בס"ד
על השלום
הרב מואיז נבון
במדבר פרק כה( -י) וַ יְ ַדבֵּ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשה לֵּאמֹר( :יא) ִּפינְ חָ ס בֶּ ן אֶּ לְ עָ זָר בֶ ן ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵּ ן הֵּ ִׁשיב אֶ ת
ָאתי( :יב) לָכֵ ן אֱ מֹר
יתי אֶ ת בְ נֵּי יִׁ ְש ָר ֵּאל בְ ִׁק ְנ ִׁ
ְָאתי בְ ת ֹוכָם וְ ֹלא כִׁ לִׁ ִׁ
חֲ מָ ִׁתי מֵּ עַ ל בְ נֵּי יִׁ ְש ָראֵּ ל בְ ַק ְנא ֹו אֶ ת ִׁקנ ִׁ
יתי ָשלוֹם( :יג) וְ הָ יְ תָ ה ל ֹו ּולְ זַ ְרע ֹו ַאחֲ ָריו בְ ִׁרית כְ הֻ נַת ע ֹולָם ַתחַ ת אֲ ֶשר ִׁקנֵּא לֵּאֹלהָ יו
ִׁה ְננִׁ י נֹתֵּ ן ל ֹו אֶ ת בְ ִׁר ִׁ
וַ יְ כַפֵּ ר עַ ל בְ נֵּי יִׁ ְש ָראֵּ ל:
במדבר פרק כה ( -א) וַ יֵּשֶ ב יִׁ ְש ָראֵּ ל בַ ִׁש ִׁטים וַ יָחֶ ל הָ עָ ם לִׁ זְ נוֹת אֶ ל בְ נוֹת מוָֹאב( :ב) וַ ִׁת ְק ֶראןָ לָעָ ם לְ זִׁ ְבחֵּ י
אֱ ֹלהֵּ יהֶ ן וַ יֹאכַל הָ עָ ם וַ יִׁ ְש ַתחֲ וּו לֵּאֹלהֵּ יהֶ ן( :ג) וַ יִׁ צָ מֶ ד יִׁ ְש ָראֵּ ל לְ בַ עַ ל פְ עוֹר וַ יִׁ חַ ר ַאף יְ קֹוָ ק בְ יִׁ ְש ָראֵּ ל( :ד)
וַ יֹאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מֹשֶ ה ַקח אֶ ת כָל ָראשֵּ י הָ עָ ם וְ הו ַֹקע אוֹתָ ם לַיקֹוָ ק ֶנגֶד הַ ָשמֶ ש וְ ָישֹב חֲ רוֹן ַאף יְ קֹוָ ק
ִׁמיִׁ ְש ָראֵּ ל( :ה) וַ יֹאמֶ ר מֹשֶ ה אֶ ל שֹפְ טֵּ י יִׁ ְש ָראֵּ ל ִׁה ְרגּו ִׁאיש אֲ נָשָ יו הַ ִׁנ ְצמָ ִׁדים לְ בַ עַ ל פְ עוֹר( :ו) וְ ִׁה ֵּנה ִׁאיש
ִׁמבְ נֵּי יִׁ ְש ָראֵּ ל בָ א וַ י ְַק ֵּרב אֶ ל אֶ חָ יו אֶ ת הַ ִׁמ ְד ָינִׁית לְ עֵּ ינֵּי מֹשֶ ה ּולְ עֵּ ינֵּי כָ ל ע ֲַדת ְבנֵּי יִׁ ְש ָראֵּ ל וְ הֵּ מָ ה בֹכִׁ ים
פֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד( :ז) וַ י ְַרא ִּפינְ חָ ס בֶּ ן אֶּ לְ עָ זָר בֶ ן ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵּ ן וַ י ָָקם ִׁמתוְֹך הָ עֵּ ָדה וַ יִׁ ַקח ר ַֹמח בְ יָדוֹ( :ח)
וַ ָיבֹא ַאחַ ר ִׁאיש יִׁ ְש ָראֵּ ל אֶ ל הַ קֻ בָ ה וַ יִׁ ְדקֹר אֶ ת ְשנֵּיהֶ ם אֵּ ת ִׁאיש יִׁ ְש ָראֵּ ל וְ אֶ ת הָ ִׁא ָשה אֶ ל ֳקבָ תָ ּה וַ ֵּתעָ צַ ר
ַארבָ עָ ה וְ עֶ ְש ִׁרים ָאלֶף :פ
הַ מַ גֵּפָ ה מֵּ עַ ל בְ נֵּי יִׁ ְש ָראֵּ ל( :ט) וַ יִׁ ְהיּו הַ מֵּ ִׁתים בַ מַ גֵּפָ ה ְ
במדבר פרק לא ( -א) וַ יְ ַדבֵּ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשה לֵּאמֹר( :ב) נְ קֹם נ ְִׁקמַ ת בְ נֵּי יִׁ ְש ָר ֵּאל מֵּ אֵּ ת הַ ִׁמ ְד ָינִׁים ַאחַ ר
ֵּתָאסֵּ ף אֶ ל עַ מֶ יָך( :ג) וַ יְ ַדבֵּ ר מֹשֶ ה אֶ ל הָ עָ ם לֵּאמֹר הֵּ חָ לְ צּו מֵּ ִׁא ְתכֶם אֲ נ ִָׁשים לַצָ בָ א וְ יִׁ ְהיּו עַ ל ִׁמ ְדיָן ָלתֵּ ת
