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   שליט"א  אליהו עטיההרה"ג  /  ה'תשפ"א נחסיפ פרשת 

 )ח"ב( ס"העל פי ליקוטי מוהר"ן תורה    

 ע"י צדקה השיב פינחס את חמת ה' / איזו צדקה עשה פינחס / אסור לקחת צדקה מגוי 

 תכללות נשמות נדב ואביהוא בפינחס / ה שנהרג בבית המקדש הכהןהמעשה בזכריה 

 שנה וכיצד חזרה  200מפינחס סילוק הנבואה פינחס עד שהרגו לזמרי /  נתכהןמדוע לא 

 ה והרוויח מזה דמתו בעקיחה נשיצחק פר  /ן מעלה את התפילות"המלאך סנדלפו

 יצד היחוס לאהרן מבטל את ביזוי השבטים/ מיהו שאול בן הכנענית כ

 וילנא שע"י צדקה פינחס השיב את חמת ה' חידוש הגאון מ

ֵני  "א.   ב ְ ֵמַעל  י  ֲחָמתִּ ת  אֶּ יב  ֵהש ִּ ֵֹהן  ַהכ  ַאֲהרֹן  ן  ֶּ ב  ְלָעָזר  אֶּ ן  ֶּ ב  יְנָחס  ִּ פ 

תֹוָכם   י ב ְ ְנָאתִּ ת קִּ ַקְנאֹו אֶּ ָרֵאל ב ְ ש ְ  א הגאון מווילנ  ,)במדבר כה, יא(  וכו'"יִּ

אליהו '  ובספר השקל",    ענין ב  ',דברי  שבמילה כתב:  "מחצית 

לצדקה  'מחצית' שיש  הגדול  הכוח  האמצעית   כי  .מרומז  האות 

משני   שצמודות אליהיות  תהאוו  .צדקה  -  'צ  וז  'מחצית 'שבמילה  

  '. מתזה 'הרחוקות    והאותיות  ,משמאל  וי'מימין    ח'י  "חזה  הצדדים  

ב מחצית  והרמז  הוא  ש מילה  זה  ע"י  צדקה  נותן  שאדם  ניצל  ע"י 

וֶּת".   )משלי י, ב(כמו שכתוב  ,זוכה לחייםממיתה ו ָ מ  יל מִּ צ ִּ ַ  "ו ְצָדָקה ת 

 : כתובש  ,פינחסשהיה כאן אצל    עניןגם ה שזה    הגאון מוילנאאומר  

חמתי  בהשי  ...עזר  אלבן    פינחס" נ   וגו'",  את  במילה   תבונןאם 

 כלומר   ', חי'הרחוקות    האותיותו  ', מתאותיות 'באמצע יש    ' חמתי'

מה עשה  ו  ,ם רחוקות הוהאותיות חי    ',מת'שזה    'חמתי'ראה    פינחסש

ההכניס    ?פינחס צדקה,  –  'צ- את  מחצית,  ו  שזה  מ'חמתי'  עשה 

 שאותיות ח"י הם באמצע ואותיות מ"ת רחוקות.  

מוילנאו הגאון  עשה  שהוא    פינחס  במעשהראינו    איפה  שואל 

מעניינת  והוא  ?צדקה  תשובה  שלו    פינחסש  ,עונה  הגוף  את  נתן 

אילו ,  אומרתש  (. פב דף  ) בסנהדרין    גמראיש    מה המקור לכך?  .צדקהכ

 פינחס שכן    ,עליונהרג    )זמרי(לא היה    פינחסהיה נהפך זמרי והרגו ל

ש  .הואף  דרו בו'  פינחס  עשהההלכה  פוגעים  הלכה  זה    ',קנאים 

ב   ,מיוחדת נמצאת  לא  ערוך  שהיא  שנפסק   ע"פא   הרגיל,שולחן 

ערוך סי )  בשולחן  העזר  שהבו  ("ב ס  ט"ז  ' אבן  הזאת  כרית  נו   עלההלכה 

זה זה לא ש  ,באמת  אבל זה רק אם אתה קנאי  ,קנאים פוגעים בו 

 פינחס ולכן אם היה זמרי מתהפך והורג ל   לכל אחד,מותר לגמרי  

ועוד אומרת   .רודף  לו דיןהיה    פינחסכי    ,הוא לא היה מתחייב עליו

שהיו שם בני שבט שמעון הם    פינחסנסים שנעשו לה  שאחד  ,הגמרא

להרג יכולים  אותווו,  היו  הרגו  ה  ולכן  .לא   , אנילו מ  גאוןאומר 

ה  את כל הגוף שלו למצוו  והקריב  הוא נתןש  פינחסשהצדקה שעשה  

וזה    ,מסר את נפשו למען עם ישראל להציל אותם מהמגפהש,  הזאת

צדקה    נחשב צ  ,וגופ  אתשנתן  הכניס את האות  הוא  בתוך  '  ובזה 

  .של צדקה  עניןשזה ה  'מחצית ' -ל 'חמתי'והפך את ה  'חמתי'

 הקנאה היא צדקה -הצדקה שעשה פינחס לפי דברי רבינו 

 , ן מפרש את זה יותר פשוט"רהומבליקוטי    רבינושוזה הזכיר לי  ב.  

ְנַאת "   וז"ל:  רבינו  אומרו   .)תניינא(  ס"העל תורה  הכוונה  ו ין קִּ אִּ ַקנ ְ ְ מ  ֶּ ש  כ ְ

ְצָבאֹות,   ְצָדָקה  )זה(ה'  מֹו  כ ְ ב  זאת אומרת כשאדם עושה    -  "נֱֶּחש ָ

הקב"ה לכבוד  קנאה  של  נחשב    ,דבר  הזה  צדקה לו  הדבר   .כמו 

צדקה  ולכאורה לבין  קנאה  בין  הקשר  מה  קשה  שני   ,הדבר  זה 

כשאדם נותן    (, טזדל   רבה  א ויקר)במדרש    מובא  ?נושאים שונים לחלוטין

ני  העכי    כלפי מעלה ח"ו,  חירוף וגידוףמאת העני    הוא מצילדקה  צ

רבש"ע זה    ,יש לו טענות על הקב"ה ואומר  , ומתרעם  ויושב בבית

למה לחבר שלי    גם אני נבראתי בעולם כמו החבר שלי, לא הוגן,  

משותף לכולם  ן טענות, שהעוטושאלות    לאשוו  ?ולי אין  ,יש פרנסה

וגי  "ו זה ח  100לו    ונותןיהודי טוב    בא   ואז  .דוף כלפי מעלהחירוף 

 . קב"הולהודות ל   בחמתחיל לשו  שמחכל כך  העני    .שקל לצדקה

  , חירוף וגידוףמ  את העני  ילמצא בעצם  והשאדם שנותן צדקה  כ  ולכן

  לקב"ה.רבה הוא משבח אדהוא  ולא רק זה 

יש מישהו שמחרף ומגדף    ,ותאבהשם צ  אתים קנאכשמקנ   אותו דבר

או שעושה מעשים כמו שעשה זמרי שהם ביזוי כלפי   ,כלפי מעלה

והיה חימה ודין ח"ו על   ,( עשה נתעבשנשיא שבט מישראל יעשה כזה מ) מעלה  

את  הוא קידש    ,ת הקב"ה קנא את    אינק ו  פינחסברגע שבא  ישראל, ו

יוצא שיש   ,זמרי  גידוף שנעשה במעשהוה  ףורהחיאת    ביטלו  ,השם

גידוף וה ם הופכים את החירוף ניהשש  ,צד שוה בין צדקה לבין קנאה

  , ני משבח את הקב"ה כשנותנים לו צדקההע כמו שו   ,לקידוש השם

  '.ה  קנאתים אנעשה קידוש השם כשמקנ  ךכ

 כשגוי עושה צדקה הוא מחרף ומגדף את ישראל, לא לקחת צדקה מגוי 

ְתבו   "  :חשובה כצדקהג. רבינו מביא ראיה לדבריו שקנאה   כ ָ ֶּ מֹו ש  כ ְ

ָאְמרו  רז"ל   ֶּ ין ַעל ַמה ש   פִּ ָ ת  ֻּׁ ק ַהש   רֶּ פֶּ ֹוָספֹות ב ְ ְתָרא י:(ַהת  ָבא ב ַ : "ְצָדָקה    )ב ָ

