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חוס...חוס...יייחוס ויש ייחוס ויש ייייש יש 

פרשה הקודמת מספרת התורה כי פנחס הרג את סיו� ה
בגי� חטאו החמור ע� נשיא שבט שמעו�,  ,זמרי ב� סלּוא

מתארת התורה בפרשתנו את כהמש� לכ�,  אישה מדיינית.
�השכר שנית� לפנחס על�"פנחס  - המכובד בהקדמת ייחוסו  כ
  .ב� אלעזר ב� אהר� הכה�"

ר, ייחוסו של פנחס לאהר� הכה� מופיע מספר לאמיתו של דב
בסו  הפרשה הקודמת, ומדוע חזרה  - פסוקי� קוד� לכ� 

כ� חז"ל�על? מסבירי� וכתבה זאת בשניתהתורה 
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: "לפי שהיו 
אמו �הראית� ב� פוטי זה, שפיט� אבי -השבטי� מבזי� אותו 

זרה, והרג נשיא שבט מישראל"; משו� �עבודה[יתרו] עגלי� ל
תורה לבטל את טענת� ולייחסו לאהר�, ובכ� לגלות כ� באה ה

שמניעיו של פנחס נבעו מהיותו נכדו של אהר� הכה�, ולא בגי� 
  יתרו. -ייחוסו לסבו הרשע 

  :טענה זו של השבטי� מעלה מספר תמיהות

הכול נוכחו הלא  ית, מפני מה ביזו השבטי� את פנחס?ראש
גתו את כאשר נעצרה המגפה מעל ישראל בזכות הריבצדקתו 

זמרי
2
 נית� -היו לוקחי� חלק בביזוי  שבט שמעו�לּו רק בני  !

רגש טבעי מכ� תוצאה של היה להבי� זאת, שכ�, התרסת� היא 
  ?ביזו אותו שאר השבטיע גו את נשיא שבט�, אול� מדושהר

 בגי� מעשיו כ�, א� השבטי� רצו לבזות את פנחס�כמו

עגלי�  "פיט� ושיתר בזה רק הסתפקו מדוע סבו, של המושחתי�
ורה עובדה גרועה וחמהלא יכולי� היו לציי�  זרה"?�.. לעבודה

, עד זרה�כומר לעבודהמאשר יותר ולומר שסבו היה לא פחות 
בעול� זרה שהיו�העבודהסוגי  כלכדי כ� שהוא עבד את 
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!  

כנגד של השבטי� כ� דרוש הסבר בגו  טענת� �בנוס  על
? שיו של סבומעפנחס: מדוע בכלל ייחסו את מעשהו ל

נפש�: א� ה� סברו שהצדק ע� פנחס (משו� שפעל לפי �ממה
וא� ה� היו בדעה  אז מה בכלל הטענה נגדו? - כללי ההלכה) 

שאסור היה לפנחס להרוג את זמרי
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היו צריכי� לבזותו  - 
�על ��, ולא עלשהוא עצמו רוצחכ �  !פיט� עגלי� שסבא שלוכ

  :מבאר הרבי

על כבוד� טי� להג� כביכול גד פנחס, רצו השבבטענת� כנ
המדיינית מאחר וזמרי הביא את  של משה רבנו וכלל ישראל.

נחס היה ייתכ� שפ כיצד ישראל", עדת בני כל ולעיני משה "לעיני
נמנעו בשעה שמשה וכל ישראל �היחיד שק� ועשה מעשה, בה

קנאי� פוגעי� בו" - ש"הבועל ארמית  ודעשילמרות ( מלהגיב
5
( ?

  !זלזול גדול בכבוד� של משה וישראללדעת�, , היווה מעשה זה

�, כהגנה על משה וכלל ישראל, טענו כל השבטי�, לפיכ
�נתמ� על אלא שמעשהו של פנחס לא נבע רק מחמת קנאת ה', 

                                                           
  מובא ברש"י בתחילת הפרשה.מסכת סנהדרי� (ד  פ"ב עמוד א') ועוד.  1
 ".בבכיה כול געו" - יניתיהמד ע� זמריאשר הגיע שכ בתורה מסופרכ 2
    .א"יפסוק  ח"י פרק שמותרבה פרשה א' פסקה ל"ב; רש"י �שמות ראה 3
' קנאי' שאינו שסברו או ,"בו פוגעי� קנאי� ארמית הבועל"ש ההלכה את ידעו שלא משו� 4

 .אחרי� ממניעי� זאת עושה אלא אמיתי
 ."הלכה[ממשה]  ממנו נתעלמה"ש ידעו שלא פשוטהרי ו 5

עמוק בנפשו�שהיתה טבועה עמוק מידת האכזריות ידי
6

. וזאת, 
נכדו של יתרו שנהג להאכיל עגלי� היותו  עובדתעל בהסתמכ� 

 לשוחטמנת �ת, כשכל מטרת הפיטו� היתה עלבכמויות גדולו
זרה, היינו מעשה של רשעות ואכזריות נוראה�לעבודה

7
; ובשל 

,�  .שהוא ירש את תכונת האכזריות מסבו יתרוסברו  כ

אמו" ולא �שבגינה האריכו השבטי� ואמרו "אביזו ג� הסיבה 
קיצרו בלשונ� לומר "זקנו"
8

: ידוע ש"איש מזריע תחילה יולדת 
עי הבת מקבלת את תכונותיה שבאופ� טב ,הווי אומרנקבה", 

אימהממאביה יותר מאשר 
9
כ�, בתו של יתרו קיבלה �וא� ;

ומי שקיבל את תכונותיה  וירשה את תכונותיה הנפשיות מיתרו.
היה פנחס, שכ� "אישה מזרעת תחילה יולדת  - של בת יתרו 

ירש את הגני� יש סבירות גבוהה שפנחס זכר". יוצא איפוא, ש
אימו�אכזריי� מאביה
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.  

