
 / הרב אלישע וולפין !פרשת פנחס: בשבחו של פנחס
 

 שלום חברים יקרים,
  

 שבוע קשה עבר על כולנו. שבוע שבא אחרי שבוע קשה אחר!
  

זוכרים איך הוא התחיל? זה התחיל בבושה גדולה, כשהתאמתו החשדות, שכולנו קיווינו 
, 61 –שיתבדו, שחבורה יהודית היא שרצחה באכזריות נוראית את הנער הפלסטיני, בן ה 

מוחמד אבו חדיר, והמשיך בהתפרעויות הקשות של ערביי ישראל, והגיע לשיא במבצע "צוק 
 !איתן". והכל בתוך שבוע אחד

  
 ומעל כל האירועים הללו מרחפת לה פרשת פנחס.

  
כל מי שחרד מקנאות, במיוחד בימים אלו, חש חוסר נחת קשה מאוד לנוכח דברי השבח, 
עיטורי הכבוד, והפרס המדהים )"ברית שלום" ו"כהונת עולם"(, שמקבל פנחס על מעשהו 

 הקנאי.
  

ים דברי השבח, ומוזכר שוב המעשה של פנחס אמנם ארע בפרשה הקודמת, אך השבוע בא
 המעשה שעשה:

  
ל א )סוף הפרשה הקודמת(: במדבר כ"ה נֹות אֶׁ ל ָהָעם ִלזְׂ ל ַבִשִטים ַוָיחֶׁ ָראֵּ ב ִישְׂ נֹות -ַויֵּשֶׁ בְׂ

ן.ב  מֹוָאב. יהֶׁ ַתֲחוּו לֵּאֹלהֵּ ן ַוֹיאַכל ָהָעם ַוִישְׂ יהֶׁ י ֱאֹלהֵּ חֵּ ִזבְׂ אןָ ָלָעם לְׂ רֶׁ ד ִישְׂ  ג  ַוִתקְׂ ַבַעל ַוִיָצמֶׁ ל לְׂ ָראֵּ
עֹור... ל ו פְׂ ב אֶׁ רֵּ ל ָבא ַוַיקְׂ ָראֵּ י ִישְׂ נֵּ ִהנֵּה ִאיש ִמבְׂ ת-וְׂ ָחיו אֶׁ י ָכל-אֶׁ ינֵּ עֵּ ה ּולְׂ י ֹמשֶׁ ינֵּ עֵּ ָיִנית לְׂ י-ַהִמדְׂ נֵּ -ֲעַדת בְׂ

ָמה הֵּ ל וְׂ ָראֵּ ד. )בני ישראל(ִישְׂ ל מֹועֵּ ַתח ֹאהֶׁ ן ז  ֹבִכים פֶׁ ָחס בֶׁ א ִפינְׂ ן-ַוַירְׂ ָעָזר בֶׁ לְׂ ן ַוָיָקם ַא-אֶׁ ֲהֹרן ַהֹכהֵּ
ָידֹו. ָדה ַוִיַקח ֹרַמח בְׂ ל-ַוָיֹבא ַאַחר ִאיש ח  ִמתֹוְך ָהעֵּ ל אֶׁ ָראֵּ ת-ִישְׂ ֹקר אֶׁ ָבה ַוִידְׂ ת ִאיש -ַהקֻּ ם אֵּ נֵּיהֶׁ שְׂ

ת אֶׁ ל וְׂ ָראֵּ ל-ִישְׂ ל...-ָהִאָשה אֶׁ ָראֵּ נֵּי ִישְׂ ַעל בְׂ ָפה מֵּ ָעַצר ַהַמגֵּ   ֳקָבָתּה ַותֵּ
ל י ל כאן מתחילה פרשת פנחס, הפרשה של השבוע הזה()המשך הפרק, אב הָוה אֶׁ ר יְׂ ַדבֵּ -ַויְׂ

ה לֵּאֹמר. ן יא  ֹמשֶׁ ָחס בֶׁ ן-ִפינְׂ ָעָזר בֶׁ לְׂ ת-אֶׁ ִשיב אֶׁ ן הֵּ נֵּי-ַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ ַעל בְׂ ת-ֲחָמִתי מֵּ אֹו אֶׁ ַקנְׂ ל בְׂ ָראֵּ -ִישְׂ
ֹלא תֹוָכם וְׂ ָאִתי בְׂ ת-ִקנְׂ י-ִכִליִתי אֶׁ נֵּ ָאִתי.-בְׂ ִקנְׂ ל בְׂ ָראֵּ ן ֱאֹמר יב  ִישְׂ ת  ָלכֵּ ן לֹו אֶׁ ִני ֹנתֵּ ִריִתי -ִהנְׂ בְׂ