ֹוי" רֹוֵמם ג  את"    -  ת ְ ים ַחט ָ ִּ מ  ד ְלאֻּׁ סֶּ ָרֵאל, "ְוחֶּ ש ְ ו  יִּ ו ''ם,    -ֵאל  ו  ָהַעכ  ֵאל 

ין ְוכו ' עֹוש ִּ ֶּ ד ש  סֶּ ל חֶּ כ ָ ֶּ עם   ,. וביאור הדבריםלחרף ולגדף את ישראל()הוא    ש 

זה מרומם אותם "   , ישראל כשנותנים צדקה  רֹוֵמם כמ"ש  ת ְ "ְצָדָקה 

ֹוי" בגוים   אבל  .הם חשובים כלפי הקב"הו  ,את ישראלם  זה מרומ  -  ג 

את"  נאמר ים ַחט ָ ִּ מ  ד ְלאֻּׁ סֶּ כי   ת',חטא '  נקרא  אומותה  שלחסד  ה,  "ְוחֶּ

ישראלבשביל לחזה    -ם עושים  הש  דכל חס ולגדף את  מה ו  .רף 

הם עושים צדקה עם ישראל כש   ת הכוונה:פשטו ב  ?החירוף הגידוף

הואו  רוףהחי אתם  '   ,הגידוף  לעצמכםמסכנים  תראו  דואגים   , לא 

  '.דקה בשביל עם ישראלצ ואנחנו הגויים נותנים 

מגויים צדקה  לקחת  הזה  הדבר  חמור  מאוד  אגב  הגמ'    ,דרך 

  ו אומרת, שאם אדם לוקח צדקה מגוי באופן שאינ  )דף כו:(בסנהדרין  

זה היה בפרהסיאפיקוח נפש )וכן נפסק בשו"ע    הוא פסול לעדות  , אם 

 )דף י:( ועוד מבואר בגמ' בבא בתרא  .  חו"מ לד, יח. וביורה דעה סימן רנד, א(

יש בזה כל   זה מרבה להם זכויות. ולכן  גויםמלוקחים צדקה  שאם  

אבל הדבר הכי  מגוי.  מותר לקחת צדקה  תימיני תנאים והגבלות מ 

)ביורה דעה שם  , וכמו שמבאר הש"ך  צדקה לעניים  גויחמור זה לקחת מ

   .משום שצדקה מכפרת ס"ק ד'(

וגידוף   חירוףבזה  עושה  עוד יש להוסיף טעם, שבלקיחת צדקה מגוי  

מעלה העניים  ,כלפי  את  מפרנסים  לא  ישראל  עד    ,שלהם  שעם 

ייתנוש שהגויים   קולא שאומרים    פוסקיםיש    .שלנו  לעניים   צריך 

שהרי גוים מתנדבים קרבן לבית המקדש,  קל,  שלישיבות זה יותר  

לבתי חולים   וכן  ישיבה,להחזקת התורה במגוי  תרומה  ומותר לקחת  

יותר   גם  זה  מצות    אבל  .קלזה  ויש בזה צדקה לעניים מגוי  אסור, 

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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אסור לקחת   ולכן לפי ההלכה  ,שהגוים מחרפים אותנו  חירוף וגידוף

כשעם    תרומם גוי",צדקה  "ו  ולכן כתוב בגמרא:  .צדקה מגוי לעניים

  ", ומים חטאת לא חסר  "אבל    ם,ישראל עושים צדקה זה מרומם אות 

  .אומות העולם עושים צדקה זה בשביל לחרף ולגדףכש

יאו  ְרָאָיה    :רבינוומסיים   בו ַזְרֲאָדן, עי"ש.ְוֵהבִּ נ ְ ם:    מִּ ֹוָספֹות ש ָ ְוָכְתבו  ַהת 

עכ"ל.  הו א".  רו ך  ב ָ דֹוש   ְלַהק ָ ֵא  נ  ק ִּ ֶּ ש  ְצָדָקה,  ָאז  ה  ָעש ָ   "ו ְנבו ַזְרֲאָדן 

עשה איזה  ל,  מלך בבנבוכנצאר  שר הטבחים של    ואשה  נבוזראדן

וגידףו  ,צדקה  ְרְמָיהו   "  :(ג - ב  )ירמיהו מ,  כמ"ש  ,חירף  ְליִּ ים  חִּ ח ַרב ַטב ָ ק ַ ַוי ִּ

ר ֵאָליו   ת ָהָרָעה ַהז ֹאת   ה'ַוי ֹאמֶּ ר אֶּ ב ֶּ יָך ד ִּ י   ה'ַוי ַַעש     ...  ֱאלֹהֶּ ר כ ִּ ב ֵ ר ד ִּ ֶּ ֲאש  כ ַ

ם לַ  ָבר ַהז ֶּה  ה'ֲחָטאתֶּ ם ַהד ָ קֹולֹו ְוָהָיה ָלכֶּ ם ב ְ ֶּ ַמְעת  בא   נבוזראדן  "ְולֹא ש ְ

לירמיה שה ש  ,ואומר  מה  הכל  ושחוא  כל בכן  ו  ,מישראלט  רג 

המקדשש  הנוראיםהדברים   בבית  שהקב"ה הכל    ,עשה  בגלל  זה 

ידו, על  אותם  מעניש  והוא  עליהם  עם  והוא    כועס  את  וגדף  חרף 

, ושהוא  , ולכן כל זה מגיע להם, שהם ח"ו חוטאים ורשעיםישראל

קינא להקב"ה, והתוספות אומרים שהקנאה שלו היתה כמו צדקה,  

צדקה הוא חירף וגידף לישראל,  -הקנאה ומיד אחרי שעשה את זו 

   .שמגיע להם כל העונש הזה שנענשו

 המעשה בזכריה הכהן הגדול שנהרג בבית המקדש

המעשה   של  למה  הרקע  את  נסביר  הדברים,  את  לבאר  וכדי  ד. 

עם   התחתנה  שהיא  עתליה,  בשם  בת  היתה  לאחאב  שם:  שהיה 

זיהו המלך. המלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה, והיא ילדה את אח

אחרי שמת יהורם מלך אחזיהו, ואז אלישע הנביא שלח את אחד  

מבני הנביאים למשוח את יהוא למלך ישראל. ויהוא נסע לשומרון 

ושם הרג את יהורם בן אחאב מלך ישראל, וגם את אחזיהו שהיה 

ַוֲעַתְלָיה ֵאם ֲאַחְזָיהו  ָרֲאָתה "  )מלכים ב' יא, א(שם שביקר אותו. וכתוב  

י ְמָלָכה  כ ִּ ַ ל זֶַּרע ַהמ  ד ֵאת כ ָ ֵ ַאב  ָקם ַות ְ ָ ָנה  ַות  . ואז אחות אחזיהו  "ֵמת ב ְ

ְך יֹוָרם "  )שם, ב(הצילה את יואש, כמו שכתוב   לֶּ ֶּ ת ַהמ  ַבע ב ַ ֶּ ח ְיהֹוש  ק ַ ַות ִּ

ְך  לֶּ ֶּ ַהמ  ֵני  ב ְ ֹוְך  ת  מִּ ֹאתֹו  ְגֹנב  ַות ִּ ֲאַחְזָיה  ן  ֶּ ב  יֹוָאש   ת  אֶּ ֲאַחְזָיהו   ֲאחֹות 

ֵני ֲעַתְלָיהו    ְ פ  רו  ֹאתֹו מִּ ֹות ַוי ְַסת ִּ ט  ִּ ֲחַדר ַהמ  ֹו ב ַ ְקת  ת ֵמינִּ ים ֹאתֹו ְואֶּ ו ָמתִּ ַהמ 

הו ָמת קודש  ְולֹא  בית  עליית  הוא  המיטות'  ש'חדר  ופירש"י   ."

הקדשים. והיה מתחבא שם במשך שש שנים, כשגדל קצת יואש,  

ו דוד,  יהוידע רצה להחזיר את המלוכה לבית  המליך הכהן הגדול 

ימי   כל  ה'  בעיני  הישר  עשה  ויואש  עתליה.  את  והרגו  יואש,  את 

ויהוידע האריך ימים הרבה וחי מאה שלושים  יהוידע הכהן הגדול. 

 שנה, וקברו אותו בעיר דוד עם המלכים כי עשה טובה בישראל.

