בס"ד
מחני נא מספרך
הרב מואיז נבון
שמות פרק כז
(כ) וְ אַ ָּתה ְתצַ וֶּ ה אֶּ ת־בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל וְ יִ ְקחו אֵ לֶּיָך שֶּ מֶּ ן זַ יִ ת זָּ ְך כָּ ִתית לַמָּ אוֹר לְ הַ עֲֹלת נֵר ָּת ִמיד:
בעל הטורים שמות פרק כז פסוק כ
ואתה תצוה .לא הזכיר משה בזה הסדר ,מה שאין כן בכל החומש ,שמשעה שנולד משה
אין סדר שלא הוזכר בה .והטעם
[ ]1משום שאמר מחני נא מספרך אשר כתבת (להלן לב לב) (זהר פנחס רמו א) וקללת חכם
אפילו על תנאי באה (מכות יא א) ,ונתקיים בזה.
[ ]2ועוד דזו הפרשה מדברת בטכסיסי כהונה וממשה היתה הכהונה הגדולה לצאת ,אלא
על ידי שסירב לילך בשליחות המקום נטלה ממנו ונתנה לאהרן (זבחים קב א)....
שמות פרק ג
(א) ומֹשֶּ ה הָּ יָּה רֹעֶּ ה אֶּ ת צֹאן יִ ְתר ֹו ח ְֹתנ ֹו כֹהֵ ן ִמ ְדיָּן וַ יִ נְ הַ ג אֶּ ת הַ צֹאן ַאחַ ר הַ ִמ ְדבָּ ר וַ ָּיבֹא ֶּאל הַ ר
ֹלהים ח ֵֹרבָּ ה( :ב) וַ י ֵָּרא מַ לְ אַ ְך יְ קֹוָּ ק אֵ לָּיו בְ לַבַ ת אֵ ׁש ִמּתוְֹך הַ ְּסנֶה וַיַ ְּרא וְּ ִהנֵה הַ ְּסנֶה בֹעֵ ר בָּ אֵ ׁש
הָּ אֱ ִ
וְּ הַ ְּסנֶה אֵ ינֶנּו אֻ כָּ ל( ... :ו) וַ יֹאמֶּ ר ָאנֹכִ י אֱ ֹלהֵ י ָאבִ יָך אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָּרהָּ ם אֱ ֹלהֵ י יִ ְצחָּ ק וֵ אֹלהֵ י ַי ֲעקֹב וַ י ְַס ֵתר
יתי אֶּ ת ֳענִי עַ ִמי אֲ ֶּשר בְ ִמ ְצ ָּריִ ם וְ אֶּ ת
ֹלהים( :ז) וַ יֹאמֶּ ר יְ קֹוָּ ק ָּראֹה ָּר ִא ִ
מֹשֶּ ה פָּ נָּיו כִ י י ֵָּרא מֵ הַ בִ יט אֶּ ל הָּ אֱ ִ
צַ ע ֲָּקתָּ ם שָּ מַ עְ ִתי ִמפְ נֵי נֹגְ ָּשיו כִ י י ַָּדעְ ִתי אֶּ ת מַ כְ אֹבָּ יו( :ח) וָּאֵ ֵרד לְ הַ ִציל ֹו ִמיַד ִמ ְצ ַריִ ם ( ...י) וְ עַ ָּתה לְ כָּ ה
וְּ אֶ ְּׁשלָּחֲ ָך אֶּ ל פַ ְרעֹה וְּ הוֹצֵ א אֶּ ת עַ ִמי בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל ִמ ִמ ְצ ָּריִ ם:

Rabbi Soloveitchik, Emergence, p.184
Moses was the first person to ever receive the word from God: “Come now therefore, and I will
send you to Pharoah.”… Man appears as an agent of God… The covenant not only involves
God in the human historical occurrence of His chosen people but draws man into the historical
divine performance… God worked through Moses in order to introduce man into the sphere of
historical creativeness. Let man himself attempt to realize the covenant. Let this realization
occur within the bounds of human activity.

