י"ד תמוז ה'תשע"ד

פנחס

מכריזין על צום י"ז בתמוז שיחול ביום שלישי

פגיעה בגוף או פגיעה בנפש ?
לאחר שבחטא השיטים נהרגו  42אלף איש ,ורק בזכות קנאתו של פנחס הופסקה המגיפה,
או ָתם:
יתם ֹ
רור ֶאת ַה ִּמ ְדיָנִּ ים וְ ִּה ִּכ ֶ
מצווה הקב"ה את משה רבנו ואומר לו (במדבר כה) [יז] ָצ ֹ
עור וגו'.
יהם אֲ ֶשר נִּ ְכלו לָ ֶכם ַעל ְד ַבר ְפ ֹ
[יח] ִּכי צ ְֹר ִּרים ֵהם לָ ֶכם ְבנִּ ְכלֵ ֶ
שואל מרן הבן איש חי (רבינו יוסף חיים) ,מה עניין לצרור אותם אם כבר נאמר להכות אותם ?
ולמה נאמר אשר ניכלו לכם ולא נאמר אשר החטיאו אתכם ? בנוסף על כך ,על המצרים
צו:
ית ְב ַא ְר ֹ
ששעבדו את בני ישראל אמרה התורה (דברים כג,ח)  ..ל ֹא ְת ַת ֵעב ִּמ ְצ ִּרי ִּכי גֵר ָהיִּ ָ
התשובה היא שלעם ישראל יש שני סוגי אויבים .ישנו אויב כמו המצרים שאמנם שעבדו את
בני ישראל גופנית ,אבל הם לא ציוו על בני ישראל להפסיק או להמיר את דתם.
גם הרומאים היו כך ,הם לא ציפו (בהתחלה לפחות )..שבני ישראל ימירו את יהדותם ,עובדה
שהם הסכימו לקיום בית המקדש ,העיקר שנשלם להם את המס הנדרש.
אולם ישנו אויב מסוג אחר ,אויב המחפש לקעקע את עצם היותך יהודי ,מבחינה חומרית
הוא יזמין אותך לשתות ,לאכול וליהנות מהחיים ,אבל בלי יהדות ..כאלו היו המדיינים
וכאלו היו גם היוונים ,ומכאן עלינו להבין שפגיעה בנשמה היהודית שהיא נצחית ,כמוה
כפגיעה בתורה ,בקב"ה ,ולכן חמורה היא מאוד לעומת פגיעה בגוף שממילא סופו עפר רימה
ותולעה !!! (ובזאת כולנו יודעים ומכירים )...ולכן החמיר הקב"ה עם המדיינים.
כולנו גם יודעים שכאב גופני בשלב מסוים עובר ,נסבל ומתרפא ,אבל
כאב נפשי ?! צער ?! כמה כוחות נפש צריכים כדי להתגבר עליו ,הייתי
מעיז ואומר ,שרוב בני האדם שחווים כאב רוחני ,צער ,היו מוכנים
להחליף אותו בכאב גשמי ,כלכלי ואפילו בכאב פיזי – ומדוע ?
בנק' זו אבקש להעלות שאלה ,בה אתם תדונו סביב שולחן השבת..
למה דווקא שזכינו לעצמאות מדינית ,גדל כאן דור עם גלות רוחנית ?!
איך זה שיש כאן דור שלם של צעירים ,המנותקים ממסורת סבא,
ביהכנ"ס ,ציצית ,תפילין ,ואמירת – שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד !!!
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נא לשמור על קדושת הגיליון
הוא חייב בגניזה
(למי שמדפיס אותו)

ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל
ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל
יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל
נעמה בת סאלם זנדני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