יז(כשנפטר יהוידע, כתוב   או  "  )דברי הימים ב' כד,  ְוַאֲחֵרי מֹות ְיהֹוָיָדע ב ָ

ֵר  םש ָ ְך ֲאֵליהֶּ לֶּ ֶּ ַמע ַהמ  ְך ָאז ש ָ לֶּ ֶּ ֲחוו  ַלמ  ַ ת  ש ְ ", ומובא במדרש י ְיהו ָדה ַוי ִּ

מהו וישתחוו למלך שעשאוהו  שעשו אותו אלוה, וז"ל:    )שמות רבה ח, ב(

יוצא לאחר שבעה  היית  לו אלולי שאתה אלוה לא  אלוה, אמרו 

עצמו   על  וקבל  הוא  כך  להן  אמר  הקדשים,  קדשי  מבית  שנים 

לנפשו,  ליעשות והשחית  כתוב    אלוה  ואז  כ עכ"ל.  ְורו ַח "  (בכ -)שם, 

ר  ַוי ֹאמֶּ ָלָעם  ֵמַעל  ַוי ֲַעֹמד  ֵֹהן  ַהכ  ְיהֹוָיָדע  ן  ֶּ ב  ְזַכְרָיה  ת  ה אֶּ ָלְבש ָ ים  ֱאלֹהִּ

ְצֹות ה'  ת מִּ ים אֶּ ם עְֹברִּ ֶּ ים ָלָמה ַאת  ֹה ָאַמר ָהֱאלֹהִּ ם כ  רו  וגו'.    ָלהֶּ ְקש ְ ַוי ִּ

בֶּ  הו  אֶּ מֻּׁ ְרג ְ ית ה' ָעָליו ַוי ִּ ֵ ֲחַצר ב  ְך ב ַ לֶּ ֶּ ְצַות ַהמ  מִּ ְך    .ן ב ְ לֶּ ֶּ ְולֹא ָזַכר יֹוָאש  ַהמ 

נוֹ  ת ב ְ ֹו ַוי ֲַהרֹג אֶּ מ  יו עִּ ה ְיהֹוָיָדע ָאבִּ ר ָעש ָ ֶּ ד ֲאש  סֶּ א   ,ַהחֶּ ו ְכמֹותֹו ָאַמר יֵרֶּ

ְדרֹש   את מוצא בשעה שעלה   )קהלת רבה ג, טז(". ומבואר במדרש  ה' ְויִּ

רמז   ירושלים  את  להחריב  שיהיה   הקב"הנבוזראדן  הדם  לאותו 

תוסס ועולה רנ"ב שנה מן יואש עד צדקיה מה עשו גרפו עליו כל 

. ומובא בגמ' עפר ועשו כל ערמה ולא נח והיה הדם תוסס ומרתיח

לדמיה דזכריה דהוה קא מרתח   )ראה נבוזראדן(אשכחיה    )דף נז:(בגיטין  

? אמרו )שאל את הכהנים מה זה(   , אמר: מאי האי(ה לו שהוא רותח וע)  וסליק

)הביא בהמות ושחט  ליה: דם זבחים דאשתפוך. אייתי דמי ולא אידמו,  

מוטב,   -אמר להו: אי אמריתו לי    אותם, והשווה את הדם, ולא היה דומה( 

לי מה הדם הזה    )אם תגלו  מסריקנא לבשרייכו במסרקי דפרזלי  -ואי לאו  

. אמרי ליה: מאי נימא קות של ברזל(רק את בשרכם במס ור ואם לא אסמוטב,  

לך, נבייא הוה בן דהוה קא מוכח לן במילי דשמיא, קמינן עילויה 

)היה נביא שהיה מוכיח אותנו לעשות את רצון ה', וקמנו עליו והרגנו    וקטלינן ליה

 . אמר )וכמה שנים שלא נח דמו(  , והא כמה שנין דלא קא נייח דמיהאותו(

. אייתי סנהדרי גדולה  )אמר להם אני אפייס אותו(  להו: אנא מפייסנא ליה

קטל   קטנה  קטל   )הרג(וסנהדרי  ובתולות  בחורים  נח,  ולא  עילויה 

עילויה ולא נח, אייתי תינוקות של בית רבן קטל עילויה ולא נח, 

דאבדינהו   לך  ניחא  איבדתים,  שבהן  טובים  זכריה,  זכריה,  א"ל: 

 . מיד נח דם זכריה(  ן)כשאמר כך נבוזראד  הכי נח לכולהו? כדאמר ליה

ֹה    ה'ְרֵאה  "  כא(  )יב, איכה  ועל זה נאמר הפסוק ב ָ כ  י עֹוַלְלת  יָטה ְלמִּ ְוַהב ִּ

יא ... ֵֹהן ְוָנבִּ ש  ֲאדָֹני כ  ְקד ַ מִּ ם יֵָהֵרג ב ְ שאמרו ישראל ראה ה' כמה  ",אִּ

ם  " השיבה רוח הקודשזה נהרגו בבית המקדש ע"י נבוזראדן, ועל  אִּ

יא ֵֹהן ְוָנבִּ ש  ֲאדָֹני כ  ְקד ַ מִּ שכל זה עונש על שהרגו את זכריה   -"  יֵָהֵרג ב ְ

 הכהן הגדול בבית המקדש שהוא היה כהן ונביא. 

את  ה שרצחו  זעל    אניבזה שהוא קו  ,ותאבצ  'נאת ה קנא  יק  ןבוזראדנ

דקה  צמה ה  '.צדקה 'זה נקרא שהוא עשה  אז  ו  ,בבית המקדשזכריה  

שבזה יצא הקטרוג   .ת השםא ות קנאנ קל  ?כלפי מעלה   שהוא עשה

ו המקדש  בבית  שנהרג  זכריה  נהרגועל  של  בקנאת   כולם  זה 

 '. צדקה 'ומזה רואים שקנאה היא בחינה של  .נבוזראדן

הכניס    פינחסר ששהסבי  ,אנליוגאון מהפירוש    נבין את  גםלפי זה  

ואז .  צדקה  השקל בחינת   'מחצית'-ל  'חמתי'והפך את    ',צ אות  את ה

ואיזו    ',מת'יצלנו מהאותיות  נו  ' לאמצע,חי'הוא קירב את האותיות  

היא בעצמה    הקנאה של פינחס  רבינו  דברי  לפי  ?צדקה הוא עשה 

את הפסוק הידוע  כתוב  בצדקה    .בן אלעזר  פינחס שעשה    הצדקה

וֶּת".    )משלי י, ב( ָ מ  יל מִּ צ ִּ ַ ה את כל  להצי  פינחסצדקה של  הו"ו ְצָדָקה ת 

   '.חמתי'עם ישראל מ

 התכללה בנשמות נדב ואביהוא וחזר לחיותחה נשמתו ופינחס פר

כל את   להצי  פינחסשהמעשה של    ,כתובבזוהר הקדוש  ה.   קודם 

באותה שעה שעשה  ש  )ח"ג דף ריז.(  רהזוהואומר    ממיתה,  בעצמו  פינחס

מעשה    פינחס ו את  אתהקנאה,  זמרי  דקר  ואת  שבט   באו   ,כוזבי 

ש ורצו  ח  לופישמעון  הזוהר  ו  .פינחסאת  להרוג  מיד  רבות  אומר 

אז   נשמתו תהלעוכש .פינחסמרוב פחד פרחה נשמתו של שהקדוש 

נדב   נשמת  את  מצאה  זמנםשהם    ,אביהואו היא  קודם   , נפטרו 

שנפו זמנם  טנשמות  קודם  ולא   הןרות  למטה  לא  נמצאות  לא 
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ן הם לא חיו את  לא יכולות להגיע למקום שלהן כי עדיי  ןהו  ,למעלה

מצד שני גם למטה הם לא  ו  ,צריכים לחיות  היו   החיים שהםשנות  

. ועוד שלא נשאו נשים ולא הולידו בנים, ולכן לא יכלו להיות  יםיכול

ל  לכן אומר הזוהר שהנשמות שו  ,לתקן את נשמותיהם במצות יבום

ערטילאי  אביהואונדב   נשמות  כמו  להיכנס    ןהיו  יכלו  לא  שהם 

ברגע שיצא הנשמה של   עוה"ז,לא כאן בגם  ו  ,למקום שלהם בגן עדן 

ו  פינחס נדב  חזרה עם  ו  ,בהם   כללהוהת   אביהואפגשה את נשמות 

  .היה לפינחס תחיית המתים בזה , ואביהואו הנשמות של נדב

 מדוע לא נעשה פינחס כהן רק עד שהרגו לזמרי 

  נתכהן לא  '  ,אומרת  (: א קדף  )   חיםזבמרא בגה  ,דבר נפלאבזה    וישו.  

