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Â˙·Ò ÈÎ„¯Ó 

 

"‰ÓÁÏÓ ˙Â˘ÂÚ ‰˘Ó Ï˘ ÂÈ„È ÈÎÂ"? 

 

, טז�ח, ז"במאמר זה אני מבקש לשוב ולבחו� את סיפור מלחמת עמלק בשמות י

לאחר חשיפת משמעותו של הסיפור אדו� בהשלכות שיש לכ� על . ולדו� במשמעותו

אעתיק . מקומו של הסיפור בספר שמות ועל מבנה הספר לאורה של משמעות זו

 .די חלוקתו לפסקות והדגשת המילי� המנחות המצויות בותחילה את הסיפור תו� כ

‡ 

ַע ְ	ַחר ָלנ� מֶֹ�הַו�ֹאֶמר ) ט(. ַוָ�בֹא ֲעָמֵלק ַוִ�ָ�ֶח� ִע� ִיְ�ָרֵאל ִ	ְרִפיִד�) ח( �� ֶאל ְיה!

 . Èƒ„»È¿aָהֱאלִֹהי� ב ַעל רֹא� ַהִ'ְבָעה �ַמֵ&ה ֲאָנִ�י� ְוֵצא ִהָ�ֵח� ַ	ֲעָמֵלק ָמָחר $נִֹכי ִנָ"

ַע ַ+ֲאֶ�ר $ַמר ל! ) י( ���מֶֹ�הֲעָמֵלק  ְלִהָ�ֵח� ַ	מֶֹ�הַוַ�ַע� ְיה! � -ֲהרֹ, ְוח�ר ָעל� רֹא

 . ַהִ'ְבָעה

 È≈„ÈƒÂ) יב(.  ְוָגַבר ֲעָמֵלקÂ„»Èֹ ְוָגַבר ִיְ�ָרֵאל ְוַכֲאֶ�ר ָיִניַח Â„»Èֹ מֶֹ�הְוָהָיה ַ+ֲאֶ�ר ָיִרי� ) יא(

 ִמ2ֶה ֶאָחד ·¿ÂÈ»„»È ְ+ֵבִדי� ַוִ�ְקח� ֶאֶב, ַוָ�ִ�ימ� ַתְח0ָיו ַוֵ�ֶ�ב ָעֶליָה ְו-ֲהרֹ, ְוח�ר 0ְָמכ� מֶֹ�ה

�ִמ2ֶה ֶאָחד ַוְיִהי ÂÈ»„»È�ַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַע4! ) יג(.  ֱאמ�ָנה ַעד 	ֹא ַה3ֶָמ ��ַוַ�ֲחלֹ� ְיה!

  .ְלִפי ָחֶרב

ַע ִ+י ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת מֶֹ�ה ֶאל 'הַו�ֹאֶמר ) יד( �� ְ+תֹב זֹאת ִזָ+ר!, ַ	7ֵֶפר ְוִ�י� ְ	$ְזֵני ְיה!

 È«„ַו�ֹאֶמר ִ+י ) טז(.  ִנ7ִי'ה ִמְזֵ	ַח ַוִ�ְקָרא ְ�מ! מֶֹ�הַוִ�ֶב, ) טו(. ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמ0ַַחת ַה3ָָמִי�

 .ֲעָמֵלק ִמ:ֹר :ֹר ַ	'הְלָחָמה ַלַעל ֵ+ס ָי8 ִמ

המלחמה . בולטת העובדה שבסיפור זה מתנהל הקרב כנגד עמלק בשני מישורי�

ויעש יהושע כאשר אמר לו משה "בניצוחו של יהושע , למטה, מתנהלת במחנה

באמצעות ידיו , למעלה, אבל הקרב האמתי מוכרע מראש הגבעה, "להלח� בעמלק

". י� משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלקוהיה כאשר יר"של משה 

אבל כוחה של החרב נקבע על , יהושע הוא החולש את עמלק לפי חרב במחנה למטה

, למטה, מלחמתו של יהושע בעמלק. למעלה, פי מצב ידיו של משה על ראש הגבעה

 .למעלה, היא אפוא השתקפות של מלחמתו של משה בעמלק

 ידיו של משה מובלט ג� באמצעות המילי� המנחות מאבק זה בי� עמלק לבי�

: בסיפור זה ישנ� שלוש מילי� מנחות שכל אחת מה� חוזרת שבע פעמי�. בפסקה זו

. מדובר על ידו של משה' יד'בשש ההיקרויות הראשונות של המילה . יד, משה, עמלק



 מרדכי סבתו

40 

 1.אפשר אפוא לומר שבסיפור זה מתמודד עמלק ע� ידו של משה

�עובדה זו וכיצד צריכי� אנו לפרש את משמעות כוח� העלמה משמעותה של 

שאלה זו , כפי שנראה בהמש�? טבעי של ידיו של משה הבא לידי ביטוי בסיפור זה

 .היא שאלת מפתח בהבנת הסיפור בכלל ובחשיפת מגמתו של סיפור זה

בזכות ידיו של משה הצליח . במבט ראשו� נראה שבשבחו של משה מדבר הכתוב

נמצא אפוא שידיו של משה ה� שעשו . ש את עמלק ואת עמו לפי חרביהושע לחלו

וכי ידיו "ואמרו , אלא שכבר תמהו חכמי� על מסקנה זו העולה מ� הסיפור. מלחמה

 שאלת� של חכמי� מחדדת את 2?"של משה עושות מלחמה או ידיו שוברות מלחמה

לטונו המוחלט בכל התורה כולה מקפיד הכתוב להדגיש את ש. מוזרותו של סיפור זה

, לכאורה, בסיפור שלפנינו מדגיש, לעומת זאת. ואת תלותו של האד� בו' של ה

פליאה זו בולטת . ודבר זה אומר דרשני, טבעי של ידיו של משה�הכתוב את כוח� העל

ביותר לאור העובדה שבכל הפרקי� עד כה הדגיש הכתוב תמיד את מקור� האלוהי 

לאור� כל הסיפור על מכות מצרי� אי� . ואהר�של מעשי הנסי� שנעשו על ידי משה 

לכל . ולו מקו� אחד שבו מתאר הכתוב את המופת כמעשה של משה או אהר� בלבד

. מופת הנעשה על ידי משה ואהר� קודמת הודעה מפורשת המייחסת את המופת לאל

ג� . 'משה ואהר� אינ� אלא השליחי� שנבחרו כדי להוציא לפועל את רצו� ה

משה בהמש� התורה לא מצאנו ולו מקרה אחד שבו משה עושה מעשה בסיפורי� על 

, טבעי בא בפרשת קורח�המקו� היחידי שבו משה גוזר על מעשה על. נס בכוחו שלו

ג� , ואול�. שש� גזר משה על פתיחת האדמה את פיה ובליעת� של דת� ואביר�

� בריאה וא"' ש� משה הוא אמנ� הגוזר אבל מעשה הנס מיוחס על ידו בפירוש לה

לעומת זאת בסיפור שלפנינו ). ל, ז"במדבר ט" (ופצתה האדמה את פיה' יברא ה

ודבר זה , אינו נזכר ואינו נפקד' מעשה הנס מיוחס לידיו של משה בלבד וחלקו של ה

 .דרשני, כאמור, אומר

אלא כל זמ� שהיו מסתכלי� כלפי למעל� "תשובת� של החכמי� לשאלת� היא 

 תשובה זו 3".ה� שבשמי� היו מתגברי� וא� לאו היו נופלי�ומשעבדי� את לב� לאבי

 
', על ידו של ה, ככל הנראה, מוסבת' יד'על משמעות העובדה שבהיקרות האחרונה המילה  .1

 .לקמ�ראה 

). וכ� הציטוטי� בהמש�, 138רוסי �הנוסח על פי כתב יד פרמה דה(ח "ג מ"ראש השנה פ .2

וכי ידיו של משה "הנוסח הוא , במכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דעמלק בשלח פרשה א

' מהד; 179' רבי� עמ�הורווי�' מהד" (מגברות את ישראל או ידיו של משה שוברות את עמלק

העתקתי את הנוסח על פי ; 166' עמ, ט"ירושלי� תשנ, ת עמלקהמכילתות לפרש, כהנא

' מהד; 121' מלמד עמ�אפשטיי�' מהד(י פרשה א "ובדומה במכילתא דרשב, )מהדורת כהנא

לדעתו של כהנא הפועל . 255�260' עמ, וראה דיונו של כהנא ש�, )167' עמ, ל"כהנא הנ

עיי� ', ותבר'בתרגומי� הארמיי� המתורג� ' ויחלוש'בא מהתרגו� הארמי למילה ' שוברות'

 .ש�

אלא כל זמ� שהיה משה מגביה את ידיו "במכילתא דרבי ישמעאל הלשו� היא . כ� במשנה ש� .3
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על פי פשוטו לא ישראל עומדי� במרכז הסיפור . איננה תואמת את פשט הכתוב

בכל הסיפור לא נידונת כלל השאלה א� ישראל מסתכלי� . אלא ידיו של משה דווקא

  4.כלפי מעלה א� לאו

 כדי להשיב 5.אחרפתרו� , על פי הפשט, שאלת� של חכמי� דורשת אפוא

 .לשאלה זו צריכי� אנו לנתח תחילה את מבנהו של הסיפור

· 

מתארי� , טז�יד, שלושת הפסוקי� שאחריו. סיפור המלחמה גופו מסתיי� בפסוק יג

�יד, אפשר אפוא לראות פסוקי� אלו. ולאחריה את תגובתו של משה' את תגובת ה

בשלושת . צמו נחלק לשניי�הסיפור ע. כמעי� מסקנות העולות מסיפור המלחמה, טז

ובשלושת הפסוקי� , מתוארות ההכנות למלחמה, י�ח, הפסוקי� הראשוני�

אפשר אפוא לחלק את הסיפור לשלוש . מתוארת המלחמה עצמה, יג�יא, האחרוני�

תיאור : יג�יא; ההכנות למלחמה: י�ח. כל אחת בת שלושה פסוקי�, פסקות

 נעסוק תחילה ביחס שבי� שתי 6.ההמסקנות העולות מ� המלחמ: טז�יד; המלחמה

 .הפסקות הראשונות הכוללות את סיפור המלחמה

 

כלפי למעל� היו ישראל מסתכלי� בו ומאמיני� במי שפיקד את משה לעשות כ� והמקו� 

 .י ש�"דרשבובדומה במכילתא , )העתקתי על פי מהדורת כהנא" (עושה לה� ניסי� וגבורות

וכי הנחש ממית או "תשובת� של חכמי� מתאימה יותר לשאלה האחרת שנזכרה ש� בסמו�  .4

). ח, א"במדבר כ" (והיה כל הנשו� וראה אותו וחי"שכ� בסיפור זה בתורה נאמר , "מחיה

מסתבר שהתשובה לשאלה הראשונה נוסחה על . ג� ש� לא נזכר עניי� שעבוד הלב, אמנ�

 .257' עמ, )2הערה , לעיל(וראה דבריו של כהנא ש� , השנייהפי התשובה לשאלה 

� ש� "כ� למשל כתב רשב, מקצת מהמפרשי� ביקשו לפרש כתוב זה בדר� ראלית .5

רכי מלחמה כל זמ� ]ו[כאשר ירי� ידו והמטה וגבר ישראל שכ� דר� ע) "ובעקבותיו החזקוני(