ֹלהים ִמי ָאנֹכִ י כִ י אֵ לְֵך אֶּ ל פַ ְרעֹה וְ כִ י או ִֹציא אֶּ ת ְבנֵי יִ ְש ָּראֵ ל ִמ ִמ ְצ ָּריִ ם...:
(יא) וַ יֹאמֶּ ר מֹשֶּ ה אֶּ ל הָּ אֱ ִ
שמות פרק ד ( ...י) וַ יֹאמֶּ ר מֹשֶּ ה אֶּ ל יְ קֹוָּ ק בִ י אֲ ֹדנָּי ֹלא ִאיׁש ְּדבָּ ִרים ָאנֹכִ י  ...כִ י כְּ בַ ד פֶ ה ּוכְּ בַ ד לָּׁשוֹן
יתיָך אֲ ֶּשר
ָָּאדם ( ...יב) וְ עַ ָּתה לְֵך וְ ָאנֹכִ י אֶ ְּהיֶה עִ ם ִפיָך וְ הו ֵֹר ִ
ָאנֹכִ י( :יא) וַ יֹאמֶּ ר יְ קֹוָּ ק אֵ לָּיו ִמי ָּשם פֶ ה ל ָּ
ָאחיָך
קוָּק בְ מ ֶֹּשה וַ יֹאמֶּ ר הֲ ֹלא ַאהֲ רֹן ִ
ְת ַדבֵ ר( :יג) וַ יֹאמֶּ ר בִ י אֲ ֹדנָּי ְּׁשלַח נָּא בְּ יַד ִּת ְּׁשלָּח( :יד) וַיִ חַ ר ַאף יְּ ֹ
הַ לֵוִ י י ַָּדעְ ִתי כִ י ַדבֵ ר יְ ַדבֵ ר הוא וְ גַם ִהנֵה הוא יֹצֵ א לִ ְק ָּראתֶּ ָך וְ ָּראֲ ָך וְ ָּשמַ ח בְ לִ ב ֹו:
תלמוד בבלי מסכת זבחים דף קב עמוד א
+שמות ד +ויחר אף ה' במשה  -רבי יהושע בן קרחה אומר :כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם
וזה לא נאמר בו רושם; ר"ש בן יוחי אומר :אף זה נאמר בו רושם ,שנאמר+ :שמות ד +הלא אהרן
אחיך הלוי ,והלא כהן הוא! הכי קאמר ,אני אמרתי :אתה כהן והוא לוי ,עכשיו הוא כהן ואתה לוי;
~ טזה – אנטיזה – סינטזה ~
Rabbi Soloveitchik,The Emergence of Ethical Man, p.179
We characterize the covenant in almost Hegelian terms … of a historical triad: thesis – promise and
the formation of the God-man confederacy; antithesis – the interim, at which the covenant negates
and drives itself ad-absurdum [i.e., crisis]; synthesis – the release of historical tension and fulfillment.
p.179-180 “What is the characteristic of the interim? [It is] the apparent deterioration of the
covenant. The covenant is always a revolutionary force that collides with the existing order of the
]things. There is a perennial conflict between the historical-covenant motivation [i.e., the promise
and historical immediacy [i.e., reality]. … The vision of the great fulfillment recedes into the
”shadow of absurdity, and concrete historical forces triumph over a prophecy and a testament.
p.187 “The voice coming forth from the burning bush and Moses’ resistance symbolize the clash
”of the thesis with antithesis.
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~ אמונה בשיא האנטיזה ~
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד א
תנא :עמרם גדול הדור היה ,כיון (שראה שאמר) +מסורת הש"ס[ :שגזר] +פרעה הרשע כל הבן
הילוד היאורה תשליכוהו ,אמר :לשוא אנו עמלין! עמד וגירש את אשתו ,עמדו כולן וגירשו את
נשותיהן .אמרה לו בתו :אבא ,קשה גזירתך יותר משל פרעה ,שפרעה לא גזר אלא על הזכרים,
ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות! פרעה לא גזר אלא בעוה"ז ,ואתה בעוה"ז ולעוה"ב! פרעה
הרשע ,ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת ,אתה צדיק בודאי שגזירתך מתקיימת,
שנאמר :ותגזר אומר ויקם לך! עמד והחזיר את אשתו ,עמדו כולן והחזירו את נשותיהן .ויקח -
ויחזור מיבעי ליה! א"ר יהודה בר זבינא :שעשה לו מעשה ליקוחין ,הושיבה באפריון ואהרן ומרים
מרקדין לפניה ,ומלאכי השרת אמרו :אם הבנים שמחה.
