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בין מעשה הקנאות של פינחס  והשייכות  מהו הקשר 
נתן לו יתברך  'כהנת עולם' שד'  להשכר של 

"וידבר ד' אל משה לאמר. פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי 
בקנאתי.  ישראל  בני  את  כילתי  ולא  בתוכם  קנאתי  את  בקנאו  ישראל  בני  מעל 

עולם  כהנת  ברית  אחריו  ולזרעו  לו  והיתה  שלום.  בריתי  את  לו  נתן  הנני  אמר  לכן 

וצריך להבין מהו הקשר  י-יג).  (כה  ישראל"  בני  ויכפר על  תחת אשר קנא לאלקיו 

ד'  לו  שנתן  עולם'  'כהנת  של  להשכר  פינחס  של  הקנאות  מעשה  בין  והשייכות 

יתברך.

ברית  וגו'  לו  'והיתה  ייעוד  כנגד  הוא  וגו',  'ויכפר'  "ואומרו  האוה"ח  ומבאר 
מכפר  תמיד  יהי'  כן  כמו  ישראל,  בני  על  כיפר  אשר  חלק  לו  הוא  זה  כי  כהנת'. 
שבמעשה  שכיון  והיינו  הכהן'".  עליו  'וכפר  כ)  ד  (ויקרא  אומרו  דרך  על  עליהם. 
קנאותו, כיפר פינחס על בנ"י, לפיכך - במדה כנגד מדה - נתן לו ד' את שכרו בזה 

הכהונה  מתנת  את  לפינחס  ד'  נתן  ולכן  בנ"י.  על  תמיד  מכפר  להיות  יזכה  שהוא 

עבודתו. באמצעות  ישראל  בני  על  זה שמכפר  הוא  שהכהן  לפי 

שהם  לפני  כבר  ישראל  של  מנינם  את  ידע  רבינו  משה   
נמנו על ידו - למה רצה משה להודיע לבנ"י שהם לא נחסרו ממנינם 

הראשון

כו'  משה  וידבר  כו'.  בנ"י  עדת  כל  ראש  את  שאו  כו'.  משה  אל  ד'  "ויאמר 
משה  את  צוה  שד'  ומבואר  א-ג).  (כו  לאמר"  ירחו  ירדן  על  מואב  בערבת  אתם 

כוונת  הוא  מה  האוה"ח,  ושואל  מואב.  בערבות  היו  שהם  בשעה  בנ"י  את  למנות 

לומר את  לאמר' - למי נצטוו בני ישראל  'וידבר משה כו' אתם כו'  הפסוק באומרו 

להם. אמר  רבינו  הללו שמשה  הדברים 

ז):  כא  (במדב"ר  במדרש  מש"כ  פי  על  הפסוק  כוונת  את  האוה"ח  ומבאר 
להבעה"ב  להראות  בכדי  נגמרת,  ששמירתו  בזמן  הצאן  את  מונה  שהרועה  שכמו 

שלא נחסרו הצאן על ידו, כמו כן ביקש משה רבינו לעשות עם בנ"י, צאן קדשים, 

ישראל  כלל  של  הנאמן  הרועה  הי'  רבינו  שמשה  לפי  שמירתו.  שנגמרה  בשעה 

זמן  ונגמרה  מואב  לערבות  הגיעו  כעת שהם  ולכן  במדבר,  היותם  שנות  כל  במשך 

את  למנות  רבינו  משה  ביקש  לא"י],  נכנסו  הם  מואב  מערבות  [כי  הרועה  שמירת 

היו  שהם  הזמן  במשך  בנ"י,  נתמעטו  שלא   - יתברך  ד'   - להבעה"ב  ולהראות  בנ"י 

ידו. מופקדים תחת 

שהוא  כו'  לבנ"י]  [משה,  להם  "שאמר  דהיינו  'לאמר'  הפסוק  שאמר  וזהו 
רוצה להחזירם במנין [דהיינו שהוא רוצה למנות אותם בזמן שנגמרה שמירתו] כדי 
שידעו שלא חסרו ממנינם על ידו" [פירוש, שלאחר כל שנות היותם במדבר תחת 
לז)  יב  (שמות  רגלי'  אלף  מאות  'שש  של  מהמספר  בנ"י  נתמעטו  לא  משה,  ידי 