ואול� ראיית ישראל ". � הרמת ניס� ה� מתגברי� וכשהוא מושל� רגילי� לנוס ולהנצחשרואי

טבעית של ידי משה בכתובי� אלו בולטת �והמשמעות העל, את המטה לא נתפרשה בכתוב

ירושלי� , שמות�בראשית, סדרה שנייה, ÚÂ·˘‰ ˙Â˘¯Ù· ÌÈ�ÂÈÚ(סמט ' לדעתו של א. ביותר

לדעתו מלחמת עמלק מצויה בי� . 'שה מייצגות את ידי הידיו של מ, )286�306' עמ, ד"תשס

וכיבוש האר� , יציאת מצרי� המסומלת בהנהגה נסית: שתי תקופות ובי� שתי הנהגות

שיש , לדעתו, זו הסיבה. המאופיי� בהנהגה טבעית) שמלחמת עמלק משמשת מבוא לו(

המייצגי� את במלחמה זו שילוב של יהושע המייצג את המלחמה הטבעית ע� משה ומטהו 

לדעתי אי� בהסבר זה כדי לבאר את העובדה שמשה משתמש במטה באופ� נסי . הסיוע הנסי

ג� ההנחה שמלחמת עמלק נתפסת בכתוב זה כמבוא . 'בלא שיקד� לכ� ציווי מפורש של ה

 .למלחמות כיבוש האר� נראית בעיניי מסופקת

 יותר מאשר קישורה של שתי הפסקות הראשונות קשורות זו לזו בקשר הדוק, כאמור .6

, לעיל(סמט ' על חלוקת הפרשה לשלוש פסקות עמד א. הפסקה השלישית לשתי הראשונות

 .אלא שמבנהו הכולל של הסיפור מוצג על ידו בצורה שונה מהמוצג במאמר זה) 5הערה 
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. עיו� בכתובי� חוש� כעי� מתח בי� תיאור ההכנות לבי� תיאור המלחמה עצמה

ומטה "בתיאור ההכנות מודגש חלקו של המטה . א: מתח זה ניכר בשתי נקודות

ר המטה ולא נפקד כלל בתיאור המלחמה גופה לא נזכ, לעומת זאת". האלהי� בידי

מחר אנכי "בתיאור ההכנות אומר משה . ב; ובמקומו מוש� הדגש על ידיו של משה

 ÈÂ˘·ויקחו אב� וישימו תחתיו "ואילו בתיאור המלחמה נאמר "  על ראש הגבעה�ˆ·

 ? מה משמעותו של מתח זה7".עליה

אפשר לדחות שאלות אלו בטענה שאי� לדקדק דקדוק מופרז בלשו� הכתובי� 

כאשר הכתוב , לפי זה. שהרי דברי תורה צריכי� זה לזה ומה שזה נועל זה פותח

כוונתו " והיה כאשר ירי� משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק"אומר 

 וכאשר אומר 8,איננה רק לידו של משה אלא בעיקר למטה האלוהי� הנמצא בידו

אר היכ� יהיה מקומו בשעת אי� כוונתו אלא לת" אנכי נצב על ראש הגבעה"משה 

  9.הקרב ואי� הוא שולל אפשרות של ישיבה א� יהיה בכ� צור�

נראה לי שבסיפור מתומצת ומרוכז מעי� זה שלפנינו אי� אפשרות , ואול�

ולא בכדי טרח הכתוב , להתעל� מהפער שבי� תיאור ההכנות לבי� תיאור הקרב גופו

והיה כאשר "בעוד שאת הכתוב ,  כ�יתר על. להדגיש את ההבדלי� בשתי נקודות אלו

נית� לפרש כמכוו� למטה " ירי� משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק

ואהר� וחור תמכו בידיו ... וידי משה כבדי�"הרי שאת הכתוב שלאחר מכ� , שבידו

שהרי , יקשה עד מאוד לפרש כמתייחס למטה שביד משה" מזה אחד ומזה אחד

10?דו האחת ומה מקו� יש להחזקת שתי ידיו כלפי מעלההמטה איננו אלא בי
 

 
 ).יד, ח"שמות י" ( עלי��ˆ· לבד� וכל הע� È·˘Âמדוע אתה "והשווה לאמור בסיפור הסמו�  .7

' ויאמר ה"יב ', והשווה לאמור בשמות י .�5 שהובאו לעיל בהערה "כ� עולה מדבריו של רשב .8

ויט משה את מטהו על אר� "לעומת פסוק יג ש� " אל משה נטה יד� על אר� מצרי� בארבה

ויר� "יא ', ראה במדבר כ,  עוד יש להעיר שמצאנו ג� לשו� הרמת יד ביחס למטה".מצרי�

 .טז, ד"י; כ', וראה ג� שמות ז, "משה את ידו וי� את הסלע במטהו

שאלות אלו לא נידונו על ידי רבי� מ� המפרשי� ומסתבר שה� אכ� סברו שאי� בסתירות  .9

 .אלו ממש

) אונקלוס והמיוחס ליונת�, הסורי, השבעי�(בנוסח השומרוני ובתרגומי� העתיקי�  .10

 ,B.S. Childs(יילדס 'נראי� לי דבריה� של צ. בפסוק יא בלשו� רבי�' יד'מתורגמת המילה 

The book of Exodus [OTL], Philadelpia 1974, p. 311 (זקובי� ' ושל י) Ò�‰ ˙ÒÈÙ˙ ÏÚ

‡¯˜Ó· ,בניגוד (סוק יא ע� פסוק יב שזהו ניסיו� להתאי� את פ) 65�66' עמ, ז"תל אביב תשמ

 W.H.C. Propp, Exodus [AB], New York 1999, p. 614: ראה, לדעת� של חוקרי� אחרי�

שפסוק יא המדבר על ידו של משה בלשו� יחיד מכוו� , זקובי� סבור). והחוקרי� שצוינו ש�

שה לעומת זאת פסוק יב המדבר על ידי מ. למטה שבידו והוא מתאי� לדברי משה בפסוק ט

זקובי� . בלשו� רבי� משק� את התפיסה שמדובר כא� על הרמת ידיו של משה ללא מטה

ואול� זקובי� לא פירש את . רואה בכ� מתח בי� שתי תפיסות ביחס לכוחו של המטה

הוא ג� לא ביאר מדוע נמנע פסוק יא מאזכור מפורש של . משמעות הסיפור השל� שלפנינו

 �830טורי� , ג"ירושלי� תשכ,  ד�ˆÈ‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜È˙‡', מטה'ער� (א ליונשט� "ש. המטה
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� בפירושו "על המתח בי� תפקידו של המטה לבי� הרמת ידיו של משה עמד רמב

 :וזו לשונו

בעבור שיתפלל הוא בנשיאות כפי� , והטע� שצוה משה את יהושע להלח� בעמלק

ה� ועלה ש� כדי שיראה את ישראל הנלחמי� וישי� עינו עלי, על ראש הגבעה

וג� ה� יראו אותו פורש כפיו השמימה ומרבה בתפלה ויבטחו בו ויוסיפו , לטובה

 .אומ� וגבורה

כל ישראל יצאו חו� לאהליה� וראו את משה כורע , עוד) פרק מד(אליעזר ' ובפרקי ר

, נופל פניו ארצה וה� נופלי� על פניה� ארצה, על ברכיו וה� כורעי� על ברכיה�

כש� ששליח צבור מתפלל כ� , פורסי� את ידיה� לשמי�פורש את ידיו לשמי� וה� 

 . ה את עמלק ואת עמו ביד יהושע"והפיל הקב, כל הע� עוני� אחריו

 לומר כי כאשר עלה על ראש הגבעה וראה 'ומטה האלהי� בידי'וא� כ� יהיה טע� 

כעני� הנאמר , את עמלק נטה ידו במטה להביא עליה� מכות דבר וחרב ואבד�

Â˙ÂÈ‰ ˙Ú· ÈÎ , ) יח',יהושע ח(ידו� אשר ביד� אל העי כי ביד� אתננה ביהושע נטה בכ

¯·„ Â„È· ˘ÂÙ˙È ‡Ï ÌÈÓ˘‰ ˙Â˘Â¯Ù ÂÈÙÎÂ ÏÏÙ˙Ó. 

� תפקיד המטה היה להביא על עמלק מכות דבר וחרב ואבד� באמצעות "לדעת רמב

הרמת ידיו של משה עניינה פרישת כפיו , לעומת זאת. הטיית ידו של משה במטה

� מדגיש ששתי מטרות אלו אינ� יכולות להתבצע כאחת שכ� "רמב. לההשמימה בתפי

� "מדבריו של רמב". בעת היותו מתפלל וכפיו פרושות השמי� לא יתפוש בידו דבר"

כאשר עלה משה לראש הגבעה וראה את , תחילה: נראה שמדובר כא� על שני שלבי�

ה ופרש כפיו ואחר כ� הניח את המט, נטה ידו במטה להביא עליה� מכות, עמלק

 .בתפילה

� שתפקיד המטה היה להביא על עמלק מכות דבר וחרב ואבד� "הנחתו של רמב

נראית מתאימה לפשוטו של מקרא שהרי זה היה , באמצעות הטיית היד במטה

ג� ,  ג� הנחתו שהרמת ידיו מבטאת פרישת כפיו בתפילה11.תפקיד המטה עד כה

ויצא "מצאנו בהסרת מכת הברד שכ� , היא יכולה להתיישב ע� פשוטו של מקרא

פעולה זו היא תגובה ). לג', שמות ט ("'משה מע� פרעה את העיר ויפרש כפיו אל ה

היא ' ומכא� שפרישת הכפיי� אל ה, "'העתירו אל ה"לבקשת פרעה ש� בפסוק כח 

 –הנחתו שבפועל התבצעו שני השלבי� בזה אחר זה ,  ואול�12.בבחינת העתרה

 

סבור שג� בפסוק יב מדובר על החזקת המטה אלא שכא� משה מחזיק את המטה , )831

על כ� שמלחמת עמלק הייתה מ� הקשות שבמלחמות , לדעתו, בשתי ידיו ופרט זה מלמד

 .הסבר זה נראה לי דחוק ביותר. ישראל

במכת ; )יג�יב, ש�(במכת הכני� ; )א', ש� ח(במכת הצפרדע ; )יט', שמות ז(כ� במכת הד�  .11

ג� בקריעת י� סו� הטיית ). כב�כא, ש�(בחוש� ; )יג�יב', ש� י(בארבה ; )כג�כב', ש� ט(הברד 

 .המטה היא שגרמה לקריעתו והיא שגרמה להחזרת המי� על המצרי�

 אי� כל ביטוי בסיפור אבל לכ�, � נראה שמשה נשא ג� דברי תפילה"מדבריו של רמב, אמנ� .12

עוד נציי� שבפרשתנו ג� לא נאמר שמשה . וקשה ליישב תפיסה זו ע� פשוטו של מקרא
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המטה נזכר בתיאור ההכנות , כאמור לעיל. ל פי הפשטהנחה זו קשה עד מאוד ע

