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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

 

 
 (יב' כהבמדבר )" לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום"

 (מדרש) "בדין הוא שיטול שכרו"
בדין הוא שיטול "שוקא אצל פנחס ה הזו דוריאמהמה על המדרש ושואל  "חנוכת התורה"מקשה רבי העשיל ב

שכירות אינה "שהידוע ומתרץ על פי הדין ? אחרתמקפח שכר של שום בריה שהוא נינו יבעה "הקב ודחשוכי " שכרו
לאחר הרי זה ? אדםהשל השכירות סוף ומהו , תבסוף השכירורק היא לשלם כלומר החובה " משתלמת אלא לבסוף

 והנה ".ליכא ,בהאי עלמא השכר מצוו"ל "מה שאמרו חז, ה משלם שכר לאדם רק לאחר המיתה"כלומר הקב, מיתה
ואם כך אי אפשר לשכירות להשתלם  ,ימותין מצב שא כלומר, לעולםחי הוא ש" אליהו הואפנחס "ל "אמרו חז

 . תיכף ומיד "בדין הוא שיטול שכרו", אין לו סוף אם כןשכיון  בסופה
 

 (יז 'כהבמדבר ) "פעור דבר על לכם נכלו אשר בנכליהם לכם הם צררים כי"
 מדוע ו? עברתרחש בהשה על דבר והובלשון " צוררים"על הכתוב ושואל מדוע נאמר  "נעם אלימלך"מקשה ה

 באופן הלא גם פעלו , הרעו לישראלהם לבד בוכי במחשבה  ,מחשבהמשמעותו ש, "בנכליהם"נאמר 
 ה מחמת תין הייבנקמתו במדה "קבעיקר כוונת הומתרץ ש ?"כזבי"גם בעניין ו "פעורדבר "בעניין גם י מעש

 פעור של המעשה ים את רפסומם ידברכאשר הם מ, רעים שנתהוו לישראל על ידםהגודל המחשבות והרהורים 
 כל עבירה מש הואוהכלל  .ותישראל הרהורי תאוהתעוררו בשדברו ים אלו דיבורשב, כזבישל מעשה את האו 

  אותהכח מם מחשבות רעות אדלמתעוררות בעולם אזי קיימת  הזו" קליפה"וכל זמן שה ,"קליפה"וצרת נ
כל זמן שהיו אותם הרשעים  ,גם בנידון דידןכך . ההיא מן הארץ "קליפה"לבער הצריך האדם לכן ו ,העבירה

  .המחשבהאת להם  יםבלבלומפעור שולטים בישראל של אז היו עדיין הרהורי עבירה  ,בעולם םינייהמד
 עדיין כיוון ש, והוהלשון לכם ב "כי צוררים"י הכוונה הווז .'הנקמת מדיינים את לנקום בה משה וצטוה ןולכ
באותן המחשבות כלומר , "בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור"במה זה מתבטא מפרש הכתוב ו .צוררים לכםהם 

תהיו כדי שאותם מן הארץ  בעריש ל ןולכ. כזביעניין פעור ועל של מעשה בעניין הלכם בדברכם ת ווהרעות המתה
 ."ובערת הרע מקרבך"טהורים וקדושים 

 

  (טז 'כזבמדבר ) "בשר לכל הרוחות יקל-א' ה יפקוד"
אופן ב הבורא רצון ם אתעושי אינםש ישראלעם  על זכות דללמ ישש "לוי קדושת"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 

 איש היהש ,אבינו שאברהםי הסיבה הווז. בפרנסתם טרודים שהם מחמתזה הוא כל כי , מלאכיםמו הכי תמידקבוע ו
 כדיורך של בני האדם לפרנסה הצ להם להראותכדי ללמד אותם ו לאכול מלאכיםל נתן, זכות מלמד והיה חסד

