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 פינחס

ב  .1 יֹוד ְזִעיָרא' ִּפיְנָחס'ַּמּדוַע ִנְכּתַ  ?ּבְ

ִצּבּור ָהָרָחבָּאְזַנִים ַלתֹוָרהָה ְנָחס לֹא ָהָיה ִאיׁש ָידּוַע ּבַ ּפִ ֵרׁש ׁשֶ ַעם ַאַחת . ּ ּפֵ ר ַרק ּפַ מֹו ֻמְזכָּ ׁשְ
ה זֹו יֹו. קֶֹדם ְלָפָרׁשָ תּוב ּבְ מֹו כָּ ׁשּוט ד ְזִעיָרא ְל"ָלֵכן ׁשְ יְנָחס ָהָיה ְיהּוִדי ּפָ ּפִ = יֹוד (ַּרֵמז ָלנּו ׁשֶ

ה ). ְיהּוִדי ל ֹמׁשֶ ָוָאה ְלַמֲעָמָדם ׁשֶ ַהׁשְ דֹול ּבְ ָמה ְוַכָמה יֹוֵתר ּגָ י כַּ לֹו ָהָיה ּפִ ה ׁשֶ ּּוְלִפיָכך ַהַמֲעׂשֶ ּ ּּ ְ

  .ְוַאֲהרֹן

ת ַוִיְקָרא ָמ ָפָרׁשַ ם ּבְ ה: "ְּכִלי ָיָקרַתב ַהָכְו ,ָצאנּו אֹות ְזִעיָראּּגַ ל ַוִיְקָרא ְקַטּנָ ִאלּו ֶנֱאַמר , ָּאֶלף ׁשֶ ּכְּ
ַּוִיָקר' ָבר. 'ּ ל ּדָ ְלָעם, ְוַטֲעמֹו ׁשֶ ה ֶאל ְנבּוַאת ּבִ וֹות ְנבּוַאת מֹׁשֶ תּוב ". ְלַהׁשְ ְלָעם כָּ ַּוִיָקר 'ֵאֶצל ּבִ ּ

ְלָעם ַּוִיָקר ה' ְוֵכן )ד, במדבר כג(' ֱאלִֹקים ֶאל ּבִ ְלָעם' ּ אן ְמַלֶמֶדת אֹוָתנּו . )טז, במדבר כג(' ֶאל ּבִ ּכָּ
ְלָעם ה ִמּבִ דֹול יֹוֵתר ָהָיה ֹמׁשֶ ָמה ּגָ ַּהתֹוָרה כַּ תּוב . "ּ כָּ מֹו ׁשֶ ָרֵאל 'כְּ ִיׂשְ ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ

ה מֹׁשֶ רּוׁש נֹוָסף הּוא". )י, דברים לד(' כְּ ה ִלְכֹת, ּפֵ רּוך הּוא ָאַמר ְלמֹׁשֶ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ְ ה ', ַּוִיְקָרא'ב ּ ּוֹמׁשֶ
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ה ַה אן ִנְכְתָבה ָאֶל ַמּדּוַעין'ח ִמוֹולֹוִז"ְגַרַמְקׁשֶ ָקָרא לֹו ְלִסיַני , ף ְזִעיָרא"ּ ַרק כָּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְּולֹא ֵכן ּבְ
ֶנה ה, ּוְמָפֵרׁש? ְוֶאל ַהּסְ ל מֹׁשֶ ָאה ִלְרמֹז ַעל ַעְנְוָתנּותֹו ׁשֶ ָהָאֶלף ַהְזִעיָרא ּבָ ֵני ; ּׁשֶ ׁשְ ֲאָבל ּבִ

ה ם ְלמֹׁשֶ ֵ ֶהם ָקָרא ַהּשׁ ַּהִמְקִרים ַהקֹוְדִמים ּבָ ל לֹא , ּ דֹוָלה ׁשֶ ַעְנְוָתנּותֹו ַהּגְ יר ּבְ ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַהכִּ
ה ן ָאְמרּו ֲחַז, מֹׁשֶ כֵּ ִכיָנתֹו ֶאָלא ַעל ָחָכם"ֵאין ַהָקּבָ"ל "ׁשֶ ֶרה ׁשְ ּבֹור, ּה ַמׁשְ יר ְוָעָנו, ּגִ ַמּדּוַע ". ָעׁשִ

יר ִלְפֵני ֶהָעָנו ּבֹור ְוָעׁשִ ָאָדם? הֹוִסיפּו ּגִ ל עֹוד ׁשֶ ן כָּ כֵּ ירׁשֶ ּבֹור ְוָעׁשִ הּוא ,  לֹא ּגִ ֵאין ׁשּום ְרָאָיה ׁשֶ
מֹו ָעָנו. ָעָנו יר ְוִהְתַנֵהג כְּ ּבֹור ְוָעׁשִ רּוָרה ַעל ַעְנְוָתנּותֹו, ְַאך ִאם הּוא ָהָיה ּגִ   ".ֲהֵרי זֹו הֹוָכָחה ּבְ

