
                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 
 

   נא לשמור על קדושת הגליון ~ לא לקרוא בשעת התפילה או בקריאת התורה והעבר לחבר!

 מדוע לא להכות בסלע?
ואילו בהוצאת המים , מדוע במכות מצרים נצטווה משה רבנו להכות במטה

?מן הסלע הוא נדרש רק לדבר  
ְוִדַּבְרֶּתם , ַאָּתה ְוַאֲהֹרן ָאִחי�, ַקח ֶאת ַהַּמֶּטה ְוַהְקֵהל ֶאת ָהֵעָדה: ֶׁשה ֵּלאֹמרֶאל מֹ ' ַוְיַדֵּבר ה"

ְוִהְׁשִקיָת ֶאת ָהֵעָדה ְוֶאת , ְוָנַתן ֵמיָמיו ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן ַהֶּסַלע. ֶאל ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם

).ח -ז, במדבר כ" (ְּבִעיָרם  
שנצטוו משה ואהרן רק לדבר והנס , הוצאת המים מן הסלעיש להבין מה נשתנה בנס 

ככתוב במכת . ואילו בניסים הקודמים שנעשו עד כה נצטוו לעשות מעשה, ייעשה מאליו

ְנֵטה ֶאת ָיְד� : ובמכת צפרדע נאמר). יט, שמות ז" (ַקח ַמְּט� ּוְנֵטה ָיְד� ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים: "דם

ְנֵטה ֶאת ַמְּט� ): "יב, שמות ח(ובמכת כינים ". ל ַהְיֹאִרים ְוַעל ָהֲאַגִּמיםְּבַמֶּט� ַעל ַהְּנָהֹרת עַ 

).א, שמות ח" (ְוַה/ ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ  
ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות "הקדוש על הפסוק ' אור החיים'ונראה לבאר על פי היסוד הגדול שכתב ה

ובמדרש  ".לתנאו הראשון) "ה, שית רבה הברא(ל ''ואמרו חז, )כז, שמות יד" (ֹּבֶקר ְלֵאיָתנֹו

ימינו ' ורק כאשר הוליך ה, ה"פנה משה לקב, מובא שכאשר הים סירב בתחילה להיבקע

מסופר שכאשר נהר גינאי סירב ) א"חולין ז ע(בגמרא , ומאידך. נבקע הים, לימין משה

בו מים  איים עליו רבי פנחס שייבש אותו ולא יעברו, להיבקע לפני רבי פנחס בן יאיר
?לאיים על ים סוף שייבש אותו, ומדוע משה רבנו לא נקט בשיטה זו. ומיד נבקע, לעולם  

על כל ' אכן תנאי זה הוא בכלל התנאים שהתנה ה: "בלשונו הנפלאה' אור החיים'ביאר ה

וממשלתם , ולעשות כל אשר יגזרו עליהם, מעשה בראשית להיות כפופים לתורה ועמליה

, והנה ביציאת ישראל ממצרים עדיין לא קבלו התורה. ברוך הואעליהם כממשלת הבורא 
אתה : וטען למשה, ולזה לא הסכים הים להיחלק להם. ואין גזירתם על הנבראים גזירה

הנה הוא קודם , שאם היה בן תורה. זה רמז כי אינו בן תורה. ואני בשלישי, נבראת בששי

הראהו כי , פירוש. וליך ימינו לימין משהוה' ולזה נתחכם ה. כי התורה קדמה לעולם כולו. לו
תכף , וכשראהו. מימינו אש דת למו) דברים לג ב(דכתיב . הוא בן תורה המתייחס לה ימין

אחר קבלת התורה יביא בידו שטר ולזה כל צדיק וצדיק שיעמוד . ומיד נקרע כתנאי הראשון

ולמתלווה , ותמצא שכשלא רצה להיחלק לרבי פנחס בן יאיר. חוב אחד לכופו להיחלק לפניו

.עד כאן דבריו ".ופחד הים ממנו. רצה לקונסו, עמו  
והיה צריך . שקודם מתן תורה לא היתה הבריאה כפופה למשה רבנו. ובזה יבואר אף כאן

כדי להכפיף אליו את הבריאה לפעול על , השם המפורשלעשות מעשה במטה שבו חקוק 
מעתה אינך צריך לפעול בכוח : ה למשה"אבל לאחר מתן תורה אמר הקב. פי הוראתו

.לאחר שאתה עצמך הפכת להיות חפצא של תורה, אלא בכוח התורה שבך, המטה  
. ל כךובמה כשל עד שלא נכנס לארץ ישראל בש, ובזה יובן מה היה ניסיונו של משה רבנו

לנסותו האם , "ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו' ַקח ֶאת ַהַּמֶּטה וכו"ה אמר לו "הקב

, ידיעתו את גודל מעלת התורה שמשנה את האדם להיות כבוראו ומשליטה אותו על הטבע
סלע וידבר אל ה, תגבר על ענוותנותו הרבה שהביאה אותו לראות את עצמו ככלום ממש

או שמא עדיין יחוש אילוץ , מתוך בטחון שהסלע חייב להיבקע בפני מי שיש בו תורה
אבל , ה שייקח את המטה"ולכן אמר לו הקב. להשתמש במטה כהרגלו במופתים הקודמים

.כך יעמוד בפני הניסיון. ידבר אל הסלע  
רו יוכל אבל משה רבנו בענוותנותו הרבה היה סבור שאיננו בר מעלה כל כך עד שבדיבו

לרמוז לו שאם עדיין לא קנה  –לקחת את המטה ' ובזה פירש את ציווי ה. לפעול מציאות
ומיד פעל . שיכה את הסלע במטה, את התורה כראוי עד שיהיה בכוחו לדבר עם הסלע

.בדרך זו  
ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי : "ה למשה ולאהרן"ועל פי זה יובנו הדברים הקשים שאמר הקב

שלא נתתם ביטחונכם בי להראות לעיני כל ישראל שיש כוח , "יֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְלַהְקִּד 

ולשלוט בטבע על ידי דיבור בלבד ללא , בתורתי לרומם את האדם להיות קדוש כבוראו

.ה ממש"כהקב, פעולה בידיו  
מזמננו נשקיע , מתוך כך נפיק לעצמנו מוסר השכל אודות גודל מעלת מי שעוסק בתורה

שבת . ה"ונשלח את ילדינו ללמוד תורה ולהיות מאורות גדולים בעם ישראל בע, בלימודה

.שלום  
 הרב זמיר כהן

  

 לעילוי נשמת
  

  אמושלום מלכיאל בן
  

  חוסני שלום צבי בן
  

  שרה בת אסתר
 

 אהרון בן אסתר

  פנינה בת דבורה

ברצונכם אם  
 

לרפואה ם הגליוןלתרו  
 

,לעילוי נשמת, שלמה  
 

קרובכם הצלחתאו ל  
 

 להתקשר נא
 

718-285-9132 

 

 זמני שבת

  לניו יורק
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