
  תמוז תשע"ח                    בס"ד 

  פינחס נגיעות מפרשת השבוע 

קם בקנאות דתית הסתיימה בדרמה גדולה כאשר פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן הפרשה בשבוע שעבר 
מזוהה עם סבלנות סובלנות שפינחס נכדו של אהרן הכהן הגדול  . שפשעו והרג איש ישראלי ואשה מדינית

עם  ומיד ניפשראזהרה או עונש ללא כל משפט ,ללא כל חיי שני אנשים רץ של קנאה , נוטל יוצא בפושלום 
  .המגפה מעל ישראל ומוסרת נעצרת  הריגת החוטאים

בת , נשיא בית אב לשמעני ו בכירותדמויות ההרוגים היו ונגלה ש השבת נמשיך ונקרא בפרשה על האירוע
בברכה ע"י מפתיע  באופןשל פינחס מתקבלת  קנאיתהרג הה עוד נגלה שפעולת . ןימדימבכירי אחד 

לברך אותו בכוח במקום  –ברכת ה' לפינחס  . יחד עם זאת ההפתעה ממשיכה כשאנו קוראים אתהקב"ה
ִיְׂשָרֵאל, -ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני-ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן, ֵהִׁשיב ֶאת-ָעָזר ֶּבןֶאלְ -ִּפיְנָחס ֶּבן"  הוא מבורך דווקא בשלום זק וחו

 ְּבִריִתי, ָׁשלֹום-ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת  ָלֵכן, ֱאֹמר:  ִיְׂשָרֵאל, ְּבִקְנָאִתי-ְּבֵני-ִכִּליִתי ֶאת-ִקְנָאִתי, ְּבתֹוָכם; ְולֹא-ְּבַקְנאֹו ֶאת
חז"ל הזהירו מלחקות את מעשהו של פינחס מדובר אין ספק , "  ַאֲחָריו, ְּבִרית ְּכֻהַּנת עֹוָלםְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו 

כולל , שפיכות דמים ל נגד כחז"ל מזהירים  מדובר בנקודת זמן מיוחדת.ובאירוע מאד חריג וקיצוני 
השבט קנאה ע"י בשל גיבוי ושאינו מתקבל טוב  כל ללא כבר ראינו רצח. למעשה כשמדובר בקנאות דתית

בתוקף שכידוע הוקע  במעשה שכם , רצח על כבוד המשפחהלוי הסבא רבא של פינחס ,  שבט ראש הזה , 
עמידתם האיתנה לצד משה בחטא בעת קנאות בני שבט לוי לה' תמיד יזכרו לטובה את מצד שני ע"י יעקב . 

     .ולמרות סיכון נפשם ומכיו הרביםהפופולריות הרבה של העגל ות נגד העגל

ה , מינוי יהושע על חלוקת הארץ בגורל , בנות צלפחד , דיני ירושבין השאר הפרשה ממשיכה ומספרת 
מיד יש   , לפני מותומשה  –חורבן  מוכרז גם כשלומדים שבימי בין המצרים הנוגים אנו  .כמחליפו של משה

עומד להיות עם ישראל  לטובת שחירף את נפשו  האומה הסניגור הגדול ימה , משה גדול מנהיגתקווה ותקו
טעימות לימים טובים שיגיעו עלינו גם  מקבליםאנו  .המשכיותואנו רואים שיש רצף ו מוחלף על ידי תלמידו

  .שבת (שוב ) ראש חודש , פסח ,שבועות , ראש השנה ,יום הכיפורים סוכות ושמיני עצרת נקרא על בע"ה כש

הוא לא יכל לדעת כיצד תסתיים פעולתו , . הפרשה מלמדת אותנו מנהיגות מהי .פינחס מבצע קידוש ה' 
לתו הייתה מתקבלת בצורה שונה ע"י ועאותה פעולה או להיענש ע"י העם .יתכן שפהוא יכל להיהרג ב

יצא ממשפחת המנהיגות , אהרן ומשה , . פינחס שכר היה מסיים עם עונש כבדקבל במקום ליתכן שהקב"ה 
 דוגמא לכל . משפחה המהווה של מנהיגות דתית אמונית כבדהבנטל  תהנושאנכבדה משפחת כהנים ולווים 

