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  זמרי וכזבינשמות גלגולי   –  פנחספרשת 
ן ָסלּוא ה מתארת את המעשה של התור י שנאמר " כפי ָכְזִבי ַבת צּורוְ ִזְמִרי בֶּ ה ִאיׁש ִמְבנֵּ ב ֶאל ֶאָחיו ֶאת ַהִמְדָיִנית ְוִהנֵּ ל ָבא ַוַיְקרֵּ ִיְשָראֵּ

ד: ָמה ֹבִכים ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ ל ְוהֵּ י ִיְשָראֵּ י ָכל ֲעַדת ְבנֵּ ינֵּ י ֹמֶׁשה ּוְלעֵּ ינֵּ ָדה ַוִיַקח ֹרַמח  ְלעֵּ ן ַוָיָקם ִמּתֹוְך ָהעֵּ ַוַיְרא ִפיְנָחס ֶבן ֶאְלָעָזר ֶבן ַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ
ל ְוֶאת ָהִאָשה ֶאל ֳקָבָתּה ַוּתֵּ  ְבָידֹו: ת ִאיׁש ִיְשָראֵּ יֶהם אֵּ ָבה ַוִיְדֹקר ֶאת ְׁשנֵּ ל ֶאל ַהקֻּ ַעל ַוָיבֹא ַאַחר ִאיׁש ִיְשָראֵּ ָפה מֵּ ל:ָעַצר ַהַמגֵּ י ִיְשָראֵּ ַוִיְהיּו  ְבנֵּ

ר ָפה ַאְרָבָעה ְוֶעְשִרים ָאֶלף: ַוְיַדבֵּ ִתים ַבַמגֵּ אֹמר:ה' ֶאל ֹמׁשֶ  ַהמֵּ ל ְבַקְנאֹו  ה לֵּ י ִיְשָראֵּ ַעל ְבנֵּ ִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי מֵּ ן הֵּ ִפיְנָחס ֶבן ֶאְלָעָזר ֶבן ַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ
ל ְבִקְנָאִתי: י ִיְשָראֵּ ן לֹו ֶאת ְבִריִתי ָׁשל ֶאת ִקְנָאִתי ְבתֹוָכם ְולֹא ִכִליִתי ֶאת ְבנֵּ ן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנתֵּ ַנת עֹוָלם ם: ְוָהְיָתה ֹוָלכֵּ לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְבִרית ְכהֻּ

ל: י ִיְשָראֵּ ר ַעל ְבנֵּ אֹלָהיו ַוְיַכפֵּ א לֵּ ן ָסלּוא  ַּתַחת ֲאֶׁשר ִקנֵּ ת ַהִמְדָיִנית ִזְמִרי בֶּ ָכה אֶּ ר הֻּ ה ֲאשֶּ כֶּ ל ַהמֻּ ם ִאיש ִיְשָראֵׁ ית ָאב ְושֵׁ ְנִשיא בֵּ
ם ָהִאָשה ַהמֻּ  ַלִשְמֹעִני: ית ָאב ְבִמְדָין הּוארֹאׁש אֻּ  ָכה ַהִמְדָיִנית ָכְזִבי ַבת צּורְושֵׁ  .טו( –)במדבר כה, ו " מֹות בֵּ

 ?ִמְדָיִניתגויה כזבי בת צור שהיתה ת עם הפקרּומעשה כזה להבין, איך יתכן שזמרי בן סלוא שהיה נשיא שבט שמעון יעשה ויש 

 של שכם בן חמורהזוהמא  מתוךו דינהשמעון ושל  םזמרי היה בנ

ָאה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב " שנאמר יצאה לראות בבנות הארץ ואז תפס אותה שכם בן חמור ועינה אותהדינה בת לאה  א ִדיָנה ַבת לֵּ צֵּ ַוּתֵּ
שכם ביקש להינשא . ב( –)בראשית לד, א " ַוִיְׁשַכב ֹאָתּה ַוְיַעֶנהָ ַוַיְרא ֹאָתּה ְׁשֶכם ֶבן ֲחמֹור ַהִחִּוי ְנִשיא ָהָאֶרץ ַוִיַקח ֹאָתּה  ִלְראֹות ִבְבנֹות ָהָאֶרץ:

על ידי  יסירו את הערלה מעליהםשכל בנותיהם יתחתנו עם שכם ותושבי עירו בתנאי שאנשי העיר  הסכימו של דינה האחיםו ,לדינה
יֶהם לֹא נּוַכל ַלֲעשֹות ַהָדָבר שנאמר " ברית מילה שיעשו נּו ְלִאיׁש ֲאֶׁשר לֹו ָעְרָלה ִכי ֶחְרָפה ִהוא ָלנּוַויֹאְמרּו ֲאלֵּ ת ֶאת ֲאֹחתֵּ ַאְך : ַהֶזה ָלתֵּ

אֹות ָלֶכם ִאם ִּתְהיּו ָכֹמנּו ְלִהֹמל ָלֶכם ָכל ָזָכר יֶכם ִנַקח ָלנּו ְוָיַׁשְבנּו ִאְּתֶכם ְוָהִיינּו ְלַעם: ְבזֹאת נֵּ ינּו ָלֶכם ְוֶאת ְבֹנתֵּ )במדבר לד,  "ֶאָחד ְוָנַתנּו ֶאת ְבֹנתֵּ

 .(זט – יד

שמעון ולוי אחי דינה באו ביום השלישי בהיותם כואבים והרגו את כל יושבי אז ו .את עצמם מלּוו הללו הסכימו לתנאים אנשי העיר
י ַׁשַער ִעירֹו ַוִיֹמלּו ָכל ָזָכר ָכלשנאמר " העיר י ַׁשַער ִעירֹו: ַוִיְׁשְמעּו ֶאל ֲחמֹור ְוֶאל ְׁשֶכם ְבנֹו ָכל ֹיְצאֵּ ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִליִׁשי ִבְהיֹוָתם ֹכֲאִבים  ֹיְצאֵּ

י ִדיָנה ִאיׁש ַחְרבֹו ַוָיֹבאּו ַעל ָהִעיר ֶבַטח ַוַיַהְרגּו ָכל  ִוי ֲאחֵּ י ַיֲעֹקב ִׁשְמעֹון ְולֵּ י ְבנֵּ ֶרב ַוִיְקחּו ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת ְׁשֶכם ְבנֹו ָהְרגּו ְלִפי חָ  ָזָכר:ַוִיְקחּו ְׁשנֵּ
אּו ית ְׁשֶכם ַויֵּצֵּ  .מאמר אם כל חי להרמ"ע מפאנו חלק א סימן ג אות כט(''יד יהודה' על ) המתים בעיר היו עשרים וארבע אלףכל סך . כו( –)בראשית לד, כד " ֶאת ִדיָנה ִמבֵּ

