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פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא בפרשתנו: "כתוב   

(במדבר כה, " יוקנת עולם תחת אשר קנא לאלווהיתה לו ולזרעו אחריו ברית כה... כליתי את בני ישראל בקנאתי
ו מידה כנגד מידה, השכר כנגד , ידוע שהקב"ה משלם לאיש כמפעל(ריש פרשתנו)מקשה ה'תפארת שלמה' . יג)-יא

המעשה שעשה. אם כן, מה המידה כנגד מידה כאן? מה הקשר בין זה שפנחס קנא לה' והרג את זמרי, לבין שכרו 
: איך זכה פנחס שם) 'תפארת שלמה'(הובא ב"? ועוד, הקשה הזוהר הקדוש נת עולםווהיתה לו ולזרעו אחריו ברית כה"

? עוד יש להבין, (ברכות לב:)לכהונה עבור שהרג את זמרי, הרי ההלכה היא שכהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו 
  איך על ידי מעשה זה זכה פנחס לכפר על כל ישראל ולהצילם מכליה?

שטבעו  ,ששהיא אהבה טבעית ממ ,כאהבת הבן לאביו: צריך אדם לאהוב את ה' (פרק יט)כתב המסילת ישרים   
וזה . הקנאה". ואחד מענפי האהבה הוא הלא הוא אביך קנך": ), וב(דברים למכריחו וכופהו לזה, כמאמר הכתוב 

גם  .ובודאי שיצא לעזרתו ולראות שמכים ומחרפים אותו,אי אפשר לו לסבול  ,שאוהב את חבירוכי מי  ,פשוט
, ולכן מתגרה ומתגבר ושיעברו על מצותיו ,לא יוכל לסבול ולראות שיחללו אותו ח"ו ,יתברך את ה'מי שאוהב 

 כמו שאמר דוד המלך, ותוקף האהבה שיוכל להראות מי שאוהב את בוראו באמת כי זהונגד הרשעים... 
"כל האוהב, ואין קנאה  )עיין ראשית חכמה, שער האהבה פ"ג, יא(", ע"ש. ואיתא הזוהר אוהבי ה' שנאו רע": ), יז(תהלים צ

  קשורה עמו, אהבתו אינה אהבה. כיון שקנא, נשלמה אהבתו".
  

 אך ורקהלכה אבל אין מורים כן. ומדוע אין מורים כן? כי רק אדם שמכוון  -"הבועל ארמית קנאים פוגעים בו" 
אין כאן לכבוד ה' רשאי לקיים הלכה זו. אבל אם יתערב בלב האדם נגיעה או פניה עצמית, אפילו הדקה ביותר, 

. ולכן אי אפשר להורות הלכה זו למעשה, ורק הקנאי האמיתי, המלא באהבת ה' טהורה מצוה אלא רצח ממש
ו להקב"ה, כפי שכתב המסילת רשאי לקיימה. נמצא, בהריגתו את זמרי, פנחס הראה את שלימות ועוצם אהבת

  ישרים, שזהו תוקף האהבה שאדם יכול להראות לה' יתברך.
  

ים ושמחים לעשות רצון קונם ׂשעוצם מעשה פנחס לא הסתיים בזה. כתב ה'תפארת שלמה', שיש צדיקים הׂשָ 
ים, ולמסור את נפשם על קידוש ה'. ולכן מכניסים את עצמם ברצון למקום סכנה כדי להראות חיבתם לרב

שמוסרים את עצמם בשבילו יתברך. כן רואים ממרדכי הצדיק, שהיה בידו לשבת בביתו בזמן שהמן הלך אל 
המלך וכל עבדי המלך כורעים ומשתחוים לו. אך מרדכי דווקא הלך לפני המן כי רצה להראות לכולם שהוא לא 

לא ישתחוו לצלם. ובוודאי שהמלך  יכרע וישתחוה. וכן מצינו בחנניה מישאל ועזריה, שבאו למלך ואמרו לו כי
לא גזר שיתקבצו כולם מביתם אל מקום הצלם, אלא רק מי שעומד אצלו יכרע וישתחווה, ואם לא, יהיה נידון 
בנפשו. אם כן היה בידם להסתגר בביתם, אך מגודל תשוקתם למסור את נפשם עבורו יתברך, לא יכלו להתאפק, 

ואף כי מן הדין אסור עיני כל את אהבתם לה' יתברך בכל נפשם. והלכו בכוונה לשער המלך כדי להראות ל



שו על כך וירדו לגיהנם, כל נלאדם להכניס את עצמו לסכנה, ולכן לא רק שלא יקבלו שכר על זה, אלא יע
    זה איננו שווה להם, מרוב אהבתם ותשוקתם העזה לה' ולמסור את נפשם על קדושת שמו.

