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טוּרה) :ב( וַ ֵתּלֶד ל ֹו אֶ ת זִ ְמ ָרן וְ ֶאת י ְָק ָשׁן וְ אֶ ת ְמ ָדן וְ אֶ ת ִמ ְדיָן וְ אֶ ת
וּשׁמָ הּ ְק ָ
אַב ָרהָ ם וַ יִּ ַקּח ִא ָשּׁה ְ
)א( וַ יֹּסֶ ף ְ
טוּשׁים וּלְאֻ ִמּים) :ד( וּבְ נֵי ִמ ְדיָן
שּׁוּרם וּלְ ִ
יִ ְשׁבָּ ק וְ אֶ ת שׁוּחַ ) :ג( וְ י ְָק ָשׁן ָילַד אֶ ת ְשׁבָ א וְ אֶ ת ְדּ ָדן וּבְ נֵי ְד ָדן הָ יוּ ַא ִ
טוּרה:
ידע וְ ֶאלְ ָדּעָ ה כָּ ל ֵאלֶּה בְּ נֵי ְק ָ
עֵ יפָ ה וָ עֵ פֶ ר וַ חֲ נֹ וַ אֲ בִ ָ
דברי הימים א פרק א

וּמ ְדיָן וְ ִי ְשׁבָּ ק וְ שׁוּחַ וּבְ נֵי י ְָק ָשׁן ְשׁבָ א ְוּד ָדן:
וּמ ָדן ִ
טוּרה פִּ י ֶלגֶשׁ אַבְ ָרהָ ם יָלְ ָדה אֶ ת זִ ְמ ָרן וְ י ְָק ָשׁן ְ
)לב( וּבְ נֵי ְק ָ
טוּרה:
ידע וְ ֶאלְ ָדּעָ ה כָּל ֵאלֶּה בְּ נֵי ְק ָ
)לג( וּבְ נֵי ִמ ְדיָן עֵ יפָ ה וָ עֵ פֶ ר וַ חֲ נוֹ וַ אֲ בִ ָ
בראשית פרק לז פסוק כח

רש"י

וַ יַּעַ ְברוּ אֲ נ ִָשׁים ִמ ְד ָינִים סֹחֲ ִרים וַ יּ ְִמ ְשׁכוּ ַו ַיּעֲלוּ
אֶ ת יוֹסֵ ף ִמן הַ בּוֹר וַ יּ ְִמכְּ רוּ אֶ ת יוֹסֵ ף
לַיִּ ְשׁ ְמעֵ אלִ ים ְבּעֶ ְשׂ ִרים כּ ֶָסף וַ יָּבִ יאוּ אֶ ת יוֹסֵ ף
ִמ ְצ ָריְמָ ה:

)כח( ויעברו אנשים מדינים  -זו היא שיירא אחרת,
והודיעך הכתוב שנמכר פעמים הרבה :וימשכו  -בני
יעקב את יוסף מן הבור וימכרוהו לישמעאלים,
והישמעאלים למדינים ,והמדינים למצרים:

שמות פרק ב
)טז( וּלְ כֹהֵ ן ִמ ְדיָן ֶשׁבַ ע בָּ נוֹת וַ ָתּבֹאנָה וַ ִתּ ְד ֶלנָה וַ ְתּמַ לֶּאנָה אֶ ת הָ ְרהָ ִטים לְ הַ ְשׁקוֹת צֹאן אֲ בִ יהֶ ן) :יז( וַ ָיּבֹאוּ
הָ רֹעִ ים וַ ְיג ְָרשׁוּם וַ יּ ָָקם מ ֶֹשׁה וַ יּו ִֹשׁעָ ן וַ יּ ְַשׁ ְק אֶ ת צֹאנָם) :יח( ַו ָתּבֹאנָה ֶאל ְרעוּאֵ ל אֲ בִ יהֶ ן וַ יֹּאמֶ ר ַמדּוּעַ ִמהַ ְר ֶתּן
ֹאמר אֶ ל
ֹאמ ְרןָ ִאישׁ ִמ ְצ ִרי ִה ִצּילָנוּ ִמיַּד הָ רֹעִ ים וְ גַם ָדּה ָדלָה לָנוּ וַ יּ ְַשׁ ְק אֶ ת הַ צֹּאן) :כ( וַ יּ ֶ
בֹּא הַ יּוֹם) :יט( וַ תּ ַ
ְבּנֹתָ יו וְ אַ יּ ֹו ל ָָמּה זֶּ ה עֲזַ בְ ֶתּן אֶ ת הָ ִאישׁ ִק ְראֶ ן ל ֹו וְ יֹאכַל לָחֶ ם) :כא( וַ יּו ֶֹאל מ ֶֹשׁה ל ֶָשׁבֶ ת אֶ ת הָ ִאישׁ וַ יּ ִֵתּן אֶ ת
יִיתי בְּ אֶ ֶרץ נָכְ ִריָּה:
ִצפּ ָֹרה ִבתּ ֹו לְ מ ֶֹשׁה) :כב( ַו ֵתּלֶד בֵּ ן וַ יּ ְִק ָרא אֶ ת ְשׁמ ֹו גּ ְֵרשֹׁם כִּ י אָמַ ר גֵּר הָ ִ
במדבר פרק לא
אָסף אֶ ל עַ מֶּ י:
קוָק ֶאל מ ֶֹשׁה לֵּאמֹר) :ב( ְנקֹם נ ְִקמַ ת בְּ נֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל מֵ אֵ ת הַ ִמּ ְד ָינִים אַחַ ר ֵתּ ֵ
)א( וַ יְ ַדבֵּ ר ְי ֹ
מסכת סוטה דף מב ע"ב-מג ע"א
ואתם אי אתם כן כו' .וכל כך למה? מפני שהשם
וכל כינויו | מונחין בארון .וכן הוא אומר) :במדבר
לא( וישלח אותם משה אלף למטה לצבא אותם
ואת פינחס ,אותם  -אלו סנהדרין ,פינחס  -זה
משוח מלחמה ,וכלי הקודש  -זה ארון ולוחות
שבו ,וחצוצרות התרועה  -אלו השופרות .תנא:
לא לחנם הלך פינחס למלחמה ,אלא ליפרע דין
אבי אמו ,שנאמר) :בראשית לז( והמדנים מכרו
אותו אל מצרים וגו' .למימרא ,דפינחס מיוסף
אתי ,והא כתיב) :שמות ו( ואלעזר בן אהרן לקח
לו מבנות פוטיאל לו לאשה ,מאי לאו דאתי
מיתרו שפיטם עגלים לעבודת כוכבים! לא ,מיוסף
שפיטפט ביצרו .והלא שבטים מבזין אותו:
ראיתם בן פוטי זה ,בן שפיטם אבי אמו עגלים
לעבודת כוכבים יהרוג נשיא מישראל! אלא ,אי
אבוה דאימיה מיוסף  -אימיה דאימיה מיתרו,
ואי אימיה דאימיה מיוסף  -אבוה דאימיה
מיתרו .דיקא נמי ,דכתיב :מבנות פוטיאל ,תרי
משמע ,שמע מינה.

מהר"ל  -חידושי אגדות )שם(

לא לחנם וכו' .אין הפי' שהיה רוצה ליקח מהם
נקמה של אבי אמו ,שכבר נשכח שנאתווקנאתו
מה שהיה בימים הראשונים ,אבל הפירוש כך ,כי
ראוי היה פנחס שיקח נקמה ממדין ,כי מדין היה
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
יוסף רק ע"י מדיינים ,כי ההפכים כמו שהיה יוסף
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
מדיין על יוסף למכור אותו מפני שהמדיינים הפך
לו ,עתה ראוי לפנחס שיקח הנקמה מהם להתגבר
עליו .ויש לך להבין את זה:
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שפת אמת לפנחס ]תרל"ט[

בפסוק צרור את המדינים כו' אשר נכלו לכם .גדול המחטיאו מן ההורגו כו' .פי' כי הרשעים
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
אמור לחכמה אחותי את .אך היא חכמה להרע .וזהו כזבי הוא כזב י' חכמה בשקר .וכמו
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'.
וד"ל .ולכן נתוסף לפינחס היוד שבקדושה ע"י שביטל חכמת השקר כנ"ל:

