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ְכנ  ּוְרצ   הי ְסנ  ֹון שֹׁ
תוך שאלה  ,על מעמד הסנההפעם אני מבקש לעבור בנחת 

ולגלות בו הבנות מחודשות, לגביו, של שורת שאלות יסודיות 

שמות ועד לסוף  'הוא היסוד של כל התורה כולה מפרכי 

 התורה.

הזכרנו בשיעור קודם שהפעם הבאה והיחידה בכל התורה 

עוד שהמילה 'סנה' תוזכר תהיה בפרשת וזאת הברכה, ב

  -למעלה מארבעים שנה, בברכת משה לשבטי יוסף 

י ְסֶנֶ֑ה ְֹכִנִ֖ ּה ּוְר֥צֹון ש  ֶרץ ּוְמֹלא ָ֔ ֶגד ֶאֶ֚  ל"ג, ט"ז( ם)דברי  ...ּוִמּמֶֶּ֗

ארבעים שנה שומר משה רבנו את התואר הזה של ההר 

יחידה כדי לתאר את הקב"ה, הוא וומשתמש בו פעם אחת 

את עצמותיו 'שכני סנה'. תואר פלאי שנשמר ליוסף, אשר 

יוסף ל ו משך ארבעים שנות הנדודים במדבר,לוקח משה אית

יוצאים ממצרים ומקבלים כוחות שבזכותו אנו שהיה במצרים ו

 לשנות הגלות.

 לא רלוונטיויכוח 

שלא תמיד אנחנו  פשוטות מאד ,שאלותנתחיל ברשימת 

חושבים עליהן מספיק. הקב"ה מתגלה למשה רבנו במעמד 

ישראל ממצרים. אם הסנה ומבקש ממנו שילך ויוציא את עם 

יש מישהו שיודע מיהם ישראל שנמצאים בשעבוד מצרים הרי 

זה משה, שבעצמו שכב בתיבה ביאור לפני כשמונים שנה, גדל 

בבית פרעה וראה את כל הרוע המתוכנן לעם ישראל. הוא כבר 

מבוקש על האיש המצרי שהרג. מוגדר ככשישים שנה 

להציל  לכאורה, כל יהודי שהקב"ה מתגלה אליו ושולח אותו

עשרה יהודים שנמצאים באיזשהו מקום בסכנת חיים, חייב 

לעזוב הכל וללכת למלא את השליחות, להציל נפשות יהודיות, 

אז מה הדיונים האלה של משה שמתווכח עם הקב"ה במשך 

שבעה ימים האם ללכת או לא ומי ילך ומתי? אגב, השאלות 

בכלל לא  נראותהיחידות שהוא שואל את הקב"ה שם 

  -טיות. למשל הוא שואל רלוונ

֘א ֶאל ... י ב  ֹנִכִ֣ ָֽ ה א  ל   ִהּנ ֵּ֨ א  ר  י ִיש ְ ִ֣ נ  ְמרוּ  ...ּבְ ָֽ י ַמה ְוא  ֥ה  ִלִ֣ ֹו מ  מָ֔ ְ ש ּ

ם ֶהָֽ  )שמות ג', י"ג( .ֹאַמִ֖ר ֲאל 

אמינו אבל הם לא ישאלו אותו את זה אף פעם. הוא טוען שלא י

  -אומר ולו 

֙ן ֹלא... י ְוה  ֹקִלֶ֑ ּו ּבְ ְמעִ֖ א ִיש ְ י ְולֹ֥ ינּו ִלָ֔ ֲאִמִ֣ ָֽ  )שם ד', א'( ...יַ

לא רק שהם ישר יאמינו אלא כשבפועל  -והוא מבקש אותות 

 שתחוו. קדו וההם גם 

 -שאלה שניה. את הפסוק 

֙ה ֶאל אֶמר ֹמש ֶ ְך ֶאל ַוּיֹֹּ֤ ִ֖ ל  ֥י א  ִכי ּכִ ֹנָ֔ י א  ים ִמִ֣ ֱאֹלִהָ֔ ִ֣ ה ְוִכ֥י פַּ  ה  ְרֹעֶ֑

יא ֶאת ִים אֹוִצִ֛ ָֽ ְצר  ִ֖ל ִמּמִ א  ר  י ִיש ְ ֥ נ   )שם ג', י"א( .ּבְ

 -רש"י מחלק לשתי שאלות 

וכי אוציא את . מה אני חשוב לדבר עם המלכים. מי אנכי

. ואף אם חשוב אני, מה זכו ישראל שתעשה בני ישראל

 להם נס ואוציאם ממצרים.

הרי  ה הוא שואל.לגבי השאלה הראשונה של משה, לא ברור מ

אם יש מישהו שמתאים לדבר עם פרעה זה הוא, זה שגדל אצל 

הקב"ה מצווה אותך לזה. ולגבי  -פרעה בבית! ומעבר לזה 

באים ואומרים לך להציל יהודים ממיתה  -השאלה השניה שלו 

אז אתה מתחיל לברר אם הם שמרו שבת, הקפידו על כשרות 

ו משה רבנו שאומר זה אותואו הניחו תפילין של רבנו תם? 

 !א העגל "מחני נא מספרך אשר כתבת"לקב"ה אחרי חט

 ?אותהוא סנה ההאם 

"בוער ואינו ש זהיך להבין כיצד מהווה הסנה, שאלה נוספת. צר

 אוכל", אות לשליחות שצריך משה לעשות. בעצם למשה יש

האחת ללכת אל פרעה והשניה  -שליחויות -שתי משימות כאן

מהווה אות  ציא את בני ישראל ממצרים. איך הסנהלהו

'כמו שאני יודע  -להליכתו לפרעה? האם הקב"ה אומר למשה 

לעשות את הנס הזה של הסנה, ככה אני יכול לשלוח אותך 

לפרעה'? כל ילד יודע שהקב"ה יכול לעשות ניסים! ואם 

גם את  -הכוונה היא שהסנה הוא אות להוציא את בני ישראל 

י מציע פירוש זה צריך להבין, איך הוא מהווה אות לכך? רש"

הסנה איננו אות לבני ישראל שהקב"ה שלחו,  -שני, מוזר מאד 

הנחש, היד  -כי לכך הוא נתן לו את שלשת האותות האחרים 

והוא לא אמר לו שהסנה הוא  -המצורעת והמים שנהפכו לדם 

האות לכך הוא יכול להוציא אותם, אז האם זהו אות למשה 

  -ע רש"י שיידע שהקב"ה הוא כל יכול? לכן מצי

... 'וזה' שתצליח בשליחותך 'לך האות' על הבטחה אחרת 

שאני מבטיחך, שכשתוציאם ממצרים תעבדון אותי על ההר 

 )רש"י שם י"ב( הזה, שתקבלו התורה עליו....

