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  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                                                    הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י    
  א"עתש ,פרשת פינחס                                                         מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

   923 מספר                                                                               ש הלנה ופאול שולמן      "ע        

  
  

  " ַקָּנאֵאל"
  

  :)יג-י:כה (מעניק לפינחס על מעשה הקנאות המתואר בפרשה הקודמת' פרשתנו פותחת בגמול שה
רֹן ַהּכֵֹהן ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַקְנאֹו ֶאת ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאהֲ  .ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר' ְיַדֵּבר הוַ 

ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו  .ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום .ִקְנָאִתי ְּבתֹוָכם ְולֹא ִכִּליִתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתי
  .ְיַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאללָֹהיו וַ -ם ַּתַחת ֲאֶׁשר ִקֵּנא ֵלאַאֲחָריו ְּבִרית ְּכֻהַּנת עֹולָ 

  :ע על אתר את מהות קנאת פינחס"כבר לימדנו ראבו
 " ַקָּנאל-אֵ "וכתוב על השם כי הוא . כי הוא קנא כקונו, והטעם. ן להקל על הלשון" קל הנו– ְּבַקְנאֹו
  .לה כל ישראל בדבר בקנאתיהייתי מכ, נאולולא הוא שִק , )ה: כ'שמ (רהזבודה בע

תה י ואילו הי,ן רפויה"שהרי הנו, ן קליין פיעל אלא בבנייאינה כתובה בבנ "ְּבַקְנאֹו"לה יע מבחין שהמ"ראב
תה ישהי' וכך הציל את העם מקנאת ה' בשמה של קנאת הבנחרצות  פעל פינחס.  היתה דגושה,בבנין הכבד
  .מכלה אותו
  :ת הפעלים בשני הבנייניםר הירש מסביר את ההבדל בהורא"רש

בבנין קל " קנא" ואילו ,אותה' אימץ'אדם  שלהפעיל את התביעה המשפטית: בפיעל" קנא"הוראת 
האדם אימץ ברוחו את עניינו של אחר ורואה אותו כאילו הוא : מבטא בעיקר את הרוח ואת מחשבת הלב

 משום התבלטות חיצונית גרידא ניקוד זה של בניין קל מורה כאן שמעשהו של פנחס לא היה בו". שלו"
  .היתה בעיניו כבגידה בעניינו הוא' כי הבגידה בדבר ה, אלא הוא נבע מעומק לבו

 וזה , אימץ בהזדהות מוחלטת ללא כל נגיעה אישיתאותה'  קנאתו של פינחס נבעה מקנאת ה,במלים אחרות
 וקנאת ,ליון העםיתה מביאה חלילה לכיהי' קנאת ה, מוראאלא שכ". ְּבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי"מובנו של הביטוי 

  . וצמצמה את ממדי הענישה בלמה אותה,שפעל מכוחה, פינחס
 ראותכיצד אפשר ל? יםקמהי קנאה זו של אלו .ה" משלוש עשרה מידותיו של הקבתאחהיא "  ַקָּנאֵאל"

, כאמור ?שית בהיותה תכונה אנופגם מוסרי חמור חשבתנים בה בשעה שהיא קקנאה מעלה מוסרית של אלוב
 ."..קנאה ל"יש ו ,עין- תוצרשהיא והכוונה לקנאה .." .קנאה ב"  יש: של קנאהמבדילה בין שני סוגים העברית

אני ", בקנאה מהסוג השניש בעוד, אני חומד את מה שיש לוש משמע, "י מקנא בואנ ".שכוונתה דאגה זולת
, להיו-  בשביל א-' לָֹהיו- ֵלא'": על אתרי "רשפרש  כך גם מ.משמעו אני אוהב אותו ומוכן לגונן עליו, "מקנא לו

  .בשביל ציון, )ב:ח' זכ( ' ְלִצּיֹוןִקֵּנאִתי' ;)כט:יא' במ( ' ַאָּתה ִליַהֲמַקֵּנא' :כמו
של חובות נובעות המכאן ו, עם ישראל במונחים של נישואין' מתוארת הברית שכרת הלעתים קרובות 

כל וכל נטייה לעבודת אלילים , לפיכך. אהבה כנה וטהורהוסויגת  נאמנות בלעדית ובלתי מ:'ישראל כלפי ה
עוררו את קנאת ו ,"ניאוף"ו הפרת בריתכ'  בעיני הונחשב, מערכת יחסים מתפשרת עם העמים עובדי האלילים

