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ֶרף ֽהּוא: ה־ֹעָ֖ ֹּ֥ה ַעם־ְקשֵׁ ה ְוִהנֵׁ יִתיִ֙ ֶאת־ָהָעם ַהֶזֶּ֔ ה ָרִאִ֙ ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֑ אֶמר ְיקָוָ֖ ֹֹּ֥  )ט( ַוי

י ַחר־ַאִפֹּ֥ י ְוִיֽ וי ָגֽדול: )י( ְוַעָתהִ֙ ַהִניָחה ִלֶּ֔ ה אוְתךָ֖ ְלגֹּ֥ ֱעֶשֹּ֥ ם ְוֶאֽ ֶׁ֑ ם ַוֲאַכלֵׁ  ָבֶהָ֖

א ִ֙ ך ֲאֶשר הוצֵׁ אֶמר ָלָמה ְיקָוקִ֙ ֶיֱחֶרה ַאְפךִ֙ ְבַעֶמֶּ֔ ֹֹּ֗ יו ַוי ָ֖י ְיקָוק ֱאֹלָהֶׁ֑ ה ֶאת־ְפנֵׁ ול )יא( ַוְיַחל ֹמֶשֶּ֔ ַח ָגדָ֖ ִים ְבֹכֹּ֥ ֶאֶרץ ִמְצַרֶּ֔ ָתִ֙ מֵׁ
ה:  ּוְבָיֹּ֥ד ֲחָזָקֽ

ה ש  )יב( ָלמָ  ֲאָדָמֶׁ֑ י ָהֽ ל ְפנֵׁ ַעָ֖ ם מֵׁ ים ּוְלַכֹּלָתֶּ֔ ָהִרֶּ֔ ר ְבָרָעה ֽהוִציָאםִ֙ ַלֲהֹרג ֹאָתםִ֙ ֶבֽ אֹמֹּ֗ ִים לֵׁ ך ה יֹאְמרּו ִמְצַרַ֜ ֲחרון ַאֶפֶּ֔ ּוב מֵׁ
ך: ה ְלַעֶמֽ ם ַעל־ָהָרָעָ֖ ֹּ֥  ְוִהָנחֵׁ

יך ֲאשֶ  ל ֲעָבֶדֹּ֗ ר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְשָראֵַׁ֜ י )יג( ְזֹכֹ֡ ָ֖ ם ְככוְכבֵׁ ת־ ַזְרֲעֶכֶּ֔ ם ַאְרֶבהִ֙ ֶאֽ ֶהֶּ֔ ר ֲאלֵׁ ר ִנְשַבְעָת ָלֶה֘ם ָבךְ֒ ַוְתַדבֵׁ
ם: ּו ְלֹעָלֽ ם ְוָנֲחלָ֖ ןִ֙ ְלַזְרֲעֶכֶּ֔ ְרִתי ֶאתֵׁ את ֲאֶשר ָאַמֹּ֗ ַֹ֜ ִים ְוָכל־ָהָאֶרץ ַהז  ַהָשָמֶׁ֑

ה ות ְלַעֽמו: פ )יד( ַוִיָנֶָ֖חם ְיקָוֶׁ֑ק ַעל־ָהָרָעֶּ֔ ר ַלֲעשֹּ֥ ר ִדֶבָ֖  ֲאֶשֹּ֥
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ֶר  ִים ֶאל־ָהָאֹּ֗ ֶאֶרץ ִמְצָרֶׁ֑ יָת מֵׁ ֱעִלָ֖ ר ֶהֽ ם ֲאֶשֹּ֥ ה ַאָתה ְוָהָעֶּ֔ ה ִמֶזֶּ֔ ך ֲעלֵׁ ר ְיקָוק ֶאל־ֹמֶשהִ֙ לֵׁ ְשַבְעִתי )א( ַוְיַדבֵׁ ץ ֲאֶשר ִנִ֠
ר ְלזַ  אֹמֶּ֔  ְרֲעךָ֖ ֶאְתֶנָֽנה:ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּֽוְלַיֲעֹקבִ֙ לֵׁ

י  י ַהִחִּוָ֖ ִחִתיִ֙ ְוַהְפִרִזֶּ֔ י ְוַהֽ ֱאֹמִרֶּ֔ ְכַנֲעִניִ֙ ָהֽ י ֶאת־ַהֽ ֵַֽרְשִתֹּ֗ ֽ ך ְוגֵׁ י ְלָפֶנָ֖יך ַמְלָאֶׁ֑ י:)ב( ְוָשַלְחִתֹּ֥  ְוַהְיבּוִסֽ