, (כב 'טז במדבר) "בשר לכל הרוחות להי-א ל-א" משה שאמרמה  וזה. ישראל על חובה ילמדו לאילמדו עליהם זכות וש
מה  וזהו. בתמידות' האת  עובד אינו לפעמים הוא זה ומחמת, הפרנסלריך צוא ה, ודם בשר שהוא מחמת שהאדם

 .ישראלעם  על זכות תמיד שילמד ומנהיג שופטימנה ' שה כלומר, "בשר לכל הרוחות ילק-א' ה יפקוד: "כאן שאמר
עלים  שילמד לישראל מנהיג שיעמוד משה ביקש ךכ, בתמידות אותך עובד שאינו האדם על זכות מדלמ שאתה כמוש

 ואתה "בשר לכל הרוחות ילק-א" שאתה כמו, "בשר לכל הרוחות יקל-א' ה יפקוד: "י הבנת הכתובהווז. זכות תמיד
 . זכותעליהם  מלמד כן גם יהיה ישראל לש מנהיגהש, "העדה על איש" פקוד כן, עליהם זכות מלמד
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 (יב' כהבמדבר ) "בריתי שלום אתהנני נותן לו "
תקיים ה אמנםוזה  ,"עושה שלום במרומיו"מו שנאמר כ ,ממלאך המות שהכוונה היא שלום" ספורנו"מבאר ה

 בגבעהלגש ידורו עד שהיה הוא משמש במשכן שילה בזמן פ אנשיבפינחס שהאריך ימים הרבה מאד מכל שאר 
 שכתבימים אחרי יהושע וכל שכן אם היה בזמן יפתח  האריכויה בלי ספק אחרי מות יהושע ושאר הזקנים אשר שה

ל שפינחס לא רצה "זאמרו חו (כו 'יא שופטים) "שלש מאות שנה... ישראל בחשבון ובבנותיהבשבת "למלך בני עמון 
 . ן חי וקייםהוא עדייש" אליהופנחס הוא "שלהתיר נדרו וכל שכן לדברי האומר כדי אל יפתח ללכת 

 

  (כ' במדבר כו)" השלני משפחת לשלה למשפחתם ויהיו בני יהודה"

כביכול , המקדש אחר חורבן ביתבני ישראל א לובשיצער ה לעמז מר" ויהיו"הקדוש שלשון " אור החיים"מסביר ה
רק , "ויהיו"השבטים לא הזכיר הכתוב לשון שאר בכל אכן ו, בגלות ביד אויביהם "ווי היו בני יהודה"אומר הכתוב 

נקראים , כל משפחות בית ישראל בכל מקום שהםמשום ש, "למשפחותם"אבל אומר הכתוב , ובנימיןאצל יהודה 
ומבאר ששמות בניו של יהודה גם מרמזים על " אור החיים"ממשיך ה". ווי היו"ולכן הם בכלל , יהודים ,בשם יהודה

 שיעקב קראלמרות ו, "שלה"קרא נה שיגלות האחרואת ישראל בא לגאול ובשילמושיע הכוונה היא " שלה. "העתיד
בא  ,"ויהיו בני יהודה"מאמר העם , "לשלה"מאמר הסמיכות ו. השםהכוונה היא לאותו , (י 'בראשית מט) "שילה"ו ל

 . להצטער בשבילו ולקוות לישועתום הם שצריכילרמוז לישראל 
 

 (ה 'מדבר כזב) "'ויקרב משה את משפטן לפני ה"

חשש  (.מ נט"ב)" דמעתה מצויה"שאשה ל על ה"שאמרו חזראיתי מפרשים שלפי  ?מדוע לא שפט אותן משה בעצמו
 . 'לכן הקריב את משפטן לפני ה .בבחינת שוחדויהיה זה בנות צלפחד  דמעותיהן שלישפיעו עליו שמא משה 

 

 (טז' במדבר כז) "לפניהם ואשר יוציאםאשר יבא "
היא שההובלה , "אשר יבא לפניהם ואשר יוציאם", שכוונת משה בדרישתו ממנהיג ישראל רבינו בחיימבאר 

