
 "פתמוז תש                        בס"ד 

 נחס יפנגיעות מפרשת השבוע 

 דתית קנאה :גווניםמם נושאיילה ומכ אחרי פרשת נשא()בתורה כה רואבהשנייה יא ה פרשת פנחס

ן" פהשעוצר את המג בהיבט חיובי ומעשה קיצוני יְנָחס בֶּ ן-פִּ ְלָעָזר בֶּ ת-אֶּ יב אֶּ י -ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן, ֵהשִּ ֲחָמתִּ

ת-ֵמַעל ְבֵני ְשָרֵאל, ְבַקְנאֹו אֶּ י, ְבתֹוכָ -יִּ ְנָאתִּ י :   מיידי לפנחסהתגמול  ה  ." ַוְיִהי, ַאֲחֵרי ַהַמֵגָפה...   םקִּ ְננִּ הִּ

ת י, ָשלֹום-ֹנֵתן לֹו אֶּ יתִּ ית ְכֻהַנת עֹוָלם  ְברִּ הלכה פורצת   –עמד האישה  מ  ".  ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו, ְברִּ

. ודיני ירושה לבנות בנות צלפחדהתייחסות רגישה ותקדימית ביחס לפניית  –עת העתיקה דרך ב

תחת שו  יהרועה הנאמן המנהיג הענמשה רבנו    -  במנהיגות  יםפרק,  חלוקה לנחלותרץ וההתנחלות בא

 מחוץ לה, על סף הכניסה לארץ אך נשאר עומד על הר נבוהשיאים  הנהגתו עם ישראל הגיע לשיאי

לאורך עשרות  אדירהתרומתו העשייתו ומשה אינו מכתים לרגע את  .ומקבל את הדין בהכנעה

צריך להיות ראוי להנהגה   מנהיג  .אולטימטיביוענק  חקוק כמנהיג בעולם כולו יישאר לנצח  ו השנים

התורה אינה מציינת בקשה . אבכיסולא לדבוק  וב כשנדרשלדעת לסיים ולעז ,ומקובל על הציבור

הנאמן   ותלמידש  מקבל את הדיןוהוא     )המדרשים כן (  להנהגהאו מקורביו  למנות את בניו    משהשל  

לושת והכניסה לש י"ז בתמוזלצום בסמיכות בד"כ הפרשה נקראת . דרכו ךיהיה ממשי יהושע

 .המשמחים ישראל חגינקודות אור נקרא על תקווה וכמתן ואולי השבועות 

 סיפורים של "בנים של"ורך הפרשה עולים על כך שלא תמעניינוסיון רהב מאיר העלתה נקודות 

מסביר   רש"י ."ֵמתּו  לֹא  ֹקַרח  ּוְבֵני:  מגלהאבל  נשו  ועטאו וח הפרשה מזכירה את קרח .לטובה ולרעה

מחלוקת הגדולה שב מתבררכאן  "הם היו בעצה תחילה, ובזמן המחלוקת הרהרו תשובה בליבם." 

במזימה, במחלוקת,  השתתפו . הם ניצלוקורח של לא כולם מתו. האדמה פערה את פיה, אבל בניו 

מזכירים את בני קורח ברגע  אנובראש השנה מידי שנה  .וכך ניצלושובה תחזרו בהתחרטו  אבל

לפני תקיעת שופר, קוראים שבע פעמים מזמור תהלים שמתחיל במילים "למנצח לבני  מאדמיוחד 

ברגעים של תשובה, חשבון נפש והמלכת הקב"ה על העולם ועל   הצלתםקורח מזמור". מזכירים את  

יצאו , לא עברו לצד של משה, אלא פשוט יהםלא רבו עם אב הם ,גיבוריםהיו לא בני קרח . עצמנו

 .בני אהרן כן מתו""זכירה לנו:  פרשה מה  לא מתושבני קורח  וההרסנית .לעומת  מהמחלוקת הרעה  

יָבם ֵאש ַוָיָמת ָנָדב יהּוא ְבַהְקרִּ ְפֵני  ָזָרה-ַוֲאבִּ  אחריות  ויש יש לנו בחירה חופשיתשללמדנו  " ה'לִּ

פרשנים אומרים ש הצדיק אהרן הכהןונזכרים לטובה בני  תשובה ושעהרשע קורח בני  .נומעשיל

  ה'.אש זרה ל םהקריבבעשו מעשה שלא נתבקשו כאשר שהיו צדיקים גמורים נהרגו 

בני או  בני קורח שעשו תשובהולא הגיבור  לא פנחסאך גם  לא ימשיכו אותו - הקדוש  בני משה

 .           יהושעשל  יואב למעט שהוא לא נכתב עליו דבר בתורהמי כן? הבן של נון. מי זה נון? ו אהרן

נבחנים רק ם "של " ילדישלנו כאן  כי מסתבר שלא נאמר עליו דבר –המסר הגדול ביותר זהו אולי 

"בן של" בזכות היותו  לא    הושע נבחריאומר ש  המדרש  .ת או כתם מהוריהםם ללא כל זכועל מעשיה

ר ספסלים וידסהחל מהפרטים הקלים  הבדרך הנכונוהלך  בחרהוא  אלא כי הוא "תלמיד של"

משה ביום ובלילה, הוא התרכז במשנתו וחי סביבו. לכן מגיע הציווי: לימוד צמוד מלועד  ומחצלות

ר ל ה' ַויֹאמֶּ ה-אֶּ ת-ַקח: ֹמשֶּ ן-ְלָך אֶּ יש, נּון-ְיהֹוֻשַע בִּ ר אִּ ת רּוַח בֹו-ֲאשֶּ יש"  ָעָליו ָיְדָך-ְוָסַמְכָת אֶּ ר אִּ -ֲאשֶּ

מנהיג ללכאורה המילה איש מיותרת כאן אלא ללמדנו שהרב משה אביגדור עמיאל העיר ש  - רּוַח בֹו

 –עליו להיות איש אלא   )...( שלו ולרחף בעולמות עליונים להיות מנותק מהציבור אסורבישראל 

אנחנו הורינו . ובע"ה שכבודה וויעורר ירא אישית גמאדוישמש גיש לצרכיו החי בתוך עמו וראדם 

  . רהוהיש הנכונה שכיל ונלך בדרך הטובהנ גינוומנהי צאצאינו

 שבת שלום.

 שלר איתן                                                                          

 נתן ואטל ז"לבן חנן  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם            