נ ְִׁקמַ ת יְ קֹוָ ק בְ ִׁמ ְדיָן( :ד) אֶ לֶף לַמַ טֶ ה אֶ לֶף לַמַ טֶ ה לְ כֹל מַ טוֹת יִׁ ְש ָראֵּ ל ִׁת ְשלְ חּו לַצָ בָ א( :ה) וַ יִׁ מָ ְסרּו מֵּ ַאלְ פֵּ י
יִׁ ְש ָראֵּ ל אֶ לֶף לַמַ טֶ ה ְשנֵּים עָ ָשר אֶ לֶף חֲ לּוצֵּ י צָ בָ א( :ו) וַ יִׁ ְשלַח אֹתָ ם מ ֶֹשה אֶ לֶף לַמַ טֶ ה לַצָ בָ א אֹתָ ם וְ אֶ ת
ִּפינְ חָ ס בֶּ ן אֶּ לְ עָ זָר הַ כֹהֵּ ן לַצָ בָ א ּוכְ לֵּי הַ ק ֶֹדש וַ חֲ צ ְֹצרוֹת הַ ְתרּועָ ה בְ יָד ֹו( :ז) וַ יִׁ ְצבְ אּו עַ ל ִׁמ ְדיָן כַ אֲ ֶשר ִׁצּוָ ה
יְ קֹוָ ק אֶ ת מֹשֶ ה וַ יַהַ ְרגּו כָל זָ כָ ר:
בחיי במדבר פרשת מטות פרק לא פסוק ו
(ו) אותם ואת פנחס ... .אמר הקדוש ברוך הוא :מי שהתחיל במצוה גומרה ,הוא השיב את
חמתי והכה את המדינית ,הוא יגמור המצוה.
David Hazony, Plowshares Into Swords, Azure, 1998
The modern peace idea rests on two closely-related principles, … [1] the rejection of the use of force in
the maintenance of personal or national interests. This idea formed a central pillar of twentieth-century
peace ideologies, causing leading pacifist thinkers such as Albert Einstein, Bertrand Russell and Thomas
Mann to call for the dismantling of standing armies entirely: In 1930, the three signed a declaration stating,
“Peoples of the world: Unite and testify your desire for peace by demanding universal disarmament!” In a
slightly modified form, the repudiation of force was permanently enshrined in the world’s political lexicon
with the 1945 UN Charter, which obligated all member nations to “refrain in their international relations
from the threat or use of force” against other states. … [2] The other idea is that compromise is the only
proper means of resolving conflicts—as epitomized by Woodrow Wilson’s famous wish that World War I
end in “peace without victory,” that is, without the imposition of a victor’s terms upon the defeated. It is
this notion which underlies the quest for negotiated settlements in almost all conflicts today: That the key
to peace is the achievement of mutual agreement, which can only occur when each party sacrifices
something they previously believed to be essential. To the contemporary mindset, the true “peacemaker” is
the person who is willing to put aside his own ideas of history, justice and morality—in whose name
wars are inevitably fought—in the interest of goodwill and nonviolence.

