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 "דבס
 מספרך נא מחני

  הרב מואיז נבון
 

 כז  פרק שמות
ה( כ) ה ְוַאתָּ ת־ְבֵני ְתַצוֶּ ֵאל אֶּ יָך ְוִיְקחו ִיְשרָּ ן ֵאלֶּ מֶּ ְך ַזִית שֶּ ִתית זָּ אֹור כָּ ִמיד ֵנר ְלַהֲעֹלת ַלמָּ  : תָּ

 
  כ פסוק כז פרק שמות הטורים בעל

 משה שנולד שמשעה, החומש בכל כן שאין מה, הסדר בזה משה הזכיר לא. תצוה ואתה
  והטעם. בה הוזכר שלא סדר אין

 חכם וקללת( א רמו פנחס זהר( )לב לב להלן) כתבת אשר מספרך נא מחני שאמר משום [1]
 . בזה ונתקיים(, א יא מכות) באה תנאי על אפילו

 אלא, לצאת הגדולה הכהונה היתה וממשה כהונה בטכסיסי מדברת הפרשה דזו ועוד [2]
 ...(.א קב זבחים) לאהרן ונתנה ממנו נטלה המקום בשליחות לילך סירבש ידי על

 
 ג פרק שמות

ה( א) יָּה וֹמשֶּ ה הָּ ת ֹרעֶּ ן ֹכֵהן ֹחְתנוֹ  ִיְתרוֹ  ֹצאן אֶּ ת ַוִיְנַהג ִמְדיָּ ר ַאַחר ַהֹצאן אֶּ ֹבא ַהִמְדבָּ ל ַויָּ  ַהר אֶּ
ֱאֹלִהים ה הָּ א( ב: )ֹחֵרבָּ ק ַמְלַאְך ַוֵירָּ יו ְיֹקוָּ ֶנה ִמּתוְֹך ֵאׁש ְבַלַבת ֵאלָּ א ַהסְּ ִהֵנה ַוַירְּ ֶנה וְּ ֵאׁש ֹבֵער ַהסְּ  בָּ

ֶנה ַהסְּ ל ֵאיֶננּו וְּ ר( ו)... : ֻאכָּ ם ֱאֹלֵהי ָאִביָך ֱאֹלֵהי ָאֹנִכי ַוֹיאמֶּ הָּ ק ֱאֹלֵהי ַאְברָּ  ַוַיְסֵתר ַיֲעֹקב ֵואֹלֵהי ִיְצחָּ
ה יו ֹמשֶּ נָּ ל ֵמַהִביט יֵָּרא ִכי פָּ אֱ  אֶּ ר( ז) :ֹלִהיםהָּ ק ַוֹיאמֶּ ֹאה ְיֹקוָּ ִאיִתי רָּ ת רָּ ר ַעִמי ֳעִני אֶּ ִים ֲאשֶּ ת ְבִמְצרָּ  ְואֶּ

ם תָּ ַמְעִתי ַצֲעקָּ יו ִמְפֵני שָּ ַדְעִתי ִכי ֹנְגשָּ ת יָּ יו אֶּ ֵאֵרד( ח: )ַמְכֹאבָּ ה( י)...  ִמְצַרִים ִמַיד ְלַהִצילוֹ  וָּ ה ְוַעתָּ  ְלכָּ
ֲחָך לָּ ֶאׁשְּ ל וְּ ת הוֵֹצאוְּ  ַפְרֹעה אֶּ ֵאל ְבֵני ַעִמי אֶּ ִים ִיְשרָּ  : ִמִמְצרָּ

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. 
 

ר( יא) ה ַוֹיאמֶּ ל ֹמשֶּ ֱאֹלִהים אֶּ ל ֵאֵלְך ִכי ָאֹנִכי ִמי הָּ ת אֹוִציא ְוִכי ַפְרֹעה אֶּ ֵאל ְבֵני אֶּ ִים ִיְשרָּ  ...:ִמִמְצרָּ
ר( י)...  ד פרק שמות ה ַוֹיאמֶּ ל ֹמשֶּ ק אֶּ י ִבי ְיֹקוָּ ִרים ִאיׁש ֹלא ֲאֹדנָּ בָּ ַבד ִכי...  ָאֹנִכי דְּ ַבד ֶפה כְּ  לָּׁשוֹן ּוכְּ
ר( יא: )ָאֹנִכי ק ַוֹיאמֶּ יו ְיֹקוָּ ם ִמי ֵאלָּ ם ֶפה שָּ ה( יב)...  לָָּאדָּ ֶיה ְוָאֹנִכי ֵלְך ְוַעתָּ ר ְוהֹוֵריִתיָך ִפיָך ִעם ֶאהְּ  ֲאשֶּ

