ירושלים ,וארא .כ' טבת תשעה.

'והנה הסנה בוער'
חמשת השלבים במעמד הסנה ,לימוד פשוטו של
מקרא.
מפרק ג' פסוק א' משה רועה את צאן יתרו ,ומגיע לסנה ,עד סוף כל התורה כולה – עוברים  40שנה.
כל הספרים – שמות ויקרא ,במדבר ,דברים.
מה קורה בימים הרבים הללו? מצרי מכה עברי ,עברי מכה עברי ,והרועות במדין .לבני ישראל – אנו
לא יודעים הרבה .רק:
)כג( וַי ְהִ י ַבּיָמִ ים הָ ַרּבִים הָ הֵ ם וַּיָמָ ת מֶ לְֶך מִ צ ְַרי ִם וַּיֵָאנְחּו ְבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל מִ ן הָ עֲ ב ֹדָ ה וַּיִזְעָ קּו ו ַּתַ עַ ל
ׁשַ ו ְעָ תָ ם אֶ ל הָ אֱ ֹלהִ ים מִ ן הָ עֲ ב ֹדָ ה) :כד( וַּיִׁשְ מַ ע אֱ ֹלהִ ים אֶ ת נַאֲ קָ תָ ם וַּיִזְּכ ֹר אֱ ֹלהִ ים אֶ ת ּב ְִריתֹו אֶ ת
ַאב ְָרהָ ם אֶ ת יִצְחָ ק ו ְאֶ ת י ַעֲ ק ֹב) :כה( וַּי ְַרא אֱ ֹלהִ ים אֶ ת ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל וַּיֵדַ ע אֱ ֹלהִ ים.
מעמד הסנה:
)א( ּומ ֹׁשֶ ה הָ י ָה ר ֹעֶ ה אֶ ת צ ֹאן י ִתְ רֹו ח ֹתְ נֹו ּכ ֹהֵ ן מִ דְ י ָן וַּיִנְהַ ג אֶ ת הַ ּצ ֹאן ַאחַ ר הַ ּמִ דְ ּבָר וַּיָב ֹא אֶ ל הַ ר
הָ אֱ ֹלהִ ים ח ֵֹרבָה:
האם יש חשיבות לכך שמעמד הסנה מגיע תוך כדי הנהגת הצאן? נוכל לענות על שאלה זו רק
בהמשך.
)ב( וַּי ֵָרא מַ לְאַ ְך י ְקֹו ָק אֵ לָיו ְּב ַלּבַת אֵ ׁש מִ ּתֹוְך הַ ּסְ נֶה וַּי ְַרא ו ְהִ ּנֵה הַ ּסְ נֶה ּב ֹעֵ ר ּבָאֵ ׁש ו ְהַ ּסְ נֶה אֵ ינֶּנּו
אֻ ּכָל) :ג( וַּי ֹאמֶ ר מ ֹׁשֶ ה ָאסֻ ָרה ּנ ָא ו ְאֶ ְראֶ ה אֶ ת הַ ּמַ ְראֶ ה הַ ּגָד ֹל הַ ּזֶה מַ ּדּועַ ֹלא יִבְעַ ר הַ ּסְ נֶה) :ד(
וַּי ְַרא י ְקֹו ָק ּכִי סָ ר ל ְִראֹות וַּיִקְ ָרא אֵ לָיו אֱ ֹלהִ ים מִ ּתֹוְך הַ ּסְ נֶה וַּי ֹאמֶ ר מ ֹׁשֶ ה מ ֹׁשֶ ה וַּי ֹאמֶ ר הִ ּנֵנִי) :ה(
וַּי ֹאמֶ ר ַאל ּתִ קְ ַרב הֲ ֹלם ׁשַ ל נְעָ לֶיָך מֵ עַ ל ַר ְגלֶיָך ּכִי הַ ּמָ קֹום אֲ ׁשֶ ר אַ ּתָ ה עֹומֵ ד עָ לָיו ַאדְ מַ ת ק ֹדֶ ׁש
הּוא.
כאן בד"כ המפרשים עוצרים ומבטאים את מהותו של מעמד הסנה .אבל אנו נמשיך לפשוט את
המקרא ולראות את הכול .יש לנו את מעמד הסנה ,והמקום נרא לבנתיים חורב ,כי הר האלוקים הוא
ייקרא רק בעתיד.
חורב זה יובש או חורבן" .אכלני חורב ביום וקרח בלילה" .החורב הוא לא רק יובש ,כמו שמתאר
יעקב ,אלא הוא משהו שמתאר שבירה .זה החום השובר ,השורף ,המשבר את הכל.
במקום הזה משה רואה סנה .עץ קוצים ,והוא בוער .הסנה בוער – ואיננו אכל .זה לא אש שמלהטת
מסביב את הסנה ,והסנה מחזיק מעמד ,אלא בתוך הסנה בוערת אש .ובתוך אש -בלבת האש ,נראה
מלאך ה' אל משה.
רק עוד מקום אחד נאו נפגוש את ה"של נעלך" .רק אצל יהושע בן-נון אנו נפגוש את אותו מעמד.
הרבה פעמים נביאם יקבלו נבואה ,אבל אף פעם לא בציווי הזה .רק הכהנים במקדש הולכים יחפים
כמו משה ויהושע .נקודה שנשאיר אותה פתוחה ,ונמשיך במעמד הסנה:
)ו( וַּי ֹאמֶ ר ָאנֹכִי אֱ ֹלהֵ י ָאבִיָך אֱ ֹלהֵ י ַאב ְָרהָ ם אֱ ֹלהֵ י יִצְחָ ק ו ֵאֹלהֵ י י ַעֲ ק ֹב וַּיַסְ ּתֵ ר מ ֹׁשֶ ה ּפָ נָיו ּכִי י ֵָרא
מֵ הַ ּבִיט אֶ ל הָ אֱ ֹלהִ ים) :ז( וַּי ֹאמֶ ר י ְקֹו ָק ָרא ֹה ָראִ יתִ י אֶ ת עֳ נִי עַ ּמִ י אֲ ׁשֶ ר ּבְמִ צ ְָרי ִם ו ְאֶ ת צַעֲ קָ תָ ם
ָארץ
ׁשָ מַ עְ ּתִ י מִ ּפְ נֵי נֹגְׂשָ יו ּכִי י ָדַ עְ ּתִ י אֶ ת מַ כְאֹבָיו) :ח( ו ָאֵ ֵרד לְהַ ּצִילֹו מִ ּיַד מִ צ ְַרי ִם ּולְהַ עֲ ֹלתֹו מִ ן הָ ֶ
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ּורחָ בָה אֶ ל אֶ ֶרץ ָזבַת חָ לָב ּודְ בָׁש אֶ ל מְ קֹום הַ ְּכנַעֲ נִי ו ְהַ חִ ּתִ י ו ְהָ אֱ מ ִֹרי ו ְהַ ּפ ְִרּזִי
הַ הִ וא אֶ ל אֶ ֶרץ טֹובָה ְ
ו ְהַ חִ ּוִי ו ְהַ י ְבּוסִ י.
