בס"ד
גלגול נשמות
מ .נבון
במדבר פרק כה
)א( ויּשׁב ישׂראל בּשּׁטּים ויּחל העם לזנוֹת אל בּנוֹת מוֹאָב) :ב( ותּקראן לעם לזבחי אל היהן ויּ אכל
העם ויּשׁתּחווּ לאל היהן) :ג( ויּצּמד ישׂראל לבעל פּעוֹר ויּחר אַף יק וק בּישׂראל) :ד( ויּ אמר יק וק אל
מ שׁה קח את כּל ראשׁי העם והוֹקע אוֹתם ליק וק נגד השּׁמשׁ וישׁ ב חרוֹן אַף יק וק מיּשׂראל) :ה(
ויּ אמר מ שׁה אל שׁ פטי ישׂראל הרגוּ אישׁ אנשׁיו הנּצמדים לבעל פּעוֹר) :ו( והנּה אישׁ מבּני ישׂראל
בּא ויּקרב אל אחיו את המּדינית לעיני מ שׁה וּלעיני כּל עדת בּני ישׂראל והמּה ב כים פּתח א הל
מוֹעד) :ז( ויּרא פּינחס בּן אלעזר בּן אַהר ן הכּ הן ויּקם מתּוֹך העדה ויּקּח ר מח בּידוֹ) :ח( ויּב א אַחר
אישׁ ישׂראל אל הקּבּה ויּדק ר את שׁניהם את אישׁ ישׂראל ואת האשּׁה אל קבתהּ ותּעצר המּגּפה
מעל בּני ישׂראל) :ט( ויּהיוּ המּתים בּמּגּפה אַרבּעה ועשׂרים אָלף :פ
)י( וידבּר יק וק אל מ שׁה לּאמ ר) :יא( פּינחס בּן אלעזר בּן אַהר ן הכּ הן השׁיב את חמתי מעל בּני
ישׂראל בּקנאוֹ את קנאָתי בּתוֹכם ול א כלּיתי את בּני ישׂראל בּקנאָתי) :יב( לכן אמ ר הנני נ תן לוֹ את
בּריתי שׁלוֹם) :יג( והיתה לּוֹ וּלזרעוֹ אַחריו בּרית כּהנּת עוֹלם תּחת אשׁר קנּא לאל היו ויכפּר על בּני
ישׂראל) :יד( ושׁם אישׁ ישׂראל המּכּה אשׁר הכּה את המּדינית זמרי בּן סלוּא נשׂיא בית אָב לשּׁמע ני:
)טו( ושׁם האשּׁה המּכּה המּדינית כּזבּי בת צוּר ר אשׁ אמּוֹת בּית אָב בּמדין הוּא :פ

ויקרא פרק י
)א( ויּקחוּ בני אַהר ן נדב ואביהוּא אישׁ מחתּתוֹ ויּתּנוּ בהן אשׁ ויּשׂימוּ עליה קט רת ויּקרבוּ לפני
יק וק אשׁ זרה אשׁר ל א צוּה א תם) :ב( ותּצא אשׁ מלּפני יק וק ותּ אכל אוֹתם ויּמתוּ לפני יק וק:

אבן עזרא ויקרא פרק י פסוק א
וזה טעם "אש זרה" וטעם "אשר לא צוה אותם" שמדעתם עשו ,ולא בצווי להקטיר
קטורת גם באש זרה:
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ריקאנטי ויקרא פרק י פסוק א
דע כי הקטורת קרב למדת הדין שנאמר ]דברים שם[ ישימו קטורה באפיך ,ולכך עוצר
המגפה ,אמנם היה צריך לכוין ביחוד השם המיוחד לריח ניחוח ,והם לא עשו כן ,ועל כן
נענשו ,כי כמו שחשבו לתקן עצמה מתו שהם כיונו לייחדה בכח עצמה בלא ייחוד השם
הגדול ,ולפיכך חרה אפה בהם ,כי היא חפצה בייחוד אשר הוא לה טוב ושפע וברכה ולא
תהיה זרה בכוונתם ,ולזה הדעת נטו רוב חכמי הקבלה ז"ל.
תולדות יצחק ויקרא פרק י פסוק ב
)ב( ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימתו לפני ה'  -ותצא אש מלפני יי' ותאכל אותם,
חז"ל נחלקו בחטא נדב ואביהוא (1),יש אומרים ]תנחומא בהעלותך טו[ שנתחייבו מיתה
מיום מתן תורה שהציצו בשכינה ,שנאמר ]שמות כד ה[ וישלח את נערי בני ישראל ויראו
את אלהי ישראל (2),ויש אומרים ]ויק"ר יב א[ שתויי יין נכנסו למקדש (3),וי"א ]עירובין
סג א[ שמתו על שהורו הלכה בפני משה רבן.
רש"י במדבר פרק כה
)יא( פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן  -לפי שהיו השבטים מבזים אותו ,הראיתם בן פוטי זה
שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל ,לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר
אהרן:

קהלת פרק ד:ג -וטוֹב משּׁניהם את אשׁר עדן ]עדיין-רש"י[ ל א היה אשׁר ל א ראָה את המּעשׂה הרע
אשׁר נעשׂה תּחת השּׁמשׁ:
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