 פ"בתש אראו פר' "קש 

  :השבתאת יציזמני כניסת ו

  17:25|  16:10 -ירושלים 

 17:27|  16:25 -תל אביב 

 17:24|  16:16 -חיפה 

 17:23|  16:20  - מגדלטבריה ו

 17:28| 16:29 -באר שבע 

 

 שליט"א מרדכי אלון הרב
  לא מוגה - ע"י תלמידיםמשמיעה נכתב ונערך  



 

2 

הסנה הוא רק אות אבל הדבר העיקרי יהיה בעוד כשנה כלומר 

ממתי  -בעייתי פירוש כאשר תעמדו על הר סיני. וגם זה 

ות כהוכחה עתידית על ההווה? אם אתה רוצה לדבר מביאים א

על עוד שנה, אז בוא נדבר על עוד שנה. לא ברור בכלל איך 

 אות למשהו. משמששהוא אכן נס,  ,הסנה

וצריך להבין שהסנה שהוא מעמד ההתגלות הראשון של 

הקב"ה למשה, הוא פתיח לכל מה שיבוא אחריו, אז אולי אנחנו 

 ?מפספסים פה משהו בהבנה

 יפקודפקוד 

שאלה חמישית. הבנו שמעמד הסנה הוא הדיבור העקרוני של 

הקב"ה עם משה להוציא את בני ישראל ממצרים. הוא לא 

 -שיהיו עשר מכות  ,ומסיבות מובנות ,מפרט לו במעמד הזה

קרע, הוא גם לא ברד וכו', הוא לא מפרט שים סוף יצפרדעים, 

ם יעבדו )אלא רק שעל ההר הזה האומר לו שיהיה מעמד מתן תורה 

המשמעות הפשוטה של זה היא הקרבת קרבנות, ולא הורדת ואת האלוקים, 

  -. לעומת זאת יש פרט אחד שהוא כן אומר לו תורה מן השמיים(

י ל  ּה ּכְ ית ָ֔ ת ּב  ַרִ֣ ּה֙ ּוִמּג  ֶכְנּת  ְ ה ִמש ּ ה ִאש ּ ֹּ֤ ֲָֽאל ֵּ֨ ִ֖ב  ְוש   ה  י ז  ֥ ֶסף ּוְכל  ֶכִ֛

ם ַעל ְמּתֶֶּ֗ ת ְוש ַ ֹלֶ֑ מ  נ יֶכם֙  ּוש ְ ִ֖ם ֶאת ְוַעל ּבְ ְלּתֶ ם ְוִנּצַ יֶכָ֔ ת  ֹנִ֣ ִים ּבְ ָֽ  .ִמְצר 

 )שם ג', כ"ב(

הפרט החשוב היחיד שיש לקב"ה לומר  וזההוצריך להבין, 

במעמד הסנה למשה? נכון שיהודים נחשבים 'סוחרים' 

יותר חשוב אמת ב שאילת הכלים, ,זההפרט הגדולים, אבל 

ועוד צריך להבין  !ממתן תורה, מעשר המכות ומקריעת ים סוף?

 . אבל לא מתן תורה ארץ ישראל מוזכרת במעמד הזה -

משה ואהרן מגיעים לדבר עם בני ישראל ובאורח פלא הם לא 

  -מבקשים שום אות או מופת אלא 

ּו ֶאת ַאְספָ֔ ִ֣ ן ַוּיַ ֲהֹרֶ֑ ִ֖ה ְוַאָֽ ֶלְך ֹמש ֶ ֥ ל ַוּי  ל ּכ  ָֽ א  ר  י ִיש ְ ֥ נ  י ּבְ ִ֖ ר . ִזְקנ  ִ֣ ַוְיַדּב 

ל ת ּכ  ן א ֶ֚ ֲהֹרָ֔ ר ַאָֽ ים ֲאש ֶ ִרָ֔ ב  ֥ר  ַהּדְ ּבֶ ת  ֶאל ה'ּדִ אֹֹתִ֖ ָֽ ַעש  ה  ֥ ֶ֑ה ַוּיַ ֹמש ֶ

ם ָֽ ע  י ה  ֥ ינ  י. ְלע  ָֽ ְמ֡עּו ּכִ ש ְ ּיִ ם ַוָֽ ֶ֑ ע  ִ֖ן ה  ֲאמ  ָֽ ּיַ ד  ַוָֽ ַקֵּ֨ ל  ֶאת ה'פ  א ֶּ֗ ר  י ִיש ְ ִ֣ נ  ּבְ

֙ה ֶאת א  י ר  וּ  ְוִכֹּ֤ ּתֲַָֽחוָֽ ש ְ ָֽ ּו ַוּיִ דִ֖ ּקְ ּיִ ם ַוָֽ ְני ָ֔  ל"א(-)ד', כ"ט .ע 

לא לבקשתם וגם לא כלל את האותות אבל אמנם הוא עשה 

ראו את האותות, אלא רק שהם שמעו את  מופיע שהעם

בכלל הדברים על פקידת ישראל. חז"ל במדרש אומרים שהם 

ן. הם תמהו על 'ההוקוס לא התרשמו מהאותות שעשה אהר

  -פוקוס הזה' 

 (ג, יח שם) עשו כמו שאמר הקדוש ברוך הוא "ויאמן העם".

 לא ?יכול לא האמינו עד שראו האותות"ושמעו לקולך" 

על השמועה האמינו ולא על "וישמעו כי פקד ה'"  אלא

 )שמות רבה ה', י"ג( ...ראיית האותות

אז מה, הייתה כאן טעות בדיאגנוזה? העם האמין בלי שום 

פקפוק. הם למעלה משמונים שנה בשואה, ורמתם הרוחנית 

 -"הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה"  -ירודה 

נים, "ויקדו וישתחוו". איזו עוצמה! חז"ל ולמרות זאת הם מאמי 

אומרים שהם הלכו לשרח בת אשר ואמרו לה 'יש כאן אחד 

'מה הוא אמר  -שבא וטוען שיש גאולה', אז היא אמרה להם 

' אותות  -ענו לה שהוא עושה אותות. אמרה להם והם בדיוק?', 

זה בשביל המצרים, אנחנו לא צריכים פירוטכניקה. הוא אמר 

'הוא אמר 'פקד פקדתי'. אמרה להם  -אמרו לה  עוד משהו?',

שמי  'או! זה סימן שקיבלנו מיוסף -שרח בת אשר הזקנה 

שיאמר 'פקד יפקד' זה באמת סימן לגאולה'. לכאורה, מעם 

שחי במציאות הכי קשה עם הייסורים הכי קשים היינו מצפים 

שהם יהיו ציניים, שהם יהיו סקפטיים ובמקום זאת הם 

חווים, הולכים לזקנה הזאת שרח בת אשר מאמינים, משת

שנמצאת עוד מאז הירידה למצרים. אז על מה אתה מדבר, 

 משה רבנו, שלא יאמינו לך?

ושאלה אחרונה, בכל זאת מתברר שמשה בסוף הצליח בויכוח 

הזה שלו, במו"מ עם הקב"ה, כי במקום שהוא יילך לבד הוא 

  - בשם חז"לאומר שם י רש"ללכת עם אהרן.  -מקבל חיזוק 

רבי יהושע בן קרחה אומר, כל חרון  )זבחים קב.(ויחר אף. 

