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מישור צחיח על גדתו המזרחית של נהר הירדן, לפני כשלושת אלפים שנה,ב

הניף צעיר משבט לוי את רומחו, פילח בו את גופו של נשיא בית אב

הקדשה ששכבה עירומה מתחתיו.–בישראל והרגו יחד עם הנסיכה
הסיפור המקראי על פינחס בן אלעזר הוא שיאו של אחד המשברים הקשים

ביותר במסעם של בני ישראל ממצרים לארץ המובטחת. במרחק קילומטרים

ספורים בלבד מיעדם נוטשים רבים מהעם את אלוהי ישראל ופונים אל האל
פעור, מעלים לו קרבנות ונוטלים חלק בפולחן ההוללות שלו.–המדייני בעל

למרות מאמציו הרבים של משה הולכת הקלקלה הדתית ומתפשטת, חודרת אף

אל השכבות הגבוהות ביותר ומאיימת לפורר את האומה החדשה. המשבר מגיע
לשיאו כשזמרי בן סלוא, נשיא בית אב בשבט שמעון, מלווה בטקסיות את

בתו של מלך מדיין אל אוהלו ומכריז בכך על נאמנות שבטו למדיין ועל

 בעוד מנהיגי העדה צופים במחזה חסרי אונים מגיח1פרישתו, למעשה, מישראל.
מקרב ההמון פינחס, נכדו של אהרן הכהן אחי משה, ובאבחת רומח מביא את

המשבר אל סיומו.

 מודיע למשה על’המקרא מצדיק את מעשהו של פינחס מיניה וביה; ה
משמעית במעשה ומעניק לפינחס כבוד שאף דמות יחידה במקרא–תמיכתו החד

לא זכתה בו:

‡˙ÈÎÌ ÏÁ¯·Â˙∫

‰˘ÏÂÌ ‰Ó˜¯‡È ‰‡·Â„
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לעמ יתמח תא בישה ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ :רמאל השמ לא ’ה רבדיו

:םולש יתירב תא ול ןתֹנ יננה רמא ןכל ...םכותב יתאנק תא ואנקב לארשי ינב

לע רפכיו ויהלאל אנק רשא תחת םלוע תנהכ תירב וירחא וערזלו ול התיהו

2:לארשי ינב

לאות תודה על קנאותו לאלוהיו זוכה פינחס ב"ברית שלום" אלוהית ובהבטחת

הכהונה לצאצאיו. יתר על כן, הוא זוכה לשבחים על גבורתו ונבחר לעמוד בראש
3עשר האלפים הפולש אל ארץ מדיין וכובש אותה.–חיל שנים

ברית הגמול של פינחס הטרידה את פרשני המקרא במשך אלפי שנים. כיצד

ייתכן שאדם המשיג יעדים קיצוניים באמצעים אלימים ולאחר מכן מוביל
צבא למלחמה יהא ראוי לגמול שכולו אומר דרכי נועם ואי אלימות? מה לפינחס

—ולשלום? הקורא שואל את עצמו אם לא החמיץ היבט חשוב של הסיפור 

ותוהה אם אין המקרא מתכוון במונח זה למשהו שונה לחלוטין.

פישת השלום המודרנית מבוססת על שני עקרונות הכרוכים זה בזה,ת

עקרונות שאינם זוכים, על פי רוב, לברכתו של המקרא. הראשון שבהם
 לשם הגנה על אינטרסים אישיים אוÏÈÏ‰ ‰Ú¯ÎÈ˙ ˘Ï ‰˘ÈÓÂ˘ ·ÎÂÁ˘‰הוא 

לאומיים. רעיון זה הוא עקרון יסוד של אידיאולוגיות השלום של המאה העשרים,
והוא שהביא פציפיסטים בולטים כאלברט איינשטיין, ברטרנד ראסל ותומס

מאן לשלילת קיומם של צבאות קבע מכל וכל. בשנת 1930 חתמו השלושה על

הצהרה שבה הכריזו: "עמי העולם: התאחדו והוכיחו את שאיפתכם לשלום
שלילת השימוש בכוח נחרתה בלקסיקון 4עולמית!"–בדרישתכם לפריקת נשק כלל

הפוליטי העולמי בנוסח מתון יותר: אמנת האומות המאוחדות משנת 1945

מחייבת את כל האומות השותפות לה "להימנע ביחסיהן הבינלאומיים מן האיום
 כיום עדיין ממלא רעיון זה תפקיד5בכוח ומן השימוש בו" נגד מדינות אחרות.

מרכזי בתורתם של פעילי השלום, כפי שמעידה, למשל, הצהרתו של אברהם

 שלילת—יסעור, מן הבולטים שבחוקרי השלום בישראל, שלפיה "ראשית חכמה 
6כל האמצעים שיש בהם אלימות וכפייה".

.םיכוסכס בושייל דיחיה םלוהה יעצמאה איה ‰¯˘Ùש עבוק ינשה ןורקיעה

ינקירמאה אישנה לש תמסרופמה ותלאשמב יתיצמת יוטיבל הכז הז ןויער
,רמולכ ,"ןוחצינ אלל םולש"ב םייתסת הנושארה םלועה תמחלמש ןוסליו ורדוו

הפיאשה לש הדוסיב חנומ הז ןויער 7.סבומה לע חצנמה לש ויאנת תייפכ אלל



חתפמה .ןתמו אשמ לש האצות םהש םימכסהב ונימיב םיכוסכסה לכ תא בשייל
רבד בירקי הל םיפתושהמ דחא לכש ךכב תינתומה תידדה המכסה אוה םולשל

"םולשה השוע" ,ונימי לש חורה ךלה יפ לע .ינויח ןכ ינפל ול הארנש המ

קדצה ,הירוטסיהה לע ולש ויתועד תא דצב חינהל ןוכנה הז אוה יתימאה
–יאו םיבוט םיסחי תבוטל — המחלמל םישנא םיאצוי םמשבש — רסומהו

8.תומילא

השלום המקראי, לעומת זאת, מבוסס על עקרון האינטרס העצמי של היחיד
או של החברה. השימוש הרווח ביותר במילה "שלום" במקרא בא לציין את מצבו

 ומובן זה נשתמר בשפה העברית עד היום. בספר—של הפרט ואת רווחתו 

בראשית, כשיעקב הצעיר מגיע לחרן ומחפש את בית דודו לבן, הוא פוגש חבורת
רועים המכירים את האיש. "השלום לו?" שואל יעקב, והרועים משיבים לו

במילה אחת: "שלום". מאוחר יותר שולח יעקב את יוסף לשכם לפקוד את אחיו,

9ני דבר".ֵבִומורה לו: "לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והׁש

זוהי המשמעות העיקרית של המילה גם בסיפורי המקרא המאוחרים יותר.

בעיצומו של עימות צבאי קשה עם בנו אבשלום שואל דוד המלך שליח שחזר

 בדומה לכך, כשגדעון השופט חושש10"משדה הקרב: "השלום לנער לאבשלום?
, מפיג האל את חששותיו באמרו:’לחייו לאחר שנפגש פנים אל פנים עם מלאך ה

 במגילת אסתר מבקר מרדכי בארמון מדי יום,11"שלום לך אל תירא לא תמות".

 וכשדניאל עובר12 כלומר, לברר אם מצבה טוב.—כדי לדעת "את שלום אסתר" 
סדרה מתישה של התקשרויות נבואיות עם מלאכים שונים, הוא מספר: "ואני

סף ויגע בי כמראה אדם ויחזקני:ֹמעתה לא יעמד בי כח ונשמה לא נשארה בי: וי

 כאן, "שלום" הוא החוסן13דֹות שלום לך חזק וחזק".ֻמֲחויאמר, אל תירא איש 
הגופני והרוחני החיוני לדניאל כדי שיוכל להמשיך בהתנסותו הנבואית.

דוגמה מעניינת לשימוש במילה "שלום" במשמעות זו מופיעה בספר

שמואל, כשדוד המלך שואל את אוריה החיתי השב מן החזית "לשלום יואב
התנסחות זו, המפתיעה במיוחד לאור השימוש ÂÏ˘ÏÂÌ ‰ÓÏÁÓ‰."14ולשלום העם 

המודרני במילה, מוסיפה ממד נוסף לתפיסת השלום המקראית. בהקשר הצבאי,

"שלום" במקרא כולו איננו יישוב הסכסוכים באמצעות פשרה, אלא היפוכה
הגמור: התקדמות לקראת הניצחון. שימוש זה, כמובן, אינו אלא המשכו הטבעי

של השימוש המקראי במילה שלום במובן מצב טוב והצלחה: בתחום הצבאי,

"שלום" פירושו קירוב הניצחון. כך, כשבאים אנשי בנימין ויהודה למצודתו של
דוד בצקלג, שם הוא מסתתר מפני שאול המבקש את נפשו, הוא מציע להם את

"לך דויד ועמך בןנאמנותו בתמורה להצטרפותם אליו למלחמה. וזו תגובתם: 
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זרך כי עזרך אלוהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשיֹישי, שלום שלום לך ושלום לע
 כוונת המונח "שלום" כאן אינה הימנעות משימוש בכוח או פשרה מכל15הגדוד".

