
  

  
 http://www.hakotel.org.il - למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל, ירושלים  - כל הזכויות שמורות © 

1

  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א
  תשע"דפינחס  לפרשת

  פנחס זה אליהו -ה ָאּנָ דפינחס ַק  ָיֵמיּהְק 
  

  מתי נתמנה פינחס לכהן?
ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן "הקב"ה אומר למשה רבינו: 

ְוא  ,י ִיְׂשָרֵאל ְּבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ְּבתֹוָכםֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבנֵ 
ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי  :ָלֵכן ֱאֹמר. ִכִּליִתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתי

  .יג)-א(במדבר כה, י" ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְּבִרית ְּכֻהַּנת עֹוָלם .ָׁשלֹום
פירוש זה . 1לפינחס כהונהכאן ותן הקב"ה נ, שרש"י מפרש

לאחר שהרג את נתכהן פינחס ש הוא לפי אותו מאן דאמר בגמרא,
 ,)שם( בגמראאבל יש גם מאן דאמר אחר . (זבחים קא, ב) זמרי

מה  ,זה אן דאמרולפי מ עד ְימֹות יהושע;לא נתכהן שפינחס 
" הוא בגדר ַּנת עֹוָלםְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְּבִרית ְּכהֻ שנאמר כאן "

ברכה בעלמא, שבישר לו הקב"ה שלא תפסק כהונה מזרעו לעולם, 
ם ּׂשָ ׁשֶ פינחס עד ימות יהושע, לאחר  עדין לא נתכהן - אבל למעשה 

שבט המנשה בנו  כשבני ראובן ובני גד וחצי, שלום בין השבטים
, והשבטים חשדו בהם שהם רוצים הירדןבגלילות גדול  מזבח

חשבו ו ,במשכןשמזבח הבמקום  לעבודת ה'חדש  מזבח ייסדל
 פינחסאת אליהם שלחו אך בטרם עשו כן  ,נגדם מלחמהללצאת 

 ,לשמוע מהם הסבר על המעשה אשר עשו עמו איםיועשרה נש
ובני גד ובני ראובן הסבירו, שלא כדי להקריב קרבנות בנו את 
המזבח הזה, אלא רק לֵעד ולאות לדורות עשו אותו, להעיד על 

ושבי עבר הירדן, שגם להם יש חלק ונחלה במזבח ה' שבמשכן, י
 .(יהושע כב, כז)ה'" ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ּבַ  ,ְוא ֹיאְמרּו ְבֵניֶכם ָמָחר ְלָבֵנינּו"
ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ְּבֵני  ...ַוִּיְׁשַמע ִּפיְנָחס ַהֹּכֵהן ּוְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה"

שמע את . , ל)שם(" ַוִּייַטב ְּבֵעיֵניֶהם ,ֵני ְמַנֶּׁשהְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ּובְ 
 ,ם שלום בין השבטיםׂשָ וְ  ,טענות בני גד ובני ראובן והסכים איתם

 נאמר ,הלך לדבר עמםשכש[ .ואז נתכהן, כפי שמרומז בפסוקים
ט ְמַנֶּׁשה ַוִּיְׁשְלחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְּבֵני ְראּוֵבן ְוֶאל ְּבֵני ָגד ְוֶאל ֲחִצי ֵׁשבֶ "

 ;2ייחס הכהונה לאלעזר ,, יג)שם( "ֶאת ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן
ֶאת  ...ַוִּיְׁשַמע ִּפיְנָחס ַהֹּכֵהןולאחר ששמע את דבריהם נאמר "

  .3]"ַהֹּכֵהן ִּפיְנָחס"עצמו.  . ייחס הכהונה אל פינחס(שם, ל)" ַהְּדָבִרים
נתכהן כבר כאן, פינחס  ,התוספות מבארים, שגם לדעה זו
 4ולמושחו להלבישוצריך "לאחר שהרג את זמרי, אלא שעדין היה 

שמא לא נתרצו לו כל ... ו)5(במנחת חינוך ולחנכו(בשמן המשחה) 
עד ששם שלום בין  ,מפני שהרג נשיא שבט ,ישראל באותה שעה

ואז נתרצו לו והלבישוהו ומשחוהו  ,השבטים בימי יהושע
שהוא בתחילה חשבו כנראה  .ב ד"ה ההוא) (תוס' זבחים קא, "וחנכוהו

את העם שמרצה  ,צריך להיות איש רצוןהרי כהן וקנאי מדי, 
, ולכן לא נתרצו לכנסת ישראל כביכול הקב"התווך בין מו ,ה"לקב

ראו שהוא  ,כשראו שהוא שם שלום בין השבטים בלא .שיהיה כהן
  .6כהן אז הסכימו שיהיהואיש שלום, אלא  ,לא כ"כ קנאי

 ,כשמשה שולח להלחם במדין ,י מביא בפרשה הבאהרש"
(רש"י במדבר  וח מלחמה והלך איתם למלחמה במדיןהיה מש פינחס

לא נתכהן עד ששם שלום בין  פינחסלפי מי שאומר ש .לא, ו)
(עי' דברים כ, ב  הרי משוח מלחמה חייב להיות כהןקשה, , השבטים

