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תמוז התשע'ו

בס"ד
השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל
הקנאות בתורה
לפרשת פנחס (על פי שיעור של הרב חנוך וקסמן)
 .1במדבר כ"ה ,י"א-י"ג:
"פִּ ינְחָ ס בֶּ ן ֶּאלְעָ זָר בֶּ ן ַאהֲ רֹן ַהכֹהֵ ן הֵ ִּשיב ֶּאת חֲ מָ ִּתי מֵ עַ ל בְ נֵי
ִּיתי ֶּאת בְ נֵי
יִּש ָר ֵאל בְ ַקנְ אֹו ֶּאת ִּקנ ְָא ִּתי בְ תֹוכָם וְ ל ֹא כִּ ל ִּ
ְ
יתי שָ לֹום:
יִּש ָר ֵאל בְ ִּקנְ ָא ִּתיָ :ל ֵכן אֱ מֹר ִּה ְננִּי נ ֵֹתן לֹו ֶּאת בְ ִּר ִּ
ְ
יְתה לֹו ּו ְלז ְַרעֹו ַאחֲ ָריו בְ ִּרית כְ הֻ נַת עֹולָם ַתחַ ת אֲ שֶּ ר ִּקנֵא
וְ הָ ָ
ֹלהיו וַ ְי ַכפֵר עַ ל בְ נֵי יִּ ְש ָר ֵאל":
לֵאָ -
 .2במדבר כ"ה א-ט:
ֶּאל ְבנֹות
יִּש ָר ֵאל בַ ִּש ִּטים ַ ,ויָחֶּ ל הָ עָ ם לִּזְ נֹות
ְ
וַ יֵשֶּ ב
וַת ְק ֶּראןָ לָעָ ם לְזִּ בְ חֵ י אֱ ֹלקיהֶּ ן ,וַי ֹאכַל הָ עָ ם
מֹואב .ב ִּ
ָ
ִּש ָר ֵאל ְלבַ עַ ל פְ עֹור ,וַיִּחַ ר ַאף
לֵאֹלקיהֶּ ן .ג וַיִּ צָ מֶּ ד י ְ
ֵ
וַיִּש ַתחֲ ּוּו
ְ
"קח ֶּאת כָל ָראשֵ י
יִּש ָר ֵאל .ד וַי ֹאמֶּ ר ה' ֶּאל מֹשֶּ הַ :
ה' בְ ְ
אֹותם ַלה' ֶּנגֶּד הַ שָ מֶּ ש ,וְ ָישֹב חֲ רֹון ַאף ה'
ָ
הֹוקע
הָ עָ ם ,וְ ַ
"ה ְרגּו ִּאיש
יִּש ָר ֵאל ".ה וַי ֹאמֶּ ר מֹשֶּ ה ֶּאל שֹפְ טֵ י יִּ ְש ָר ֵאלִּ :
ִּמ ְ
ִּש ָר ֵאל
אֲ נָשָ יו הַ נִּצְ מָ ִּדים לְבַ עַ ל פְ עֹור ".ו וְ ִּהנֵה ִּאיש ִּמ ְבנֵי י ְ
בָ א ,וַ י ְַק ֵרב ֶּאל ֶּאחָ יו ֶּאת הַ ִּמ ְד ָינִּית ,לְעֵ ינֵי מֹשֶּ ה ּולְעֵ ינֵי כָ ל
ִּש ָר ֵאל ,וְ הֵ מָ ה בֹכִּ ים פ ֶַּתח אֹהֶּ ל מֹועֵ ד .ז ַו ַי ְרא
עֲדַ ת בְ נֵי י ְ
פִּ ינְחָ ס בֶּ ן ֶּאלְעָ זָר בֶּ ן ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ןַ ,וי ָָקם ִּמתֹוְך הָ עֵ דָ ה,
ֶּאל
ִּש ָר ֵאל
ִּאיש י ְ
ַאחַ ר
וַיִּקח רֹמַ ח בְ יָדֹו .ח ַויָב ֹא
ַ
יִּש ָר ֵאל וְ ֶּאת ָה ִּא ָשה ֶּאל
ֵיהםֵ ,את ִּאיש ְ
הַ קֻ בָ ה וַיִּ ְדקֹר ֶּאת ְשנ ֶּ
ִּש ָר ֵאל .ט ַוי ְִּהיּו ַהמֵ ִּתים
וַתעָ צַ ר הַ מַ ֵגפָה מֵ עַ ל בְ נֵי י ְ
קֳ בָ ָתּה ֵ ,
בַ מַ גֵפָ הַ ,א ְרבָ עָ ה וְ עֶּ ְש ִּרים ָאלֶּ ף.
 .3שמות כ' ,ב-ה:
יִּהיֶּה לְָך אֱ ֹלקים אֲ חֵ ִּרים ,עַ לָ -פנָי .ג ל ֹאַ -תעֲשֶּ ה ְלָך
ל ֹאְ -
פֶּ סֶּ ל ,וְ כָלְ -תמּונָה ,אֲ שֶּ ר בַ שָ מַ יִּם ִּממַ עַ ל ,וַאֲ שֶּ ר בָ ָא ֶּרץ
ִּמ ָתחַ ת--וַאֲ שֶּ ר בַ מַ ִּיםִּ ,מ ַתחַ ת ל ָָא ֶּרץ .ד ל ֹאִּ -ת ְש ַתחֲ ֶּוה
ֹלקיָךֵ ,א-ל ַקנָא  -פ ֵֹקד
לָהֶּ ם ,וְ ל ֹא ָתעָ בְ דֵ ם :כִּ י ָאנֹכִּ י ה' אֱ ֶּ
ֵשים וְ עַ לִּ -רבֵ עִּ ים,
ָאבֹת עַ ל-בָ נִּים עַ לִּ -של ִּ
עֲֹון
ֹנְאי .ה וְ עֹשֶּ ה חֶּ סֶּ ד ,לַאֲ ָלפִּ יםְ --לאֹהֲ בַ יּ ,ו ְלש ְֹמ ֵרי
לְ ש ָ
ִּמצְ ֹו ָתי.
 .4שמות ל"ד י"א-ט"ז:
יא ְשמָ ר-לְָך ֵאת אֲ שֶּ ר ָאנֹכִּ יְ ,מצַ ּוְ ָך הַ יֹום; ִּה ְנ ִּני ג ֵֹרש ִּמ ָפנֶּיָך,
ְבּוסי .יב
ֶּאת -הָ אֱ מ ִֹּרי וְ הַ כְ ַנ ֲענִּי ,וְ הַ ִּח ִּתי וְ הַ פְ ִּרזִּ י ,וְ הַ ִּחּוִּ י וְ הַ י ִּ
ִּהשָ מֶּ ר לְ ָךֶּ ,פןִּ -תכְ רֹת בְ ִּרית לְ יֹושֵ ב הָ ָא ֶּרץ ,אֲ שֶּ ר ַא ָתה ,בָ א
ְמֹוקש ,בְ ִּק ְרבֶּ ָך .יג כִּ י ֶּאתִּ -מזְ בְ ח ָֹתם
עָ לֶּיהָ  :פֶּ ן-י ְִּהיֶּה ל ֵ

וְ ֶּאת-אֲ ֵש ָריו,
ְת ַשבֵ רּון;
וְ ֶּאתַ -מצֵ ב ָֹתם
ִּתתֹצּון,
ִּתכְ רֹתּון .יד כִּ י ל ֹא ִּת ְש ַתחֲ וֶּ ה ,ל ְֵא-ל ַא ֵחר  :כִּ י ה' ַקנָא
לְיֹושב ָה ָא ֶּרץ;
ֵ
ְשמֹוֵ ,א-ל ַקנָא הּוא .טו ֶּפןִּ -תכְ רֹת ְב ִּרית,
יהם ,וְ ָק ָרא לְ ָך ,וְ ָאכַ לְ ָת
ֵאֹלק ֶּ
יהם ,וְ ז ְָבחּו ל ֵ
ֹלק ֶּ
וְ זָנּו ַאחֲ ֵרי אֱ ֵ
ִּמזִּ בְ חֹו .טז וְ ל ַָק ְח ָת ִּמ ְבנ ָֹתיו ,לְבָ נֶּיָך; וְ זָ נּו ְבנ ָֹתיוַ ,אחֲ ֵרי
יהן .
ֹלק ֶּ
ֹלקיהֶּ ן ,וְ ִּהזְ נּו ֶּאת-בָ נֶּיָךַ ,אחֲ ֵרי אֱ ֵ
אֱ ֵ
 .5ירושלמי סנהדרין ט' ,ז':
"ופינחס שלא ברצון חכמים אמר רבי יודה ...ביקשו
לנדותו אילולי שקפצה עליו רוח הקודש ואמרה והיתה לו
ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם"...
 .6במדבר י"א כו-ל:
לְדד וְ ֵשם ַהשֵ נִּ י
ָשים בַ ַמחֲ נֶּהֵ ,שם ָה ֶּא ָחד ֶּא ָ
וַ יִּשָ אֲ רּו ְשנֵי אֲ נ ִּ
רּוח ,וְ ֵה ָמה בַ כְ תֻ ִּבים וְ ל ֹא י ְָצאּו
יהם ָה ַ
מֵ ידָ ד ,ו ַָתנַח ֲע ֵל ֶּ
וַיִּתנ ְַבאּו בַ ַמחֲ נֶּה ( כז) ַוי ָָרץ ַהנַעַ ר וַ ַיגֵד לְ מֹשֶּ ה
הָ אֹהֱ לָה ְ ,
ידד ִּמ ְתנ ְַב ִּאים בַ ַמחֲ נֶּה" (כח) וַ יַעַ ן
ּומ ָ
"אל ְָדד ֵ
וַי ֹאמַ רֶּ :
ֹשה,
ֹאמר" :אֲ דֹנִּי מ ֶּ
ֹשה ִּמ ְבחֻ ָריו ,וַי ַ
יְהֹושֻ עַ בִּ ן נּון ְמ ָש ֵרת מ ֶּ
ּומי
"ה ְמ ַקנֵא ַא ָתה לִּ י? ִּ
ֹשהַ :
ֹאמר לֹו מ ֶּ
כְ ל ֵָאם" (כט) וַי ֶּ
ֲלֵיהם"
יאים ,כִּ י י ִֵּתן ה' ֶּאת רּוחֹו ע ֶּ
י ִֵּתן כָל עַ ם ה' נ ְִּב ִּ
יִּש ָר ֵאל
ֹשה ֶּאל ַה ַמחֲ נֶּה ,הּוא וְ זִּ ְקנֵי ְ
(ל) ַוי ֵָאסֵ ף מ ֶּ
 .7מלכים א' י"ט ,א-יד:
א ַו ַיגֵד ַא ְח ָאב לְ ִּאיזֶּבֶּ ל ֵאת כָ ל-אֲ ֶּשר עָ ָשה ֵאלִּ יָהּו וְ ֵאת כָ ל-
וַת ְשלַח ִּאיזֶּבֶּ ל
יאים בֶּ ָח ֶּרב .ב ִּ
אֲ שֶּ ר הָ ַרג ֶּאת-כָ לַ -ה ְנ ִּב ִּ
יֹוספּון כִּ י-
ֹלקים וְ כֹה ִּ
מַ ל ְָאְך ֶּאלֵ -א ִּליָהּו לֵאמֹר כֹהַ -יעֲשּון אֱ ִּ
כָעֵ ת מָ חָ ר ָא ִּשים ֶּאת-נַפְ ְשָך כְ ֶּנפֶּש ַא ַחד ֵמ ֶּהם .ג וַ י ְַרא
לִּיהּודה וַ ַינַח
ָ
ַוי ָָקם ַו ֵילְֶּך ֶּאל-נַפְ שֹו ַויָב ֹא ְב ֵאר ֶּשבַ ע אֲ ֶּשר
ֶּאתַ -נעֲרֹו ָשם .ד וְ הּואָ -הלְַך בַ ִּמ ְדבָ ר ֶּד ֶּרְך יֹום וַ יָב ֹא וַ יֵשֶּ ב
ֹאמר ַרב
ַיִּש ַאל ֶּאת-נַפְ שֹו לָ מּות וַי ֶּ
(א ָחד) ו ְ
ַתחַ ת ר ֶֹּתם אחת ֶּ
וַיִּשכַ ב
עַ ָתה ה' ַקח נַפְ ִּשי כִּ י-ל ֹא-טֹוב ָאנֹכִּ י ֵמאֲ ב ָֹתי .ה ְ
ֹאמר לֹו קּום
ִּישן ַת ַחת ר ֶֹּתם ֶּא ָחד וְ ִּהנֵה-זֶּ ה ַמל ְָאְך ֹנגֵעַ בֹו וַי ֶּ
ַוי ַ
פַחת ָמיִּ ם
אֱ כֹול .ו ַויַבֵ ט וְ ִּהנֵה ְמ ַראֲ ש ָֹתיו ֻעגַת ְרצָ פִּ ים וְ צַ ַ
ָשב ַמל ְַאְך ה' שֵ נִּית וַ ִּיגַע-בֹו
ִּשכָ ב .ז ַוי ָ
ָשב ַוי ְ
וַי ֹאכַל וַ י ְֵש ְת ַוי ָ
ַיִּש ֶּתה
וַי ֹאמֶּ ר קּום אֱ כֹל כִּ י ַרב ִּמ ְמָך ַה ָד ֶּרְך .ח וַ י ָָקם וַי ֹאכַל ו ְ
ַו ֵילְֶּך בְ כ ַֹח ָהאֲ כִּ ילָה ַה ִּהיא ַא ְרבָ עִּ ים יֹום וְ ַא ְרבָ עִּ ים לַיְלָ ה עַ ד
ֹלקים ח ֵֹרב .ט ַויָב ֹאָ -שם ֶּאלַ -ה ְמעָ ָרה וַ יָלֶּ ן שָ ם
הַ ר הָ אֱ ִּ
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וְ ִּהנֵה ְדבַ ר-ה' ֵאלָיו ַוי ֹאמֶּ ר לֹו מַ הְ -לָך פֹה ֵא ִּליָהּו .י ַוי ֹאמֶּ ר
ִּש ָר ֵאל
יתָך ְבנֵי י ְ
ֹלקי צְ בָ אֹות כִּ י-עָ זְ בּו בְ ִּר ְ
ֵאתי ַלה' אֱ ֵ
ַקנ ֹא ִּקנ ִּ
יאיָך הָ ְרגּו בֶּ חָ ֶּרב ו ִָּאּו ֵָתר אֲ נִּ י
ֶּאתִּ -מזְ בְ ח ֶֹּתיָך הָ ָרסּו וְ ֶּאתְ -נ ִּב ֶּ
לְבַ ִּדי וַיְבַ ְקשּו ֶּאת-נַפְ ִּשי ְל ַק ְח ָתּה .יא וַי ֹאמֶּ ר צֵ א וְ עָ מַ ְד ָת
בָ הָ ר לִּ פְ נֵי ה' וְ ִּהנֵה ה' עֹבֵ ר וְ רּוחַ גְ דֹולָה וְ חָ זָק ְמפ ֵָרק הָ ִּרים
ּומשַ בֵ ר ְסלָעִּ ים ִּלפְ נֵי ה' ל ֹא בָ רּוחַ ה' וְ ַאחַ ר הָ רּוחַ ַרעַ ש ל ֹא
ְ
בָ ַרעַ ש ה' .יב וְ ַאחַ ר הָ ַרעַ ש ֵאש ל ֹא בָ ֵאש ה' וְ ַאחַ ר הָ ֵאש קֹול
ְדמָ מָ ה דַ ָקה .יג ַוי ְִּהי כִּ ְשמֹעַ ֵא ִּליָהּו ַו ָילֶּט ָפנָיו בְ ַאדַ ְרתֹו
וַ יֵצֵ א וַ ַי ֲעמֹד פ ֶַּתח הַ ְמעָ ָרה וְ ִּהנֵה ֵאלָ יו קֹול וַי ֹאמֶּ ר מַ הְ -לָך
ֹלקי צְ בָ אֹות כִּ י-
ֵאתי ַלה' אֱ ֵ
פֹה ֵאלִּ יָהּו .יד ַוי ֹאמֶּ ר ַקנ ֹא ִּקנ ִּ
יאיָך
ִּש ָר ֵאל ֶּאתִּ -מזְ בְ ח ֶֹּתיָך הָ ָרסּו וְ ֶּאת-נְבִּ ֶּ
יתָך בְ נֵי י ְ
עָ זְ בּו בְ ִּר ְ
הָ ְרגּו בֶּ חָ ֶּרב ו ִָּאּו ֵָתר אֲ נִּי לְבַ ִּדי וַ יְבַ ְקשּו ֶּאת-נַפְ ִּשי ל ְַק ְח ָתה
 .8שמות ל"ד ,כ"ח:
וַיְהי-שָ ם עִּ ם-ה' ַא ְרבָ עִּ ים יֹום וְ ַא ְרבָ עִּ ים ַל ְילָ ה לֶּחֶּ ם ל ֹא
כח ִּ
ָאכַל ּומַ יִּ ם ל ֹא שָ ָתה וַיִּ כְ תֹב עַ ל-הַ ֻלחֹת ֵאת ִּדבְ ֵרי הַ בְ ִּרית
עֲשֶּ ֶּרת הַ ְדבָ ִּרים.
 .9שמות ל"ד ,ב'
ִּית בַ ב ֶֹּקר ֶּאל-הַ ר ִּסינַי וְ נִּצַ בְ ָת לִּי ָשם
וֶּהיֵה נָכֹון ַלב ֶֹּקר וְ עָ ל ָ
ב ְ
עַ ל-ר ֹאש הָ ָהר .
 .10שמות ל"ג ,כ"א-כ"ג:
כא וַי ֹאמֶּ ר ה' ִּהנֵה מָ קֹום ִּא ִּתי וְ נִּצַ בְ ָת עַ ל-הַ צּור .כב וְ הָ יָה
בַ ֲעבֹר כְ ב ִֹּדי וְ שַ ְמ ִּתיָך בְ נ ְִּק ַרת הַ צּור וְ שַ כ ִֹּתי ַכפִּ י עָ לֶּיָך עַ ד-
ית ֶּאת-אֲ ח ָֹרי ּו ָפנַי ל ֹא
עָ בְ ִּרי .כג וַהֲ ִּסר ִֹּתי ֶּאתַ -כפִּ י וְ ָר ִּא ָ
י ֵָראּו.
 .11שמות ל"ד ,ו':
ַיִּתיַצֵ ב עִּ מֹו ָשם וַ י ְִּק ָרא בְ ֵשם ה' ו ַו ַי ֲעבֹר
"ה וַ י ֵֶּרד ה' בֶּ עָ נָן ו ְ
ה' עַ ל-פָ נָיו ַוי ְִּק ָרא "...
 .12שמות ל"ד ,ו'-ז':
" ...ה' ה' ֵא-ל ַרחּום וְ חַ נּון ֶּא ֶּרְך ַא ַפיִּם וְ ַרב חֶּ סֶּ ד וֶּאֱ מֶּ ת :נֹצֵ ר
חֶּ סֶּ ד לָאֲ לָ פִּ ים נֹשֵ א עָ ֹון ָופֶּשַ ע וְ חַ טָ ָאה וְ נ ֵַקה ל ֹא ְינ ֶַּקה פ ֵֹקד
עֲֹון ָאבֹות עַ ל בָ נִּים וְ עַ ל בְ נֵי בָ נִּ ים עַ ל ִּש ֵל ִּשים וְ עַ ל ִּרבֵ עִּ ים"
 .13הרב וקסמן:
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
הלהט והקנאה .לכן ,הוא אינו יכול לשמש עוד כנביא
ומנהיג ולכן ה' מחליף אותו ע"י אלישע.