ב ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב " את בניוהוא הוכיח  של השבטים, כאשר נודע הדבר ליעקב אביהםו ִני ְבֹיׁשֵּ ִוי ֲעַכְרֶּתם ֹאִתי ְלַהְבִאיׁשֵּ ֶאל ִׁשְמעֹון ְוֶאל לֵּ
יִתי י ִמְסָפר ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּובֵּ ֶאת ַויֹאְמרּו ַהְכזֹוָנה ַיֲעֶשה ענו לו "הם ועל כך  .ל()בראשית לד, " ָהָאֶרץ ַבְכַנֲעִני ּוַבְפִרִזי ַוֲאִני ְמתֵּ

נּו  .)בראשית לד, לא(" ֲאחֹותֵּ

היתה ל שכם עדיין הטיפה הפסולה שולפי שא לה. שמעון בן יעקב לקח את דינה אחותו ונישלאחר המעשה עם שכם בן חמור, 
ת  שֶּ נמצא כך , זמרי()'קהלת יעקב' ערך ז"מ ד"ה  זמרי הכשרה של שמעון ומזה נולד לה בנהעם הטיפה הצטרפה יא הלכן במעיה של דינה ְמַכְשכֶּ
 ,מדרשי רז"ל ד"ה ואח"כ נשאה שמעון()בראשית ט, כה( )'שער מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל בחלק מאמרי  "ָארּור ְכָנַעןעליו נאמר "ר ששבארץ א 'כנעניה'מגם יצא כי זמרי 

 'מעשה כנען'על שהוא עצמו עשה גם ו (פ, יא 'בראשית רבה')אמו דינה נבעלה לכנעני כי ל בן הכנענית' 'שאּובשם נקרא  מטעם זה זמרי היה
)'שפתי כהן על התורה' פרשת ם' כֶ ְׁש ִמ בגימטריא 'ּו ןהש'זמרי בן סלוא'  שמושל  תיבותב ומקור רמזנו ., 'תרגום יונתן' בראשית מו, י(בשם ר' יוחנן ע"ב סנהדרין דף פבגמ' )

 א לשמעוןר' הכוונה הי, כאשר 'צּו(בשם ר' יוחנן )סנהדרין דף פב ע"ברי שדי' 'שלומיאל בן צּו גם היהשל זמרי שמו אמנם  .וישלח ד"ה ואפשר עוד לתת טעם(
בשנת הארבעים שהיה  המעשה עם כזבי בת צורעד  שנים חי הרבה מאודזמרי  .בחלק מאמרי מדרשי רז"ל ד"ה ואח"כ נשאה שמעון( ')'שער מאמרי רז"ל אביו

 ישראל במדבר.עם לכתם של ל

 נשמת שכם בן חמור התגלגלה בזמרי ונשמת דינה בת יעקב בכזבי

, 'קהלת יעקב' ד"ה כזבי בת צור 'ז'קהלת יעקב' ערך 'כ) התגלגלה בכזבי בת צור בת יעקב א ונשמת דינההתגלגלה בזמרי בן סלּושכם בן חמור נשמתו של 

ם כפי שנרמז בפסוק " (' בשם האר"י ז"ללכן אמור הנני נותן', 'עבודת ישראל' לר' מקוז'ניץ פרשת פנחס ד"ה 'מדרש תלפיות' ענף זמרי ד"ה אמר המאסף ,ערך 'זמ' ד"ה זמרי בשם ילקוט ראובני ְוׁשֵּ
ָכה ֶאת ַהִמְדָיִנית ִזְמִרי ֶבן ָסלּואִאיׁש יִ  ֶכה ֲאֶׁשר הֻּ ל ַהמֻּ  רומזות על גלגולו "הכָ ר הֻּ ׁשֶ ֶכה אֲ מֻּ הַ " המיותרות התיבותשכ, )במדבר כה, יד(" ְשָראֵּ

ם ָהִאָשה הצירוף 'שכם'. וכן גלגולה של דינה נרמז בפסוק "את ות האותיות השניות בכל תיבה יוצר הקודם בתוך שכם בן חמור כי ְוׁשֵּ
ָכה ַהִמְדָיִנית ָכְזִבי ַבת צּור )'עבודת ישראל' לר' מקוז'ניץ פרשת פנחס ד"ה צירוף שמה של 'דינה' את יש " יתְדָינִ ִמ הַ , כאשר בתוך התיבה ")במדבר כה, טו(" ַהמֻּ

ָפה ַבת ְנִשיא ִמְדָיןְוַעל ְדַבר ָכְזִבי " על כזבי נאמרש וכן הוא מה .לכן אמור הנני נותן( ָכה ְביֹום ַהַמגֵּ הכוונה  –" ֲאֹחָתם, ")במדבר כה, יח( "ֲאֹחָתם ַהמֻּ
חלק א סימן ג ד"ה לפי להרמ"ע מפאנו )ביאור 'יואל משה' על 'מאמר אם כל חי'  השבטים נה היתה אחות שלדיכי  מצד גלגול נשמתה ישראל אחותם שלשהיא 

 .שנספחו(

ת כדעת ץ בעריֹולא היה חלילה פרּושני לנשיאים. הוא הר המדבר בימי משה רבינו ודֹו אנשישב מהמובחריםהיה  אזמרי בן סלּו
את גלגולו ואת זמרי ידע שאלא , חיים ויטאל שהובא בסוף ספר 'חסד לאברהם' לר' אברהם אזולאי ד"ה וזה סוד שמעון נוטריקון( )ביאור מאמר של ר' הפתאים בני הכסילים

 )'מזבח אליהו' והיה סבור בטעות כי היא מותרת לו לפי שהיא דינה ועליה הוא מל את עצמו בגלגול קודם ת צור,גלגול נשמתה של כזבי ב

לקהל ה' ואילו  הוא שייך, התהפך הדברשעתה  ראהזמרי . וכבר נדבקה נפשו בדינה בת יעקב מדרש קרח ד"ה ילקוט פ' ויחי בסודם( 'שבט מוסר' למחבר
של תאוותו כך ש, מצוה לה ד"ה וכל זה היינו(על טעמי המצוות )'נחלת בנימן' דבק בה ולהחזירה אל מקומה היכזבי שהיא דינה יצאה לקהל גוים, לכן רצה ל

 .)'יואל משה' על 'מאמר אם כל חי' להרמ"ע מפאנו חלק א סימן ד ד"ה לפי שנספחו עליהם( שכם ודינהאצל  ם הקודםלכזבי נבעה מקרבת הנשמות שלהם בגלגול זמרי

