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הרב ארי דוד קאהן

 .1במדבר פרק כה ,י-טז
שׂ ָר ֵ֔אל
ֵשׁיב ֶאת־ ֲח ָמתִ ֙י ֵמ ַ ֣על בְּנֵ ֽי־י ִ ְ
)י( ַוי ְדַ בֵּ ֥ר ֖ה' ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה לּ ֽ
ֵאמ ֹר) :יא( פִּ ֽינְ ָ֨חס בֶּן־ ֶא ְל ָע ָ֜זר בֶּן־אַה ֲ֣ר ֹן הַכּ ֹ ֵ֗הן ה ִ ֤
יתי
שׂ ָר ֵ ֖אל ְבּ ִקנ ִ
ְתוֹכם וְֹלא־כ ִִלּ֥יתִ י ֶאת־בְּנֵ ֽי־י ִ ְ
ְאָתֽי) :יב( ל ֵ ָ֖כן ֱא ֑מ ֹר ִהנְ ִ֨ני נ ֵ ֹ֥תן ל֛ וֹ ֶאת־בּ ְִר ִ ֖
ְאָתי בּ ָ ֑
ְבּ ַקנ ְ֥אוֹ אֶ ת־ ִקנ ִ֖
שׂ ָראֵ ֽל:
עוֹל֑ם תַּ֗ חַת ֲא ֶ ֤שׁר ִקנֵּ ֙א לֵ ֽאֹל ָ֔היו ַויְכ ֵ ַ֖פּר עַל־בְּנֵ ֥י י ִ ְ
שָׁ לֽוֹם) :יג( ו ָ ְ֤הי ְתָ ה לּ ֙וֹ וּ ְלז ְַרע֣ וֹ אַח ֲָ֔ריו בּ ִ ְ֖רית ְכּה ַֻנּ֣ת ָ
שּׁ ְמע ֹ ִנ ֽי) :טו(
ֽית־אב ַל ִ
שׂ ָר ֵ֜אל ַה ֻמּ ֶ֗כּה ֲא ֶ ֤שׁר ֻהכָּה֙ ֶאת־ ַה ִמּדְ י ָ ִנ֖ית זִ ְמ ִ ֖רי בֶּן־ס ָ֑לוּא נ ִ ְ֥שׂיא בֵ
שׁם֩ ִ֨אישׁ י ִ ְ
)יד( ְו ֵ
ָ֖
ַת־צוּר ֣ר ֹאשׁ ֻא ֥מּוֹת בֵּ ֽית־אָ ֛ב ְבּ ִמדְ ָי֖ן הֽוּא :פ
ְו ֨ ֵ
שׁם הָ ֽ ִא ָ ֧שּׁה ַה ֻמּכָּ ֛ה ַה ִמּדְ י ָ ִנ֖ית ָכּז ִ ְ֣בּי ב ֑
 .2כתר יונתן במדבר פרשת בלק  -פינחס פרק כה
)י( וידבר יי עִם משה לאמור) :יא( פִנחס הקנאי בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי ]זעמי[
מעל בני ישׂראל בזמן שׁקִנא את הקִנאה והרג חוטאים שביניהם ובִשׁבילו לא כִליתי את בני ישׂראל
בקִנאתי) :יב( בִשׁבועה אמור לו ִמן שמי הִנני גוזר לו את בריתי שלום ואעשׂהו מלאך חי ויחיה לעולם
לבשׂר הגאולה בסוף הימים) :יג( ותחת שׁבִזוהו לאמור הלא בן פוטי ה ִמדינית הוא הנה אני מיחסנו
לכהונה גדולה ותחת שאחז רומח בזרועו והִכה ל ִמדינית לבית בשת קיבתה והִתפלל בפיו על עם בית
ישׂראל יזכו הכהנים לשלש מתנות זרוע לחיים וקיבה ותהיה לו ולבניו אחריו ברית משיחת עולם
תחת שׁקִנא לאלהיו וכִפר על בני ישׂראל) :יד( ושם האיש בן ישׂראל הרוג שנהרג עִם ה ִמדינית זִמרי
שׁמעון) :טו( ושם האִ שׁה ההרוגה ה ִמדינית כזבי בת צור שׁנִקראת
בן סלוא נשׂיא בית אב לשבט ִ
שלונאי בת בלק ראש אומה של מואב ב ִמדין בית מושבו הוא:
 .3שמות פרק ו ,כה
ֹלשׁים וּ ְמ ַ ֖את שָׁנָ ֽה)… :כה( ְו ֶא ְל ָע ָ֨זר
שׁ ֹ֧לשׁ וּ ְ
שׁנֵ ֙י ַח ֵיּ֣י ְק ָ֔הת ָ
ִיאל וּ ְ
שׁ ִ֛
)יח( וּב ְֵנ֣י ְק ָ֔הת ַע ְמ ָ ֣רם ְוי ִ ְצ ָ֔הר ְו ֶחב ְ֖רוֹן ְו ֻעזּ ֵ ֑
שׁפְּח ָֹתֽם:
אשׁי ֲאב֥ וֹת ַה ְל ִו ִיּ֖ם ְל ִמ ְ
ח־לוֹ ִמבְּנ֤ וֹת פּֽוּטִי ֵאל֙ ל֣ וֹ ְל ִא ֔ ָ
בֶּ ֽן־אַה ֲ֜ר ֹן ל ַ ָֽק ֨
שּׁה ו ֵ ַ֥תּ ֶלד ל֖ וֹ אֶ ת־פִּ ֽינ ָ ְ֑חס ֵ֗אלֶּה ָר ֵ ֛
 .4תרגום המיוחס ליונתן  -תורה שמות פרק ו:יח
שׁנִין ַחי ָיא עַד
שׁנֵי חַיוֹי דִ ְקהָת ֲחסִידָ א ְמאָה וּתְ לָתִ ין וּתְ לַת ְ
וּבְנוֹי דִ ְקהָת ַע ְמ ָרם ְוי ִ ְצהָר ְו ֶחבְרוֹן ְו ֻעזִי ֵאל וּ ְ
דְ ָח ָמא י ַת פִּינְחָס הוּא אֵ ִליָהוּ ַכּ ֲהנָא ַרבָּא דְ עָתִ יד ְל ִמשְׁ תַּ ְלחָא ְלגָלוּתָ א דְ יִשְׂ ָראֵ ל בְּסוֹף יוֹ ַמיָא:
 .5כתר יונתן שמות פרשת שמות  -וארא פרק ו:יח
ובניו של קהת עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל ושני חייו של קהת החסיד מאה ושלושים ושלש שנים
חי עד שראה את פנחס הוא אליהו כהן גדול שעתיד להִשׁלח לגלות של ישׂראל בסוף הימים:
 .6ריקאנטי במדבר פרק כה:יא
]ישעיה ל ,טו[
שׁ ֔עוּן ,או יהיה כפשוטו ממש ,ויחסו לו
