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   "משפטים בל ידעום": –שלג 

  בפסוקי דזמרא אנו אומרים: 

 יְִ&ָרֵאל נְִדֵחי יְקֹוָק יְר�ָ#ַלִם "�נֵה) ב( :ְתִהָ ה נָאוָה נִָעים ִ�י ֱא�ֵהינ� ַזְ�ָרה ט�ב ִ�י יָ� ַהְלל�) א(

 :יְִקָרא ֵ#מ�ת ְלֻכָ ם ַל��ָכִבים ִמְסָ+ר מ�נֶה) ד( :ְלַעְ(ב�ָתם �ְמַחֵ"# ֵלב ִלְ#ב�ֵרי ָהרֵֹפא) ג( :יְַכ'ֵס

 :1ֶרץ ֲעֵדי ְרָ#ִעים ַמְ#ִ+יל יְקֹוָק ֲענָוִים ְמע�ֵדד) ו( :ִמְסָ+ר ֵאין ִלְתב�נָת� �ֹחַ  וְַרב ֲאד�נֵינ� ָ-ד�ל) ה(

 ָמָטר ָל1ֶרץ ַהֵ�ִכין ְ"ָעִבים ָ#ַמיִם ַהְמַכ2ֶה) ח( :ְבִכ'�ר ֵלא�ֵהינ� זְַ�ר� ְ"ת�ָדה ַליקֹוָק ֱענ�) ז(

 ַ�ָ�ֶמר ֶ�ֶלג ַה�ֵֹתן) טז:(5ְָבר� יָר�ץ ְמֵהָרה ַעד 1ֶרץ ִאְמָרת� ַה4ֵֹלחַ ) טו(.... :ָחִציר ָהִרים ַהַ�ְצִמיחַ 

 וְיְַמֵסם ְ$ָבר� יְִ�ַלח) יח( :יֲַעמֹד ִמי ָקָרת� ִלְפֵני ְכִפִ�ים ַקְרח� ַמְ�ִלי�) יז( :יְַפֵ�ר ָ�ֵאֶפר ְ�פ�ר

 ְלָכל ֵכן ָעָ&ה �א) כ( :ְליְִ&ָרֵאל �ִמְ#ָ+ָטיו ֻח6ָיו ְליֲַעקֹב 5ְָבָריו דברו ַמִ-יד) יט:(ָמיִם יְִ�ל) ר)ח� יֵַ'ב

              יָ�. ַהְלל� יְָדע�ם ַ"ל �ִמְ#ָ+ִטים -�י

  (תהילים קמ"ז)            

תיאורי הטבע, אלא ב"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל". אבל מה הפרק הזה לא עוסק ב

הקשר בין נושא זה לכל תיאור השלג והמים? כלומר יש כאן איזו השוואה ברורה לחלוטין בין השלג 

  והמים, לבין החוקים והמשפטים וצריך להבין אותה. 

מלמעלה, כך הקב"ה שולח את כמו אפר, וכמו שהוא משליח את הקרח  –כשהאדם רואה את הכפור 

  זה אמרת הקב"ה.  –אמרתו לארץ. אמרתו 

אתה לא רוצה לראות מים, אלא  –הפירוש על דרך האפשר הוא: שהקרח שאתה הולך לראות אותו 

את היובש. רואים את השלג והוא דבר מוצק לחלוטין, אבל היובש  –אתה רוצה לראות את השלג 

לאט. הרבה זמן אח"כ הקרח יימס ויהפוך למים זורמים. "ישב שומר בפנים על מים שהם יזלו לאט 

  רוחו יזלו מים".

הסוף של המזמור הוא הנושא של המזמור. "מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן 

לכל גוי ומשפטים בל ידעום הללויה". האפיון של ישראל הוא לא החוקים והמשפטים, הרי גם להם יש 

  ם משלהם? אז מה פירוש הפסוק? חוקים ומשפטי

פעם חשבתי, ואני זוכר שדיברתי על זה עם אבי מורי, ואמרתי לו מה פירוש 'משפטים בל ידעום'? 

הרי ברור שהם לא יודעים את משפטי התורה. אז מה החידוש? אלא ידיעה בתורה היא לא רק 

  עה היא החיבור העמוק. אינפורמציה, אלא המילה לדעת היא גם "והאדם ידע את חוה אשתו". ידי

האם הוא מכיר בעולם, חוק או משפט, שהמחוקק מתחבק עם  –ששוחחתי את אבא שאלתי אותו 

ספר החוקים? האם ראיתם פעם מחבק דו"ח? או שופט מנשק את פסק הדין? בוודאי שלא. אך האם 

לכם שגם הוא  אני מבטיח –ראיתם פעם יהודי, הכי רחוק שיהיה מיהדות, תכניסו אותו לבית הכנסת 

  ינשק את ספר התורה, ולא פעם אחת אלא מיליון פעם. 

