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  ביני תלמיד                                                                                   "תשס - פרשת פנחס 

  

ֵני ִיְ"ָרֵאל ִ!יְנָחס ֶ�� ֶאְלָעָזר ֶ�� �ֲהרֹ� ַה�ֵֹה� ֵהִ�יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְ� : ַוְיַדֵ�ר ְיהָֹוה ֶאל מֶ�ה ֵ�אמֹר"

  .)ראש פרשת פנחס, 1110, ה"כ, במדבר( "ִקְנ%ִתי ְ�ת#ָכ' ְולֹא ִכִ�יִתי ֶאת ְ�ֵני ִיְ"ָרֵאל ְ�ִקְנ%ִתיְ�ַקְנא# ֶאת 

  

שרוצח ראש הממשלה , צחי הנגבי אמר) או אי� שקוראי� לזה עכשיו(שר המשטרה 

שראש , איזה איש שמתהדר בתואר של רב אמר. הבא כבר מסתובב בתוכנו

ואני צרי� בשבוע , כבר לקטגוריה המכובדת של בעלי די# רוד"הממשלה שלנו נכנס 

  .באולפנית של טבריה" אהבת חינ�"הבא להשתת" בסימפוזיו# על 

  ?כ� קי$ בחו$מי צרי� את פרשת פנחס דווקא עכשיו כשכל, מה יש לעול� הזה

היה מי# פנחס ) שעוד יביא את משיח צדקנו במהרה בימינו(וג� אליהו הטוב שלנו 

חֶֹתיָ) ָהָרס( ַו-ֹאֶמר ַק,ֹא ִקֵ,אִתי ַליהָֹוה ֱאלֵֹהי ְצָבא#ת ִ�י ָעְזב( ְבִריְתָ) ְ�ֵני ִיְ"ָרֵאל ֶאת ִמְזְ� "שכזה 

  .)10, ט"י', א, מלכי�( "ְוֶאת ְנִביֶאיָ) ָהְרג( ֶבָחֶרב ָוִאָ(ֵתר ֲאִני ְלַב1ִי ַוְיַבְק�( ֶאת ַנְפִ�י ְלַקְחָ/.

  

רק חיסל בדקירת רומח אחת את זמרי ב# סלוא נשיא בית אב  פנחס כה# גדול

י ש� ה אחת אֵ בָ לה מצאו לנכו# להתייחד בק+כשאֵ , ית שלונִ יָ ְד לשמעוני ואת הִמ 

וח� מדי מכדי לדרוש עכשיו מי ה� השוטי� ומי (במקו� שקראו לו שיטי� , במדבר

  ). הוא בעל השוט

אז דווקא (ליק אש בלי גפרורי� אליהו רק חיסל כמה נביאי בעל שלא הצליחו להד

אפשר עוד לראות כתמי� , וכשעולי� על המוחרקה בבוקר בבוקר, )היה חור"

  .אדומי� בלמטה של הקישו#

�אש שאפשר ואליהו זכה למרכבת, פנחס זכה לברית שלו� ולברית כהונת עול

  .לעלות בה השמיימה ואולי ג� לרדת בחזרה

 �ר אחת "ועכשיו הוא רוצה להתחת# ע� ד, )?(יגאל עמיר קיבל חדר לכל החיי

, א� היה שואל אותי(ומברר במקורות א� אפשר להתחת# בלי ייחוד , לפילוסופיה

�ח� מדי מכדי ) (הייתי מציע לו ייחוד בקובה אחת ישנה במקו� שנקרא שיטי

�  ).ובטח לא בלועזית, לדרוש מילי

מחפש , )נגבי אמרככה צחי ה(הרוצח הבא של ראש הממשלה עדיי# מסתובב בתוכנו 

שיש לו יותר , �שיכניס אותו ג� כ# לספר דברי הימי� של עַ , איזה רומח או אקדח

  .מדי ימי� של קי$ בשנה

  

אולי אנחנו בכלל חוטאי� כשאנחנו מערבי� די# רוד" בשליח ציבור ודי# רוצח 

�  ? בנביאי� ובעלי ברית עול
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�לחסדו של אל קנא העושה  אולי אי# זה נכו# לערב אסירי עול� ע� חסידי� הזוכי

  .)5', כ, ראו שמות(? חסד לאלפי� לאוהביו ולשומרי מצוותיו

  ? הא� אי# כלו� בי# קנאות טובה לקנאות רעה

? שיש שהיא מכלה עולמות ויש שהיא מצילה נפש, הא� אי# אש הקנאות כמוה כאש

  ? הא� אנחנו יודעי� לשפוט נכונה ביניה#

 �  ?לפני נובמבר ההוא בכיכר מלכי ישראלהא� היינו גוזרי� אותו הדי# ג

, הא� איננו הולכי� שולל אחרי מטיפי הלכת המבקשי� לה� מחסה שמי� קנאי

  ?כשהמשות" לה� ולקנאי אמת איננו אלא להט החרב המתהפכת

ב פע� את זה שקורא לעצמו רב והוא אומר שיש הַ אבל אני חושב שא� אֹ, איני יודע

יה לי תשובה מניחה את הדעת לשאלה מה היא תה –לבצע די# רוד" בראש הממשלה 

"�  .בשבוע הבא באולפנית של טבריה, "אהבת חינ

 


