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 ה'התשע אדר                                   בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                     הפרדת הרשויות בתנ"ך

    (יהודה ראקהרב של  )על פי שיעור צוהתפרשת ל

 
 מינויו של אהרון
-ת זוצמד מילים אלו נראות כמו דבוקו -'אהרון הכהן' 

לזו מששת ימי בראשית. הלומד בפרשייתנו מגלה שלא 
כן הוא. עד כה תואר אהרון בפרשיות ובאירועים רבים, 
אך לא ככהן. דומה כי מעמד זה מתחדש רק בתחילת 

 פרשת תצוה, בציווי על הדלקת המנורה 

 : כ"א-שמות כ"ז, כ' .1
יָך ֵאל ְוִיְקחו ֵאלֶּ ת ְבֵני ִיְשרָּ ה אֶּ ה ְתַצוֶּ ְך  ְוַאתָּ ן ַזִית זָּ מֶּ שֶּ

ִמיד: אֹור ְלַהֲעֹלת ֵנר תָּ ִתית ַלמָּ ת  כָּ ֹרכֶּ ל מֹוֵעד ִמחוץ ַלפָּ ְבֹאהֶּ
ר ִלְפֵני  ב ַעד ֹבקֶּ רֶּ יו ֵמעֶּ נָּ ֵעֻדת ַיֲעֹרְך ֹאתֹו ַאֲהֹרן ובָּ ר ַעל הָּ ֲאשֶּ

ֵאל ה' ם ֵמֵאת ְבֵני ִיְשרָּ ם ְלֹדֹרתָּ  .  ֻחַקת עֹולָּ
רון הוא שיופקד על משה מצטווה על שמן המנורה, ואה

מערב עד בקר. זוהי 'יריית פתיחה', ומיד  -עבודתה 
 הדברים מפורשים  -לאחריה 

 :ג'-שמות כ"ח, א' .2
יו ִאתֹו ִמתֹוְך  נָּ ת בָּ ִחיָך ְואֶּ ת ַאֲהֹרן אָּ יָך אֶּ ה ַהְקֵרב ֵאלֶּ ְוַאתָּ

ר ְוִאי זָּ ְלעָּ ב ַוֲאִביהוא אֶּ דָּ ֵאל ְלַכֲהנֹו ִלי ַאֲהֹרן נָּ ר ְבֵני ִיְשרָּ מָּ תָּ
בֹוד  ִחיָך ְלכָּ ש ְלַאֲהֹרן אָּ ִשיתָּ ִבְגֵדי ֹקדֶּ ְבֵני ַאֲהֹרן: ְועָּ

ת: רֶּ ר ִמֵלאִתיו  וְלִתְפאָּ ל ַחְכֵמי ֵלב ֲאשֶּ ל כָּ ה ְתַדֵבר אֶּ ְוַאתָּ
ת ִבְגֵדי ַאֲהֹרן ְלַקְדשֹו ְלַכֲהנֹו ִלי שו אֶּ ה ְועָּ ְכמָּ  . רוַח חָּ
ל פעולות אהרון יוקרב לכהן לה', ובשורה ארוכה ש

בעשיית בגדי כהונה,  - 1מתאר הכתוב את הקדשתו
 ובקרבנות המילואים 

 :מ"ד בדילוגים-שמות כ"ט, א' .3

                                                 
אֶמר ה' " דבר קיומם של כהנים נזכר קודם לכן, במעמד הר סיני: 1 ַויֹּ

ת ְוָנַפל ִמֶמּנּו ָרב: ה'ֶיֶהְרסּו ֶאל ֶאל מֶשה ֵרד ָהֵעד ָבָעם ֶפן  ְוַגם  ִלְראוֹּ
ֲהִנים ַהִּנָגִשים ֶאל  ץ ָבֶהם ה' ה'ַהכֹּ אֶמר ֵאָליו  ...ִיְתַקָדשּו ֶפן ִיְפרֹּ ֶלְך  ה'ַויֹּ

ֲהִנים ְוָהָעם ַאל ֶיֶהְרסּו ַלֲעֹלת ֶאל  ן ִעָמְך ְוַהכֹּ ֶפן  ה'ֵרד ְוָעִליָת ַאָתה ְוַאֲהרֹּ
כ"ד(. בפסוקים אלו נזכר אהרון, אך אינו -)שמות י"ט, כ"א "ָבםִיְפָרץ 
, וגם הכהנים אינם משויכים עדיין אל שבט לוי. ייתכן מיוחס

מזהה אותם יש מי ששכהונם היא בהקשר לתיאורם כניגשים אל ה'. 
ר' ר' יהושע בן קרחה במכילתא דר' שמעון בר יוחאי; ) כבכורות

 (.בפירושו שם שמשון רפאל הירש

ם ְלַכֵהן ִלי ְלַקח  ם ְלַקֵדש ֹאתָּ הֶּ ה לָּ ר ַתֲעשֶּ ר ֲאשֶּ בָּ ה ַהדָּ ְוזֶּ
ר ְוֵאיִלם ְשַנִים ְתִמיִמם קָּ ן בָּ ד בֶּ חָּ ת ... ַפר אֶּ ת ַאֲהֹרן ְואֶּ ְואֶּ

יו ַת  נָּ ִים:בָּ ם ַבמָּ ַחְצתָּ ֹאתָּ ל מֹוֵעד ְורָּ ַתח ֹאהֶּ ל פֶּ  ְקִריב אֶּ
ת ְוֵאת  ת ַהֻכֹתנֶּ ת ַאֲהֹרן אֶּ ִדים ְוִהְלַבְשתָּ אֶּ ת ַהְבגָּ ַקְחתָּ אֶּ ְולָּ
ב  ַפְדתָּ לֹו ְבֵחשֶּ ן ְואָּ ת ַהחשֶּ ֵאֹפד ְואֶּ ת הָּ ֵאֹפד ְואֶּ ְמִעיל הָּ

ֵאֹפד ל... הָּ ר ִלְפֵני ֹאהֶּ ת ַהפָּ ַמְך ַאֲהֹרן  ְוִהְקַרְבתָּ אֶּ מֹוֵעד ְוסָּ
ר: ם ַעל רֹאש ַהפָּ ת ְיֵדיהֶּ יו אֶּ נָּ ר ִלְפֵני ה'  ובָּ ת ַהפָּ ַחְטתָּ אֶּ ְושָּ

