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 ו'התשע תמוז                                     בס"ד 

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

  הקנאות בתורה
 (חנוך וקסמן)על פי שיעור של הרב  פנחס פרשתל

 
 י"ג:-במדבר כ"ה, י"א .1

יְנָחס י ֵמַעל ְבֵני  "פִּ ת ֲחָמתִּ יב אֶּ ן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ֵהשִּ ְלָעָזר בֶּ ן אֶּ בֶּ
ת ְבֵני  י אֶּ יתִּ לִּ י ְבתֹוָכם ְולֹא כִּ ְנָאתִּ ת קִּ ְשָרֵאל ְבַקְנאֹו אֶּ יִּ
י ָשלֹום:  יתִּ ת ְברִּ י ֹנֵתן לֹו אֶּ ְננִּ י: ָלֵכן ֱאֹמר הִּ ְנָאתִּ ְשָרֵאל ְבקִּ יִּ

ֵנא ְוָהְיָתה לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָרי ר קִּ ית ְכֻהַנת עֹוָלם ַתַחת ֲאשֶּ ו ְברִּ
ְשָרֵאל:" -ֵלא   ֹלָהיו ַוְיַכֵפר ַעל ְבֵני יִּ

 :ט-במדבר כ"ה א .2
ים טִּ ְשָרֵאל ַבשִּ ב יִּ ל, ַוֵישֶּ ל ָהָעם ַוָיחֶּ ְזנֹות אֶּ ְבנֹות  לִּ

ן, ַויֹאַכל ָהָעם  ב. מֹוָאב ְבֵחי ֱאֹלקיהֶּ אןָ ָלָעם ְלזִּ ְקרֶּ ַותִּ
ן ְשַתֲחּוּו ֵלאֹלֵקיהֶּ ְשָרֵאל ג. ַויִּ ד יִּ ָצמֶּ ַחר ַאף  ,ְלַבַעל ְפעֹור ַויִּ ַויִּ

ְשָרֵאל ה' ת ָכל ָראֵשי  ד. ְביִּ ה: "ַקח אֶּ ל ֹמשֶּ ר ה' אֶּ ַויֹאמֶּ
ש ַלה' ְוהֹוַקע אֹוָתם, ָהָעם ד ַהָשמֶּ גֶּ ְוָיֹשב ֲחרֹון ַאף ה'  ,נֶּ

ְשָרֵאל יִּ יש ַויֹאמֶּ  ה." מִּ ְרגּו אִּ ְשָרֵאל: "הִּ ל ֹשְפֵטי יִּ ה אֶּ ר ֹמשֶּ
ים ְלַבַעל ְפעֹור ֲאָנָשיו ְצָמדִּ ְשָרֵאל  ו." ַהנִּ ְבֵני יִּ יש מִּ ֵנה אִּ ְוהִּ

ה ּוְלֵעיֵני ָכל ָבא,  ית, ְלֵעיֵני ֹמשֶּ ְדָינִּ ת ַהמִּ ָחיו אֶּ ל אֶּ ַוַיְקֵרב אֶּ
ל מֹוֵעד ַתח ֹאהֶּ ים פֶּ ְשָרֵאל, ְוֵהָמה ֹבכִּ ְרא ַויַ  ז. ֲעַדת ְבֵני יִּ

תֹוְך ָהֵעָדה,  ן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן, ַוָיָקם מִּ ְלָעָזר בֶּ ן אֶּ יְנָחס בֶּ פִּ
ַקח ְשָרֵאל  ח. ְבָידֹו ֹרַמח ַויִּ יש יִּ לַוָיבֹא ַאַחר אִּ  אֶּ

ָשה ַהֻקָבה ת ָהאִּ ְשָרֵאל ְואֶּ יש יִּ ם, ֵאת אִּ ת ְשֵניהֶּ ְדֹקר אֶּ ל  ַויִּ אֶּ
ְשָרֵאל ,ֳקָבָתּה ים  ט. ַוֵתָעַצר ַהַמֵגָפה ֵמַעל ְבֵני יִּ ְהיּו ַהֵמתִּ ַויִּ

ף ים ָאלֶּ ְשרִּ  .ַבַמֵגָפה, ַאְרָבָעה ְועֶּ
  :ה-בשמות כ',  .3

ים, ַעל-לֹא ְהיֶּה ְלָך ֱאֹלקים ֲאֵחרִּ ה ְלָך -לֹא ג.  ָפָני-יִּ ַתֲעשֶּ
ל, ְוָכל סֶּ ץ -פֶּ ר ָבָארֶּ ַמַעל, ַוֲאשֶּ ם מִּ ר ַבָשַמיִּ ְתמּוָנה, ֲאשֶּ