ואי� כל רמז בכתוב לשני שלבי� , ואילו הרמת היד נזכרת בתיאור המלחמה בפועל

 . בפעולתו של משה

על כורחנו אנו אומרי� שההבדל , א� באנו אפוא לחלק בי� שני תיאורי� אלו

משה סבור היה . ביצועהאיננו בי� שני שלבי� בביצוע התכנית אלא בי� התכנית לבי� 

להטותו כנגד עמלק ולהביא עליה� מכות , לעמוד בראש הגבעה ומטה האלוהי� בידו

ואול� . ולהכריע בכ� את הקרב, ממש כפי שהיה במכות מצרי�, דבר וחרב ואבד�

במקומו באה . בתיאור המלחמה גופה נעל� המטה כלא היה. בפועל לא כ� היה

אבל כאשר יניח .  וגבר ישראל–וד הרי� משה ידו כל ע. הרמת ידו או ידיו של משה

ההבדל שבי� נטיית המטה לבי� הרמת ידו של משה כלפי מעלה .  וגבר עמלק–ידו 

נטיית המטה היא מעשה פלאי מובהק המבטא את כוחו , ראשית. הוא הבדל מהותי

' ואילו הרמת יד כלפי מעלה יש בה אלמנט של פנייה לה, המוחלט של המחזיק במטה

נטיית המטה אמורה , שנית. בטאת את תלותו של המרי� במי שאליו מורמת הידהמ

אי� היא , ממש כפי שהיה במכות מצרי�, להיות פעולה שתוצאתה היא מידית

. וממילא אי� היא חשופה לחולשת היד המחזיקה בו, מצריכה כוחות פיזיי� מיוחדי�

, שת כוחות פיזיי�הרמת היד כלפי מעלה היא פעולה מתמשכת הדור, לעומת זאת

כתוצאה מכ� נקלעו ישראל למצב . ומשו� כ� היא חשופה לחולשת ידו של בשר וד�

 לפתע התברר שהשינוי מהתכנית של 13".וכאשר יניח ידו וגבר עמלק"המפתיע שבו 

 

ולכ� אי� הכרח לפרש את הרמת ידו של משה בפרשתנו במשמעות של ' מרי� את ידיו כלפי ה

נמצאנו למדי� שההסבר שמשה הרי� ) "10הערה , לעיל(וראה דבריו של ליונשט� . תפילה

ושאי� זה מדר� , לא זו בלבד שאי� בסיפור זכר לדברי תפילה. את ידיו בתפילה אי� בו ממש

המתפללי� להרי� את ידיה� במטה אלא שאי� כא� מקו� לתפילה לפי עצ� תוכנו של 

אפו על ידי העשוי לחדול מחרו� ' שהרי אי� עמלק מתואר כא� כשבט זעמו של ה, הסיפור

אני . "'הוא הנלח� בעמלק וג� משה עבדו נלח� פה את מלחמת ה' תפילת משה אלא ה

שאי� בכתובי� ) 10לעיל הערה , ילדס'שנזכרה ג� אצל צ(מסכי� ע� טענתו של ליונשט� 

ברי תפילה אי� לראות את הרמת ואול� הטענה שכיוו� שאי� כא� זכר לד. זכר לדברי תפילה

נכו� הוא שאי� . נסתרת מההוכחה שהבאנו מסיפור הסרת מכת הברד, ידיו כביטוי לתפילה

אלא שקושיה זו היא רק לשיטתו של ליונשט� , דר� המתפללי� להרי� את ידיה� במטה

� הרמת ידיו בעת התפילה "אבל לדרכו של רמב, שאכ� הרמת ידיו של משה הייתה במטה

את טענתו שאי� כא� מקו� לתפילה לפי עצ� תוכנו של הסיפור לא . ה ללא מטהנעשת

 . הבנתי כלל

והיה כאשר ירי� משה ידו וגבר "צפוי זה מצוי כבר בתחילת הפסוק �רמז למצב בלתי .13

מורה על פעולה החוזרת שוב ושוב ומאליו אתה למד שהיו ' יקטול'השימוש בצורת ". ישראל

אל יהושע נטה ' ויאמר ה"יח ',  הפנה בדבריו למקבילה ביהושע ח�"רמב. ג� מצבי� אחרי�

ואמנ� ש� ". בכידו� אשר ביד� אל העי כי ביד� אתננה ויט יהושע בכידו� אשר בידו אל העיר

ויהושע לא השיב ידו אשר נטה בכידו� עד אשר החרי� את כל "מדגיש הכתוב ) פסוק כו(

 .ת ידיו של משה בפרשתנותיאור זה מבליט למפרע את כבדו". יֹשבי העי
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דווקא לתוצאה ההפוכה , חלילה, נטיית המטה אל הרמת ידיו של משה עלול להביא

לשו� אחרת אפשר לומר שהחלטתו של משה ב.  החלשת ישראל וניצחו� עמלק–

דווקא לתוצאה , חלילה, לקבל על עצמו את האחריות לניצחו� במלחמה יכולה לגרו�

מילי� אלו מבטאות בבהירות ". וידי משה כבדי�"פרט זה מודגש במילי� . ההפוכה

ג� משה איש האלוהי� שהביא על המצרי� את . רבה את מגבלות כוחו של משה

וא� הוא , ג� הוא בסופו של דבר בשר וד� הוא, ר קרע לנו את הי�עשר המכות ואש

  14.מרגיש את כבדות ידיו

מעבר למתח הקיי� בי� ההכנות למלחמה לבי� תיאור המלחמה גופה בשתי 

יש לשי� לב ג� להבדל הקיי� בי� שתי פסקות אלו ביחס , הנקודות שהזכרנו לעיל

ויאמר משה אל " בפסוק ט מדברי משה. לבלעדיותו של משה בהכרעת המלחמה

יהושע בחר לנו אנשי� וצא הלח� בעמלק מחר אנכי ניצב על ראש הגבעה ומטה 

ניכרות בבירור הבלעדיות שמייחס משה לעצמו בהכרעת הקרב " האלהי� בידי

ואילו הוא , משה קובע שיהושע ינהל את הקרב במחנה. והאקטיביות שבמעשיו

וכבר אמרנו שכוונתו הייתה לנטות , י�עצמו יתייצב בראש הגבעה ע� מטה האלוה

לעומת זאת מפסוק יא ואיל� ניכרת כעי� . ולהכריע בכ� את הקרב, במטהו על עמלק

בעל , תחילה נאמר שמשה נקלע למצב שבו הוא מניח. פסיביות בפעולותיו של משה

לאחר מכ� מציי� הכתוב במפורש . וגור� בכ� להתגברותו של עמלק, את ידו, כורחו

ויקחו אב� וישימו "בשלב הבא נאמר ". וידי משה כבדי�"תו של משה את חולש

תיאור המציי� זקיפות , משה איננו ניצב כעת בראש הגבעה". תחתיו וישב עליה

הכתוב א� . פרט זה הוא ביטוי מובהק לפסיביות ולחולשה. אלא יושב על אב�, קומה

 15.בידי אחרי�מדגיש שפעולה זו איננה פרי החלטתו אלא היא פעולה שנעשתה 

ואהר� וחור תמכו "בשלב האחרו� מגיע ביטוי הפסיביות והחולשה של משה לשיאו 

משה שהכריז כי הוא יתייצב בראש הגבעה נאל� כעת ". בידיו מזה אחד ומזה אחד

רק אז מצליח משה . לשבת ולהיתמ� בידיו על ידי אהר� וחור מזה אחד ומזה אחד

 ".יו אמונה עד בא השמשויהי יד"לעמוד במשימה המוטלת עליו 

 
וא� ציי� שהיקרות זו ) 43�47' עמ, ד"תשנ,  כבÌÈ„‚Ó', ידי משה'(צ רימו� "על פרט זה עמד י .14

אלא שדרכו של . בפרשתנו' יד'היא ההיקרות האמצעית מבי� שבע ההיקרויות של המילה 

יי� ע, רימו� בניתוח משמעותה של הפרשה שונה באופ� מהותי מהדר� המוצעת במאמר זה

 .ש�

אפשר שפעולה זו נעשתה בידי אחרי� כיוו� שמשה רצה להמשי� ולהחזיק את ידיו , אמנ� .15

ואול� העובדה שהכתוב לא ייחס את ההחלטה לפעולה זו למשה . מורמות כלפי מעלה

נציי� עוד שהכתוב אינו אומר מי ה� אלה . מלמדת א� היא על הפסיביות שאליה נקלע משה

נראי� , מכיוו� שאל ראש הגבעה עלו רק משה אהר� וחור, ואול�. שלקחו אב� ושמו תחתיו

, א� על פי כ� נקט הכתוב לשו� סתומה. הדברי� שאהר� וחור ה� אלה שביצעו מעשי� אלו

הסיבה לציו� שמות� . כנראה כדי להדגיש את העובדה שפעולות אלו נעשו בידי אחרי�

 .בהחזקת ידיו של משה תתבאר לקמ�
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מה משמעותו של המעבר החד והשינוי המשמעותי בי� תכניתו של משה ותיאור 

מדוע עד כה פעל ? דמותו בהכנות למלחמה לבי� מעשיו ותיאור חלקו במלחמה גופה

ואילו , המטה ללא דופי ולא שמענו על כל קושי בהחזקתו או בהרמת ידו של משה

 לפני שאציע את תשובתי לשאלות 16?ידיו של משהכא� מתעורר לפתע קושי בהרמת 

 .ל לפרשתנו"אלו אקדי� דיו� קצר במדרש חז

‚ 

 :דרשו חכמי� במכילתא" וידי משה כבדי�"על המילי� 

 משה ליהושע בחר לנו רלי שאמו אל, אד� במצותא� שלא ישהכאמ, וידי משה כבדי�

 �תלויי� לו שני כדי אמרו יקרו ידיו של משה באותה שעה כאד� ש,לא היה מצטער כ�

17.�של מי
 

לא רק ציו� עובדה אובייקטיבית " וידי משה כבדי�"חכמי� ראו אפוא במילי� אלו 

 ?מה פג� מצאו חכמי� בהתנהגותו של משה. אלא מעי� עונש למשה

 בשביל שנתעצל –וידי משה כבדי� : "כתב) יב' פס(י בפירושו לחומש "רש

העובדה שמשה מינה את , י"לדעת רש". במצוה ומנה אחר תחתיו נתייקרו ידיו

בתרגו� המיוחס ליונת� , מאיד�. יהושע ולא נלח� בעצמו היא שגרמה לכבדות ידיו

וידוי דמשה הוו יקירי� מ� בגלל דעכב קרבא למחר ולא אזדרז ביומא : "מצאנו כתוב

הווי אומר דחייתו של משה את הקרב למחר היא שגרמה ". ההוא לפורקנא דישראל

 . ולכבדות ידי

נראה שנקודת הביקורת היא " מכא� שלא ישהא אד� במצות"מלשו� המדרש 

ואול� מהמשכו של המדרש . כדברי המיוחס ליונת�, אכ� דחיית הקרב למחרת

כדבריו של , נראה" אילולי שאמר משה ליהושע בחר לנו אנשי� לא היה מצטער כ�"

18.שעיקר הביקורת היא על שמינה אחר תחתיו, י"רש
 

מאיר איש שלו� במהדורתו הציע . ירה זו התלבטו מפרשי המכילתאבביאור סת

, "מכא� שלא ישהא אד� במצות"האחד , שלפנינו אכ� שני הסברי� אלטרנטיביי�

 
, ראה לעיל; ד יותר לאור ההשוואה לנטיית ידו של יהושע בכידו� במעשה העיהקושי בולט עו .16

 .13הערה 

לביאור הרקע הלשוני . 168' עמ) 2הערה , לעיל(כהנא ' מהד; 180' רבי� עמ�הורווי�' מהד .17

 . 49 הערה 299' עמ, ה ראה סיכו� ההצעות אצל כהנאלדרש

מיכא� שאי� מרשלי� לדבר מצוה שאלו אמר לו משה ליהושע "י הלשו� היא "במכילתא דרשב .18

