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 (5112 /יליו/11 ,ה"תשע תמוז 'כד ,ה"שנת תשע 83גליון ) "פנחס"גליון 

 ה"ב

 

 "ָעָליו ֵמהוְֹדָך ְוָנַתָתה"  - "פנחס"לפרשת  "נקודה טובה"

מגפים בעזרתם הוא . של סבא  ַמָגַפִים-המספר על , (שי לביא: לחן) "יםמגפ הורה" יורם טהרלב בשירו

 .הֲחלּוצוֹת ְוָכל ֲחלּוִציםהַ  ָכל ִעם, ַהִבּצוֹת ֶאת ִיֵבׁש

. ישר לנכדים, ומסבא וסבתא מדור לדור, עם פירורי הבוץ ההיסטוריים שעליהםוכך עוברות המגפים האלה 

  .ִלְקֹפץ ֶאְפָׁשר ָתִמיד ַהַמָגַפִים תוְֹך ֶאל - ַבֹבץ ּוְכֶׁשָהָעם ,ַהֶדֶרְך ּוְכֶׁשָקָׁשה

 :ומסיים הפיזמונאי את שירו וחותם

  ,ֹפה ִיְקֶרה ֶׁשֹּלא ָמהּו

  .ָצפּוי ֶׁשֹּלא ּוָמה

  ,ַמָגַפִים ֵיׁש עוֹד ָכל

  .ִסכּוי ָלנּו ֵיׁש

 ָהַפְך ַהּסּוסולמרות שכיום . שלשלת הדורות נמשכת-שרומז לנו יורם טהר לב , תוך כדי קריצה, כך
מסירות נפשם ועוצמתם של  עדיין, ֲחֻנּיוֹת ַגם ְוֵיׁש ,ַבִית ְכָבר הּוא ָהֹאֶהלו ַחְׁשַמל ִנְהָיה ַהֵנר, ִלְטַרְקטוֹר

, תוך הליכה בדרכם, ומכוחם. צריכים לשמש לנו גם כיום כנר לרגלנו, החלוצים והחלוצות, מייבשי הביצות
 .תקלה ומכשול - "בוץ"נוכל תמיד לצאת מכל 

העולם ומחליפו הוא  עומד לפרוש מן, משה – ה למשה רבנו כי הוא"מבשר הקב ,פרשת פנחס -בפרשתנו 
ר ִאיׁש" - תלמידו יהושע בן נון  ָעָליו ֵמהוְֹדָך ְוָנַתָתה: "והוא מצווה את משה( יח, כז במדבר" )ּבו   רּוח   ֲאׁשֶׁ

ן ע  ל ִיְׁשְמעּו ְלמ  ת כָּ ֵאל ְּבֵני ֲעד   (.כ, כז במדבר) "(כדי שהעם ישמע ויציית ליהושע) ִיְשרָּ

 ֶאת (משה) ַוִּיְסֹמְך" :מקיים משה את הציווי הזה ,לעיני כל העם יבמעמד מופלא של מעבר בין דור, וכך
ֵּוהּו( על יהושע) ָעָליו ָיָדיו ְיצ  ר ו  ֲאׁשֶׁ ר כ  ד 'ה ִדּבֶׁ ה ְּבי  ׁשֶׁ   (.כג, שם" )מ 

מחכמתו , מנסיונו, ממידותיו, מהווייתו, מכוחו הרוחני, מרוחוומעביר לו משה מאציל על יהושע תלמידו 
 .תורתוומ

הוא היה כמלאך אצל השכינה כשהוא , לילה 04יום ו 04כאשר משה רבנו היה בהר סיני במשך . עודזאת ו
כאשר הוא יורד מן ההר וכל כולו מציאות , והנה. לחם לא אכל ומים לא שתה, לומד ומקבל את התורה

 (.כט, לד שמות) "ָפָניו עוֹר ָקַרן ִכי"השתקף ההוד הזה כהארה רוחנית בפני משה , רוחנית

 "ָעָליו ֵמהוְֹדָך ְוָנַתָתה" בבחינתהעביר והאציל משה על תלמידו יהושע , גם את ההוד הרוחני והניסי הזה
שיהושע הוא ממשיך דרכו של משה לא רק כמנהיג אלא גם כמעביר , כך ברור לכולםו. (כזפרק  זוטא ספרי)

  (.א, אבות א..." )ליהושע רהומס מסיני תורה קבל משה: "ככתוב, לדור הבא פה-התורה שבכתב ושבעל

שהיה גם ) בואונרוטי לו'מיכלאנגהידוע הפסל  יצר, לספירת האומות 5151כי בשנת , בשולי הדברים נעיר
ִישפסל  ,(אדריכל ומשורר, צייר בפסל בוקעות מראשו של משה . הנמצא עד היום ברומא, של משה רבנו ׁש 