ל מֹוֵעד ַתח ֹאהֶּ ר ... פֶּ ה ְכֹכל ֲאשֶּ כָּ יו כָּ נָּ ִשיתָּ ְלַאֲהֹרן וְלבָּ ְועָּ
ם ִמים ְתַמֵלא יָּדָּ ה ִשְבַעת יָּ כָּ ל ... ִצִויִתי ֹאתָּ ת ֹאהֶּ ְוִקַדְשִתי אֶּ

יו ֲאַקֵדש ְלַכֵהן ִלימֹו נָּ ת בָּ ת ַאֲהֹרן ְואֶּ ת ַהִמְזֵבַח ְואֶּ  ".ֵעד ְואֶּ
 

 'משה הכהן'
ונשאלת השאלה מהו מעמדו של משה בתהליך זה? משה 
מקדש את אהרון ואת בניו, אבל זה אינו תפקידו היחידי. 
משה בשבעת ימי המילואים עובד בעבודות הכהנים, 

מחלקם בקרבן מקריב קרבנות ואף זוכה לאכול 
 השלמים 

 : שמות כ"ט, כ"ו .4
ר ְלַאֲהֹרן ְוֵהַנְפתָּ " ה ֵמֵאיל ַהִמֻלִאים ֲאשֶּ זֶּ חָּ ת הֶּ ַקְחתָּ אֶּ ְולָּ

ה נָּ יָּה ְלָך ְלמָּ ה ִלְפֵני ה' ְוהָּ  ". ֹאתֹו ְתנופָּ
 כך ניסחו חכמים במדרשם את מעמדו 

 : ד"פרשה יספרא צו,  .5
ם וישחט ויקח משה מן הדם, כל שבעת ימי המלואי

היה משה משמש בכהונה גדולה, הוא היה שוחט, הוא 
היה זורק, הוא היה מזה, הוא היה מחטא, הוא היה 
יוצק, הוא היה מכפר, לכך נאמר וישחט ויקח משה... 
היה משה שוחט ואהרן רואה אותו, זורק ואהרן רואה 
אותו, מזה ורואה אותו, מחטא ורואה אותו, יוצק ורואה 

  .אותו, מכפר ורואה אותו
כלומר בתפקיד הכהונה, משמש משה ככהן שבעת 

ביום השמיני הוא נפרד מתפקידו  -הימים, ובתום הימים 
ככהן, ומכאן ואילך ישמש ככהן אחיו אהרון )את 
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ויקרא פרק  -קרבנות היום השמיני מקריב כבר אהרון 
 ט'(. 

 ולכן עולות השאלות הבאות: 
אם א. מהי משמעות המינוי למשך שבוע אחד בלבד? 

 -שיישאר כהן, ואם אהרון ראוי  -משה ראוי לכהונה 
 שימונה לכך מתחילה!

ב. משה מקדיש את אהרון וחונכו לעבודה. ומי חנך את 
משה לשמש כהן בימים אלו? מדוע משה לא נזקק גם 

 הוא לחניכה? 
 

בתמונת המרחב  -את התשובה לשאלות אלו נבקש 
ר לכלל הגדולה, בהקשר למעמדו הכולל של משה, ובהקש

 התפקידים שהוטלו עליו. 
 עד כה, משמש משה בשלושה תחומים. 

 להים למנהיג -משה מתמנה על ידי אא. 
 : שמות ג', י' .6
ת ַעִמי ְבֵני " ל ַפְרֹעה ְוהֹוֵצא אֶּ ֲחָך אֶּ ְשלָּ ה ְואֶּ ה ְלכָּ ְוַעתָּ

ִים ֵאל ִמִמְצרָּ  "ִיְשרָּ
ובמעמד זה מוטלת עליו אחריות מעשית ורוחנית להנהיג 

 ת העם, על כל המשתמע מכך. א
ב. משה הוא נביא. מעמד מינויו למנהיג היה מעמד 

להים בסנה. לימים נקרא משה -נבואי, בו התגלה אליו א
 'גדול הנביאים', ובלשון המקרא  -
 : 'י, ד"דברים ל .7
ִנים " עֹו ה' פָּ ר ְידָּ ה ֲאשֶּ ֵאל ְכמשֶּ ִביא עֹוד ְבִיְשרָּ ם נָּ ְולֹא קָּ

ִנים ל פָּ  "אֶּ
משה הוא גם שופט, כפי שעולה מפסוקי המקרא  ג.

 בפרשת יתרו
 : ג"י, ח"שמות י .8
ם " עָּ ם ַוַיֲעֹמד הָּ עָּ ת הָּ ה ִלְשֹפט אֶּ ב משֶּ ת ַוֵישֶּ ֳחרָּ ַוְיִהי ִממָּ

ב רֶּ עָּ ר ַעד הָּ ה ִמן ַהֹבקֶּ  ". ַעל משֶּ
להעמיד מערכת  -פרשייה זו מסתיימת בעצת יתרו 

ובעקבותיה משפט בה שרי אלפים, מאות ועשרות, 
 מתייצב משה בראש מערכת המשפט. 

והנה, בפרשתנו משה מקבל מינוי נוסף ככהן )לשבעה 
 ימים(.  

 
 ארבע רשויות במרחב הציבורי

ארבע רשויות הן המעמידות את החיים הציבוריים של 
 העם. ארבעתן כתובות זו אחר זו בספר דברים:  

 
 שופט 

  :י"ג-דברים י"ח, ח' .9
ֵלא ִמְמ  ם ֵבין ִדין ְלִדין וֵבין ִכי ִיפָּ ם ְלדָּ ט ֵבין דָּ ר ַלִמְשפָּ בָּ ָך דָּ

קֹום  ל ַהמָּ ִליתָּ אֶּ יָך ְוַקְמתָּ ְועָּ רֶּ ַגע ִדְבֵרי ִריֹבת ִבְשעָּ נֶּ ַגע לָּ נֶּ
ר ִיְבַחר ה' א   יָך בֹו:-ֲאשֶּ ל  ֹלהֶּ ל ַהֹכֲהִנים ַהְלִוִים ְואֶּ אתָּ אֶּ ובָּ

ִמים ר ִיְהיֶּה ַביָּ ַרְשתָּ ְוִהִגידו ְלָך ֵאת  ַהֹשֵפט ֲאשֶּ ֵהם ְודָּ הָּ

ט: ר ַיִגידו ְלָך ִמן  ְדַבר ַהִמְשפָּ ר ֲאשֶּ בָּ ִשיתָּ ַעל ִפי ַהדָּ ְועָּ
ר  ַמְרתָּ ַלֲעשֹות ְכֹכל ֲאשֶּ ר ִיְבַחר ה' ְושָּ קֹום ַההוא ֲאשֶּ ַהמָּ