  , הכהניםעם    משחלא נ  פינחסהרי  ש  ', זמרילרגו  האלא עד ש   פינחס

לכהן  נולד  לא  הוא  שני  בעודו    ,ומצד  לאלער  נולד   כי  .לויאלא 

אחר כך רק  ו  ,(ו, כה  שמות  ,רא וא בפרשת    )כמובא כבר נולד במצרים    פינחס

לא    פינחסו  .כהןלהיות  אביו  אלעזר  נמשח   בבעצמו  שמן נמשח 

הכהן  ו  .המשחה אהרון  בניו רק  אלעזר   ,ואביהואנדב    וארבעת 

רק   כהונהאת הקיבל    פינחסו  .לוי  היה  פינחסלכן  ו  שחו.נמ  ,איתמרו

ית "  :הקב"הכשאמר    זמרי,שהרג את  כ רִּ ו ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ב ְ ֹו  ְוָהְיָתה ל 

ָרֵאל ש ְ יִּ ֵני  ב ְ ַעל  ר  ֵ ַוְיַכפ  ֵלאלָֹהיו  נ ֵא  קִּ ר  ֶּ ֲאש  ַחת  ַ ת  עֹוָלם  נ ַת  הֻּׁ   ואז   "כ ְ

  .נחס נתכהן פי

מה וא"כ    ,מידה כנגד מידה  תמיד נותןהקב"ה  הרי    ,לכאורה קשהו

לפני כמה שנים פירשנו   ?כהונה ההקשר בין הריגת זמרי לבין קבלת  

הוא לא    ,במידת החסד  הואש  ומי  ',חסד 'מידתו    הןשכ,  פירוש יפה

 פינחס אז  ן,הכהיה כבר  פינחסם א, וה של קנאהמעששייך בכלל ל

היה   אותם,קנא  מלא  זמןלו   והורג  באותו  היה  ה  כן  הוא  שלוי  וא 

עה אע"פ שהיה באותה ש  פינחס  כהןלא נת   זו הסיבה  לכןו  ',גבורה'ב

כהן להיות  ראוי  הוא  ש  ,גם  וזמרי  את  גרהעד  את,    מעשה   עשה 

להיותעכשיו  ו  ,הקנאה יכול  רצה   ,רבהואד  .כהן  הוא  לא  הקב"ה 

זה   ,חד פעמי  רקזה דבר שעושים    קנאהכי    פעם,עוד    קנאי  פינחסש

לא    וז  , כל הזמן הוא קנאיש   מה'קנאים'  אשהו   מי  ,שיטהולא הנהגה  

אבל לא שזו    .ותנאק לכשצריך    יםקנאהיא, שמ  'דרך ה   .דרך השם

  קנאי.שם להיות ה עבודתהדרך ב

של   ,קבלי  יותר  הסברנגיד    כעתאבל   הקשר  לבין    מה  הקנאה 

בשמן   חהוא לא נמש  וגם  בתור לוי,נולד    פינחסועוד, הרי    הכהונה?

ר ע"י והאומר הז  :תשובהוה   ?ה כהןעשיאיך פתאום הוא  ו  .המשחה

 , שהם נשמות של כהן   ואביהואנדב  ל  שהוא הרוויח את הנשמות ש

  ואביהוא נדב    לדשות שחוקיבל נשמות    סחנכשפרחה נשמת פי  ולכן

   .ממילא הוא נעשה כהן, ם כהניםהש

בהלל   כשאומרים  ,נה מאוד יפה שכתוב בסידור הרוקחכוו אגב יש  

, והרי  אביהו 'דב א' ו נהלי'א   :ראשי תיבות  .נא"ושיעה  השם ה  א. נ.א"

אליהו הוא  כדבריפינחס   : ומראש   ו.( רטדף    פינחס  ' פר)   הידוע הזוהר    , 

נדב   גם  הוא  פינחסו  ,אליהוגם  הוא    פינחסש  כיוןו  ,"אליהו  דא  פינחס"

  : ראשי תיבותאנ"א    -  "אנא ה' הושיעה נא"  ולכן הפסוק:  .ואביהוא

  . הצדיקים האלה  שלושתבזכות  , ומתפללים  אביהו'א   ,דב' נ  ,ליהו'א

ואחר כך הוא    ( ואביהוא נדב  ונשמות  )שלו,  נשמות  שלוש    פינחסלכן יש לו

נשמה   פינחסל  היתהו  .אליהו  תנשמ  יאהמקבל עוד נשמה רביעית ש

זוכה להיות  ו  ,כזאת גדולה  חי   פינחסבאמת  למה  ו  .חי לעולםהוא 

הם ו  ,אביהוא נדב  ל  בגלל שעכשיו יש לו את הנשמות ש  ?לעולם

חי לעולם   פינחס  ולכן  ,להמית את מי שכבר מת  שייךא  , ולכבר מתו

   בתור אליהו.

 חס במעשה יפתח וכיצד חזרהבואה מפינמדוע נסתלקה הנ

ים "  , (דברי הימים א' ט, כ )  כתובז.   ם ְלָפנִּ יד ָהָיה ֲעֵליהֶּ ְלָעָזר ָנגִּ ן אֶּ ֶּ יְנָחס ב  ו פִּ

וֹ  מ  עִּ ה  -  "ה'  נבואה אבל אחר  לפנים  לו  הוא הפסיד אותה  יה  כך 

 במדרש ומבואר  .בה י, טו()קהלת ר כמו שאמרו חז"ל   ,שנה 200למשך 

,  בגלל המעשה של יפתח שנדר נדרשהסיבה לזה    )ויקרא רבה לז, ד(

י  "  :)שופטים יא, לא(  ואמר ְקָראתִּ י לִּ ְלֵתי ֵביתִּ ד ַ ר יֵֵצא מִּ ֶּ ְוָהָיה ַהי ֹוֵצא ֲאש 

עֹוָלה  הו   יתִּ ְוַהֲעלִּ ַלה'  ְוָהָיה  ֹון  ַעמ  ֵני  ב ְ מִּ לֹום  ְבש ָ י  ו בִּ ש  אומרת ו  ",ב ְ

אתה יודע מה   שהרי איך  ,וגן השאל שלא כ  יפתחש  (. ענית דת )הגמרא  

  דבר כזה, מה אתה אומר  ל   ,כלב או חמוריצא  אולי  מהבית,  צא  י

 .הבת שלו  ה בסוף?יצא  יומ  .להשם  ןרב להקריב קפשוט  תידור נדר  

אבל   ,קיים את הנדר או לא  פינחסיש מחלוקת בין התנאים האם  

   .שהוא קיים את הנדר משמע פשטות הפסוקיםב

שלויפתח  למה    המדרש  שואל הנדר  על  נשאל   , פינחס  אצל  לא 

לו   ההולך לחכם ועוש   ותטעבנדר  שאדם  הרי  שהיה חי באותו זמן, ו

)כי אם יפתח היה יודע מראש שבתו תצא מהבית לא היה  , ומתיר את נדרו  פתח

אמנם כבוד של   ,ה פה בעיה של כבודת שהי  -והתשובה  .נודר ככה(

המלך  ו   ,הוא כהן גדול  פינחסו  ,יפתח אמר הרי אני מלךכי    ,קדושה

גדול מכהן  גבוה  אצלי  ,יותר  לבוא  צריך  הוא  זאת    ,לכן  לעומת 

רו  ו יפתח בד"  "שכמ)  ,ש בתורהשהיה ַר מלך  יפתח היה  הרי    רמא  פינחס

דם גדול בכל אופן בדורו הוא  א ראש השנה כה:, כלומר אף שלא היה    ו"ורדכשמואל ב 

וכך    .לבוא אצלו וכבוד התורה  בולכן אני לא יכול לזלזל    ,(היה המנהיג

ואז אומרת   לקיים את הנדר.יתפתח  'מי יבוא למי' היה צריך  בגלל  

'רשהמד הנערה'. :  נהרגה  כך  ובין  כך  מפתגמי ה  )וז   בין    חז"ל   אחד 

יתפתח נענש בנישול אברים, ושניהם נענשו,    .שמשתמשים בהם כביטוי(

ן "  :כתובש  הקודש. כמושנסתקלה ממנו רוח  נענש    פינחסו ֶּ יְנָחס ב  ו פִּ

ים  ם ְלָפנִּ יד ָהָיה ֲעֵליהֶּ ְלָעָזר ָנגִּ וֹ   ה'אֶּ מ  ה לו רוח  תהי   כלומר שפעם  ".עִּ

