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 פנים אל פנים
 

לה יבתוכם מופיעה המ.  ועד לסיומה של הפרשה ישנם ארבעים ושבעה פסוקים, פסוק י,מפרק לג
 אין ספק אפוא! מחצית מהפסוקיםבכדהיינו ,  כעשרים ושתיים פעמים,על נטיותיה השונות ,פנים

אוי לתת את הדעת לאיזה כיוון  ומן הר,מנחה בקטע זה של הפרשה להי כמתמשמש" פנים "שהמילה
 . את הקורא בחשיפת הרובד הסמוי של הסיפא של הפרשהה מנחיאה

 ָּפִנים אל משה ' ודבר ה ":יא' מההדגשה הנמצאת להלן בפס. לאדם' נתעכב קמעא על התגלות ה
ין ניתן ללמוד שאופיו האינטימי של המפגש ב ,"כאשר ידבר איׁש אל רעהו ושב אל המחנה 1ֶאל ָּפִנים

ויאמר שמעו נא  ":לאהרן ולמרים' כפי שמעיד ההסבר שנתן ה,  בלבדמשהל ומשה היה ייחודי ל-הא
 , לא כן עבדי מׁשה בכל ביתי נאמן הוא.במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו' דברי אם יהיה נביאכם ה

' אשר ידעֹו ה" : הכתובוכן). ח-ו, יב' במד ("יביט' נת הת וֻתֻמפה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידֹ
 ). י,לד' דב( "ּפנים אל ּפנים
, לעומת אופן התגלותו לאחריםמשה ל' השל התגלות אופן הבין העולה מן הפסוקים  השוני

בצורת . בלפניותיו של משה ' בזמינות ה.  א:מתבטא בשני מאפיינים עיקריים, נביאים הגדוליםלואפילו 
 :נאמררשתנו בפ בהמשך הפרק אבל. התקשורת הבלתי אמצעית עמו

 והיה … כי לא יראני האדם וחי,לא תוכל לראת את פני ויאמר …על פניךויאמר אני אעביר כל טובי 
רי  ופני לא וראית את אחֹתי את כּפי רֹהִס ַו'ּי עליך עד עבריִתי כִפדי ושמתיך בנקרת הצור ושּכֹבעבר כבֹ

 .)כג-יט(יראו
 ולכאורה קיימת סתירה בין הפסוקים ,"ניםפנים אל פ"לא נגלה אל משה ' מסתבר שה זה תאורמ
ל התייחסו "חז, הלדוגמ. ואין פן אחד דומה למשנהו" פנים"לה יפנים רבות למש אלאאין זאת . השונים

 ,לג' שמ ('ויאמר אני אעביר כל טובי'" :את עולמובהנהגתו ל -האדרכי  גילוי במשמעות של" פנים"ל
ועל שלותן , בקש משה לעמוד על מתן שכרן של מצות, )כ ,שם ('ויאמר לא תוכל לראֹת את פני' ;)יט

 ).פרשת כי תשא סימן טז) בובר(מדרש תנחומא " (]לראות את פני[ה לא תוכל "ל הקב"א ,של רשעים
בעיית : את הפתרון לשאלה שמטרידה את הבריות מאז ומתמיד, ללמוד את רזי ההנהגהביקש משה 

י קבמדרש הן במובן של חזות הצדק האלו" פנים" ה דהיינו.יק המשפט האלותהבנ - שהשכר והעונ
ל -ההבנה המודעת של הנהגת הא-נגזר עלינו לבחון את אמונתנו על בסיס אי. שאין אדם יכול לפענחו

 .את בריותיו
 :אלא על דרך הסוד, ן כבר קבע שאין להבין את הפרשייה בה אנו עוסקים"ואכן אף הרמב

לפי ". ה הזאת אי אפשר להולמה למי שלא שמע בסתרי התורההפרש: " הוא כותביד,  לג'שמבפירושו ל
": אחור" לפי זה יהיה פירוש המילה .רזיה וסתריה, מייצגים את פנימיותה של התורה" פנים ",פירושו

 :על אתר" אור החיים"כדברי , או היכולת להתבונן בהשגחתו, ל-הבנת העבר בהנהגת הא
אלא כונתו יתברך הוא לצד כי חיות העולמות עומד , ורל עליון לא יתייחס אליו פנים ואח-הנה בא

ודבר זה הוא מן הנמנע שיכול שום נברא , בחשק הסתכלות אורו יתברך וקיומו הוא האדון חי העולמים
 כמו שעשה 'אחורים'ועשה מסוה אשר דרך שם יביט והוא שקרא ' לזה הכין ה, להביט אל אורו יתברך

כמו כן הכין אור , והרוח פנים לנפש והנשמה פנים לרוח' ים לופנ'בחכמתו את האדם אחורים והנפש 
ואור עליון שהוא משולל ' אחורים'לוהים ולו קרא -ממנו יתברך אשר דרך שם ישקיפו ויחזו את הא

