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ִּפינְ חָ ס ֶּבן ֶּאלְ ָעזָ ר ֶּבן ַאהֲ רֹן ַהכֹהֵ ן (כה,יא)
כתב הגאון חיד"א זצ"ל (ב'נחל קדומים') :פירשו בזוהר הקדוש (עיין פרשת פינחס דף רטו ,עמוד ב')
כהֵ ן"  -דהיינו לאחר שנכנסו
בפינְ חָ ס וזהו שנאמר בפסוקֶּ " :בן ַאהֲ רֹן ַה ֹ
שהנשמות של נ ָָדב וַ אֲ ִּביהוא נכנסו ִּ
בפינְ חָ ס הנשמות של בניו של אהרון ( ָנ ָדב וַ אֲ ִּביהוא) הוא נחשב ממשֶּ " :בן ַאהֲ רֹן ַהכֹהֵ ן".
ִּ
ִּפינְ חָ ס ֶּבן ֶּאלְ ָעזָ ר ֶּבן ַאהֲ רֹן ַהכֹהֵ ן (כה,יא)
ה'אור החיים' הקדוש זצ"ל שאל :מדוע נמנה כאן יחוסו של ִּפינְ חָ ס ,בן מי היה ,ונכדו של מי? וכתב" :ואולי
שנתכוון שיזכרו אבותיו לטובה" .הדברים "מרעישים" :אדם שעשה מצוה ,זכה וזיכה ,מוזכרים גם אבותיו
לטובה ,כמו שאמרו בגמרא(יומא פו,א) :שכאשר הולך האדם בדרך טובה אומרים הבריות" :אשרי אביו
שלימדו תורה"! אך מכאן למדנו ,שלא רק הבריות אומרות ,ולא רק האב מוזכר ,אלא בשמים מזכירים גם
את האב שחי וגם את הסב שכבר נפטר! וכן בכל מעשה טוב ,ובכל מצוה מוזכרים גם אבותינו וזקנינו לטובה!
ִּפינְ חָ ס ֶּבן ֶּאלְ ָעזָ ר ֶּבן ַאהֲ רֹן ַהכֹהֵ ן (כה,יא)
בשעה שבא להיכנס ִּפינְ חָ ס לאוהל של זִּ ְמ ִּרי לקיים את ההלכה' :הבועל ארמית קנאים פוגעים בו' ,ראה
שנתכנסו אלפי בני שבט שמעון ורצו להורגו ,ומרוב פחד פרחה נשמתו ,ואז נכנסו בו נשמותיהם של נ ָָדב
וַ אֲ ִּביהוא .יש לשאול? למה דווקא עכשיו נכנסו נשמותיהם אל ִּפינְ חָ ס ,ומה זה תרם להם? ונראה לבאר:
בני אהרון ,נ ָָדב וַ אֲ ִּביהוא :חטאו ש :א .הורו הלכה בפני רבם ,ב .אמרו מתי ימותו זקנים הללו ואנו יורשים
מקומם  -יוצא מכאן שרצו יותר גדולה .ג .לא הביאו בנים .ובזכות שנכנסו ָנ ָדב וַ אֲ ִּביהוא ב ִּפינְ חָ ס תיקנו את
עוונות הללו:
א .בסנהדרין (פב,א) :מובא  2דעות .1 :אמר 'שמואל' :כל מקום שיש חילול השם  -אין חולקין כבוד לרב".
" .2אמר 'רב' :וַ י ְַרא ִּפינְ חָ ס ,מה ראה? ראה מעשה ונזכר הלכה .אמר לו :אחי אבי אבא (משה רבנו) לא כך
לימדתני ברדתך מהר סיני' :הבועל את כותית קנאין פוגעין בו'? אמר לו משה :קורא האגרת הוא יהיה
השליח" .יוצא מכאן שמעיקר הדין לפנחס היה רשות לומר את ההלכה ,וכן משה נתן לפנחס רשות לקיים
את ההלכה .אז פנחס ,לא נחשב כ'מורה הלכו בפני רבו' .ולכן היה זה זמן מתאים שיכנסו נשמות נ ָָדב
וַ אֲ ִּביהוא אל פנחס ,כי עכשיו הם יקיימו את ההלכה 'הבועל ארמית קנאים פוגעים בו' – ובכך הם יתקנו את
עוונם שהורו הלכה בלי רשות.
בָ .נ ָדב וַ אֲ ִּביהוא הקריבו אש זרה בלי שצוו על כך ,כי רצו יותר גדולה ולהיות קרובים יותר לשם יתברך -
והתיקון שפנחס (שהם נמצאים בתוכו) כמו שאמרנו למעלה ,במקום חילול ה' אין חולקים כבוד לרב ,לכן
בעצם הוא מצווה על כך ,וגם הוא קיבל אישור ממשה לקיים את ההלכה .ולכן כאן גם תוקן עוונם של נדב
עולָ ם".
ואביהוא ,ופנחס זכה שקיבל כהונה וגדולה לעולמי עולמים כנאמרְ ":ב ִּרית ְכהֻ נַת ֹ
ח ָריו"  -שיהיה המשך
עו ַא ֲ
ג .כנגד זה שלא הביאו בנים :הובטח לפנחס (שהם בתוכו)" :וְ ָהיְ ָתה ל ֹו ולְ זַ ְר ֹ
לקיומם..