' כהנא עמ' מהד, 122' מלמד עמ�אפשטיי�' מהד" ( לא בא לידי צער ההוÈÓ„בחר לי אנשי� 

ח זה אי� סתירה בי� שני על פי נוס). העתקתי את הנוסח על פי מהדורת כהנא; 169

י הביקורת איננה על עצ� הטלת המשימה על יהושע "וברור שלפי מכילתא דרשב, המשפטי�

 .אלא על כ� שהטלת המשימה על יהושע בלא לזרזו גרמה לעיכוב בקרב
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אלולי "הורווי� במהדורתו הציע לגרוס ,  לעומתו19.'וכו" אלולי שאמר משה"והשני 

ש מהטלת ובכ� הסיט את הדג', וכו" ÁÓÏ¯שאמר משה ליהושע בחר לנו אנשי� 

 פירוש זה קשה שכ� מלבד העובדה 20.המשימה על יהושע אל דחיית הקרב למחר

בחר לנו "לפי פירוש זה אי� צור� בציטוט המילי� , שאי� להגהה זו בסיס בעדי הנוסח

הוסי� הצעה משלו תו� שהוא מאמ� את , שד� בהצעות השונות, כהנא". אנשי�

כהנא . של המכילתא) 151יבאואר נו(המצוי בכתב יד אוקספורד " אלמלי"הנוסח 

היינו אילו אמר משה ליהושע בחר לנו אנשי� , מבקש לפרשו במשמעות חיובית

זו למעשה הדרשה כפי שהיא . לא היה מצטער כ�") מחר"בלי תוספתא המילה , בלבד(

אלא שכהנא עצמו הרגיש בדוחק שבפירושו ושב . י"מנוסחת במכילתא דרשב

  21.עיי� ש�, והסתייג ממנו

נראה לי שיש לשוב להצעתו של איש שלו� ולראות במכילתא דרבי ישמעאל 

לחילופי� נית� להציע שלדעת . שני נימוקי� אלטרנטיביי� לביקורת על משה

המכילתא הטלת המשימה על יהושע יש בה משו� השהיה של המצוות שכ� היא 

22.מעידה על התרשלותו של משה בקיו� המצווה
 

, ה פג� מצאו חכמי� בהטלת המשימה על יהושעאלא שצריכי� אנו להבי� מ

אנכי נצב על : "והלוא לא שלח משה את יהושע אלא מפני שייעד לעצמו תפקיד אחר

 ? ומדוע ייזק� דבר זה לחובתו23".ראש הגבעה ומטה האלהי� בידי

„ 

 24.נראה לי לומר שבדרשת� ביקשו חכמי� לבקר את משה על התפקיד שנטל לעצמו

ה ביקש להכריע את הקרב המתנהל בניצוחו של יהושע כבר אמרנו לעיל שמש

 
בסו� דבריו מפנה איש שלו� . אות נה, נד' עמ, ל"וינה תר, מכילתא ע� פירוש מאיר עי� .19

וש� הוא מעיר שלדעתו הברייתות , )יג אות א' עמ(סחא פרשה יג לדבריו במסכתא דפ

וה� נוספו בזמ� מאוחר לצור� הבנת היחס בי� ' דבר אחר'העתיקות לא השתמשו במילי� 

, הנשקה' אצל ד' דבר אחר'וראה דוגמות נוספות לדרשות שונות בלא המילי� . המאמרי�

 ˙¯·ıÈ', לפרשיות אמה עברייה: הלטיב זיקתו של התרגו� המיוחס ליונת� למדרשי ההלכ'

 . ש�48 וההפניות בהערה 198' עמ, ט"תשנ, סח

ראה ; י"ובעיקר במכילתא דרשב) המאוחרות(בהצעתו זו נשע� הורווי� על הנוסח במקבילות  .20

 .18הערה , לעיל

 .60�62' עמ, )2הערה , לעיל(כהנא  .21

י פרשנות לא "לפי זה לפנינו במכילתא דרשב. י את כוונת המכילתא"מסתבר שכ� פירש רש .22

והשווה לדברי הסיכו� של כהנא על היחס בי� , מקורית של הדרשה במכילתא דרבי ישמעאל

 .370�376' עמ, ש�, י למכילתא דרבי ישמעאל בכלל"המכילתא דרשב

 .� בתחילת דבריו שהובאו לעיל"וראה את דיונו של רמב .23

ג� א� אינני צודק , ואול�. הדברי� הבאי� נאמרי� כפרשנות לדברי החכמי� במכילתא .24

. נראה לי שביקורת זו היא אכ� פשוטו של מקרא, בפירוש ביקורת� של חכמי� במכילתא
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. באמצעות מטה האלוהי� שבידו בהתייצבותו בראש הגבעה למעלה, במחנה למטה

בכ� ביקש משה להמשי� ולנצל את כוחו של מטה האלוהי� כפי שהתבטא עד כה 

כל פע� שהיטה משה את ידו במטהו התחולל , מה ש�. בעשר המכות ובקריעת הי�

, נבקע הי� בתחילתו למעבר ישראל, מכות דבר וחרב ואבד� על המצרי�באו , הנס

א� כא� ע� הטיית ידו במטהו יוכה עמלק שוק , וחזר ושב לאיתנו להטבעת המצרי�

אלא שהבדל דק אבל מכריע מבדיל בי� כל המקרי� . על יר� ויוכרע הקרב באחת

ציווי מפורש , רכאמו, בכל המקרי� הקודמי� קד�. הקודמי� לבי� המקרה שלפנינו

 לעומת זאת במלחמת עמלק מחליט משה מדעתו על 25.לשימוש במטה' של ה

לא נזכר ) למעט פסקת הסיו�(יוש� לב שבכל סיפור המלחמה כולו . השימוש במטה

יכול . הגבול שבי� השליח לבי� שולחו, חלילה, בכ� עלול להיטשטש. כלל' ש� ה

 רוש� מוטעה 26.ח הטמו� במטהוהרואה לטעות ולחשוב שמשה הוא עצמו בעל הכו

זו יכול א� להתחזק לאורה של התמונה העולה מחלוקת התפקידי� שבי� יהושע 

ומשה מכריעו בדר� על , יהושע מנהל את הקרב בדר� הטבע במחנה למטה. ומשה

 . מראש הגבעה למעלה, טבעית

 סיפור –התנהגותו של משה בולטת על רקע הסיפור שקד� למלחמת עמלק 

מספר פרטי� קושרי� בי� סיפור מסה ומריבה לבי� ). ז�א, ז"שמות י(בה מסה ומרי

בשני המקרי� מדגיש הכתוב שהדבר אירע . סיפור מלחמת עמלק הסמו� לו

, שני המקרי� מסתיימי� בקריאת ש�; בשני המקרי� יש שימוש במטה; ברפידי�

ויש לית� , )טו' פס" (נסי' ויקרא שמו ה", )ז' פס" (ויקרא ש� המקו� מסה ומריבה"

בסיפור מסה ומריבה בולט תפקידו . את הדעת ג� לדמיו� הצליל שבי� שני השמות

. באמצעות הכאת הצור במטה על ידי משה יצאו ממנו מי� רבי�. הפלאי של המטה

ממש כמו ' השימוש במטה על ידי משה בא לאחר ציווי מפורש של ה, אלא שש�

ויצעק משה אל "תלונת הע� ש� היא תגובתו של משה ל, יתר על כ�. במכות מצרי�

ה� עצ� הצעקה , תגובה זו). ד, ש�" (לאמר מה אעשה לע� הזה עוד מעט וסקל�ני' ה

מלמדת על מודעתו של משה למגבלות כוחו ועל , "מה אעשה"ה� הלשו� ' אל ה

התנהגותו של משה בסיפור מלחמת עמלק מנוגדת אפוא . 'תלותו המוחלטת בה

בעוד שבסיפור מסה ומריבה מביע משה . פור מסה ומריבהלחלוטי� להתנהגותו בסי

יוצר משה בדבריו , בסיפור עמלק, כא�', באופ� ברור את מגבלות כוחו ואת תלותו בה

 

' עמ, א"ירושלי� תשנ, Ó ˙Ú„ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ˜¯‡, חכ�' הערה דומה מצאתי אצל ע

 .שכז

מדגיש הכתוב שיהושע נטה ידו , �"שעליה עמד כבר רמב, ג� במקבילה במלחמת יהושע בעי .25

 .13הערה , ראה לעיל'; בכידו� בעקבות צו של ה

ו לפנינו כי זה משה קו� עשה לנו אלהי� אשר ילכ"השווה לטעות� של ישראל בחטא העגל  .26

 ).א, ב"שמות ל" (האיש אשר העלנו מאר� מצרי� לא ידענו מה היה לו
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ולהכריע את הקרב ' את הרוש� שהוא יכול לקבל על עצמו את התפקיד השמור לה