ט ֲאשֶּ  יֹורוָך: ר יֹורוָך ְוַעל ַהִמְשפָּ ה ֲאשֶּ ר יֹאְמרו ַעל ִפי ַהתֹורָּ
ִמין וְשמֹאל ר ַיִגידו ְלָך יָּ ר ֲאשֶּ בָּ סור ִמן ַהדָּ ה לֹא תָּ  .ְלָך ַתֲעשֶּ

פרשייה זו פונה אל שופט הנקלע לאי בהירות, ונקרא 
לעלות אל המקום בו יבחר ה', אל הכהנים הלוויים ואל 
השופט אשר יהיה בימים ההם. שם ידרוש ויחקור, והם 

; סוג של אמת אובייקטיבית יגידו לו את דבר המשפט
 שעשויה להתברר מנקודת מבט גבוהה ובהשראת המקום

-כ"ב ודברים י"ז, א'-קודם לכן )דברים ט"ז, י"ח)הערה: 
ז'( מתואר ציווי על מינוי שופטים, ובעקבותיו הלכות 

ן ְלָך הנוגעות למשפט, ועוד הלכות: " שְֹׁפִטים ְושְֹׁטִרים ִתתֶּ
יָך ֲאשֶּ  ת -ר ה' א  ְבָכל ְשָערֶּ יָך ְוָשְפטּו אֶּ יָך נֵֹׁתן ְלָך ִלְשָבטֶּ ֹלהֶּ

ק: דֶּ ט צֶּ ֹׁא  ָהָעם ִמְשפַּ ִכיר ָפִנים ְול ֹׁא תַּ ה ִמְשָפט ל טֶּ ֹׁא תַּ ל
ֵלף ִדְבֵרי  ֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים ִויסַּ ד ְיעַּ שֹׁחַּ ד ִכי הַּ ח שֹׁחַּ ִתקַּ

ִדיִקם: ְש  צַּ ן ִתְחיֶּה ְוָירַּ עַּ ק ִתְרדֹׁף ְלמַּ דֶּ ק צֶּ דֶּ ץ צֶּ ת ָהָארֶּ ָת אֶּ
ר ה' א   יָך נֵֹׁתן ָלך-ֲאשֶּ  ... (ֹלהֶּ

 
 מלך 
 : כ'-דברים י"ח, י"ד .11

ר ה ץ ֲאשֶּ רֶּ אָּ ל הָּ בֹא אֶּ ּה -א  ’ ִכי תָּ ְך ִויִרְשתָּ יָך ֹנֵתן לָּ ֹלהֶּ
ר  ל ַהגֹוִים ֲאשֶּ ְך ְככָּ לֶּ ַלי מֶּ ה עָּ ִשימָּ ַמְרתָּ אָּ ּה ְואָּ ה בָּ ְויַָּשְבתָּ

ִשים עָּ  י: שֹום תָּ ר ִיְבַחר הְסִביֹבתָּ ְך ֲאשֶּ לֶּ יָך מֶּ יָך -א  ’ לֶּ ֹלהֶּ
יָך ִאיש  לֶּ ֵתת עָּ ְך לֹא תוַכל לָּ לֶּ יָך מֶּ לֶּ ִשים עָּ יָך תָּ ב ַאחֶּ רֶּ בֹו ִמקֶּ

ִחיָך הוא ר לֹא אָּ ְכִרי ֲאשֶּ  .             ...נָּ
מופיע בעקבות תהליך  המלךבהנגדה לשופט, תיאורו של 

ל ָהָא שעובר העם: " היסטורי ֹׁא אֶּ ץִכי ָתב כניסה  -" רֶּ
ר הפיזית אל הארץ; " ֵתן ָלְך-א  ’ ֲאשֶּ יָך נֹׁ הארץ  -" ֹלהֶּ

העם מקבל  -" ִויִרְשָתּהניתנת לעם, עוברת לרשותו; "
ְבָתה ָבּהמעמד של ריבון בארץ; " ישיבה מסמלת  -" ְוָישַּ

עמדה נפשית ורוחנית של השתקעות. רק בעקבות שלושה 
 -ולבקש מלך  שלבים אלו, עשויה נפש העם להתעורר

ְך" לֶּ י מֶּ ְרָת ָאִשיָמה ָעלַּ ", בדומה לגויים הממנים על ְוָאמַּ
להית בהליך המינוי, עשוי -עצמם מלך, ללא 'התערבות' א

העם לבקש מלך שיהיה במידה רבה שלוחו של העם. 
ביטויים רבים למעורבותו של העם וראוי לשים לב ל

 בתהליך: 

 " ְרָת שה הוא יוזמת מתג ההפעלה לכלל הפר -" ְוָאמַּ
 העם.

 "אני, העם ממנה, כריבון וכמקור לסמכות. - "ָאִשיָמה 

 "י ובכך אהיה כפוף למינוי  -המינוי הוא 'עלי'  - "ָעלַּ
 הבא מכוחי כעם. 

 "ר ְסִביבָֹׁתי ּגֹוִים ֲאשֶּ  הממנים את מלכיהם. -" ְכָכל הַּ

ְך" לֶּ יָך מֶּ להי התואם -הסכמה וציווי א -" שֹום ָתִשים ָעלֶּ
 ת העםלבקש
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יָך לכל אלו מצטרפת ההוראה " יָך ָתִשים ָעלֶּ חֶּ ב אַּ רֶּ ִמקֶּ
ְך לֶּ קיומם של קריטריונים למינוי, והיא כמצביעה  -" מֶּ

 על מעמדו של העם כקובע וכמחליט. 
כלומר, בפרשיית המלך מתואר תהליך היסטורי 

להים. בתווך מתהווה -שלוחי א -שראשיתו במנהיגים 
מתרחשת  -יום מן הימים תהליך התבגרות והבשלה, וב

'מהפכה' בה מבקש העם לשנות את השיטה. לא עוד 
לוהי, כי אם מנהיגות -מנהיגות שמקור סמכותה א

העם  -שמקור סמכותה הוא העם. במילים פשוטות 
 מבקש ליטול אחריות על חייו, על דרכו והחלטותיו.

