
 
 
 
 

 

 בס"ד

9111מספר  , ז תשע" , האזינו פרשת     
 

 שה כמנהיג רוחני מ 
 נתן אביעזר 

דברים   בספר  האחרונות  הפרשיות  שלוש 
משה רבנו לבני    אמרעוסקות בדברי הפרידה ש

  , ראל לפני מותו. מילותיו של משה בפרשתנויש
זורות אור חשוב על דמותו כמנהיגם    ,"האזינו"

מזמן   שנה,  ארבעים  במשך  ישראל  בני  של 
ארץ   לגבולות  להגעתם  עד  מצרים  יציאת 

  *ישראל.

של  תפקידו  היה  מה  לברר  עלינו  קודם  אולם, 
 של בני ישראל.  םמשה כמנהיג 

אצל המנהיג  של  העיקריים    התפקידים 
לב לדאוג  היו  זו  בתקופה  אחרים  טחון  י עמים 

העם, לניצחון בעת מלחמה, ולאספקת הצרכים  
אולם,   וביגוד.  מזון  מים,  כולל  לעם,  הבסיסיים 

בוצעו    אצל אלו  תפקידים  במדבר,  ישראל  עם 
 ידי הקב"ה.   -כולם על
 

 טחון י מלחמות וב 

יציאת  על   • בעת  וצבאו  פרעה  נגד  המלחמה 
ִיָּלח   "ה'  כתוב:  ְוַאֶּתם  מצרים,  ָלֶכם  ם 

 יד:יג(.    'ַּתֲחִרׁשּון" )שמ

ָיִרים  ב • ַּכֲאֶׁשר  "ְוָהָיה  כתוב:  עמלק,  מלחמת 
ְוָגַבר   ָידֹו  ָיִניַח  ְוַכֲאֶׁשר  ל  ִיְׂשָרא  ְוָגַבר  ָידֹו  ֹמֶׁשה 

 יז:יא(.  'ֲעָמל ק" )שמ

מלך    על • ועוג  האמורי  מלך  סיחון  מלחמת 
ִלְקָראָתם   ֶמֶלְך־ַהָּבָׁשן  א עֹוג  "ַוּי צ  הבשן, כתוב: 

ה'    הּוא ַוֹּיאֶמר  ֶאְדֶרִעי.  ַלִּמְלָחָמה  ְוָכל־ַעּמֹו 
ֹאתֹו   ָנַתִּתי  ְבָיְדָך  ִּכי  ֹאתֹו  'ַאל־ִּתיָרא  ֶאל־ֹמֶׁשה, 
ַּכֲאֶׁשר   ּלֹו  ְוָעִׂשיָת  ְוֶאת־ַאְרצֹו  ְוֶאת־ָּכל־ַעּמֹו 
ב  יֹוׁש  ֲאֶׁשר  ָהֱאֹמִרי  ֶמֶלְך  ְלִסיֹחן  ָעִׂשיָת 

 לד(. -כא:לג 'ְּבֶחְׁשּבֹון'" )במ

ל • העם במבאשר  במדבר,  הל ביטחון  ך מסעם 
ָעָנן   ְּבַעּמּוד  יֹוָמם  ִלְפנ יֶהם  ְך  ֹהל  "וה'  כתוב: 
ָלֶהם   ְלָהִאיר  ׁש  ְּבַעּמּוד א  ְוַלְיָלה  ַהֶּדֶרְך  ַלְנֹחָתם 
ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה. ֹלא־ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם  

)שמ ָהָעם"  ִלְפנ י  ָלְיָלה  ׁש  ָהא  -יג:כא   ' ְוַעּמּוד 
 כב(.

 רכי העם ו צ 

ה • "ּב  על  כתוב:  ָבָׂשר מזון  ֹּתאְכלּו  ָהַעְרַּבִים  ין 
 ּוַבֹּבֶקר ִּתְׂשְּבעּו־ָלֶחם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה'  

 
במחלקה    * )אמריטוס(  פרופסור  הוא  אביעזר  נתן 

הספרים:  לפיזיקה  ומחבר   באוניברסיטה, 
  המדע". אמונה בעידן"ו" בראשית ברא"

ַוְּתַכס -אֱ  ַהְּׂשָלו  ַוַּתַעל  ָבֶעֶרב  ַוְיִהי  יֶכם.  ֹלה 
ָסִביב   ַהַּטל  ִׁשְכַבת  ָהְיָתה  ּוַבֹּבֶקר  ֶאת־ַהַּמֲחֶנה 

 טז:יב(.   'ַלַּמֲחֶנה" )שמ

ה • לאספקת  ה'    , מיםבאשר  "ַוֹּיאֶמר  כתוב:  
ַמִים  ֶאל־ֹמֶׁשה. ִמֶּמּנּו  ְוָיְצאּו  ַבּצּור  ְוִהִּכיָת   ..

