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

 

 
  (יא' במדבר כה" )לא כליתי את בני ישראל בקנאתיו"

כי לו , שהרי מתו עשרים וארבעה אלף מבני ישראל ,אפשר היה לומר שמעשה הקנאה של פנחס לא הועיל ,לכאורה
הקדוש שלכן אמר " אלשיך"המר וא. אפילו איש אחד פקד מישראלהיה נשלא הרי  ,מועילמעשהו של פנחס היה 

אל כל המון ישראל אלא , פהיהמתים במגמספר לב אל לך שלא לשים לומר , "את בני ישראל כליתיולא "הכתוב 
ה תלויהישאר בחיים כל ישראל ל ה שלפליטהשארית של זכות הכי . נשארו בחיים בזכות קנאתו זו של פנחסש

 ."ולא כליתי"לכן נאמר  במעשה של פנחס
 

 (יד' במדבר כה)" ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדינית"

שפנחס הרג את זמרי  ופירוש" ניתאשר הוכה את המדי"שמה שאומר הכתוב  "נחל קדומים"א ב"רבינו החידאומר 
כי מה , להורגוכי אם זמרי היה כבר פרוש ממנה לא היה יכול פנחס , "את המדינית" ,כאשר היה  יחד עם המדינית

אותו דינם של הקנאים הוא  הרגוממנה ו אם פרש אבל, הם ביחדדווקא כאשר  הז" בו םפוגעי םקנאי"שנאמר ש
 . "המדינית אשר הוכה את"דקדק הכתוב לומר  ןלכ. כרוצחים והם חייבים מיתה

 

 (א' במדבר כז) "צלפחד בנות ותקרבנה"

" אור החיים"מתרץ ה? "ותעמדנה"בפסוק הבא אמר ה שפק במתולא הס, "ותקרבנה"מדוע צריך היה הכתוב לומר 
ן טענה יש בפיההקדוש שהכתוב בא ללמדנו שלפני שבנות צלפחד עמדו לפני משה הן התוועדו ביניהן ובררו ש

 ,עמםנמלכו גדולי השבט ועם עדו ותוקיימת גם אפשרות שבנות צלפחד ה. עמדו לפני משההן אחר כך ורק נכונה 
" ותקרבנה"נוסף לשאלה הוא שמה שנאמר תירוץ ". למשפחות מנשה בן יוסף"ולכן נאמר בפסוק , ארץ דרךמשום 

אמר שנ הוז, תקרבו לפני גדולי השבטיםהן העמדו לפני משה לפני שהן ו, ביישניותא לומר לנו שבנות צלפחד היו ב
 . לעמוד לפני משהויכלו הבושה ן הוסרה מהן תקרבו לבני משפחתהן הש יואחר, "מנשה למשפחות"

 

 (כ' במדבר כז" )מהודך עליו ונתתה"
תן לו איזה יידהיינו ש "הוד מלכות"היא שמשה ייתן ליהושע " מהודך עליו ונתתה"שכוונת הכתוב " ספורנו"אר המב

טעם בא להסביר את ה, "ישמעו למען"ומה שכתוב . לנהוג בו כבוד יתחילועם ישראל שו כדי בחייותפקיד שררה 
בקולו  "ישמעו למען"הוא והטעם . ו של משהבחייליהושע נתינת ההוד של ישראל והצורך בנוי לעיניהם יהמשהיה 

 . הסנהדרין וזקני העםכוונה היא גם אל כל העדה שה
 

 (ב' במדבר כח) "קרבני לחמי לאשי את"

הקרבנות עניין הזהיר את ישראל על לה וצטוהכבר שמשה  רבינו בחיימתרץ ? קרבנות לכאןהנסמכה פרשת מדוע 
ן יניישראל הוא מודיע להם את עלארץ  עמםיכנס הולך להלא הוא אה שורה שמכש ,תעכו. הקריבל םשהם חייבי

לימי ההוראה היתה  אלא ששם" תצוה"בפרשת  זכרוכבר הלמרות שהוא תחיל בקרבן עולת התמיד והוא מ .הקרבנות
 .בלבד לואיםיהמ
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  (יא' במדבר כה" )השיב את חמתיבן אהרן הכהן פנחס בן אלעזר "
 "צרור המור"רבי אברהם סבע במבאר  ?"בן אהרן הכהןבן אלעזר ", מדוע מציין הכתוב את ייחוסו של פנחס

חרון את להשיב אומנותם היתה זר כמו שאהרן ואלע. "מעשה אבות יעשו בנים"לנו את הכלל שלהורות שהכתוב בא 
השיב את חמתי מעל בני " ,שהיה צאצא שלהם, פנחס ךכ. "ישימו קטורה באפך"מר שנא. מישראל' השל אף ה

. לא ישחית את ישראלה "והביא לכך שהקב' השל חמתו את דת הדין והשיב אחור ימאת עכב במעשיו הוא . "ישראל
 . אומנותםאת מאבותיו ותפש פנחס למד את וכל ז

 

 (ה' במדבר כו" )חנוך משפחת החנוכי"
 המצריים שלטו שלא הם םסבורי ?שבטיהם על םחסיימתי אלו מה :אותם םמבזי האומות שהיו לפי ,החנכי משפחת"

