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יְנָחס ְשָרֵאל  פרשת פינחס פותחת בכתוב: "פִּ י ֵמַעל ְבֵני יִּ ת ֲחָמתִּ יב אֶּ ן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ֵהשִּ ְלָעָזר בֶּ ן אֶּ בֶּ
י" )במ' כה:יא(. לשון קנאה בא  ְנָאתִּ ְשָרֵאל ְבקִּ ת ְבֵני יִּ י אֶּ יתִּ לִּ י ְבתֹוָכם, ְוֹלא כִּ ְנָאתִּ ת קִּ ְבַקְנאֹו אֶּ

צית. כלומר, פינחס בפסוק שלוש פעמים, ופינחס נתפס כמי שהמיר קנאה אלוהית בקנאה אר
הוא מעין פרדיגמה של פעילות נמרצת ודבקות מוחלטת במטרה בלא שיקול דעת מקדים. פינחס 

 לא נועץ בחכמים או בבית דין, אלא מיד כשראה את העוול, פעל בתקיפות.
 

 אני מבקש להעלות שאלות אחדות כדי להבין את מעמדה של הקנאות במקרא:
ף  .א לֶּ ה אֶּ ְשַלח ֹאָתם משֶּ נאמר בכתוב המדבר על ההכנות למלחמה נגד המדיינים: "ַויִּ

ש ַוֲחֹצְצרֹות ַהְתרּוָעה ְבָידוֹ  ְלָעָזר ַהֹכֵהן ַלָצָבא ּוְכֵלי ַהֹקדֶּ ן אֶּ יְנָחס בֶּ ת פִּ ה ַלָצָבא, ֹאָתם ְואֶּ " ַלַמטֶּ
רגילה, תושייה לנוכח אזלת ידם של )במ' לא:ו(. ויש להבין: הרי פינחס גילה גבורה בלתי 

הצופים בחטא, ומדוע אינו לוחם? מדוע הכתוב מתאר את מעמדו כמנהיג רוחני ודתי 
המחזיק את כלי הקודש או מריע בחצוצרות? לכאורה, היה פינחס חייב להמשיך ולתפוס 

. אף הדרש שמביא רש"י טעון הסבר. רש"י פירש: "'כלי רומח בידו ולעמוד בראש המחנה
זה הארון והציץ, שהיה בלעם עמהם, והפריח מלכי מדין בכשפים, והוא עצמו  -הקדש' 

פורח עמהם. הראה להם את הציץ שהשם חקוק בו, והם נופלים". כלומר, לפי המדרש, 
ניהלו ישראל מלחמה במישור הממשי ה"ארצי", ופינחס לחם במישור המגי, ה"שמיימיי". 

וים, והידע נרתם למלחמה. ושוב יש לברר: מדוע לא המגיקון נתפס כאיש בעל גוף ידע מס
 השתמשו במיומנות שגילה פינחס בלוחמה ממשית ובדבקות במטרה?

 

ם אֹוָתם" )במ' כה:יז(.  .ב יתֶּ כִּ ים ְוהִּ ְדָינִּ ת ַהמִּ בפתיחת פרשת "פינחס" בא הציווי "ָצרֹור אֶּ
חס היה בה מימושו של ציווי זה בא רק אחר כמה פרקים, במלחמה נגד המדיינים שפינ

מנהיג רוחני או מגי )לדעת רש"י(. ונשאלת השאלה: מדוע המקרא חוצץ בין הציווי לבין 
 עשייתו?

