
 

1 

 "דבס

   

 

  

 
 

 

י וןורצ   ִ֖ ְכנ   הסנ   שֹׁ
 חוזרויכוח 

בשבוע שעבר עסקנו במלך אשר לא ידע את יוסף, והפעם 

ננסה להמשיך הלאה מיוסף )למרות שזה יהיה קשה ומן 

 (, אבל אני מבקש להיכנס לסוגיהיופיעיחזור וא עוד הסתם הו

המרכזית של הפרשה שגם קושרת אותנו למעמד הסנה 

  -שקראנו בו בשבוע שעבר. הפרשה מתחילה במילים הבאות 

ִ֖ים ֶאל ֵּ֥ר ֱאֹלה  י  ַוְיַדב   ֵּ֥ יו ֲאנ  ִ֖ ל  אֶמר א  ֵֹּ֥ ֶׁ֑ה ַוי  א ֶאלה'. מֹש ֶ ָ֗ ר  א  ָֽ ם  ו  ָ֛ ה  ַאְבר 
ל ֶאל ק ְוֶאָֽ ֵּ֥ ְצח  עֲ  י  ָֽ י יַ ֵ֣ מ  י ו ש ְ ֶׁ֑ ד   ל ש ַ ֵ֣ א  ב ב ְ ם ה'ֹקִ֖ ֶהָֽ י ל  ְעת   א נֹוַדִ֖  .ֹלֵּ֥

 ג'(-)שמות ו', ב'

ידועות התמיהות שכבר הועלו ע"י הפרשנים הקדמונים, שהרי 

הקב"ה כבר נגלה אל האבות וגם בשם הוי"ה. רש"י מיד מעיר 

  -כאן 

אין כתיב כאן, אלא  'לא הודעתי. 'ושמי ה' לא נודעתי להם
שעליה  , לא נכרתי להם במדת אמיתית שלי'לא נודעתי'

ולא  נקרא שמי ה', נאמן לאמת דברי, שהרי הבטחתים
 .קיימתי

ויש להעמיק להבין מה משמעות דברי רש"י הללו. ובכלל, זו 

דה מעניינת שנוגע בה הרבי מליובאוויטש זיע"א, עוד לפני ונק

למה צריך לצמצם מגדולת האבות כדי  -שנבין מה כתוב כאן 

 -מהי השליחות כעת של משה. מה התועלת בכך? וכן  לתאר

רש"י  .אל יצחק ואל יעקב'? ,מדוע התורה מפרטת 'אל אברהם

  -מבאר שם באופן מוזר 

 וארא. אל האבות.

יצחק ויעקב הם האבות? מה הוא אומר  ,והלא ברור שאברהם

פה? אז המפרשים מסבירים שלמרות שהם האבות, מרכבת 

א הודעתי להם את שמי שם הוי"ה, למרות זאת ל' 1השכינה,

 .'אבל לך אני מתגלה בשם זה

הולך לעם ישראל ואומר הוא אחרי שמשה שומע את הדברים, 

והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי ' -להם ממש כלשון ה' 

 -אך כצפוי  ',והבאתי

                                                           
 חלק מהאבות. איננומשה רבנו הרי ו 1
 כיו"ב.עם מי התחתנו ומי נולד להם ו -אברהם, יצחק ויעקב, יוסף ויהודה  2

ְָֽמעו ּ֙ ֶאל ... א ש   ָֽה ְוֹלֹ֤ ש   ה ק  ִ֖ ֲעֹבד  ָֽ ַח ו מ  ו  ֶצר רֶׁ֔ ֵֹ֣ ק  ה מ   ()שם ט' .ֹמש ֶֶׁ֔

אז מה אומר לו הקב"ה על כך ? איך הוא מעודד אותו מהמשבר 

 -שכזכור משה כבר צפה אותו בסנה?  ,הזה

ֵּ֥ר  ר ֶאל ה'ַוְיַדב   אֹמָֽ ֵּ֥ה ל   ר ֶאל. ֹמש ֶ א ַדב  ֶׁ֔ ֵֹ֣ ם  ב  י  ֶׁ֑ ְצר  ֶלְך מ  ה ֶמֵ֣ ְרֹעִ֖ ַ פ 
ח ֶאת ֵּ֥ ל ַ יש ַ ָֽ י ו  ָֽ נ  וֹ  ב ְ ַאְרצָֽ ָֽ ִ֖ל מ  א  ר  ש ְ  י"א(-)שם י' .י 

אז בוא  -'הלך לך כל כך טוב עם בני ישראל  -ממש מעודד )...( 

אז חוזר משה ואומר שוב  תמשיך את זה עם פרעה'. אבל

  -לקב"ה 

י ... ָֽ נ  ן ב ְ ֹ֤ לּ֙ ֹלא ה  א  ר  ש ְ י  י  ִ֖ ֲאנ  ה ַוָֽ י ַפְרֹעֶׁ֔ נ  ֵ֣ ע  מ  ש ְ יְךּ֙ י  י ְוא  ַלֶׁ֔ ו  א  ְָֽמעֵ֣ ש  
ם ת ָֽי  פ  ל ש ְ  )שם י"ב(  .ֲעַרֵּ֥

ן משה לקב"ה בסנה. לויכוח שהיה בי עוד חזרהכמו זה נראה 

בשביל מה החזרה? כבר הבנו את הרעיון. ומה עונה לו 

  -הקב"ה? 

ר ה   ֵ֣ ל ֶאל 'ַוְיַדב   ֵ֣ה ְוֶאָֽ םּ֙ ֶאל ֹמש ֶ ן ַוְיַצו   ֲהֹרֹ֒ ל ְוֶאל ַאָֽ א ֶׁ֔ ר  ש ְ י י  ֵ֣ נ   ב ְ
יא ֶאת ֵּ֥ ם ְלהֹוצ  י  ֶׁ֑ ְצר  ֶלְך מ  ה ֶמֵ֣ ְרֹעִ֖ ַ י פ  ָֽ נ  ם ב ְ י  ָֽ ְצר  ֶאֵֶּ֥רץ מ  ִ֖ל מ  א  ר  ש ְ  .י 

 שם י"ג()

טענה של אין כאן תשובה עניינית ללכאורה מה כתוב פה? 

 זו הכוונה?  -שים שניות זוז' משה. 'אמרתי לכם ללכת. ש

 משפחתיאלבום 

יש הפסקה גדולה בפסוקים בה מתחילים למנות  לאחר מכן

את בני ראובן ובני שמעון למשפחותם, כשרש"י מעיר שבאמת 

ללוי ראובן ושמעון אלא הכוונה היא להגיע מניית אין חשיבות ל

דילגת ישירות ללוי?(, ואז מתחילה )אז מדוע התחלת בהם ולא 

עם מי התחתן עמרם ומי נולד לו, ועם  -גם לפרט יותר  התורה

ממש אלבום  -מי התחתן אהרן ומי נולד לו, והנכד אלעזר וכו' 

תמונות משפחתי... מה זה רלוונטי לפה? ובכלל, חוץ מאשר 

 3שכזה! , לא ראינו פירוט משפחתי2אצל האבות

  -תיאורם של משה ואהרן והסיום של הפרשיה הזו הוא 

)שיום פטירתו כ"ז  בסוגריים נעיר את ההשוואה של הרש"ר הירש זצ"ל 3

שכנראה בדרשה  ,(השבוע טבת תרמ"ט חל ביום בו העביר הרב את השיעור
שהוא נשא אמר שהפרשה שלנו נופלת בלוח השנה של הגויים בחגיגות 
סיום ותחילת השנה שלהם ולכן תיאור החתונות פה הוא לכבוד היארצייט 

 "אפתש ואראשבת פר'  

  השבתאת יציזמני כניסת ו
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ן ֲהֹרִ֖ ו א ַאָֽ ר  הֵּ֥ ַמֹ֤ ר א  ֶׁ֑ה ֲאש ֶֶׁ֨ יאו  ֶאת 'הּ֙ ו ֹמש ֶ ִ֜ ם הֹוצ  ֶהֶׁ֔ ש ְ  ל  י י  ֵ֧ נ  ל ב ְ ָ֛ א  ר 
ם ַעל י  ְצַרִ֖ ֶאֵֶּ֥רץ מ  ְבֹאת ָֽם מ  יםּ֙ ֶאל. צ  ר  ְמַדב ְ ם ַהָֽ ֶלךְ  ה ָ֗ ה ֶמָֽ ְרֹעֵ֣ ַ  פ 
יא ֶאת ֵּ֥ ם ְלהֹוצ  י  ְצַרֶׁ֔ יב ְ  מ  ָֽ ן נ  ֲהרָֹֽ ִ֖ה ְוַאָֽ ו א ֹמש ֶ ם הֵּ֥ י  ֶׁ֑ ְצר  מ   ִ֖ל מ  א  ר  ש ְ . י 

 כ"ז(-)שם כ"ו

'הוא אהרן ומשה אשר אמר ה'  -מה זה הסגנון הזה  ,ראשית

 -להם.... הוא משה ואהרן'? והשאלה שאנחנו תמיד שואלים 

 למה רש"י לא מעיר כאן שום דבר? האם הוא לא הרגיש פה

הקושי שציינו אבל לא על , את הבעיתיות? רש"י אכן מעיר כאן

ראשון ופעם אהרן מופיע שפעם משה  - אלא על חילוף השמות

  -ראשון 

... יש מקומות שמקדים אהרן למשה ויש מקומות שמקדים  
 )שם כ"ו(. משה לאהרן, לומר לך ששקולין כאחד

האם הם באמת שקולים כאחד?  -שואלים המפרשים  ,ואגב

והרי 'לא קם בישראל עוד  -איך אפשר לומר שהם שוקים 

 כמשה'?! 