אף שבתורה נאמר בו רושם, וזה לא נאמר בו רושם, ולא 

 י"ד( ,)שם ד' מצינו שבא עונש על ידי אותו חרון...

הצליח לו, למשה. כלומר האם הקב"ה בזכות משה שינה את 

משה בעתיד, התוכנית? ואגב, יהיו עוד ויכוחים בין הקב"ה ל 

כמו בעקבות מעמד העגל, האם גם אז הקב"ה משנה את 

 התוכניות בגלל משה?

 אשלבת 

שהתרגלנו  הצריך להבין את הכל וממש הפוך ממ רעי ואהובי,

אליו. רש"י מביא שמעמד הסנה התרחש במשך שבעה ימים. 

. בואו נראה את "רבההר האלהים ח"משה רבנו הגיע אל 

 -הפסוקים 

ה רֹ  ֥ י  ה ה  ה ֶאתּוֹמש ֶֶּ֗ ג ֶאת ֶעִ֛ ְנַהֹּ֤ ן ַוּיִ ֶ֑ ן ִמְדי  ִ֣ ֹו ּכֹה  ְתנִ֖ אן ִיְת֥רֹו ֹחָֽ  ֹצִ֛

א ֶאל ֹבִ֛ ר ַוּי  ְדּב ָ֔ ר ַהּמִ ה ַהּצֹא֙ן ַאַחִ֣ ב  ָֽ ֱאֹלִהִ֖ים ֹחר  ָֽ  )ג', א'( .ַה֥ר ה 

ה. והוא נקרא הר האלקים על שם העתיד ו'חורב' על שם ההו

חורב בעברית זה יובש, חורבן. הרבה הרים במדבר הם הרים 

 יבשים אבל המקום הזה הוא הכי חורבן שיש. חרבים,

ְך  א ַמְלַאֵּ֨ ר ַ֠ ּי  ת ה'ַוַ֠ ַלּבַ יו ּבְ ִ֛ ל  ֶנ֙ה  א  ה ַהּסְ ֹּ֤ ְרא ְוִהּנ  ה ַוּיֶַּ֗ ֶנֶ֑ ֹוְך ַהּסְ ִ֖ש  ִמּתִ֣ א 

ל ָֽ ּנּו ֻאּכ  יֶנ֥ ה א  ֶנִ֖ ש  ְוַהּסְ א ָ֔ ר ּב  ִ֣  )שם ב'( .ּבֹע 

תגלה אל משה, כמו בעקדת יצחק שהמלאך ה מלאך ה' נראה

בניגוד לעקדה, שם דיבר "מלאך ה' מן השמיים" לאברהם, אבל 

. זהו )להלן ד'(עם אברהם, כאן הקב"ה בעצמו מדבר עם משה 

מעמד גדול לאין ערוך מכל מה שהיה בהיסטוריה עד עכשיו, 

כולל ברית בין הבתרים שמעמד הסנה ממשיך אותה מילה 

. יש כאן עוד פרט שחשוב לשים לב )ותכף נראה את זה(במילה 

כשהיינו ילדים דימיינו את האש שהייתה בסנה ככזו  -אליו 

ששורפת הרבה קוצים שאינם כלים, אבל מה שכתוב פה הוא 

בוערת האש. רש"י  ,יש סנה שבתוכו, בליבתוכתוב ש -שונה 

  -אומר 

 ם...יבלבת אש. בשלהבת אש לבו של אש, כמו לב השמי

שמים,  - אבל זה אפילו יותר מזה, כי השמיים הם חפצא מסויים

ואילו אש היא איננה, אין לה משקל סגולי, היא רק  -רקיע 

של אש אינסופית  לב -שלה  נראית. הלב של האש הוא המרכז

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%93_%D7%9C%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%92_%D7%99%D7%97
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כזו, והיא מופיעה בתוך הסנה. הסנה הוא הקוץ, הפתילה שבה 

נאחזת האש, אבל אנחנו יודעים שקוץ איננו פתילה אידיאלית 

 )עי' שבת כ"א.(זו פתילה שמסכסכת עם האש  -

אמֶ  הַוּיִֹ֣ ר  ֻסָֽ ה א  ה ֶאת ר ֹמש ֶָ֔ א ְוֶאְרֶאָ֔ ִ֣ ּוַע  ּנ  ה ַמּדִ֖ ֶ֑ ל ַהזֶּ ֹדִ֖ ְרֶא֥ה ַהּג  ַהּמַ

א ה ֹלָֽ ֶנָֽ ר ַהּסְ  )שם ג'( .ִיְבַע֥

כול להיות משה לא תמה על עצם הימצאות האש אלא איך זה י

מתכלה? האם יש חומר שלא  ינואחפצא, ישות, מציאות, ש

האש, מתבלה? האש הרי מכלה הכל, על אחת כמה וכמה לב 

והנה האש הזו, לבת האש הזו דולקת מכוחו של הסנה. כלומר 

יש כאן איזושהי פתילה אינסופית שהאש האינסופית נאחזת 

 בה. יש כאן געגוע של האש, שאין לה משקל ונפח, אל הסנה.

ְרא  ֥ אֶמר ה'ַוּיַ ה ַוּיִֹ֛ ֶנֶּ֗ ֹוְך ַהּסְ ים ִמּתִ֣ יו ֱאֹלִהִ֜ ל ֵּ֨ ֩א א  ְקר  ֹות ַוּיִ ר ִלְראֶ֑ ִ֣ י ס  ִ֣  ּכִ

ִני ָֽ אֶמר ִהּנ  ִ֖ה ַוּיֹ֥ ֥ה ֹמש ֶ  )שם ד'( .ֹמש ֶ

 )שם הוי"ה, מידת הרחמים(הנה כמו שהזכרנו, הקב"ה עצמו רואה 

אשר הדובר  )האלוקים, מידת הדין(את משה סר מן הדרך והוא 

  קורא לו, לא המלאך.

