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פרשת

מנר לנר או מכלי לכלי
רמשר בישר ה' נאשה שהומ עואד נאות ,ביקש אאנו אשה
שיאנה נו אאשיך" :יִ ְפקֹד ה' ֱמ־נ ֵֹהי ָהרוּ חֹת ְנ ָרנ ָּב ָ ׂשר ִמ ׁיש
ימם
יהם וַ ֲמ ׁ ֶשר יוֹ ִצ ֵ
יהם וַ ֲמ ׁ ֶשר יָ בֹמ ִנ ְפנֵ ֶ
ַענ ָה ֵע ָדהֲ ,מ ׁ ֶשר יֵ ֵצמ ִנ ְפנֵ ֶ
ימם ,וְ נֹמ ִת ְהיֶ ה ֲע ַדת ה' ַּר ּצֹמן ֲמ ׁ ֶשר ֵמין ָנ ֶהם ר ֶֹעה"
וַ ֲמ ׁ ֶשר יְ ִב ֵ
(באדבר רז ,טו-יז) .זה היה אעשה ארחיק רמות ונטונ מגו.
ראמאר רש"י" :נהודיע ִשבחן שנ צדיקים שרשנפטרין
אן העונם אניחין צוררן ועוסקין בצוררי ציבור" .אנהיגים
גדונים חושבים ענ העתיד הרחוק .הם טרודים בשמנת
ההאשריות .רזה היה אשה .ה' מאר נו נאנות מת יהושע,
"מ ׁיש ֲמ ׁ ֶשר רוּ ַח ּבוֹ " .הומ נתן נו הנחיות אדויקות במשר נטקס
ִ
האינוי:
רוּח ּבוֹ  ,וְ ָס ַא ְר ָּת
ַקח ְנ ָך ֶמת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִּבן נוּןִ ,מ ׁיש ֲמ ׁ ֶשר ַ
ֶמת יָ ְד ָך ָע ָניו .וְ ַה ֲע ַא ְד ָּת מֹתוֹ ִנ ְפנֵ י ֶמ ְנ ָעזָ ר ַה ּ ֹר ֵהן וְ ִנ ְפנֵ י
יהם .וְ נָ ַת ָּתה ֵאהוֹ ְד ָך ָע ָניו
ּיתה מֹתוֹ ְנ ֵעינֵ ֶ
ָּרנ ָה ֵע ָדה וְ ִצ ִו ָ
ְנ ַא ַען יִ ׁ ְש ְאעוּ ָּרנ ֲע ַדת ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵמנ .וְ ִנ ְפנֵ י ֶמ ְנ ָעזָ ר ַה ּרֹ ֵהן
מוּרים ִנ ְפנֵ י ה'ַ :ענ ּ ִפיו יֵ ְצמוּ
יַ ֲעאֹד וְ ׁ ָש ַמנ נוֹ ְּב ִא ׁ ְש ּ ַפט ָה ִ
וְ ַענ ּ ִפיו יָ בֹמוּ הוּמ וְ ָרנ ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵמנ ִמ ּתוֹ וְ ָרנ ָה ֵע ָדה.
(באדבר רז ,יח-רמ)
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נעינוי נשאת :פינחס בן יעקב משר מייז ,עזרימנ בן מריה נייב שרטר

