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 להנהגת דיבור יתסינ המהנהג
 נון-יואל בן

עם בוא בני  ,בדיבור הראשון של ה' למשה
הר סיני, מתואר ומוסבר שינוי כולל לישראל 

 יתסינ המהנהג ;ומהפכני בהנהגת ה' את ישראל
 להנהגת דיבור.

היא התגלות ה' ביציאת ית סינ ההנהג
מצרים  ביד חזקה ובזרוע נטויה, באותות 

התגלתה יא ה .משההמטה ביד כשובמופתים 
במכות מצרים, ובשיאן, במכת בכורות, הופיעה 

 ,לפני העםשהלכו ענן בעמוד בעמוד אש ו
הם ביטויים מובהקים אלה   .בקריעת ים סוףו

 של הנהגה זו.
 ההנהגההמים, המן והׂשָלו היו פירותיה של 

היה הניצחון על שלה , והגילוי האחרון יתסיהנ
 לוהים-הא במטה עמלק בהנהגת 'היד' האוחזת

 ּהיָ  סּכ   ַעל ָיד יּכ  " :של הניצחון סופו .)שמ' יז:ט(
ְלָחָמה ַלה קּבַ  'מ  השם ו ,טז(ם:" )שרּד   רּד  מ   ֲעָמל 

ּסי", שבנה שקרא משה על המזבח  היה "ה' נ 
  1.תמצית הנהגת הנס בסיום הופעתה

זו גם ההופעה האחרונה של המטה ביד 
  2משה בספר שמות!

כרוכה מיסודה במושג  יתסיהנ ההנהגה
ה' מנסה את ישראל, והם מנסים  – 3הניסיון

 ֶּסּנּוְלַמַען ֲאנַ "... :אותו. כך נאמר בפרשת המן
ְך  יֹותּבְ ֲהי ל  ם־ֹלא ָרת  וברפידים,  ,?! )שמ' טז:ד("א 

 םׁש   ְקָראּי  וַ " :בהוצאת המים מן הסלע, נאמר
יָבהּו הּסָ מַ  םֹוקּמָ הַ  יב  ַעל ְמר  יּבְ ר  לְׂש י   נ  ְוַעל  ָרא 
ר ֲהי   ה' ֶאת ָתםּס  נַ  אמ  ְר ּבְ ה'  ׁשל  ם ּונּב  ק  ן א   ?!"ָאי 

 ;חוסר ביטחוןהנהגה ניסית יוצרת . )שמ' יז:ז(

                                                      
 .ך"נון הוא חוקר ומפרש תנ-ר יואל בן"הרב ד  *

  ו:העיוני שלבמלואם מופיעים באתר  וספרי
www.ybn.co.il .מקראות : המאמר לקוח מתוך
 .127-124' עמ, לפרשת יתרו

ל לבאור השם והפרשה "מ ז"ראו מאמרו של את1
אלון ) פרקי מקרא ולשון –ארץ המוריה , כולה

 .105-89' עמ(, ו"שבות התשס
במד' )בפרשת מי מריבה  י"ל ורש"לפי פירוש חזמ2

יה משה צריך לדבר אל הסלע ולא ה ,ג(-כ:ז
מכאן פתח להבנת ההבדל העקרוני בין ות.להכ

תה יוגם מדוע הי, הכאת הסלע לבין דיבור אליו
, לפני סיני, הכאת הסלע במטה רצויה ברפידים

ש משה נדרש להחזיר את עם ישראל  .ודחויה בָקד 
החזירם להנהגת והוא , להנהגת הדיבור של סיני
ההוכחה התגלתה בנחש  .הנס של יציאת מצרים

  (.ט-ח:כא 'במ" )על הנס"הנחושת 
 .פרק כד' חלק ג, מורה נבוכיםבם "ראו רמב  3

אך כאשר רואים את הנס, מתפעלים ומתלהבים, 
כאשר אין מים ואין אוכל והנס נעלם, בוכים 

 רׁשֶ אֲ ּכַ ְוָהָיה " :כך במלחמת עמלק .ומתלוננים
ים מ   לְׂש ְוָגַבר י   ֹוָיד הׁשֶ ָיר  יַח ָיד רׁשֶ ְוַכאֲ  ָרא  ְוָגַבר  ֹוָינ 
ק  .)שמ' יז:יא( 4"ֲעָמל 