ְשׁוּבה ָו ַ֙נ ַח ֙ת תִּ ָ ֣וּ ֵ
ואמר השיב את חמתי ]שם[ ,מלשון
בּ ָ֤
יתעלה כאמרו חמתי ,כי ממנו יניקתם וחילתם .וידעת מאמר רבותינו ז"ל ]עי' ב"ב קכא ע"ב[ פנחס הוא
אליהו ,גם תמצא מרבותינו ז"ל ]בראשית רבה עא ,ט[ אומרים כי היה משבט גד ,ויש מהם אומרים מזרע
רחל ,גם תמצא כי אליהו היה מיחס לעצמו פעם לזה ופעם לזה ,ובסוד העיבור יתיישב הכל .וזהו
שׁ ַ֨מי ִם ׀ ַויּ ֵַ֡רד ]משלי ל ,ד[ ,דא
מאמרם במדרש רות ]פד ע"ג[ אמר רבי אלעזר משמיה דרבי שמעון ִ ֤מי עָלָ ֽה־ ָ
אליהו דא פנחס ,אי בשביל שקנא להקב"ה זה קנא דכתיב קנא קנאתי ,קנאתי בשטים וקנאתי הכא,
אמר לו הקדוש ברוך הוא עד מתי אתה מקנא לשמי.
 .7זוהר חדש כרך ב )מגילות( מגילת רות דף מב עמוד א -מדרש רות
היה לו בן
 ,אוֹ לָאו.
שׁאַל לֵיהּ ל ְַרבִּי יוֹסֵי בּ ְַרבִּי ֲחנִינָא יוֹ ָמא חַד ,וְאָ ַמר לֵיהֵּ ,א ִליּ ָהוּ ֲהוָה לֵיהּ בּ ְָרא
ַרבִּי נָתָ ן ָ
היה לו דבר אחר
 ,וּכְתִ יב) ,דברי הימים א טז( אַל תִּ גְעוּ ִבּ ְמשִׁיחָי וּ ִבנְבִיאַי
אָ ַמר לֵיהּ ,מִילְתָ א אָח ֳָרא ֲהוָה בֵּיהּ
אַל תָּ ֵרעוַּ .מאי אַל תָּ ֵרעוּ אַל תַּ עֲשׂוּ ַע ְצמֵיכֶם ֵרעִים ַו ֲחב ִֵרים ִלנְבִיאָיְ .ו ַה ָקּדוֹשׁ בָּרוְּך הוּא ָבּחַר ָבּהֶם,
שׂ ָר ֵאל ַלעֲבוֹדָ תוְֹ ,ו ִה ְכנִיסָם ְבּהֵיכָלוַֹ .קל וָחוֹ ֶמר ,מִי שֶׁ הוּא ַמלְאָ ְך בַּשָּׁ ַמיִםַ ,אתָּ ה שׁוֹ ֵאל ָעלָיו:
ְו ִהבְדִּ ילָם ִמיּ ִ ְ
ְהוֹראי אָ ַמרֵ ,א ִליּ ָהוּ ִמלָּה אָח ֳָרא
שּׁבֶט גָּד ָהי ָהַ .רבִּי נ ָ
ַרבִּי יוֹ ָחנָן פירוש הסולם – נראה שצריך לומר ר' אלעזר אוֹ ֵמרִ ,מ ֵ
שׁמֵיהּ
שׁ ַמי ִם ,אָ ַמר ַרבִּי ֶא ְל ָעזָר ִמ ְ
שׁ ַמי ִם ַויּ ֵַרד .מִי ָעלָה ָ
ֲהוָה בֵּיהּ דבר אחר היה בו ,דִּ כְתִ יב) ,משלי ל( מִי ָעלָה ָ
שׁי ָא דְּ ַרבִּי
שׁ ְמעוֹן ,דָּ א אֵ ִליָּהוַּ .ויּ ֵַרד ִמקּוֹדֶ ם ָלכֵן :פירוש הסולם – דהיינו שנשמתו ירדה ונתלבשה בגוף אחרְ .ו ַק ְ
דְּ ַרבִּי ִ
1

שׁבִיל שֶׁ קִּינֵא ְל ַה ָקּדוֹשׁ בָּרוְּך הוּא,
ֶא ְל ָעזָר ַאדְּ ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָר ,דְּ אָ ַמר ִרבִּי אֶ ְל ָעזָר אֵ ִליָּהוּ דָ א ִפּנְחָס .אִי ִבּ ְ
זֶה קִינֵא ְוזֶה קִינֵא .לָאו ָהכֵי .דְּ אָ ַמר ַרבִּי ֱאלִי ֶעזְר ,כְּתִ יב) ,מלכים א יט( קַנּ ֹא ִקנֵּאתִ י .קַנּ ֹא בַּשִּׁ יטִ ים,
)משלי
שׁלוֹם,
שׁמִי :אָ ַמר ַרבִּי י ְהוּדָ ה בַּר ָ
ְו ִקנֵּאתִ י ָהכָא .אָ ַמר לֵיהּ ַה ָקּדוֹשׁ בָּרוְּך הוּא ,עַד ָמתַ י ַאתָּ ה ְמ ַקנֵּא ִל ְ
ל( מִי ָעלָה שָׁ ַמיִם ,דָּ א ֵא ִליּ ָהוּ .דִּ כְתִ יב) ,מלכים ב ב( ַויַּעַל אֵ ִליָּהוּ ִבּ ְסע ָָרה הַשָּׁ ַמיְ ָמהַ .ויּ ֵַרד ,זֶה יוֹנָה ,דִּ כְתִ יב,
שׁ ה:
)יונה א( וְיוֹנָה י ַָרד ֶאל י ְַרכְּתֵ י ַה ְסּפִינָה וְגו') .שם ב( ְל ִק ְצבֵי ה ִָרים י ַָרדְ תִּ י .מִי אָסַף רוּ ַח ְבּ ָח ְפנָיו ,זֶה מ ֶ
 .8תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קכא עמוד ב
שׁלַח .יַעֲק ֹב ָראָה ֵאת
שׁם ָראָה ְמתוּ ֶ
שׁלַח ָראָה אָדָ םֵ ,
שׁ ְבעָה ִקפְּלוּ ֶאת כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוְֹ ,מתוּ ֶ
תָּ נוּ ַר ָבּנָןִ ,
שׁםַ ,ע ְמ ָרם ָראָה ֵאת יַעֲק ֹבֲ ,א ִחי ָה ַהשִּׁילוֹנִי ָראָה ֶאת ַע ְמ ָרםֵ ,א ִליּ ָהוּ ָראָה ֵאת ֲא ִחיּ ָה ַהשִּׁילוֹנִיַ ,ועֲדַ י ִין
ֵ
ַקיּ ָים.