 .באמצעות השימוש במטה שבידיו

פור מסה ומריבה לדבריו של משה למשה בסי' יש ג� להשוות את דבריו של ה

עבֹר לפני "למשה ' בסיפור מסה ומריבה אומר ה. ליהושע בסיפור מלחמת עמלק

‰��È . הע� וקח את� מזקני ישראל ומט� אשר הכית בו את היאר קח ביד� והלכת

·¯Á· ¯Âˆ‰ ÏÚ Ì˘ ÍÈ�ÙÏ „ÓÚז"שמות י" ( והכית בצור ויצאו ממנו מי� ושתה הע� ,

בחר לנו אנשי� וצא הלח� בעמלק "ת עמלק אומר משה ליהושע בסיפור מלחמ). ו�ה

בשני המקרי� מתוארת חלוקת ". ‡�È„È· ÌÈ‰Ï‡‰ ‰ËÓÂ ‰Ú·‚‰ ˘‡¯ ÏÚ ·ˆ� ÈÎמחר 

מַצווה את משה לעבור לפני הע� ולפעול לפתרו� ' בסיפור מסה ומריבה ה. תפקידי�

עולתו יונק ברור מכא� שמשה בפ. המצוקה אבל מוסי� שהוא יעמוד לפניו על הצור

בסיפור מלחמת עמלק מַצווה . את כוחו מ� השכינה העומדת לפניו ש� על הצור

יהושע . ומדגיש שהוא עצמו יתייצב בראש הגבעה, משה את יהושע להילח� בעמלק

הקבלה זו מדגישה אפוא ביתר . ינק את כוחו מהתייצבותו של משה בראש הגבעה

27.'ד השמור להשאת את הרוש� שמשה נטל כא� לעצמו את התפקי
 

רוש� מוטעה זה יכול לפגו� בלקח המרכזי ביותר שאותו מבקשת התורה 

. לבי� האל, כל אד�, וההבדל המהותי בי� אד�'  שלטונו המוחלט של ה–להדגיש 

 .תכניתו של משה איננה יכולה אפוא להתקיי� כלשונה

ראוי היה לכאורה שעלייתו של משה ע� מטה האלוהי� בידו לראש , לפי זה

כי גבהו שמי� . " דר� אחרת עמה–אלא שההנהגה העליונה . הגבעה לא תצלח כלל

דרכה של ). ט, ה"ישעיהו נ" (מאר� כ� גבהו דרכי מדרכיכ� ומחשבֹתי ממחשבתיכ�

ההנהגה העליונה להביא את האד� אט אט לתק� את אשר עיוות עד להכרה והכרזה 

נקודת המפתח ,  לדעתי, נקודה זו היא28.'מפורשת בדבר שלטונו המוחלט של ה

 
שהוסי� כי א� שבשני המקרי� משתמש משה במטה , על פרט אחרו� זה העירני בני דוד .27

בסיפור מסה ומריבה משה מצטווה להכות . שבידו ניכר הבדל ברור בי� שני השימושי�

 פעולה בעלת אופי פיזי מובהק היונקת את משמעותה פעולה זו היא. במטה את הסלע

) המתוכנ�(לעומת זאת במלחמת עמלק שימושו . המטפיזית מנוכחות השכינה ש� על הצור

של משה במטה האלוהי� הוא בעל משמעות מטפיזית והיא אמורה לסייע ליהושע 

 .במלחמתו הפיזית

ש� . 45�52' עמ, ב"תשנ,  טוÈ„‚ÓÌ', סיפור השונמית, 'השווה לדברי� שכתבתי במאמרי .28

מותח הכתוב ביקורת על אלישע שבהתנהגותו ) לז�ח', ב ד"מל(טענתי שבסיפור השונמית 

והוא יכול א� להביא חיי� לעול� מבלי , מעורר את הרוש� שאי� גבול לכוחותיו הפלאיי�

ג� ש� התממשה . 'או למצער לייחס את הפלא במפורש לה' לפנות תחילה בבקשה אל ה

אלא שההשגחה גלגלה את הדברי� כ� שאלישע עצמו הוכרח , גזרתו, בתחילה, ורהלכא

 .עיי� ש�, ואת מקור כוחו' בדיעבד להודות בקוצר ידו ולהבליט את תלותו בה

לסיפור השונמית קד� . אני מבקש לנצל הזדמנות זו כדי להשלי� כא� פרט שלא נידו� ש�

מספר ). ז�א, ש�( אחת מנשי בני הנביאי� על נס פ� שמ� שחולל אלישע לאישה, סיפור אחר

ואישה  "–) א, ש�" (עבד� אישי מת: "קשרי� לשוניי� וענייניי� קושרי� בי� שני הסיפורי�
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להבנת היחס שבי� תיאור ההכנות לקרב לבי� תיאור הקרב גופו ולפתרו� המתח שבי� 

 .שתי פסקות אלו כפי שאפרט

‰ 

במילי� ". והיה כאשר ירי� משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק"

 כבר ציינו שהמטה לא. מדודות וספורות אלה מתאר הכתוב את אשר אירע בפועל

כפי שעולה , ג� לא נאמר שמשה הניח את המטה מידו, מאיד�. נזכר כא� כלל

כמו כ� מדובר כא� על הרמת יד בלשו� יחיד ואפשר שהרמת היד . �"מפירושו של רמב

ומכל מקו� לא נזכר כא� בפירוש שהרמת היד , כוללת ג� את הרמת המטה

פוא יש לנו לפרש כיצד א. � לפרש"כפי שביקש רמב' משמעותה נשיאת כפיי� אל ה

 ?את משמעותו של משפט זה

נראה לי שמשפט זה גופו מתאר את השינוי מהתכנית המקורית אל מה שאירע 

אפשר . ומסתבר שמטהו היה בידו כפי שאמר משה לפני כ�, משה הרי� ידו. בפועל

אלא . ג� שמשה התכוו� להרי� ידו במטהו על מנת לנטותו ולהכות את עמלק

 

ויאמר אליה אלישע "; בשני המקרי� מצב הבעל מבליט את מצוקת האישה, )יד, ש�" (זק�

" יאמר ומה לעשות להו"וכ� , )יג, ש�" (מה לעשות ל�... ויאמר "–) ב, ש�" (מה אעשה ל�

ותסגר הדלת בעדה ובעד "וכ� , )ד, ש�" (ובאת וסגרת הדלת בעד� ובעד בני�"; )יד, ש�(

, ש�" (ויבא ויסגר הדלת בעד שניה�"וכ� , )כא, ש�" (ותסגר בעדו ותצא "–) ה, ש�" (בניה

) ז, �ש" (ותבא ותגד לאיש האלהי�"; אינו נזכר עוד בספר מלכי�" לסגור בעד"ביטוי זה , )לג

לכ� יש להוסי� את הדמיו� הכללי בעמידתו של אלישע ). כז, ש�" (ותבא אל איש האלהי� "–

ממש כמו ביחס שבי� סיפור , א� כא�). מצוקה הקשורה לבני�(מול אישה ופתרו� מצוקתה 

. משמש הסיפור הראשו� כרקע ניגודי לסיפור השונמית, מסה ומריבה לסיפור מלחמת עמלק

האישה השונמית שאינה מבקשת דבר מאלישע וא� מפקפקת ביכולתו לגזור בולט הניגוד בי� 

לבי� האישה מנשי בני הנביאי� הבאה לצעוק אל אלישע כדי , על הבאת חיי� לעול�

אותה אישה באה בסו� הסיפור להגיד לאיש האלוהי� על . שיפתור לה את מצוקתה

 על מות הילד ועל כישלו� ואלו השונמית באה לאיש האלוהי� לספר לו, התקיימות דבריו

] ל� קרי[מה אעשה ל� הגידי לי מה יש לכי "הניגוד העיקרי הוא בי� דברי אלישע . הבטחתו

ומה לעשות "וכ� דבריו לגיחזי " מה לעשות ל�"לבי� דבריו לשונמית , בסיפור הראשו�" בבית

. ותי שביניה�הדמיו� המילולי בי� שני היגדי� אלו לא בא אלא להבליט את הניגוד המה". לה

מבטא אלישע את הכרתו במגבלות " מה אעשה ל�"באומרו לאותה אישה מנשי בני הנביאי� 

אולי , רוצה לומר, "הגידי לי מה יש ל� בבית"? וכי יכול אני לעשות כל דבר, כאומר, כוחו

פירוש אחר לשאלת הנביא הוצע (אוכל להיעזר במה שיש ל� בבית כדי לפתור את מצוקת� 

לעומת זאת בסיפור השונמית ). 167�170' עמ, ז"ירושלי� תשס, Ú˘ÈÏ‡ È˜¯Ù,  סמט'על ידי א

" ומה לעשות לה"וכ� מדבריו לגיחזי " מה לעשות ל�"נראה מדבריו של אלישע לשונמית 

התנהגותו . ואי� לשונמית אלא לבקש את הדבר שאותו היא צריכה, שלא ייבצר ממנו דבר

, וא את הביקורת על התנהגותו בסיפור השונמיתשל אלישע בסיפור הראשו� מבליטה אפ

ממש כמו היחס בי� התנהגותו של משה בסיפור מסה ומריבה להתנהגותו בסיפור מלחמת 

 .עמלק
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בכ� ביקש הכתוב לומר . פר לא על המטה ולא על הטייתושהכתוב שתק ולא סי

היא עצמה , וכנראה ג� מהטייתו, התעלמות הכתוב מ� המטה. שהמטה היה כלא היה

בדיעבד התברר שלא המטה אלא הרמת ידו של . מלמדת שלא הייתה בו כל תועלת

אפשר לומר שהכוח ". וגבר ישראל"משה עצמה היא שגרמה להתגברות ישראל 

 –האחד . אלא שמעבר זה גר� לשני שינויי�. עבר מ� המטה אל ידו של משההפלאי 

שינוי זה . השפעת כוח ידו של משה הייתה רק כל עוד היא הייתה מורמת כלפי מעלה

". וכאשר יניח ידו וגבר עמלק"חש� את כוחה הפלאי של ידו לחולשתה הטבעית 

שינה את האופי הפלאי  אופייה של הרמת היד והחזקתה מורמת כלפי מעלה –השני 

אלא , לא עוד פלא הנובע מכוחו של המטה על ידי נטייתו כלפי האויב. של המעשה

שני שינויי� אלו ה� כעי� .  כלפי שמי�–התעצמות הנובעת מהרמת היד כלפי מעלה 

מחד גיסא ה� מגלי� את מגבלות כוחו של משה עקב . שני צדדי� של מטבע אחת

 גבוה מעל – ה� מסמלי� את מקור כוחו של משה ומאיד� גיסא, היותו בשר וד�

 .גבוה

וידי משה כבדי� ויקחו אב� וישימו תחתיו וישב עליה ואהר� וחור תמכו בידיו "

והכוח טמו� ביד , משהוברר שאי� להטיית המטה כל ער�, כעת". מזה אחד ומזה אחד

חיד אלא בלשו� י' יד'אי� מקו� יותר לדבר על , עצמה בעת שהיא מורמת כלפי מעלה

, דווקא כאשר עובר הכוח לידיו של משה עצמו, כמו כ�. בלשו� רבי�' ידיי�'על 

ל א� כבדו "לדעת חז, כאמור". וידי משה כבדי�"דווקא אז נחשפת חולשתו שהרי 

חשיפת חולשת ידיו של . ידיו כעת באופ� מיוחד כמי שתלויי� לו שני כדי� של מי�

ל הסיפור ובתהלי� התיקו� של הרוש� משה היא אפוא חוליה הכרחית במהלכו ש

, "ידי משה כבדי�"כיוו� שמחד . המוטעה שנוצר כתוצאה מדברי משה הקודמי�

, חלילה, אי� אפשרות למנוע את מפלת ישראל, "כאשר יניח ידו וגבר עמלק"ומאיד� 

הושבתו של משה על . ולהביא לניצחו� על עמלק אלא באמצעות סיוע לידיו של משה

 29.הר� וחור בשתי ידיו מסמלות בצורה ברורה את מגבלותיו של משהאב� ותמיכת א

ככל בשר וד� זקוק א� הוא . משה שוב איננו האחד והיחיד המכריע את הקרב

מבטאת את , יחד ע� הרמת ידיו כלפי מעלה, עובדה זו. לתמיכת� של אחרי�

ו ויהי ידי"רק אז מתקיי� . 'מגבלותיו של האד� לעומת שלטונו המוחלט של ה

 ".אמונה עד בא השמש

פירוש זה לתפקיד� של אהר� וחור נסתר מ� העובדה שה� עלו , אלא שלכאורה

ונראה לכאורה שמלכתחילה , ע� משה עוד לפני שהתבררו מגבלות כוחו של משה

דבר זה קשה לאומרו שהרי משה בדבריו , ואול�. התכוו� משה להסתייע בה�

 
, את הצור� בהושבתו של משה נית� לבאר או כדי להקל על אהר� וחור לתמו� בידיו של משה .29

את היזקקותו של משה בכל מקרה מסמל הדבר . או כביטוי לחולשתו הכללית של משה

 .לסיוע� של אחרי�
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מחר "הדגיש אלא את נוכחותו שלו בלבד ליהושע לא הזכיר כלל את אהר� וחור ולא 

 ".אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלהי� בידי

משו� כ� נראה לי לומר שיש הבדל בי� המטרה הראשונית בעליית� של אהר� 

עליית� של אהר� וחור , מתחילה. וחור ע� משה לבי� התפקיד שמילאו בדיעבד

 הערב שכ� פעולה זו של לראש הגבעה לא הייתה כדי להחזיק את ידיו של משה עד

עליית� של אהר� וחור ע� משה לא . הרמת היד עד הערב לא הייתה מתוכננת כלל

זו "וכבר אמרו חכמי� , באה אלא מפני שאי� זה מכבודו של אד� חשוב להל� לבדו

�, רק בדיעבד). תנחומא בלק ח" (אד� חשוב היוצא לדר� צרי� שני� לשמשו, דר� אר

אהר� . נשתנה ג� תפקיד� של אהר� וחור, ראשוניתלאחר שהשתבשה התכנית ה

הפכו בסופו של הסיפור למי שמשה , כדי לשמשו, וחור שעלו מלכתחילה לכבודו

 מעתה ידעו הכול שמקור כוחו של משה 30.מחויב להישע� עליה� ולהיתמ� בה�

, כוח שניה� במי שידיו של משה. וכוחו של המטה איננו במשה, איננו במטהו

 . מורמות כלפיו, אהר� וחורבתמיכת� של 

: לאור זה יש לנו לשוב לפתיחת הפרשה ולבאר את משמעות שמו של המקו�

כבר הרגישו חכמי� שש� המקו� המוזכר ". ויבא עמלק וילח� ע� ישראל ברפיִד�"