 שבלעדיה טובתו האישית (ועצם—סוג שהוא, אלא הצלחת כוחותיו של דוד 

חייו) אינם בגדר האפשר, לאור איבתו העזה של שאול כלפיו. בדומה לכך, הביטוי
"איש שלום", המופיע כמה פעמים במקרא, מציין בכל מופעיו בעלי ברית בקרב

(הוא המקור לביטוי המודרני "אנשי שלומנו") ואינו מציין בשום מקרה אדם

16הדוגל בפשרה ובהימנעות משימוש בכוח.

’גם בספר תהלים השלום משמעותו הצלחה צבאית: "שבחי ירושלם את ה

הללי אלהיך ציון: כי חזק בריחי שעריך, ברך בניך בקרבך: השם גבולך שלום חלב

 הביטוי "בריחי שעריך" מציין כוח צבאי, והשימוש בו מרמז17חטים ישביעך".
לכך שהשלום לאורך הגבול אינו נובע מכוונותיה הידידותיות של המדינה השכנה,

אלא מיתרונה האסטרטגי של ישראל. במקום אחר יוצר משורר תהלים הקבלה

18ז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".ֹ ע’ברורה בין כוח לשלום: "ה

אין להתפלא, אם כן, שבמקומות רבים במקרא משמעותה של המילה שלום

 בספר מלכים מצווה שלמה להמית את יואב, מפקד צבאו שלÈˆÁÂÔ.19היא פשוט 

 ומכריז כי דמם של קרבנות—דוד לשעבר, אשר בגד בו והרג כמה מבכירי אנשיו 
לם ולדוד ולזרעו ולביתו ולכסאו יהיה שלוםֹיואב "בראש יואב ובראש זרעו לע

 שלמה מבין שהשלום מחייב את מפלתם הגמורה של אלה20".’עד עולם מעם ה

שבוגדנותם מסכנת את קיום שלטונו. פרשת מלחמתו של דוד בבנו אבשלום
עשר אלף חיילים להרוג–כוללת את עצתו של אחיתופל לאבשלום לשלוח שנים

 והשליח שבא לבשר לדוד כי כוחותיו של21את דוד כדי ש"כל העם יהיה שלום".

’אבשלום הובסו וגם אבשלום עצמו נהרג, מכריז עם היכנסו: "שלום... ברוך ה
22גר את האנשים אשר נשאו את ידם באֹדני המלך".ִאלהיך אשר ס

הדוגמה האופיינית ביותר לשימוש במילה "שלום" במשמעות "ניצחון" מופיעה

בספר דברים, שבו מדריך משה את עמו באמנות המלחמה, לפני חצותם את
"כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום: והיה אם שלוםהירדן: 

תענך ופתחה לך והיה כל העם הנמצא בה יהיו לך למס ועבדוך: ואם לא... והכית

 כלומר, על פי התפישה המקראית, כיבוש ללא הקצאת23"את כל זכורה לפי חרב
המשאבים, סיכון החיילים והפגיעה באזרחים הנלווים לכיבוש אלים, עדיף

לעין ערוך על מרחץ דמים. אך אין להתעלם מהעובדה שהקריאה ל"שלום"

 לא זו בלבד24 ללא קרב של העיר לכוחות הפולשים.‰È˘‰ ÏÎÈÚ¯„מציינת כאן 
שסכסוך וכוח נתפשים כמושגים לגיטימיים, אלא שבאמצעות האיום שבהם

מושג השלום.



רעיון זה הגיע לביטוי המלא בתקופתו של שלמה. מכל מלכי ישראל, שלמה
הוא גדול עושי השלום בעיני המקרא. אך הצלחתו של שלמה לא באה בזכות

נכונותו להתפשר עם ממלכות אחרות ואף לא בזכות הימנעותו מן השימוש

בכוח. נהפוך הוא, החזקה שבממלכות ישראל התבססה על חיוניות צבאית וכלכלית
שנבעה מחכמתו של שלמה. ראו, למשל, כיצד הטיל המלך את מרותו על צור,

 נתן חכמה לשלמה כאשר דבר לו ויהי’"והשכנתו מצפון, ללא שפיכות דמים: 

ם בין חירם [מלך צור] ובין שלמה ויכרתו ברית שניהם: ויעל המלך שלמה מסשֹל
מכל ישראל ויהי המס שלשים אלף איש: וישלחם לבנונה עשרת אלפים בחדש

 בחכמתו הפוליטית הבין שלמה,25חליפות חדש יהיו בלבנון שנים חדשים בביתו".

ששלום לאורך גבולה הצפוני של ממלכתו מחייב את הצבתם הקבועה של עשרת
אלפים איש ואת הפיכתה של ממלכת חירם, על ידי כך, לבת חסותו. כשהגיע

הזמן לבניית בית המקדש בירושלים "תרמה" ממלכת חירם כמויות אדירות של

 כפיפותו של חירם לשלמה התגלתה אף ביתר בהירות26חומרי גלם לצורך זה.
כשחירם עצמו זומן לירושלים כדי לפקח על ביצוע חלק גדול מהמלאכה: "וישלח

27ר".ֹהמלך שלמה ויקח את חירם מצ

ממלכת שלמה שגשגה יותר מכל ממלכה אחרת במקרא דווקא משום שהייתה
הכוח הצבאי השליט באזור ומשום כך לא סבלה כקודמותיה, מלכויות שאול

ודוד, מהתקפותיהם הבלתי פוסקות של שכנים עוינים:

לובג דעו םיתשלפ ץרא ]תרפ[ רהנה ןמ ,תוכלממה לכב לשומ היה המלשו

לכמ ול היה םולשו ...וייח ימי לכ המלש תא םידבעו החנמ םישגמ םירצמ

ןדמ ותנאת תחתו ונפג תחת שיא חטבל לארשיו הדוהי בשיו :ביבסמ וירבע

ובכרמל םיסוס תֹוְרֻא ףלא םיעברא המלשל יהיו :המלש ימי לכ עבש ראב דעו

82:םישרפ ףלא רשע םינשו

עצמתו הצבאית של שלמה, אותם "ארבעים אלף ארות סוסים למרכבו ושנים

עשר אלף פרשים", היא שהקנתה לממלכתו את היתרון העצום של מעצמה

 הביטחון29השלטת, במישרין או בעקיפין, באזור כולו וגובה מסים משכנותיה.
הצבאי הביא לרווחה כלכלית חסרת תקדים: בישראל של שלמה היו כסף וזהב

תיםֹכלים ושֹ ו"יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרב א30""כאבנים

 רווחתה של אומה שהשתלטה על אויביה ובכך— סוג זה של שלום 31ושמחים".
 הוא שהוליד את הדימוי "איש תחת גפנו ותחת תאנתו".—שמה קץ למלחמה 

אמנם היום נהוג להשתמש בביטוי זה לתיאור מצב נטול סכסוכים של סובלנות
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הדדית, אך כוונת המקרא שונה לחלוטין: רק בחברה שהתגברה על אויביה
 יכול הפרט לדאוג— על ידי שימוש נכון בכוח, אם אין ברירה —החיצוניים 

להתפתחותו האישית מבחינה כלכלית, שכלית ורוחנית ולתרום בכך להתפתחותה

32היצירתית של החברה כולה.

שגשוג כלכלי, שכלי ורוחני הוא ממהותו של חזון השלום הלאומי במקרא.

משמעו של השלום הוא רווחה, לכלל כמו גם לפרט; ולפיכך, שגשוג כלכלי

ופריחה רוחנית ותרבותית הם מרכיבים חיוניים של השלום הלאומי, לא פחות
מביטחון צבאי. זוהי הסיבה לכך שהמושגים ביטחון צבאי ובריאות כלכלית

קשורים זה לזה במקרא בקשר הדוק כל כך: כפי ש"גבולך שלום" של משורר

תהלים צועד יד ביד עם השפע של "חלב חטים", כך תיאור עצמתו הצבאית של
—תים ושמחים" ֹכלים ושֹשלמה בא מיד לאחר הדימוי של יהודה וישראל "א

ושניהם מובילים לפסוקים המתארים את השלום ששרר בממלכה.