: "אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, ), ג(אבות אה בזה מבאר ה'תפארת שלמה' את המשנ
אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס". ומביא הרב שיש גורסים: אלא הוו כעבדים 

על מנת שלא ". ולכאורה אינו מובן, מה הפירוש לעבוד את ה' על מנת שלא לקבל פרסהמשמשים את הרב "
 אלא אדרבה, יענש על עבודתו!יש דרגה שאדם מוכן לעבוד את ה' על מנת שלא לקבל פרס, ? אלא לקבל פרס

    ובכל זאת, למען שמו יתברך מוכן לרדת לגיהנם!
פינחס כבר היה כהן שלפי רבי יהודה ורבי שמעון,  (זבחים קא:)בזה נבין את עוצם מעשה פנחס. מבואר בגמרא 

שבהריגתו את זמרי יפסיד את כהונתו (שהרי כהן שהרג את הנפש לא . לכן ידע פנחס, בזמן שהרג את זמרי
ישא כפיו). בכל זאת, מרוב אהבתו לה' היה מוכן לפגוע בפושעים למען כבוד שמו יתברך. לכן דווקא בעבור זה 

והיתה לו ולזרעו אחריו ברית שפנחס היה מוכן לוותר על כהונתו לכבוד ה', מידה כנגד מידה זכה לברכה: "
  .(מהרש"א שם) כוהנים גדוליםשפירושו שיהיו הוא וזרעו  –" ת עולםנוכה
  

 )עיין ראשית חכמה, שער הקדושה פ"ז אותיות ב, ה(? הזוהר הקדוש אומר לכהונה גדולהיש להעמיק, מדוע פנחס זכה דווקא 
. הקדשיםקודש " הוא כנגד לבשהאדם הוא עולם קטן, וכל מה שיש בעולם, יש בגוף האדם. ואומר הזוהר, שה"

". וכיון שפינחס טיהר את לבו והגיע לבבךואהבת את ה' אלקיך בכל , כדכתיב "מקום האהבה הוא בלבשידוע 
  הזכות להיכנס לקודש הקדשים, שהוא כנגד הלב.  -לדרגה העליונה ביותר של אהבת ה', זכה לכהונה גדולה 

  
שתכלית כל מבואר בספרים, ני ישראל. עתה ניתן להבין איך פינחס זכה להשיב את חמתו של ה' ולכפר על ב

. נמצא שהדבר שאליו ה' מתאווה )מהלכות יסודי התורהפ"ב ריש (המפרש להרמב"ם,  להגיע לאהבת ה' התורה והמצוות היא
וחושק הוא אהבתו של יהודי. אם כן, כשיהודי מוסר את אהבתו לדבר אחר, כביכול ה' מקנא, בהיותו מתאווה 
לאותה אהבה שתימסר אליו. ולכן כשבני ישראל זנו, הם מסרו את אהבתם למקום אחר, ו"הוחסר" לה' כל אותה 

כה עזה ועצומה שאין לתאר, עד שזכה למלאות לה' כל פינחס מסר לה' אהבה האהבה. לעומת זאת, 
יהי רצון שנזכה כולנו להרגיש  השיב את חמתו של ה' ולכפר על בני ישראל.. ובעבור זה זכה פנחס ל"חסורונו"

  באמת שה' הוא אבינו, וממילא לאהוב אותו אהבה עזה וטבעית.
  
  
  מאמר החכם  

ואין לך אדם שאין לו שעה אחת של אהבה וכלות  האהבה מוסתרת בפנימיות לבו של כל אדם,        
  נפש לבוראו.

  רבי אהרן מקרלין  
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