לא " ָקַרן ִכי"מתורגם הביטוי ( וולגטה-ה)ללטינית י הנוצרם התורה ומתברר כי בתרג. שתי קרנים קטנות
ְרנ ִיםאלא , כקרינה וכהארה ְרנ ִיםיצר הפסל המהולל , ומתוך הבנה מוטעית זו... ממש ְכק  בראשו של  ק 

 .הפסל
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 .ונחזור לעניינינו

 יפנ: "בבחינת. ל תיארו את מערכת היחסים בין משה ליהושע כמערכת של רב נותן ותלמיד המקבל"חז
נָּה כפני יהושע פני ,חמה כפני משה  (.א"עה ע בתרא בבא(" )ירח) ְלבָּ

 ירח. הוא הירח ,והאור מקבל ההוד שעוואילו יה מקור האנרגיה - הרב נותן ההוד והמאיר הוא השמש
 .הלאה משקף ומעביר את אור השמשהוא אלא , משלו רשאין לו מקור או

ֵתח   ,עם פטירתו של משה, אולם ֵתף, יהושע סגנון הנהגה אחר ושונה ְמפ  בונה יהושע על בסיס וכך . יותר ְמׁש 
דור , לאישיותו ולדור החדש -המתאימה לו " קומה החדשה"את ה, שקיבל מרבווהדוגמה האישית התורה 

 .הנכנס עתה מן המדבר אל הארץ המובטחת

ה" :בנו לשלמה המלך דודאומר , דברים ברוח זו תָּ ה ְוא   דברי)  ..."ַדע ֶאת ֱאֹלֵהי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו, יְּבנִ  ְׁשֹלמ 
 (. ט, כח  א הימים

שלב בו אדם מקבל את . והמחנכים ההורים מן הקבלה שלב - הראשון השלב  הוא, "ַדע ֶאת ֱאֹלֵהי ָאִביָך"
 ובונה את קומתו האישית" ְוָעְבֵדהּו"את בהמשך חייו על בסיסם הוא מקיים יסודות ש. יסודות חייו

  .המתאימה לו ולדור, הרוחניתבעבודתו 

טכנולוגי  "פלא"לשוק דור בו בכל חודש יוצא , בדורנו בו ההתקדמות הטכנולוגית הינה עצומה ומדהימה
שגרו , ולהעריך פחות את הדורות הקודמים "חדש"יש לנו נטיה להעריץ את ה, קטן יותר ומהיר יותר, חדש

  .באוהלים ורכבו על חמורים

 -ש, ביטוי האומר, (המיוחס גם לאחרים)של הפיזיקאי ניוטון  וכאן המקום להזכיר את ביטוי דווקא, ולכן
יהצלחתי להגיע  ֵשג  ירק בזכות מחקריהם ותגליותיהם של , "גבוהים"ה ְלהֶׁ והריני כננס על כתפי  קודמ 

 ....שבנו קודמי" מגדל"בניתי על ה, את הקומה שלי -בבחינת  .שקדמו לי, הגדולים -הענקים 

, התורה והמידות -עולם גדלות הנפש . והדברים נכונים לא רק בעולם החומר אלא גם ובעיקר בעולם הרוח
למנהיגי העבר , ל"לחז, עולם בו יש מקום של כבוד וחשיבות עצומה לאבות .שאינו תלוי כלל בטכנולוגיה

נּו-ש, ולחכמי הדורות  ...בו על חמוריםגם אם הם רכ, והעמיד את עולם הרוח של עם ישראל ּבָּ

, ִלְקֹפץ ֶאְפָׁשר ָתִמיד ַהַמָגַפִים תוְֹך ֶאל - ַבֹבץ ּוְכֶׁשָהָעם ,ַהֶדֶרְך ּוְכֶׁשָקָׁשה בו פתחנו על משקל הפזמון, ולכן

 "בוץ"גם בממשיכות להאיר לנו את הדרך הם אלה ש, של משה ויהושעהרוחני קרני ההוד כי  ,נענה ונאמר
  .של דורנו ,"מתקדם"היומיומי ה

מוסיף את , מקבל מהוריוכאשר כל דור  ."ַדע ֶאת ֱאֹלֵהי ָאִביָך" כדברי הפסוק הוד העובר מדור לדור
, נותן מהודו הלאה, אזו ..."ְוָעְבֵדהּו" :בבחינת, הרוחנית הרלבנטית ובתיקון העולם שלו בעשיה" קומה"ה

  .. על הדור הבא

 חכמיו, שכל דור קרני ההודאלא גם , מאירים לנו את הדרך של משה ויהושע" אורם"לא רק הודם ו, כךו
 .בעשייתם הרוחנית והערכית, ומנהיגיו הוסיפו במעשיהם ובהנהגתם במהלך שלשלת הדורות

 ....שקדמו לנו" ענקים"על כתפי ה, של דורנו -שלנו  "ְוָעְבֵדהּו"את הולקיים לא נותר אלא לעשות , ולנו

 

 משה רוט, שבת שלוםברכת ב

 


