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   כה פרק בראשית

 ְוֶאת ִמְדָין ְוֶאת ְמָדן ְוֶאת ָיְקָׁשן תְואֶ  ִזְמָרן ֶאת לוֹ  ַוֵּתֶלד )ב( :ְקטּוָרה ּוְׁשָמּה ִאָּׁשה ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ַוֹּיֶסף )א(
 ִמְדָין ּוְבֵני )ד( :ּוְלֻאִּמים ּוְלטּוִׁשים ַאּׁשּוִרם ָהיּו ְדָדן ּוְבֵני ְּדָדן ְוֶאת ְׁשָבא ֶאת ָיַלד ְוָיְקָׁשן )ג( :ׁשּוחַ  ְוֶאת ִיְׁשָּבק
  :ְקטּוָרה ְּבֵני ֵאֶּלה ָּכל ְוֶאְלָּדָעה ַוֲאִביָדע ַוֲחֹנ ָוֵעֶפר ֵעיָפה

  
   א פרק א הימים דברי

 :ּוְדָדן ְׁשָבא ָיְקָׁשן ּוְבֵני ׁשּוחַ וְ  ְוִיְׁשָּבק ּוִמְדָין ּוְמָדן ְוָיְקָׁשן ִזְמָרן ֶאת ָיְלָדה ַאְבָרָהם ִּפיֶלֶגׁש ְקטּוָרה ּוְבֵני )לב(
  : ְקטּוָרה ְּבֵני ֵאֶּלה ָּכל ְוֶאְלָּדָעה ַוֲאִביָדע ַוֲחנֹו ָוֵעֶפר ֵעיָפה ִמְדָין ּוְבֵני )לג(
  

   כח פסוק לז פרק שיתברא
 ַוַּיֲעלּו ַוִּיְמְׁשכּו ֹסֲחִרים ִמְדָיִנים ֲאָנִׁשים ַוַּיַעְברּו

 יֹוֵסף ֶאת ַוִּיְמְּכרּו ַהּבֹור ִמן יֹוֵסף ֶאת
 יֹוֵסף ֶאת ַוָּיִביאּו ָּכֶסף ְּבֶעְׂשִרים ַלִּיְׁשְמֵעאִלים

  : ִמְצָרְיָמה

   י"רש
, אחרת שיירא היא זו - מדינים אנשים ויעברו )חכ(

 בני - וימשכו :הרבה פעמים שנמכר הכתוב והודיעך
, לישמעאלים וימכרוהו הבור מן יוסף את יעקב

  :למצרים והמדינים, למדינים והישמעאלים
  

   ב פרק שמות
 ַוָּיֹבאּו )יז( :ֲאִביֶהן ֹצאן ְלַהְׁשקֹות ָהְרָהִטים ֶאת ַוְּתַמֶּלאָנה ַוִּתְדֶלָנה ַוָּתֹבאָנה ָּבנֹות ֶׁשַבע ִמְדָין ּוְלֹכֵהן )טז(

 ִמַהְרֶּתן ַמּדּועַ  ַוֹּיאֶמר ֲאִביֶהן ְרעּוֵאל ֶאל ַוָּתֹבאָנה )יח( :ֹצאָנם ֶאת ַוַּיְׁשְק  ַוּיֹוִׁשָען ֹמֶׁשה ַוָּיָקם ַוְיָגְרׁשּום ָהֹרִעים
 ֶאל ַוֹּיאֶמר )כ( :ַהֹּצאן ֶאת ַוַּיְׁשְק  ָלנּו ָדָלה ָּדה ְוַגם ָהֹרִעים ִמַּיד ִהִּציָלנּו ִמְצִרי ִאיׁש ַוֹּתאַמְרןָ  )יט( :ַהּיֹום ֹּבא

 ֶאת ַוִּיֵּתן ָהִאיׁש ֶאת ָלֶׁשֶבת ֹמֶׁשה ַוּיֹוֶאל )כא( :ָלֶחם ְוֹיאַכל לוֹ  ִקְרֶאן ָהִאיׁש ֶאת ֲעַזְבֶּתן ֶּזה ָלָּמה ְוַאּיוֹ  ְּבֹנָתיו
  : ָנְכִרָּיה ְּבֶאֶרץ ָהִייִתי ֵּגר ָאַמר ִּכי ֵּגְרֹׁשם ְׁשמוֹ  ֶאת ַוִּיְקָרא ֵּבן ַוֵּתֶלד )כב( :ְלֹמֶׁשה ִבּתוֹ  ִצֹּפָרה

  
   לא פרק במדבר

  :ַעֶּמי לאֶ  ֵּתָאֵסף ַאַחר ַהִּמְדָיִנים ֵמֵאת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִנְקַמת ְנֹקם )ב( :ֵּלאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ַוְיַדֵּבר )א(
  