לפני  שאפילו  הללו  האוה"ח  מדברי  ומשמע  למדבר].  כניסתם  בתחילת  היו  שהם 

נתמעטו  לא  הזה שהם  הענין  רבינו את  ידע משה  כבר  בנ"י בערבות מואב,  שנמנו 

מהמספר של 'שש מאות אלף רגלי'. ומבואר מזה, שגם בלא עצם מעשה המנייה, 

ישראל. בני  עם  המספר של  כמות  את  רבינו  ידע משה 

רוצה  שהוא  לבנ"י  הודיע  [שמשה  שכתב  האוה"ח  שמלשון  ואציין  [הערה: 
להחזירם במנין בכדי] "שידעו שלא חסרו ממנינם הראשון על ידו", משמע, שעיקר 

של  המטרה  היתה  ולא  ידו,  על  נחסרו  לא  שהם  לבנ"י  להראות  היתה  משה  כוונת 

המנין בכדי 'להודיע' כביכול לד', שהם לא נחסרו על ידו, וכמו שמשמע מפשטות 

רבינו  שמשה  משום  שהוא  האוה"ח  ומסביר  לעיל.  שהבאנו  הרועה  של  המשל 

כלל  מתחייב  הי'  לא  רבינו  שמשה  לפי  הנ"ל,  שבהמשל  להרועה  דומה  הי'  לא 

מבאר  ולפיכך  בכך.  אשם  לא  הוא  שהרי  הראשון  ממנינם  נחסרים  היו  בנ"י  אם 

ו]להודיע  ד'  של  הצווי  את  [לקיים  היתה  הזה  במנין  משה  כוונת  שעיקר  האוה"ח 

ידו. על  נחסרו  לא  שהם  לבנ"י 

ואולי יש לומר שההסבר בזה הוא משום שבמשך שהותם במדבר טענו בנ"י 
"לקחתנו  וכמוש"כ  רבינו  משה  בגלל  במדבר  למות  עלולים  שהם  פעמים  הרבה 

כז-כח,  ושם  ו,  יז  במדבר  ג,  יז  ג,  טז  שם  וע"ע  יא-יב,  יד  (שמות  במדבר"  למות 

לא  הם  ידו,  תחת  היו  שהם  השנים  כל  שלאחר  לבנ"י,  משה  הודיע  לפיכך  ד),  כ 

מצרים]. יציאת  בזמן  היו  שהם  - ממה  שלהם  הראשון  מהמנין  נחסרו 

הי'  ומתי  בנ"י להיות בגלות אדום  זמן התחייבו  כמה 
יכולים להגאל - סתירה  היו  הזמן הראשון שבו הם 

והסבר שיטת האוה"ח בזה בדברי האוה"ח 

וכתב  הרמז.  דרך  על  פינחס  בפרשת  פסוקים  כמה  מבאר  האוה"ח  הנה 
לכמות  מרמז  מאות',  וחמש  אלף  ושבעים  'ששה  של  שהפסוק  כב)  (כו  האוה"ח 

הזמן של הגלות. 'ששה', מרמז לזה שבנ"י היו בגלות מצרים לששה דורות [עיי"ש 

גלות אדום  ולענין  בבל ארכה שבעים שנה.  לזה שגלות  'שבעים', מרמז  באוה"ח]. 

היו  ואם  וחמש מאות'.  'אלף  בו, אמר  גלות אדום שאנו עדיין  "וכנגד  כתב האוה"ח 

זוכים ישראל היו נמנים קע"ב שנה שנשארו מאלף הרביעי [כי ביהמ"ק השני נחרב 

וחמש  החמישי  מאלף  החשבון  יתחיל  זכו  שלא  וכיון  תתכ"ח].  אלפים  ג'  בשנת 

החמישי  לאלף  ת"ק  ובשנת  מאות'.  וחמש  'אלף  [דהיינו  השישי"  מאלף  מאות 

עיי"ש]. שם  האוה"ח  וכמוש"כ  הגאולה  תתחיל 

להימשך,  צריכה  היתה  אדום  שגלות  משמע,  האוה"ח  דברי  ומפשטות 
לפחות, אלף וחמש מאות שנה. דכמו שהפסוק מציין שגלות מצרים היתה צריכה 