הבעל שם טוב מתקן את הנפש
פעם ,נסע הבעל שם טוב עם תלמידיו בדרך לא סלולה ,והסוסים דהרו לבדם דרך שדות
ויערות .באמצע היער נעמדו הסוסים וזה היה סימן שעליהם לשהות במקום .הבעל שם טוב
ותלמידיו התפללו מנחה ולאחר מכן ישבו לאכול .לפתע הבעל שם טוב החל לחפור גומה
בקרקע ,שפך לתוכה יין שרף ואמר "לחיים" ,מעשה זה היה מוזר לתלמידיו ,ומשום כך,
הוא החל לספר להם סיפור:
לסוחר עשיר הייתה בת יחידה ,וכאשר הייתה צריכה להתחתן מצא עבורה בן תורה .האברך
ואשתו לא חסרו מאומה והוא ישב ולמד תורה .לאחר שחותנו הלך לעולמו ,השאיר את כל
הונו לבתו וחתנו .הבת ניהלה את החנות והמסחר כמקודם ובעלה המשיך לשבת וללמוד
תורה .בסביבתם היה כומר שניסה להסית יהודים לקבל את דת הנוצרים ובמיוחד חיפש בני
תורה .כששמע הכומר על האברך ,החל לחשוב איך ללוכדו ברשתו .החל לבוא לעיתים
קרובות לחנותו ולקנות מה שצריך ומה שלא צריך עד שנעשה לקוח קבוע.
פעם סיפרה האישה לכומר שבעלה חולה ,והוא השתתף בצערה וביקש לבוא ולבקרו בביתו.
כשבא ,שוחח עם האברך בעניינים שונים וראה שהוא בן תורה גדול ואוצר גדוש בכל דבר
חוכמה .כעבור זמן מה האברך שוב חלה ,הכומר ביקרו שנית והחל לפתותו "יש לי דירה
טובה עם אויר מצוין וסביבה עצי פרי ,אתן לך את הדירה ,קח משרתת שתבשל עבורך אוכל
כשר ואכנס מדי פעם לשוחח אתך".
הצעתו נתקבלה והידידות בין האברך לכומר העמיקה .הכומר שיחד את המבשלת שתיתן לו
בשר טריפה ונבלה שיגרמו לטמטום מוחו וליבו ,עד שדיבורי הכומר פעלו עליו וכעבור זמן
הסכים להתנצר ,התחתן עם גויה ועזב את אשתו.
הכומר נתן לו הון תועפות והוא נהיה עשיר ,במשך הזמן קנה פרדס עם בית ונכנס לגור בו,
בתוך הפרדס גר שומר זקן .פעם בשעה שהמומר טייל עם אשתו הנוכריה בפרדס ,שמעו קול
בכי עצום מהצריף של השומר .הוא נכנס אל השומר ושאל אותו מדוע הוא בוכה ? השומר
לא ענה ודחה אותו בתירוצים שונים .בפעם אחרת כאשר שמע שוב את בכיותיו ,לא נתן לו
הדבר מנוח ,הוא התחנן אליו שיגלה לו מה הסיבה .השומר הזקן לא יכול היה לסרב והחל
לספר "אני יהודי מאנוסי ספרד ובליבי נשארתי נאמן לאלוקיי .אצל היהודים יש יום אחד
בשנה שנקרא יום כיפור שהוא יום תשובה וסליחה ולכן אני בוכה כי היום יום כיפור".
בשמעו את סיפור השומר ,התעוררה אצל המומר רוח טהרה ותשובה לשוב אל ה' וגילה את
כל לבבו לשומר ,השומר אמר לו שמכיוון שהוא עשיר ,הוא יכול כעת לנדוד למדינה אחרת
ולחזור להיות יהודי בגלוי ,נכנסו הדברים כחץ בליבו והוא ברח והפך לבעל תשובה גדול.
כאשר אשתו הגויה ראתה שבעלה נעלם לא ידעה מה לעשות .עלה בדעתה שהשומר יודע
אודותיו ,לא נתנה לו נוח עד שסיפר לה את כל האמת .בראותה את גודל התקיפות של
אמונת ישראל ,גמרה בליבה להתגייר ,מכרה את כל רכושה ונסעה למדינה אחרת
והתגיירה .השומר הזקן אמר בליבו" :מה יהיה איתי? גרמתי לכך ששני אנשים התגיירו
ואני יושב פה… עד מתי ?! החליט ללכת מעיר לעיר ברגל עד שיגיע למחוז חפצו .הוא הלך
בדרכים ובשדות אך באמצע הדרך מת ,כשנשמתו עלתה לעולם העליון היו מליצי יושר
שאמרו "כיוון שמחשבתו הייתה טובה והתחיל ללכת כדי לחזור ליהדותו צריך להכניסו
למקום הקדושה ,ואילו המקטרגים אמרו" :לא כיוון שבפועל לא עשתה תשובה".
כך שוטטה נפשו עד כה מבלי למצוא מנוח ,ועכשיו בעקבות תפילותינו ואמירת ה"לחיים"
נתקנה נפשו והכניסוה למקומה הראוי" ,סיים הבעל שם טוב את דבריו והורה לעגלון
להמשיך בדרך.

מעשה הקנאה של פנחס
פרשת פנחס מתחילה למעשה מסוף פרשת בלק (במדבר כה) (ז) וַ י ְַרא ִּפינְ ָחס ֶבן ֶא ְל ָעזָ ר ֶבן
ָדו( :ח) וַ ָיבֹא ַא ַחר ִּאיש יִּ ְש ָר ֵאל ֶאל ַה ֻּק ָבה
ַאהֲ רֹן ַהכ ֵֹהן וַ י ָָקם ִּמת ֹו ְך ָה ֵע ָדה וַ ִּי ַקח ר ַֹמח ְבי ֹ
ֵיהם ֵאת ִּאיש יִּ ְש ָר ֵאל וְ ֶאת ָה ִּא ָשה ֶאל ֳק ָב ָתה וַ ֵת ָע ַצר ַה ַמג ֵָפה ֵמ ַעל ְבנֵי
וַ ִּי ְדקֹר ֶאת ְשנ ֶ
יִּ ְש ָר ֵאל( :ט) וַ ִּי ְהיו ַה ֵמ ִּתים ַב ַמ ֵג ָפה ַא ְר ָב ָעה וְ ֶע ְש ִּרים ָאלֶ ף:

מה בדיוק קרה במעשה השיטים ? מה מסתתר מאחורי הפסוקים ? על כך עונה הגמרא,
מסכת סנהדרין פב/א  -אמר רב חסדא הבא לימלך (להתייעץ בבית דין כיצד לקנא) אין
(בית הדין) מורין לו (לקנא) .איתמר נמי (כך גם שנינו) .אמר רבה בר בר חנה אמר רבי
יוחנן ,הבא לימלך אין מורין לו ,ולא עוד אלא שאם פירש זמרי והרגו פנחס (דהיינו שאם היה
פורש זמרי מן המדיינית ופנחס היה הורגו לאחר שפרש) ,נהרג עליו (פנחס ייחשב כרוצח ודינו
מוות ,ואם )..נהפך זמרי והרגו לפנחס (ואם היה זמרי קם להרוג את פנחס) ,אין נהרג עליו
שהרי רודף הוא  ,לא היה חייב מיתה על פנחס מדין רודף).
(במדבר כה,ה  -בלק)

עור.
ֹאמר מ ֶֹשה ֶאל ש ְֹפ ֵטי יִּ ְש ָר ֵאל ִּה ְרגו ִּאיש אֲ נָ ָשיו ַה ִּנ ְצ ָמ ִּדים לְ ַב ַעל ְפ ֹ
וַ י ֶ