ְנָחס ל ּפִ בּוָרתֹו ׁשֶ אן ּגְ א, ִּהיא ַהְמִעיָדה ַעל ַעְנְוָתנּותֹו, ַאף כָּ מֹו ִעם אֹות ּוִמכָּ ן ִלְכִתיַבת ׁשְ
  .ְזִעיָרא

ְנָחס ָהָיה ּדֹוֶמה ְלִיְצָחק ָאִבינּו ּפִ י ַהִמְדָרׁש ׁשֶ רּוׁש נֹוָסף הּוא ַעל ּפִ ִדְמיֹון ִפיִזי ְוֵהן . ּּפֵ ֵהן ּבְ
ִדְמיֹון רּוָחִני בּוָרה . ּבְ ת ַהּגְ ין–ִיְצָחק הּוא ִמּדַ ְנָחס.  ּדִ ְדָרָכיו ּבְ, ְוַאף ּפִ יןָנַהג ּבִ ת ַהּדִ ַאף ִמְנַין . ִמּדַ

ל  יַמְטִרָיה ׁשֶ ִמְנָיָנם " ִפְנָחס"ּו" ִיְצָחק"ַּהּגִ ִוים ּבְ ָרצֹון ). 208(ׁשָ ִיְצָחק ָמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ּבְ ם ׁשֶ ּּוְכׁשֵ
ן ַלה ַקּנֹאתֹו ִלְכבֹוד ִמְצֹות ה', ִלְהיֹות ָקְרּבָ ן ֶאת ַחָייו ּבְ ְנָחס ִסכֵּ   . 'ַּאף ּפִ

ל ִפְנָחסַּעל ׁשום ָמ .2 ּה ְמֻצָין ִיחוסֹו ׁשֶ ּ ּ?  

ַתב  ָבִטים ְמַבִזים אֹותֹו: "י"ַרׁשִכָּ ְ ָהיּו ַהּשׁ ן ּפּוִטי ֶזה– ְּלִפי ׁשֶ ם ֲאִבי ִאמֹו ,  ָהְרִאיֶתם ּבֶ ּטֵ ּפִ ּׁשֶ
ָרֵאל ֶבט ִמִיׂשְ יא ׁשֵ תּוב ְוִיֲחסֹו ַאַח, ֲּעָגִלים ָלֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָהַרג ְנׂשִ א ַהכָּ ּוֵבֵאר ". ר ַאֲהֹרןְְלִפיָכך ּבָ

ְפֵתי ֲחָכִמיםַה ָלק : "י" ֶאת ַרׁשִׂשִ ת ּבָ ָרׁשַ סֹוף ּפָ ִתיב ְלֵעיל ּבְ ִאם לֹא ֵכן ָהא כְּ יְנָחס  ')ז, במדבר כה(ּדְ ּפִ
ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ן ֶאְלָעָזר ּבֶ אן', ּבֶ ִתיב כָּ ֵדי ְלַיֲחסֹו? ְּוָלָמה כְּ ְרֲחך כְּ ֶָאָלא ַעל כָּ ן. ּ : הָקׁשֶ, ְוִאם כֵּ

ה ַעְצמֹו י ַהאי ַמֲעׂשֶ ּבֵ ָבר ִיֲחסֹו ְלֵעיל ַאַחר ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ּגַ ְּוָלָמה ֵליה ְלַיֲחסֹו ְוַהלֹא כְּ ּ ְכִתיב , ּ ּדִ
ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ' ן ֶאְלָעָזר ּבֶ יְנָחס ּבֶ ַּוִיַקח... ַּוַיְרא ּפִ ָבִטים ְמַבִזין אֹות. 'ְוגֹו' ּ ְ ָהיּו ַהּשׁ ֹו ּּוְמָתֵרץ ְלִפי ׁשֶ

ל ַאֲהרֹן  נֹו ׁשֶ ן ּבְ הּוא ּבֶ תּוב ְלַיֲחסֹו עֹוד ׁשֶ ַאֲהרֹן ָהָיה עֹוֵצר... ְֻהְצַרך ַהכָּ מֹו ׁשֶ ָפה כְּ ּ ַהַמּגֵ
ָרֵאל  ָרֵאלכַּ... ִּמִיׂשְ ָפה ִמִיׂשְ ְנָחס ָעַצר ַהַמּגֵ ּך ּפִ ּ ְ."  