רואה את הוא כאשר  ;כך מתנהג תינוק
 הואשוחק וצוהל, וכאשר הוא מו, יאביו ואת א

רואה אותם הולכים, פורץ בבכי מר. כמו תינוק, 
חי מרגע לרגע התינוק -עםמתנהג גם כך 

ה עקרון הגמול בהנהג ניסיון.בו יתסינ הבהנהג
 ֹול םׂשָ  םׁשָ " :ריפוי המים במרהב מפורש שכזו
ק  ם אֶמרּי  וַ  .ּוהּסָ נ   םׁשָ וְ  5טְׁשּפָ מ  ּוח  ְׁש  עַ ֹומׁשָ  א   ַמעּת 
יָניוּבְ  רָּיׁשָ ֹלֶהיָך ְוהַ -א   'ה לֹוְלק  ּתָ ְוַהֲאַזנְ  הׂשֶ עֲ ּתַ  ע 

ְצו  רׁשֶ אֲ  ֲחָלהּמַ הַ  לּכָ  יוּקָ ח   לּכָ  ּתָ ַמְר ׁשָ ָתיו וְ ְֺלמ 
ם ֹלא יּת  מְ ׂשַ  ְצַרי  י ה יּכ  ָעֶליָך  יםׂש  אָ  ְבמ  ְפֶאָך 'ֲאנ   "ר 

ה' כרופא, הוא המורה למשה  .כו(-)שמ' טו:כה
עץ אמצעות איך לרפא את המים המרים ב

וכם, הוא המספק לבני ישראל את תהמושלך ל
ׂשּבוַע  בשר השליו לאכול בערב, וָמן משמים ל 

המורה גם זה הוא  .ח(:טז 'בבוקר )לפי שמ
הכאת הסלע ע"י למשה להוציא מים מן הסלע 

במטה. הציווי שלא להותיר מן ַהָּמן עד בוקר 
 האיסורשקול כמו הציווי להותיר לשבת, ו

לבוקר שהושאר לצאת ללקוט ָמן בשבת. ַהָּמן 
, ָמןירד התמלא רימה ותולעה, ואילו בשבת לא 

י"מיום שישי נותר וזה ש ְבא   ֹלא הּמָ ְור   ׁשֹלא ה 
הנהגה של נס  הי. זו)שמ' טז:כד( "ּבֹוָהְיָתה 
החטא גורר תוצאה מיידית בתחום  –וניסיון 

  , הרופא.החומרי, וכך גם השמיעה בקול ה'
שונה לגמרי הוא עקרון הגמול בהנהגת 

השמיעה  ;הדיבור, שאינה תלויה בנס ובניסיון
ַמְמֶלֶכת בקול ה' תביא להתקדשות העם כ"

יםּכ   תוצאה  . זוהי)שמ' יט:ו( "ֹוׁשָקד יֹוְוג ֲהנ 
החיוב לשמוע  .שמבטאת מצב קבוע ובלתי תלוי

ולקיים את תורת ה' ברמת 'הדברים' אינו 

                                                      
'( ראש השנה פרק ג, משנה)ל "וכך ניסחו זאת חז 4

על "בהשוותם פרשה זו לפרשת נחש הנחושת 
וכי ידיו של משה עושות מלחמה או " :"הנס

וכי נחש ממית או נחש ? ... מלחמהשוברות 
אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי  –? מחיה
, ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמים, מעלה

/ ואם לאו היו נופלים , מתרפאים/ היו מתגברים 
 (.סוף בשלח)ללשון המכילתא  ווהשו"; נימוקים

 .ן לפסוק זה"רמבשל ראו פירושו   5
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מבוסס על אספקת מים מתוקים ואוכל שאינו 
 ,הרופאה' כל זמן ששומעים בקול  ,מתקלקל

אלא הוא חובה מוסרית קבועה ונצחית, בין אם 
אין, וגם אם האוכל ובין אם יש מה לאכול 

זהו שלב ההתבגרות  6בים.אנשים רעהמקולקל ו
תבגרות זו הרוחנית של העם היוצא ממצרים, וה

יא היסוד למצוות התורה מסיני. הנהגת הנס ה
בעוד  –שלב בהתבגרות  –והניסיון היא זמנית 