 בדרשה זו ביקשו 31.ואמרו שרפו ידיה� של ישראל מ� התורה, כא� אומר דרשני

ויקרא ש� "פסוק החות� את הפרשה הקודמת חכמי� לקשר בי� פרשה זו לבי� ה

בקרבנו א� ' לאמר היש ה' המקו� מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסת� את ה

, ואול�. וכבר אמרנו שא� בפרשה ההיא הדגיש הכתוב שהיא אירעה ברפידי�, "אי�

יש לנו לומר שלא , א� מבקשי� אנו לבאר את הש� על פי האמור בפרשה זו בלבד

 32.שהרי ידי משה כבדי� היו,  רפידי� אלא על שרפו ידיו של משה בונקרא שמו

 
אופייה מנוגד בבירור לאופי , "לשמשו"וא� שג� פעולה זו יכולה להיכלל בהגדרה של  .30

ולא שימוש , היינו שימוש המבטא כבוד', דר� אר�'השימוש המתוכנ� שהיה שימוש מדי� 

 .המבטא תלות וחוסר אוני�

כהנא ' מהד; 177' רבי� עמ�הורווי�' מהד(מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דעמלק פרשה א  .31

, ז"י; א', ב ד"שמ: ראה, רפיו� ידי� הוא ביטוי שגור במקרא. ועוד, א"סנהדרי� קו ע; )156' עמ

עזרא ; טז', צפניה ג; יב, א"יחזקאל כ; מג', נ; ג, ז"מ; כד', ירמיהו ו; ג, ה"ל; ז, ג"ישעיהו י; ב

 .ז, ו"ב ט"דה; ט', נחמיה ו; ד', ד

ואול� הוא ). 5הערה , לעיל(סמט ' קשר בי� הש� רפידי� לרפיו� ידיו של משה עמד אעל ה .32

למרות שלא קד� , אינו רואה כל פג� בהחלטתו של משה להשתמש במטה בראש הגבעה

יו� ידיו של משה משו� כ� הוא רואה ברפ. 'ולדעתו יד משה מייצגת את יד ה, לכ� כל ציווי

רפיו� זה מבטא לדעתו את רפיו� אמונתו של הע� בסיפור מסה . ביטוי לרפיו� ידי� של מעלה

, התחזקות� של משה. בקרב�' ומריבה שהתבטא בספק שעורר הע� ביחס להימצאות ה

ביטוי להתחזקות הע� למטה והיא , לדעתו, אהר� וחור בראש הגבעה בהחזקת ידי משה ה�

ה� משו� שאי� בסיפור זה כל ביטוי , פירושו אינו נראה בעיניי. למעלה' יד השגרמה לחיזוק 

על השימוש ' ה� בגלל התעלמות הפירוש מחסרו� הציווי של ה, למצב� הרוחני של ישראל

סמט ג� התעל� מהפער בי� אזכור המטה בתחילה לבי� ההתמקדות בידיו של משה . במטה



 ?"וכי ידיו של משה עושות מלחמה"

53 

33.'את ידו החזקה של ה, על דר� הניגוד, רפיו� ידיי� זה מבליט
 

Â 

 .טז�פסוקי� יד, נעבור לדו� כעת במשמעותה של הפסקה החותמת את הסיפור

"‰ ¯Ó‡ÈÂ ' ˙‡ ‰ÁÓ‡ ‰ÁÓ ÈÎ Ú˘Â‰È È�Ê‡· ÌÈ˘Â ¯ÙÒ· ÔÂ¯ÎÊ ˙‡Ê ·˙Î ‰˘Ó Ï‡

ÎÊÌÈÓ˘‰ ˙Á˙Ó ˜ÏÓÚ ¯ ."מכוו� להדגיש את החומרה שבה ' עיקרה של תגובת ה

' מבקש ה" מחה אמחה"אפשר שבניסוח , ואול�. את מעשהו של עמלק' רואה ה

' מחיית עמלק והמלחמה בו תיעשה על ידי ה. להדגיש את הלקח העולה מהסיפור

ושי� "שה  אפשר שלפי זה תתבאר ג� ההדג34.ובכוחו ולא בניצוחו של בשר וד�

מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלהי� "יהושע ששמע ממשה ". באזני יהושע

ישמע , ויכול היה להבי� מכ� שהקרב יוכרע באמצעות המטה שבידו של משה, "בידי

עוד יש לשי� לב להבדל . 'כעת מפי משה עצמו שמחיית עמלק תיעשה על ידי ה

המלחמה ". אמחה את זכר עמלקכי מחה "לבי� " ויחלש יהושע את עמלק"שבי� 

אבל מלחמת , שהוכרעה באמצעות ידיו של משה הסתיימה רק בהחלשת עמלק ועמו

 .תסתיי� במחיית זכרו של עמלק מתחת השמי�' ה

"‰ ÂÓ˘ ‡¯˜ÈÂ Á·ÊÓ ‰˘Ó Ô·ÈÂ 'ÈÒ� ."כמות שמצאנו , נס מקביל במקרא לתור�

: יז',  וכ� בישעיהו ל,"עשה ל� שר� ושי� אותו על נס: "ח, א"למשל בספר במדבר כ

 

 .במלחמה עצמה

 ,B.D. Eerdmans, Alttestamentliche Studien, 3, Das Buch Exodus(לדעת ארדמנס  .33

Giessen 1910, p. 55( , רפידה'שכ� ' תמיכות'במשמעות של ' רפידי�'בסיפור זה נדרש הש� '

: וראה". סמכוני באשישות רפדוני בתפוחי�: "ה', ש ב"השווה שה(משענת , לדעתו, פירושה

B.D.B ;רפד'ער� , צ קדרי"מ ,'˙È¯·Ú‰ ÔÂÏÈÓ˙È‡¯˜Ó‰  ,מדרש ש� זה רומז ). ו"רמת ג� תשס

זו בעצ� הנקודה , לפי דברינו. לעובדה שידיו של משה נתמכו כדי שבני ישראל ינצחו

משלימה את המשמעות של רפיו� ' רפידי�'ומשמעות זו של הש� , העיקרית בסיפור כולו

 .ידיו של משה

אלא שאי� להקיש , )יט, ה"דברי� כ" (תמחה את זכר עמלק"אמנ� בספר דברי� נאמר  .34

מהתיאור בספר דברי� לתיאור בשמות שכ� התיאור בדברי� נבדל בכמה פרטי� חשובי� 

כ� למשל מספר שמות עולה . מהתיאור בספר שמות והוא מבטא פ� אחר של האירוע

אשר קר� בדר� ויזנב ב� כל "שהמלחמה הייתה מלחמת פני� בפני� ואלו בדברי� נאמר 

וכבר עמדו , ראה מכא� שהייתה זו מלחמת גרילה מצדו של עמלקונ" הנחשלי� אחרי�

רבי אליעזר אומר ויבא עמלק שבא בגלוי "חכמי� במכילתא דרבי ישמעאל על כ� ואמרו 

פני� לפי שכל הביאות שבא לא בא אלא במטמוניות שנאמר אשר קר� בדר� אבל ביאה זו 

 ' רבי� עמ�הורווי�' מהד" (ני�לא בא אלא בגלוי פני� לכ� נאמר ויבא עמלק שבא בגלוי פ

. ואי� כא� המקו� להארי� בבירור היחס שבי� שתי פרשות אלו, )152' כהנא עמ' מהד; 176

אפשר לחזור , במלחמת עמלק' לענייננו נוכל לומר שלאחר שהודגש בספר שמות חלקו של ה

' ר הכה אמ"והשווה ללשו� הציווי של שמואל לשאול . ולהטיל את המשימה על הע� עצמו

 ).ג�ב, ו"א ט"שמ" (עתה ל� והכיתה את עמלק... צבאות פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל
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דימוי זה מזכיר את ידיו של ". עד א� נותרת� כתֹר� על ראש ההר וכנס על הגבעה"

מבקש משה להכריז . משה שהיו מורמות במש� כל זמ� הקרב בהיותו על הגבעה

וא� לא ידיי , לא המטה שבידי בהתייצבי על הגבעה הוא הנס: בסיומה של הפרשה

 אפשר ג� שהמזבח 35.שאליו הורמו ידיי הוא נסי'  האלא, שלי שהורמו במהל� הקרב

כנגד האב� שהמחישה את מגבלות . בפסוק זה מכוו� כנגד האב� שעליה ישב משה

 ". נסי' ה"עומד כעת המזבח הקרוי , כוחו של משה

"‰È ÒÎ ÏÚ „È ÈÎ ¯Ó‡ÈÂ ."יד'בשש ההיקרויות הקודמות של המילה , כאמור '

אינה מתייחסת לידו " יד"המילה , רות אחרונה זובהיק. הייתה הכוונה לידו של משה

 פרט קט� זה מבטא בעצ� את מהותה של הפרשה 36.של משה אלא ליד הקשורה לאל

 .'כעת התברר שידיו של משה תלויות ביד ה. כולה

"‰Ï ‰ÓÁÏÓ '„Ó ˜ÏÓÚ·ֹ„ ¯ֹ¯ ." לא המטה שביד משה ולא ידיו של משה יילחמו

, יג�דר מסיפור המלחמה עצמו בפסוקי� חשנע' יוש� לב שש� ה. 'אלא ה, בעמלק

 .נזכר בפסקת הסיו� בכל אחד משלושת פסוקיה

. אד� תשועת ושוא מצר עזרת לנו הבה"הוא שעתיד לומר דוד בשירי תהילותיו 

 ).יד�יג, ח"ק= יד �יג', תהילי� ס" (צרינו יבוס והוא חיל נעשה באלהי�

Ê 

מסה 'הפרשה שקדמה לה פרשת בדיו� לעיל הערתי על הזיקה שבי� פרשה זו לבי� 

 –בסעי� זה אני מבקש לדו� ביחס שבי� פרשתנו לבי� הפרשה שאחריה . 'ומריבה

 .סיפור בוא יתרו

כבר עמדו חכמי� במדרש על ההקבלה הניגודית הקיימת בי� סיפור עמלק 

 ;זה עמלק, ל� תכה).  כה,ט"משלי י ('ל� תכה ופתי יערי�' יבכת"לסיפור יתרו ואמרו 

 קשר ניגודי זה בי� סיפור עמלק לסיפור יתרו פ#תח על ידי 37."זה יתרו, רי�ופתי יע

 :וזו לשונו, א, ח"אב� עזרא בפירושו הארו� לשמות י

בעבור שהזכיר למעלה הרעה , ועתה אפרש למה נכנסה פרשת יתרו במקו� הזה

וכתוב ויחד יתרו . הזכיר כנגדו הטובה שעשה יתרו לישראל, שעשה עמלק לישראל

ומשה , ונת� לה� עצה טובה ונכונה למשה ולישראל, ) ט,ח"שמות י(כל הטובה על 

, ושאול אמר. והטע� שהאיר עיניה�, )לא, ' יברבמד(והיית לנו לעיני� , אמר לו

ובעבור שכתוב למעלה מלחמה ). ו, ו"א ט"מש(ואתה עשית חסד ע� כל בני ישראל 

 
 B. Jacob, Das Buch Exodus, Stuttgart:הערה דומה מצאתי בפירושו של בנו יעקב לשמות .35

1997, p. 498 .לפסוק זה"השווה ג� לפירוש רשב �. 