ִזְקנ י   י  ינ  ְלע  ֹמֶׁשה  ן  ּכ  ַוַּיַעׂש  ָהָעם.  ְוָׁשָתה 
ל" )שמ  ו(.-יז:ה 'ִיְׂשָרא 

ה • ַאְרָּבִעים  על  ֶאְתֶכם  ְך  "ָואֹול  כתוב:  ביגוד 
יֶכם   ֲעל  מ  יֶכם  ַׂשְלֹמת  ֹלא־ָבלּו  ַּבִּמְדָּבר  ָׁשָנה 

ַעל ַרְגֶלָך" )דב  :ד(. כט 'ְוַנַעְלָך ֹלא־ָבְלָתה מ 
 

טחונם  ילדאוג לבכלל  מתברר שמשה לא נאלץ  
לצ היה  ואו  מה  כן,  אם  ישראל.  בני  של  רכיהם 

מנהיג העם?  התשובה היא שתפקידו  כתפקידו  
,  המנהיג הרוחני של העם של משה היה להיות  

לקי אותם  לחנך  לקב"ה,  אותם  ם  ו לקרב 
אותם   וללמד  וב לבטוחמצוותיו,  לסמוך קב"ה 

 על כוחו. 
עבדיםבהיו  במצרים   ישראל  והתקשו    ,ני 

מהרמה הרוחנית השפלה של  בבת אחת  לעלות  
בה יכירו בקב"ה, יבטחו  ש העבדות לרמה נשגב

לכן,   מצוותיו.  את  ויקיימו  הרמב"ם  בו,  כדברי 
הקב"ה   לב(,  פרק  ג,  חלק  נבוכים  קבע )מורה 

מעבר   תקופת  ליצור  כדי  לעם  להם  לאפשר 
על   לסמוך  המוכנים  חורין  בני  של  מנטליות 

"ְוֹלא־ָנָחם הק ככתוב:  ֶאֶרץ  -א    ב"ה,  ֶּדֶרְך  ֹלִהים 
ֹלִהים ֶּפן־ִיָּנֵחם  -ְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָקרֹוב הּוא ִּכי ָאַמר א  

ַוַּיֵּסב   ִמְצָרְיָמה.  ְוָׁשבּו  ִמְלָחָמה  ִּבְרֹאָתם  -א  ָהָעם 
ַים־סּוף" )שמ ַהִּמְדָּבר  ֶּדֶרְך  ֶאת־ָהָעם  -יג:יז  'ֹלִהים 

   יח(.
הצליח   אכן  לקחת  משה  האם  במשימתו 

ולהעלות   עם  נמוכה  רוחנית    מעלה   ו ברמה 
מצד אחד, בהנחייתו של משה במדבר,    ?מעלה 

רמה  בני ישראל סימנים מסוימים של  אכן גילו  
 :כמו למשל, רוחנית גבוהה

תורה   • מתן  "ַנֲעֶׂשה    :העםהכריז  במעמד 
)שמ "ַוַּיֲענּו  גם  כתובו  ,כד:ז(  ' ְוִנְׁשָמע"   :

ר ה' ַנֲעֶׂשה"  ָכל־ָהָעם ַיְחָּדו ַוֹּיאְמרּו ֹּכל ֲאֶׁשר־ִּדּבֶ 
 )יט:ח(.   

במדבר,   • הראשון  המצות  חג  חלק לפני 
טמאים,  מה היו  להקריב  ונאנשים  מהם  מנע 

רצו  את   אלו  טמאים  אנשים  הפסח.  קרבן 
הם פנו  ו  ,לקיים את מצוות קרבן פסחמאוד  

עבורם,   פתרון  למצוא  ממנו  וביקשו  למשה 
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ִאים ְלֶנֶפׁש   ככתוב: "ַוְיִהי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ְטמ 
ַההּוא  ָאדָ  ַּבּיֹום  ַלֲעֹׂשת־ַהֶּפַסח  ְוֹלא־ָיְכלּו  ם 

ַּבּיֹום   ַאֲהֹרן  ְוִלְפנ י  ֹמֶׁשה  ִלְפנ י  ַוִּיְקְרבּו 
ֲאַנְחנּו   ַההּוא ָליו  א  ָּמה  ָהה  ָהֲאָנִׁשים  ַוֹּיאְמרּו 

ַהְקִריב   ְלִבְלִּתי  ִנָּגַרע  ָלָּמה  ְלֶנֶפׁש ָאָדם  ִאים  ְטמ 
)במ ל"  ִיְׂשָרא  י  ְּבנ  ְּבתֹוְך  ְּבֹמֲעדֹו  ה'    'ֶאת־ָקְרַּבן 