להיות לששה דורות, וגלות בבל למשך שבעים שנה, כמו"כ מרמזת התורה שגלות 

האוה"ח,  ומסביר  שנה.  מאות  וחמש  אלף  לפחות  להימשך,  צריכה  היתה  אדום 

בזמן  אדום  גלות  שנות  של  הנ"ל  החשבון  נגמר  הי'  אז  לזה,  זוכים  בנ"י  היו  שאם 

שנות  של  הנ"ל  החשבון  נגמר  רק  אז  לזה,  זכו  לא  שבנ"י  כיון  אולם  יותר.  מוקדם 

יותר. מאוחר  בזמן  אדום,  גלות 

האוה"ח  לדברי  הנ"ל  האוה"ח  דברי  בין  סתירות  כמה  לשאול  יש  ולכאורה 
להיות  צריכים  היו  שבנ"י  מבאר  האוה"ח  צו  בפרשת  א-  ב):  ו  (ויקרא  צו  בפרשת 

הקב"ה  של  ויומו  צרה,  ב'יום'  ד'  יענך  וכמוש"כ  שנה  אלף  לפחות,  בשביל,  בגלות, 

בלבד,  אדום  שגלות  הנ"ל  האוה"ח  כתב  פינחס  בפרשת  אולם  שנה.  אלף  הוא 

שנה. מאות  וחמש  אלף  לפחות,  בשביל,  להימשך  צריכה  היתה 

זוכים  היו  ואם  מאות.  וחמש  "אלף  האוה"ח  כתב  פינחס  בפרשת  הנה  ב- 
בנ"י  שאם  מזה  ומשמע  הרביעי".  מאלף  שנשארו  שנה  קע"ב  נמנים  היו  ישראל 

אלף  כחלק מהחשבון של  נמנים  היו  הרביעי  אז הקע"ב שנה של האלף  זוכים  היו 

היו  בנ"י  שאם  מבואר  ולפי"ז  נגאלים].  בנ"י  היו  [ואז  הגלות  שנות  מאות  וחמש 

זוכים, אז הגאולה מגלות אדום היתה נעשית אלף וחמש מאות שנה לאחר חורבן 

שני  בית  [שהרי  שכ"ח  אלפים  ה'  בשנת  נגאלים  היו  שהם  דהיינו  השני,  ביהמ"ק 

שאם  בפירוש,  כתב  האוה"ח  צו,  בפרשת  אמנם  תתכ"ח].  אלפים  ג'  בשנת  נחרב 

הרביעי,  לאלף  ת"ק  בשנת  נעשית  היתה  אדום  מגלות  הגאולה  אז  זוכים,  היו  בנ"י 

להגאל  לזכות  בכדי  שכ"ח  אלפים  ה'  לשנת  עד  להמתין  צריכים  בנ"י  היו  ולא 

אדום. מגלות 

ולכן נראה לומר שהסבר דברי האוה"ח בפרשת פינחס הוא כך: אם בנ"י היו 
היו  ואז  נמנים כחלק משנות הגלות,  היו  זוכים, אז הקע"ב שנה של האלף הרביעי 

בנ"י נגאלים בשנת ת"ק לאלף החמישי. לפי שבשנה ההיא היו בנ"י משלימים את 

לפיכך  לזה  זכו  לא  שהם  כיון  אמנם  בגלות.  להיות  נתחייבו  הם  שבו  שנים  האלף 

שיתבאר. וכמו  שנה,  מאות  וחמש  אלף  למשך  אדום  בגלות  להיות  נתחייבו  הם 

'אלף  אמר  כו'  אדום  גלות  "וכנגד  פינחס  בפרשת  האוה"ח  לשון  זה  דהנה 
זוכים ישראל היו נמנים קע"ב שנה שנשארו מאלף הרביעי.  וחמש מאות', ואם היו 

וכוונת  וחמש מאות מאלף השישי".  יתחיל החשבון מאלף החמישי  זכו  וכיון שלא 

בשביל  בגלות  להיות  צריכים  היו  לא  הם  אז  זוכים,  היו  בנ"י  שאם  הוא,  האוה"ח 

