
 ביאור מעלת קנאי בן קנאי שנאמרה על פנחס 

שהיו שבטים  ופרש"י פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן )כו י(
מבזים אותו ואומרים ראו בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים 
לע"ז. ובכלי יקר כתב שנתכוונו אף לאבי אביו אהרן שעשה את 

 חטא העגל.
דבר נפלא, שהנה בגמ' סנהדרין )פב:( נקרא  ואמרתי לפרש עפי"ז

פנחס קנאי בן קנאי, ונראה לפרש מדוע נקרא קנאי בן קנאי 
 כדלהלן.

שיש לפרש שביזוי השבטים היה שבפנחס יש מום במה שבא 
מיתרו, והראיה שיש בו מום הוא מכך שאינו כהן, הרי שאינו 

יו ראוי לכהונה, ולכן מיד אמר הכתוב "והיתה לו ולזרעו אחר
ברית כהונת עולם" )פס' יג(, כלומר שאכן אין בו מום וראוי הוא 
לכהונה, ומה שעדיין לא נתכהן הוא מטעם אחר, שאם היה כהן 
לא היה יכול להיטמאות למת ולא היה יכול להרוג את זמרי, לכן 
לא נתכהן עד אחר שהרגו, אך ודאי שאין בו מום וראוי היה 

 לכהונה.
תו אף באהרן הכהן, שעשה את העגל והנה דבר זה מצינו דוגמ

משום שפחד שיהרגוהו ויתקיים בהם הפסוק "אם יהרג במקדש 
ה' כהן ונביא וגו'", לכן העדיף לעשות את העגל ולא למות 
)כדאיתא בגמ' סנהדרין ז. עיי"ש(, ומעתה י"ל דה"ה בפנחס שאם 
היה כהן קודם שהרג את זמרי הוא היה כהן ונביא, ואיתא בגמ' 

הפך זמרי והרגו לפנחס היה זה ע"פ דין שרודף הוא שאילו נ
אחריו, ונמצא שאם היה פנחס כהן היה נגרם מצב שיכל הוא 
להיהרג והיה נהרג כהן ונביא, ולכן עדיין לא נתכהן פנחס בכדי 
שאף אם יהרגנו זמרי לא יתקיים בזה "אם יהרג במקדש ה' כהן 

 ונביא".
ים לדבר ה', ואצל ונמצא לפי"ז שהן אהרן והן פנחס היו קנא

שניהם היה חשש שיהרגו ויקויים בהם המקרא של "אם יהרג 
במקדש ה' כהן ונביא", לכן הוצרך אהרן לעשות את העגל ולכן 

 לא נתכהן פנחס עד שהרגו, ואכן שום חיסרון לא היה בהם.
ועפי"ז שפיר שנקרא קנאי בן קנאי, שהרי רמזו לבזותו אף על 

וי הוא שאהרן עשה עגל ושפנחס לא אהרן כדברי הכלי יקר, והביז
נתכהן, לזה קראו להם חז"ל קנאי בן קנאי שיש בכך תשובה 
לדברי העם, שע"כ עשה אהרן עגל וע"כ לא נתכהן פנחס בכדי 

 שלא יתקיים המקרא של "כהן ונביא".
 עדות ביהוסף )שמ"ב(

 רמז לכך שכל הכהנים גדולים היו מזרעו של פנחס

נראה לומר בזה רמז  עולם )כו יג(ולזרעו אחריו ברית כהונת 
יפה, דאיתא בתוס' במסכת יומא )ט( שבירושלמי כתב שבבית 
מקדש ראשון היו י"ח כהנים גדולים ובבית מקדש שני יש 
אומרים שהיו פ"א כהנים גדולים, הרי שהיו סה"כ צ"ט כהנים 

 גדולים, וכולם היו מזרע פנחס.