 בטרם נתכהן? , וא"כ איך מינו את פינחס למשוח מלחמהורש"י שם)
כמאן דאמר שפינחס נתכהן לתורה רש"י נקט בפירושו אמנם 

לפי המאן דאמר השני, , אבל (רש"י במדבר כה, יג)משהרג את זמרי 
, קשה לכאורה ,רק משעשה שלום בין השבטיםשפינחס נתכהן 

לכהן אמנם ש ,רשויכמדומני יש שפ -? איך נתמנה למשוח מלחמה
לזה  -, אבל למשוח מלחמה ספינחלא קבלו את  במשכןשעובד 

למשוח מלחמה לכן  .שם צריך אדם קנאי .הוא דוקא מתאים
 זה לאל .היה, רק לא לכהן שעובד באהל מועדי פינחסהסכימו ש

(עי' כעין זה ב"דעת זקנים" שם,  עד ששם שלום בין השבטים ,הסכימו

  .בסוף דבריהם)

  קנאותו של אליהו
ובא ה ,פרקי דר"א פמ"ז( זה אליהו פינחסבחז"ל יש מאן דאמר ש

אליהו  .ועי' תרגום יונתן שמות ו, יח)ברש"י ב"מ קיד, ב ד"ה לאו כהן מר; 
הורג את  ,מקנא בהר הכרמל .ותאב- מקנא קנאת ה' צשוב אח"כ 

לם יראו שהאש ושכ ,וזוכה להוריד אש מן השמים ,נביאי הבעל
 .(מל"א יח) מה שהיה שם כללה את הקרבנות ואת המזבח ואת אכ

 אח"כ הוא הולך לעמוד לפני ה' בהר סיני .ה קידוש השם גדולעוש
 תהפטרכפי שמובא ב - שמשה רבינו עמדבמקום , יט, ח) שם(

ַקֹּנא " :הוא אומרו ?"ַמה ְּל ֹפה ֵאִלָּיהּו" :וה' שואל אותו -  השבוע
ם הוא יִ ופעמַ  ,ם ה' שואל אותויִ פעמַ  ."ָבאֹות- י צְ קֵ ֱא ה'ִקֵּנאִתי לַ 

 ׁשּוב : "לֵ ה' אומר לוכיון שכך,  .ה התשובהותאאת עונה 
ְלַדְרְּכ... ְוֶאת ֱאִליָׁשע ֶּבן ָׁשָפט ֵמָאֵבל ְמחֹוָלה ִּתְמַׁשח ְלָנִביא ַּתְחֶּתי "
אתה יותר  !נביאלא יכול להיות כבר אתה כי  -. למה? טז)-(שם, טו

ח לוקהקב"ה  .)סוף פכ"ט (פרקי דר"א "אתה מקנא לעולם" .מדי מקנא
ביא אותו לשמים ברכב אש וסוסי אש מ ,לם הזהמהעואת אליהו 

. למרות כל קידוש השם תחתיו , ואלישע נהיה נביא(מל"ב ב, יא)
  .ת ה' לא מרוצה שהוא תמיד רק מקנאבכל זא ,שעשה

" ִּכי ָעְזבּו ְבִריְת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלשאמר " בגללש ,עוד חז"ל אמרו
חייך שאין עושין ברית מילה עד אמר לו הקב"ה: ", (מל"א יט, י)

לבוא לכל חייב  . הוא(פרקי דר"א סוף פכ"ט)" שאתה רואה בעיניך
ב"ה אנו עדין מקיימים  .ולראות שלא עזבנו את הברית ,להיברית מ

טוען שאליהו יותר מדי קנאי, למרות  הקב"ה .להיברית מ
כששם שלום בין שיהיה כהן מזמן שהשבטים כבר הסכימו 

אולי יש לומר שמה  ,הוילזה א פינחסמר שאאם נ .השבטים
הגם שאיננו יכולים ח"ו לדון את שהכריע את הכף נגד אליהו, 

נאמר לו  ואבל בכל זאת היה עוד מעשה אחד שאולי בגללאליהו, 
ָנַדר ֶנֶדר לפני  . יפתחיפתחעם המעשה והוא שהוא מדי קנאי, 

ֶׁשר ֵיֵצא ִמַּדְלֵתי ְוָהָיה ַהּיֹוֵצא אֲ : "שיצא למלחמה בבני עמון, ואמר
ְוַהֲעִליִתהּו  ה'ְוָהָיה לַ  - ֵביִתי ִלְקָראִתי ְּבׁשּוִבי ְבָׁשלֹום ִמְּבֵני ַעּמֹון

ַוָּיֹבא ִיְפָּתח ַהִּמְצָּפה ֶאל . אחרי המלחמה, "(שופטים יא, לא)" עֹוָלה
ִהי ִכְראֹותֹו ַויְ  ...ְוִהֵּנה ִבּתֹו ֹיֵצאת ִלְקָראתֹו ְּבֻתִּפים ּוִבְמֹחלֹות - ֵּביתוֹ 

ְוַאְּת  ,ַהְכֵרַע ִהְכַרְעִּתִני ,ֲאָהּה ִּבִּתי :ְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו ַוֹּיאֶמרַוּיִ  ,אֹוָתּה
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 .)לה- לד(שם,  "ְוא אּוַכל ָלׁשּובה' ְוָאֹנִכי ָּפִציִתי ִפי ֶאל  ,ָהִיית ְּבֹעְכָרי

שבועה ש ,האמת היא .לעולהאותה קריב מבלית ברירה, יפתח 
עי' שו"ע יו"ד סי' ( כלל ת שוא, ואינה חלהשבועהיא אדם להרוג 

ָּכל "שהיות וכתוב  ,אבל יפתח לפי טעותו חשב .)רל"ח ס"ה וסט"ז
 ,)ויקרא כז, כט( "מֹות יּוָמת ,ֵחֶרם ֲאֶׁשר ָיֳחַרם ִמן ָהָאָדם א ִיָּפֶדה

בישראל או סנהדרי  לֶ "ֶׁשָּכל מֶ שהכונה היא הרמב"ן מסביר ו
ישראל שיש להם רשות במשפטים, אם יחרימו גדולה במעמד כל 

העל דבר,  ת י מ ב  י חי ו  לי ע ר  ב ו ע כי ", סבר יפתח לומר, "ה
חרם ְנִגיד ישראל חל וקיים להמית ָהעֹוֵבר על ֶחְרמֹו, כן אם  7כאשר

 ,יחול הנדר" -  8ָנַדר בעת מלחמה לעשות מאיש או אנשים זבח
(רמב"ן  להכן סבר יפתח שנדרו מחייב אותו להקריב את בתו לעולו

   .שם)
לא "יפתח אלא שסוף סוף היתה כאן טעות. הטעות היתה, ש

ידע כי חרם המלך והסנהדרין חל על המורדים לכלותם, או על 
העובר גזירתם ותקנתם. אבל ָלחּול הנדר לעשות עֹוָלה ִמָּדָבר שאין 

אילו היה יפתח גוזר:  ,כלומר (רמב"ן שם) חס וחלילה"! - ראוי לה' 
 - תא איש מפתח ביתו"! וִבּתֹו היתה יוצאת מפתח הבי"היום אל יצ

אז היתה באמת חייבת מיתה, כי עברה על גזרת המלך. אבל יפתח 
שמי שיצא  ,לא אמר כך. הוא לא גזר שום איסור. הוא רק נדר

אין בסמכותו (אם היוצא אינו  -מדלתי ביתו יהיה קרבן לה'. וזאת 
כלל, לחייב אותו להקריב נדרו של יפתח לא חל  לכןראוי לקרבן). ו

  את בתו לעולה.
אבל עדיין קשה מאד: גם אם סבר יפתח שנדרו מחייב אותו 

, וכי לא שמע מעולם על התרת נדרים?! לעולה לשחוט את בתו
ת יפתח ּבַ אמנם מדוע לא נשאל על נדרו כדי להציל את בתו? 

, פתח לנדר אביהובקשה מהם למצוא סנהדרין, אל הבאמת הלכה 
אבל עדיין  ,(תנחומא בחוקותי סי' ז') נדרין לא מצאו פתח לַ הסנהדרו

אל ללכת לעלות למעלה בקודש, יכול היה ליפתח מה לעשות. היה 
אגדול הדור, אולי  ימצא דרך להתיר את הנדר. מי היה גדול  הו

פינחס! נכדו של אהרן הכהן, ותלמידו של משה רבינו!  -הדור? 
לש מאות שנה (כפי שנראה הוא היה כבר זקן מאד, בן למעלה מש

ללכת  . יפתח היה צריך(עי' שופטים כ, כח)להלן), אבל עדיין היה חי 
  אל פינחס שיתיר לו את הנדר.אפוא 

"אמר אבל יפתח לא רואה לנכון ללכת אל פינחס. למה? 
הוא מרגיש  -  (ויק"ר לז, ד)יפתח: אני מלך, ואלך אצל פינחס"?!... 

את עצמו אל פינחס. הוא מצפה פגיעה בכבוד המלכות אם יטריח 
שפינחס יבוא אליו, ולא שהוא ילך אל פינחס. [אמנם ההלכה היא, 
ש"כל העם באים אל המלך בכל עת שירצה, ועומדים לפניו 

אומשתחוים ארצה, ואפילו  בי עומד לפני המלך ומשתחוה  נ
לארצה... אבל  דו ג ן  אינו בא לפני המלך אלא אם רצה, ואינו  כה

(רמב"ם הלכ' מלכים א המלך עומד לפני כהן גדול" עומד לפניו, אל

, וא"כ מן הדין היה שיפתח ילך אל פינחס שהיה כהן פ"ב ה"ה)
  גדול, ולא להפך, אך כנראה נתעלמה מיפתח לפי שעה הלכה זו].

. פינחס ידע על נדרו של יפתח. או יש טענה אבל גם על פינחס
. מדוע א"כ לא מפני שסיפרו לו, או מפני שהיה נביא וידע בנבואה

ואהלך  ו לו אל יפתח כדי להציל נפש מישראל? אמנם הי ה
וכבר ראינו שההלכה היא שהמלך  ,טענות. ראשית, הוא כהן גדול

הוא זה שצריך לבוא אל הכהן הגדול, ולא להפך. חוץ מזה, פינחס 
הרבה יותר זקן מיפתח. הרי ממלחמת סיחון שהיתה בזמן משה 

בעולם) ועד מלחמת יפתח בבני עמון רבינו (שאז כבר היה פינחס 
פינחס מבוגר א"כ מיפתח  (שופטים יא, כו)עברו כשלוש מאות שנה! 

במאות שנים! בנוסף לכך הוא גם תלמיד חכם יותר גדול ממנו. 
הוא למד תורה מפי משה רבינו בכבודו ובעצמו. פינחס רואה א"כ 
 פגיעה בכבוד התורה, בכבוד הנבואה ובכבוד הכהונה, אם הוא

  ילך אל יפתח במקום שיפתח יבוא אליו.
ובכל זאת, הרי על כף המאזנים מוטלת נפש בת ישראל. מדוע 
לא מחל כל צד על טענותיו, גם אם הן צודקות לדעתו, כדי להציל 

דוחה את כל השקולים הנ"ל? נפש מישראל? וכי אין פקוח נפש 
... , אבדה הנערה ההיא(=בין זה לזה)למעשה, "בין ֵּדין ְלֵדין 

בכל  ,יפתח מת בנשילת אברים. ")"ר ס, ג(בושניהם נענשו בדמיה" 
מקום שהיה הולך בו היה אבר נישול הימנו והיו קוברין אותו שם, 

, (שופטים יב, ז)" ַוָּיָמת ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי ַוִּיָּקֵבר ְּבָעֵרי ִגְלָעדשנאמר: "
ופו ונקבר כי נתפזר ג'בעיר גלעד' לא נאמר, אלא 'בערי גלעד'", 

שלא הציל את בתו אלא  וזה הוא מידה כנגד מידה, ,בכמה מקומות
 ,(ויקרא א, ו) הקריבה לעולה, שנאמר בה: "ְוִנַּתח ֹאָתּה ִלְנָתֶחיָה"

ופינחס נענש "שניטלה ממנו רוח הקדש, שנאמר: "ּוִפיְנָחס ֶּבן 
הֶאְלָעָזר ָנִגיד  ָ י ם' אין נגיד עליה אהּו. '(דהי"א ט, כ)ֲעֵליֶהם"  ָה

ם'; "היָ הָ כתיב כאן, אלא 'נגיד  י נִ ָפ ". וגם זה (שם)ִעּמֹו" ה'  ְל
נביא שטעם טעם ממידה כנגד מידה, כי נטילת הנבואה היה ב

דעת מי שסובר ש"פינחס הוא אמנם לְ [ .נבואה, קשה לו כמיתה
אליהו" צריך לומר שהנבואה חזרה אליו לאחר כמה מאות שנים, 

ם נסתלקה ממנו רוח הקודש, שניבימי אחאב. אבל במשך מאות 
אסור לנו לדבר על יפתח, "יפתח בדורו  עונש חמור מאד]. וגם זה

, ועל אחת כמה וכמה (ר"ה כה, ב; רש"י דברים יט, יז)כשמואל בדורו" 
מה הרי מוסרים לנו,  הם ,אבל חז"ל .אסור לנו לדבר על פינחסש

  ., שסרבו ללכת זה אל זהפינחסשל יפתח והשיקולים היו 
 ,הכריעהוא ש אולי המעשה הזה ,זה אליהו פינחסאם 

עיקר כוונתו אמנם  .שהוא מקנא יותר מדילאליהו שהקב"ה אומר 
 ךא ,, לא לכבוד עצמוהנבואהלכבוד לכבוד הכהונה והיתה לקנא 
היה צריך לוותר על כבוד הכהונה חז"ל קובעים שבכל זאת 

זה הכריע אולי  .ולא הציל ,בשביל להציל את בת יפתחוהנבואה 
  שהוא כבר לא מתאים להיות נביא. ,את הכף אצל הקב"ה

  לא כשיטה קבועה -קנאות 
כמו הקנאות  - וא חיובישגם דבר שכשלעצמו ה ,ראינו אם כן

והקב"ה שיבח אותה ונתן  את כלל ישראל, השהצילשל פינחס, 
שיהיו לו גם גבולות. צריך ריך בכל זאת צ -לפינחס שכר עבורה 

ההנהגה העיקרית  .בלי גבוללהיות קנאי לא  ,רחםלגם לדעת 
לפעמים צריך נכון ש .סבלן ורחמןצריכה להיות, שאדם יהיה 

אבל לעשות מזה  ,במעשה של זמריכמו ת, לאחוז במדת הקנאו
זה הקב"ה לא הסכים. גם ל -  בדרך של קנאותללכת תמיד  ,שיטה

הוראת השעה של אליהו להקריב בבמה אם הקב"ה הסכים עם 
 ע"י אליהו ל כךועשה נס גלוי כ, (יבמות צ, ב)יסור במות בשעת א

זו תהיה הדרך ש ,כ"אעפ, להוריד אש מן השמים וכל מה שהיה שם
חליף צריך להואמר שאליהו מקנא מדי,  .9הקב"ה לא הסכים -

  .נביא אחרב אותו
ור להיות סאו כבוד שמים אסור לוותרהנוגעים לברים בדנכון ש

לעמוד על כבוד ה', לא צריך  .נאותקב, אבל גם לא ללכת פשרן
לא בשנאה ו קיצוניותדרך של לא באבל  ,לוותר על כבוד ה'

, אלא בדרך של קירוב, לא רים שלא הגיעו ולא זכו לעבודת ה'לאח
 , שהחזון איש כבר דן לומר, שהרשעיםבפרט בדורנוו .של דחיה

מצוה לאהוב אותם, ואסור לשנאם, כי גם והכופרים של דורנו 
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(ויקרא יט, "א ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחי ִּבְלָבֶב" ברשע גמור קיים הלאו של 

כל זמן שלא הוכיחו אותו, וכיון שבדור הזה אין מי שיודע  יז)
], נמצא שרשעי (ערכין טז, ב)להוכיח [כפי שאומרים חז"ל בגמרא 

דורנו נמצאים תמיד במצב של לפני תוכחה, ואסור לשנאם 
, אות י"ז. והובא של החפץ חיים וף ספר "אהבת חסד"("מרגניתא טבא" שבס

, ודיינין להו כאנוסין, לא כמזידין גם בחזו"א אה"ע סי' קי"ח ס"ק ו')
(חזו"א שם)

10.  
ואחד היה  למידי חכמים,שניהם ת ,היו בירושלים שני אחים

מה  :פעם האח השני (שלא היה קנאי) אמר .יותר קנאי מהשני
כל עיר שיש בה אפילו , "רא אומרתהגמ - ?לבין אחי ההבדל ביני
שאם יש עיר  .(סנה' עא, א)" אינה נעשית עיר הנדחת -מזוזה אחת 

ובזה  .העיר לא שורפים את - מזוזה אחת אפילו נידחת ויש בתוכה 
אני  - אם היינו שומעים שיש עיר נידחתמתבטא ההבדל בינינו: 

 לו אחיאיו ,כדי שלא ישרפו את העיר ,הייתי רץ להדביק שם מזוזה
כדי שכן ישרפו את  (אם יש שם כזו), את המזוזההיה רץ לעקור 

  אבל זה בקנאות וזה במתינות. ,פ התורה"שניהם פועלים ע .העיר
ם שוב היה לנו קנאי שהציל את ע ,בדור יותר מאוחר ר כך,אח
כשאותו מתיוון רצה להקריב  .החשמונאי תיהומת, והוא ישראל
והתחיל את  ,היווניאת השר ואותו מתתיהו הרג  ,לפסלקרבן 

 ,הזו הצליחה, כפי שאומרים בתפילה הקנאות .המלחמה ביוונים
 ,"מסרת רבים ביד מעטים ,שהצליחו להתגבר עם מעט חיילים

לאחר מרד החשמונאים היו עוד אבל , וטמאים ביד טהורים"
בני החשמונאים מרדו ברומאים,  ,מרידות של יהודים בגויים

 ,, עד המרד של החורבן ומרד בר כוכבאואח"כ היו עוד מרידות
אלא מתוך  כי לא היו לשם שמים כל כך, ,מרידות אלו לא הצליחוו

חשבונות לאומיים, שלא רצו להיות משועבדים לגויים, ועל זה ה' 
לא עושה נסים. החשמונאים יצאו להלחם רק על קידוש שמו 

אות עצמענין לאומי או יתברך, על שמירת התורה והמצוות, לא על 
המרידות האחרות אינן  .מצליח הםלכן המרד של ,מדינית

  לא על רקע דתי.ומצליחות, כי הן היו על רקע כלכלי ולאומי, 

  עדיף להיות נרדף מלהיות רודף
 ,המעשה שמספרים עכשיו, לא יודע אם הוא נכון או לא נכון

זה מעשה שלא מתקבל על  ,בחור ערבי ושרפו אותו למוות חטפוש
 ,אולי שונא יהודים ,אדם שלא עשה שום דבר .הדרך זו לא .הדעת

ו אותו עושה שום דבר רע, סאבל לא תפ ,אולי לא שונא יהודים
חשבו שיש מקום למעשה אם ולהרוג אותו, גם סתם לקחת אדם 

בצורה אכזרית אבל כך?! יע את הערבים, תבשביל להר כזה
זו אכזריות שלא מתקבלת על הרי ! כזאת?! לשרוף אדם חי?

בני של גויים, לא  ה שלזו לא מדה של יהודים, זו מד !עתהד
(יבמות  ביישנים רחמנים וגומלי חסדיםשהם , אברהם יצחק ויעקב

אם היו עושים כך לבהמה היינו רואים בזה אכזריות אפילו  .עט, א)
זו ?! יםאלקאז לעשות כך לצלם  !צער בעלי חיים !נוראה
ישראל, אלא  מעשה כזה לא בא מרוב אהבת !גמורה התהשח

 היה ,הורגיםסתם אם היו גם  .ת הנפשתאכזריות והשחממידת 
ממש זה  !...?אבל להרוג באכזריות כזו .להתנגד לזהצריך 

  זו לא הדרך בשום פנים ואופן.  .ת הנפשתהשח
נתן לו סתירה ו ,שראה ערבי ,על עצמולי פעם סיפר אדם אחד 
להכות בני  .תורת ישראלאיננה זו  !זו לא הדרך .בלי שום סבה

צריך לנקום באויבי  .י סבה? אין שם הצדקה לדברים האלהאדם בל
אבל וג, ובאלה שעזרו להם להר ,באלה שהרגו את הבחורים ,ה'

זה לא  .זו נבלה שלא תאמן ,סתם לקחת מישהו ולשרוף אותו חי
  !זה מוכיח על אכזריות לשמה ,ישראל מוכיח על אהבת

תחת שלטון הגרמנים  ההיתש ,ז"ל אהרבנית רחל סרנ סיפרה
 ב"ה :לעצמה אמרהו ,, וראתה פעם גרמני מתעלל ביהודיימ"ש

להתעלל כך  .שאני מהעם של הנרדפים ולא מהעם של הרודפים
 ,י לא מהעם הזהאבל ב"ה שאנ .באחרים, זה הגרמנים היו מסוגלים

ת הזו למרות שהנרדפּוזאת והיא אמרה  .נרדפיםהאלא מעם של 
בסכנות גדולות יחד עם כל שאר  היתההיא  .את חייהסיכנה 

שנהרג על קידוש זצ"ל אלחנן וסרמן הג"ר היהודים שם, יחד עם 
אבל היא לא רצתה בשום אופן להיות  .היהודים עם עודהשם, ו

  עם של נרדפים זה יותר טוב. .דפיםמעם של רו
שבבעלי חיים ה' לא הכשיר לקרבן את בעלי  ,חז"ל אמרו

לה שנרדפים ע"י אחרים, כמו תורים אלא את א ,החיים שרודפים
הקב"ה  .את בעלי החיים שרודפים את האחריםה, לא ובני יונה, ׂשֶ 

לעשות צריך נו. ודאי צריך לשרש מידות כאלה מתוכ .סכיםלא ה
לא פעולות כאלה, אבל  ,פעולות לזכר שלשת הבחורים שנרצחו

אלא פעולות של הגברת לימוד התורה, של הגברת אהבת חסד, 
הלשון, שמירת העינים, שמירת שבת, כל הדברים האלה  שמירת

ם בחורים שנהרגו, להרבות תורה בעלעילוי נשמתם של ההם 
, להפיץ אהבת תורה ואהבת הבריות ואהבת חסד, אלה ישראל

  שצריכים לעשות לזכר אלה שנהרגו. הפעולות
צריכים להיות שמח, שתה ושמחה, בפורים הרי נצטוינו על מ

נות "מוטב לאדם להרבות במּתְ , שאומר והרמב"ם בכל זאת
כי  - ". למה? דתו ּוְבִׁשּלּוַח מנות ְלֵרָעיואביונים מלהרבות בסעו

ב " ל לשמח  לא  א ומפוארה  לה  דו ג ם שמחה  ָׁש ן  אי
רים גֵ ו ת  ו למנ וא ם  תומי י ו ם  י י  .)הי"זהלכ' מגילה מ פ"ב( "ענ

אלא  ,עצמולשמח שמחה העיקרית לפני הקב"ה זה לא כשהאדם ה
ח יתומים ואלמנות ועניים במתנות לאביונים, כפי כשהוא משמ
צריך להרבות ולכן הגדולה לפני ה',  זו השמחה .שתיקן מרדכי

במתנות לאביונים יותר מבמשלוח מנות ובסעודה, שעיקר מטרת 
וב טדם ידע להיות לעשות אותנו טובים לאחרים, שאהיא רה התו

  ולא להיות רע לאחרים. ,לאחרים
אמו, והאגרת מסיימת ל ז"ל כתב "ארגיש אגרת ידועה שה

 ואמרו תקנויש ש .לאדם" חלשמֵ  ,ובזה רוב התורה" במילים:
. יהיה איך לשמח לאדם" ,הרהתו חובשהנוסח הנכון הוא "ובזה 

בתורה, גדול ועיקר ענין שזהו  שיהיה, מבואר כאן בדברי הגר"א,
, וקל וחומר לשמח את הבריות ולגרום להם הרגשה טובה ונעימה

הוא משמח  ,עד כמה שאדם משמח אחרים .לצערם ולענותםשלא 
את המדה  ,את הקב"ה בזה. זו מדה שצריך לקנותגם כביכול 

צריך להלחם בערבים, לא  .לא את המדה לנקום ,לשמח אחרים
ם להגן על עצריך להלחם,  ו שצריך לוותר לערבים,"אומר ח

 זאת.איך עושים  , להגן על א"י, אבל צריך לדעת את הדרךישראל
לא בצורה שודאי ואלימות לשם אלימות סתם,  לא לפעול בדרכים

  נוראה כזו.
ונוכל לשבת  ,רץ ישראלהקב"ה יעזור שיהיה שלום ושקט באש

ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ֵאין ִלי "ָׁשִנים  ,אמרוחז"ל  לעבודת ה' מתוך שמחה.
למה ימות . (שבת קנא, ב)אלו ימות המשיח  - (קהלת יב, א)" ָבֶהם ֵחֶפץ

הרי כולנו  ?"ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ"ָׁשִנים שיח הם המ
אמרו אז למה  !ימות המשיח צורחז"ל גם ו !רוצים ימות המשיח

 ?"ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץשימות המשיח הם "ָׁשִנים 
לא יהיה את מי לשמח,  ,שלא יהיו יתומים ואלמנות התשובה היא,
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לם ולא יהיה את ויהיה שלום ושפע לכ ,ושריםמא כל היהודים יהיו

ת צדקה, לא יכול לעשו אני .אין לי בהם חפץממילא אז  ,מי לשמח
האלה  לנצל את הימיםא"כ צריך  .מתנות לאביונים, שום דברלא 

צריך לעשות צדקה וחסד עם בני  ,נו משיח לא באשעדין לצער
לים, אדם, לשמח לב יתומים ואלמנות, לשמח לב נדכאים ואומל

ֲאֶׁשר "ָׁשִנים ויגיעו בע"ה  ,נוונזכה שבזכות זה יבוא משיח צדק

  ." במהרה בימינו, אמןֹּתאַמר ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ
  
  
  
  
 

  

  
                                                           

אבל פינחס  .שחתןהמ אחרולתולדותיהם שיולידו  ,תנה אלא לאהרן ולבניו שנמשחו עמויתנה כהונה לזרעו של אהרן, לא נישכבר נ ע"פא. "ו1
  " (רש"י במדבר כה, יג).לזמרי גוֹ רָ הֲ לא נתכהן פינחס עד ׁשֶ  :ב) ,שנולד קודם לכן ולא נמשח, לא בא לכלל כהונה עד כאן. וכן שנינו בזבחים (קא

  . כי פינחס מוטעם ב"טפחא" (שהוא טעם מפסיק), וא"כ "הכהן" מתייחס אל אלעזר. "פינחס, בן אלעזר הכהן".2
זבחים קא, ב). [וכדעה זו  -דעה שלישית בחז"ל, שפינחס נתכהן מיד כשנבנה המשכן, יחד עם אהרן ובניו (דעת רבי יהודה ורבי שמעון . ויש גם 3

ַזְרעֹו ְוָהְיָתה ּלֹו ּולְ , ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹוםמשמע שנקט הרמב"ם (פ"ה מביאת מקדש הי"ג, ע"ש)]. ולפ"ז, מה שנאמר אחרי מעשה זמרי "
", אין הכונה לתת לו כהונה, שהרי נתכהן כבר. אלא בא לַחדש, שלא נפסל לשאת את כפיו למרות שהרג את הנפש. דהא ַאֲחָריו ְּבִרית ְּכֻהַּנת עֹוָלם

בעלי התוס' קי"ל שכהן שהרג את הנפש נפסל לדוכן (ברכות לב, ב), וכאן אמר הקב"ה שפינחס לא יפסל לדוכן. [כן מבואר ב"מושב זקנים" ל
אשון (במדבר כה, יג), וכ"כ מעצמו ב"ספר המקנה" (קדושין סו, ב על תוד"ה ולזרעו). אלא שהענין מובא ב"מושב זקנים" בשני גווני. לפי פירוש ר

מפריש,  שם, מעיקר הדין היה לפינחס ליפסל, אלא שגזר כאן הקב"ה באופן מיוחד שלא יפסל. אבל לפי פירוש שני שהביאו שם בשם רבי יחיאל
י לא נחשב כלל פינחס לכהן שהרג את הנפש, דזמרי גברא קטילא הוה, דהבא על ארמית קנאין פוגעין בו. ונפ"מ בין שני ביאורים אלו, לכהן קנא

וצח אֵחר שהרג לבועל ארמית, האם כשר לנשיאת כפים. וכן נפ"מ למי שהרג בועל ארמית סתם כך, לא משום קנאות, האם יהיה חייב מיתת ב"ד כר
  או לא].

- . הקשה הגרי"ז זצ"ל, למה היה צריך פינחס להמשח, הרי רק בהקמת המשכן משחו את אהרן ואת בניו ואת המשכן ואת כל כליו (שמות מ, ט4
משיחתן  - כלים שעשה משה טו), אבל לדורות לא מושחים כהנים ולא כלים (חוץ מכהן גדול שצריך משיחה), כמבואר בגמ' לגבי כלים: "כל ה

" (שבועות טו, ב), וא"כ למה היה צריך פינחס להמשח? (חי' הגרי"ז זבחים קא, ב) ותירצו האחרונים ע"פ עבודתן מחנכתן -מכאן ואילך  .דשתןמק
ַוִּיְמָׁשֵחם  ,ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ,ָליוַוִּיְמַׁשח ֹאתֹו ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו ְוֶאת ָּכל ּכֵ  ,ַוְיִהי ְּביֹום ַּכּלֹות מֶׁשה ְלָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכןהמבואר בספרי על הפסוק "

ספרי פרשת " (מגיד שבמשיחתן של אלו הוקדשו כל הכלים לעתיד לבוא" - "? ַוִּיְמָׁשֵחם ַוְיַקֵּדׁש ֹאָתם, א). למה נאמר שוב "במדבר ז" (ַוְיַקֵּדׁש ֹאָתם
נו, דמשיחת כלי המשכן ביום הקמת המשכן הועילה לא רק לאותם כלים שהיו אז, , הובא בסהמ"צ לרמב"ם מ"ע ל"ה). והייד"פיסקא מסוף נשא 

ד"ה וז"ל). ולפ"ז "עבודתן מחנכתן"  ז"סימן ל "חשו"ת חתם סופר או" (הוה כאילו נמשחו כל הכלים לדורות ,במשיחת משה אותן הכליםאלא "
ן לגבי הכהנים, נראה ברמב"ן (ויקרא ח, לה), שגם מה שהכהנים אינם פירושו, שע"י חינוך העבודה נמשכת עליהם הקדושה ממשיחה הראשונה. וכ

טעונים משיחה לדורות, הוא מפני שמשיחת אהרן ובניו חלה על הדורות הבאים, שמכח משיחת אהרן ובניו נתקדשו כל הכהנים לדורות, והרי הם 
ח אלעזר אביו, כבר נולד פינחס (כמובא ברש"י הנ"ל הערה כמו שנמשחו (ע"ש). ולפ"ז מיושב למה היה צריך פינחס להמשח. שהרי בזמן שנמש

ם שמשיחת אהרן לא הועילה לבניו שנולדו כבר, והיה צריך למשוח אותם בפני עצמם, כך גם משיחת אלעזר בן אהרן לא הועילה ), וא"כ כש1
  צמו.לפינחס בנו שנולד כבר, והיה צריך למשוח אותו עתה בפני ע

  . עי' רמב"ם (פי"ב ממעשה הקרבנות ה"ד), שכל כהן הנכנס לעבודה בפעם הראשונה, צריך להקריב מנחת חינוך.5
. הקשה הגרי"ז זצ"ל, למה היה כאן צורך ברצון ישראל, ולא היה די במה שהקב"ה קבע שפינחס יהיה כהן. ותירץ ע"פ מה שמשמע ברמב"ם 6

נ(פ"ד מכלי המקדש הט"ו), שלא רק  כהן גדול  משיחתכהן גדול צריך להיות בב"ד של שבעים ואחד (כמבואר במשנה סנה' ב, א), אלא גם  וימי
צריכה להיות בב"ד של שבעים ואחד. וכיון שמבואר כאן בתוס' שפינחס היה טעון משיחה (הגם שהיה כהן הדיוט), לכן היה צריך לזה ריצוי של 

היות בב"ד של ע"א, זהו מפני שצריך שהכה"ג ימשח ע"י כל ישראל, והסנהדרין הגדולה הם כל ישראל. שהרי מה שמשיחת כהן גדול צריכה ל
כשלוחי כל ישראל. ולכן משיחת פינחס היתה צריכה להיות בריצוי כל ישראל, דהיינו ריצוי של הסנהדרין שהם שלוחי כל ישראל, כיון שכל 

  משיחה צריכה להיות ע"י הסנהדרין, שהם כשלוחי כל ישראל.
  כאשר = ְּכמֹו ֶׁש... .7
. כדי שבזכות זה ינצחו במלחמה [כמו שעשה מישע מלך מואב, שהקריב את בנו בכורו לעולה כדי לנצח במלחמה (מל"ב ג, כז)], או כדי 8

  להודות לה' על הנצחון במלחמה.
םאולי מפני זה, רק אחרי שאליהו אמר . 9 יִ ְוֶאת  ... ׁשּוב ְלַדְרְּכ(מל"א יט, י; ושם, יד), אמר לו הקב"ה "לֵ  ָבאֹות"- י צְ קֵ ֱא ה'"ַקֹּנא ִקֵּנאִתי לַ  פעַמ

ם". כי פעם אחת אפשר לקנא, אבל ֱאִליָׁשע ֶּבן ָׁשָפט ֵמָאֵבל ְמחֹוָלה ִּתְמַׁשח ְלָנִביא ַּתְחֶּתי יִ זו כבר שיטה, ולזה הקב"ה לא מסכים. [ובפרט,  - פעַמ
יב), שנרמז לו בזה שאין -המלאך כבר אמר לו, שלא ברוח ה', ולא ברעש ה', ולא באש ה' (שם, יאשהפעם השניה שאליהו אמר כן היתה לאחר ש

  ללכת בקנאות כל כך (עי' "עקידת יצחק" לפרשתנו, שער שמונים ושלשה)].
ייך הדין הזה. כי בזמננו "אין . ועוד כתב החזו"א (יו"ד סי' ב' ס"ק ט"ז) לגבי אלו ש"מורידין ולא מעלין" אותם (עי' ע"ז כו, ב), שבזמננו לא ש10

הפרצה, שיהיה בעיניהם [מעשה ההורדה] כמעשה השחתה ְוַאָּלמּות ח"ו. וכיון שכל עצמנו לתקן, אין  הוספתבמעשה ההורדה גדר הפרצה אלא 
  הדין נוהג בשעה שאין בו תיקון". ונראה שהדברים מתאימים להאמר גם כלפי מעשה קנאות בדורנו.

  בנתו של העורך,השיחה נערכה לפי ה

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.


