  לעשות חסד עם ישראל, בבחינת 

  מלשמ  שמלק שיפק מתה " ינו א  ית"אל  ת י ידיו
  שינ : רלשולם  הא תמאל דושה וימין מק"  ר

 רוידי מתה כ דיםר, תהיה קתה לו לשתו  ל ד
א  ת י הזשולו ,  יד תמאל דושה ו יד ימין לק" 

 ראה"ן ושו"  מכו  ידיור, אה"ן  נה תל יוכ ד היא תז"ה
 מך  יד ימינו תל מתה לק"  א  ית"אל  נושם

 שו"  נה תל מ"ים היא זושה,  מך  יד תמאלו תל מתה
לק"  א  ית"אל לא יהם ת תמים   וכשו 
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כדי לקרבם לה' ולתורתו: "ויאמר ה' לו עוד הבא 

נא ידך בחיקך", כאדם שמושך את ידו מלעשות 

ויוציאה",  בחיקו  ידו  "ויבא  הבריות,  עם  חסד 

מצורעת  ידו  "והנה  לעצמו,  רק  בה  להשתמש 

כשלג". רמז לו הקב"ה בכך, כי מי שמושך את ידו 

מלעשות חסד עם הבריות הרי הוא ראוי ללקות 

בצרעת, כמבואר בגמרא )ערכין טז.( כי צרעת באה 

על "צרות עין", שאינו עושה חסד עם זולתו.

לעשות  כדי  חיקך",  אל  ידך  השב  "ויאמר 

תשובה על צרות העין, באותו פרק ובאותו מקום 

בגמרא  כמבואר  בחיקו,  ידו  את  תחילה  שמשך 

פרק,  "באותו  היא:  פו:( ששלימות התשובה  )יומא 

בתשובה  חיקו",  אל  ידו  "וישב  מקום",  באותו 

ידו  את  לפשוט  כדי  מחיקו",  "ויוציאה  שלימה, 

לקרב בה את ישראל, "והנה שבה כבשרו".

הקב"ה  שסיכם  מה  היטב  מבואר  זה  לפי 

ולא  לך  יאמינו  לא  אם  "והיה  האותות:  שני  את 

ישמעו לקול האות הראשון והאמינו לקול האות 

האחרון". כי הקול של האות הראשון של המטה 

על  בתורה  שמתחזקים  מישראל  לאותם  מיועד 

מרים  המנהיג  כאשר  המטה,  של  ההנהגה  ידי 

אולם  קשים,  בדברים  אותם  להוכיח  קולו  את 

ולא ישמעו לקול האות  לך  יאמינו  "והיה אם לא 

המטה,  של  זו  בהנהגה  להם  קשה  כי  הראשון", 

"והאמינו לקול האות האחרון", שתפשוט את יד 

ימינך לקרבם לתורה בלשון רכה.

 הכש הנזלא  ידיו תל מתה
 ק"יש  ים סוף ומלשמ  שמלק

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

שהשתמש משה רבינו בידיו הקדושות בקריעת 

ים סוף ומלחמת עמלק, ונפתח במה שכבר למדנו 

מדברי המדרש, כי מה שאמר הקב"ה למשה בנס 

ונטה  מטך  את  הרם  "ואתה  סוף:  ים  קריעת  של 

את ידך על הים", התכוון שירים משה את מטהו 

המכות,  בעשר  שעשה  כפי  בו  להשתמש  שלא 

"ונטה את ידך על הים", לקרוע  אלא במקום זה: 

את הים בידך, וכמו שביאר רבינו בחיי: "לפי שהיו 

שאין  אומרים,  שבישראל  אמונה  מחוסרי  מהעם 

המטה  בכח  אלא  הים  את  לקרוע  משה  ביד  כח 

שבידו, לכך אמר הרם את מטך סלקהו מידך".

מחוסרי  אותם  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

אמונה היה קשה להתקרב לתורה בדברים קשים, 

לכן היו מתלוננים: "שאין כח ביד משה לקרוע את 

בכח  "אלא  החסד,  מדת  שהיא  ימינו  ביד  הים", 

כך  כי  המטה,  של  גבורה  במדת  שבידו",  המטה 

דרכו להנהיג את העם בתקיפות במדת הגבורה. 

לכך אמר לו הקב"ה: "ואתה הרם את מטך", לסלק 

את ההנהגה במדת הדין, "ונטה את ידך על הים", 

לבקעו ביד ימין במדת החסד, כדי שידעו ישראל 

שיש לך כח להנהיג את ישראל גם במדת החסד, 

כפי שנתברר בשני האותות של המטה והיד.

חכמתו  להבין  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

עם  להילחם  שבחר  רבינו,  משה  של  העמוקה 

ידי ידיו הקדושות, אשר כפי המבואר  עמלק על 

הרים תחילה יד אחת: "והיה כאשר ירים משה ידו 

וגבר ישראל", וכאשר התעייף הורידה והרים את 

היד השניה, והקדים לצרף אליו בעלייתו על ראש 

הגבעה את אהרן וחור, שכאשר ראו כי ידי משה 

כבדים תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד. 