 הסנה שבכל יוםמעמד 

 -אל פסוק ו'  , ישרנדלג על פס' ה'

י ַאבְ  ֵ֧ יך  ֱאֹלה  ִבָ֔ י א  ִ֣ ֹנִכ֙י ֱאֹלה  ָֽ אֶמר א  י ַוּיֶֹּ֗ ִ֣ אֹלה  ָֽ ק ו  ִ֖ ֥י ִיְצח  ם ֱאֹלה  ִ֛ ה  ר 

נ ָ֔  ֙ה ּפ  ְסּת ֹּ֤ר ֹמש ֶ ב ַוּיַ ֲעֹקֶ֑ ָֽ ִ֖יט ֶאליַ ַהּבִ ָֽ א מ  ָ֔ ר  י י  ִ֣ ים יו ּכִ ֱאֹלִהָֽ ָֽ  )ו'(. ה 

נעיר כאן בסוגריים דבר חשוב שלא שאלנו עליו ברשימת 

השאלות בה פתחנו. בכל יום ויום אנחנו פותחים את 

  -ת תפילותינו שלש פעמים ביום במילים הבאו

י  ם, ֱאלֹה  ה  י ַאְבר  ינּו, ֱאֹלה  י ֲאבֹות  אֹלה  ינּו ו  ה ה' ֱאֹלה  רּוְך ַאּת  ּב 

י ַיֲעֹקב... אֹלה  ק ו   ִיְצח 

האם במילים 'אלוקי אבותינו' הכוונה היא לאברהם יצחק 

את זה או שהכוונה  מפרט ולאחר מכן נוסח התפילה ,ויעקב

, שהוא גם אלוקי היא להורים הפרטיים של כל אחד מאיתנו

אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? ואגב, למה המילה 'אלוקי' 

חוזרת שלש פעמים ולא היה די להזכיר פעם אחת 'אלוקי 

מדוע קודם 'אלוקינו' ורק לאחר  -אברהם, יצחק ויעקב'? ועוד 

מכן 'אלוקי אבותינו'? לכאורה קודם הוא היה 'אלוקי אבותינו' 

  -פלאים  יפלא והתשובה היאנו! ורק לאחר מכן האלוקים של 

להפוך למעמד שכל אחד מאיתנו עומד  עומדמעמד הסנה 

כל יום שלש ב  -אחר מכן ללחוות בעצמו. ראשית בהר סיני ו

"רצון  -פעמים ביום. זה מעמד שאנחנו חווים אותו כל הזמן 

שכני סנה". וצריך להבין לעומק למה הרצון האלוקי שוכן בסנה 

"רצון המוציאנו ממצרים" או ולא למשל  -"רצון שכני סנה"  -

 "רצון הנותן לנו תורה" וכיו"ב?

מה שראה משה רבנו במעמד הסנה הוא צריך להבין ש

 -האלוקים שהתגלה אליו ורק אליו, מכוח ההתבוננות שלו 

גם  לראות". לסור זה להעתיק את המקום."וירא ה' כי סר 

אנחנו לפני שאנחנו מתחילים להתפלל את תפילת העמידה 

לראות, ואם אנחנו לאחור כדי צעדים  סרים ממקומנו שלשה

מצליחים אנחנו אף עוצמים את העיניים, כשם שמשה הסתיר 

ואף  "פניו כי ירא מהביט אל האלוקים". האלוקים נגלה אליו

 ,בפעם הראשונהואז  ה.אלוקי משזה  -קרא לו "משה משה" 

היא לאביו עמרם משפט שהוא אומר לו 'אלוקי אביך' ב הכונה 

, היה עד אז ש'אלוקי אביך' היה אברהם, יצחק או יעקב()ובניגוד למה ש

שהתורה לא כותבת עליו שום דבר אלא רק חז"ל מלמדים 

  -אותנו. בשירת הים אנחנו אומרים 

ְנהוּ  ... ְמֶמָֽ ֲאֹרָֽ ִבִ֖י ַוָֽ ֥י א  הּו ֱאֹלה  ִל֙י ְוַאְנו ָ֔ ה א  ֹּ֤  )ט"ו, ב'( זֶ

כל גם שם קודם 'אלי' ורק לאחר מכן' אלהי אבי', כי גם שם 

'אלי', לכל אחד היתה לו -שפחה ראתה על הים קודם כל את ה

 -התגלות אלוקית, ורק לאחר מכן הם עצרו את עצמם ואמרו 

  -'אלוקי אבי', כלומר 

לא אני תחלת הקדושה אלא מוחזקת ועומדת לי הקדושה 

 )שם רש"י( ואלהותו עלי מימי אבותי

שלא  יש לי אבא. ומי ששומע את זה בפרשתנו הוא משה, זה

ראה את אביו כשישים שנה. "אנכי אלהי אביך" זה כמו "אנכי 

ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים". אנוכי התגליתי אליך, 

כמו שהתגליתי לאברהם, לבד, ולציחק שהוא רגל אחרת 

לבד וכן ליעקב. אני מתגלה לכל אחד בפני עצמו.  -במרכבה 

הסנה. ואז 'זה אלי'. ובעוד רגע נראה שזה כל סיפור מעמד 

 כמו בברכת האבות. -משה מסתיר את פניו 

 ?שלא במקומהענווה 

אֶמר  יִתי ֶאת ה'ַוּיִֹ֣ ִאִ֛ ה ר  ֹא֥ ִים ְוֶאת ר  ֶ֑ ִמְצר  ִ֣ר ּבְ ִ֖י ֲאש ֶ י ַעּמִ  ֳעִנ֥

י ֶאת ְעּתִ ַדִ֖ ֥י י  יו ּכִ ְגש  ָ֔ י ֹנָֽ ִ֣ נ  ֙י ִמּפְ ְעּתִ ַמֵּ֨ ת ֹּ֤ם ש   ֲעק  יו ַצָֽ ָֽ ד . ַמְכֹאב  ֵ֞ ר  א  ָֽ ו 

ְלַהָֽ  ִים ּוָֽ ד ִמְצַרֶּ֗ ִ֣ ֹו ִמּיַ ילִ֣ ֶרץ ַהִהוא  ֶאל ֲעֹלתֹו֘ ִמןְלַהּצִ ִ֣ א  ֙ה  ה  ֶרץ טֹוב  ֶאֹּ֤

ה ֶאל ב ָ֔ ֶ֑ש  ֶאל ּוְרח  ב ּוְדב  ִ֖ ל  ַב֥ת ח  ֶרץ ז  י  ֶאִ֛ ִחּתִָ֔ ֲעִנ֙י ְוַהִ֣ ַנָֽ ּכְ ֹום ַהָֽ ְמקֹּ֤

י י ְוַהְיבּוִסָֽ ִ֖ ִחּוִ י ְוַהָֽ ִרזִָּ֔ ֱאֹמִר֙י ְוַהּפְ ָֽ י. ְוה  ָֽ נ  ת ּבְ ֲעַק֥ ה ַצָֽ ִ֛ ה ִהּנ  ִ֖ל  ְוַעּת ָּ֕ א  ר  ִיש ְ

 ֶ֑ ל  ה א  א  ִ֣ יִת֙י ֶאת י ְוַגםּב  ִאֵּ֨ ים ֹאת ָֽם ר  ֲחִצ֥ ִים ֹלָֽ ֥ר ִמְצַרִ֖ ַחץ ֲאש ֶ . ַהּלַָ֔

ִ֖ ֶאל ֲחך  ָֽ ל  ש ְ ה ְוֶאָֽ א ֶאת ְוַעּת ִ֣ה ְלכ ָ֔ ה ְוהֹוצ ִ֛ ְרֹעֶ֑ י ּפַ ָֽ ֥י ְבנ  ִ֖ל  ַעּמִ א  ר  ִיש ְ

