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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  א וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (יח' במדבר כה)" כי צוררים הם בנכליהם"

" ויאמר מואב אל זקני מדין"נאמר בר כאשר כ, המחשבה הרעה הזאתאת חשבו הם אלו שזקני מדין  ן"הרמבלפי 
ויצמידו מואב עם ישראל  בנותות את זנהעצה ללמואב את הלה והם נתנו יתחאתם בעצו יהתיעת שב, (ד 'כבבמדבר )

ועל "למה שנאמר וזה טעם , בת מלכם לזנות עמםאת שלחו להם הם גם ו. 'להדיחם מעל העל מנת אותם לבעל פעור 
מה תבקש בת מלך מדין בשטים בערבות , יועצי המלכותאם לא היה זה מדעת כי " דבר כזבי בת נשיא מדין אחותם

כי דרכו  ,מדיןדרך כי בשובו מארץ מואב עבר , זובעצה ההיה שגם בלעם לומר וקרוב ? הלוא מקומה במדיןמואב 
ו ישראל אות מצאו כןל, םסופלדעת מה יהיה בעוד קצת כדי תעכב שם בלעם הואולי , יועצי המלכותין והיה ב ,משם

אבל כאשר , 'התנבא ברשות האת בלעם אחרי שישראל הרגו לא יתכן שבני כי . (ח 'לאבמדבר )ו שם אות במדין והרגו
בלעם כי את ולכן המיתו גם , מיתה םכל המתנכלים חייבירי שה, "כי צוררים הם בנכליהם אשר נכלו לכם"נאמר להם 
 .בעל העצה הרעה הזאתהיה ידעו שהוא 

 

 (במדבר כו כ)" הזרחי משפחת לזרח ,הפרצי משפחת לפרץ ,השלני משפחת לשלה"

מרמזים על שלושה דברים שיהיו לעם , "זרח"ו" פרץ" "שלה", שמות בניו של יהודה, הקדוש" אור החיים"לפי ה
 על' ההמלכת . ג. דודמשיח בן התגלות  .ב, (.סוכה נב)ל "זח ביאת משיח בן אפרים כמאמר. א. ישראל באחרית הימים

מז שתפגע בו מדת הדין וימות בעונות וור, ביאת משיח בן אפרים כנגדהוא  "שלה. "עם ישראל ועל כל העולם
 כנגדהוא " פרץ. "(ז 'ב ומואל ש)" ים על השלקל-ויכהו שם הא: "הכתוב אמרמכ, "שלה"רמוז בתיבת דבר זה , ישראל

, עולםה על ה"הקבמלכות  כנגדהוא " זרח. "צדיקהדם את פרצה באומות וינקום וא עתיד לעשות כי ה, משיח בן דוד
 (א' ישעיה ס)" יזרח ךעלי' כבוד הו"ככתוב 

 

  (יט 'כטבמדבר ) "ונסכיהםמלבד עולת התמיד ומנחתה "

 מוספי היום הלא כבר הכוונה לנסכים של אם  ?"ונסכיהם"למי מתכוון הכתוב באומרו " משך חכמה"שואל ה
 ומתרץ . "ונסכה"צריך היה הכתוב לומר , עולת התמידהכוונה היא לנסכים של ואם , "ונסכיהם"כתוב אמר ה

 את הנסכים  ואם הביא, לא אל היוםואל הקרבן  סיחיסוך היין מתינכי , סוך המיםינבעניין מוד גדול ילשיש כאן 
 , אפילו לאחר עשרה ימים, אך אם הביאם לאחר הקרבת הקרבן. נסכים אלו פסולים, לפני שהביא את הקרבן

 לילה שאחרי כשהכוונה היא ל (תמורה) אף בלילה" מנחתם ונסכיהם"ל "ו חזדרששכמו  .נסכים אלו כשרים
 , סוך המיםינלעומת זאת . לא אל היוםואל הקרבן  םחסייהמנחה והנסכים מתין שכיו, הבאת הקרבן

 סוך המים יבכל זאת נ, "ונסכיה"ב ביום ששי וכתשכמו , התמידקרבן עם להביאם ה ולה מצוילכתחלמרות ש
 סך יואם עבר היום ולא נ .בלילה שלפני הבאת הקרבן יצאהביאם ולכן אם . לא אל הקרבןוחס אל היום ימתי