הוא    של יפתח   עניןבגלל הנמצא, ש  ., אבל אחר כך הסתלקה הקודש

זמן רב   שהוא    שנה עד  מאתיםשל  הפסיד את רוח הקודש למשך 

עד   .חוזרת אליו רוח הקודשאז  ו  ,את נשמת אליהו הנביא  מקבל

   .ךא ונעשה מל שמיםלבגופו  לקמסת ליהואש

 ת התפילות בחינת תפילה, וגם כשנעשה מלאך הוא מעלה אפינחס 

ל"  )תהלים קו, ל(כתוב    ?פינחסמה התפקיד של  ח.   ֵ יְנָחס ַוְיַפל  ִּ " ַוי ֲַעֹמד פ 

שאין עמידה אלא תפילה   פינחסמלומדים  ש  (:ו )דף    כותרב  אבגמר

לבגלל שכתוב בו "  ֵ ַוְיַפל  יְנָחס  ִּ   היתה   פינחסל  שהתפילה    ."ַוי ֲַעֹמד פ 

מיוחדת מאוד  בסנהדרין    ,תפילה  בגמ'  מד.(כתוב  עשה הוא    )דף 

  ענין דבר על המ  רבינו  .תפילה חזקה מאוד  היתהוזו    ,ונוקילות עם  לפ

 . זה תפילה בבחינת דין"ויפלל" ש  (ח"ב  )תורה ח'  ן"רה הזה בליקוטי מו

למרום ונהפך    עלה חיאחרי שפינחס נהפך להיות אליהו, ואליהו  וגם  

הממונה הוא אליהו הוא המלאך    פינחסשל    התפקיד להיות מלאך,  
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תפילות   כל  ישראלעל  עם  בזוהר   של  שמבואר  וכמו  לעלותם, 

' זכור לטוב'  טוב".זכור לאליהו הנביא "אומרים   .דף קסז:( א )ח"וישלח 

  ל+פון', סנד'   מלאך שנקרא  של  גימטריאזה  ו  -  280  אגימטריבה  ז

שאתה מדבר    כלומר  ,זה טלפון  ' פוןמילה ' שה   מןאבל עשינו סי   ,לא אומרים את כל השם )

המלו   . חוקר נשמע  וזה  כאן   הנקודה של  כן  גם  הזהא זה  כל  .ך  אלה שנמצאים    והכוונה 

בעץ כתוב    .( מעלהל   את התפילות שלהם   מעלהא  וה  ' פון' כמו  ו   ,כאן למטה   ' סנדלב' 

ך של עולם א ך הזה הוא המלא שהמל,  )שער מ"ו שער כסא הכבוד פ"ז( חיים  

  .280  גימטריאזה גם כן   'יערי 'כ ',איש היער' והוא נקרא  ,העשייה

קושר כתרים  הוא  ש  :()דף יגגה  כתוב עליו בגמ' בחגי  מלאך 'סנדל'וה

אחד  אווש  ,לקונו אף  שהרי  הגמ'  יודע  לת  מקו לא  של   מוהיכן 

שכתוב  הקב"ה כמו  יב(,  ג,  ה'"  )יחזקאל  בֹוד  כ ְ רו ְך  קֹומוֹ   ב ָ ְ מ  היינו "מִּ  ,

שאי שהוא,  אמהמקום  קושר ן  הוא  ואיך  הוא,  היכן  יודעים  נחנו 

צת הגמ', שהוא עושה  ומתר  ?ראלכתרים לקונו מהתפילות של יש

ומש לקונו  בראשוכתר  וישב  שיעלה  הכתר  את  ית'.    ביע  ה'  של 

שהוא מעלה   'ן" פוסנדל'  לאךהוא המ  ',אליהו 'הוא    פינחסנמצא, ש

זה    .קדוש ברוך הואלכתר    להיותמשביע אותם  ע"י שאת התפילות  

נדב  של  וכל זה בזכות הנשמות    ,הוא אליהוש  פינחס  להתפקיד ש

עי"ז חזר פינחס לחיות, ואחרי כן נהפך  ,  בו  התעברו  םשה   ,ואביהוא

 לאליהו ונהפך למלאך סנדלפו"ן. 

 שמתו הרוויח את בת זוגו ושיוכל ללדת יצחק כשפרחה נגם 

לנוענין  ט.   מזכיר  ש  זה  מה  באת  יצחק  עניןדיברנו  עקדת   , של 

ש שד זה  העקידה  שלוהנשמה    הקלסתהוקא  רווח היה  זה  ,  בשעת 

הקדוש  ו  ,עצום הזוהר  להוליד  יצחקש אומר  ראוי  היה  מכיוון    ,לא 

ושהוא   דנוקבא'  למ'סטרא  ראוי  היה  לחיות   דוליהלא  ראוי  ולא 

 הקב"ה   זרע"?יקרא לך    כי ביצחק"תקיים  יאיך  וא"כ    .הרבה שנים

כשקרבה   שבעקדה  כתובו   ',אותו לעולה  ותעללה  לאברהם   אומר

כי הרי את הג' ברכות ראשונות    .ה נשמתורחפ  אזלצווארו  סכין  ה

השלוש אבות, אברהם תיקן את ברכת אבות, וכמו שחותמים    תקנו

, כמו שכתוב 'האל הקדוש'בה 'מגן אברהם'. יעקב תקן את ברכת  

יצו  "  )ישעיה כט, כג( ָרֵאל ַיֲערִּ ש ְ ת ֱאלֵֹהי יִּ ת ְקדֹוש  ַיֲעקֹב ְואֶּ ו  אֶּ יש  ְקד ִּ ,  "ְוהִּ

ת שויצחק  בשעה  כי  המתים.  מחיה  ברכת  את  הסכין יקן  קרבה 

  , אברהם... אברהם"   :צעק  לאךמיד המו  ואר יצחק פרחה נשמתו,לצ

י ואל תעשהנע  לא  דךאל תשלח  לא    ", מאומה  לו  ר   מום. אפילו 

 יה אותו פתח יצחק ואמר 'ברוך מחיה המתים'. וכהקב"ה הח

לו בת   נתשנית  א.  :שני דברים  ?נשמתו  החרמה הרוויח יצחק שפו

ד ְלַאְבָרָהם "  )בראשית כב, כ(אז    מהעקדה,  שאברהם חזרככתוב  ,  זוג ַוי ֻּׁג ַ

יךָ  ים ְלָנחֹור ָאחִּ נִּ וא ב ָ ה ַגם הִּ ְלכ ָ ֵה ָיְלָדה מִּ נ  )שם,  ", עד שמסיים  ֵלאֹמר הִּ

ְבָקה "  כג( ת רִּ ים ואומר רש"י שכל היחוסין שבפסוק  ."ו ְבתו ֵאל ָיַלד אֶּ

בשביל    זה  שם את  לבא  משנו  רבקהייחס  העקדה לדה  אחרי    . יד 

ה  גיל  יצחקמה  לדבר תמוה,  ולכאורה  נועדיין    37  עד  ו ל  לדהלא 

זוגה זוג שלש  מכיוןוהתשובה:    ?שלו  בת    היתה   והנשמה של הבת 

שפרחה נשמת    קדההע  ע"יורק    בא.קו נכי יצחק היה מסטרא ד  ו,אצל

הוא קיבל נשמה  ו  הנקבהרבקה  השתחררה הנשמה של  אז    ,יצחק

בקה. גם רק יוולד הבת זוגו שלו שהיא רויכלה לה  , של זכר  חדשה

, כי  ע"זר לך    אכי ביצחק יקר"ויכול להתקיים    ,אז הוא יכול להוליד

להוליד יכולה  לא  זכר  בגוף  נקבה  של  נשמה  זה  נמצא,    .בלא 

הנשמה  ש בעקידה,  פריחת  שהיתה  יצחק  הפתרוןשל  להיא  כל , 

הם מתים בקיצור מסטרא דנוקבא ש  הבעיות שהיו ליצחק. א( שהוא

זוג, כי היתה הנשמה של רבקה אצלו. ג( שנים. ב( שלא היה לו בת  

הוליד, לשלא יכל להוליד כי נשמה של נקבה בגוף זכר אינה יכולה  

על ידי העקידה נולד יצחק מחדש בנשמה של זכר, וזכה לתקן את  ו

ח בזה שפרחה נשמתו  הרויגם הוא  אצל פינחס וכן  ג' הדברים האלו. 