לפי  החמישי.  לאלף  ת"ק  בשנת  נגאלים  היו  הם  אלא  שנה,  מאות  וחמש  אלף 

וא"כ  הגלות,  שנות  חשבון  לכלל  נכנסים  היו  הרביעי  האלף  של  שנה  שהקע"ב 

של  החשבון  נשלם  הי'  אז  החמישי,  האלף  של  שנה  הת"ק  את  זה  על  כשנוסיף 

בגלות. להיות  ישראל  נתחייבו  שבהם  הגלות  שנות  אלף 

על  נגזר  "שלא  לשונו  וזה  צו  בפרשת  באוה"ח  מפורש  הזה  [והחשבון 
בית  חורבן  [לאחר  נשארים  ולא  הקב"ה,  של  יומו  כו'  אחד  יום  אלא  גלות  ישראל 

הגלות]  בכדי להשלים את החשבון של אלף שנות  גלות  [שנות  שני] אלא תרע"ב 

ובבוקרו  תרע"ב,  הרי  החמישי,  אלף  של  ות"ק  הרביעי  מאלף  שנשארו  עק"ב  שהם 

נגאלים"]. היו  ת"ק]  בשנת  החמישי, שהוא  האלף  [של 



בנ"י להשאר  יצטרכו  בזמן המוקדם, אז  יזכו להגאל  אולם באופן שבנ"י לא 
סתירה  שום  אין  ולפי"ז  שנה.  מאות  וחמש  אלף  לפחות,  בשביל,  אדום  בגלות 

בנ"י נשארים בגלות רק בשביל אלף  היו  זוכים אז  היו  כי באמת אם הם  באוה"ח, 

זכו לזה אז  שנה, והם היו נגאלים בשנת ת"ק לאלף החמישי. ורק בגלל שהם לא 

ודו"ק. שנה.  מאות  וחמש  אלף  למשך  אדום  בגלות  להשאר  הוצטרכו  הם 

[וההסבר בזה - שאם הם לא זכו להגאולה המוקדמת הם הוצטרכו להיות 
אז  זכו,  לא  בנ"י  שאם  כיון  כך:  הוא  שנה,  מאות  וחמש  אלף  למשך  אדום  בגלות 

הגלות]  שנות  אלף  [של  החשבון  לכלל  נכנסו  לא  הרביעי  האלף  של  שנה  הקע"ב 

לאחר  נשלמו  רק  הגלות  שנות  אלף  א"כ  פינחס),  בפרשת  האוה"ח  (וכמוש"כ 

לעיל). צו שציטטנו  בפרשת  האוה"ח  בדברי  (עי'  הרביעי  האלף  שנה של  תרע"ב 

[שהוא  החמישי,  לאלף  ת"ק  שנת  הי'  להגאולה,  מיועד  שהי'  שהזמן  ולפי 
שבנ"י  כיון  לכן  צו],  בפרשת  האוה"ח  וכמוש"כ  החמישי,  האלף  של  ה'בוקר'  הי' 

עד  הושלמו  לא  גלות  השנות  אלף  [כי  ההוא  בזמן  להגאל  ראויים  עדיין  היו  לא 

שהי'  הבא  להזמן  עד  להמתין  הוצטרכו  הם  הרביעי],  האלף  של  תרע"ב  לשנת 

מיועד להגאולה שהוא ה'בוקר' של האלף השישי דהיינו שנת ת"ק לאלף השישי 

(וכמוש"כ האוה"ח בפרשת צו). כנלענ"ד ההסבר בזה. ועיין היטיב בדברי האוה"ח 

ותבין]. ב),  (ו  צו  בפרשת 

ואינם מקבלים  והם עמילים  ומקבלים שכר  אנו עמילים 
'הבל' - פירושו של תיבת  בזה  שכר, ההסבר 

מודה  המדרש  מבית  ביציאתו  לברך  "שצריך  אמרו  כח:)  (ברכות  בגמ'  הנה 
ואינם  עמילים  והם  שכר  ומקבל  עמל  אני  עמילים,  והם  עמל  אני  וכו',  לפניך  אני 

ואינם  עמילים  שהם  באומרה  הגמ'  כוונת  את  להבין  וצריך  שכר".  מקבלים 

איזה  דבר  של  בסופו  מקבל  גשמית  עבודה  שעובד  מי  כל  והרי  שכר,  מקבלים 

עבודתו]. התוצאה של  על  עכ"פ  [או  ופעולתו  עבודתו  על  שכר  שום 

זה  [ו]רמזה התורה בשם  תורה  בן  הוא  יששכר  "כי  כג)  (כו  ומבאר האוה"ח 
בכל עמלו'  לאדם  יתרון  'מה  חוץ ממנו  וכל  ישנו לשכר  זה  דווקא  כי  'יששכר'  של 