ה־עֹ  ה ְבִקְרְבךֹּ֗ ִכי ַעם־ְקשֵׁ ֱעֶלַ֜ ש ִכי לֹא ֶאֽ ב ּוְדָבֶׁ֑ ת ָחָלָ֖ ֶרץ ָזַבֹּ֥ ֶרך:)ג( ֶאל־ֶאֶ֛ ָתה ֶפן־ֲאֶכְלךָ֖ ַבָדֽ  ֶרףִ֙ ַאֶּ֔

יו: ו ָעָלֽ יש ֶעְדיָ֖ תּו ִאֹּ֥ לּו ְולֹא־ָשֶ֛ ה ַוִיְתַאָבֶׁ֑ ע ַהֶזָ֖ ר ָהָרֶ֛ ם ֶאת־ַהָדָבֹּ֥  )ד( ַוִיְשַמע ָהָעֹּ֗
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מַ  קִ֙ ִמן־ַהֽ ה ַהְרחֵׁ ַמֲחֶנֹּ֗ ֶהל ְוָנָֽטה־לו׀ ִמחּוץ ַלֽ ש ְיקָוֶּ֔ק )ז( ּוֹמֶשה ִיַקח ֶאת־ָהֹאַ֜ ד ְוָהָיהִ֙ ָכל־ְמַבקֵׁ ֶׁ֑ ו ֹאֶהל מועֵׁ ָרא לָ֖ ה ְוָקֹּ֥ ֲחֶנֶּ֔
ַמֲחֶנֽה: ּוץ ַלֽ ר ִמחֹּ֥ ד ֲאֶשָ֖ אִ֙ ֶאל־ֹאֶהל מועֵֶּׁ֔ צֵׁ  יֵׁ

י יטּוִ֙ ַאֲחרֵׁ ו ְוִהִבִ֙ יש ֶפַתח ָאֳהלֶׁ֑ ּו ִאָ֖ ם ְוִנְצבֶּ֔ ּומּוִ֙ ָכל־ָהָעֶּ֔ ֶהל ָיקִ֙ את ֹמֶשהִ֙ ֶאל־ָהֹאֶּ֔ ה ְכצֵׁ ֱהָלה:ֹמֶשֶּ֔  )ח( ְוָהָיֹּ֗ ו ָהֹאֽ  ה ַעד־ ֹבאָ֖

ה: ר ִעם־ֹמֶשֽ ֶהל ְוִדֶבָ֖ ד ֶפַתח ָהֹאֶׁ֑ ן ְוָעַמָ֖ ָעָנֶּ֔ דִ֙ ַעמּוד ֶהֽ רֵׁ ֱהָלה יֵׁ ה ְכבֹא ֹמֶשהִ֙ ָהֹאֶּ֔  )ט( ְוָהָיֹּ֗

ּו ִאָ֖  ְשַתֲחוֶּ֔ ֶהל ְוָקם ָכל־ָהָעםִ֙ ְוִהֽ ד ֶפַתח ָהֹאֶׁ֑ ָ֖ ן ֹעמֵׁ ָעָנֶּ֔ ַתח ָאֳהֽלו:)י( ְוָרָאה ָכל־ָהָעםִ֙ ֶאת־ַעמּוד ֶהֽ  יש ֶפֹּ֥

ה ּו ַמֲחֶנֶּ֔ הּו ְוָשבִ֙ ֶאל־ַהֽ ֶׁ֑ עֵׁ יש ֶאל־רֵׁ ר ִאָ֖ ֹּ֥ ר ְיַדבֵׁ ים ַכֲאֶשֶ֛ ַער )יא( ְוִדֶבר ְיקָוק ֶאל־ֹמֶשהִ֙ ָפִנים ֶאל־ָפִנֶּ֔ ַע ִבן־נּוןִ֙ ַנֶּ֔ ו ְיהוש  ְמָשְרתַ֜
ֶהל: ס וך ָהֹאֽ יש ִמתֹּ֥ א ָיִמָ֖ ֹֹּ֥  ל

ה ֶאל־יְ  י )יב( ַויֹאֶמר ֹמֶשַ֜ ח ִעִמֶׁ֑ ת ֲאֶשר־ִתְשַלָ֖ ֹּ֥ ִני אֵׁ ה ְוַאָתהִ֙ לֹא ֽהוַדְעַתֶּ֔ ַעל ֶאת־ָהָעם ַהֶזֶּ֔ ַליִ֙ ַה  ר אֵׁ ה ֹאמֵׁ ה ַאָתָּ֞ אֵׁ קָוֹּ֗ק ְרִ֠
יָנֽי: ן ְבעֵׁ ָ֖ אָת חֵׁ ם ְוַגם־ָמָצֹּ֥ ְרָתִ֙ ְיַדְעִתיֽך ְבשֵֶּׁ֔  ְוַאָתה ָאַמִ֙

