
4. שמות ג׳

שמות כ״ד1.

 (י) ויראו את אלהי ישראל – נסתכלו והציצו, ונתחייבו מיתה. אלא שלא רצה הקב״ה לערבב שמחת התורה, והמתין לנדב
 ואביהוא עד יום חנכת המשכן, ולזקנים עד: ויהי העם כמתאננים, ותבער בם אש י״יג ותאכל בקצה המחנה (במדבר י״א:א׳) –

בקצינים שבהם.

(יא) ואל אצילי – הם נדב ואביהוא והזקנים.

לא שלח ידו – מכאן שהיו ראויין להשלחת יד.

 ויחזו את האלהים – היו מסתכלין בו בלב גס מתוך אכילה ושתיה, כך מדרש תנחומא (תנחומא אחרי מות ו׳). ואונקלוס לא
תרגם כן.

 ִּבְׂשַכר {שמות ג׳:ו׳} ״וַַּיְסֵּתר מֶֹׁשה ָּפָניו״, ָזָכה ִלְקַלְסֵּתר ָּפִנים; ִּבְׂשַכר ״ִּכי יֵָרא״, ָזָכה {שמות ל״ד:ל׳}
ְל״וִַּייְראּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו״; ִּבְׂשַכר ״ֵמַהִּביט״, ָזָכה {במדבר י״ב:ח׳} ְל״ּוְתמּוַנת ה׳ יִַּביט״.

5. ברכות ז.

2. רש״י כ״ד:י ד״ה כמעשה לבנת הספיר

 (א) ּומֶֹׁשה ָהיָה רֶֹעה ֶאת צֹאן יְִתרֹו חְֹתנֹו ּכֵֹהן ִמְדיָן וַּיִנְַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר וַּיָבֹא ֶאל ַהר ָהֱאֹלִהים חֵֹרָבה. (ב)
 וַּיֵָרא ַמְלַאְך י״י ֵאָליו ְּבַלַּבת ֵאׁש ִמּתֹוְך ַהְּסנֶה וַּיְַרא וְִהּנֵה ַהְּסנֶה ּבֵֹער ָּבֵאׁש וְַהְּסנֶה ֵאינֶּנּו ֻאָּכל. (ג) וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ָאֻסָרה

 ּנָא וְֶאְרֶאה ֶאת ַהַּמְרֶאה ַהָּגדֹל ַהֶּזה ַמּדּוַע ֹלא יְִבַער ַהְּסנֶה. (ד) וַּיְַרא י״י ִּכי ָסר ִלְראֹות וַּיְִקָרא ֵאָליו ֱאֹלִהים ִמּתֹוְך
 ַהְּסנֶה וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה מֶֹׁשה וַּיֹאֶמר ִהּנֵנִי. (ה) וַּיֹאֶמר ַאל ִּתְקַרב ֲהֹלם ַׁשל נְָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד

 ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא. (ו) וַּיֹאֶמר ָאנִֹכי ֱאֹלֵהי ָאִביָך ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי יְִצָחק וֵאֹלֵהי יֲַעקֹב וַּיְַסֵּתר מֶֹׁשה ָּפנָיו ִּכי יֵָרא
ֵמַהִּביט ֶאל ָהֱאֹלִהים.

 (ט) וַּיַַעל מֶֹׁשה וְַאֲהרֹן נָָדב וֲַאִביהּוא וְִׁשְבִעים ִמִּזְקנֵי יְִׂשָרֵאל. (י) וַּיְִראּו ֵאת ֱאֹלֵהי יְִׂשָרֵאל וְַתַחת ַרְגָליו ְּכַמֲעֵׂשה ִלְבנַת
ַהַּסִּפיר ּוְכֶעֶצם ַהָּׁשַמיִם ָלטַֹהר. (יא) וְֶאל ֲאִציֵלי ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֹלא ָׁשַלח יָדֹו וַּיֱֶחזּו ֶאת ָהֱאֹלִהים וַּיֹאְכלּו וַּיְִׁשּתּו.
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כל כמיהות נפשו של משה רבינו היתה להבין דרכי ההשגחה - הראני נא את כבודך - למה ומדוע ׳צדיק ורע לו ורשע 
וטוב לו׳?

והנה נפתחו השמים ומראות אלקים חיים נגלו לו -- הסנה בוער ואיננו אוכל! במחזה נפלא  זה אמר ה׳ למלא את 
משאלות נפשו של משה, לחדור לתוך דרכי ה׳ הנסתרים מעיני כל… היתנה לו האפשרות להסתכל בתוך האש, 

לרדת לעומקה של מידת הדין -- הוא השם אלקים: להציץ ולהבחין כי אמנם הסנה בוער, אבל איננו אוכל -- רק עיני 
בשר רואים אש אוכלת, אבל לאמתו של דבר הכל טוב - אין כליון כלל… ודוקא מגלוי זה פחד משה רבינו; ״כי ירא 

מהביט אל האלוקים״. 
ולמה? מפני שידע משה רבינו, הרועה הנאמן, שכך הוא טבעו של אדם, שאם רואה הוא את הזולת סובל והסבל הוא 

באמת לטוב לו כל הימים, כי אז קשה להשתתף בצערו…
משה רבינו ראה בצערן של ישראל ולבו נקרע בקרבו, ונעשה סניגורן של אחיו ותבע מן הבורא ית׳: למה הרעות לעם 

הזה?״ -- פחד שאם יתגלה לפניו הסוד של מדת הדין, שמא יומתק צערו בראותו הטובה העתידה לבוא, ובכך לא 
יוכל עוד להיות להם למליץ יושר לפני כסא ה׳…

בשר ודם הרואה בעין אלקית , פוסק מהיות עוד בן אדם, וגם לבו הופך מהיות בשר, מזה פחד משה, אהבת הבריות 
הפועמת בלבו, יקרה לו מכל. לפיכך הסתיר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלקים.
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היא היתה לפניו בעת השיעבוד, לזכור צרתן של ישראל שהיו משועבדים במעשה לבנים.

3. רש״י כ״ד: י - י״א
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