 אומר זאת במפורש’ממלכת שלמה היא המופת המקראי לשלום לאומי. ה
כשהוא מגלה לדוד את עתידו של שלמה: "הנה בן נולד לך... והניחותי לו מכל

 יסודות33אויביו מסביב כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו".

הדגם ברורים: עליונות צבאית, יוקרה פוליטית ורווחה כלכלית שאליהם מתלווים
הישגים תרבותיים ודתיים.

קשר הגומלין בין היסודות הללו מוצא את ביטויו המלא בהישגו החשוב

ביותר של שלמה: בניין בית המקדש בירושלים. במכתב לחירם כותב שלמה:
 אלהיו מפני המלחמה’"אתה ידעת את דוד אבי כי לא יכל לבנות בית לשם ה

 אלהי לי מסביב אין’תם תחת כפות רגלו: ועתה הניח הֹאשר סבבוהו עד תת ה' א

 המקדש היה יזמתו34 אלהי...".’מר לבנות בית לשם הֹשטן ואין פגע רע: והנני א
של דוד ושלמה נטל על עצמו את המשימה, במידה רבה, לכבודו של אביו. אך

"מפני המלחמה אשר סבבוהו" לא היו לדוד המשאבים הדרושים לתכנן ולבצע

בנייה בהיקף כזה. רק בתקופתו של שלמה, לאחר שהעליונות הצבאית שמה קץ
למלחמות והשפע מצור ומשאר המדינות השכנות יצר את העצמה הכלכלית

הנחוצה למשימה, יכלו בני ישראל לבנות את בית המקדש ולהשתית את תרבותם

הדתית על יסוד איתן.
רעיון השלום כמצב של רווחה לאומית בכל התחומים שב ומופיע בספר חגי,

נביא שזכה לראות בשיבתם של היהודים לארץ ישראל לאחר עשרות שנות

גלות, לקראת סוף המאה השישית לפנה"ס. חגי פורש בפני מושל יהודה,
זרובבל, את החזון שינחה את קברניטי השלטון החדש, חזון של עצמה, שגשוג

וכבוד לאומי:
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ץראה תאו םימשה תא שיערמ ינאו איה טעמ תחא דוע :תואבצ ’ה רמא הכ יכ

יתאלמו םיוגה לכ תדמח ואבו םיוגה לכ תא יתשערהו :הברחה תאו םיה תאו

לודג :תואבצ ’ה םאנ ,בהזה ילו ףסכה יל :תואבצ 'ה רמא ,דובכ הזה תיבה תא

...תואבצ ’ה םאנ ,Â·Ó˜ÂÌ ‰Ê‰ ‡˙Ô ˘ÏÂÌ ...הזה תיבה דובכ היהי

קזֹח יתדמשהו תוכלממ אסכ יתכפהו :ץראה תאו םימשה תא שיערמ ינא

:ויחא ברחב שיא םהיבכֹרו םיסוס ודריו היבכֹרו הבכרמ יתכפהו םיוגה תוכלממ

יכ םתוחכ ךיתמשו ...לאיתלאש ןב לבברז ךחקא ,תואבצ ’ה םאנ ,אוהה םויב

53.תואבצ 'ה םאנ ,יתרחב ךב

חגי אינו מדבר על אחרית הימים, אלא על הקמתה המידית של ממלכת ישראל

השנייה ועל תקומתה של האומה, ששיאה בנייתו של בית המקדש השני.
חזון השלום הלאומי שלו, חזון עתיר עושר, כבוד ועצמה, דומה להפליא

לתיאורי מלכות שלמה. אותה תפישה של שלום שהוא רווחה לאומית רווחת

בכל דברי הנביאים.

וקרי המקרא הספורים שהודו בפער העצום שבין מובנה המקראי שלח
המילה "שלום" לבין פירושה המודרני נוטים למעט בחשיבותו: הם מודים

מות, אך מתעלמיםֵכי המילה שלום במקרא משמעותה העיקרית היא של

 אולם הפער בין השלום המקראי36מהשלכותיה הפילוסופיות של עובדה זו.
—למודרני רחוק מלהיות בעיה מילולית גרידא. חזון השלום המודרני כולו 

עולמית, ולזמן–שצורתו האוטופית ביותר היא השאיפה לשלווה ולאחווה כלל

שבו סכסוכים יחלפו מן העולם, אויבים לשעבר יניחו את נשקם ואף עצם
37 אינו זוכה במקרא לתמיכה של ממש.—האיום בכוח יהפוך לנחלת העבר 

הימים–במשך מאות בשנים דמיינו לעצמם אנשי חזון בעולם המערבי אחרית

˙ÓÓÏÎשקטה ושלווה, ואף תיארוה באמנות פעמים אין ספור, כמו למשל ב

‰˘ÏÂÌשל אדוארד היקס, תמונה המתארת אריות מלכותיים לצדם של פרים 

וחיות בר שונות החיות חיי שלווה, ללא סכסוך ומאבק, ועל פניהן נסוכים חכמה

ואושר; ברקע התמונה אינדיאנים ומהגרים בלבוש אירופי מפטפטים חרישית.
 רעב—בעולם האוטופי המתואר כאן, אפילו יצרי הגוף והרוח הבסיסיים ביותר 

 פינו את מקומם לטובת הבנה הדדית ומרגוע. כאן—ומיניות, כבוד ותשוקה 

אין משטרה ואין צבא, וגם בבתי משפט אין צורך, שהרי עצם קיומם של
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סכסוכים עבר ובטל מן העולם וכל אי הסכמה מיושבת בעזרת ויתור מרצון
וכוונות טובות.

אך חזון זה איננו חזונם של נביאי המקרא. בחזונם בא העולם על תיקונו לא

בעזרת אי אלימות ופשרה אלא באמצעות ניצחונם של האומה, הדת והמוסר
 ניצחון הכולל את שיבת ישראל לארצו, את הקמתה של ישות—היהודיים 

העמים, כלומר, הענשת החוטאים והבאת מדינית חזקה ומשגשגת ואת משפט

 לישראל:’קצם. דוגמה טובה לרעיון זה נמצאת בספר יואל, שבו אומר ה

םכיתא ותֹּכ :המחלמה ישנא לכ ולעי ושגי םירובגה וריעה המחלמ ושדק

םיוגה לכ וֹאבו ושוע :ינא רובג רמאי שלחה םיחמרל םכיתֹרמזמו תוברחל

יכ טפשוהי קמע לא םיוגה ולעיו ורועי :ךירובג ’ה תחנה המש וצבקנו ביבסמ

ורדק חריו שמש ...םתער הבר יכ ...ביבסמ םיוגה לכ תא טֹּפשל בשא םש

ץראו םימש ושערו ולוק ןתי םלשורימו גאשי ןויצמ ’הו :םהגנ ופסא םיבכוכו

רה ןויצב ןֹכש םכיהלא ’ה ינא יכ םתעדיו :לארשי ינבל זועמו ומעל הסחמ 'הו

83:דוע הב ורבעי אל םירזו שדק םלשורי התיהו ישדק

םהיתורמזמ תאו תוברחל םהיתא תא םימחול םיתתכמ לאוי לש םימיה תירחא ןוזחב

לרמחים כדי להשליט את הצדק האלוהי בעולם. העמים (שחטאם העיקרי הוא
עבודת אלילים, אך לכך מתוסף, ככל הנראה, גם דיכויו של עם ישראל) נאספים

 שם נרדף לממלכת—בעמק יהושפט כדי לקבל את עונשם, ודווקא מירושלים 

בשורת הצדק ברעם המפיל חיתתו על העולם כולו.  יוצאת —ישראל 
בכל חזונות הנביאים, התבוסה המוחלטת שנוחלים העמים החטאים מידי

ישראל היא שהופכת את השלום של העידן המשיחי לאפשרי. עובדיה, למשל,

מתנבא שכשישובו היהודים לאדמתם "והיה בית יעקב אש" ושכניו "לקש...
וירשו הנגב את הר עשו והשפלה את פלשתים וירשו את שדה אפרים ואת שדה

ט את הר עשו והיתהֹעים בהר ציון לשּפִשמרון ובנימין את הגלעד... ועלו מוש

ספר עמוס צופה תקופה משיחית שבה ישראל "יירשו את שארית 39 המלוכה".’לה
 והנביא מיכה, כמו בספרי המקרא המוקדמים, מבטא את40אדום וכל הגוים".