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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כפי  ,אדםכל והיה יודע בחכמת הפרצוף מהו מחצב נשמתו של  ה רבינו אשר כל סוד לא נעלם ממנולכן זמרי הביא את כזבי לפני מש
"זו  זמרי אז שאל אותו. )'נחלת בנימן' מצוה לה ד"ה וכל זה היינו( משה רבינונשמת שהיה יודע שנים רבות אחר כך גם האר"י ז"ל שהיה ניצוץ מ

ושאל דווקא על 'זו' ולא על סתם מדינית, כי כוונתו שיפסוק לו משה  כ, כד, ו'מדרש תנחומא' פרשת בלק אות כ( 'במדבר רבה')ראה  ?"אסורהאו  מותרת
)'נחלת בנימן' מצוה לה ד"ה וכל זה אסורה לו ודאי ו גויה היאשאם יפסוק לפי המציאות כעת הרי שהרי , לו הגלגול שהיא מותרתתורת רבינו לפי 

, כ, כד 'במדבר רבה')ראה  לפני משה רבינו ' ובאבלוריתה'זמרי תפס את כזבי דווקא ב טעם זהמ. (ענף זמרי ד"ה אמר המאסףלמחבר 'שבט מוסר' , 'מדרש תלפיות' היינו

)'מדרש תלפיות'  רש הראשכמו שהבלורית היא בשֹו תופס את הדברים בשורשם בתורת הגלגול, כי רצה לרמוז שהוא (ו'מדרש תנחומא' פרשת בלק אות כ

 .ענף זמרי ד"ה אמר המאסף(

את צפורה  משה בעצמו לקחומובן מדוע  'תורת הגלגול'רבינו, שאם יאמר שזו מותרת לו אזי סימן שהוא מאמין באמר למשה זמרי 
'שבט מוסר' מדרש קרח ד"ה ילקוט  למחבר)'מזבח אליהו' ראה את השורש מעיקרו  לפי ,)'מדרש תלפיות' ענף זמרי ד"ה אמר המאסף( היתה בת כומרהיא לאשה על אף ש

, 'מזבח אליהו' מדרש קרח ד"ה )'נחלת בנימן' מצוה לה ד"ה וכל זה היינושל הבל שהוא גלגול נשמתו של משה  ובת זוגתו שהיא היתה גלגול תאומתו פ' ויחי בסודם(

 פ' ויחי בסודם( )'מזבח אליהו' מדרש קרח ד"ה ילקוטזבי בכ חפץ זמרי לקח בת כומר לעשות את רצונו כך גם הוא משה רבינו וכשם שהוא .ילקוט פ' ויחי בסודם(
אסורה  שכזבי יאמר משה רבינואם אך  .ענף זמרי ד"ה אמר המאסף( 'שבט מוסר' למחבר )'מדרש תלפיות', לפי שהיא בת זוגו מגלגול קודם לואותה  לקחת

 .תלפיות' ענף זמרי ד"ה אמר המאסף()'מדרש  ?!לעבודה זרה כומרשהיה )'נחלת בנימן' מצוה לה ד"ה וכל זה היינו(  יתרו של להינשא לבת לוהתיר  אז מילו, 

 עמואז נולדה אשר  בהיותו גלגול הבל תאומתוהיתה היא לפי ש ,מכזבי נהשֹויתרו של  ובתצפורה אשתו שמשה רבינו עליו השלום ידע 
על פי דיבורו  עתה לקחה לו לאׁשה גםו 'שבט מוסר' מדרש קרח ד"ה ילקוט פ' ויחי בסודם( למחבר)'מדרש תלפיות' ענף זמרי ד"ה אמר המאסף, 'מזבח אליהו'  וניתנה לו בהיתר

בהיותו גלגול  לקחתהלכתחילה  לזמרי בן סלואהרי מי התיר ש ,דינה מה שאין כן סוף פרשת מטות ד"ה מדרש רבה( לר' שמשון נחמני )'זרע שמשון' של ה'
ולעּנֹות אותה אז כדרכה ושלא כדרכה ובעל כרחה 'שבט מוסר' מדרש קרח ד"ה ילקוט פ' ויחי בסודם(  למחבר)'מדרש תלפיות' ענף זמרי ד"ה אמר המאסף, 'מזבח אליהו'  שכם

מכל מקום משה רבינו אבל . ויחי בסודם()'מזבח אליהו' מדרש קרח ד"ה ילקוט פ'  מחזר אחריה?!הוא  בגלגול זמרישכעת  )'מדרש תלפיות' ענף זמרי ד"ה העולה מזה(
)'מדרש תלפיות' ענף זמרי ד"ה אמר ת שפתים שעשה זאת לכבוד עצמו לזּו על מנת למנוע, להרוג את זמרי בן סלוא ולא הוא פגע בונחס ילפ הניח

 .נשמת משה רבינו'( י'גלגול –תאומתו של משה רבינו בגלגול קודם ראה מאמרינו לפרשת וארא  )להרחבה על המאסף(

 שכםב ו הקודםגלגולבדינה כאשר היה בק ק בכזבי כשם שהוא חשוחש 'מזבח אליהו' מדרש קרח ד"ה ילקוט פ' ויחי בסודם() טעה בשיקול דעתו זמרי
כוח הזוהמא שהיתה גם . 'ונראה לי' בשם האר"י ז"ל()'פלח הרימון' לר' בצלאל הדרשן אופן ארבעה עשר ד"ה  מחמת כן כעת התאווה לההוא ו )'קהלת יעקב' ערך ז"מ ד"ה זמרי(
)'שער מאמרי רשב"י' להאר"י ז"ל דף ח ע"ב ד"ה גם זה הוא הענין, 'ספר הגלגולים' ליקוטים דף לז ע"ב סוף ד"ה הנה נודע, דבק בכזבי לה לזמרי גרם עצמו בדינה משכם בן חמור

שעשה  אמנם המעשה עצמו .ולאי ד"ה וזה סוד שמעון נוטריקוןאור מאמר של רבינו חיים ויטאל זצ"ל שהובא בסוף ספר 'חסד לאברהם' לר' אברהם אזבי ,'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק נ ד"ה וירא אליו ה'

שהרי הוא בא מכוח אותה  ('מעשה דינה בת יעקב' –וישלח  נידה' שהיה בה מגלגול נשמתה הקודם, להרחבה בזה ראה מאמרינו לפרשתטומאת מ' אותהטיהר של דינה ו שכם בדינה היה לטובתה
)'קהלת יעקב' ערך כ"ז ד"ה כזבי בת  הקודם ועמה בגלגול כשם שקלקל כעת עמה וקלקל, )ביאור 'יואל משה' על 'מאמר אם כל חי' חלק א סימן ג ד"ה לפי שנספחו( הזוהמא

 .צור(

לפרסם את הסוד הנסתר כי רצה על ידי כן  )ראה גמ' סנהדרין דף פב ע"ב( זמרי בעל את כזבי ארבע מאות עשרים וארבע בעילות באותו היום
כאשר עולה גמטריא של התיבות 'שכם' ו'דינה' ש של הבעילות שיתנו ליבם למספר הזה על ידיוזה  ,שהוא גלגול שכם והיא גלגול דינה

 הםכנגד חמשת התנאים שהתנו בני יעקב על מנת להתחתן עמו כאשר הוא היה בגלגול שכם בן חמור. ואלו  חמש הם כוללות עוד
ינּו ָלֶכם" )בראשית לד, טו(" ְלִהֹמל ָלֶכם ָכל ָזָכרהתנאים: " יֶכם ִנַקח ָלנּו" )בראשית לד, טז(" ְוָנַתנּו ֶאת ְבֹנתֵּ "  ִאְּתֶכםְוָיַׁשְבנּו" )בראשית לד, טז(" ְוֶאת ְבֹנתֵּ
 את דינהמל את עצמו ולקח  ,תנאים הללוהסכים להוא  . וכשהוא היה בגלגול שכם בן חמור)בראשית לד, טז(" ְוָהִיינּו ְלַעם ֶאָחד" )בראשית לד, טז(

 .ענף זמרי ד"ה העולה מזה()'מדרש תלפיות'  היא שלוהרי ו שהיא גלגול נשמת דינה 'כזבי בת צור'בדין לקח את ש חשב זמרי, עתהגם ועם כן  לאישה.

נּוהשבטים אמרו לאחר הריגת שכם " ת ֲאחֹותֵׁ ה אֶּ בלשון עתיד כדי לרמוז על הסוד הזה שגם לעתיד  והוא )בראשית לד, לא( "ַהְכזֹוָנה ַיֲעשֶּ
'פלח הרימון' אופן עשרים ושלשה ד"ה ונראה לי שהענין, פירוש 'יואל משה' על 'מאמר אם כל חי' חלק א סימן ד  ,)'פלח הרימון' לר' בצלאל הדרשן אופן ארבעה עשר ד"ה 'ונראה לי'תהיה דינה ל'זונה' 

תתגלגל בכזבי, והם דאגו על שדינה ו )'בגדי אהרן' לר' אהרן תאומים פרשת פנחס דף יג ע"א ד"ה ועם זה הענין( על ידי שכם שיתגלגל בזמרי ד"ה לפי שנספחו עליהם(
'פלח הרימון' אופן עשרים ושלשה ד"ה ונראה לי שהענין, פירוש 'יואל משה' על 'מאמר  ,)'פלח הרימון' לר' בצלאל הדרשן אופן ארבעה עשר ד"ה 'ונראה לי' שתהיה באחרית הימיםהקלקלה 

ַחד ְכֹבִדי ִכי ְבַאָפם ָהְרגּו ִאיׁש  ְבֹסָדם ַאל ָּתבֹא. וכן אמר יעקב אבינו על שמעון ולוי "אם כל חי' חלק א סימן ד ד"ה לפי שנספחו עליהם( ַנְפִׁשי ִבְקָהָלם ַאל ּתֵּ
ל ּוִבְרֹצָנם ִעְקרּו ׁשֹור: ם ְבִיְשָראֵּ ם ְבַיֲעֹקב ַוֲאִפיצֵּ זה  –" ְבֹסָדם ַאל ָּתבֹא ַנְפִׁשי, "ז( -)במדבר מט, ו " ָארּור ַאָפם ִכי ָעז ְוֶעְבָרָתם ִכי ָקָׁשָתה ֲאַחְלקֵּ

 שיוצא" זעָ  יכִ  םַאפָ  רָארּותיבות "סופי נרמז במור, שעל ידי כן בא זמרי לעולם וזהו שכם בן ח –" ִכי ְבַאָפם ָהְרגּו ִאיׁשרי, "מעשה זמ
 .ד"ה והא דהאומות( )פירוש 'יואל משה' על 'מאמר אם כל חי' חלק א סימן ד ד"ה לפי שנספחו עליהם, 'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר א פרק יד דף לה'זמרי' 

ב ֶאל " שנאמר והלך והרג את שניהםקם מתוך העדה שראה את מעשה זמרי וכזבי, פנחס בן אלעזר  ל ָבא ַוַיְקרֵּ י ִיְשָראֵּ ה ִאיׁש ִמְבנֵּ ְוִהנֵּ
ָמה ֹבִכים ֶפַתח  ל ְוהֵּ י ִיְשָראֵּ י ָכל ֲעַדת ְבנֵּ ינֵּ י ֹמֶׁשה ּוְלעֵּ ינֵּ ד:ֶאָחיו ֶאת ַהִמְדָיִנית ְלעֵּ ן ַוָיָקם ִמּתֹוְך  ֹאֶהל מֹועֵּ ַוַיְרא ִפיְנָחס ֶבן ֶאְלָעָזר ֶבן ַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ

ָדה ַוִיַקח ֹרַמח ְבָידֹו: ל ְוֶאת ָהִאָשה ֶאל ֳקָבָתּה ַוּתֵּ  ָהעֵּ ת ִאיׁש ִיְשָראֵּ יֶהם אֵּ ָבה ַוִיְדֹקר ֶאת ְׁשנֵּ ל ֶאל ַהקֻּ ַעל ָעַצר הַ ַוָיבֹא ַאַחר ִאיׁש ִיְשָראֵּ ָפה מֵּ ַמגֵּ
ל י ִיְשָראֵּ ם " נאמר אחר כךו .ח( –)בראשית כה, ו  "ְבנֵּ ית ָאב ַלִשְמֹעִני: ְוׁשֵּ ָכה ֶאת ַהִמְדָיִנית ִזְמִרי ֶבן ָסלּוא ְנִשיא בֵּ ֶכה ֲאֶׁשר הֻּ ל ַהמֻּ ם ִאיׁש ִיְשָראֵּ ְוׁשֵּ

מ ָכה ַהִמְדָיִנית ָכְזִבי ַבת צּור רֹאׁש אֻּ ית ָאב ְבִמְדָין הּואָהִאָשה ַהמֻּ ה" על זמרי נאמרכאשר , (טו - )במדבר כה, יד" ֹות בֵּ כֶּ ר  ַהמֻּ ָכהֲאשֶּ  לשוןב" הֻּ
ָכהָהִאָשה "על כזבי נאמר אילו ו .שכםופעם אחת בגלגול  זמרינהרג פעמיים, פעם אחת בגלגול שכפולה לפי  לפי פעם אחת, " ַהמֻּ

  .פרשת פנחס דף יג ע"א סוף ד"ה ועם זה הענין(לר' אהרון תאומים דרשן )'בגדי אהרן' אלא רק עתה על ידי פנחס בהיותה דינה  םבגלגול קודנהרגה לא היא ש

 התגלגלו בהרוגי המגיפה בשטיםשכם בן חמור ירו של עהרוגי נשמות 

' פרשת ה)'אגרא דכלישראל בבניהם של שבט שמעון תוך התגלגלו בשנימולו ונהרגו על ידי בני יעקב, כל אותן הנשמות שהיו בעירו של שכם 

נספחו לשבט שערב רב מהאלא , אות זי"ן ד"ה זמרי בן סלוא( לר' מאיר ביקייאם )'גולל אור'היו ממש משבט שמעון הם לא אמנם . וישלח ד"ה ויאמר יעקב אל שמעון(
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'עמק המלך' זוהר פרשת פנחס דף רלו ע"א ד"ה אלא ודאי, ) ונשאו מבנותיהם)'עמק המלך' שער תוהו ובוהו תחילת פרק סט ד"ה 'הנה כדי שנבו'', 'גולל אור' אות זי"ן ד"ה זמרי בן סלוא(  שמעון

)זוהר פרשת פנחס דף רלו ע"א ד"ה  הולידו מהם בניםאז ו התגיירו. שהם עצמם חרלא (, 'גולל אור' אות זי"ן ד"ה זמרי בן סלואשער תוהו ובוהו תחילת פרק סט ד"ה 'הנה כדי שנבו''

)'מגלה עמוקות' שער עולם התוהו תחילת פרק סט ד"ה הנה  עשרים וארבע אלף איש כנגד עשרים וארבע אלף שנהרגו על ידי בני יעקב שהיו במספר אלא ודאי(

 .כדי שנבו'(

כך  – אותה 'זוהמא' שהטיל שכם בן חמור בדינה בת יעקב ושנשארה בזרעו של שמעוןהערב רב נדבק דווקא בשבט שמעון, משום 
גם ילדו לאותם ערב רב מעין מה שילדה דינה בת  ת השבטֹוונׁש )ביאור 'יד יהודה' על מאמר אם כל חי להרמ"ע מפאנו חלק א' סימן ג אות כה( צא מין את מינומש

והיה בכך  .)'מאמר אם כל חי' להרמ"ע מפאנו חלק א סימן ג(שלקחה שמעון את זמרי בן סלוא שהיה מהזוהמא של שכם בן חמור שהיה עמה קודם  יעקב
אמר ש וזה מה .)'מגלה עמוקות' פרשת וישב ד"ה ויחלום יוסף עוד חלום( על לא חמס בכפיהם של שכם בעירעונש לשבט שמעון על הריגת אותם אנשים 

ב ָהָאֶרץ ֲעַכְרֶּתם ֹאִתיקב אבינו לבניו "יע ִני ְבֹיׁשֵּ  אותן הנשמות בי כי עתידים להתערבב 'עכור' שעשיתם אותי, כלומר )במדבר לד, ל(" ְלַהְבִאיׁשֵּ
 .' פרשת וישלח ד"ה ויאמר יעקב אל(ה)'אגרא דכל 'יושבי הארץ'של 

)'עמק המלך' שער התוהו תחילת פרק סט ד"ה הנה כדי  בשטיםהם אלו שזנו עם בנות מואב במעשה זמרי  עשרים וארבע אלף איש משבט שמעון אותם

ףשנאמר " ,ומתו כולם במגיפה' פרשת וישלח ד"ה ויאמר יעקב אל שמעון( ה'אגרא דכלשנבו',  ְשִרים ָאלֶּ ָפה ַאְרָבָעה ְועֶּ ִתים ַבַמגֵׁ אור' אות )'גולל  )במדבר כה, ט( "ַוִיְהיּו ַהמֵׁ

על ידי נהרגו הם כיון ש ,שבט שמעוןתוך דווקא מ ונגזר שימותו. הרמ"ע מפאנו חלק א סימן ג(ל)'מאמר אם כל חי'  כי יד ה' היתה בם זי"ן ד"ה זמרי בן סלוא(
את לא עשו הם שהיות אך . )ביאור 'יד יהודה' על מאמר אם כל חי להרמ"ע מפאנו חלק א' סימן ג אות כט(  נימוליםלאחר שהם היו כבר בזמן שכם שמעון בן יעקב 
)ביאור 'יד יהודה' על מאמר אם כל חי להרמ"ע מפאנו חלק א' סימן ג אות  בשביל דינהרק  נימולואלא  )'בגדי אהרן' פרשת פנחס דף יג ע"א ד"ה ועם זה הענין(לשמה  מצות המילה

ם ְבִני שנאמר "כפי כט(  אֹמר ְשכֶּ ר ֲחמֹור ִאָתם לֵׁ ְשָקה ַנְפשֹוַוְיַדבֵׁ ם ָחָֽ ם כל חי' חלק א סימן ד ד"ה לפי שנספחו )בראשית לד, ח( )פירוש 'יואל משה' על 'מאמר א "ְבִבְתכֶּ

)ביאור 'יד יהודה' על מאמר אם כל חי להרמ"ע  או בנות משבט שמעוןדים מזרעו של שמעון ממש, אלא מהערב רב שנשילּולא נענשו להיות ה לכן, עליהם(

 .מפאנו חלק א' סימן ג אות כט(

י ֹקַרח כו הפסוקים "מטעם זה נסמ תּוּוְבנֵּ י  :לֹא מֵּ על מנת לרמוז כי לא מת משבט שמעון אף אחד,  יב( –)במדבר כו, יא " ְלִמְׁשְפֹחָתם ִׁשְמעֹוןְבנֵּ
מה גם וזה . (, 'עמק המלך' שער התוהו תחילת פרק סט ד"ה הנה כדי שנבו')'מאמר אם כל חי' להרמ"ע מפאנו חלק א סימן כב וכל המתים במגיפה היו מזרעו של הערב רב

ָפה ַאְרָבָעה ְוֶעְשִרים ָאֶלףשנאמר בפסוק " ִתים ַבַמגֵּ ִתים" נאמר אלא' אשר מתו'לא נאמר ש )במדבר כה, ט(" ַוִיְהיּו ַהמֵּ ללמד כי כל מי  ,"ַהמֵּ
ִפיְנָחס ֶבן ֶאְלָעָזר שנאמר " . וכן הוא מהרב שהתערבבו בשבט שמעוןבני הערב אותם הם ו בחייהם 'מתים'שמת היו אנשים שכבר היו 

ל ְבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ְבתֹוָכם ְולֹא ִכִליִתי ֶאת ְבנֵּ  י ִיְשָראֵּ ַעל ְבנֵּ ִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי מֵּ ן הֵּ ל ְבִקְנָאִתיֶבן ַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ ִׁשיב ֶאת , ")במדבר כה, יא(" י ִיְשָראֵּ הֵּ
ל י ִיְשָראֵּ ַעל ְבנֵּ לְולֹא ִכִליִתי אֶ אבל לא מעל הערב רב, " –" ֲחָמִתי מֵּ י ִיְשָראֵּ אלא ודאי וד"ה )זוהר פרשת פנחס דף רלז ע"א ד"ה אבל מהערב רב כלּו  –" ת ְבנֵּ