ַתב ַה ָה, ַהּכֹל ִלְרבּוָתא ָנַקט: "ְּכִלי ָיָקרכָּ י ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ ן ֶאְלָעָזר'ָיה כִּ נֹות ' ּבֶ ר ָלַקח לֹו ִמּבְ ֲאׁשֶ
ם ֲעָגִלים ָלֲעבֹוָדה ָזָרה, ּפּוִטיֵאל ּטֵ ּפִ ה ֶזה, ִּמֶזַרע ִיְתרֹו ׁשֶ ן , ְּוָהָיה לֹו ִלְמנַֹע ֶאת ַעְצמֹו ִמַמֲעׂשֶ ּפֶ

ת ִיְתרֹו ִמי ִהִתיר ְלָאִביך: יֹאְמרּו לֹו ֵליָצֵני ַהּדֹור ָּבַ ְּוֵאיך ַאָתה ְמַק, ּ א ַעל ַהִמְדָיִניתְ ְוֵכן ֲאִבי ? ּּנֵ
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נֹו ִמי ָהָיה: "ֵמַעם לֹוֵעזּוְמָבֵאר ַה ן ִמי ָהָיה ּוֶבן ּבְ תּוב לֹוַמר ּבֶ ְְועֹוד ַטַעם ָלָמה ֻהְצַרך ַהכָּ ַאף , ּ
ָבר ָידּוַע ִמקֶֹדם ַהּדָ י ׁשֶ ְנָחסְוֶזה . ַּעל ּפִ ה ּפִ ָעׂשָ ם ׁשֶ ֵ בּוָרה ְוִקּדּוׁש ַהּשׁ ֵדי ְלַלְמֵדנּו ַהּגְ ִאלּו , ּכְּ ּׁשֶ

ק ֶנׁשֶ ך, ָהָיה ֶזה ִאיׁש ִמְלָחָמה ָהָרִגיל ּבְ ל כָּ ֶלא כָּ ֲּאָבל הּוא ָהָיה ַתְלִמיד ָחָכם ּוְבנֹו . ְלֹא ָהָיה ּפֶ
ל ֶאְלָעָזר ַאף הּוא ָהָיה ַתְלִמיד ָחָכם ְוָהָיה ֶנ, ׁשֶ ל ַאֲהרֹןּׁשֶ ַאף הּוא ָהָיה ַתְלִמיד ָחָכם, ְכדֹו ׁשֶ . ּׁשֶ

ק ֶנׁשֶ ַתֵמׁש ּבְ ּּוֵמֵהיָכן ָלַמד ֻאָמנּות זֹו ְלִהׁשְ ָידֹו, ּּ ָלַקח רַֹמח ּבְ ֵאלּו , ּׁשֶ ֵני ֲאָריֹות כָּ ... ְּוַלֲהרֹג ׁשְ
דֹול הּוא ָבר ּגָ אי ּדָ ַוּדַ תּוב. ּבְ ן : ְּוְלִפיָכך אֹוֵמר ַהכָּ ְנָחס ּבֶ ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהןּפִ ְראּו ִמי הּוא , ֶאְלָעָזר ּבֶ

ה ָעׂשָ ה ׁשֶ ְנָחס ּוַמה ַהַמֲעׂשֶ ַבח, ּּפִ   "?ַהִאם ֵאין ֶזה ִעְנָין ָהָראּוי ְלׁשֶ

ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש ָה ְנָחס ֵאָליו, ְמָפֵרׁשּ ל ּפִ ַח ִמִיחּוסֹו ׁשֶ ַתּבֵ ִהׁשְ ְוָקא ַאֲהרֹן הּוא ׁשֶ ּדַ ּׁשֶ ְָצִריך : "ּ

ְַעת ָלָמה ֻהְצַרך ְלַיֲחסֹוָלַד ִיָזְכרּו ֲאבֹוָתיו ְלטֹוָבה, ּ ן ׁשֶ ּוֵ ְתכַּ ּנִ ְּואּוַלי ׁשֶ ן . ּ ּוֵ ְתכַּ ּנִ ְועֹוד ִנְרָאה ׁשֶ
ְכִתיב  ֶאְמָצעּות ָהֵעֶגל ּדִ ָרֵאל ּבְ דֹוָלה ִמִיׂשְ ב ְנִפיָלה ּגְ ּבֵ ּסִ ָרֵאל ִעם ַאֲהרֹן ׁשֶ ִלים ִיׂשְ , שמות לב(ְּלַהׁשְ

ה ַאֲהרֹן' ף הַּוִיּגֹ': )לה ר ָעׂשָ ר ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל ֲאׁשֶ נֹו ', ֶאת ָהָעם ַעל ֲאׁשֶ ן ּבְ ְנָחס ּבֶ ֲהֵרי ָעַמד ּפִ
ָסמּוך  אֹוְמרֹו ּבְ ָרֵאל כְּ ל ִיׂשְ ָרֵאל'ְּוָפָדה ֶנֶפׁש כָּ ֵני ִיׂשְ ... ּוְלֶזה ִיֲחסֹו ַעד ַאֲהֹרן ', ְּולֹא ִכִליִתי ֶאת ּבְ