 .14שמות ל"ד י"ד-ט"ז:
"ל ֹא ִּת ְש ַתחֲ וֶּה לְ ֵאל ַאחֵ ר כִּ י ה' ַקנָא ְשמֹו ֵא-ל ַקנָא הּוא"
"פֶּ ן ִּתכְ רֹת בְ ִּרית לְיֹושֵ ב הָ ָא ֶּרץ וְ זָנּו ַאחֲ ֵרי אֱ ֹל ֵקיהֶּ ם וְ זָבְ חּו
לֵאֹל ֵקיהֶּ ם וְ ָק ָרא לְָך וְ ָאכַ ל ְָת ִּמזִּ בְ חֹו :וְ ל ַָק ְח ָת ִּמבְ נ ָֹתיו לְבָ נֶּיָך
וְ זָנּו בְ נ ָֹתיו ַאחֲ ֵרי אֱ לקהֵ יהֶּ ן וְ ִּהזְ נּו ֶּאת בָ נֶּיָך ַאחֲ ֵרי אֱ ֹל ֵקיהֶּ ן"
 .15שמות ל"ב י"ט-כ"ט
וַיְהי ,כַאֲ שֶּ ר ָק ַרב ֶּאל-הַ מַ חֲ נֶּהַ ,וי ְַרא ֶּאת-הָ עֵ גֶּל,
יט ִּ
וַיִּחרַ -אף מֹשֶּ הַ ,וי ְַשלְֵך ִּמיָדָ ו ֶּאת-הַ ֻלחֹתַ ,ויְשַ בֵ ר
ּומחֹֹלת; ַ
ְ
ִּשרֹף
ַיִּקח ֶּאת-הָ עֵ גֶּל אֲ ֶּשר עָ שּוַ ,וי ְ
א ָֹתםַ ,תחַ ת הָ הָ ר .כ ו ַ

בָ ֵאשַ ,ו ִּי ְט ַחן ,עַ ד אֲ ֶּשר-דָ ק; וַ יִּ ֶּזר עַ ל-פְ נֵי ַה ַמיִּ ם ,וַ י ְַש ְק ֶּאת-
ֹשה ֶּאתָ -העָ ם ,כִּ י פָרֻ עַ הּוא :כִּ י-
ִּש ָר ֵאל .כה ַוי ְַרא מ ֶּ
בְ נֵי י ְ
ֹשהְ ,ב ַשעַ ר
יהם .כו ַו ַי ֲעמֹד מ ֶּ
פְ ָרעֹה ַאהֲ רֹןְ ,ל ִּש ְמצָ ה ְב ָק ֵמ ֶּ
ֹאמרִּ ,מי ַלה' ֵאלָי; ַוי ֵָא ְספּו ֵאלָיו ,כָל-בְ נֵי
הַ מַ חֲ נֶּה ,וַי ֶּ
ֹלקי יִּ ְש ָר ֵאלִּ ,שימּו
ֹאמר ל ֶָּהם ,כֹהָ -א ַמר ה' אֱ ֵ
ֵלוִּ י .כז וַי ֶּ
לָשעַ ר ,בַ ַמחֲ נֶּה,
ִּאיש-חַ ְרבֹו ,עַ ל-י ְֵרכֹו; עִּ ְברּו וָשּובּו ִּמ ַשעַ ר ַ
וְ ִּה ְרגּו ִּאישֶּ -אתָ -א ִּחיו וְ ִּאיש ֶּאתֵ -רעֵ הּו ,וְ ִּאיש ֶּאת-
ְקרֹבֹו .כח ַו ַיעֲשּו ְבנֵיֵ -לוִּ י ,כִּ ְדבַ ר מֹשֶּ ה; וַיִּ פֹל ִּמןָ -העָ ם בַ יֹום
ֹשהִּ ,מלְאּו י ְֶּדכֶּם
ֹאמר מ ֶּ
ֹלשת ַא ְלפֵי ִּאיש .כט וַי ֶּ
הַ הּוא ,כִּ ְש ֶּ
ּוב ָא ִּחיו-וְ ל ֵָתת עֲלֵיכֶּ ם ַהיֹום,
הַ יֹום לַה' ,כִּ י ִּאיש ִּב ְבנֹוְ ,
בְ ָרכָה .
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