מקרא זה עולה ויש לזה רמז במקרא, דהגימטריא של הר"ת של 
"ולם, ע"הונת "כ"רית "ב"חריו "א"לזרעו "וצ"ט כדלהלן, "

עולות בגימטריא צ"ט, לרמז שכל הכהנים  ואבכ"עואותיות 
גדולים היו מזרעו של פנחס כנאמר בקרא "ולזרעו אחריו ברית 

 כהונת עולם".
 נפלאות חדשות
 מר' שמשון מאוסטרפולי

מדוע זרוע לחיים וקיבה יוצאים בדיינים לכהן 
 משא"כ חזה ושוק שלא יוצאים בדינים

פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בנ"י 
 יב(-כו' לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום )כו יא

במדרש איתא, בדין הוא שיטול שכרו. וצ"ב מה בעי בזה שבדין 
 יטול שכרו.

בגמ' חולין )קל:( מסקנת הסוגיא שהכהן יכול  ונראה לפרש שהנה
להוציא זרוע לחיים וקיבה בדיינים, כלומר ע"פ דין, אבל חזה 
ושוק אף שמתחלק בדיינים אך לא יוצא בדיינים, עיי"ש כל 

 הסוגיא.
עוד איתא בגמ' דורשי רשומות היו אומרים שניתן לפנחס זרוע 

וקיבה כנגד "תוך כנגד "ויקח רומח בידו", לחיים כנגד "ויפלל", 
קבתה", נמצא שזרוע לחיים וקיבה הם ג' המתנות שקיבל פנחס 

 בשכרו על שהרג את זמרי.
ומעתה יש לפרש היטב מהו בדין שיטול שכרו דה"פ, שאלו ג' 
המתנות הם שכרו ובדין הוא נוטל אותם, כלומר שיכול להוציאם 
בדיינים כדין כל משפטי הממון, כמו שדורשת שם הגמ' "וזה 

היה משפט הכהנים" מלמד שהמתנות דין, משא"כ חזה ושוק י
שאינם מתנות על מעשה פנחס אכן אותם א"א להוציא בדיינים, 
שהם אינם כמשפטי הממון כדמסיק הגמ' התם, ובהם לא שייך 
בדין הוא שיטול, שמכיון שאינם שכר על מעשהו אינם יוצאים 

 בדיינים כזרוע לחיים וקיבה שהם שכר על מעשהו.
 לת עזריאל )אשכנזי(נח

בדין נטל פנחס שכרו בעוה"ז מפני שאצלו שייך בל 
 תלין

 פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי וגו' )כו יא(
במדרש איתא בדין הוא שיקבל שכר. וקשה הא קיי"ל בגמ' 

 קידושין )לט:( דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא.
כיצד אין שכר על מצוה  ונראה לפרש שהנה ידועה הקושיא

בעוה"ז, והא עובר הקב"ה על בל תלין ותירצו המפרשים 
שהקב"ה נתן את התורה ע"י משה שליחו, וקיי"ל בגמ' ב"מ )קי:( 
שכששוכר פועלים ע"י שליח אין עליו בל תלין, לכן שכר מצוה 

 בהאי עלמא ליכא.
ברם במכילתא )יתרו יט כד( איתא שלכהנים היה במעמד הר סיני 

חיצה ושמעו הכל מפי הגבורה ולא ע"י שליח, נמצא לפי"ז מ
שהכהנים כן מקבלים שכר בעוה"ז, שהרי הם לא קיבלו את 
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התורה ע"י שליח ויעבור הקב"ה בבל תלין אם לא ישלם שכרם 
 בעוה"ז.

והנה בגמ' זבחים )קא:( איכא מ"ד שפנחס היה כהן מאז ומעולם 
מצא לפי"ז שפנחס אלא שאחר המעשה נוספה לו כהונה גדולה, נ

מקבל שכרו בדין, שמאחר ושמע את קבלת התורה מפי הגבורה 
ממש ולא מפי משה השליח שייך לגביו בל תלין, וזהו הפירוש 

 שבדין הוא שיקבל שכרו.
ולפי"ז דקדק קרא מאוד לומר "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן", 

 ר"ל שהיה כבר כהן, וא"כ בדין הוא שיטול שכרו בעוה"ז.
 משהתורת 

על קנאות מגיע שכר בעוה"ז מפני שנחשב שסיים 
את מלאכתו מאחר שאינו חפץ שתבוא מצוה זו לידו 

 שוב
במדרש איתא  לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום )כו יב(

בדין הוא שיטול שכרו. ותימה אמאי, והא קיי"ל שכר מצוה בהאי 
 עלמא ליכא )קידושין לט:(.

