
 

 

תשע"ז - פנחספרשת 

 המושחת במידותיו אינו יכול להתעטר בתואר קנאי
 בקנאו ישראל בני מעל חמתי את השיב הכהן אהרן בן אלעזר בן "פינחס

     י"א(. כ"ה, )במדברבקנאתי",  ישראל בני את כליתי ולא בתוכם קנאתי את
 אבי שפיטם זה פוטי בן הראיתם, אותו מבזים השבטים שהיו ופירש"י "לפי

 ויחסו הכתוב בא לפיכך, מישראל שבט נשיא והרג זרה לעבודה עגלים אמו
       אהרן", ע"כ. אחר

שהשבטים טענו שפנחס לא פעל מחמת ונראה בביאור עומק הדברים, 
קנאות לכבוד השי"ת אלא מחמת מידות רעות ששמח על ההזדמנות 

"שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה", שנפלה לו לרצוח, וזהו מה שאמרו 
 וא"כ יתרו,שהוא נכדו של בלתי טהור והיינו שמקורו ושורשו של פנחס 
אינו נו שפיטם עגלים לעבודה זרה, וקהוא נולד עם המידות רעות של ז

בת הקב"ה שהוא מיוחס 'קנאי' אלא מושחת', וכנגד טענה זו באה תשו
מה שהרג את זמרי אי"ז א"כ רודף שלום, והיה אוהב שלום ולאהרן הכהן ש

ממידות רעות והשחתה אלא אדרבה מחמת מידת השלום שהיה טבוע בו, 
שרצה להשכין שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, ולכן בירכו הקב"ה 

 ואמר "הנני נותן לו את בריתי שלום".במידה כנגד מידה במידת השלום, 

 משפחתו העוברים בירושהבאיזו דרך יוכל האדם למחוק את פגמי 
של פנחס נראה כאן דבר נפלא, שאע"פ שבאמת זקנו בדבר כשנתבונן ול

העיד עליו הקב"ה שהוא שהרי פיטם עגלים לעבודה זרה, מ"מ  -היה פגום 
ויש להבין מהו באמת נקי לגמרי ולא נשאר אצלו רושם מהפגם של זקנו, 

 ואיך נטהר פנחס מהפגם שהיה במשפחתו. -סוד הדבר 
 ,מפי רבינו החזון איש זצ"לעתי פעם עפי"מ ששמ בביאור העניין,ונראה 

מופלג בתורה  בחור בעל תשובה שהיה שלעל שידוך שאלתי אותו בשעה ש
היות שהיה  בחורהשידוך עם ה צד הכלה חששו לגמור אתשוביראת שמים, 

שמלבנת שהתורה היא כמו אש , השיב רבינו החזו"א זצ"לבן הנדה, ו
, ולכן כל רושם פגם שנדבק בו מאבותיו ומטהרת את כל הפגמים ומעבירה
ולפי"ז מבואר      . אין מקום לחשוש אם הבחור שקוע בלימוד התורה

כפשוטו איך נמחק אצל פנחס הפגם של זקנו, כי על ידי לימוד התורה של 
רה שהתו ,ר זכר לפגם שנולד עמו מזקנופנחס, נמחקו כל הפגמים ולא נשא

 מלבנת ומטהרת את האדם כמו אש שבכוחו למחוק כל רושם פגם.

 שאינם משתתפים במלחמות נגד הפושעיםשני כיתות אנשים 
הו ההדגשה שהדגישה יש להבין מ   )כ"ה, י"א(., "בקנאו את קנאתי בתוכם"

ה ש"בועל ארמית ההלכש, פירש בזה מרן הגרי"ז זצ"לו         תורה "בתוכם".
נאמרה רק בפרהסיה, אבל בצנעא אין היתר לקנאים  קנאים פוגעים בו"

בתוך בני  –לפגוע, ולכן הדגיש הכתוב שפנחס קינא קנאת ה' "בתוכם" 
       ישראל בפרהסיה, ולכן הותר לפנחס לפגוע בו.