חשוב לתאר את כל התארים של א"י .היא גם ארץ שבעת העממים ,וגם ארץ זבת חלב
ודבש .כאן הכינוי בפעם הראשונה ,ואולי יש לכך סיבה מיוחדת דווקא בסנה.

)ט( ו ְעַ ּתָ ה הִ ּנֵה צַעֲ קַ ת ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל ּבָָאה אֵ לָי וְגַם ָראִ יתִ י אֶ ת הַ ּלַחַ ץ אֲ ׁשֶ ר מִ צ ְַרי ִם ֹלחֲ צִים א ֹתָ ם) :י(
ו ְעַ ּתָ ה ְלכָה ו ְאֶ ׁשְ לָחֲ ָך אֶ ל ּפַ ְרע ֹה ו ְהֹוצֵא אֶ ת עַ ּמִ י ְבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל מִ ּמִ צ ְָרי ִם.
לאחר ההתגלות האלוקית ,השיחה תתחלק לחמישה חלקים .שיחה א':
)יא( וַּי ֹאמֶ ר מ ֹׁשֶ ה אֶ ל הָ אֱ ֹלהִ ים מִ י ָאנֹכִי ּכִי אֵ לְֵך אֶ ל ּפַ ְרע ֹה וְכִי אֹוצִיא אֶ ת ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל מִ ּמִ צ ְָרי ִם:
רש"י אומר שיש כאן שתי שאלות .בפשוטו של מקרא – נראה אולי שאלה אחת .השאלה היא מי אנכי
– ולכן למה שאוציא את בני ישראל? ומה אני חשוב לדבר עם פרעה? אבל לפי רש"י השאלה
הראשונה היא מה אני ראוי ,והשניה היא מה ישראל זכו שהם יצאו .ולכן לפי רש"י יש כאן גם שתי
תשובות:
)יב( וַּי ֹאמֶ ר ּכִי אֶ הְ י ֶה עִ ּמָ ְך וְזֶה ּלְָך הָ אֹות ּכִי ָאנֹכִי ׁשְ לַחְ ּתִ יָך ּבְהֹוצִיאֲ ָך אֶ ת הָ עָ ם מִ ּמִ צ ְַרי ִם ּתַ עַ בְדּון
אֶ ת הָ אֱ ֹלהִ ים עַ ל הָ הָ ר הַ ּזֶה:
לשאלה הראשונה – זה לא אתה ,אלא אני .ולמה הם? כי הם יצאו ויעבדו אותי במקום הזה .כלומר –
סיפור הסנה בינתיים חשוב לנו מבחינת המקום .הקב"ה רוצה לגלות למשה שדווקא במקום הזה
יהיה ההמשך.
שיחה ב':
)יג( וַּי ֹאמֶ ר מ ֹׁשֶ ה אֶ ל הָ אֱ ֹלהִ ים הִ ּנֵה ָאנֹכִי בָא אֶ ל ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל ו ְָאמַ ְרּתִ י לָהֶ ם אֱ ֹלהֵ י אֲ בֹותֵ יכֶם
ׁשְ לָחַ נִי אֲ לֵיכֶם ו ְָאמְ רּו לִי מַ ה ּׁשְ מֹו מָ ה א ֹמַ ר אֲ לֵהֶ ם.
נושא ב' הוא שמו של הקב"ה .אצלנו מדובר בכמה פרשיות – לכן לפעמים אנו שוכחים שזה חלק
ממעמד הסנה.
השאלה הזאת – מה שמו? היא שאלה שצריך להבין אותה .למה משה חושב שזה מה שהם ישאלו
אותו? ונניח שזו השאלה – מה עונה לו הקב"ה? ואם התשובה למה שמו – הוא יקוק –כמו שנראה
בפסוק הבא ,הרי הם יודעים את השם הזה מספר בראשית ,וכמובן משה רבנו יודע .ובכלל למה
השאלה הזו תעלה – מתוך הנקודה הקודמת דווקא בסנה?
)יד( וַּי ֹאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים אֶ ל מ ֹׁשֶ ה אֶ הְ י ֶה אֲ ׁשֶ ר אֶ הְ י ֶה וַּי ֹאמֶ ר ּכ ֹה ת ֹאמַ ר ִל ְבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל אֶ הְ י ֶה ׁשְ לָחַ נִי
אֲ לֵיכֶם:
רש"י מסביר -אהיה עמם בצרה זו ,וגם בשיעבוד מלכויות.
)טו( וַּי ֹאמֶ ר עֹוד אֱ ֹלהִ ים אֶ ל מ ֹׁשֶ ה ּכ ֹה ת ֹאמַ ר אֶ ל ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל י ְקֹו ָק אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֹתֵ יכֶם אֱ ֹלהֵ י ַאב ְָרהָ ם
אֱ ֹלהֵ י יִצְחָ ק ו ֵאֹלהֵ י י ַעֲ ק ֹב ׁשְ לָחַ נ ִי אֲ לֵיכֶם זֶה ּׁשְ מִ י לְעֹלָם וְזֶה ִזכ ְִרי לְד ֹר ּד ֹר.
