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 שנאמרה בעש"ק שמות ה'תש"עשנאמרה בעש"ק שמות ה'תש"עשיחה שיחה 

 

ימלא את התפקיד שלו  כדי שעם ישראל
 ,מילוי רצון השם של תכלית הבריאהשהוא 

גזרה חכמתו של הקב"ה שהוא חייב לעבור 
היה במצרים, כמו שיש וזה  .תהליך של זיקוק

בתי זיקוק שמנקים את החומר הזה שיהיה 
זיקוק וכמו זיקוק נפט,  יותר, משובח ומעולה

'כור  לכן נקראת מצרים .טהור שיהיה של זהב
ַוּיֹוִצא ֶאְתֶכם ִמּכּור ַהַבְרֶזל " –, ככתוב 'הברזל

. וכשהגיע הזמן 'כור' , לשון זיקוק"ִמִמְצָרִים
לגאול אותם, הקב"ה פתח את הפתח של 

י יתעורר "התהליך שבזה חייב להיות שעמ
שיגיע לדרגה כזאת שראוי לצאת זהב ובעצמו 

מדרגת  , ושיתעלור ע"י שיתקנו את עצמםטהו
זה היה עניין ועל  .הטומאה שהיו במצרים

 משה רבנו השליח. 

יהיה ראוי להיות השליח,  שמשה רבנוכדי 
ָרא ַמְלַאְך " :הקב"ה פתח פתח ע"י ָליו  ה'ַוּיֵּ אֵּ
ׁש ִמּתֹוְך ַהְסֶנה , הראה לו מראה של "ְבַלַבת אֵּ

 ואע"י שהמעורר אותו  -אתערותא דלעילא 
 לו הזדמנות.ומראה  מסמן

על השלמת  ,משה רבנו עבד הרבה על עצמו
 הגמרא אומרת .האישיות שלו במידות הטובות
מתאימים  אם הםשהקב"ה בוחן את המנהיגים 

 גם שם, אצאן, דוד המלך היה רועה צאן ע"י
וביחוד התגלו המידות הטובות של משה רבנו. 

דותיו שזו המידה הכי חשובה ממ ,החסדמידת 
כמו של הקב"ה שאדם צריך לדבוק בה. 

  ב:הידוע מדרשה

ינּו" ינּו ָעָליו ָאְמרּו ַרבֹותֵּ , ְּכֶׁשָהָיה מֶׁשה ַרבֵּ
ַהָשלֹום רֹוֶעה ֹצאנֹו ֶׁשל ִיְתרֹו ַבִמְדָבר, ָבַרח 
ִמֶמּנּו ְגִדי, ְוָרץ ַאֲחָריו ַעד ֶׁשִהִגיַע ַלֲחִסית, 

                                                           
 ע"ח סוף המזמור תהליםראה  א
 , ב, אשמות רבה ב

יָון ֶׁשִהִגיַע ַלֲחסִ  ָכה ֶׁשל ּכֵּ ית, ִנְזַדְמָנה לֹו ְברֵּ
יָון ֶׁשִהִגיַע מֶׁשה  ַמִים, ְוָעַמד ַהְגִדי ִלְׁשּתֹות, ּכֵּ
ַע ֶׁשָרץ ָהִייָת  ֶאְצלֹו, ָאַמר ֲאִני ֹלא ָהִייִתי יֹודֵּ
פֹו  ִמְפנֵּי ָצָמא, ָעיֵּף ַאָּתה, ִהְרִּכיבֹו ַעל ְּכתֵּ

ְך. ָאַמר ַהָקדֹוׁש ָברּוְך ה יֵּׁש ְלָך ּוא, ְוָהָיה ְמַהלֵּ
ַרֲחִמים ִלְנֹהג ֹצאנֹו ֶׁשל ָבָשר ָוָדם ָּכְך ַחֶּייָך 

ל י: ּומֶׁשה ָהָיה ַאָּתה ִתְרֶעה ֹצאִני ִיְשָראֵּ , ֱהוֵּ
 ."רֹוֶעה

אבל להרגיש את הקושי  ,אלו מעשים קטנים
אם  - של בעל חי, על כך הקב"ה אמראפילו 

ה ומנהיג עכך אתה מרחם על כבשים ואתה רו
אתה תהיה מנהיג של עם  ,לכבשיםטוב 

 ישראל. 