להורות  הדגישה "בתוכם" התורהש, ביאר באופן אחראמנם ב'ספורנו' כאן 
שהציבור ישתקו  כדי - שפנחס קינא קנאת ה' דווקא בפרהסיה ולא בצנעא

ו מתחילה ולא מיחו ובזה יכופר להם על ששתקפנחס,  ולא ימחו כנגד
 ד.", עכבזמרי

ישנם שני סוגי אנשים אשר אינם משתתפים נראה, דהנה  וביאור דבריו
מוטב שלדעתם  -במלחמות נגד הפושעים, יש שאינם משתתפים 'בשיטה' 

ויש אנשים לעשות כרצונם, נתערב לפושעים בחייהם ונניח להם שלא 
ת ייבחן ובזאשאין זה 'שיטה' אצלם, אלא שלדעתם אינם מסוגלים למחות, 

 הוא רואה אחריםכאשר  הנהגתועל פי  -האדם לדעת מאיזה כת הוא 
אם הוא מוחה כנגדם וצועק שלא ששמוחים ומקנאים קנאת ה' צבקות, 

בשיטה מאותם הסבורים מוכיח על עצמו שהוא  ימחו בפושעים, הרי הוא
]שהרי כנגד הקנאים יש לו כח למחות, ודווקא כנגד שאין לנו למחות בפושעים, 

אבל אם הוא שותק לקנאים המקנאים קנאת ה', הפושעים הוא נמנע מלמחות[, 
אות הוא שהוא שמח שישנם קנאים שמקנאים קנאת ה' צבקות, וכל מה 

 ין זה אלא מפני שאין לו את הכוחות לזה.שהוא עצמו אינו נלחם א
שכאשר עם ישראל שתקו לפנחס ולא מיחו  -זהו עומק דברי הספורנו ו

שמה שלא מיחו עד כנגדו כשיצא לקנאות קנאת ה' צבקות, הם הוכיחו 
עתה בזמרי, אין זה משום שבשיטה הם נוקטים שמוטב שלא למחות 

כשם שלא מיחו בזמרי, כך גם לא ]שהרי בפושעים, אלא רק שאין בכוחם למחות, 

לכל  הכפרבאה כו ,ר מעליהם חרון אף ה'ואז הוס [,מיחו בפנחס שלחם בזמרי
           בני ישראל. 

במלחמת ה' מידי שבת וידידי הרה"צ רבי עמרם בלוי זצ"ל, אשר מסר נפשו  
]ובעיני ראיתי כמה פעמים איך שהוא ז"ל מיחה בשבתו כנגד חילולי שבת קודש, 

כנגד מכירת כרטיסים בשבת, ואף שהיכו אותו מכות נמרצות הוא המשיך במחאתו ולא 
על  התלונן פעם לפני מרן הגרי"ז זצ"ל הפריע להם מלחלל שבת קודש[,נמנע מל

ואילו היו כבוד השבת, מען בהפגנות לעמו משתתפים שרק קומץ קטן 
"דייך באים אנשים רבים היה אפשר לפעול יותר, והשיב לו מרן הגרי"ז זצ"ל 

 שאין נמצאים כאלו שיצאו למחות נגדך ונגד הקנאות שלך",רבי עמרם 
שעצם הדבר שאחרים אינם מוחים כנגד  דברי הספורנו כאןאה לו את והר

המעשה מספרים  ויש] שאינם מוחים.כפרה על אותם  וזה, הקנאי שמוחה
 .[ע"זי מסאטמאר "דברי יואל"ק בעל ה"הגההזה עם 

 אין להתפשר על דיני התורה גם לא כדי ללחום מלחמת ה'
    )כ"ה, י"א(."בקנאו את קנאתי בתוכם", 