הזיקה שבין ניצחון לשלום בנבואתו על הופעתו של המלך החדש: "ועמד ורעה

...Â‰È‰ Ê‰ ˘ÏÂÌ בגאון שם ה' אלהיו וישבו כי עתה יגדל עד אפסי ארץ: ’ז הֹבע
ורעו את ארץ אשור בחרב ואת ארץ נמרוד בפתחיה והציל מאשור כי יבוא

41בארצנו וכי ידרך בגבולנו".
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גם הנביא ירמיהו מציג חזון אחרית הימים שבו תהיה הממלכה שחידשה
ימיה כקדם "לשם ששון לתהלה ולתפארת לכל גויי הארץ אשר ישמעו את כל

שה אותם ופחדו ורגזו על כל הטובה ועל כל השלום אשרֹהטובה אשר אנכי ע

וכמו בימי שלמה, ירמיהו חוזה כי ניצחונה של ישראל על 42אנכי עשה לה".
, הנני שב שבות’אומות העולם הוא אשר יביא לה שגשוג ורוב טובה: "כה אמר ה

אהלי יעקוב ומשכנתיו ארחם ונבנתה עיר על תלה וארמון על משפטו ישב: ויצא

מהם תודה וקול משחקים והרבתים ולא ימעטו והכבדתים ולא יצערו... ופקדתי
מות לבו, באחריתִתו ועד הקימו מזֹ עד עש’חציו... לא ישוב חרון אף הֹלעל כל 

 ההבדל בין עתידו של עם ישראל לבין עתידם של דורשי43הימים תתבוננו בה".

רעתו ברור: מלכות ישראל המחודשת תהיה עשירה, "ארמון" שממנו בוקעים
"תודה וקול משחקים"; בעוד שעל אויביה החוטאים יבוא חורבן, אשר ישביע

".’את "חרון אף ה

יחזקאל אף הוא מציג חזון של שלום וגאולה המתאר את בכורתה הצבאית,
הכלכלית והמדינית של ישראל בין האומות. הוא מקדיש שני פרקים שלמים

בספרו לתיאור מפורט של ניצחונה האפוקליפטי של ישראל על המעצמה

 ושל עמו’גוג, ניצחון שיוכיח לעולם כולו את צדקתם ואמיתותם של ה
 במקום אחר הוא מתאר את החיים הלאומיים שיפרחו בעקבות44הנבחר.

הניצחונות האלה:

יתרכו :יתרביד 'ה ינא ,םכותב אישנ דוד ידבעו םיהלאל םהל היהא ’ה ינאו

תא הדשה ץע ןתנו :ויהי הכרב ימשג ותעב םשגה יתדרוהו ...םולש תירב םהל

תא ירבשב ’ה ינא יכ ועדיו חטבל םתמדא לע ויהו הלובי ןתת ץראהו וירפ

ץראה תיחו םיוגל זב דוע ויהי אלו :םהב םידבֹעה דימ םיתלצהו םלֻע תוטֹמ

54:דירחמ ןיאו חטבל ובשיו םלכאת אל

יחזקאל מזכיר כאן את "ברית השלום" של פינחס כדי לתאר קיום לאומי שבו

שגשוג מחודש ("גשמי ברכה") ויוקרה ("לא יהיו עוד בז לגוים") קשורים בקשר

הדוק להסרת איום העמים מעל ישראל.
 חלקם מתמקדים—אמת, הנביאים נבדלים איש מרעהו בהדגשותיהם 

בריבונות יהודית במישור המוסרי, הפילוסופי והדתי, ואחדים מהם אף מרמזים

 ולבני האדם יינתן בה46"על אוטופיה שבה ייכונו "שמים חדשים וארץ חדשה
 אך קשה— בעוד שאחרים חוזים ריבונות בעלת אופי צבאי לגמרי 47"לב חדש",
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להתעלם מהעובדה שכמעט כל דברי הנביאים כוללים בחזון השלום של אחרית
 למותר48הימים הבטחה לניצחון ישראל ולמפלתם של העמים שהתנכלו לו.

לציין עד כמה שונה חזון זה מחזון השלום המודרני, המאמץ גישה פסיבית מתוך

שאיפה להימנע מסכסוכים.
זרותו של החזון הזה לתפיסת המקרא הייתה מובנת מאליה, אלמלא השתמשו

פציפיסטים בכל הדורות בפסוקים מן המקרא כתמיכה בקריאתם לשלום. השימוש

הנפוץ ביותר נעשה בפסוקים מישעיהו, המנבאים כי עמי העולם יכתתו "חרבותם
49לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".

על פי הפרשנות המודרנית למילים אלו, יגלו העמים את חוסר הטעם שבשימוש

בכוח ומתוך רוח של אחווה יבחרו ליישב כל מחלוקת בדרכי נועם ולחיות איש
באמונתו מבלי להזדקק לאלימות כדי להשיג את מטרותיהם.

פרשנות זו, המושרשת עמוק בתודעתם של יהודים ונוצרים כאחד, מתעלמת

מעיקרי חזונו של ישעיהו כפי שהם מתוארים בספר כולו, ואף בסמוך לציטוט
המפורסם. והרי הקטע המורחב:

...יביואמ המקנאו ירצמ םחנא יוה לארשי ריבא תואבצ ’ה ןודאה םאנ ןכל

הירק קדצה ריע ךל ארקי ןכ ירחא הליחתבכ ךיצֹעיו הנשארבכ ךיטֹפש הבישאו

םימיה תירחאב היהו ...ולכי 'ה יבזעו ודחי םיאַָטחו םיעשֹּפ רבשו ...הנמאנ

וכלהו :םיוגה לכ וילא ורהנו תועבגמ אשנו םירהה שארב ’ה תיב רה היהי ןוכנ

ויכרדמ ונרויו בקעי יהלא תיב לא ’ה רה לא הלענו וכל ורמאו םיבר םימע

םיוגה ןיב טפשו :םלשורימ ’ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ ויתֹחרֹאב הכלנו

אשי אל תורמזמל םהיתותינחו םיתאל םתוברח ותתכו םיבר םימעל חיכוהו

05:המחלמ דוע ודמלי אלו ברח יוג לא יוג

השינוי שישעיהו חוזה אינו ויתור מופלא וספונטני על הכוח לטובת האחווה,
אלא התרחשות שונה לגמרי: שיבת ישראל לארצו, חידוש מעמדה של ירושלים

— "םיטפוש"ה לש םדיקפת שודיח ,)"הרות אצת ןויצמ יכ"( ירסומו ינידמ זכרמכ

 והתכנסותן של האומות למשפט.—ביטוי המציין במקרא מנהיגות מדינית וצבאית 
 "שפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים", כאשר האמת והצדק של’רק לאחר שה

המוסר היהודי יישענו על עצמתו הצבאית של ישראל, ייכנעו עמי העולם, יכתתו

חרבותיהם לאתים ויוותרו על שאיפותיהם הצבאיות. ישעיהו אמנם מציג חזון
של קץ המלחמות, אך שלום זה יבוא רק בעקבות ניצחון מכריע של ישראל ולא

באמצעות פשרה.
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 שיאו של ספר51הדבר ברור עוד יותר כשבוחנים את חזון ישעיהו במלואו.
ישעיה, העוסק בעיקר ביחסים שבין עם ישראל לאלוהים, הוא חזון אחרית

הימים, שבה יביא אלוהים כבוד לישראל כ"נהר שלום", לאחר שישפוט את

האומות על רוע לבן ויענישן:

'ה הנה יכ ...םיוג דובכ ףטוש לחנכו םולש רהנכ הילא הטֹנ יננה ,’ה רמא הכ יכ

’ה שאב יכ :שא יבהלב ותרעגו ופא המחב בישהל ויתֹבכרמ הפוסכו אובי שאב

האב םהיתֹבשחמו םהישעמ יכנאו ...'ה יללח וברו רשב לכ תא וברחבו טפשנ

יתחלִשו תוא םהב יתמשו :ידובכ תא וארו ואבו תונשלהו םיוגה לכ תא ץבקל

ודיגהו ידובכ תא ואר אלו יעמש תא ועמש אל רשא ...םיוגה לא םיטילפ םהמ

ישדק רה לע ...’הל החנמ םיוגה לכמ םכיחא לכ תא ואיבהו :םיוגב ידובכ תא

25...םלשורי

בדומה ליואל, ישעיהו מנבא כי העמים יתקבצו לקבל את הדין על "מעשיהם

" בעוד ישראל מחדש את קיומו המדיני’ומחשבתיהם", ובמשפט זה "רבו חללי ה

על אדמתו. במקום אחר בספר ישעיה משווה אלוהים את גורלו של עמו הנבחר,
...’ עם גורלם של העמים האויבים לו: "לכן כה אמר ה53שאותו הוא מכנה "עבַדי",

הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ישמחו
שו: הנה עבדי יֹרנו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב ומשבר רוחֹואתם תב

 מילים אלו משיבות54מה משוש".ַתילילו... כי הנני בורא את ירושלם גילה וע

אותנו לימי שלמה, שבהם בני ישראל "אכלים ושתים ושמחים" ו"מושלים בכל
 ממלכות שעד אז ביקשו להשמידם. כנביאים רבים אחרים—הממלכות" באזור 

(מיכה, למשל, מצטט במישרין מן התיאור המקראי של מלכות שלמה כשהוא

), נוטל ישעיהו את השלום55"חוזה כיצד "ישב איש תחת גפנו ותחת תאנתו
ששרר בתקופת שלמה כדגם לשלום של אחרית הימים.

