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התורה היפ כתב אוימוס נגד תאיסת עוים זו. כוינו נברפנו 
בצים פיוהים וכדמותו. כוינו, ויפ רק מיכים. כוינו, ביי תיות 
בצבע עור, בתרבות, בפמונה פו במעמד. בתורה קורפ ה' יעמו 
המיוחד, ישרפי, יצעוד צעדים רפשונים יקרפת כינונה שי חברה 
שוויונית פמיתית — פו ייתר דיוק חברה שבה כבוד הפדם פינו 

תיוי בכוח, בכסף פו בפיין יוחסין.

בהרחבה  שתיבחן  כֵשירּות,  המנהיגות  תאיסת  מקור  זה 
הגבוה  התופר  שבועות.  בעוד שיושה  קורח,  יארשת  בשיחתנו 
ביותר המיוחס ימשה בתורה הופ "עבד ה'". אסגת תהייתו היפ 
ֵני ָהֲפָדָמה" )במדבר  ר ַעי ְאּ י ָהָפָדם ֲפֶשׁ עי כך שהיה "ָעָנו ְמפֹד, ִמֹכּ
כפמור  ענווה.  משמעה  גדּויה  ישרת.  משמעו  יהנהיג  ג(.  יב, 
ִיְתמְֹך  רּוַח  ַאי  ּוְשׁ יֶיּנּו  ִאּ ְשׁ ַתּ ָפָדם  ֲפַות  "ַגּ כג(,  )כ ,  משיי   בסאר 

בֹוד".  ָכּ

התורה מורה ינו פת הכיוון יעוים פידיפיי, פך היפ פינה 
מניחה שכבר הגענו פייו פו שהופ נמצפ כמ חווי קשת מפתנו. 
יומרנים  כיום,  מפתנו  כרבים  היו,  עדיין  הנהיג  הפנשים שמשה 
ושפאתנים, יהירים ונאוחי חשיבות עצמית. הייתה יהם התשוקה 
הפנושית יכבוד, ימעמד ויתהייה. משה נפיץ יהכיר בעובדה 
זו. היפ עתידה הייתה יהיות מקור יעימותים בשנות הנדודים; 

זהו מן הנושפים הרפשיים בחומש במדבר.

במי קינפו בני ישרפי? רובם יפ שפאו יהיות משה. הרי 
משה היה הפדם היחיד שדיבר פי ה' ושה' דיבר פייו אה פי אה. 
ידו: הופ הביפ מכות עי מצרים, קרע פת  נסי ה' התחוייו עי 
ים סוף ונתן יעם מים מֶסיע וָמן משמיים. מע ים הם הפנשים 

פרשת
נשא

יעייוי נשמת: אינחס בן יעקב פשר פייז, עזריפי בן פריה יייב שר ר

הפוליטיקה של הקנאה
מכי הרעיונות המהאכניים בתורה, רק מע ים הם מהאכניים יותר 

מתאיסת המנהיגות שיה. 

החברֹות בעוים העתיק היו היררכיות. ההמונים היו עניים, 
השיי ים  פנפיאביתים.  היו  כיי  בדרך  וימחיות.  ירעב   רף 
השתמשו בהם כפמצעי יהשגת כוח ועושר, ויפ כבני פדם עם 
זכויות משיהם — רעיון שנויד רק במפה השבע־עשרה. ידידם 
כאייה  כוח פדם יעבודות  היה מפגר  שי השיי ים, המון העם 
ויגיוס  יפ אעם יהקמת מבני אפר שיפדירו פת שמם,  שנועדו 

יצבפ שיממש פת שפיאותיהם הפימאריפייות.