עולָ ם (כה,יב-יג)
ח ָריו ְב ִּרית ְכהֻ נַת ֹ
עו ַא ֲ
לום ,וְ ָהיְ ָתה ל ֹו ולְ זַ ְר ֹ
ש ֹ
יתי ָ
לו ֶּאת ְב ִּר ִּ
ִּהנְ נִּ י נ ֵֹתן ֹ
אמרו חז"ל (סנהדרין פב,א)" :וירא פנחס בן אלעזר ,מה ראה?  -שמואל אמר :ראה " ֵאין חָ כְ ָמה וְ ֵאין ְתבונָה
וְ ֵאין ֵעצָ ה לְ ֶנגֶד ה'" (משלי כא,ל)  -כל מקום שיש חילול השם  -אין חולקין כבוד לרב" .ומבאר רש"י:
"לפיכך הורה פנחס הלכה בפני רבו ,ולא המתין ליטול רשות ממשה".
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ביאור נפלא מביא על כך הקהלת יצחק בשם הרב החריף מו"ה בן ציון משקוד:
הנה עונשו של המורה הלכה בפני רבו ,מבואר בעירובין [סג ,].ושם מביאה הגמרא כמה דעות בזה:
א .רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :כל המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחש.
ב .רבי לוי אמר :יורד שאולה בלא ולד.
ג .רבי אליעזר אומר :מורידין אותו מגדולתו.
ומאחר ואלו ואלו דברי אלוקים חיים ,נראה כי ִּפינְ חָ ס חשש שמא בתוך מעשהו דבקה בו מידת חטא זה של
'מורה הלכה בפני רבו' ,והוא עלול חלילה להיענש בעונשים החמורים הנ"ל .לכן באה התורה ומכריזה כי
ִּפינְ חָ ס טוב עשה ,ואין לו לירא עונשים אלו וכפי שנרמז בפסוק אחת לאחת:
א .על הנחש שנאמר עליו [בראשית ג ,טו] "וְ ֵאיבָ ה ָא ִּשית ֵבינְ ָך ובֵ ין ָה ִּא ָשה ובֵ ין ז ְַרעֲ ָך" ,ההיפך הגמור של
לום" – וממילא אין לו לירא
ש ֹ
יתי ָ
לו ֶּאת ְב ִּר ִּ
לום' ,ועל כך הובטח ל ִּפינְ חָ ס " ִּהנְ נִּ י נ ֵֹתן ֹ
איבה ושנאה הוא ה' ָש ֹ
לום ָב ָא ֶרץ  ...וְ ִּה ְש ַב ִּתי חַ יָה ָר ָעה ִּמן ָה ָא ֶרץ" ,וכן נאמר
ָת ִּתי ָש ֹ
מהכשת נחש[ .וכך נאמר בפרשת בחוקותי "וְ נ ַ
לום וְ ִּה ְש ַב ִּתי חַ יָה ָר ָעה ִּמן ָה ָא ֶרץ"].
(יחזקאל לד ,כה) "וְ כָ ַר ִּתי לָ הֶ ם ְב ִּרית ָש ֹ
עו ַאח ֲָריו' – שיזכה לזרע שימשיך
ב .כנגד העונש שירד שאולה בלי ולד ,אומרת התורה 'וְ ָהיְ ָתה ל ֹו ולְ ַז ְר ֹ
אחריו.
ל'ב ִּרית ְכהֻ נַת
ג .כנגד העונש של 'מורידין אותו מגדולתו' נאמר בתורה כי אדרבה הוא יעלה לגדולה ויזכה ְ
עולָ ם' ,וכמו שאמרו חז"ל (זבחים קא,ב)" :לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי".
ֹ
לום (כה,יב)
ש ֹ
יתי ָ
לו ֶּאת ְב ִּר ִּ
לָ כֵ ן אֱ מֹר ִּהנְ נִּ י נ ֵֹתן ֹ
במדרש כתוב שפינחס סיכן את חייו כדי לקדש את שם ה' ברבים .אמר הקב"ה בדין הוא שיטול שכרו ו ִּהנְ נִּ י
לום .ידוע שבעולם הזה לא מקבלים שכר על מצוות ה' .א"כ מדוע שונה פינחס שזכה
ש ֹ
יתי ָ
לו ֶּאת ְב ִּר ִּ
נ ֵֹתן ֹ
לברכה מיוחדת? מבאר המגיד מדובנא על פי משל :נער אחד היה משרת בביתו של עשיר אחד ,ובתמורה
לעבודתו היה אוכל על שולחנו של העשיר .ויהי היום באמצע סעודת פורים כטוב לב כולם בשמחה
ובמשתה .וכולם מסובים על השולחן הערוך בכל טוב .הגיע סוחר וביקש לקנות סחורה מחנותו של העשיר.