ב ַעל ַאֲהרֹן ְפַרץָהָיה ֶנְחׁשָ ּנִ ֶ ִמיַתת ַעם ָרב ְוָהָיה ְמַבֵקׁש ְלַתֵקן ַמה ּשׁ ַרם ּבְ ּגָ ּ ַהִקְלקּול ׁשֶ ּ ְוָכאן , ּ
ה' ָרַמז ה ה טֹוָבה ְמֻרּבָ ִמּדָ ֵלם ּבְ ְנָחס ׁשָ י ּפִ   ".כִּ

אור ּבְ .3 ָרֵאל'ָּמה ַהּבֵ ֵני ִיׂשְ יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ  '?ֵהׁשִ

ַתב  ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשָהכָּ הכַּ: "ּ לֹא ַיְחׁשֹב ׁשֶ א לֹוַמר לֹו ׁשֶ ּבָ ָבר ֶזה אּוַלי ׁשֶ ַנת הֹוָדַעת ּדָ ' ּּוָ
ין ת ַהּדִ ָפה ִמּדַ ר כָּ לֹא ֶאְמָצעּות ְזכּות ֲאׁשֶ יב ֶאת ֲחָמתֹו ּבְ י ה, ֵהׁשִ ה כִּ ַיְחׁשֹב ֹמׁשֶ ְּוָיָצא ִמֶזה ׁשֶ ּ '

ֵסֶדר ֶזה ְנָחס הּוא' ָלֵכן הֹוִדיַע ה, ִמְתַנֵהג ּבְ י ּפִ יב ֵחָמהכִּ ה ְלָהׁשִ ָהָיה ִסּבָ ְוהּוא אֹוְמרֹו ,  ׁשֶ
יב ֶאת ֲחָמִתי' ָבה' ֵהׁשִ   ".ְּולֹא ֵמַעְצָמה ׁשָ

תּובִּמּבַ ָדה כָּ י ִיְרְמָיה: "ְדַרׁש ַאּגָ ִאין: ָאַמר ַרּבִ ל ֵלִוי ַקּנָ ְבטֹו ׁשֶ ה ָהֵעֶגל ַמה . ְלעֹוָלם ׁשִ ַמֲעׂשֶ ּבְ
ם ִתיב ׁשָ ַער ַהַמֲחֶנה ְוגֹוַּוַיֲעֹמ ')כו, שמות לב(? כְּ ׁשַ ה ּבְ ה . 'ּד מׁשֶ דֹול ִמַמֲעׂשֶ ְּוַהֵחְטא ַהֶזה ָהָיה ּגָ ּ
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ן ָהָיה לֹו ּבֵ ֶמֶלך ׁשֶ ה ָהָיה ּבְ עֹוָלם,ְּוַמֲעׂשֶ ּבָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ה .  אֹותֹו ָאַהב יֹוֵתר ִמכָּ ן ַהֶזה ָעׂשָ ְּוַהּבֵ
ה ָח ֶנֶגד ָאִביו ַהֶמֶלךַמֲעׂשֶ ְמּור כְּ ה ָחמּור ְמאֹד. ּ ַהֶמֶלך ָהָיה ָצִריך ְלָגְרׁשֹו, ַמֲעׂשֶ ך ׁשֶ ֵדי כָּ ְַעד כְּ ְ ְּ .

ֲחַמת , ְלַאַחר ְזַמן ר ָעָליו ַעד ׁשֶ נֹו ּוְלַדּבֵ ַח ֶאת ּבְ ּבֵ יַע ֶאל ַהֶמֶלך ְיִדידֹו ַהּטֹוב ְוִהְתִחיל ְלׁשַ ְִהּגִ ּ
ָכָכה ְוַהֶמ ַּהֶמֶלך ׁשָ נֹוְּ ים ְלַהֲחִזיר ֶאת ּבְ פּוָלה. ְֶלך ִהְסכִּ ְמַחת ַהֶמֶלך ָהְיָתה כְּ ְׂשִ ָהַאַחת ַעל , ּ

ָבר לֹא ּכֹוֵעס הּוא כְּ ַלח ִלְבנֹו ֲאהּובֹו, ׁשֶ ּסָ ִנָיה ַעל ׁשֶ ְ ם , ְוַהּשׁ ֵני  '-ֶזהּו ּגַ יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ ֵהׁשִ
ָרֵאל פּוָלה. 'ִיׂשְ ְמָחה כְּ ֲח, ׂשִ ְמָחה ׁשֶ ָכָכה ְועֹוד ַעל ׁשֶ"ַמת ַהָקּבָׂשִ ָרֵאל': ה ׁשָ ֵני ִיׂשְ  –' ֵמַעל ּבְ

