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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

 

 
 (יא 'כהבמדבר " )נחס בן אלעזר אהרן הכהןפ"

 מתוך ויקם הכהן אהרן בן אלעזר בן וירא פנחס"על מה שנאמר בסוף הפרשה הקודמת הקדוש  "אלשיך"אומר ה
כתובה בכתיב חסר והיא  "רמח"אבל לא נאמר שם מה ראה פנחס גם המילה  (ז' במדבר כה" )ויקח רמח בידו העדה

 הרגובני ישראל שקנא במעשה העגל ו שמא יקרה לו מה שקרה לחורשש ח פנחסשומסביר . "ו"חסרה את האות 
יה שהריגתו החשש שלו האך , שם שמיםבכל זאת הוא יקדש את כי , יהרגהוא יאם תיפגע זכותו לא שאמנם . ואות

" שפיכות דמים"גם החטא של ו "גילוי עריות"החטא של גם יהיה בידם כעת ש. ישראלעם הקצף על את ל יגדת
בן אלעזר בן אהרן "היותו ראה את ? מה ראה, "וירא פנחס"הכתוב אך אמר . תהיה לישראל תקומהלא חלילה ו
בגימטריא שעולה אבינו אברהם  ו שלזכותבא בהוא , "ויקח רמח בידו"נאמר וגם . יש לו זכות אבותלומר כ, "כהןה

, היהכך כן או. אברהם באור כשדיםם שהציל את שכאותו  יציל' ה, שם שמיםאת קדשו עת לומר שגם הוא ב. ח"רמ
 .כדי להצילושנים עשר נסים ה עשה לו "הקב, לפי המדרשש

 

 (יא 'כהבמדבר " )נחס בן אלעזר אהרן הכהןפ"
והרג נשיא שבט מישראל לפיכך בה  בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לע״ז שהיו מבזים אותו הראיתםי לפ"

 (רש״י) "ויחסו אחר אהרן הכתוב
  .בשבחו של פנחסולהרבות  רן הוא כדי לספשמה שמייחס הכתוב את פנחס לאלעזר ולאהר" כלי יקר"אומר ה

 מזרע יתרו שפיטם נו הייד ,לקח לו מבנות פוטיאלש "בן אלעזר"שהיה שאף על פי , "בן אלעזר פנחס"
 בת יתרו 'זה פן יאמרו לו ליצני הדור המעשה המ עצמולמנוע את  ומשום כך היה על פנחס, בודה זרהעגלים לע

 בודה אבי אביך פיטם עגלים לע'יאמרו לו  "בן אהרן הכהן"וכן  '?איך אתה מקנא על המדיניתו מי התיר לאביך
 הוא , בכל זאת פנחס לא התחשב בכל זה .העגלאת עשה אהרן הרי ש, ?'בודה זרהנא על העואיך אתה מק זרה

 .'וקנא לה קפיד על כבודולא ה
 

  (יז' במדבר כה" )אותם והכיתם המדינים את צרור"
 לעשות משה של דעתו על עלה מה וכי (ט' דברים ב) "מלחמה בם תתגר ואל מואב את תצר אל משה אל' ה ויאמר"

 צרור תורה אמרה מואב את לעזור אלא באו שלא מדינים ומה' אמר בעצמו ו"ק משה נשא אלא ברשות שלא מלחמה
 שתי דעתי על עלתה דעתך על כשעלתה לא' :ה"הקב לו אמר 'שכן כל לא עצמן מואבים אותם והכיתם המדינים את

  (.לחבבא קמא )  "'העמונית ונעמה המואביה רות מהן להוציא לי יש טובות פרידות
" צרור את המדינים"נאמר לו על מואב עוד לפני שלא לצור הר זמשה הוגמרא ואומר שהרי תמה על לשון ה ן"הרמב