הלך שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלוא אמרו לו .הן דנין דיני נפשות ואתה יושב ושותק ?
(כלומר משה מצווה את השופטים להרוג = דיני נפשות ,ואתה לא עושה כלום ?) מה עשה ?
עמד וקיבץ כ''ד ( )42אלף מישראל והלך אצל כזבי (כזבי בת צור  -נסיכה מדינית שבאה
להחטיא את ישראל) ,אמר לה השמיעי לי ,אמרה לו בת מלך אני וכן צוה לי אבי לא תשמעי
אלא לגדול שבהם .אמר לה אף הוא (זמרי בן סלוא)  ,נשיא שבט הוא (שבט שמעון)  ,ולא
עוד ,אלא שהוא (זמרי בן סלוא) גדול ממנו (ממשה רבינו) שהוא שני לבטן (משבט שמעון)
והוא (משה רבנו) שלישי לבטן (משבט לוי) .תפשה בבלוריתה והביאה אצל משה.
אמר לו (זמרי בן סלוא למשה רבנו) בן עמרם
משה) זו אסורה או מותרת ? ואם תאמר אסורה ,בת יתרו מי התירה לך ? נתעלמה ממנו
(ממשה רבנו) הלכה .געו כולם בבכיה .והיינו דכתיב (במדבר כה,ו) וְ ֵה ָמה ב ִֹּכים ֶפ ַתח א ֶֹהל
(זו פניה של גנאי כי לא הזכיר את שמו של

מו ֵעד:
ֹ

וכתיב וַ י ְַרא ִּפינְ ָחס ֶבן ֶאלְ ָעזָ ר ֶבן ַאהֲ רֹן ַהכ ֵֹהן מה ראה ? אמר רב :ראה מעשה ונזכר הלכה.
אמר לו (פנחס למשה) ,אחי אבי אבא ,לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני ,הבועל את כותית
קנאין פוגעין בו ? אמר לו ,קריינא דאיגרתא (קורא האיגרת) איהו ליהוי פרוונקא (הוא יהיה
השליח המבצע) .ושמואל אמר ,ראה (פנחס) (משלי כא,ל) ֵאין ָח ְכ ָמה וְ ֵאין ְתבונָ ה וְ ֵאין ֵע ָצה
לְ ֶנגֶד ה' :כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב( .דהיינו ללא כל המתנה יש
לבלום את המעשה) ר' יצחק אמר רבי אליעזר ,ראה שבא מלאך והשחית בעם ,וַ י ָָקם ִּמת ֹו ְך
ָדו :מכאן ,שאין נכנסין בכלי זיין (כלי נשק) לבית המדרש .שלף שננה
ָה ֵע ָדה וַ ִּי ַקח ר ַֹמח ְבי ֹ
(החוד של הרומח) והניחה באונקלי שלו (בתרמיל שלו) והיה נשען והולך על מקלו .וכיון
שהגיע אצל שבטו של שמעון ,אמר ,היכן מצינו ששבטו של לוי גדול משל שמעון ?
(דהיינו – אמר להם פנחס ,לוי ושמעון היו שותפים שווי זכויות ,אם כן למה מה שמותר
לכם יהיה אסור לי ?) אמרו ,הניחו לו (להיכנס) ,אף הוא לעשות צרכיו נכנס (חשבו שפנחס
לדבר עבירה בא) .התירו הפרושים את הדבר.

אמר רבי יוחנן :ששה ניסים נעשו לו לפנחס ]1[ .אחד שהיה לו לזמרי לפרוש ולא פירש
(כלומר איך שנכנס פנחס לאוהל היה מדרך הטבע זמרי להיות מופתע ולפרוש ממעשה
הזימה שלו עם כזבי)  ]4[ ,ואחד שהיה לו לדבר ולא דבר (שהיה צריך זמרי לצעוק ולא
צעק)  ]3[ ,ואחד שכוון בזכרותו של איש ובנקבותה של אשה (שהצליח לתפוס אותם ביחד)
[ ]2ואחד שלא נשמטו מן הרומח ]5[ ,ואחד שבא מלאך והגביה את המשקוף (שלא היה
צריך פנחס להתכופף ואז היו יכולים ליפול ממנו) [ ]6ואחד שבא מלאך והשחית בעם
(שהמגיפה הסיחה את דעתם).

בא (פנחס) וחבטן לפני המקום (הקב"ה) ,אמר לפניו ,ריבונו של עולם ,על אלו יפלו כ''ד
( )42אלף מישראל ? שנאמר (במדבר כה,ט) וַ ִּי ְהיו ַה ֵמ ִּתים ַב ַמ ֵג ָפה ַא ְר ָב ָעה וְ ֶע ְש ִּרים ָאלֶ ף:
והיינו דכתיב (תהילים קו,ל) וַ יַעֲ מֹד ִּפינְ ָחס וַ יְ ַפ ֵלל וַ ֵת ָע ַצר ַה ַמ ֵג ָפה :אמר רבי אלעזר ,ויתפלל לא
נאמר ,אלא ויפלל ,מלמד כביכול שעשה פלילות (מלשון ויכוח) עם קונו .בקשו מלאכי
השרת לדחפו ,אמר להן (הקב"ה) הניחו לו ,קנאי בן קנאי הוא( ,מצד לוי שקינא לאחותו)
משיב חימה בן משיב חימה הוא (מצד אהרון שמשיב את חמת ה' על ידי הקטורת).
בתחילת פרשת פנחס (במדבר כה) (י) וַ יְ ַד ֵבר ה' ֶאל מ ֶֹשה ֵלאמֹר( :יא) ִּפינְ ָחס ֶבן ֶאלְ ָעזָ ר ֶבן
יתי ֶאת
תו ָכם וְ לֹא ִּכ ִּל ִּ
או ֶאת ִּקנְ ָא ִּתי ְב ֹ
ַאהֲ רֹן ַהכ ֵֹהן ֵה ִּשיב ֶאת חֲ ָמ ִּתי ֵמ ַעל ְבנֵי יִּ ְש ָר ֵאל ְב ַקנְ ֹ
עו
לום( :יג) וְ ָהיְ ָתה ל ֹו ולְ זַ ְר ֹ
יתי ָש ֹ
לו ֶאת ְב ִּר ִּ
ְבנֵי יִּ ְש ָר ֵאל ְב ִּקנְ ָא ִּתי( :יב) לָ ֵכן אֱ מֹר ִּהנְ נִּ י נ ֵֹתן ֹ
עולָ ם ַת ַחת אֲ ֶשר ִּקנֵא לֵ אל ָֹהיו וַ יְ ַכ ֵפר ַעל ְבנֵי יִּ ְש ָר ֵאל:
ַאחֲ ָריו ְב ִּרית ְכהֻּ נַת ֹ