 .9פרקי דרבי אליעזר פרק מז
]שם לב ,ו[
ַויֵּשֶׁ ב ָהעָם ֶל ֱאכ ֹל
שׁנֶּ ֱא ַמר
שׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּדְ בָּר עָשׂוּ ָלהֶם עֲבוֹדָ ה ז ָָרהֶ ,
שׁבוּ י ִ ְ
שׁיּ ָ ְ
ַרבִּי אוֹ ֵמר כָּל יְשִׁיבָה ֶ
]שם ח[.
שּׁטִּים
שׂ ָר ֵאל ַבּ ִ
ְוכָתוּב ֶאחָד אוֹ ֵמר ַויֵּשֶׁ ב י ִ ְ
שׁתוֹ ַויּ ָ ֻקמוּ ְל ַצחֵקַ .מה כְּתִ יב אַח ֲָריו ,עָשׂוּ ָלהֶם ֵעגֶל
ְו ָ
]נ"א :פעור[
]שם[,
]במדבר כה ,א[
ַ :רבִּי י ְהוּדָ ה
ז ֹה עֲבוֹדָ ה ז ָָרה
שׁםַ ,ויָּחֶל ָהעָם ִלזְנוֹת אֶל בְּנוֹת מוֹאָב
ַ .מה כְּתִ יב ָ
]איוב כא ,טז[
ְאַר ָבּעָה
שׂ ִרים ו ְ
שׂ ָר ֵאל ֶע ְ
שׁיָּעַץ ְל ִמדְ י ָן ,נָפְלוּ ִמי ִ ְ
שׁל ִבּ ְלעָם ֶ
ַ ,בּ ֲעצָתוֹ ֶ
שׁעִים ָר ֲח ָקה ֶמנִּי
אוֹ ֵמר ֲע ַצת ְר ָ
בּוֹראָםִ .מיּ ָד עָשׂוּ ֲחנֻיּוֹת חוּץ
אָלֶף .אָ ַמר ָלהֶם אֵין ַאתֶּ ם י ְכוֹלִין ִל ְפנֵי ָהעָם ַהזֶּה ֶאלָּא ִאם כֵּן ָחטְאוּ ִל ְפנֵי ְ
]במדבר כה ,א[
שׁנֶּ ֱא ַמר
שׂ ָר ֵאלְ ,והָיוּ רוֹאִים ִלבְנוֹת ִמדְ י ָן ְמ ַכחֲלוֹת עֵינֵיהֶן כְּזוֹנוֹת ,וְתָ עוּ אַח ֲֵריהֶןֶ ,
ְל ַמ ֲחנֵה י ִ ְ
]בראשית לד ,לא[
שׂה ֶאת
ַהכְזוֹנָה י ַ ֲע ֶ
שׁנֶּ ֱא ַמר
ַויָּחֶל ָהעָם ִלזְנוֹת ֶאל בְּנוֹת מוֹאָב .שִׁ ְמעוֹן ְו ֵלוִי ִקנְּאוּ עַל ַהזִ ָמהֶ ,
שׂ ָר ֵאלֶ ,אלָּא
ְכוֹרי( י ִ ְ
ַחוּרי ) ִבּב ֵ
שׂה זְקֵנוֹ ,וְֹלא גָעַר ְבּב ֵ
שׁ ָע ָ
שׁבֶט שִׁ ְמעוֹן ֹלא זָכַר ַמה ֶ
שׁל ֵ
ֲאחוֹתֵ נוְּ .ו ַהנָּשִׂיא ֶ
]במדבר כה ,יד[
שׁר ֻהכָּה
שׂ ָר ֵאל ַה ֻמּכֶּה ֲא ֶ
שׁם אִישׁ י ִ ְ
ְו ֵ
שׁנֶּ ֱא ַמר
הוּא ְב ַעצְמוֹ ְבּפ ְַר ֶה ְסי ָא בָּא ִבזְנוּת עַל ַה ִמּדְ יָנִיתֶ ,
שׁבִים וּבוֹכִים וְֹלא הָיוּ
שׁה ְו ֶא ְל ָעזָר וּ ִפנְחָס ָראוּ ְל ַמ ְל ַאְך ַה ָמּוֶתְ ,והָיוּ יוֹ ְ
ֶאת ַה ִמּדְ יָנִית וְגוֹ'ְ .וכָל ַהנְּשִׂיאִים וּמ ֹ ֶ
שׁבָּא ְבּפ ְַר ֶה ְסי ָא עַל ַה ִמּדְ יָנִיתְ ,ו ִקנֵּא ִקנְאָה גְדוֹלָהְ ,ו ָחטַף ִמיּ ָדוֹ
יוֹדְ עִים ַמה ַלּעֲשׂוּת .ו ְָראָה פִינְחָס ְלזִ ְמ ִרי ֶ
שּׁהְ .לפִיכְָך נָתַ ן לוֹ
שׁה ֶאת הָר ֹ ַמח ,ו ְָרץ אַח ֲָריו וּדְ ָקרוֹ ֵמאַח ֲֵרי בּ ְִריתוְֹ ,ויָצָא הָר ֹ ַמח ַבּ ֳקּבָה שֶׁל ִא ָ
שׁל מ ֹ ֶ
ֶ
ָאָרץְ ,ונִ ְמצְאוּ תְּ לוּי ִם בְּר ֹאשׁ
ַה ָקּדוֹשׁ בָּרוְּך הוּא ַמ ֲאכַל ֵקבָהְ .ו ִא ֵמּץ ֶאת זְרוֹעוֹתָ יוְ ,ו ֶה ֱעמִיד ֶאת הָר ֹ ַמח בּ ֶ
שּׁה.