ִים ָֽ ְצר   י'(-)שם ז' .ִמּמִ

הרי בלי פירוש רש"י.  -למד רש"י שבואו נלמד לרגע תורה כמו 

קב"ה אומר כאן; מצד אחד הוא אומר 'וארד לא מובן מה שה

להצילו מיד מצרים ולהעלותו אל ארץ טובה ורחבה', אבל מצד 

שני הוא אומר למשה ללכת להוציא אותם! אלא שזו השאלה  

'מי אנכי'. אין אלו דיבורי ענווה שאנחנו חושבים  -ששואל משה 

מעין כמו 'אני לא ראוי' או 'אני לא מתאים'. הוא לא טוען טענות 

)לא לפני מעמד הר סיני, קבלת התורה או לפני אלו בשום מקום אחר 

. עוונה אמיתית היא להכיר את כל החלטה אחרת ושליחות אחרים(

הכח שלך ולדעת שהכל זה מהקב"ה לא משל עצמך. מה שהוא 

טוען לפני הקב"ה פה זה 'רבש"ע, הרי אתה עצמך אומר שרק 

ד פרעה וגם מצד המצב אתה יכוללהוציא אותנו ממצרים גם מצ 

בו אנחנו נמצאים. פרעה הוא עצם הקליפה, עצם הסטרא 

אחרא, שער הנ' של הטומאה. אתה הרי המצאת אותו ואתה 

 מכביד את לבו'. 

אנחנו נמצאים כעת דור וחצי אחרי שואת אירופה האיומה 

שבה שליש מעם ישראל הושמד, ואילו משה רבנו מדבר אל 

י חלק גדול מהשיטות שנה! לפ הקב"ה אחרי שואה של תשעים



 

4 

אחוז שנותרו ויצאו ממצרים אלו רק דיבורי  םבחז"ל, העשרי 

ניחומים כי לפי שיטות אחרות היו שם רק אחת מחמישים או 

ועכשיו עומד משה  זכו להיגאל. תאחד מחמש מאות שבאמ

'הרי רבש"ע היחיד שיכול להוציא אותנו מפה זה  -רבנו וטוען 

  -בסוף הסיפור, וזה מפורש בפסוקים אתה. וזה גם מה שיהיה 

ה ַהזֶּה" " ְיל  ּלַ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ ַבְרּתִ ךְ  -ְוע  , ֲאִני ְוֹלא ַמְלא 

ֶאֶרץ ִמְצַרִים" " ל ְבכֹור ּבְ יִתי ּכ  ף ֲאִני ְולֹא -ְוִהּכ  ר  ל , "ש   ּוְבכ 

ִטים"  פ  ה ש ְ י ִמְצַרִים ֶאֱעש ֶ ִליחַ  -ֱאֹלה  " ֲאִני יְ , "ֲאִני וֹלא ַהש ּ  י 

ר. -  )הגדה של פסח, ע"פ שמות י"ב, י"ב( ֲאִני הּוא ולֹא ַאח 

שום אין לי אל פרעה?  תללכמה לבשר ודם  -"מי אנכי" פירושו 

אבל זה לא שייך, כמו אם אתה תשלח אותי אל פרעה בעיה 

שליוסף לא היתה בעיה עם השליחות שאבא שלו שלח אותו 

מסתכן למרות שהוא הכיר בבעיה שיש לו עם אחיו ושהוא 

בלהיות מושלך אל הבור, כי זו מהות השליחות. איך אנחנו 

יכולים לעלות על דעתנו שמשה רבנו, עבד נאמן, מנסה 

להתחמק מהשליחות של הקב"ה בטענות של ענווה? מה 

'רבש"ע, אני בויכוח איתך. אתה צריך  -שאומר משה רבנו הוא 

 זה'. א אותנו ממצרים, גם אני לא שייך ל להוצי

'וגם אם תשכנע אותי שאני כן  -הטענה השניה שלו  ואז באה

תגיד לי רבש"ע, הרי אני אז שייך לזה, אני לא מבין אבל נניח, 

כפי צריך להוציא את כל בני ישראל, האם כל אחד מבני ישראל 

שאני זוכר אותם מלפני שישים שנה, כולל אלו שהלשינו עלי 

מהמפלגות של דתן ואבירם, במקום הכל כך נמוך  , אלהלפרעה

האם יש עוד משהו חוץ מאלוקות נטו  ,ה שהם נמצאיםוקש

שיכול להרים אותנו? אני לא רוצה להופיע פה, רק אתה רבש"ע 

 יכול להופיע פה'.

 של חוטקצה 

כדי להוציא משהו צריך איזה חוט  -"מה זכו ישראל" פירושו 

שיתפוס אותו, ואילו כאן אין שום קצה חוט. כבר מלאכי השרת 

לו עבודי עבודה זרה". אין חוט אמרו "הללו עובדי עבודה זרה והל

לתפוס. בן אדם לא יכול לתפוס פה שום חוט, רק הקב"ה 

בעצמו יכול לראות פנימה במצב הזה את הנקודה האלוקית 

שהרי 'ישראל וקודשא בריך הוא חד' ולכן רק אתה  -הפנימית 

יכול לראות פה ולכן רק אתה ואל תכניס פה שום אדם, גם לא 

יש רגע אמוני שבו צריך להיות משה  - אותי'. זה פלאי פלאות

רבנו בשבילו. אתה מוציא את עצמך לגמרי מהתמונה ואומר 

  זהו, זה רק אתה עכשיו'. ,'רבש"ע

מה ששאלת לגבי פרעה 'מי  -ומה עונה הקב"ה למשה רבנו? 

, כלומר, לא שהקב"ה "כי אהיה עמך" אנכי', התשובה היא 

צודק, כדי לעמוד מול י, משה רבנו כמה שאתה ייעזור לו אלא 'א

פרעה צריך להיות עם אפס אגו, וכשאתה תעמוד מולו זה לא 

יהיה אתה בכלל אלא אני אהיה עמך. פרעה יפגוש צינור של 

אלוקות. לפני שמונים שנה כשהיית תינוק בתיבה אתה משית 

את בת פרעה, אולי זו אמא או סבתא של הפרעה הנוכחי. אתה 

ות, נמצא באותה מדרגה של כיום, עם שמונים שנות התבוננ

 עם כל הכוחות והתובנות טהרה כפי שהיית אז כתינוק בתיבה.

ועם כל ניסיון העולם כולו, שישים שנה של עבודה זרה אצל  -

אתה זה שלפני כמעט  -יתרו ואחרי שנות הנסיכות בבית פרעה 

' ולא את שנה היית 'איש מצרי' שרואה 'איש עברי שמונים

תה זה שעבר את הכל ואתה זה שמבין פרעה, אלא רק אחיך, א

 -שאתה יכול לגשת מבלי לתפוס נפח'. והנה עכשיו העיקר 

איזה חוט יש, רק  -'מה ששאלת 'מה זכו ישראל', שפירושו 

משה רבנו מאמין באמונה שלמה בישראל ומוסר  יכול. רבש"ע

את נפשו על ישראל, הוא לא שואל מה זכו ישראל אלא רק 

כל כך קדושים ולכן רק אתה יכול להוציא רבש"ע, הם ' -אומר 

לו הקב"ה  אותם ורק אתה. תגלה את האלוקות שבהם'. עונה

'תסתכל בסנה, בפתילה. אתה ראית פה פתילה שלא  -ה שמל 

מתכלה ולא הבנת איך זה יכול להיות, אז תקשיב טוב משה 

רבנו, אם יש פתילה בעולם בנגלה שהיא אינסופית זה אתה'. 

