
 

 

 

 על   מנהיגות   ורוח
 

hochstein@hadar.org   –    ר'   אביטל   הוכשטיין 
 

 פרשת   פנחס,   תשע"ז
 

 מהן   התכונות   הנדרשות   ממנהיג?   מיהו   מנהיג   טוב?   מהם   תפקידיו   של   המנהיג   הפורש   בבחירת   יורשו? 

  פרשתנו   מציעה   לשאלות   הללו   תשובות   מורכבות   ומפתיעות.

 

 אחד   הרגעים   הדרמטיים   ביותר   בפרשה   הוא   הרגע   שבו   מבשר   האל   למשה   על      אופן   מותו,   ומזכיר   לו

 מדוע   לא   יזכה   להיכנס   לארץ   לא   וימשיך   להנהיג   את   העם.   האלוהים   מדבר   אל   משה   ואומר   לו:

  
 במדבר   כז,   י"ב   –   י"ד

 ֲעֵלה   ֶאל   ַהר   ָהֲעָבִרים   ַהֶּזה   ּוְרֵאה   ֶאת   ָהָאֶרץ   ֲאֶׁשר   ָנַתִּתי   ִלְבֵני   ִיְׂשָרֵאל:   ְוָרִאיָתה   ֹאָתּה   ְוֶנֱאַסְפּתָ   ֶאל   ַעֶּמי�

 ַּגם   ָאָּתה   ַּכֲאֶׁשר   ֶנֱאַסף   ַאֲהֹרן   ָאִחי�:   ַּכֲאֶׁשר   ְמִריֶתם   ִּפי   ְּבִמְדַּבר   ִצן   ִּבְמִריַבת   ָהֵעָדה   ְלַהְקִּדיֵׁשִני   ַבַּמִים

 ְלֵעיֵניֶהם   ֵהם   ֵמי   ְמִריַבת   ָקֵדׁש   ִמְדַּבר   ִצן:

 

 שלא   כמו   בפרשת   ואתחנן,   שם   מבקש   משה   הקלה   בתנאי   העונש,   הרי   שבפרשה   שלנו   נראה      לכאורה

 כי   משה   מקבל   את   פסק   הדין,   ותגובתו   פונה   אל   העתיד.   משה   מבקש   מאלוהים   שימנה   מנהיג   חלופי:

  "ִיְפֹקד   ה'   ֱא�ֵהי   ָהרּוֹחת   ְלָכל   ָּבָׂשר   ִאיׁש   ַעל   ָהֵעָדה"   (שם,   ט"ז).

 

  כל   מילה   בבקשה   זו   היא   מרתקת   וטעונה,   ונתייחס   כעת   רק   לנקודות   בודדות   בתוכה.
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  "פקידה"   במקרא   משמעה   פעמים   רבות   מינוי   –   למשל   אצל   יוסף   הממונה   על   ידי   פוטיפר:

 
 בראשית   לט,   ד'

ן   ְּבָיֽדֹו: הּו֙   ַעל־ֵּבי֔תֹו   ְוָכל־ֶיׁש־֖לֹו   ָנַת֥ ֶרת   ֹא֑תֹו   ַוַּיְפִקֵד֙ ן   ְּבֵעיָנ֖יו   ַוְיָׁש֣ ף   ֵח֛ א   יֹוֵס֥  ַוִּיְמָצ֨

 

 אולם,   המילה   "פקידה"   טעונה   גם   במטען   של   נוכחות   או   מעורבות   אלוהית:

 
 שם   לט,   ה'

י   ִּבְרַּכ֤ת   ה' ף   ַוְיִה֞ ל   יֹוֵס֑ י   ִּבְגַל֣ ית   ַהִּמְצִר֖ ֶר�   ה'   ֶאת־ֵּב֥ ר   ֶיׁש־֔לֹו   ַוְיָב֧ יד   ֹא֜תֹו   ְּבֵבי֗תֹו   ְוַעל֙   ָּכל־ֲאֶׁש֣ י   ֵמָאז֩   ִהְפִק֨  ַוְיִה֡

ה: ִית   ּוַבָּׂשֶדֽ ר   ֶיׁש־֔לֹו   ַּבַּב֖  ְּבָכל־ֲאֶׁש֣

 

  או   בדרישת   יוסף   אל   אחיו:

 
 שם   נ,   כ"ד

את: ֹ֔ ֶרץ   ַהּז ה   ֶאְתֶכם֙   ִמן־ָהָא֣ ם   ְוֶהֱעָל֤ ד   ֶאְתֶכ֗ ד   ִיְפֹק֣ ים   ָּפֹק֧ א�ִה֞ ת   ֵוֽ י   ֵמ֑ יו   ָאֹנִכ֖ אֶמר   יֹוֵסף֙   ֶאל־ֶאָח֔ ֹ֤  ַוּי

 

 לנוכח   ההבנה   הלשונית   הזאת,   נדמה   כי   בקשתו   של   משה   אינה   רק   שאלוהים   ימנה   אדם   כלשהו   תחתיו,

 אלא   שמינוי   זה   יהיה   מלווה,   כמו   בחייו   של   משה   עצמו,   בנוכחות   אלוהית   בצד   המנהיג   ובקרב   העם.