שׁל ִא ָ
שׁל אִישׁ ִמ ֶלּ ְחי ָהּ ֶ
שּׁהְ ,ונִתְ פּ ְָרדוּ ַה ְלּ ָחיַי ִם ַה ֶלּחִי ֶ
הָר ֹ ַמח זֶה ְל ַמ ְעלָה ִמזֶּהָ ,האִישׁ ְל ַמ ְעלָה ִמן ָה ִא ָ
]דברים יח ,ג[
ְונָתַ ן לַכֹּהֵן ַהזְּר ֹ ַע ְו ַה ְלּ ָחיַי ִם ְו ַה ֵקּבָה.
שׁנֶּ ֱא ַמר
ְלפִיכְָך נָתַ ן לוֹ ַה ָקּדוֹשׁ בָּרוְּך הוּא ַמ ֲאכַל ְל ָחיַי ִםֶ ,
שׁ ַאתָּ ה אוֹ ֵמר ְונָתַ ן ִבּ ְפ ִללִים
שׁם ֶ
שׁנֶּ ֱא ַמר ]תהלים קו ,ל[ ַויַּעֲמ ֹד פִּינְחָס ַוי ְ ַפלֵּלְ ,כּ ֵ
שׂ ָר ֵאלֶ ,
ָקם כְּדַ יּ ָן גָדוֹל שׁוֹפֵט ְלי ִ ְ
שׁיּ ְִראוּ ָהעָם ְוי ִי ָראוּ.
שׂ ָר ֵאל כְּדֵ י ֶ
שׁכוּ אוֹתָ ן ְבּכָל זָוִיּוֹת ַמ ֲחנֵה י ִ ְ
שׂ ָר ֵאל ,וּ ָמ ְ
ַחוּרי י ִ ְ
]שמות כא ,כב[ְ .ו ָהי ָה ַמכֶּה ְבּב ֵ
שׁנֶּ ֱא ַמר ]תהלים קו ,ל[ וַתֵּ ָעצַר
שׂ ָראֵלֶ ,
שׂה פִינְחָסְ ,ו ָעצַר ֶאת ַה ַמּ ֵגּפָה ֵמעַל י ִ ְ
שּׁ ָע ָ
ו ְָראָה ַה ָקּדוֹשׁ בָּרוְּך הוּא ַמה ֶ
שׁב( הֵיסֵב ַהקָּדוֹשׁ בָּרוְּך הוּא שְׁ מוֹ שֶׁ ל פִּינְחָס כִּשְׁ מוֹ שֶׁ ל אֵ ִליָּהוּ זָכוּר
ַה ַמּ ֵגּפָהַ :רבִּי ֱאלִי ֶעזֶר אוֹ ֵמר ) ָח ַ
]מלאכי ב ,ה[
בּ ְִריתִ י ָהי ְתָ ה ִאתּוֹ ַה ַחיּ ִים
שׁנֶּ ֱא ַמר
שׂ ָראֵל תְּ שׁוּבָה ְבּ ֶא ֶרץ ִגּ ְלעָדֶ ,
שׂה י ִ ְ
שׁ ָע ָ
שׁבֵי ִגּ ְלעָדֶ ,
לַטוֹב ִמתּוֹ ְ
שׂכָר טוֹב בֵּין צַדִּ יקִים וּבֵין
שּׁלוֹםְ .ונָתַ ן לוֹ ַחיֵּי הָעוֹלָם ַהזֶּה ְו ַחיֵּי הָעוֹלָם ַהבָּאְ .ונָתַ ן לוֹ וּ ְל ָבנָיו ָ
ְו ַה ָ
]במדבר כה ,יג[
ְו ָהי ְתָ ה לוֹ וּ ְלזַ ְרעוֹ אַח ֲָריו בּ ְִרית ְכּ ֻהנַּת עוֹלָם:
שׁנֶּ ֱא ַמר
שׁעִיםְ ,ל ַמעַן ְכּ ֻהנַּת עוֹלָםֶ ,
ְר ָ
 .10מלכים א פרק יט פסוק י
ִיאיָך
ֹלהי ְצב ָ֗אוֹת כִּ ֽי־ ָעזְב֤ וּ ב ִ ְֽריתְ ָ֙ך בּ ְֵנ֣י י ִ ְ
וַיּ ֹא ֶמ ֩ר ק ַ֨נּ ֹא ִק ֵ֜נּאתִ י לַה֣ '׀ ֱא ֵ ֣
שׂ ָר ֵ֔אל ֶאת־ ִמזְבְּח ֶ ֹ֣תיָך ה ָָ֔רסוּ ְו ֶאת־נְב ֶ ֖
ה ְָרג֣ וּ ב ָ ֶ֑ח ֶרב וָ ֽ ִאוּ ֵ ָ֤תר ֲאנִ ֙י ְלבַדִּ֔ י ַוי ְ ַב ְק ֥שׁוּ ֶאת־נַפ ִ ְ֖שׁי ְל ַקח ְָתּֽהּ:
 .11במדבר פרק כב ,ה
ֵאמ ֹר ֠ ִהנֵּה
ֹא־לוֹ ל ֗
שׁ ַ֨לח ַמלְאָ ִ֜כים אֶ ל־ ִבּל ָ ְ֣עם בֶּן־בּ ְ֗ע ֹר ֠ ְפּ ָ
)ה( ַויּ ִ ְ
תוֹרה ֲא ֶ ֧שׁר עַל־ ַהנּ ָ ָ֛הר אֶ ֶ֥רץ ְבּנֵי־ע ַ֖מּוֹ ִל ְקר ֑
ת־עין ָה ָ֔א ֶרץ וְה֥ וּא י ֵ ֹ֖שׁב ִמ ֻמּלִ ֽי:
ַ ֣עם י ָ ָ֤צא ִמ ִמּצ ַ ְ֙רי ִם֙ ה ִֵנּ֤ה ִכסָּה֙ ֶא ֵ ֣
 .12תרגום המיוחס ליונתן  -תורה במדבר פרק כב
שׂ ָר ֵאל בַּר בְּעוֹר דְ אִי ַטפַּשׁ