רש"י אומר – שהרי שאל מה השם ולא מה זכרי .לכן רש"י עונה  -זה שמי -היקוק תעלים אותו.
כלומר אתה לא תדע איך קוראים את השם הזה .שהוא נכתב ולא נקרא אלא בשם אחר – אדנות –
שזה יהיה לדור דור.
אז הבנתי ,אבל מה הקשר לכאן?
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אני רוצה לטעון שאם נשים לב – לעובדה הפשוטה – שאין בה חידוש ,אלא רק נזכור שאנו במעמד
הסנה – אז ייפתח לנו מעמד ותפיסה חדשים לגמרי.
לכן מצוה הקב"ה את משה:
)טז( לְֵך ו ְָאסַ פְ ּתָ אֶ ת זִקְ נֵי י ִׂשְ ָראֵ ל ו ְָאמַ ְרּתָ אֲ לֵהֶ ם י ְקֹו ָק אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֹתֵ יכֶם נ ְִרָאה אֵ לַי אֱ ֹלהֵ י ַאב ְָרהָ ם
יִצְחָ ק וְי ַעֲ ק ֹב לֵאמ ֹר ָּפק ֹד ּפָ קַ דְ ּתִ י אֶ תְ כֶם ו ְאֶ ת הֶ עָ ׂשּוי ָלכֶם ּבְמִ צ ְָרי ִם) :יז( ו ָא ֹמַ ר ַאעֲ לֶה אֶ תְ כֶם מֵ עֳ נִי
מִ צ ְַרי ִם אֶ ל אֶ ֶרץ הַ ְּכנַעֲ נִי ו ְהַ חִ ּתִ י ו ְהָ אֱ מ ִֹרי ו ְהַ ּפְ ִרּזִי ו ְהַ חִ ּוִי ו ְהַ י ְבּוסִ י אֶ ל אֶ ֶרץ זָבַת חָ לָב ּודְ בָׁש):יח(
ו ְׁשָ מְ עּו לְקֹלֶָך ּובָאתָ אַ ּתָ ה וְזִקְ נֵי י ִׂשְ ָראֵ ל אֶ ל מֶ לְֶך מִ צ ְַרי ִם ו ַאֲ מַ ְרּתֶ ם אֵ לָיו י ְקֹו ָק אֱ ֹלהֵ י הָ עִ ב ְִרּיִים
נִקְ ָרה עָ לֵינּו ו ְעַ ּתָ ה נֵ ֲלכָה ּנָא ּדֶ ֶרְך ׁשְ ֹלׁשֶ ת י ָמִ ים ּבַּמִ דְ ּבָר וְנִ ְזּבְחָ ה לַיקֹו ָק אֱ ֹלהֵ ינּו.
כלומר – כל בני ישראל שומעים לקולו .אז מדוע הוא שאל – והן לא יאמינו? ורש"י אומר – הרי הם
מכירים את הסימן של פקד פקדתי ,כי כבר יעקב אמר זאת ,ועכשיו יש סימן .אבל אם יש סימן ,אז
למה ישאלו מה שמו?
ומשה צריך לבוא אל פרעה .אבל בסוף הוא לא יבוא לבד אלא עם אהרן .אבל עם פרעה יהיה קצת
בעיות:
)יט( ו ַאֲ נִי י ָדַ עְ ּתִ י ּכִי ֹלא י ִּתֵ ן אֶתְ כֶם מֶ לְֶך מִ צ ְַרי ִם לַהֲ ֹלְך ו ְֹלא ְּבי ָד חֲ זָקָ ה) :כ( ו ְׁשָ לַחְ ּתִ י אֶ ת י ָדִ י
ו ְהִ ּכֵיתִ י אֶ ת מִ צ ְַרי ִם ּבְכ ֹל נִפְ לְא ֹתַ י אֲ ׁשֶ ר אֶ עֱ ׂשֶ ה ּבְקִ ְרּבֹו ו ְַאחֲ ֵרי כֵן י ְׁשַ ּלַח אֶ תְ כֶם.
ואז דבר חדש ,שלא מובן מה הקשר שלו? ומה החשיבות שלו דווקא בסנה?
)כא( וְנָתַ ּתִ י אֶ ת חֵ ן הָ עָ ם הַ ּזֶה ּבְעֵ ינֵי מִ צ ְָרי ִם ו ְהָ י ָה ּכִי תֵ לֵכּון ֹלא תֵ לְכּו ֵריקָ ם) :כב( ו ְׁשָ אֲ לָה אִ ּׁשָ ה
מִ ּׁשְ ֶכנְּתָ ּה ּומִ ּג ַָרת ּבֵיתָ ּה ְּכלֵי כֶסֶ ף ּו ְכלֵי זָהָ ב ּוׂשְ מָ ֹלת ו ְׂשַ מְ ּתֶ ם עַ ל ְּבנֵיכֶם ו ְעַ ל ּבְנ ֹתֵ יכֶם וְנִ ַּצלְּתֶ ם אֶ ת
מִ צ ְָרי ִם:
עד כאן שלושה פרטים .1 . :מי אנכי .2 .מה שמו .3 .ושאלו כלי כסף וכו'.
שיחה ג':
)א( וַּיַעַ ן מ ֹׁשֶ ה וַּי ֹאמֶ ר ו ְהֵ ן ֹלא י ַאֲ מִ ינּו לִי ו ְֹלא י ִׁשְ מְ עּו ּבְקֹלִי ּכִי י ֹאמְ רּו ֹלא נ ְִרָאה אֵ לֶיָך י ְקֹו ָק:
למה הוא שואל זאת שוב ,הרי לפני רגע הוא אמר שהוא יגיד להם פקד פקדתי ,והן יאמינו.
)ב( וַּי ֹאמֶ ר אֵ לָיו י ְקֹו ָק מזה מַ ה ּזֶה ְבי ָדֶ ָך וַּי ֹאמֶ ר מַ ּטֶ ה:
מהיכן יש לו מטה? כי הוא רועה .כנראה שפסוק' א' של הפרק הקודם כן חשוב לנו.