ָרֵאל, ה ָסַלח ְלָבָניו"ַהָקּבָ ֵני ִיׂשְ   .ּבְ

ינּו  ֵרׁשא"ַהְגָרַרּבֵ ֵתַבת : " ּפֵ ֶקל'ּבְ ֶ ְוִהיא ', צ'ית ִהיא ִצָּהאֹות ָהֶאְמָצִעית ִמַמֲח' ַמֲחִצית ַהּשׁ
י ֵתבֹות ְצָדָקה '; ְלַאַחר ַהצ' ְואֹות י', ִלְפֵני ַהצ' אֹות ח: ּי ְסמּוִכים ָלה" ַחְואֹוִתיֹות; ָּראׁשֵ

ְתִחַלת ַהֵתָבה ְות' מ: 'ת ְרחֹוִקים ֵמֵאת ַהצ"ְואֹוִתיֹות ֵמ ּּבִ סֹוף ַהֵתָבה' ּ ַעל ְיֵדי . ּּבְ ָלֹוַמר ְלך ּדְ

ְּצָדָקה ִיְהֶיה ָקרֹוב ַלַחִיים ְוָרחֹוק ִמָמֶות תּוב , ּ ְּצָדָקה ַתִציל ִמָמֶותּו'ּוְכַמֲאַמר ַהכָּ ּ ְנָחס . 'ּ ָלֵכן ּפִ
יק ַס, ַּהַצּדִ ִהְכִניס ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ָנה ִלְנֹקם ִקְנַאת הׁשֶ ַסְנֶהְדִרין , ֹותקְצָב' כָּ ָאְמרּו ּבְ :) פב, .מד(ּוְכמֹו ׁשֶ

ִלילּות ִעם קֹונֹו, ַּוְיַפֵלל' ה ּפְ ָעׂשָ ְבָיכֹול', ְּמַלֵמד ׁשֶ לֹא יֹאַבד. כִּ ֵדי ׁשֶ ָרֵאלּכְּ ָלל ִיׂשְ לֹום כְּ .  ַחס ְוׁשָ
ְמעֹון ֶבט ׁשִ ֵ ן ַנְפׁשֹו ִמּשׁ ך ִזְמִרי ַוֲהָרגֹו ִמי ָהָיה תֹוֵבַע ָדמֹו, ְוַגם ִסכֵּ ְּוִאם ָהָיה ֶנְהּפַ טּור ? ְ ֲהֵרי ּפָ ׁשֶ

ָמָרא  ּגְ ְמבֹוָאר ּבַ דֹוָלה ִמזֹו. .)סנהדרין פב(ּהּוא כַּ ן ֵאין ְלך ְצָדָקה ּגְ ִּאם כֵּ יב ֶאת ֲחָמִתי'ה ּוָבֶז. ָ ', ֵהׁשִ
לֹוַמר אֹוִתיֹות  יב' ֲחָמִתי'כְּ ֵתַבת . ֵהׁשִ י ּבְ ֵתיַבת ' ֲחָמִתי'כִּ אֹוִתיֹות ', ַמֲחִצית'ְהּוא ְלֵהֶפך ִמּבְ ׁשֶ

יב ֶאת ֲחָמִתי, י ְרחֹוקֹות"ְואֹוִתיֹות ַח, ת ְקרֹובֹות זֹו ְלזֹו"ֵמ ֵהׁשִ לֹא ָהְיָתה , ְוִאְלָמֵלא הּוא ׁשֶ
ָרֵאלְּתקּוָמה  יב ֶאת ֲחָמִתי ְלַמֲחִצית, ְלִיׂשְ ְּוָהַפך ִמָמֶות ַלַחִיים, ְַאך ֵהׁשִ ּ ְ."  

ֶפל ַהָלׁשֹון  .4 ַּמהו ּכֵ ַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי 'ּ ִקְנָאִתי... ּבְ  '?ּבְ

ַתב  ָנְקמֹו ֶאת ִנְקָמִתי: "י"ַרׁשִכָּ ָהָיה ִלי ִלְקצֹף, ּבְ ָקְצּפֹו ֶאת ַהֶקֶצף ׁשֶ ַּעל ַהטוִריםּבַּוֵפֵרׁש ". ּּבְ ּ 
ֶפ כֵּ א ְלַלְמׁשֶ ָעׂשּו"נּו ֵדּל ַהָלׁשֹון ּבָ לֹׁש ֲעֵברֹות ׁשֶ ֶנֶגד ׁשָ ָעִמים ִקְנָאה כְּ לֹׁש ּפְ , 'ִלְזנֹות': ׁשָ

ַתֲחוּו' ַּוִיׁשְ ַּוִיָצֶמד', 'ּ ּ' ."  
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ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ ק לֹוַמר : "ּ ְקּדֵ ם ָאַמר ', ִקְנָאִתי'ּדִ תֹוָכם'ּגַ יג ּבֹו .'ּבְ א ָלֵתת ּכַֹח ַהַמּשִׂ ּ ּבָ
ַבת ֵחָמה ֶאְמָצעּות ג, ֲהׁשָ ָהְיָתה ּבְ ָבִרים' ְוָאַמר ׁשֶ ַעְצמֹו ' ָהא. ּדְ ן ּבְ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ְוִסכֵּ א ּבִ ִקּנֵ ּׁשֶ