 .ובגין דאסתמרו(

ית ֲאֹבָתם שמעון "שבט כאשר נמנו מספרי השבטים בתחילת ספר במדבר, נאמר אצל  מטעם זה י ִׁשְמעֹון ּתֹוְלֹדָתם ְלִמְׁשְפֹחָתם ְלבֵּ ִלְבנֵּ
ָדיו א ָצָבאְבִמְסַפר ׁשֵּ  ְפקֻּ ָדיונאמרה התיבה " – )במדבר א, כב( "מֹות ְלגְֻּלְגֹלָתם ָכל ָזָכר ִמֶבן ֶעְשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹכל ֹיצֵּ א מלשון י" שהְפקֻּ

את המניין של שבט  שנבו'(שער עולם התוהו תחילת פרק סט ד"ה הנה כדי לר' נפתלי הירץ בכרך )'עמק המלך'  שאמרה היא זו 'דשהקֹו רוח  'ש ללמדבכדי  ,'חסרון'
 מתוכםנשים או רבים מהערב רב שנש אליהםשנספחו  עלמחמת שהיתה דואגת עליהם  )'מאמר אם כל חי' חלק א סימן ג( 'ן נפשדאבֹו'שמעון ב

)'מאמר אם כל חי' חלק א סימן  ממניינם וארבע אלףלהיחסר עשרים עתידים ו 'עמק המלך' שער עולם התוהו תחילת פרק סט ד"ה הנה כדי שנבו'('מאמר אם כל חי' חלק א סימן ג, )

ָדיולכן תיבה זו של ". ג(  .)'עמק המלך' שער עולם התוהו תחילת פרק סט ד"ה הנה כדי שנבו'(" לא נאמרה אצל אף אחד מהשבטים האחרים שנמנו ְפקֻּ

לפרֹוע את  )'לב אריה' פרשת מקץ אות ז ד"ה ונראה דהנה(, הוא יצטרך עם אנשי העיר של שכם מעשיהם שבעקבות שמעון ולוילבניו אמר  יעקב אבינו
ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל " שנאמר, כפי )'לב אריה' פרשת מקץ אות ז ד"ה ונראה דהנה( מתים כמספר ההרוגים ולתת )'צמח דוד' פרשת וישלח ד"ה וז"ש ויאמר יעקב אל שמעון( החוב

ִוי ֲעַכְרֶּתם ֹאִתי  י ִמְסָפר ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהכּוִני ְוִנְׁשַמְד ִׁשְמעֹון ְוֶאל לֵּ ב ָהָאֶרץ ַבְכַנֲעִני ּוַבְפִרִזי ַוֲאִני ְמתֵּ ִני ְבֹיׁשֵּ יִתיְלַהְבִאיׁשֵּ , )במדבר לד, ל(" ִּתי ֲאִני ּובֵּ
י "  .אנשי העיר שנהרגו מניןאלף כ עשרים וארבעיהיו שהם  ההרוגים משבט שמעון מספרניכר יהיה בעתיד כלומר ש –" ִמְסָפרַוֲאִני ְמתֵּ

על ידי הערב רב ' פרשת וישלח על הפסוק 'ויאמר יעקב אל שמעון'( ה)'אגרא דכל של שכם העירהנשמות של אנשי  ןאותלעתיד לבוא " ָעַלי ֶנֶאְספּווזה כי "
ףהָ "הנקראים  ' פרשת וישלח על ה)'אגרא דכלבמגיפה  אז ליפולהם שעתידים  –" ְוִהכּוִני" ,)'צמח דוד' פרשת וישלח ד"ה וז"ש ויאמר יעקב אל שמעון( )במדבר יא, יד(" אַסְפסֻּ

יִתי ְוִנְשַמְדִתי ֲאִני" מכל מקום ,שמעון ממשמשבט ואף שהם לא  .הפסוק 'ויאמר יעקב אל שמעון'( 'צמח דוד' פרשת וישלח ד"ה )שמעון  בנותמשהם על " ּובֵׁ

 .וז"ש ויאמר יעקב אל שמעון(

 התגלגלה בר' עקיבא ונשמת כזבי באשת טרונוסרופוס הרשענשמת זמרי 

'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק מב ד"ה דאתחזיאת לי' דיוקני', 'ספר הגלגולים' להאר"י ) נשמת זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני התגלגלה בר' עקיבא בן יוסף

נשמתו ְוָשם  ('חסד לאברהם' לר' אברהם אזולאי מעין חמישי נהר כה ד"ה עוד מצאתי כתוב'עמק המלך' שער עולם התוהו תחילת פרק סט ד"ה 'הנה כדי שנבו',   ,ז"ל פרק סז ד"ה 'פנחס דע' ממהרח"ו
בן יוסף' עם אחת  העקיבלכן השם 'זמרי בן סלוא' יוצא בגמטריא השם ' )'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק מב ד"ה דאתחזיאת לי' דיוקני'( של זמרי נתקנה
לגבי כתיבת שם ר' עקיבה עם אות ה' ראה 'שם  ., 'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק מב ד"ה דאתחזיאת לי' דיוקני')'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק סז ד"ה 'פנחס דע' ממהרח"ועשרה אותיותיו 

ל" הדגיש הפסוק ואמר מטעם זה .(אות ה'העם  הרבה פעמים ירושלמי מופיע ר' עקיבא בגמ' ןכן'. וקרא שם'הגדולים' להחיד"א מערכת גדולים י' אות דש ד"ה  ם ִאיש ִיְשָראֵׁ  ְושֵׁ
ת הַ  ָכה אֶּ ר הֻּ ה ֲאשֶּ כֶּ ן ָסלּואַהמֻּ לר'  שמו " אך לעתיד לבוא ישתנהִזְמִרי ֶבן ָסלּואקרא שמו "שעכשיו נ, כלומר (יד)במדבר כה, " ִמְדָיִנית ִזְמִרי בֶּ

 .ה' על התורה פרשת פנחס דף נז ע"ב ד"ה ואפשר שזה היה(-'מתתי)עקיבא בן יוסף 

 )ראה גמ' עבודה זרה דף כ ע"א( ביקשה ללכת ולהכשיל את ר' עקיבא בזנות והיאנשמת כזבי בת צור התגלגלה באשת טרונוסרופוס הרשע, 
, 'יערות דבש' חלק א' דרוש ב ד"ה 'ולכן בני דעה' בשם האר"י ז"ל, 'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר כה ר"ע הי' גלגול זמרי)'קהלת יעקב' ערך 'עק' ד"ה  אה לר' עקיבאולבסוף התגיירה וניש

