
 טתמוז תשע"                      בס"ד 

 נחס יפנגיעות מפרשת השבוע 

ם כאשר פינחס יוזה הקודמת ף הפרשפינחס ממשיכה את הדרמה שקראנו עליה בסו פרשת השבוע
עשה זה את ועוצר במ תושא יתמדיינהשה יאה תאמשבט שמעון וא נשיפעולה קיצונית והורג 

                                                                                                       נפטרים.המגפה אשר הפילה עשרים וארבע אלף 
פוגשים שוב את כאשר אנו  בחירותהמערכת להיום בזמן  תאקטואליו רשה מלמדת על מנהיגותהפ
מקווים שיתעשתו ות יהפוליטמכל רחבי הקשת נו של מנהיגיהנמוכים בלשון המעטה דדים הצ
 .םעיניהאת טובת העם לנגד במהירות מידו עושי

ע"ש רויה קפרשת השבוע . מלך גוי ושונא ישראל -בלק ע"ש ה שנקראה אנו פרששבוע שעבר קרב
ן אומר עליו ועל מעשהו הקיצוני "  ה'אשר פינחס  יְנָחס בֶּ ן-פִּ ְלָעָזר בֶּ ת-אֶּ יב אֶּ י -ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן, ֵהשִּ ֲחָמתִּ

ְשָרֵאל-ֵמַעל ְבֵני ני . בלק מלך מואב פחדן שאינו שונים ומנוגדים האחד לששני אנשים גדולים  ."  יִּ
 ומולועבורו  ותפעוללבצע חמה ומלצאת לשולח שליחים ורותם אחרים ללא מבצע פעולה לבד א

הו מד מהצד ומחכה שמישירא שמיים איש מעשה נמרץ שאינו עו , כהן ,, יהודיפינחסלהבדיל 
 .מסכן את עצמו להצלת הרבים וקידוש ה' תוך אלא פועל דוחה ומתמהמה  אינו ,יעשה משהו

, לאחר  העומדים להתרחש בעם ישראלשינויים הלאור ופי מנהיגים הפרשה מדברת גם על חיל
          . ולפני הכניסה לא"י גדל נולד והתבגר במדברש דור חדשיש ומצרים המבוגר נפטר י דור יוצאש

   ג לעם ומבקש דואאך משה אינו מתווכח  ,הקב"ה אומר למשה שהגיע הזמן לסיים את הקדנציה
ל"  ה, אֶּ ְפֹקד  .ֵלאֹמרה'  ַוְיַדֵבר ֹמשֶּ יש, ַעל-ֱאֹלֵהי ָהרּוֹחת ְלָכלה'  יִּ ר ָהֵעָדה-ָבָשר, אִּ ם, -ֲאשֶּ ְפֵניהֶּ ֵיֵצא לִּ

ְהיֶּה, ֲעַדת יֵאם; ְולֹא תִּ ר ְיבִּ יֵאם, ַוֲאשֶּ ר יֹוצִּ ם, ַוֲאשֶּ ְפֵניהֶּ ר ָיבֹא לִּ ר ֵאיןה'  ַוֲאשֶּ ה-ַכצֹאן, ֲאשֶּ ם ֹרעֶּ  " ָלהֶּ
ין או שמאל איש ימ כלכלה ,ביטחון , ,  מנהיגותבתחומי הוסה נוממשה אינו מבקש מנהיג חכם 

סבלנות עצומה  בעל יבחר מנהיג ישלדעת רש"י כוונת משה . ה' ידאג כבר לכל מחסורם הוא יודע ש
ן לגשר בימנהיג המסוגל להכיל ואחד לפי דעתו ומנהיג שיהיה סובל כל אחד לעם המיוחד הזה 

הם גים שמנהלים את העם מארמונות הפאר שליהמנהשלא יהיה כמו ו הדעות והצדדים השונים
                               . גשללא כל התחשבות וראו לוחמים למלחמות בלק ( ) כמו נציגים ושולחים 