רש"י – (רבי שלמה יצחקי) אומר שלאחר המעשה עדיין היו השבטים מבזים אותו ואומרים לו,
הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודת אלילים ,והרג נשיא שבט מישראל ?!
בא רש"י ומפרש ,לכן הכתוב ייחס אותו לאהרון הכהן שהיה אהוב על כל עם ישראל.
בהמשך הגמרא נאמר  -התחילו שבטים מבזין אותו ,ראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו
עגלים לעבודת כוכבים ,והרג נשיא שבט מישראל ? בא הכתוב ויחסו (במדבר כה,יא) ִּפינְ ָחס
ֶבן ֶאלְ ָעזָ ר ֶבן ַאהֲ רֹן ַהכ ֵֹהן א''ל הקב''ה למשה הקדם לו שלום ,שנאמר (במדבר כה,יב) לָ ֵכן
לום :וראויה כפרה זו שתהא מכפרת והולכת לעולם
יתי ָש ֹ
לו ֶאת ְב ִּר ִּ
אֱ מֹר ִּהנְ נִּ י נ ֵֹתן ֹ
(שתעמוד לזכותו של פנחס לעולם).

כולם שותקים ורק אחד מגיב ?
הרב ברוך רוזנבלום שואל ,לאחר שבא זמרי ומתחצף על משה רבינו ואומר "בת יתרו מי
התירה לך ?" אף אחד לא מגיב ?! איך יכול להיות שרק פנחס הגיב למעשה ? היכן היו כל
השאר ? תארו לכם ,שיבוא מישהו כנגד רב גדול ויתחצף אליו מול כל החסידים...
לפני שנענה על השאלה ,נלמד ממצב דומה שהיה כאשר יעקב אבינו הובא לקבורה במערת
המכפלה ועשיו מגיע ...כפי שמספרת הגמרא (סוטה יג/א):
כיוון שהגיעו למערת המכפלה ,אתא עשו וקא מעכב
רון ואמר רבי יצחק,
יעקב) .אמר להו (בראשית לה,כז-וישלח) ַמ ְמ ֵרא ִּק ְריַת ָה ַא ְר ַבע ִּהוא ֶח ְב ֹ
בע  -ארבע זוגות היו ,אדם וחוה ,אברהם ושרה ,יצחק ורבקה ,יעקב ולאה( .טען
ִּק ְריַת ָה ַא ְר ַ
עשיו) איהו (הוא ,יעקב) קברה ללאה בדידיה (במקום שלו) והאי דפייש (והמקום הנותר)
דידי הוא (שלי הוא) אמרו ליה (השבטים) זבינתה (הלא מכרת את בכורתך ליעקב אבינו)
אמר להו ,נהי (נכון) דזביני בכירותא (מכרתי את הזכות הכפולה של הבכור) פשיטותא
(החלק הפשוט הבסיסי שמגיע לי כבנו של יצחק במערה) מי זביני ? (האם מכרתי ?)
(הגיע עשיו ועיכב אותם מלקבור את

אמרו ליה (השבטים) ,אין (כן ,גם את זה מכרת) דכתיב
יתי ִּלי ְב ֶא ֶרץ ְכ ַנ ַען ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן
(בראשית נ,ה-ויחי) ְב ִּק ְב ִּרי אֲ ֶשר ָכ ִּר ִּ
יהוצדק ,אין כירה אלא לשון מכירה ,שכן בכרכי הים (חוצה לארץ) קורין למכירה ,כירה.
(שציווה אותם יעקב אביהם)

(כמו בפסוק "מים תכרו מאיתם בכסף ושתיתם"  -דברים)

אמר להו (אמר להם עשיו) הבו לי איגרתא( ,תביאו לי את האגרת שחתמתי עם יעקב) אמרו
ליה ,איגרתא ? בארעא דמצרים היא .ומאן ניזיל? (ומי ילך להביא אותה משם עכשיו?) ניזיל
נפתלי ,דקליל כאיילתא( ,נפתלי ילך שהוא זריז) דכתיב ַנ ְפ ָת ִּלי ַאיָלָ ה ְשל ָֻּחה ַהנ ֵֹתן ִּא ְמ ֵרי
ש ֶפר אמר רבי אבהו אל תקרי אמרי שפר ,אלא אמרי ספר (ספר הקנין ,חוזה המכירה של
ָ
מערת המכפלה) .חושים בריה דדן (חושים היה הבן של דן ,הנכד של יעקב) ,תמן הוה
(היה שם) . ,ויקירן ליה אודניה( ,ואוזניו היו כבדות=כבד שמיעה/חרש) אמר להו ,מאי האי ?
(שאל ,מה קורה פה ? למה מחכים ?) ואמרו ליה ,קא מעכב האי (זה עשיו ,מעכב אותנו)
עד דאתי נפתלי מארעא דמצרים (עד שנפתלי יחזור ממצרים) .אמר להו ,ועד דאתי נפתלי
מארעא דמצרים ,יהא אבי אבא מוטל בבזיון ? שקל קולפא (לקח מקל עבה) מחייה
ארישיה (היכה בראשו של עשיו) ,נתרן עיניה (יצאו עיניו של עשיו מחוריהן) ונפלו אכרעא דיעקב
(ונפלו לרגלי יעקב) .פתחינהו יעקב לעיניה ואחיך( ,פתח יעקב עיניו וחייך ,כי הבין שלא
היה עוון בכך שעזב את בית אביו ואמו ,שפחד שזו הייתה זכותו של עשיו עליו) והיינו דכתיב
(תהילים נח,יא) יִּ ְש ַמח ַצ ִּדיק ִּכי ָחזָ ה נָ ָקם ְפ ָע ָמיו יִּ ְר ַחץ ְב ַדם ָה ָר ָשע :באותה שעה נתקיימה
ֵיכם ֹיום ֶא ָחד :ואף על
נבואתה של רבקה דכתיב (בראשית כז,מה-תולדות) לָ ָמה ֶא ְש ַכל ַגם ְשנ ֶ
גב דמיתתן לא ביום אחד הואי (אמנם לא מתו ביום אחד) ,קבורתן מיהא ביום אחד הואי.
(אבל נקברו באותו היום ,וזכה עשיו שראשו קבור במערת המכפלה בגלל כיבוד אב)