ר( יג) :ְתַדֵבר ַלח ֲאֹדנָּי ִבי ַוֹיאמֶּ ַיד נָּא ׁשְּ ח בְּ לָּ ֹקוָּק ַאף ַוִיַחר( יד: )ִּתׁשְּ ה יְּ ר ְבֹמשֶּ  ָאִחיָך ַאֲהֹרן ֹלאהֲ  ַוֹיאמֶּ
ַדְעִתי ַהֵלִוי ָך ֹיֵצא הוא ִהֵנה ְוַגם הוא ְיַדֵבר ַדֵבר ִכי יָּ אתֶּ ֲאָך ִלְקרָּ ַמח ְורָּ  : ְבִלבוֹ  ְושָּ

 
  א עמוד קב דף זבחים מסכת בבלי תלמוד

 רושם בו נאמר שבתורה אף חרון כל: אומר קרחה בן יהושע רבי - במשה' ה אף ויחר+ ד שמות+
 אהרן הלא+ ד שמות: +שנאמר, רושם בו נאמר זה אף: אומר יוחי בן ש"ר; רושם בו נאמר לא וזה

  ;לוי ואתה כהן הוא עכשיו, לוי והוא כהן אתה: אמרתי אני, קאמר הכי! הוא כהן והלא, הלוי אחיך
 

 ~ סינטזה – זהיטאנ –  טזה~ 
 

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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 זה ~יהאנט א~ אמונה בשי
 

  בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד אתלמוד 
תנא: עמרם גדול הדור היה, כיון )שראה שאמר( +מסורת הש"ס: ]שגזר[+ פרעה הרשע כל הבן 

! עמד וגירש את אשתו, עמדו כולן וגירשו את לשוא אנו עמליןהילוד היאורה תשליכוהו, אמר: 
ירתך יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, נשותיהן. אמרה לו בתו: אבא, קשה גז

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, 

 -ו כולן והחזירו את נשותיהן. ויקח שנאמר: ותגזר אומר ויקם לך! עמד והחזיר את אשתו, עמד
ואהרן ומרים ויחזור מיבעי ליה! א"ר יהודה בר זבינא: שעשה לו מעשה ליקוחין, הושיבה באפריון 

 , ומלאכי השרת אמרו: אם הבנים שמחה.לפניהמרקדין 
 

 נא ~מחני ~ 
 

ר  - פרק לבשמות  הָּ ת ִמן הָּ דֶּ רֶּ ה לָּ ם ִכי ֹבֵשש ֹמשֶּ עָּ ה .. .)א( ַוַיְרא הָּ ל ַמֵסכָּ ַוַיֲעלו ֹעֹלת ... ַוַיֲעֵשהו ֵעגֶּ
תֹו ַויָֻּקמו ְלַצֵחק:  ֱאֹכל ְושָּ ם לֶּ עָּ ב הָּ ִמים ַוֵישֶּ ְך ֵרד ִכי ִשֵחת  פַוַיִגשו ְשלָּ ה לֶּ ל ֹמשֶּ ק אֶּ ָך)ז( ַוְיַדֵבר ְיֹקוָּ  ַעמְּ

רו ַמֵהר ִמן ַהדֶּ  ִים: )ח( סָּ ץ ִמְצרָּ רֶּ ֱעֵליתָּ ֵמאֶּ ר הֶּ ר ֲאשֶּ ְך ֲאשֶּ ה  ִצִויִתםרֶּ ל ַמֵסכָּ ם ֵעגֶּ שו לָּהֶּ ר ... עָּ )ט( ַוֹיאמֶּ
ף הוא: )י(  ה ְוִהֵנה ַעם ְקֵשה ֹערֶּ ם ַהזֶּ עָּ ת הָּ ִאיִתי אֶּ ה רָּ ל ֹמשֶּ ק אֶּ ה ְיֹקוָּ ם ְוַעתָּ הֶּ ה ִלי ְוִיַחר ַאִפי בָּ ַהִניחָּ

דוֹלַוֲאַכֵלם  גוֹי גָּ ָך לְּ ֶאֱעֶשה אוֹתְּ ה ַאְפָך  : )יא( ַוְיַחלוְּ ֱחרֶּ ק יֶּ ה ְיֹקוָּ ר לָּמָּ יו ַוֹיאמֶּ ק ֱאֹלהָּ ת ְפֵני ְיֹקוָּ ה אֶּ ֹמשֶּ
ָך  הְבַעמֶּ קָּ ד ֲחזָּ יָּ דוֹל ּובְּ ֹכַח גָּ ַרִים בְּ ַרִים: )יב( ֲאֶׁשר הוֵֹצאתָּ ֵמֶאֶרץ ִמצְּ רּו ִמצְּ ה ֹיאמְּ ה  לָּמָּ עָּ ֵלאֹמר ְברָּ