. (גמ' נדרים דף נ ע"ב ד"ה ומן אשתו . ראה 'בן יהוידע''מראית העין' להחיד"א מסכת עבודה זרה דף כ ד"ה 'ר' עקיבא ראה' מהרמ"ע מפאנו בשם המהר"י סרוק זצ"ל ,ד"ה 'עוד מצאתי כתוב' ממהרח"ו זצ"ל
'עמק המלך' שער עולם התוהו תחילת פרק סט ד"ה ) בהיתרשהציעה כזבי לזמרי באיסור, היא הציעה כעת לר' עקיבא גלגולו  'ַהַמָצִעים' ונמצא כי אותם
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ָכה שנאמר בפסוק "וזה נרמז אצל זמרי וכזבי במה  .'מגלה עמוקות' פרשת פנחס ד"ה פנחס בן אלעזר(, הנה כדי שנבו' ֶכה ֲאֶׁשר הֻּ ל ַהמֻּ ם ִאיׁש ִיְשָראֵּ ֶאת ְוׁשֵּ
)'מגלה אצל ר' עקיבא  )ראה 'אור החיים הקדוש' במדבר כה, יד ד"ה עוד רמז באומרו( להיות קשורה עמולשוב ושמעיד על שהיא עתידה  )במדבר כה, יד( "ַהִמְדָיִנית

 .פנחס ד"ה פנחס בן אלעזר(עמוקות' פרשת 

 כלומר טרם זמנו אכלה פגה'עדיין לא היתה ראויה לו ובזה 'שהיתה בת זוגו, אלא הקדים ולקח את כזבי בת צור שאכן מרי בן סלוא ז
ביאור מאמר  'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק נ' ד"ה וירא אליו ה',הענין,  'שער מאמרי רשב"י' להאר"י ז"ל דף ח' ע"ב ד"ה גם זה הוא ,)'שער מאמרי רז"ל' בחלק מאמרי מדרשי רז"ל ד"ה ואח"כ נשאה שמעון

אז היא התגלגלה באשת ו ,הזמן בימיו של ר' עקיבא הגיעו .(של רבינו חיים ויטאל זצ"ל שהובא בסוף ספר 'חסד לאברהם' לר' אברהם אזולאי ד"ה וזה סוד שמעון נוטריקון
של בגלגולה הקודם  שקלקלהמה את תיקן בה ו חלק א' דרוש ב ד"ה ולכן בני דעה(לר' יהונתן אייבשיץ )'יערות דבש'  לאישה ולקחה ר' עקיבאטרונוסרופוס 

 .(, עפ"י 'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו אות עו ד"ה כזבי)'קהלת יעקב' ערך 'עק' ד"ה ר"ע הי' גלגול זמרי בת צור כזבי

)גמ'  כי היא באה מטיפה סרוחה – ירקובכה.  שחקלכן כאשר ר' עקיבא פגש את אשת טרונוסרופוס הרשע לפני שהתגיירה, הוא ירק 

כי כלומר צחק,  –חק ש. )פירוש 'יואל משה' על 'מאמר אם כל חי' חלק א סימן ד ד"ה לפי שנספחו עליהם( הוא נדבק בעבר בטומאהשעל גם ומסכת עבודה זרה דף כ ע"א( 
)'עמק המלך' שער עולם התוהו תחילת פרק סט ד"ה הנה כדי  שלה הוא יתקן את הפגםשו )גמ' מסכת עבודה זרה דף כ ע"א( ראה שהיא עתידה להתגייר ולהינשא לו

קחֵׁ  ִיָשאשֶּ ' שהוא ראשי תיבותחק' תיבה 'שבנרמז כפי ש (, פירוש 'יואל משה' על 'מאמר אם כל חי' חלק א סימן ד ד"ה לפי שנספחו עליהםשנבו' ָשהְק  לֶּ )'מראית העין'  'דֻּ

)פירוש 'יואל משה' על 'מאמר אם  ועל קלקול )גמ' מסכת עבודה זרה דף כ ע"א( ת בעפרלֹועל היופי שלה שעתיד לבְ  –בכה  .להחיד"א מסכת עבודה זרה דף כ ד"ה 'ר' עקיבא ראה'(

הזה מדחי אל דחי עד הזמן  נשמתו הלכהשעל ו )'מגלה עמוקות' פרשת פנחס ד"ה פנחס בן אלעזר( מעשיו הראשונים עמה עליהם(כל חי' חלק א סימן ד ד"ה לפי שנספחו 
יותה העבור ב' שהוא ראשי תיבות תיבה 'בכה'בנרמז כפי שו ,)'עמק המלך' שער עולם התוהו תחילת פרק סט ד"ה הנה כדי שנבו'( פגם ברית קודש וקןשבו ית

  .)'מראית העין' מסכת עבודה זרה דף כ ד"ה 'ר' עקיבא ראה'( 'זביכ

)'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק מב ד"ה דאתחזיאת לי' ה גם כפרה ותיקון לנשמת זמרי בן סלוא תהי מיתה זוכי מטעם זה ר' עקיבא נענש במיתה קשה 

)עפ"י 'גלגולי נשמות' להרמ"ע  קרהאכן שכפי ו עולם התוהו תחילת פרק סט ד"ה הנה כדי שנבו'( )עפ"י 'עמק המלך' שער שחיכה הרבה שנים לתיקונו אצל ר' עקיבאדיוקני'( 

היה ר' , )'עמודיה שבעה' עמוד רביעי סימן כו ד"ה 'והנה אחר שנודע' בשם האר"י ז"ל( משכם בן חמור רהבמקֹוה נשמת ר' עקיבא תועל מה שהי. מפאנו אות עו ד"ה כזבי(
ר' אביו כנגד 'חמֹו )ראה גמ' פסחים דף מט ע"ב ד"ה תניא אמר( "חמורמי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כ" שהוא היה עם הארץ עקיבא רגיל לומר בזמן

על 'מאמר אם כל חי' להרמ"ע מפאנו , פירוש 'יואל משה' )עפ"י 'לקוטי שושנים' לר' שמשון מאוסטרופולי ד"ה מר כדאית, 'עמודיה שבעה' לר' בצלאל הדרשן עמוד שלישי סימן טז ד"ה ועתה נבין של שכם

זמרי בן סלוא  מצדחלק נשמתו שעל ידי  )'עמודיה שבעה' עמוד שלישי סימן טז ד"ה ועתה נבין למה( עמולו שייכות  יששלרמוז , (ק א סימן ד ד"ה לפי שנספחו עליהםחל
 .א סימן ד ד"ה לפי שנספחו עליהם()פירוש 'יואל משה' על 'מאמר אם כל חי' חלק  בן חמורשכם היה גלגול נשמתו של אשר 

