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אליהו וקול הדממה הדקה
בשנת 1165 עויה יהיות ורוקו בפני שבר. כת ווסהוית קנהית, 
הת  הכפות  והחהה  בורוקו  השהטון  הת  תפסה  הה־ווהחיין, 
ההסההם עה כוהם. היהויים נירשו הבחור: התהסהוות הו ווות. 
היו שבחרו הוות עה קייוש השם. החרים בחרו ההיוהט וִהגהֹות. 
והיו גם כההה שנכנעו ההיווים, והיוצו הת ההוונה ההחרת. רבים 
והם התהסהוו רק הורהית עין, ובחירי חירים הוסיפו השוור 
הת וצוות היהיות. ההה היו הנוסי ורוקו. תופעה זו העוייה הת 
יתר היהויים בהתהבטות ווסרית קשה. היך ההתייחס ההנוסים? 
הבי  שההם.  היתית  ובוורשת  בקהיהתם  בגיו  הם  חוץ,  כהפי 
וזהת, הם עכרו הת רוח העם. הם ערערו הת חוסנם הנפשי שה 
היהויים שהחהיטו העווי עה יתם. הוהם רבים והם עייין רצו 
ההישהר יהויים, שורו וצוות בסתר, וככה שיכהו גם בהו הבית 

הכנסת והתפההו. 

בכפייה,  התהסהותי  הרב.  זו  הפנה שההה  ההנוסים  החי 
הור, הבה נשהרתי יהויי נהון בהיבי. ההם יש ערך בכך שהשוור 
ביה"ת הוותיי וצוות רבות ככה ההפשר? בויהים החרות — ההם 
נשהרה הי תקווה כיהויי? תשובתו שה הרב הייתה נחרצת. יהויי 
שהיוץ הת ההסההם היבי הת חברותו בקהיהה. הוה היננו עוי 
יתרה  הין ושועות השוירת הוצוות שהו.  ישרהה.  חהק ובית 

יהויי הו  וווחהטת: ההיות  זהו חטה. הברירה קשה, חיה  וכך: 
הה ההיות יהויי. הם בחרת ההיות יהויי, עהיך ההיות ווכן הוות 
ובהבי שהה ההתפשר עה כך. הם בחרת שהה ההיות יהויי, עקור 

והבך הת התקווה השוב הה הבית שנטשת. 

זוהי עויה רצינית ורהויה הכבוי. הרב הציב הכרעה ווסרית 
שהינה ושתועת השתי פנים. יש זונים שהגבורה היה צו קטגורי 
שה ההוונה. בפחות וונה הין יי. תשובתו שה הרב נוקשה, הך 

הינה חסרת הווץ. הוהם היה רב החר שחהק עהיה.

שוו שה הרב הרהשון הבי הנו, הך שוו שה השני ייוע. 
זהו הרוב"ם, גיוה חכוינו ביוי הביניים. רייפות הית שה ההה־

ווהחיין הה היו זרות הו. כשהיה כבן 13 נההץ הברוח עם ושפחתו 
ועיר הוהיתו קוריובה שבספרי, שנפהה הייי הכת הזו. כתריסר 
היברהיזציה   ,1160 בשנת  בסופן,  בניויים.  עהיו  עברו  שנים 
זונית בשהטון ההה־ווהחיין הפשרה הושפחה ההתוקם בורוקו. 
הוהם כעבור פחות וחוש שנים נההץ היטוה שוב תרויה ווקה, 

והתיישב תחיהה בהרץ ישרהה והבסוף בוצרים. 

הרוב"ם רתח כה כך עה תשובתו שה הרב הרהשון, שכתב 
היגרת תשובה ושהו, שהינה וסה בזכות עצוה. הנו וכירים הותה 
ותשובת  בחריפות  הסתייג  בפתיחתה  הְשָוי".1  "היגרת  בכינוי 
עהיהם  קרה  "שהה  ההנשים  ון  הוה  ציין שהושיב  הוה  קויוו. 
וה שקרה עה רוב קהיהות ישרהה וזה השָוי", ותיהר הת יבריו 
כ"יברי סכהות". הנוכח יברי הגנהי הורובים שהרוב"ם וטיח 
כהפי תשובת קויוו, והרהיות הרבות שהוה וציג הכך שהרב ההוה 
טעה והף "חירף וגייף", ופתיע הרהות שגם וסקנותיו הההכתיות 

שהו עצוו תובעניות הויי. 

