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 מעשה מול שכר -פינחס 
 

 ."בריתי שלוםהנני נתן לו את "פרשת פינחס פותחת בפסוקים המתארים את שכרו של פינחס 
ל "כל מדרשי חזגם שם נמצאים ו ,"בלק "פרשת, נמצא בפרשה הקודמתעצמו תיאור המעשה 
 האם המעשה :ל"זבמעשה עצמו ישנן שאלות רבות והתייחסויות שונות בח. להסבר המעשה

האם היה ? מדוע הם לא פעלו? כיצד ראו זאת חכמי הדור? מי הורה לו לעשות כן? נעשה כדין
 ?"ברית שלום ",מה היחס בין המעשה והשכר הבא בעקבותיו? לו סיוע אלוקי

 1:ל את מבוכתו של משה רבנו"מצד אחד אנו מוצאים בחז
  

 ואם ? זו מותרת או אסורה!מרם בן ע: אמר לו.תפסה בבלוריתה והביאה לפני משה
והיינו , יהיגעו כולם בבכ,  נתעלמה הלכה ממנו?מי התירה לך -בת יתרו , תאמר אסורה

 .הל מועדודכתיב והמה בוכים פתח א
 

פינחס . כולם במבוכההיו  וממילא ,משה לא ידע מה לעשות כיוון שלכאורה גם הוא נוגע בדבר
 2,לדעת רב ".אין חולקים כבוד לרב' ילול הכל מקום שיש ח …שמואל אמר "מדעתועושה 

אמר : "קבל ממנו את ברכת הדרךמ ואף , משהפינחס עושה את מעשהו על דעת, לעומת זאת
 הבועל : לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני! אחי אבא: אמר לו. ראה מעשה ונזכר הלכה:רב

קורא המכתב הוא (קא  קריינא דאיגרתא איהו להוי פרוונ: אמר ליה?כותית קנאין פוגעים בו
 .")יהיה שליח

 ? מהיכן עמד',ויקם מתוך העדה' "3:ין נידון בבית דינו של פינחסימצד שני אנו מוצאים כי הענ
 עמד מתוך העדה ונתנדב ולקח .אלא שהיו נושאין ונותנים בדבר אם הוא חייב מיתה או לאו

 .."...רומח בידו
עדר יאו שמא בה, נחס הוא המוציא לפועל ופי,האם כך הוחלט בבית הדיןמהמדרש לא ברור 

 .שה מעשהוהחלטה של בית הדין  עוזב פינחס את הדיון וע
אמר רבי בר ", "פינחס שלא ברצון חכמים "4:מוצאים עמדה המסתייגת מהמעשהאנו בירושלמי 

כאן מתבאר שלולי השכר המופיע ". … ביקשו לנדותו אילולי שקפצה עליו רוח הקודש:פזי
אלא שיש לנו כאן אישור מפורש , גם צד שליליו של פנחס מעשהן היה לראות בנית, בפרשתנו
 .וה מסכים ל"שהקב

מתוך הספרי אנו לומדים שפינחס והסובבים אותו יכלו לראות את הסכמת השכינה אף תוך כדי 
 :נענה פינחס באותה השעה ואמר: " בזכות מסירות הנפש שלו5 לוו הנסים שנעשעקב, מעשהה

ן שנכנס ו כיו. התירו פרושים את הדבר.כנסי הניחו לו וי: אמרו...?הרגי שיהרגו ויאין כאן אדם

                                                           
 .א"ב ע" מסכת סנהדרין דף פ1
 . שם2
 .כה, פרשה כ,) וילנא( במדבר רבה  3
 . ירושלמי סנהדרין פרק ט הלכה ז4
 .א"פיסקא קל, )הורביץ( ספרי במדבר 5
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בידיעה פינחס הולך להרוג ". ועוד שישה נסים אחרים נעשו לו …עשה לו המקום שישה נסים
 .זוכה לסיוע שמימי ונעשים לו נסיםהוא  ומתוך כך ,מות בעצמויאולי אף ש

האם היה מוסכם ו ו מי הורה לעשות, ההיתר למעשה מה היה-מעורר שאלות אם המעשה עצמו 
כמו , הכריעה כי המעשה זכה להתייחסות חיובית הספקות והתירה את התורה  הרי- על כולם

 השכר שמקבל ."עושה מעשה כזמרי ומבקש שכר כפינחס "6:שמשתמע גם מהפתגם המוכר
 .פינחס יש בו כדי להעיד על טיב המעשה

כל כי  8ר מסוכטשוב"הסביר האדמו" ה בדין הוא שייטול שכרו"אמר הקב "7:על דברי המדרש
 .ממש" בדין"שכרו של פינחס מגיע לו ואילו , "חסד"א בבחינת יקבלת שכר מאת הבורא ה

 -  מצד שני;הרג על ידי זמריי סיכון ממשי שי-  מצד אחד9.פינחס נוטל על עצמו אחריות עצומה
אינו נגוע בשום שיקול אישי אלא שלו קנאות ה מעשה .יתכן כי דעת המקום לא תסכים למעשהי
 . זוכה בסופו של דבר לאישור המקוםולכן הוא,  לשם שמיםכולו-כל