ר ההמילים " ר ִיְבחַּ יָך בֹו-א  ’ ֲאשֶּ " עשויות להתפרש ֹלהֶּ
שֹום " -להים -'בהסכמה לבקשת העם' אומר א כך:

ְך לֶּ יָך מֶּ העם ימנה לעצמו מלך, אלא שלכך  -" ָתִשים ָעלֶּ
ר ה" -יהיה תנאי, או הקשר נוסף  ר ִיְבחַּ יָך בֹו-א  ’ ֲאשֶּ ". ֹלהֶּ

אל תיעצרו בתרחיש המדמה אתכם לעמים אחרים, 
מכיל את קומת הקשר  -מכיוון שהייעוד שלכם שונה 

להים. הביטוי שיהיה לכך יהיה -יכם לבין אהמיוחד בינ
להשרות  -להים במלך שימונה על ידכם -בבחירת א

שכינתו עליו. אחרית זו גוזרת לאחור השלכה על תהליך 
-המינוי, והיא מייצרת מכוונות למלך שימצא חן בעיני א

להים, אשר בבוא העת יבחר לשכן שמו עליו ועל 
 ממלכתו.

תלוי, המלך יופיע בעקבות  בניגוד לשופט, שקיומו בלתי
תהליך היסטורי ארוך, בו יתבגר העם, גם יבשילו בו 
תהליכים רוחניים. בניגוד לשופט, המציג אמת צרופה, 
המלך עשוי להיות קשוב אל העם, להבין את עומק 

 מאווייו, ולהיות להם לשליח.
של השופט ושל המלך, מכוונות אל  -שתי רשויות אלו 

בר הכתוב לתאר שתיים נוספות, עולם המעשה. כעת, עו
 הפונות אל עולם הרוח

 
 כהן 
  :ה'-דברים י"ח, א' .11

ה ִעם  ק ְוַנֲחלָּ ט ֵלִוי ֵחלֶּ ל ֵשבֶּ לֹא ִיְהיֶּה ַלֹכֲהִנים ַהְלִוִים כָּ
תֹו יֹאֵכלון: ֵאל ִאֵשי ה' ְוַנֲחלָּ ב  ִיְשרָּ רֶּ ה לֹא ִיְהיֶּה לֹו ְבקֶּ ְוַנֲחלָּ

תֹו כַ  יו ה' הוא ַנֲחלָּ חָּ ר לֹו:אֶּ ר ִדבֶּ ה ִיְהיֶּה ִמְשַפט  ֲאשֶּ ְוזֶּ
ה  ַבח ִאם שֹור ִאם שֶּ ם ֵמֵאת ֹזְבֵחי ַהזֶּ עָּ ַהֹכֲהִנים ֵמֵאת הָּ

ה: ַיִים ְוַהֵקבָּ ַתן ַלֹכֵהן ַהְזֹרַע ְוַהְלחָּ ְנָך ִתירְשָך  ְונָּ ֵראִשית ְדגָּ
ן לֹו: ָך ְוֵראִשית ֵגז צֹאְנָך ִתתֶּ רֶּ יָך -ַחר ה' א  ִכי בֹו בָּ  ְוִיְצהָּ ֹלהֶּ

ל ַהיִָּמים יו כָּ נָּ ֵרת ְבֵשם ה' הוא ובָּ יָך ַלֲעֹמד ְלשָּ טֶּ ל ְשבָּ   ִמכָּ
 . 

תחילת תיאורו של הכהן הוא בהיבדלות שהייתה לו 
ֲחָלה מהעם: " ק ְונַּ ט ֵלִוי ֵחלֶּ ְלִוִים ָכל ֵשבֶּ ֲהִנים הַּ כֹׁ ֹׁא ִיְהיֶּה לַּ ל

)כמו לדוגמה  ". חלקו כאחד מן העם מופקעִעם ִיְשָרֵאל
חלקו בשלל(, וגם לנחלה הוא אינו זוכה. מעמדו הוא 
נבדל, שייך לרשות גבוה, ניזון מקרבנות המקדש, וככלל 

 'ה' הוא נחלתו'. -

כמי  -כמו כן מתאר הכתוב את מעמדו בעיני העם 
שעשויים לתת לו מתנות כהונה, תרומות ומעשרות 

ר ה' א  " -וראשית גז הצאן  יָך ֹל-ִכי בֹו ָבחַּ יָך ִמָכל ְשָבטֶּ הֶּ
ָיִמים ֲעמֹׁד ְלָשֵרת ְבֵשם ה' הּוא ּוָבָניו ָכל הַּ ". ה' בחר בו לַּ

העם נתבע  -מתוך העם, וכיוון שכך  -לשרת בשם ה' 
 לאפשר לו להיות בעמדה רמה ונישאה זו

 
 נביא 

 : כ"ב-דברים י"ח ט' .12
ֵאש ֹקסֵ  ֵצא ְבָך ַמֲעִביר ְבנֹו וִבתֹו בָּ ִמים ְמעֹוֵנן לֹא ִימָּ ם ְקסָּ

ִמים ִתְהיֶּה ִעם ה' א  ... וְמַנֵחש וְמַכֵשף יָך: ִכי ַהגֹוִים -תָּ ֹלהֶּ
ל ֹקְסִמים  ל ְמֹענֲִנים ְואֶּ ם אֶּ ה יֹוֵרש אֹותָּ ר ַאתָּ ה ֲאשֶּ ֵאלֶּ הָּ

ַתן ְלָך ה' א   ה לֹא ֵכן נָּ עו ְוַאתָּ ִביא ִמִקְרְבָך -ִיְשמָּ יָך: נָּ ֹלהֶּ
ֹמנִ  יָך כָּ עון-י יִָּקים ְלָך ה' א  ֵמַאחֶּ יו ִתְשמָּ יָך ֵאלָּ  .        ֹלהֶּ

ֹׁא ִיָמֵצא ְבָך בפנייה אל העם " -הפתיחה לתיאורו היא  ל
ֵשף ֵחש ּוְמכַּ ֲעִביר ְבנֹו ּוִבתֹו ָבֵאש קֵֹׁסם ְקָסִמים ְמעֹוֵנן ּוְמנַּ " מַּ

התנהגויות המוגדרות כתועבות. בהנגדה לאלו מצווה  -
ִעם הזמנה לתום ולשלימות. " -" ִתְהיֶּהָתִמים להים "-א
יָך-א   ה' במקומו ובקרבתו. זה לעומת זה מתוארים  -" ֹלהֶּ

ָנִביא " -ההולכים אל מעוננים ואל קוסמים, ומנגד 
ִני ָיִקים ְלָך  יָך ָכמֹׁ חֶּ יָך ֵאָליו ִתְשָמעּון-א  ה' ִמִקְרְבָך ֵמאַּ ". ֹלהֶּ

קלתם, אותם כוחות רוחניים שתוארו קודם לכן בקל
בהיותם מכוונים הם עשויים להביאכם אל הנבואה. 