כמובן העשיר דחה את הסוחר שיבוא למחרת כי הרי עיניך רואות את השמחה והסעודה ,ואיני יכול
להפסיק .שוב מחר ואתן לך כל אשר תחפוץ .שמע הנער את שיחם ואמר לעשיר אני ארוץ ואפתח לו את
החנות ואתן לו את מבוקשו .שאל העשיר :באמצע הסעודה!? מה דחוף? ענה הנער :חבל על הסוחר ,כהרף
עין אלך ואשוב .אמר ועשה .למחרת היום שאל העשיר את הנער :כמה מגיע לך בעבור עבודתך אצלי כל
השנים? התפלא הנער והשיב :הלא סיכמנו שבעד עבודתי אוכל על שולחנך .אמר העשיר :אכן כן ,כך
סיכמנו בתחילה ,כי חשבתי שחביבה עליך אכילתך תמורת משכורתך .אולם כעת ראיתי שהאוכל אינו כה
חשוב לך ,אלא רצונך לעזור לי ולהיטיב עמי ,עד שעזבת את הסעודה .אם כן מן הראוי שתקבל משכורת
של ממש .והנמשל אומר המגיד מדובנא :מה האדם יכול להשיב לבורא העולם על כל תגמוליו שעושה
עמו כל רגע מימי חייו .כמובן אין בכוחו לגמול טובה להקב"ה על חסדיו המרובים .ואפילו שאדם שומר
תורה ומקיים כל מצוותיה כראוי ,הרי מקבל את חייו במתנה שאין גדולה הימנה .בפרט אם הבריאות
והעושר על מתכונתו .אולם פינחס סיכן את חייו וחרף נפשו למות על קדושת ה' .אם כן גילה שחייו לא
נחשבים למאומה כדי לקדש את ה' .לכך אמר הקב"ה בדין הוא שיטול שכרו ,שכר אחר ממה שיקבל על
לום וגו'".
ש ֹ
יתי ָ
לו ֶּאת ְב ִּר ִּ
מצוותיוִּ " .הנְ נִּ י נ ֵֹתן ֹ
שר הֻ ָכה ֶּאת ַה ִּמ ְדיָנִּ ית זִּ ְמ ִּרי ֶּבן ָסלוא נְ ִּשיא (כה,יד)
שם ִּאיש יִּ ְש ָר ֵאל ַה ֻמ ֶּכה אֲ ֶּ
וְ ֵ
שר הֻ ָכה ֶּאת ַה ִּמ ְדיָנִּ ית" ,ואילו כשמזכיר הכתוב
פליאה היא :מדוע כשמזכיר הכתוב את זִּ ְמ ִּרי ,אזי נאמר "אֲ ֶּ
שה ַה ֻמ ָכה ַה ִּמ ְדיָנִּ ית ָכזְ ִּבי בַ ת צור" (כה,טו) ולא נאמר "המכה את
שם ָה ִּא ָ
את ָכזְ ִּבי בַ ת צור נאמר רק "וְ ֵ
הישראלי"? הגאון חיד"א זצ"ל מבאר :שכלפי זִּ ְמ ִּרי שהרגו פנחס ,הרי שהוא נהרג משום שמצאו פנחס עם
ַה ִּמ ְדיָנִּ ית בשעת מעשה העבירה ,ואילו היה מוצאו לאחר העבירה ,אסור היה לו להורגו .ומפני כן נאמר
שר הֻ ָכה ֶאת ַה ִּמ ְדיָנִּ ית" שזה נותן טעם לסיבת הריגתו .ואילו כלפי ָכזְ ִּבי בַ ת צור ,נזכר שמה לבד,
אצלו "אֲ ֶ
מכיוון שהיה מותר להורגה אפילו לאחר מעשה העבירה ,מכיון שהכשילה את הרבים לדבר עבירה.
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שר הֻ ָכה ֶּאת ַה ִּמ ְדיָנִּ ית זִּ ְמ ִּרי ֶּבן ָסלוא" (כה,יד)
שם ִּאיש יִּ ְש ָר ֵאל ַה ֻמ ֶּכה אֲ ֶּ
"וְ ֵ
ְ
"איש יִּ ְש ָר ֵאל" ו"נְ ִּשיא
דוש זַ צַ "ל :בֹא ו ְר ֵאה ַמה עֲ בֵ ָרה ג ֹו ֶר ֶמת! ִּב ְת ִּח ָלה ָהיָה נִּ ְק ָרא ִּ