תפישה זו של השלום כפרי הניצחון בולטת גם בפסוקים הנודעים מספר

עולמי שאין בו עוד כוחניות.–ישעיה, שנהוג לראות בהם אידיליה של שלום כלל
אלו הפסוקים המנבאים כי באחרית הימים יגור "זאב עם כבש ונמר עם גדי

ירבץ". גם כאן, עיון בפרק מגלה ש"מלכות השלום" לא תופיע לה לפתע, כשיריבים

יחליטו להניח את נשקם מרצון; שכן אידיליית השלום של ישעיהו קשורה קשר
הדוק לניצחונה של ישראל על משעבדיה:



ÁÂ¯Û ‰˙˘¢Á Ø ∏ππ±  89  •

הניבו המכח חור ’ה חור וילע החנו :הרפי וישרשמ רצנו ישי עזגמ רטח אציו

ץברי ידג םע רמנו שבכ םע באז רגו ...'ה תאריו תעד חור הרובגו הצע חור

רה לכב ותיחשי אלו וערי אל ...םב גהֹנ ֹןטק רענו ודחי אירמו ריפכו לגעו

שרש אוהה םויב היהו :םיסכמ םיל םימכ ’ה תא העד ץראה האלמ יכ ישדק

סנ אשנו ...דובכ ותחנמ התיהו ושרדי םיוג וילא םימע סנל דֹמע רשא ישי

הרסו :ץראה תופנכ עבראמ ץבקי הדוהי תוֻצפנו לארשי יחדנ ףסאו םיוגל

רֹצי אל הדוהיו הדוהי תא אנקי אל םירפא ,ותרכי הדוהי יררֹצו םירפא תאנק

באומו םודא םדק ינב תא וֹזבי ודחי המי םיתשלפ ףתכב ופעו :םירפא תא

65...םירצמ םי ןושל תא ’ה םירחהו :םתעמשמ ןומע ינבו םדי חולשמ

עיון בקטע המורחב מגלה שאידיליית הזאב והכבש תהיה אפשרית רק לאחר

ששבטי ישראל יחדלו ממחלוקת ("אפרים לא יקנא את יהודה ויהודה לא יצר
את אפרים") ויתאחדו כדי להביס את אויביהם משכבר הימים, אדום ומואב. רק

כשישראל רבת העצמה "תבוז" את אויביה, יקבלו הללו ביראת כבוד אותה "רוח

 ושוב, כשישעיהו מדבר על57חכמה ובינה" שתאפיין את השלטון היהודי החדש.
 הוא מרמז שנית לתיאור—המלך המשיח שאליו יפנו הגויים ולכבודו יגישו מנחה 

המקראי של מלכות שלמה בשיאה, ששכנותיה הביאו לה מנחות בשל עליונותה
 לדידו של ישעיהו, כמו גם לדידם של הנביאים האחרים, אחרית58הצבאית באזור.

הימים תביא עמה כוחות מחודשים לישראל, כבימי שלמה, ואלה יביאו לישראל

ניצחון על אויביו ושלום, ויכוננו תרבות שתשפיע באופן מכריע על התפתחותו
המוסרית והדתית של העולם כולו.

ם כן, שלמה ומלכותו הם המקור לתיאור הנבואי של השלום שישרורא

בממלכה המחודשת. אולם כאשר הנביאים באים לתאר את אופיו של

המלך המשיח עצמו הם נזקקים לעתים קרובות לסיפורו של פינחס. ישעיהו
חוזה מלך בן דמותו של פינחס, החדור באותה קנאות לצדק שהצילה את ישראל

מן הקלקלה המדיינית בספר במדבר. בעזרת אזכורים לסיפורו של פינחס יוצר

ישעיהו הקבלה מכוונת בינו לבין המלך החדש:

תא יכ ...םהילע הָגנ רוא תומלצ ץראב יבֹשי לודג רוא ואר ךשחב םיכלֹהה םעה

ןב ונל דֻלי דלי יכ ...ןידמ םויכָ תֹּתִחַה וב שֹגנה טבש ומכש הטמ תאו וָלּבֻס לֹע
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רש דע יבא רוביג לא ץעוי אלפ ומש ארקיו ומכש לע הרשמה יהתו ונל ןִתנ

התֹא ןיכהל ותכלממ לעו דוד אסכ לע ץק ןיא םולשלו הרשמה הברמל :םולש

95:תאז השעת תואבצ ’ה תאנק ;םלוע דעו התעמ הקדצבו טפשמב הדעסלו

ישעיהו כולל בקטע זה שני אזכורים לפרשת פינחס: "יום מדין", המרמז למלחמת

בני ישראל במדיין במדבר, מלחמה שהוצתה בידי פינחס והונהגה על ידו,

", ביטוי המופיע לראשונה בסיפור פינחס. כאותו צעיר בן שבט לוי,’ו"קנאת ה
ניחן "שר השלום" במסירות חסרת פשרות ל"משפט וצדקה" והוא שיביא להרחבת

60הממלכה ובעקבות זאת "לשלום אין קץ על כסא דוד".

הבחירה בפינחס כמופת מעוררת תמיהה. מדוע קנאותו של פינחס היא
תכונה חיונית ל"שר השלום"? כמו בחירתו הקודמת של האל בפינחס להענקת

"ברית השלום", גם חזון נבואי זה מבליט הנחה הנמצאת בלב לבו של רעיון

השלום המקראי: השלום, על פי הנחה זו, אינו נובע מהתפשרות על העקרונות
הצודקים על מנת להימנע מסכסוך, אלא מסירוב מוחלט להתפשר על ענייני

 אפילו אם יש להפעיל כוח כדי להגן עליהם.—צדק ומוסר 

לפיכך ברור שישעיהו משתמש בסיפור פינחס בכוונה תחילה, וכמוהו גם
61יחזקאל כשהוא מדבר (ראה לעיל) על "ברית השלום", היא גמולו של פינחס.

עבור נביאים אלה, סיפורו של פינחס איננו חידה כלל וכלל: פינחס, יותר מכל
דמות אחרת במקרא, מייצג את רעיון השלום המקראי, שלפיו שלום ורווחה

אינם מושגים באמצעות הקרבת הצדק והמוסר. זהו אולי ההבדל החשוב ביותר

בין התפישה המקראית ובין האידיאל המודרני.
התפישה שהפסקת מעשי איבה היא יעד המצדיק התפשרות על כל עיקרון

 הייתה אבן יסוד של אידיאולוגיית השלום במשך אלפי— במיוחד הצדק —אחר 

שנים. אמרתו של המדינאי הרומאי מרקוס טוליוס קיקרו, מהמאה הראשונה
לפנה"ס, מקובלת גם כיום: "לא אחדל להטיף לשלום; גם אם איננו צודק, הוא

 כאלף ושש מאות שנה מאוחר יותר ביטא62עדיף על המלחמה הצודקת ביותר".

מרטין לותר, מייסד הנצרות הפרוטסטנטית, אותו רעיון בדיוק: "השלום חשוב
63יותר מכל צדק; והשלום לא נברא למען הצדק אלא הצדק למען השלום".

אמונה זו היא המביאה דיפלומטים רבים עד היום לכרות בריתות אף עם האכזריים

 כפי שמדיניות הפייסנות של שנות השלושים הסתמכה על "השלום"—שבעריצים 
כהצדקה מוסרית להסכמה חוזרת ונשנית לדרישותיה של גרמניה הנאצית.
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המקרא, לעומת זאת, דוחה תפישה זו מכל וכל. על פי ההשקפה המקראית,
 אפילו בכוח הזרוע. כל החזונות המשיחיים— שהצדק ייעשה ·ÓÁÈÈהשלום 

מבוססים על הנחת יסוד זו: הניצחונות הצבאיים שהם מתארים חיוניים לשלום,

כי בלעדיהם לא יושג ניצחונו הסופי של חזון הצדק והמוסר האלוהי. ולכן
דווקא פינחס הוא הדמות המקראית המתאימה ביותר לקבלת ברית השלום של

64אלוהים.