ִדְבֵריֶהם ָאמּור ּבְ ַקְנאֹו'ְוהּוא אֹוְמרֹו , כָּ ּנּוי' ּבְ כִּ ׁשְ' ב. ּבַ ָהְיָתה ַהִקְנָאה ּבִ בֹוִדי ְלַבד לֹא ּׁשֶ ִביל כְּ
ָבר זּוָלתֹו ֶאְמָצעּות ׁשּום ּדָ ר ִיְתַרֶצה ה, ּבְ ֵלָמה ֲאׁשֶ ר ' ְּוזֹו ִהיא ִמְצָוה ׁשְ ל ֲאׁשֶ ה יֹוֵתר ִמכָּ ּּבָ

ה ָהָאָדם רּוך הּוא' ֶאת ִקְנָאִתי'ְוהּוא אֹוְמרֹו . ַיֲעׂשֶ ר ּבָ ּנּוי ְלַהְמַדּבֵ כִּ ֻעָל' ג. ְּבַ לֹא ָהְיָתה ַהּפְ ּׁשֶ ה ּ
ׁש ה ה ֶנֱעֶלֶמת ֵמֵעיֵני ָאָדם ֶאָלא ִקּדֵ ָעׂשָ תֹוך ָקָהל ְוֵעָדה' ּׁשֶ ַתב ַה". ְּבְ א : "ְּכִלי ָיָקרכָּ ְוָהָיה ְמַקּנֵ

ֵתי ְק ַקְנאֹו': ְְלָכך ֶנֱאַמר, ַּאַחת ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוַאַחת ַעל ַהְזנּות, אֹותָנּׁשְ אֹו . 'ֶאת ִקְנָאִתי', 'ּבְ
הַאַחת ִלְכבֹוד ַה ַרך ְוַאַחת ִלְכבֹוד מֹׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ְלַרּבֹו , ְּשׁ ם ֵאינֹו חֹוֵלק כָּ ֵ ל ַהְמַחֵלל ַהּשׁ י כָּ ּכִּ ּ

ַקל ָוחֶֹמר ֶנְגּדֹו , ּבְ ִכיָנה ֲחׁשּוָבה כְּ ְ ִאם ֵאין ַהּשׁ ן–ׁשֶ כֵּ ל ׁשֶ   ". ַרּבֹו לֹא כָּ

ְמעֹוִני ְוֵכן ּבְ )ברכה' פ(ִסְפִרי ּבְ ל)דברים לג(ַּיְלקוט ׁשִ ָלוּו ִמן ַהֶמֶלך: " הּוָבא ָמׁשָ ַנִים ׁשֶ ל ִלׁשְ ְָמׁשָ ּ ֶאָחד , ּ
ַרע ַלֶמֶלך ְוָחַזר ְוִהְלָוה ֶאת ַהֶמֶלך ְּפָ ְּ ַרע ֶאָלא ָחַזר ְוָלָוה. ּ לֹא ּפָ יֹו ׁשֶ ְּוֶאָחד לֹא ּדַ ּ ְמעֹון ְוֵלִוי . ּ ך ׁשִ ְכָּ

ֶכם  ׁשְ ֵניֶהם ָלוּו ּבִ ָלָוה ּבַ... ׁשְ ַרע ַמה ׁשֶ רֵּלִוי ּפָ ֱאַמר , ִּמְדּבָ ּנֶ ַער ': )כח-כו, שמות לב(ׁשֶ ׁשַ ה ּבְ ַּוַיֲעֹמד ֹמׁשֶ
ה... ַּהַמֲחֶנה  ְדַבר מֹׁשֶ ים. 'ַּוַיֲעׂשּו ְבֵני ֵלִוי כִּ ּטִ ׁשִ ֱאַמר, ְּוָחַזר ְוִהְלָוה ֶאת ַהָמקֹום ּבְ ּנֶ ן ': ׁשֶ ְנָחס ּבֶ ּפִ

יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַע ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵהׁשִ ַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתיֶאְלָעָזר ּבֶ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ְמעֹון ... ' ְוגֹו' ל ּבְ ׁשִ
ַרע ֶאָלא ָחַזר ְוָלָוה לֹא ּפָ י ׁשֶ ּלֹא ּדַ ֱאַמר . ּ ּנֶ ָרֵאל ': )יד, במדבר כה(ׁשֶ ם ִאיׁש ִיׂשְ יא ֵבית ָאב ... ְוׁשֵ ְנׂשִ

ְמֹעִני ִ ֵדי. 'ַלּשׁ ֵכֶפל ָלׁשֹון כְּ ָבר ּבְ ן ִנְכַתב ַהּדָ ה ְּוַעל כֵּ ָ ִקְנַאת ֵלִוי ָהְיָתה ִמַצד ְקֻדּשׁ ּ ְלַלְמֵדנּו ׁשֶ ּ  ֵהן –ּ
ֶכם ׁשְ ְנָחס ְוֵהן ַעל ְיֵדי ֵלִוי ּבִ   .ַעל ְיֵדי ּפִ