 . ות שנפתח בהןאלו השאל

 ?שאינה במקומהענווה 

לאחר מכן הולכים משה ואהרן אל פרעה, כאשר ההליכה 

תנו ואתחילה עוד בשבוע שעבר, מה שמביא רעה כבר הפל

 -לחזור למעמד הסנה. אגב, מעמד הסנה קשור ליוסף הצדיק 

בכל המקרא,  'סנה'הביטוי יותר אחרי אותו המעמד, לא מופיע 

הפעם היחידה בה מופיעה המילה 'סנה  4חוץ מפעם אחת.

  -בברכת משה לשבטו של יוסף בהמשך היא 

ף  אש  יֹוס ֶׁ֔ הּ֙ ְלרֵֹ֣ ֹואת  בּ֙ ה ת   י ְסֶנֶׁ֑ ִ֖ ְֹכנ  ֹון ש  ְרצֵּ֥ ה  ו  ְמֹלא ֶׁ֔ ֶרץ ו  ֶגד ֶאֶ֚ ֶָ֗ מ  ו מ 
דׇו ְלק יר ְדֹקִ֖ ֵּ֥ י ְנז  ָֽ  . )דברים ל"ג, ט"ז(וֶאח 

שמו של ש -ל יוסף  זה ביטוי יחיד במקרא, שמופיע כאמור אצ

הביטוי הזה? אגב,  הקב"ה הוא 'שכני סנה'. מה משמעות

טעמי המקרא כאן מרתקים. הכוונה בפשטות היא 'רצון מי 

)בדומה לסגנון דומה החוזר  ששוכן בסנה', 'שכני' זה בסמיכות

 הנסמכת, הראשונה,במקרא שהאות י' באה בסוף המילה 

כך, באמת . אך אם במקום ה' הידיעה של המילה הסומכת(

, ואילו כאן הטפחא היה צריך להיות טפחא 'רצון'במילה הטעם 

 , סנה'.י'רצון שכנ -היא תחת המילה 'שכני', כאילו כתוב 

 מפרשי הטעמים עוסקים בזה;

אבל  5האבן עזרא מסביר בפרשת שמות שסנה הוא בעצם קוץ,

ם וגם קוץ יבספר דברים הוא מסביר שסנה זה שמיים. גם שמי

הקב"ה שוכן בשמיים. רצון השוכן בשמי השמיים העליונים  -

זה מסביר את טעמי  -פלאי פלאים שהופיע והתגלה בסנה. 

 עוד נחזור לכך בהמשך. המקרא דלעיל.

והשאלה הראשונה שנשאל לגביו  ו נחזור למעמד הסנהבוא

מן הסתם אם יבואו ויגידו לכל אחד ואחת  -היא שאלה פשוטה 

                                                           
וזה בא להראות שהמנהיגים של עם ישראל היו  -)...(  "ושי בעל ההילולא של

משפחתיות נורמלית. אצל הגויים  -להם הורים, נשים, ילדים, בני דודים 
 המסורת כנראה קצת אחרת...

 זה מאותו שורש.המפרשים אומרים ש'סיני' וסנה' אכן  4
מפרשים אחרים ולאור דברי חז"ל שהקב"ה פירושו של הא"ע דומה ל 5

 התגלה לו דווקא בקוץ כי 'עמו אנכי בצרה' וכו'.

מאיתנו שיש לו אפשרות להציל את כלל ישראל מהקשה 

שבשואות, על אחת כמה וכמה אם הקב"ה יבוא בעצמו ויגיד 

שכולנו ניענה לזה בחיוב?! למישהו לנו את זה, האם יש ספק 

וא יטען בשם הענווה שלו שאולי עדיף לשלוח האם מישהו יב

האח שלי? והלוא זה מה את הרב שלי, את  -מישהו אחר 

אומר לו במעמד  ההקב"שעונה משה רבנו לקב"ה כאשר 

'שלח נא  -הסנה להציל את בני ישראל שנמצאים בסבל נוראי 

מנסה להתחמק מזה?! זו שאלה  זה שמשהביד תשלח'. איך 

שאלה הזו מי שלא שואל את הכמדומני שכל כך פשוטה אבל 

לא מתמודד עם מעמד הסנה בעצם. זו שיחה פשוט 

שבהם  6ך שבעה ימים,שמנהלת בין משה לקב"ה בתשמ

הקב"ה משדל את משה למה שכל אחד מאיתנו היה אומר 

'. !נפלה בידי להציל את עם ישראלעצומה 'איזו זכות  -לעצמו 

 מהנקודה הזו ניכנס גם לפרשת וארא אבל בואו נתחיל לאט. 

 הסנהמעמד 

  -עמד הסנה בואו נראה את פסוקי מ

ְך  א ַמְלַאֶׁ֨ ר ַ֠ י   ת ה'ַוַ֠ ַלב ַ יו ב ְ ָ֛ ל  ֶנהּ֙  א  ה ַהס ְ ֹ֤ נ   ְרא ְוה  ה ַוי ַָ֗ ֶנֶׁ֑ ֹוְך ַהס ְ ֵ֣ ת  ִ֖ש  מ  א 
ל ָֽ ו  ֻאכ   נ  יֶנֵּ֥ ה א  ֶנִ֖ ש  ְוַהס ְ א ֶׁ֔ ר ב   ֵ֣ ֹע  אמֶ . ב  ֵֹ֣ הַוי  ר  ֻסָֽ ה א  ה  ר ֹמש ֶֶׁ֔ א ְוֶאְרֶאֶׁ֔ ֵ֣ נ  

ְרֶאֵּ֥ה הַ  ֶאת ַ אַהמ  ַע ֹלָֽ ו  ה ַמד ִ֖ ֶׁ֑ ל ַהז ֶ ֹדִ֖ בְ  ג   הי  ֶנָֽ ר ַהס ְ י . ַעֵּ֥ ֵ֣ ה כ   ְרא ְיהֹו ִ֖ ֵּ֥ ַוי ַ
ִ֖ה  ֵּ֥ה ֹמש ֶ אֶמר ֹמש ֶ ָֹ֛ ה ַוי  ֶנָ֗ ֹוְך ַהס ְ ֵ֣ ת  ים מ  יו ֱאֹלה ִ֜ ל ֶׁ֨ ֩א א  ְקר  ֹות ַוי   ְראֶׁ֑ ר ל  ֵ֣ ס 

י נ  ָֽ נ   אֶמר ה  ֵֹּ֥  ד'(-)שם ג', ב. ַוי 

הקריאה 'משה משה' איננה  -הערה קצרה על הפסוקים הללו 

יעקב. אבל נשים לב  אצל ,היה גם אצל אברהם כךמפתיעה. 

ק בין ס  ף, יש פ  "ך מופיע שם פעמיים ברצשבכל פעם שבתנ

ק. נתייחס לזה ס  פ   איןפה.  -, למעט פעם אחת השמות

 בהמשך.

אֶמר ַאל ִֹ֖ ָֽל ַוי  ם ש ַ ב ֲהֹלֶׁ֑ ְקַרֵ֣ ֹום  ת   קָ֗ י ַהמ   ֵ֣ יך  כ   ל ַרְגֶלֶׁ֔ ַעֵ֣ ּ֙ מ  יך  ֶלֶׁ֨ ְנע 
יו ַאְדַמת ל ֶׁ֔ ד ע  ֵ֣ הּ֙ עֹומ  ֹ֤ר ַאת   ו אֹקִ֖  ֲאש ֶ  )שם ה'( .ֶדש  הָֽ

פעם הערנו כבר שהאדמה שם בכלל לא הייתה אדמת קודש 

 למעט בזמן המועט של מעמד הר סיני,וגם לא תהיה כזו 

עצם זה שאתה, משה, עומד שם זה ' -הפירוש העמוק בזה ו

 הופך את המקום לאדמת קודש. ולכן 'של נעליך'.