ברכה מיוחדת ל זקוק פינחס 10ב"דברי הנציל ."שלום"ועדיין יש להבין מדוע השכר הוא דווקא 
 :שקנאותו לא תשפיע עליוכדי 

 

.  שלא יקפיד ולא ירגיז,רכו במידת השלוםיה ב"בשכר שהניח כעסו וחמתו של הקב
ובשביל כי טבע המעשה שעשה פינחס להרוג נפש בידו היה נותן להשאיר בלב הרגש 

 באה הברכה שיהא תמיד בנחת ום הכי מש,ם שמיםאבל באשר היה לש, אחרי כןעז גם 
 ...דת השלוםיובמ

 

על אף שדרכו , למות מהו שלום שמביא לידי ש:צריך ביאור והרחבה" שלום"ושמא מושג ה
 שנותן לפינחס ,ה"עליו מצווה התורה ובו חפץ הקבש מהו השלום ;ת כסותרת את השלוםינרא

 ".שלום"ולמעשהו את החותמת 
ואת נקיטת היזמה של פינחס ואת ,  את המבוכה והחידלון מצד אחד11ר הירש"כך מסביר רש
 :מצד שני, מהות השלום

 

' ל יחסי העולם בינם לבין עצמם ובינם לבין הנמצא שעיצוב ההרמוניה המושלמת של כ
שם את פניו להביא לידי הגשמת ' וה: 'והוא הבטחה מוחלטת של ה, "ברית"הוא 

 ).ח"י', ו' בר' ראה פי(ויכול העולם להיות סמוך ובטוח שסופה להתגשם , הבטחתן
 

תה פעילות דווקא לאותה רוח ולאו' ניה  העליונה של השלום נמסרה כאן מידי הוהגשמת ההרמ
 . ומגנים אותה בשל כך" הפרעה לשלום"שיש מי שמבקשים לקרוא לה 

אך , את כל זכויותיו ואת כל נכסיו, הוא נכס יקר ואדם חייב להקריב בעבורו את הכול" שלום"
שלום אמת בין הבריות תלוי בשלום כולם . את זכויות הטוב והאמת האלוקיתיקריב לעולם אל 

הרי בעצם מאבקו זה הוא מלוחמי , עם אויבי הטוב והאמת האלוקיתמי שמעז להיאבק . 'עם ה
ומניח להם , מי שכובש את פניו בקרקע למען השלום המדומה עם הבריות. ברית השלום בארץ
 . הרי בעצם אהבת השלום שלו הוא נעשה חבר לאויבי ברית השלום בארץ', לעורר מדנים עם ה

אלא מעשהו , גרה בחוסר מעש בפתח המשכןאף לא דמעת הכאב שני, לא אדישות ההמונים
ועל ידי כך החזיר , ותורתו' האמיץ של פינחס הוא שהציל את העם והשיב לו את השלום עם ה

 .על כנו את היסוד לשלום אמת
 במקרה המפורסם של נדרו של יפתח אנו ,)פרק כ(אמנם בסוף דרכו של פינחס בשופטים 

 וכך מובא .פקידו וכביכול חושש לכבודו האישי ממלא את תשאינומוצאים את פינחס כשופט 
 12:במדרש

? ים אלף שנהרגו בימי יפתח הגלעדי מפני מה נהרגויושמא תאמר אותן ארבעים ושת
זה נוהג גדולה לעצמו וזה נוהג ... ופינחס בן אלעזר עומד ,יפתח הגלעדי נדר שלא כהוגן

דולה שאינה גורמת טובה אוי לה לג,  אוי לה לגדולה שמקברת את בעליה.גדולה לעצמו
פק ישהיה ס ,אמור לא הרג אותם אלא פינחס בן אלעזר , ומי הרג את כל אלה…בעולם

 .להפר לו נדרו ליפתח ולא התיר לו, בידו למחות ואינו מוחה
                                                           

 .א, כו' ם תה" מלבי6
 .א, פרשה כא, )וילנא(  במדבר רבה 7
 .ז" שם משמואל במדבר עמוד שס 8
 .ז, כה' במ, ב בפירושו העמק דבר" עיין בדברי הנצי 9

 . העמק דבר שם10
 . פירושו לחומש במדבר פרק כה11
 .פרשה יב) איש שלום( רבה  אליהו12
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מקבל ביקורת אותו פינחס  ,ל לשם שמים בלא כבוד עצמיואותו פינחס שמקבל שכרו כאשר הכ
  13.ה לעצמו נוהג גדולשהואכ קשה במדרש 

 
 הרב אופיר כהן     

 המכון הגבוה לתורה
 

 Parasha/JH/il.ac.biu.www://http/ :כתובתנו באינטרנט.  הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
 

                                                           
 .ג"התשנ, 5מחניים , "קנאותו של פינחס",  מאק חננאל: עיין בהרחבה13
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