ַמ ְס ִּביר ַר ֵבנו ָה ַאלְ ִּשיך ַה ָק ֹ
ש ָהיָה חָ שוב וְ נַעֲ לֶ ה .וְ ַע ְכ ָשו  -הוא "מֻ ֶּכה" ,חָ בול ומובָ ס .אֲ בָ ל ל ֹא ְס ָתם ֻמ ֶכהֶ ,א ָלא "הֻ ָכה ֶּאת
בֵ ית ָאב" ֶ
עוד לָ נֶצַ ח .ונְ חַ ֵדד ֶאת
(יו ָמא לה) .הֵ ם ל ֹא יִּ ָפ ְרדו ֹ
מו ָה! ִּע ָמה ִּ -ב ְמ ִּח ָצ ָתה ֹ
ַה ִּמ ְדיָנִּ ית" .נַעֲ ָשה ָשפֵ ל ו ְמ ֻד ְר ָדר ָכ ֹ
ְ
או
לוט נָפַ ל ַב ְש ִּביְ ,מצָ ֹ
שר לְ ַא ְב ָר ָהם ִּכי ֹ
עוג ֶמלֶ ך ַה ָב ָשן לְ בַ ֵ
שר ָבא ֹ
תוס')ַ :כאֲ ֶ
ַה ְדבָ ִּריםַ .ב ִּמ ְד ָרש ָכתוב (נִּ ָדה סאְ .ב ֹ
עוד
שם ָהעוגָ הַ ...ה ָדבָ ר ַמ ְב ִּהילָ :ה ִּאיש חַ י ֹ
"עוג" ַעל ֵ
מו ֹ
עולָ ם נִּ ְק ָרא ְש ֹ
אופֶ ה עֻ ג ֹות ַמצ ֹות לְ פֶ ַסח ,ו ִּמ ִּני ָאז וְ ַעד ֹ
ֹ
בות ַהי ִָּמים לְ ֶמ ְ
תו לָ נֶצַ ח .וְ כָ ל
או ֹ
"עוג" ְמלַ ֶוה ֹ
שם ֹ
לֶך ַה ָב ָשן ,אֲ בָ ל הַ ֵ
שה זֶה וְ ָהפַ ְך ִּב ְר ֹ
אות ָשנָה ַאחַ ר ַמעֲ ֶ
חָ ֵמש ֵמ ֹ
של
תו ֶ
לו ...עֻ ג ֹותְ .ב ֹיום ְפ ִּט ָיר ֹ
ימ ָתנִּ י ו ֶמל ְֶך ַא ִּדיר  -אֲ בָ ל ָברֹאש יֵש ֹ
עולָ ם י ַָדעָ :א ְמנָם ְמ ֻד ָבר ַעל עֲ ָנק ,נ ִָּפיל ֵא ְ
ָה ֹ
יע ֵע ָשו ִּמן ַה ָש ֶדה וְ ָש ַמע
שהוא ַמאֲ כַ ל אֲ בֵ לִּ יםִּ .ה ִּג ַ
של נ ְֶכד ֹו יַעֲ קֹב ָא ִּבינו עֲ ָד ִּשיםֶ ,
לום ִּב ֵ
ַא ְב ָר ָהם ָא ִּבינו ָעלָ יו הַ ָש ֹ
דולַ ,הנ ִָּביא וְ ִּאיש ָהאֱ ל ִֹּקים .ו ְבכָ ל זֹאתַ ,מ ְע ָינָיו ָהיו נְ תונִּ ים ַב ַת ְב ִּשיל
ֶאת ַה ְבש ֹו ָרה ַה ָמ ָרהַ :ס ָבא נִּ ְפ ַטרַ ,המ ֹו ֶרה ַה ָג ֹ
"הלְ ִּעיטֵ נִּ י ָנא ִּמן ָה ָאדֹם ָה ָאדֹם ַהזֶה"ַ .ה ֶצבַ ע הוא
מוַ :
חו ו ְב ַטעֲ ֹ
יחו ֹ
של ֹוַ ,אף ל ֹא ְבנִּ ֹ
ַה ְמבַ ְע ֵב ַע .ל ֹא ַב ִּס ְמלִּ יות ֶ
שם ָבא
של ָה ָא ָדם ִּכי ַה ֵ
מו ֶעצֶ ם ַהצו ָרה ֶ
"שם הוא ָה ִּע ָקר ,וְ הוא ְכ ֹ
דום"ֵ .
מו אֱ ֹ
"על ֵכן ָק ָרא ְש ֹ
תוָ .כ ְך?! ַ
או ֹ
ש ִּה ְס ִּעיר ֹ
ֶ
'מר
דום! וְ ִּאם ִּת ְרצו ַ
של ֵע ָשו? אֱ ֹ
רו ֶ
תו וְ ִּע ָק ֹ
מוַ ,מהו ֹ
ַעל ָה ִּע ָקר וְ ַעל ֶעצֶ ם ַה ָדבָ ר" (גור ַא ְריֵה לַ ַמהֲ ַר"ל) .ו ַמה ְש ֹ
ָשיא ְביִּ ְש ָר ֵאלָ .א ָדם חָ שובִּ ,מי ֹו ְצ ֵאי ִּמ ְצ ַריִּ םִּ ,מ ְמ ַק ְבלֵ י
ש ֵתנו ,זִּ ְמ ִּרי ֶבן ָסלוא ָהיָה נ ִּ
יזו בו ָשה .ולְ פָ ָר ָ
ס ֶֹמק'ֵ ...א ֹ
ְ
ש ְברֹאש ֹו ִּת ְהיֶה ִּמ ְדיָנִּ ית .הֲ ֵרי זֶה ֹנו ָרא וְ ָא ֹיוםָ .א ָדם ִּמ ְת ַמ ֵכר לְ ַתאֲ וָ ה וְ ִּהיא ְמ ַמלֵאת
או ָג ַרם לְ כָ ך ֶ
ַהת ֹו ָרה .אֲ בָ ל חֶ ְט ֹ
דון