 אחר  ווצריך להביא, אל עולת התמיד סיחיסוך היין שייך ומתינשצא יו. כיון שעבר יומו בטל קרבנו, מיםאת ה
  סכו בלילה כשרינאם לכן , סוך המים שייך אל חובת היוםינאילו ו. ם כן אפשריובלילה שאחר כך ג ,הקרבן

, היינו נסוך המים שהוא של היוםד, "כיהםסונ"הכתוב  שאמרמה וזה . "בר יומו בטל קרבנוע"ו ביום בסכו ילא נואם 
  .ונסוך היין שהוא של עולת תמיד
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 (יא' במדבר כה)" את בני ישראל בקנאתיולא כליתי בתוכם בקנאו את קנאתי "
, (ג 'תהלים נב)" ל כל היום-חסד א"אחד אומר פסוק . סתירה בין שני פסוקים" עם אלימלךנ"להבנת הפסוק מביא ה

אזי יש דין למטה בכך שכאשר בין הפסוקים מסביר את הסתירה ו. (יב 'ם זתהלי) "ל זועם בכל יום-א"אומר פסוק אחר ו
ו על פניו וכועס עליו על אות והוא מוכיחשאדם מבצע מעשה שלילי הצדיק רואה ר שאהיינו כד, אין דין למעלה

הצדיק נקרא הדין מלמעלה ום החוטא את האד מבטל מעלהוא שכך הוא פועל ה את המעשה הדבר נחשב לדין ועשש
 .ל-ה קרא ליעקב א"שהקב (.מגילה יח) ל"חז ודרשו, (כ 'בראשית לג)" לקי ישראל-ל א-ויקרא לו א"ו שנאמר כמ" ל-א"

כך מבוארת הסתירה בין ו, "ל כל היום-חסד א" יאז ,למטה "זועם בכל יום" ,הצדיקדהיינו  ,"ל-א"הבזמן שכלומר 
 שאמרופי מה על  "ארמון"העולם הזה נקרא ש, "נודע למשגב לקים בארמנותיה-א: "רעיון זה רמוז בפסוק. הפסוקים

נודע "כשיש דין בארמנותיו למטה אז כוונה היא שוה, הוא דין "לקים-א"ו, (טז 'דאבות )" בפרוזדור התקן עצמך" ל"חז
, "בקנאו את קנאתי"הכוונה בפסוק שלפנינו ו וז ,למחסה ולמסתור מכל נזק, למשגבנודע ה "כלומר הקב, "למשגב
 . את בני ישראל ,אני, הענשתילא , "ולא כליתי"כן ל ,עשה בהם דין למטהפנחס מתוך ש

 

 (יג' במדבר כה)" על בני ישראל ויכפר יוקל-אשר קנא לא תחת"
 מאחר שהוא רב את ריבזכה לברית שלום  פנחס, ששכרו של פנחס היה מידה כנגד מידה עם מעשיו" ספורנו"אומר ה

עשה הנקמה פנחס זכה לכהונת עולם כיון שאת . כל התנגדות ויהיה לו השלוםו ריבמכל ו אות אצילאני ' אמר ה', ה
ימשיך פנחס אשר בה  עולםשלא מיחו בפושעים ולכן הוא ראוי לכהונת כך שהם להם על  שיכופרלעיני כולם כדי 

 . ישראל םע יכפר בעדו
 

 בעדת קרח ובנים לא היו לו ' אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה"

 (ג' במדבר כז)" כי בחטאו מת
צריך לכתוב ה יוכך ה "והוא לא היה בעדת קרח"י שאמר אחרמיד  "כי בחטאו מת"צריך הייה הכתוב לומר לכאורה 

ובנים לא היו  ,כי בחטאו מת ,בעדת קרח' הנועדים על ההעדה והוא לא היה בתוך  ,אבינו מת במדבר: "את הפסוק
שלא היו לו העובדה משדבריהם ולהוכיח את באו לתרץ שבנות צלפחד  "חנוכת התורה"רבי העשיל במסביר . "לו