אין לו ידיעה של החוקים. הוא לא  –"לא עשה כן לכל גוי, משפטים , בל ידעום". אף אחד מן הגוי 

יש לנו חיבור של ידיעה גמורה עם החוקים  –מתקרב אל החוקים, ולא יודע אותם באמת. אך אנחנו 

  . אם אנחנו לא מבינים שאנחנו צריכים להיות מחובקים עם האינסוף. התורה –והמשפטים שלנו 

 –בעשרת ימי תשובה, או באלול. בירושלים, בשבת, ואני שומע בחור  –את ההבחנה הזאת עשיתי 

חטאנו צורנו סלח לנו  –שמנסה להתניע את האופנוע בשבת, תוך כדי המוזיקה עובדת והוא שר 

פה. הוא מתחיל לנסוע לאחר מכן, ואני פשוט רציתי לנסוע אחריו יוצרנו', הוא שר את זה בצורה י

ולחבק אותו. ואז באתי לאבא ואמרתי לו. כל יהודי, ואפילו החוטא הכי גדול יחבק וינשק את ספר 

שאומר שמגיע לו  ת האוטו בחנייה, הוא יחבק את הספרהתורה. אפילו שלפני רגע הוא החנה א

  סקילה עכשיו. 
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ובש, זה הלמעלה. אבל לאחר שממיסים אותו אז מגלים את המים האמיתיים. זה הי –קרח ושלג 

אז מגלים את התורה. התורה נמשלה למים, אבל –ברגע שהופכים את הקרח והשלג לפיתים ולאפר 

חייבים להמיס את התורה, ולדעת את התורה באמת. הם משפטים בל ידעום, אבל אנחנו צריכים 

  הזורמים ומחלחלים.  –השלג והקרח היבשים, אלא עם המים ידיעה גמורה עם התורה. לא עם 

  : סנה וסיני

מעמד הסנה, כשאנחנו חושבים על הסנה, אנו מיד נזכרים שהסנה בוער והוא איננו אכל, ההתגלות 

  האלוקית למשה. אבל מעמד הסנה הוא הרבה יותר ארוך. בפרק ג' מפסוק א': 

 ַהר ֶאל ו9ַָבֹא ַהִ�ְדָ"ר :ַחר ַה(ֹאן ֶאת ו9ִַנְַהג ִמְדיָן �ֵֹהן חְֹתנ� יְִתר� צֹאן ֶאת רֶֹעה ָהיָה �מֶֹ#ה(א)

 ָ"ֵא# "ֵֹער ַה2ְנֶה וְִה'ֵה ו9ְַַרא ַה2ְנֶה ִמ>�; ֵא# ְ"ַלַ"ת ֵאָליו יְקֹוָק ַמְלַא; ו9ֵַָרא) ב( :חֵֹרָבה ָהֱא�ִהים

 יְִבַער �א ַמ�5עַ  ַהֶ=ה ַהָ-דֹל ַהַ�ְרֶאה ֶאת וְֶאְרֶאה 'ָא 1ֻסָרה מֶֹ#ה ו9ַֹאֶמר) ג( :ֻאָ�ל ֵאינֶ'� וְַה2ְנֶה

 ו9ַֹאֶמר מֶֹ#ה מֶֹ#ה ו9ַֹאֶמר ַה2ְנֶה ִמ>�; ֱא�ִהים ֵאָליו ו9ְִַקָרא ִלְרא�ת ָסר ִ�י יְקֹוָק ו9ְַַרא) ד( :ַה2ְנֶה

 :ְדַמת ָעָליו ע�ֵמד ַאָ>ה ֲאֶ#ר ַהָ�ק�ם ִ�י ַרְגֶלי< ֵמַעל נְָעֶלי< ַ#ל ֲה�ם ִ>ְקַרב :ל ו9ַֹאֶמר) ה( :ִה'ֵנִי

  :ִמִ�ְצָריִם יְִ&ָרֵאל ְבנֵי ַעִ�י ֶאת וְה�ֵצא ַ+ְרעֹה ֶאל וְֶאְ#ָלֲח< ְלָכה וְַעָ>ה) י( ה�א.... קֶֹד#

  

משה עדיין עומד בסנה, וכאן מתחילה השיחה הארוכה בת חמישה השלבים. זה לא אירוע שהקב"ה 

כלומר יש   -החליט להתגלות אל משה, אלא יש כאן אירוע שתחילתו בראיית צאן, בהגעה לחורב 

'על שם העתיד'.) יש לפנינו סיפור של איך משה מגיע, לאן  –הר האלוקים  –חשיבות למקום. (רש"י 

"וירא ה'  –מגיע, ומהיכן מדבר איתו הקב"ה, מה משה רואה, ולמה הקב"ה החליט להתגלות אליו  הוא

  כי סר לראות ויאמר.... 

  

  שיחה א': 

   :ִמִ�ְצָריִם יְִ&ָרֵאל ְ"נֵי ֶאת א�ִציא וְִכי ַ+ְרעֹה ֶאל ֵאֵל; ִ�י 1נִֹכי ִמי ָהֱא�ִהים ֶאל מֶֹ#ה ו9ַֹאֶמר) יא(

. מה זכו בני ישראל להיגאל? 2מה חשוב אני לדבר עם מלכים?  –. מי אנכי 1 –שאלות  2לפי רש"י 

מה אני חשוב? ולמה אני אוציא את ישראל  –מי אנכי  –היינו חושבים שמשה שואל  –אילמלא רש"י 

  ממצרים? אבל רש"י בא ליישב את כל פשוטו של מקרא. 

  תשובות:   2הקב"ה עונה לו 

 ֶאת ַ>ַעְבד�ן ִמִ�ְצַריִם ָהָעם ֶאת ְ"ה�ִציֲא< ְ#ַלְחִ>י< 1נִֹכי ִ�י ָהא�ת ְ < וְֶזה ִעָ�; ֶאְהיֶה ִ�י ו9ַֹאֶמר) יב(

  :ַהֶ=ה ָהָהר ַעל ָהֱא�ִהים

אז אהיה עמך, ומדוע ישראל זכו?  –אומר השיבו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. מי אנכי  -רש"י

" שהם עוד מעט במקום הזה יעבדו את ה'.  –"דבר גדול מעותד להם  –ע כמה אפשרויות רש"י מצי

שיש חשיבות למקום אליו משה הגיע. כי רוצה הקב"ה להביא אותו למקום עליו  –כך שאפשר להסיק 

הוא מספר לו על מעמד הר סיני. כך שזה לא רק סנה עם קוצים ואש, אלא חשוב לראות כאן את 

   מעמד הר סיני.

  מה שמו?  - שיחה ב': 

 ֲאב�ֵתיֶכם ֱא�ֵהי ָלֶהם ו1ְַמְרִ>י יְִ&ָרֵאל ְ"נֵי ֶאל ָבא 1נִֹכי ִה'ֵה ָהֱא�ִהים ֶאל מֶֹ#ה ו9ַֹאֶמר) יג 

  . ֲאֵלֶהם אַֹמר ָמה 4ְמ� ַמה ִלי ו1ְְמר� ֲאֵליֶכם ְ#ָלַחנִי

מה שמו? מדוע שהם  –שבאמת בני ישראל ישאלו אותו  –מה ההו"א של משה  –כולם שואלים כאן 

  ישאלו אותו שאלה זו? חוצמזה, מה פירוש מה אומר אליהם? האם הוא אינו יודע את שם ה'?

  ועונה הקב"ה: 
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 ְ#ָלַחנִי ֶאְהיֶה יְִ&ָרֵאל ִלְבנֵי תֹאַמר �ֹה ו9ַֹאֶמר ֶאְהיֶה ֲאֶ#ר ֶאְהיֶה מֶֹ#ה ֶאל ֱא�ִהים ו9ַֹאֶמר) יד(

  . ֲאֵליֶכם

  זה עוד שיחה סתוך הסנה, ויש להבין איך היא קשורה לסנה. אבל ממשיכים. 

  שיחה ג': 

 :ְבָרָהם ֱא�ֵהי ֲאבֵֹתיֶכם ֱא�ֵהי יְקֹוָק יְִ&ָרֵאל ְ"נֵי ֶאל תֹאַמר �ֹה מֶֹ#ה ֶאל ֱא�ִהים ע�ד ו9ַֹאֶמר) טו(

 ֶאת ו1ְַסְפ>ָ  ֵל;) טז( :5ֹר ְלדֹר זְִכִרי וְֶזה ְלעָֹלם 4ְִמי ֶזה ֲאֵליֶכם ַחנִיְ#לָ  יֲַעקֹב וֵא�ֵהי יְִצָחק ֱא�ֵהי

 ֵלאמֹר וְיֲַעקֹב יְִצָחק :ְבָרָהם ֱא�ֵהי ֵאַלי נְִר1ה ֲאבֵֹתיֶכם ֱא�ֵהי יְקֹוָק ֲאֵלֶהם ו1ְַמְר>ָ  יְִ&ָרֵאל ִזְקנֵי

 ֶאֶרץ ֶאל ִמְצַריִם ֵמֳענִי ֶאְתֶכם :ֲעֶלה וָאַֹמר) יז( :ְ"ִמְצָריִם ָלֶכם ֶהָע&�י וְֶאת ֶאְתֶכם ָ+ַקְדִ>י ָ+קֹד

 ְלקֶֹל< וְָ#ְמע�) יח( :�ְדָב# ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ֶאל וְַהיְב�ִסי וְַהִח�ִי וְַהְ+ִרִ=י וְָהֱאמִֹרי וְַהִחִ>י ַהְ�נֲַענִי

 וְַעָ>ה ָעֵלינ� נְִקָרה ָהִעְבִר9ִים ֱא�ֵהי יְקֹוָק ֵאָליו וֲַאַמְרֶ>ם ִמְצַריִם ֶמֶל; ֶאל יְִ&ָרֵאל וְזְִקנֵי ַאָ>ה �ָבאתָ 

   :ֱא�ֵהינ� ַליקֹוָק וְנְִזְ"ָחה ַ"ִ�ְדָ"ר יִָמים ְ#�ֶ#ת 5ֶֶר; 'ָא נֲֵלָכה

שבגלל שיגיג "פקד פקדתי" הם  –אז למה צריך שם ה'? רש"י אומר  –אגב, הרי אם ישמעו לקולך 

  ישמעו לו? 

 יִָדי ֶאת וְָ#ַלְחִ>י) כ( :ֲחָזָקה ְ"יָד וְ�א ַלֲה�; ִמְצַריִם ֶמֶל; ֶאְתֶכם יִֵ>ן �א ִ�י יַָדְעִ>י וֲַאנִי) יט(

 ֵחן ֶאת וְנַָתִ>י) כא( :ֶאְתֶכם יְַ#ַ ח ֵכן וְ:ֲחֵרי ְ"ִקְר"� ֶאֱעֶ&ה ֲאֶ#ר נְִפְלאַֹתי ְ"כֹל ִמְצַריִם ֶאת וְִהֵ�יִתי

 �ִמָ-ַרת ִמ4ְֶכנְָ>� ִא4ָה וְָ#ֲאָלה) כב( :ֵריָקם ֵתְלכ� �א ֵתֵלכ�ן ִ�י וְָהיָה ִמְצָריִם ְ"ֵעינֵי ַהֶ=ה ָהָעם

  . ִמְצָריִם ֶאת וְנִַ(ְלֶ>ם ְ"נֵֹתיֶכם וְַעל ְ"נֵיֶכם ַעל וְַ&ְמֶ>ם �ְ&ָמ�ת ָזָהב �ְכֵלי ֶכֶסף ְ�ֵלי ֵ"יָת�

  שדברים אלו הם חלק ממעמד הסנה, ומדוע זה חשוב דווקא בסנה?  –רק עכשיו נאי שם לב 

(אגב הקב"ה מצווה את משה להגיד לפרעה: "אנכי הורג את בנך בכורך". ואח"כ הוא אומר: "ושלחתי 

  את ידי והכיתי". 

. נחדד את הוא לא מצווה אותו להגיד להם שהוא יכה את מצרים –כשהוא שולח אותו לבני ישראל 

  יש כבר כמאה שנים של שואה, ואולי אפילו יותר.  –יהודי חי במצרים  -השאלה

  מדוע לבני ישראל הוא לא אומר שהוא יכה את מצרים? הרי כך ברור שהם יאמינו לו. )

  וב לספר את הכול בסנה? שמדוע כ"כ ח –ונחזור לשאלה העיקרית 

  נמשיך לשיחה ד': 

) ב( :יְקֹוָק ֵאֶלי< נְִר1ה �א יֹאְמר� ִ�י ְ"קִֹלי יְִ#ְמע� וְ�א ִלי יֲַאִמינ� �א וְֵהן ו9ַֹאֶמר מֶֹ#ה ו9ַַַען) א(

  :ַמֶ@ה ו9ַֹאֶמר ְביֶָד< ֶ=ה ַמה מזה יְקֹוָק ֵאָליו ו9ַֹאֶמר

ה במיל –"מזה בידך"   - אגב, מהיכן יש לו מטה? כי הוא רועה צאן יתרו אחד המדבר. רש"י אומר

  אני אביא לך את התשובה לשאלתך.  –אחת, כלומר דווקא ממה שבידך 

 ֶאל יְקֹוָק ו9ַֹאֶמר) ד( :ִמָ+נָיו מֶֹ#ה ו9ַָנָס ְלנָָח# וַיְִהי :ְרָצה ו#ְַ9ִַלֵכה� :ְרָצה ַהְ#ִליֵכה� ו9ַֹאֶמר) ג(

 נְִר1ה ִ�י יֲַאִמינ� ְלַמַען) ה( :ְ"ַכ+� ְלַמֶ@ה וַיְִהי "� ו9ֲַַחֶזק יָד� ו#ְִ9ַַלח ִ"ְזנָב� וֱֶאחֹז יְָד< ְ#ַלח מֶֹ#ה

 נָא ָהֵבא ע�ד ל� יְקֹוָק ו9ַֹאֶמר) ו( :יֲַעקֹב וֵא�ֵהי יְִצָחק ֱא�ֵהי :ְבָרָהם ֱא�ֵהי ֲאבָֹתם ֱא�ֵהי יְקֹוָק ֵאֶלי<

   :4ָ�ֶַלג ְמצַֹרַעת יָד� וְִה'ֵה ו�9ִַצָא� ְ"ֵחיק� יָד� ו9ֵַָבא ְ"ֵחיֶק< יְָד<

 –מסביב ללשון הרע, ומשה רבנו אמר לשון הרע על ישראל, כי אמר  –רש"י מסביר שכל האותות 