  הנהגת הדברים היא קבועה ונצחית.
 'והרי לשון השינוי אל הנהגת הדיבור )שמ

 :ו(-יט ג
ים וַ  ּוְסעּי  וַ  יד  ְרפ  אּיָ מ  דְ  ּוב  יַני רּבַ מ   ְקָראּי  וַ  ...ס 

ָליו ה ן 'א  ר מ  יֶתם  םּתֶ אַ ... ָהָהר ל אמ  ְרא 
יׂש  עָ  רׁשֶ אֲ  ם ית  ְצָרי   ֶאְתֶכם ַעל אּׂשָ ָואֶ  ְלמ 
יּכַ  יםׁשָ נְ  ְנפ  ָלי ר  א ֶאְתֶכם א  ם הּתָ ְועַ  .ָוָאב   א 
ְׁש  עַ ֹומׁשָ  יּבְ  ּוְמעּת  ל  יּבְ  ֶאת םּתֶ ַמְר ּוְׁש  ק  ית   ר 

יֶתם ְהי  י ְסג  ו  י יּכ   יםּמ  ָהעַ  לּכָ מ   הּלָ ל   לּכָ  ל 
י ּוְהיּת   םּתֶ ְואַ  ,ָהָאֶרץ יםּכ  ַמְמֶלֶכת  ל   יֹוְוג ֲהנ 

יםּדְ הַ  הּלֶ א  ֹוׁש ָקד  נ יּבְ  ֶאל רּב  דַ ּתְ  רׁשֶ אֲ  ָבר 
לׂשְ י    .ָרא 

יׂש  עָ  רׁשֶ אֲ הביטוי " ם ית  ְצָרי  " מסכם בקיצור ְלמ 
ביד חזקה, במכות  יתסיהנ ההנהגהממצה את 

 –לוהים -חורב, הר הא ,מצרים, ובדרך אל סיני
ָלי" א ֶאְתֶכם א   ".ָוָאב 

השמיעה  –" יוצר מצב חדש הּתָ ְועַ ביטוי "ה
בקול ה' כרוכה בשמירת הברית, ברית התורה 
מסיני, שהיא הנהגת הקבע של עם ישראל, 

 לעולם.
יֶתםהאות ו"ו במילים " ְהי  " םּתֶ ְואַ " / "ו 

 7,ו"ו הניגודמו אז'(, כ –משמעה תוצאה )'אם 
 הּלָ ְסג והתוצאה מתפרשת על ידי ההקבלה: "

יםּכ  ַמְמֶלֶכת " היא היא "יםּמ  ָהעַ  לּכָ מ    יֹוְוג ֲהנ 
 ". ֹוׁשָקד

הביטוי 'עם סגולה' פירושו 'עם נבחר', כמו 
"כלי יקר ואבנים  :פירשרש"י ו 8תכשיט יקר,

  :ראב"ע כתב .טובות שהמלכים גונזים אותם"
 ,"דבר נכבד ונחמד ולא יימצא אחר כמוהו"

"ולא ימסרנו המלך ביד אחר", אך  :רמב"ן כתבו
הוסיף גם פירוש שני מלשון 'דבקות', כמו מלך 
שדבק בתכשיט סגולתו, וכך פירש ריה"ל בספר 

 9."הכוזרי"
יםּדְ הַ  הּלֶ א  " –סיכום ל  ֶאל רּב  דַ ּתְ  רׁשֶ אֲ  ָבר 

יּבְ  לְׂש י   נ  ", מוביל במישרין אל עשרת הדברים, ָרא 
ים -א   רּב  ַוְידַ " –שהכותרת להם בתורה היא  ֹלה 

ת  יםּדְ הַ  לּכָ א  ר הּלֶ ָהא   ָבר   )שמ' כ:א(. "ל אמ 
 הּלֶ א  :"ואכן, ספר 'דברים', אשר פותח ב

יםּדְ הַ  ּבֶ  רׁשֶ אֲ  ָבר  לְׂש י   לּכָ  ֶאל הׁשֶ מ   רּד  )דב'  "ָרא 
, מציב ביסודו את מעמד הר סיני )פרק ד'( א:א(