אתה הולך לעשות אצל פרעה. 'ולמה צריך זו התשובה למה ש

פתילה? שהרי אתה טוען שאוציא אני אותם לבד, זה יהיה 

  -הויכוח עם פרעה 

י ה֙ ... ח ֶאת 'ִמֹּ֤ ִ֖ ּלַ ֹו ְלש ַ ֹקלָ֔ ע ּבְ ַמִ֣ ִ֣ר ֶאש ְ ֙י ֶאת ֲאש ֶ ְעּתִ ַדֵּ֨ א י  ֶ֑ל ֹלֹּ֤ א  ר   ִיש ְ

ם ֶאת ה' חַ  ְוַג֥ ָֽ ּל  א ֲאש ַ ִ֖ל לֹ֥ א  ר    )ה', ב'( .ִיש ְ

כיחו לי ותביאו לי חרטומים או כל מיני דוקטורים 'גם אם תו

שיסבירו לי מי זה ומה זה שם הוי"ה', אומר פרעה, 'ושיש בורא 

נלמד את זה בלימודים אקדמאיים גם אם לעולם ו

 -באוניברסיטאות של קהיר, הרי שדבר אחד לא אקבל לעולם 

שהוא כולו שיש בשר ודם שהוא בטל לגמרי אל האלוקות, 

אשלח! ומה זה בכלל השם הזה ישראל לא ולכן את אלוקות, 

שיש פתילה זו חוצפה לומר שהאל שורר בבשר ודם?  -' 'ישראל

 האלוקית זקוקה לה על מנת להופיע ושהיא איננהשהאש 

ת, לב ולוקלאמונה. אתם אומרים שהאזה אנטי תזה  .כלהתמ

האש, לב השמיים, האש האינסופית, זקוקה לפתילה? על מה 

לא זקוק לאף אחד. אני ואני אלהים פרעה אתם מדברים? אני ה

והאלוקות האינסופית צריכה סנה כדי  -יכול להמית את כולם 

 להופיע?'.

 בסנה -בתחתונים דירה 

נתאוה "-מפני שחז"ל אומרים שהקב"ה ברא את העולם 

, ולענ"ד )תנחומא נשא ט"ז(" הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים

במילים אצלנו הביטוי הזה מופיע בכתובים בפעם הראשונה 

ה'". הרצון, התאווה היותר רצונית וראשונית, "ורצון שכני סנ

זה שמסביר את עצם בריאת העולם וקיומו, הרצון שבשבילו 

ברא הקב"ה את העולם הזה ושבלעדיו הכל זה קרקס אחד 

גדול, שאין שום הבנה לתפקיד שלי בעולם הוא הרצון לשכון 

בסנה. הוא שוכן דרך הסנה. והסנה איננו סתם פתילה אלא 

דעתי את מכאוביו', אוי איזה קוץ. ולכן הוא נגלה בסנה 'כי י -קוץ 

 ולא באילן אחר.

  -את הפסוק 

ה ר  ֹנִכי ְבצ  ִני ְוֶאֱענ הּו ִעּמֹו א  א   )תהילים צ"א, ט"ו( .. ִיְקר 

תמיד מסבירים שהקב"ה נמצא איתנו גם בעת צרה, אבל זה 

לא הפשט. הפשט הוא שעמו אנכי מתוך הצרה ואז הוא 
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א אלוקי יותר ממה שהוא חשב, שהכוחות פתאום מגלה שהו

 'אנכי'ה -שלו הם אינסופיים ולא כפי שהוא חשב. עמו אנכי 

 .'בצרה'מופיע בו 

'אתה רואה את מעמד  -ועכשיו אומר הקב"ה למשה את הסוד 

הסנה ושואל האם גם לישראל במצבם הנוכחי יש להם חוט 

בעוד כמה חודשים או  -שאפשר למשך אותם בו, אז תקשיב 

שנה כאשר תוציא את ישראל ממצרים ותגיעו חמישים יום 

מאוחר יותר להר הזה, אתה תראה וכולם יראו מעמד הסנה 

הר שלם בוער באש!', ולהר הזה קוראים 'הר סיני'.  -אחד גדול 

מה שהופך את ההר הנקרא 'חורב', כלומר חורבן, יובש, לסיני 

נעמוד שם  הוא הסנה. ומתי הוא יהפוך להר סיני? כאשר אנחנו

  -ויקרה לכולנו מעמד הסנה 

ים ֶאתל ְׇוכ ֩ם ֹרִאֵּ֨ ע  ת ְוֶאת ה  ר  ַהּקֹולִֹ֜ ֹפ ָ֔ ֹול ַהש ּ ת֙ קִ֣ ם ְוא  יִדֶּ֗ ּפִ ַהּלַ

ק ְוֶאת ֹחָֽ ר  ָֽ ּו מ  ַעְמדִ֖ ָֽ עּו ַוּיַ ֻנָ֔ ֙ם ַוּי  ע  ְרא ה  ֹּ֤ ֶ֑ן ַוּיַ ש   ִ֖ר ע  ה   )שמות כ', י"ד( .ה 

בדיוק כמו שעכשיו "ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל 

האלוקים". ואולי עכשיו משה אתה גם תבין את התפקיד שלך 

"דבר אתה עמו ונשמע ואל ידבר אתנו ואז אתה גם תגיד להם 

. כולנו בחינת משה, כל אחד 'כולנו סנה' – "אלקים פן נמות

אבל יש משה בנגלה, אבי הנביאים  ,ואחת ומאיתנו הוא משה

לם שגם מרים ואהרן צריכים לדעת מי הוא. יש משה שבא לעו

 'רצון שכני סנה' מתגלה בכל אחד ואחת מאיתנו.-כדי לגלות ש

"אנכי אלהי אביך", ודברי  -מעמד הסנה מתחיל במילה 'אנכי' 

משה במעמד מתחילים במילה "מי אנכי", ומי שעומד להביא 

 לעולם את "אנכי ה' אלקיך" אין אנכי.

 -את הפסוק בדברים 

ין ד ּב  י ֹעמ ֵּ֨ ֹנִכַ֠ יֶכם֙  ה' א ַ֠ ינ  ָֽ  )דברים ה', ה'( ...ּוב 

האנכי, האגו, עומד בין הקב"ה לבינינו. זו  - הסבירו חסידים

ולכן עונה לו הקב"ה  ,מי אנכי'' -המילה הראשונה של משה 

 מעמד הסנה הזה.ל  יתעלה'אנכי אהיה עמך' ועם שלם 

 שהם אינסוףילדים 

ו ולהבין אותן, אחרי כל זה אפשר לחזור לשאלות שבהן פתחנ

לא שאלנו איך הסנה מהווה אות לשליחות. פרעה זה געוואלד. 