נדב  של  הגדולות  הנשמות  לשתי  רווח  עי"ז  כי  זמרי,  במעשה 

 וכנ"ל. ן, מה שלא היה ראוי לו ואביהוא, ובזכות זה נעשה כה 

 זו אותו ילביזוי שבאהרן מה עוזר שיחס הכתוב לפינחס אחר  

י "הרשמ אחדשהוא  ,רש"י הראשון בפרשהי. ועתה נלמד את דבר 

ן  "  הקשים מאוד, ֶּ יְנָחס ב  ִּ ֵֹהןפ  ן ַאֲהרֹן ַהכ  ֶּ ְלָעָזר ב  לפי שהיו "  :י"רש פי  ",אֶּ

פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים השבטים מבזים אותו, הראיתם בן  

הכתוב  בא  לפיכך  מישראל,  שבט  נשיא  והרג  אלילים,  לעבודת 

אהרן אחר  מג   "ויחסו  סוטה  פב:  של    ..()סנהדרין  בן   הוא  פינחסהייחוס 

ְלָעָזר "  :)שמות ו, כה(  צד האימא כתובמאבל    ,ן הכהןאלעזר בן אהר ְואֶּ

יאֵ  ו טִּ פ  נֹות  ב ְ מִּ לֹו  ָלַקח  ַאֲהרֹן  ן  ֶּ יְנָחסב  ִּ פ  ת  אֶּ לֹו  ד  לֶּ ֵ ַות  ה  ָ ש   ְלאִּ לֹו    ". ל 

  א.   פוטיאל:מילה  לם  פירושישני    שיש  (.דף מג ) ה  ט בסוואומרת הגמרא  

ביוסף  מבנות   של שלא  ) צרו  י שפטפט  הרע  ליצר  עליול   ונתן    ב.   (השתלט 

גלים לעבודה  עשפיטם    -  יתרו  -שלו מצד אימו  סבא  עוד  ל  כוונההש

  , שהוא נכד של אהרון הכהן  פינחסל  גדול ש האז מכל הייחוס    ,זרה

שיש לו    זהתפסו את  ם  בזימה  ,כמה דורות ליוסף הצדיק  הוא צאצאו

המפרשים מסבירים שהסיבה י  על כך.  והיו מבזים אותו  ,יתרול  ייחוס

 פינחס שהיו מבזים אותו על זה, כי הם רצו להראות שהקנאה של  

בירושה מהסבא שלו שהיה   , אלא היא באה לואמיתיתלא היתה  

גייר, ולכן נשאר לו עדיין טבע האכזריות של הגוי, וזה לא גוי והת

   ן הכהן.רוהאחר א  הכתוב יחסו זה שביל וב .מצד הקדושה כביכול

לי היה קשה  עם   א.  :של פסח(כמו שיש בהגדה  )   יותקוש  ארבע  ופה  וכי 

יודע  ישראל אהרן   פינחסש  יםלא  של  נכד  צריך    ?הוא  היה  ולמה 

שלהם שהוא נכד של   טענההרי הו  ? ןואחרי אהר  שוב  ייחס אותול

אחרי היחוס שלו גם    נשארה קיימת  לעבודה זרהשפיטם עגלים    יתרו

מצד הייחוס   אותו ביזוובכל אופן הם    ,לאהרן שכולם יודעים את זה

 ב.   .אהרן הכהןל  מיוחסמה הוסיף הכתוב בזה שהוא  ואם כן    ,השני

בו  טיםהשב שהיו  כתוב  מה  ל לא    ,מזלזלים   ישראל שהיו  למה 

בו שג.    ?.מזלזלים  הנקודה  ש הזלזמה  על  היה  שבט הרג  ול  נשיא 

,  וביש לזלזל    , אם זה לא בצדקגם אם הרג כל יהודיהרי    ,מישראל

בגלל    בה שביזוהו שכל הסי  מלשון רש"י שמובא מהגמרא  מעמשו

 פינחס   הרי   ,וב  וזלזל  למה הם  ד.  .דוקא  שבט מישראל  אנשי  גרהש

אבן  )  ככה נפסק בשולחן ערוךו ההלכה  זאת    הרי  , עשה לפי ההלכה

  .בו"הבועל ארמית קנאים פוגעים " (העזר רטז, ב 

 ממשה  שהוא גדול, וזמרי אמר לה ה לפתות את משהי רצתכזב

 זמרי   כשבא אומרת ש   )פב ע"א(מרא בסנהדרין  : הגבזה  הביאורויא.  

  ". מועד  למה בוכים פתח אוהוהכתוב: "  ,אל משה ואהרן  ם כוזביע
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  ה'אור   .סיפור ארוך  היה שםש   לאא  מה הסיבה שבכו?  ואלת הגמ',ש

היתה  היו המופקרות ו   הן  בנות מואבשבאמת  כותב    'חיים הקדוש ה

והיא    ,)צור זה בלק(  בלקשל  בת  ה  -  כזבי בת צוראחת,    ניתידימרק  

 : אמר לה  ? אותה אביה  ציוהמה    אביה.  ותמצב  נותירה עצמה לזפקה

מי  ו  .רק לגדול שבהם   תשמעי  אחד,י לכל  תשמעל  אאת בת מלך  

ואמר   ,אישה מאוד יפה  היתה   כוזבי  .רבינומשה    ?זה הגדול שבהם

   .רבינולפתות את משה  ךתל ש  ,בלעם בעצתבלק 

 מה היתה טענת זמרי באומרו 'בת יתרו מי התירה לך'

מגיעהכשויב.   ישראל  היא  אות   ,למחנה  שמעון   הפוגשים    , שבט 

  , ךלמת  אני ב  ,יזבוכאומרת לו   נשיא שבטם.  זמרילומביאים אותה  

מר א  שזה משה.   ,לגדול שבהםרק  ואבא שלי ציווה אותי להישמע  

  זה:   הסדר של השבטים  כי  ?למה , ו'שהאני יותר גדול ממ'   זמרי:  לה

יותר   שבט שליוהשמעון  מאני    ,השלישי  הואלוי    ,לוי  ,שמעון  ,ראובן

שאני    יתרא  ,אם את רוצה לראות ו  ,רבינו משה שבט לוי של גדול מ

 אמרו הביאה אצל משה  ש  ,שםאומרת הגמרא  ו   .אנצח אותו בהלכה

  מיואם תאמר אסורה בת יתרו    ?בן עמרם זו אסורה או מותרת'  :ול

כאן עומק מאוד  יש  שפעם הסברנו    כאן?   מה הנקודה  "?.רה לך התי

עם    חתנתאם התו   ,קיצד  ודאיב  אתה  רבינוטוען למשה  זמרי    .יפה

כתוב  הרי    ,תורה   מתןכי אפילו שזה היה קודם  )  ,זה סימן שהיא מותרת   יתרובת  

וגם אתה משה   (שניתנה  קודם   ,ימו את כל התורה כולה י קהאבות  ש  :[ חכ מא  יו]  ' בגמ

לא    רבינו גויה  היתה בוודאי  ש   ,נושא    ר. תידה לאסוע ה  רתוהדבר 

בגלל שהיא נכדה של    ,ניתיהמדי  שתךלמה התרת לעצמך א  אלא

ת  כמו שכתוב ]בראשית כה, ב[ " ,בני קטורה   םה)מדיין   ,אברהם ְמָרן ְואֶּ ת זִּ ד לֹו אֶּ לֶּ ֵ ַות 

ְדָין  ת מִּ ת ְמָדן ְואֶּ ן ְואֶּ כיון שהם  ו   ,בני דודיםבעצם  והמדינים  אנחנו  ו   ,( "ָיְקש ָ