שהזכרנו  הגמרא  מאמר  פי  על  בזה  הביאור 

וימין מקרבת".  "לעולם תהא שמאל דוחה  לעיל: 

כי מנהיג ישראל צריך לחזק  נמצינו למדים מזה 

בשתי  הרע  היצר  כנגד  במלחמתם  ישראל  את 

שמאל,  ביד  לדחותם  צריך  הוא  לפעמים  ידיו, 

שמאל  בבחינת  תקיפות  תוכחות  להם  לומר 

דוחה, ולפעמים הוא צריך לקרבם ביד ימין בדברי 

נועם באהבה גדולה.

הנה כי כן זהו הענין שהרים משה את שתי ידיו, 

תחילה הרים יד ימין והוריד את יד שמאל, ואחר 

כך הוריד את יד ימין והרים את יד שמאל, כי בכך 

ביקש לעורר את ישראל לתשובה בשתי ההנהגות 

של שפרה ופועה, כי כשהרים את ידו הימנית עורר 

וכשהרים  "שפרה",  בבחינת  החסד  מדת  עליהם 

קשות  תוכחות  עליהם  עורר  השמאלית  ידו  את 

בבחינת "פועה". ועל זה אומר הכתוב: "וידי משה 

כבדים", שלא היה לו כח לערוך בעצמו את מערכת 

המלחמה בשתי ההנהגות הללו.

 אה"ן  ן יוכ ד היא תז"ה
שו"  ן מ"ים היא זושה

לפי זה נשכיל להבין מה שבאו שני הצדיקים 

אהרן וחור, שכבר הקדים משה בחכמתו לצרפם 

מזה  בידיו  לתמוך  הגבעה,  לראש  כשעלה  אליו 

שמאל  יד  בבחינת  היה  חור  כי  אחד,  ומזה  אחד 

דוחה, לכן כשבאו אליו העם לבקש ממנו לעשות 

עד  תוכחות  בדברי  אותם  הוכיח  עגל,  להם 

"אהרן  לב-ה(:  )שם  רש"י  שפירש  כמו  שהרגוהו, 

ראה חור בן אחותו שהיה מוכיחם והרגוהו".

אולם אהרן היה בבחינת יד ימין מקרבת, כמו 

הוי  אומר  "הלל  מי"ב(:  פ"א  )אבות  במשנה  ששנינו 

שלום,  ורודף  שלום  אוהב  אהרן,  של  מתלמידיו 

אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". ופירש הרע"ב 

בשם אבות דרבי נתן:

"וכיצד היה מקרב הבריות לתורה, כשהיה יודע 

באדם שעבר עבירה, היה מתחבר עמו ומראה לו 

פנים צהובות, והיה אותו אדם מתבייש ואמר, אילו 

היה יודע צדיק זה מעשי הרעים, כמה היה מתרחק 

שהנביא  הוא  למוטב,  חוזר  היה  כך  ומתוך  ממני, 

ובמישור הלך אתי  ב-ו( בשלום  )מלאכי  עליו  מעיד 

ורבים השיב מעון".

ברש"י  המבואר  לפי  נאה  פרפרת  להוסיף  ויש 

"שפרה זו יוכבד על שם שמשפרת את  )שמות א-טו(: 

הולד, פועה זו מרים... פועה לשון צעקה". לכן אהרן 

שהיה בנה של יוכבד הלך בדרכה, לחנך את ישראל 

נועם. ואילו  "שפרה" לקרבם לתורה בדרכי  בבחינת 

חור שהיה בנה של מרים כמו שפירש רש"י כאן )שמות 

יז-י(: "חור בנה של מרים היה", לכן הלך בדרכה לחנך 

את ישראל בדברי תוכחות בבחינת "פועה". 

משה  "וידי  הכתוב:  פירוש  זהו  כן  כי  הנה 

כבדים", שהיה קשה לו לערוך את המלחמה כנגד 

שתי  ידי  על  בישראל,  קרירות  שהכניס  עמלק 

ההנהגות בשתי הידים בבחינת שמאל דוחה וימין 

מקרבת, "ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה 

ישראל  את  לקרב  ימינו  ביד  תמך  אהרן  אחד", 

לאביהם שבשמים, וחור תמך ביד שמאלו לקרב 

את ישראל לאביהם שבשמים בדברים קשים.

ידיו  "ויהי  הכתוב:  המשך  בזה  לפרש  יומתק 

אמונה עד בא השמש", על פי מה שפירש ה"כלי 

בית  ממלכות  המשיח  מלך  על  רמז  זהו  כי  יקר" 

כשמש  "וכסאו  פט-לז(:  )תהלים  עליו  שנאמר  דוד, 

פי  על  בזה,  הכוונה  לבאר  יש  דרכנו  ולפי  נגדי". 

בכל  מתפשט  רבינו  משה  של  הניצוץ  כי  הידוע 

סט  )תיקון  זוהר  בתיקוני  כמבואר  ישראל,  מנהיגי 

בכל  ודרא,  דרא  בכל  הוא  "ואתפשטותיה  קיב.(: 

צדיק וחכם דמתעסק באורייתא".

במלחמת  רבינו  משה  של  זו  בהנהגה  לכן 

עמלק, סלל את הדרך לכל מנהיגי ישראל ללכת 

כי  הנה  ידים.  בשתי  ישראל  את  להנהיג  בדרכו 

בא  עד  אמונה  ידיו  "ויהי  הכתוב:  פירוש  זהו  כן 

מעמלק  ישראל  על  לשמור  זו  הנהגה  השמש", 

וזרעו בשתי ידים, ניצבה איתנה: "עד בא השמש", 

עד שיבוא מלך המשיח במהרה בימינו אמן.
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