מנם פינחס הוא האבטיפוס של שומר המוסר העיקש בספרי התורה, אךא

הוא אינו היחיד. אבי אבותיו, לוי בן יעקב, יצא גם הוא בלהט להגנת
הצדק, המוסר ושלמות העם. לאחר שחטף שכם החיווי את דינה בת יעקב, אנס

אותה ושלח את אביו חמור לקחתה לאשה עבורו, קשרו בני יעקב לנקום את

 שכיום לא הייתה הדעת סובלת—כבוד אחותם. בעזרת תחבולה ערמומית 
 שכנעו את חמור ושכם למול את כל תושבי עירם, בתמורה להבטחה כי—אותה 

יזכו בנשים עבריות. כשהיו אנשי העיר מרותקים למיטתם לאחר שמילאו את

חלקם בהסכם, נכנסו לוי ושמעון אחיו לעיר בחשאי וטבחו את כל הזכרים שבה:

הניד יחא יולו ןועמש בקעי ינב ינש וחקיו םיבאֹּכ םתויהב ישילשה םויב יהיו

לאו ןועמש לא בקעי רמאיו ...רכז לכ וגרהיו חטב ריעה לע וֹאביו וברח שיא

ופסאנו רפסמ יתמ ינאו יזרפבו ינענכב ץראה בשֹיב ינשיאבהל יתֹא םתרכע יול

56?ונתוחא תא השעי הנוזכה ,ורמאיו :יתיבו ינא יתדמשנו ינוכהו ילע

 נכונות—בעוד יעקב מציג עמדה הנשמעת הגיונית לאנשי השלום של היום 

להקריב את טוהר עקרונותיו ואת תחושת הצדק שלו כדי להימנע מסכסוך
 משיבים האחים כי כבוד אנושי והענשת הפושעים הם עקרונות—ומסכנת חיים 

חשובים הרבה יותר משיקוליו של יעקב. ואם ה"שלום" בין העמים נהרס, הרי זו

אשמתם של האנס וחבר מרעיו ולא של קרבנותיהם.
המשכו של הסיפור מצדיק, למעשה, את האחים: למרות שהוויכוח לא הוכרע,

המאורעות שמתרחשים לאחר מכן מוכיחים כי הערכת המצב של יעקב הייתה

מוטעית: "ויסעו ויהי חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי
 לא זו בלבד ששמעון ולוי הבטיחו שהצדק ייעשה ושכבוד אחותם66בני יעקב".

יישמר, אלא שפעולתם הנחושה סייעה למניעת סכסוך ולהרחקת איום המלחמה

הרבה יותר ממדיניותו הפייסנית של יעקב. על פי המקרא, הביטחון שאיפשר
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למשפחתו של יעקב לנוע בחופשיות בארץ ולצבור נכסים, נבע במישרין מן
הכוח שהפגינו האחים בנקמת כבודה של אחותם, שהוא, בהשלכה, כבודם העצמי

כנבחרי האל, וכבודו של האל עצמו.

אירוע דומה שהלוויים היו מעורבים בו הוא פרשת עגל הזהב שבספר שמות.
עם קבלת שני לוחות הברית ירד משה מהר סיני, לאחר שהות של ארבעים יום,

ומצא כי בהעדרו עשו להם בני ישראל צלם לעבדו. משה המזועזע גמר אומר

לפעול בנחישות:

רמאיו :יול ינב לכ וילא ופסאיו ילא ’הל ימ רמאיו הנחמה רעשב השמ דמעיו

רעשמ ובושו ורבע וכרי לע וברח שיא ומיש :לארשי יהלא ’ה רמא הכ םהל

ינב ושעיו :ובֹרק תא שיאו והער תא שיאו ויחא תא שיא וגרהו הנחמב רעשל

ואלמ השמ רמאיו :שיא יפלא תשלשכ אוהה םויב םעה ןמ לֹּפיו השמ רבדכ יול

76:הכרב םויה םכילע תתלו ויחאבו ונבב שיא יכ ’הל םויה םכדי

 הבינו את חומרתו של האירוע ואת— גם משה היה בן שבט לוי —רק הלוויים 

הצורך בפעולה מידית ומרחיקת לכת כדי למנוע מן העם, מצד אחד, לפרש

השתהות של משה כהסכמה שבשתיקה וכמתן הכשר פשרני לעבודת האלילים,
או, מצד שני, לפתוח בהיערכות צבאית להגנת פולחנם ולהצית מלחמת אזרחים.

ואכן, צעדיהם החריפים של בני שבט לוי קטעו את המרד באבו. לאחר שכמה
אלפים ממנהיגי העובדים עבודה זרה מבני ישראל נפלו חלל והפסל הותך באש,

 חלף רגע המשבר.—נטחן ונזרה על פני המים 

הפעולות החריפות של בני לוי באו על רקע תקופה שבה אלימות חסרת מעצורים,
הפרת חוקי דת ומוסר יסודיים והעדרה של רשות שלטונית קבועה ויציבה היו

תנאי הקיום הרווחים. המרחק שלנו מעולם זה ונסיבותיו רוויות הדמים הוא

תהומי ומצריך אותנו לחפש את נמשל עמדתם של הלוויים לא במעשיהם אלא
בעיקרון שעמד בבסיס השקפתם: חשיבות העמידה על הצדק כערך חיוני לחוסנה

ולשלומה של חברה.

הגמול על נאמנותם של בני לוי למונותאיזם הטהור ועל נכונותם לנקוט
צעדים חריפים כדי להגן על המוסר ועל הכבוד הלאומי הוא הגמול שקיבלו

מאוחר יותר פינחס וצאצאיו: כהונה ואחריות על אוהל מועד, ומימי שלמה

הנביא מלאכי יוצר הקבלה מפורשת בין חובות אלה68 ואילך, על בית המקדש.
לבין "ברית השלום" של פינחס:
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’ה רמא יול תא יתירב תויהל תאזה הוצמה תא םכילא יתחלש יכ םתעדיו

םולשב ויתפשב אצמנ אל הלוַעו ...םולשהו םייחה ותא התיה יתירב .תואבצ

96:ןוָעמ בישה םיברו יתא ךלה רושימבו

סיפורו של פינחס הוא הפרק השלישי בתולדות חוסנם המוסרי של הלוויים. אין

זה סיפור על בריונות שלא נענשה אלא על טבעו של רודף השלום לפי התפישה
המקראית. לפי תפישה זו, הפגין פינחס מסירות בלתי מעורערת לצדק ולטובתו

של העם; בחושיו המחודדים העריך נכונה את ממדי האיום ואת הצורך בפעולה

מידית והיה נכון לנקוט צעדים חריפים כדי להנהיג את העם לעבר ניצחון האמת
והצדק. מכאן ברור מהו הקשר בין פינחס לבין השלום: תפיסתו המוסרית התקיפה

הצילה את ישראל מאסון, גרמה לניצחון הטוב על הרע והביאה רווחה לעמו,

ממש כמעשיהם של בני לוי שקדמו לו.
מתולדות קשי העורף המוסרי של הלוויים עולה המסר העיקרי של רעיון

השלום המקראי. המקרא אינו מטיף לבריונות אלא מראה שרווחה וצדק כרוכים

זה בזה, שעושי הרע (עמים או יחידים) עתידים לתת את הדין על מעשיהם
ושייעודו של איש השלום הוא להקדיש את חייו לשמירה על הצדק והמוסר,

השלום הוא גמול המוענק לאלה שאינם70 בעולם שפשו בו העוול והחטא.
מתפשרים על ישרות לבם, ללוי המסרב להסכין עם קלקול המידות, ולא לאלה

איש השלום המקראי71 הנכונים להתפשר על עקרונות הצדק כדי להימנע מסכסוך.

