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 פרשת פינחסהערות ל
 

הרי על אף כפיות הטובה שבמעשהו יש , בשעה שברוטוס הצטרף לקושרים שרצחו את קיסר
ואולם לאחר . הייתה נתונה לשינוי ממשי לטובה בשיטת השלטון של הקיסרות הרומיתלומר שדעתו 

 הוא הבין שהעם ומנהיגיו אינם בשלים לשינוי "ס קיסריהי ברוטו"כאשר העם החל לצעוק , הרצח
שהבנת ההמונים הצטמצמה בשאיפה להחלפת , מכוונתם להכתיר אותו עצמו כקיסר התברר לו. כזה

אנו ) להבדיל(משהו דומה לזה . נוי של אמת בשלטון היה מעבר להשגתםי ש;השליטים בלבד
בספר במדבר לכל אורכו הוא המאבק על אחד הנושאים המרכזיים העובר . נחסימוצאים בפרשת פ

במידה נבואית גורסת ששליט צריך להיות תלוי בעם רק -התפיסה האלוקית. דרך השלטון בישראל
. יםי והוא חייב לפעול בהתאם לאמת ולצדק האלוק,'ובעיקרו תלוי שלטונו ברצון ה, מועטה מאוד

שהוא מעצם מהותו , רביםהטון בשל,  הרצון הטוטלי של העם בשלטון עצמיכנגד תפיסה זו ישנו
משתדלים המנהיגים הפופוליסטיים להחניף שלטון שבו , שלטון רופף המותיר חופש רב להמונים

, ז"י' דב(בפרשת המלך אנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה .  לרצונם של הצעקנים שבהמון
מלך ככל  עליאמרתה אשימה להיך נֹתן לך וירשתה וישבת בה ו-א' כי תבֹא ֶאל הארץ אשר ה): "יד

לא בחירה . "לֹהיך-א' יבחר המלך אשר עליך שום תשים : "ובפסוק טו הוא ממשיך". הגויים
-שמלך צריך להיות במידה רבה מאוד בלתי, משמע. ה"אלא בחירה לפי רצון הקב, חופשית של העם

 ."עליך" הוא צריך להיות ;תלוי ברצונות המשתנים של העם
תה זקנת ובניך לא הלכו אויאמרו אליו הנה : "אל הם שאלו להם מלך שלא כהוגןאבל בימי שמו     

וירע הדבר בעיני  ":תגובת שמואל). ה, א ח"שמו" (מלך לשפטנו ככל הגוים לנובדרכיך עתה שימה 
כאשר אמרו : " והפסוק עונה,לכאורה לא מובן מדוע בקשה זו קוממה את שמואל. )ו' פס ("שמואל
ימלֹך ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר : "יד מוסיף שמואל-ובפסוקים יא". נו מלך לשפטתנה לנו
 מדבר כאן על ן הצדדים כל אחד מ- העם ושמואל".  ואת בנותיכם יקח…את בניכם יקח, עליכם

 .   שיטות שונות לחלוטין של שלטון
אל משה '  הוידבר: "א נאמר, ג"בבמדבר י. לקבוע שלטון פופוליסטיביקשו גם הם המרגלים      

' שהרי ה, לא ברור מה החטא -ושוב ". אנשים ויֻתרו את ארץ כנען) לך ולא לעם (שלח לךלאמר 
 רק כדי לשנות ולרסן את באה "הקבהציווי של ש,  מתברר)כב, א(אבל בדברים . מצווה לשלחם

ת לפנינו ויחפרו לנו אותקרבון אלי ֻכלכם ותאמרו נשלחה אנשים : "שםנאמר כך כי . דרישתם
את הארץ לנו  יחפרוהם . האנשים שנשלח יביאו לנו תשובות לפי מה שאנו מבקשים לקבל". הארץ

, המנהיגים מתבקשים להיות פופוליסטיים, כלומר. כפי שאנחנו מבקשים לשמוע, ויספרו על חרפתה
 :רח ליצור מערכת של שלטון פופוליסטי קֹ גםקשיכך ב.  העם אלא לעשות את רצונולהנהיג אתלא 

קרח . )ג, ז"ט' במ" ('? ומדוע תתנשאו על קהל ה,'ובתוכם ה, רב לכם כי כל העדה ֻכלם קדֹשים"
להיות ,  חייבים להיות משלנו אתם;אתם אינכם מעלינו ואל לכם להתנשא: טוען כלפי המנהיגים

 .מובן שדרך זו איננה מתיישבת עם שיטת השלטון האלוקית. ולא מעלינו , ושווים לנוכמונו
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שלטון המרכזי בין הנחס אנו מוצאים מאבק בין העם ומנהיגיו הפופוליסטיים לי פבפרשת גם     
. ואולם כדי להבין דבר זה עלינו ללמוד לקרא את הפסוקים קריאה עיונית מדויקת. האלוקי של משה