 מגיפה בשטים התגלגלו בעשרים וארבע אלף תלמידי ר' עקיבאה רוגיהנשמות 

 והתגלגלו בעשרים וארבע אלף תלמידי ר' עקיבא חזרו ,על דבר זמרי בשטים נשמותיהם של עשרים וארבע אלף איש שנהרגו במגיפה
נרמז כפי ש בא לתקן את כל הנשמות הללוור' עקיבא  'קהלת יעקב' ערך 'עק' ד"ה ר"ע הי' גלגול זמרי('עמק המלך' שער עולם התוהו תחילת פרק סט ד"ה הנה כדי שנבו', )

 ר' עקיבא תלמידים שתיקןההוא סוד עשרים וארבע אלף ש, גמטריא עשרים וארבעב –" ַדְך, ")תהלים עד, כא(" ַדְך ִנְכָלםַאל ָיֹׁשב בפסוק "
ל:בפסוקים " החוזר בימי ר' עקיבא נרמזומותם  .ז"ל פרק מב ד"ה דאתחזיאת ל' דיוקני'( )'ספר הגלגולים' להאר"י י ִיְשָראֵּ ַעל ְבנֵּ ָפה מֵּ ָעַצר ַהַמגֵּ ִתים  ַוּתֵּ ַוִיְהיּו ַהמֵּ

ָפה ַאְרָבָעה ְוֶעְשִרים ָאֶלף ָפה"שאמר בתחילה , )במדבר כה, ט(" ַבַמגֵּ ָעַצר ַהַמגֵּ ַוִיְהיּו בזמן זמרי, "שחטאו עשרים וארבע אלף המתים כנגד  –" ַוּתֵּ
ָפה ִתים ַבַמגֵּ ה' על התורה פרשת פנחס דף נז ע"ב ד"ה -'מתתיספר ) ר' עקיבא בתלמידיעל העתיד לבוא שימותו שוב פעם אותם עשרים וארבע אלף  –" ַהמֵּ

 .ותעצר המגפה(

, 'קהלת יעקב' ערך 'עק' ד"ה )'עמק המלך' שער עולם התוהו תחילת פרק סט ד"ה הנה כדי שנבו' עצרתלח פסבאותם הימים שבין  שניםמתו בקיצור תלמידי ר' עקיבא 

לפי שהם זכרו את עוון השטים היה חבריהם, שלא נהגו בכבוד והסיבה . יבמות דף סב ע"ב(גמ' ) מפני שלא נהגו כבוד זה לזה (ר"ע הי' גלגול זמרי
'עמק המלך' שער עולם  'מאמר אם כל חי' חלק א סימן כב, ,)'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו אות עו ד"ה כזבי ושלא נטהרו עדיין ממנושבו זנו אותם עשרים וארבע אלף איש 

)'מגלה עמוקות' פרשת פנחס ד"ה  לקו כבוד זה לזההם לא ח –של חבריהם  דם הראשוןמקור מחצבם ויסֹו אתובראותם  ,(התוהו תחילת פרק סט ד"ה הנה כדי

 הואכשר' עקיבא ראה את מקורו ואת מקורם של תלמידיו, באותם הרוגי העיר של שכם והמתים במגיפה בימי זמרי, לכן  .פנחס בן אלעזר(
)'מגלה עמוקות' פרשת קדושים ד"ה ובזוהר  רעהוכדי שינהגו כבוד איש ב כד, ז( 'בראשית רבה'ראה ) "בתורה גדול כלל זה כמוך לרעך ואהבת"הוכיחם ואמר 

 .דרש(

 לר' עקיבא שהיה גלגול נשמתו של זמרי גםזמרי בן סלוא, כך כנגדם מתו מעשה כשם שנהרגו עשרים וארבע אלף איש מישראל על ידי 
מיתתם  היתהזו ו (, 'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר כה ד"ה 'עוד מצאתי' ממהרח"ו זצ"ל)'ספר הגלגולים' ממהרח"ו פרק סז ד"ה פנחס דעעשרים וארבע אלף תלמידים 

 ידי שמעון בעיר של שכםהראשונה בעל מיתתם  שנוספה )'מגלה עמוקות' פרשת פנחס ד"ה פנחס בן אלעזר, 'מגלה עמוקות' פרשת קדושים ד"ה ובזוהר דרש( השלישית
י וגם לזה רמז יעקב אבינו לשמעון ולוי כאשר אמר להם " .)עפ"י 'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו אות עו ד"ה כזבי( כלומר  )במדבר לד, ל(" ִמְסָפרַוֲאִני ְמתֵּ

)'עמודיה שבעה' עמוד שלישי את הימים בן פסח לעצרת  סופריםעם ישראל בתקופה שבה  ,הרוגי שכם מספרדי ר' עקיבא כשעתידים למות תלמי

)פירוש 'יואל משה' על 'מאמר אם כל חי' חלק א סימן ד  אותן הנשמות לגמרינטהרו מעשה זה כבר  אחריוכפי שאכן היה. ו (ולכך אמר ואני ואם תמצא וד"ה ד"ה סימן טז

 ה' יראנו נפלאות מתורתו, אמן. .ד"ה לפי שנספחו עליהם(

 העלון גם לעילוי נשמת: 

מאיר בן משה ז"ל, 

יונה בן שמואל ז"ל, 

ברטה בתיה בת 

מאיר ז"ל, חיים בן 

לייב ז"ל, מרים בת 

 שמואל ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לעילוי 
 נשמת:

אליהו בן 

 ז"ל ג'נֵּט

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 "לז אשת דוד

 נ. צ. ב. ה.ת. 
 

 להצלחת:

יהודית בת ורדה 

 רוזיטה 

 וכל משפחתה
 

העלון גם לרפואתו 

 השלימה של

אברהם יוסף בן 

א חדוה יידֵּ  הי"ו ְפרֵּ

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

יצחק בן רבקה 
 ז"ל

הרב יצחק 

שלמה בן שרה 
 זצ"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"ל אהרן בן עזיזה

ָאְרֶלט ָעְלָיה בת 
 פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 העלון גם לרפואת

ציונה שושנה בת 

מּון  הי"ו חנה בֵּ

 אליהו בן גֹוְבָהר
 הי"ו

שה' ברחמיו ישלח 

 להם רפואה שלימה
 

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי 
. וכן ניתן לשלוח 052-7675933נשמת בטל' 

במייל   ולקבל את העלוןהערות/הארות 

tora.haim@gmail.com 
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ן בת  ַנַנה ַמְדלֶּ מֶּ
 ז"ל מנטה

 לבית משפחת מימון
 ת. נ. צ. ב. ה.
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