~ שלום במקרא ~
בראשית פרק טו( -טו) וְ אַ ָתה ָתבוֹא אֶ ל אֲ בֹתֶ יָך בְ ָשלוֹם ִׁת ָקבֵּ ר בְ ֵּשיבָ ה טוֹבָ ה:
רש"י :ולא תראה כל אלה [העבדות וענוי {במצרים} -שפ"ח]:
אבן עזרא :שתהיה בכבוד ולא כמו זרעך:
מדרש אגדה :בישרו שעשה תרח אביו תשובה:
ֹאמרּו י ָָדעְ נּו( :ו) וַ יֹאמֶ ר לָהֶ ם הֲ ָשלוֹם ל ֹו ...
בראשית כט (-ה) וַ יֹאמֶ ר לָהֶ ם הַ יְ ַדעְ ֶתם אֶ ת לָבָ ן בֶ ן נָחוֹר וַ י ְ
בראשית פרק ל ( -יד) וַ יֹאמֶ ר ל ֹו לְֶך נָא ְראֵּ ה אֶ ת ְשלוֹם ַאחֶ יָך וְ אֶ ת ְשלוֹם הַ צֹאן וַ הֲ ִׁשבֵּ נִׁ י ָדבָ ר ...
כּושי הֲ ָשלוֹם ַלנַעַ ר לְ ַאבְ ָשלוֹם ...
שמואל ב פרק יח( -לב) וַ יֹאמֶ ר הַ מֶ לְֶך אֶ ל הַ ִׁ
אסתר פרק ב( -יא) ּובְ כָל יוֹם וָ יוֹם מָ ְרדֳ כַי ִׁמ ְתהַ לְֵּך לִׁ פְ נֵּי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נ ִָׁשים ל ַָדעַ ת אֶ ת ְשלוֹם אֶ ְס ֵּתר ...
אּוריָה אֵּ לָיו וַ יִׁ ְשַאל ָדוִׁ ד לִּ ְשלוֹם יוָֹאב וְ לִּ ְשלוֹם הָ עָ ם וְ לִּ ְשלוֹם הַ ִׁמלְ חָ ָמה:
שמואל ב פרק יא ( -ז) וַ ָיבֹא ִׁ
תהלים פרק מא ( -י) גַם ִׁאיש ְשלו ִֹּמי אֲ שֶ ר בָ טַ ְח ִׁתי ב ֹו א ֹוכֵּל ל ְַח ִׁמי ִׁהגְ ִׁדיל עָ לַי עָ ֵּקב:
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תהלים פרק קמז ,יב-טו ( -יב) שַ בְ ִׁחי יְ רּושָ ִׁ ַלם אֶ ת יְ קֹוָ ק הַ לְ לִׁ י אֱ ֹלהַ יִׁ ְך ִׁציוֹן( :יג) כִּ י ִּחזַּק בְ ִּריחֵ י
ְשעָ ָריִּ ְך בֵּ ַרְך בָ נַיִׁ ְך בְ ִׁק ְרבֵּ ְך( :יד) הַּ ָשם גְ בּולְֵך ָשלוֹם חֵּ לֶב ִׁח ִׁטים י ְַשבִׁ יעֵּ ְך:
תהלים פרק כט ,יא ( -יא) יְ קֹוָ ק עֹז לְ עַ מ ֹו יִׁ ֵּתן יְ קֹוָ ק יְ בָ ֵּרְך אֶ ת עַ מ ֹו בַּ ָשלוֹם:
דברים פרק כ( -י) כִׁ י ִׁת ְק ַרב אֶ ל עִׁ יר לְ ִׁהלָחֵּ ם עָ לֶיהָ וְ ָק ָראתָ אֵּ לֶיהָ לְ ָשלוֹם( :יא) וְ הָ יָה ִׁאם ָשלוֹם ַתעַ נְָך
ּופָ ְתחָ ה לְָך וְ הָ יָה כָל הָ עָ ם הַ נִׁ ְמצָ א בָ ּה יִׁ ְהיּו לְ ָך לָמַ ס וַ עֲבָ דּוָך( :יב) וְ ִׁאם ֹלא תַ ְשלִׁ ים עִׁ מָ ְך וְ עָ ְשתָ ה עִׁ ְמָך
כּורּה לְ פִׁ י חָ ֶרב:
ִׁמלְ חָ מָ ה וְ צַ ְר ָת עָ לֶיהָ ( :יג) ּו ְנתָ נָּה יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך בְ י ֶָדָך וְ ִׁהכִׁ יתָ אֶ ת כָל זְ ָ
מלכים א פרק ה ,א-ז