  והן לא יאמינו". חז"ל במדרש:"
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 ששלחתיך בשעה זכור אתה אי ל"א.... הן לשון בזה מיתה עליו נגזר למה ימיך קרבו הן

   1.ימיך קרבו הן הוי לי יאמינו לא הן) ד שמות( לי ואמרת םממצרי אותן לגאול

  היא לתקן את הלשון הרע של משה. ואז -כל שיחה ד'

 וְָהיָה) ח( :ִ�ְבָ&ר� ָ#ָבה וְִה'ֵה ֵמֵחיק� ו�9ִַצָא� ֵחיק� ֶאל יָד� ו#ֶָ9ַב ֵחיֶק< ֶאל יְָד< ָהֵ#ב ו9ַֹאֶמר) ז( 

   :ָה:ֲחר�ן ָהאֹת ְלקֹל וְֶהֱאִמינ� ָהִרא#�ן ָהאֹת ְלקֹל יְִ#ְמע� וְ�א ָל; יֲַאִמינ� �א ִאם

  רש"י אומר: 

 בכך למדו שכבר, לך יאמינו הרע לשון עליכם שספרתי על לקיתי בשבילכם להם משתאמר

  . שרה בשביל ואבימלך פרעה כגון, בנגעים לוקים להם להרע שהמזדווגין

  ישראל וידוי. ואם לא יאמינו לזה?  -כלומר משה צריך להגיד לעם

 וְָ#ַפְכ>ָ  ַהיְאֹר ִמֵ�יֵמי וְָלַקְח>ָ  ְלקֶֹל< יְִ#ְמע�ן וְ�א ָהֵאֶ ה ָהאֹת�ת ִלְ#נֵי ַ-ם יֲַאִמינ� �א ִאם וְָהיָה) ט(

  . ַ"9ַָ"ֶ#ת ְלָדם וְָהי� ַהיְאֹר ִמן ִ>6ַח ֲאֶ#ר ַהַ�יִם וְָהי� ַה9ַָ"ָ#ה

דווקא כל  –האם כולנו זוכרים שכל הסיפור של הנחש והמטה היא ליד הסנה? כנראה שלא, אז מדוע 

  שיח הזה מתנהל לפני הסנה? -הדו

  אלה שיחות סנה, וצריך להבין את זה. זה הפשט של הפרשה. 

  שיחה ה':  –והשיחה האחרונה 

 5ֶַ"ְר< ֵמ1ז ַ-ם ִמ4ְִל#ֹם ַ-ם ִמְ>מ�ל ַ-ם 1נִֹכי 5ְָבִרים ִאי# �א ֲאדֹנָי ִ"י יְקֹוָק ֶאל מֶֹ#ה ו9ַֹאֶמר) י(

  :1נִֹכי ָל#�ן �ְכַבד ֶ+ה ְכַבד ִ�י ַעְב5ֶ< ֶאל

 –אגב, רק בהתחלה משה פונה אליו בשם אלוקים, ורק אח"כ יקוק. כי בהתחלה הוא אמר: "זה שמי" 

  הוא אדנות.  –שיעלם, אבל "זכרי" 

  אגב, מה פירוש: "גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך"? רש"י מסביר: 

 משה את מפתה הוא ברוך הקדוש היה ימים שבעה שכל למדנו -  'וגו מתמול גם

 הרי, הם רבויין גמין ושלשה, שלשה הרי דברך מאז שלשום מתמול בשליחותו לילך בסנה

, תשלח ביד נא שלח) יג פסוק להלן( עוד זאת לו כשאמר השביעי ביום עומד היה והוא, ששה

  . עליו וקבל בו שחרה עד

ימים! הנחת היסוד של רש"י היא שהתורה לא באה לסתום אלא לפרש.  7נה הוא מעמד הס –כלומר 

טוען רש"י שכל יום הוא יום חדש.) כלומר, לפי רש"י, מדובר בשבעה ימים. זה  –(לכן במעמד הר סיני 

, ומעמד עם כל השיחות הארוכות והקשות בין משה לקב"ה. יש בו כ"כ הרבה תוכן, וזה מעמד ארוך

  לשבוע שלם, אבל הכול חייב להיות בסנה!  

  למה דווקא לסנה?  -ונמשיך לשאול  

 1נִֹכי ֲה�א ִע�ֵר א� ִפ6ֵחַ  א� ֵחֵר# א� ִאֵ ם יָ&�ם ִמי א� ָל1ָדם ֶ+ה ָ&ם ִמי ֵאָליו יְקֹוָק ו9ַֹאֶמר) יא( 

   :ְ>ַדֵ"ר ֲאֶ#ר וְה�ֵריִתי< ִ+י< ִעם ֶאְהיֶה ו1ְנִֹכי ֵל; וְַעָ>ה) יב( :יְקֹוָק

  מתי משה מזכיר שוב את מעמד הסנה? פעם אחת ויחידה, ב"וזאת הברכה"  בברכת יוסף: 

                                                           
   ט פרשה וילך פרשת) וילנא( רבה דברים 1

  