שׁדַ ר ִעזְגְדִ ין ְלוַת ָלבָן אֲ ַרמִי הוּא ִבּ ְלעָם דִ ְבעָא ְל ִמבְלוֹ ַע י ַת ַע ָמא בֵּית י ִ ְ
)ה( ְו ָ
שׁמֵיהּ פָּתִ יר
שׂ ָר ֵאל ז ְַרעָא דִ ְבנֵי ְבנָתֵ יהּ וּבֵית מוֹתְ בֵיהּ ְבּפַדַ ן הִיא פְּתוֹר עַל ְ
ִמסוֹגְעֵי ָח ְכ ָמתֵ יהּ ְולָא חַס עַל י ִ ְ
אַרע דְ ַפ ְלחִין ְו ַסגְדִ ין לֵיהּ ְבּנֵי ַע ָמא ְל ִמ ְק ֵרי לֵיהּ ְלמֵי ַמר ָהא ַע ָמא
ֶח ְל ַמי ָא ְוהִיא ִמתְ ַבּנְי ָא ַבּ ֲא ָרם דְ עַל פּ ְָרת ַ
שׁ ֵרי ִמן ִק ְבלִי:
אַרעָא וְהוּא ְ
נְפַק ִמ ִמצ ְַרי ִם ְוהָא ָחפָא י ַת ֶחזְוָא דְ ְ
2

 .13כתר יונתן במדבר פרשת חקת  -בלק פרק כב
)ה( וישלח שליחים אל לבן הארמי הוא בִלעם שביקש לִבלוע את עם בית ישׂראל ,בן בעור
שׁנִטפשׁ מרוב חוכמתו ולא חס על ישׂראל זרע של בני בנותיו ,ובית מושבו בפדן היא פתור על
שמו פותר חלומות והיא נִבנתה בארם שעל פרת ארץ שעובדים ו ִמשׁתחוים לו בני העם ,לִקרא לו
לאמור הנה עם יצא ִמ ִמצרים והנה כִסה את מראה של הארץ והוא שוכן ִמן לפני:
] .14רבינו[ בחיי במדבר פרק כה
ויש לדקדק :ואיך לא הלכה ,ומתו מישראל ארבעה ועשרים אלף ,אבל זה ראיה שכלן היו משבט
שמעון ,ולא נפקד אחד מישראל משאר השבטים ,וזהו השבת החמה משאר ישראל ,וזהו הבאור" :
שׂ ָר ֵ֔אל " ,שלא חלה מדת הדין חוץ מן השבט ,זהו" :ולא כליתי את בני
ֵשׁיב ֶאת־ ֲח ָמתִ ֙י ֵמ ַ ֣על בְּנֵ ֽי־י ִ ְ
ה ִ֤
ישראל בקנאתי" ,ולא כליתי אחד מישראל .נמצאת למד שהשבת החמה גרמה קיומן של ישראל,
שאלמלא כן היו כלין ,ואם כן פנחס גרם לישראל אורך ימים ושנות חיים מאותו זמן עד סוף העולם,
ואותן השנים אין להם סוף ותכלית ,ולכך זכה לחיות לאין תכלית ,מדה כנגד מדה ,כי פינחס זה
שּׁ ֔לוֹם" ,ונאמר כאן" :את
יתי׀ ָהי ָ ְ֣תה ִא ֗תּוֹ הַ ֽ ַחיּ ִים֙ ְו ַ֨ה ָ
אליהו ,כענין שאמר הנביא) :מלאכי ב ,ה( " בּ ְִר ִ ֣
בריתי שלום":
 .15מלאכי פרק ג ,כב-כד
שׁפָּטִ ֽים) :כג( ה ִֵנּ֤ה אָ ֽנ ֹ ִכ ֙י
שׂ ָר ֵ֔אל ח ִ ֻ֖קּים וּ ִמ ְ
אוֹתוֹ בְח ֵֹר ֙ב עַל־כָּל־י ִ ְ
תּוֹרת מ ֶ ֹ֣שׁה ַעב ִ ְ֑דּי ֲא ֶ
שׁ ֩ר ִצ ֨ ִוּיתִ י ֤
)כב( זִכ ְ֕רוּ ַ ֖
ֵשׁיב לֵב־אָבוֹ ֙ת עַל־ ָבּ ִ֔נים וְלֵ ֥ב ָבּ ִנ֖ים
שׁ ֵ ֹ֣ל ַח ָל ֶ֔כם ֵ ֖את אֵ ל ִָיּ֣ה ַהנּ ִ ָ֑ביא ִל ְפ ֵ֗ני ֚בּוֹא י֣וֹם ֔ה' ַהגּ ָ֖דוֹל ְוה ָ ֽ
ַנּוֹרא) :כד( ְוה ִ ֤
ֵית֥י ֶאת־ה ָ ָ֖א ֶרץ ֵח ֶֽרם:
ֶן־אָבוֹא ְו ִהכּ ִ
בוֹתם פּ ֕
עַל־ ֲא ָ ֑
 .16מלאכי פרק ב ,א-ז
שׁ ִ֗מי
שׂימוּ עַל־ ֵ֜לב ל ֵ ָ֧תת כָּב֣ וֹד ִל ְ
