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 הכרעות מוסריות 
והכרעות פוליטיות

פוסריות  יסוד  שאתות  שת  שורה  היתתה  הקורונה  פגמת 
ומותיעיות.1 יד תפה צריתים השתעונות תהרחיק תתת בפאפצים 
תפנוי את התמשעותה? באיזו פידה יתיהם תהגבית את חומש 
האם  הבסיסיות?  האזרח  פזתויות  שהוא  הציבור,  שת  התנויה 
אמשר תאתץ בתי יסק תסגור את שיריהם אף שהדבר פובית 
רבים פהם תמשיעת רגת, הומך נתח נרחב באותתוסייה תפובעת, 
את הפשק  ופתניס  ביתיד,  חובות שנצערך תשתם  הררי  יורם 
תפה  רק  הן  אתו  השתושים?  שנות  פאז  ביותר  החפור  תשמת 
הפפשתות  ית  תמתה  שהפגמה  התב  קוריות  הדיתפות   פן 

ויתינו.

באורח שאינו פובן פאתיו, תפיע תת הפדינות איפצו אותם 
צידים: ריחוק חברתי וסגר יד תיישור היקופה שת גיתוי הפקרים 
החדשים )שוודיה הייתה תאן יוצאת־דומן בותעת(. הפדינות תא 
חישבו את היתות. תפיע מה אחד החתיעו תהיפיד את הצתת 
הוא  החיים  ירך  אבת  יסבות,  הפשק  שיקות.  תתת  פית  החיים 

פוחתע וית תן הצתתם קודפת תתות. 

זה היה ניצחון רב־רושם שת ירך שנוסח תראשונה בתורה, 
ֶצֶתם ֱא־ ְבּ י  ִתּ ֵמְך,  ִיָשּׁ פֹו  ָדּ ָאָדם  ָבּ ָהָאָדם —  ם  ַדּ ֵמְך  בברית נוח: "ֹשׁ

ה ֶאת ָהָאָדם" )בראשית ע, ו(. זו הייתה ההתרזה הראשונה  תִֹהים ָיָשׂ
ית קדושת חיי האדם. בניסוחה שת הפשנה, "תמיתך נברא אדם 
יחידי ביותם, תתפד שתת הפאבד נמש אחת פיתים יתיו תאיתו 
איבד יותם פתא, ותת הפקיים נמש אחת פיתים יתיו תאיתו קיים 

יותם פתא".2

ביותם היתיק, השיקותים התתתתיים הוידמו ית מני החיים. 
פיזפי בנייה גדותים, תגון פגדת בבת והמירפידות בפצרים, יתו 
בנמשות רבות. גם בפאה הישרים הוקרבו חיים רבים ית פזבחה 
בידי  פיתיונים  תתשיה  שישה  בין  תתתתית:  אידיאותוגיה  שת 
סעתין, ובין 35 ת־45 פיתיונים בידי הפשער הקופוניסעי בסין. 
היובדה שתנותח הפגמה היותפית תפיע תת האופות בחרו בחיים 

היא ניצחון גדות תפוסר קדושת החיים שת התורה.

שומע בית הפשמע היתיון בבריעניה ג'ונתן סאפמשן תתב 
פאפר פאתגר, שבו עין תי היותם, או תמחות בריעניה, עיה.3 
הוא הגיב תפגמה בהגזפה. התרומה יתותה תהתגתות תגרויה פן 
הפחתה. הסגר התניס את האותתוסייה תפיצר בית, גרם תפצוקה 
רבה ונתן תפשערה יוצפה פסותנת וחסרת תקדים. הייתה בצידים 
אתה פשום "התירבות בחיינו וביצפאות האישית שתנו שאינה 
תהיינה  התתתתיות שתהם  ההשמיות  חומשית".  בחברה  נסבתת 
זה הוא פחיר הצתת חיי אדם, יתינו תשאות  הרסניות. "אם תת 

אם נתון תשתם את הפחיר הזה".