5 
 

 ְסנֶה #ְֹכנִי �ְרצ�ן �ְמ�ָא� ֶאֶרץ �ִמֶ�ֶגד) טז( :ע�ָלם ִ-ְבע�ת �ִמֶ�ֶגד ֶקֶדם ַהְרֵרי �ֵמרֹא#) טו(

  2. ֶאָחיו נְִזיר �ְלָקְדקֹד י�ֵסף ְלרֹא# ָ>ב�אָתה

אז תבינו את הסנה.  –כלומר הקב"ה שוכן בסנה, ורצונו טמון בסנה. אם רוצים לדעת מהו 'רצון שכני' 

צריך להבין את  - דירה בתחתונים' אם רוצים להבין בכלל את הרצון של  'נתאווה לו הקב"ה להיות לו

  הסנה, ואת יוסף.  כך שכנראה יוסף קשור לסנה, וצריך  להבין את זה. 

הוא קוץ יבש שלעולם לא  -זה קוץ, הופך להיות לסיני. סנה –הופך להיות לסיני. כך שסנה  –הר חורב 

 –קרח בלילה". זה יובש מחום ,מאש. "אכלני חורב ביום ו –טזה של חורב. חורב - נשרף. והאנטי

תזה -כלומר נשרפתי ביום, וקפאתי בלילה. החורב הוא לא ההפך מחושך, או קרירות, אלא הוא האנטי

  לכפור. 

נקרא על שם הסנה. כי לא ראינו לפני זה את סיני. (כך  –הסנה הוא סיני. ההגיון הוא שסיני 

י הוא הכינוי לבקיאות. מי שיודע סיני הוא גם הכינוי לרשב"י. סינ –המפרשים אומרים). בביטויים שלנו 

  את כל התורה הוא סיני. 

  רק במעמד הראשון הוא לא לומד פשוטו של מקרא.  –מי שסיפור הסנה נגמר 

  שכל סיפור הסנה מטרתו:  –ואז רש"י מסיים 

 שנאמר, היה ונביא הימנו גדול שהיה אחיו אהרן על גדולה ליטול רוצה היה שלא, זה וכל

 כ( ביחזקאל וכן. אהרן הוא, במצרים בהיותם אביך בית אל נגליתי הנגלה) כז ב א שמואל(

 ואותה, השליכו עיניו שקוצי איש אליהם ואומר) ז שם', (וגו מצרים בארץ להם ואודע) ה

  .נאמרה לאהרן נבואה

של עלי הוא אהרן הכהן. ואם כך מתי הקב"ה נגלה אל בית אביו? אלא אומר רש"י  –בית אביו 

  שבוודאי שכל השנים הללו במצרים הייתה נבואה. הקב"ה נגלה לאהרן שהיה נביא. 

מעמד הסנה בא להסביר מדוע משה צריך לקבל את הכל. טוען רש"י שמה שעמד מאחורי משהכל 

אהרן. הרבה יותר היה קל לנו לחלק את הפרקים הללו לחלקים הוא הרצון שזה יהיה ל –סיפור הסנה 

  בסנה.  –בלי קשר, אבל יש ביניהם קשר אחד והוא שהכול מתרחש באותו מקום 

מזה בידך והוא עונה מטה.  –שמשה אמר והן לא יאמינו לי, אז הקב"ה שואל אותו  ,הנצי"ב מסביר

שמשה לא אמר לשון הרע  –ו. והנציב אומר ואז נחש. והמטה הופך להיות נחש, ואז ויהי למטה בכפ

בכלל. אלא שכשמה אומר והן לא יאמינו, אין הכוונה שעם ישראל לא מאמין, אלא עם ישראל לא 

"כי יאמרו לא נראך אליך ה'". כלומר הם יגידו איך יכול להיות שהקב"ה יתגלה לאיזה אחד  –יאמינו לי 

מזה בידך, אמר לו  –לא. לכן אמר לו  -, אליך משהשבא ממדין. אם הוא יתגלה כבר, זה יהיה לאהרן

שהמטה  –הוא מנהיג את הצאן. לכן אומר לו הקב"ה  –מטה. מטה זה הנהגה, כי הוא רועה את הצאן 

כי אתה מנהיג. ועכשיו הקב"ה אומר לו להשליך את המטה לארץ  -הזה לא סתם מסמל את המנהיג

יכלו לעשות זאת? אלא ויאמר "אחוז בזנבו ויהי  הרי החרטומים כבר –ויהי לנחש. ומסביר הנציב 

שהרי הוא היה צריך לתפוס את הקצה התחתון, כלומר הוא תפס את   - למטה בכפו". אומר הנציב

שגם מי שנראה זנב  –שהוא תפס את הראש. הנס היה להגיד לו  –התחתון, אבל התגלה לו בכפו 

  כי אמרתי לך.  –את ישראל  יכול להיות ראש המטה. לכן עכשיו תלך להנהיג –הנחש 

שלא הוא המתאים, אלא אהרן. רש"י טוען שכל  –זה רק מחזיק אותנו לנקודה הזאת, שמשה טוען 

