
 
 

 
 

 חברים יקרים,
 

 פרשת פנחס פותחת, כביכול, בשבחה של הקנאות הדתית. בסוף הפרשה הקודמת - פרשת בלק - פנחס,
 נכדו של אהרון הכהן, משפד למוות איש עברי ואישה מדיינית שקיימו יחסי מין לעיני כל, מול אוהל מועד. על

 המעשה הזה, אלוהים מעניק לפנחס, ממש בתחילת הפרשה השבוע, ברית שלום וכהונת עולם. משתמע
  מהפרשה שאלוהים מתגמל את פנחס על קנאותו.

 
 אבל אז מגיעה ההפטרה… ההפטרה היא פרק מהנביאים שחכמינו הצמידו לפרשה. היא תמיד "משוחחת"

 באיזשהו אופן עם הפרשה. בהפטרה, השבוע, מתואר מפגש מרתק ומאוד יוצא דופן, בין אלוהים לאליהו
 הנביא בהר חורב (שהוא שם נרדף בדרך כלל להר סיני). המפגש הזה מתרחש אחרי שאליהו - בפרץ של

 קנאות - שחט את 400 נביאי הבעל של איזבל בנחל הקישון, למרגלות הר הכרמל (סיפור השחיטה לא מופיע
  בהפטרה).

 
 אליהו, על פי חז"ל, הוא גלגולו של פנחס. שניהם קנאו ל-ה'.

 
 ההחלטה לשדך דווקא את הדיאלוג הזה לפרשה שלנו רומזת שאולי דעתם של הרבנים לא הייתה נוחה

  מהקנאות שהפגין פנחס, והם בקשו להסביר אחרת את מה שנראה על פניו כפרס על הקנאות.
 

 הנה סיפור ההפטרה, בקצרה: אליהו בורח מנחת זרועה של איזבל, אשר מבקשת לנקום את נקמת ארבע
 מאות נביאי הבעל השחוטים. הוא מגיע לנגב ומתמוטט! זו לא התמוטטות של תשישות. זה נראה יותר כמו

 דיכאון קליני עמוק, שבא לאחר המאניה האקסטטית שאחזה בו על הר הכרמל. הוא מגיע בכוחות אחרונים אל
  הר חורב - כמו מישהו שזוחל חזרה אל מקור החיים כדי להיטען מחדש - ונכנס שם למערה.

 
 ואז מתחיל הדיאלוג (מלכים א', י"ט, ט'-י"ד):

 
  ַוָּיֹבא־ָׁשם ֶאל־ַהְּמָעָרה ַוָּיֶלן ָׁשם ְוִהֵּנה דבר ה' ֵאָליו, ַוֹּיאֶמר לֹו, "ַמה־ְּלָך ֹפה ֵאִלָּיהּו?".

 
 או בתרגום מאוד חופשי: "אליהו, מה קורה?"

 
 אליהו עונה בפרץ של רגשות: "... ַקֹּנא ִקֵּנאִתי ל-ה' ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות, ִּכי־ָעְזבּו ְבִריְתָך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶאת־ִמְזְּבֹחֶתיָך

  ָהָרסּו, ְוֶאת־ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב, ָוִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי, ַוְיַבְקׁשּו ֶאת־ַנְפִׁשי ְלַקְחָּתּה".
 

 התיאור של אליהו ממש לא מדויק! המצב אמנם היה קשה, אבל הוא לא נותר לבדו, והוא יודע את זה. לפחות
 מאה נביאים נוספים הסתתרו במקומות שונים בממלכת ישראל.

 



 אלוהים עונה בצורה יוצאת דופן ומופלאה (התוספות בסוגריים הן שלי):  ַוֹּיאֶמר, "ֵצא [מהמערה] ְוָעַמְדָּת ָבָהר
 ִלְפֵני ה'. ְוִהֵּנה ה' ֹעֵבר, ְורּוַח ְּגדֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמַׁשֵּבר ְסָלִעים ִלְפֵני ה', [אבל] ֹלא ָברּוַח ה'! ְוַאַחר

 ָהרּוַח ַרַעׁש, [וגם] ֹלא ָבַרַעׁש ה'. ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש, [וגם] ֹלא ָבֵאׁש ה'. ְוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ְּדָמָמה ַדָּקה!!!"
 

 ושוב בתרגום מאוד חופשי: "אליהו, דרמה מרשימה חוללת שם על הר הכרמל! ממש מופע פירוטכני אקסטטי.
 אבל יקירי, אני לא נמצא בתוך הדרמות שלך! הקנאות שלך לא עובדת! אני לא בסערה, ולא ברעידות האדמה
 (רעש) ואני גם לא באש. אליהו, אם אתה רוצה למצוא אותי באמת, תשקול לחפש אותי בתוך הדממה הדקה!