קב"ה והעיד על פנחס א  טענת השבטי� בא ה�אול�, על
הכה� ..  אהר� ב�כלשו� התורה: "פנחס ב� אלעזר  וייחסו לאהר�,
רה שהתפרצותו הקנאית התומעידה ". בכ� קנאתיבקנאו את 

 אהר�זמרי נבעה א� ורק בשל היותו נכדו של  של פנחס בהריגת
 במעשהו זה,". שלושהיה איש החסד, "אוהב שלו� ורוד  

"השיב את  -השכי� פנחס שלו� בי� ישראל לאביה� שבשמי� 
חמתי מעל בני ישראל"
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מכא� עלינו ללמוד בעניי� ההנהגה שבי� אד� לחברו: כאשר 
אל  -רואי� יהודי העוסק בלימוד התורה ובקיו� מעשי� טובי� 

 בהסברי� והוכחותאת מעשיו חובה ולבטל � לנו לדונו לכ
ומניעי� פסולי�; שהרי שהוא עושה זאת מצד פניות אישיות 

נוכל לדעת מה מתחולל מחשבות' ולעול� לא  איננו 'קוראי
  בליבו פנימה.

וחיובי, אי� לזלזל בכ�. אי לכ�, כל עוד שמדובר במעשה טוב 
עושה זאת מצד פניות ונטיות צדדיות,  א� האד� א  :מכ� יתירה
עול� יעסוק אד� בתורה ובמצוות כבר אמרו חז"ל: "להרי 
שמתו� שלא לשמה בא לשמה" -פי שלא לשמה �על�א 

12
.  

                                                           
שהרי נעשו לו ניסי� רבי� (כמובא במסכת  -ו בסיבת אכזריות רקא� לא טענו שהיה זה  6

 סנהדרי� הנ"ל, עיי� ש�).
דר� פירוש רש"י: "אומרי� לו לחמור �עגלי�" (על המיתעגלי�" ולא " פיטכדבריה�: " 7

 "�  במדבר פרק י"ד פסוק כ"ב). -טול כור שעורי� ונחתו� את ראש
 !אהר� זהו שהרי, אביו�אבי על הכוונה שאי� היה וברור 8
פסוק ט"ו)  " (בראשית פרק מ"ודינה בתו.. ואת בני לאה אה רש"י על הפסוק "אלה ר 9

יולדת  -שמפרש "הזכרי� תלה בלאה והנקבות תלה ביעקב, ללמד�: אשה מזרעת תחילה 
  יולדת נקבה". -זכר, איש מזריע תחילה 

בזמ� שה� תולי� �הסבר זה שופ� אור על מהות טענת� ומיישב שאלה עקרונית: בו 10
באהבת בזהות סבו יתרו, הרי על אותו משקל סבו השני, אהר�, הצטיי�  וסירחונ את

ת האכזריות דווקא בגלל , וכיצד יכלו לטעו� שמעשה פנחס נבע (ג�) מתו� מידישראל
?! אול� לפי המבואר בפני� יוב� היטב, שכ�, יש קשר מיוחד בי� הנכד לסבא מעשי יתרו

  .יתרואופי של פנחס נוטה יותר לתכונות של , ומשו� כ� סברו השבטי� שהאימאמצד ה
בא הכתוב ויחסו "לפי שהיו השבטי� מבזי� אותו ..  כותב רש"י מדוע זה נית� לבאר�לפי 11

שכ�, רש"י בא להדגיש שהתורה מייחסת  -" הכה�אחר אהר�", א� אינו כותב "(אהר�) 
וד  שלו�", איש אותו לאהר� (לא בשל שימושו בכהונה, אלא) בשל היותו "אוהב שלו� ור

להדגיש שהוא לא קיבל וירש את תכונת האכזריות מסבו יתרו, אלא  -ישראל �אהבתשל 
  אהר�, שהיה איש החסד. -מהסבא השני 

 - הוא" לשמה לא"ה של והפנימיות" תו�"שה חסידותתורת הב המבואר לאור במיוחד 12
 "שתקפו הוא יצרו" אלא המצוות כל את לעשות בפנימיותו רוצה יהודי כל שהרי ",לשמה"

 שג�לאחר מכ�  יגיע הפנימיות ומכוח ;(ראה רמב"� הלכות גירושי� סו  פרק ב')
  ".לשמה"המצוה תהיה  בחיצוניות

  ב

 פנחסעש"ק פרשת 

    שיחות חלק ח שיחה א)�פי לקוטי�על(