 ֵ֧ יך  ֱאֹלה  ב ֶׁ֔ י א  ֵ֣ יּ֙ ֱאֹלה  ֹנכ  ָֽ אֶמר א  ָֹ֗ י ַוי  ֵ֣ אֹלה  ָֽ ק ו  ִ֖ ְצח  ֵּ֥י י  ם ֱאֹלה  ָ֛ ה  י ַאְבר 
ִ֖יט ֶאל ַהב   ָֽ א מ  ֶׁ֔ ר  י י  ֵ֣ יו כ   נ ֶׁ֔ הּ֙ פ   ְסת  ֹ֤ר ֹמש ֶ ב ַוי ַ ֲעֹקֶׁ֑ ָֽ ים יַ ָֽ ֱאֹלה  ָֽ אֶמר . ה  ֵֹ֣ ַוי 

י ֶאת ה' ית  ָ֛ א  ה ר  ֹאֵּ֥ ם ְוֶאת ר  י  ֶׁ֑ ְצר  מ  ֵ֣ר ב ְ ִ֖י ֲאש ֶ י ַעמ   ֵּ֥ ת ֹ֤ם  ֳענ  ֲעק  ַצָֽ
 ֵּ֥ יו כ   ְגש  ֶׁ֔ י ֹנָֽ ֵ֣ נ  ְ פ  יּ֙ מ  ְעת   ַמֶׁ֨ י ֶאתש   ְעת   ַדִ֖ יו י י  ָֽ ד . ַמְכֹאב  ֵ֣ י ַ ֹו מ  ילֵ֣ ד ְלַהצ   ֵ֞ ר  א  ָֽ ו 
ן ֲעֹלתֹו  מ  ְלַהָֽ ם ו ָֽ י  ְצַרָ֗ ואֹ֒ ֶאל מ  ֶרץ ַהה  ֵ֣ א  ה ֶאל ה  ב ֶׁ֔ הּ֙ ו ְרח  ֶרץ טֹוב   ֶאֹ֤

ֶׁ֑ש  ֶאל ב ו ְדב  ִ֖ ל  ַבֵּ֥ת ח  ֶרץ ז  י -ֶאָ֛ ז  ֶׁ֔ ר  ְ יּ֙ ְוַהפ  ֱאֹמר  ָֽ י ְוה  ֶׁ֔ ת   ח  יּ֙ ְוַהֵ֣ ֲענ  ַנָֽ כ ְ ֹום ַהָֽ ְמקֹ֤
 ִ֖ ו   ח  יְוַהָֽ ָֽ י. י ְוַהְיבו ס  ָֽ נ  ת ב ְ ֲעַקֵּ֥ ה ַצָֽ ָ֛ נ   ה ה  י ְוַגם ְוַעת  ָּ֕ ֶׁ֑ ל  ה א  א  ֵ֣ ִ֖ל ב   א  ר  ש ְ  י 

יּ֙ ֶאת ית  ֶׁ֨ א  ים ֹאת ָֽם ר  ֵּ֥ ֲחצ  ם ֹלָֽ י  ְצַרִ֖ ֵּ֥ר מ  ַחץ ֲאש ֶ ֶַׁ֔ ה . ַהל  ְוַעת  ֵ֣ה ְלכ ֶׁ֔

למדנו שכל שבעה ימים היה '. גם מתמול וגו" -עי' רש"י שמות ד', י'  6
הקב"ה מפתה את משה בסנה לילך בשליחותו, מתמול שלשום מאז דברך 
הרי שלשה, ושלשה גמין רבויין הם, הרי ששה, והוא היה עומד ביום הז' 

וכל זה, . כשאמר לו זאת, עוד שלח נא ביד תשלח, עד שחרה בו וקבל עליו
 היה רוצה ליטול גדולה על אהרן אחיו שהיה גדול הימנו, ונביא היה...".שלא 
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ִ֖ ֶאל ֲחך  ָֽ ל  ש ְ א ֶאת ְוֶאָֽ ה ְוהֹוצ ָ֛ ְרֹעֶׁ֑ ַ י פ  ָֽ ֵּ֥י ְבנ  ם ַעמ   י  ָֽ ְצר  מ   ִ֖ל מ  א  ר  ש ְ ם ש) .י 

 י'(-ו'

זה נראה כאלו הקב"ה מתאמץ להקדים המון הקדמות 

לשליחות שהוא מצווה את פרעה. אצל יעקב, כאשר הוא רצה 

'הלא אחיך  -לשלוח את יוסף לאחים, זה היה הרבה יותר ישיר 

  פשוט. רועים בשכם, לכה ואשלחך אליהם'.

הּ֙ ֶאל אֶמר ֹמש ֶ ֹֹ֤ ְך אֶ  ַוי  ִ֖ ל  ֵּ֥י א  י כ   כ  ֹנֶׁ֔ י א  ֵ֣ ים מ  ֱאֹלה ֶׁ֔ ֵ֣ ֵּ֥י  לה  ה ְוכ  ְרֹעֶׁ֑ ַ פ 
יא ֶאת ָ֛ ם אֹוצ  י  ָֽ ְצר  מ   ִ֖ל מ  א  ר  ש ְ י י  ֵּ֥ נ   )שם י"א(. ב ְ

בל להפתעתנו הקב"ה על השאלות האלה תמהנו כבר קודם, א

'אתה שאלת שתי שאלות; האחת היא איך  -עונה לו עליהן 

וציא ם שאראויישראל אתה תתמודד עם פרעה והשניה האם 

  -. הנה התשובות שלי' ם ממצריםתוא

י אֶמרּ֙ כ   ֶֹׁ֨ ְך ְוֶזה ַוי  מ  ֶׁ֔ ה ע  ֵ֣ ְהיֶ ֶׁ֑יך   ֶאָֽ ַלְחת   ִ֖י ש ְ ֹנכ  ָֽ ֵּ֥י א  ֹות כ   אֶׁ֔ ֵ֣ ה  ך  ל ְ
ֹ֤ ֶאת יֲאך  ָֽ הֹוצ  ןּ֙ ֶאת ב ְ ַַָֽעְבדו  ם ת  י  ְצַרֶׁ֔ מ   םּ֙ מ  ע  ֵּ֥ר  ה  ה  ל ה  ים ַעִ֖ ֱאֹלה ֶׁ֔ ֵ֣ ה 

ה ָֽ  )שם י"ב( .ַהז ֶ

שהמילים 'כי אהיה עמך' מכוונות כנגד  במקוםרש"י מבאר 

א תהיה שם 'אתה באמת ל -על פרעה  השאלה ששאל משה

 -'וזה לך האות כי אני שלחתיך' -ו לבד אלא אני אהיה עמך',

 הנהכנגד מה ששאלת מה הזכות של ישראל לצאת ממצרים, 

'תעבדון את האלהים על ההר הזה'. אבל עכשיו  -הזכות 

 -ממשיך משה רבנו בשאלות נוספות 

ה ֶאל אֶמר ֹמש ִֶ֜ ֶֹׁ֨ ֱאֹלה ָ֗  ַוי  ָֽ נ  ֶׁ֨ ה  א  ֶאלים ה  י ב  ֵ֣ ֹנכ  ָֽ לֹ֒  ה א  א  ר  ש ְ י י  ֵ֣ נ  ב ְ
יֶכִ֖ם ש ְ  ֹות  ֵּ֥י ֲאבָֽ ם ֱאֹלה  ֶהֶׁ֔ ַמְרת  ֵ֣י ל  ָֽ ְמרו  ְוא  ָֽ יֶכֶׁ֑ם ְוא  י ֲאל  נ  ַחֵ֣ י ַמה ל  ֵ֣  ל 

ם ֶהָֽ ֵּ֥ה ֹאַמִ֖ר ֲאל  ֹו מ  מֶׁ֔ ְ  י"ג( )שם .ש  

אתה מגיע לעם של עבדים לשחרר אותם  - ריך להביןוצ

השם?  -מהעבדות. אתה באמת חושב שזה מה שישנה להם 

אחרי  ?שיועכ לשיעורי קבלה 'ראש'איך קוראים לו? יש להם 

שיצאו לחירות הם יהיו פנויים לשיעורים. אגב, נשים לב 

שמכאן ואילך כל הבעיה, כל הספק שיש למשה לגבי פרעה 

מתייחסות לאיך בני ישראל יקבלו  לוהשאלות שיש  נעלם, וכל

 -את זה. שם הוא צופה את הקושי 

יםּ֙  אֶמר ֱאֹלה  ֹֹ֤ ה ֹתאַמרּ֙  ֶאלַוי  ֹֹ֤ ָֹ֗אֶמר כ  ה ַוי  ֶׁ֑ ְהיֶ ֵ֣ר ֶאָֽ ה ֲאש ֶ ִ֖ ְהיֶ ה ֶאָֽ ֹמש ֶֶׁ֔
ם יֶכָֽ י ֲאל  נ  ַחֵּ֥ ל  ה ש ְ ִ֖ ְהיֶ ל ֶאָֽ א ֶׁ֔ ר  ש ְ י י  ֵ֣ ְבנ  ים ֶאל. ל  ֹוד ֱאֹלה ִ֜ אֶמ֩ר עֶׁ֨ ֹ֩  ַוי 

ה ֵֹ֣ ה כ  לֹ֒  ֹתאַמר  ֶאל ֹמש ֶָ֗ א  ר  ש ְ י י  ֵ֣ נ  י  ה'ב ְ ם ֱאֹלה ֶׁ֨ יֶכָ֗ ת  י ֲאֹבָֽ ֵ֣ ֱאֹלה 
 ָ֛ ְצח  ֵּ֥י י  ם ֱאֹלה  ה ִ֜ עֲ ַאְבר  ָֽ ֵּ֥י יַ אֹלה  ָֽ יֶכֶׁ֑ם ֶזהק ו  י ֲאל  נ  ַחֵ֣ ל  ב ש ְ י  ֹקִ֖ ֵ֣ מ  ְ ש  

ר ָֹֽ ר ד  י ְלֹדֵּ֥ ִ֖ ְכר  ה ז  ֵּ֥ ם ְוזֶ  ט"ו(-)שם י"ד. ְלֹעל ֶׁ֔

בהמשך בפרשת גם  למה זה חשוב?.הכל זה ענין השמות. 

