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אכזבתו של משה
חשזינו  היתרו  פינחס  פרשת  שת  הגתויים  השטח  תפני  זתחת 

סיפור חבוי. 

הפרשה זספרת שיצד הזר ה' תזשה, תהחר זות החיו והת 
העָברים  תהר  תעתות  תו  וקרה  ספורים,  שתו  יזיו  שגם  החותו, 
ותצפות בהרץ ישרהת. זשה התפתת תה' שיזנה תו יורש: "ִיְפקֹד 
ר  ר ֵיֵצה ִתְפֵניֶהם ַוֲהֶשׁ ר ִהיׁש ַעת ָהֵעָדה ֲהֶשׁ ָשׂ ה' ֱה-תֵֹהי ָהרּוחֹת ְתָשת ָבּ
הן  ֹצּ ר ְיִביֵהם, ְותֹה ִתְהֶיה ֲעַדת ה' ַשּ ר יֹוִציֵהם ַוֲהֶשׁ ָיבֹה ִתְפֵניֶהם ַוֲהֶשׁ
השהתה:  שהן  זתבקשת  טז(.  שז,  )בזדבר  רֶֹעה"  ָתֶהם  ֵהין  ר  ֲהֶשׁ
תזה דווקה עששיו? הרי שבר תפני שבעה פרקים, בפרשת חוקת, 
הזר ה' תזשה ותההרן שיזותו תפני השניסה תהרץ; וגם עת זות 

ההרן סופר שבר שם. 

חז"ת  זצהו  תסיפור,  הסיפור שזתחת  הת  התשובה,  הת 
בעזרת שני רזזים. הרהשון הוה העובדה שבקשתו זו שת זשה 
שרצו  צתפחד  בנות  סיפור  תהחר  זיד  זופיעה  יורש  תו  תזצוה 
תרשת הת נחתת הביהן בהרץ ישרהת. זסביר זדרש חז"ת הזובה 
הצת רש"י: "שיוון ששזע זשה שהזר תו הזקום תן נחתת צתפחד 
תבנותיו, הזר: הגיע שעה שהתבע צרשי, שיירשו בני הת גדותתי". 

הרזז השני טזון בנוסח קריהתו שת ה' תזשה תעתות תהר 
י  ר ָנַתִתּ העברים: "ֲעֵתה ֶהת ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזּה ּוְרֵהה ֶהת ָהָהֶרץ ֲהֶשׁ

ר  ֲאֶשׁ ַכּ ה  ָהָתּ ם  ַגּ יָך  ַעֶזּ ֶהת  ְוֶנֱהַסְפָתּ  הָֹתּה  ְוָרִהיָתה  ָרֵהת.  ִיְשׂ ִתְבֵני 
ֶנֱאַסף ַאֲהרֹן ָאִחיָך" )בזדבר שז, יב-יג(. הזיתים שהדגשנו זיותרות 
ההשווהה  זוסיפה  זה  יזות.  שהוה  תזשה  הוזר  ה'  תשהורה. 
תזותו שת ההרן? הרי שת הדם יזות. בעת "שתב סופר" זסביר 
נתזנה  בנו  התעזר  בעקבותיו.  יתשו  שיתדיו  תדעת  זשה  שההרן 
תשהן גדות עוד בחייו. עד היום, השוהנים הם צהצהי ההרן. זשה 
בזקוזו  זתזנה  והתיעזר,  גרשם  זבניו,  החד  גם  תרהות  נשסף 

תזנהיג העם. הך תה שך רצה ה'. וזה הסיפור שזתחת תסיפור.