מוסיף ושואל רבי חיים שמולביץ איך יכול להיות שיעקב אבינו מוטל מת לפניהם ,ואף
אחד מהבנים לא שם דעתו לכך ורק חושים בן דן חש בכך ?
בספר שירת דוד נכתב שכאשר אדם עסוק בויכוח ,התדיינות עם הצד השני ,הראש שלו
עסוק כל כולו בוויכוח עצמו ,כך שהוא יכול לשכוח את בזיון אביו שמוטל לפניו .ולכן,
רק מי שעצם נושא הוויכוח לא מעניין אותו ,משום שאין על מה להתווכח אותו ,הוא ורק
הוא ,זה שמבחין במציאות האמתית של עצם העניין.
כך היה גם במעשה זמרי ,כולם עסקו בויכוח ,התדיינו עם זמרי ולא השגיחו בכבודו של
משה רבנו ,ובכבודו של הקב"ה ,עד שבא פנחס שאמר על מה יש להתווכח ? ורק שאל,
האם מותר לי לקנא ? ולאחר שקיבל אישור לכך הלך וקנא לשם ה'.
בעניין עשיו הויכוח לכאורה אמנם הסתיים ומחכים לאגרת שתובא ממצרים .אומר על כך
הרב הרצל חודר ,שבזמן שהשבטים חיכו לנפתלי ולא שמו ליבם לעניין של יעקב אביהם,
משום שעשיו התחיל להוליך אותם שולל בדיבורים וסיפורים מבית הסבא יצחק ,כפי
שכתוב (בראשית כה,כח-תולדות) וַ יֶאֱ ַהב יִּ ְצ ָחק ֶאת ֵע ָשו ִּכי ַציִּ ד ְב ִּפיו ...יודע לדבר...
מכאן עלינו ללמוד מוסר השכל ,כאשר ישנו ויכוח זה אומר אני צודק והשני אומר אני צודק,
וכל אחד מתבצר בעמדתו .ייתכן מצב שבו כל אחד מזווית הראיה שלו ,מצד ההיגיון שלו
הוא צודק ,אבל בכל זאת יש התנגשות בין הדעות – הכיצד ?
התשובה היא שהם הגיעו למצב שבו הם מחפשים להצדיק את מעשיהם ,ואינם מחפשים
להבין את הצד השני ומניעיו ,ורק אדם חיצוני שאינו משוחד לצד כזה או אחד יכול לראות
את הדברים מהצד ,ממבט אחר שאינו משוחד ,ולהבין את הדברים.
והוא זה – הקנאי לדבר ה' שחותמו אמת !!!

בית דין של משה רבנו
ראינו שהגמרא מלמדת שמי שבא לבית דין לשאול האם מותר לו לקנא ,אסור לבית הדין
להתיר לקנאי לך ותקנא  -אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ,הבא לימלך אין מורין לו.
שואל הר"ן (רבי ניסים בן ראובן גירונדי) אם כן – כיצד הלך פנחס לשאול את משה ? אמר לו,
אחי אבי אבא לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני ,הבועל את כותית קנאין פוגעין בו .והרי
אין מורין כך ?
יתרה מזאת ,כיצד ענה לו משה ? אמר לו קריינא דאיגרתא
פרוונקא (הוא יהיה השליח המבצע) .והלא אין מורין כך ?
הרב ברוך רוזנבלום מוסיף ושואל ,ולמה פנה פנחס למשה במילים "אחי אבי אבא" ?
(קורא

האיגרת) איהו ליהוי

פנחס ידע בוודאי כי בעניין הבועל ארמית מדובר בהלכה שאין מורין בה ,ולמרות זאת הלך
פנחס לשאול את משה רבינו .אבל פנחס לא פנה למשה רבינו בתור "הרב-מורה ההלכה"
אלא פנה אליו בתור "אחי אבי אבא" = דוד של אבא ,קרוב משפחה ,ולא שאל אותו מה
אומרת ההלכה ,הלא נתעלמה הלכה ממשה רבנו ורק לפנחס היא הייתה ידועה.
אלא בא פנחס למשה ושאל אותו ,אחי אבי אבא ,אתה אהרון וכל האחרים לא קינאתם לה'
האם אני יכול ? כלומר ,האם הקנאה שלי תהיה מעשה נכון ,ולא תהיה נגועה באיזה
אינטרס/קשר אישי ? (משום שכאשר אדם בא לקנא הוא חייב להיות נקי מכל אינטרס אישי
כפי שיפורט בהמשך)

על שאלה זו ענה לו משה רבנו כ"..אחי אבי אבא" ולא כרבן של ישראל ,כלומר תשובה
אישית ולא פסק הלכה כבית דין ,ואמר לו משה  -אם זכית לכך שהקב"ה גילה רק לך את
ההלכה ,לכן אתה בגדר של קריינא דאיגרתא (קורא האיגרת) ,ומכאן נלמד שהקב"ה מתיר
לך לבצע את מעשה הקנאה ,ולכן אתה תהיה בתפקיד איהו ליהוי פרוונקא – המבצע !!!