דון ִּת ְקש ֶֹרת" ,לְ ַאחֵ ר " -אֲ ֹ
לונִּ ית' .לָ ֶאחָ ד ֶא ְפ ָשר לִּ ְקרֹא "אֲ ֹ
'מר ַתאֲ וָ ה ְפ ֹ
תו ,וְ הוא ְכבָ ר נִּ ְק ָרא ַ
ֶאת ָכל יֵשו ֹ
עובֵ ר
"כל ָה ֹ
(סו ָטה גָ ):
חכָ ֵמינו ֹ
או ְמ ִּרים ֲ
דון נַיֶיְ עס"ָ ...א ְמנָם ֵכןֹ ,
רו "אֲ ֹ
חבֵ ֹ
דון ִּפצו ִּחים" וְ לַ ֲ
ישי "אֲ ֹ
כונִּ ית" ,לַ ְשלִּ ִּ
ְמ ֹ
ש ִּנ ְק ְראו
חכָ ִּמים ֶ
ידי ֲ
יסא ָמ ִּצינו לְ ַתלְ ִּמ ֵ
יד ְך ִּג ָ
הו ֶלכֶ ת לְ פָ נָיו ְב ֹיום ַה ִּדין" .ולְ ִּא ָ
עֲ בֵ ָרהְ ,מלַ ַפ ְפת ֹו ו ְקשו ָרה ב ֹו ְככֶ לֶ ב ,וְ ֹ
יר ָאיו" ולְ רוחַ ַהק ֶֹדש
"סוד ה' לִּ ֵ
"סו ְדנִּ י" ַבעֲ לֵ י ַהס ֹודִּ ,כי זָכו לְ ֹ
משה .וְ נִּ ְק ְראו ֹ
ֶ
תו ַרת
"משה"ִּ ,כי ָכל ַמ ַעיְ נֵיהֶ ם ְב ֹ
ֶ
"א ַמר ַר ִּבי יִּ ְצחָ ק ִּמגְ ַדלְ ָאה :וְ הוא
גוןָ :
רו ֵתיהֶ םְ .כ ֹ
ימ ֹ
שם ִּמ ְ
ש ְק ָראום ַעל ֵ
ָחות עא .ו ְב ַר ִּש"י) .ו ָמ ִּצינו לְ ַרב ֹו ֵתינו ֶ
(מנ ֹ
ְ
הו ַמאי
"ר ִּבי זְ ֹ
יעא כהַ .).
(בבָ א ְמ ִּצ ָ
שעֲ שויִּ ים ְכ ִּמגְ ָדלִּ ים ָ
עות חַ יָב לְ ַה ְכ ִּריז עֲ לֵ יהֶ ם) ֶ
שהַ מ ֹוצֵ א ַמ ְט ְב ֹ
ש ָא ְמרו ֶ
(מה ֶ
ַ
לות
מות ְפסו ֹ
רות מאָ ):כ ְך י ַָדיִּ ם ְמז ָֹה ֹ
כו ֹ
(ב ֹ
בו ָדה ְבבֵ ית ַה ִּמ ְק ָדש ְ
ש ַמ ְצ ִּחין ִּמז ֵָעה) ָפסול לַ עֲ ֹ
(מי ֶ
ש ְמז ָֹהם ִּ
שם ֶ
או ֵמרְ :כ ֵ
ֹ
"רב ַההֲ לָ כָ ה"" ,חֲכַ ם
"מר ַמאֲ כָ ל" וְ ָהאֲ חֵ ִּרים הֵ ם ַ
או ַ
דון צֶ בַ ע" ֹ
פוא "אֲ ֹ
כות נגָ .):ה ֶאחָ ד הוא ֵא ֹ
(ב ָר ֹ
לִּ ְב ָרכָ ה" ְ
"מר חֶ סֶ ד" וְ כַ ד ֹו'
דון ָפ ָר ַשת ָשבו ַע"ַ ,
ש ִּי ְהיֶה "אֲ ֹ
שנַעֲ לֶ ה לַ ָש ַמיִּ םֶ ,
ש ְילַ ֶונו ְכ ֶ
שם ֶ
ַה ֵפרוש" ...שו ָמה ָעלֵ ינו לִּ ְדאֹג לַ ֵ
ש ָכ ְך ָשנו ַרב ֹו ֵתינו
חות .הובָ א ַב"חֶ סֶ ד לְ ַא ְב ָר ָהם" ֶ
דון ַמ ָבט לַ ח ֲָדש ֹות" ...וְ יֵש ָדבָ ר ֹנו ָרא ל ֹא ָפ ֹ
וְ ל ֹא חָ לִּ ילָ ה "אֲ ֹ
עולָ ם ָבא
ש ִּנ ְפ ָטר ָה ָא ָדם ִּמן ָה ֹ
יעזֶרֵ ,כיצַ ד ִּדין ַה ֶקבֶ ר? ָא ַמר לָ הֶ םְ :ב ָש ָעה ֶ
(חבוט ַה ֶקבֶ ר ,פ"בָ :).שאֲ לו ֶאת ַר ִּבי אֱ לִּ ֶ
ִּ
ָ
ְ
"גלוי וְ יָדו ַע לִּ ְפנֵי
לוָ :
או ֵמר ֹ
ידה לִּ י ְש ֶמך"ֹ .
לו" :קוםַ ,ה ִּג ָ
או ֵמר ֹ
ָדו וְ ֹ
תו ְבי ֹ
או ֹ
רו ו ַמ ֵכה ֹ
לו ַעל ִּק ְב ֹ
שב ֹ
ַמלְ ַאך הַ ָמוֶ ת וְ ֹיו ֵ
עונֶהָ :גלוי
מור לִּ יִּ :מי ַא ָתה?! וְ ֹ
שם הוא הַ ַמהותָ ,ה ַע ְצ ִּמיות .אֱ ֹ
ש ֵאינִּ י ֹיו ֵד ַע ַמה ְש ִּמי"ַ ...ה ֵ
עולָ ם ֶ
ש ָא ַמר וְ ָהיָה ָה ֹ
ִּמי ֶ
אוי
או ָתה בו ָשהֹ ,
אוי לְ ֹ
יקםֹ .