 

  מהשגרה ומחיי העוה"זמהשגרה ומחיי העוה"ז  לסורלסור

 
בוער באש,  וכשרואה משה את הסנה

ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ָאֻסָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהַמְרֶאה "
י ". אומר רש"ַהָגֹדל ַהֶזה ַמדּוַע ֹלא ִיְבַער ַהְסֶנה

, משה רבנו עשה כאן 'ואראה', 'אסורה נא' –
שם. לואתקרב  ,שתי פעולות אסורה מכאן

, אז ודאי 'אראה' רק משה היה אומראילו 
מכאן  -'סורה'אאמר  אלא הולך לראות,הוא ש

 ,מהמראה השטחי ,מחיי העוה"ז ,מהשגרה
אני  - שםלשטחי, אתקרב דבר רואים בטבע ש

בוער באש ולא שדבר  ,רואה שם דבר לא טבעי
זה אומר הספורנו  'ואראה'נשרף, אם כן 

משהו  כאן לא יבער הסנה, יש עאתבונן מדו
 . גבו להתבונן

ויקרא אליו ' – ואז 'אותרוירא השם כי סר ל'
הקב"ה ראה שמשה רבנו ליבו מוכן  .'אלקים

לקבל את השפע הרוחני של הנבואה כי הוא 
ית על כל מפרק מעליו את ההשקפה החומר

והוא מסתכל בהשקפה  ,מה שקורה בעוה"ז
הוא ראוי שידבר איתו.  ממילא .עליונה יותר

 .'ויקרא לו' -אז 

ָליו ֱאֹל ִּכי ָסר ִלְראֹות ה'ַוַּיְרא " ", יםִק ַוִּיְקָרא אֵּ
 , סיבה וזשאומרים בשם ר' שמחה זיסל מקלם 

                                                           
זה  , שיח נמוך מאוד,הסנהשהפירוש הוא כידוע  ג

ו תוהאש מאיימת לשרוף או, י שהיה מושפל"עמ
מים להשמיד אותם יימאהבגלות של המצרים 

להפוך אותם לעם ככל הגויים, ולכלות אותם 
ט שערי טומאה. "במ 'במצרים לפרעה עבדים הינו'

 ', ניסובחומר ובלבנים'גם מבחינה פיזית 
קיים, הסנה איננו  יישארועם ישראל  ,להשמידם

אבל הוא לא  ,האש בוערת בו ,אוכל, הוא בוער באש
  [שליט"א . ]לשון רבנוממשיך להתקייםו כליל נאכל

 

שמשה ו 'ויקרא אליו אלקים'שמה הסיבה 
הסיבה  ?השם מדבר איתושברגע זה היה נביא 

מהמבט  כי סר לראות, כי הוא סר -היא 
 ,דבר כזה לא טבעימללמוד והחומרי לראות 

מתנהל שלא  לראות בדברים הללו שהעוה"ז
יש טבע עליון יותר שזה רצון  .בדרך הטבע

 השם. 

איך ניצל משה. אמו  בפ' השבועמוזכר עוד 
יאור, בת פרעה הלכה על השמה אותו בסוף 

ֶרד ַבת ַפְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל "לרחוץ על היאור.  ַוּתֵּ
ֶרא ֶאת  ,ַעל ַיד ַהְיֹאר ֹהְלֹכתַהְיֹאר ְוַנֲעֹרֶתיָה  ַוּתֵּ

ָבה ְבתֹוְך ַהסּוף ַוִּתְׁשַלח ֶאת ֲאָמָתּה ַוִּתָקֶחהָ  , "ַהּתֵּ
הולכות' מלשון מיתה. הולכות 'י "מביא רש

שמיחו בה. לפי . 'הנה אנכי הולך למות'למות 
בת החומריות מיחו ב -נערותיה המצריות 

ואם  ?מה את הולכת להוציא את זהלה, פרע
המלך רצה שימותו  הרי יש שם תינוק

הפריעו לה לעשות  ןהתינוקות של ישראל, ה
אגב הולכות כתוב בלי  '.הולכות'מצוה, והן 

', 'מיתה גימטרייהבזה  - ה' ל' כ' ת' -ואו'ים 
ל מפראג אומר שאין צורך לפרש שהן "המהר