  היא למה לא אהרן.? –המגמה של הסנה 

ואם לומדים את הדברים בלי הסנה, אז זה נראה משונה. מדוע פתאום צצים כל מיני בעיות: פתאום 

  קודם אהרן לא היה מתאים יותר? נהיית כבד פה? ומקודם לא? ומ

                                                           
2
  דברים לג.  
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היכן התקבולת כאן? הרי אם יש  ִע�ֵר א� ִפ6ֵחַ  א� ֵחֵר# א� ִאֵ ם יָ&�ם ִמי א� ָל1ָדם ֶ+ה ָ&ם ִמי"אלא 

אז לא מובן  –אלם וחרש, ואם יש תקבולת בין הנכויות  -אז לא מובן   –הקבלה בין נכות לאדם בריא 

  הוא אדם ללא נכות?  –פקח ועור, הרי פקח  –

  רש"י מסביר: 

  המצרי.  על פרעה לפני נדון כשהיית לדבר למדך מי - ' וגו פה שם מי

ואז הוא דיבר  -הרי פרעה רצה להרוג את משה, אז איך הוא הצליח לצאת? אלא הקב"ה נתן לו פה

  הוא פרעה, כפי שאומר רש"י:  –עם פרעה. לכן הפה הוא של משה, והאלם 

, חרשים משרתיו ואת, הריגתך במצות נתאמץ שלא אלם פרעה עשה מי - םאל ישום מי או

 מן כשברחת ראו שלא, עורים עשאם מי ההורגים ולאספקלטורין, עליך בצוותו שמעו שלא

  ונמלטת. הבימה

כשהיה צריך לדבר עם לא מדבר באופן כללי, אלא מדבר באופן פרטי על משה.  –כלומר הקב"ה 

פרעה, לא הייתה לו שום בעיה, אז מה קרה פתאום הוא פוחד? ואיך שם הסתדר? הקב"ה אומר לו 

שכנראה גם שם אני עזרתי לך לא רק לדבר, אלא גם לגרום לפרעה להאמין לך. מי גרם למשרתים 

  לא להרוג אותך, או לא לראות אותך?  –של פרעה 

  זאת. (דברי רש"י)  כל עשיתי' ה ששמי -  אנכי הלא

מי אנכי, והקב"ה אומר לו שזה באמת לא הוא, אלא  –זה האנכי שהוא במעמד הסנה. משה שואל 

  הקב"ה. 

  ומשה מסיים: 

  . ִ>ְ#ָלח ְ"יַד נָא ְ#ַלח ֲאדֹנָי ִ"י ו9ַֹאֶמר) יג( 

  ותגובת הקב"ה: 

 ה�א ִה'ֵה וְַגם ה�א יְַדֵ"ר ַדֵ"ר ִ�י יַָדְעִ>י ַהֵ וִי 1ִחי< :ֲהרֹן ֲה�א ו9ַֹאֶמר ְ"מֶֹ#ה יְקֹוָק :ף ו9ִַַחר) יד(

 ִעם ֶאְהיֶה ו1ְנִֹכי ְ"ִפיו ַה5ְָבִרים ֶאת וְַ&ְמ>ָ  ֵאָליו וְִדַ"ְר>ָ ) טו( :ְ"ִל"� וְָ&ַמח וְָרֲא< ִלְקָראֶת< יֵֹצא

�ֲע-)ן ֲאֶ�ר ֵאת ֶאְתֶכם וְה�ֵריִתי ִ,יה) וְִעם ִ,י+ַ:  

יש פשרה כפי רצונו של משה. משה  –זה כבר לא רק עם משה, אלא עם שניהם. בסוף מעמד הסנה 

  רוצה שאהרן יהיה המנהיג, אבל הקב"ה לא מסכים לכל, והם מתפשרים שהם יהיו ביחד. 

 ַהַ�ֶ@ה וְֶאת) יז( :ֵלא�ִהים  � ִ>ְהיֶה וְַאָ>ה ְלֶפה ְ < יְִהיֶה ה�א וְָהיָה ָהָעם ֶאל ְל< ה�א וְִדֶ"ר) טז( 

  .ָהאֹתֹת ֶאת "� ַ>ֲעֶ&ה ֲאֶ#ר ְ"יֶָד< ִ>6ַח ַהֶ=ה

  אגב, פעם ראשונה שאדם נהייה אלוהים. 

יש כאן מעמד אחד של סנה. מגמת המעמד היא אהרן. רש"י מרגיש את זה מתוך הפסוקים 

"וילך משה כאשר כלה לדבר וכו'". עד כאן היה מעמד הסנה, ואנחנו לא  –המסיימים. רק בפסוק הבא 

לא בקטעים מקוטעים,  –תמיד שמים לב לכך. הסנה כולל את הכל. כדי להבין את כל הפרטים הללו 

  צריכים ללמוד פשוטו של מקרא ולפשוט את הקלף ולראות את הכל. 