 ואכן,   אלוהים   נענה   לבקשת   משה   ואף   למעלה   מזה,   שכן   הוא   בוחר   באדם   שתכונותיו   זהות   לאופן   שבו

 מבין   משה   את   תכונות   האלוהים   עצמו:

 
 שם   כז,   ט"ו   –   י"ח

 ַוְיַדֵּבר   ֹמֶׁשה   ֶאל   ה'   ֵלאֹמר:   ִיְפֹקד   ה'   ֱא�ֵהי   ָהרּוֹחת   ְלָכל   ָּבָׂשר   ִאיׁש   ַעל   ָהֵעָדה:   ...   ַוּיֹאֶמר   ה'   ֶאל   ֹמֶׁשה   ַקח

 ְל�   ֶאת   ְיהֹוֻׁשעַ   ִּבן   נּון   ִאיׁש   ֲאֶׁשר   רּוחַ   ּבֹו…

 

  אלוהי   הרוחות   ממנה   איש   אשר   רוח   בו.

 

 במדרשי   ההלכה,   המדרשים   מתקופת   התנאים,   נמצאים   שני   נרטיבים   שונים   המתבססים   על   הביטוי
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 'אלוהי   הרוחות'   המתאר   את   אלוהים,   אולם   הם   מבינים   אותו   בצורות   שונות.

 

 בספרי   במדבר   מתואר   האלוהים   ככזה   שממונה   על   כל   הרוחות   –   כלומר   כשליט,   אדון   על   חייהם   של   כל

 בני   האדם:

 
 ספרי   במדבר   פרשת   פינחס   פיסקא   קלט

  יפקוד   ה'   אלהי   הרוחות   לכל   בשר   –   מגיד   הכתוב   שכל   הרוחות   אין   יוצאות   אלא   מלפניו.

 

  התיאור   בספרי   ממשיך   ויוצר   קשר   בין   'אלוהי   הרוחות'   לבין   הפועל   פ.ק.ד.:

 
 ר'   אליעזר   בנו   של   ר'   יוסי   הגלילי   אומר   –   סימן   זה   יהיה   בידך   שכל   זמן   שאדם   נתון   בחיים   נפשו

 פקודה   ביד   קונה   שנאמר   …   "בידך   אפקיד   רוחי"   (תהלים   לא,   ו').

 

 אלוהים   בתיאור   זה   הוא   "אלוהי   הרוחות"   משום   שהוא   ממונה   על   רוחם   של   בני   האדם   אשר   מפקידים

  רוחם   עימו.

 

 הפירוש   בקובץ   המדרשים   המקביל,   ספרי   זוטא,   מציע   הסתכלות   שונה.   שם   מתואר   אלוהי   הרוחות

 כאלוהים   שיכול   להכיל   רוחות   שונות,   בני   אדם   מגוונים.   כלומר   הדגש   איננו   על   היותו   מנוי   על   בני

 האדם   אלא   על   יכולתו   להכיל   את   שונותם:

 
 ספרי   זוטא   פרק   כז   פסוק   ט"ז

 יפקוד   ה'   אלהי   הרוחות   לכל   בשר   –   האל   שהוא   יודע   דעת   ורוח   של   כל   אחד   ואחד   איזו   בגבוה   איזו

 בנמוכה   איזו   הימנת'   ואיזו   קפדנית   [וכן   הוא   אומר   היוצר   יחד   לבם   המבין   אל   כל   מעשיהם   (תהלים

 לג,   ט"ו)   ואומר   ותוכן   לבות   ה'   (משלי   כא,   ב')]:
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1  דרשנים   שונים   מקשרים   בצורות   שונות   בין   תיאור   אלוהים   כ'אלוהי   הרוחות'   לבין   הבחירה   ביהושע.