ָתַחת ם, --מִּ ר ַבַמיִּ ץַוֲאשֶּ ַתַחת ָלָארֶּ ה -לֹא ד.  מִּ ְשַתֲחוֶּ תִּ
ם, ְולֹא ָתָעְבֵדם: יָך, ֵא   ָלהֶּ י ה' ֱאֹלקֶּ י ָאֹנכִּ ֹפֵקד  - ל ַקָנא-כִּ

ים ַעל-ן ָאֹבת ַעלֲעֹו ים ְוַעל-ָבנִּ ֵלשִּ ים, -שִּ ֵבעִּ רִּ
ים ה.  ְלֹשְנָאי ד, ַלֲאָלפִּ סֶּ ה חֶּ ְלֹאֲהַבי, ּוְלֹשְמֵרי --ְוֹעשֶּ

ְצֹו  .ָתימִּ
  :ט"ז-אד י"שמות ל" .4

יָך, -ְשָמר יא ָפנֶּ י ֹגֵרש מִּ ְננִּ י, ְמַצְּוָך ַהיֹום; הִּ ר ָאֹנכִּ ְלָך ֵאת ֲאשֶּ
ת י-אֶּ י ְוַהְיבּוסִּ ּוִּ י, ְוַהחִּ זִּ י ְוַהְפרִּ תִּ י, ְוַהחִּ י ְוַהְכַנֲענִּ  יב.  ָהֱאֹמרִּ

ן ר ְלָך, פֶּ ָשמֶּ ְכֹרת-הִּ ר ַאָתה, ָבא  תִּ ץ, ֲאשֶּ ית ְליֹוֵשב ָהָארֶּ ְברִּ
יָה: ן  ָעלֶּ ָך-פֶּ ְרבֶּ ְהיֶּה ְלמֹוֵקש, ְבקִּ ת יג.  יִּ י אֶּ ְזְבֹחָתם -כִּ מִּ

ת ֹתצּון, ְואֶּ ת-תִּ ֲאֵשָריו, -ַמֵצֹבָתם ְתַשֵברּון; ְואֶּ
ְכֹרתּון ה, ְלֵא  יד.  תִּ ְשַתֲחוֶּ י לֹא תִּ י ה' ַקָנא  :  רל ַאחֵ -כִּ כִּ
ן טו.  ל ַקָנא הּוא-ְשמֹו, ֵא  ץ; -פֶּ ית, ְליֹוֵשב ָהָארֶּ ְכֹרת ְברִּ תִּ

ם, ְוָקָרא ְלָך, ְוָאַכְלָת  ם, ְוָזְבחּו ֵלאֹלֵקיהֶּ ְוָזנּו ַאֲחֵרי ֱאֹלֵקיהֶּ
ְבחֹו זִּ יָך; ְוָזנּו ְבֹנָתיו, ַאֲחֵרי  טז.  מִּ ְבֹנָתיו, ְלָבנֶּ ְוָלַקְחָת מִּ

ת ְזנּו אֶּ ן, ְוהִּ ןבָ -ֱאֹלֵקיהֶּ יָך, ַאֲחֵרי ֱאֹלֵקיהֶּ   .נֶּ
  ירושלמי סנהדרין ט', ז': .5

"ופינחס שלא ברצון חכמים אמר רבי יודה... ביקשו 
לנדותו אילולי שקפצה עליו רוח הקודש ואמרה והיתה לו 

  ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם..."
  :ל-במדבר י"א כו .6

ָשֲארּו י ַויִּ ְלָדד ְוֵשם ַהֵשנִּ ָחד אֶּ ה, ֵשם ָהאֶּ ים ַבַמֲחנֶּ  ְשֵני ֲאָנשִּ
ם ָהרּוחַ  ים ְוֵהָמה, ֵמיָדד, ַוָתַנח ֲעֵליהֶּ ְולֹא ָיְצאּו  ַבְכֻתבִּ

ה ) ,ָהֹאֱהָלה ְתַנְבאּו ַבַמֲחנֶּ ה  ַהַנַער ַוָיָרץ (כז ַויִּ ַוַיֵגד ְלֹמשֶּ
ים ַבַמֲחנֶּה" ) ְתַנְבאִּ ְלָדד ּוֵמיָדד מִּ ַוַיַען  (כחַויֹאַמר: "אֶּ