ָתה לֹו ּו יג  ָשלֹום. ָהיְׂ ר ַעלוְׂ ַכפֵּ ר ִקנֵּא לֵּאֹלָהיו ַויְׂ ַנת עֹוָלם ַתַחת ֲאשֶׁ הֻּ ִרית כְׂ עֹו ַאֲחָריו בְׂ ַזרְׂ י -לְׂ נֵּ בְׂ
ל. ָראֵּ ת יד  ִישְׂ ָכה אֶׁ ר הֻּ ה ֲאשֶׁ כֶׁ ל ַהמֻּ ָראֵּ ם ִאיש ִישְׂ שֵּ ן-וְׂ ִרי בֶׁ ָיִנית ִזמְׂ ית  ָסלּוא-ַהִמדְׂ ִשיא בֵּ ָאב -נְׂ

ֹעִני. ם ָהִאָשה הַ  טו  ַלִשמְׂ שֵּ ִבי ַבתוְׂ ָיִנית ָכזְׂ ָכה ַהִמדְׂ ית  צּור-מֻּ מֹות בֵּ ָין הּוא.-ֹראש אֻּ ִמדְׂ   ָאב בְׂ

לא בכדי, ההפטרה שהוצמדה לפרשה השבוע היא על אליהו הנביא בהר הכרמל, שגם הוא 
 אדם קנאי ביותר, אולי הקנאי מכולם! חז"ל אף אומרים שאליהו הוא גלגולו של פנחס.

  
 צודק!כל מי שנע בחוסר נחת 

  
מצד שני... )ואם אין אתה יכול לראות גם צד שני, אז גם אתה קנאי!(, פנחס הוא הגיבור שלי 

 השבוע! כן, דווקא השבוע!
  

שימו לב, המילה נקמה לא מופיעה במעשהו של פנחס!!! נקמה איננה זכותו של אף 
 אדם, וגם לא חובתו!

  
 אי! יחי ההבדל הגדול.יתרה מזו, לא נאמר שפנחס היה קנאי, המעשה היה קנ

  
הבה נתבונן במצב ששרר באותה עת: בנות מדיין ומואב, בהתאם לתכנית, שכנראה אחראי 
לה בלעם הקוסם)!(, יורדות לשוח להנאתן במחנה בני ישראל, במטרה חשאית וברורה 
לפתות אותם אל אלוהיהם. לא מדובר בהתבוללות "טבעית", כמו שקורה בארה"ב כיום, 

נובעת מטמיעה )מבורכת!( במרחב. אולי ההתבוללות "הטבעית" אינה לרוחנו, התבוללות ש
אבל במקום שבו חומות הגטו כבר לא מפרידים בין יהודים ללא יהודים, אין מה שיעצור את 



האהבה מלזרום בין בני האדם, ללא הבדלי דת, צבע וגזע. בפרשה שלנו מדובר בחטיפה, לא 
  טיפה מכוונת של התודעה, של המהות, של הזהות. פחות! כן, כן, קראתם נכון! זו ח

  
הדבר הקשה ביותר בחייו של אדם, זה להיות נאמן למהותו, לעצמו, למי שהוא. העולם 
מסביבנו מנסה כל העת לשכנע אותנו להיות משהו אחר, מישהו אחר. מערכת משומנת היטב 

ות, שאנחנו ממש לא עסוקה כל כלה בניסיון להוציא מארנקנו את מיטב כספנו על שטוי
צריכים, אבל איכשהו השתכנענו שאת זה בדיוק אנחנו צריכים! ללא האובייקט הזה, כביכול, 

 לא נהיה "מאושרים"!
  

זו המגיפה הקשה ביותר שפקדה אי פעם, ועדיין פוקדת, את האדם הבודד, את החברה, ואת 
 האנושות בכלל. בהלכות ציצית, זה נקרא "זנות".

  
האירוע המתואר כאן הוא מלכתחילה מזעזע: יחסי מין )כנראה פולחניים( בין אחד מבני 
הנשיאים של ישראל, לבין אחת מבנות הנשיאים של מדיין )השם מעניין: כזבי(, בפרהסיה, 
לעיני כל ולפני משה! עד כדי כך התפוררה הרקמה העדינה של האדם, של הנפש, של 

. ההתפוררות הזאת באה לידי ביטוי במגיפה קשה האינטימיות, ושל המרחב המשותף
בנו של אלעזר הכהן הגדול, נכדו של אהרון, מייסד  -שתוקפת את העם. ואז, בא פנחס 
ואינו עושה טווח המוני בבני ישראל שהלכו אחר בנות  –שושלת הכוהנים עד עצם היום הזה 

חליא ביותר, זה שמסמל מדיין, לא! הוא ניגש אל המקרה הקשה ביותר, המזעזע ביותר, המ
 את אובדן המהות בצורה המובהקת ביותר, ו... באקט חד כתער קוטע אותו באיבו.

  
 ואכן, המגיפה נעצרת באחת!

  
חולה סרטן, לאחר הסרת הגידול, מתחיל בטיפולים קשים ביותר. הטיפול הכימוטראפי נועד 

לחסל את התאים  לחסל את כל התאים הסרטניים שעדיין מסתובבים בגוף. אלא שכדי
הסרטניים, נאלצים להביא את הגוף כלו לסף מוות! הידד לרופאים שיודעים להציל כך חיי 
אדם, אבל יבוא יום )והוא כנראה קרוב(, שהחיסול הכללי הזה ייראה לנו כל כך מיושן! למה? 