. בני עמוןאת משה גם מלהילחם בלהזהיר הכתוב הוצרך הזה  ו"הקלימוד איך מועוד , ו"היה לו את הקולפי ש
יהיה למשה  "צרור את המדינים"משה  תיצוה אה שכאשר הוא "הקב לפניוידוע לומר שגלוי גמרא הת כוונומתרץ ש

הזהיר כיון שומ, אפשרות הזוו מאות הקדים להזהירולכן  ולעשות מלחמה במואב שלא ברשותעל מנת ו "קלימוד 
בלבד מהווה מואב מלחמת ה על זהראעצם השלא יחשוב משה ש, בני עמוןעל גם אותו מואב הזהיר את משה על 

 . ובמים רעה ולא קדמו אותם בלחם ישראלגם הם גמלו לשהרי , בבני עמוןישור להילחם א
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  (יד' במדבר כה" )נשיא בית אב לשמעוני"
 שמעון אבישהכתוב בא להזכיר את  "צרור המור"מבאר ה? "לשמעון"ולא אמר  "לשמעוני"הכתוב מדוע אמר 

מעשה ה את "קבכר הזלולי איו. הגדראת ועכשיו בא בנו ופרץ . אנשי שכם לאת כקנא על מעשה דינה והרג שבט שה
שהיא ה "של הקבאות אחת משמו בשמו  כתובהולכן הטיל . פליט ושרידשמעון  נשאר משבטהיה שמעון בשכם לא 

כי על הכתוב . שמעוןכל שבט לו שלא יכלו להבין  את רוח פנחס' העיר המה שזה ו. "לשמעוני"ד וכתב "יוהאות 
 שמעוןושבט . מעשה בלהה גללשבט ראובן היו חשודים בשראה ומתרצים ? "מה ראה"ל "שאלו חז" וירא פנחס"

אמר . צפורההיה חשוד בגלל ומשה . מעשה תמרהיו חשודים בגלל ושבט יהודה . מעשה זמרי גללבהיו חשודים 
 . "ויקם מתוך העדה"בכל זאת ו כמה אריות גדולים ממנו שראה סביבף על פי וא. "אין הדבר תלוי אלא בי"לעצמו 

 

 (יז' כהבמדבר " )הכיתם אותםאת המדינים ו צרור"

ל במדרש "והסבירו חז? בין מדוע הכפילותוצריך לה, "והכיתם", "צרור"נראה שיש בפסוק כפילות מיותרת , לכאורה
" גרזן עליו לנדח עצה את תשחית לא לתפשה עליה להלחם רבים ימים עיר אל תצור כי"שלמרות שיש את הציווי 

 א"רבינו החידשואל . "עצהלהשחית את זו מותר אומה קלה ובזויה בכל זאת במקרה של מלחמה מול ( יט 'דברים כ)
זה וב( יד' דברים כ) "ואכלת את שלל אויביך"את הכתוב לקיים ישראל  לעאדרבה היה , למדיןיש בזה נקמה איזה 

ועוד , (ויקרא כו טז) "ואכלוהו אויביכם"בקללות התורה מו שמצאנו כ, ודאבון נפשיותר נקמה גדולה ם מדינייהיה ל
אפשר , עצהת תשחהכתוב להתיר את הל שאמרו שבא "ז חלפי דברי ומבאר ש, "כי צוררים"מדוע נאמר צריך לדעת 

, ום הזה כי צורריםבמק "את עצהלא תשחית " מצותלתת טעם לביטול להסביר ובא " כי צוררים"מר שהכתוב לו
 ". הם לכם כי צוררים"? ,למהואם תשאל , כלומר השחת את עצה "המדייניםאת  צרור"במדרש אמרו כמו שו

 

 (כא' כובמדבר " )החמולי משפחת לחמול החצרני משפחת לחצרן ויהיו בני פרץ"

אומר ? יש כאןשצער המה : ונשאלת השאלה, צערשל לשון  מבטאת" ויהיו"שהמילה  :(מגילה י)ל בגמרא "ו חזאמר
ז על לרמבאה " ויהיו"והמילה , ("בן פרצי"איש )המשיח ביאת מרמז על " פרץ"השם הקדוש שכידוע " אור החיים"ה