 .'פנים'מהשגת נפש כל  חי קרא 
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הצור תמים  'ה"ד, פרשת האזינו, )ליברמן( דברים רבה ניתן למצוא במדרש' פנים'מובן אחר ל
 :'לופע

ולמה ', ועוזו וגו'  דרשו הרודוד אמ', וגו'  דרשו הרישעיה אמ, בהמצאו' דרשו ה',  הצור תמים פעלו וגו           
,  שומע ופעמים אינו שומעםפעמי,  לא נראהם נראה ופעמיםשמו פעמי' ה ית"ללמדך שהקב, פניו תמיד

 כיצד,  אינו קרובם קרוב ופעמיםפעמי,  אינו מצוים מצוי ופעמיםפעמי,  אינו נדרשםפעמים נדרש ופעמי
הראני נא את ) ונעלם(ל "חזר ונעלם ממנו כשא, אל משה פנים אל פנים' ודבר ה' שנא, נראה למשה -

 .כבודך
הסתר "היפוכו של המושג  כ,לברואיו' במובן של התגלות ה' פנים' מתייחס ל זהמדרש, ה אומרוהו
 .ה אינו נענה לתפילות ואינו מתגלה לברואיו"קבהש ואשר משמעותו היא ,מקורותבשכיח ה" פנים

 ויש שמשה מסתיר ,)כב,  לג'שמ" (תי כפי עליךושכֹ"מסתיר פניו ממשה ' ומשה יש שה' ביחסי ה
 וכבר עמד על כך ,)ו,  ג'שמ" (להים-ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל הא: "'פניו מראות פני ה

 ):אמר אנכיוי' ה א"ד, פרשה ג) וילנא(שמות רבה  (המדרש
הושעיא אחד מהן ' יהושע בן קרחה ור' ר, להי אבי עומד כאן ואיני מסתיר פני-ויסתר משה פניו אמר א            

ה למשה מה למעלה ומה " גלה לו הקב,אומר לא יפה עשה משה כשהסתיר פניו שאלולי לא הסתיר פניו
 אמר 'הראני נא את כבודך') יחשם (למטה ומה שהיה ומה שעתיד להיות ובסוף בקש לראות שנאמר 

 'כי לא יראני האדם וחי' עכשיו אני אומר לך ,ה למשה אני באתי להראות לך והסתרת פניך"הקב
, ג' מש(בשכר ויסתר משה פניו , כ הראה לו"לוי אעפ' ר יהושע דסכנין בשם ר"וא, כשבקשתי לא בקשת

ה אני באתי "ל הקב" א. שהסתיר פניוהושעיה רבה אמר יפה' ור …אל משה פנים אל פנים' ודבר ה, )ו
לילה לא ' יום ומ'  חייך שאתה עתיד להיות אצלי בהר מ,להראות לך פנים וחלקת לי כבוד והסתרת פניך

'ו .ומשה לא ידע כי קרן עור פני') לד' שמ(לאכול ולא לשתות ואתה עתיד ליהנות מזיו השכינה שנאמר 
  :מה כתיב' ה ב"ד, פרשה מה) וילנא(שמות רבה דרש במ' פנים'        משמעות אחרת ניתנת למילה 

ה לא כך התניתי עמך כשיהיו פניך כעוסות יהיו פני מרצין את פניך וכשיהיו פני כעוסות יהיו "ל הקב"א            
 .פנים אל פניםאל משה ' חזור בך והכנס למחנה שנאמר ודבר ה, פניך מרצין את פני

יחסי הדדיות בין גילוי פני השכינה , "פנים מרצות"מול " ם כעוסותפני"        משמעות הדברים היא 
 .לגילוי פניו של משה

 ": פנים אל פנים"על הביטוי " אור החיים"        ונסיים בדבריו של 
לאותו שיעור תהיה ההשגה , כפי שיעור ההכנה שהיה עושה משה להקבלת פני שכינה: נה בזה הואו            הכו

כאשר ידבר איש אל ': ואומרו .כי כפי אשר יכין אדם עצמו להשפעת הקדושה ישיג, יםמפנים העליונ
כי : פרוש) יט, משלי כז(' כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם': דרך אומרו יתבאר לדרכנו על', רעהו

 כן יתבונן לב כי כפי אשר יכין האדם לבו לאהוב חברו כמו, הלבבות ישכילו בנעלם אם לאהב אם לשנא
שלא יאהבו אם לא יכין לבו להיות גם ', כאשר ידבר איש אל רעהו': והוא אומרו, חברו לאהוב אותו

אם לבבו יתאוה ויחשק , ומעתה יבחין אדם מה הוא עם קונו', פנים אל פנים' 'כן דיבר ה כמו, הוא רעהו
 .אהבו' ובעבודתו הנה זה סימן כי ה' בה

 .מתגלה אליו' ה, ל- לאבפנימיותו  פנים שהאדם מגלהןבאות,        צא ולמד
 ר יאיר ברקאי"ד

 ירושלים
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