
קלה  מצוה על נפש למסור יכול גדול אד� 

שהיופינחס לפי  ופירש"י , וגו'. הכהן  אהרן בן אלעזר בן 

אבי  שפיטם זה פוטי בן  הראיתם אותו , מבזים  השבטים

בא לפיכך מישראל , שבט נשיא  והרג לע "ז, עגלים אמו

נפקא מה להבין , ויש  עכ "ל . אהרן , אחר ויחסו הכתוב

הוא הדין  אם נפשך, דממה לא, או  מיוחס הוי  אם מינה,

מי  זה  יהיה  אז בו, פוגעים קנאים מדין  להרגו, שרשאי

היחוס. יועיל  מה שיהרוג, בדין אינו  ואם שיהיה,

יוסף ומתרץ  הבית דברי בהקדם קנ"ז)רבינו, סי' שכתב (ביו "ד 

מג ' חוץ עבירה, לשום נפשו למסור דאסור השיטה  לפי

אדם הוא שאם אדם, לסתם דוקא זה החמורות , עבירות

רשאי  בכך , פרוץ שהדור  ורואה שמים, וירא וחסיד גדול

שיראו  כדי קלה, מצוה על אפי' עצמו ולמסור  ה', לקדש 

ע "ש. לבם, בכל  ה' את ולאהבה ליראה העם

נשיאהוהנ  להרוג  עצומה, בסכנה עצמו  הכניס  פנחס

כמבואר נהרג היה לו, שנעשו  הנסים ולולא מישראל , שבט 

מבזין שהיו  וזהו  הנס , על  סומכין  ואין פ"ב :, בסנהדרין 

בא ולזה  לסכנה, עצמו  להכניס רשאי היה שלא אותו ,

למסור רשאי  היה יחוסו ולפי אהרן, אחר ויחסו הכתוב

פנחס].אנפשו ד"ה הפרשה [ריש 

שלו� בריתי את לו  נות� הנני

ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ' עולם כהנת ברית י"גאחריו - י"ב מה )(כ "ה , להבין יש  .

לו אין 'שלום' תיבת  וגם הברית . נתינת  של  הענין דכפל 

במדרש  דאיתא מה להבין צריך גם  כאן. א'הבנה כ "א, )(רבה

כונתם. להבין  וצריך וגו'. אמור לכן  שכרו שיטול  הוא בדין 

בחז"ל ומפרש דאיתא עפי "מ נ"ט:רבינו, התורה )(גיטין דמן

ולגדול  לרבו  כבוד  לחלוק רצה ואם דבר, לכל  ראשון  כהן 

בתורה  ראשון  לקרוא הכנסת  בבית  מלבד רשאי , הימנו

לאנצויי . ליתו דלא  שלום  דרכי  מפני כבוד  לחלוק  רשאי  אינו

הוא שלו דהכהונה - למחול  יכול  כה�

אלאובמרדכי רבו, דוקא  דלאו  הר"ם  תשובות מביא שם

ראשון להקרותו כבודו  על  למחול  רשאי אדם לכל אפילו

דתורה  כבודו  על  למחול  דרשאי  חכם תלמיד  וכמו  לפניו,

כהונת  ברית שלו הכהונה הוי  הכהן כן  כמו  היא, שלו

מח כבודו דאין למלך דמי  ולא המלוכה עולם, דאין  ול 

עיי"ש . למחול , יכול  ואינו הקב "ה , של  היא דהמלוכה שלו,

מה והנה כמו הוא למחול , יכול  דכהן מה הדבר בטעם

ביגיע לתורה דזכה  משום  למחול , יכול  חכם דתלמיד

מעשיו , ע "י  לכך זכה הכהן כן הוא, שלו  ותורה כפו ,

במקום רק זה אבל  למחול . יכול  וע "כ הוא, שלו והכהונה

לעיל . שנתבאר כמו  לאנצויי  ליתי  דלא

שיהאוזהו - בריתי' את לו  נותן  'הנני  הפסוק שאמר

שיהא בתנאי  אבל  למחול , שיכול במתנה שלו  הכהונה

'בדין המדרש, שהקדים  וזהו  לאנצויי. יבואו  ולא 'שלום ',

שלו וע "כ בדין, לכהונתו שזכה - שכרו' שיטול  הוא

(הב')]הוא. אמור  לכ� ד"ה [ס"ט :