ר מצוה בהאי עלמא ליכא אף ונראה ליישב שהנה הטעם ששכ
שיש דין בל תלין שכרו נראה לבארו עפי"ד הגמ' בב"מ )סה:(, 
שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, והנה הצדיק אינו מסיים 
מלאכתו לעולם שתמיד נפשו חפצה ומשתוקקת לרדוף אחר 
מצוות אחרות, ואף מצוות שעבר זמנם כגון תפילין בלילה מ"מ 

שחר ויניחם שוב, וקיי"ל שפועל כל משתוקק הוא מתי יעלה ה
זמן שלא גמר את מלאכתו אין בעה"ב עובר עליו בבל תלין, 

 ומה"ט אין שכר מצוה בעוה"ז ולא עובר הקב"ה על בל תלין.
ברם מצוה זו שקיים פנחס את שקינא קנאת ה' צבאות ליכא 
למימר שמשתוקק פנחס מתי תגיע שוב מצוה זו לידו ויקיימנה, 

וצה שיהיו מעשי רשע שיגרמו לו לקנאות שאדרבא אינו ר
לקב"ה, ואדרבא יתפלל הוא שיותר לא יארע כזאת בישראל, 
נמצא שלגבי זה חשיב שגמר את מלאכתו, וא"כ בדין הוא שיטול 

 על כך את שכרו.
 תורת משה

 מצוות קנאות לא שייכת שתיעשה אלא לשם שמים

איתא  במדרש לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום )כו יב(
בדין הוא שיטול שכרו, וקשה אמאי בדין הוא, והא שכר מצוה 

 בהאי עלמא ליכא כמבואר בקידושין )לט:(.
ונראה לפרש שהנה הטעם ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא, הוא 
מפני שאם ידע אדם את השכר יעשה את המצוה שלא לשמה 
אלא בכדי לקבל שכרה, וכדוגמת מאי דאיתא בגמ' פסחים )ח:( 

מה אין פירות גינוסר בירושלים, כדי שלא יאמרו עולי מפני 
רגלים אלמלא לא עלינו אלא לאכול פירות גינוסר בירושלים 

 דיינו, נמצאת עליה שלא לשמה.
ומעתה כל זה ניחא במצוות שיש חשש שיעשה אותם האדם 
בשביל שכרם שלכן שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ברם בדינא 

ן בו לא קיים חשש זה, שאם דכל הבועל ארמית קנאים פוגעי
הקנאי יהרוג את הבועל ארמית בכדי לקבל על כך שכר לא די 
שלא יקבל שכרו אלא אדרבא יחשב זאת לו לעבירה ולאיסור 
רציחה, וא"כ בזה אין חשש שיעשה בכדי לקבל שכר אלא ודאי 
יעשה רק לשמה של המצוה ולשם שמים, וא"כ גבי זה לא שייך 

 מא ליכא ולכן בדין הוא שיקבל שכרו.לומר שכר מצוה בהאי על
 מאיר עיני חכמים
 )תנינא ע"פ פנחס אות ה'(

איזה מפרי החג הקריבו כנגד ישמעאל ואיזה כנגד 
 עשיו

ובחמשה עשר לחודש השביעי כו' והקרבתם כו' ושעיר 
 לט(-עיזים אחד לחטאת כו' ושעיר חטאת וגו' )כט יב

 ישראל ברגל. הנה בפרשה זו מפורטים כל הקרבנות שמקריבים
ויש לבאר את שינוי הלשון שמצינו, שפעמים כתוב "שעיר עיזים 
אחד לחטאת", ופעמים כתוב רק "שעיר לחטאת" ולא כתוב 
עיזים, שבימים ראשון שני ורביעי כתוב "שעיר עיזים" ובשאר 

 הימים כתוב שעיר סתם, וצריך ביאור מדוע.
 ובכדי לבאר ענין זה יש להקדים כמה הקדמות.