~ מחני נא ~
שמות פרק לב ( -א) וַ י ְַרא הָּ עָּ ם כִ י בֹשֵ ש מֹשֶּ ה ל ֶָּּר ֶּדת ִמן הָּ הָּ ר  ...וַ ַיע ֲֵשהו עֵ גֶּל מַ סֵ כָּה  ...וַ ַיעֲלו עֹֹלת
וַ יַגִ שו ְשל ִָּמים וַ יֵשֶּ ב הָּ עָּ ם לֶּאֱ כֹל וְ שָּ ת ֹו וַ יָּקֻ מו לְ צַ חֵ ק :פ (ז) וַ יְ ַדבֵ ר יְ קֹוָּ ק ֶּאל מ ֶֹּשה לְֶּך ֵרד כִ י ִשחֵ ת עַ ְּמָך
יתם עָּ שו לָּהֶּ ם עֵ גֶּל מַ סֵ כָּ ה ( ...ט) וַ יֹאמֶּ ר
אֲ שֶּ ר הֶּ ֱעלֵיתָּ מֵ אֶּ ֶּרץ ִמ ְצ ָּריִ ם( :ח) סָּ רו מַ הֵ ר ִמן הַ ֶּד ֶּרְך אֲ שֶּ ר ִצוִ ִ
יתי אֶּ ת הָּ עָּ ם הַ זֶּ ה וְ ִהנֵה עַ ם ְקשֵ ה ע ֶֹּרף הוא( :י) וְ עַ ָּתה הַ נִיחָּ ה לִ י וְ יִ חַ ר ַאפִ י בָּ הֶּ ם
יְ קֹוָּ ק אֶּ ל מֹשֶּ ה ָּר ִא ִ
ֱשה או ְֹּתָך לְּ גוֹי גָּדוֹל( :יא) וַ יְ חַ ל מֹשֶּ ה אֶּ ת פְ נֵי יְ קֹוָּ ק אֱ ֹלהָּ יו וַ יֹאמֶּ ר לָּמָּ ה יְ קֹוָּ ק יֶּחֱ ֶּרה ַאפְ ָך
וַ אֲ ַכלֵם וְּ אֶ ע ֶ
ֹאמרּו ִמצְּ ַריִ ם לֵאמֹר בְ ָּרעָּ ה
בְ עַ מֶּ ָך אֲ ֶׁשר הוֹצֵ אתָּ מֵ אֶ ֶרץ ִמצְּ ַריִ ם בְּ כֹחַ גָּדוֹל ּובְּ יָּד חֲ ז ָָּּקה( :יב) לָּמָּ ה י ְּ
הו ִֹציָאם לַהֲ רֹג אֹתָּ ם בֶּ הָּ ִרים ולְ כַֹּלתָּ ם מֵ עַ ל פְ נֵי הָּ אֲ ָּדמָּ ה שוב מֵ חֲ רוֹן אַ פֶּ ָך וְ ִהנָּחֵ ם עַ ל הָּ ָּרעָּ ה לְ עַ מֶּ ָך( :יג)
ַארבֶ ה אֶ ת ז ְַּר ֲעכֶם כְ כוֹכְ בֵ י
זְּ כֹר לְ ַאבְ ָּרהָּ ם לְ יִ ְצחָּ ק ולְ יִ ְש ָּראֵ ל עֲבָּ ֶּדיָך אֲ שֶּ ר נ ְִשבַ עְ ָּת לָּהֶּ ם בָּ ְך וַ ְת ַדבֵ ר אֲ לֵהֶּ ם ְּ
קוָּק עַ ל ָּה ָּרעָּ ה אֲ ֶׁשר
ָארץ הַ זֹאת אֲ ֶּשר ָאמַ ְר ִתי אֶ ֵּתן לְּ ז ְַּר ֲעכֶם וְ נָּחֲ לו לְ ֹעלָּם( :יד) וַיִ נָּחֶ ם יְּ ֹ
הַ שָּ מָּ יִ ם וְ כָּ ל הָּ ֶּ
ִדבֶ ר ַלעֲשוֹת לְּ עַ מוֹ :פ (טו) וַ יִ פֶּ ן וַ י ֵֶּרד מֹשֶּ ה ִמן הָּ הָּ ר ( ...כ) וַ יִ ַקח אֶּ ת הָּ עֵ גֶּל אֲ ֶּשר עָּ שו וַ יִ ְשרֹף בָּ אֵ ש ( ...ל)
וַ יְ ִהי ִממָּ חֳ ָּר ת וַ יֹאמֶּ ר מֹשֶּ ה אֶּ ל הָּ עָּ ם אַ ֶּתם חֲ טָּ אתֶּ ם חֲ טָּ ָאה גְ ֹדלָּה וְ עַ ָּתה אֶּ ֱעלֶּה ֶּאל יְ קֹוָּ ק אּולַי אֲ כַ ְּפ ָּרה
אתכֶם ( :לא) וַ יָּשָּ ב מֹשֶּ ה אֶּ ל יְ קֹוָּ ק וַ יֹאמַ ר אָּ נָּא חָּ טָּ א הָּ עָּ ם הַ זֶּ ה חֲ טָּ ָאה גְ ֹדלָּה וַ ַיעֲשו לָּהֶּ ם אֱ ֹלהֵ י
בְּ עַ ד חַ טַ ְּ
זָּ הָּ ב( :לב) וְ עַ ָּתה ִאם ִתשָּ א חַ טָּ אתָּ ם וְ ִאם ַאיִ ן ְּמחֵ נִ י נָּא ִמ ִס ְּפ ְּרָך אֲ ֶׁשר כָּתָּ בְּ ָּּת( :לג) וַ יֹאמֶּ ר יְ קֹוָּ ק ֶּאל
מֹשֶּ ה ִמי אֲ שֶּ ר חָּ טָּ א לִ י אֶּ ְמחֶּ נו ִמ ִספְ ִרי... :