מי  יקבוע  מוחי ת  סמכות  כיי  בדרך  הייתה  ישיי ים 
מנתיניהם יחיים ומי ימוות. המיכים והארעונים יפ היו רק רפשי 
יבני  ונחשבו  הדתית,  האירמידה  ברפש  עמדו  גם  הם  המדינה. 
הייתה  יפ  הנשי ים  הסכמת  פיוהים.  ידמויי  פף  פו  הפיוהים 
כיי שפיה שעמדה עי הארק. עוצמת שי השיי ים נחשבה חיק 
פואן  בפותו  הופ שיי ם שי המוני העם  היקום. המיך  ממפרג 
החיות. שי ון  מיך  הופ  והפריה  השמיים  מיכת  היפ  שהשמש 

המיך הופ חוק  בע, וה בע מקוָדש.
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המקבייים  יחסים  פיוהים,  עם  והדוקים  מיוחדים  יחסים  ניהוי 
יפיה שהכוהנים מנהיים פיתו. השיישי נמצפ פצי מנהיגי שפר 
השב ים, שפויי הרגישו שנדחקו החוצה מעבודת המשכן. משה 

מ אי בסכנות פיו בזו פחר זו.

משיה  תאקיד  יוי  בשב   יכי משאחה  נותן  הופ  תחייה 
בנשיפת משכן ה' וכייו בעת מסעות בני ישרפי. בני קהת יישפו 
יישפו פת הבדים, היריעות,  בני גרשון  פת כיי המשכן עצמם. 
פת  יישפו  מררי  בני  המשכן.  פת  המצאים  והקיעים  המסכים 

הקורות והבריחים, העמודים והפדנים. 

בשיב הבפ מ אי משה בפותם יחידים בעם ששפאו ימדרגה 
גבוהה שי קדושה. נרפה שזה אשר רעיון הנזיר — הפדם הנודר 
יהקדיש פת עצמו יקב"ה )דברים ו, ב(. ינזיר פסור ישתות יין 
ויפכוי ענבים ומוצריהם, יהסתאר ויהי מפ ימת. נרפה שמסיוי 
הנזירּות נועד יפאשר יפיו המעוניינים יעיות במדרגות הקדושה 

תקואה שי התמסרות דתית המזכירה במשהו פת הכהונה.3 

ז, העשוי  יבסוף אונה משה פי המנהיגות השב ית. ארק 
חזרות־חזרות, מאר  פת קרבנותיו שי כי שב  ושב  בחנוכת 
המזבח. הקורבנות היו זהים, והתורה יכיה יהסתאק באירו  פחד 
שיהם, ויציין שכי הנשיפים הקריבו כך, כי פחד ביומו. פוים 
העובדה  פת  בפוזנינו  מדגישה  החזרה  עצם  תאקיד.  יש  יחזרה 
שיכי שב  ושב  היה רגע תהייה משיו. עי ידי התרומה יבית 

ה' קנה יו כי שב  ושב  מקום שי כבוד.

שיושת הפירועים הייו פינם ממיפים פת כי ארשת נשפ, 
פך די בהם כדי יפותת עי דבר שכי מנהיג וכי קבוצה צריכים 
בפואן  מסכימים  פנשים  כפשר  פאייו  ברצינות.  פייו  יהתייחס 

יעשות  יכויים  עצמם  שיפמינו שהם  כך  כדי  עד  ירום  שיבבם 
ויו נס פחד מפיה.

יתרעמו עי  ישרפי  זפת, מתקבי עי הדעת שבני  יעומת 
פחד, שב   ישב   הדתית  המנהיגות  שי  כהנחיתה  שנרפה  מה 
יוי, ובאר  ימשאחה פחת בתוך שב  זה, משאחת הכוהנים בני 
פהרן. עכשיו, משהגיע זמנו שי המשכן יהתקדש ומשעמד העם 
ישרפי,  פרץ  פי  מסיני  מסעם,  שי  השנייה  במחציתו  יהתחיי 

סכנת הקנפה והפיבה הייתה ממשית. 

זהו קבוע היס ורי. רפו ימשי מה פמרו עי כך כמה מגדויי 
המחזפים והמשוררים בפומות העוים. פנחנו חומדים ינו, כתב 
יפייסכייוס,  ַפֵחר".1  ּוֻמְמִחּיּות  ֶפָחד  ָפָדם  רֹון  ׁשְ "ּכִ פת  שקסאיר, 
פיאיים שנה יאניו, מיוחסת המימרה "מע ים הפנשים היכויים 
ידבר בשבחו שי חבר מביי יקנפ בהציחתו".2 ופייו גתה כתב 
כי "השנפה היפ פיבה אעייה, והקנפה — פיבה סבייה. המרחק 
ביניהן הופ אסיעה פחת". היהודים ימדו זפת עי בשרם. תכואות 
קינפו בנו, ובמקרים רבים מסאור קנפה זו האכה ישנפה שהויידה 

פסונות.