  -)ו', ג'( וארא, הנושא הזה חוזר בפתיחת הפרשה 

א ֶאל ָ֗ ר  א  ָֽ ם ֶאל ו  ה ָ֛ ל ַאְבר  ק ְוֶאָֽ ֵּ֥ ְצח  ֲעֹקִ֖  י  ָֽ י יַ ֵ֣ מ  י ו ש ְ ֶׁ֑ ד   ל ש ַ ֵ֣ א   ה'ב ב ְ
ם ֶהָֽ י ל  ְעת   א נֹוַדִ֖   .ֹלֵּ֥

אתה רוצה להוציא את בני ישראל ממצרים או  -לא הבנתי 

שאתה רוצה ללמד שיעור בשמותיו של הקב"ה? נחזור לפסוקי 

  -הסנה 

ֵ֞ ֶאת ַסְפת   ָֽ ְך ְוא  ֵ֣ ֶהםּ֙  ל  ַמְרת  ֹ֤ ֲאל  ָֽ ל ְוא  א ָ֗ ר  ש ְ י י  ֵ֣ ְקנ  ת   ה'ז  י ֲאֹבָֽ ֹ֤ יֶכםּ֙ ֱאֹלה 
יּ֙  ְדת   ַקֶׁ֨ ד פ   ֹקֹ֤ ר פ   אֹמֶׁ֑ ב ל  ֲעֹקִ֖ ָֽ ק ְויַ ֵּ֥ ְצח  ם י  ָ֛ ה  י ַאְבר  ֵ֧ י ֱאֹלה  ַלֶׁ֔ ה א  ֵ֣ ְרא  נ 

ם ְוֶאת ם ֶאְתֶכֶׁ֔ י  ָֽ ְצר  מ  ֶכִ֖ם ב ְ ו י ל  ש ֵּ֥ ע  ֩ה ... ֶהָֽ ָ֡ ַאת   את  ך  ו ב  ו  ְלֹקֶלֶׁ֑ ְָֽמעִ֖ ְוש  

ל ֶאל א ִ֜ ר  ש ְ י י  ְקנ ֶׁ֨ יוּ֙  ְוז  ל  ֶֹ֤ם א  ֲאַמְרת  ם ַוָֽ י  ְצַרָ֗ ֶלְך מ  י  ה'ֶמֵ֣ ֹ֤ ֱאֹלה 
 ֵ֣ ְקר  יםּ֙ נ  י   ְבר  ע  ָֽ הה  ְלכ  ָֽ ה נ  ינו  ְוַעת  ָ֗ ל ֶׁ֔ יםּ֙  ה ע  מ  ת י  ש ֶ ֹלֹ֤ ֶרְך ש ְ ֵ֣ נ  ֵ֞א ד ֶ

ה  ִ֖ ח  ְזב ְ ר ְונ  ְדב  ֶׁ֔ מ   ינו   ה'-לב ַ ָֽ ַָֽלְחת  ֹ֤י ֶאת. ֱאֹלה  ית ֵ֣י ֶאת ְוש   כ   יּ֙ ְוה  ד   י 
וֹ  ְרב ֶׁ֑ ק  ִ֖ה ב ְ ֵּ֥ר ֶאֱעש ֶ י ֲאש ֶ ְפְלֹאת ֶׁ֔ ֹכלּ֙ נ  ם ב ְ י  ְצַרֶׁ֔ ה וְ  ...מ  ש   ֹ֤ ה א  ֲָֽאל ֶׁ֨ ש  

 ּ֙ ה  ֶכְנת   ְ ש   י מ  ל  ה  כ ְ ית ֶׁ֔ ת ב   ַרֵ֣ ג   ת ו מ  ֹלֶׁ֑ מ  ִ֖ב ו ש ְ ה  י ז  ֵּ֥ ְכל  ֶסף ו  ִ֖ם ... ֶכָ֛ ֶ ְלת  צ ַ ְונ 
ם ֶאת י  ָֽ ְצר   (כ'-ט"ז)שם  מ 

  -אבל אז שוב שואל משה 

אֶמר ְוה   ֶֹׁ֔ הּ֙ ַוי  ַען ֹמש ֶ ֹ֤ ו   ןּ֙ ֹלאַוי ַ ְמעִ֖ ש ְ א י  י ְוֹלֵּ֥ ינו  ל ֶׁ֔ ֵ֣ ֲאמ  ָֽ י יַ ֶׁ֑ ֹקל  י ב ְ ֵ֣ כ  
א ו  ֹלָֽ אְמרֶׁ֔ יך   ֹיָֽ ֶלִ֖ ֵּ֥ה א  ְרא   )שם ד', א'( .ה'נ 

'תגיד, עוד פעם? כבר אמרתי לך ללכת והעם ישמע, לא? למה 

את שוב חוזר של זה שהעם לא יאמינו?'. ונשים לב להדגשה 

כי יאמרו לא  יולא ישמעו בקול לילא יאמינו 'העם  -של משה 

מהמחויבות אתה רוצה להיפטר  -מה הסיפור '. ...אליך נראה

 ה?., משהזו

שהקב"ה נותן  תמגיע השלב של שלשת האותו לאחר מכן

נחש, צרעת ודם. ואנחנו בכלל  -למשה כדי שהעם יאמינו לו 

, הרי הקב"ה הבטיח לו זהלא מבינים למה צריך את כל 

  -שיאמינו לו כבר מלכתחילה. ואז הקב"ה שוב אומר לו 

ִ֖ה ם ְוַעת   ה ע  ֵ֣ יּ֙ ֶאְהיֶ ֹנכ  ָֽ ְך ְוא  ֶׁ֑ ֹור   ל  יך  ְוהָֽ רפ  ֶׁ֔ ָֽ ַדב   ֵּ֥ר ת ְ ִ֖יך  ֲאש ֶ  שם י"ב() .ית 

תגידו, יכול להיות יותר מזה? וגם אם מישהו מאיתנו היה 

הקב"ה חוזר  -בסיטואציה הזו והיה תופס לרגע פיק ברכיים 

  - נקר''בו ר שהוא יהיה איתו, אבל משהמואו

ַלחוַ  י ש ְ ֶׁ֑ י ֲאֹדנ  ֵ֣ אֶמר ב   ִֹ֖ ַיד י  א ב ְ ִ֖ ח נ  ָֽ ל  ש ְ  י"ג(שם ) .ת  

למה לא אמרת את זה מההתחלה? לכן מה אתה רוצה, משה? 

  -עכשיו 

ַחר ָֽ ף  ַוי   י ה'ַאֶׁ֨ ָֽ י כ   ְעת   ַדָּ֕ י י  ֶׁ֔ ו  ּ֙ ַהל   יך  ֶׁ֨ ח  ן א  ֲהֹרֹ֤ א ַאָֽ אֶמרּ֙ ֲהֹלֶׁ֨ ֶֹׁ֨ ה ַוי  ֹמש ֶָ֗  ב ְ
נ  ה ם ה  ו א ְוַגֹ֤ ִ֖ר הֶׁ֑ ֵּ֥ר ְיַדב   ַמֵּ֥ח  ַדב   ִ֖ ְוש   ֲאך  ָֽ ך  ְור  אֶתֶׁ֔ ְקר  א ל  הו אּ֙ ֹיצ ֵ֣

וֹ  ב ָֽ ל   )שם י"ד( .ב ְ

אז אתה רוצה שאהרן ילך ' - שהקב"ה אומר ואנחנו מרגישים

  -. וההמשך שילך יחד איתך' או לכל הפחותבמקומך 

ב ַ  ֵּ֥ ֶאתְוד  ְמת   יו ְוש ַ ל ֶׁ֔ ֶׁ֑  ְרת  ֵ֣ א  פ  ים ב ְ ִ֖ ר  ב  םַהד ְ ה ע  ֹ֤ י ֶאְהיֶ ֹנכ ָ֗ ָֽ ּ֙ פ  ֶׁ֨  יו ְוא  יך 
ם ו ן ְוע  ֲַָֽעש ָֽ ֵּ֥ר ת  ִ֖ת ֲאש ֶ ם א  ית ֵ֣י ֶאְתֶכֶׁ֔ ֹור  יהו  ְוהָֽ ר. פ  ֶׁ֔ ב ֶ ִ֖ ֶאל ְוד  ו א ְלך   הֵּ֥

ְהֶיה ָֽ ה הו אּ֙ י  י  ֹ֤ ם ְוה  ֶׁ֑ ע  ִ֖ה ת  ְָֽהֶיה ה  ה ְוַאת   ֵ֣ ְלֶפֶׁ֔ ך  ים ל ְ ָֽ אֹלה  ָֽ ֹו ל  ֵּ֥  ְוֶאת. ל 
ה ֲַָֽעש ֶ ֵּ֥ר ת  ך  ֲאש ֶ ֶדֶׁ֑ י  ח ב ְ ֵ֣ ק ַ ה ת   ִ֖ ה ַהז ֶ ֵּ֥ ט ֶ ַ ֹו ֶאת ַהמ  ת ב ִ֖ ֹאֹתָֽ ָֽ  י"ז(-)ט"ו .ה 

משה חוזר ליתרו, אהרן יוצא לקראתו, ומה קורה עם החשש 

 -שלו מבני ישראל? 