ּושֹלמֹה הָ יָה מוֹשֵּ ל בְ כָ ל הַ מַ ְמלָכוֹת ִׁמן הַ נָהָ ר [פרת] אֶ ֶרץ פְ לִׁ ְש ִׁתים וְ עַ ד גְ בּול ִׁמ ְצ ָריִׁ ם ַמגִׁ ִׁשים ִׁמנְ חָ ה
(א) ְ
הּודה וְ יִׁ ְש ָראֵּ ל
וְ עֹבְ ִׁדים אֶ ת ְשֹלמֹה כָ ל יְ מֵּ י חַ יָיו ... :וְ ָשלוֹם הָ יָה ל ֹו ִׁמכָל עֲבָ ָריו ִׁמסָ ִׁביב( :ה) וַ י ֵֶּשב יְ ָ
ַארבָ עִּ ים
לָבֶ טַ ח ִׁאיש ַתחַ ת גַפְ נ ֹו וְ תַ חַ ת ְתאֵּ נָת ֹו ִׁמ ָדן וְ עַ ד בְ אֵּ ר שָ בַ ע כֹל יְ מֵּ י ְשֹלמֹה :ס (ו) וַּיְ ִּהי לִּ ְשֹלמֹה ְ
ּושנֵים עָ ָשר אֶּ לֶּף פָ ָר ִּשים:
סּוסים לְ מֶּ ְר ָכבוֹ ְ
אֶּ לֶּף אֻ ְרוֹת ִּ
D. Hazony: “Every man beneath his vine and fig tree.” While the phrase is now often used to depict a state
of mutual tolerance and avoidance of conflict, the biblical intention is altogether different: Only in a
civilization where external threats have been tamed—through the successful use of force, if necessary—can
an individual attend properly to his economic, intellectual and spiritual growth, thereby allowing the
creative development of the society as a whole [i.e., live in shalom].

מלכים א פרק ה( -יז) אַ ָתה י ַָדעְ ָת אֶ ת ָדוִׁ ד ָאבִׁ י כִׁ י ֹלא ָיכֹל לִׁ בְ נוֹת בַ יִׁ ת לְ ֵּשם יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהָ יו ִּמ ְפנֵי
ֹלהי לִּ י ִּמ ָסבִּ יב
קוָק אֱ ַּ
הַּ ִּמלְ חָ מָ ה אֲ שֶ ר ְסבָ בֻהּו עַ ד ֵּתת יְ קֹוָ ק אֹתָ ם ַתחַ ת כַ פוֹת ַרגְ לָי( :יח) וְ עַּ ָתה הֵ נִּ יחַּ יְ ֹ
אֵּ ין שָ טָ ן וְ אֵּ ין פֶ גַע ָרע( :יט) וְ ִׁה ְננִׁ י אֹמֵּ ר לִׁ בְ נוֹת בַ יִׁ ת לְ שֵּ ם יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהָ י כַאֲ ֶשר ִׁדבֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל ָדוִׁ ד ָאבִׁ י
לֵּאמֹר בִׁ ְנָך אֲ שֶ ר אֶ ֵּתן ַת ְח ֶתיָך עַ ל כִׁ ְסאֶ ָך הּוא יִׁ בְ נֶה הַ בַ יִׁ ת לִׁ ְש ִׁמי:
רמב"ם הלכות מלכים פרק א הלכה א [ -מצטט תלמוד בבלי סנהדרין]:
שלש מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ ,למנות להם מלך שנאמר "שום תשים עליך מלך",
ולהכרית זרעו של עמלק שנאמר "תמחה את זכר עמלק" ,ולבנות בית הבחירה שנאמר "לשכנו
תדרשו ובאת שמה".