כל המעשה עם זמרי תמוה מאוד, שהרי זמרי היה נשיא בישראל, ואיך 
דבר שאפילו פושעי ישראל  -ל כך עד שבעל ארמית בפרהסיה התקלקל כ

ופירש בזה הג"ר יוסף חיים זוננפלד, שזמרי לא עשה כן        אינם עושים.
מתוך תאווה שפלה אלא מתוך 'שיטה' ומחשבה שבאופן זה הוא ישקיט את 

 -בשני עניינים חרון אף ה' מישראל, כי בנות מואב הרי הכשילו את ישראל 
היו בנות מואב מבקשות תחילה מבואר בחז"ל שובזנות,  והןבעבודה זרה הן 

מישראל שיפערו עצמם לפעור ויעבדו עבודה זרה, ואם ניאות להם 
וביקש זימרי לעשות , ודה זרה, אז היו נשמעות לו לזנותהישראל לעבוד עב

תיקון גדול שעם ישראל יעברו רק על עריות ולא על עבודה זרה, ולכן לקח 
]וכמפורש בפסוק שהייתה מזרע המלוכה  -פרהסיה את המדינית כזבי בת צור ב

וחטא עמה בזנות בלא להיכנע לבקשתה לעבוד עבודה [, ""ראש בית אב במדין הוא
זרה לפעור, וחשב שבדרך זו ילמדו ממנו כל ישראל לעבור לכל הפחות רק 

א "לעיני כל ]וזהו הטעם שזמרי לקח אותה דווקעל עריות ולא על עבודה זרה, 
כי מטרתו הייתה שכולם יראו אותו וילמדו ממנו להיות תקיפים ולא  -ישראל" 

 להיכנע לבקשת בנות מואב לעבוד עבודה זרה[.
ובזה ביאר הגרי"ח זוננפלד זצ"ל מה שאמרו חז"ל "עושים מעשה זמרי 

הרי ש ,ומבקשים שכר כפנחס", והכוונה שזמרי עצמו היה סבור שהוא קנאי
אף שהוא  -לחם נגד עבודה זרה, ולפי דבריו היה מגיע לו שכר כפנחס הוא נ

, אבל האמת היה להפך לא עשה כן אלא לשם שמים שהרי היה בועל ארמית
אין כי יצא חרון אף ה' לכלות את כל בית ישראל, מחמת מעשה זמרי ש –

אנו רשאים לחתוך חתיכות מהתורה רח"ל כדי להשיג קיום של התורה 
 בועל ארמית ולא כקנאי., ולכן זמרי נהרג ונידון כבמקומות אחרים

שים בדמות קנאים , ואנשים מתלבודבדור האחרון פשה הנגע מא ,ולצערינו
ביזוי כמו עוברים על עבירות חמורות , ואף כדי לנהל מלחמות שונות

ר "]ובעוה, מלחמותםלמען  תלמידי חכמים ולשון הרע ומחלוקת וכיוצ"ב
 [,כביכול 'קנאיםק בקבוצה קטנה המכונים '"פשה הנגע מאוד בפרט בירושלים עיה

התואר הראוי להם נהנים הם לקבל את התואר 'קנאים' בשעה שבאמת ו
)סנהדרין ה ת"ח הוא אפיקורס וכמבואר בגמ' שהרי המבז הוא 'אפיקורסים',

כיוצא בהם נאמר "עושה מעשה זמרי ומבקש שכר על ועליהם ו צ"ט ע"ב(,
כי גם זמרי היה כמותם שעבר עבירות חמורות והיה סבור שהוא כפנחס", 

 .אך לבסוף נתבדה ונזכר שמו לדיראון עולםקנאי ועוד יקבל שכר כפנחס, 

 גודל כוחו של היחיד
 )כ"ה, י"א(. ,כיליתי את בני ישראל בקנאתי" ולא"

היה הקב"ה מכלה לגמרי  ,שלולא קנאותו של פנחסמבואר בלשון הפסוק 
שיכול להציל  - יחידו של חואת בני ישראל, ויש ללמוד מזה כמה גדול כ

יכול לזלזל בערך מעשיו אדם אין הלעולם ואת העולם כולו במעשיו, 
, שהרי מחשבה שאין בזה תועלת פעולה טובה מתוךאיזה להימנע מו

 לפעמים בפעולה אחת מציל האדם את כל בית ישראל מכליה ממש.

