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 שכרו של פינחס
 
 : וכך כתוב, מובא מעשה פינחס) ח- ו, כה'במד(סוף פרשת בלק ב

 כל עדת בני ולעיניויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה , הנה איש מבני ישראל באו
ויקח , ויקם מתוך העדה, ...וירא פינחס בן אלעזר. כים פתח אהל מועדוהמה בֹ, ישראל

את איש ישראל ואת , וידקר את שניהם, הקבהיבא אחר איש ישראל אל ו. מח בידורֹ
 . ותעצר המגפה מעל בני ישראל, תהּבהאשה אל ֻּק

 :מסופר על גמולו) טו-י, שם(בתחילת פרשת פינחס ו
פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני : אל משה לאמר' ידבר הו

תן הנני נֹ, רלכן אמֹ. ליתי את בני ישראל בקנאתיולא כ, בקנאו את קנאתי בתוכם, ישראל
, להיו-והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לא. לו את בריתי שלום
נשיא בית , אשר הכה את המדינית זמרי בן סלוא...ם איש ישראל וֵש. ויכפר על בני ישראל

 .ת בית אב במדין הואמּוראש ֻא, כזבי בת צור, ושם האשה המכה המדינית. ניאב לשמעֹ
 :כדלהלן, רשה זו מעלה מספר תמיהותפ
תן לו את בריתי הנני נֹ"ולא מסתפקת במילים " רלכן אמֹ"מדוע התורה מוסיפה את הפתיח . א

 ?"שלום
 ? "תן לו את בריתי שלוםהנני נֹ"מה משמעות ההבטחה . ב
 ?"נת עולםוהיתה לו ולזרעו אחריו ברית כֻה"מה משמעות ההבטחה . ג
 ?"להיו ויכפר על בני ישראל-תחת אשר קנא לא"איך ניתן להבין את המילים . ד

 

 ?"לכן אמֹר"מדוע התורה מוסיפה את הפתיח 
מבאר את משמעות , "משך חכמה"בפירושו על התורה , רב מאיר שמחה הכהן מדווינסקה

ם כי הוא מטעי. ם בהקדמתו לפירוש המשניות"על פי מה שכותב הרמב" רלכן אמֹ"הפתיח 
, ואולם. ה להיטיב יכולות להתבטל אם יחטאו האנשים מקבלי ההבטחה"ההבטחות של הקב

 ממשה רבנו נביאו ה" הקבלכן ביקש.  אינן יכולות להתבטל-הבטחות הנמסרות באמצעות נביא 
 .כך שתהיה וודאות מוחלטת שהיא תצא לפועל בכל מקרה, שימסור הוא את ההבטחה לפינחס

ודבר זה ניתן ללמוד , הוא לשון שבועה" לכן"מסביר שהביטוי , עומתול, "אור החיים"בעל 
ביתך ובית : אמור אמרתי, להי ישראל-א' ם הֻאְנ כןל): " ל,א ב"שמו(ממה שנאמר בספר שמואל 
, סובר שההבטחה תקוים בכל מקרה" אור החיים"מכאן שגם בעל ". אביך יתהלכו לפני עד עולם

ולא מכוח מהעובדה , ה המלווה אותה"ח השבועה של הקבאלא שלדעתו החלטיות זו היא מכו
  בעוד,"ראמֹ"מילה ה שם דגש על" משך חכמה"בעל ה. שהיא נמסרה לפינחס באמצעות נביא

 ".לכן"מילה ב מקדבעל אור החיים מת
 

 ?"תן לו את בריתי שלוםהנני נֹ"מה משמעות ההבטחה 
 הרי : תה בתחום המוסרייהי" יתי שלוםתן לו את ברהנני נֹ"ה לפינחס "הבטחת הקב, ב"פי הנציל
 
 .ל קוראים בשבת זו את פרשת בלק" בחו*
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 י כלכ, את מידותיו של פנחס ישחית, היה קיים חשש סביר שמעשה הריגתם של זמרי וכזבי
 גם אם מדובר במעשה -מעשה רצח עלול להשפיע על הנפש ולעשות את האדם אכזרי יותר 

 שלא תיפגע ,במובן זה" ברית שלום"ה "כן הבטיח לו הקב ול-שנכון היה לעשותו באותה שעה 
  1.נפשו

היינו אריכות ימים , "שלום ממלאך המוות"ש פרשנים שהסבירו שהשלום שבו זכה פינחס הוא י
כך אמנם מסתבר מהנאמר במקרא שפינחס היה כוהן גדול בתקופות השופטים . מופלגת

האוִסף עוד לצאת :  בימים ההם לאמרפינחס בן אלעזר בן אהרן עמד לפניוו "2:המאוחרות
גם מהמדרש האומר ". עלו כי מחר אתננו בידך' למלחמה עם בני בניִמן אחי אם אחדל ויאמר ה

 . עולה שפינחס עלה בסערה השמיימה וחי עד עצם היום הזה3"פינחס זה אליהו"
ישמור ה "רבנו בחיי מסביר באופן פשטני יותר שמשמעות הבטחה זו היא שהקב, עומת זאתל