 כי הוא לא מצליח להתמקד בתאים הסרטניים בלבד.
  

מכסה את כל גופך במחטים, אלא דווקא זה שקנאי מרפא סיני טוב ומנוסה, הוא לא זה ש
לדיוק, ומצליח לזהות את הנקודה האחת, האחת בלבד, שהיא המקור של המכלול כלו. שם 

 הוא ינעץ את הסיכה.
  

גם במבצע הנוכחי, "צוק איתן", מנסה צה"ל לדייק את כמה שאפשר את פגיעותיו במחבלים 
ם מפשע. האם הם מצליחים? לא! או יותר בלבד, ולהימנע עד כמה שאפשר מפגיעה בחפי

נכון, לא לגמרי. כשהמחבלים מסתתרים בכוונה תחילה מאחורי חפים מפשע, ואף יורים לא 
אחת מתוך שכונות הומות אזרחים, הרי שהמצימה קשה עוד יותר. אבל בהשוואה לכל 

דויק הצבאות האחרים המוכרים לנו במערב, שנקלעו למצבים דומים, צה"ל הוא אולי המ
 מכולם.

  
אהבה תמיד עדיפה על שנאה. אבל אהבה זקוקה למרכיב חשוב כדי להתקיים: מרכיב הדיוק! 
ודיוק הוא עניין מורכב! אנחנו הרבה פעמים לא אוהבים את המדייקים, כי הם פוגעים בנו 
"בול" בנקודות הכואבות לנו, בנקודות הזנות שלנו, במרחב הבלבול שלנו, במקומות שאיבדנו 

מהותנו עד כדי כך, שמחלה קשה פשטה בקרבנו. משהו בנו דוחה את המדייק. הוא  את
מאיים עלינו: "אל תראה!", בא לנו להגיד. "אל תראה את זנותנו!". עמוק בתוכנו אנחנו מאוד 
רוצים להיות נאמנים לעצמנו, אנחנו כואבים את המגיפה שמתפשטת בנו. אנחנו באמת 

חנו גם מאוד מכורים לפיתויים שלנו, לזנות שלנו. ולכן אנחנו רוצים להיות מדויקים, אבל אנ
 הרבה פעמים לא אוהבים את פנחס.

  



אבל ברית השלום נמצאת )בין היתר( ביכולת לדייק. ביכולת להסיר את הרטייה מעל עינינו, 
 ולהביט נכוחה. ללא הדיוק אין אהבה ואין שלום.

  
במאות חפים מפשע. הוא זיהה את התא  לכן, מעשהו של פנחס היה הרואי! הוא לא טבח

את התא שהזרים אנרגיה מסרטנת לגוף כלו, עקר אותו, והציל את  –הסרטני במחלה 
 ההמונים מגסיסה איטית וכואבת.

  
 יש דרכים אחרות! יש!!! אני מאמין שרק אהבה מביאה אהבה!

  
או להכלה. אבל יש רגעים בהם נדרש גם מעשה פנחסי. רגעים בהם אין מקום להססנות 

רגעים בהם עד שהאהבה תביא אהבה, המגיפה תחסל את האורגניזם כלו, וכבר לא יהיה מי 
 שיאהב.

  
מי שמשווה את רצח הנער הפלסטיני, מוחמד אבו חמיד, למעשהו של פנחס, לא מבין את 
מעשה פנחס! הרוצחים זנו אחרי אלילים אחרים, הם נגועים במחלה ממארת מדאיגה ביותר 

 מחוזותינו.שפושטת ב
  

מביא ברית של  -קנאי ככל שיהיה  –יש כאן את עניין "מבחן התוצאה": אם מעשה שנעשה 
שלום, ריפוי, תיקון, והחלמה, הרי שהוא היה מעשה פנחסי. ואם לא, הרי שהוא עצמו שייך 

 אל תבלבלו בין השניים! לאותה מחלה ממארת, מחלת הנקמה האנושית.
  

 מי ייתן וצה"ל יידע למקד את מתקפותיו, ויידע להגיע אל שורש הרע.

 מי ייתן, וחפים מפשע לא ייפגעו כשהרע מנסה להתחבא מאחוריהם.
  

ואנחנו, האזרחים, הפטורים מהצורך להיות פנחס )כי להיות פנחס זה קשה, כי לדייק זה 
, כפי שלימד מביאה אהבהרק אהבה  קשה!(, אנחנו נתמקד באהבה. כי בסופו של דבר, אכן,

ל ַאֲהרֹן, ר: ֱהוֵּי ִמַתְלִמיָדיו שֶׁ ל אֹומֵּ לֹום וְרֹוֵדף  אותנו סבו של פנחס, אהרון הכהן: "ִהלֵּ אֹוֵהב שָׁ
לֹום ת ַהְבִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלתֹוָרה" )משנה אבות, א, י"ב(. שָׁ ב אֶׁ   , אֹוהֵּ

  
 שבת של שלום,
 שבת של שקט,

 שבת של תעצומות נפש,
 שבת של דיוק,

 שבת של אהבה!
  

 אלישע

 