השבטים מבזים את פנחס
כמה תודה והערכה היו צריכים בני ישראל להודות לפנחס על מעשהו ,והנה אומרת הגמרא
שלאחר המעשה לא רק שלא הודו לפנחס ,אלא אף ביזו אותו ולעגו לו  -התחילו שבטים
מבזין אותו ,ראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים ,והרג נשיא שבט
מישראל ?
בזכות מעשה הקנאה של פנחס שבעצם המעשה נעשו  6ניסים לפנחס והופסקה המגיפה,
הקב"ה מעיד ישירות שמעשהו של פנחס היה נכון וטוב ,ולכן זוכה הוא ודורו לכהונה גדולה,
ויתרה מזאת ,שאם לא היה מקנא פנחס הייתה באה כליה על עם ישראל ,שנאמר וְ לֹא
יתי ֶאת ְבנֵי יִּ ְש ָר ֵאל ְב ִּקנְ ָא ִּתי:
ִּכ ִּל ִּ

וכיצד ייתכן שביזו השבטים את פנחס לאחר המעשה ? מה אתם לא קולטים מה קרה פה ?
ולמה הזכירו לגנאי את יתרו סבו ,מה הקשר ? והלא יש הלכה באונאת דברים שאין
אומרים לגר כך וכך היית.
כדי להבין את התשובה לעניין זה נקדים ונאמר ,חז"ל לימדונו שכאשר אדם רוצה לקנא
לקב"ה הוא חייב להיות בטוח שמעשהו נקי ב 011%-מכל דבר שעלול להיחשב כאינטרס
אישי של ההורג ,ולכן ניתנה לנרדף זכות להרוג את הרודף ,שאם יש במקנא "פרומיל" אחד
של אינטרס אישי ,נקמה כלשהיא ,הרי שהוא הופך מגדר של מקנא לגדר רוצח ,ולכן רק
הקב"ה יכול לדעת במאה אחוזים את טהרת המעשה ,ומחשבתו של האדם.

השבטים באו לפנחס ואמרו לו :משה ,אהרון ,אלעזר וכל הזקנים שהיו שם לא קמו ולא
קינאו ,ואתה מה קפצת ? בדבריהם טענו השבטים שלפנחס יש קשר אישי לעניין שהרי אמר
זמרי בן סלוא למשה ,בת יתרו מי התירה לך ?
והלא יתרו הוא הסבא שלך ,וציפורה היא הדודה שלך !!! כלומר מעשה הקנאה שלך אינו
נקי ולפיכך אתה נגוע למעשה בשופך דם נקי ,ולכן הם למעשה מאשמים את פנחס ברצח
וזאת גם הסיבה שכל השבטים אמרו זאת ולא רק שבט שמעון.
דבר נוסף ,הסיבה שהזכירו את זה שסבו פיטם עגלים לעבודה זרה ,היא ,כי במעשה
השיטים חטאו בני ישראל גם בעבודה זרה וגם בגילוי עריות ,ופנחס קינא רק לעניין גילוי
העריות ,משום שזימרי לא חטא בעבודה זרה .ולכן מבחינת השבטים הם הקניטו את פנחס,
שהרי אבי אמו ,יתרו ,היה כהן לעבודה זרה ,ואמרו לו ראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו
עגלים לעבודת כוכבים ,והרג נשיא שבט מישראל ?
לכן רק אחרי שאמרו השבטים זאת לפנחס ,בא הקב"ה יודע התעלומות וסתרי הלב ,ומעיד
על פנחס שקנאתו הייתה  011%נקיה לשם שמיים( ,במדבר כה) (יא) ִּפינְ ָחס ֶבן ֶא ְל ָעזָ ר ֶבן

או
ַאהֲ רֹן ַהכ ֵֹהן (שייחס אותו על אביו ולא על יתרו)ֵ ,ה ִּשיב ֶאת חֲ ָמ ִּתי ֵמ ַעל ְבנֵי יִּ ְש ָר ֵאל ְב ַקנְ ֹ
יתי ֶאת ְבנֵי יִּ ְש ָר ֵאל ְב ִּקנְ ָא ִּתי:
תו ָכם וְ ל ֹא ִּכ ִּל ִּ
ֶאת ִּקנְ ָא ִּתי ְב ֹ

וזו גם הסיבה שהפריד הקב"ה בין סיפור המעשה בסוף פרשת בלק  ,לבין קבלת השכר
בפרשת פנחס ,כדי שיהיה מספיק זמן לדון בעניין המעשה עצמו ,ורק בפרשה הבאה יבוא
הקב"ה ויפסוק שמעשהו של פנחס – טוב היה.
נקודה מעניינת היא ,שהשבטים האשימו את פנחס בכך שקינא רק לעניין גילוי העריות ולא
לעניין שפיכות דמים ,והנה ,שנים רבות לאחר מכן בא אותו פנחס הוא אליהו הנביא בא
ֹאמר ֵא ִּליָהו לָ ֶהם ִּת ְפשו ֶאת
ומקנא לעניין עבודה זרה בהר הכרמל ,שנאמר (מלכים א יח,ב) וַ י ֶ
יאי ַה ַב ַעל ִּאיש ַאל יִּ ָמלֵ ט ֵמ ֶהם וַ ִּי ְת ְפשום וַ י ֹו ִּר ֵדם ֵא ִּליָהו ֶאל נ ַַחל ִּקיש ֹון וַ ִּי ְש ָח ֵטם ָשם:
נְ ִּב ֵ

עם ישראל כמעט התחייב כליה
חטאו של זימרי בן סלוא היה בגילוי עריות ולא בשפיכות דמים ,אם כן למה כמעט ונגזרה
יתי ֶאת ְבנֵי יִּ ְש ָר ֵאל ְב ִּקנְ ָא ִּתי.
כליה על כל עם ישראל ? שאמר הקב"ה  -וְ ל ֹא ִּכ ִּל ִּ
בהמשך אומרת הגמרא (סנהדרין פב-א) אמר רב נחמן אמר רב ,מאי דכתיב( ,משלי ל,לא) ז ְַרזִּ יר
אלְ קום ִּעמ ֹו( :אומרים המפרשים שבפסוק זה טמן שלמה המלך רמזים
או ָתיִּ ש ו ֶמלֶ ְך ַ
ָמ ְתנַיִּ ם ֹ

למעשה זמרי שהיה דבוק לגמרי בחטאו ,זרזיר= ,242ועל זה ממשיכה הגמרא ואומרת) ארבע
מאות מאות ועשרים וארבע בעילות בעל אותו רשע (זימרי בן סלוא) אותו היום .והמתין לו
פנחס עד שתשש כחו ,והוא אינו יודע שמלך אלקום עמו( .מלך שכל הנקמות שלו)
כל אחד מרים גבה שהוא קורא  !? 242לא יכול להיות ..וברור שמספר זה הינו גוזמא ולא
מציאותי ,ולמה בחרה הגמרא בכל זאת להציג את הדברים כך ? אלא התכוונה הגמרא
ללמד אותנו ,שגם שעות המנוחה שלו ,האוכל ,וכל ההכנות היו לטובת מעשה העבירה ולכן
נחשבו לו כעבירה עצמה.
ולהבדיל ,מכאן ניתן ללמוד גם לצד הטהרה ,כאשר אדם יוצא לעבודתו כדי להתפרנס
בכבוד ,ולגדל את ילדיו בדרך הנכונה ,ובזמנו הפנוי במיוחד בשבתות וחגים הוא לומד תורה,
אז גם כאן מצטרפים כל מעשיו לטובת מעשה המצווה ...לימוד התורה.

בהמשך אומרת הגמרא דבר מזעזע על עוצמת הטומאה שהייתה במקום בגלל
אותו מעשה .אמר רב כהנא :ומושבה בית סאה (דהיינו כוחות הטומאה שעטפו
אות ה היו בגודל בית סאה = שטח שאפשר לזרוע בו תבואה שגודלו  55/55אמה דהיינו
כ 645-מ"ר) תני רב יוסף ,קבר שלה אמה (להראות שקברה בגודל רגיל ,כלומר להראות
כמה אדם רגיל יכול להגדיל ברשעותו את כוחות הטומאה שעוטפים אותו)

אמר רב ששת לא כזבי שמה ,אלא שוילנאי בת צור שמה .ולמה נקרא שמה כזבי ? שכזבה
באביה (שאפילו את אביה שיקרה ,שביקש אותה להיבעל למשה רבינו הגדול שבכולם ,ונבעלה
לזימרי) .דבר אחר ,כזבי ,שאמרה לאביה כוס בי (תשחוט בגללי) עם זה (את העם הזה) .
כעת נבין ,בגלל מעשה זימרי וכוזבי שהיה כל כך דבוק בכוחות הטומאה ,ולכן הגזימה
הגמרא ואמרה ,ארבע מאות מאות ועשרים וארבע בעילות בעל אותו רשע אותו היום .וכן
אמרה לנו הגמרא מהו גודל שטח הטומאה שעטף אותם בגלל אותו מעשה ,כ 646 -מ"ר.
אבל למה בחרה הגמרא דווקא להגזים במספר  474ולא בכל מספר אחר ?
שהמספר  242הוא גימטריה של "משיח בן דוד" ,וזימרי במעשיו הביא כל כך הרבה כוח
טומאה על עם ישראל ,עד שכמעט כיבה אורו של משיח !!!
ולכן כמעט ובאה כליה על עם ישראל ,למרות שהחטא היה "רק" בגילוי עריות.

שכרו של פינחס
יתי
לו ֶאת ְב ִּר ִּ
פנחס זכה לשכר עבור קנאתו שנאמר (במדבר כה) (יב) לָ ֵכן אֱ מֹר ִּהנְ נִּ י נ ֵֹתן ֹ
עולָ ם ַת ַחת אֲ ֶשר ִּקנֵא לֵ אל ָֹהיו וַ יְ ַכ ֵפר ַעל
עו ַאחֲ ָריו ְב ִּרית ְכהֻּ נַת ֹ
לום( :יג) וְ ָהיְ ָתה ל ֹו ולְ זַ ְר ֹ
ָש ֹ
ְבנֵי יִּ ְש ָר ֵאל :ומה בדיוק היה שכרו של פינחס ?

הרב ברוך רוזנבלום מביא בשם הספר מי זהב ,אומר שפנחס זכה לשלוש מתנות כנגד שמנע
במעשה השיטים שלוש עבירות ,גילוי עריות ,עבודה זרה ושפיכות דמים שרצה הקב"ה
לכלות את ישראל.
כנגד גילוי ערויות :זכה לקדושת הכהונה ,שאמר רבי יהודה בן פזי ,מי שגודר עצמו מן
הערווה נקרא קדוש .ואם נשאל והלא בן אלעזר הוא וכבר כהן הוא ? אלא ,רק לאחר
שנמשחו אהרון ובניו לכהנים משלב זה החלה הכהונה לעבור בתוך הייחוס המשפחתי
לילדים שיוולדו מכאן ואילך ,ואילו פנחס היה ילד קטן ולכן הוא "נפל בין הכיסאות" דהיינו
כאשר נולד עדיין לא נמשח אהרון ובניו ,וכאשר נמשחו הוא כבר נולד ומדובר רק במי
שיוולד מכאן ואילך ,לכן זכה להיות כהן רק בזכות מעשה הקנאה שלו ,ולא בגלל היוחסין.
כנגד עבודה זרה :זכה פנחס לכהונת עולם שמצאצאיו יעמדו כוהנים גדולים ,אומר
האבן עזרא (רבי אברהם בן מאיר אבן עזרא) שזכה פנחס שבמשכן שילה ובבית ראשון שהיה
בנוי  201שנה ,כיהנו סה"כ  01כוהנים גדולים וכולם צאצאיו של פנחס .ובבית שני שהיה
 241שנה ,כיהנו  11כוהנים גדולים מזרעו מתוך .011
הגמרא (מסכת יומא ט/א)

אמר רבה בר בר חנה א''ר יוחנן מאי דכתיב

(מה פירוש הפסוק)

(משלי י,כז) יִּ ְר ַאת ה' ת ֹו ִּסיף י ִָּמים ו ְש ֹנות ְר ָש ִּעים ִּת ְקצ ְֹרנָ ה( :ועונה) יִּ ְר ַאת ה' ת ֹו ִּסיף י ִָּמים ,זה
מקדש ראשון שעמד ארבע מאות ועשר שנים ,ולא שמשו בו אלא י''ח כהנים גדולים ,ו ְש ֹנות
ְר ָש ִּעים ִּת ְקצ ְֹרנָ ה זה מקדש שני שעמד ד' מאות ועשרים שנה ,ושמשו בו יותר משלש מאות
כהנים ,צא מהם ,מ' שנה ששימש שמעון הצדיק ,ושמונים ששימש יוחנן כהן גדול ,עשר
ששימש ישמעאל בן פאבי ,ואמרי לה י''א ששמש ר' אלעזר בן חרסום ,מכאן ואילך צא
וחשוב ,כל אחד ואחד לא הוציא שנתו !!! (רוב הכהנים של בית שני לא כיהנו אפילו שנה
אחת ,כי זה היה בתקופת כל התככים הפנימיים שהיו בימי הרומאים)

כנגד שפיכות דמים :זכה לחיי נצח ,שהרי פנחס זה אליהו הנביא זכור לטוב.