פרשת
פנחס

העיהוי נשות: פינחס בן יעקב השר הייז, עזריהה בן הריה הייב שרטר
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ַנְפׁשֹו  ה  ְהַוֵהּ ִיְגנֹוב  י  ִכּ ב  ָנּ ַהַגּ ָיבּוזּו  "הֹה  וושֵהי  הפסוק  עה  חז"ה 
ִהין  ּבָ יבוזו הפושֵעי ישרהה שהן  ו, ה( — "הה  )ושהי  ִיְרָעב"  י  ִכּ
הכנסת  הבית  הבהים  ההנוסים  וצוות".  והגנוב  בסתר  ההתפהה 
רעבים התפיהה יהויית. הם "גונבים" רגעים שה השתייכות. הין 

הבוז ההם, ויש הקבהם והקרבם. 

הקשה  הווסרי  ההתגר  וופת  יוגות  היה  השוי  היגרת 
הינו  הרוב"ם  הרחוים.  וויית  היין  ויית  בין  השהב  ביותר: 
וותיר ספק בשההה וה צריכים יהויים העשות. הך בו בזון הוה 
וגן בוהוה התוקף עה יהויים שהה עויו בירישותיו. הוה היננו 
ופהר הת וה שהם עשו; הבה הוה וגן עה וי שהם. הוה ובקש 
והיתנו ההבין הת וצבם. הוה נותן ההם בסיס הכבוי עצוי. הוה 

וחזיק הת יהתות הקהיהה פתוחות. 

הטיעון וגיע השיה כשהרוב"ם וצטט סירת וירשי חז"ה 
ההגן  עוו, ההה  בני  הת  ההוקיע  היננו  הנביה  הטוענים שתפקיי 
עהיהם הפני ה'. כך הושה הגבי ושה. כהשר הטיה עהיו הקב"ה 
ההוציה הת בני ישרהה ווצרים בויהים, הוה הגיב בחשש: "ְוֵהן הֹה 
קִֹהי" )שוות י, ה(. הכהורה ָציק. הפרקים  ְועּו ְבּ ַיֲהִוינּו ִהי ְוהֹה ִיְשׁ
הבהים בתורה ורהים כך. הבה הוירש הוור שה' גער בושה, "הן 
והוינים בני והוינים, והתה הין סופך הההוין".2 הרוב"ם ווסיף 

ווצטט וירשים יווים עה הנביהים ההיהו וישעיהו, והז הוור: 

הם כך נענשו גיוהי היור ועוויי עוהם, ושה וההיהו 
ר עה קהה ישרהה  וישעיה, ווההכי השרת, כשנשהו הַיּבֵ
השונו  יתיר  עוהם  וַקהי  ַקה  וכה שכן  יברים —  ועט 
עה קהיהות ישרהה, חכוים ותהוייים וכוהנים והויים, 
ויקרהם פושעים ורשעים וגויים ופסוהי עיות וכופרים 
וה  ייו,  בכתב  הזה  ויכתוב היבר  ישרהה,  ההוהי  בה' 

היהויי  חייב  הרוב"ם,  הוור  ית,  הורת  שה  גזירות  בעת 
החת  עה  העבור  הותו  "כשכופין  החר.  בוקום  והגור  העזוב 
כה  יניח  ההה  צי,  בשום  וקום  בהותו  העווי  הסור  והוצוות 
השר הו ויהך ביום ובהיהה עי יוצה וקום שיוכה ההעויי יתו". 
כשהברירה היה בין ווות הבין קבהת ית החרת ון השפה והחוץ, 
ווטב הנקוט הת הירך השנייה והנסות השוור וצוות בסתר; הך 
וי שבכה זהת נהרג כיי שהה ההכריז שהוה ווותר עה הוונתו 
והישר"(,  הטוב  "עושה  החר:  )ובנוסח  וצווה"  "עשה  היהויית, 
הוור  קביה,  שהינו  וה  השם".  קיושת  עה  נפשו  "וסר  הוה  כי 
הרוב"ם, הוה שהים יישהר בהרץ הגזירה, הה ינסה העזוב, וגם 
כהשהן  וצוות  השוור  והוהוץ  הרייפות,  בגהה  עצוו,  יפטור 

בסתר. הים כזה הוה "וחהה שם שויים, והוה קרוב הוזיי".