 לשמור על שלמות התורה ולא להתפשר למען השלום
ו' קטיעא, בתיבת שלום נכתבה        )כ"ה, י"ב(., "הנני נותן לו את בריתי שלום"

מלשון שלמות,  –שתיבת "שלום" בלא אות ו' משמע "שלם" ורמז יש בדבר, 
שכאשר באים לעשות "שלום" יש להקפיד לשמור גם על "שלם" להורות ו
ולא נתפשר ח"ו כחוט השערה לוותר  בשלמותהוהיינו שהתורה תישמר  -

, שהתורה איננה בבעלותנו, ואין לנו שלוםעל איזה הלכה או מנהג לצורך 
 תר.ולו הקטן ביו –ותר על שום פרט בתורהרשות לו

 שבת כקנאות רק אם נעשית באמת לשם שמיםקנאות נח
יש לתמוה למה הפרידה      )כ"ה, י"ב(.", לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום"

שנכתבה בסוף פרשת בלק, לשכרו של פנחס  -תורה בין קנאותו של פנחס 
בהפסק של פרשה חדשה, והרי מאחר שמעשה  -שנכתבה בפרשת פנחס 

 שליט"אהרב מורי בנק איש החסד נתרם על ידידינו 
 נלב"ע י"ט תמוז ז"ל הלויבן יהודה לייב  אליהווי נשמת אביו לעיל

 יעמוד לו להצלחה בכל הענייניםהרבים  זכות זיכוי
 



היה ראוי לכתוב את שניהם לכאורה פנחס ושכרו זהו עניין אחד, א"כ 
      באותה פרשה בלא הפסק.

רמז יש בדבר ופירש בזה כ"ק האדמו"ר מבאיאן רבי מרדכי שלמה זצ"ל, ש
, כיון שאי אפשר לדעת אם כוונתו לאחר מעשיו שכר לקנאי מידשלא לתת 

ואז אין  -או שמא נתערבו בו גם מידות רעות  ,יםהייתה טהורה לשם שמ
ולכן יש להמתין , אלא מעשה השחתה בעלמא זה בגדר מעשה קנאות כלל

וא מקבל זמן מה, ואם רואים שבכל מעשיו הוא נוהג תמיד לשם שמים, אז ה
כיון שמסתמא גם בקנאותו פעל לשם שמים,  ,שכרו למפרע גם על הקנאות

כדי ליתן ריווח זמן לקנאי בין  בין מלחמת פנחס לשכרוולכן הפסיקה תורה 
וזהו כלל גדול בקנאות, שכל עיקר הקנאות תלויה      מעשיו לשכרו.
ובקנאות אין מושג של 'קנאי שלא לשמה', אלא מי שפועל  במחשבת הלב,

השחתה, מתוך כאב על חילול ה' הוא נחשב לקנאי, אבל מי שפועל מתוך 
 אלא בשם מושחת.לא בשם קנאי יכונה 

הגר"ח מבריסק זצ"ל עפ"י משל, דהנה גם החתול וגם הבעל  ויפה ביאר בזה
ידם, אבל חילוק גדול יש ביניהם, הבית רודפים אחר עכברים כדי להשמ

הבעל הבית מעדיף שלא יבואו עכברים לביתו, וכל מלאכת רדיפת 
ומו שמאחר שנכנסו העכברים לתח -העכברים אצלו הוא בגדר 'בדיעבד' 