                                                      
 "שכר ועונש"מכאן מתחייב דיון מחודש בשאלת   6

חוזרות במידה ' הברכות והקללות'האם  .בתורה
האם '? נס וניסיון'מסוימת להנהגה הנמוכה של 
שהתבטאו בבריחת , זו תוצאה של חולשות האדם

או תוצאת החטא , בני ישראל מפני האש
הנושא יתפרש במקום המתאים ? )שתחילתו בעגל

 '(. בעזרת ה
 .213-208' עמ (,1)הערה ל "מ ז"ראו הסברו של א  7
 ".  ּוְסג ַּלת מלכים והמדינות"...  :(ח:ב)כמו בקהלת   8
 .פסקה כז ואילך' מאמר א  9

מושתת והוא ואת "עשרת הדברים" )פרק ה'(, 
נביא האמת  ,ואכן .הדיבורכולו על הנהגת 

כב(, -יח:יח 'לדורות נבחן בדברים שיאמר )דב
 ֹוא תֹואולא באותות ובמופתים שיעשה, כי "

תֹומ במציאות גם יכולים להתקיים )דב' יג:ב( " פ 
 תֹוא"וכאשר יקום נביא אלילי ויעשה  .אלילית

תֹומ ֹוא יּד   ֶאל ַמעְׁש ֹלא ת  " :לעבודת אלילים "פ   ְבר 
יאּנָ הַ   יּכ   אּוַהה םֹוַהֲחל ל םֹוח ֶאל ֹוא אּוַהה ב 
יֶכם ֶאְתֶכם ָלַדַעת ֲהי  -א   'ה הּסֶ ְמנַ  ים  ֶכםְׁש ֹלה  ֲהב  א 
יֶכם -א   'ה ֶאת " ֶכםְׁש ַנפְ  ְבָכלּו ְלַבְבֶכם ָכלּבְ ֹלה 
(. הרצון לחזור אל הנהגת הנס והניסיון, דם:)ש

אל האותות ואל המופתים, עלול להביא 
לעבודת אלילים, והניסיון שה' ינסה אותנו 
יתבטא בכך שהנביא האלילי יצליח להראות 

תֹומ ֹוא תֹוא" אסור יהיה לשמוע אף על פי כן  ."פ 
 לו.

כך ניסח הרמב"ם )בהלכות יסודי התורה, 
   :באמונת התורה פרק ח' הלכה א( עיקרון זה

משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני 
האותות שעשה. שהמאמין על פי 
האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשה 
האות בלט וכשוף. אלא כל האותות 
שעשה משה במדבר לפי הצורך עשאם. 
לא להביא ראיה על הנבואה. היה צריך 

קרע את הים  ,להשקיע את המצריים
הוריד לנו  –בתוכו. צרכנו למזון  והצלילן

בקע להן את האבן.  – את המן. צמאו
בלעה אותן הארץ.  –כפרו בו עדת קרח 

וכן שאר כל האותות. ובמה האמינו בו 
שעינינו ראו ולא זר  ,במעמד הר סיני

האש והקולות  ,ואזנינו שמעו ולא אחר
והלפידים והוא נגש אל הערפל והקול 

שה משה לך מדבר אליו ואנו שומעים מ
יםּפָ "אמור להן כך וכך. וכן הוא אומר   נ 

יםּבְ  ּבֶ  ָפנ  . ונאמר )דב' ד:ה( "ֶכםּמָ ע   'ה רּד 
ינ ֹלא ֶאת" ת  יתּבְ הַ  ֶאת 'ה ַרתּכָ  ּוֲאב   ר 
. ומנין שמעמד הר סיני )שם:ג( "אתּז  הַ 

לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת 
י  הּנ  ה  " :שנאמר ,שאין בו דופי כ   אּבָ ָאנ 

ֶליָך  יּבְ דַ ּבְ ָהָעם  ַמעְׁש י   רּוֲעבּבַ ֶהָעָנן  ַעבּבְ א   ר 
ינ ָךּבְ ְוַגם־ ְךּמָ ע   . )שמ' יט:ט( "ָלםֹוְלע ּוַיֲאמ 

מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו 
אלא  ,נאמנות שהיא עומדת לעולם

 .נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע 

 בדוא"ל. 
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי  

 יש לשמור על קדושת העלון
 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון 
 רחל הכהן שיף: עורכת לשון
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