 כן, אותי תמצא דווקא במרחבי השקט!".
 

  ואז קורה משהו מאוד תמוה. אלוהים כאילו אומר לו, "ועכשיו בוא ננסה שוב, מההתחלה: אליהו, מה קורה?".
 

 אבל אליהו, כאילו לא שמע, כאילו לא למד כלום. הוא מטיח שוב את אותן המילים שאמר קודם: ַוֹּיאֶמר, "ַקֹּנא
 ִקֵּנאִתי ל-ה' ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות, ִּכי־ָעְזבּו ְבִריְתָך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶאת־ִמְזְּבֹחֶתיָך ָהָרסּו, ְוֶאת־ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב,

  ָוִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי, ַוְיַבְקׁשּו ֶאת־ַנְפִׁשי ְלַקְחָּתּה".
 

 ברגע זה אלוהים מבין שזה אבוד! אליהו מכור לדרמה, לאש ולאקסטזה. אין מנוס: אלוהים מפטר את אליהו.
 לא פחות ולא יותר. הוא מבקש ממנו להשלים כמה משימות אחרונות, ביניהן לאתר ולהכין את היורש שלו, את

 אלישע. בהמשך (לא במסגרת ההפטרה שלנו), אליהו יילקח בסערה דרמטית השמיימה... כי זו השפה
  היחידה שהוא מבין: דרמות, סערות, אש ואקסטזה. כמה מתאים, כמה מושלם!

 
 בבסיסה של הקנאות הדתית (והקנאות בכלל) מקננת טעות נוראית. הטעות היא שאנחנו חושבים שאלוהים

  זקוק לקנאות שלנו, שהוא מחכה שאנחנו, בני האדם, נעשה סדר (רצוי  שיהיה אלים) בעולמו - שנעשה המרה.
 

 ההפטרה שולחת לנו מסר מאוד נועז, בודאי במושגים תנ"כיים: אלוהים לא מבקש המרה. הוא לא נמצא
 בקנאות המחריבה את העולם. הוא נמצא בדממה הדקה. הבריאה באה מתוך השקט העמוק - בשקט שלפני

  (או אחרי) הסערה, ולא בסערה עצמה.
 

 הסבא של פנחס, אהרון, הכהן הראשון, הכיר את הדממה הזאת היטב. לאחר ששני בניו מתו בעת חנוכת
 המשכן במדבר, תגובתו הייתה יוצאת דופן. הוא לא בכה בהיסטריה, הוא לא שבר את הכלים, הוא לא האשים.

 תגובתו היחידה הייתה קול דממה דקה: ַוִּיֹּדם ַאֲהרֹן  (ויקרא י', ג').
 

 גם אליהו וגם פנחס עוברים מהפך משמעותי מאוד. אליהו הופך מנביא האש והזעם, לזקן הטוב והחביב
 שמצטרף אלינו בדממה אל שולחן הסדר בפסח, כדי לבשר לנו שהגאולה תבוא בזמנה; ולוחש לנו בשקט

 בשקט בשורות טובות בטקס ההבדלה במוצאי שבת רגע לפני שחוזרים לשגרה האפורה; והוא מברך בברכה
 רכה ואילמת את התינוק בן שמונת הימים, בשעה שהוריו מכניסים אותו בבריתו של אברהם אבינו. אליהו, לפי

 ספר מלאכי, עתיד להשכין שלום בין אבות ובנים, בין הדורות: (מלאכי ג', כ"ג-כ"ד) ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ָלֶכם ֵאת
 ֵאִלָּיה ַהָּנִביא... ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל ֲאבֹוָתם.

 
 פנחס עובר את המטמורפוזה שלו בתחילתה של הפרשה שלנו: ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת־ְּבִריִתי ָׁשלֹום  (במדבר כ"ה,

  י"ב).
 

  אלוהים מגייס את מסירות נפשם של פנחס ואליהו לצרכי שלום ונחמה.
 

 מקנאות - לסוכנים של ברכה, נחמה ושלום.
 



 זהו לא שינוי מקנאות לרפיסות, אלא מעבודת-השם המדומה (אש, סערות חרבות ודרמה) לעבודת השם
 הפנימית, העמוקה, השקטה והדוממת. כי דווקא בשקט ובדממה, ולא בסערה וברוח, שומעים את פעימות

  הלב הבוראות של אלוהים.
 

 נסו את זה בבית, זה עובד! כל פעם שעולה הג'ננה לראש, זכרו את אליהו הנביא ואת הפטרת פנחס: אלוהים
  לא נמצא בג'ננה. זו רק דרמה, עצבים, הורמונים, או החום של הקיץ. זה מופע תעתועים, והוא יחלוף.

 
 שבת שלום,

 
 אלישע