ם ֵמַעל פְ  ִרים וְלַכֹּלתָּ הָּ ם בֶּ ָך: )יג( הֹוִציָאם ַלֲהֹרג ֹאתָּ ה ְלַעמֶּ עָּ רָּ ָך ְוִהנֵָּחם ַעל הָּ ה שוב ֵמֲחרֹון ַאפֶּ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ
ֹכר ם  זְּ ְך ַוְתַדֵבר ֲאֵלהֶּ ם בָּ ר ִנְשַבְעתָּ לָּהֶּ יָך ֲאשֶּ דֶּ ֵאל ֲעבָּ ק וְלִיְשרָּ ם ְלִיְצחָּ הָּ ֲעֶכםְלַאְברָּ ֶבה ֶאת ַזרְּ ְככֹוְכֵבי  ַארְּ

ץ ַהֹזאת ֲאשֶּ  ָארֶּ ל הָּ ִים ְוכָּ מָּ ֲעֶכםר ָאַמְרִתי ַהשָּ ַזרְּ ה ֲאֶׁשר ְונֲָּחלו ְלֹעלָּם: )יד(  ֶאֵּתן לְּ עָּ רָּ ק ַעל הָּ ֹקוָּ ַוִינֶָּחם יְּ
ַעמוֹ  ר  פ: ִדֶבר ַלֲעשוֹת לְּ הָּ ה ִמן הָּ ד ֹמשֶּ ן ַוֵירֶּ ֵאש ... )טו( ַוִיפֶּ שו ַוִיְשֹרף בָּ ר עָּ ל ֲאשֶּ ֵעגֶּ ת הָּ )ל( ... )כ( ַוִיַקח אֶּ

ֳחרָּ  ק ַוְיִהי ִממָּ ל ְיֹקוָּ ֱעלֶּה אֶּ ה אֶּ ָאה ְגֹדלָּה ְוַעתָּ ם ֲחטָּ אתֶּ ם ֲחטָּ ם ַאתֶּ עָּ ל הָּ ה אֶּ ר ֹמשֶּ ה ת ַוֹיאמֶּ רָּ אּוַלי ֲאַכפְּ
ַעד  ֶכםבְּ ם ֱאֹלֵהי ַחַטאתְּ ה ַוַיֲעשו לָּהֶּ ָאה ְגֹדלָּ ה ֲחטָּ ם ַהזֶּ עָּ א הָּ טָּ נָּא חָּ ק ַוֹיאַמר אָּ ל ְיֹקוָּ ה אֶּ ב ֹמשֶּ : )לא( ַויָּשָּ

ב:  הָּ ם ְוִאם ַאִין )לב( וְ זָּ אתָּ א ַחטָּ ה ִאם ִתשָּ ֵחִני ַעתָּ ּתָּ מְּ בְּ תָּ ָך ֲאֶׁשר כָּ רְּ ל  :נָּא ִמִספְּ ק אֶּ ר ְיֹקוָּ )לג( ַוֹיאמֶּ
נו ִמִסְפִרי:  ְמחֶּ א ִלי אֶּ טָּ ר חָּ ה ִמי ֲאשֶּ   ...ֹמשֶּ

 
י"א כי זאת התפלה היא הנזכרת בפרשת והיה עקב )שם  ... ()יא - עזרא שמות פרק לבאבן 

כט(. וזו התפלה היתה ראויה להכתב אחר שוב משה אל ההר )שמות לב לא(, על  -ט, יח 
כן: וינחם ד' )שמות לב יד( אחר שהתפלל והתנפל ארבעים יום )דבר' י, ט(. ואם נחם על 

ה בעד חטאתכם )שמות לב ל(? כי ירד ושרף הרעה בראשונה, מה טעם לומר אולי אכפר
העגל והרג עובדיו, אז שב להתפלל לשם בעד ישראל ובעד אהרן שהיה הסבה. ואחרים 

ולפי דעתי, אמרו, כי תפלת אל תשחת עמך )דבר' ט, כו( איננה זאת הנזכרת במקום הזה. 
ישק את בני כי טעמי התפלה שוים כאשר אפרש. כי איך יחלה פני השם לפני שרוף העגל, ו

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 

ו לפני השם. וזאת הפרשה היתה ראויה להכתב אחר וישב משה התפלה שהתפלל בהתנפל
רק רצה לדבק דבר מי אשר חטא לי  אל ה' )שמות לב לא(, ואין מוקדם ומאוחר בתורה.

)שמות לב לג( עם ועתה לך נחה את העם )שמות לב לד(. וכתיב ויגוף ד' את העם )שמות לב 
ואת ארבעים הלילה וגו' כי אמר  הנה כתוב ואתנפל לפני ד' את ארבעים היום ויחל לה(.

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.”  

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