לקחו אותם ממש מיד לקבורה, ושמתו במקום 
ברגע שהן לא התעוררו לכיוון הקדושה אלא 

 ןולכיוון המעשה הטוב של בת פרעה וה
מתו מיתה  ןנשארו בדרגה חומרית נמוכה, ה

רבות,  רוחנית, אפי' אם בסוף מתו אחרי שנים
רשעים בחייהם 'אבל המוות התחיל עכשיו, 

התגיירה אח"כ  ,והיא להיפך .'דקרואים מתים
... טהרה והרחצה שלה הייתה כמו טבילה

וקדושה. יש לראות בכל דבר את שורש הדבר 
ואת המציאות שהעולם הזה הוא עולם 

 .שמתנהל ע"י הקב"ה

 

  משהו ממידת הכעסמשהו ממידת הכעס

 
 פרשהה על זצ"ל לאפיאן 'ילאי מרבשמעתי 

הלך לבקש , כתוב ששאול הבספר שמואלש
אפשר לפגוש את ש האתונות ואז אמרו לו

אה כל דבר ויגיד לך איפה שמואל שרו
שאול לפי תומו עוד לא הכיר איך  .האתונות

אמרו לו שהוא שמע  ,הנביא שמואלנראה 
, לנביאים יש כמה הרואהשמואל את שיש כאן 

 ,נביאנתן ה ,חוזהשל נבואה, גד ה תארים
כי היה רואה כל  רואהמואל השמואל נקרא שו

שאול נגש אליו . מוחשיבאופן נסתר  דבר

                                                           
 י"ח, ע"ב ברכות ד
 , ט, אא'-שמואל ה
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ית ָהֹרֶאה" :ואמר י ֶזה בֵּ , הוא "ַהִגיָדה ָּנא ִלי אֵּ

ל ֶאת "שאל את שמואל עצמו,  ַוַּיַען ְׁשמּואֵּ
שאין ק ", אומר הרד"ָאֹנִכי ָהֹרֶאהָׁשאּול ַוֹּיאֶמר 

ולכן שאלו אותו איפה הרואה גאווה, כי  וז
 ובכל זאת .להגיד להם זה אניהיה חייב 

הקב"ה מדקדק עם כיון ששמואל נכשל, 
אתה  :הצדיקים כחוט השערה, אמר לו הקב"ה

אומר אני הרואה, אני אודיעך שאין אתה 
, קיבל עונש שאחרי כמה זמן, הקב"ה ורואה

 ?הראה לו שהוא לא רואה, מתי זה היה
מלך  חשלח אותו הקב"ה לבית לחם למשוכש

ישי, הקב"ה לא אמר לו מי מאחד הבנים של 
רק, מבניו של ישי, ראוי להיות מלך. אמר לו 

אודיע לך  שתהיה שם בבית לחם בבית של ישי
הזמינו את וח למלך, שמואל בא את מי למשו

, שמואל רואה את 'וירא את אליאב', ובניו ישי
, 'אך נגד השם משיחו' :ויאמרהבן אליאב, 

 שיעמוד מול השםהוא ראוי להיות משיח 
 להנהיג את העולם בדיוק לפי רצון השם. 

 שאליאבואומר  כשמספרים ששמואל רואה
שהוא גבוה כך וכך מטרים  אין הכוונהראוי, 

שראה שרירים חזקים, הוא לא ראה את או 
, הנביאים והחכמים גרידא מראה הגוף

הגדולים בקיאים בחכמת הפרצוף, על הפרצוף 
ראו מה שבפנים, הוא ראה שבפנים הוא אדם 

יש לו כשרונות לכלול כל  ,להיות מנהיג שראוי
הצרכים של המדינה. ויש לו שיקול הדעת איך 
להנהיג מלחמות ומדיניות של כלכלה והוא 
ראוי להיות מלך. גם בימינו יש בני אדם 

הרבה דברים, אבא שלי  האדם שמכירים על
זצ"ל היה מכיר על הפנים על כל אדם איזה 

 ר יש לו, מאיזה סוג. "יצה

ל ה'ַוֹּיאֶמר " הּו  ֶאל ְׁשמּואֵּ ט ֶאל ַמְראֵּ ַאל ַּתבֵּ
ִּכי ֹלא ֲאֶׁשר ִיְרֶאה  ,ְוֶאל ְגֹבַּה קֹוָמתֹו ִּכי ְמַאְסִּתיהּו

יַנִים  ִיְרֶאה  וה'ָהָאָדם ִּכי ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלעֵּ
ָבב ראית טוב מאוד, אבל בתוך  בעיניים. ז"ַללֵּ

