
  

 / שלום רוזנברגרח ק  פרשת 

 החמור, ההון והשלטון

 

ְול א ֲהֵרע ִתי ֶאת ַאַחד ֵמֶהם )במדבר טז, טו(. בדברים אלה  - -לא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָשאִתי 

ִכי ָכל ָהֵעָדה  !ַרב ָלֶכםהמרד הוכרז בשם הדמוקרטיה והשוויון: מרד קורח. מגיב משה על 

 על בעלות חמורו משה הצהרתמ ?ַמּדּוַע ִתְתַנְשאּו ַעל ְקַהל ה'כָֻּלם ְקדִשים ּוְבתֹוָכם ה' ּו

, של עדת קורח האוטופיה האנרכיסטיתמאחורי ש קובעתהיא  .שונה פרשנות משתמעת

מייצג את  ,קורח לרכובעלול , עליו . החמורתאוות שלטוןו ינטרסים כלכלייםאמסתתרים 

  ון לשלטון.בין ההעלולים להתפתח  צדדיים-הרב הקשריםסכנת 

 . שמואלשמואל, ממשיכם הרוחני של משה ואהרוןו של משה יופיע שוב בדברי מורח

הדמוקרטיה והצניעות שאפיינו במלוכה, על פי דרישת העם. אך לישראל מושח מלך 

"ְוֶאת  ישלוט ביד רמהייהפכו לנחלת העבר. המלך  ,במידה רבה את תקופת השופטים

על רקע זה חוזר שמואל על הכרזתו של  ח, טז(.שמואל א, ִלְמַלאְכתֹו" )ֲחמֹוֵריֶכם ִיָקח ְוָעָשה 

"ֶאת שֹור ִמי ָלַקְחִתי ַוֲחמֹור ִמי ָלַקְחִתי ְוֶאת ִמי ָעַשְקִתי ֶאת ִמי ַרּצֹוִתי ּוִמַיד )פרק יב(:  משה

 – ֶאת ִמי ַרּצֹוִתי ?כרזיםֶאת ִמי ָעַשְקִתי בהפרטה ובמ ?"ִמי ָלַקְחִתי כ ֶפר ְוַאְעִלים ֵעיַני ּבֹו

ּוִמַיד ִמי ָלַקְחִתי כ ֶפר  ."לא חייבתי את הזכאי ולא זכיתי את החייב"כדברי המדרש  שהרי,

ל א ֲעַשְקָתנּו ְול א העם עונה: " ?שאין עניין לציבור בתיק הפלילי המאיים עליושאקבע כדי 

וודאי תאר  .בתשובה זאתשמואל לא הסתפק  ".ַרּצֹוָתנּו ְול א ָלַקְחָת ִמַיד ִאיש ְמאּוָמה

מודרניים עתידים למצוא בכל מעשה -לעצמו שפסיכולוגים וסוציולוגים פוסט שמואל

דרש מהעם ומלכו המשוח שיהיו עדים בפני ההיסטוריה על ניקיון כפיו: . הוא אצילי פגם

 ". ֵעד  -העם  – ַוי אֶמר" ."ֵעד ה' ָּבֶכם ְוֵעד ְמִשיחֹו ִכי ל א ְמָצאֶתם ְּבָיִדי ְמאּוָמה"

גם הרוח יכול שליטים. האינטרסים אינם נחלתם הבלעדית של הון ושלטון! אלא ש

כך כותב האדמו"ר הגדול ר' צבי אלימך מדינוב  , או על כל פנים להיפגם.להסתאב בגללם

בעיירות , "ברבת המון"נודדים הרבים העל המגידים  'אגרא דפרקא'ספרו ( ב1841-1785)

"מכאן תוכחת מגולה למי שנוסע עבור זה כסף:  ובמקשיםמוכיחים את העם  ות,הרב

ממקום למקום, להמציא טרף לביתו ולקבץ ממון על יד, ואגב זה מוכיח את העם, כפי 

מוסיף הערה פסיכולוגית יכנסו בלב השומעים", והוא יהנהוג ברבת המון, הלא דבריו לא 

רוב "ודי בזה למבין, כיון שנוסע ובדעתו להיות מקבל אינו יכול להיות משפיע".  חשובה:

משוכנע בפסול שבדבר. קל ר' צבי אלימך מדינוב המגידים היו טהורים, ולמרות זאת היה 

אלא שלפעמים לוקח זמן רב לאנשים התמימים וחומר כשאנשי הרוח אינם טהורים. 

המזרחי או ה'קדוש'  המנצלים את הרוח  וגוראת השקר שבתורות הוהישרים להבין 

 למטרותיהם האגואיסטיות. לפעמים גם הרוח חדל להיות גאולה והופך שלטון.

הרוחנית השליחות המוחלט לנצל את  והסירובלהתנהגויות אלו,  הקיצוניהניגוד 

ללא ספק במעשיו של אלישע הנביא. אלישע מרפא את נעמן הארמי מצרעתו  מצויה 



  

יד(. אך אינו מוכן לקבל מאומה תמורת הנס שהוא חולל. גיחזי, נערו ועוזרו,  )מלכים ב ה,

מרמה את נעמן ומקבל ממנו מתנות וכסף. אלישע מקלל אותו, "ְוָצַרַעת ַנֲעָמן ִתְדַּבק ְּבָך... 

 ַוֵיֵצא ִמְלָפָניו ְמצ ָרע ַכָשֶלג". בסירוב שלו לקבל מנעמן את המתנות הרבות שהוא הביא אתו,

 כך יהיה חמורו של המשיח. ביטא אלישע את שליחותו, כנביא ה'.

החלופה האם כיצד יתפרנס איש הדת? ממה יחיה המנהיג?  ועתה אנו בדרך ללא מוצא.

בצורות אותו , ולנצל יוכלו להגיע לשלטון "כקורח" שרק עשיריםשנותרה היא היחידה 

, וליצור ותישיב-להיות ראשי יוכלו של אנשי הון רק חתניהם. האם עקיפות ומתוחכמות

ולמרות הכל, על סימביוזה של הון ותורה? החכמים לא ראו ברירה אחרת אלא להתפשר. 

דרך ארץ בפני  צניעות,אף שניתנה רשות ליהנות מן הציבור, דורשת היהדות פרישות, 

לא  ,םדרישה לניקיון הכפיימבוטאת כאן ה !לא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָשאִתירכושו של הכלל. 

חמורו  ,הרמב"ן בעקבות חז"ל ים. כדבריהציבור ולא להתעשר מעושק היחיד בכספילמעול 

מכונית השרד המפוארת: "לא לקחתי  מהם אפילו לסמל -אנטי מהווהשל משה הצנוע 

חמור אחד לעשות צרכי כדרך המלכים או השרים, ְול א ֲהֵרע ִתי ֶאת ַאַחד ֵמֶהם, לשומו 

לא השתמשתי  ,יאות למלך, או להטות דינו ולבזות על כבודו" במרכבתי ובמלאכתי כאשר

הטבות  ולא דרשתילהנאתי הפרטית, לא תבעתי לעצמי כרטיסי אשראי  ציבורבעובדי 

  אדום יותר מדמו של כל אזרח. לאשלי  מי, שהרי דרפואיות מיוחדות