ְשי הַ ִׁמלְ חָ מָ ה( :י)
יואל פרק ד ( -ט) ִׁק ְראּו זֹאת בַ גוֹיִׁ ם ַק ְדשּו ִׁמלְ חָ מָ ה הָ עִׁ ירּו הַ גִׁ בו ִֹׁרים יִׁ גְ שּו ַיעֲלּו כֹל ַאנ ֵּ
כֹתּו ִּא ֵתיכֶּם לַּחֲ ָרבוֹת ּומַּ זְ ְמרֹתֵ יכֶּם לִּ ְרמָ ִּחים הַ חַ לָש יֹאמַ ר גִׁ בוֹר ָאנִׁ י( :יא) עּושּו וָ בֹאּו ָכל הַ גוֹיִׁ ם ִׁמסָ ִׁביב
( ...יד) הֲ מוֹנִׁ ים הֲ מוֹנִׁ ים בְ עֵּ מֶ ק הֶ חָ רּוץ כִׁ י ָקרוֹב יוֹם יְ קֹוָ ק בְ עֵּ מֶ ק הֶ חָ רּוץ( ... :טז) וַ יקֹוָ ק ִׁמ ִׁציוֹן יִׁ ְשָאג
ידעְ ֶתם כִׁ י אֲ נִׁי
ָארץ וַ יקֹוָ ק מַ חֲ סֶ ה לְ עַ מ ֹו ּומָ עוֹז לִׁ ְבנֵּי יִׁ ְש ָראֵּ ל( :יז) וִׁ ַ
ירּוש ִׁ ַלם יִׁ ֵּתן קוֹל ֹו וְ ָרעֲשּו ָשמַ יִׁ ם וָ ֶ
ּומ ָ
ִׁ
יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵּ יכֶם שֹכֵּ ן בְ ִׁציוֹן הַ ר ָק ְד ִׁשי וְ הָ יְ תָ ה יְ רּושָ ִׁ ַלם ק ֶֹדש וְ זָ ִׁרים ֹלא יַעַ בְ רּו בָ ּה עוֹד :ס
ישעיהו פרק א( -כד) ָלכֵּן ְנאֻ ם הָ ָאדוֹן יְ קֹוָ ק ְצבָ אוֹת אֲ בִׁ יר יִׁ ְש ָראֵּ ל הוֹי אֶּ נָחֵ ם ִּמצָ ַּרי וְ ִּאנ ְָקמָ ה מֵ אוֹיְ בָ י:
שנָה וְ ֹיעֲצַ יִׁ ְך כְ בַ ְת ִׁחלָה ַאחֲ ֵּרי כֵּ ן יִׁ ָק ֵּרא לְָך עִׁ יר הַ צֶ ֶדק ִׁק ְריָה נֶאֱ מָ נָה( :כז)
( ...כו) וְ אָ ִׁשיבָ ה שֹפְ טַ יִׁ ְך כְ בָ ִׁרא ֹ
ִׁציוֹן בְ ִׁמ ְשפָ ט ִׁתפָ ֶדה וְ שָ בֶ יהָ בִׁ ְצ ָד ָקה( :כח) וְ ֶּשבֶּ ר פ ְֹשעִׁ ים וְ חַ טָ ִׁאים י ְַח ָדו וְ עֹזְ בֵּ י יְ קֹוָ ק יִּ כְ לּו... :
ישעיהו פרק ב( ... -ב) וְ הָ יָה בְ ַאחֲ ִׁרית הַ י ִָׁמים נָכוֹן יִׁ ְהיֶה הַ ר בֵּ ית יְ קֹוָ ק בְ רֹאש הֶ הָ ִׁרים וְ נִׁ ָשא ִׁמגְ בָ עוֹת
ָאמרּו לְ כּו וְ ַנ ֲעלֶה אֶ ל הַ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל בֵּ ית אֱ ֹלהֵּ י ַי ֲעקֹב
וְ נָהֲ רּו אֵּ לָיו ָכל הַ גוֹיִׁ ם( :ג) וְ הָ לְ כּו עַ ִׁמים ַרבִׁ ים וְ ְ
ירּוש ִׁ ָלם( :ד) וְ ָשפַּ ט בֵּ ין הַ גוֹיִׁ ם
וְ י ֵֹּרנּו ִׁמ ְד ָר ָכיו וְ נֵּלְ ָכה בְ א ְֹרחֹתָ יו כִׁ י ִׁמ ִׁציוֹן ֵּתצֵּ א תו ָֹרה ְּודבַ ר יְ קֹוָ ק ִׁמ ָ
