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 הסנה והקוצים

 

ל" יֶננּו ֻאכָּ ׁש ְוַהְסֶנה אֵּ אֵּ ר בָּ ה ַהְסֶנה בֹּעֵּ ומטיל למשה להים -המראה מתגלה א דרך". ַוַיְרא ְוִהנֵּ

פשט הכתוב. לרדת לאינני מעוניין כאן מה פשר חזון הסנה?  הנבואי. ועליו את ייעוד

 תפילוסופיה הגותםתמונות ע עליו הקרינו הדורות רקִמ ל הכתובפך המקומות אחרים, כב

שהסנה מסמל את  למדתי בילדותיאני שכבר על עם ישראל וגורלו. זוכר רגשותיהם ציורי ו

ל ,העם הנרדף הבוער מאש אויביו, ולמרות זאת יֶננּו ֻאכָּ   .נצחיהוא , העם אֵּ

ית השני, בימי השיא של הבהיא התנסחה כבר זה מסורת של אלפי שנים.  להסבר

לבין לאומית הפרשנות מקשר בין ה . הואהאלכסנדרוניבאלכסנדריה של מצרים על ידי פילון 

"סנה, מין צמח קוצני ותשוש, ובלא מצית בער  :(65-70)על חיי משה א,  אנושי-המסר הכלל

פתאום... אולם אף שנאפף כולו... נשאר הסנה שלם ולא נשרף... כי הסנה הבוער הוא סמל 

ולהבת האש לעושקים. וזה שהחומר הבוער אינו נאכל מרמז שלא יושמדו העשוקים לעשוקים 

כל זה הוא מעין תיאור של מצב האומה כפי שהיה בימים " פילון מוסיף:". בידי תוקפיהם

ההם, האומר בקול רם כביכול לאלה הנתונים בצרה: אל יפול רוחכם, חולשתכם היא 

 ."ין, אז תזרח תפארתכם לתפארתעוצמתכם... כאשר יחשבו להשמידכם לחלוט

]משה[ שהיה מדרשים )שמות רבה ב, ה(: "מורי לא היו כתבי פילון אלא ההורי ומקורות 

לפיכך הראהו הקב"ה אש בוערת  .מחשב בלבו ואומר שמא יהיו המצריים מכלין את ישראל

ן יכולין יים אינכשם שהסנה בוער באש ואיננו אוכל כך המצראמר לו ]הקב"ה[ "ואיננו אוכל 

השתתפות  הבסנה משמעותנוסף, ההתגלות  טיבאלא שיש במדרש מו ".לכלות את ישראל

ר "ה בסבלו של ישראל: הקב" ם לו צָּ תָּ רָּ ל צָּ א"ל הקב"ה למשה אי אתה ( ט, )ישעיה סגְבכָּ

ם בצער הוי יודע ממקום שאני מדבר עמך מתוך ימרגיש שאני שרוי בצער כשם שישראל שרוי

  ."י שותף בצערןהקוצים כביכול אנ

אותה השאירו לי הורי תמונה אחרת של הסנה,  מתהמה טרגי ונפלא סיפור זה. אלא, שקיי

אפרים שלמה ר' בפראג, אחד מחכמי ישראל  ה על ידיירוצומורי לימי זקנותי. תמונה זאת 

 נלחם. ר' שלמה אפרים ג, ב(שמות 'כלי יקר', ) פירושו לתורהב( 1619 -?1550) שיץטלונמ

בפי חז"ל את שכבר ציין  לטינימונח טורין", לָּ נגד בעלי לשון הרע, ובייחוד נגד "הדֶ  ביובכת

פרשתנו. הבה ונזכר בכמה ל תמתקשר מלחמתו זו. הרומאיהמלשינים והמוסרים לשלטון 

םפרטים. משה יוצא אל אחיו " יו ,ַוַיְרא ְבִסְבֹלתָּ ֶאחָּ ַוַיְרא ִכי ... ַוַיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶכה ִאיׁש ִעְבִרי מֵּ

ין ִאיׁש הּו ַבחֹול ,אֵּ ִׁשים ִעְבִרים הוא יוצא שוב "". למחרת ַוַיְך ֶאת ַהִמְצִרי ַוִיְטְמנֵּ י ֲאנָּ ה ְׁשנֵּ ְוִהנֵּ