ַארצָה וַי ְהִ י ְלנָחָ ׁש וַּיָנָס מ ֹׁשֶ ה מִ ּפָ נָיו) :ד( וַּי ֹאמֶ ר י ְקֹו ָק אֶ ל
ַארצָה וַּיַׁשְ ִלכֵהּו ְ
)ג( וַּי ֹאמֶ ר הַ ׁשְ לִיכֵהּו ְ
מ ֹׁשֶ ה ׁשְ לַח י ָדְ ָך ו ֶאֱ ח ֹז ִּב ְזנָבֹו וַּיִׁשְ לַח י ָדֹו וַּיַחֲ זֶק ּבֹו וַי ְהִ י לְמַ ּטֶ ה ְּבכַּפֹו) :ה( לְמַ עַ ן י ַאֲ מִ ינּו ּכִי נ ְִרָאה
אֵ לֶיָך י ְקֹו ָק אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֹתָ ם אֱ ֹלהֵ י ַאב ְָרהָ ם אֱ ֹלהֵ י יִצְחָ ק ו ֵאֹלהֵ י י ַעֲ ק ֹב) :ו( וַּי ֹאמֶ ר י ְקֹו ָק לֹו עֹוד הָ בֵא נָא
י ָדְ ָך ּבְחֵ יקֶ ָך וַּיָבֵא י ָדֹו ּבְחֵ יקֹו וַּיֹוצִאָ ּה ו ְהִ ּנֵה י ָדֹו מְ צ ַֹרעַ ת ּכַּׁשָ לֶג) :ז( וַּי ֹאמֶ ר הָ ׁשֵ ב י ָדְ ָך אֶ ל חֵ יקֶ ָך וַּיָׁשֶ ב
י ָדֹו אֶ ל חֵ יקֹו וַּיֹוצִאָ ּה מֵ חֵ יקֹו ו ְהִ ּנֵה ׁשָ בָה ִּכבְׂשָ רֹו) :ח( ו ְהָ י ָה אִ ם ֹלא י ַאֲ מִ ינּו לְָך ו ְֹלא י ִׁשְ מְ עּו לְק ֹל
הָ א ֹת הָ ִראׁשֹון ו ְהֶ אֱ מִ ינּו לְק ֹל הָ א ֹת הָ ַאחֲ רֹון.
כולם יודעים שהיד המצורעת היא סימן ללשון הרע .ואז מה צריך משה לעשות – אות .אבל הרי לא
מופיע שהוא עשה זאת? וגם לא מופיע שהוא עמד לפני עם ישראל וזרק מטה .לכן אומר רש"י:
והאמינו לקל האת האחרון  -משתאמר להם בשבילכם לקיתי על שספרתי עליכם לשון הרע
יאמינו לך ,שכבר למדו בכך שהמזדווגין להרע להם לוקים בנגעים ,כגון פרעה ואבימלך
בשביל שרה:
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אם משה רוצה שיאמינו לו ,הוא צריך להגיד להם שהוא נענש על זה שהוא סיפר עליהם לשו
הרע.
)ט( ו ְהָ י ָה אִ ם ֹלא י ַאֲ מִ ינּו ּגַם לִׁשְ נֵי הָ א ֹתֹות הָ אֵ ּלֶה ו ְֹלא י ִׁשְ מְ עּון לְקֹלֶָך וְלָקַ חְ ּתָ מִ ּמֵ ימֵ י הַ י ְא ֹר ו ְׁשָ פַ כְּתָ
הַ ּיַּבָׁשָ ה ו ְהָ יּו הַ ּמַ י ִם אֲ ׁשֶ ר ּתִ ּקַ ח מִ ן הַ י ְא ֹר ו ְהָ יּו לְדָ ם ַּבּיַּבָׁשֶ ת:
אנו לא רואים את האותות בפועל ,ואולי כן ,אבל הכול נאמר למשה בסנה.
שיחה ד':
)י( וַּי ֹאמֶ ר מ ֹׁשֶ ה אֶ ל י ְקֹו ָק ּבִי אֲ דֹנָי ֹלא אִ יׁש ּדְ ב ִָרים ָאנֹכִי ּגַם מִ ּתְ מֹול ּגַם מִ ּׁשִ לְׁש ֹם ּגַם מֵ ָאז ּדַ ּב ְֶרָך
אֶ ל עַ בְּדֶ ָך ּכִי ְכבַד ּפֶ ה ּו ְכבַד לָׁשֹון ָאנֹכִי) :יא( וַּי ֹאמֶ ר י ְקֹו ָק אֵ לָיו מִ י ׂשָ ם ּפֶ ה לָָאדָ ם אֹו מִ י י ָׂשּום אִ ּלֵם
אֹו חֵ ֵרׁש אֹו פִ ּקֵ חַ אֹו עִ ּוֵר הֲ ֹלא ָאנֹכִי י ְקֹו ָק:
אגב ,התופעה של 'אנכי' -חוזרת כל הזמן.
על פסוק י' אומר רש"י:
גם מתמול וגו'  -למדנו שכל שבעה ימים היה הקדוש ברוך הוא מפתה את משה בסנה לילך
בשליחותו מתמול שלשום מאז דברך הרי שלשה ,ושלשה גמין רבויין הם ,הרי ששה ,והוא
היה עומד ביום השביעי כשאמר לו זאת עוד )להלן פסוק יג( שלח נא ביד תשלח ,עד שחרה
בו וקבל עליו.
בפשטות הכוונה של פסוק יא' -היא שהקב"ה שם את הפה לאדם ולכן הוא קובע .אבל הפסוק לא
מובן .כי פה ואלם הם הפכים .אבל אלם זה לא ההפך מחרש? אלו שתי מומים .אבל פקח ועיוור – הם
שני הפכים .אז לא מובן?
רש"י מסביר בכלל אחרת:
מי שם פה וגו'  -מי למדך לדבר כשהיית נדון לפני פרעה על המצרי :או מי ישום אלם  -מי
עשה פרעה אלם שלא נתאמץ במצות הריגתך ,ואת משרתיו חרשים ,שלא שמעו בצוותו
עליך ,ולאספקלטורין ההורגים מי עשאם עורים ,שלא ראו כשברחת מן הבימה ונמלטת:
כלומר הקב"ה ,לא מדבר באופן כללי ,אלא על משה בפרט .הקב"ה אומר למשה – מי שם פה לך
לדבר עם פרעה ,שאתה ברחת בגלל שהרגת את המצרי .אז אם הסתדרת עם הפה כבר בעבר ,ואני
עזרתי לך ,אז אני יכול לעזור לך תמיד ,אז מה אתה שואל?