וְ הוֹכִּ יחַּ לְ עַ ִׁמים ַרבִׁ ים וְ כִּ ְתתּו חַּ ְרבוֹתָ ם לְ ִּא ִּתים וַּחֲ נִּ יתוֹתֵ יהֶּ ם לְ מַּ זְ מֵ רוֹת ֹלא יִׁ ָשא גוֹי אֶ ל גוֹי חֶ ֶרב וְ ֹלא
יִׁ לְ ְמדּו עוֹד ִׁמלְ חָ מָ ה :פ
ּומ ִּריא י ְַּח ָדו וְ נַּעַּ ר ָקטֹן נֹהֵ ג
ישעיהו פרק י ( ... -ו) וְ גָר זְ אֵ ב עִּ ם כֶּבֶּ ש וְ נָמֵ ר עִּ ם גְ ִּדי יִּ ְרבָ ץ וְ עֵ גֶּל ּוכְ ִּפיר ְ
ַאריֵּה כַבָ ָקר יֹאכַל ֶתבֶ ן( :ח) וְ ִׁשע ֲַשע י ֹונֵּק עַ ל חֻ ר פָ תֶ ן
בָ ם( :ז) ּופָ ָרה וָ דֹב ִׁת ְרעֶ ינָה י ְַח ָדו יִׁ ְרבְ צּו יַלְ ֵּדיהֶ ן וְ ְ
ָארץ ֵּדעָ ה ֶאת
אּורת ִׁצפְ עוֹנִׁ י גָמּול יָד ֹו הָ ָדה( :ט) ֹלא י ֵָּרעּו וְ ֹלא י ְַש ִׁחיתּו בְ כָל הַ ר ָק ְד ִׁשי כִׁ י מָ לְ ָאה הָ ֶ
וְ עַ ל ְמ ַ
יהּודה ֹלא ָיצֹר אֶ ת ֶאפְ ָריִׁ ם( :יד) וְ עָ פּו
ָ
הּודה וִׁ
יְ קֹוָ ק ַכמַ יִׁ ם ַליָם ְמכ ִַׁסים :פ  ...אֶ פְ ַריִׁ ם ֹלא יְ ַקנֵּא אֶ ת יְ ָ
בְ כָתֵּ ף פְ לִׁ ְש ִׁתים יָמָ ה י ְַח ָדו ָיבֹּזּו אֶ ת בְ נֵּי ֶק ֶדם אֱ דוֹם ּומוָֹאב ִׁמ ְשלוֹחַ י ָָדם ּובְ נֵּי עַ מוֹן ִׁמ ְשמַ עְ ָתם( :טו)
וְ הֶ חֱ ִׁרים יְ קֹוָ ק אֵּ ת לְ שוֹן יָם ִׁמ ְצ ַריִׁ ם ...
רש"ר הירש במדבר פרשת פינחס פרק כה פסוק יב
" ...שלום" הוא נכס יקר ואדם חייב להקריב לו את הכל ,את כל זכויותיו ואת כל נכסיו; אך
לעולם אל יקריב לו את זכויותיהם של אחרים ולעולם אל יקריב לו את זכויות הטוב והאמת
האלוהית .שלום אמת בין הבריות תלוי בשלום כולם עם ה' .מי שמעז להיאבק עם אויבי הטוב
והאמת האלוהית ,הרי בעצם מאבקו זה הוא מלוחמי ברית השלום בארץ .מי שכובש את פניו
בקרקע למען השלום המדומה עם הבריות ומניח להם לעורר מדנים עם ה' ,הרי בעצם אהבת
השלום שלו הוא נעשה חבר לאויבי ברית השלום בארץ .לא אדישות ההמונים ,אף לא דמעת הכאב
שניגרה בחוסר מעש בפתח המשכן ,אלא מעשהו האמיץ של פינחס הוא שהציל את העם והשיב לו
את השלום עם ה' ותורתו ,ועל ידי כך החזיר על כנו את היסוד לשלום אמת... .
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