מגלם את רוח העם, ומהווה ביטוי 'תמים' ונאמן  -הנביא 
 לכוחות אלו. 

בשונה מפרשת הכהן, הפותחת בתיאור נבדלות הכהן, 
נקודת המוצא של הנביא היא כוחותיו הרוחניים. בניגוד 
ל לכהן היושב במקדש, הנביא צומח 'מקרב העם' וגם פוע

מגשר על  -משרת בשם ה', ואילו הנביא  -בתוכו. הכהן 

 .2להיו ומאפשר למפגש להתחולל-הפער בין העם לבין א
 

ונשאלת השאלה, מהו ייחודה של כל אחת מהרשויות? 
 ומהו היחס ביניהן?

 
 ארבע רשויות שהן שתיים

למעשה מדובר בשני צמדים, הפועלים זה לצד זה 
הם מפגישים את העם בתקופת המקרא. כהן ושופט: שני

עם מציאות רוחנית, נבדלת, סוג של מפגש עם ה'שמים' 

                                                 
ל ֲאֶשר ָשַאְלָת ֵמִעם כך מפורש בהמשך הפרשה: " 2 ֹלֶהיָך -א   ה'ְככֹּ

ל  ַע ֶאת קוֹּ ֵסף ִלְשמֹּ ר ֹלא אֹּ ם ַהָקָהל ֵלאמֹּ ֵרב ְביוֹּ ֹלָהי ְוֶאת ָהֵאש -א  ה' ְבחֹּ
ד ְוֹלא ָאמּות ָלה ַהזֹּאת ֹלא ֶאְרֶאה עוֹּ הנושא הוא הקשר שבין  -" ַהְגדֹּ

קשר, אבל דואג. הקרבה מחייבת, להים. העם רוצה -העם לבין א
אֶמר ועשוי להיות לה מחיר גדול, 'סכנת נפשות'. " ֵאָלי ֵהיִטיבּו  ה'ַויֹּ

להים מאשר שלא מדובר על התרחקות ממנו. -א -" ֲאֶשר ִדֵברּו
ָך ְוָנַתִתי ְדָבַרי ְבִפיו ְוִדֶבר המענה: " ָנִביא ָאִקים ָלֶהם ִמֶקֶרב ֲאֵחיֶהם ָכמוֹּ

שבין י"ח(. הנביא הוא מענה לקשר  ," )שםם ֵאת ָכל ֲאֶשר ֲאַצֶּוּנּוֲאֵליהֶ 
 להיו. -אהעם לבין 
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הנבדלים. בהקשר דומה, שניהם משויכים אל 'המקום 
בהקשר  -באופן נרחב, והשופט  -אשר יבחר ה'' )הכהן 

כמי  -לבית הדין הגדול היושב בלשכת הגזית(. הכהן 
שמופקד על העבודה במקדש ונושאים רוחניים נוספים, 

ופט בהיבט של חוק ומשפט. כאמור, שניהם גם והש
משלימים זה את זה: הכהונה מכוונת אל התחום הרוחני 
 ואל הקודש, והשופט, לעומתה, מכוון אל עולם המעשה.

ּוָבאָת )הקדמת 'הכהנים הלוויים' לתיאורו של השופט: "
ָיִמים  ר ִיְהיֶּה בַּ שֵֹׁפט ֲאשֶּ ל הַּ ְלִוִים ְואֶּ ֲהִנים הַּ כֹׁ ל הַּ " ָהֵהםאֶּ

מצביעה על מעמד של השראה שמייצרת הכהונה ביחס 

 )ל'דבר המשפט'

   
הנביא והמלך. שניהם מדריכים את  -הצמד הנוסף 

כאיש  -החיים, תוך התייחסות לחליפות הזמן. הנביא 
הרוח, החזון, המבין את עומק המציאות ומדריך אותה. 

כאיש המנהיג את חיי השעה ולוקח עליהם  -המלך 
בניגוד לשופט, האומר את האמת הצרופה  אחריות.

והטהורה, הרוחניות של המלך מסונכרנת עם המעורבות 
 והאחריות הכוללת שלו על המציאות. 

 
 דומה שכך תיראה תמונת היחס בין הארבעה: 

'מן המקום ההוא'  
 הגבוה והנבדל

ביטוי למאווייו 
 העמוקים של העם

 נביא כהן רוחני

 מלך שופט מעשי

 
ונשאלת השאלה: על פי פרשיות מקרא אלו, האם 
ארבעת הרשויות אמורות להיות מופקדות בידי אדם 
אחד, או שהן נבדלות זו מזו? האם מערכת אחת היא, או 

 ארבע רשויות נפרדות?
ואומר הרב יהודה ראק, שאין בפרשיות בספר דברים, כל 
סימן המצביע על עירובן ועל שיוכן לאיש אחד. פער 

יים בין רשות לרשות במבנה הספרותי בו הן מהותי ק

, במקום ישיבתם של בעלי התפקידים )השופט 3ערוכות

                                                 
ְפִטים "בתיאור המקדים לפרשיית המשפט  :לפערים המחשה 3 שֹּ

ְטִרים ִתֶתן ְלָך ְבָכל ְשָעֶריָך ֲאֶשר ה' א   ֵתן ְלָך ִלְשָבֶטיָך ְוָשְפטּו -ְושֹּ ֹלֶהיָך נֹּ
)ט"ז, י"ח( מתואר ציווי להעמיד שופטים; ביחס  ט ֶצֶדקֶאת ָהָעם ִמְשפַ 

למלך ישנו סיפור דברים, והיעתרות לבקשת העם; בכהן אין מינוי, 
ה' הוא שיקים,  -מכיוון שהכהנים קבועים ועומדים; ואת הנביא 

ִכי בראשונה: " -ללא חובה או מצווה המוטלת על העם. ספרותית 
ם ֲאֶשר ִיְבַחר ה' א  ... ָפטִיָפֵלא ִמְמָך ָדָבר ַלִמְש  -ְוַקְמָת ְוָעִליָת ֶאל ַהָמקוֹּ