יקן וְ ֵר ָ
שאֲ נִּ י חָ לָ ל ֵריק ,נָבובֶ ,אפֶ סְ ,מאו ָמהֵ ,ר ָ
עולָ ם ֶ
ש ָא ַמר וְ ָהיָה ָה ֹ
וְ יָדו ַע לִּ ְפנֵי ִּמי ֶ
(מ ְעיַן הַ ָשבו ַע)
ישיותַ .
או ָתה כְ לִּ ָמה .הֲ ל ֹא נִּ ְר ֶאה לְ ַא ְכסֵ ן ְבמֹחֵ נו ְמ ַעט ת ֹו ָרה ולְ גַ ֵבש ִּא ִּ
לְ ֹ
ו ְבנֵי ק ַֹרח לֹא ֵמתו (כו,יא)
דרשו חז"ל על פסוק זה" :מקום נתבצר להם בגיהנם וישבו עליו ואמרו שירה" (סנהדרין {קי,א}).
לפי חז"ל ְבנֵי ק ַֹרח הספיקו לחזור בתשובה ברגע האחרון לפני שבלעה אותם האדמה ולכן לא מתו .אם כך,
שואל רבי אליהו לופיאן זצ"ל ,מדוע לא הועילה תשובתם להציל גם את אביהם? ,הרי ידוע מה שאמרו
חז"ל (סנהדרין קד,א)" :ברא מזכי אבא" ,כלומר הבן יכול לזכות את אביו בזכות מעשיו הטובים .ומתרץ:
שהרעיון של "ברא מזכי אבא" הוא דווקא כאשר האבא מחזיק ביסוד האמונה אך אם האב כופר ביסוד
האמונה לא יועילו לו הזכויות של בנו ,וזה מידה כנגד מידה ,כשם שק ַֹרח התעלם מזה שהוא בן לאביו
שבשמים ,כך בשמים מתעלמים מכך שהוא אב לבנים והוא לא ניצל בזכויותיו של בניו .וכיוון שק ַֹרח כפר
בעיקר (כמובא בירושלמי סנהדרין דף י' הלכה א'" :באותה שעה אמר קרח אין תורה מן השמים ,ואין משה
נביא ,ולא אהרן כהן גדול") לכן לא ניצל בזכות בניו.
תו (כו,נד)
תו ִּאיש לְ ִּפי ְפ ֻק ָדיו י ַֻתן ַנחֲלָ ֹ
תו וְ לַ ְמ ַעט ַת ְמ ִּעיט ַנחֲלָ ֹ
לָ ַרב ַת ְר ֶּבה ַנחֲלָ ֹ
ְ
סו ָה ִּע ָירהַ .על ֵאם ַה ֶד ֶרך ָר ָאה ִּק ֵט ַע ַה ְמבַ ֵקש
ש ָרכַ ב ַעל סו ֹ
שהֶ :ב ָע ִּשירֶ ,
"בן ִּאיש חַ י" זַ צַ "ל ַמעֲ ֶּ
ִּס ֵפר ַר ֵבנו ַה ֶּ
חו ָקה
סו ָה ִּע ָירהִּ ,כי הַ ֶד ֶר ְך ְר ֹ
דול ו ִּב ְקש ֹו ִּכי י ְַר ִּכיבֵ הו ַעל סו ֹ
קול ָג ֹ
כו ַה ִּק ֵט ַע ְב ֹ
נְ ָדבָ ה .ז ַָרק ֵאלָ יו ַמ ְט ֵב ַע ֶכסֶ ףֵ .ב ְר ֹ
חור,
ָשב ֵמ ָא ֹ
מו י ַ
של ַה ִּק ֵט ַע וְ הוא ַע ְצ ֹ
ָתן ֶאת ָה ֶרסֶ ן ְבי ָָדיו ֶ
עותִּ .רחֵ ם ָעלָ יו הֶ ָע ִּשיר וְ הֶ עֱ לָ הו לַ סוס .נ ַ
וְ ַרגְ לָ יו ְקטו ֹ
ָ
ְ
יתך"ָ ...ת ַמה
"הנֵהִּ ,ה ַג ְענוַ .ע ָתה ֵרד ֵמ ַהסוס וְ לֵך לְ בֵ ְ
או ֵמר לְ ָע ִּשירִּ :
לִּ ְתמ ְֹך ָב ִּאישִּ .ה ִּגיעו לְ כִּ ַכר ָה ִּעיר וְ הַ ִּק ֵט ַע ֹ
טו ִּביםְ ,ראו .חֶ סֶ ד
ָשים ֹ
'הו ִּשיעו ,אֲ נ ִּ
דולֹ ,
קול ָג ֹ
או סו ְס ָך???" ז ַָעק הֶ ָענִּ י ְב ֹ
תו וְ ָא ַמר" :הֲ סו ִּסי הוא זֶה ֹ
הֶ ָע ִּשיר לְ ַעזו ֹ
ינו
ש ִּה ְר ַכ ְב ִּתיו ַעל סו ִּסי וְ ֵא ֹ
תו .ל ֹא ַדי ֶ