שׁ ְמ ֡עוּ ְו ִאם־ֹלא֩ תָ ֨ ִ
)א( ְועַתָּ֗ ה ֲאלֵיכֶ ֛ם ַה ִמּצְוָ ֥ה ה ַ֖זּ ֹאת הַכּ ֹ ֲה ִנ ֽים) :ב( ִאם־ֹל֣ א תִ ְ
שׂ ִמ֥ים עַל־
יכם ְוגַם֙ אָרוֹתִ֔ י ָה ִכּ֥י אֵינ ֶ ְ֖כם ָ
שׁ ַלּח ִ ְ֤תּי ָבכֶם֙ ֶאת־ ַה ְמּ ֵא ָ֔רה ו
אָ ַמ ֙ר ה֣ ' ְצב ָ֔אוֹת ְו ִ
ְאָרוֹתי ֶאת־בּ ְִרכֽוֹתֵ ֶ ֑
ִ֖
ֵיכם ְונ ָ ָ֥שׂא ֶאתְ ֶ ֖כם ֵאלָ ֽיו) :ד( וִ ֽידַ עְתֶּ֕ ם
לֵ ֽב) :ג( ִהנְ ִ֨ני ג ֵ ֹ֤ער ָלכֶם֙ ֶאת־ ַה ֶ֔זּ ַרע ְוז ִ ֵ֤ריתִ י ֶפ ֶ֙ר ֙
שׁ עַל־ ְפּנֵי ֶ֔כם ֶ ֖פּ ֶרשׁ ַחגּ ֶ ֑
יתי׀ ָהי ָ ְ֣תה ִא ֗תּוֹ
֚ ִכּי ִ
אָמר ה֥ ' ְצ ָבאֽוֹת) :ה( בּ ְִר ִ ֣
שׁ ַ ֣לּחְתִּ י ֲאלֵי ֶ֔כם ֵ ֖את ַה ִמּצ ְָו֣ה ה ַ֑זּ ֹאת לִ ֽ ְהי֤וֹת בּ ְִריתִ ֙י ֶאת־ ֵל ֔ ִוי ַ ֖
תּוֹרת אֱ ֶמ ֙ת ָהי ָ ְ֣תה ְבּ ִ֔פיהוּ ְו ַעו ְָל֖ה ֹלא־
מוֹרא ַו ִיּ ָֽיר ֵ ֑אנִי וּ ִמפְּנֵ ֥י ְ
הַ ֽ ַחיּ ִים֙ ְו ַ֨ה ָ
שׁ ִ ֖מי נ ַ ִ֥חת הֽוּא) :ו( ַ ֤
שּׁ ֔לוֹם ָו ֶאתְּ נֵ ֽם־ל֥ וֹ ָ ֖
ְתוֹרה
שׂפ ֵ ְ֤תי כ ֹ ֵה ֙ן י ִ ְ
ֵשׁיב ֵמ ָעוֹֽן) :ז( כִּ ֽי־ ִ
נִ ְמ ָ ֣צא ִב ְ
שׁ ְמרוּ־דַ֔ עַת ו ָ ֖
שׂפ ָ ָ֑תיו בְּשָׁ ל֤ וֹם וּ ְבמִישׁוֹ ֙ר ה ַָלְ֣ך ִאתִּ֔ י ו ְַר ִ ֖בּים ה ִ ֥
י ְ ַב ְק ֣שׁוּ ִמ ִ ֑פּיהוּ ִכּ֛י ַמל ַ ְ֥אְך ֽה'־ ְצב ָ֖אוֹת הֽוּא:
 .17בראשית פרק ל פסוק כז
ֵינ֑יָך נִ ַ֕חשְׁ תִּ י ַויְב ֲָרכֵ ֥ נִי ֖ה' ִבּגְלָלֶ ָֽך:
וַיֹּ֤א ֶמר ֵאלָי ֙ו ָל ָ֔בן ִאם־נָ ֛א ָמצָ ֥אתִ י ֵ ֖חן ְבּע ֶ
 .18כתר יונתן בראשית פרשת ויצא פרק ל
)כז( ויאמר לו לבן אם נא מצאתי אהבה בעיניך הנה ניחשתי בקסמים ויברכני יי בעבורך:
 .19בראשית פרק ל פסוק לז
ַו ִיּ ֽקַּ ֽח־ל֣ וֹ יַע ֲ֗ק ֹב ַמקַּ ֥ל ִלבְנֶ ֛ה ַל֖ח וְל֣ וּז ְוע ְַר ֑מוֹן ַויְפ ֵ ַ֤צּל ָבּ ֵה ֙ן ְפּצָל֣ וֹת ְלבָנ֔ וֹת ַמחְשׂ ֹ ֙ף ַה ָלּ ָ֔בן ֲא ֶ ֖שׁר עַל־ ַה ַמּ ְקלֽוֹת:
 .20תרגום המיוחס ליונתן  -תורה בראשית פרק ל
ְורא דְ עַל
ְורין ְלגַלָאָה חִיו ָ
ְאַרדְ פוֹי וּ ְקלַף בְּהוֹן ְקלִיפִין חִיו ִ
)לז( וּנְסֵיב לֵיהּ יַעֲק ֹב חוֹטֶר דְ פ ַָרח ָלבָן וְדִ ילוֹז ו ְ
חוּט ְַרי ָא:
 .21כתר יונתן בראשית פרשת ויצא פרק ל
)לז( ויקח לו יעקב מקל של פרח לבן ואשר לוז וארדפוי ויקלף בהם קילופים לבנים לחשוף הלובן
שעל המקל:
 .22במדבר פרק כב
י־מוֹאב עִם־
שׂ ֵ ֽר
שׁב֥ וּ ָ
שׁב ִ ֹ֤תי ֶאתְ כֶם֙ דָּ ָ֔בר ַכּ ֲא ֶ ֛שׁר י ְדַ בֵּ ֥ר ֖ה' ֵא ָל֑י ַויּ ֵ ְ
)ח( וַיֹּ֣א ֶמר ֲאלֵי ֶ֗הם ִל֤ינוּ פ ֹה֙ ַה ַ֔לּיְלָה ַו ֲה ִ