ם חיילותיהאת  םשלחימהאומות ששאר ולא כמלכי , אחרמישהו י ל ידלא עלמלחמה תיעשה על ידי המנהיג ו
כי בידך  אל תירא אותו"עם סיחון ועוג שנאמר  ה משה במלחמותעשהם יושבים בבתיהם אלא כמו שאילו ולמלחמה 
, ('יהושע ה) "וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו"עשה יהושע שנאמר ך גם כאכן ו, ('דברים ג) "נתתי אותו

 . יוצא בראש ונכנס בראשדהיינו , (יח 'שמואל א) "כי הוא יוצא ובא לפניהם"דוד נאמר על וכן 
 

 (כג' זכבמדבר )" ידיו עליואת ויסמוך "
 ך מס והוא, (יח' זכבמדבר )" עליו ידך את וסמכת", את יהושע ביד אחת ךה מצוה את משה לסמו"צריך להבין הקב

 שעל דבר זה אמרו במדרש  "ראש דוד"בא "רבינו החידמביא  ."ידיו עליואת ויסמוך " ,בשתי ידיםאותו 
 י הרוחות לכל בשר קל-א 'יפקוד ה"פסוק העל  ל"ה שאמרו חזמסביר לפי מו, "א יבורךטוב עין הו"על משה 

  נחלת תן המקוםמר לו שא משה ששמע כיון" ש״ימובא בפירוש ר, "יצא לפניהם איש על העדה אשר
  עלתה כך לא :ה"הקב ולמר א, גדולתי את בני שיירשו צרכי שאתבע שעה הגיע אמר ,לבנותיו צלפחד

 במעשה זה רצה משה ו. האהל מתוך מש שלא שמושו שכר ליטול יהושע הוא כדאי, לפני במחשבה
  לאהוא כל זה כשאמר לו ה׳ קח לך את יהושע  עם, גדולתואת שירשו בניו להודיענו שלמרות שכוונתו היתה 

 כיון ו ,בשתי ידיםסמך אותו ומעצמו תוספות טובה ולכן הוסיף , 'מאמר האת שמח לקיים אלא , צטער כללה
 .צערשום אין כאן הדבר מראה שמעצמו שעשה זאת 

 

 (א' לבמדבר ) ויאמר משה אל בני ישראל
 נדרים ופרשת ,מקום של דבריו כאן שעד לפי ,ישמעאל רבי דברי ,העניין להפסיק -ישראל  בני אל משה ויאמר"

 במשמע יש כן לא שאם ,לישראל זו פרשה ואמר משה שחזר ולומר תחלה להפסיק הוצרך ,משה של בדבורו מתחלת
 (י"רש" )דבריו התחיל נדרים בפרשת אלא זו להם אמר שלא

אין היא הקרבנות מדברת על שהפרשה שאף על פי לומר הוא הכתוב  פשטי וטוען ש"חולק על פירוש רש ן"הרמב
ככל אשר צוה " ,ככללכל בני ישראל א היא מיוחסת לאל, "תורת כהנים"פרשיות שבמו כל האהרן ובניו כמיוחדת ל

 םמוספיהו םתמידיאם מדובר בהקרבת הבין במועדים ושביתת המלאכה של בדין אם מדובר בין  ,"את משה' ה
 ותשהמצוהסבר לכך הוא וה. (ב 'כח במדבר)" צו את בני ישראל"למשה היה ' ציווי הכי  .דבותהננדרים ובהבאת הו

 םהתמידילהקריב את ישראל כוונת התורה היא להזהיר את בני ו, ישראל לארץישראל ם ע לאחר ביאתהללו יחולו 
נזכרים האלה להיות הימים ום ימועדעל ה רושמוא לעיקר ההו. הנדרים והנדבותלהביא את ובזמנם  םהמוספיאת ו

 . ונעשים לשבות בהם מכל מלאכת העבודה
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