ישנו ציווי בלשון יחיד אל השופט שנפלא ממנו דבר,  -" ֹלֶהיָך בוֹּ 
והעם מתואר בה לבסוף בלשון רבים; בשנייה )פרשת המלך( הניסוח 
הוא בלשון יחיד הפונה אל העם כישות, תוך התייחסות לתהליכים 

בשלישית קיימת פנייה אל הכהן בלשון רבים העוברים עליו; 
ולסירוגין בלשון יחיד, וגם הפנייה אל העם היא ביחיד וברבים גם 

והכהן משויכים אל 'המקום אשר יבחר ה', המלך והנביא 
במהות התפקיד  -אינם משוכים למקום(, ומעבר לכך 

ובכישורים הנתבעים אליו. מערכת המשפט חשובה דיה 
גם המערכת כדי שחלוק רשות לעצמה, בדומה לה 

השלטונית של המלך, הכהונה או הנבואה. עירוב עשוי 
לפגוע במקצועיות, והוא גם עשוי לייצר מצב של ניגוד 

 אינטרסים. 
 

 תהליך היסטורי -הפרדת רשויות 
בשורות הבאות נסקור בעקבות הרב ראק את מצב 
הפרדת הרשויות, החל מתקופת משה ועד לתקופת 

 המלכים:
בע רשויות, וכעבור שבעה ימים כאמור, משה אוחז באר

 הוא מעביר את הכהונה אל אהרון ואל בניו. 
יהושע מקבל את כוחו ממשה, וממשיך במידה רבה את 

. בדומה למשה הוא משמש כמנהיג, 4צורת מנהיגותו
להים מדבר אליו שוב ושוב(, ומסתבר שגם -כנביא )א

כשופט )אין אזכור מפורש לכך, יחד עם זאת, 
יים להן היבט משפטי יהושע מעורב, בהתרחשויות שק

בהענשת עכן, בגורל על הנחלות )הלכות  -ואף מוביל 
ירושה( ובערי מקלט(. הכהן בדורו הוא אלעזר בנו של 
אהרון, ולאחר מכן פנחס בן אלעזר )ראה יהושע י"ד, א'; 

בהקשר לנחלות, והחל  -י"ז, ד'; י"ט, נ"א; כ"א, א' 
 לעזר(.מפרק כ"ב נכנס לתמונה פנחס בן א

 
בספר שופטים, ארבע הרשויות נמצאות במידה רבה 
בתרדמת, והחיים הציבוריים בתקופה זו כמעט ואינם 
מתקיימים. המנהיג נקרא אל הדגל על מנת להושיע, 

                                                                                  
הוא עם העם, כישות בפרשייה האחרונה יחד; עיקר הדיאלוג 
 .   שמקרבה יוקם הנביא

בתורה שוב ושוב נזכר יהושע כטפל למשה, לא ביטויים לכך:  4
 -ון: כמצביא במלחמה בעמלק אזכורו הראשכעומד בפני עצמו. 

(, שם הוא מקבל הוראות ממשה; בפעם השנייה הוא ')שמות י"ז, ט
ַע : "והתיאור המקראי לכך הואמתקרב אל ההר,  שֻׁ ַוָיָקם מֶשה ִויהוֹּ

" )שמות כ"ד, י"ג(; לאחר חטא ֹלִהים-ְמָשֲרתוֹּ ַוַיַעל מֶשה ֶאל ַהר ָהא  
ר ה' ֶאל מֶשה ָפִנים ֶאל ָפִנים ְוִדבֶ העגל, שוב מתואר יהושע כמשרת "

ַע ִבן נּון  שֻׁ ַכֲאֶשר ְיַדֵבר ִאיש ֶאל ֵרֵעהּו ְוָשב ֶאל ַהַמֲחֶנה ּוְמָשֲרתוֹּ ְיהוֹּ
ֶהל ְך ָהאֹּ א(; בסיפור אלדד ומידד ")שמות ל"ג, י "ַנַער ֹלא ָיִמיש ִמתוֹּ

ַע ִבן נּון ְמָשֵרת מהוא קנאי לרבו " שֻׁ ִני ַוַיַען ְיהוֹּ אַמר ֲאדֹּ ָריו ַויֹּ ֶשה ִמְבחֻׁ
משה סומך ידיו עליו,  -במינויו י"א, כ"ח(; " )במדבר מֶשה ְכָלֵאם

אֶמרמצווה ומפקיד בידיו את המנהיגות " ֶשה ֶאלה'  ַויֹּ  ֶאת ְלָך ַקח מֹּ
עַ  שֻׁ תוֹּ  ְוַהֲעַמְדתָ : ָעָליו ָיְדָך ֶאת ְוָסַמְכתָ  בוֹּ  רּוחַ  ֲאֶשר ִאיש נּון ִבן ְיהוֹּ  אֹּ
ֵהן ֶאְלָעָזר ִלְפֵני תוֹּ  ְוִצִּויָתה ָהֵעָדה ָכל ְוִלְפֵני ַהכֹּ , ז"כ במדבר) ְלֵעיֵניֶהם אֹּ
מכל אלו משתקפת תמונה  ;כ"ח-גם בדברים ג', כ"זהוא ט(; כך "י-י"ח

ַע ִבן נּון ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה ִכי ָסַמְך "המפורשת בתיאור הבא:  שֻׁ ִויהוֹּ
ֶאת  ה'יו ַוִיְשְמעּו ֵאָליו ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוַיֲעשּו ַכֲאֶשר ִצָּוה מֶשה ֶאת ָיָדיו ָעלָ 

רוח החכמה של יהושע היא המשך ישיר  .('ט, ד"דברים ל" )מֶשה
 -לרוחו של משה. בהתאמה, ציר מכונן ומרכזי בספר יהושע הוא 

 עיקרון ההמשכיות למשה.
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לחלץ את העם ממצוקה, לא להנהיג באופן קבוע 
ואחראי. הנבואה נדירה מאד בתקופת השופטים, וגם 

מלחמת בפעם אחת, נזכרת הכהונה מינורית לגמרי )
. ח("שופטים כ', כ -בעקבות מעשה פילגש בגבעה  אחיםה

כל זה תואם לתקופה בת למעלה משלוש מאות שנה, בה 
נזכר המשכן בכתוב פעם אחת בלבד, אות וסימן עד כמה 
המרכז הרוחני לא תפש מקום משמעותי בחיים ובתודעת 

 העם. 
 