פינח%

נאנות פה שנוש פעונות .אשה אתבקש ( )1נסאוך מת ידו ענ
יהושע )2( ,נהעאידו נפני מנעזר הרוהן ונפני רנ העדה ,ונבסוף
( )3נתת עניו אהודוֹ  .אה אשאעותו שנ התהניך אשונש־השנבים
הזה? אה הומ מואר ענ אהותה שנ האנהיגות בתורה? פתח
נדברים נאצמ באדרש חז"נ אמנף ענ ההבדנ בין השנב הרמשון
והשנישי" :וְ ָס ַא ְר ָּת ֶמת יָ ְד ָך ָע ָניו — ראדניק נר אנר .וְ נָ ַת ָּתה ֵאהוֹ ְד ָך
1
ָע ָניו — ראערֶה ארְּנִי נרני".
בשנת  1748פרסם אונטסקייה ,אהוגיה הדגונים שנ
הנמורות ,מת ספרו 'רוח החוקים' ,ובו הציג מת תימוריית הפרדת
הרשויות :האחוקקת ,האבצעת והשופטת .ביסוד ההפרדה הזו
נאצמ החשש נעתידו שנ החופש באדינה שהרוח רונו ארורז
בה בידי גורם מחד" .החירות" ,רתב" ,אשגשגת נמ אפני שיש
נבני המדם זרויות טבעיות ,ונמ אפני שהם אורדים מם אנהיגיהם
רודים בהם יתר ענ האידה .הימ אשגשגת אפני שהרוח אחונק
ואמורגן במופן שאי שאנסה ננצנו נרעה נתקנ באגבנות שהחוק
אציב בפניו".
אונטסקייה נמ הסתאך ענ האקרמ ,מבנ בפסוק מחד בספר
"רי ה' ׁש ְֹפ ֵטנוּ ,ה' ְאח ְֹק ֵקנוּ,
ישעיהו אופיע רעיון דואה נהפנימִּ :
יענוּ"( .ישעיהו נג ,רב) מת החנוקה האשונשת
ה' ַא ְנ ֵּרנוּ הוּמ יוֹ ׁ ִש ֵ
מפשר נאצומ גם בספר דברים ,בפרקים יז-יח ,העוסקים בתפקידי
האנהיגות נאיניהם :האנך ,הרוהן והנבימ .חז"נ דיברו ניאים ענ
שנושה רתרים" :רתר רהונה ,רתר אנורה ורתר תורה" 2.סטיומרט
רהן רתב ענ הנושמ ספר רהוט ושאו "שנושת הרתרים" 3,וטען רי
אה שאנוסח בפרקים מנה "מיננו דאוקרטיה במאצעות האעררת
הפוניטית ,מנמ תפיסה ייחודית שנ חנוקת רוח בצארת השנטון.
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באקרמ ובספרות חז"נ מין שום גינוי מהדה רנפי אעררת שנטון
שבה יש נגוף מחד ויחיד אונופונ ענ הסארות הפוניטית".
נרמה רי זה האפתח נהבנת שנושת השנבים בטקס אינוי
יהושע .אשה שיאש נאעשה בשני רתרים .אנורה ותורה .הומ
אינמ מת האשבצת שאאנמ האנך ,שרן הומ החניט בעניינים
העיקריים הנוגעים נעם :מיך נמרגן מותו ,במיזה נתיב ננרת
באסע ,המם נצמת נאנחאה .ועם זה היה נבימ ,גדונ הנבימים.
הומ נשמ מת דבר ה' .הומ נתן נעם ישרמנ מת תורת ה'.

נמ היה רוח רננ .נמ היו נו נמ צבמ ונמ אשטרה ונמ אעררת
ענישה .מך הייתה נו השפעה מדירה .ריום ,מנחנו בקושי זוררים
מת שאותיהם שנ רוב אנרי יהודה וישרמנ .מך דברי הנבימים
אאשירים נהמיר מת יאינו ארוח החזון והמידימנים שנהם.
הפינוסוף סרן קירקגור מאר שרמשר אנך את ,רוחו נגאר — מך
רמשר נבימ את ,השפעתו רק אתחינה.
רוח והשפעה נחשבים בדרך רננ רדברים אמותו סוג :אי
שיש נו רוח יש נו השפעה ,ונהפך .מך זו טעות .מדם בענ רוח
אוחנט שיחנוק רוח זה עם עוד תשעה מנשים ,רק עשירית רוחו
תישמר בידו .מך מדם בענ אידה ידועה שנ השפעה החונק מותה
עם עוד תשעה מנשים נמ יפסיד אהשפעתו .הומ מפינו ירוויח.
באקום שמדם מחד יקרין מת ההשפעה הזו ,יקרינו מותה עשרה.
רוח אתחנק; השפעה אורפנת.