 "ול משה על פניוויפ"סוק על הפ ל"זחולא היה מעדת קורח והראיה היא ממה שאמרו בחטאו שהוא מת בנים מוכח 
ונקתה "על הכתוב אצל הסוטה ל "זחאמרו ו. וקנא כל אחד את אשתו ממשה (קי סנהדרין)מלמד שחשדוהו באשת איש 

קנאו כולם שאותה עדה  ,אם כן. יולדת זכריםמעתה בות היתה יולדת נקהיא אם ש (כח 'ה במדבר) "ונזרעה זרע
אבינו "אמרו בנות צלפחד  ןלכ. יםשילדו זכרהיה שכרם באמת היו טהורות אם כן פשוט הוא ש ןלנשותיהם ממשה וה

רק אלא  "ובנים לא היו לו"היא שהרי והראיה " בעדת קורח' הנועדים על ה והוא לא היה בתוך העדה" ,"מת במדבר
 ". כי בחטאו מת"רק אלא  "לא היה בעדת קרחהוא "מזה מוכח ש, בנות

 

 (ז' במדבר כז)" םת נתן תתן להברונות צלפחד דובכן "

ויקרב משה את "ב וכת היה םמקרא אבחסר היה מה כי , מיותר" בנות צלפחד דוברות כן"מה שכתוב לכאורה נראה 
על אדני  יםמיוסדבנות צלפחד היו  שדברי "ראש דוד"א ה"החידמתרץ רבינו  ?"להםנתן תתן  ויאמר ,משפטן לפני ה׳

 םחייביראות לישראל שלהנתו היתה וכוו, שצלפחד מקושש העצים היה (ג' במדבר כז)" כי בחטאו מת"שאמרו  ומה, פז
צריכה  המלאכה שאינ"זאת משום ש חילול שבת ן זה נחשבואי, צדיקהיה במדבר והוא גם מצות לקיים את ה

, אמתן הוא מה שאמרו על אביהש, "דוברות כן בנות צלפחד" 'ועל זה אמר ה, "עבירה לשמה גדולה"או  ,"לגופה
 בר"המשיח לרבי יהושע בן לוי  בגן עדן כמו שאמרנמצא אביהם ות שהורל, הזכירו ה׳ ואמר בנות צלפחד ולכן

 .(צח סנהדרין) יהיו בגן עדןאביו שהוא והבטיחו ובכך " איול
 

 (יג' במדבר כט) "פרים בני בקר שלשה עשר' עולה אשה ריח ניחוח לה והקרבתם"

, ה רק פעם אחת"החג מוזכר שמו של הקב שבעת ימישבכל הפסוקים המתארים את הקורבנות של  רבינו בחיימציין 
חות שטובות והכ םכל אותאת  םמהני ,בקרבנותיהם, ישראלבני שהיא והכוונה , בלבד" 'לה"מוזכר ראשון הביום 

, חוכממנו את החות זה בזה ויודה כל אחד ואחד למי שהוא מקבל וחדו הכיכדי שיתיוזאת  ,םעל יד באותהעולם 
צריך ללמדך ש "'לה"הזכיר כאן ביום ראשון בלבד  ןולכ, עליהםמכירים ומודים שאדון יחיד מושל  םלוכמכך ש צאיו

אוי " "ל"זחשאמרו מה  וזה. הממשלות והמערכות כולןבלבד שהוא ראש ' פרים לההתהיה הכוונה בכל שבעים ש
האידנא מאן  ,קיים היה המזבח מכפר עליהם דשהמקית בזמן שב, להם לאומות העולם שאבדו ואינן יודעין מה אבדו

בשבעת ימי הסכות שבעים קרבנות  םמקריביהיו ישראל בני שאותנו בזה  יםלמדל מ"חז :(נה סכה) ?"מכפר עליהם
ח והכאת כל אומה ואומה של ח ושיכיר כ, חות זה בזהוהכאת היה לקרב  ,כאמור, והקרבן, אומותהלכפר על שבעים 

 .חוכממנו את ה םלמי שמקבלי םמודי םלושכ, חותושהוא קרוב הכ "קרבן"שון משמעות הל וזה, ממנו למעלהשהוא 
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