פוחתעים.  ירתים  אין  השומע,  תתב  ציבורית,  בפדיניות 
תראיה תתך הזתיר שהשתעונות פתירים שיפוש בפתוניות אף שהן 

פרשת
פינחס

תייתוי נשפת: מינחס בן ייקב אשר אייז, יזריאת בן אריה תייב שרער
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בשית פישה הוא תא היה יתות תדית זאת. תייני הפתבונן, הוא 
נראה פן הסתם תאיש־זרוי שנסחף אחר אווירת ההמקר. מרשת 
פגייה  שתנו  במרשה  רק  יפיפות.  שת  נורא  בינן  נגפרת  בתק 

התשובה. ה' אופר: 

יב ֶאת ֲחָפִתי ֵפַית  ֵהן ֵהִשׁ ן ַאֲהרֹן ַהֹתּ ן ֶאְתָיָזר ֶבּ יְנָחס ֶבּ ִמּ
יִתי ֶאת  ִתִתּ תֹוָתם, ְותֹא  ְבּ ַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי  ְבּ ָרֵאת  ִיְשׂ ֵני  ְבּ
ִריִתי  ִקְנָאִתי. ָתֵתן ֱאפֹר ִהְנִני נֵֹתן תֹו ֶאת ְבּ ָרֵאת ְבּ ֵני ִיְשׂ ְבּ

תֹום )בפדבר תה, יא-יב(. ָשׁ

ה' התריי: מינחס גיבור. הוא הצית את בני ישראת פתיתיון, ביעא 
ה'  תורת יפו  ותתגפות  קנאות שאיזנה את ההמקרות שת הים, 

ברית אישית. מינחס ישה פישה עוב.

ובתת זאת, באה ההתתה ופסתייגת פהפישה בתפה דרתים 
דרפעיות. ראשית, היא מוסקת תי תו הרג זפרי את מינחס פתוך 
הגנה יצפית, הוא היה מעור פיונש.5 שנית, היא קובית תי תו 
היה מינחס הורג את זפרי ואת תזבי תא בשית פישה פפש אתא 
רגי תמניו או רגי אחריו, היה דינו דין רוצח.6 שתישית, תו התיייץ 
מינחס ים בית הדין אם פותר תו תישות את פישה הקנאות הזה, 
התשובה הייתה שתיתית.7 זהו פקרה נדיר שת "התתה ואין פורין 
תן". ויש יוד הרבה התניות והגבתות. התורה פמזרת את היפיפות 
הירתית ביחס תפישהו שת מינחס, אבת ההתתה פחזירה אותה. 

פבחינה התתתית, מינחס פהתך ית חבת דק. 

הדרך היחידה תהסביר את השוני יוברת באבחנה הבסיסית 
בין התריות פוסריות תהתריות מותיעיות. התריות פוסריות הן 
תשובות תשאתה "פה עליי תישות". בדרך תתת הן פבוססות ית 

פתגתות תדיר תנשק קעתני וגורפות פדי שנה תהרג ותנתות שת 
אתמים. בפדיניות ציבורית יש תפיד שיקותים פרובים ופנוגדים, 
ויש תשקתת אותם באומן פיעבי. אין בין השיקותים התתו ירתים 
אינה  החיים  קדושת  גם  משרה.  תשום  ניתנים  שאינם  פוחתעים 

תזאת. 

עויים  אנו  האם  פוסתפות.  ופניר  סוחף  היה  הפאפר 
בחושבנו שהחיים קדושים? האם אנו נותנים תהם פשקת פוגזם 
נסבת ית הדורות הבאים?  נעת תתתתי בתתי  תשאנו פיפיסים 
אני פבקש תהראות, גם אם הדבר נראה תרגי פוזר, שיש קשר 
אינו  הדבר  מינחס.  שת  סימורו  תבין  הזה  העייון  בין  ישיר 
פתבקש פאתיו, אך זהו יניין יסודי. הוא עפון בהבדת המיתוסומי 
וההתתתי שבין התריה פוסרית תבין התריה מותיעית, התרית 

פדיניּות.4

ניצתו, ביד  ניזתר בסימור מינחס. רגי תאחר שבני ישראת 
ה', פקתתות בתים, הם נמתו בתב חמץ תפתתודת חדשה שהאיש 
פהרה  ויד  פדָייניות,  נשים  ים  תהתרויי  החתו  הם  תהם.  עפן 
הוא  בישראת.  חרה  ה'  שת  אמו  אתיתיהן.  במותחן  חתק  נעתו 
ישרים  השתותתה;  פגמה  הים.  ראשי  את  תהרוג  תפשה  הורה 
וארביה אתף איש פתו. נשיא בית אב בישראת, זפרי, תקח אישה 
פדיינית, תזבי, גם היא בתו שת ראש בית־אב, וקרב אתיה תייני 
פשה ותייני תת ישראת. הפישה היה גס רוח ומרובוקעיבי פאין 
תפוהו. מינחס, נתדו שת אהרן התוהן, תקח רופח בידו ודקר את 

השניים. הם פתו והפגמה חדתה.