עמל  אני  כו'  (כח:)  השחר  תפלת  בפרק  בברכות  שאמרו  מה  והוא  ג).  א  (קהלת 

הסבר  [היינו  והטעם  כאן.  עד  וכו'.  שכר  מקבלים  ואינם  עמילים  והם  שכר  ומקבל 

[וכמוש"כ  הוא"  הבל  שיעמוד,  והגם  המדומה,  קנין  יעמוד  לא  כי  הוא],  הגמ'  דברי 

ב-ג)]. א  (קהלת  עמלו'  בכל  לאדם  יתרון  מה  כו'  הבלים  'הבל 

ועומק כוונת האוה"ח הוא, שהסבר דברי הגמ' מבואר בפסוקים שבתחילת 
ספר קהלת. דהנה כתיב (קהלת א ב-ד) "הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל 

כו'".  בא  ודור  הלך  דור  השמש.  תחת  שיעמל  עמלו  בכל  לאדם  יתרון  מה  הבל. 

'מה  באומרו  הפסוק  שכוונת  שם)  המפרשים  (וכ"כ  האוה"ח  דברי  מתוך  ומבואר 

חוץ  ושכר לאדם בכל עמל שהוא עמל,  יתרון  יתרון לאדם בכל עמלו', הוא שאין 

ובהפסוקים  שכר.  האדם  יקבל  בתורה  מהעסק  רק  כי  התורה,  עסק  של  מהעמל 

ומתוך  בא'.  ודור  הולך  דור   - הבל  ש'הכל  משום,  שהוא  בזה,  ההסבר  מבואר  שם 

והגם  המדומה,  קנין  יעמוד  לא  "כי  הוא,  הפסוקים  שכוונת  מבואר,  האוה"ח  דברי 

הוא". הבל  שיעמוד 

את  ולפרש  לבאר  (שם)  הרמב"ן  שכתב  מה  פי  על  יבוארו  האוה"ח  ודברי 
ולכן  'עראי'.  פירושו'  'הבל'  שתיבת  מבאר  הרמב"ן  דהנ  'הבל'.  תיבת  של  פירושו 

תינוקות  פיהם של  'הבל'  על  קיט:) שאין העולם מתקיים אלא  (שבת  בגמ'  אמרו 

והיינו  דבור'].  'הבלא  כזה,  לשון  ג"כ  שאמרו  (נ:)  ב"ק  בגמ'  [ועיין  רבן  בית  של 

פירושו  ש'הבל'  משום  'הבל'  נקרא  [והבור]  האדם  של  מהדיבור  שנוצר  דהאויר 

כיון  מאד  עראי  דבר  הוא  המדבר  האדם  מפי  שיוצא  הזה  שהאויר  ולפי  'עראי', 

'הבל'. נקרא  הוא  לפיכך  מאד,  קצר  לזמן  רק  מתקיים  שהוא 

יתרון  שום  לאדם  שאין  כך:  הוא  בקהלת  הפסוקים  דברי  הסבר  ולפי"ז 
מקבל  שהוא  הגשמי  שהשכר  כיון  בעוה"ז,  עמל  שהוא  הגשמי  עמלו  מכל  ושכר 

קיום  הגשמיים  לקנינים  שאין  כיון  עראי,  דבר  דהיינו  'הבל'  רק  הוא  עבודתו  מכח 

להם  אין  גשמיים  דברים  אבל  לנצח  מתקיימים  רוחניים  קנינים  שרק  לפי  נצחי. 