 בספרי   זוטא,   המוזכר   לעיל,   המתאר   את   האלוהים   כמי   שמכיר   כל   אדם   אדם   על   שונותינו,   מוצע   קשר

 בין   תיאור   מאפייניו   של   אלוהים   כמי   שמבין   את   הרוחות,   לבין   בקשתו   של   משה:

 
  ספרי   זוטא   פרק   כז   פסוק   י"ח

 ויאמר   ה'   אל   משה   קח   לך   את   יהושע",   לפי   שאמר   משה   יפקוד   ה'   אלהי   הרוחות   אמר   לו   המקום

 משה   הרי   מה   שבקשת   נתון   לך:   –   ...   "איש   אשר   רוח   בו",   שיהא   הולך   עם   הקפדנים   כפי   דעתן

 ועם   המתונים   כפי   דעתן:

 

 מדרש   זה   מרתק   מכמה   סיבות.   ראשית,   משום   שכאמור,   הוא   מזהה   בין   תיאורו   של   אלוהים   בפי   משה

 כ'אלוהי   הרוחות'   לבין   תיאורו   של   יהושע   בפי   האלוהים   כ'איש   אשר   רוח   בו'.   שנית,   הוא   מציע   שיהושע

 עצמו   הוא   אדם   שיכול   להכיל   אנשים   שונים   ולהתמודד   עימם.   שלישית,   המדרש   מציע   שכך   הבין

 אלוהים   את   בקשתו   של   משה,   כלומר   שאלוהים   הבין   שעם   תיאורו   של   משה   את   האלוהים   הוא   גם

  מבקש   שהמנהיג   החדש   הנבחר   יהיה   דומה   לו   מבחינה   זו.

 

 רש"י   מזקק,   מבהיר   ומסביר   את   בקשתו   של   משה   כך   בפירושו:

 
 רש"י   במדבר   פרק   כז   פסוק   ט"ז

 "אלהי   הרוחות"   –   למה   נאמר?   אמר   לפניו:   ריבונו   של   עולם   גלוי   וידוע   לפניך   דעתו   של   כל   אחד

 ואחד   ואינן   דומין   זה   לזה,   מנה   עליהם   מנהיג   שיהא   סובל   כל   אחד   ואחד   לפי   דעתו:

 

 כך,   למעשה   תקוותו   ובקשתו   של   משה   היא   למנהיג   שיוכל   להכיל   את   ריבוי   הקולות   בציבור,   את

 האנשים   המגוונים   והשונים   המרכיבים   את   קהילתו.

    רבינו   בחיי,   בפירושו   מימי   הבניים,   מקשר   בין   ההבנה   אודות   אלוהים   על   בסיס   תיאורו   כ'אלוהי   הרוחות'   לבין   בקשתו1
 של   משה.   לפי   פירושו,   מבקש   משה   מהאלוהים   להשתמש   בתובנותיו   על   אודות   בני   האדם   על   מנת   לבחור   את   המנהיג

 הראוי   לעם.
 

 רבינו   בחיי   במדבר   פרק   כז   פסוק   ט"ז
 יפקוד   ה'   אלהי   הרוחות   לכל   בשר.   אתה   היודע   רוחו   של   כל   אחד   ואחד   ומי   הוא   הראוי   להיות   פקיד   עליהם.
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*** 

 

 נסיים   בפרשייה   נוספת   המופיעה   בפרשתנו   ובהצעת   פירוש   לסמיכות   הפרשיות.   לפני   בקשת   משה

 למינוי   מחליף,   מסופר   בפרשתנו   על   בקשתן   של   בנות   צלפחד:   "תנה   לנו   אחוזה   בתוך   אחי   אבינו"

 (במדבר   כז,   ד').   משה   איננו   נותן   להן   מענה   ישיר,   אלא   מפנה   את   הסוגיה   אל   האל:   "ַוַּיְקֵרב   ֹמֶׁשה   ֶאת

 ִמְׁשָּפָטן   ִלְפֵני   ה'".   המענה   האלוהי   הוא   חד   משמעי:   "ַוּיֹאֶמר   ה'   ֶאל   ֹמֶׁשה   ֵּלאֹמר:   ֵּכן   ְּבנֹות   ְצָלְפָחד   ֹּדְבֹרת"

 (ה'   –   ז').

 

 לנוכח   הפירושים   שראינו,   נראה   שיכולתו   של   האלוהים   להכיל   אמירות   של   בני   אדם   כאשר   אלו

 צודקות,   גם   אם   דבריהם   אינם   הולכים   בתלם   של   הזרם   המרכזי,   היא   הרקע   לפנייה   משה   אל   האלוהים

 "אלוהי   הרוחות".   ואולי   כך   יש   להבין   את   בקשת   משה   כדברי   הספרי   "'איש   אשר   רוח   בו"   –   אדם   אשר

 גם   הוא   מבין   ברוחות.   משה   מבין   ומכיר   בחסר   שיש   בו,   הוא   לא   ידע   להכיל   את   הרוחות   ולקבל   את

  דברי   בנות   צלפחד,   והוא   מקווה   למנהיג   חדש   שיבוא   אחריו   אשר   כן   יעשה   זאת.
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