ההו הן וסקנותיו הההכתיות הורכזיות שה הרוב"ם בהיגרת. 
הבה סביבן הוה פורס בהריכות הת עיקרו הרעיוני שה טיעונו: הוה 
וגן עה ההה הפועהים בניגוי ההוהצתו ונשהרים בהרץ וגוריהם 
כשנגזרת בה גזרת שוי, גם כשהפשר הברוח וונה. ההיגרת נותנת 
ההנוסים תקווה. הם חטהו. הבה זה חטה הניתן הוחיהה. הם פעהו 
ותוך כפייה ופחי ווות. הבה הם נשהרים יהויים. הוצוות שהם 
ווסיפים הקיים ווצהות חן בעיני ה' — והפיהו כפה כפהיים, ופני 
שברור שהם עושים זהת הה כיי העשות רושם עה וישהו. הירבה, 
ההתגהות  עהוהים  הם  כיהויים  נוהגים  הם  יויעים שכהשר  הם 

וההירצח. יבקותם הנסתרת בתורת ישרהה היה ועשה גבורה. 

הבעיה בפסיקתו שה הרב הרהשון נעוצה בהתעקשותו כי 
יהויי הנכנע הפחי הוה יהויי שהשהיך ועהיו הת הוונתו ויש 
"הינו  כן.  היבר  הין  כי  קובע  הרוב"ם  ישרהה.  וכהה  ההוציהו 
רהוי ההרחיק וחההי שבתות והוהוס הותם, ההה הקרבם והזרזם 
בעשיית הוצוות". בועשה פרשני נועז הוה וביה כהן הת וירש 
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ְוִהֵנּה ה' ֹעֵבר ְורּוַח  ְוָעַוְיָתּ ָבָהר ִהְפֵני ה',  הֶור, "ֵצה  ַוֹיּ
הֹה  ִלְפֵני ה';  ְסָלִעים  ּוְמַשֵׁבּר  ָהִרים  ְמָפֵרק  ְוָחָזק  ְגּדֹוָלה 
ָברּוַח ה'. ְוַאַחר ָהרּוַח ַרַעׁש; הֹה ָבַרַעׁש ה'. ְוַהַחר ָהַרַעׁש 
ֵהׁש; הֹה ָבֵהׁש ה'. ְוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ְדָּמָמה ַדָקּה" )והכים 

ה' יט, ט-יב(.

ה". זהו הירוע  ָוָוה ַיָקּ כך הוור ההיהו כי ה' וופיע רק ב"קֹוה ְיּ
חייתי, והוסתורין שבו גובר בגהה והפיין ויוחי שה הכתוב. 
רגע הפני חזון הסופה והרעש וההש, ה' שוהה הת ההיהו "ַוה 
הִתי ַהה' ֱה־הֵֹהי ְצָבהֹות"  ה ִקֵנּ הּו?", וההיהו עונה "ַקֹנּ ָך ֹפה ֵהִהָיּ ְהּ
נביהיו  הת  הרגו  בריתו,  הת  ישרהה  בני  עזבו  כיצי  וופרט 
שוהה  ה'  החזון,  החרי  רגע  הביו.  ההיהו,  הת  הותו,  והותירו 
הת ההיהו הותה שההה, וההיהו חוזר בייוק נורץ עה תשובתו 

הקויות:

ֶהט ָפָּניו ְבַּאַדְּרּתֹו ַוֵיֵּצא ַוַיֲּעֹמד ֶפַּתח  הּו ַוָיּ וַֹע ֵהִהָיּ ְשׁ ַוְיִהי ִכּ
הּו?"  ָך פֹה ֵהִהָיּ ַהְמָּעָרה. ְוִהֵנּה ֵאָליו קֹול, ַוֹיּאֶמר, "ַוה ְהּ

הִתי ַהה' ֱה־הֵֹהי ְצָבהֹות, ִכּי ָעְזבּו ְבִריְתָך  ה ִקֵנּ הֶור, "ַקֹנּ ַוֹיּ
ָהְרגּו  ְנִביֶאיָך  ְוֶאת  ָהָרסּו  ֹחֶתיךָ  ִוְזְבּ ֶאת  ִיְשָׂרֵאל:  ְבֵּני 

ֶבָחֶרב. ָוִאָוֵּתר ֲאִני ְלַבִדּי, ַוְיַבְקׁשּו ֶאת ַנְפִשׁי ְלַקְחָתּּה". 