בר כדי שיוכל החתול ממתין לרגע שיבוא עכהוא מוכרח לגרשם, אבל 
ים הרודפים הוא גם בקנאות, ישנם קנאים מזויפ כךלרדוף אחריו ולאכלו, ו

אחר הרשעים כמו החתול, ששמחים הם על ההזדמנות שנפלה להם לרדוף 
ולמחות ולבטל רשעים, אבל הקנאי האמתי לכבוד ה', הרי הוא מעדיף 
שהרשעים לא יחללו את כבוד ה' ולא יצטרך ללחום כנגדם, אלא שלמעשה 
מאחר שהרשעים מחללים שם שמים, הרי הוא מוכרח להוציא כלי מלחמתו 

רדוף את הרשעים כדי להשכין שלום ביננו לאבינו שבשמים, אבל עיקר ול
 מלחמתו הוא כדי לעשות רצון ה' ולא כדי "לאכול" וליהנות מהרדיפה.

 מידת הקנאות כרוכה יחד עם אהבת ישראל
  כ"ה, י"ג(.ישראל", ) בני על ויכפר לאלוהיו קנא אשר "תחת

מידת  -האחת שון הפסוק משמע שבפנחס נתאחדו שני תכונות, מל 
וכמו שנאמר "תחת אשר קינא לאלוקיו", והמידה השנייה "ויכפר  הקנאות

שמחמת אהבתו לישראל – אהבת עם ישראלעל בני ישראל", שעניינה הוא 
קשורות זו בזו,  ששני מידות אלונראה .   ודאג להסיר מהם את המגיפה

שמידת אהבת ישראל מעידה על אמיתת הקנאות ומקורה אם היא באה 
מתוך אהבת ישראל או מתוך מידות רעות, שאם הקנאי הוא אוהב ישראל, 
הרי זה הוכחה שקנאותו ומלחמתו במתפשרים אינה באה ממידות רעות 
והשחתה, אלא אדרבה מרוב אהבתו לישראל הוא רוצה להשכין שלום בין 
ישראל לקב"ה ולהסיר חרון אף ה' מישראל, אבל אם אינו אוהב ישראל, הרי 
זה הוכחה שגם בשעה שבא לקנא קנאת ה', אין זה אלא "קנאי מזויף", 
שמלחמתו במתפשרים וברשעים היא רק כדי לתת פורקן ליצריו הרעים 

 להילחם באחרים.

 הייחוס מחייב את האדם
מדיינית זמרי בן סלוא נשיא בית "ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את ה

    )כ"ה י"ד(.אב לשמעוני" 

     ופירש"י "במקום שייחס את הצדיק לשבח, ייחס את הרשע לגנאי".
וביאור הדבר הוא, שכמו שאבותיו הקדושים של פנחס הם שבח עבורו, כן 

אף שבא ממשפחה מיוחסת ש -גם אבותיו של זמרי הם גנאי עבורו 
ל"בעל ייחוס" רבתא ומכאן מודעה   .הידרדר ונעשה רשע גדול ובה, מ"מוחש

והייחוס אינו עומד רק לזכות האדם, אלא הכל שהייחוס מחייב את האדם, 
 חוטא, הרי התביעה עליו גדולה יותר. הואתלוי במעשיו, ואם 

 כל החולק על תלמיד חכם כחולק על השכינה
 ועדתו הרי פתחולשון הפסוק מפליא, קרח       )כ"ו, י"א(."בהצותם על ה'", 

ונחשב  -מחלוקת כנגד משה רבינו, אך מ"מ נאמר עליהם "בהצותם על ה'" ב
)תנא דבי חז"ל העניין מפורש כבר בו  שניהלו מחלוקת כנגד הקב"ה בעצמו,

שכל העושה מחלוקת על תלמידי בא הכתוב ללמדך, " :אמרוש (ח"י אליהו
שנאמר הוא דתן , שנאמר חכמים, כאילו עושה על מי שאמר והיה העולם