 ֵ֣ לַוְיַדב   ת כ   ן א ֶ֚ ֲהֹרֶׁ֔ ר ר ַאָֽ ים ֲאש ֶ ֶׁ֔ ר  ב  ֵּ֥ר  ַהד ְ ב ֶ ַעש   ֶאל ה'ד   ֵּ֥ ֶׁ֑ה ַוי ַ ֹמש ֶ
ם ָֽ ע  י ה  ֵּ֥ ינ  ת ְלע  ֹאֹתִ֖ ָֽ ִ֖ . ה  ֲאמ  ָֽ י ַ יַוָֽ ָֽ ו  כ   ְמעָ֡ ש ְ י   ם ַוָֽ ֶׁ֑ ע  ד  ן ה  ַקֶׁ֨ י  ֶאת ה'פ  ֵ֣ נ  ב ְ

ר   ש ְ הּ֙ ֶאתי  א  י ר  ֹ֤ ל ְוכ  ו   א ָ֗ ֲַָֽחוָֽ ת  ש ְ ָֽ ו  ַוי   דִ֖ ק ְ י   ם ַוָֽ ְני ֶׁ֔  א(ל"-)שם ל'. ע 

הכל בסדר.  - , לא שואל על שמו של הקב"המידהעם מאמין 

אז כשמגיעים דווקא ו -? משה ,שבעה ימים אז ממה פחדת

'והרי לגבי פרעה השתכנעת  -לפרעה מתחילים כל הסיבוכים 

נתחיל לבאר את בואו בשניה אחת, משה?!'. זה פלאי פלאות. 

 הענין;
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 אלוקישליח 

לם. כולנו מבינים שזו נקודה היסטורית שלא היתה לפני כן בעו

הוא  -אמנם משה רבנו איננו הראשון שהקב"ה מדבר איתו 

כבר דיבר עם אדם, עם קין, הוא ציווה את האבות. משה גם 

יוסף ויהודה יצאו בשליחות יעקב כל  -איננו השליח הראשן 

יצא לחרן בשליחותו של יצחק,  אחד לשליחותו, יעקב עצמו

אליעזר יצא בשליחותו של אברהם לחרן, נח בנה תיבה 

בשליחותו של הקב"ה. הדבר שבו משה הוא כן ראשון הוא 

ל את עם ישראל אבל כדי ואני הולך לגא' -שהקב"ה אומר לו 

שזה יצליח אני צריך את שיתוף הפעולה המלא שלך. לבד אני 

רק איתך'.  זה לא אדם ששולח אדם  -לא מסוגל )או לא רוצה( 

אתה אחר בשליחות אלא הקב"ה בא לאדם בשר ודם ואומר לו '

יד חזקה, אתה תתן לו מכות, אתה  הולך לפרעה, הוא יצטרך

 -תשכנע את עם ישראל לשאול אשה מאת שכנתה וכו' '. 

תראו לאיזו רזולוציה של פירוט הקב"ה יורד כאן! זו הפעם 

'את הפעולה שאני  -הראשונה שהקב"ה בא לאדם ואומר לו 

ועל זה שואל משה רבנו שתי  עושה אני אעשה רק איתך'.

 שאלות, שתי זעקות;

רבש"ע, למה בכלל אתה רוצה פה בשר ' -השאלה הראשונה 

ודם? הרי את המבול הבאת לבד, את האדם בראת לבד. בסוף 

אתה תעשה את הכל לבד, ובסוף בכל שנה ושנה כולנו נגיד 

  -בסוף ההגדה של פסח 

י ְוֹלא ְך... ֲאנ  י ְוֹלא ַמְלא  יחַ  ֲאנ  ל  י ולֹא ַהש    ף... ֲאנ  ר  י הו א ש   ... ֲאנ 
ר  )הגדה של פסח( .וֹלא ַאח 

חלק  -אז ריבונו של עולם, אני רוצה אותך לשאול שאלה 

מהמכות יעשה משה, חלק אהרן, חלק שניהם יחד וחלק 

הקב"ה בעצמו, מה אתה רוצה? הרי מההתחלה אני צריך לומר 

לפרעה בשמך 'הנה אנכי הורג את בנך בכורך', אז למה אתה 

תוציא  -זה לא שאני לא רוצה, אלא בשר ודם? פה לשלוח צריך 

זו לא תהיה הוצאה אנושית  ממצרים!, רבש"ע ,אתהאותנו 

 '.אלא הוצאה אלוקית! אין בשר ודם שיכול לעשות את זה!

בואו נקרא את הרעיון באופן קצת שונה מתוך מילותיו של הרב 

  -עצמו הירש 

וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם הזה 
ממצרים תעבדון. הפגם שהינך רואה בך הוא הכשרך. זה 
לך האות כי אנכי שלחתיך יען כי היטב חשת שאין בך כל 
זיק של כשרון לבצע ומה גם להשלים משימה זו בכוחות 
עצמך, כוחות אנוש. ויען כי חיסרון זה טבוע באופייך בצורה 
כה בולטת, דווקא משום כך אין ראוי ממך להיות נושא 

חכם מכל אדם ויחד עם ה. זקוק אני לאיש שהינו שליחותי
המובהק הזה שבך יטביע  ענו מכל אדם. הליקויהזאת 

במפעל אשא אשלים על ידך אות לדורות עולם. כי אנכי 
 שלחתיך. 

. שאלת, משה, כולם ידעו שאנכי שלחתיך' -אומר לו הקב"ה 

 -'מי אנכי כי אלך אל פרעה'? אתה צודק. אתה לא תהיה שם 

. 'ה רק הצינור שמעביר את זהאנכי אהיה עמך. אתה תהי

אתה כל כך תשפיע על עם ישראל עד  -וממשיך הרב הירש 

על ההר  להים-שכאשר תוציא אותם אתם 'תעבדון את הא

שם הזה'. כולם יגיעו למדרגת 'עבד נאמן', ממש כמוך. נפלא. 

לשמוע את  שנרצהשנגיע לנקודה אחרי במעמד הר סיני 

נודה שאנחנו לא יכולים להכיל את  הדברים ישירות מהקב"ה,

אז  או -' ונשמעה 'דבר איתנו אתההקולות ונבקש ממשה 

 תגיעו למדרגה הזו של תעבדון את האלהים'.

יציאת  ,רבש"ע' -נמשיך. מה אומר פה בעצם משה רבנו? 

רוצה שזה כן אם אתה ו ,מצרים לא צריכה להיות ע"י בשר ודם

יהיה על ידי בשר ודם, אז ודאי שלא אדם אחד לבד. אני לא אלך 

ואתה יודע למי אני  -מי שאתה מבין עם  יחדלבד אלא רק 

 מתכוון'.

זוכרים ששאלנו בהתחלה מדוע אחרי שעם ישראל לא שמעו 

'מצוין, עכשיו תלך  לו אל משה, הקב"ה ממשיך ואומר

  -לפרעה'? וכאשר משה מנסה להתנגד שוב, עונה לו הקב"ה 

ר ה   ֵ֣ ל ֶאל 'ַוְיַדב   ֵ֣ה ְוֶאָֽ םּ֙ ֶאל ֹמש ֶ ן ַוְיַצו   ֲהֹרֹ֒ ל וְ  ַאָֽ א ֶׁ֔ ר  ש ְ י י  ֵ֣ נ   ֶאלב ְ
יא ֶאת ֵּ֥ ם ְלהֹוצ  י  ֶׁ֑ ְצר  ֶלְך מ  ה ֶמֵ֣ ְרֹעִ֖ ַ י פ  ָֽ נ  ם ב ְ י  ָֽ ְצר  ֶאֵֶּ֥רץ מ  ִ֖ל מ  א  ר  ש ְ  .י 

 שם י"ג()

 - למשה רבנואמר הקב"ה  -הכוונה פה בפסוק היא כך 

מעכשיו ועד עולם אני לא שולח אותך . ניצחתני, 'ניצחתני בני

מבואר בספרי ו'וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום',  - 'לבד

שהקב"ה בעצם ציוות, חיבר, את משה ואת אהרן יחד.  חסידות

 'הוא אהרן ומשה'. -'הוא משה ואהרן' כדי עד  -עד כמה? 