פה היה מינחס, גיבור או רוצח? פצד אחד, הוא הצית חיים 
תאין סמור: בזתות פישהו המסיקה הפגמה תהרוג בים. פצד שני, 
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חרון אף ה', שתבר ביר, יפד תהתמוצץ. תתן מית — לא על פי 
עיקרון מוסרי אלא על פי חישוב פוליטי, בהישינו תא ית ההתתה 
תיעות יתשיו  תיפים פשמע הפתך. פועב  אתא ית פה שיתונה 
את חייהן שת שתי נמשות, שבפיתא היו יתידות תהידון תפוות 
במני בית דין, ותהצית חיי אתמים. והוא צדק — תמי שהבהיר ה' 

אחר תך.

פתאן נבין את היפיפות בפישהו שת מינחס. הוא היה אדם 
מרעי. אדם מרעי אפור בדרך תתת תשאות "פה יתיי תישות", 
היה  תאיתו  מינחס מית  אך  פוסרית.  היא  תה  שאתה שהתשובה 
פנהיג מותיעי השואת "פה יתינו תישות", ופחתיע, ית מי שקתות 
התוצאות, שבפישה ההרג יצית יותר חיים. ביצם, הוא נהג תאיתו 
היה פשה. הוא הצית את הפצב ואת הים. אך שירו בנמשתם פה 
היה קורה בהזדפנויות אחרות תו אדם פן השורה היה נועת תיצפו 
את תמקידו שת ראש הפדינה. אתפתא שיבח ה' את פישהו שת 

מינחס, הוא תנראה היה בצרות.

פתחדד  פדיניות  תהתריות  פוסריות  התריות  בין  ההבדת 
בשאתות שת חיים ופוות. התתת הפוסרי ההתתתי הוא: מיקוח נמש, 
תתופר הצתת חיים, דוחה את תת הפצוות תפיע שתוש: יבודה 
קבוצת  תותדים  מושיים  אם  דפים.  ושמיתות  יריות  גיתוי  זרה, 
אנשים ופורים תה "פסרו תנו אחד פתם, או שנהרוג את תותתם", 
ית תת האנשים בקבוצה תהיות נתונים תפות ובתבד שתא יסגירו 
את האחד.9 החיים קדושים ואסור תהקריבם, יהיו התוצאות אשר 

יהיו. זהו הפוסר; זוהי ההתתה.

הסנהדרין,  בהסתפת  פותר,  ישראת  תפתך  זאת,  וים 
בה  שיימתו  צמוי  תי  אף  פגן,  פתחפת  שאינה  תפתחפה  תצאת 

5

כללים שאי אפשר להפר בשום נסיבות שהן. ביהדות, התריות 
פוסריות נפצאות בפפתתתה שת ההתתה.

עלינו  "פה  בשאתה  התריות  הן  מותיעיות  התריות 
פיורבים  תתת  בדרך  תותה.  האופה  קרי  אנחנו,   — תישות" 
בהתריות אתו שיקותים פנוגדים, ותפיע אף מים המתרון אינו 
חד וחתק. תרוב, ההתריה תתבסס ית הירתת התוצאות הסבירות. 
פדינה".8  "התתות  או  פתך"  "פשמע  קרוי  זה  תחום  ביהדות, 
ההתתה יופדת פית תזפן, ואיתו הפדיניות הציבורית נועה תהיות 
תתוית זפן ופצב: "ֵית ַתֲהרֹוג ְוֵית ִתְרּמֹוא, ֵית ִתְמרֹוץ ְוֵית ִתְבנֹות" 

)קהתת ג, ג(.

תו נפצאנו בפצבו שת מינחס, ושאתנו "האם יתיי תהרוג את 
זפרי ואת תזבי?", התשובה המוסרית הייתה "תא" פהדהד. אותי 
נשיא  יראה  הים  נורא תשתת  נזק  יהיה  אותי  יפותו;  ראוי שהם 
בית אב חועא תך, ותאתת בו פגמה; אבת אסור תחרוץ ותבצי דין 
פוות בתי התיך פשמעי שיש בו בירור יובדות, ראיות והתריה 
ית מי חוק. הריגה פתוונת בתי התיך ראוי היא רצח. פשום תך 
מינחס את  תו שאת  תן":  פורין  ואין  "התתה  אופר התתפוד שזו 
תו  פורה  היה  תא  הדין  בין  הפישה,  את  תישות  אם  הדין  בית 
תישותו, אתא היה אוסר יתיו. ההתתה פבוססת ית ייקרון פוסרי 
שאינו ניתן תמשרה, ופבחינה התתתית אסור תרצוח גם אם הדבר 

ישוי תהצית חיים.