       ואבירם וכו' בהצותם על ה'". 
אחד  בוצת אנשים מחלוקת כנגד תלמיד חכםבשעה שניהלו קשמעתי שו

, צעק הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל ראש ישיבת מיר את זצ"ל
"כאשר פותחים במחלוקת נגד תלמיד חכם, הרי זה הדברים הללו ואמר, 

הדברים ולפי עדות תלמידיו , "מוכאילו פותחים במחלוקת נגד הקב"ה בעצ
 .פרץ בבכיד שובכאב עבצער נאמרו 

 חובת מחאה נגד הפושעים
    )כ"ו, י"א(.", ובני קרח לא מתו"

הם היו בעצה תחלה, ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה בלבם, פירש"י "
יש להבין מהו      ", ע"כ.לפיכך נתבצר להם מקום גבוה בגיהנם וישבו שם

לא בגן עדן, ולא בעומק הגיהנום,  -טעם הדבר שבני קרח נשארו באמצע 

והרי ממה נפשך, אם התשובה הועילה להם לכפר על עוונם, היו צריכים 
בעומק להיכנס לגן עדן, ואם לא הועילה להם התשובה היו צריכים להיות 

שנתבצר להם מקום גבוה  -הגיהנום, ומהו תוכן פשרה זו שנעשית עמהם 
     בגיהנום ולא בעומק הגיהנום.

גם  ילה להם לכפר על עוונם, אך מאידך,בוודאי התשובה הוענראה שו
בפומבי נגד קרח  למחותלאחר שהם חזרו בתשובה הם עדיין לא יצאו 

הם ישבו מהצד ואמרו שלום עלי נפשי, ולכן הענישם הקב"ה ועדתו, אלא 
, אך חזרו בתשובה כיון שכברו בגיהנום ממש הילא ש -במידה כנגד מידה 

, ולכן נתבצר להם קרחבמאידך גם לא מגיע להם גן עדן כיון שלא מיחו 
כשם  -לשבת מהצד ולצפות בעונש הרשעים  -מקום גבוה בגיהנום 

    שבעולם הזה הם עמדו מהצד וצפו במעשה הרשעים בלא להתערב.
וזהו לימוד לדורות שלא יאמר האדם שלום עלי נפשי בשעה שלוחמים נגד 

לעמוד  בשעה שיש צורךהיות שותף , אלא כל אחד חייב להקב"ה ותורתו
 .במלחמה נגד הפושעיםלעמוד על המשמר 

 שוחד דברים
 )כ"ז, ה'(."ויקרב משה את משפטן לפני ה'", 

אחד בשעה שנתמנה הגאון בעל ה"מנחת חינוך" לשמש כרב, בא אליו 
שימנוהו כדי  השקיע כוחות עצומיםעל עצמו שהוא וסיפר מתושבי עירו 

 ,דין תורהדון לפניו בלפני המנחת חינוך לבשנית לאחר זמן בא הנה , ורבל
ואמר למנחת חינוך "הרב הרי מכיר אותי", וה"מנחת חינוך" מיד הסתלק 

 כיון שראה עצמו כנוגע שקיבל טובת הנאה מהבעל דין. –מהדין תורה 
מה שמשה רבינו לא הסכים להכריע במשפטן ה"מנחת חינוך" רש יפועפי"ז 

של בנות צלפחד, כי מאחר שהם אמרו למשה רבינו "אבינו מת במדבר, 
והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קרח", א"כ זהו כעין שוחד 

לומר לו שאביהם היה נכנע אליו ולא היה מהלוחמים  –דברים למשה רבינו 
כנגדו, ולכן משה רבינו סילק עצמו מהדין תורה והעביר את משפטן לפני 

 לא רצה להכריע בעצמו.ו ,ה'