אינו יכול לפסול מראש את השימוש בכוח דווקא משום שהוא יודע היטב
עצמה זה מידי ישרי הלב רק תגביר את יעילותו בידי–שהוצאתו של מכשיר רב

 ובסופו של דבר, הקרבת הצדק למען השלום תאבד הן את—כוחות הרשע 

הצדק והן את השלום.
אלו קווי החזית בין שני האידיאלים, המקראי והמודרני: בעוד שאנשי השלום

המודרניים מוקיעים את השלום המקראי כמיושן, כשריד מביך של ברבריות

שעבר זמנה, התפישה המקראית פוסלת, למעשה, את דגם השלום המודרני
. הוא מושחת משום שביסודו הוא מקריב את המוסר˙ÓÂ˘Áמשום שבעיניה הוא 

למען שלווה שאין בה סכסוכים, ואת התביעה המקראית לעימות שבו יביס

 בעולם פסטורלי ללא חובות וללא מוסר, עולם שבו האנושות—הצדק את הרשע 
כולה מנמנמת בשלווה לצלילי החמלה והרעות האוניברסלית.

דווקא העם היהודי, שחווה על בשרו אירועים של פורענות ושל תחייה

אשר חשפו את מגבלותיו של אידיאל השלום המודרני, אינו יכול להתעלם
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מלקחי ההיסטוריה; הללו לימדונו שרדיפה אחרי שלום בכל מחיר עלולה להביא
 אולי—לתוצאות הרות אסון. המקרא מציע חלופה מפוכחת לשלום המודרני 

כדאי שנשקול את האמת שבה מחדש.

.˙ÎÏ˙ לש ילהנמה ךרועה אוה ינוזח דוד

˙Â¯Ú‰
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וילע ןעשיהל ולכוי םולשה יאנתש רמ ןורכיז ,המלשה יאו באכ תשוחת ריאשי אוה .לבסנ יתלב
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.בל:חי ב לאומש .01
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לש התוטשפתהל ףא אלא ילמינימ ימואל ןוחטיב תגשהל קר אל ימיטיגל ÓˆÚÈ‡כ המחלמה
.םימצמוצמה היתולובגל רבעמ לא המואה

תלהק אוה םהבש םסרופמהש ,תומוקמ דועב םידוגינכ ארקמב םיגצומ םולשו המחלמ
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אוהש ךכב םתנעט תא ךירפמ קוספהש הדבועה ןמ םלעתהל ןיא ךא .םהיתופקשהל ןיכומיסכ
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לאידיא הזיא ,תורחא םילימב ,וא ,"םולש" גשומב ארקמה ןווכתמ קוידב המל הלאשה ."דבכ"ל
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אלש טעמכ ,רתויב םישדוקמה ויכרע ןיב םוקמ הז גשומל קינעמ אוהש ךכב ארקמה אטבמ
.31-33 'מע ,"תידוהיה תוגהב םולש לש םימגד" ,יקציבר האר .הרקחנ

תופיאשה לע ןוצרמ ידדה רותיוומ עבונה תומחלמה ץקכ םולשה .84 הרעה האר .73
תליחתב ועיפוהש םירוביח .תיברעמה היטמולפידה לש דוסי תחנהל ךפה םידדצה לש תויאבצה
Thorstein Veblen, The Nature of Peace and the Terms of Its םהיניב ,םירשעה האמה

Perpetuation (New York: Macmillan, 1917); Benjamin Trueblood, The Development of the

Peace Idea and Other Essays (New York: Garland, 1972). )תרתוכבש םשה תא תאשונה הסמה
דחוימב ןיינעמ ןורחאה .וז החנה לע טלחומ ןפואב םיססובמ ,)2191 תנשל ךומסב העיפוה
דוסיה תחנה תא לבקל ץלאנ ןוסקינ דרא'צירכ ץנ וליפא .םיירצונ םיכרע לע ותוכמתסה לשב
ירמאמ לשו הרישה לש םלגה רמוח" אוהש ,הביאה לש הצק ,"םלשומ םולש" ןיב ןיחבהשכ וזה
,"יתימא םולש" ןיבו ,"תופי םילימו תואנ תובשחמ םלוכ לכ ,םיילאוטקלטניא תכרעמ
םיגיהנמ ידי לע רצוימה ,יתימאה םלועה לש רצומ" היהתש תימלוע–ללכ הרשפ לא יטמגרפ ביתנ
."רוצכ השק תושיחנב םתוא החנמה ןורקיעה איה םצרא תבוטש םיבשוחמו םייטסילאיר

Richard Nixon, Real Peace (Boston: Little, Brown & Co., 1984), p. 4.

.זי-ט:ד לאוי .83

.אכ-זי:א הידבוע .93

.בי:ט סומע .04

.ה-ג:ה הכימ .14

.ט:גל הימרי .24

.דכ-חי:ל הימרי .34

תשבושמ הרוצב הז ןוזח שרתשה תיממעה תידוהיה תרוסמב .זט:טל—א:חל לאקזחי .44
בותכה ךא .לארשי םע תלואג איה ,המ םושמ ,התאצותש ,גוגמו גוג ,תומצעמ יתש ןיב המחלמכ
לאקזחי האר .גוגמ תארקנ הצראש גוג המצעמה ןיבל לארשי ןיב המחלמ לע אקווד רבדמ ומצע
לאקזחי דוחייב האר .ילארשי ןוחצינב תמייתסמו לארשי תמדא לע תשטינ המחלמה .ב:חל
.כ-די:חל

.חכ-דכ:דל לאקזחי .54

.בכ:וס ,זי:הס היעשי .64

.וכ:ול לאקזחי .74

יתאבהש יגחו הכימ ,סומע ,הידבוע ,לאוי ,לאקזחי ,הימרי ,היעשימ תואבומל ףסונב .84
םוחנ ;אי-ב:אי עשוהב םג תימואלה הלואגה ןוזחל תואמגוד אוצמל ןתינ ,הז רמאמב
עטקה .בי-א:ג יכאלמו ;זט:ט—אי:ח הירכז ;כ-בי:ג ,ט-ז:ב הינפצ ;די-גי:ב קוקבח ;די:ב—א:א
םישנא לש שרופמ רוכזאמ ענמנ ,ירופאטמ ןונגסב בותכ ולוכ רפסה יכ ,תוחפ רורב קוקבחמ
האובנהש רופיס ,הנוי אוה רתונש דיחיה האובנה רפס .םימיה תירחאב קסוע וניאש טעמכו םימעו
.הונינ ןברוחב תקסוע ובש הדיחיה תשרופמה

,י:ט הירכז אוה "םולש" גשומה לע תיאובנה הפקשהל דיחיה ללכה ןמ אצויה ,הארנה לככ
טבמ ,םעפה םג ךא .וקשנמ קרפתי םלועהו "םיוגל םולש" שדחה לארשי ךלמ רבדי ויפ לעש
ולוכ םלועה לע ילארשי יאבצ ןוטלש אוה ןאכ ראותמש המ יכ קפס לכ ריסמ רתוי בחרה רשקהב
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ץק םישי םג ךכו — ךכב ןוצרה תא ףאו ,תויאמצע תויאבצ תופיאש חפטל תלוכיה תא לטביש
דע רהנמו םי דע םימ ֹוְלשָמּו" :ומצע הז קוספ תומייסמה םילימה ןמ םג הלוע ךכ .המחלמל
."ץרא יספא

,םיכלמו לאומש ,םיטפוש ,עשוהי םיירוטסיהה םירפסה תא וז המישרמ יתטמשה ןווכתמב
ימואל שגר לש ונורסח לשב תאז יתישע אל ."םיאיבנ" ירפס ןיב תיתרוסמה םתללכה תורמל
םירפס םה הלאש םושמ אלא ,יאובנה םרוקמ יבגל העד עיבהל ינוצר ללגב אל םגו הלא םירפסב
הז רשקהב .הנושארה לארשי תוכלמ לש התליפנו התיילע תא םיראתמה ,םרקיעב םיירוטסיה
.טעומ אוה םימיה תירחא ןוזחב םקוסיע לבא ;םינוש םיאיבנ לש םהירבדמ טעמ אל םיליכמ םה

.ד:ב היעשי .94

וירחאל דימו ג:ג הכימב םג עיפומ "תורמזמל תותינח" יומידה .ד:ב—דכ:א היעשי .05
ונודינש תונושה תואובנה לש בוליש אוה הכימ רפסב עטקה ."הנאתהו ןפגה" יומידל ותסרג
.והיעשי ןוזחמ רתוי ףא יתגצהש הנעטה תא קזחמ אוהו ,ליעל

םירפסה לש םהירבחמ תוהז לע םידמולמה םיחוכיווה ןמ ןווכתמב יתמלעתה הז רמאמב .15
הז ןיא ןכ לעו םיאיבנה ירפס לכ תא ףיקמ יארקמה םולשה ןויער .םהיקלח וא ארקמב םינושה
,תאז םע דחי .רחא םדא ידיב וא ומצע והיעשי ידיב בתכנ והשלכ ןוזח םא ונניינע ךרוצל בושח
,היעשי רפס לש ןורחאה קרפבו ןושארה קרפב םיראותמה תונוזחה ןיבש ןוימדב חכוויהל ןיינעמ
.םינוש םישנא ידיב ובתכנ םה םידמולמה ןמ קלח לש םתעדלש תורמל