 ומתבססת עלהיא עושה זאת בקשר לאלילות ', קנאת האת  התורה זכירהבהם משבכל המקרים  .ואת זעמו' ה
   .)ב: כ'שמ( "ילֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפנָ ": הדיבר השני

 הן ,בחסדומנהיג כלפי אלו שהוא אוהב ול -  הא שדרישות מסתבר."קנאאל "התואר ברר מתמקטעים אלו 
ידי תגובה -  עלאתהוא מחייב אותנו בנאמנות בלתי מסויגת ושלמה ומפגין את זכותו לנאמנות כז. מוחלטות

 שהתגובה הראויה שםכ, אותנו לקנא לכבודוגם מחייבת ' קנאת ה .ה של בגידה באהבתומחמירה על כל מקר
    . אותואנחנו אלינו היא שנאהב ולאהבת
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 והן ,העם החל לזנות עם בנות מואב. שמכוחה פעל פינחס בשיטים' על רקע דברינו ניתן להבין את קנאת ה
   ):א"עסנהדרין קו (ל "כפי שלמדונו חז, )ד-א:כה(פיתו אותו לעבוד לבעל פעור 

: בוא ואשיאך עצה, וים לכלי פשתןווהם מתא, להיהם של אלו שונא זימה הוא-א: )בלעם =( אמר להם
 ובשעה ...וימכרו להן כלי פשתן, זקנה מבחוץ וילדה מבפנים, והושיב בהן זונות, עשה להן קלעים

. שתים ושלש פעמים. בפחותוילדה אומרת לו , )במחיר שהכלי שווה =( הו אומרת לו בשל באשישרא
ועדיין לא , וצרצורי של יין עמוני מונח אצלה. שב ברור לעצמך, הרי את כבן בית: ואחר כך אומרת לו

אמר . כיון ששתה בער בו? רצונך שתשתה כוס של יין: אמרה לו. יין של נכרים) יין של עמוני ולא(נאסר 
 -  !הלא יהודי אני: אמר לה! עבוד לזה: אמרה לו, הוציאה יראתה מתוך חיקה. )לזנות =( השמעי לי: לה

והוא אינו יודע [, )עשיית הצרכים =( כלום מבקשים ממך אלא פיעור, ומה איכפת לך: אמרה לו
- ָּבאּו ַבַעלֵהָּמה: "שנאמר, בתורת משה רבךולא עוד אלא שאיני מנחתך עד שתכפור ]. שעבודתה בכך

 .)י:ושע טה( "יּו ִׁשּקּוִצים ְּכָאֳהָבםְּפעֹור ַוִּיָּנְזרּו ַלּבֶֹׁשת ַוִּיְה 
 םתות העבירה א המיניהתאווה אלא ,עם לחטואל גרםעבודה הזרה ל ריצהניתן להסיק שלא  ל אלה"חזמדברי 
ל אף מדגישים את ניצול התמימות "חז. עבודה זרהב חטאו גם כך ומתוך , זימהם למעשיתה אוגרר וםעל דעת

בין עבודת פעור הוא שעבודת הפעור ו הקשר בין הזנות עם בנות מואב כלומר .ידי בנות מואב של העם על
ה לפתות י ישראל לכך הלגרור אתהאמצעי ו , בצנעהו שדרך בני אדם לעשותמעשה בפומבי עשותתה ליהי

בת צור לבוא על כזבי זמרי הקפיד לכן .  בצנעהו בני אדם לעשותשדרך זה מעשהשגם , אותם לזנות בפומבי
הכשל  כלשהתאווה ולהראות  חטאפינחס בא לתקן את  .)ו:כה" (ִיְׂשָרֵאל-ֲעַדת ְּבֵני-י מֶֹׁשה ּוְלֵעיֵני ָּכלְלֵעינֵ "דווקא 

 הסיפור המובא יפל עהשיג במזימתו  כמו שחשב בלעם ל,' בהן לא נבע מתוך מרייבנות מדים של העם ִע 
גם אם ינסו להכשיל שראה הה ו"בחמתו של הקאת שיב ה הוא '; כלפי ה פינחס הראה שאין כאן מרי.במדרש

שבת ה' .פינחסתיקן זה החטא את ה ו,חטאם היה בתאווה. ה" לא ימרדו ישראל בקב,זימהחטא של את ישראל ב
החסד . ל העם נדחה בשלב זהש עונש הכליה – אלא שהוא שב למקומו ,רושה שהכעס נעלםי אין פ'מהחֵ 