ראה את סיכו� ההצעות , ורה כל צורכהאינה בר" כי יד על כס יה"הוראתו של משפט זה  .36

אפשר ג� . 'ומכל מקו� נראה שהיד כא� מיוחסת לה, )10הערה , לעיל(בפירושו של פרופ 

 . מכוו� כנגד האב� שעליה ישב משה בעת שהרי� את ידיו" כס יה"ש

 .ועוד, מדרש תנחומא יתרו ג; 35'  עממנדלבוי�' מהד, פסיקתא דרב כהנא פרשה ג .37



 ?"וכי ידיו של משה עושות מלחמה"

55 

, כאשר יניח הש� לה�, בושישראל חייבי� להלח� , )טז, ז"שמות י(בעמלק ' לה

ולא יגעו , שיזכרו ישראל חסד אביה�, כי ה� היו ע� גוי עמלק, הזכיר דבר יתרו

היו ע� בני ישראל בירושלי� ובימי , שה� בני יתרו, והנה ראינו הרכבי�. בזרעו

38).יט, ה" לוירמיה(יונדב ב� רכב , ירמיה
 

 כ� הוא נזקק להסביר ועקב, אב� עזרא מאמ� את הדעה שיתרו לאחר מת� תורה בא

לדעת אב� עזרא סיפור יתרו מוק� בכוונה תחילה . את מיקו� סיפור בוא יתרו כא�

 עמלק בא 39.בסמו� לסיפור עמלק כדי להבליט את הניגוד שבי� שני אישי� אלו

כתוצאה מכ� . להילח� בישראל ואילו יתרו בא ונת� עצה טובה ונכונה לישראל

אב� עזרא רומז בדבריו ג� .  נתנו שכר ליתרונצטוו ישראל להילח� בעמלק אבל

, סמו� למלחמה בעמלק, למלחמת שאול בעמלק ומעיר שבמסגרת זו שאול הציע

פרשה זו . לסור מתו� עמלק כיוו� שה� עשו חסד ע� בני ישראל, ה� בני יתרו, לקיני

נית� , ואכ�. מדגימה את הניגוד לדורות הקיי� בי� היחס לעמלק לבי� היחס ליתרו

ראות שהפסוקי� בספר שמואל מתכווני� להעמיד את היחס לעמלק בניגוד בולט לה

פקדתי את אשר עשה "יש להשוות את הלשו� ביחס לעמלק , ראשית. ליחס לקיני

ללשו� ביחס , )ב, ו"א ט"שמ" (˙ÏÚ·ֹÌÈ¯ˆÓÓ Âעמלק לישראל אשר ש� לו בדר� 

רו רדו מתו� עמלקי פ� אספ� עמו ואתה עשיתה "לקיני  �חסד ע� כל בני ישראל לכו ס

ÌÈ¯ˆÓÓ Ì˙ÂÏÚ·) "יש לשי� לב למיקומ� של דברי שאול אל הקיני , שנית). ו, ש�

ויבא שאול עד עיר עמלק "הכתוב הביא את דברי שאול לאחר המשפט . בתו� הסיפור

קשה להניח .  ויארוב–פירושו " וירב"לדעת רבי� מהמפרשי� ). ה, ש�" (וירב בנחל

 לעיר עמלק והניח מארבי� בנחל הוא ישלח הודעות שלאחר ששאול הגיע סמו�

נראה ברור שדברי שאול לקיני נאמרו הרבה לפני כ� . לקיני המצוי בתו� העמלקי

וי� שאול את "אבל הכתוב מיקמ� כא� כדי להנגיד את דבריו לקיני לפסוק הבא 

 .'וגו) ז, ש�" (עמלק

: תרו מצוי בדברי בלע�מקו� נוס� שבו בא לידי ביטוי הניגוד שבי� עמלק לבי� י

וירא את . וירא את עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גוי� עמלק ואחריתו עדי אֹבד"

א� כא� ). כא�כ, ד"במדבר כ" (הקיני וישא משלו ויאמר אית� מושב� ושי� בסלע קנ�

 .ל והמפרשי� ש� על סמיכות זו"נסמ� הקיני לעמלק וכבר עמדו חז

 את ההקבלה על סמ� חשיפת המקבילות בפירושו לשמות ביסס יותר, קאסוטו

40:וזו לשונו, הלשוניות הרבות הקיימות בי� שתי פרשיות אלו
 

ג� הניסוח של שתי הפרשיות בצורה שלפנינו מתכוו� להבליט את הניגוד שבי� שני 

 יתרו חות� ÈÂ·‡: וכתוב כא�,  ע� ישראלÌÁÏÈÂ עמלק ÈÂ·‡: כתוב למעלה. הענייני�

 
 .על דבריו האחרוני� ראה בהערה שבמהדורת תורת חיי� ש� .38

וזאת הפרשה דבקה ע� פרשת ויבא עמלק "ע בפירושו הקצר לשמות ש� "השווה לדברי ראב .39

 ".להפריש בי� מעשה זה וזה

 .146' עמ, ט"ירושלי� תשי, ÂÓ˘ ¯ÙÒ ÏÚ ˘Â¯ÈÙ˙, ד קאסוטו"מ .40
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, בחירה לש� מלחמה,  לנו אנשי�·Á¯: כתוב ש�; ÌÂÏ˘Ïו וישאלו איש לרעה... משה

: מסופר ש� על משה; בחירה לש� משפט שלו�,  משה אנשי חילÁ·ÈÂ¯: וכתוב כא�

·˘ÈÂכא� נאמר, על האב� להתפלל לנצחו� עמו בקרב,  עליה :·˘ÈÂ משה לשפוט את 

·‡ Ú„ ; �ˆ· – �ˆ·;  ממ� הדברÌÈ„·Î – „·Î ÈÎוידי משה : ועוד הקבלות. הע�

˘Ó˘‰ – ·¯Ú‰ „Ú ;¯ÁÓ – ˙¯ÁÓÓ ;‰ÓÁÏÓ ... וג� –בסו� פרשת עמלק , מדור דור 

 .בסו� דברי יתרו, ·˘ÌÂÏכל הע� הזה על מקומו יבוא 

כדי להדגיש את "את טע� ההקבלה ביאר קאסוטו בהתא� לדבריו של אב� עזרא 

 ".ההבדל היסודי שביחסיה� של שני השבטי� אל בני ישראל

נראה שיש להוסי� , בנכונותו של טע� זה בביאור ההקבלהא� שאי� להטיל ספק 

 הנקודה המרכזית בעצת השלו� שנת� יתרו למשה 41.להקבלה זו משמעות נוספת

רוצה לומר יש דברי� שה� ". כבד ממ� הדבר לא תוכל עשהו לבד�"היא ההבנה ש

ומשו� כ� יש צור� לשת� אחרי� , כבדי� מדי ג� עבור משה מכדי לעשות� לבד

משה אינו יכול . על פי דברינו לעיל זהו ג� המסר המרכזי של פרשת עמלק. הבמשימ

שהיו , וא� ש� התבטא קושי זה בכ� שידיו, להכריע את הקרב לבדו מראש הגבעה

משו� כ� היה צרי� משה להיעזר ולהיתמ� . היו כבדות, אמורות להכריע את הקרב

,  בעימות ע� אויב מחו�אלא שסיפור עמלק עוסק במגבלותיו של משה. באהר� וחור

ואילו סיפור יתרו מדגיש את מגבלותיו של משה ג� בניהול ענייניו הפנימיי� של 

 . הע�

ל המבקרת את "מעניי� הדבר שג� בפרשת מינוי השופטי� מצאנו דרשת חז

, במכילתא, והיא מזכירה עד מאוד את הביקורת שמצאנו לעיל, התנהגותו של משה

כ� דרשו חכמי� על הפסוק ). י הפירוש שהצעתי ש�על פ(על משה במלחמת עמלק 

 ):יז', דברי� א" (והדבר אשר יקשה מכ� תקריבו� אלי ושמעתיו"

חיי� , אמר לו הקדוש ברו� הוא למשה אתה ד� די� קשה, והדבר אשר יקשה מכ�

שאני מודיע� שאי אתה ד� די� קשה אני מביא עלי� די� שתלמיד תלמיד� יכול לשמעו 

במדבר (וכ� הוא אומר , כול לשמעו ואיזה זה זה דינ� של בנות צלפחדואתה אי אתה י

42.' ויקרב משה את משפט� לפני ה) ה,ז"כ
 

 
הערה , לעיל[הערה דומה מצאתי בפירושו של עמוס חכ� (משמעות זו העמידני בני דוד על  .41

 .תשואות ח� ח� לו) 27הערה , לעיל(על זאת ועל הערתו הקודמת ]). 24

; וראה ג� מדרש תנאי� לדברי� ש�. 29�30' פינקלשטיי� עמ' דמה, ספרי דברי� פיסקא יז .42

; מק� סימ� ו) בובר(תנחומא ; קהלת רבה פרשה ח; במדבר רבה פרשה כא; א"סנהדרי� ח ע

נסמכה לכ� ג� הדוגמה ) וכ� בחלק מהמקבילות(בספרי לדברי� . ועוד, ש� פינחס סימ� ט

הוגדר על ; 32וטיק� (רומי של הספרי בכתב יד , ואול�". אנכי הרֹאה"משמואל שאמר לשאול 

È·˙Î ¯ˆÂ‡- È˘¯„Ó Ï˘ „È, כהנא'  מ–" היד של ספרי דברי��בכיר כתבי"כהנא כ' ידי מ

‰ÎÏ‰‰ ,הובאה ג� דוגמה מאלישע וכ� , לפני הדוגמה משמואל, )98' עמ, ה"ירושלי� תשנ

יי� לספרי ראה הערות פינקלשט ("'העלי� ממני בשביל שא' כיוצא בו ואלישע וה"נאמר ש� 

כיוצא בדבר "וש� הנוסח הוא , וכ� הוא בקטע גניזה). 30' עמ, ט"ניו יורק תשכ, במהדורתו
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והלא כ� היא , א� כא� רשאי� אנו לשאול מה פג� מצאו חכמי� בדבריו של משה

ונראה שחכמי� ביקרו . שורת הדי� שהדבר אשר יקשה מהשופטי� יקריבו� אל משה

היינו שהוא הדרגה העליונה ביותר , מע מדברי משהאת מה שיכול היה להשת

צרי� היה משה להוסי� . בהייררכיה העליונה ביותר ואי� דבר שלא יוכל לשומעו

יכול , ממש כמו במלחמת עמלק, א� כא�. ''והדבר אשר יקשה ממני אקריבו לפני ה'