באהרן ומשה? ב"ראך ושמח בלבו"? זה אתם מבינים שספר בראשית הסתיים, וכל הגאולה מתחילה 

הרצון שכני סנה של יוסף. אין ברכות לאפרים ומנשה אצל משה, למשה יש ברכה ליוסף ושם הוא 

  מזכיר את הסנה. 

   ד פרק שמות
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   :ל� ו4ִַ9ַק יםָהֱא�הִ  ְ"ַהר ו9ְִַפְ-ֵ#ה� ו9ֵֶַל; ַהִ�ְדָ"ָרה מֶֹ#ה ִלְקַראת ֵל; :ֲהרֹן ֶאל יְקֹוָק ו9ַֹאֶמר) כז(

  זה הסנה. שכחתם?  –הר האלוקים 

 ו9ֵֶַל;) כט( :ִצ�ָה� ֲאֶ#ר ָהאֹתֹת ָ�ל וְֵאת ְ#ָלח� ֲאֶ#ר יְקֹוָק 5ְִבֵרי ָ�ל ֵאת ְל:ֲהרֹן מֶֹ#ה ו9ֵַַ-ד) כח(

  :יְִ&ָרֵאל ְ"נֵי זְִקנֵי ָ�ל ֶאת ו9ַַ:ְספ� וְ:ֲהרֹן מֶֹ#ה

  "וילכו"?  –היה צריך להיות כתוב 

 ו9ֲַַאֵמן) לא( :ָהָעם ְלֵעינֵי ָהאֹתֹת ו9ַַַע& מֶֹ#ה ֶאל יְקֹוָק 5ִֶ"ר ֲאֶ#ר ַה5ְָבִרים ָ�ל ֵאת :ֲהרֹן וַיְַדֵ"ר) ל(

  .ו#ְִ9ַַ>ֲחו� ו6ְִ9ַד� ָענְיָם ֶאת ָר1ה וְִכי יְִ&ָרֵאל ְ"נֵי ֶאת יְקֹוָק ָפַקד ִ�י ו#ְִ9ְַמע� ָהָעם

  והפסוק הראשון בפרק הבא: 

 וְיָחֹ-� ַעִ�י ֶאת ַ#ַ ח יְִ&ָרֵאל ֱא�ֵהי יְקֹוָק 1ַמר �ֹה ַ+ְרעֹה ֶאל ו9ַֹאְמר� וְ:ֲהרֹן מֶֹ#ה ָ"א� וְ:ַחר  )א(

�ְדָ"ר ִליִ"ַ: 

   

  משה אף פעם לא יהיה לבד לדבר עם פרעה, אהרן כבר אתו. 

  

שהוא  –הרי בני ישראל לא שמעו אלי, אז איך ישמעני פרעה? לכן הקב"ה אומר לו  –משה אומר 

  גם עם בני ישראל.  –צריך את אהרן אתו 

  

עכשיו אתם מבינים למה רש"י הוא פשטן? כל הסיפור של הסנה הוא אהרן. ואחרי שמשה רבנו רוצה 

לך אתה, אז מה אתה הקב"ה אמרתי לך שת –על זה זה הקב"ה כועס. כי אם אני  –את אהרן 

מתווכח? הקב"ה מתפשר בסוף ואומר לו להתפשר שאהרן יהיה לצידו. אבל הכול חייב להיות דרך 

  משה.

  

משה מושה את העברי מהמצרי, והעברי והעברי, והוא לא מצליח לכן הוא הולך ליתרו, ומקבל כוח 

  מהסנה. 

  

 –ו מלבת האש, ואומר רש"י שמדבר אלי  -הוא רואה סנה והאש בתוך האש. ובתוך האש מלאך 

שבעולם שבו יש נקודה אלוקית אין כזה דבר חורב, אלא יש סיני  –מהלב. ואז משה מבין את הנקודה 

  מהסנה. –על שם העתיד. לא בסיני דיבר משה עם הקב"ה, אלא מסיני  –ויש הר האלוקים 

  

  סיני זה מהעצים והאבנים והקוצים. זה שכני סנה. 

  

לוקות יכולה לחדור את הכול. שאין מציאות שהאלוקות לא יכולה לחדור אליה בהר סיני התחדש שהא

  וממילא אין חורב. יש סיני. דבורה עומדת בשירה ולא מבינה : 

  

  3.יְִ&ָרֵאל ֱא�ֵהי יְקֹוָק ִמְ+נֵי ִסינַי ֶזה יְקֹוָק ִמְ+נֵי נְָזל� ָהִרים 

  

הוא להיות אחד. ולמה בני ישראל נרדים לשון הרע הקב"ה מקפיד עם משה, כי כל עניין ישראל 

  מהאגו. אז התיקון הוא להיות בביטול ולהיות משועבדים.  -בפרך? כי הרי ממה בא לשון הרע

  

  

  

                                                           
3
 שופטים ה' ה'.  
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