העם . אנו רואים את משה המנהיג הדגול מקבל בהכנעה וללא כל התמרמרות את ההודעה על סיום 
וזאת סייע בכל דרך אלא ממתנגד אינו א רק ש. משה לליהושע תלמידו תהמנהיגוהתפקיד שלו ואת העברת 

מבחינים ההגדה ופרשנויות חז"ל המדרשי וידועים  יבניגוד לאכזבתו הפנימית שאיננה מקבלת ביטו
אנו מבינים שכתר תורה בניגוד לכתרי כהונה  . יורשיוראויים להיות בניו אינם של משה על כך שבאכזבתו 

                                                                                            ומלכות אינו עובר בירושה אלא לראוי ביותר .

ֵהי ָהרּוֹחת ְלָכלה'  ִיְפֹקדמשה נוקט בבקשה מיוחדת למינוי המחליף "   ֵיֵצא -ֲאֶׁשר. ָהֵעָדה- , ַעלִאיׁש, ָּבָׂשר-ֱא
"  ָלֶהם ֹרֶעה-ַּכּצֹאן, ֲאֶׁשר ֵאיןה'  ; ְולֹא ִתְהֶיה, ֲעַדתִלְפֵניֶהם, ַוֲאֶׁשר ָיבֹא ִלְפֵניֶהם, ַוֲאֶׁשר יֹוִציֵאם, ַוֲאֶׁשר ְיִביֵאם

. אנו עם מיוחד אבל קשה , האומהנדרשות למנהיג דעת משה לשזקס לומד מבקשה מיוחדת זו תכונות הרב 
ֵהי ָהרּוֹחת ְלָכלה' " משה משתמש במספר תארים של הקב"ה  .בעל דעות שונותומרדן  לפי רש"י ו " ָּבָׂשר-ֱא

בשל  , הקשותדעותיהם ומשה מבקש מה' שימנה מנהיג שיוכל להכיל כל אחד ויחיד מהעם בשל אופיים 
דרוש מנהיג שיוכל לאחד ולהתגבר על השוני . תכונה חשובה לא פחות היא השוני העצום בין בני האדם 

עונה לו באותו ביטוי כשהוא קובע את יהושע  הקב"ה  ." להיות בן אדם אנושי ורגיש ִאיׁש הדרישה להיות "
  ד ראוי שמנהיג ינהג כיצ בדבריו. משה מדריך " רּוַח ּבֹו-, ֲאֶׁשרִאיׁש--נּון-ְיהֹוֻׁשַע ִּבן-ְל ֶאת-ַקח"    כממשיכו

" מנהיג צריך להוביל , ללכת בראש  ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם, ַוֲאֶׁשר ָיבֹא ִלְפֵניֶהם, ַוֲאֶׁשר יֹוִציֵאם, ַוֲאֶׁשר ְיִביֵאם-ֲאֶׁשר" 
אחרי העם או אחרי שריו . יחד עם זאת אסור למנהיג להתרחק ולהשאיר את העם מאחור ,  רשייגראסור 
" הוא צריך  ַוֲאֶׁשר יֹוִציֵאם, ַוֲאֶׁשר ְיִביֵאםלכן " ולא נגיש .מהעם ולהפוך אותו לשקוף  להתנתקאסור 

 עליו להתחשב גם בעם ,  את הלך הרוח הנושבת, המנהיג חייב "לחוש" את עמו  . ל"התערבב " בהם
       .בשכבות העם החלשות למרות שבד"כ מי שסובב את המנהיגים הם השכבות החזקות והדומיננטיות 

 ם. לעיתיואירילמען יראו וחריג וקשה להיות קשוח וקנאי לה' ולבצע מעשה  שחובהחריגים יש עיתים 
  "  ָׁשלֹוםְּבִריִתי,יש לנקוט " בכל הזמן  אולםוהציבור יחיד למען הכלל ולהקריב את ה לפגוע מנהיג נבון נדרש

   

 שבת שלום.

 שלר איתן

 נתן ואטל ז"לבן חנן  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם


