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 במדבר פרק כה 

 ִמ! ְ� ַוָ	ָק� ַה�ֵֹה� �ֲהרֹ� ֶ�� ֶאְלָעָזר ֶ�� ִ�יְנָחס ַוַ	ְרא) ז(
 ִיְ)ָרֵאל ִאי' �ַחר ַוָ	בֹא) ח( :ְ�ָיד  רַֹמח ַוִ	ַ$ח ָהֵעָדה

 ְוֶאת ִיְ)ָרֵאל ִאי' ֵאת ְ'ֵניֶה� ֶאת ַוִ	ְדקֹר ָ�הַה$( ֶאל
 :ִיְ)ָרֵאל ְ�ֵני ֵמַעל ַה0ֵ1ַָפה ַוֵ!ָעַצר ֳקָבָת, ֶאל ָהִאָ+ה

 פ: 5ֶל4 ְוֶעְ)ִרי� �ְרָ�ָעה 0ֵ1ַ�ַָפה ַה1ִֵתי� ַוִ	ְהי3) ט(
 ֶ�� ִ�יְנָחס) יא( :6ֵאמֹר מֶֹ'ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר) י(

 ְ�ֵני ֵמַעל ֲחָמִתי ֶאת ֵהִ'יב ַה�ֵֹה� �ֲהרֹ� ֶ�� ֶאְלָעָזר
 ְ�ֵני ֶאת ִכ6ִיִתי ְולֹא ְ�ת ָכ� ִקְנ5ִתי ֶאת ְ�ַקְנא  ִיְ)ָרֵאל
 ֶאת ל  נֵֹת� ִהְנִני ֱאמֹר ָלֵכ�) יב( :ְ�ִקְנ5ִתי ִיְ)ָרֵאל
 :ָ'ל � ְ�ִריִתי

 תרגום ירושלמי
ר אלעזר ברא דאהר� כהנא רבא וק� וחמא פינחס ב) ז(

 :מגו קהלא ונסיב רומחא
 

 י"רש
 לו אמר, הלכה ונזכר מעשה ראה : פינחס וירא) ז(

, בו פוגעי� קנאי� ארמית הבועל ממ� מקובלני למשה
 מיד, פרוונקא ליהוי איהו דאגרתא קריינא לו אמר
 אל :האהל אל : הקבה אל) ח( :'וגו בידו רומח ויקח
 בתו� כיו� והקיבה הלחיי� כמו] בההקי אל [: קבתה
 לחנ� שלא כל� וראו, שלה ונקבות זמרי של זכרות
�  הת� כדאיתא', כו לו נעשו נסי� והרבה, הרג

 זה פוטי ב� הראית�, אותו מבזי� השבטי� שהיו לפי : הכה� אהר� ב� ב� אלעזר פינחס) יא( ):ב פב סנהדרי�(
�את  בקנאו :אהר� אחר ויחסו הכתוב בא לפיכ�, מישראל שבט נשיא והרג זרה לעבודה עגלי� אמו אבי שפיט
, דבר נקמת לנקו� המתחרה הוא קנאה לשו� כל. לקצו4 לי שהיה הקצ4 את בקצפו, נקמתי את בנקמו : קנאתי

 למי וחנות טובה המחזיק כאד�, שלו� לברית לו שתהא : שלו� בריתי את) יב( ]:חמה [ז"בלע ט"אנפרימנ
 :שלומותיו ה"הקב לו פירש כא� א4, טובה עמו שעושה

 

 ב "מסכת סנהדרין דף פב ע
 לו שהיה : אחד: לפנחס לו נעשו נסי� ששה: יוחנ� רבי אמר

 ואחד, דבר ולא לדבר לו שהיה : ואחד, פירש ולא לפרוש לזמרי
 שלא : ואחד, אשה של ובנקבותה איש של בזכרותו שכוו� :

, המשקו4 את והגביה מלא� שבא : ואחד, הרומח מ� נשמטו
 אמר, המקו� לפני וחבט� בא. בע� והשחית מלא� שבא : ואחד
 אל4 וארבעה עשרי� יפלו אלו על, עול� של רבונו: לפניו

 ארבעה במגפה המתי� ויהיו )ה"כ במדבר( שנאמר? מישראל
�, ויפלל פינחס ויעמד )ו"ק תהלי�( דכתיב והיינו, אל4 ועשרי

 כביכול מלמד : ללויפ אלא, נאמר לא ויתפלל: אלעזר רבי אמר
 . קונו ע� פלילות שעשה

 י"רש
 נית� אי� ושוב, האשה מ� : לפרוש לו שהיה
 .לסייעו שבטו לאנשי לזעוק : לדבר .להורגו
 אות� וראו : ובנקבותה בזכרותו שכוו�

� לקנאי רשות שנית� וידעו, בזה זה דבוקי
 .עליו בלבו היתה שנאה יאמרו ולא בו לפגוע
 שראו עד, מזה זה לפרוש : נשמטו שלא

� והוציא� : המשקו� את והגביה .בדי� שהרג
� .וישמטו הרומח להשפיל הוצר� ולא נדבקי
 בני והוטרדו : והשחית מלא� שבא ואחד
 .ריב : פלילות .לפנחס הרגו ולא שבטו

  
  פרשה כ -במדבר רבה 

 ראה אלא ישראל בני עדת כל ולעיני משה לעיני) ה"כ במדבר (והכתיב ראו לא וכול� אלעזר ב� פנחס וירא ]כה[
 ונותני� נושאי� שהיו אלא עמד מהיכ� העדה מתו� ויק�, בו פוגעי� קנאי� ארמית הבועל הלכה ונזכר מעשה
 בחיקו והניחו בידו ברזל שיני נטל בידו רומח ולקח ונתנדב העדה מתו� עמד, לאו א� מיתה חייב הוא א� בדבר

 א4 לה� אמר באת למה לו אמרו אצל� שהגיע כיו� אותו שהקיפו שבטו מפני שנתיירא העC על מסתמ� והתחיל
 דקר הקובה אל ישראל איש אחר ויבא, ליכנס הניחוהו לא כ� שאלמלא ונכנס הניחוהו, צרכי לעשות בא אני

� של לשמו וקנא טומאה ש� היתה לא אומרי� ישראל יהיו שלא כדי שניה� טומאת לתו� זה גב על זה שניה
 המלא� פיה� סת�' הב הנס, המלא� והדביק� מזה זה לפרוש דרכ�' הא הנס, נסי� ב"י לו ועשה ה"ב הקדוש

 כדי הנוקרני� מפני הקבה בתו� נראה זכרותו שתהא כדי שלה הקיבה כנגד הרומח את כוו�' הג, יצווחו שלא כדי
 כח נת� שיהחמי, שניה� את שידקור כדי הברזל הארי� הרביעי, צרכו ועשה נכנס הוא א4 אומרי� יהיו שלא

 עמדו אלא הזיי� מ� נשמטו לא השביעי שניה� את לסבול בעC כח נת� הששי, שניה� את שיגביה כדי בזרועו
 יטמא שלא ד� הטיפו לא התשיעי, לכל קלונ� לראות כתקנ� הרומח בראש המלא� הפכ� השמיני, במקומ�

 שיצאו כדי המשקו4 את �המלא הגביה א"הי, ויטמא ימותו שלא רוחותיה� ה"הקב ששמר העשירי, פנחס
� פנחס כשראה, בה� ונג4 המלא� ירד בו לפגוע שבטו בני עמדו כשיצא ב"הי, הכל לעיני תלוי� כתפיו בי� שניה

 הדי� את עושה שהוא ויפלל פינחס ויעמד) קו תהלי� (ד"הה וסלקו והתפלל ועמד בקרקע חבט� לכלות� שמבקש
 .'וגו בפלילי� ונת�) כא שמות(' שנא
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