נקבע  וז(.  -ט:ו פנייתם  עקב  פסח  "כידוע, 
 ."שני

לבניית  ביקש  כאשר   • תרומות  מהעם  משה 
כל יפה  בעין  תרם  העם  שמשה  -המשכן,  כך 

להפסיק   לבקש  הנאלץ  ככתוב:מהתרואת   ,  
ִאיׁש  " ל אֹמר  ַּבַּמֲחֶנה  קֹול  ַוַּיֲעִבירּו  ֹמֶׁשה  ַוְיַצו 

ַהֹּקֶדׁש   ִלְתרּוַמת  ְמָלאָכה  ַאל־ַיֲעׂשּו־עֹוד  ְוִאָּׁשה 
א   ָהִביאַוִּיָּכל  מ  ַדָּים   .ָהָעם  ָהְיָתה  ְוַהְּמָלאָכה 

ר  ְוהֹות  ֹאָתּה  ַלֲעׂשֹות    ' )שמ  "ְלָכל־ַהְּמָלאָכה 
 ז(. -לו:ו

של   האלו  המועטות  הדוגמאות  לעומת  אולם, 
חמורות   דוגמאות  קיימות  רוחנית,  התעלות 

 . ביותר של מרד העם נגד ציוויו של הקב"ה
 

 עגל הזהב 
במדבר   ישראל  בני  של  הראשון  החמור  החטא 

הזהב,  בחטא  ההיה   בספר  כפי  עגל  שמפורט 
ל פרק  ""שמות,  ֹמֶׁשה ב:   ׁש  ִּכי־ֹבׁש  ָהָעם  ַוַּיְרא 
ִמן־ָהָהר של  'וכו"  ָלֶרֶדת  ביותר  הגרוע  הפן   ,

הזה  בחטא  ה החטא  העיתוי.   היה  הזהב  עגל 
אחרי שורה ארוכה של  בלבד  התרחש זמן קצר  

עשר   כולל  הקב"ה,  של  ונפלאות  מכות,  הנסים 
ו סוף,  ים  למרות  קריעת  סיני.  בהר  תורה  מתן 

ישראל   בני  פנו  הללו,  והנפלאות  הנסים  כל 
כאשר   הזהב  ההר.   איחר  לעגל  מן  לרדת  משה 

היה   כך  העם  במשהכל  הוא    ,תלוי  שכאשר 
  . תחליףלו  העם צורך מידי למצוא  חש  "נעלם",  

   דהיינו, עגל הזהב.
 

 חטא המרגלים 
בספר  ית מופיע  מפורט של חטא המרגלים  אור 

יגפבבמדבר,   האלה  -רקים  המרגלים  היו  מי  יד. 
הקב"ה ונגד  משה  נגד  כל    ,שמרדו  את  ושכנעו 

בעקבות ללכת  "יההעם  שהיו:  כתוב  ֻּכָּלם  ם?  
ָּמה ה  ל  ְבנ י־ִיְׂשָרא  י  ָראׁש  דווקא  ֲאָנִׁשים  )יג:ג(.   "
 ראשי העם עמדו בראש המרד.

 
 מרד קורח ועדתו 

במדבר בספר  מתואר  ועדתו  קורח   , מרד 
קורח ומאתיים    ערערו  זהיז. במרד  -פרקים טזב

עדתו   אנשי  משה על  וחמישים  של  הנהגתם 
עצמם    ,ואהרון את  מינו  ואהרון  שמשה  וטענו 

"( רלתפקיד  ַּגם־ִהְׂשָּתר  ינּו  ָעל  ר  ", טז:יג(.  ִּכי־ִתְׂשָּתר 
ה של חטא המרגלים, אנשי קורח  בדומה למקר

ואהרון  שהע משה  של  סמכותם  על  לערער  זו 
" מֹוע  היו  י  ְקִרא  ָדה  ע  י  םְנִׂשיא  י־ׁש  ַאְנׁש    . )טז:ב( "ד 

 הם היו ראשי העם.   גם דהיינו, 
התסכול העצום של משה מהתנהגות העם   

מסוים   בשלב  אותו  למות,  אף  הוביל  לבקש 

ָאֹנִכי"ככתוב:    את  )משה(    ֹלא־אּוַכל  ָלׂש  ְלַבִּדי 
ִמֶּמִּני ד  ָכב  ִּכי  ַהֶּזה  ְוִאם־ָּכָכה  . ֶאת־ָּכל־ָהָעם 