ֶעָך ,ִנִצים ה ַתֶכה רֵּ מָּ ע לָּ ׁשָּ רָּ ֹּאֶמר לָּ ְמָך ְלִאיׁש ַשר : "המכה מגיב להפתעת משה, ". והנה,ַוי ִמי שָּ

ינּו לֵּ ט עָּ ַרְגתָּ ֶאת ַהִמְצִרי ְוׁשֹּפֵּ ר ַכֲאֶׁשר הָּ ה אֹּמֵּ ִני ַאתָּ ְרגֵּ אלה  ִעְבִרים ִנִציםהמדרש זיהה שני ?" ַהְלהָּ



הם ילשינו את שהכל נודע, וברור למשה  דתן ואבירם, והפך אותם לסמל הדלטורין. עתה היהכ

ׁש" :. ואכןלפרעהאשר אירע  ר ַהֶזה ַוְיַבקֵּ בָּ אך הבה ונחזור ". ַלֲהרֹּג ֶאת מֶׁשה ַוִיְׁשַמע ַפְרעֹּה ֶאת ַהדָּ

ֹּאַמר  משה: " לתגובתו של א מֶׁשה ַוי רַוִיירָּ בָּ ן נֹוַדע ַהדָּ כֵּ רש"י זה מפרש פסוק !" בצורה חריפה אָּ

א מֶׁשה" על פי חז"ל: אמר מעתה שמא אינם  ,דאג לו על שראה בישראל רשעים דלטורין... ַוִיירָּ

בָּ  .גאליראויין לה ן נֹוַדע ַהדָּ כֵּ  שבעיםמה חטאו ישראל מכל  ,הדבר שהייתי תמה עליו... ראָּ

 ". !ויים לכךאבל רואה אני שהם רא .אומות להיות נרדים בעבודת פרך

ן נֹוַדע רמז למה שנאמר עד לסינדרום זה: "]הסנה[  בדורו ר' שלמה אפרים עצמו היה כֵּ אָּ

ר בָּ הם דלטורין משמיעים קול לפי שיש ב ?. מפני מה ישראל שרויין בצרה יותר מכל האומותַהדָּ

כך ישראל אפילו  ,כקוצים הללו המשמיעים קול כשהוא בוער באש... ענות בחרופים וגדופים

 ,כל אחד לחבירו קוץ מכאוב וסילון ממאיר מכל מקוםבזמן שאש הצרות מתלקחת סביביו 

ם וזו עיקר הסיבה לישראל להיות בגלות מצד השנאה והקנאה שביניה... כמנהג דורות הללו

מבכל  !" אינני חושב שהפלגנות והשנאה העצמית גדולה אצלנו "יותר מבכל האומות

מסלע ... תצא אש" , אומר ר' שלמה אפריםזאת לא נחמה, אף בשעת סכנה", אולם האומות

 ואחד אחד כל, או בנוסח אחר: ""האבות מבערים אש והבנים מלקטים עצים ,המחלוקת

 פסימיה ופירושכאן מ ".תכבה ולא מאליה השלהבת התעל אשר עד בבוקר וקרבב עצים סיףמו

ללכך נאמר הסנה: " למהות יֶננּו ֻאכָּ מכל  ,כי אע"פ שאש התלאות יבער ביעקב ְוַהְסֶנה אֵּ

להסנה נשאר קיים בכל דור ו... מקום יֶננּו ֻאכָּ בית  ,הקוצים מן כרם ה' צבאות לּוכי לא יכְ  ,אֵּ

ושאר  דתן ואבירםשל  טורין של העתיד, יורשיוהדלממרחק הדורות הוא ראה את ". ישראל

על  חרמות סרטים,  ,מאמרים, מחזותכרם, קוצים של בקוצים  מטפחיםבני בריתו של השטן, 

הלוא . חצי נחמהלומד אני מדברי ה'כלי יקר'  ,. ולמרות הכלו'ד, וכהאקדמיה הישראלית

ה : "ט(-סג, חישעיהו )של הסנה נגאל אבותינו ממצרים, וכדברי הקוצים  למרות מָּ ַאְך ַעִמי הֵּ

ִנים ֶהם ְלמֹוִׁשיעַ ... בָּ ר, ַוְיִהי לָּ ם לֹו צָּ תָּ רָּ ל צָּ י ... ְבכָּ ל ְימֵּ ם כָּ ם ַוְיַנְשאֵּ ם ַוְיַנְטלֵּ לָּ תֹו הּוא ְגאָּ ּוְבֶחְמלָּ

ם  ".עֹולָּ