'בני בכורי ישראל'. זה משפט -שה' קיים אלא שצריך לתפוס 

  -הפתיחה של פרעה. משה אומר לפרעה 

ֶרם ּתִָֽ י ֶטִ֣ י ּכִֶ֚ ְעּתִ ַדָּ֕ יך  י  ֶדֶ֑ ֲעב  ִ֖ה ַוָֽ י ְוַאּת  ִ֖ נ  ּון ִמּפְ י ה'יְראָ֔ )ט',  .םֱאֹלִהָֽ

 ל'(

ומר משה ה', א'אני לא צריך שאתה תכיר בקיומו של הקב" 

צריך שתדע , אני תגיע זה אני בטוח שאתה עוד ל לפרעה, '

 שהם אינסוף'.לקב"ה יש ילדים ש

, בל לא רק על אמונה בה'פרשת שמות מדברת על אמונה א

ותעל "ויזעקו  -על הקב"ה שמאמין בנו גם אלא  "ויאמן העם",

וואו, ' -כאילו הקב"ה אומר  ,()ב', כ"ג..." אל האלקיםשועתם 

אתם לא מבינים איפה אני ועד כמה התגעגעתי לזעקה הזו 

זעקה בלי מילים  .השנה פר של ראשכמו זעקת השו שלכם'

ובלי סברות, של הבנה עמוקה שאתה רבש"ע אינסוף, ואתה 

 שלך נתפסת דרכי.והאש  -מאמין בי 

 תישאר פרסהלא 

חיד שמוזכר למשה במעמד הסנה הפרט הי  למה ,שאלנו עוד

, האם זה מה שמעניין עכשיו? ושאלה אשה משכנתה" הוא "

 -אלה הזו בברית בין הבתרים ו את השלא שאלנלמה ואגב, 

אברהם אבינו הוא שבסוף הגלות מה שמעניין את האם באמת 

הרי מה שחשוב הוא שהם  ?"ברכוש גדול"יצאו בניו ממנה 

בכל ברכוש הגדול, הכוונה  -והתשובה היא ! שויצאו ולא הרכ

. 'רצון שכני סנה'יתגלה דרכנו ש  ,כל פרסהב , צ'ופצ'יק מצרי

שם את הדבר  להפוךכדי ים סתם אלא הרי לא הגענו למצר

  להר אלוקים. - הזה את החורב ,הקשה ביותר

אתה לא תסיים את תפקידך לפני שתוודא שאחרון היהודים 

  -לוקח את כל החומר שהוא היה במצרים ומצהיר 

י מִ  ְוַגם ה ּכִֶ֚ ְרס ָ֔ ֙ר ּפַ א  א ִתש ּ  נּו ֹלֹּ֤ ְך ִעּמ ֶּ֗ ִ֣ ל  נּו י  ד ִמְקנ ִ֜ ֲעֹבִ֖ ח ַלָֽ ּנּו ִנּקַָ֔ ִ֣ ּמֶ

ֶ֑ינוּ  ה' ֶאת   )י', כ"ו( ...ֱאֹלה 

שאנחנו  ב"ה מכל מציאותאנחנו לומדים איך לעבוד את הק

 .הכי קשהמזו גם  מגיעים אליה,

לכך  או רמז במעמד הסנה שום איזכור מופיע שאלנו, למה לא

שיש תורה  שלא חידו כי זה ם,י שהקב"ה יתן לנו תורה מהשמי

לגלות  אבל בשביל שה' יתן תוה מהשמיים לארץ צריך. בשמיים

על ההר הזה תעבדון את  פרעה יכול להיות עבדי של שעם

האלוקים. זאת המהפכה הגדולה. מעמד הסמה בא לגלות 

שאנחנו עם של פתילה אינסופית. העבודה שלנו את האלוקים 

זה האות שאנוכי שלחתיך. זה הסנה כי מרגע זה אתם  על ההר

 מתחילים לעבוד את האלוקים.

שיהיה בעתיד יכול להוות הוכחה למציאות  אירועשאלנו איך 

זה אתה מעביר לעם מרגע  -. הקב"ה אומר למשה של עכשיו

ישראל שכל מה שאנחנו עוברים פה בחיים, כל מה שאנחנו 

זה  זיכוך(שון ל -)"מה זכו"  פה מזדככיםמה שאנו  , כלמתחככים

 לאש שיורדת מהשמיים כדי להגיע להר סיני ולהפוך את העולם

 , וכל ההר כולו מדבר אלוקות. 'ץילא פרח וציפור לא ציעוף ' -

 קיבל תורה מסינימשה 

  -זה עומק המשנה שפותחת את מסכת אבות 

יַני ה ִמּסִ ל ּתֹור  ה ִקּב   )אבות א', א'( ...ֹמש ֶ

הוא  -ות סיני. זו לא טעמסיני אלא בהוא לא קיבל את התורה 

. זו האמירה שפותחת "רצון שכני סנה"שהיא כזאת תורה קיבל 

תנאים במסכת חכמים, ל דווקא את מסכת אבות, כי זה של 

שאר איסורי לגבי יש מה לומר לגבי מוקצה או למשל שבת 

לא המציאו את זה אלא זו תורה  שבת זה ברור לגמרי, הם

שתלשלה מדור לדור, אבל מסכת אבות שעוסקת רובה שנ

ככולה ב'חכמת חיים', בפילוסופיה של התנאים, היה חשש 

ין שגם זה שנבוכדי  -שנחשוב שאלו אמירות אישיות שלהם 

תורה אינסופית צריך לפתוח ולומר  היא ניתן להם מסיני, שגם זו

 "משה קיבל תורה מסיני".
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. הם בכלל ואלים "מה שמו"נכון, בסוף בני ישראל בכלל לא ש

ים לאותות, אבל לענ"ד משה רבנו דרש את זה לא זקוק

היו הדברים מה  פה; שלו 'הצליח בביזנס'כי הוא מהקב"ה 

שעל זה אמר רבי  ,לחרון אף הוא אמר לקב"ה בסוף שגרמוש

שחרון אף במקרא קרחה שהייתה זו הפעם היחידה יהושע בן 

על  אומר לו "רבש"ע, עכשיו הפוךהוא  -לא השאיר רושם? 