אבן עזרא שמות פרק לב ( -יא)  ...י"א כי זאת התפלה היא הנזכרת בפרשת והיה עקב (שם
ט ,יח  -כט) .וזו התפלה היתה ראויה להכתב אחר שוב משה אל ההר (שמות לב לא) ,על
כן :וינחם ד' (שמות לב יד) אחר שהתפלל והתנפל ארבעים יום (דבר' י ,ט) .ואם נחם על
הרעה בראשונה ,מה טעם לומר אולי אכפרה בעד חטאתכם (שמות לב ל)? כי ירד ושרף
העגל והרג עובדיו ,אז שב להתפלל לשם בעד ישראל ובעד אהרן שהיה הסבה .ואחרים
אמרו ,כי תפלת אל תשחת עמך (דבר' ט ,כו) איננה זאת הנזכרת במקום הזה .ולפי דעתי,
כי טעמי התפלה שוים כאשר אפרש .כי איך יחלה פני השם לפני שרוף העגל ,וישק את בני
ישראל ,ויהרוג עובדיו .רק השם רמז לו ,שיתפלל אחר רדתו ויסיר העגל ,על כן כתוב אולי
אכפרה בעד חטאתכם (שמות לב ל) ,אחר שהסיר החטאת ,כאשר כתוב :ואת חטאתכם
אשר עשיתם את העגל (דבר' ט ,כא) .והנה בעבור שהשם אמר לו ועתה הניחה לי ,הזכיר
התפלה שהתפלל בהתנפלו לפני השם .וזאת הפרשה היתה ראויה להכתב אחר וישב משה
אל ה' (שמות לב לא) ,ואין מוקדם ומאוחר בתורה .רק רצה לדבק דבר מי אשר חטא לי
(שמות לב לג) עם ועתה לך נחה את העם (שמות לב לד) .וכתיב ויגוף ד' את העם (שמות לב
לה) .ויחל הנה כתוב ואתנפל לפני ד' את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה וגו' כי אמר
ד' להשמיד אתכם (דבר' ט ,כה) .וזהו הרף ממני ואשמידם (שם שם ,יד) ,כי אין הדעת
סובלת ,שיתפלל משה בעד ישראל וע"ג ביניהם עד שהסיר אותה... .
p. 186-7 Moses, at the outset, was by far not as perfect as Abraham. He lacked initiative; he
resisted God’s command; he did not experience the historical, fateful urge and drive to undertake
the impossible. He did not display the unequivicol, resolute, fiery faith in the fulfillment of the
covenant. He had to go through the purging and purifying experiences of the exodus, the Siniatic
revelation, the golden calf episode and his lonely rendezvous with God on the top of the rock
before he could attain the great miraculous human stature. … Yet his personality was shaped
and developed through an almost superhuman effort; its path was tortuous. … The voice
coming forth from the burning bush and Moses’ resistance symbolize the clash of the thesis with
”antithesis. The final reformation of Moses embodies the synthesis of redemption.

מ .נבון :בזאת הטענה משה מוסר נפש לא רק לעם ישראל אלא לאלוקי ישראל!
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