ניתן לעמוד על מגמת פניו של פינחס . שתה מחמת מרילא נעש זמןרה כל יש תיקון לעבֵ ש ,ראה הואהה "שהקב
  :)ה בארץ מצרים"דפסחא פרשה א ד'  מס,בא(מכילתא דרבי ישמעאל הגם מדברי 

ומה ) י:א יט"מל('  וגו'לֵֹהי ְצָבאֹות-אֱ '  ִקֵּנאִתי ַלהַקּנֹא': אליהו תבע כבוד האב ולא כבוד הבן שנאמר
ִיְׂשָרֵאל - ִנְמִׁשי ִּתְמַׁשח ְלֶמֶלְך ַעל- ֵיהּוא ֶבןְוֵאת ...ב ְלַדְרְּכָך ִמְדַּבָרה ַדָּמֶׂשקֵאָליו ֵלְך ׁשּו'  הַוּיֹאֶמר" ?נאמר שם

שאין תלמוד לומר לנביא תחתיך  ,)טז- טו ("ָׁשָפט ֵמָאֵבל ְמחֹוָלה ִּתְמַׁשח ְלָנִביא ַּתְחֶּתיךָ -ֱאִליָׁשע ֶּבן-ְוֶאת
  . בנבואתך)איני רוצה=( אלא שאי איפשי

 ולכן הוא נדרש להפסיק את ,' הקנאות הראויה בעיני האתאין ז. אך מעמיד עצמו כנגד העם' נא לההו מקיאל
 הוא תובע את ;ליוןיפינחס ביקש בקנאתו להציל את העם מכ. כנביא העם ולמנות את אלישע במקומו הנהגתו

' ן הוא זוכה בברית הכ ל.הוא פועל מכוח האב כדי להציל את הבן.  עת גם את כבוד הבןהאך באות, כבוד האב
  :ר הירש" כיוצא מדברי הרש,ו את שלום האמתהכי הוא מייצג במעש, לשלום

, לוהית-מי שמעז להיאבק עם אויבי הטוב והאמת הא. 'שלום אמת בין הבריות תלוי בשלום כולם עם ה
ומה מי שכובש את פניו בקרקע למען השלום המד. הרי בעצם מאבקו זה הוא מלוחמי ברית השלום בארץ

השלום שלו הוא נעשה חבר לאויבי ברית  הרי בעצם אהבת', עם הבריות ומניח להם לעורר מדנים עם ה
 אלא 1,אף לא דמעת הכאב שניגרה בחוסר מעש בפתח המשכן, לא אדישות ההמונים. השלום בארץ

ל כנו ותורתו ועל ידי כך החזיר ע' מעשהו האמיץ של פנחס הוא שהציל את העם והשיב את השלום עם ה
  .את היסוד לשלום אמת

גם את הוא מייצג אך  ,איננו נמנע משפיכות דמים' אשר בקנאתו לה, הקנאי הקיצוניפינחס מייצג אפוא את 
צבאות אלא אם הוא זכאי ' קנאת האת אין אדם רשאי לקנא .  שניהם באישיות אחת.ברית השלוםשל איש ה

 רק אז . מוקנית בו אם אין בקנאתו כל פנייה אישיתוות זמשלֵ . יו ועם אדםקולם עם אלָ שש, להיות איש שלום
  ."אל קנא" ה לפעול בשםהוא רשאי

  ):ב"כב ע  סוטה(תלמוד נזכור נא דברי ינאי המלך המובאים ב
אלא מן הצבועין שדומין , אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין: אמר לה ינאי מלכא לדביתיה

  . ומבקשין שכר כפנחסשמעשיהן כמעשה זמרי , לפרושין
  

 ר יאיר ברקאי"ד
םירושלי

 
מה ראה לעשות כן ללמדך שלא חלק כבוד , והנה איש מבני ישראל בא: "פרשת בלק סימן כ) ורשא(מדרש תנחומא לפי    1

,  אמרה לו איני נשמעת אלא למשה או לאלעזר שאני בת מלך.' ָיִהיר ֵלץ ְׁשמֹוֵזד' )כד:משלי כא(לשמים ולא לבריות ועליו נאמר 
 ? בן עמרם זו מותרת או אסורה:ולמר  תפשה בבלוריתה והביאה אצל משה א,אמר לה אף אני גדול כמותו ולעיניהם אני מביאך

 ְוֵהָּמה' :ד" ממנו הלכה געו כלם בבכיה והה נתעלמה? אותה שתחתיך מדינית מי התירה לך,ואם תאמר שהיא אסורה זו מדינית
 .")ו:כה' במ ('בִֹכים ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד
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