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  ?מדוע רק עכשיו -  "והנה קרן עור פניו"
  

כאשר הוא  מתרחשתחוויה הנבואית של משה בהר סיני באחת מתופעות הלוואי המרשימות 
י ישראל את נוירא אהרן וכל ב" :תנווכך מתואר בפרש. הלוחות השניים ובידיויורד מן ההר 

  1.)ל:לד" (ראו מגשת אליויוי, ן עור פניורַ משה והנה קָ 
בחוויה  כלשהו שהקורא יבין שהתופעה המסתורית הזאת מקושרת באופן הדעת נותנת
 רֹוְּב דַ ְּב "לים ל המיעזה מודגש בטקסט על ידי החזרות רעיון . ה למשה בהריתהבלתי רגילה שהי

כאילו התופעה של קרני הוד היא תוצאה של השיחות הרבות בין אלוקים  ,)לה,לד,כט:לד" (ֹוּתִא 
' ודבר ה"כמו שמרומז בפסוק , מאוד בין משה לאלוקים תלקרבה אינטימי מכאן עדות. למשה

  .)יא:לג" (אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו
נסה עלינו אור פניך 'כינה ואורה נאצל להאיר פניו כמו שנאמר שמזיו הש"ם מבהיר "המלבי

תסמין של הטרנספורמציה הרוחנית שבלי  אלאהייתה לא ברור שהתופעה הזאת  .)ז:ד 'תה( "''ה
ארבעים בצום אחרי שהיה שם , )יא:ח 'קה(' תאיר פניו' חכמת ה'בחינת בספק עברה על משה 
בדביקות נמרץ שהתמיד בו כל אותו ' שם עם ה שישב" אברבנאל מסביר .יום וארבעים לילה

 .)לג:לד(" העד שמשה היה נאלץ ליתן על פניו מסוו ,האור היה נוצץ ומזהיר כל כךו. הזמן הרב
לענות על השאלה מהיכן נטל משה את קרני  די בול הסכימו שההסבר הזה "מחז כמהכנראה גם 

השכינה נטל קרני  פית שיצאו ממניצוצו ,ה היה מלמדו תורה"בשעה שהקב" :והשיבו ,ההוד
  . )סימן לז' כי תשא'פרשת ] ורשא[ תנחומא( "ההוד

אך  ,מהיכן זכה משה לקרני הוד – י שמעלה את אותה שאלה"מעניין לראות שרש מכאן
ה ידו על פניו "שנתן הקב) נקרת הצור(רבותינו אמרו מן המערה : "בוחר בתשובה אחרת

י בגישות האחרות המצויות במדרש שהביא "רש ראה מה 2.")כב:לג(' ושכותי כפי' :שנאמר
  ?תשובה אחרתב בחוראותו ל
 די בה כדיאם דבקות בשכינה מתוך לימוד התורה  :הסבר הראשוןיש קושי בלי ש ראהנ

הלוחות  ובידיוירד מן ההר כשמשה  זכה לזהלא מדוע  ,'קרני הוד'ליצור את התופעה של 
  ?לאלה של מתן הלוחות השנייםה לכאורהיו דומים התנאים ש אף ,הראשונים

 אין זו – לספר לנו ראתההתורה לא שאלא  ,על משה 'קרני הוד' נראו גם אזשואם תאמר 
 ,משום שכאשר משה ירד מן ההר אחרי שבירת הלוחות הראשונים ומעשה העגל ,טענה סבירה

מו כל ויק: "כתוב שםכ ,מחוץ למחנה וו אחרי שנטה אוהלילאיש תיאור מפורט על יחס העם 
 "אל משה פנים אל פנים' ה ודבר ...וראה כל העם ...הלָ הֱ או האֹּבֹעד הביטו אחרי משה ו ...העם

                                                 
 "קרני אור"אבל רוב המפרשים פירשו  ,שהאור בולט ומבהיק כמין קרן ,לשון קרניים" קרן"י מפרש "רש   1

 ."המדמהו לקרני ראם קרניו אינו אלא שוטה" :ם אומר"רשבה ."קרינא"מלשון 
גה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון ונֹ" :)ד:ג(המדרש מצא חיזוק לפירוש זה מפסוק מוצלח בחבקוק    2

  ".הּזֹעֻ 



 

 כאןמו, בפניו של משה איזה שהוא שינוי בלתי רגילב ןאזכור שהעם הבחי כלאין ). יא-ז:לג(
י גורם שהיה רק "לכן חיפש רש. לא קרתה בפעם הראשונה 'קרני הוד'משמע שהתופעה של 

  .אל משה בנקרת הצור' התגלות הדהיינו  ,לוחות השנייםקבלת העת ב
אותה התגלות ב 'קרני ההוד' אתולומר שזו גישה הרעיון שבאת להמשיך  אפשראולי  ,ברם

. אלא עצם התוכן המיוחד של אותה התגלות, של משהידו על פניו  אתנתן ' ההפרט ש יצרלא 
ה לו הבנה תעכשיו נגל ואילו, פטיו ותכניותיוחוקיו ומש כלומר, 'רצון העד עכשיו נגלה למשה 