היצר  ממלחמת � שלו�  בריתי
ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ', לאלקיו  קנא אשר תחת עולם  כהנת ברית  (כ"ה,אחריו 

י"ג) - ליכא.י"ב עלמא בהאי מצוה שכר הא  להבין, וצריך .

עלמא ,ומבאר בהאי  מצוה שכר דליכא שהטעם רבינו ,

הראשונות  על תוהא  יהא  שמא שחוששים משום הוא

שכרו ]. את  להפסיד צריך כן  עושה ח"ו [ואם 

ר"ל,אבל שלום, בריתי  את  בראשונה, הובטח פנחס

שהחכם הלבבות , החובות  כדברי היצר- ממלחמת  שלום 

הקטנה, מהמלחמה ששבתם  ממלחמה, להחוזרים אמר

שהובטח וכיון - הגדולה המלחמה הוא היצר מלחמת  כי

הראשונות, על שיחזור לחשוש אין  מהיצר , שלום פנחס

עלמא. בהאי  עולם כהנת  שכר לו לשלם שייך ושפיר

חמתי ] את השיב  ד"ה [ס"ט:

התוצאה  � ה' קידוש
במות ותפתח קרח ואת אתם  ותבלע  פיה את הארץ 

חמש  את האש  באכל  לנס ,העדה ויהיו איש  ומאתים ים

מתו  לא קרח י"א)ובני - י ' שהדגיש (כ "ו, מה להבין  יש .

כאן. לנס ' 'ויהיו הפסוק

יעקב ומפרש  הישועות שכתב עפי "מ  סי'רבינו, (או"ח

בחז"ל תרצ"ה) דמצינו מה צ"ו:)לבאר בניו(סנהדרין מבני 

בדיןא. הוא , מיוחס  גדול שאדם שכיון ר"ל, שכרו , שיטול  הוא בדין הקב"ה אמר הפרשה, ריש רבה המדרש דברי רבינו מבאר ובזה

נפשו. שמסר על בהפסדו  יצא  ולא  שכרו, שיטול  הוא 

לקוטי ערך ש”י
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למה  תמוה, דלכאורה ברק , בבני תורה למדו  המן של 

מפני  ומתרץ , תורה. ילמדו בניו שבני כהמן  רשע  זכה

והישועה  הנס  ידי  על  ידו , על  שמים שם שנתקדש 

יעו "ש . היהודים, את לאבד  שביקש ממה שצמח,

דהיינווהנה ופירש "י  מתו , לא קרח שבני  הכתוב סיפר

זכות  באיזה לשאול, ויש בלבם. תשובה שהרהרו  משום

תשובה  להרהור .ב זכו

ועדתולכן קרח ידי שעל  - לנס' 'ויהיו הפסוק מקדים

פיה  את הארץ שפתח במה ה', וקידוש נס  שיצא נגרם 

בניו בלב הקב "ה שיתן  קרח, זכה לכן אותם , ותבלע 

ברבים תורה וילמדו בתשובה ויהיו].ג שיהרהרו  ד "ה [ע .

לו  היו לא ובני�  מת בחטאו כי

על אבינו הנועדים העדה בתוך היה לא והוא במדבר מת

וגו' לו היו לא ובנים מת  בחטאו  כי  קרח בעדת  (כ "ז ,ה'

'ובניםג ') דהול "ל  לו', היו לא 'ובנים שאמר מה להבין  יש .

