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ָּפ ָר ַשת ּ ִפינְ ָח0

פינח& ואליהו
עלייתו ושקיעתו של פינח&
מבוכה גדולה שררה במחנה ישראל .הכל פרצו בבכי שלא פ0ח גמ על משה ואהרנ:

.ÃďĞý āđĚ ĘĐāþ Č ēĦÿ Ġþ ă ęĕėāü č ĐĚĀă Đý đ...Ã
ø

)במדבר כה ,ו(

חלק מנ העמ התפתה לבנות מואב וגלש להשתחוויה ל’בעל פעור’ אליל מואב
ומדינ .מאידכ ,נשיא שבט שמעונ  -זמרי בנ 0לוא  -אחז בידה של בת צור נשיא
מדינ ,והציגה לפני העמ בהתר0ה גלויה המלֻ ווה בהתנהגות מופקרת.
בתוכ כל המהומה וחו0ר האונימ פורצ פינח 0בנ אלעזר מאלמוניותו ,מקנא קנאת
ה’ ופוגע במחללי שמ ה’.
על מעשהו האמיצ זכה פינח 0לתגמול יוצא דופנ בהודעה מיוחדת מאת ה’:

.Ãę āđĘĥĀ Ĉ ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ āđĘ ěĦāý Ĝ ĕĜü Ĝø Đü ,ĤāĚČù ěėý ĘÃ
Ā

)שמ ,פ0וק יב(

מה מתכוונ ה’ באמרו ă ø
?Ãę āđĘĥĀ Ĉ ĕĦĕ
ü Ĥü čÃ
על פניו נראה ,שבראש ובראשונה הכוונה היא שפינח 0לא ייענש על שהרג אדמ
ללא פ0ק בית דינ וללא משפט .כלומר ,שלומ לו.
בנו0פ ,יזכה לתואר הכהונה שתעבור בירושה לזרעו אחריו:

.”...ęĘĀ āđĞ ĦĜă ÿ ĐĂ ėă ø ĦĕĤü čă ø đĕĤĀ ēú Čÿ āđĞĤø Ēÿ Ęø đă āđ ăĘ ĐĦĀ ĕø ĐĀ đÃø

)שמ ,פ0וק יג(

כשנעיינ ב0פר מלאכי נגלה כי צמד המילימ  ÃęđĘĥ ĦĕĤčÃמכיל הרבה יותר:

.”...ę āđĘĥĀ Ĉă Đÿ đø ęĕĕă ü ēÿ Đÿ āđĦă Čü ĐĦĀ ĕø ĐĀ ĕĦĕü Ĥü čă ø .Ħ āđČčĀ Ģø ÅĐ ĤĚÿ ČĀ ĕđü Ęý ĦČþ ĕĦĕü Ĥü čă ø Ħ āđĕĐø Ę...Ã
ü
)מלאכי ב ,ד-ה(
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 - Ãęĕĕă ü ēÿ ĐÃרמז לחיי הנצח ,בהמ זכה פינח* .חיימ שהוענקו
 - Ãĕđü ĘÃýרמז לפינח*ÿ .
לו בתמורה להצלת חייהמ של רבימ מבני ישראל ולקידוש שמ ה’ בקרב ישראל.
רמז נו*פ לחיימ הנצחיימ שזכה להמ פינח* ,ניתנ ב*ופ *פר יהושע .פינח* בנ
אלעזר כיהנ ככהנ גדול לצידו של יהושע בנ נונ ונשלח על ידו לאיחוי הקרע בינ
לצדמ של יהושע בנ נונ ואלעזר
השבטימ .למרות עובדה זו ,לא נזכר דבר מותו ִ
הכהנ אביו של פינח*:

...ÅĐ ďčþ Ğþ ěđă Ĝ ěčă ü Ğÿ ĥĂ Ĉ āđĐĕø ĦĚĀ ĕă Ā đÿ ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ ĕĤý ēú Čÿ ĕĐü ĕø đÃÿ
.Ã... āđĜčă ø ĝēĀ Ĝĕø Ġü ă ĦĞÿ čø Ďü čă ø āđĦāČ đă Ĥčă ø ģø ĕă ü đÿ ,ĦĚý ěāĤĐú Čÿ ěčă þ ĤĒĀ ĞĀ Ęø Čþ đø

)יהושע כד ,כט; לג(

האמ פינח* לא מת?
בטרמ נשיב על שאלה זו נתבוננ שוב בביטוי  ,ÃęđĘĥ ĦĕĤčÃונתמקד במילה .ÃęđĘĥÃ
את משמעות המילה  ÃęđĘĥÃנמצא ב*ופ *פר יהושע ,לאחר *יומ הכיבוש בארצ
ישראל וחלוקת הנחלות.
יהושע משחרר את חיל החלוצ של בני ראובנ ,בני גד וחצי שבט מנשה לביתמ אל
מעבר לירדנ .לא עבר זמנ רב ,והנה נודע כי השבטימ אשר בעבר הירדנ המזרחי בנו
מזבח גדול .המעשה הזה כמעט שגרמ למלחמת אחימ בינ בני ישראל השוכנימ
ממערב הירדנ לבינ השוכנימ במזרחו.
פינח* בנ אלעזר  -הכהנ הגדול  -עמד בראש משלחת הנשיאימ אשר נשלחו אל
מעבר לירדנ לברר את פשר בניית המזבח.
התברר כי המזבח הוקמ דווקא למטרה הפוכה .הוא הוקמ לְ ֵעד ולאֹות על המשכ
שמירת הקשר עמ רוב העמ שהתנחל בעברו המערבי של הירדנ .המזבח הזה לא
הוקמ כמעשה מרידה בה’ ,ולא למטרת הקרבת קרבנות.
בזכות פינח* נמנעה מלחמת אחימ עקובה מדמ .הוא זכה להוביל את בשורת
השלומ והאחדות במחנה ישראל ,כנזכר ב*פר יהושע:

ę āđĕă Đÿ ,Đĥþ ă Ĉ Ĝÿ Ěø ĕĜý čă ø ĘČþ đø ďĎĀ ĕĜý čă ø ĘČþ đø ěčý đă ČĤø ĕĜý čă ø ĘČþ ěĐāý ăėĐÿ ĤĒĀ ĞĀ Ęø Čþ ěčă þ ĝēĀ Ĝĕø Ġü ă ĤĚČā
þ ĕā ă đÃÿ
ĕĜý čă ø ĦČþ ęĦăþ Ęø ăĢÿ Đü ĒČĀ ,ĐĒă þ Đÿ ĘĞÿ Ěÿă Đÿ ÅĐčă ÿ ęĦăþ Ęø Ğÿ Ěø ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú ,ÅĐ đă Ĝėý āđĦčø ĕėă ü đă ĜĞø ďÿ ĕĀ
)יהושע כב ,לא(
.ÃºĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü
מכאנ ואילכ נעלמ פינח* מנ הכתובימ .שמו של פינח* לא נזכר לאורכ כל תקופת
השופטימ ושמואל הנביא אפילו לא פעמ אחת מלבד במעשה פילגש בגבעה.
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מדוע? האמ זה רומז למותו?
התשובה היא שפינח 7לא מת פיזית ,אולמ ההשראה הנבואית נ7תלקה ממנו.
זאת אנו למדימ מהכתוב ב7פר דברי הימימ:

) ęĐĕþ Ęý Ğú ĐĕĀ ĐĀ ďĕĎü ĜĀ ,ĤĒĀ ĞĀ Ęø Čþ ěčă þ ĝēĀ Ĝĕø Ġü đă Ãעל הכהנימ( .” āđĚă Ğü ÅĐ ęĕĜü ĠĀ Ęø

)דה”א ט ,כ(

?Ã āđĚă Ğü ÅĐ ęĕĜü ĠĀ ĘÃ
מה פירוש ø
יש כאנ רמז ברור לאירוע דרמטי בחייו של פינח 7שבעקבותיו נ7תלקה ממנו
השכינה ,וזו ה7יבה ששמו לא מוזכר יותר בכתובימ; אירוע שהתרחש בימיו של
השופט יפתח הגלעדי אשר נלחמ בבני עמונ והציל את עמ ישראל.
לפני שיצא למלחמה ,נדר יפתח נדר איומ:

Ĥĥþ Ĉ Čú ČĢý āđĕă Đÿ ĐĕĀ ĐĀ đø .ĕďü ĕĀ čă ø ě āđĚă Ğÿ ĕĜý čă ø ĦČþ ěĦăý Ħăü ě āđĦĜĀ ęČü :ĤĚČā
ÿ ĕă đÿ ÅĐĘÿ Ĥďþ Ĝþ ēĦăĀ Ġø ĕü Ĥďÿă ĕă ü đÃÿ
.ÃĐĘĀ āđĞ đă ĐĕĦĕü Ęü Ğú Đÿ đø ÅĐĘÿ ĐĕĀ ĐĀ đø ...ę āđĘĥĀ Ĉ čø ĕčü đă ĥĈ čă ø ĕĦČ
ü ĤĀ ģø Ęü ĕĦĕü čý ĕĦý Ęø ďÿă Ěü ČĢý ĕý
)שופטימ יא ,ל-לא(

מי היה הראשונ שיצא לקראתו בשובו עטור ניצחונ מנ הקרב?

”...Ħ āđĘāēĚø čü đă ęĕĠü ă ĦĂ čă ø āđĦČĤĀ ģø Ęü ĦČĢāý ĕ āđĦă čü ĐĜă ý Đü đ...
ø
.Ã...đĕďĀ ĎĀ čă ø ĦČþ ĞĤÿ ģø ĕă ü đÿ Đă ĦĀ āđČ āđĦ āđČĤø ėü ĕĐü ĕø đÿ

)שמ ,פ7וקימ לד-לה(

האמ היה מישהו שיכול להתיר את הנדר האיומ הזה ולהציל את בת יפתח?
כנ! הנה תשובת מדרש רבה:

) ĝēĜĕĠ ęĥ ĐĕĐ ČĘđÃהכהנ הגדול( ČđĐ :ĤĚČ ĝēĜĕĠ ,ČĘČ ?ĤďĜĐ ĦČ ĤĕĦĕĥ
ĖĘđĐ ĕĜČđ ,ĘČĤĥĕ ĕĜĕĢģ ĥČĤ ĕĜČ :ĤĚČ ēĦĠĕđ !?đĘĢČ ĖĘČ ĕĜČđ ,ĕĘ ĖĕĤĢ
ĐĦđČ Ęĥ ĐĕĚďč đĥĜĞĜ ęĐĕĜĥđ .ČĕĐĐ ĐĤĞĜĐ ĐďčČ ĐĒĘ ĐĒ ěĕč ?ĝēĜĕĠ ĘĢČ
)בראשית רבה  ,7ג(
.ÃĥďđģĐ ēđĤ đĜĚĚ ĐĘĔĕĜ ĝēĜĕĠ ...ĐĤĞĜ
מכאנ נעבור להופעתו של אליהו הנביא.

הופעת אליהו
ללא כל הכנה או דברי רקע מוקדמימ ,אנו מתבשרימ על הופעת אליהו התשבי
אשר הכריז כי בידיו מפתחות הגשמ על אדמת ישראל:
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ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕĜü ĥĀ Ĉă Đÿ Đĕþ Đø ĕü ęČü ...ÅĐ ĕēÿ ,čČĀ ēø Čÿ ĘČþ ďĞĀ Ęø Ďü ĕčý ĥāĀ Ĉ Ħă Ěü ĕčă ü ĥø Ĉ Ħăü Đÿ đă Đĕă Ā Ęü Čý ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
( א,א יז-)מלכימ
.ÃĕĤü čĀ ďø ĕĠü Ęø ęČü ĕėă ü ,ĤĔĀ ĚĀ đă ĘĔÿ
 ובתקופה זו נצטווה אליהו הנביא להתגורר בביתה,עצירת הגשמ אכנ התממשה
. תוכ כדי שהייתו בביתה מת בנה הקטנ ממחלה קשה.של אשה אלמנה בצידונ
:האלמנה מפנה במרירות אצבע מאשימה כלפי אליהו

.Ã?ĕĜü čă ø ĦČþ ĦĕĚü ĐĀ Ęø đă ĕĜü āđĞú ĦČþ Ĥĕėă ü Ēø Đÿ Ęø ĕĘÿ Čý ĦČ
Ā čă Ā ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ ĥĕĈ Čü Ėø ĘĀ đĀ ĕĘăü ĐĚ...Ã
ÿ
( פ)וק יח,)שמ

:בתגובה נוטל אליהו הנביא את הילד המת וקורא אל ה’ בחזקה
( פ)וק כא,)שמ

.Ã āđ ăčĤø ģü ĘĞÿ ĐĒă þ Đÿ ďĘþ ĕă þ Đÿ ĥĈ Ġþ Ĝþ ČĜĀ čĥĀ Ĉ ĦăĀ ĕĐāĀ ĘąČù ÅĐ...Ã
:באותו רגע מתרחש לראשונה בעולמ נ) תחיית המתימ

( פ)וק כב,)שמ

.Ãĕēü ĕă þ đÿ āđ ăčĤø ģü ĘĞÿ ďĘþ ĕă þ Đÿ ĥĈ Ġþ Ĝþ čĥĀ Ĉ ĦăĀ đÿ ,đă Đĕă Ā Ęü Čý Ę āđģčă ø ÅĐ ĞĚÿ ĥø Ĉ ĕă ü đÃÿ

 נ) שהוא גדול מכל הנ)ימ,מי הוא אליהו שהקב”ה שומע בקולו ומחיה את המת
?כולמ
במדרש המופלא הבא מתועד אירוע נדיר שהתרחש באמצעו של ויכוח בינ חכמי
:ישראל על זהותו של אליהו הנביא

ďĎ ĔčĥĚ ČĕčĜĐ đĐĕĘČ :ęĕĤĚđČ đĘČ .Ĥčďč đĜĕĦđčĤ đģĘēĜ ĦēČ ęĞĠÃ
.ěĕĚĕĜč ĔčĥĚ :ęĕĤĚđČ đĘČđ ,(היא בנחלת גד
ĐĕĜč ĕĜčĚ ĕĜČ ?ĕĘĞ ęĕģĘēĜ ęĦČ ĐĚ ,đĜĕĦđčĤ :ĤĚČđ ęĐĕĜĠĘ ďĚĞđ đĐĕĘČ Čč
( ע”א,)בראשית רבה
.Ã...ĘēĤ Ęĥ

)גלעד

:יש גמ דעה שלישית המופיעה ב)יפור הבא בגמרא

ěĕČ ęČĐ :đĘ ĤĚČ ...ęĕĤėĜ Ęĥ ĦđĤčģ Ħĕčč đĐĕĘČ ĦČ ČĢĚ ĐđčČ Ĥč ĐčĤÃ
ĦėĝĚ ďĚĘ ČĘ ĕĜđďČđ :đĘ ĤĚČ ?ĦđĤčģĐ Ħĕčč ďĚđĞ ĕĜđďČ ĞđďĚ ?ěĐė ĕĜđďČ
.Ã...ęĕČĚĔĚ ęĜĕČ ęĕĕđĎ Ęĥ ęĐĕĤčģ ĤĚđČ ĕČēđĕ ěč ěđĞĚĥ ĕčĤ ?ĦđĤĐĔ
(.)בבא מציעא קיד

: מקבילה לדעתו של רבי שמעונ בנ לקיש, שאליהו הנביא הוא כהנ,דעה זו

ęđĘĥ ĦĦĜ ĐĦČ :ĐÃčģĐ đĘ ĤĚČ .đĐĕĘČ ČđĐ ĝēĜĕĠ ,ĥĕģĘ ěč ěđĞĚĥ ĕčĤ ĤĚČÃ
ĕĜĕč ęđĘĥ ěĦĕĘ ďĕĦĞĥ ČđĐ ĐĦČ ČčĘ ďĕĦĞĘ ğČ ,ĐĒĐ ęĘđĞč ĕĜĕčđ ĘČĤĥĕ ěĕč
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Ę āđďĎă Ā Đÿ ÅĐ ę āđĕ Č āđ ăč ĕĜý Ġø Ęü Čĕčü ĜăĀ Đÿ Đĕă Ā Ęü Čý ĦČý ęėþ ĘĀ ēÿ Ęāý ĥĈ ĕėāü ĜČĀ ĐĜăý ĐÅü :ĤĚČĜĥ ĕĜÿ čă Ā ěĕčĘ
) ÅęĦĀ āđčČú ĘĞÿ ęĕĜü čă Ā čĘý đø ęĕĜü čă Ā ĘĞÿ Ħ āđčČĀ čĘý čĕĥü Ĉ Đý đø .ČĤĀ āđ ăĜĐÿ đøמלאכי ג ,כג(”.
)ילקוט שמעוני פינח 6תשע”א(

עד 6ופ המאמר נתמקד בזיהוי הזה שפינח 6הוא אליהו הנביא.

פינח& ואליהו
מה פירוש הדבר שפינח 6הוא אליהו?
על שאלה זו משיב המדרש בפרקי דרבי אליעזר:

.ÃďĞĘĎ ĕčĥđĦĚ đĐĕĘČ Ęĥ đĚĥė ĝēĜĕĠ Ęĥ đĚĥ ĐÃčģĐ čĝĕĐÃ

)פרק מז(

פירושו של דבר הוא ,שמאות שנימ התהלכ פינח 6כאדמ אנונימי ללא השפעת רוח
הקודש ,עד שיומ אחד פתאומ התעוררה בו נבואה ברמות גבוהות מאד .גמ שמו
השתנה לאליהו.
הזיהוי הזה פותח שערימ להבנות עומק בהשתלשלות אירועימ מקבילימ בינ
פינח 6לאליהו .כעת נוכל להבינ את פשר תחיית המתימ של בנ האלמנה ,שבביתה
התגורר אליהו הנביא .החייאת הילד היא תיקונו של החטא הנורא של פינח,6
שבעקבותיו מתה בתו של יפתח הגלעדי .זו 6יבת גילויו המחודש של פינח6
.”...ďĞĀ Ęø Ďü ĕčý ĥāĀ Ĉ Ħă Ěü ĕčă ü ĥø Ĉ Ħăü Đÿ đă Đĕă Ā Ęü Čý ĤĚČā
דווקא בארצ גלעד þ ĕă đÃÿ -
הזיהוי הזה מוביל אותנו גמ ל6פר מלכימ ,לנ 6ירידת הגשמ אחר שנות בצורת כה
ארוכות שנגזרו על ידי אליהו הנביא:

ďĕÿ đø .ĐĘČ
ø
Ā Ğþ Ĥø Ēø ĕü Ėø Ęþ ĕă ý đÿ čČĀ ēø Čÿ čėă ÿ Ĥø ĕă ü đÿ ,Ę āđďĎă Ā ęĥþ Ĉ Ďă þ ĕĐü ĕø đÿ ēÿ đă Ĥđø ęĕčü ĞĀ đă Ĥďøă ģÿ Ħø Đü ęĕü Ěÿ ĥĀ ă Ĉ Đÿ đ...Ã
.ÃĐĘČ
Ā Ğþ Ĥø Ēø ĕü ĐėĀ Čāú ăč ďĞÿ čČĀ ēø Čÿ ĕĜý Ġø Ęü ġĤĀ ĕă Ā đÿ ,đĕĜĀ Ħø ĚĀ ĝĜăý ĥÿ Ĉ ĕø đÿ đă Đĕă Ā Ęü Čý ĘČþ ĐĦĀ ĕø ĐĀ ÅĐ
)מלכימ-א יח ,מה-מו(

זה נשמע תמוה מאד ,שאליהו נביא ה’ הגדול ,ירוצ ברגליו מרחק עצומ תחת גשמ
שוטפ ,מנ הכרמל בחיפה עד עמק יזרעאל ,לפני מרכבתו של אחאב שישב בה מוגנ
מפני הגשמ.
ריצתו של פינח-6אליהו לפני המלכ היא התיקונ לחטאו של פינח 6שלא ה6כימ
ללכת ליפתח השופט כדי להתיר את נדרו אלא תבע שהשופט יגיע אל הכהנ.
ה6ירוב ההוא של פינח 6גרמ בעקיפינ למותה של בת יפתח.
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קנאות ושלומ
פינח) נקט עמדה בלתי מתפשרת בנאמנותו לה’.
הקנאות הזו לה’ היא זו שנשאה אותו מעל כל העדה ונתנה לו את הכח לפגוע
ולהרוג את נשיאו של שבט שמעונ .נשיא השבט זמרי בנ )לוא חילל את שמ
ה’ ,בלקחו לעיני כל את האשה המדינית אל האוהל .זו הייתה נקודת השיא
בהתלהטות היצרימ של בני ישראל שנתפתו על ידי בנות מואב ועל ידי ככ הידרדרו
לחטא המתועב של עבודה זרה ’עבודת פעור’.
במקביל לו ,גמ אליהו הנביא קינא לה’ במלחמתו הבלתי מתפשרת נגד עובדי
הבעל והאשרה שהיו בימי אחאב ,ואשר יובאו מצידונ על ידי איזבל אשתו בת
אתבעל מלכ צידונ )מלכימ-א טז ,לא( ,עד חי)ולמ.
על פינח) נאמר:

ĦČþ āđČĜø ģÿ čă ø ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĘĞÿ Ěý ĕĦü ĚĀ ēú ĦČþ čĕĥü Ĉ Đý ěĐāý ăėĐÿ ěāĤĐú Čÿ ěčă þ ĤĒĀ ĞĀ Ęø Čþ ěčă þ ĝēĀ Ĝĕø ĠÃü ă
)במדבר כה ,יא(
.”...ęėĀ āđĦčă ø ĕĦü ČĀ Ĝø ģü
ועל אליהו נאמר:

ĕĜý čă ø ĖĀ Ħĕø Ĥü čø đă čĒø ĞĀ ĕėă ü ,Ħ āđČčĀ Ģø ĕĐāý ĘąČù ÅĐĘÿ ĕĦČ
ÿ
ü Ĝă ý ģü Čā ăĜģÿ :ĤĚČā
þ ĕă đÿ .đă Đĕă Ā Ęü Čý ĐāĠ ĖĀ Ęăø ĐĚ...Ã
)מלכימ -א יט ,יג-יד(
.Ã...ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü
כפי שנזכר למעלה ,פינח) היה מעורב בשתי פעולות מכריעות ודרמטיות .הפעולה
הראשונה הייתה הריגת זמרי בנ )לוא ,והשנייה איחוד שבטי ישראל שהתיישבו
בעבר הירדנ המערבי ,עמ שבטי ראובנ ,גד ומנשה ,בעבר המזרחי.
היכנ פעולתו השנייה של אליהו הנביא שתקביל לפעולת עשיית שלומ בינ שבטי
ישראל של פינח)?
מכוונימ לאחרית הימימ:
את התשובה מ)פק הנביא מלאכי ,שדבריו ֻ

čĘý čĕĥü Ĉ Đý đø .ČĤĀ āđ ăĜĐÿ đø Ę āđďĎă Ā Đÿ ÅĐ ę āđĕ Č āđ ăč ĕĜý Ġø Ęü ,Čĕčü ĜăĀ Đÿ Đĕă Ā Ęü Čý ĦČý ęėþ ĘĀ ēÿ Ęāý ĥĈ ĕėāü ĜČĀ ĐĜăý ĐÃü
)מלאכי ג ,כג-כד(
.Ã...ęĦĀ āđčČú ĘĞÿ ęĕĜü čă Ā čĘý đø ęĕĜü čă Ā ĘĞÿ Ħ āđčČĀ
הפעולה הזאת היא עשיית שלומ וחיבור דור האבות עמ הבנימ ,בדרכ לתשובה
שלמה לפני ה’ .זהו תפקידו של אליהו הנביא ,שיתגלה במהרה בימינו עמ משיח
בנ דוד.
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נחזור שוב אל ההבטחה האלוקית הייחודית:

.Ãę āđĘĥĀ Ĉ ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ āđĘ ěĦāý Ĝ ĕĜü Ĝø Đ...Ã
ü

)במדבר כה ,יב(

ברית חיימ ושלומ נכרתה בינ ה’ לבינ פינח< ,שבעקבותיה זכה לחיימ נצחיימ
בדמותו של אליהו הנביא שעלה חי ב<ערה השמיימה ולא מת .אליהו הנביא עתיד
להופיע שוב ולבשר את בשורת הגאולה והישועה.

זיכוכ הקנאה
נשוב אל שמעונ ולוי בני יעקב ,אשר חיבורמ הוליד שתי פעולות קשות ונקמניות.
הפעולה הראשונה הייתה נקמתמ באנשי שכמ על חילול כבוד אחותמ דינה .הפעולה
השנייה הייתה כוונתמ להרוג את יו<פ בבואו אליהמ בשליחות יעקב אביהמ.
לפני מותו גינה יעקב אבינו את מעשיהמ ואירר את כע<מ:

ăü
,ĐĦĀ ĥĀ Ĉ ģĀ ĕėă ü ęĦĀ ĤĀ čø Ğþ đø ĒĞĀ ĕėă ü ęĠĀ ă Čÿ Ĥđă ĤČĀ .Ĥ āđĥĈ đă Ĥģăø Ğü ęĜāĀ ĢĤø čü đă ĥĕĈ Čü đă ĎĤø ĐĀ ęĠĀ ă Čÿ čø ĕė...Ã
)בראשית מט ,ו-ז(
.ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü čă ø ęĢĕý Ġü Čú đÿ čāģĞú ĕÿ čă ø ęģý Ęăø ēÿ Čú
כלומר ,כוונתמ להרוג את יו<פ הוכיחה כי היו מעורבימ כאנ רגשות קנאה אישיימ.
מעורבות זו היא אשר פ<לה למפרע את קנאתמ לדינה אחותמ ,למרות ששמ
לכאורה הייתה זו קנאה לשמ שמימ ונקמה באויב חיצוני.
נתבוננ במשה רבנו הנושא את עצמות יו<פ עמו .יש בככ כדי ל<מנ לשבטו  -שבט
לוי  -על הצורכ בחיבור למידותיו של יו<פ אשר מחל לאחיו על הפגיעה האישית
בו .יו<פ נתעלה על עצמו והתרכז אכ ורק בשליחות המוטלת על כתפיו  -ושאחיו
היו שותפימ לה בדיעבד  -והיא לכלכל את בית אביו:

ĕĘÿ ĞĀ ęĦăþ čø ĥÿ Ĉ ēú ęĦăþ Čÿ đø !?ĕĜü ČĀ ęĕĐāü ĘąČù Ħēÿ Ħÿ Đú ĕėă ü ,đă ČĤĕĀ Ħăü ĘČÿ :ğĝý āđĕ ęĐþ Ęý Čú ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
ĘČÿ ĐĦăĀ Ğÿ đø .čĤĀ ęĞÿ Ħāĕēú Đÿ Ęø ĐĒă þ Đÿ ę āđĕă ėă ÿ Đāĥ
ĉ Ğú ěĞÿ Ěÿ Ęø ,ĐčāĀ ĔĘø Đă čĀ ĥĀ Ĉ ēú ęĕĐāü ĘąČù ,ĐĞĀ ĤĀ
.Ãęčă Ā Ęü ĘĞÿ Ĥčă ý ďÿ ĕø đÿ ęĦĀ āđČ ęēý Ĝÿ ĕø đÿ ,ęėþ Ġø ă Ĕÿ ĦČþ đø ęėþ Ħø Čþ Ęėă ý Ęø ėÿ Čú ĕėāü ĜČĀ đă ČĤĕĀ Ħăü
)בראשית נ ,יט-כא(

בזכות החיבור ליו<פ ,זכה שבט לוי לקנא קנאת ה’ טהורה בעובדי עגל הזהב בלי
.Ãĕđü Ęý ĕĜý čă ø Ęėă Ā đĕĘĀ Čý đă Ġĝø ČĀ ĕă ý đÿ ,ĕĘĀ Čý ÅĐĘÿ ĕĚ...Ã
לערב רגשות אישיימ ,כפי שהכריז משהü :
)שמות לב ,כו(

קנאה מזוככת זו העלתה אותמ לדרגת משרתי ה’ במקומ הבכורות.
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גמ פינח) ,שהיה משבט לוי ,נזדככ באמצעות ייחו)ו ליו)פ )משפחת אמו( וקינא
קנאת ה’ טהורה בפגיעתו בנשיא שבט שמעונ ומבלי לערב רגשות אישיימ.
שמעונ לעומת זאת ,לא זכה לזככ את קנאתו .על כנ ,בבוא עת חלוקת הנחלות
בארצ ישראל ,נטמע שמעונ בנחלת שבט יהודה.
על פינח) נאמר:

ĦĜăÿ ĐĂ ėă ø ĦĕĤü čă ø đĕĤĀ ēú Čÿ āđĞĤø Ēÿ Ęø đă āđ ăĘ ĐĦĀ ĕø ĐĀ đø .ę āđĘĥĀ Ĉ ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ āđĘ ěĦāý Ĝ ĕĜü Ĝø Đü ĤāĚČù ěėý ĘÃ
Ā
)במדבר כה ,יב-יג(
.ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĘĞÿ ĤĠý ă ėÿ ĕø đÿ đĕĐāĀ ĘąČĘý ČĜăý ģü Ĥĥþ Ĉ Čú Ħēÿ Ħăÿ ,ęĘĀ āđĞ
פינח) )יכנ את נפשו במעשהו גמ מול בית דינ .על פי חז”ל ,אמ היה מצליח זמרי
בנ )לוא להתהפכ ולהרוג את פינח)  -לא היה נענש עליו ,מפני שיש לפינח) דינ
’רודפ’.
בפעולה הזאת התעלה פינח) לדרגת )בו הגדול ,אהרנ הכהנ ,אשר בשעת המגפה
רצ אהרנ אל תוכ הקהל כשבידו הקטורת להקטרה ועמד בינ המתימ ובינ החיימ,
ובככ )יכנ את נפשו למענ עמ ישראל:

.ÃĐĠĀ Ďă ý Ěÿă Đÿ ĤĢÿ ĞĀ Ħăý đÿ ,ęĕĕă ü ēÿ Đÿ ěĕčý đă ęĕĦü Ěýă Đÿ ěĕčă ý ďāĚĞú ĕă ÿ đÃÿ

)במדבר יז ,יג(

בדרכ כלל תפקיד הכוהנימ הוא להיות קרובימ אל משכנ ה’ ,ולהגנ בגופמ על בני
ישראל שלא ימותו בקרבתמ אל המזבח.

נַ ְפ ִשי לְ ַק ְח ָּתּה
גמ אליהו הנביא נשא את דגל קנאת ה’ בעובדי הבעל ו)יכנ בככ את חייו .כשנמלט
על נפשו מאיזבל אשת המלכ אחאב ,הגיע אל הר האלוקימ ושמ עמד והתפלל
לה’:

ĖĕĀ Ħāþ ēčă ø Ēø Ěü ĦČþ ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĖĀ Ħĕø Ĥü čø đă čĒø ĞĀ ĕėă ü Ħ āđČčĀ Ģø ĕĐāý ĘąČù ÅĐĘÿ ĕĦČ
ü Ĝăý ģü Čā ăĜģÿ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
.ÃĐă ĦăĀ ēø ģÿ Ęø ĕĥü Ĉ Ġø Ĝÿ ĦČþ đă ĥĈ ģø čÿ ĕø đÿ ĕďüă čÿ Ęø ĕĜü Čú ĤĦý đĀă Čü đĀ ,čĤþ ēĀ čþ đă ĎĤø ĐĀ ĖĕĀ Čĕþ čü Ĝø ĦČþ đø đă ĝĤĀ ĐĀ
)מלכימ-א יט ,י(

על הקנאה הזאת מעירימ חז”ל בהבנה חודרת מאינ כמותה:

ăü
?ĖĦĕĤč ČĚĥ ,ĕĦĕĤč :ĐÃčģĐ đĘ ĤĚČ .ÅĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĖĀ Ħĕø Ĥü čø đă čĒø ĞĀ ĕėÅÃ
?đă ĝĤĀ ĐĀ ĖĕĦđēčĒĚ ČĚĥ ,ĕĕĦđēčĒĚ :đĘ ĤĚČ .Åđă ĝĤĀ ĐĀ ĖĕĀ Ħāþ ēčă ø Ēø Ěü ĦČþ đÅø
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?ĖĘ ĦĠėĕČ ĐĚ ĦČđ ,ĕČĕÿ čü Ĝø :đĘ ĤĚČ .ÅčĤþ ēĀ čþ đă ĎĤø ĐĀ ĖĕĀ Čĕþ čü Ĝø ĦČþ đÅø
()שיר השירימ רבה פרשה א
.ÃÅĐă ĦăĀ ēø ģÿ Ęø ĕĥü Ĉ Ġø Ĝÿ ĦČþ đă ĥĈ ģø čÿ ĕø đÿ ĕďüă čÿ Ęø ĕĜü Čú ĤĦý đĀă Čü đÅĀ :đĘ ĤĚČ
, חז”ל התכוונו לרמוז. יש פה תוכחה נ;תרת לאליהו הנביא הדואג לנפשו,כלומר
 אלא להילחמ בה,שאליהו הנביא לא היה צריכ להימלט על נפשו מאיזבל המלכה
.בחירופ נפש
 הוא לא נמלט מפני. השלימ אלישע תלמידו,את מה שלא השלימ אליהו הנביא
: כפי המ;ופר ב;פר מלכימ,יהורמ בנ אחאב

đĕĘĀ ĞĀ ĔĠĀ ĥĀ Ĉ ěčă þ Ğĥĕ
Ĉ Ĥ ďāĚĞú ĕÿ ęČü ,ğĝü āđĕ Đāėđø ęĕĐāü ĘąČù ĕĘăü Đĥ
ĉ þ Ğú ĕÿ Đā ăė ĤĚČā
Ā Ĉ Ęü Čù ĥČā
þ ĕă đÃÿ
ČāčĕĀ ęĤþ Ĕþ čă ø đĕĜĀ ĠĀ Ęăø Ěü ĥĕĈ Čü ēĘÿ ĥø Ĉ ĕă ü đÿ , āđĦă Čü ęĕčü ĥāø Ĉ ĕ ęĕĜü ģý Ēă ø Đÿ đø āđĦĕčý čă ø čĥāý Ĉ ĕ Ğĥĕ
Ā Ĉ Ęü Čù đþ .ę āđĕă Đÿ
ĦČþ Ĥĕĝü ĐĀ Ęø ĐĒă þ Đÿ ēÿ ăĢý Ĥÿ Ěø Đÿ ěčă þ ēĘÿ ĥĀ Ĉ ĕėă ü ęĦĕþ Čü Ĥøă Đÿ ęĕĜü ģý Ēă ø Đÿ ĘČþ ĤĚÿ ČĀ Čđă Đđø đĕĘĀ Čý Ėø ČĀ Ęø Ěÿă Đÿ
đĕĜāĀ ďČú ĕĘý Ďø Ĥÿ Ę āđģ Č āđĘĐú ĦĘþ ďþă čă ÿ āđĦāČ ęĦăþ Ģø ēÿ Ęø đă ĦĘþ ďþă Đÿ đă ĤĎø ĝü Ėø ČĀ Ęø Ěÿă Đÿ Čāčėă ø đă ČĤø ĕĥČā
üĈ Ĥ
( לא־לב,ב ו-)מלכימ
.ÃđĕĤĀ ēú Čÿ
:נראה שככ אפשר לפרש את כוונת אלישע בבקשו מאליהו הנביא לפני מותו
( ט,ב ב-)מלכימ

.ÃĕĘĀ Čý ĖĀ ēú đă Ĥčă ø ęĕü Ĝÿ ĥø Ĉ ĕĠü ă ČĜĀ ĕĐĕü đü Ğĥĕ
Ā Ĉ Ęü Čù ĤĚČā
þ ĕă đ...Ã
ÿ

 גמ כוח העמידה של אליהו הנביא לפני ה’ וגמ יכולת עמידה מול מלכימ,כלומר
.מבקשי נפשו
 משמעות הלוואי של המושג.הקּנָ אּות
ַ במאמר הזה ליווינו במקצת את נושאי דגל
 כדי להפוכ את. משומ ככ זוהי גמ דרכמ של יחידימ בלבד. היא שלילית,’’קנאות
 אמ גמ נו;יפ לה. עליה להיות טהורה מתערובת נקמנות אישית,הקנאות לברכה
. היא תהיה מושלמת,את השאיפה לשלומ