 .אחיהם" רצח" לעאותו מנקמת אחי זמרי שזממו להרגו כנקמה 
 

תחת אשר קנא "וכן ? "נת עולםוהיתה לו ולזרעו אחריו ברית כֻה"ה משמעות המשפטים מ
 ?"יכפר על בני ישראלויו הל-לא
לא נתכהן פינחס עד : חנינא' אליעזר אמר ר' אמר ר" 4:י מבאר את הפסוק על פי הגמרא"שר

שפינחס נולד , "'נת עולםוהיתה לו ולזרעו אחריו ברית כֻה'):  יג, כה'במ: (דכתיב, ישהרגו לזמר
וקיבל את , לפני שנמשחו אהרון ובניו בשמן המשחה להיות כוהנים ועל כן לא נחשב כוהן

 .הכהונה כשכר מיוחד על מעשהו
סו של כביכול את כע" הרגיע"ה לישראל בכך ש"ג מבאר שפינחס השכין שלום בין הקב"רלבה

". ברית שלום"ולכן הוא קיבל כשכר את , על כך שנכשלו בבנות מואב, ה על עם ישראל"הקב
ידי מעשהו הוא החזיר את -היות ועל": יוהל-תחת אשר קנא לא"וכך הוא מבאר את הקטע 

ג אין  כל ספק שפינחס כבר היה "לרלב". ברית השלום"הוא קיבל את ', השלום בין ישראל לה
והוא מוסיף ומביא שני הסברים באשר לתוכנה של ברכת הכהונה שבה זכה , הכוהן לפני המעש

 : פינחס
 .הובטח לו שצאצאיו יהיו תמיד כוהנים: שלא ִיכלה זרעו לעולם .1
ואמנם מהאמור בדברי הימים עולה שרבים מצאצאיו של . שיהיה כוהן גדול וכך גם זרעו .2

  5.פינחס היו כוהנים גדולים
כשם שפינחס כיפר במעשהו ועצר את המגפה בעם ": ויכפר על בני ישראל"עתה מובן הכתוב 

 על -ידי עבודת הכוהן הגדול ביום הכיפורים - על–כך הוא וצאצאיו יכפרו אחת בשנה , ישראל
 .כל עם ישראל

דרש "ל בספרו "ם לפרש את עיקר הפרשה על פי רעיון שהביע הרב משה פיינשטיין זצגניתן 
תה בזה שכביכול י הוא מסביר שגדלות המעשה של פינחס הי6.ל התורהשכתב כפירוש ע, "משה

ולפי אחת השיטות , ו לעשותחייב ההוא עשה מעשה שלא הי; ה"הוא מילא את מקומו של הקב
במעשהו הוא .  היה נענה בשלילה-חכם אם לעשות את המעשה -לו היה שואל שאלת, בהלכה

. ה מכלה את ישראל בקנאתו"יון שהיה הקבומנע בכך כיל', במקומו של ה' קינא את קנאת ה
  :רעיון זה קרוב לזה שמובא בגמרא

 

מפני , להיכם אוהב עניים הוא-אם א: זו שאלה שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבאו 
 . כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנום: אמר ליה? מה אינו מפרנסם

 

כדי לספק , ינו מתערב בעניינים אנושייםה בכוונה תחילה א"ל ניתן להסיק כי הקב"הגמרא הנמ
, על האדם מוטל להשלים. האדם הזדמנות לזכות בזה שהם בעצמם מתקנים את המעוות-לבני

גם את טעמה של מצוות " ספר החינוך" בעל  מסביר זודרךב. ה"את מעשיו של הקב, כביכול
  7. הנולדלשבמעשה המילה נצטווינו אנו להשלים את השלב האחרון בבריאתו ש, מילה

):  ה,ב( בהתאם למה שנאמר בספר מלאכי, ה"ברית בינו לבין הקב, "ברית שלום"פינחס זכה ל
כפי שמופיע במסכת דרך , ה"הוא שמו של הקב" שלום". "בריתי היתה אתו החיים והשלום"

ה נקרא שלום שנאמר "גדול הוא השלום ששמו של הקב: אמר רבי יהושוע: "פרק השלום, ארץ
                                                           

 ".ונתן לך רחמים"ה " יח ד, יג'על דב" העמק דבר"ראה , בנושא עיר הנידחתב מבטא רעיון דומה " הנצי 1
 . כח, כ'שופ   2
 .א"על פי ילקוט שמעוני פרשת במדבר כה תשע   3
 .ב" ע,בבלי זבחים קא   4
 .1998ירושלים , ראה מקורות במהדורת מוסד הרב קוק   5
 .ח"ברק תשמ-בני, "דרש משה", הרב משה פיינשטיין   6
 .מצוה ב   7
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מאותה סיבה פינחס גם קיבל ברית כהונת עולם לשרת לפני ". 'שלום' ויקרא לו ה'): ד כ, ו'שופ(
הוא , ולשיטתו של מי שאומר שפנחס חי לעולם, ה"לקב, כביכול, ולפנים במקום הקרוב ביותר

 .ה" כמו הקב, כביכול,גם נהיה נצחי
 ידידיה קליין        

    ירושלים        
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