 שנראה ,מעשהוומתרצים את , נחס קנאי גדול וקיצוני היהינחס וטוענים שפימעיינים בפרשת פהיש 
היו אפילו ". קנאים פוגעים בו: "ואומרים שהוא נהג לפי הכלל, נחס דין לעצמוי כאילו עשה פבטעות

תכונת השלום הייתה ו, בגלל שקנאי היה' נחס קיבל ברית שלום מהישפ) הרבי מקוצקבשם (שפירשו 
ת שלום למי שיצרו מושכו למלחמה נתינ - ראשית :אבל פירוש זה אינו נכון משתי סיבות. חסרה בו

 .נחס לא היה קנאי בכללילפי הפסוקים פ - ושנית , עונשיותר משיש בה שכר יש בה ,לקנאותו
בפסוק ה יש . ו-פסוקים האת ה ונדגיש ,ה"ט בפרק כ-כדי להוכיח טענה זו נעיין שוב בפסוקים א     

והנה איש : "פסוק ו". ִהרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור: "פקודה להרוג את הפושעים שנאמר
 הוא זמרי בן סלוא נשיא בית אב - משמע שהיה איש חשוב ומנהיג ו- "איש"ה..". מבני ישראל
, שאותו איש שנצטווה להרוג את אנשיו החוטאים,  מרמז"איש"לה יהשימוש פעמיים במ. לשמעוני

שחברו , חבריו של איש זה. ינית ושקע בטומאהיהביא לפני ֶאחיו את המדהוא שעצמו אותו איש 
, כאן כללאינם מופיעים אלה , הנבואי והאלוקי,  לבצע את הוראות השלטון המרכזיבנותאליו בסר

 אין הוא !לא? עובדי עבודה זרהלפגוע בהאם הוא מוציא לפועל את הפקודה , ואיש זה שכן מופיע
ולא זו בלבד שהוא , ולא זו בלבד שאינו מוציא לפועל את הפקודה. הוא מן הסרבנים, עושה דבר

 אחיו את המדינית לעיני ויקרב אל: "ל מול התקשורתואלא שהוא גם עושה את הכ, עיםמצטרף לפוש
, "עיתונות"ההוא עושה מעשיו בזדון ובפרהסיה לפני ). ו' פס" (משה ולעיני כל עדת בני ישראל

סרבני הפקודה , וחבריו, אלא הסתה של ההמונים, סרבנות יש כאןרק לא ". טלוויזיה"הו" רדיו"ה
 . תומכים בו תמיכה שבשתיקה,והמתונים ממנ

בפשטות את הוא ממלא אלא ,  פעולה של קנאותהוא אינו פועל? תה עתו     ומה עושה פינחס בא
הוא פועל כפי שנצטווה לפעול וכפי שנצטוו לפעול חבריו המנהיגים . תפקיד המפקד והמנהיג

 . השכר שהוא מקבל עדיין אינו מובן, ואולם. האחרים
כבר ראינו שאין זה שכר על ? שכר הוא זה מה .)יב, ה"כ" ( נֹתן לו את בריתי שלוםהנני: "     כתוב
, נראה שכוונת התורה היא. דבר אחר כפי הנראה באה התורה ללמדנו.  שהרי לא היה קנאי,קנאות

לחם ירק מי שמוכן לה. אך לא זכו בשלום, הם נמנעו מלהילחם. דבר לא עזר להם -שכל הסרבנים 
 שלא ,רק פינחס. רק הוא זוכה בשלום, רק מי שיודע שאסור לו לרחם על אכזרים, בחטא ובחוטאים

והיתה לו ולזרעו אחריו ברית , הנני נֹתן לו את בריתי שלום: "רק בו נאמר, רב למלא את חובתויס
 .  לעדת העומדהא ברית השלום היציבישה, "כֻהנת עולם

אלא על שיטת ,  למען החלפת המנהיגיםשגם פינחס וגם זמרי נאבקים לא רק,      ברור מעתה
, מודרני-וכמעט אפשר לומר פוסט, מתירני, רופף, צנטרליסטי-זמרי רוצה במשטר דה. השלטון בכלל

שבו דעת התקשורת קובעת והמנהיגים קשובים לקול הצעקנים , שמשמעותו משטר של אנרכיה
טר המבצע את רצונו של לעומתו רוצה פינחס במש. מידה טובהל  בווהסרבנות נחשבת, שבהמון
הוא צריך לפעמים לפעול גם אם , המופקד על העםזה המנהיג או המלך הוא משטר שבו , מקום

 . בניגוד לדעת ההמונים
נו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה יהשיבה שופטינו כבראשונה ויועצ"מי ייתן שיתקיים בנו      

 . אמן כן יהי רצון."לבדך' ומלוך עלינו אתה ה
 

 דב לנדא' רופ פ
 ישראל-המחלקה לספרות עם


	ד ף  ש ב ו ע י
	מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                                 
	
	
	
	ע"ש הלנה ופאול שולמן                                          
	
	פרופ' דב לנדא
	המחלקה לספרות עם-ישראל