הגמרא  שואלתהלב יש חלק שאתה לא רואה. 
ך מפרש את "ה באמת אליאב לא ראוי. התנלמ

שאחרי תקופה,  בספר שמואל עצמו, מסופר
 להילחםמלחמה, ואליאב היה אמור  שהייתהכ

קטן, והאחים הוהיה שם דוד  הפלישתיםמול 
הגדולים לא קיבלו אותו, לא ידעו שהוא בעל 

ַוִּיַחר ַאף ֱאִליָאב " ח:כתוב שם -דרגה גבוהה 
דוד בא  שראה אתהוא כעס על דוד,  "ְבָדִוד

ָלָמה ֶזה ָיַרְדָּת ְוַעל ִמי " – למלחמה הוא אמר
ָּנה ַבִמְדָבר ֲאִני ָיַדְעִּתי ֶאת  ָנַטְׁשָּת ְמַעט ַהֹצאן ָההֵּ
ת ֹרַע ְלָבֶבָך ִּכי ְלַמַען ְראֹות ַהִמְלָחָמה  ְזֹדְנָך ְואֵּ

הוא לא ידע שדוד הוא השליח של , "ָיָרְדּתָ 
לשר  מסוימתשי להביא שליחות האבא הזקן י

                                                           
 שם בילקוט"שכדאיתא  ו
 , טז, זא'-שמואל ז
 , יז, כחשם ח

 יחריצ)גבינות האלף כמות גדולה של מזון ו
 .ראה שדוד מסתובב שםהוא רק . (חלב

שהגיע שמואל היה הרבה אחרי  הזההכעס 
ך מספר זה סימן ", אבל מה שהתנלבית ישי

בליבו הגרעין הזה שאם יראה דבר  השהי
כבר לא יכול  שמרגיז אותו הוא מתפרץ בכעס.

להיות מלך, מלך צריך לדעת לשלוט על מידת 
כ"כ בעומק  אז הזו הייתה ההמידעס, הכ

ששמואל הנביא לא ראה אותה, כי פעם אמר 
, השם רצה להראות לו אתה 'אנכי הרואה'

 דבר שאתה לא רואה.  אמרת שאתה הרואה, יש

יש עוד מישהו  אם לשאששמואל  בסוף כתוב
, אמרו יש עוד ילד שלא של ישי מהילדים

ח ַוִּיְׁשלַ "הביאו אותו זה היה דוד, כתוב 
הּו ְוהּוא ַאְדמֹוִני קּום  ה'ַוֹּיאֶמר ", "ַוְיִביאֵּ

הּו ִּכי ֶזה הּוא , מה זה קום? שמואל "ְמָׁשחֵּ
 ,כמו כולם וישבהכבוד  הנביא היה אורח

יותר  -לא ראה בו אדם כזה גדול  ,כשבא דוד
צריך לקום בפניו, זה תלמיד שלי, שגדול ממני 

אמר לו השם קום, מה אתה יושב והוא עומד, 
תקום בפניו הוא אדם כ"כ גדול, שוב שמואל 

עד כדי כך שהוא לא ראה את הדרגה של דוד 
 – המשיח והוא ראוי להיות כזה שהנביא עצמו

 צריך לקום מפניו.  שמואל,

 

  ארבעים שנה קדימהארבעים שנה קדימה  לראותלראות

 
אמנם אנחנו לא  ,זצ"ל מבריסק ז"ירגאמר ה

לראות בחוש דברים שקשה בדרגה שיכולים 
 :הוא אמר .דרגה גבוהה מאוד , זולהבין אותם

אבא שלי ר' חיים כשרואה אירוע והיה צריך 
אם צריך לתמוך בזה או  ,טובאם הוא להרגיש 

להתנגד לזה, והיו הרבה רבנים שחשבו שזה 
כי דבר חיובי, ר' חיים ראה בזה דבר שלילי, 

 מה יכול קדימה הים שנעהסתכל ארבהוא 
להתגלגל מתוך זה, כך אמר על אבא שלו, 
אבל אני לא יכול להסתכל ארבעים שנים 

עכשיו,  אם מה שאפשר לראות אבל ב ,קדימה
רואה  הרב מבריסקאני כן רואה, זה טוב או רע 

גבוה יותר. אנחנו רחוקים במבט   בהסתכלות
רב מבריסק, אבל עצם הדבר ה מהדרגה של

 חומריבט שצריך לראות דברים לא מתוך מ
, כל אחד יכול אלא מתוך מבט עליון יותר

 לעשות וחייב לעשות.