 

בפרשת "כי תשא". הלוויים נתפסו אף הם דגם אחר של קנאות מתועד לאחר חטא העגל  .ג
להרוג כל מי שחטא בחטא העגל ולפגוע איש באחיו )מצד  כקנאים לשם שמים, שנצטוו

האב( כדי להרוג את החוטאים. בלא ספק, מדובר באנשים בעלי מזג מיוחד, שהיו מסוגלים 
ר  בֶּ לפגוע במצוות ה' אף בבני משפחותיהם. והנה המקרא אומר שם על יהושע בן נון: "ְודִּ

ר ְיַד  ים ַכֲאשֶּ ל ָפנִּ ים אֶּ ה ָפנִּ ל משֶּ ן נּון ה' אֶּ ַע בִּ ל ַהַמֲחנֶּה ּוְמָשְרתֹו ְיהֹושֻׁ ל ֵרֵעהּו, ְוָשב אֶּ יש אֶּ ֵבר אִּ
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ל" )שמ' לג:יא(. כמעט בניגוד ללוויים בעלי האופי ה"קשה"  תֹוְך ָהֹאהֶּ יש מִּ ַנַער ֹלא ָימִּ
והפעיל, יהושע בן נון נתפס כיושב אוהלים המאזין למשה רבנו ולזקנים ומשרת אותם. 

. ואף כאן ניתן להצביע על קושי לכאורה: הלוויים ה"אגרסיביים", שהיו תדמיתו פסיבית
מסוגלים לפגוע בקרוביהם במצוות האל, נועדו לעבוד בבית ה'. ייעודם היה רוחני ודתי 
במובהק. לעומת זאת, יהושע בן נון, הפסיבי וחסר היזמה, נעשה משל למצביא האידאלי או 

 יגיון של השכר ושל הצמיחה האישית?הלוחם האידאלי. ונשאלת השאלה: מה הה
 

נדמה שיש לפנינו מוטיב מקראי השב ונשנה בכמה פרשיות, ויש בו תבונה פוליטית רבה. לפי 
המקרא, מי שהוא קנאי, אינו יכול להיות מצביא. יש בקנאות סגולות והיבטים חיוביים, אך 

ין למומחים בעלי ניסיון, תבונה פוליטית אין בה. המצביא צריך להיות איש שקול וקשוב, להאז
לבחון את כל ההיבטים של הקרב, ואז להכריע בשאלה אם להילחם וכיצד להילחם. אדם כמו 
יהושע בן נון היה מצביא אידאלי, מפני שיצא למלחמה רק לאחר שצבר ניסיון בעקבות 

ם הסתופפותו בצל משה רבנו והזקנים שישבו באוהל. מבחינה מסוימת, מזכירה גישה זו את דג
הצבא האמריקני, שהמפקד העליון שלו הוא הנשיא. לעתים חלקו שבחים לנשיא מסוים, 
שבצעירותו דווקא התנגד למלחמת וייטנאם והיה שוחר שלום. כך אפשר אולי להסביר את 
החיץ שבין הציווי להילחם במדיינים לבין מימושו. כשהכעס שולט, והרצון לנקמה )"נקמת ה' 

ת, אסור לפעול מיד. מצביא אידאלי כיהושע בן נון אינו מנהל קרב במדין"( מנחה את התגובו
מתוך סערת רגשות. מצביא כזה בוחן היטב את המצב ומתייעץ עם בעלי ניסיון, ולעתים גם 

 ממתין עד שיכהו רגשות הנקם, ואז מחליט לנקוט יזמה.
ש. הלוויים לעומת זאת, בעבודת ה', במישור הדתי הרוחני, יש מקום לקנאים ולמסירות נפ

ניחנו בדבקות בציווי האלוהי עד כדי ויתור על רגשות אחווה, ועל כן נותבו לעבודת האל בבית 
המקדש. ביחסים שבין האדם לבין בוראו, הוא נדרש למסירות מוחלטת ולקנאות בלא פשרות. 
פינחס, שגילה דבקות עד כלות הנפש, הוצב לנהל את המלחמה הרוחנית עם כלי הקודש 

י", אך לא את המאבק ממש. הוא ניהל את המאבק ה"שמיימ ת, אך לא את הלחימהוחצוצרו
ה"ארצי". המקרא מציג תובנה של התגובה האנושית שניתן לראות אותה גם בעניינים אחרים. 

 במידה רבה, מלמד אותנו הכתוב פרק חשוב בהלכות מנהיגות צבאית ומנהיגות חברתית.
 

___________________ 
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