אונִּ ים לְ עֻ ָמ ֹ
ַשלֵ נִּ י ִּמסו ִּסי .וַ אֲ נִּ י ִּפ ֵסחַ וְ ִּק ֵט ַע ,ח ֲַסר ֹ
עו ֵמד לְ נ ְ
יתי ִּעמ ֹו וְ הוא ֹ
ָע ִּש ִּ
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הדף טעון גניזה ,נא לא לקרוא בשעת התפילה שאין זה עושה נחת רוח לבורא יתברך
ָשים ו ִּב ְקשו לַ עֲ ש ֹות ֶב ָע ִּשיר ְשפָ ִּטיםָ .א ַמר' ,נֵלְ כָ ה
טובָ ה" .נִּ ְסעֲ רו ָהאֲ נ ִּ
עו ֵמד הוא לְ ָה ִּשיב לִּ י ָר ָעה ַתחַ ת ֹ
מו ֶדה לִּ יֹ ,
ֹ
של
ש ַהסוס ֶ
ֶאל הַ ש ֹופֵ ט וְ יִּ ְשפֹט ֵבינֵינו'ָ .הלְ כו ֶאל הַ ש ֹופֵ ט וְ ָש ַמע ִּד ְב ֵרי ְשנֵיהֶ ם .לְ בַ ס ֹוף ָא ַמר" :נִּ ָכ ִּרים ִּד ְב ֵרי אֱ ֶמת ֶ
ָדו ֶאת
הו ִּשיב ֶאת ַה ִּפ ֵסחַ לְ פָ נָיו ו ָמ ַסר ְבי ֹ
תוַ .מדו ַע ֹ
מו י ָָדיו ִּא ֵבד ֶאת זְ כו ֹ
הֶ ָע ִּשיר הואַ ,א ְך ַמה אוכַ ל לַ עֲ ש ֹות ו ְב ֹ
טו ִּבים ,לִּ לְ מֹד ת ֹו ָרה ולְ ִּה ְתחַ זֵק ֶבאֱ מונָה.
שלָ :א ָדם נִּ ְב ָרא ְכ ֵדי לְ ַקיֵם ִּמ ְצ ֹוות ולְ הַ ְרב ֹות ְב ַמעֲ ִּשים ֹ
ָה ֶרסֶ ן?!" ...וְ ַה ִּנ ְמ ָ
ְ
עולָ ם ַהזֶהַ .אך זֹאת
סו' ַגם ֶאת ִּענְ יְ נֵי ָה ֹ
ַא ְך חַ יָב הוא ַגם לֶ אֱ כֹל ,לִּ ְשת ֹות ,לִּ יש ֹון וְ לַ עֲ בֹדָ .עלָ יו 'לְ ַה ְר ִּכיב' ַעל 'סו ֹ
של ָבם .הֵ ם עֲ בָ ִּדים
מו ֵ
ָשים ַה ְמ ַא ְב ִּדים ֶאת ָה ֶרסֶ ן וְ יִּ ְצ ָרם ֹ
כות יִּ ָשאֲ רו ְבי ָָדיוַ .ר ִּבים ָהאֲ נ ִּ
שהַ מ ֹו ְש ֹ
ִּב ְתנַאי ֶאחָ דֶ ,
ָדו ֶאת ָה ֶרסֶ ן" :לָ ַרב" הֵ ם ָה ִּענְ יָנִּ ים
מות .חַ יָב ָה ָא ָדם לְ ַהחֲזִּ יק ְבי ֹ
עולָ ֹ
ֻשלִּ ים ִּמ ְשנֵי ָה ֹ
בו ָדה ,עֲ בָ ִּדים לַ הֲ בָ לִּ ים ו ְמנ ָ
לַ עֲ ֹ
תוִּ .איש לְ ִּפי ְפ ֻק ָדיו
"ת ְמ ִּעיט ַנחֲלָ ֹ
עולָ ם ַהזֶה ַה ִּנ ְס ָפ ִּחים ַ -
תו"" ,וְ לַ ְמ ַעט"  -הֵ ם ִּענְ יְ נֵי ָה ֹ
"ת ְר ֶּבה ַנחֲלָ ֹ
ָהרוחָ נִּ ִּיים ַ
תו".
י ַֻתן ַנחֲלָ ֹ
תו (כו,נד)
תו וְ לַ ְמ ַעט ַת ְמ ִּעיט ַנחֲלָ ֹ
לָ ַרב ַת ְר ֶּבה ַנחֲלָ ֹ
תו"  -לעולם הבא" .וְ לַ ְמ ַעט"  -מי שעשה מעט מעשים
"ת ְר ֶּבה ַנחֲלָ ֹ
"לָ ַרב"  -למי שעשה הרבה בעולם הזה ַ
תו"  -לעולם הבא (ש"ך על התורה).
"ת ְמ ִּעיט ַנחֲלָ ֹ
טובים בעולם הזהַ -
תו ֵבין ַרב לִּ ְמ ָעט (כו,נו)
ַעל ִּפי ַהג ֹו ָרל ֵתחָ לֵ ק ַנחֲלָ ֹ
בס"ד אפשר לרמוזַ :הג ֹו ָרל בגימטריה "גמרא" (כמניין  ,)222לכן רמוז ַעל ִּפי ַהג ֹו ָרל -דהיינו לימוד 'הגמרא'
תו-חלקו יהיה בעולם הבאֵ " -בין ַרב לִּ ְמ ָעט".