ה ן נּון ְמָשֵרת ֹמשֶּ ְבֻחָריו,  ְיהֹוֻשַע בִּ ה, מִּ י ֹמשֶּ ַויֹאַמר: "ֲאֹדנִּ
ר לֹו (כטְכָלֵאם" ) ה: "ַהְמַקֵנא ַאָתה ַויֹאמֶּ י? ֹמשֶּ י  לִּ ּומִּ

ֵתן ם"  יִּ ת רּוחֹו ֲעֵליהֶּ ֵתן ה' אֶּ י יִּ ים, כִּ יאִּ ָכל ַעם ה' ְנבִּ
ה,ַוֵיָאֵסף  (ל) ל ַהַמֲחנֶּ ה אֶּ ְשָרֵאל ֹמשֶּ ְקֵני יִּ  הּוא ְוזִּ
  :די-אמלכים א' י"ט,  .7
ל ֵאת ָכל א בֶּ יזֶּ ָיהּו ְוֵאת ָכל-ַוַיֵגד ַאְחָאב ְלאִּ ר ָעָשה ֵאלִּ -ֲאשֶּ

ת ר ָהַרג אֶּ ב-ָכל-ֲאשֶּ ָחרֶּ ים בֶּ יאִּ ל  ב.  ַהְנבִּ בֶּ יזֶּ ְשַלח אִּ ַותִּ
ל ָיהּו ֵלאֹמר-ַמְלָאְך אֶּ ים ְוֹכה -ֹכה  ֵאלִּ יַיֲעשּון ֱאֹלקִּ פּון כִּ -יֹוסִּ

ת ים אֶּ ם-ָכֵעת ָמָחר ָאשִּ ש ַאַחד ֵמהֶּ פֶּ ַוַיְרא  ג.  ַנְפְשָך ְכנֶּ
ל ְך אֶּ יהּוָדה ַוַיַנח -ַוָיָקם ַוֵילֶּ ר לִּ ַבע ֲאשֶּ ַנְפשֹו ַוָיבֹא ְבֵאר שֶּ

ת ב -ְוהּוא ד.  ַנֲערֹו ָשם-אֶּ ְך יֹום ַוָיבֹא ַוֵישֶּ רֶּ ְדָבר דֶּ ָהַלְך ַבמִּ
תַתַחת ֹרתֶּ  ְשַאל אֶּ ָחד( ַויִּ ר ַרב -ם אחת )אֶּ ַנְפשֹו ָלמּות ַויֹאמֶּ

י י כִּ י ֵמֲאֹבָתי-לֹא-ַעָתה ה' ַקח ַנְפשִּ ְשַכב  ה.  טֹוב ָאֹנכִּ ַויִּ
ֵנה ָחד ְוהִּ ם אֶּ יַשן ַתַחת ֹרתֶּ ר לֹו קּום -ַויִּ ה ַמְלָאְך ֹנֵגַע בֹו ַויֹאמֶּ זֶּ

ֵנה ְמַרֲאֹשָת  ו.  ֱאכֹול ם ַוַיֵבט ְוהִּ ים ְוַצַפַחת ָמיִּ יו ֻעַגת ְרָצפִּ
ְשָכב ַגע ז.  ַויֹאַכל ַוֵיְשְת ַוָיָשב ַויִּ ית ַויִּ בֹו -ַוָיָשב ַמְלַאְך ה' ֵשנִּ

ר קּום ֱאֹכל ְך  ַויֹאמֶּ ְמָך ַהָדרֶּ י ַרב מִּ ה  ח.  כִּ ְשתֶּ ַוָיָקם ַויֹאַכל ַויִּ
יא ַאְרבָ  יָלה ַההִּ ְך ְבֹכַח ָהֲאכִּ ים ַלְיָלה ַעד ַוֵילֶּ ים יֹום ְוַאְרָבעִּ עִּ

ים ֹחֵרב ל-ַוָיבֹא ט.  ַהר ָהֱאֹלקִּ ן ָשם -ָשם אֶּ ַהְמָעָרה ַוָילֶּ
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https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%94_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%94_%D7%97
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https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%90_%D7%9B%D7%97
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https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%90_%D7%9C
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ֵנה ְדַבר ר לֹו ַמה-ְוהִּ ָיהּו-ה' ֵאָליו ַויֹאמֶּ ר  י.  ְלָך ֹפה ֵאלִּ ַויֹאמֶּ
י י ַלה' ֱאֹלֵקי ְצָבאֹות כִּ ֵנאתִּ ְש -ַקנֹא קִּ יְתָך ְבֵני יִּ ָרֵאל ָעְזבּו ְברִּ