הפוך. אם מה שצריך לגלות זה שגם הקצה הנמוך של הפתילה 

הוא אינסופי, זה שנראה הכי למטה והכי רוק מאלוקות, שגם 

וקודשא בריך הוא חד', אז  'ישראל-הוא ישראל וגם הוא נכלל ב

. הוא אוהב את בוודאי שיותר מתאים אהרן למשימה כזו

ו מה שהיה כאן? הבנהאם '. לתורההבריות הוא מקרבן 

אמר משה שאף אחד לא צריך להיכנס, שום תחילת השיחה ב

ודם לא יכול להוציא את ישראל ממצרים אלא רק הקב"ה  בשר

הבנתי את ' -בעצמו, ואילו עכשיו הוא כאילו אומר לקב"ה 

עכשיו ביום השביעי, , ולכן 'השיעור שרצית ללמד אותי

כשאנחנו לקראת סיום, כאשר 'ויחר אף ה' במשה', בדקה 

הוא לא שלף  ה את הקלף האחרון שלו.האחרונה שולף מש

כי משה באמת רוצה שהקב"ה הוא זה שיוציא אותו קודם לכן 

 .אותנו, אבל הוא מבין את ה'רצון שכני סנה'

 "... הוא משה ואהרןמשהו אהרןהוא "

גם במשכן יעבור משה רבנו שבעת ימי מילואים על מנת 

שאנחנו נוכל להיכנס למשכן ולמקדש. מעמד הסנה הוא 

אחד ואחת מאיתנו יהודי, לכל  שבעת ימי המילואים של כל

, אלקי "אלקי אביך -שלש פעמים ביום, כשאנחנו מתחילים ב

ועכשיו אני אלוקים שלך.  -" עקבאברהם, אלקי יצחק ואלקי י

 ."הנני" - "משה משה"

כ"כ רבש"ע אם צריך להגיע ' ולכן ברגע האחרון הוא אומר

אהרן זה יראה לכל אחד אם יצטרף אלי  -, אז אדרבה לשם

אנחנו כל אחד יכול'. שאלא מאיתנו שזה לא ממשה הגבוה, 

כאשר מת אהרן ולא קרה כאשר ישראל זוכרים מה קרה לעם 

יודעים שמשה הוא רבנו, אבל כולנו מקבלים מת משה? כולנו 

 -את הציווי 

ל ַאֲהֹרן יו ש ֶ ְלִמיד  י ִמּתַ  )אבות א', י"ב( ...ֱהו 

ל משה? איך אפשר לגלות שיש בי ש איך אפשר להיות תלמיד

רק  - ינת משה? ארבעים יום "לחם לא אכל מים לא שתה"בח

 דרך אהרן.

תגידו יש דבר יותר געוואלד מזה שרק על משה יהיה כתוב 

  -בפרשה הבאה 

ן ֲהֹרִ֖ ֶ֑ה  ֥הּוא ַאָֽ ר ּוֹמש ֶ ַמֹּ֤ ר א  יאּו ֶאת 'ה֙ ֲאש ֵֶּ֨ ם הֹוִצִ֜ ֶהָ֔ י ִיש ְ  ל  ֵ֧ נ  ל ּבְ ִ֛ א  ר 

ִים ַעל ֶאֶ֥רץ ִמְצַרִ֖ ִרי֙ם ֶאל. ִצְבֹאת ָֽם מ  ְמַדּבְ ם ַהָֽ ֶלךְ  ה ֶּ֗ ה ֶמָֽ ְרֹעִ֣  ּפַ

יא ֶאת ִים ְלהֹוִצ֥ י ִמְצַרָ֔ ָֽ נ  הֲ  ּבְ ִ֖ה ְוַאָֽ ִים ֥הּוא ֹמש ֶ ֶ֑ ְצר  ִ֖ל ִמּמִ א  ר   .ןרָֹֽ ִיש ְ
 כ"ז(-)שמות ו', כ"ו

ראשון, לפני משה. זה גם לא נכון בתחילת הפסוק אהרן מוזכר 

וגם לפי הסדר ההיסטורי זה לא נכון כי  1,הדקדוקמבחינת כללי 

הקב"ה דיבר קודם כל למשה. אחר כך הפסוק עובר ללשון רבים 

 -, כלומר הם המדברים אל פרעה" " -

ְהֶיה ָֽ ִ֖ה ּתְִָֽהֶיהלְּ  הּו֙א יִ ה ְוַאּת  ִ֣ ְלֶפָ֔ י ך  אֹלִהָֽ ָֽ ֹו ל   )ד', ט"ז( .םּל֥

והחלק התחתון של הפתילה. ובסוף  החלק העליון של הפתילה

 -הפסוק שוב חוזרת התורה ללשון יחיד אך כאן בסדר הפוך 

 אהרן הוא" - ?מ בסנהאז מי ניצח במו" ,נוא משה ואהרן". הו"

משה ואהרן".  הואהמדברים...  הם... להםאמר ה' אשר  ומשה

 "רצון שכני סנה".

 מהימנארעיא 

יום של כל חיינו, של -להבנת היום מעמד הסנה הזה הוא הדרך

של ההבנה מה אנחנו מחפשים פה, של  כל קוץ, של כל רגע,

 רצון שכני סנה. בי. -ההבנה מהו הרצון לאלוקי בעולם הזה 

, ף סעכשיו גם נבין למה זה נאמר דווקא בברכה של משה ליו

ליוסף שידע מהי מצרים ומה הם הקוצים, ליוסף האח שאנחנו 

לא האמנו בו, ליוסף שהכשיר לנו את הדרך והראה לנו את 

 –ם ולימד אותנו את הקוד, את הסוד למצרי  הכוח לרדת

ֹקֵּ֨  ... ד דּפ  ם ֱאֹלִהים֙  ִיְפֹקֹּ֤ ה ֶאת־ַעְצֹמתִַ֛י ְוַהֲעִליתֵֶ֧ם ֶאְתֶכָ֔ ִ֖ ֶכָֽ  ִמזֶּ  .םִאּתְ
 )י"ג, י"ט(

י השבע כ"ארבעים שנה לוקח משה את עצמות יוסף עמו, 

"וזאת הברכה",  וכשהוא מגיע לרגעו האחרון בפרשת ",השביע

. משה רבנו רצון שכני סנה""בברכה ליוסף, הוא מתאר את 

', הרועה הנאמן שהקב"ה שלח, "בכל רעיא מהימנאמכונה '

מוסברת משמעות נוספת לביטוי ביתי נאמן הוא, אבל בספה"ק 

ה בנו שלוקח אותנו, הצאן של הקב"ה, ומרעהרועה  -הזה 

ומפרנס בנו את האמונה. לא רק שהוא נאמן על המשלח אלא 

כמו רועה טוב שיודע מה צריך כל כבש, הוא מרעה בנו את 

 האמונה, מושה אותנו עם האמונה הזאת. 

בכל יום ויום מעמד הסנה הוא המעמד שאנחנו איתו שומעים 

ם אלהי יצחק ואלהי יעקב", האנכי אלהי אביך, אלהי אבר "

ה' ניצב עליו, וכמו שהוא  ובאותה מידה גם אתה רגל במרכבה.

רועה בנו את האמונה בה' הוא מרעה בנו את האמונה ואת 

 הידיעה שה' מאמין בנו.

שמשה בא עם אהרן, אהרן ויאמן העם וישמעו כי פקד ה'. כ

עושה את האותות, וכשניהם באים יחד אנו לא זקוקים לא 

 לאותות, ולא לשאול מה שמו. שמו חקוק בנו.

 

 

                                                           
 .הם אהרן ומשה''צ"ל לכאורה  1