אבל פינחס לא פעל על פי עיקרון מוסרי. הוא נקע התריה 
מותיעית. אתמי אנשים פתים. הפנהיג המותיעי, פשה, פשותק: 
איך יוקיי אנשים הפתרוייים ים פדייניות אם הוא יצפו נשוי 
תפדיינית? מינחס ראה שאין פנהיג תזירה. הסתנה הייתה יצופה. 
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הפוסרית  בשתפותו  הפתך  מוגי  תאשר  גם  תך  בו.13  תנזוף  ירא 
 — מינחס  תבפקרה   — קנאי  בידי  ישויה  הים.14   שת  והרוחנית 
אינה המתרון. תדי שפדינה תמרח תאורך יפים, המותיעיקה צריתה 

תהיות פוסרית תתת האמשר.

חתתים רבים.10 פותר תו תגזור פוות תתא פשמע בהקשר שת 
פדיניות ציבורית )"תתקן היותם תמי פה שהשיה צריתה"(.11 
ייתאי  ירך  היא  החיים  קדושת  תפוסר,  בניגוד  במותיעיקה, 
אפת  הן  הצמויות  ההשתתות  היחיד.  היתיון  הירך  תא  אבת 
הפידה. שתיע, או פפשתה, צריתים תמיות ית מי האינערסים 
ארותי העווח שת הים. פשום תך הפפשתות פקתות בהדרגה 
אף   — הפגמה  בהתמשעות  ההתפתנות  ים  הסגר  תנאי  את 
תי ייתתן שיהיו שיפותו בשת תך — תדי תהקת ית הפצוקה, 
תהמחית פן הפיפסה התתתתית, ותהשיב את חירויות האזרח 

שהושיו.

יש תנו חובות פוסריים תיחידים, ואנו פקבתים התריות 
מותיעיות תאופות. אתה הם שני דברים שונים. ובזאת יוסק 
סימורו שת מינחס. הוא גם פסביר את הפתח בתוך הפפשתות 
החיים,  תקדושת  פוסרית  פחויבות  תנו  יש  הפגמה.  בפהתך 
אתא  "תחיים"  רק  תא  מותיעית,  פחויבות  גם  תנו  יש  אבת 
היותפית  בתגובה  היומי  האושר".12  ותבקשת  "תחירות  גם 
את  היפידו  היותם  פדינות  תת  שתפיע  בתך  היה  תקורונה 
שהסתנה  יד  המותיעיים  תשיקותים  פית  הפוסרי  השיקות 

החתה תהיחתש.

אני פאפין שישנן התריות פוסריות והתריות מותיעיות, 
היא  ביניהן  נתק  שהיווצרות  אבת   — פאתו  אתו  שונות  ושהן 
בגדר סתנה. בפצב תזה נישית המותיעיקה א־פוסרית, ובסומו 
שת דבר פושחתת. תשם תך נותד פוסד הנבואה. הנביאים רואים 
גם את הפנהיגים תפי שצריתים תתת דין וחשבון פוסרי. תאשר 
פתך מוית תפין עובת האופה בעווח הארוך, אין הנביא פותח 
אינו  הנביא  יצפו,  תפין  מוית  הוא  תאשר  אך  ביקורת.  יתיו 
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הסוגיות שתויתינה תאן הן ביתות חשיבות תתתית, ותא תפיד הן פובנות תאשורן.

2  פשנה, סנהדרין ד, ה.
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6  שם מא י"ב.
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8  ראו בפיוחד פהר"ץ חיות, תורת נביאים, מרק ז: דין פתך ישראת.
9  תוסמתא תרופות ז, ת.

10  שבויות תה י"ב.
11  משנה תורה, התתות פתתים ג, י.

12  תתשון התרזת היצפאות האפריקנית. הפקביתה היהודית תהיה "תחיים, תחירות 
ותבקשת הקדושה".
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