)יב( ו ְעַ ּתָ ה לְֵך ו ְָאנֹכִי אֶ הְ י ֶה עִ ם ּפִ יָך ו ֵ
ְהֹוריתִ יָך אֲ ׁשֶ ר ּתְ דַ ּבֵר:
שיחה ה':
)יג( וַּי ֹאמֶ ר ּבִי אֲ דֹנָי ׁשְ לַח נָא ְּבי ַד ּתִ ׁשְ לָח) :יד( וַּיִחַ ר ַאף י ְקֹו ָק ּבְמ ֹׁשֶ ה וַּי ֹאמֶ ר הֲ ֹלא ַאהֲ רֹן ָאחִ יָך
הַ ֵּלו ִי י ָדַ עְ ּתִ י ּכִי דַ ּבֵר י ְדַ ּבֵר הּוא וְגַם הִ ּנֵה הּוא יֹצֵא לִקְ ָראתֶ ָך ו ְָראֲ ָך ו ְׂשָ מַ ח ְּבלִּבֹו) :טו( ו ְדִ ּב ְַרּתָ אֵ לָיו
ו ְׂשַ מְ ּתָ אֶ ת הַ ּדְ ב ִָרים ְּב ִפיו ו ְָאנֹכִי אֶ הְ י ֶה עִ ם ּפִ יָך ו ְעִ ם ִּפיהּו ו ֵ
ְהֹוריתִ י אֶ תְ כֶם אֵ ת אֲ ׁשֶ ר ּתַ עֲ ׂשּון) :טז(
ו ְדִ ּבֶר הּוא לְָך אֶ ל הָ עָ ם ו ְהָ י ָה הּוא י ִהְ י ֶה ּלְָך לְפֶ ה ו ְאַ ּתָ ה ּתִ הְ י ֶה ּלֹו לֵאֹלהִ ים) :יז( ו ְאֶ ת הַ ּמַ ּטֶ ה הַ ּזֶה
ּתִ ּקַ ח ְּבי ָדֶ ָך אֲ ׁשֶ ר ּתַ עֲ ׂשֶ ה ּבֹו אֶ ת הָ א ֹת ֹת. :
לא מובן בכל המעמד מה הוא רוצה .כל פעם משה משנה את הטענה שלו ,ולא מובן מה הוא רוצה?
לא מובן כל המגמה שלו .ובכלל ,הרי הקב"ה שולח אותו והוא אומר לו "שלח נא ביד תשלח".
והרי לי אפילו לא צריך להסביר מי שם פה לאדם ,אז למשה רבנו צריך להסביר לו את זה?
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ואם הוא רוצה את אהרן ,אז למה מההתחלה הוא לא אמר זאת? אלא רש"י שהזכרנו קודם בפסוק י'
– ממשיך ואומר:
וכל זה ,שלא היה רוצה ליטול גדולה על אהרן אחיו שהיה גדול הימנו ונביא היה ,שנאמר
)שמואל א ב כז( הנגלה נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים ,הוא אהרן .וכן ביחזקאל )כ
ה( ואודע להם בארץ מצרים וגו') ,שם ז( ואומר אליהם איש שקוצי עיניו השליכו ,ואותה
נבואה לאהרן נאמרה:
אין לו ראיה בכל השנים הללו שהקב"ה נגלה אל משה ,אבל לאהרן כן .כי כשהקב"ה נגלה לעלי ע"י
שמואל – אז הוא אומר" -הנגלה נגליתי לבית אביך" - ,ובית אביך של עלי -זה אהרן הכהן.
ואז בפסוק הבא:
)יח( וַּיֵלְֶך מ ֹׁשֶ ה וַּיָׁשָ ב אֶ ל י ֶתֶ ר ח ֹתְ נֹו וַּי ֹאמֶ ר לֹו אֵ ֲלכָה ּנָא ו ְאָ ׁשּובָה אֶ ל ַאחַ י אֲ ׁשֶ ר ּבְמִ צ ְַרי ִם ו ְאֶ ְראֶ ה
הַ עֹודָ ם חַ ּיִים וַּי ֹאמֶ ר י ִתְ רֹו לְמ ֹׁשֶ ה לְֵך לְׁשָ לֹום:
ובפסוק כז':
)כז( וַּי ֹאמֶ ר י ְקֹו ָק אֶ ל ַאהֲ רֹן לְֵך לִקְ ַראת מ ֹׁשֶ ה הַ ּמִ דְ ּב ָָרה וַּיֵלְֶך וַּיִפְ ּגְׁשֵ הּו ּבְהַ ר הָ אֱ ֹלהִ ים וַּיִּׁשַ ק לֹו:
)כח( וַּיַּגֵד מ ֹׁשֶ ה לְַאהֲ רֹן אֵ ת ּכָל ּדִ ב ְֵרי י ְקֹו ָק אֲ ׁשֶ ר ׁשְ לָחֹו ו ְאֵ ת ּכָל הָ א ֹת ֹת אֲ ׁשֶ ר ִצּוָהּו) :כט( וַּיֵלֶ ְך
מ ֹׁשֶ ה ו ְַאהֲ רֹן וַּיַַאסְ פּו אֶ ת ּכָל זִקְ נֵי ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל) :ל( וַי ְַדּבֵר ַאהֲ רֹן אֵ ת ּכָל הַ ּדְ ב ִָרים אֲ ׁשֶ ר ּדִ ּבֶר י ְקֹו ָק
אֶ ל מ ֹׁשֶ ה וַּיַעַ ׂש הָ א ֹת ֹת לְעֵ ינֵי הָ עָ ם) :לא( וַּיַאֲ מֵ ן הָ עָ ם וַּיִׁשְ מְ עּו ּכִי פָ קַ ד י ְקֹו ָק אֶ ת ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל וְכִי
ָרָאה אֶ ת עָ נְי ָם וַּיִּקְ דּו וַּיִׁשְ ּתַ חֲ וּו.