ִני ָנא ָהרֹ  יֶניָך  ַאְּת־ֹעֶׂשה ִּלי ָהְרג  ן ְּבע  ג ִאם־ָמָצאִתי ח 
 טו(.  -יא:יד 'במ" )ְוַאל־ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי 

במדבר?   שנה  ארבעים  אחרי  המצב  ומה 
להעם  עמד  כאשר   הכניסה  ישראל,  לפני  ארץ 

הרגיש   בפניהם  משה  עדיין  להתחנן  צורך 
 להתנהג כראוי, ככתוב:  

ְלָכל־ַהְּדָבִרים  ְלַבְבֶכם  ִׂשימּו  ֲאל ֶהם  ַוֹּיאֶמר 
ָא ְּתַצֻּום  ֲאֶׁשר  ֲאֶׁשר  ַהּיֹום  ָּבֶכם  ִעיד  מ  ֹנִכי 

י  ֶאת־ָּכל־ִּדְבר  ַלֲעׂשֹות  ִלְׁשֹמר  ֶאת־ְּבנ יֶכם 
ַהֹּזאת ִמֶּכם  .  ַהּתֹוָרה  הּוא  ק  ר  ֹלא־ָדָבר  ִּכי 

ָיִמים   ַּתֲאִריכּו  ַהֶּזה  ּוַבָּדָבר  ַחּי יֶכם  ִּכי־הּוא 
ן   ֶאת־ַהַּיְרּד  ֹעְבִרים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ַעל־ָהֲאָדָמה 

 ז(.  מ-לב:מו ')דב ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה
למרוד  אבל   ימשיך  שהעם  הבין   קב"ה,במשה 

 :כפי שהוא אומר
ִּכי ָאֹנִכי ָיַדְעִּתי ֶאת־ֶמְרְיָך ְוֶאת־ָעְרְּפָך ַהָּקֶׁשה  
ֱהִיֶתם   ַמְמִרים  ַהּיֹום  ִעָּמֶכם  ַחי  ְּבעֹוֶדִּני  ן  ה 

מֹוִתיה',    ִעם י  ִּכי־ַאֲחר  ָיַדְעִּתי  ... ְוַאף  ִּכי 
ְוַסְר  ַּתְׁשִחתּון  ת  ִּכי־ַהְׁשח  מֹוִתי  י  ֶּתם  ַאֲחר 

ְוָקָראת   ֶאְתֶכם  ִצִּויִתי  ֲאֶׁשר  ִמן־ַהֶּדֶרְך 
ִּכי־ַתֲעׂשּו   ַהָּיִמים  ְּבַאֲחִרית  ָהָרָעה  ֶאְתֶכם 

ינ י  יֶכם ה' ֶאת־ָהַרע ְּבע  ה ְיד    ְלַהְכִעיסֹו ְּבַמֲעׂש 
 כט(. -)לא:כז

המופיעים   משה  של  וצוואתו  פרידתו  דברי 
מחמיאהבפרשתנו   שאינה  נבואה  ,  כוללים 

 ככתוב:  
ְיֻׁשרּו ָּכִׂשיָת  ַוִּיְׁשַמן  ָעִביָת  ָׁשַמְנָּת  ַוִּיְבָעט  ן 

ְיֻׁשָעתֹו -ַוִּיֹּטׁש אֱ  ל צּור  ַוְיַנּב  ָעָׂשהּו  ו'  גו  לֹוַּה 
 (.  ולב:ט ')דב

במדבר שנה  ארבעים  כמיטב   פעל  במשך  משה 
" של  רוחני  כמנהיג  ה־ֹעֶרףיכולתו   ,"ַעם־ְקׁש 

למרות המקרים של חוסר הצלחתו, גדלותו של 
 משה רבנו אינה מוטלת בספק, ככתוב:

ֲאֶׁשר ְוֹל ְּכֹמֶׁשה  ל  ְּבִיְׂשָרא  עֹוד  ָנִביא  א־ָקם 
 לד:י(.  ')דב ָּפִנים ֶאל־ָּפִניםה' ְיָדעֹו 

ובאשר לעם ישראל, קשיות עורפו אמנם הייתה  
לו לעתים לרועץ, כפי שראינו, אך אולי היא זו  
הגלות במשך  מוראות  לשרוד את  לו  שאפשרה 

   אלפיים שנים, ולהתקיים עד עצם היום הזה.
 
 
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע הדף
 באתר המידע  מופיע באינטרנט  דףה

 אילן -של אוניברסיטת בר
 http://www.biu.ac.il/JH/Parashaבכתובת: 

 dafshv@mail.biu.ac.ilכתובת המייל של הדף: 
 יש לשמור על קדושת העלון 

 
 

 עורך: פרופ' עמוס פריש 
 עורכת לשון: רחל הכהן שיף 
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