ֵתחָ לֵ ק ַנחֲלָ ֹ
ֵא ֶּלה ִּמ ְש ְפחֹת לֵ וִּ י ִּמ ְש ַפחַ ת ַה ִּל ְבנִּ י ִּמ ְש ַפחַ ת ַהחֶּ ְברֹנִּ י ִּמ ְש ַפחַ ת ַה ַמ ְחלִּ י ִּמ ְש ַפחַ ת ַהמו ִּשי ִּמ ְש ַפחַ ת ַה ָק ְר ִּחי(כו,נח)
כתב הבן איש חי זצ"ל (בניהו על התורה דף תכד)ֵ " :א ֶּלה ִּמ ְש ְפחֹת לֵ וִּ י"  -המתלוים עם השכינה.
שלֶ ג יַלְ ִּבינו".
" ִּמ ְש ַפחַ ת ַה ִּל ְבנִּ י" – הם בעלי תשובה ,על דרך (ישעיהו א,יח)ִּ " :אם יִּ ְהיו ח ֲָט ֵאיכֶ ם ַכ ָשנִּ ים ַכ ֶ
" ִּמ ְש ַפחַ ת ַהחֶּ ְברֹנִּ י" – הם תלמידי חכמים שנקראים חברים (כך דורשים חז"ל בבא בתרא {עה,א}):
קולֵ ךְ
יבים לְ ֹ
חבֵ ִּרים ַמ ְק ִּש ִּ
שבֶ ת ַב ַג ִּנים ֲ
"אין חברים אלא תלמידי חכמים שנאמר (שיר השירים יח,ג)ַ :הי ֹו ֶ
יעינִּ י"ִּ " .מ ְש ַפחַ ת ַה ַמ ְחלִּ י" – הם אותם בעלי יסורין ,המדוכים ביסורין ,לשון מחלהִּ " .מ ְש ַפחַ ת ַהמו ִּשי" –
ַה ְש ִּמ ִּ
יתהו" – הם המושכים נשמות המגולגלים מן המשתהִּ " .מ ְש ַפחַ ת ַה ָק ְר ִּחי" –
לשון (שמות ב,י)ִּ " :מן ַה ַמיִּ ם ְמ ִּש ִּ
שעושים קרחה בסיטרא אחרא ,ע"י בירור שלהם בתורה ומצות.
הו ְד ָך ָעלָ יו (כז,כ)
וְ נ ַָת ָתה ֵמ ֹ
ָ
הו ְדך ולא כל הודך ,זקנים שבאותו דור אמרו פני משה כפני חמה ,פני
אמרו חז"ל (בבא בתרא עה,א)ֵ " :מ ֹ
יהושע כפני לבנה ,אוי לאותה בושה ,אוי לאותה כלימה" .מדוע דווקא הזקנים שבדור אמרו שפני משה כפני
חמה ופני יהושע כפני לבנה ,וכי הצעירים לא הבחינו בכך ,הלא כולם ראו כי קרן עור פני משה ,ומדוע
הייתה זו אמירתם של הזקנים שבדור? אלא ,הצעירים שבדור ,שלא ראו את משה בצעירותו ,לא ראו פגם
שפני יהושע כפני לבנה ,כיוון שסברו שגם משה רבנו בתחילת דרכו פניו היו כפני לבנה ,ובמהלך השנים
הוסיף לנפשו עוד גדולה ושלמות ,וכך זכה שפניו האירו כפני חמה .אך זקנים שבדור ,שזכו לראות את פני
משה עוד בצעירותו ,וידעו שגם בצעירותו פניו היו כפני חמה ,לכן דווקא הם שיכלו לומר אוי לה לאותה
בושה וכלימה...
הו ְד ָך ָעלָ יו (כז,כ)
וְ נ ַָת ָתה ֵמ ֹ
ָ
הו ְדך ולא כל הודך ,זקנים שבאותו דור אמרו פני משה כפני חמה ,פני
אמרו חז"ל( בבא בתרא עה,א)ֵ " :מ ֹ
יהושע כפני לבנה ,אוי לאותה בושה ,אוי לאותה כלימה" .בס"ד משה כפני חמה -ר"ת חכם -שלא היה
נביא וחכם כמוהו ,יהושע כפני לבנה -ר"ת כלי -שהיה ככלי משמש למשה בבית המדרש.
בע"ה זיווג הגון ,בריאות פרנסה והצלחה :לשגיא בן מרים ,עוז בן מרים ,לירון בן פנינה,
אמיר בן פנינה ,ענבל בת פנינה ,הדר בת נילי ,הילה בת אסתר ,מורן בת רותי ,אלכסי בן
אירנה ,הדר בת ויויאן ,רוית בת אורלי ,גיא בן חוה ,חמוטל בת ויקטוריה .רפואה שלמה:
לציפורה בת מורוור ,לציפורה בת מרים ,אורלי בת מלכה ,אייל בן שרה ,שי בן רחל,
יחזקאל בן אידה ,רבקה בת מסעודה ,אלכס בן רימה ,יצחק יעקב בן יפה ,אילן בן מסעודה,
משה בן שושנה .לעילוי נשמת :הרב יוסף שלום בן אברהם אלישיב זצוק"ל ,הרב ניסים
טולדנו זצוק"ל ,ארז בן חיה ז"ל ,יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל ,חנה בת שמחה ז"ל.
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