לא משה מדבר עם הזקנים ,אלא אהרן -כי כך היה הסיכום שהוא יהיה לפה.
בסיכום מעמד הסנה -משה ואהרן פועלים ביחד .אהרן הוא לא רק הדובר ,אבל גם אהרן עושה
אותות.
והעם מאמין! אגב ,בלי לשאול מה שמו! וכן כמו שרש"י אמר – בגלל ששמעו שפקד פקדתי – וזה
הסימן.
ופרשת שמות מסיימת בדברים הקשים
)כא( וַּי ֹאמְ רּו אֲ לֵהֶ ם י ֵֶרא י ְקֹו ָק עֲ לֵיכֶם ו ְי ִׁשְ ּפ ֹט אֲ ׁשֶ ר הִ בְאַ ׁשְ ּתֶ ם אֶ ת ֵריחֵ נּו ּבְעֵ ינֵי פַ ְרע ֹה ּובְעֵ ינֵי
עֲ בָדָ יו לָתֶ ת חֶ ֶרב ְּבי ָדָ ם לְהָ ְרגֵנּו) :כב( וַּיָׁשָ ב מ ֹׁשֶ ה אֶ ל י ְקֹו ָק וַּי ֹאמַ ר אֲ דֹנָי לָמָ ה הֲ ֵרע ֹתָ ה לָעָ ם הַ ּזֶה
לָּמָ ה ּזֶה ׁשְ לַחְ ּתָ נִי) :כג( ּומֵ ָאז ּבָאתִ י אֶ ל ּפַ ְרע ֹה לְדַ ּבֵר ּב◌ִ ׁשְ מֶ ָך הֵ ַרע לָעָ ם הַ ּזֶה ו ְהַ ּצֵל ֹלא הִ ַּצלְּתָ
אֶ ת עַ ּמֶ ָך:
שוב ,משה מזכיר את השם של הקב"ה .ומה הקב"ה עונה:
)א( וַּי ֹאמֶ ר י ְקֹו ָק אֶ ל מ ֹׁשֶ ה עַ ּתָ ה תִ ְראֶ ה אֲ ׁשֶ ר אֶ עֱ ׂשֶ ה ְל ַפ ְרע ֹה ּכִי ְבי ָד חֲ זָקָ ה י ְׁשַ ּלְחֵ ם ּו ְבי ָד חֲ זָקָ ה יְג ְָרׁשֵ ם
ַארצֹו :ס )ב( וַי ְדַ ּבֵר אֱ ֹלהִ ים אֶ ל מ ֹׁשֶ ה וַּי ֹאמֶ ר אֵ לָיו אֲ נִי י ְקֹו ָק) :ג( ו ָאֵ ָרא אֶ ל ַאב ְָרהָ ם אֶ ל יִצְחָ ק ו ְאֶ ל י ַעֲ ק ֹב
מֵ ְ
ּבְאֵ ל ׁשַ ּדָ י ּוׁשְ מִ י י ְקֹו ָק ֹלא נֹודַ עְ ּתִ י לָהֶ ם) :ד( וְגַם הֲ קִ מ ֹתִ י אֶ ת ּב ְִריתִ י אִ ּתָ ם לָתֵ ת לָהֶ ם אֶ ת אֶ ֶרץ ְּכנָעַ ן אֵ ת
אֶ ֶרץ מְ ג ֵֻריהֶ ם אֲ ׁשֶ ר ּגָרּו בָּה) :ה( וְגַם אֲ נִי ׁשָ מַ עְ ּתִ י אֶ ת נַאֲ קַ ת ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל אֲ ׁשֶ ר מִ צ ְַרי ִם מַ עֲ בִדִ ים א ֹתָ ם
ו ָאֶ זְּכ ֹר אֶ ת ּב ְִריתִ י) :ו( ָלכֵן אֱ מ ֹר ִל ְבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל אֲ נִי י ְקֹו ָק ו ְהֹוצֵאתִ י אֶ תְ כֶם מִ ּתַ חַ ת סִ בְֹלת מִ צ ְַרי ִם ו ְהִ ַּצלְּתִ י
אֶ תְ כֶם מֵ עֲ ב ֹדָ תָ ם וְגַָאלְּתִ י אֶ תְ כֶם ִּבזְרֹועַ נְטּוי ָה ּובִׁשְ פָ טִ ים ּגְדֹלִים) :ז( וְלָקַ חְ ּתִ י אֶ תְ כֶם לִי לְעָ ם ו ְהָ י ִיתִ י ָלכֶם
לֵאֹלהִ ים ו ִידַ עְ ּתֶ ם ּכִי אֲ נִי י ְקֹו ָק אֱ ֹלהֵ יכֶם הַ ּמֹוצִיא אֶ תְ כֶם מִ ּתַ חַ ת סִ בְלֹות מִ צ ְָרי ִם) :ח( ו ְהֵ בֵאתִ י אֶ תְ כֶם אֶ ל
מֹורׁשָ ה אֲ נִי י ְקֹו ָק) :ט(
ָארץ אֲ ׁשֶ ר נָׂשָ אתִ י אֶ ת י ָדִ י לָתֵ ת א ֹתָ ּה לְַאב ְָרהָ ם ְליִצְחָ ק ּו ְלי ַעֲ ק ֹב וְנָתַ ּתִ י א ֹתָ ּה ָלכֶם ָ
הָ ֶ
וַי ְדַ ּבֵר מ ֹׁשֶ ה ּכֵן אֶ ל ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל ו ְֹלא ׁשָ מְ עּו אֶ ל מ ֹׁשֶ ה מִ ּקֹצֶר רּוחַ ּומֵ עֲ ב ֹדָ ה קָ ׁשָ ה:
אז כנראה שכן יש חשיבות לשם של הקב"ה.