, "אוהב צדקה ומשפט" 'שה זו בלבדלא  ,כלומר. ה"של הקב "אופי"עצם ה לשתקדים  ללא
אלא שאלה התכונות המוסריות , "צדק ומשפט ביעקב אתה עשית"ו, "וסאצדק ומשפט מכון ּכִ "ו

וכל זה  ,)ורה הראויה לוכמובן בצ(ות קאת עצם האלו ות כביכולמאפיינ ןהו, המוכרות לנו
 )ו:לד( "ל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד-א' ה' ה" :מכריז על עצמוה םאלוקימדברי משתמע 
  3.דהיינו ערכים מוסריים, ג מידות של רחמים"י-הידועים כ

היא התכונה החיובית הבלעדית שהתורה מגלה לנו על ' האמת היא שהמוסריות של ה
כאלה פרש או כתארים של מעשים או כהתל ניתניםהאחרים  כל התארים. ה"של הקב "אופי"ה

עד ההתגלות הזאת ידענו רק שאלוקים דורש . 'של ה "אופי"שופכים שום אור על עצם ה שאינם
  .עכשיו מתברר שערכי המוסר הם חלק בלתי נפרד מעצם מהותו ,תנו התנהגות מוסריתמִא 

התחיל ל והכ. ו לקראתההתגלות המיוחדת הזאת וההכנות שנעש לשנפנה לרקע עתה 
מורכבת מחלק שלילי ' תשובת ה .)יח:לג( "ךָ דֶ הראני נא את כבֹ": 'מהבבקשה הנועזת של משה 

 ."אני אעביר כל טובי על פניך: "החיוביו ,)כ( "פניאת ת לא תוכל לראֹ: "השלילי. חלק חיובימו
בל לפי א, )ם"המלבי( ברא על ידי מידת טובו' הוא הבריאה כולה שה' של ה 'וכל טוב'

מרומז שנקודת הקשר בין אלוקים למשה  עוד. 'הטוב המוסרי של ה ואה" כל טובי"הקונטקסט 
 )כג:לג( "יראוופני לא ": 'האמירה של הש אףו ,)ו:לד( "ויקרא פניועל ' ר הויעבֹ: "הפניםא יה
 משה תהעמד –האלה  מכל ההכנות. 'פנים אל פנים'בדרגה של  נמשכהההתגלות הרי , ימהקוי

 ,חזק ומסנוור, מיוחד" אור"שמדובר ב עולה, "ךי כפי עליתשּכֹו: "'דברי הו, בנקרת הצור
לרגע קט ש נראהאבל  ,"פני השם"אכן משה לא ראה את  .והכוונה הייתה להגן על משה מקרניו

הערך הטוב המוסרי  – "כל טובי"שבמהותו היה לא יותר מהחזרה של ' פני ה" אור"היה חשוף ל
  4.עור פני משה ןקרש היהשם והרו. 'של ה

טבעית - סיבה עלבשל רק לא ה תרחשה 'קרני ההוד'טבעית של -תופעה העלשה מכאן עולה
עבר ' בשעה שאור ה. מוסרי-כיאלא משום שבמקרה הספציפי הזה מדובר בתוכן ער ,)'אור ה(

ה פעונראתה הת משום כךורק ', מפי ה 'ג מידות של רחמים"י'נשמעה ההכרזה של  ,משה על פני
המריצה ועוררה תחושות מוסריות  חווהאתית שמשה -החוויה הרוחנית. המרשימה על פני משה

התולדה החיצונית הגלויה של ו .אלוקים שבוהטבעיות שהיו מושרשות בתוכו כחלק מצלם 
  . שהופיעו על פניו 'קרני ההוד'הייתה הזו ההתעוררות הפנימית 

 בזכות :היא" הודהזכה משה לקרני  מנין" ל"יוצא מדברינו שהתשובה הסופית לשאלת חז
  .פנים אל פנים -אליו ' ייחודה של התגלות ה

   
  ספירו) שוברט( ר שמעון אליעזר"ד

  ביהדות ללימודי יסוד מרכזה

                                                 
יתברך במה ' על ידי דברים טובים כצדקה ולעשות משפט שעל ידם הדמות והתיחס אל ה" :ל"המהר דבריוכ   3

יחסות זה הוא הדבוק בו יתברך כי ראוי התדמות בלי ספק יוהת. שהוא חסד משפט וצדקה ודותישהם מי
  .)'תפארת ישראל פרק ט( "כי הוא יתברך עצם היושר ...להביא החיבור

ומשה עסקו ' מוכיח שה" דברו איתו"של ב" איתו"לפי שיטתו ה .כט:על שמות לד) העמק דבר(ב "הנצי נועיי   4
ההשתתפות של  הביאה, "שניהם דברו יחדיו"וכיון שאז , שיח-יא כרוכה בפלפול ודובתורה שבעל פה שה

 ."חכמת אדם תאיר פניו"בחינת ב ,לקרני עור פניו' משה בעומק חכמת דבר ה