תוב  .5 ַּמּדוַע ּכָ ר'? ָלֵכן'ּ ִרית ְמֻדּבָ ֵאיזֹו ּבְ ּוַמּדוַע ? ּבְ לֹום'ּ תוב ּבְ' ׁשָ  ?ְקִטיָעא' ו-ּּכָ

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ ְִריך ָלַדַעת ָלָמה ַהצֶֹרך לֹוַמר ָצ: "ּ ְּ ָסמּוך ' ָלֵכן'ּ אֹוֵמר ּבְ ַּתַחת 'ְַאַחר ׁשֶ
א ר ִקּנֵ ָמעּות ַמֲאָמר ָלֵכן' ֲאׁשֶ ן ַמׁשְ ם כֵּ הּוא ּגַ אֹוְמָרם , ׁשֶ בּוָעה כְּ הּוא ְלׁשֹון ׁשְ ּוְבֶהְכֵרַח לֹוַמר ׁשֶ

בּוָעה'ל "ַז בּוָעהְֲעַדִין ָצִריך ָל... ' ֵּאין ָלֵכן ֶאָלא ׁשְ ְַדַעת ָלָמה ַהֹצֶרך ִלׁשְ ּ י . ּ ְוָלֶזה ֵיׁש לֹוַמר כִּ
ָניו ְראּוִיים ְלָדָבר ֶזה ָיִקים ה לֹא ִיְהיּו ּבָ לֹום ֲהַגם ׁשֶ ָ ִרית ַהּשׁ בּוָעה ְלַחֵזק ּבְ ְ ַּהצֶֹרך ַלּשׁ ּ ְ ֶאת ' ּ

בּוָעה ְ   ".ַהּשׁ

ַהָקּבָ',ָלֵכן ֱאמֹר לֹו'ְוָהָיה לֹו לֹוַמר : " הֹוִסיףְּכִלי ָיָקרַה אּורֹו ׁשֶ ה"ּ ֶאָלא ּבֵ ָלֵכן ': ה ָאַמר ְלֹמׁשֶ
ָרֵאל ַעל ַעְצְמך' ֱאמֹר ֵני ִיׂשְ לֹום, 'ְָלָכל ּבְ ִריִתי ׁשָ ָרֵאל ', ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ּבְ לֹא ֹיאְמרּו ִיׂשְ ֵדי ׁשֶ ּכְּ

ְנָחס לֹום ִעם ּפִ ׁשָ ֵאין ַאָתה ּבְ ָפֶניך, ּׁשֶ הֹוָרה ֲהָלָכה ּבְ ךָלֵכן, ַָעל ׁשֶ ים ְוֹתאַמר ִמִצּדְ ָ תֹוִדיַע ָלַרּבִ ּ ּ ,
ה' ִהְנִני'-ְו', ְוגֹו' ִהְנִני נֵֹתן לֹו'   ".ָקֵאי ַעל ֹמׁשֶ



 קֹול ַיֲעקב  פינחס  ו

  
ֹ

לֹום: "י"ַרׁשְִמָפֵרׁש  ְתֵהא לֹו ִלְבִרית ׁשָ ָאָדם ַהַמֲחִזיק טֹוָבה ְו, ּׁשֶ ה ִעמֹו ֹוּנַחּכְּ עֹוׂשֶ ּת ְלִמי ׁשֶ
ַרׂש לֹו ַהָקדֹוׁש , טֹוָבה אן ּפָ לֹומֹוָתיוַּאף כָּ רּוך הּוא ׁשְ   ".ְּבָ

ה ַהָקּבָ ָרֵאל ַע"ּוַמּדּוַע ִצּוָ יד ִלְבֵני ִיׂשְ לֹום ְלַהּגִ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ִרית ה ֶאת מֹׁשֶ ל ְנִתיַנת ּבְ
לֹום ְל ָ אֹון ? ְנָחסִפַהּשׁ ך ַהּגָ י ִאיָצְָעָנה ַעל כָּ לין'ֶלה ִמוֹולֹוִז'ַרּבִ ֶדֶרך ָמׁשָ ר ַהָצָבא: ְ ּבְ  ָהָיה ּׂשַ

ה ְמאֹד ִעם אֹוֵיב ָחָזק ְוָגדֹול ִמְלָחָמה ָקׁשָ ה ֵמַחָיָליו ְוִנְרָאה . ּבְ ל ָתְכִניֹוָתיו ֶנֶהְרגּו ַהְרּבֵ ַּלְמרֹות כָּ ּ ּ
י הּוא עֹוֵמד ְלַהְפִסיד ֶאת ַהִמְלָחָמה אי ְלַמֲחֶנה , ּאּוָלם ַאַחד ַהַחָיִלים. ָּהָיה כִּ ֲחׁשַ ִנְכַנס ּבַ

