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Background

The Voice Inside

T

he Siforno is not saying that HASHEM
gave Pinchas different physical qualities than
the average man. HASHEM didn’t give
him a special brachah that his organs should be able
to withstand the normal damage of living. Rather,
HASHEM gave him the brachah of shalom, of internal
peace. Therefore, he lived for at least 300 years.

ספר במדבר פרק כה

ש ָר ֵאל ַּב ׁ ּ ִש ִּטים וַ ָ ּי ֶחל ָה ָעם לִ זְ נוֹ ת ֶאל
ׂ ְ ִא) וַ ֵ ּי ׁ ֶשב י
:ְּבנוֹ ת מוֹ ָאב
ֹאכל ָה ָעם
ַ יהן וַ ּי
ֶ ב) וַ ִּת ְק ֶראןָ ָל ָעם לְ זִ ְב ֵחי ֱאל ֵֹה
:יהן
ֶ אלה
ֵ וַ ִ ּי ׁ ְש ַּת ֲחו ּו ֵל

ספר במדבר פרק כה

יא) ּ ִפינְ ָחס ֶּבן ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהן ֵה ׁ ִשיב
ש ָר ֵאל ְּב ַקנְ אוֹ ֶאת ִקנְ ָא ִתי
ׂ ְ ִֶאת ֲח ָמ ִתי ֵמ ַעל ְּבנֵ י י
ש ָר ֵאל ְּב ִקנְ ָא ִתי
ִ ְּבתוֹ ָכם וְ ל ֹא ִכ ִּל
ׂ ְ ִיתי ֶאת ְּבנֵ י י

Questions

ספורנו עה"ת ספר במדבר פרק כה פסוק יב

W

e know that the organs and internal
functioning of the human body break
down naturally. The heart was designed to
pump only so many times. The liver and pancreas were
made to function only for so long. After that, they
cease to function. How is it possible that Pinchas lived
for 300 years when the human body wasn’t designed
to last that long?

www.TheShmuz.com | 866-613- TORAH (8672)

 כענין, ממלאך המות.יב) את בריתי שלום
עושה שלום במרומיו כי אמנם ההפסד לא
 וזה.יקרה אלא בסבת התנגדות ההפכים
אמנם נתקיים בפינחס שהאריך ימים הרבה
 עד שהיה הוא,מאד מכל שאר אנשי דורו
,משמש במשכן שילה בזמן פלגש בגבעה
שהיה בלי ספק אחרי מות יהושע ושאר
הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע וכל
שכן אם היה בזמן יפתח שכתב למלך בני
'עמוןבשבת בני ישראל בחשבון ובבנותיה כו
שלש מאות שנה וכבר סיפרו ז"ל שפינחס
 וכל.לא רצה ללכת אז אל יפתח להתיר נדרו
 והוא,שכן לדברי האומר אליהו זה פנחס
עדין חי וקיים
Siforno:
A covenant of peace from the Angel of
Death. Loss only occurs due to opposites conflicting. This didn’t occur with Pinchas who
lived longer than any of the other people of his
generation. He lived long enough to serve in
the Mishkan in Shiloh, which was in the time
of Pilegesh Bi Givah, after the death of Yehoshua and the other zakainim that followed
him. This was in the time of Yiftach, which
was 300 years after Bnei Yisroel had entered
Eretz Yisroel.