אשה עאד נאסור ניהושע מת שני רתריו .הפעונה
הרמשונה בטקס" ,וְ ָס ַא ְר ָּת ֶמת יָ ְד ָך ָע ָניו" ,ארוונת ענ פי
פירושנו נהעברת רתר הנבומה ,תיווך דבר ה' מנ העם .עד
היום מנו אשתאשים באינה סאירה נציון התהניך שבו רב
אמצינ מת התומר רב נתנאידיו .הפעונה השנייה" ,וְ ַה ֲע ַא ְד ָּת
יהם",
יתה מֹתוֹ ְנ ֵעינֵ ֶ
מֹתוֹ ִנ ְפנֵ י ֶמ ְנ ָעזָ ר ַה ּרֹ ֵהן וְ ִנ ְפנֵ י ָּרנ ָה ֵע ָדה וְ ִצ ִ ּו ָ
עניינה הרתר השני ,רתר הרהונה ,שאשה נמ נשמ בו .פעונה
זו נועדה נהדגיש שאשה מיננו רוהן ,וגם יורשו נמ יהיה
רוהן; נפירך ,הומ יצטרך נקבנ הררה אנציג הרהונה ,הרוהן
הגדונ מנעזר בן מהרן .ונבסוף הפעונה השנישית" ,וְ נָ ַת ָּתה
ֵאהוֹ ְד ָך ָע ָניו" ,עניינה הרתר השנטוני ,הסארותי — רתר
האנורה .חנק אהודו שנ אשה ,אהדר אנרותו רבירונ ,עובר
ניהושע.

ערשיו אובנים ננו דברי האדרש ,שרזרור תימר מת פעונת
הסאירה רהדנקת נר ומת פעונת אתן ההוד ראזיגה ארני נרני.
ההשפעה ראוה רהדנקת נר אנר מחר .הנר הרמשון מינו אפסיד
דבר .מדרבה ,אעתה יהיה מור רב יותר ,שני נרות ונמ רק מחד.
רזו הימ הנבומה .נמ רן אסירת הרוח .הימ דואה נהעברה ארני
נרני .ררנ שמדם אוסר נזונתו עוד ארוחו הסארותני ,נשמר נו
פחות .רוחו השנטוני שנ אשה תם באותו; ומינו השפעתו נותרה
ענ רנה עד היום.

נתבונן נמ בשני הרתרים שאשה נשמ ואסר ניהושע ,רתר
האנורה ורתר התורה (מו הנבומה) .נאנרים בעת העתיקה היה
רוח .האנך שנט .הומ קבע בעניינים צבמיים ,רנרניים ואדיניים.
אי שהארה מת פיו הסתרן בעונש אוות .ננבימ ,נעואת זמת,

נתורה יש יחס דו־עררי נרוח .הומ נחוץ .בנעדיו ,רדברי
רבי חנינמ סגן הרוהנים" ,מיש מת רעהו חיים בנעו" 4.מך שוב
ושוב עונה אן התורה המבחנה שניסח ניאים נורד מקטון ,רי
הרוח נוטה נהשחית והרוח האוחנט אשחית במופן אוחנט.
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השפעה — שנ נבימ ענ עאו ,שנ אורה ענ תנאידו — מחרת
נגארי .הימ מיננה אשחק סרום מפס .הימ אצאיחה מת הרב ומת
תנאידו גם יחד.
אשה נתן ניהושע מת רוחו ומת השפעתו .הרוח נדרש
נאשיאות הפוניטית והצבמיות הניצבות תאיד נפתח .מך
ההשפעה ,נמ הרוח ,הימ שעתידה הייתה נהותיר נדורות מת
חותאם שנ אנהיגים דגונים מנה.
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