 "האחמיני ולאייתי ":( סנהדרין צח)בגמרא התנאים  אמרועד ש, אלהגוישראל בזמן ביאת עם בואו על הצרות אשר י
תולדות היוצאות לכוונתו " בני פרץ"ומה שאומר הכתוב . משיחהמרוב הצער של חבלי , [יבוא ולא אראה אותו]

עם ו, המקדש ביתדהיינו , חצר בית המלךאת ' שיבנה ה. א :הם שני דבריםש "פרץ"שם מביאת הגואל הרמוז ב
ה "הקבש. ב. "לחצרון משפחת החצרוני"הכתוב  אומרמה שרמוז ב הזו ,וישכנו בחצרו פלטין שלוהבני יהיו ישראל 

 . "מוליהח משפחתלחמול "עם ישראל ויצילם מצרותיהם וזה רמוז במה שכתוב  יחמול על
 

 (ג' כזבמדבר ) "בעדת קרח לא היה והוא"
ל עדת קרח היה דינם שש" ספורנו"מבאר ה? לשם מה צריך להעיד על כך, שהוא, יהןבנות צלפחד מעידות על אב

ה ואל תגעו בכל אשר האל הרשעיםסורו נא מעל אהלי האנשים "באמרו משה אותם  םשהחריבחרם יאבד ממונם ש
נש עיהדי לו ל, "בחטאו מת כי"אלא , ממונו לא הוחרםכן ל "לא היה בעדת קרח"לכן אמרו שאביהן , "להם פן תספו

 . במיתה אבל אין להחרים את ממונו ולתיתו ליורשים
 

 (טז' במדבר כז)" לכל בשרלהי הרוחות -א' יפקוד ה"

 "אמר הגיע השעה שאתבע צרכי שירשו בני את גדולתי, כיון ששמע מה שאמר לו המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו"
בידך ה הרי "לומר לקב, "הרוחות לכל בשר להי-א"שכוונת משה שאמר , י"לפי רש ,"פנים יפות"מפרש ה  (י"רש)

בכחך כיון שך א, הגונים למלוך על ישראלאינם בניו ידע משה שמשה כי  ,רוח הקודש על כל בשראת להשרות 
קח את "ה "קבהשיב לו הל זה וע, על בניירוח הקודש גם להשרות את כן יכול אם להשרות רוח הקודש על כל בשר 

נותן חכמה ]" יהב חכמה לחכימין"ל "חז שאמרופי כ, כבר יש בו רוח קצתכלומר  "יהושע איש אשר רוח בו
 . למעלהוח הקודש מנוח עליו רועל כן ת (.ות נהברכ) [לחכמים

 

 (ב' כחבמדבר ) "את קרבני לחמי"

עד ' :ה למשה"אמר הקב :"'יפקוד ה"לפרשת תמיד הת נסמכה פרשמביא את המדרש שמסביר מדוע  רבינו בחיי
כמו  ".את קרבני לחמי", 'צוה את בני עלי' ,"דהאיש על הע ...'יפקוד ה"מה שבקשת , 'מצוה אותי על בנישאתה 

משל למלך שנשא בהמדרש מחיש זאת ומ, ('מהישעיה ) "האותיות שאלוני על בני ועל פעל ידי תצוני" שאמר הכתוב
, לאשתומתרצה המלך מלך ואת ההשושבין מפייס היה כועס על אשתו היה כל זמן שהמלך ב, אשה והיה לו שושבין

עד ': אמר לו המלך, 'תךבבקשה ממך תן דעתך על אש' :אמר לווקש מהמלך יבלמות של השושבין כשהגיע זמנו 
 'בכבודי זהירהשתהיה  ,אשתי עליאת צוה , על אשתי ה אותיאתה מצו
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