לנצח. קיום 

והגם שיעמוד,  המדומה,  קנין  יעמוד  לא  "כי  במה שכתב  האוה"ח  כוונת  וזהו 
שהדברים  כיון  המדומה"  "קנין  הוי  גשמי  דבר  של  קנין  שכל  דהיינו  הוא".  הבל 

לאדם  שיש  הקנין  ולכן  לנצח.  מתקיימים  שאינם  נפסדים  דברים  הם  הגשמיים 

נתכוין  [ויש להוסיף עוד, שהאוה"ח  "קנין המדומה".   - הוי רק דמיון בעלמא  בהם 

האוה"ח  שכוונת  והיינו  נקודה.  עוד  המדומה",  "קנין  של  הזה  התואר  בכלל  לכלול 

הקנין  כל  כי  גשמיים,  דברים  של  הקנין  מהות  עצם  של  ההגדרה  שזהו  א-  הוא: 

הוא רק "קנין מדומה". ב- "מדומה" הוא ג"כ ההגדרה של החפץ הנקנה וכמוש"כ 

עיי"ש]. יד)  (מט  ויחי  בפרשת  האוה"ח 

יש  שכאילו  לנו  שנראה  באופנים  שאפילו  לבאר,  האוה"ח  וממשיך 
להקנינים הגשמיים איזה שום המשך וקיום [-"והגם שיעמוד"], מ"מ ["הבל הוא", 

הזה  הקיום  אין  ולכן  עראי,  ובאופן  ומוגבל  לזמן קצר  הזה אלא  הקיום  לפי ש]אין 

שאמר  וזהו  הגשמיים.  מהקנינים  המדומה"  "קנין  של  התואר  את  להפקיע  יכול 

יתרון לאדם בכל עמל  שלמה המלך בקהלת (שם): שלפי שהכל הבל, לפיכך מה 

וקניני עוה"ז לא הולכים עמו לקבר  ודור בא,  דור הולך  יעמול, שהרי  גשמי שהוא 

ודו"ק. יח).  מט  (תהילים  הכל'  יקח  במותו  לא  'כי 

עמילים  שאנו  האומרת,  בברכות,  הגמ'  כוונת  את  האוה"ח  מבאר  ולפי"ז 
השכר  שכל  הוא,  בזה  והביאור  שכר.  מקבלים  ואינם  עמילים  והם  שכר  ומקבלים 

'הבל'',   - עראי  דבר  רק  הוא  אלא  כלל  נצחי  קיום  לו  אין  מקבלים  שהם  הגשמי 

להיות  יכול  תורה  להלומדי  שניתן  השכר  ורק  ומועט.  מוגבל  לזמן  שמתקיים 

ניצחי  בקנין  שנקנה  אמיתי  שכר  הוא  זה  רק  כי  "שכר"  של  התואר  עם  מוגדר 

[כנלענ"ד  אכי"ר.  הבא  בעולם  לנצח  הנשמה  תיהנה  וממנה  אותו,  המקבל  לאיש 

הקדוש]. האוה"ח  כוונת  עומק 

יהושע נמשח להיות מלך עם שמן המשחה או לא האם 

בספר יהושע (א יח) מבואר (ועי' סנהדרין מט.) שהי' ליהושע דין של מלך. 
ויש לשאול האם יהושע נמשח להיות מלך עם שמן המשחה כמו שנמשחו מלכי 

עם שמן המשחה. מלך  להיות  נמשח  לא  הוא  או שמא  דוד  בית 

למלך.  יהושע  את  שהמליך  הוא  רבינו  שמשה  כג)  (כז  האוה"ח  ומבאר 
על  היתה  ישראל,  על  מלך  להיות  יהושע  נתהווה  שבו  שהאופן  האוה"ח  ומסביר 

עליו  ידיו  את  "ויסמך  (שם)  כתיב  דהנה  ידיו.  את  עליו  סמך  רבינו  שמשה  זה  ידי 

דרך  ירמוז אל המלכות, על  "עוד  וכותב האוה"ח  ד' ביד משה".  ויצוהו כאשר דבר 

ג"כ  וידויק  לנגיד'.  ד'  'ויצוהו  יד)  יג  א'  צו אלא מלכות דכתיב (שמואל  אין  אומרם 

ד' שתהי'  דיבר  יהושע]  כי המלכות [של  פירוש,  ביד משה',  ד'  'כאשר דבר  אומרו 

נמשח  לא  שיהושע  האוה"ח  מדברי  ומבואר  המשחה".  שמן  במקום  משה',  'ביד 

את  סמך  רבינו  שמשה  עי"ז  מלך  נעשה  הוא  אלא  המשחה  שמן  עם  מלך  להיות 

עליו. ידיו 
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