ת ת-אֶּ יָך ָהָרסּו ְואֶּ ְזְבֹחתֶּ י -מִּ ָּוֵתר ֲאנִּ ב ָואִּ ָחרֶּ יָך ָהְרגּו בֶּ יאֶּ ְנבִּ
ת י ַוְיַבְקשּו אֶּ י ְלַקְחָתּה-ְלַבדִּ ר ֵצא ְוָעַמְדָת  יא.  ַנְפשִּ ַויֹאמֶּ

ים  ֵנה ה' ֹעֵבר ְורּוַח ְגדֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהרִּ ְפֵני ה' ְוהִּ ָבָהר לִּ
ְפֵני ה' לֹא ָברּוַח ה' ְוַאַחר ָהרּוַח ַרַעש לֹא ּוְמַשֵבר ְסָלעִּ  ים לִּ

ְוַאַחר ָהַרַעש ֵאש לֹא ָבֵאש ה' ְוַאַחר ָהֵאש קֹול  יב.  ָבַרַעש ה'
ט יג.  ְדָמָמה ַדָקה ָיהּו ַוָילֶּ ְשֹמַע ֵאלִּ י כִּ ָפָניו ְבַאַדְרתֹו  ַוְיהִּ

ר ַמה ֵנה ֵאָליו קֹול ַויֹאמֶּ ַתח ַהְמָעָרה ְוהִּ ְלָך -ַוֵיֵצא ַוַיֲעֹמד פֶּ
ָיהּו י יד.  ֹפה ֵאלִּ י ַלה' ֱאֹלֵקי ְצָבאֹות כִּ ֵנאתִּ ר ַקנֹא קִּ -ַויֹאמֶּ

ת ְשָרֵאל אֶּ יְתָך ְבֵני יִּ ת-ָעְזבּו ְברִּ יָך ָהָרסּו ְואֶּ ְזְבֹחתֶּ יָך-מִּ יאֶּ  ְנבִּ
ת י ַוְיַבְקשּו אֶּ י ְלַבדִּ ָּוֵתר ֲאנִּ ב ָואִּ ָחרֶּ י ְלַקְחָתה-ָהְרגּו בֶּ  ַנְפשִּ

 ל"ד, כ"ח:שמות  .8
י כח ם-ַוְיהִּ ם לֹא -ָשם עִּ חֶּ ים ַלְיָלה לֶּ ים יֹום ְוַאְרָבעִּ ה' ַאְרָבעִּ

ְכֹתב ַעל ם לֹא ָשָתה ַויִּ ית  ַהֻלֹחת-ָאַכל ּוַמיִּ ְבֵרי ַהְברִּ ֵאת דִּ
ים ת ַהְדָברִּ רֶּ  .ֲעשֶּ

 שמות ל"ד, ב' .9
ל ב ר אֶּ יָת ַבֹבקֶּ ר ְוָעלִּ ְהֵיה ָנכֹון ַלֹבקֶּ י ָשם -וֶּ ַצְבָת לִּ יַני ְונִּ ַהר סִּ

  .רֹאש ָהָהר-ַעל
 כ"ג:-שמות ל"ג, כ"א .10
ַצְבָת ַעל כא י ְונִּ תִּ ֵנה ָמקֹום אִּ ר ה' הִּ ְוָהָיה  כב.  ַהצּור-ַויֹאמֶּ

יָך ַעד י ָעלֶּ י ַכפִּ ְקַרת ַהצּור ְוַשֹכתִּ יָך ְבנִּ י ְוַשְמתִּ -ַבֲעֹבר ְכֹבדִּ
י ת כג.  ָעְברִּ י אֶּ ֹרתִּ ת-ַוֲהסִּ יָת אֶּ י ְוָראִּ ֲאֹחָרי ּוָפַני לֹא -ַכפִּ
 .ֵיָראּו

 שמות ל"ד, ו': .11
ְקָרא ְבֵשם ה'  "ה מֹו ָשם ַויִּ ְתַיֵצב עִּ ָעָנן ַויִּ ד ה' בֶּ ַוַיֲעֹבר  וַוֵירֶּ

ְקָרא ..."-ה' ַעל  ָפָניו ַויִּ
 ז':-שמות ל"ד, ו' .12
ת: ֹנֵצר -ה' ה' ֵא ... " ֱאמֶּ ד וֶּ סֶּ ם ְוַרב חֶּ ְך ַאַפיִּ רֶּ ל ַרחּום ְוַחנּון אֶּ

ה ֹפֵקד  ַשע ְוַחָטָאה ְוַנֵקה לֹא ְיַנקֶּ ים ֹנֵשא ָעֹון ָופֶּ ד ָלֲאָלפִּ סֶּ חֶּ
ים ְוַעל ְבֵני ָבנִּ  ים" ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָבנִּ ֵבעִּ ים ְוַעל רִּ ֵלשִּ  ים ַעל שִּ