ָ֖
ָאָתוֹן ֶאת־ ַמל ַ ְ֣אְך ֗ה'
ֹלהים ֶאל־ ִבּל ָ ְ֑עם ו ַ֕יּ ֹא ֶמר ִמ֛י ָה ֲאנ ִ ָ֥שׁים ה ֵ ָ֖אלֶּה עִמָּ ְֽך)…:כה( וַתֵּ֨ ֶרא ה ֜
ִבּל ְָעֽם) :ט( ַויּ ָ֥ב ֹא ֱא ִ ֖
ְך־ה' ע ֲ֑בוֹר וַ ֽיַּעֲמ ֹ ֙ד
ת־רגֶל ִבּל ָ ְ֖עם ֶאל־ה ִ ַ֑קּיר ו ַ֖יּ ֹסֶף ְלהַכּ ָֹתֽהּ) :כו( ַויּ֥וֹסֶף ַמ ְל ַא ֖
וַתִּ ָלּ ֵח ֙ץ ֶאל־ ַה ִ֔קּיר וַתִּ ל ַ ְ֛חץ ֶא ֶ ֥
שׂ ֽמ ֹאול) :כז( ו ֵ ַ֤תּ ֶרא הָ ֽאָתוֹ ֙ן ֶאת־ ַמל ַ ְ֣אְך ֔ה' וַתִּ ְר ַ ֖בּץ ַ ֣תּחַת ִבּל ָ ְ֑עם
ְבּ ָמ ֣קוֹם ָ֔צר ֲא ֶ ֛שׁר אֵ ֽין־דֶּ ֶ֥רְך ִלנ ְ֖טוֹת י ִָמ֥ין וּ ְ
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ֽאָתוֹן ִכּ֥י הִתְ ע ַ ַ֖לּלְתְּ ִ ֑בּי ל֤ וּ יֶשׁ־ ֶ֙ח ֶר ֙ב ְבּיָדִ֔ י
ָאָתוֹן ַבּ ַמּקֵּ ֽל)…:כט( וַיֹּ֤א ֶמר ִבּ ְלעָם֙ לָ ֔
ַו ִיּֽח ַ ֣
ַר־אף ִבּ ְל ָ֔עם ַו ַיּ ְ֥ך ֶאת־ה ֖
ִכּ֥י ע ָ ַ֖תּה ה ֲַרגְתִּ ֽיְך:
 .23במדבר פרק כד ,יב-יג
ֵאמ ֹר) :יג( ִאם־י ִתֶּ ן־ ִ֨לי ָב ָ֜לק
שׁלַ ֥חְתָּ ֵא ַל֖י דִּ בַּ ְ֥רתִּ י ל ֽ
שׁר־ ָ
)יב( וַיֹּ֥א ֶמר ִבּל ָ ְ֖עם ֶאל־בּ ָָל֑ק ה ֲֹ֗לא ַגּ֧ם ֶאל־ ַמלְאָכֶ ֛יָך ֲא ֶ
שׁר־י ְדַ בֵּ ֥ר ֖ה' א ֹ֥תוֹ ֲאדַ בֵּ ֽר:
טוֹבה ֥אוֹ ָר ָ ֖עה ִמלּ ִ ִ֑בּי ֲא ֶ
ְמֹל֣ א בֵיתוֹ֘ ֶ ֣כּסֶף ְוזָה ָ֒ב ֹל֣ א אוּ ַ֗כל ַלעֲב ֹ ֙ר ֶא ִ
ת־פּ֣י ֔ה' ַלע ֲ֥שׂוֹת ָ ֛
 .24בראשית פרק לא ,כד
ַד־רע:
ִשּׁ ֶמר לְָך֛ פֶּן־תְּ דַ בֵּ ֥ר עִ ֽם־יַע ֲ֖ק ֹב ִמ ֥טּוֹב ע ָ ֽ
ֹלהים אֶ ל־ל ָ ָ֥בן הָאֲ ַר ִ֖מּי ַבּחֲֹל֣ ם ה ָ ַ֑לּיְלָה וַיֹּ֣א ֶמר ֗לוֹ ה ָ ֧
ַויּ ָ֧ב ֹא אֱ ִ ֛
 .25כתר יונתן בראשית פרשת ויצא פרק לא
)כד( ויבא מלאך במאמר מלפני יי וישלוף חרבו על לבן הארמי בחלום של לילה ויאמר לו השמר
לך שמא תדבר עם יעקב מטוב עד רע:
 .26בראשית פרק לא ,כה
)כה( ַויּ ֵ ַ֥שּׂג ל ָ ָ֖בן אֶ ֽת־יַע ֲ֑ק ֹב ְויַע ֲ֗ק ֹב תָּ ַ ֤קע ֶאֽת־אָהֳל ֙וֹ ָבּ ָ֔הר ְול ָ ָ֛בן תָּ ַ ֥קע ֶאת־ ֶא ָ ֖חיו בּ ַ ְ֥הר ַה ִגּל ְָעֽד:
 .27בראשית פרק לא ,ל
ֹלהֽי:
אָביָך לָ ֥ ָמּה ג ַ ָ֖נבְתָּ אֶ ת־אֱ ָ
)ל( ְועַתָּ ה֙ הָֹל֣ ְך ָה ַ֔לכְתָּ כִּ ֽי־נִכ ְ֥ס ֹף נִכ ַ ְ֖ספְתָּ ה ל ֵ ְ֣בית ִ ֑
 .28כתר יונתן בראשית פרשת ויצא פרק לא
)ל( ועתה הלך הלכת כי נכסוף נִכספת לביתו של אביך ,למה גנבת את תרפי אלילי::
 .29במדבר פרק כב ,ז
)ז( ַו ֵ֨יּלְכוּ֜ זִק ְֵנ֤י מוֹאָ ֙ב ְוזִק ְֵנ֣י ִמדְ ָ֔ין וּ ְקס ִָ֖מים ְבּי ָ ָ֑דם ַויּ ָבֹ֙א ֙וּ ֶאל־ ִבּ ְל ָ֔עם ַוי ְדַ בּ ְ֥רוּ ֵא ָל֖יו דִּ ב ֵ ְ֥רי בָלָ ֽק:
 .30במדבר פרק כג:כג
ה־פּעַל אֵ ֽל:
ֵאָמר ְליַעֲק ֹ ֙ב וּ ְלי ִ ְ
ְֹלא־קסֶם ְבּי ִ ְ
ִכּ֤י ֹלא־ ֙נַ ַח ֙
שׂ ָר ֵ ֑אל ָכּ ֵ֗עת י ֵ ֤
שׂ ָר ֵ֔אל ַמ ָ ֖
שׁ ְבּיַע ֲ֔ק ֹב ו ֶ ֖
 .31יהושע פרק יג ,כב
שׂ ָראֵ ֛ל בּ ֶ ַ֖ח ֶרב ֶאל־ ַח ְללֵיהֶ ֽם:
ַקּוֹסם ה ְָרג֧ וּ בְנֵ ֽי־י ִ ְ
)כב( ְו ֶאת־ ִבּל ְָע֥ם בֶּן־בּ ְ֖עוֹר ה ֵ ֑
 .32במדבר פרק כד ,כה
)כה( ַו ָיּ֣ ָקם ִבּ ְל ָ֔עם ו ֵ ַ֖יּלְֶך ו ָ ַ֣יּשָׁ ב ִל ְמק ֹ֑מוֹ ְוגַם־בּ ָָל֖ק הָלַ ְ֥ך לְדַ ְרכּֽוֹ :פ
 .33בראשית פרק לב ,א
ְנוֹתיו ַוי ָ ְ֣ב ֶרְך ֶאתְ ֶ ֑הם ו ֵ ַ֛יּלְֶך ו ַָיּ֥שָׁ ב ל ָ ָ֖בן ִל ְמק ֹ ֽמוֹ:
)א( ַויּ ַ ְ
שׁ ֵ֨כּם ָל ָ֜בן בּ ַ֗בּ ֹ ֶקר ַויְנ ֵ ַ֧שּׁק ְלבָנָ ֛יו ְו ִלב ָ ֖
 .34דברים פרק כג ,ה-ז
שׂ ַ֨כר ָע ֶ֜ליָך ֶאת־ ִבּל ָ ְ֣עם
שׁ ֩ר ָ
שׁר ֹלא־ ִקדְּ ֤מוּ ֶאתְ כֶם֙ בּ ֶ ַ֣לּחֶם וּ ַב ַ֔מּי ִם בּ ֶ ַ֖דּ ֶרְך ְבּצֵאתְ ֶכ֣ם ִמ ִמּצ ָ ְ֑רי ִם ַו ֲא ֶ
)ה( עַל־דְּ ֞ ַבר ֲא ֨ ֶ
בֶּן־בּ ְ֗עוֹר ִמפּ ְ֛תוֹר אֲ ַ ֥רם נַה ַ ֲ֖ריִם ל ַ ְֽקלְלֶ ֽ ָךּ) :ו( ְוֹלֽא־אָ ֞ ָבה ה֤ ' ֱאֹל ֙ ֶהי ָ֙ך ִל ְ
ֹלהיָך לְָּך֛
שׁ ֣מ ֹ ַע ֶאל־ ִבּ ְל ָ֔עם ַויַּהֲפ ֹ ְ֩ך ֨ה' ֱא ֶ ֧
ֹלמם וְטֹב ָ ָ֑תם כָּל־י ֶ ָ֖מיָך לְעוֹלָ ֽם :ס
ֶאת־ ַה ְקּל ָָל֖ה ִלב ְָר ָ ֑כה ִכּ֥י ֲאהֵ ֽבְָך֖ ה֥ ' ֱאֹלהֶ ֽיָך) :ז( ֹלא־תִ דְ ֥ר ֹשׁ ְ
שׁ ָ֖
 .35כתר יונתן במדבר פרשת מטות פרק לא
)ח( ואת מלכי ִמדין הרגו על הרוגי מחנותיהם את אוי ואת רקם ואת צור הוא בלק ואת חור ואת רבע
חמשת מלכי ִמדין ואת בִלעם בן בעור הרגו בחרב והיה כיון שראה בִלעם החוטא את פינחס הכהן
רודף ִמן אחריו עשׂה דבר של קוסמים ופרח באויר השמים ,מִיד הזכיר פינחס השם הגדול והקדוש
ופרח אחריו ואחזו בראשו והורידו שלף חרב וביקש להרגו פתח פיו בדברי תחנונים ואמר לפינחס
אם תקיים את נפשי אשבע לך שכל הימים שאני קיים אין אני מקלל את עמך ענה ואמר לו הלא אתה
הוא לבן הארמי שרצית להכרית את יעקב אבינו וירדת ל ִמצרים בעבור לאבד זרעו ומִן אחרי שיצאו
מ ִמצרים גרית בהם עמלק הרשע ועתה גרה הִתגרית לקלל אותם וכיון שראית שלא נענו ]הועילו[
מעשׂיך ולא ִקבל מאמרו של יי ִממך יעצת עצה רעה את בלק להעמיד את בנותיו בפרשת דרכים
להטעות אותם ונפלו בעבור כך מהם עשׂרים וארבעה אלפים בעבור כן אין אפשר שוב לקיים את
נפשך ו ִמן יד שלף חרבו ִמן נרתיקה והרגו:
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