ֱאֹלֵהי ָהרּוֹחת מר שמשה מבקש מה' שכשם שהוא " אורבי יצחק לוי מברדיצב מרחיב את הרעיון ו
ה יעניק לעם ישראל מנהיג שיהיה ככ דל של "מפלגות " ללא הבורשעים וצדיקים  כולל"  ָבָשר-ְלָכל
                                    . לכל אחד ללא שום הבדל בשוויון חסיתישיולם שר , מנהיג של כוובלכל 

) שלא ינהג הרב משה אביגדור עמיאל מלמד שמשה מבקש מנהיג שלא ינסה לשאת חן בעיניי העם 
ריג " ולהנהקום למשוך קהל במאחרי ה רייגרולמעשה  (ת " ב "כלכלת בחירו ם, -ֲאשֶּ ְפֵניהֶּ ֵיֵצא לִּ

ם ְפֵניהֶּ ר ָיבֹא לִּ ת-ַקח"  אותה הכוונהב עונה לוה'  .יוזם ולא נגרר אשרמנהיג "  ַוֲאשֶּ ַע בִּ -ְלָך אֶּ -ןְיהֹושֻׁ
ר נּון יש, ֲאשֶּ ת-אִּ בל כל אחד לדעתו סוסבלן שמנהיג  –רש"י מסביר " .ָיְדָך, ָעָליו-רּוַח בֹו; ְוָסַמְכָת אֶּ

גדולתו של המנהיג היא ביכולתו לאחד את האומה למרות . מסוגל לגשר על הפערים בין הצדדיםו
ישהעיר שהמילה  הרב עמיאל .קובעהמחליט והבסופו של דבר אולם הוא  הבדלי הדעות מיותרת  אִּ

ישורה להדגיש את החשיבות להיות " כאן אלא באה הת מכל חייב להיות רגיש לציבור " . מנהיג  אִּ
מבלי לבטל את דעתו ו ...(גורלות על סמך דעות קדומות ללא חריצת) לשוניםרגישות כולל  גיםהסו

בכדי שלא נגיע למצב ו יוצרים את העםביחד כי כל איש ואיש ואישיותו של איש באופן גורף 
ְהיֶּה, ֲעַדתשמשה חושש ממנו "  ר ֵאיןה '  ְולֹא תִּ ה-ַכצֹאן, ֲאשֶּ ם ֹרעֶּ  "  ָלהֶּ

ד"כ פרשה זו ב .פינחס היא אחת משתי הפרשיות בתורה שכלולים בה כל מועדי ישראלפרשת 
) שחל  לתמוז שלושת השבועות שבין צום שבעה עשר. או בסמוך להםנקראת בימי בין המצרים 

, אבלות על נפילת ירושליםהמנהגי זמן הו ז .לצום תשעה באב נדחה ליום ראשון ( הצום  –השבת 
על פי שכידוע  האדמו"ר ר' ישראל מרוזין אמר,.הטבח וההרג שנגרם לעמינו י המקדש ,חורבן בת

המסורת , בעת הגאולה יהיה השבעה עשר בתמוז יום ראשון של חג ותשעה באב יהיה יום אחרון 
"והפכתי אבלם לששון"   ירמיהופי שניבא של חג וימי בין המצרים ישמשו ימי חול המועד כ

שמחת וכשאנו קוראים בימי בין המצרים את פרשת המועדים ב"פינחס" אודות )ירמיהו לא' יב' ( 
מתעורר ליבם של ישראל לשוב בתשובה שלמה באופטימיות ותקווה לקראת ה' החגים בבית 

 ובע"ה שתתקיים הנבואה הזו במהרה בימינו ,אמן. הגאולה השלימה.ושמחה הגאולה השלמה 

  

 שבת שלום.

 שלר איתן                                                                          

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