 את טענתך השניה. , משה,קיבלתי לחלוטין

יא, זה לגבי הטענה הראשונה, שהקב"ה צריך בעצמו להוצ

מהו בכם. ה' וודאי לא, כי מה שאני רוצה הוא שיוודע שמי 

רן? יש כאן דברים המושג 'ששמי יוודע'? מהו משה ואה

 שקשורים לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו; -מופלאים 

 דמלכאשושבינא 

לא רק יציאה לאומית פיסית שהתרחשה  לצאת ממצרים זו

ביום ט"ו בניסן לפני כך וכך אלפי שנים. לצאת ממצרים זו 

יום וכל שניה. כדי לצאת ממצרים בא הקב"ה  לעבודה של כ

מבקש לפעול 'אני  -למשה רבנו ואומר לראשונה בהיסטוריה 

סוף ואתה. לא כמו אברהם, לא כמו -בשותפות איתך. האין

ה, אלא יחד'. כי 'שמי יצחק או יעקב, אפילו לא כמו יוסף או יהוד

חיבור. זה מעיין 'והאדם ידע את חווה אשתו'.  תי'ה' נודע

 -הרמב"ם מסיים את ספרו הי"ד החזקה במילים 

טו לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח לא כדי שישל
על כל העולם ולא כדי שירדו בעכו"ם ולא כדי שינשאו 
אותם העמים ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח אלא כדי 
שיהיו פנויין בתורה וחכמתה ולא יהיה להם נוגש ומבטל 

 ...אלא לדעת את ה' בלבד ...כדי שיזכו לחיי העולם הבא
וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם שנאמר כי מלאה הארץ 

 ה'(-ד' ,י"ב ,הל' מלכים ומלחמות) .כמים לים מכסים דעה את ה'

'אל האבות הופעתי והם הרי המרכבה, הם היסודות, 

התשתית', אומר הקב"ה למשה, 'ולאחריהם יוסף ויהודה, אבל 

אתה יודע מה עכשיו עומד להיות? עכשיו אתה הולך להוציא 

הביא את ישראל ממצרים ואתה הולך להתחיל ל את בני



 

5 

וציא את פרעה ממצרים'. ראינו קודם את הניצנים של לה

  -הפסוק 

ר ה   ֵ֣ ל ֶאל 'ַוְיַדב   ֵ֣ה ְוֶאָֽ םּ֙ ֶאל ֹמש ֶ ן ַוְיַצו   ֲהֹרֹ֒ ל ְוֶאל ַאָֽ א ֶׁ֔ ר  ש ְ י י  ֵ֣ נ   ב ְ
יא ֶאת ֵּ֥ ם ְלהֹוצ  י  ֶׁ֑ ְצר  ֶלְך מ  ה ֶמֵ֣ ְרֹעִ֖ ַ י פ  ָֽ נ  ם ב ְ י  ָֽ ְצר  ֶאֵֶּ֥רץ מ  ִ֖ל מ  א  ר  ש ְ  .י 

 שם י"ג()

ששם ה', שם  אתה הולך לייצר יחד איתי מציאות' -ביאור 

ה'הווה' וה'יהיה', 'מבשרי  ,הוי"ה, השם שמגלה את ה'היה'

, אני ה', ששם ה' נודע בי באופן כזה שאין מצרים-אחזה אלו

אגיע לזה בסוף שאין מצרים, שמלאה הארץ דעה את ה'. זה 

העומק של 'ורצון שכני סנה', לפי הטעמים שהזכרנו. זה 

צריך לייצר את השמיים והקוץ של הארץ וכדי שזה יתרחש 

הירידה של ה' למטה ואת המשייה, העליה, של בשר ודם 

למעלה. האות 'כי אנכי שלחתיך' יופיע על ההר הזה, הר 

הסנה, הר סיני. שם ירד ה' על ההר ושם אתה תעלה אל 

 . 'האלוקים, בהר סיני

בא משה רבנו ותובע תביעה שמביאה לחרון  ,כדי לקיים את זה

  - ?ם רש"יש מביאאף של הקב"ה. איך 

רבי יהושע בן קרחה אומר כל חרון אף שבתורה נאמר בו 
ולא מצינו שבא עונש על ידי  רושם וזה לא נאמר בו רושם

 )רש"י שם, ד', י"ד(... אותו חרון

וגם אם  החרון האף הזה הוא גם חרון אף וגם הסכמה מלאה.

זה אותו דבר  7,רושם, כמו הדעה השניה בהמשך רש"יהיה כאן 

 -ואומר לקב"ה בא משה נין שאנחנו מדברים בו. מבחינת הע

 8'שושבינא דמלכא''רבש"ע, אני מכיר את עצמי ואני אהיה 

שושבינא 'אבל אני צריך את אהרן כדי שהוא יהיה 

והדברים מבוארים בספרי  ,הזוה"ק אומר -'. הסבר 'דמטרוניתא

חסידות רבים, שמשה רבנו יהיה זה שיוריד את התורה מן 

 תהכוח להוריד את התורה מהשמיים כמוהשמיים. יש לו את 

שהיא. הקב"ה מצווה את משה לומר לעם ישראל את לשונות 

  -הגאולה והתורה מעידה 

ִ֖ן ֶאל ָ֛ה כ   ֵּ֥ר ֹמש ֶ ֶׁ֑ל ַוְיַדב   א  ר  ש ְ י י  ֵ֣ נ   )שם ו', ט'( ...ב ְ

שושבינא 'המילה הקטנטנה הזו 'כן' אומרת שמשה רבנו ה

 ,נאמר בשמיים. וזוהוריד את דבר ה' בדיוק כפי שהוא  'דמלכא

הוא היחיד שמופיע אצלו 'משה  -של משה  'הבעיה' ,אגב

 -, ומסביר הזוה"ק שלכל אדם יש שני שמות קס  פ  משה' בלי 

ויש תמיד  ,זה שבשורשו וזה שמופיע ומתגלה פה בעולם

הפסקה בין מה ששם לבין מה שפה, חוץ מאשר אצל משה. 

 המקום אשר אתה עומד עליו אדמתכי 'של נעליך מעל רגלך 

, כפי המקום הפך לאדמת קודש כי אתה עליו -קדש הוא' 

. העולם נברא ע"י הקב"ה, מסביר המדרש שהסברנו

ם, שתהיה לו דירה בתחתוניינתאווה הקב"ה בתנחומא, כי 

רצון שכני סנה' עם הטעמים, '-והתאווה הזו הופיעה בשיאה ב

בדבר הזה שהוא גם שמיים וגם קוץ. הדבר הזה לא עוכל, 

                                                           
אמר לו רבי יוסי אף בזו נאמר בו רושם, הלא אהרן אחיך הלוי, שהיה "... 7

עתיד להיות לוי ולא כהן, והכהונה הייתי אומר לצאת ממך, מעתה לא יהיה 
יו יקראו כן, אלא הוא יהיה כהן ואתה הלוי, שנאמר ומשה איש האלהים בנ

 ". )שם ברש"י(על שבט הלוי

צרים מצירים לי זו לא רק הצרה שהמ  'מדוע לא יבער הסנה'. 

רצון ', זה ם הפנימיים שלי מצרה עליאלא זו הצרה שהמצרי  

שם מתגלה  ,. שם במיצרים הללו, ביציאה מהם'שכני סנה

  הקב"ה.

 ומרחבמיצר 

 -דיברנו פעם על הפסוק 

ה   ב י  ְרח  ֶ י ַבמ  נ  נ  ה  ע  י י   את  ר  ַצר ק  ן ַהמ    )תהילים קי"ח, ה'( .מ 

ראש השנה לפני שהוא תוקע פסוק שאומר הבעל תקיעה ב

( 'מן המצר'בשופר, ומתכוון שהוא תוקע בשופר בצדו הצר )

(. אבל אנחנו 'ענני במרחב'והקול יוצא מהצד הרחב )

  -מתפללים גם 

נו   רו ת  דֹול ְלח  ר ג   ֹופ  ש  ַקע ב ְ  )נוסח תפילת העמידה( .ת ְ

כלומר גם הקב"ה הוא בעל תוקע, וכאשר הוא תוקע גם הוא 

ה', רק שהמיצר -הפסוק 'מן המצר קראתי יאומר את  מן הסתם

אני נמצא והמרחב הוא בשמי צר לי במקום בו שלי הוא מה שמ

המיצר  -השמיים העליונים ואילו אצל הקב"ה זה בדיוק להיפך 

זה כאשר אנחנו שלו והמרחב  ,שלו אלו השמיים למעלה

עולם המיצרים שלנו למטה. זה המרחב של מצליחים לזכך את 

הקב"ה להיות לו דירה  'נתאווה -שלו הקב"ה. זו התאווה 

 'ורצון שכני סנה'. בתחתוניים'.

כל מה שנתגלה לו את בברכה ליוסף הצדיק חידש משה רבנו 

  -ע"י הקב"ה  בעמדו בסנה

ף  אש  יֹוס ֶׁ֔ הּ֙ ְלרֵֹ֣ ֹואת  בּ֙ ה ת   י ְסֶנֶׁ֑ ִ֖ ְֹכנ  ֹון ש  ְרצֵּ֥ ה  ו  ְמֹלא ֶׁ֔ ֶרץ ו  ֶגד ֶאֶ֚ ֶָ֗ מ  ו מ 
דׇו ְלק יר ְדֹקִ֖ ֵּ֥ י ְנז  ָֽ ָ֛ ... וֶאח  ם ַעמ   ֶהָ֗ יב   ו ַאְפס  ִ֖ ח ַיְחד   ֵּ֥ םּ֙  ים ְיַנג ַ ֶֶׁ֑רץ ְוה  א 

ה ֶָֽ י ְמַנש   ֵּ֥ ִ֖ם ַאְלפ  ם ְוה  י  ֹות ֶאְפַרֶׁ֔ ְבבֵ֣  י"ז(-)דברים ל"ג, ט"ז .ר 

, הוא מוריד את התורה 'שושבינא דמלכא'משה רבנו הוא 

צר רוח ומהשמיים כמות שהיא ולכן 'לא שמעו אל משה מק

, תפקידו 'מטרוניתאשושבינא ד'ומעבודה קשה'. אהרן הוא 

פה תורה שבע"פ -הוא לדבר, ספירת המלכות, פה, 'מלכות

להעלות את הנרות, כידוע קרינן לה'. תפקידו של אהרן הוא 

שהם שבעת סוגי הנשמות של ישראל ותפקידו הוא להעלות 

אותם. הדבר הכי גדול של אהרן הכהן הוא שההדלקה הזו 

שלו. הוא  כשרה גם בזר, אבל להיטיב את הנרות זו העבודה רק

מכין לנו, לי, את הכח להעלות בנגלה את המוכנות שלי, את 

 היכולת שלי לקלוט את משה.

של פרעה להבדיל זה פלאי פלאות; הסיפור של בני ישראל ו

. הדיבור עם פרעה הוא איננו עם פרעה הוא לכאורה אותו דבר

האיש. הוא הרי מפלצת נוראה שאין לנו דיבור איתו בכלל. 

רעה הוא עם הפרעה שבי. עם העורף שבי, עם הדיבור עם פ

 הפרוע שבי. 
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 של המנהיגאשתו 

הם שקולים כאחד. הכוונה אל פרעה משה ואהרן וכשבאים 

אחד.  זהבזה היא שרק שניהם יחד זה הייחוד, רק שניהם יחד 

בויכוח רק כשמשה ואהרן יחד נוצר האחד. משה רבנו ניצח 

שאלנו קודם למה אצל משה, אהרן  .במעמד הסנהעם הקב"ה 

מנהיגי  -סיפור עם החתונות בפרק ו'? ואלעזר מופיע כל ה

ישראל חייבים להופיע בביתיות שלהם. זה מדהים; כאשר 

אצל ח את שרי אשתו. "ה אמר לאברם 'לך לך' הוא מיד לקהקב

יש רבקה, יעקב יוצא מחרן רק עם רחל ולאה. יוסף הולך  -יצחק 

אצל אף אחד אחר אנחנו לא  -וזהו  אסנת ויהודה עם תמר.עם 

תו. לכן רש"י חש חובה לומר על הפסוק יודעים את שם אש

  -'ואחות תובל קין נעמה' 

 )בראשית ד', כ"ב( .ר, בב"היא אשתו של נח

הרי זה מדרש ורש"י כידוע עוסק בפשט, אז למה הוא מביא ו

כי אין מציאות של הנהגת עולם שלא באה מ'איש  -את זה? 

הקב"ה אמר בבריאת  -ואשה ושכינה על גביהם'. ובעומק 

 -ו עזר כנגדו' כדי שלא יהיה האדם פה יחידי האדם 'אעשה ל

שלא יאמרו שתי רשויות הן הקב"ה יחיד בעליונים ואין לו 
 )רש"י, שם, ב', י"ח(. ואין לו זוג זוג, וזה יחיד בתחתונים

ועל 'אהרן ומשה'  'משה ואהרן'הוא על כעת לכן כשבאים 

לעם ישראל צריכים לדעת מי אשתו של שמביאים את הדברים 

תו של אהרן ומי תהיה אשתו של אלעזר שימשיך שאמי משה, 

 ,אותם אחריהם עד סוף התורה. אחריו ינהיג את ישראל יהושע

  -שפועל מכוחו של אלעזר 

י  ֵ֣ ְפנ  ים ל  ִ֖ או ר  ט ה  ֵּ֥ פ ַ ש ְ מ  ֹו ב ְ ֵַּ֥אל לָ֛ ד ְוש   ןּ֙ ַיֲעֹמֶׁ֔ ֹה  ר ַהכ  ֹ֤ ז  י ֶאְלע  ְפנ ֶׁ֨  ה'ְול 
ו  ְוַעל ַעל ְצאִ֜ יו י  ֶׁ֨ או   פ   ֹבָ֗ יו י  ֵ֣ ו א ְוכ פ   י ׇהָ֛ נ  ר  ל ב ְ ש ְ ֹו ְוכי  ִ֖ ת  ֵּ֥ל א  ל ׇא 

 ָֽ ד  ע   )במדבר כ"ז, כ"א( .הה 

. רבותי, לכל אחד 'שושבינא דמטרוניתא'ו 'שושבינא דמלכא'

הללו, שני הצדיקים הללו, וכל  האושפיזיןבחיים יש את שני 

את משה, את אהרן, והקב"ה  -אחד צריך את שניהם כל הזמן 

 מים.חיכה לויכוח הזה בסנה שבעה יבעצם 

 מתלמידיו של אהרןהוי 

כשאני אבוא לעם ישראל ' -הוא משה לקב"ה שם אמר שמה 

הם ישאלו אותי 'מה שמו?'. הוא לא אמר שהוא יעביר להם 

'רבש"ע, הם ישאלו  -שיעורים בפנימיות התורה, הוא אמר 

הם  אותי איך יוצאים ממצרים. לרגע שיפקוד ה' את עמו

'לא על זה שאלתי  9הם הרי מיד קדים ומשתחווים. -מחכים' 

בש"ע. הם ישאלו אותי איך מחדירים בתוכנו שם הוי"ה ר ,אותך

מה אומר אליהם? הם לא ישמעו אותי'. והקב"ה מנסה לומר  -

תגיד להם אהיה, תגיד בצרה הזאת,  -לו שיגיד המון דברים 

תגיד שכמו שאתה עבד גיד להם שיש להם כוחות כמו שלך, ת

לכל אחד יש הכח של משה ש 10נאמן גם הם יהיו עבד נאמן,

מכיר את כל הדרשות והן  יאנ' - כו'. אומר לו משה רבנוו
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ם לחברו ריך את אהרן שהולך ומחבק ומקרב אדנפלאות אבל צ

 ,באמת 'רבנו'ואיש לאשתו. אני יכול להיות משה רבנו אבל ה

  -צריך להיות אהרן', כמו שאומר הלל הזקן  -הרבי באמת 

ר ל אֹומ  ל   ל ַאֲהֹרןהֱ  ה  יו ש ֶ יד  ְלמ  ַ ת  י מ  לֹוםאֹוה   ו  ף ש   לֹום ְורֹוד   ב ש  
ה ֹור  ן ַלת  ְרב  י ֹות ו ְמק  ר  ב ֶאת ַהב ְ  )אבות א' י"ב( .אֹוה 

ים ואומר לנו תהיו מתלמידיו אנשמעתם דבר כזה? בא גדול הת

של אברהם, לא של יצחק או יעקב, גם מתלמידיו של אהרן. לא 

וודאי שמשה הוא  -רק של אהרן. ההסבר  -לא של משה 

י שלנו? זה רק הרב כא, אבל מיהמקור, הוא שושבינא דמל

כי  -תשמע. אז למה צריך  את משה?  לאאהרן. אל משה 

כי מרוב השושבינא דמטרוניתא לא יופיע אף פעם ללא המקור. 

'אוהב את הבריות ומקרבן לתורה' לשניה אחת קטנה יכול 

זוכרים את הרגע הקטן הזה שבו משה ואהרן פספוס; לו להיות 

 -מיד ולרדת חזרה מן ההר?  הרגע בו משה בושש -התנתקו 

ה... י ֶמָֽ ָֽ ה כ   ֶׁ֑ ם ַהז ֶ ֵ֣ ע  ִ֖ ה  ֵּ֥ה ְלך  ש   ה ע  ָֽ ֵּ֥ה ְגֹדל  א  יו ֲחט  ִ֖ ל  ֵּ֥את  ע  ב  )שמות  .ה 

 ל"ב, כ"א(

מושג הזה היה הרגע אולי הכי קשה. זה עומק הזיווג. זה 

הפנימי של זכר ונקבה, זה סיפור החתונות. והמודל של הכל 

  -דיבור בא מיד אחרי שהקב"ה שולח אותם אל ה

אֶמר הּ֙  ֹֹ֤ יך   ֶאל 'ַוי  ִ֖ ח  ן א  ֲהֹרֵּ֥ ה ְוַאָֽ ִ֖ים ְלַפְרֹעֶׁ֑ ֵּ֥יך  ֱאֹלה  ה ְנַתת   ָ֛ ה ְרא  ֹמש ֶֶׁ֔
ך   יֶאָֽ ה ְנב  ֵּ֥ ְהיֶ  )שמות ז', א'( .י 

מה התפקיד של מישהו יכול להסביר בפשטות מה כתוב פה? 

'אלהים לפרעה'? 'נביאך'? ואין הכוונה במילה  -כל אחד מהם 

. אונקלוס דוופט כי השופט אינו זקוק לנביא לצלהים' לש-'א

זה 'מתורגמנך'. ועדיין צריך  'נביאך'אומר ורש"י מביא אותו ש

אולי משה ידבר בעברית ואהרן יתרגם למצרית? ככה  -להבין 

  -חשבנו בגן אבל זו לא הכוונה. בואו נראה את הפסוק הבא 

ל ִ֖ת כ   ר א  ך   ְוַאָֽ  ַאת  ֵ֣ה ְתַדב  ֶׁ֔ ֶׁ֑ ֵ֣ר ֲאַצו ֶ ר ֶאלֲאש ֶ ֵ֣ ּ֙ ְיַדב   יך  ֶׁ֨ ח  ן א  ְר  ֲהֹרֹ֤ ַ ה פ  ֹעֶׁ֔
ח ֶאת ֵּ֥ ל ַ יב ְ  ְוש   ָֽ וֹ  נ  ַאְרצָֽ ָֽ ִ֖ל מ  א  ר  ש ְ  )שם ב'( .י 

אהרן ידבר לפרעה ואל מי בדיוק ידבר  -צריך להבין פה גם ו

נראה  11הרי גם משה אמור לדבר לכאורה אל פרעה. משה?

  -את מילותיו המדויקות של רש"י שם 

פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמעת . אתה תדבר
  .מליצנו ויטעימנו באזני פרעהואהרן אחיך י מפי

אתה אתה משה תדבר פעם אחת בלבד, כל שליחות ושליחות. 

לא מורה שצריך לחזור על הדברים שוב ושוב עד שהתלמידים 

להים לפרעה. -אתה שליח של הקב"ה, משה, אתה א -יקלטו 

 , ואילו אהרן'שושבינא דמלכא'אני,  - אתה אלוקות, אתה

'ימליצנו ויטעימנו באזני פרעה'. זה לא ענין של עברית ומצרית 

. הוא גם היה משכיל לפרעה היו מספיק מתורגמנים בחינם -

מן מאד בעצמו, מתורבת, ובין כל תכניות הרצח שלו היו לו 

 תרגום... ותוכנות הסתם כמה אפליקציות
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 תנימשה, נצחצחתני נ

'אני לא מבין למה אני בכלל צריך לראות  -משה רבנו שואל 

שפרעה  'על מנת -אותו, את פרעה הזה?' והקב"ה עונה לו 

ישלח את בני ישראל מארצו, כדי שהפרעה שבי ישלח את בני 

מהארציות שבו,  -מארצו  שראל מהרצון הפרעוני שבו,י

 -מההתרוצצות שבו, הוא צריך שני דברים; האחד הוא משה 

האמת הצרופה, שאתה תדבר למרות שהוא לא מבין כלום, גם 

לא מילה אבל הנשמה מבינה, הנשמה תופסת'. ומשה שואל 

'כן.  -'הנשמה של מי? של הרוצח הזה?', והקב"ה אומר לו  -

כי הנשמה שלה בת פרעה,  שהצלת אתלא זוכר  אתה

 -זה יהיה מבנה העולם. ניצחת בסנה  תפסה?'. אתה תדבר

כיר פעם אחת בלבד בכל המקרא רצון שכני סנה. משה רבנו מז

'רצון שכני, סנה'. זה רצון הקב"ה  -את החוויה שלו מהסנה 

בבריאת העולם. זה לא היה בבראשית, שם הקב"ה נתן 

ציוויים, ואבא את בנו והבן את הנכד וכו', ועכשיו  נבואות וציווה

'אני לא יכול בלעדיך, משה! מעכשיו  -בא הקב"ה ואומר 

אתה תעלה'.  -מתחילה שותפות בעולם. אני ארד על הר סיני 

'בתנאי שאני לא מופיע לבד', וזה הדבר השני  -אומר לו משה 

המלצה האת  -ני ישראל כדי לשחרר את בשפרעה צריך 

 .הטעמה של אהרןוה

'הענו מכל אדם'?  -אנחנו מבינים מה הכוונה בתואר של משה 

הם לא יצאו ממצרים, כי ' , אומר משה,'יע לבדופאאם אני ' -

 .'האדם לבד הוא יחידי פה למטה -אם אני אופיע לבד אז הנה 

אנחנו מבינים כמה מרים תיבהל כשהיא תגלה שרגע עכשיו 

והרי הוא לבד!  -אחד אשתו של משה לא איתו? אשתו לא איתו 

אין מציאות כזו. זו מציאות הפוכה מיציאת מצרים. 'ויחר אף ה' 

'ורצון  'אתה צודק משה'. רושם', 'חרון אף שלא עושה -במשה 

תגיד לי שאתה משה, תתווכח איתי, ' - פירושו 'שכני, סנה

 . פלאי פלאות.'הולך רק עם אהרן והוא הולך איתך

הפרשה הזו איננה רק פרשת וארא, אלא פרשה של עבודת 

החיים. הדלקת הנרות של אהרן כשרה בזר אבל הפרשה הזו 

בספר במדבר מופיעה עוד  'בהעלותך'שמופיעה בתחילת 

 -קודם לכן ב

ה ֵ֣ ַצו ֶ ה ת ְ ֵ֞ ִ֖ית  ֶאת ְוַאת   ת  ְך כ   ָ֛ ת ז  י  ֵּ֥ ֵֶ֣מן זַ יך  ש ֶ ֶלִ֜ ו  א  ְקחֶׁ֨ ל ְוי  א ָ֗ ר  ש ְ י י  ֵ֣ נ  ב ְ
יד ָֽ מ  ר ת   ִ֖ ת נ  ֹור ְלַהֲעֹלֵּ֥ אֶׁ֑  )שמות כ"ז, כ'(  .ַלמ  

עם השמן הזה יעלה אהרן את הנרות, כלומר הדלקת הנרות 

רן אבל זה כשר בכל אחד, אבל בתנאי היא מכוחו של אה

. כי אם , 'ויקחו אליך'שלך משה רבנו -שהשמן הוא שמן זית זך 

השושבינא דמטרוניתא יעלה את הנרות אבל לא עם שמן זית 

לא נצא ממצרים. בזה היינו עוד לפני  -זך של משה רבנו 

 מצרים. 

 ה"שותף של הקב

הרבי  בשיחה מופלאה -אנחנו מבינים את העומק? 

ב"ה שומע פה את השאלה , שהקמליובאוויטש זיע"א אומר

'רבש"ע, הנה אנכי בא אל בני  - הכי קשה של משה רבנו

אני בא אליהם והם יודעים  -פירוש ישראל ואמרו לי מה שמו?'. 

ל איזה תסביר לנו מה שמו? ע'הגילוי שלו. ששם של דבר הוא 

על איזו מידת הרחמים אתה מדבר? אנחנו כבר  ,'ה-ו'-ה'-י'

ת 'כל הבן הילוד היאורה שמונים ושש שנה אחרי גזר

מה  -אנחנו נשרפים, נחנקים  -תשליכוהו'! על מה אתה מדבר 

מה אומר ואז  -מה זו ההתגלות הזו? מה שמו?'  שמו?

אתה צודק. תגיד להם את הסנה.  -אליהם?'. אומר לו הקב"ה 

אב של כתספר להם על ה '.עמו אנכי בצרה'תגיד להם 

 ואיך זה ,השכינה. תספר להם איך מתוך המיצרים האלה

מרחב שממנו יופיע האור האלוקי הכי גבוה שיש. תספר להם ה

 בבראשיתלהגיע אליו צליחו האבות, יוסף ויהודה השכל מה ש

שיוצא מהמיצרים שלו מצליח זה לא מגיע למה שיהודי  -

ה' כמים לים להביא את העולם כולו ל'מלאה הארץ דעה את 

הם עם שני כדי שזה יתברר תבוא אלימכסים'. תגיד להם, ו

שושבינא דמלכא והשושבינא דמטרוניתא כפי  -הכוחות 

 שאתה תבעת.

 ,ימיתהפנ ,מכאן יתחיל הטיפול במצרים ההיא ובמצרים הזאת

צריך לתת שושבינא דמלכא,  מכות לובאילפי חלוקה מדויקת 

מכות  לוצריך לתת שושבינא דמטרוניתא, באי מכות לובאי

'אני -ו הצידהאיפה שנינו הולכים יחד ו, צריך יחד את שניהם

זה המושג 'הנה אנכי הורג את ולא מלאך, אני ולא שרף' יופיע. 

'אתה חושב, פרעה, שאני צריך את משה או אהרן  -בנך בכורך' 

בדרך? אם הייתי רוצה הייתי הורג את בנך בכורך מיד בהתחלה 

שתלמד שבשר ודם  לבדי, אבל אני הולך איתם כל הדרך כדי

גלו ישראל למצרים 'הוא שותף של הקב"ה ויחד נצא ממצרים. 

 יחד.תהיה והגאולה גם היא  'גלתה שכינה עמהם -

 ושניהם שקולים כאחד. 'הוא אהרן ומשה - הוא משה ואהרן'
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