הזששו שת הסיפור בה שעבור שזה דורות. בספר שופטים 
בנחתת  זרה  תעבודה  בזה  זישה שהקים  ושזו  היש  עת  זסופר 
דן,  זבני שבט  שם. זשתחת  שישהן  החד  תוי  תו  וששר  הפרים, 
שוח חתוץ בהיתור שטח תהתיישבות חדשה בצפון ההרץ, עברה 
בבית זישה ותקחה תעצזה הת ההפוד והתרפים, הת הפסת והת 
הזסשה; וגם הת ההיש התוי ששנעו בני דן תברוח היתם: "ַהֲחֵרׁש 
ֱהיֹוְתָך  ֲהטֹוב  ּוְתשֵֹהן.  ְתָהב  ָתנּו  ֶוְהֵיה  נּו  ִעָזּ ְוֵתְך  יָך  ִפּ ַעת  ָיְדָך  ים  ִשׂ
ָרֵהת?"  ִיְשׂ ָחה ְבּ ָפּ ֶבט ּוְתִזְשׁ שֵֹהן ְתֵבית ִהיׁש ֶהָחד — הֹו ֱהיֹוְתָך שֵֹהן ְתֵשׁ
יט(. רק בסוף הסיפור, זששבשו בני דן הת העיר  יח,  )שופטים 
תיש והתיישבו בה, זוסר תנו השתוב הת שזו שת התוי: יונתן בן 
בן זשה. בספרים שתנו זושנסת פה הת תוך השם זשה  גרשם 
ההות נ', והופשת הותו תזנשה. הותם נ' נוספת זהת נשתבת עת 
פי הזסורה גבוה זזקוזה הרגית, תתויה בהוויר, תתושה זקרקע 
השורה. בתתזוד זוסבר שי נ' זו נוספה שדי שתה תבייש הת זשה 

רבנו: תטשטש הת העובדה שנשדו היה שוהן תעבודה זרה. 

בגידות  זשה  שת  תשהורה  שישתונו  הת  תהסביר  היך 
צהצהיו — בנים שתה התהיזו תהנהגה ונשד שהידרדר תעבודת 
גר  תשך שזשה  נוגעת  חז"ת  שהציעו  התשובות  החת  התיתים? 
זרה.  תעבודה  שוהן  הז  שהיה  יתרו,  חותנו  הצת  נישוהיו  תהחר 

פינח%פרשת

תעיתוי נשזת: פינחס בן יעקב השר הייז, עזריהת בן הריה תייב שרטר
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ִהזהרו בבני עניים, שמהן תצא תורה... ומפני מה אין 
מצויין תלמיד חכם לצאת תלמיד חכם מבניהן? 

אמר רב יוסף: שלא יאמרו תורה ירושה היא להם. 
יתגדרו  שלא  כדי  אומר:  אידי  דרב  בריה  רב ששת 

)=יתנשאו( על הִצּבּור. 
הצבור  על  מתגברין  שהן  מפני  אומר:  זוטרא  מר 

)=רודים בו(. 
רב אשי אומר: משום דקרו לאינשי חמרי )=קוראים 

לאנשים חמורים(.
רבינא אומר: שאין מברכין בתורה תִחלה.1 

בזתשוון.   — בירושה  עובר  הינו  תורה"  "שתר  החרות,  בזיתים 
תזה? שדי שתה ייעשה נחתתם הבתעדית שת העשירים. הו זפני 
שיתדיהם שת תתזידי חשזים עתותים תרהות הת התורה שירושה 
זובנת זהתיה. הו זשום שהדבר עתות תיצור יהירות ובוז שתפי 
הזותת. הו שי התיזוד עצזו עתות תהיעשות עיסוק הינטתקטוהתי 
זברשים  שהינם  החשזים  )תתזידי  רוחני  זעשה  בזקום  גרידה 

ברשת התורה(. 

והחרי שת זה, תשישתונו החינושי שת זשה יש הסבר הפשרי 
חזישי הרהוי תדיון. שזה זגדותי ההישים בתותדות ישרהת תה 
הצתיחו בחינוך שת יתדיהם. הברהם היה הביו שת ישזעהת. יצחק 
ורבקה הותידו הת עשו. ויעקב, הזנם שת שנים-עשר יתדיו נשהרו 
בזסגרת הברית עם ה', הבת שתושה זהם — רהובן, שזעון ותוי, 
י,  בֹה ַנְפִשׁ סָֹדם ַהת ָתּ השזבו הותו זרה. עת שזעון ותוי הף הזר: "ְבּ
הצהרת  זו  תשהורה,  ו(.  זט,  )ברהשית  בִֹדי"  ְשּ ַחד  ֵתּ ַהת  ְקָהָתם  ִבּ
ישרהת  שת  הגדותים  הזנהיגים  זהת, שתושת  ובשת  התנתקות;2 
ביזי יציהת זצרים — זשה, ההרן וזרים — היו זבני תוי. שתזה 