חשיבות עצם המעשה
ישנם אנשים שלצערנו במרוצת השנים שחולפות "שוכחים" מהקב"ה ורק לאחר שהם
נלחצים לפינה ,רק בשעת צרה ,הם נזכרים בקב"ה וזועקים אליו מתוך כאב לעזרה.
ויש שמגדילים לעשות והולכים לביהכנ"ס או לאיזה כולל ,תורמים סכום של כסף,
ומבקשים תתפללו עלי ...תיתן לי משברך להצלחה ,לרפואה...ומה אתה עושה בעניין ?
שואל המגיד מדובנא (רבי יעקב קראנץ) פנחס קינא פעם אחת לקב"ה וזכה לחיי נצח,
ולמה משה רבינו שכל חייו רק מתפלל ומציל את עם ישראל ,מבקש עליהם רחמים לא זכה
לחיי נצח ?
ועונה על כך ,שמשה רבינו לכאורה "רק התפלל" ובתפילתו הציל את עם ישראל ,אבל
תפילתו של משה לא עצרה לחלוטין את הגזירה ,שהרי במעשה העגל נאמר (שמות לב – כי

תשא) (לד) וְ ַע ָתה לֵ ְך נְ ֵחה ֶאת ָה ָעם ֶאל אֲ ֶשר ִּד ַב ְר ִּתי לָ ְך ִּהנֵה ַמ ְל ָא ִּכי יֵלֵ ְך ְלפנ ָ
ֶיך ו ְב ֹיום
ָ
אתם( :לה) וַ ִּיגֹף ה' ֶאת ָה ָעם ַעל אֲ ֶשר ָעשו ֶאת ָה ֵעגֶל אֲ ֶשר ָע ָשה
יהם ַח ָט ָ
ָפ ְק ִּדי ו ָפ ַק ְד ִּתי עֲ לֵ ֶ
ַאהֲ רֹן :ובחטא המרגלים נאמר (במדבר יב – שלח לך) (כח) אֱ מֹר אֲ לֵ ֶהם ַחי ָאנִּ י נְ ֻּאם ה' ִּאם לֹא
יכם ְל ָכל
יכם וְ ָכל ְפ ֻּק ֵד ֶ
ַכאֲ ֶשר ִּד ַב ְר ֶתם ְב ָאזְ נָ י ֵכן ֶאעֱ ֶשה לָ ֶכם( :כט) ַב ִּמ ְד ָבר ַהזֶה יִּ ְפלו ִּפגְ ֵר ֶ
ִּמ ְס ַפ ְר ֶכם ִּמ ֶבן ֶע ְש ִּרים ָשנָ ה וָ ָמ ְעלָ ה אֲ ֶשר הֲ לִּ ינ ֶֹתם ָעלָ י:

ואילו על חטא השיטים ,לא נאמר כלום ,וזכה פנחס לבטל לגמרי את חטא השיטים.
אומר המגיד מדובנא (רבי יעקב קראנץ) מכאן תלמד שמעלת התפילה הינה גדולה מאוד,
אולם מי שמוסר את נפשו בפועל לקידוש השם שכרו גדול יותר.
מכאן עלינו להבין איך בשמיים יסתכלו ויבחינו בין אדם שהתפלל כל ימיו גם כאשר הוא
בריא" ,רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונוושעה "..והנה כעת כאשר הוא חולה ,הוא פונה לקב"ה
ומבקש בריאות וישועה לאותה מחלה.
לעומת אדם אחר ששנים אינו מתפלל ,ופתאום ביום בהיר ,רק לאחר שתקפה אותו הצרה
ואין מזור הוא נזכר שיש למי לפנות וזועק לה' ,בבקשה תציל אותי – א ב א.
או שמבקש מאחרים שיתפללו עליו...
לכן גם אדם שברוב ימיו לא בדיוק היה מחובר לקב"ה ,וח"ו באה עליו צרה כלשהיא עליו
להבין מס' דברים[ :א] הצרה שבאה עליך היא בגלל מעשיך ,ואינה עונש אלא זיכוך וחיטוי
לנשמתך ,וחלק מזה בא לקרב אותך לבורא עולם[ .ב] ואל יתייאש אדם ממצבו ויפנה לבורא
עולם ,גם אם לא "שמר אתו על קשר" בשנים האחרונות ,בסופו של דבר הקב"ה הוא אבא
של כולנו ,וכל אבא שמח לשמוע את בנו מדבר אליו[ .ג] מצד שני "אל תבנה על אחרים" אל
תצפה שאחרים יתפללו בשבילך כי תרמת להם ואתה תמשיך בשלך ,זה לא תופס !!! אתה
בעצמך צריך להתפלל ולבקש ישירות מהקב"ה .אבל ,רק תפילה גם לא תעזור באופן מלא,
אלא עליך לעשות מעשה – לתקן את מעשיך !!!
ומהו המעשה שקיבלת על עצמך ? האם אתה מבין שטעית ולכן אבא העניש אותך? האם
אתה באמת מתכוון לחזור לבית של אבא ,או רק "מתקשר" לאבא שיפקיד לך מרחוק...

וְ לֹא הַ ִּּמ ְד ָר ׁש הוּא הָ ִּע ָּקר ,אֶ ּלָא

שה( .מסכת אבות ,פרק א ,משנה י"ז)
הַ ּ ַמ ֲע ֶ