ר ְצָבא ָהאֹוֵיבָהאֹוֵיב ְוָהַרג ֶא י ַמְנִהיָגם ֵמת. ת ׂשַ ְראֹוָתם כִּ ְלַאַחר . ָרפּו ְיֵדיֶהם, ַּחָיֵלי ָהאֹוֵיב ּבִ
ָצחֹון יבּות , ַּהּנִ יׁש ֶאת ַהֲחׁשִ ֵדי ְלַהְדּגִ ָצחֹון ַלַחָיל כְּ ַעְצמֹו ֶאת אֹות ַהּנִ ֵקׁש ַהֶמֶלך ָלֵתת ּבְ ּּבִ ּ ְ ּ ּ

הּו ַמֲעׂשֵ י ה, ּבְ ִמְלָחָמהְּוֶאת ַהְיִדיָעה כִּ ּּוא ְלַבד ִהִציל ֶאת ַהָצָבא ּבַ ּ ', ָלֵכן ֱאֹמר': ְְלִפיָכך ֶנֱאַמר. ּ
ה  הּוא ָעׂשָ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ ָכרֹו ּבַ ַעְצמֹו יֹוִדיַע ְלִפְנָחס ּוְלָכל ָהָעם ַעל ׂשְ ינּו ּבְ ה ַרּבֵ י הּוא –ּמֹׁשֶ  כִּ

ָפה ֵּהִביא ְלַהָצַלת ָהָעם ּוְלַהְפָסַקת ַהַמּגֵ ַעְצמֹו הֹוִדיַע ְלִפְנָחס ּוְלָכל ָהָעםּוָבֶזה ׁשֶ. ּ ה ּבְ , ּמֹׁשֶ
ֵדי ְלַהִציל ֶאת ָהָעם ן ֶאת ַנְפׁשֹו כְּ ָהָיה מּוָכן ְלַסכֵּ ְנָחס ָהָיה ַהָיִחיד ׁשֶ ּפִ יׁש ׁשֶ ה ִהְדּגִ ּמֹׁשֶ ּ.  

ִמְדָרׁש תּוב ּבַ ה ' ו: "ּכָּ ִבילֹו ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ְולֹא ְלַאֵחר] ְקטּוָעה[ְקַטּנָ ׁשְ לֹום 'ּבִ ִריִתי ׁשָ  –' ֶאת ּבְ
ֵלָמה   ".ַּמָתָנה ׁשְ

ין  ֶכת ִקּדּוׁשִ ָמָרא ַמּסֶ תּוב:)סו(ּוַבּגְ ָלן: " כָּ סּוָלה ִמּנָ ֲעבֹוָדתֹו ּפְ ַעל מּום ּדַ ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ? ּבַ
ָאַמר ְקָרא מּוֵאל ּדְ לֹום': ׁשְ ִריִתי ׁשָ הּו' ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ּבְ ׁשֶ הּוא כְּ ׁשֶ ֵלם ְולֹא כְּ א ׁשָ

לֹום'ְוָהא . ָחֵסר ִתיב' ׁשָ לֹום ְקִטיָעה ִהיא"ָוי: ָאַמר ַרב ַנְחָמן? כְּ ׁשָ ַעל ַהטוִריםּוֵפֵרׁש ". ו ּדְ ּּבַ ו "ָוי: "ּ
ְנָחס הּוא ֵאִלָיהּו–ְקִטיָעה  י ּפִ ִתיב , ּ כִּ ויקרא (ו "ו ְוַיֲעקֹב ָמֵלא ָוי" ָחֵסר ָוי)כג, מלאכי ג(ְּוֵכן ֵאִלָיה כְּ

ַטל ָוי, )מב, כו ּנָ ּכֹון"ׁשֶ ָניו, ּו ֵמֵאִלָיהּו ְלַמׁשְ יַח ְוִיְגַאל ֶאת ּבָ ָיבֹא ִעם ַהָמׁשִ ַּעד ׁשֶ ָיֵגל ַיֲעֹקב 'ְוֶזהּו . ּ
ָרֵאל ַמח ִיׂשְ ַמח – )ז, תהלים יד(' ִיׂשְ יַח אֹוִתיֹות ִיׂשְ י, ָמׁשִ יַח ְוַיֲחִזיר ַהּוָ ַמח ִלימֹות ַהָמׁשִ ִיׂשְ ּׁשֶ  ו"ּ

ֵלם לֹום. ִּויֵהא ֵאִלָיהּו ׁשָ ִגיַמְטִרָיא ׁשָ יַחּ ּבְ ה ְלִביַאת ". ֶּזהו ָמׁשִ ְזכֶּ ּנִ ָיֵמינּוַהׁשֶ ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ  .ָמׁשִ
  .ָאֵמן