בה ספר שמואל פותח בתיאורו של עלי הכהן, בתקופה 
המערכת הציבורית עדיין לא התעוררה מתרדמתה. עלי 
אינו מתואר כמנהיג, לצד זאת תיאורו במותו מסוכם 

 במילים השמורות למנהיגי ספר שופטים 
 :ח"י', ד 'שמואל א .13
נָּה" ִעים שָּ ֵאל ַאְרבָּ ת ִיְשרָּ ַפט אֶּ  " ְוהוא שָּ

אות למנהיגות הרפה שהייתה למי שעיקר התעניינותו 
ש, לא במה שחוצה לו. ייתכן שבתקופה הייתה במקד

מסוימת שימש כנביא. בתחילת ספר שמואל מתוארת 
 התקופה במילים 

 :שמואל א' ג', א' .14
ץ" זֹון ִנְפרָּ ֵהם ֵאין חָּ ר ַביִָּמים הָּ יָּה יָּקָּ  "וְדַבר ה' הָּ

יחד עם זאת עלי מדריך את שמואל בנבואה אות לכך 
רואה "א הגרשאולי בעבר הייתה לו היכרות עמה, וכן 

 'אמואל ש), לא לשון ברכה לשון נבואה בברכת עלי לחנה 
 :ז(", י'א

ר ְלִכי ְלָשלֹום ֵוא ֹׁאמֶּ י ן ֵעִלי וַּ עַּ יַּ ת -"וַּ ֹלֵהי ִיְשָרֵאל ִיֵתן אֶּ
ְלְת ֵמִעמֹו" ר ָשאַּ  ֵשָלֵתְך ֲאשֶּ

 -ניתן לראות במנהיגותו של עלי סוג של חזרה לאחור 
ין מנהיגות. לאחר תקופה בחיבור שלא צלח בין כהונה לב

של למעלה משלוש מאות שנה של תרדמת לחיים 
הציבוריים, כמו מתחילים שוב מנקודת הראשית, ומי 
שנתפש כ'גדול שבדור' הוא זה שעשוי להנהיגו. 
התייחסות ל'כהן הגדול' היושב במקדש כאל מנהיג, 
מצביעה על בוסריות גדולה בתפישת ערכי החיים 

י"ח,  ;')י"ז, ואו בלשון הכתוב: הציבוריים והממלכה, 
ְך ְבִיְשָרֵאל  ה("; כ"א, כ'א י"ט, ;'א לֶּ ָיִמים ָהֵהם ֵאין מֶּ "בַּ

ה" ָיָשר ְבֵעיָניו יֲַּעשֶּ . כאשר סופו היה בדחייה מן ִאיש הַּ
-הכהונה ומן החיים הציבוריים גם יחד )בדברי איש הא

 להים אליו בפרק ב'(. 
 

ח היותו נביא, נתפש כמנהיג מכו שמואל שמואל:
ולמעשה הוא משמש כמנהיג, שופט, אך לא ככהן. פרק ד' 

 :שמואל א' ד', א'()בספר שמואל פותח במילים 
ֵאל" ל ִיְשרָּ  "ַוְיִהי ְדַבר ְשמוֵאל ְלכָּ

מהו הבסיס לתחילת דברו אל  -ושאלה מתבקשת היא 
כל ישראל? התשובה נמצאת בפסוקים שקדמו למשפט 

 נביא זה המתארים את שמואל כ

 : כ"א-שמואל א' ג', כ' .15
ן ְשמוֵאל " מָּ א  ַבע ִכי נֶּ ן ְוַעד ְבֵאר שָּ ֵאל ִמדָּ ל ִיְשרָּ ַוֵיַדע כָּ

ִביא ַלה': ל  ְלנָּ ה ה' אֶּ ֹאה ְבִשֹלה ִכי ִנְגלָּ ף ה' ְלֵהרָּ ַוֹיסֶּ
 "ְשמוֵאל ְבִשלֹו ִבְדַבר ה'

בבסיס מנהיגותו מונחת הנחת יסוד  -במילים פשוטות 
, שאם אדם זכה לנבואה הוא בוודאי האדם סמויה

הראוי המתאים להנהיג את העם. הנחה זו קיימת אף 
בדורו של עלי, אלא ששם היא הייתה בוסרית יותר, 
בהתייחסה אל תפקיד הכהונה העוברת בירושה, 
 ובמחשבה שמתוך מתחם המקדש ניתן להנהיג את העם

 
א בדורו נוצרת הפרדה שנייה, בעקבותיה הנבי שאול:

המלך, ומתנהלת מערכת  -עומד לצידו של המנהיג 
בין איש הרוח, לבין המנהיג בפועל. בשלב זה  -יחסים 

מקיימת הפרדה בין רשות המלך, רשות הכהן ורשות 
הנביא. עדיין, המלך מופקד על המשפט. בתקופת שאול 
אין ציון מפורש לקיומו של משפט, ופירוש הדבר שזוהי 

, בוסרית. יחד עם זאת ניתן מערכת שעדיין לא מפותחת
לראות לה כמה ביטויים. שאול דן את נוב עיר הכהנים 
למיתה, ומסתבר שגם מרדפיו אחרי דוד להורגו קשורים 
למערכת המשפט. חכמים במדרשיהם ייחסו לדואג 
האדומי ולשמעי בן גרא את תפקיד ראשי הסנהדרין 
בדורו של שאול, וכמי שפסקו את דינו של דוד למיתה. 

 פסוקים, שני אלו מתוארים כמקורבים לשאולב
 

איש הרוח, לבין המלך מועצם בידי  -ניתוק זה בין הנביא 
דוד. דוד הוא מלך, שופט, אך אינו משמש כנביא. בכל 

הוא שולח אליו נביא.  -להים מבקש לדבר איתו -פעם שא
 -דוד פונה אל הנביא. עמדה זו של הפרדה  -ולהיפך 

בדיאלוג החוזר על עצמו שוב  תימשך גם מאוחר יותר.
ושוב בין הנביא לבין המלך. בהקשר זה יש לציין את 

להים פעמיים, אך אלו -שלמה המלך, אליו נראה א
 מתוארות כיוצאות דופן, לא כתיאור לעמדה קבועה. 