 מצד ד"ויו זה מצד א"ה עליהם שמו ה"הקב הטיל לפיכך .בנשותיהם וחומר קל מושלים היו בגופם אם ?באמותיהם
  (י"רש" )אבותיהם בני שהם עליהם אני מעיד לומר זה

הנה עם יצא "שבלק שלח אל בלעם " פנים יפות"תרץ המ ?קא כאןוודעניין ייחוס השבטים זכר הודוע לא ברור מ
ואם בגופם , "עם היוצא ממצרים"ירא לקלל את ישראל מפני שהם ישלא יתלבלעם  מרלוכוונתו היינו ד, "ממצרים

שהם מיוחסים ר ואוממתנבא בלעם ל זה ע .תאין להם זכות אבוכלומר ? כןשל בנשותיהם לא כהמצרים שלטו 
ומספר את "ואמר , אמהותהאבות והשהם זרע  "כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו"אמר מו שכ, מאבותיהם

 שם "ביניהםשכינה שזכו איש ואשה " .(סוטה יז)ל "חזמבוסס על מה שאמרו י לעיל "רש רששפיומה  ."רובע ישראל
 . סםוחימעיד על יהשם הביניהם והוא  ה שרוי"י
 

 (נט' במדבר כו)" אשר ילדה אתה ללוי במצריםבת לוי  יוכבד עמרם אשת ושם"
טוען שהסיבה  ן"הרמב? "אשר ילדה אתה ללוי במצרים", מדוע צריך היה הכתוב להדגיש שיוכבד נולדה במצרים

חוץ , אחרי כן במצריםשהוליד  שהובהם מיהיה  אלו ,ירדו למצרים ,עם כל בניהם ובנותיהם ,שכל בני יעקבלכך היא 
 . הקץעדיין זמן לא הגיע ון שידתה כיאת לאיחר ה "הקבכי , "אם הבנים שמחה", את יוכבדשהוליד מאשר לוי 

 

 (ג 'כזבמדבר ) "כי בחטאו מת ובנים לא היו לו"
והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ", בעדת קורח לא ברור מדוע מציינות בנות צלפחד שאביהן לא היה ,לכאורה

 ?הלוא מכח זה הן באות לדרוש את הירושה, "ובנים לא היו לו"וב די היה לכת" בעדת קרח' ה
שהוא בנים מוכח אביהן שלא היו לשום משבנות צלפחד רצו להוכיח למשה ש "חנוכת התורה"רבי העשיל במתרץ  
במדבר ) "על פניוויפול משה וישמע "על הפסוק  ל"זהוא על פי מאמר חההסבר ו. ולא היה בעדת קורח" בחטאו מת"

 למשה ויקנאו" שנאמר איש מאשת שחשדוהו :יונתן מר רביא נחמני בר שמואל רבי אמר ?שמע שמועה מה"( ד 'טז
בדברי נו אמצו. (.סנהדרין קי) "ממשה אשתו את קנא ואחד אחד שכל מלמד :יצחק בר שמואלרבי  רמא "במחנה

 לכ לפי זה. "בות יולדת זכריםאם היתה יולדת נק"( כח 'ה במדבר)" עה זרעונקתה ונזר"גבי סוטה על הכתוב לל "זח
אמרו בנות  ןלכ. אם כן פשוט הוא שהיה שכרם שילדו זכרים ,והם באמת היו טהורות ,נאו לנשותיהם ממשהישק מי

 "ובנים לא היו לו"היא והראיה  "בעדת קורח' הנועדים על האבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה "צלפחד 
 ". בחטאו מת"רק ולא היה בעדת קרח צלפחד זה מוכח שבנות נקבות אם כן מ ןאלא כול

 

  (יט 'כחבמדבר ) "'לה עולה אשה והקרבתם"

 להמליך, התלהבותו אששל  לשוןמ "אשה" הוא שלנו הקרבן אםש "קדושת לוי"בב 'צירדבמק רבי לוי יצחאומר לנו 
 'כ תהלים) "משאלותיך כל' ה ימלא" שכתוב כמו. ה"הוי לשם עליה יש, "'לה עולה" יאז, הגדולה ואש ביראה אותו

 . שיתגדל יתברך שמו גדולתמען ל ויהי שלנו בקשותה כלש, (ו
 

 (לה' במדבר כט) "עצרת תהיה לכם השמיני ביום"
 ולא נאמר " ביום"שמה שנאמר " חזקוני"מסביר ה? כמו שנאמר בשאר ימי החג" וביום"מדוע לא נאמר כאן 

 , "תהיה לכם עצרת", שמיני חג עצרתוהוא נקרא , עצמום טוב בפני יונו שהיום השמיני הוא ללמדבא " וביום"
  ,אבל שביעי של פסח "בעצרותיכון"ם ומתרגמי "בשבעותיכם"משום שכתוב עצרת גם חג השבועות נקרא 

 התירו מדוע , אלא שנשאלת השאלה". עצרת"לא נקרא הוא  "לקיך-א' לה" אלא "עצרת לכם"שלא נאמר בו 
 אנו כל שבעת ימי החג ומתרץ שב? "שמיני חג עצרת", של החגהאחרון  ובטם מהסוכה ביו להפטרחכמים 

 נפטרים מהסוכה כדי  ןולכגשמים על ה התפללאנו מתחילים לם האחרון אבל ביוטללים ה לעמתפללים 
 .הגשמיםשיתפללו בלב שלם על 
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