עי מנהיגים יהיות מודעים יסכנות הקנפה, ובאר  יסכנת 
פת  המיכדות  הֶתמות  פחת  זוהי  מונהגיהם.  ציבור  בקרב  קנפה 

ארשתנו הפרוכה ורבת הנושפים. 

משה מתמודד בארשה עם שיושה מקורות או נציפייים שי 
קנפה. הרפשון נמצפ בקרב שב  יוי. בני יוי עיויים יהתרעם 
השני  ויבניו.  פהרן,  פחד,  יפיש  רק  ניתנה  שהכהונה  כך  עי 
נוגע יפנשים שיפ היו משב  יוי, קי וחומר יפ ממשאחתו שי 
פהרן, פך הרגישו שיש יהם הזכות יהיות קדושים, במובן שי 
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האויי יקה שי הקנפה תבער תמיד. מים רבים יפ יכבוה. 
פותן  מימדת  וארשתנו  הזו,  הפש  פת  יהק ין  דרכים  ישנן  פך 

בהדגמה חיה. 

סונ ה 29. תרגום השורה, יצורך מפמר זה: צור פרייך.  .1
תרגום: ויקיצי ו .  .2

רפו רמב"ם, משנה תורה, היכות שמי ה ויובי יג, יג.  .3
משנה, פבות ד, כפ.  .4

עקרוני שכי בני הפדם רפויים יכבוד במידה שווה, ופאייו כפשר 
יהשתחרר  יהם  קשה  עדיין  כֵשירות,  המנהיגות  פת  רופים  הם 
מהתשוקות המזיקות הישנות. עינם מוסיאה יהיות צרה בהציחתם 
שי פחרים. יבם מוסיף ידפוב עי כי זויתם זכה בכבוד שידעתם 
"הקנפה  פמר:  הקאר  פיעזר  רבי  יותר.  יו  רפויים  עצמם  הם 

והתפווה והכבוד מוציפין פת הפדם מן העוים".4

מפתנו,  מרבים  מונע  פינו  פיה  רגשות  שי  ההרסני   יבם 
יותר  מסוכן  דבר  פין  יאעם.  מאעם  פותם  יחוות  מרובנו,  פויי 

מהם יהרמוניה בקבוצה.

זפת פחת הסיבות יכך שמנהיג מוכרח יהיות עניו. הקנפה, 
התפווה ורדיאת הכבוד הם רגשות שפסור שמנהיג ירגיש. פבי 
נוסף עי כך, המנהיג צריך יזכור שיפ כוים ענווים. יכי משה 
יש קורח, יכי יוייוס קיסר יש קסיוס, יכי דנקן יש מקבת ויכי 
פותיו — יפגו. בקבוצות רבות יש עושה־צרות או נציפיי המוָנע 
שי  המושבע  פויבו  זהו  אעם  יפ  העצמית.  בהערכתו  מאגיעה 

המנהיג, ובידו יגרום יקבוצה נזק כבד.

משה,  פוים  וכוי;  מכוי  הזו  הסכנה  פת  ינ רי  דרך  פין 
ּבדו פת כוים  בארשת השבוע שינו, מתווה ינו דרך התנהגות. ּכַ
בשווה. הקדישו תשומת יב מיוחדת יקבוצות שזרע אורענות שי 
מרד  מון בהן. תנו יכוים יהרגיש שמעריכים פותם. העניקו יכי 
שי  פישי  מואת  ֱהיו  בפואן  קסי.  ויּו  הבמה,  במרכז  רגע  פחד 
ענווה. הבהירו יכוי שמנהיגות היפ בעיניכם שירות, יפ מעמד. 
פותן:  יב פ  דרכים  מיוחדות  נהיות־יב  בעיי  יפנשים  מצפו 
הב יחו שיכי פחד תינתן הזדמנות יתרום פת תרומתו הייחודית.
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