יך הו יֶנֹּ֗ ן ְבעֵׁ ה ִאם־ָנא ָמָצאִתי חֵַׁ֜ וי )יג( ְוַעָתֹ֡ י ַעְמךָ֖ ַהגֹּ֥ ה ִכֹּ֥ יֶנֶׁ֑יך ּוְראֵֵׁ֕ ן ְבעֵׁ ָ֖ ַען ֶאְמָצא־חֵׁ ָדֲעךֶּ֔ ְלַמֹּ֥ ך ְואֵׁ ִני ָנאִ֙ ֶאת־ְדָרֶכֶּ֔ ִדעֵׁ
ה:  ַהֶזֽ

ך: ִתי ָלֽ כּו ַוֲהִנֹחֹּ֥ ָ֖ לֵׁ ר ָפַנֹּ֥י יֵׁ  )יד( ַויֹאַמֶׁ֑

ה: נּו ִמֶזֽ ָ֖ ל־ַתֲעלֵׁ ים ַאֽ יךִ֙ ֹהְלִכֶּ֔ ין ָפֶנִ֙ יו ִאם־אֵׁ ָלֶׁ֑ אֶמר אֵׁ ָֹ֖  )טו( ַוי



 

 

נּו ְוִנְפלִ ) וא ְבֶלְכְתך ִעָמֶׁ֑ ך ֲהלָ֖ יךִ֙ ֲאִני ְוַעֶמֶּ֔ יֶנִ֙ ן ְבעֵׁ י־ָמָצאִתי חֵׁ וא ִכֽ פֹּ֗ ר טז( ּוַבֶמה׀ ִיָּוַדע אֵׁ ם ֲאֶשָ֖ ינּוִ֙ ֲאִני ְוַעְמךֶּ֔ ִמָכל־ָהָעֶּ֔
ה: פ ֹּ֥י ָהֲאָדָמֽ  ַעל־ְפנֵׁ

ר ה ַגם ֶאת־ַהָדָבֹּ֥ ם: )יז( ַויֹאֶמר ְיקָוקִ֙ ֶאל־ֹמֶשֶּ֔ ֽ ָדֲעךָ֖ ְבשֵׁ י ָואֵׁ יַנֶּ֔ ןִ֙ ְבעֵׁ י־ָמָצאָת חֵׁ ה ִכֽ ֱעֶשֶׁ֑ ְרָת ֶאֽ ר ִדַבָ֖  ַהֶזֶ֛ה ֲאֶשֹּ֥

ך: ִני ָנָ֖א ֶאת־ְכֹבֶדֽ ֹּ֥ ר ַהְראֵׁ  )יח( ַויֹאַמֶׁ֑

ק ְלָפֶנֶׁ֑יך ְוַחֹנִתיִ֙ ֶא  ם ְיקָוָ֖ ֶ֛ י ְבשֵׁ אִתֽ יך ְוָקָרָ֧ אֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָכל־טּוִביִ֙ ַעל־ָפֶנֶּ֔ ֹֹּ֗ ר )יט( ַוי י ֶאת־ֲאֶשֹּ֥ ן ְוִרַחְמִתָ֖ ת־ֲאֶשר ָאֹחֶּ֔
ם: ֽ  ֲאַרחֵׁ

י: ם ָוָחֽ ִני ָהָאָדָ֖ א־ִיְרַאֹּ֥ ֹֽ י ל ל ִלְרֹאת ֶאת־ָפָנֶׁ֑י ִכֶ֛ א תּוַכָ֖ ֹֹּ֥ אֶמר ל ֵֹ֕  )כ( ַוי

י ְוִנַצְבָתָ֖ ַעל־ַהֽצּור: ום ִאִתֶׁ֑ ֹּ֥ה ָמקָ֖  )כא( ַויֹאֶמר ְיקָוֶּ֔ק ִהנֵׁ

י:)כב יך ַעד־ָעְבִרֽ י ָעֶלָ֖ י ַכִפֶ֛ ּור ְוַשֹכִתֹּ֥ יך ְבִנְקַרת ַהצֶׁ֑ י ְוַשְמִתָ֖  ( ְוָהָיהִ֙ ַבֲעֹבר ְכֹבִדֶּ֔