ומכא� רק צעד קט� , השומע לטעות ולייחס את ידיעותיו של משה לחכמתו שלו

העונש שנענש . יחוס התורה למשה עצמו ולטשטוש הגבול שבי� השליח לשולחולי

רק . מעשה הכרחי על מנת לתק� רוש� מוטעה זה, בעצ�, משה לפי מדרש זה הוא

 רק אז –' כאשר יבא די� לפני משה ומשה לא ידע להכריע בו וייאל� להקריבו לפני ה

מקור ידיעותיו של משה ואז יוכר מהו , יתברר לכול שאכ� יש דרגה מעל למשה

" תקריבו� אלי"ויש לית� את הדעת לדמיו� הלשו� שבי� . ומהיכ� יונק משה את כוחו

השלב שאותו השמיט משה בפרשת מינוי . "'ויקרב משה את משפט� לפני ה"לבי� 

 .הושל� על ידי משה עצמו בפרשת בנות צלפחד, השופטי�

Á 

 על עמלק ויתרו במסגרת ספר בסעי� זה אני מבקש לדו� במיקומ� של הסיפורי�

כל אחת מה� מבטאת פ� . הצעות שונות הוצעו לחלוקתו של ספר שמות. שמות כולו

אזכיר כא� את הצעתו של קאסוטו . מסוי� של מרכיבי הספר והיחס ביניה�

 –ז "י�'פרקי� א. 1:  לדעת קאסוטו יש לחלק את הספר לשלושה חלקי�43.בפירושו

 המשכ� –' מ�ה"פרקי� כ. 3;  התורה והמצווה–ד "כ�ח"פרקי� י. 2; השעבוד והשחרור

 .והעבודה

תורה , )חלק ראשו�(נית� להוסי� שחלוקה זו מבטאת את הזיקה שבי� ישראל 

  44).חלק שלישי(ושכינה ) חלק שני(

לדעתי יש לסיי� את החלק , ראשית. אני מבקש להכניס שני תיקוני� בהצעה זו

קשרי� אמיצי� , וכפי שהבחי� קאסוטו עצמו, כפי שצוי� לעיל. ח"הראשו� בפרק י

ח וכבר פירטנו לעיל "ז לבי� סיפור יתרו בפרק י"קושרי� בי� סיפור עמלק בפרק י

ח כמשלי� את הסיפור על השעבוד "יש לראות אפוא את פרק י. מקבילות אלו

 

˜ÔÓ ‰ÎÏ‰ È˘¯„Ó ÈÚË , כהנא' מ" (מה יש' באלישע ויי העלי� ממני בשביל שאמ' אתה אומ

‰ÊÈ�‚‰המעתיק את , בחיבור מדרש חכמי� המצוי בכתב יד). 235' עמ, ה"ירושלי� תשס,  א

כיוצא בו "בניסוח ברור יותר , לאחר הדוגמה משמואל, הובאו דברי� אלו, רידרשות הספ

והשווה , )ל"ראה פינקלשטיי� הנ" (העלי� ממני בשביל שאמר ומה לעשות ל�' באלישע וה

 .28הערה , למה שכתבתי לעיל

 .40הערה , לעיל .43

"  קודשא ברי� הוא אורייתא וישראל:דרגי� אינו� מתקשר� דא בדא' ג: "והשווה למימרה .44

 ).א"עג עזוהר אחרי מות (
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סיפור עמלק וסיפור יתרו מציגי� שתי תגובות . והשחרור של ישראל ממצרי�

יש להעיר ששני חלקיו האחרוני� של הספר , שנית.  ישראל ממצרי�מנוגדות ליציאת

מבחינה . קשורי� ביניה� קשר הדוק ה� מבחינה סיפורית ה� מבחינה תוכנית

בסו� החלק השני משה מצטווה לעלות ההרה כדי לקבל את לוחות ? סיפורית כיצד

ר הוא ואול� בעלייתו של משה לה, האב� והתורה והמצווה שבה� עסק החלק השני

ג� מבחינה תוכנית . מקבל ג� את כל פרשיות המשכ� שה� עיקרו של החלק השלישי

א� , על ישראל' קשורי� חלקי� אלו זה לזה שכ� שניה� מתארי� את מלכותו של ה

בהתגלות בסיני ונתינת תורה ומצוות לישראל וא� בציווי בניית המשכ� והשראת 

חלוקת הספר ולהעמידה על שני נית� אפוא לדייק מעט יותר ב. שכינתו בתוכ�

והחלק '; החלק הראשו� מתאר את יציאת ישראל ממצרי� והפיכתו לע� לה: חלקי�

 מתאר את – הכולל את שני החלקי� האחרוני� בחלוקה שהציע קאסוטו –השני 

 .על ישראל' יישו� מלכותו של ה

ק לאור זאת ברצוני להשוות בי� סיומו של החלק הראשו� לבי� סיומו של החל

החלק הראשו� מסיי� , כפי שכתבתי לעיל). המסיי� בעצ� את הספר כולו(השני 

הצד השווה בשניה� הוא ששניה� . מלחמת עמלק וסיפור יתרו: בשני סיפורי�

מתארי� את מגבלות כוחו של משה ואת חוסר יכולתו לפעול לבדו א� בהכרעת 

 .הקרב וא� בשיפוט הע�

 :מסיי� בתיאור השראת שכינה בישראל, ווִעמו הספר כול, חלקו השני של הספר

ְולֹא ָיכֹל מֶֹ&ה ָלב�א ) לה(.  ָמֵלא ֶאת ַהִ+ְ&ָ%�'הַוְיַכס ֶהָעָנ� ֶאת אֶֹהל מ�ֵעד �ְכב�ד ) לד(

 .  ָמֵלא ֶאת ַהִ+ְ&ָ%�'הֶאל אֶֹהל מ�ֵעד ִ%י ָ&ַכ� ָעָליו ֶהָעָנ� �ְכב�ד 

ְוִא� לֹא ֵיָעֶלה ) לז(. ִ+ְ&ָ%� ִיְסע� ְ-ֵני ִיְ/ָרֵאל ְ-כֹל ַמְסֵעיֶה��ְבֵהָעל�ת ֶהָעָנ� ֵמַעל ַה) לו(

 ַעל ַהִ+ְ&ָ%� י�ָמ� ְוֵא& 1ְִהֶיה ַלְיָלה -� 'הִ%י ֲעַנ� ) לח(. ֶהָעָנ� ְולֹא ִיְסע� ַעד י�� ֵהָעלֹת�

 .ְלֵעיֵני ָכל ֵ-ית ִיְ/ָרֵאל ְ-ָכל ַמְסֵעיֶה�

. והיא חוזרת בכל אחד מחמישה פסוקי� אלו', ענ�'בפסקה זו היא המילה המרכזית 

כל . לח�והשני בפסוקי� לו, לה�החלק הראשו� בפסוקי� לד. פסקה זו נחלקת לשניי�

. אחד משני חלקי� אלו מתאר היבט אחר של הענ� היינו של השראת השכינה

בו של ענ� במרכזו של החלק השני עומד עניי� המסע של בני ישראל הנקבע לפי מצ

כל מסעות , למעשה. כד�טו', נושא זה חוזר ונזכר בפירוט רב בבמדבר ט. השכינה

אפשר . ישראל במדבר לאחר מעמד הר סיני והשראת השכינה מרוכזי� בספר במדבר

לח בסו� ספר �אפוא לומר שספר במדבר מפרט וממשי� את עניינ� של פסוקי� לו

 . שמות

מבנהו הצורני של חלק ? לה�פסוקי� לד, מהו הנושא המרכזי של החלק הראשו�

". ולא יכֹל משה לבוא אל אהל מועד"זה מלמד שהנקודה המרכזית בו כלולה במשפט 

במשפט זה מבקש הכתוב לבטא את עצמתה של השראת השכינה באוהל מועד שלא 

כבר עמדו מפרשי� על כ� שתחילת ספר ויקרא . אפשרה למשה לבוא אל אוהל מועד
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היא המשכו של משפט זה בסו� " אליו מאהל מועד לאמר' וידבר הויקרא אל משה "

לקרוא ' רוצה לומר כיוו� שלא יכול משה לבוא אל האוהל היה צרי� ה. ספר שמות

 כניסתו של משה לאוהל מועד הייתה לצור� קבלת 45.אליו כדי שיוכל להיכנס

ברתי את� ונועדתי ל� ש� וד: "וכ� נאמר כבר בתחילת ציווי הקמת המשכ�, המצוות

ספר , ואכ�). כב, ה"שמות כ" (את כל אשר אצוה אות� אל בני ישראל... מעל הכפרת

אפשר אפוא לומר שכש� שספר במדבר . אל משה' ויקרא כולו רצו� בדיבורי ה

כ� ממשי� ספר ויקרא , ממשי� את חלקה השני של פסקת הסיו� בסו� ספר שמות

 .את חלקה הראשו�

מבטא אמנ� את עצמתה של " אל אוהל מועדולא יכול משה לבוא "המשפט 

א� לא יכול משה לבוא . מאיד�, אבל ג� מעורר את תמיהתנו, השראת השכינה מחד

שוברו של שטר זה , אמנ�? ש� כמות שיעד' אל אוהל מועד הכיצד ייוועד אתו ה

ובכל זאת יש ". אליו מאוהל מועד' ויקרא אל משה וידבר ה: "בצדו, כאמור, נמצא

ולדחות , ראתה התורה לסיי� את הספר במשפט המעורר את תמיהתנולתמוה מה 

 ?את תשובת התמיהה לפתיחת הספר שאחריו

נראה לי שא� כא� ביקש הכתוב לסיי� את הספר דווקא בנקודה המדגישה את 

דווקא מפני , דווקא בגלל מעמדו המיוחד של משה. מגבלות כוחו של משה

אל משה ' ודבר ה" הגבוהה של משה שבמקומות אחרי� מדגיש הכתוב את מעלתו

" פה אל פה אדבר בו"וכ� , )יא, ג"שמות ל" (פני� אל פני� כאשר ידבר איש אל רעהו

פני� אל ' אשר ידעו ה"דווקא מפני שמשה הוא איש האלוהי� , )ח, ב"במדבר י(

חשוב היה לכת#ב לסיי� את ספר שמות ואת תיאור השראת , )י, ד"דברי� ל" (פני�

. דגשת הפער המהותי הקיי� בי� השכינה לבי� האד� ואפילו הוא משההשכינה בה

במקו� , בזכות עצמו, רק לאחר שַנפני� את העובדה שאי� האד� יכול לעמוד

ויקרא אל משה "רק אז נוכל ג� להבי� את הפתרו� המוצע בכתוב לכ� , השכינה

 ".אליו מאהל מועד לאמר' וידבר ה

בהדגשת מגבלות כוחו ,  אחד על פי דרכוכל, נמצא ששני חלקי הספר מסיימי�

ולא "ובי� " לא תוכל עשהו לבד�"ויש לית� את הדעת לדמיו� הלשו� שבי� . של משה

 ".יכל משה לבא אל אהל מועד

יכול הכתוב להדגיש , רק לאחר שהכתוב טרח לחרוט בתודעתנו נקודה זו

את התורה במקומות אחרי� את מעלתו הגבוהה של משה איש האלוהי� וא� לסיי� 

 :כולה במילי� המדגישות דווקא את ידו החזקה של משה

ְלָכל ָהאֹת�ת ) יא(.  2ִָני� ֶאל 2ִָני�'הְולֹא ָק� ָנִביא ע�ד ְ-ִיְ/ָרֵאל ְ%מֶֹ&ה ֲאֶ&ר ְיָדע� ) י(

�ְלָכל 4ְרצ�ַלֲע/�ת ְ-ֶאֶר3 ִמְצָרִי� ְלַפְרעֹה �ְלָכל ֲעָבָדיו ' הְוַה+�ְפִתי� ֲאֶ&ר ְ&ָלח�  . 

�ְלכֹל ַה+�ָרא ַה5ָד�ל ֲאֶ&ר ָעָ/ה מֶֹ&ה ְלֵעיֵני ָ%ל ִיְ/ָרֵאלÎ¿Ïeֹ‰»̃»Ê¬Á«‰ „»i«‰ Ï) יב( . 

 
 .ע לתחילת ספר ויקרא"� וראב"ראה למשל בפירושיה� של רשב .45