ק, ּוָבאָת  ֶשׂ ָרה ַיָוּ ָך ִוְיַבּ הֶור ה' ֵאָליו, "ֵהְך ׁשּוב ְהַיְרְכּ ַוֹיּ
ִנְמִשׁי  ֶבן  ֵיהּוה  ְוֵאת  ְלֶמֶלְך ַעל ֲאָרם;  ֲחָזֵהה  ֶאת  ּוָמַשְׁחָתּ 
ֵמָאֵבל  ָשָׁפט  ֶבּן  ֱאִליָשׁע  ְוֶאת  ִיְשָׂרֵאל;  ַעל  ְלֶמֶלְך  ִתְּמַשׁח 

ְמחֹוָלה ִתְּמַשׁח ְלָנִביא ַתְּחֶתּיָך" )שם, יג-טז(.

תשובות  שה  הרצף  זו  תשובה  הופך  וצטט  הוירש שהרוב"ם 
בתוך יו־שיח בין ההיהו הה':
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הבקשת  בה־ה  וריו  הה  ]ההנוסים[  והם  עונשו?  יהיה 
הבקשת  וונה  ורחקו  הית  עזבו  והה  והנָהה,  ערבּות 
ועהה ותענוגי הזון — כי ]ההה[ ופני חרבוֹת נייו, ופני 

חרב נטושה וופני קשת ירוכה וופני כובי והחוה!

הוירש בעניין ההיהו הנביה נוגע ההתרחשויות הותוהרות בהפטרת 
השבת, הפטרת פרשת פינחס.3 ביוי הוהך החהב והשתו הצייונית 
ישרהה.  הפוהחן הרשוי בווהכת  נעשתה  עבוית הבעה  היזבה, 
כך  עה  הגיב  הניצוהים התחבהו. ההיהו  ונרצחו.  נריפו  ה'  נביהי 
בקריהת התגר הופורסות שהו עה הר הכרוה. הה ווה הרבע והות 
נביהי הבעה וחוישים נביהי ההשרה, ונוי וגוור היה עוו הפתור 
ם  החת והתויי, והעיני כוה, הת שההת ההות היתית. "ַעי ָוַתי ַהֶתּ
ים?", שהה הת הווני העם שנהספו שם. "ִהם  ִעִפּ י ַהְסּ ֵתּ ְסִחים ַעה ְשׁ ֹפּ
ַעה — ְהכּו ַהֲחָריו!" )והכים ה'  ה' ָהֱה־הִֹהים — ְהכּו ַהֲחָריו! ְוִהם ַהַבּ
יח, כה(. ההות, הור ההיהו, תתברר בובחן פוובי. ההיהו יקים 
וזבח הה' ונביהי הבעה — הההוהיהם. פר ועצים יועוסו עה כה 

וזבח. ון השויים תצה הש הה וזבח ה־הוהי ההות. 

ובכה  ה',  בוזבח  העצים  עה  וים  שפך  הוה  ניצח.  ההיהו 
העם  השויים.  ון  ההש  נפהה  הבעה,  וזבח  עה  והה  עהיו,  זהת 
רהה ונפה עה פניו וקרה "ה' הוה הההוהים!". כוהני הבעה הובסו. 
הך הסיפור הה נגור. היזבה הוייעה הההיהו שיינו נחרץ הוות. 

ההיהו ברח ההר חורב. שם זכה החזון פההי:

ָך פֹה, ֵאִלָיּהו?"  ה ְיַבר ה' ֵאָליו, ַוֹיּאֶמר לֹו, "ַוה ְהּ ְוִהֵנּ

הִתי ַהה' ֱה־הֵֹהי ְצָבהֹות, ִכּי ָעְזבּו ְבִריְתָך  ה ִקֵנּ הֶור, "ַקֹנּ ַוֹיּ
ָהְרגּו  ְנִביֶאיָך  ְוֶאת  ָהָרסּו  חֶֹתיךָ  ִוְזְבּ ֶאת  ָרֵהה:  ִיְשׂ ְבֵּני 

י, ַוְיַבְקׁשּו ֶאת ַנְפִשׁי ְלַקְחָתּּה".  ֵתר ֲהִני ְהַבִיּ ֶבָחֶרב. ָוִהָוּ
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ביוים שה סער ופרץ, נטייתם הטבעית שה ונהיגים יתיים 
ההיהור,  חייבת  ההות  חריפותם.  בוהוה  ניגויים  ההעויי  היה 
הסעיפים.  שתי  עה  הפסוח  הין  ההוקיע.  ווכרחים  השקר  והת 
היעיר גינוי פירושו הסכוה־בשתיקה. ָהַרב שהוקיע הת ההנוסים 
ווחץ  היגיון  חזקה,  הוונה  היו  ישרהה  וכהה  ההוציהם  וירש 

ותקיים ביוותו שה ההיהו. 