ָרֽאּו:  א יֵׁ ֹֹּ֥ י ּוָפַנָ֖י ל יָת ֶאת־ֲאֹחָרֶׁ֑ י ְוָרִאָ֖  )כג( ַוֲהִסֹרִתיִ֙ ֶאת־ַכִפֶּ֔

ך. לבקשת משה 3 ִני ָנָ֖א ֶאת־ְכֹבֶדֽ ֹּ֥ א  - חלק ראשוןלת שני חלקים עיקריים. , משיב הקב"ה תשובה בע ַהְראֵׁ ֹֹּ֥ ל
י ם ָוָחֽ ִני ָהָאָדָ֖ א־ִיְרַאֹּ֥ ֹֽ י ל ל ִלְרֹאת ֶאת־ָפָנֶׁ֑י ִכֶ֛ י ְוִנַצְבָתָ֖ ַעל־ַהֽצּור - חלק שני. תּוַכָ֖ ום ִאִתֶׁ֑ ֹּ֥ה ָמקָ֖ י ,  ִהנֵׁ ְוָהָיהִ֙ ַבֲעֹבר ְכֹבִדֶּ֔

י  י ַכִפֶ֛ ּור ְוַשֹכִתֹּ֥ יך ְבִנְקַרת ַהצֶׁ֑ יְוַשְמִתָ֖ יך ַעד־ָעְבִרֽ ָרֽאּו, ָעֶלָ֖ א יֵׁ ֹֹּ֥ י ל י ּוָפַנָ֖ יָת ֶאת־ֲאֹחָרֶׁ֑ י ְוָרִאָ֖  .ַוֲהִסֹרִתיִ֙ ֶאת־ַכִפֶּ֔

משה רבנו לא קיבל את כל מבוקשו, אדם לא יוכל לראות את פני האל ולהיוותר בחיים. 'פנים' ו'אחור' 
יָת ֶאת־ֲאֹחָרֶׁ֑ ניתנים כמובן לפרושים אליגוריים רבים.  ברם, מדוע  מלווה בתיאור כה מפורט ודקדקני  יְוָרִאָ֖

גם כדי להגיע לדרגה זו של השגת האל יש  מתשובת האל. חלק  תנאים אלו הםשל תנאי הראייה? נראה כי 
 צורך בתנאים הכרחיים.

הקב"ה קובע את מאפייני נקודת התצפית )מקום ולא זמן( , את  -הנה מקום איתי ונצבת על הצור"" 
הפוזיציה )ונצבת( ואת המיקום המדויק )על הצור(. מלכתחילה מחוייב משה גדול הנביאים לצמצם את 
ראייתו ל'מציאות' מוגבלת מראש על ידי האל. כל מה שיוכל לראות הוא רק מה שיצליח לפענח בראייתו 

ובמצב של נצבות. לא את כל צדדי ההנהגה של האל אלא אספקטים מסוימים ממקום מסוים בתוך נקרה 
 בלבד המיוצגים על ידי ההגבלות הנ"ל.

..", משה אינו יכול להמתין כדי שהאל יעבור לפניו, מציאות כזו לא תיתכן. כאשר והיה בעבור כבדי ושמתיך"
שר תהיה, הוא יונח )ושמתיך( על ידי כבוד השם יעבר ותהיה המשמעות )שאותה איני מתיימר להבין(  לכך א

האל בנקרת הצור. משה לפי הגבלה זו אינו יכול להיות מחוץ להוויה הכוללת  כצופה המצוי במציאות א' 
וצופה במציאות ב'. משה נשלף מתוך ההוויה הכוללת כדי לקבל זוית ראייה מסוימת על אותה הוויה עצמה. 

ית ראייה מסוימת, ולא כצופה מן הצד. משל הוא עצמו מהווה הוא חווה את 'המערכת' מתוך המערכת, מזו
 'חלק' מאותה הוויה לה הוא מבקש הסבר.

", כפו של האל תסתיר כל מידע  מ 'זמן הווה' מפני משה. הוא יזכה לבחון את ושכתי כפי עליך עד עברי"
וא יזכה רק ל "וראית שולי ההיסטוריה בפרספקטיבה של 'זמן עבר' בלבד ומתוך כך להסיק את מסקנותיו. ה

את אחרי"! משה יכול 'לראות' במובן של להבין, רק אירועים שכבר התרחשו. מכאן שהאל בקש להגן על 
 משה מצד אחד שהרי לא יראני האדם וחי, אך לאפשר לו הצצה מוגבלת מן הצד השני.

 