 :הרב וקסמן .13
ה' ניסה לחנך את אליהו בדרכי ה' שנגלו למשה לאחר 
חטא העגל. אלו הם האופנים בהם הבטיח ה' להנהיג את 
העם והאופנים אותם נביא ומנהיג צריך להכיר, להבין, 
לחקות ולהביא לידי ביטוי. אך אליהו מכיר רק את דרך 

לכן, הוא אינו יכול לשמש עוד כנביא הלהט והקנאה. 
 .חליף אותו ע"י אלישעה' מלכן ומנהיג ו

 :ט"ז-שמות ל"ד י"ד .14
י ה' ַקָנא ְשמֹו ֵא  ה ְלֵאל ַאֵחר כִּ ְשַתֲחוֶּ  ל ַקָנא הּוא" -"לֹא תִּ

ץ ְוָזנּו ַאֲחֵרי ֱאֹל ית ְליֹוֵשב ָהָארֶּ ְכֹרת ְברִּ ן תִּ ם ְוָזְבחּו ֵק "פֶּ יהֶּ
ם ְוָקָר ֵק ֵלאֹל יָך יהֶּ ְבֹנָתיו ְלָבנֶּ ְבחֹו: ְוָלַקְחָת מִּ זִּ א ְלָך ְוָאַכְלָת מִּ

יָך ַאֲחֵרי ֱאֹלקְוָזנּו ְבֹנָתיו ַאֲחֵרי ֱאל ת ָבנֶּ ְזנּו אֶּ ן ְוהִּ ן"ֵק ֵהיהֶּ   יהֶּ
 כ"ט-שמות ל"ב י"ט .15
ל יט ר ָקַרב אֶּ י, ַכֲאשֶּ ת-ַוְיהִּ ה, ַוַיְרא אֶּ ל, -ַהַמֲחנֶּ ָהֵעגֶּ

ַחר ת ַאף-ּוְמֹחֹלת; ַויִּ ָיָדו אֶּ ה, ַוַיְשֵלְך מִּ ַהֻלֹחת, ַוְיַשֵבר -ֹמשֶּ
ת כ.  ֹאָתם, ַתַחת ָהָהר ַקח אֶּ ְשֹרף -ַויִּ ר ָעשּו, ַויִּ ל ֲאשֶּ ָהֵעגֶּ

ר ְטַחן, ַעד ֲאשֶּ ר ַעל-ָבֵאש, ַויִּ זֶּ ת-ָדק; ַויִּ ם, ַוַיְשְק אֶּ -ְפֵני ַהַמיִּ
ְשָרֵאל ת כה . ְבֵני יִּ ה אֶּ י ָפֻרַע הּוא:-ַוַיְרא ֹמשֶּ י  ָהָעם, כִּ -כִּ

ם ְמָצה ְבָקֵמיהֶּ ה, ְבַשַער  כו.  ְפָרֹעה ַאֲהֹרן, ְלשִּ ַוַיֲעֹמד ֹמשֶּ
י ַלה' ֵאָלי; ַוֵיָאְספּו ֵאָליו, ָכל ר, מִּ ה, ַויֹאמֶּ ְבֵני -ַהַמֲחנֶּ

י ם, ֹכה כז.  ֵלוִּ ר ָלהֶּ ְשָרֵא -ַויֹאמֶּ ימּו ָאַמר ה' ֱאֹלֵקי יִּ ל, שִּ
יש ה, -ַחְרבֹו, ַעל-אִּ ַשַער ָלַשַער, ַבַמֲחנֶּ ְברּו ָושּובּו מִּ ְיֵרכֹו; עִּ

יש ְרגּו אִּ ת-ְוהִּ ת-אֶּ יש אֶּ יו ְואִּ ת-ָאחִּ יש אֶּ -ֵרֵעהּו, ְואִּ
ן-ַוַיֲעשּו ְבֵני כח.  ְקֹרבֹו ֹפל מִּ ה; ַויִּ ְדַבר ֹמשֶּ י, כִּ ָהָעם ַביֹום -ֵלוִּ

ת  ְשֹלשֶּ ישַההּוא, כִּ ם  כט.  ַאְלֵפי אִּ ְדכֶּ ְלאּו יֶּ ה, מִּ ר ֹמשֶּ ַויֹאמֶּ
יו ְבנֹו, ּוְבָאחִּ יש בִּ י אִּ ם ַהיֹום, -ַהיֹום ַלה', כִּ ְוָלֵתת ֲעֵליכֶּ

  .ְבָרָכה