.כ-בי:וס היעשי .25

בקעי עמש התעו" :המגודל .לארשי ינבל ולוכ היעשי רפסב סחייתמ "ידבע" חנומה .35
Ú·„È ארית לא ךרזעי ןטבמ ךרצֹיו ךשֹע 'ה רמא הכ :וב יתרחב לארשיו Ú·„È יתרחב ןורושיו בקעי
.ג-ב:דמ היעשי ."ךיאצאצ לע יתכרבו ךערז לע יחור קצא ...וב

.חי-גי:הס היעשי .45

.ד:ד הכימ .55

.וט-א:אי היעשי .65

ןתועמשמש — תוביריה תויחה ראשו שבכה ,באזה :תרחא ךרדב קוספה תא שרפל ןתינ .75
הלועפה ףותישו םדוחיאש ,ËÈ È˘¯‡Ï·˘ אלא םלועה תומוא ןניא — ללכו ללכ הרורב הניא
דגונמ םנמא הז שוריפ .םהל םילכנתמה םימעה תא סיבהל יאבצה חוכה תא םהל םינקמ םהיניב
אוה .א :םירורב תונורתי המכ ול שיו וב אקווד ךמות רשקהה לבא ,יתרוסמה שוריפל תילכתב
דוחיא תא ראתמה ,בחרומה עטקל םאות אוה .ב ;והיעשי לש ויתונוזח תיברמ םע בשייתמ
ראופמה וגשיהש ,ךלמה דוד לש ורוכזאל רבסה עיצמ אוה .ג ;םהיביוא דגנ םתמחלמב םיטבשה
.תחא הכלממל הדוהיו לארשי דוחיא היה רתויב

הדיחיה היארה ,םהינימל לארשי יביוא לש תיזיפה םתלפמ רואיתב ףקומ קוספהש ןוויכ
חורבו ויפ טבשב ץרא" הכי חישמה ךלמהש ןויערה אוה ולש יפוטוא–יטסיפיצפה שוריפל
קדצ ןוטלש לש רואיתכ ללכ ךרדב שרופמ הז קוספ .)ד:אי היעשי( "עשר תימי ויתפש
,ןאכ עצומה שוריפה יפ לע ;)?םיעשרה ותמוי ,םצעב ,דציכ — ההות ארוקהו( תומילא אלל
דרפנב ,ךלמה טפשמ לש קדצה תאו המצעה תא תוראתמ "ויתפש חור"ו "ויפ טבש" תורופאטמה
ק"דרה שוריפב אוצמל ןתינ לארשיב דקמתמ אוה םגש הז קוספל ףסונ שוריפ .תיאבצה ותמצעמ
.ו:אי היעשיל
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לשמל האר .הָחנִמכ םג השרפל ןתינש קפס ןיא ךא ,הֻחנמ איה הלימה דוקינה יפל םנמא .85
.)קוק ברה דסומ :םילשורי( קוספ ותוא לע ‡¯˜Ú˙ Ó„ שוריפ

אוה םג ,ליעל ןיוצש יפכ ,הכימ .ו-א:ה א םיכלמ :ןכל םדוק טטוצמ המלש תוכלמ רואית
.י:ג הירכזב םג רכזואמ אוהו )ד:ד הכימ( הז רואית טטצמ

.ו-א:ט היעשי .95

הארוהה תא ןתנש תעב המלש לש וירבד לע הלימב הלימ טעמכ רזוח הז ןורחא טוטיצ .06
.גל:ב א םיכלמ האר .דוד לש וביוא ,באוי תא גורהל

רפסב ,ארקמב דחא םוקמ דועב קר הז חנומ עיפומ ,רבדמב רפסב סחניפ תשרפ דבלמ .16
רשא יל תאז חנ ימ יכ" :לארשיל םיהולא לש תיחצנה ותוביוחמ לש אלפנ רואיתב ,היעשי
תועבגהו ושומי םירהה יכ :ךב רעגמו ךילע ףֹצקמ יתעבשנ ןכ ץראה לע דוע חנ ימ ֹרבעֵמ יתעבשנ
הוושהו ,י-ט:דנ היעשי ."'ה ךמחרמ רמא טומת אל Â·¯È ̇˘ÏÂÓÈ שומי אל ךתאמ ידסחו הניטומת
.ה:ב יכאלמל

26. .Epistolae ad Atticum, Book VII, epistle 14

63. Martin Luther, On Marriage Matters (1530) in Robert C. Schultz, ed., Luther’s Works

(American Edition; Philadelphia: Fortress Press, 1967), pp. 265-320.

םיחוסינה דחא תא איבמ ימלשוריה דומלתה .ל"זח תורפסב םג הצופנ וז הפקשה .46
ןתשולשו .םולשהו תמאה לעו ןידה לע :דמוע םלועה םירבד השולש לע" :הלש רתויב םיפיה
.ב ,ד תינעת ימלשורי ."םולש השענ ,תמא השענ ,ןידה השענ :ןה דחא רבד

.אל-הכ:דל תישארב .56

ןכש ,וינב תדמעבש תוכזה דצ תא האר אל םלועמ ,הארנה לככ ,בקעי .ה:הל תישארב .66
האר .ותומ ינפל בקעי תללקל רומג דוגינב דמוע רתוי רחואמ וב הכז יול טבשש אשינה דמעמה
.ז-ה:טמ תישארב

.טכ-וכ:בל תומש .76

ונבוה םירבדהו ,לומגתכ םיהולאמ "הכרב" ולבקיש םייוולל עידומ השמ .טכ:בל תומש .86
לע םינוממה ויה םה :רתוי רחואמ ול וכז םייוולהש דחוימה דמעמה לע העדוהכ תרוסמה יפ לע
םהיכרוצ לכו להואל ךומס לגעמב ונח םה ;יאבצ תורישמ םירוטפ ויה ןכ לעו דעומ להוא תקזחא
.ןוזמ רוצייבו תואלקחב קוסעל םיכירצ ויה אלש ךכ ,םירחאה םיטבשה ידי לע וקפוס םיימשגה
דוחייבו ירסומה םנסוחמ עבונכ שפתנ לארשי םע תודלותב דחוימה םדמעמש רורב ןאכמ
.וכ-ה:ח רבדמב הוושה .בהזה לגעל םתבוגתמ

.ו-ד:ב יכאלמ .96

םולש לכ" יכ ורמאש ל"זח יניעמ םלענ אל תוירסומה תמר ןיבל םולשה ןיבש רשקה .07
ינב תא תושק חיכוה עודיכש ,והילא םג .)ג ,דנ הבר תישארב( "םולש וניא תחכות ומע ןיאש
.)ז ,ח תויודע הנשמ( "םלועב םולש תושעל" אלא ,ל"זח יפ לע ,אב אל ,לארשי

.בוטב תויהל קידצ תויה ןיב ןתיא רשק ןיאש הנעטל שדקומ ולוכ בויא רפסש ונעטי םיבר
תיארקמה החנהה אלמלא — ללכה תא רשאמה ללכה ןמ אצוי ,תובר תוניחבמ ,אוה הז רפס ךא
.בויא לש ותלאשב ןויגיה לכ היה אל הזה םלועב קידצה לש ולומג רבדב
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.תומילאל ופתוש ,ןועמשל האוושהה ידי לע תשגדומ הרובגה גציימכ יול לש תוילמסה .17
,תידוהיה הרבחב דובכ לש םוקמ חצנל םמצעל ונקו בהזה לגע ןחבמב ודמע יול יאצאצש דועב
תא ןיבהל ןועמש טבש ינב וליכשה אל בהזה לגע תשרפב .רחא לרוגל ןועמש יאצאצ ונודינ
,רתוי רחואמ .הנוהכב יול טבש תא התכיזש וזל המוד הלועפ לכ וטקנ אלו השעמה תרמוח
ץראב הפוצר הלחנ תשרל הכוז וניא ןועמש טבש ,םיחאה ןיבש לדבהה תא שיגדהל ידכ וליאכ
אל ילוא .תירוטסיה הניחבמ ילושו לשחנ טבש תויהל ץרחנ ולרוגו )ט-א:טי עשוהי( תחטבומה
האר .סחניפ לש וחמור לש ןוכנ–אלה דצב ומצע אצומה אוה הז טבש לש וגיהנמש אוה הרקמ
.ליעל 1 הרעהו ז:טמ תישארב