 
בתקופת דוד, ארבע הרשויות מועצמות, וכולן הופכות 
להיות חשובות ומשמעותיות, ולצד זו ההפרדה בין 

 רשויות ברורה יותר. דוד מתואר כעושה משפט ה
 : שמואל ב' ח', ט"ו .16
ה " קָּ ט וְצדָּ ה ִמְשפָּ ִוד ֹעשֶּ ֵאל ַוְיִהי דָּ ל ִיְשרָּ ִוד ַעל כָּ ַוִיְמֹלְך דָּ

ל ַעמֹו  " ְלכָּ
לעומת תקופת שאול בה נזכר אמנם כהן, אך הוא אינו 

אומר לו שאול  )"אסוף ידיך"מקבל את מקומו הראוי 
גם הורג את כהני נוב כחלק ממאבקו , והזמןבדוחק 

מקבל הכהן מקום חשוב.  , בתקופת דוד(הקשה בדוד
 .ושואל לו באורים ותומים אותו תחילה באביתר המלווה

, ובנוסף, זוכה אביתר בצדוקשואל דוד לאחר מכן 
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שלמה, חרף חידוש המרד בו,  -לחנינה על ידי בנו של דוד 
 ' לפני דוד  בשל מעלתו כמי שנשא את ארון ה

 :ו"כ', ב 'מלכים א .17
יָך ִכי ִאיש " דֶּ ֹתת ֵלְך ַעל שָּ ְך ֲענָּ לֶּ ַמר ַהמֶּ ר ַהֹכֵהן אָּ ְביָּתָּ וְלאֶּ

ת ֲארֹון אֲ  אתָּ אֶּ ָך ִכי נָּשָּ ה לֹא ֲאִמיתֶּ ה וַביֹום ַהזֶּ תָּ ת אָּ וֶּ -מָּ
י  ה אָּ  ה'ֹדנָּ ר ִהְתַענָּ ִבי ְוִכי ִהְתַעִניתָּ ְבֹכל ֲאשֶּ ִוד אָּ  "ִביִלְפֵני דָּ

ביחס שבין נביא למלך, נתן הנביא וגד החוזה מפנים 
מקום רב למלך, הרבה מעבר למקום שפינה שמואל. יחד 
עם זאת, בצמתים חשובים הם אומרים את דבריהם, 
הכוללים ביקורת קשה על המלך )שמואל א' כ"ב, ה'; 

בעקבות חטא דוד בבת שבע; שמואל ב'  -שמואל ב' י"ב 
 ד(פרק כ"ד בעקבות המפק

 
עד לחתימתו של המקרא, אין תיאור מקראי המציין 
הפרדה ברורה בין רשות המלך לבין רשות המשפט. 
תיאור שכזה נמצא בתורה שבעל פה, והוא כמו מתבקש 
מאליו. חלוקה בין בית דין ובין דינו של המלך מצויה 

 במקומות רבים בתלמוד, כמו בתיאור הבא 
 : , ע"בח"תלמוד בבלי סנהדרין מ .18
רבנן הרוגי מלכות נכסיהן למלך הרוגי בית דין  נו"ת

 " נכסיהן ליורשין
הדרוש האחד עשר 'שופטים  -ובהרחבה הר"ן בדרשותיו 

ושוטרים'. תהליך זה של הפרדת רשויות הוא הגיוני, 
 טבעי ומתבקש, והוא מתחולל באנושות כולה. 

 

 סיכום לתהליך ההפרדה עשוי להיראות כך: 
שויות יחדיו. איש אחד נושא תחילה משמשות ארבע הר

בכהונה, את עמדת  -בתוכו את עמדת הקדש הנבדל 
 הנביא, את השופט ואת המלך.  -המנהיג הרוחני 

הפרידה הראשונה היא מן הכהונה, המשמשת כקוטב 
הרחוק ביותר למנהיגות ולמלכות. שבעת הימים במובן 
זה, משייכות אותה אל משה בהקשר לחניכת אהרון, ולא 

 ה שנועדה להימשך. כאופצי
בשל שיוכה  -פרידה שנייה היא מן הנבואה. גם היא 

 המהותי אל עולם הרוח. 
ניתוק השתיים טוב למנהיגות וטוב להן. טוב למנהיגות 
במובן המאפשר למי שמופקד עליה להיצמד להגיונה 
הפנימי, האימננטי, המתבקש מתוכה. טוב להן, בקבלן 

הרוח, בהשראה את מקומן הגבוה, בשיוך אל עולם 
הרוחנית, ולא במעורבות העשויה למשוך ולשאוב אותן 

 אל תוככי העולם, ואולי אף אל תחתיותיו. 
אחרונה להפרדה היא מערכת המשפט. בדומה למלכות 
עוסקת גם היא בהנהגת המציאות, אלא שבניגוד לה, 
היא מכוונת לאמת האובייקטיבית, המשך לעיקרון 

וד ל'מלכות' העוסקת בחיי להים הוא', בניג-'המשפט לא
כלי השעה, רוחו של המלך, רוחו של  -שעה, וכליה הם 

 העם, ומה שמתחולל מביניהם. 

 
 משה משמש בארבע רשויות

פרשייה זו מציירת תהליך היסטורי שבמהלכו נקודת 
המוצא היא ריכוז סמכויות, וככל שהמציאות מתפתחת 

לם מתחוללת הפרדה. דומה שייחוס הארבע למשה, מג -
את העובדה שמקור אחד לארבע. אילו היו הארבע באות 
לאוויר העולם כנפרדות, היה הדבר מעצים את הפער 
ביניהן, את הסתירות שאין להן מענה ואת המאבקים 
הנגזרים מכך. שייכותן הכוללת אל משה היא קודם כל 

המפגש עמו קרוב אמירה רוחנית. משה הוא אדם ש
שהוזמן שה הוא האיש להים. מ-לדמות את המפגש עם א

להים, אל הקרבה הגדולה ביותר שהייתה אי -על ידי א
 -פעם לבן תמותה אליו. ב'אוויר הרים' זה של הקודש 

 ארבע הרשויות נושמות ומתפקדות זו לצד זו. 
 -אבחנה זו היא רוחנית ופילוסופית, אך לא פחות מכך 

קיומית ומעשית. מקופלת בה הזמנה לחזור אל הכתוב, 
ת להבין מהו טיבן של הארבע. לזהות את החיכוך ולנסו

ביניהם, ולבקש לפענח את החכמה ואת המורכבות 
להעמיד, ובאותה  -להים' -שהייתה לו למשה 'איש הא

 להפריד. זו לצד זו. -עת ממש 