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הקב"ה נגלה אל משה ורוצה למנות אותו להוציא את בני ישראל ממצרים .למשה יש שתי שאלות
עיקריות .השאלה הראשונה היא השאלה שתישאל גם על ידי עם ישראל במעמד הר סיני .משה שואל
'מי אנכי' ,ובעומק הכוונה היא – 'ריבונו של עולם – מי הוריד את עמ"י למצרים? אתה! עם ישראל ירד
למצרים כי אתה הורדת אותו – ולכן אתה צריך להעלות אותו –ולא אני!אגב ,הוא צודק -ולכן בסוף –
"אני ולא מלאך ,אני ולא שרף ,אני ולא שליח ,אני ה' ,אני הוא ולא אחר!.השאלה הראשונה היא –
שמשה אומר שכדי לעמוד מול הרוע שבעולם ,ולמגר את מציאות הרוע של פרעה -זה כבר לא עניין
של בשר ודם.
השאלה השניה היא – האם זכו ישראל לצאת ממצרים? בעומק הכוונה – היא לא לשון הרע על עם
ישראל .כי הרי אם היו באים אל היהודי הפשוט ואומרים לו להציל יהודי אחר מצרה – הוא היה שואל
– מדוע הוא זוכה? איזו שאלה זו ,הרי הקב"ה אומר לך להציל יהודי אז מה אתה שואל?
לא לזה כוונת שאלת משה .אלא משה אומר – שימים רבים עברו מאז שאני לא הייתי פה .כבר
שנולדתי הייתי ביאור ,וכבר שמונים שנה – אנו נמצרים לאחר הגזירה של "כל הבן הילוד"  .אז מה
קרה פתאום? מה השתנה? הוא ישאל את השאלה הזו הכי חריף – בסוף הפרשה" – .למה הרעתה
לעם הזה? ומאז באתי לדבר אל פרעה בשמך הרע לעם הזה?'.
הרי אם הגאולה היא המגמה ,והכול זה דרך משה ,אז מדוע משה שואל שאלות?
אלא ההסבר הוא שיש כאן זיכוך שבן אדם לא יכול להבין אותו ,ולכן משה אומר לקב"ה – שהוא יוציא
אותם .וזה מה שבני ישראל יאמרו במן תורה" -רצוננו לראות את מלכנו" .אבל הקב"ה לא יסכים ויגיד
– "בעבור ישמע העם בדברי עמך".
הטענה הראשונה של משה -שהגאולה ממצרים צריכה להיות אלוקית .וגם בני ישראל מצד עצמם לא
יכולים .מול המציאות הפרעונית בעולם – חייבים את "אני ה' – אני ולא אחר".
אז מה הקב"ה עונה לו? אתה צודק ולא צודק .הקב"ה אומר לו שזה צריך להיות דווקא בשר ודם .אבל
למה דווקא משה? כי אהיה עמך .העומק של הדברים – הוא שבאמת אתה לא חשוב לדבר עם
מלכים ,ואתה לא תוכל לעמוד לפני פרעה ,ואתה לא תוכל לדבר ,אלא המדרגה שלך – היא שאתה
תעמוד לפני פרעה -זה לא אתה – אלא אתה צינור מוחלט –אין אותך – זה אני .הכול אלוקות .משה
הוא הביטול הכי גמור.
לכן צריך "של נעלך" .המקום שעמד עליו משה הוא לא אדמת קודש .הר סיני יהיה אדמת קודש –רק
במעמד הר סיני .אחרי מתן תורה -הצאן והבקר כן ירעו.
של נעלך .יש ראש ושינים ופנים ולב ויש רגליים .הראש עוסק בהשגות גדולות ,אבל הרגליים אחוזות
בקרקע באדמה .אני לובש נעליים כי זה הביטוי של האדם – שהוא נעלה מבעלי החיים שלא נועלים
נעליים .אבל הוא גם נועל את עצמו .ובזה הוא גם מתעלה מהאדמה .הוא נועל את נעליו – ולכן אתה
לא נאחז בקליפות מלמטה .הקב"ה אומר למשה -של נעלך ,כי אתה לא נמצא כאן למטה .אצלך אין
חילוק בין הרגליים לבין הראש -לכן המקום שאתה עומד עליו אדמת קודש ,שאתה עושה אותו קדוש.
"ויאמר הנני" .אומרים חז"ל במדרש -שגם אצל אברהם וגם אצל יעקב ,אבל רק אצל משה אין פסק
מפריד באמצע" .ויאמר משה משה" – אין הפרדה .ואומרים חז"ל – יש אברהם של למטה ,יש למעלה
– ולכן יש פסק .אבל אצל משה – אין הבדל בין משה של למטה למשה של למטה.
סנה בוער -דווקא בחורב .דווקא במקום בו היובש שורף .כל סנה בוער צריך להתאכל .אבל הסנה לא
מתאכל .האש היא גם האש מלמטה ,והיא גם האש של הרוע והגלויות  .וחז"ל לומדים כאן  4פעמים
שכתוב הסנה -כנגד  4גלויות .אבל אומר רבנו בחיי –שיש כאן גם אש מלמעלה ,האש האלוקית,
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שהמקום הראשונה בו יקריבו קורבנות ותרד אש מלמעלה – זה המקום הזה .אש מלמעלה – לתוך
הסנה – שאומרת שיש אש בכל ,אבל בכל דבר יש אינסוף .הסנה הזה לא כלה .המעטפת אולי כלה,
אבל הנקודה הפנימית – אינה כלה -כי היא אלוקות.
"משה קיבל תורה מסיני" .אבל הוא לא קיבל מסיני ,אז למה לא כתוב בסיני? כי לא חשוב המקום.
אלא חשוב – האופן .חשוב הביטול כמו הר סיני .משנה א' של מסכת אבות – היא להיות משה .משה
קיבל תורה מהאש ,מהקוצים ,מהאבנים ,מהשל נעלך .את זה הוא מסר ליהושע -את הביטול .ולכן רק
לו נאמר "של נעלך" .ושם זה היה ביריחו,
אז מה זכו ישראל? הקב"ה אומר למשה -שהוא הולך לקחת את העם לאחר הזיכוך של מצרים –
לראות את הסנה .את מה שהוא רואה עכשיו בסנה ,כולם יראו אש בוערת בהר .כולם יראו מראה אש
אוכלת ,והר בוער.