ביהדות, א"כ  נמול ונכנס  בינו  בני קטורה שנולדו אחרי שאברהם א

שציפורה  וכיון ר.אסוהתורה לשעתידה  חבני נבאו מלא גויים שם ה

ה בודאי ההיתר שלך ז   ,אבינואברהם  מהיינו    יןמדיבת יתרו באה מ

 . מותרת "כ  ג  -כוזבי    -גם זאת    , אזמותרתבת יתרו    אםבבת יתרו, ו

שקיבלודאי  אבל   ישראל  עם  רק  באמת  כי  נכון  לא    תורה   וזה 

ישראל  איםקרנ האומות  ו   ,עם  ישראלכל  נקראים  ורק משה לא   ,

אבל בני קטורה הם גוים   .היא התגיירהש  משום  שא את ציפורהשנ

)בהלכות מלכים  אומר הרמב"ם מורים לכל דבר מלבד למילה, כמו שג

אחרי   ,בגלל שנולדו מאברהם אבינו   לה צריכים למוטורשבני ק  י, ח(

צוות בני נח, מ  בעיש ש  גוייםכל הלכלומר, ש  ,שקיבל מצווה מילה

חוץ מזה אין שום ו  .מילה  וותגם את מצבנוסף  קטורה יש להם  ובני  

  ח. ני דבר שהם שונים משאר בנ

  : ביכוזזמרי להוכיח  ובזה    ,עלמה הלכה ממשההתכתוב באותה שעה  

בי כוזנשמעה  ו  ',אני יותר גדול ממנו  משה  הנה את רואה ניצחתי את'

ן  אח של אהר )אחי אבי אבא    :ואומר למשה  פינחסמגיע    דמיו  מרי.לז

ת  א   קבלובאו כולם ל  סיני,  לא כך אמרת לי כשירדת מהר  ,(הכהן

זכר   פינחס בו". כל הבועל ארמית קנאים פוגעים" :ך, ואמרת ליפני

לו משה   נהע  הזו.  את ההלכהוכל עם ישראל שכחו    משה  ךא  ,את זה

את  למלך  השליח שקורא  )   פרוונקא",   הויל  איהו  ,רתא דאג  נאריי"ק  :רבינו

גםהאיגרת הוא  אותה  ,  לו  (מפרסם  אומר  את   ,פינחסמשה  מה   התעשה 

   צריך לעשות.ש

 כיצד פינחס הרג לזמרי

 .מורכב משני חלקים  הרומח  בידו,  לקח רומח  ?פינחסמה עשה  יג.  

של  ה מתכת   ישובסוף    ,עץהחלק  ככה  )ועושים    .חתיכת  כולו  אותו  ולא 

ולקח    , פירק את הברזל  פינחסו  .להשתמש בו(   כדי שלא יהיה מאוד כבדמתכת  

  -  הקובה  להוא מגיע א  .לוקמ  נשען על  הוא  כאילו  ועשה  ,את העץ

ואז הוא מבלבל את    .ביכוזלמקום שנמצאים זמרי ודהיינו    ,הלהאו

  לוי  מצינו ששבט שמעון גדול משל  היכן   להם:  מרואו  ,שמעוןשבט  

',  שים את הדברוהתירו פראמרו 'ום התלהבו  הו  ,(להיכנס   כן גם  )ז"א תנו לי  

ל כזבי גם ולבוא עלהיכנס    רוצההצדיק    פינחסאם אפילו  ש  כלומר

מיד   פינחס נתנו לו להיכנס וו  .סימן שבאמת זה מותר לחלוטיןכן,  

  .המגפה צר אתע ו ,ויצא שניהםודקר את  ,חיבר את הברזל לרומח

 מית קנאים פוגעים בושהבועל ארשכל ההלכה הזאת    ,זה למדנו מ

ומכל   רבינומשה  כי מ,  באותה שעה  כל כך פשוטההיתה  היא לא  

זו    התעלמהישראל   חשבו שבט שמעון  מגיע    פינחסכשו  . הלכהאז 

הדבר את  פרושים  איסור.    ,שהתירו  שום  בזה  לא    ?למה וואין  וכי 

 פההסברנו שיש  יודעים שאסור לישראל לבעול גויה. אלא כמו ש

ואם כן יש פה   ,אברהם אבינובאו מן  שמדיבגלל  ש  ,ומרלד  איזה צ 

   .מקום של טעות

 וכו' פינחס הרגלכן ש מהו הקשר שבגלל שאבי אמו פיטם עגלים לע"ז 

  , יכול להיות שבאמת זמרי לא בסדר השבטים,לכן באו ואמרו ויד. 

אלא   , רגת אותוהמה  ול  ,אבל הוא לא חייב מיתה על הדבר הזה

ש בגלל  שלתה  א ודאי  זרהשתרו  י  נכד  עבודה  הלכת ו  ,עבד  לכן 

אותוו גויכי    ,הרגת  מאוד  אצל  קל  דבר  זה  דם  פסוק   .לשפוך  יש 

ב(  אומרשבהושע   יג,  קו ן"   )הושע  ָ ש   יִּ ים  ֲעָגלִּ ָאָדם  פירוש   ",זְֹבֵחי  מה 

שהם היו מאוד אוהבים    ,מח שמםדרך אגב את הפסוק הזה דרשו על הנאצים י )   ?הפסוק

הם  בדרל כלל    ,ה שיותר מדי אוהבים כלבים לא   ,מתנשקים איתםואת הכלבים שלהם  

בעיקר משקיע  הוא  ושם    , שלו על בעלי חיים  הבהא הם אדם מוציא את  א   .אדם -שונאי בני 

- צריך להיות בין בני אדם  באמת  כי    אנוש,  י שיש לו בעיה ביחסה אומר  ז  ,את האהבה

ישקו",  גלים  ע זובחי אדם  "פשט בפסוק  ה זה  ו  .אדם-בן ל האהבה שלו    ולתת את  ,האדם

   . (שאנשים שהורגים בני אדם, הם אוהבים חיות 

 . זובחי אדם ם  שעובדי עבודה זרה ה  (: גס דף  )   דורשת הגמרא בסנהדרין 

לאנשים שהעבודה זרה  אומרים  היו    ? עושים אותם הכמרים  היומה  ו

כקרבן  שלהם  הבן  את  נקרא    ,מבקש  עיקר ו  ,' מולךל  עבודה'וזה 

   .קורבן אדם "וח ברבן לעבודה זרה זה להקרי הק

כומר היה  יתרו    ובא שלשהס  ,פינחסאת  היו מבזים  ם  טישבבזה הו

זרה זרהו   לעבודה  לעבודה  אנשים  מאוד  ו  ,זובח  קל  אצלך  לכן 

  , א בסדרצודק של זמרי ל   פינחסיתכן שפה  , וגם אם  יםמדחות  פיש

והרג  הלכת  למה  שעה  למה  עתנ כי    ,ותוא  תאבל    הלכה באותה 

  .ארמית קנאים פוגעים בו עלבוהש

 אינו מיוחס ינחס יזוי של השבטים שפעיקר הב

 כתוב בפרשה  ,טיםאלה למה כתוב 'השבהש  לגבי  לנועוד שאטו.  

ֲחנֹוְך  "   :תובכ   ה'בפסוק  ושם    .הייחוס של עם ישראל  כתובפרק כ"ו  ב

ו א   ְלַפל  י  ַהֲחֹנכִּ ַחת  ַ פ  ש ְ ימִּ אִּ ֻּׁ ל  ַ ַהפ  ַחת  ַ פ  ש ְ רש"י",  מִּ שהיו "  :אומר  לפי 



 (51)גיליון  6
 

שבטיהם,   על  מתייחסין  אלו  מה  ואומרים,  אותם,  מבזין  האומות 

סבורין הן שלא שלטו המצריים באמותיהם, אם בגופם היו מושלים 

קל וחומר בנשותיהם, לפיכך הטיל הקב"ה שמו עליהם, ה"א מצד  

  ו בני אבותיהם, וזהזה ויו"ד מצד זה, לומר, מעיד אני עליהם שהם  

השם הזה מעיד עליהם   "שבטי יה עדות לישראל"דוד,  "י  שמפורש ע

  בזכות   ,מעיד על כל יהודי שהוא מיוחסהקב"ה    עכ"ל.".  לשבטיהם

  ( . ה ע דף  ) אביומ  'בגמ  באכמועל הקדושה שלהם    במצרים  ורשהם שמ

בין הזכרים ובין ולם  שכ  "נעול מעין חתום   לג  ,להכגן נעול אחותי  "

   '.ה עדות ישראלישבטי 'זה  ו .במצריםריות עהיו שמורים מהנקבות 

מיוחסים   ?פינחסהשבטים את    מבזיםמה  ו כולנו  לו אנחנו  אומרים 

ואימא ש  ,מאבא  בנים  מיוחס  ל  כולם  אתה  אבל  ישראל  רק בני 

 יה  שבטיבחינת "אתה לא שייך לו  א, מאמאבא אבל לא מיוחס מ

  בילקוט שמעוני רמז תשע"א( )בחז"ל  מצאתי במדרש  כך  ו  ."עדות לישראל

  וכיון   ואלו הן פינחס וכו', ע"כ.  ,שאמרו ארבע באו ממשפחה בזויה

 לכן ביזו אותו. ולא מאמא, רק מאבא היה מיוחס  פינחסש

 מי היה שאול בן הכנענית 

זמרי   :פינחס ל  ואמרהם    ",נשיא שבט מישראל"והרג    אמרוועוד  טז.  