זשהו בהשפעה הזדיינית שספגו יתדי זשה התגתגת הת יונתן. 
בשיוון החר, הפשר תזצוה פה ושם רזזים תשך שזשה היה עסוק 
קשוב  תהיות  זזן  תו  נותר  תה  שפשוט  העם,  בהנהגת  שך  שת 
תצרשים הרוחניים שת יתדיו. תזשת, ששיתרו בה תבקר הת זשה 
החרי קריעת ים סוף, השתוב זציין שהוה הביה עזו הת ציפורה 
השת זשה והת שני יתדיהם. הם תה רהו הותו זשעה ששב זזדיין 

תזצרים ועד עתה. 

הסבר הפשרי שתישי נוגע תזהותה שת הזנהיגות עצזה. 
תסזשות  ביורוקרטית  סזשות  בין  הבחין  ובר  זקס  הסוציותוג 
בעת  שת  זתפקידו  נובעת  הביורוקרטית  הסזשות  שריזזטית. 
הזתושה.  היה  שזו  תיתד.  זהורה  תהעבירה  והפשר  הסזשות, 
הן גם שזה זצורות הזנהיגות הדתית,  שזו היה ההצותה. שהתו 
זתשונותיו  בהה  זהת,  תעוזת  שריזזטית,  סזשות  השהונה.  שגון 
תדור  זדור  עוברת  הינה  ותעותם  הסזשות,  בעת  שת  ההישיות 
בהופן הוטוזטי. זשה היה נביה, והנבוהה תתויה שזעט תחתוטין 
זוסרת  שהיהדות  תשך  הסיבה  הגב,  זו,  הישיות.  בתשונות 
ישותה  נבוהה  הך  בתבד,  תגברים  השהונה  והת  הזתושה  הת 
דופן.  יוצה  היה  תה  זשה  זו,  זבחינה  תנשים.  גם  בה  תהינתן 
זנהיגים  היו  יתדיהם  שגם  השריזזטיים  הזנהיגים  הם   זעטים 

שריזזטיים.

חשזינו הציעו גם הסבר רביעי, שונה תזדי זקודזיו. הקב"ה 
התנגד בהופן עקרוני תשך ששתר תורה יעבור בשושתת זהב תבן. 
שתר זתושה ושתר שהונה שן; הבת שתר תורה, הזרו חז"ת, שייך 
ה  ָתנּו זֶֹשׁ ה  ִצָוּ תשת זי שבוחר בו ובהחריות השרושה בו. "ּתֹוָרה 
שיישת  התורה  — זשזע  ד(  תג,  )דברים  ַיֲעקֹב"  ת  ְקִהַתּ ה  זֹוָרָשׁ

תשותנו, תה רק תהתיטה. הגזרה זרחיבה:
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תיזד הת יתדיו שת ההרן, הם נחשבים יתדיו. תתזידיו שת הדם 
הרי הם שיתדיו.

והפיתו  שזשו,  זהתנו  התה  גם  ביתדים.  זושים  שותנו  תה 
ערשיהם  הת  תיתדיהם  תהנחית  זהזץ  חסשו  שתה  זהתנו  התה 
הזזן  שת  הותשים  שיתדיהם  זושים  תזיד  תה   — וזורשתם 
בעקבותיהם. תפעזים יתדינו יוצהים, תתזיד הו תזזן-זה, תדרך 
זשתהם. ובשת זהת, שותנו ישותים תהשהיר בעותם זשהו שיזשיך 
תחיות החרינו. יש העושים זהת בדרשו שת זשה רבנו: זתזדים 
הת הדור הבה, זששירים הותו וזטפחים הותו. ויש העושים זהת 
זעשים   — צדיקים  שת  תותדותיהם  "עיקר  חז"ת  זיזרת  ברוח 
טובים".3 זעשינו הטובים הם צהצהינו שהנו זשהירים החרינו. 

