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במדבר פרק כה

יהן
ַתּ ְק ֶרא ָן ָל ָעם ְל ִז ְב ֵחי ֱאל ֵֹה ֶ
ָחל ָה ָעם ִל ְזנוֹת ֶאל ְבּנוֹת מוֹאָב) :ב( ו ִ
ֵשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִשּׁ ִטּים ַויּ ֶ
)א( ַויּ ֶ
יהן) :ג( וַיִּ ָצּ ֶמד יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַב ַעל ְפּעוֹר וַיִּ ַחר אַף ה' ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל) :ד(
ֹאכל ָה ָעם וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ֵלאל ֵֹה ֶ
ַויּ ַ
אוֹתם ַלה' ֶנגֶד ַה ָשּׁ ֶמשׁ וְ ָישֹׁב ֲחרוֹן אַף ה'
הוֹקע ָ
אשׁי ָה ָעם וְ ַ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ַקח ֶאת ָכּל ָר ֵ
ַויּ ֶ
ָשׁיו ַהנִּ ְצ ָמ ִדים ְל ַב ַעל ְפּעוֹר) :ו(
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל שׁ ְֹפ ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִה ְרגוּ ִאישׁ ֲאנ ָ
ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל) :ה( ַויּ ֶ
ֲדת ְבּנֵי
וּל ֵעינֵי ָכּל ע ַ
ַק ֵרב ֶאל ֶא ָחיו ֶאת ַה ִמּ ְדיָנִ ית ְל ֵעינֵי מ ֶֹשׁה ְ
וְ ִהנֵּה ִאישׁ ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּא ַויּ ְ
תּוֹך
ָקם ִמ ְ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן ַויּ ָ
ַרא ִפּינְ ָחס ֶבּן ֶא ְל ָעזָר ֶבּן ֲ
מוֹעד) :ז( ַויּ ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֵה ָמּה ב ִֹכים ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ֵיהם ֵאת ִאישׁ
אַחר ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ַה ֻקּ ָבּה וַיִּ ְדקֹר ֶאת ְשׁנ ֶ
ָה ֵע ָדה וַיִּ ַקּח ר ַֹמח ְבּיָדוֹ) :ח( ַו ָיּבֹא ַ
ֵפה
ֵפה ֵמ ַעל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל) :ט( וַיִּ ְהיוּ ַה ֵמּ ִתים ַבּ ַמּגּ ָ
ַתּ ָע ַצר ַה ַמּגּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת ָה ִא ָשּׁה ֶאל ֳק ָב ָתהּ ו ֵ
אָלף :פ
אַר ָבּ ָעה וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶ
ְ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן ֵה ִשׁיב ֶאת ֲח ָמ ִתי ֵמ ַעל ְבּנֵי
)י( וַיְ ַד ֵבּר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר) :יא( ִפּינְ ָחס ֶבּן ֶא ְל ָעזָר ֶבּן ֲ
אָתי) :יב( ָל ֵכן ֱאמֹר ִהנְ נִ י
יתי ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִקנְ ִ
תוֹכם וְ לֹא ִכ ִלּ ִ
אָתי ְבּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַקנְ אוֹ ֶאת ִקנְ ִ
עוֹלם ַתּ ַחת ֲא ֶשׁר ִקנֵּא
אַח ָריו ְבּ ִרית ְכּ ֻהנַּת ָ
ַרעוֹ ֲ
וּלז ְ
יתי ָשׁלוֹם) :יג( וְ ָהיְ ָתה לּוֹ ְ
נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְבּ ִר ִ
ֵלאל ָֹהיו וַיְ ַכ ֵפּר ַעל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל) :יד( וְ ֵשׁם ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ֻמּ ֶכּה ֲא ֶשׁר ֻה ָכּה ֶאת ַה ִמּ ְדיָנִ ית ִז ְמ ִרי ֶבּן
ָסלוּא נְ ִשׂיא ֵבית אָב ַל ִשּׁ ְמעֹנִ י) :טו( וְ ֵשׁם ָה ִא ָשּׁה ַה ֻמּ ָכּה ַה ִמּ ְדיָנִ ית ָכּ ְז ִבּי ַבת צוּר רֹאשׁ ֻאמּוֹת
ֵבּית אָב ְבּ ִמ ְדיָן הוּא:
רש"י שם
)ז( וירא פינחס  -ראה מעשה ונזכר הלכה ,אמר לו למשה מקובלני ממך הבועל ארמית קנאין פוגעין
בו ,אמר לו קריינא דאגרתא איהו ליהוי פרוונקא ,מיד ויקח רומח בידו וגו':
)יא( פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן  -לפי שהיו השבטים מבזים אותו ,הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי
אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל ,לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן :בקנאו את
קנאתי  -בנקמו את נקמתי ,בקצפו את הקצף שהיה לי לקצוף .כל לשון קנאה הוא המתחרה לנקום
נקמת דבר ,אנפרימנ"ט בלע"ז ]חמה[:
מסכת סנהדרין דף פב ע"ב
אמר רבי יוחנן :ששה נסים נעשו לו לפנחס :אחד  -שהיה לו לזמרי לפרוש ולא פירש ,ואחד  -שהיה
לו לדבר ולא דבר ,ואחד  -שכוון בזכרותו של איש ובנקבותה של אשה ,ואחד  -שלא נשמטו מן
הרומח ,ואחד  -שבא מלאך והגביה את המשקוף ,ואחד  -שבא מלאך והשחית בעם .בא וחבטן
לפני המקום ,אמר לפניו :רבונו של עולם ,על אלו יפלו עשרים וארבעה אלף מישראל? שנאמר
)במדבר כ"ה( ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף ,והיינו דכתיב )תהלים ק"ו( ויעמד פינחס
ויפלל ,אמר רבי אלעזר :ויתפלל לא נאמר ,אלא ויפלל  -מלמד כביכול שעשה פלילות עם קונו.
בקשו מלאכי השרת לדחפו ,אמר להן :הניחו לו ,קנאי בן קנאי הוא ,משיב חימה בן משיב חימה
הוא .התחילו שבטים מבזין אותו :ראיתם בן פוטי זה ,שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה ,והרג
נשיא שבט מישראל! בא הכתוב ויחסו :פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן .אמר לו הקדוש ברוך הוא
למשה :הקדם לו שלום ,שנאמר )במדבר כ"ה( לכן אמר הנני נותן לו את בריתי שלום .וראויה
כפרה זו שתהא מכפרת והולכת לעולם.

Rabbi Brovender's Parsha Shiur is sponsored by

Dr. Bernard & Robin Cohen, Milwaukee
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts,
or to sign-up to receive sources in advance.
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רש"י שם
אבי אמו  -יתרו ,דאלעזר אבי פנחס לקח מבנות יתרו דכתיב ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל
לו לאשה ,ומפרש באגדה :פוטיאל זה יתרו שפיטם עגלים לעבודה זרה ,ואמרו בסוטה פוטיאל זה
בנו של יוסף שפטפט ביצרו ,ומשנינן :אי אבוה דאמיה מיתרו  -אמיה דאימיה מיוסף ,אי אבוה
דאימיה מיוסף  -אימיה דאימיה מיתרו ,דיקא נמי דכתיב פוטיאל ולא פוטאל.
אגרא דכלה )לפ' פנחס(
למרן צבי אלימלך שפירא אבדק"ק מונקאטש
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