הלך לחפש את ההר שהוא  כשאברהם אבינו
יהיה מקודש לעקידת יצחק, הקב"ה אמר לו 

, על איזה 'ד ההרים אשר אומר אליךחעל א'
אברהם ראה מרחוק הר אחד שיש עליו  ?הר

ענן, ענן זה השראת השכינה, הוא שאל את 
אחד שונה  הר יששאתם רואים  - המלווים

ו לא. אמר אם כן חמור לא ראמ ם?אחריהמ
ויאמר אברהם אל 'רואה ואתם לא רואים, 

שאל את . 'נעריו, שבו לכם פה עם החמור
שעל הוא רואה יצחק, הבן אמר שהוא רואה, 

 שכינה. אמר -ענן  הזה יש קדושה ישההר 
של  עינייםלישמעאל ואליעזר אתם עם  אברהם
ליצחק יש עיניים  וחמור הוא חומרי,חמור, 

שם התפלל רוחניות כתוב בתרגום שאברהם 
והיתה התעלות רוחנית. אז אם אדם הוא בעל 

 באמת לא רואה.הוא דרגה נמוכה כמו חמור 

 

  משהו ממידת הגאווהמשהו ממידת הגאווה

 
י הקדוש, "הארעל גם  אבל דבר כזה מסופר

הלוויה של בהלך יחד עם אלפי אנשים ש
י "הארבאותו הזמן של  חי היהש ק"הרמ

, והחשיבו את שניהם באותה הדרגה ,הקדוש
י התפשטה יותר ע"י רבי חיים "תורת הארשרק 

 מופלגים, שניהם היו קדושים  תלמידו. ויטאל
רק שהשתמשו בכלי ביטוי אחרים, למשל 

 ,גבורה ,חסדשמונים כך: י אומר "האר
 .גבורה ותפארת ,ק אומר, גדולה"הרמ .תפארת

, 'לה והגבורהלך השם הגדו'כמו שכתוב 
י היה מאוד מעריץ את חבירו שהיה לו "האר

ק הוא שאל "בית מדרש אחר, בלוויה של הרמ
נושאים את שרואים כולנו את אלה שסביבו 

מישהו רואה דבר בלתי מיטה, אבל האם ה
שום דבר, קם אחד  -כולם  רגיל? אומרים לו

טה של הנפטר מהם ואמר אני רואה שלפני המי
י עמודי נירו יש שובדהקדוש רבי משה קור

הוא ראה את זה כל  ,י מאוד התרגש"אור. האר
לב טהור כ"כ,  ו לזהלהזמן, הוא ראה שיש 

מחר תבוא בשעה פלונית ללמוד  - הזמין אותו
 - י אמר לו"ת אבל האררבא למח הוא .יאית
אני לא רוצה ללמוד איתך, הבחור  מכאןצא 

זאת סילק אותו מהבית, הוא מה קרה? שאל 
אני 'מרוב שמחה סיפר לחבריו  שהאישכיון 

"י הקדוש מזמין אותי ללמוד זכיתי שהאר
, ברגע זה הייתה לו מידת 'שיעור פרטי איתו

בעל רואה וי מסתכל עליו "הגאווה. האר
לפני שהיו בו גאווה, ולא רוצה ללמוד איתו, 

אחרי שכבר נכשל המידות הרעות, הוא ראה... 
 אה. במידת הגאווה הוא כבר לא ר

, אני 'אסורה נא ואראה' – אומר משה רבנו
רואה אבל אני לא רואה משהו פשוט כאן, אני 

וירא השם כי סר 'מתבונן,  גם רואה ואני
כשהאדם  'ויקרא אליו אלקים'. , מיד...'לראות

לראות את  ,מכין את עצמו להתבונן בדברים
הצד הפנימי של רצון השם מה שיש כאן, גם 

מחפש, עצם הדבר  רק הואו אם הוא לא מבין
שהוא מחפש לדעת מה השם רוצה מאיתנו, 

נותן לו כבר , זה עצמו 'מדוע לא יבער הסנה'
את הזכות שהשם מעלה אותו עוד דרגה אז 

 .'יאמר אליו השםלראות, וכי סר  וירא השם

 