 מנהיג בישראל מורה גם בחלק המעשי לניהול דרכי המלחמה 
כיון ששמע משה שאמר לו " פירש"י    (. ז"ט ,ז"כ)פקוד ה' אלוקי הרוחות", "י

הגיע שעה שאתבע צרכי שיירשו  ,אמר ,המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו
לא כך עלתה במחשבה לפני, כדאי הוא  הקב"ה,בני את גדולתי. אמר לו 

 ", ע"כ.   מתוך האהל יהושע ליטול שכר שמושו שלא מש
והרי רצה משה שבניו ימשיכו אחריו את ההנהגה,  ויש לתמוה מדוע

 -מסתמא לא נעלם ממנו האמת שבניו אינם ראויים להנהגה כמו יהושע 
שעדיף למנות את  של משה וכפי שהשיב לו הקב"ה, וא"כ מה הייתה דעתו

    בניו.
ב"מגלה עמוקות", שמשה רבינו רצה שיהיו לישראל שני בזה ופירש 

והיינו מנהיג שיצא לנהל ענייני  -מנהיגים, האחד "אשר יצא לפניהם" 
שיורה להם  -המלחמות וכל שאר צרכי העם, והשני "אשר יבוא לפניהם" 

דעת תורה, והקב"ה השיב לו שאין שני מנהיגים, אלא הגדול בתורה הוא 
הגשמיות ולנהל את ובכוחו להכריע גם בענייני  - מנהיג את כל העניינים

 .ענייני צרכי העם השונים
ומכאן תשובה לאותם הטוענים שאין לרבנים ואדמורי"ם להתערב בחלק 

ועליהם לדעת כי אדרבה,  מירת הדת,ניהול המעשי של המלחמות למען ש
כל מלחמות ישראל צריכים להיות מנוהלים על ידי גדולי התורה דווקא 

 שאלות בהלכה גרידא.בכל עניין ועניין ולא רק מכריעים באשר 

 חובת המנהיג בישראל להכיר כל אחד לפי מה שהוא 
אשר יצא לפניהם ואשר  לכל בשר איש על העדה "יפקוד ה' אלוקי הרוחות

ה "הקבשרבינו שה שכאשר ביקש מכאן מבואר    (.ז"י-ז"ט ,ז"כ)", יבא לפניהם
, "אלוקי הרוחות"ה בתואר "לקב , הוא פנה בקריאהימנה מנהיג לישראל

אלוקי "וצריך ביאור מהו תוכן שם זה, ומדוע השתמש משה רבינו בשם 
     .(י"ועי' בפירש). דווקא כאן "הרוחות

להכיר את הרוחות השונות שמנהיג בישראל צריך בביאור העניין, ונראה 
כולם צריכים ללכת חשוב של, ולא ד לפי צרכובישראל וללכת עמהם כל אח

 – "אלוקי הרוחות"ה בתואר "לקבולכן פנה משה רבינו  ,בדיוק בתלם שלו
על כן הוא ני אדם בתכונותיהם השונות, ורא רוחות שונות של בוב שהוא

כל דע להנהיג ות ויכיר את רוחותיהם השונומלישראל מנהיג שיכול למנות 
     כפי שצריך לנהוג עמו.אחד 

, "איש אשר רוח בוקח לך את יהושע בן נון " ,המשלה "הקבזה השיב על ו
נגד רוחות הקהל ולא כשיכול לעמוד בעל רוח שהוא אדם חזק ו והכוונה

כי אף שמצד אחד צריך המנהיג להבין את צרכי  תפעל מאחרים כלל,לה
מנהיג מ אין ל"הציבור ולדעת איך להתנהג עם כל אחד כפי דרכו ורצונו, מ

אין כאשר  - להתפשר ולהיכנע לדרישות הציבור השונותרשות 
 להיות חזק ותקיף בדעתו , אלא עליוורהואמות לדעת תדרישותיהם ת

 ה בלבד."לפעול אך ורק כרצון הקב
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