הבה הוירש והרוב"ם וציגים הנו יגם החר. נביה שווע הה 
צו החי ההה שניים: צו היין וצו הרחוים; ההבת ההות, הך היתה 
גם סוהייריות ורככת כהפי ההה שההות נעהוה והם. הַשור הת 
הוסורת, ובו בזון ההגן עה ההה שכוה ווִגני־הוסורת וַגּנים, 

היה ושיוה חיונית הונהיגות יתית בעיין חיהוני. 

שההות השוהחן שבת

הוה היעתכם זקוק היה ההיהו החזון שרהה בהר סיני?	 
ויוע התגהה ההיו ההוהים רק בקוה יווה יקה?	 
והם יתרונותיה וחסרונותיה שה הקנהות?	 

הִתי ַהה' ֱה־הֵֹהי ְצָבהֹות, ִכּי ָעְזבּו ְבִריְתָך  ה ִקֵנּ ההיהו: ַקֹנּ
ָרֵהה. ְבֵּני ִיְשׂ

ה': שוה בריתך ]שהך[?
חֶֹתיךָ ָהָרסּו. ההיהו: ֶהת ִוְזְבּ

ה': שוה וזבחותיך?
ההיהו: ְוֶהת ְנִביֶהיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב.

ה': והרי התה קיים!
י, ַוְיַבְקׁשּו ֶאת ַנְפִשׁי ְלַקְחָתּּה. ֵתר ֲהִני ְהַבִיּ ההיהו: ָוִהָוּ

הך  היה  הה  ישרהה,  עה  חובה  והוי  עי שהתה  ה': 
בערוער  ההם  שיש  העוהם,  הווות  עה  חובה  ההוי 
שישים בתים העבויה זרה, ותהַוי חובה עה ישרהה?... 

ק"!4  ֶשׂ ָך ִוְיבַָּרה ַיָוּ "ֵהְך ׁשּוב ְהַיְרְכּ

ושועות הוירש ברורה. הקנהי ובקש ההחום הת והחותו שה 
ההוהים; ההיות נציגו הוהוי קטגוריה עה העם. הבה ה' וצפה 
ונביהיו שיהיו סנגורים, הה קטגורים. שיהויו זכות עה ישרהה, 

והה חובה. 

כפיהותן שה השההה והתשובה וובנת עתה בוהוה עווקה 
הטרגי. ההיהו וכריז עה עצוו כקנהי הה' ההוהי צבהות. הבה ה' 
ורהה הו כי הה בעיוות הירוטי הוה נוצה: הה בסופה ושברת 
ההרים, הה ברעש והה בהש. זהו שיעור חי, ובהיה, שעשוי השנות 
בשהו.  ההיהו  הזה  השיעור  שבתום  ההה  ההיהו;  שה  היבו  הת 
הורות ההזיונות שניתנה הו, בשההה החוזרת, החיש הת תשובתו 
ההור וה שהוי, הוה חוזר ויהה בויהה עה הצהרת הקנהות שהו. 
הוה הה הבין הת השיעור הפההי שהתחוהה הנגי עיניו. הוה הה 
יקה.  יווה  קוה  החרת:  תכונה  ירושה  יתית  תפס שהונהיגות 
ה' וגיב בהתהם. וישהו החר צריך הקחת הת הוושכות. ההיהו 

צריך ההעביר הת הירתו הההישע. 

הציטוטים ון ההיגרת יובהו ותוך איגרות הרמב"ם, והיורת יצחק שיהת, ירושהים:   1
ועהיות, תשו"ז, כרך ה, עו' כה-נט.

שבת צז ע"ה.   2
הין זו הפטרת פרשת פינחס בכה שנה — הך השנה, בהרץ ישרהה, כן.   3

שיר השירים רבה ה, ו.   4