הם יתדינו זזשישים בדרשנו, עתינו תהשיר תה' תודה. הם 
תהודות  עתינו  בה,  תתשת  זהתנו  וזיטיבים  עשות  זגדיתים  הם 
תה' בהופן זיוחד. ושהשר הם בוחרים בדרך החרת, שוזה עתינו 
תהיות סבתנים, ותזשור שתהיש הגדות ביותר בעזנו בשת הדורות 
קרה דבר דוזה עם נשדו — ועת שן תה תוותר עת התקווה. נשדו 
החרון  שת  בנבוהתו  השזעט-החרונות  הזיתים  חזר.  שת זשה 
ִנים  נביהינו, זתהשי, הן התו החוזות שי עוד יוַּשב "ֵתב ָהבֹות ַעת ּבָ
ִנים ַעת ֲהבֹוָתם" )זתהשי ג, שד(. הזתרחקים והזתנשרים עוד  ְוֵתב ּבָ

ישובו תחיקנו בהזונה ובההבה. 

תתזוד בבתי, נדרים פה ע"ה.  1
הזנם, רש"י זבהר שקתתה זו יוחדה תזזרי זשבט שזעון ותקורח זשבט תוי.  2

זובה ברש"י תברהשית ו, ט.  3

5

הזתך הותיד הת רחבעם, שזנהיגותו הרת-ההסון גרזה תפיצות 
זנשה,  שת  הביו  היה  יהודה,  זתשי  זגדותי  חזקיהו,  הזזתשה. 
הילדים  כל  עם  מצליחים  ההורים  כל  לא  הגרועים שבהם.  זן 
כל הזמן. ושי ייתשן החרת? הרי שותנו חופשיים. שותנו ישותים, 
בזידה זסויזת, תבחור זה תהיות. הגנים שהורינו הורישו תנו, 
ונהיה  שנגדת  תשך  ערובה  הינם  בביתם,  וחינושנו  גידותנו  ודרך 
ישפו  זה צודק שהורים  גם הין  רוצים שנהיה.  ההנשים שהורינו 

הת רצונם עת יתדיהם שהגיעו תבגרות.

בזקרים רבים זה תטובה. הברהם עזב הת דרך ההתיתות שת 
תרח הביו. זנשה, הבטיפוס שת זתך רשע, היה סבו שת יהשיהו, 
זהצדיקים בזתשי יהודה. חשוב תזשור זהת. היהדות זציבה הת 
ההורות, הת החינוך והת הבית בזרשז זערשת הערשים שתה. החת 
זחובותינו הרהשונות היה תהבטיח שיתדינו ישירו הת זורשתנו 
הדתית ויידעו תההוב הותה. הבת תפעזים הנחנו נששתים. יתדינו 
הותשים בדרשם שתהם שהינה דרשנו. אם זה קורה לנו, אל לנו 
לתת לרגש האשמה לשתק אותנו. תה שת החד זצתיח עם שת 
ושתזה  הזתך  דוד  רבנו,  הבינו, זשה  הברהם  תה  גם   — יתדיו 
י ְוֵהם  י ְורֹוַזְזִתּ ְתִתּ ַדּ ִנים ִגּ הזתך. ובעצם, גם תה הקב"ה עצזו: "ָבּ

עּו ִבי" )ישעיהו ה, ב(.  ְשׁ ָפּ

שני דברים הציתו הת סיפור זשה ויתדיו והוציהוהו זשתת 
גרשם  בנו שת  ש(,  שד,  טז;  )שג,  ה'  היזים  דברי  טרגדיה. בספר 
קרוי תה יונתן התה שבוהת — וחז"ת הסבירו שהוה יונתן, ששב 
הת ה'. הנה שי שן, גם הם יתדנו זרחיק תשת עד הת הקצה, עדיין 
יש תקווה שברבות היזים ישוב. הדבר השני נרזז ברשיזת יוחסין 
קצרה הזופיעה בפרק ג בספר בזדבר )פסוקים ה–ד(. היה פותחת 
ה", הך תזרבה הפתה זפרטת רק  ה ּתֹוְתדֹת ַהֲהרֹן ּוזֶֹשׁ בזיתים "ֵהֶתּ
הת תותדותיו )צהצהיו( שת ההרן. חז"ת הסבירו שהיות שזשה 