לאדם שרואה הר בוער -הוא לא יבין למה הוא צריך את משה כצינור? הוא יחשוב שהוא אינסופי.
לצאת ממצרים –זה כל יום ויום .אבל בשביל זה צריך משה – בסנה!
במסכת אבות – זה כל החכמים שהם הניצוצות של בחינת משה .בכל דור יש מושה שמושה את הדור
מההגיון הטבעי של סנה בוער שמתאכל כמו כל סנה אחר ,ומושה אותנו להבנה שיש סנה בוער
שאייננו אוכל .זאת ההקדמה למסכת אבות .את כל המשייה הזה כל אחד העביר לדור הבא אחריו.
וזה שושלת המסירה.
ולגבי מה שמו? התשובה היא יקוק – מידת הרחמים .אבל אומר הרבי )בהתוועדויות( – שהשאלה
היא לא מה שמו ,אלא שם זה צורת הנהגה .הם ישאלו אותו באיזה שם –אפשר להסביר את עשרות
שנות השואה הללו? באיזה שם אפשר להסביר? והקב"ה עונה – "אהיה אשר אהייה" – פירוש – עמו
אנכי בצרה .תגיד להם – שבאותה שעה שהם היו נרדים בפרך – גם אני הייתי שם .תגיד להם –
שבמקום הכי נמוך שיהודי נמצא -הקב"ה נמצא איתך שם .וזה הדבר היחיד שלכן אתה תבין –
שמהמקום הכי נמוך – אתה תצא לעלייה שהיא אלוקית.
לכן אומר לו משה -שההופעה של מידת הרחמים – נעלמת .לכן אומר לו הקב"ה -ושמי ה' לא נודעתי
להם –הוא באמת נעלם .וצריך לחפש אותה .מידת הרחמים אינה מופיעה בנגלה .אז מה כן יש? יש
זכרי – שם אדנות .והקב"ה הוא האדון שאחראי לעבדיו.
ראיתם פעם ספר שאת המילה המרכזית בו אי אפשר לקרא? זה התפקיד שלנו לזכור שמידת
הרחמים נעלמת ולא תמיד נראה אותה .ראיתם פעם מישהו שיש לו שם אבל לא כדי שיקראו לו? כן,
אלא כדי שנדע שהוא נעלם .יש מידת הרחמים בעולם ,והיא תופיע ,כי הקב"ה נמצא ביחד אתנו.
אל תגיד להם שאני נמצא איתם מלמעלה ,אלא אני נמצא למטה ביחד איתם ,ושכינה בגלות כפשוטו.
והקב"ה הוא זה שיוציא אותנו באמת ,אבל דרך משה – הצינור ,הבטל.
והכול ילך למצב שהשכנים ירצו להוציא אותנו .זה השכנה ומגרת ביתה ,זה חן העם הזה שיהיה בעיני
מצרים .זה המצב שאז יהיה אפשר לצאת.
התפקיד הוא לא רק לגאול את העם מלמעלה ,אלא צריך להכין את הכלים מלמטה -צריך למשות את
כולם מלמטה .ואז אומר משה רבנו – שבבני אדם שאני מכיר זה לא קיים ,לכן אומר לו הקב"ה – את
הנחש ואת הצרעת .כי למשה יש כוח למשות את הכול .כל יהודי הוא אינסוף ,הוא אלוקות .ואז משה
בא וטוען – ומבין שצריך מישהו שמאמין עד הסוף באלוקות למטה ,ויכול להגיע עד למטה להרים,
אבל אני מכיר רק את אהרן – כזה ,וזה לא אני.
חלק א' -זה אתה ,ולא אני.
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חלק ב' -העניו יודע את מעלתו ,אבל הוא אומר ,שאני כבד פה -התקשורת שלי היא כזאת שלא ישמעו
– לכן צריך את אהרן .הוא הנביא ,והוא אוהב השלום ורודף השלום ,הוא אוהב הבריות והוא המקרב
אל התורה -הוא צריך להרים .והקב"ה אומר לו – מי שם פה לאדם?! לכן אומר הקב"ה – מלכתחילה
הוא ראוי ,וצכן אתה צודק -והוא יהיה לפה ואתה לאלוקים .ומעתה אין משה ואהרן  -פרק ו' פסוק כו':
"הוא אהרן ומשה" .שמעתם עברית? '
'רצון שכני סנה' -הרצון של הקב"ה בסנה ,הוא הופעת האלוקות ,וזה רק באחדות .ורק פעם אחת
ויחידה יחזור משה רבנו ויזכיר את הסנה -בסוף ספר דברים – בברכת משה ליוסף:
"ורצון שכני סנה" .הרצון של הקב"ה הוא להיות שוכן ,דווקא במי שהוא עושה סנה .הרצון שלו להשכין
שכינה בתוך הסנה .זה יוסף וזאת הפעם היחידה בה יוזכר הסנה.
כל חמשת חלקי השיחה הם מסביב לאותה נקודה .משה לא יחזור וידבר על היותו כבד פה ,אלא על
ערל שפתיים .ורש"י אומר  -כמו ערלה –אטום שפתיים .ואת הדיבור כבר החלטנו להעביר לאהרן.
הוא לא טוען שוב – שהוא כבר פה ,אלא שהוא אטום.
עשיו אפשר לצוות – "להוציא את בני ישראל מארץ מצרים" .מעמד הסנה הוא המעמד בו מתגלה –
שאני ה' – אני ולא אחר .משה מופיע את הגאולה ע"י כלים של בשר ודם ,ואז אהרן מצטרף כי הם
אחד .וזה מהלך אחד – שהכול הוא בסנה .משה רועה צאן יתרו ,מגיע לחורב ,ועם המטה של הרועים
– הם החיבור אל המציאות – אל הלמטה – הוא יוציא את ישראל .מכאן הוא ייקרא -מ'רועה צאן יתרו'
ל'רעיה מהימנא'.
שנזכה להיות בבחינת משה ,ולצאת כל אחד מהמצרים שלו בכל שעה ולגאולה שלימה במהרה
בימינו.
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