איתא בחז"ל שפרי החג הם כנגד שבעים אומות העולם. ב. עוד א. 
איתא בזוהר שעיקר השבעים אומות הם ישמעאל ועשיו, ושאר 
האומות יונקים מהם. ג. עוד איתא בזוהר ובשאר ספרי המקובלים 

 שישמעאל נקרא שעיר עיזים, ועשיו נקרא שעיר סתם.
ו כנגד נמצא לפי ג' הקדמות הללו ששלושים וחמש פרים הקריב

ישמעאל ושלושים וחמש פרים הקריבו כנגד עשיו, שהם עיקר 
השבעים אומות, ולפי"ז נמצא שצריך להקריב ל"ה שעירי עיזים 
כנגד ישמעאל שנקרא שעיר עיזים, ול"ה שעירים סתם כנגד 

 עשיו שנקרא שעיר סתם.
ועפי"ז כך עולה החשבון, ביום הראשון הקריבו שלוש עשרה 

קריב כנגד ישמעאל שקדם לעשיו, שהרי פרים, ותחילה יש לה
היה בנו של אברהם ואילו עשיו היה בנו של יצחק, לכן ביום 
הראשון נאמר "שעיר עיזים". וביום השני שהקריבו שתים עשרה 
אף זה כנגד ישמעאל הגדול, ולכן אף ביום השני נאמר שעיר 
עיזים, הרי עד כה כ"ה פרים כנגד ישמעאל. אך ביום השלישי 

ו י"א פרים זה א"א להקריב כנגד ישמעאל, שהרי אם שהקריב
יקריבו אותם כנגד ישמעאל עולה שהקריבו כנגדו ל"ו פרים, כ"ה 
של הימים הראשון והשני ועוד י"א של היום השלישי עולה ל"ו, 
לכן ביום השלישי הקריבו את י"א הפרים כנגד עשיו, ולכך ביום 

ים, מפני שביום השלישי נאמר "שעיר" סתם ולא נאמר שעיר עיז
 השלישי הקריבו כנגד עשיו שנקרא שעיר סתם.

וביום הרביעי שהקריבו עשרה פרים חזרו להקריבם כנגד 
ישמעאל, שהרי הקריבו כנגדו עד כה רק כ"ה וחסר עוד י', ולכן 
ביום הרביעי נאמר "שעיר עיזים", ונמצא עד כה שהקריבו ל"ה 

כנגד עשיו הקריבו כנגד ישמעאל ויותר אי"צ להקריב כנגדו. אך 
עד עתה רק י' וצריך להקריב כנגדו עוד כ"ה, ולכן מיום ה' והלאה 
הקריבו רק כנגד עשיו להשלים לל"ה פרים שכנגדו, ולכן מיום ה' 
והלאה נאמר "שעיר" סתם שהיה זה כנגד עשיו, וכך ביום 
החמישי הקריבו תשעה פרים, וביום השישי הקריבו שמונה 

ריבו שבעה פרים, הרי יחדיו ל"ה פרים פרים, וביום השביעי הק
 שכנגד עשיו.

נמצא לפי"ז שהחשבון כך: ל"ה פרים שהקריבו כנגד ישמעאל היו 
בימים א' ב' וד' שבהם מנין הפרים היה י"ג י"ב וי' שעולים יחדיו 
ל"ה. והל"ה פרים שהקריבו כנגד עשיו היו בימים ג' ה' ו' וז' 

 עולים יחדיו ל"ה.שמנין הפרים בהם היה י"א ט' ח' וז' ה
וא"כ מדוקדק היטב שבימים א' ב' וד' נאמר "שעיר עיזים" מפני 
שכך נקרא ישמעאל, ובימים ג' ה' ו' וז' נאמר "שעיר" סתם מפני 

 שכך נקרא עשיו.
 קול אליהו