   א"עמג -ב"ע מב דף סוטה מסכת
 שהשם מפני? למה כך וכל'. כו כן אתם אי ואתם

 במדבר(: אומר הוא וכן. בארון מונחין | כינויו וכל
 אותם לצבא למטה אלף משה אותם וישלח )לא

 זה - פינחס, סנהדרין אלו - אותם, פינחס ואת
 ולוחות ארון זה - הקודש וכלי, מלחמה משוח

: תנא. השופרות אלו -  התרועה וחצוצרות, שבו
 דין ליפרע אלא, למלחמה פינחס הלך לחנם לא

 מכרו והמדנים )לז בראשית(: שנאמר, אמו אבי
 מיוסף דפינחס, למימרא'. וגו מצרים אל אותו
 לקח אהרן בן לעזרוא )ו שמות(: כתיב והא, אתי

 דאתי לאו מאי, לאשה לו פוטיאל מבנות לו
 מיוסף, לא! כוכבים לעבודת עגלים שפיטם מיתרו

: אותו מבזין שבטים והלא. ביצרו שפיטפט
 עגלים אמו אבי שפיטם בן, זה פוטי בן ראיתם
 אי, אלא! מישראל נשיא יהרוג כוכבים לעבודת

, מיתרו דאימיה אימיה - מיוסף דאימיה אבוה
 דאימיה אבוה -  מיוסף דאימיה אימיה ואי

 תרי, פוטיאל מבנות: דכתיב, נמי דיקא. מיתרו
  .מינה שמע, משמע

  )שם(ת וחידושי אגד - ל"מהר
אין הפי' שהיה רוצה ליקח מהם  א לחנם וכו'.ל

נקמה של אבי אמו, שכבר נשכח שנאתווקנאתו 
מה שהיה בימים הראשונים, אבל הפירוש כך, כי 

מדין היה ראוי היה פנחס שיקח נקמה ממדין, כי 
הפך לפנחס, וזה כי מדיין היו דבוקים בערוה 

ובזנות כמו שנמצא בכתוב שהיו מפקירים 
בנותיהם לזנות, ואין אומה דביקה יותר בזנות 
כמו אלו, ויוסף היה קדוש ונבדל מן הזנות כמו 

שתמצא בכתוב, ולכך זכה לצאת ממנו פנחס 
שהיה מקנא על דבר הזנות. ולכך לא היה מכירת 

ק ע"י מדיינים, כי ההפכים כמו שהיה יוסף יוסף ר
ומדיינים מתנגדים זה לזה מושלים זה על זה, 
ולכך אמר כאן שלא לחנם הלך פנחס וכו', כי 
פנחס שהיה קדוש ונבדל מערוה, ויצא מיוסף 

שהיה קדוש ונבדל מן הערוה, ראוי להתגבר על 
מדיין בעלי ערוה, כמו שהיה הם ג"כ מתגברים 

מכור אותו מפני שהמדיינים הפך מדיין על יוסף ל
לו, עתה ראוי לפנחס שיקח הנקמה מהם להתגבר 

  עליו. ויש לך להבין את זה:
  

  
  
  
  

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 

  
  
  



 2

  
  
  
  

  ]ט"תרל[פנחס לשפת אמת 

. גדול המחטיאו מן ההורגו כו'. פי' כי הרשעים צרור את המדינים כו' אשר נכלו לכםבפסוק 
הללו באין על בנ"י בחכמה כמ"ש רז"ל מנהיגם של אלו במדין נתגדל כו'. פי' דכמו שיש 

מדריגות בקדושה הן בכלל ישראל הן בפרט. כך נמצא בסט"א להבדיל וביצה"ר כל כך מינים 
חלוקים להיות נמצא התנגדות לכל פרט ופרט מראש עד סוף. לכן נמצא במדין בחי' התנגדות 
נגד מרע"ה שהוא הדעת וראש לכל בנ"י. כזבי בת נשיא מדין אחותם. רמז על החכמה כמ"ש 

. אך היא חכמה להרע. וזהו כזבי הוא כזב י' חכמה בשקר. וכמו אמור לחכמה אחותי את
שהחכמה למעלה מהשגתינו וע"י התשוקה יכולין להתדבק בחכמה כמ"ש אמור לחכמה 

אחותי את. כן ע"י השנאה לחכמת השקר יכולין לדחותה וע"ז נאמר צרור את כו' והכיתם כו'. 
 חכמת השקר כנ"ל:וד"ל. ולכן נתוסף לפינחס היוד שבקדושה ע"י שביטל 

 
 