אחריו  שאמר כמו לו ', ד')אין  וגם(פסוק בן '. לו אין 'כי 

ללמדינו. בא מה להבין  יש מת ', בחטאו  'כי שאמר מה

דאחז"ל ש ומפר עפי"מ  ה:)רבינו , לו(ברכות שהיו  דמי 

אבל  אהבה, של יסורין  שהוא אפשר ל "ע , ומתו  בנים

של  יסורין אינן  ודאי מעולם, בנים לו היה שלא מי 

אחז"ל  עוד והנה קט"ז.)אהבה . כמותו(ב"ב בן  שהניח דוד 

בו נאמר כמותו בן הניח שלא יואב  שכיבה, בו נאמר

היינו - מת ' בחטאו 'כי  צלפחד בנות שאמרו וזהו מיתה.

מיתה  בו כתיב דע"כ כמותו , בן  הניח לא חטאיו שמפני 

היינו - לו' היו  לא ש'בנים מפני והוא  שכיבה, ולא

של  יסורין הוי  לא דודאי בנים, לו  היו לא שמעולם

יכול  היה לו', אין  'ובנים כותב  היה  אם  אבל אהבה ,

וקברן , לו היו אבל בנים, לו אין דעכשיו הכונה, להיות

אהבה . של  יסורין דהוי  יתכן דאז

אחריו ולזרעו  לו עול� חקת נאמר  בכהונה

היה וכונת  לא למה טעם בזה ליתן  היה צלפחד  בנות

ערער שקרח מפני  - חדא בדבר, סיבות  ושני קרח, בעדת 

כמו אחריו , ולזרעו לו  נתנה שהכהונה וכיון הכהונה, על 

מ"ג)שנאמר כ "ח, על (שמות  אחריו , ולזרעו לו עלם חקת 

הכהונה, לו ניתנה שלא מה לערער מקום לו  היה  לא כן 

לו עולם 'חקת בו משכחת לא  בנים , לו היו  שלא כיון 

ושנית  בנים. לו  שיש  לאהרן  ניתן  וע"כ אחריו', ולזרעו

בשביל  גדולה קנאה  להם  היה ועדתו, קרח דבשלמא  -

לזרעו עולם  חוקת  הוא הכהונה שהרי  הבאים, הדורות כל

לקנאות, לו  למה  בנים, לו היה שלא צלפחד  אבל אחריו,

על  כצל  רק - האדם של  שנותיו  דהיינו  - ימיו  הרי

בחטאו]הארץ . כי ד "ה [ע .

מחטא  להזהר � נסיעה 

במועדותשמרו לי ב')להקריב  .(כ"ח,

כאן ,בילקוט  תמיד קרבן  על וציוה  חזר  למה  שואל 

תצוה בפרשת עליה נצטוו  כ"ט)כשכבר 'רבי (פרק ומתרץ .

היו לשעבר אומרים, ישראל שהיו  לפי אומר, יהודה

פסקו המסעות  פסקו נוהגין, והתמידין נוהגין המסעות 

שיהיו לישראל אמור לך למשה, הקב "ה אמר תמידין ,

חשבו למה להבין, וצריך בתמידין '. ישראל נוהגין  בני 

המסעות . בתקופת  רק נוהג יהיה התמיד  שקרבן 

התמיד ומפרש קרבן שתכלית חשבו  ישראל  שבני רבינו,

איוב  אצל  שמצינו דרך על  ה')היתה , א', שהעלה (איוב 

נוסעים שהם  כיון כן כמו  בני ', חטאו 'אולי  שחשש  עולות

בדרך  נוסע דכשהאדם  לחטוא, יותר עלולים שאז בדרך,

לקרבן צריכים  היו לכן כשורה, להתנהג יותר לו קשה

ולכן בדרך, כשהם שיעשו  חטא חשש  על  לכפר תמיד,

כן ועל  התמידים, נפסקו המסעות  דכשנפסקו  חשבו ,

בפרשתינו התמידים  על  הקב "ה  אותם וציוה .ד חזר

בדר� ] כי  א"י  וד"ה  תשמרו ד "ה [ע"ב:

בשבת  להתענג כדי ריצה בדי�

וגו ',וביום .(כ"ח,ט')השבת 

ש"א)בטור ודרשו(סי' רגליך, משבת  תשיב  אם  כתוב,

לא ולכן בחול , כהילוכך בשבת הילוכך יהא שלא חז"ל,

רבה, באלי ' והקשה ו :, בברכות רש"י  וכ"כ בשבת, ירוץ

דרכיך . מעשות  מדכתיב  דינא הך דריש  קי "ג, דבשבת

הט "זומתרץ  דלשי' של (סק"א)רבינו , ריצה  דהתירו דמה

אבל  תענוג , של  היא הריצה גוף  אם דוקא הוא תענוג,

בתוספתא כמבואר אסור, כך אחר שיתענג  כדי  לרוץ

אסור, שיתעמל  כדי בזה)דלרוץ גם שמתיר כהב"ח ולומדים(דלא  .

בישעי ' הקרא מכפל תשוב (נ"ח)זה אם  כתיב  דבתחילה

אמנם לרוץ , שאסור  הדין גוף  דרשי' שמזה רגליך , משבת

אח"כ , להתענג כדי  כשרץ גם אסור אם ידענו לא  עדיין 

וקראת  הפסוק ממשיך של לזה דבריצה עונג, לשבת 

דרכיך, מעשות וכבדתו - הכתוב  מגדיר וע "ז מותר, תענוג

[ורש"י  תענוג. של  לדרך מביא  הוא  אם גם לרוץ שאסור

לאו דמצוות  הנאה, בו דאין  למצוה בריצה מיירי  בברכות 

ניתנו ]. ס "א]ליהנות ש"א , סי ' או"ח שו "ע ש"י  [ער�

בני ב . של החפשית בחירתם  זאת היתה בודאי  וא"כ שמים, מיראת חוץ שמים  בידי  והכל בחירה, דיש לומר דיש דהגם רבינו, ומוסיף 

תחלתו הרהור  כל כי  גם [ומה לו , יכול  לא  עוזרו הקב"ה דאלמלא ל :) (קידושין  אחז"ל  הרי  מ "מ בתשובה, להרהר  שבחרו קרח,

בתשובה. להרהר אותם יעזור שהקב"ה זכו  זכות באיזה עומדת , במקומה השאלה א"כ כנודע], דלעילא  באתערותא 

הפעולה.ג . ולא הנפעל הוא  ה' קידוש  מצות שעיקר כהנ"ל , שכתב  תולדות פ ' זצ"ל קמנצקי  להגר"י ליעקב  אמת  עי ' העורך: אמר

תמימים,ד . הם  בדרך כשהולכים  שגם ישראל אשריהם  - דרך' תמימי 'אשרי ד') - א ' קי "ט , (תהלים  הפסוקים  רבינו מפרש ובזה

עולה  פעלו לא  'אף  עליהם  נאמר המצוה מן שפטורים  מצוה שלוחי כשהם  גם  - ה' בתורת  'ההולכים מצוה, שום  מחסרים  ואינם

מאד' לשמר  פיקודיך צוית  'אתה שהרי מחטא , שנשמרים  גדול  יותר חידוש יש בדרך דכשנוסעים  ראי', הפסוק ומביא  הלכו', בדרכיו 

לחזור שהוצרך דממה - לי', להקריב תשמרו  מאד, לשמר ציוה ומה הפקודים , בחומש  ציוה 'והיכן  הנ"ל ) (בילקוט  חז"ל ודרשו  -

לחטא . סיבה יש דבדרך מוכח  הפקודים , בחומש התמיד  פרשת על

erechshai@gmail.com    732-363-6821 :להערות