זה זמרי  .הוא נשיא שבט מישראל  ,ותר תלמיד חכם ממךי בן   מי 

)במדבר רבה כא,  מדרש  וב  פב:(  )סנהדרין'  מגסלוא כתוב ב  בן  זימרי  סלוא?

הכנעני  יההשהוא    ג( בן  הכנתשאול  בן  שאול  על  פירש"י .  ענית 

, כשהרגו את שכם לא היתה  בן דינה שנבעלה לכנעני  ית מו, י()בראש

שמעון שישאנה לה  שנשבע  עד  לצאת  רוצה  עכ"לדינה  וכתוב ,   .

בת שש היתה דינה כשהולידה את אסנת משכם  מסכת סופרים  סוף  ב

ון. וא"כ הוא היה אדם  משמעשאול  ובת שבע היתה כשהולידה את  

וכן מובא כל כך עד עכשיו.  ורדי מצרים ושהאריך ימים  מיגדול מאוד  

הרמ"ע מפאנו  מדברי  ], ע"ש.  ( )מעין ד' נהר מ"טבחסד לאברהם אזולאי  

מאמרות   חי  בעשרה  כל  אם  ג'()מאמר  סי'  הראוני ח"א  בילוקט  והובא   ,

כם.  הוא בן דינה מש  , משמע ששאול בן הכנענית )אות פ"ד( בפרשתנו  

ובזה מיושב קושית התוס' על התורה, שהקשו על רש"י איך נשא 

ן את אחותו מאמו דינה, הרי היא אסורה גם לבני נח. וגם קשה שמעו

דינה לאיוב, הרי  שהיתה נשואה    טו:()בבא בתרא  אמרו חז"ל  עוד איך  

. אבל ת שמעון נשאה לאיוב()וקשה לומר שגירשה או אחרי פטיר נשאה שמעון  

גידל אותה בביתו, ושאול , לא נשא שמעון את דינה, רק  כפי הנ"ל

 [. הוא בן דינה משכם

מבזים  זו השבטים  שהיו  מה  הרגת   פינחס'  :חספינלה  מי  את ,  את 

 בת יעקב,   דינהל  הוא הבן ש  , שהוא כל כך גדול  ,נשיא שבט שמעון 

  , והיה משבעים נפש של יורדי מצרים  את יעקב אבינו  ותראל  וזכה 

תורה הרבה   יודעודאי הוא  ,ישראל בט של ואיך אתה הורג נשיא ש

  תר. ייתכן שזה מעשה מו  ,דרבה מה שהוא עשהא ו  ,יותר טוב ממך

   .גם את הקושיה השלישית אז ישבנו

 היחוס אחר אהרן לומר שפינחס היה רודף שלום

יחס אותו הקב"ה ממה עוזר ש  .יה האחרונהאת הקוש  וכעת נתרץיז.  

  א אל  .הרי סוף סוף כל הטענה שהוא בן של יתרו  ,אחרי אהרון הכהן

י"ב )המשנה באבות    ידועה  כהן.רון ההמה מיוחד בא הלל "  (א' משנה 

אוהב את   ורודף שלום  ,אוהב שלום  , אומר הווי מתלמידיו של אהרן

עשה   פינחסאל תחשבו ש  :אומר הקב"ה  ".תורהל  קרבןהבריות ומ

אומרים שבגלל  אתם  ו   ו,ריתבגלל שהוא נכד של    הזהאת המעשה  

קו ן"  גלים לעבודה זרהעזבח  סבוש ָ ש   ים יִּ וקל בעיניו  "זְֹבֵחי ָאָדם ֲעָגלִּ

 ', מישראל וכו  בטולכן הוא הרג נשיא ש,  של שפיכות דמים   עניןה

,  הוא מיוחס אחר אהרן   פינחסאלא    אותו. מבזים  שאתם  הביזוי    כמו

ולכן    . ורודף שלום  ,אוהב שלום  יש לו את המידות של אהרןלכומר ש

ֵני   :כתוב ב ְ ֵמַעל  י  ֲחָמתִּ ת  אֶּ יב  ֵהש ִּ ֵֹהן  ַהכ  ַאֲהרֹן  ן  ֶּ ב  ְלָעָזר  ן אֶּ ֶּ ב  יְנָחס  ִּ פ 

אֶּ  ַקְנאֹו  ב ְ ָרֵאל  ש ְ תֹוָכם  יִּ ב ְ י  ְנָאתִּ קִּ ָרֵאל ת  ש ְ יִּ ֵני  ב ְ ת  אֶּ י  יתִּ ל ִּ כִּ ְולֹא 

י  ְנָאתִּ קִּ   כי עשה שעשה,  עשה שלום במעשה    פינחס  ?מה פירוש  ".ב ְ

את   כאןיש    ינחספל  ,אדרבהו  .שמיםשלום בין ישראל לאביהם שב 

אוהב את הבריות   ,ורודף שלום   ,המידות של אהרן של אוהב שלום

בד  ועאבי אמו    מה שהיהלא שייך בכלל ל  ופינחס  .רבן לתורהקומ

  זרה.עבודה 

 לכאורה בכל מקום שהתורה מזכירה שם היא מזכירה את היחוס 

דקדוק שמייחס הכתוב את  מה    ,שאלה קטנה  עודנסיים ביישוב  יח. ו

אלעזר    פינחס ש   הרי  ,הכהן  ןאהר  בןבן  הכתוב  דרך  פעם כך  כל 

בצלאל בן '  אדוגמול  .שלו  הייחוסכותבים את    ה,בתור  שנזכר שם

יהודה חור למטה  בן  בן  'קרכתוב  וכן    ',אורי  לוי', ח  בן  )ועוד    קהת 

יעקב בן  כתוב  לא  חז  .( שואלים למה  כל הדקדוק של  ל שהיו "אז מאיפה 

  ?אחר אהרן   מייחס אותו ולפיכך הכתובוכו' מבזים את פינחס 

ֵֹהן"הפסוק    :התשובהו ן ַאֲהרֹן ַהכ  ֶּ ב  ְלָעָזר  ן אֶּ ֶּ ב  יְנָחס  ִּ זה  בפרשתנו    "פ 

 בפרשה שעברה, פסוקים קודם    הארבעוהנה רק    .פרק כ"ה פסוק י"א

ֹוְך  "כתוב  כן  גם    שם ת  ֵֹהן ַוי ָָקם מִּ ן ַאֲהרֹן ַהכ  ֶּ ְלָעָזר ב  ן אֶּ ֶּ יְנָחס ב  ִּ ַוי ְַרא פ 

עיקר הדקדוק שכלומר,    .כתוב מייחס אותוכבר ה ואז    וכו'",ָהֵעָדה  

 ס שלו את היחו  כבר כתוב  ז(  )כה,פסוקים קודם    בעהאר  רקהוא מזה ש

ֵֹהן" ן ַאֲהרֹן ַהכ  ֶּ ְלָעָזר ב  ן אֶּ ֶּ יְנָחס ב  ִּ הכתוב בפסוק י"א  עכשיו  למה  ו  ,"פ 

ֵֹהן"מייחסו שוב   ַהכ  ַאֲהרֹן  ן  ֶּ ב  ְלָעָזר  ן אֶּ ֶּ ב  יְנָחס  ִּ  מד. אלא שבא לל"פ 

סבו היה יתרו שפיטם עגלים לעבודה זרה, שהיו מבזים אותו משום ש

לייחס   הבאקל בעיניו שפיכות דמים. ולכן התורה  והיו מבזים אותו ש

ן הכהן שהוא  אהר  אחרשל הריגת זמרי,  שוב אחרי המעשה  אותו  

שלו   אוהב ורודף  של םשלום  המידות  את  היה  שלפינחס  ולומר   ,

עשה  אהרן כי  שלום,  עשה  במעשהו  ואדרבה  ישראל ,  בין  שלום 

ויהי רצון שנזכה לשלום אמיתי בין כל עם   .לאביהם שבשמים וכנ"ל

   ו בב"א.ישראל, ונזכה להתגלות משיח צדקנו ובבניין ירושלים ת"
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