
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

    הגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבוע
 )ו' במדבר לא(" אלעזר הכהן  בןפינחס וישלח אתם משה אלף למטה לצבא אתם ואת"

        ))))יייי""""רשרשרשרש((((    ))))סוטה מגסוטה מגסוטה מגסוטה מג((((    """"מומומומושהל� לנקו נקמת יוס� אבי אשהל� לנקו נקמת יוס� אבי אשהל� לנקו נקמת יוס� אבי אשהל� לנקו נקמת יוס� אבי א""""
" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה? מדוע שלח משה דוקא את פינחס כמפקד הצבא לנקו במדיי� ולא שלח את אלעזר הכה�

נחס י הכי היה פבלאוולא ישאיר לה שורש וענ� כי פינחס לא יחוס על מדיי� בטוח שהיה שמשה שהסיבה היא 
את ( מכרו אתו והמדני: "שנאמרמקו מיוחד לזנות ל המכירה שמכרו את יוס� מצרימהאת המדייני בגלל שונא 
מעשה אבותיה בידיה בעתה אחזו המדיני ג  ו) לו'בראשית לז(" מצרי לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחי אל) יוס�

 מה הל� פינחס ולא מפני"י "רש ומה שפירש. ולכ� נשלח על ידי משה לנהל את הנקמה.  את ישראל בזנותוהכשילו
כאשר ש, פינחסשסימ� מסר לכוונתו לומר , " במצוה שהרג כזבי בת צור יגמורשהתחילה מי " אמר הקב?רהל� אלעז

 .כוללפני� כ� יפלו , נשיא מדי�החלות להפיל את כזבי בת 
 

 )ב' במדבר לב("  אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדהויאמרו
 ?לבדבמשה לעזר ובפני כל נשיאי העדה ולא הסתפקו במדוע היו צריכי בני גד ובני ראוב� לדבר ע משה בפני א

שהיות ובני גד ובני , הקדוש" אור החייאור החייאור החייאור החיי"מבאר ה. צור� בדברהזכיר הכתוב שהיו נוכחי כנראה שהיה א שהרי 
על בני ' ראוב� התכוונו לבקש את חלק בעבר הירד� המזרחי הרי שרצו לומר דבריה באותה הצורה בה ציוה ה

אלה שמות האנשי אשר ינחלו לכ את האר$ אלעזר הכה� ויהושע : "בוכתכפי ש, ת חלוקת האר$ישראל לנהוג בע
גדול הכה� את ה, מל�את ה שצרי�, כלומר, ) יז'לדבמדבר (" האר$ ממטה תקחו לנחל את ונשיא אחד נשיא אחד, ב� נו�

כל ", המל�כוחו של , ראחיש לו כח מה לפי שכל אחד ? שלשתכתוב את הצרי� המדוע באמת  ו.הנשיאיאת ו
המל� , כלומר, )מהלכות מלכי'  ד' בפ"רמב(" ונות� לעבדיו ולאנשי המלחמה כפי מה שיראה,  שכובש הוא שלוהאר$

 כל צריכי,  הראויה משמיכשאי� רצו� המל� לתת אלא לפי החלוקהו.  ובכוחו לתת לכל אחד לפי רצונובידו הכל
, ל עליו�%דעת אה את להגדול אשר תפקידו לומר  הכה�יחד ע להזדמ� לחלוק , דהיינו נשיאי העדה, בעלי החלוקה

כל כשל, נתינת חלק באר$ה ל להיות בהסכמ למדת שכל השלשה צריכיהא. חלקוכל שבט את באיזה מקו יטול 
 .  הוצרכו בני גד ובני ראוב� לעמוד ג כ� לפני אלעזר והנשיאילכ�, אחד יש כח אחד

 

  ) יד' להבמדבר ( "את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען"
כי בגלעד נפישי כי בגלעד נפישי כי בגלעד נפישי כי בגלעד נפישי , , , , השוה מני� ערי מקלט שלההשוה מני� ערי מקלט שלההשוה מני� ערי מקלט שלההשוה מני� ערי מקלט שלה, , , ,  שבאר$ כנע� תשעה המטות וכא� אינ אלא שני וחצי שבאר$ כנע� תשעה המטות וכא� אינ אלא שני וחצי שבאר$ כנע� תשעה המטות וכא� אינ אלא שני וחצי שבאר$ כנע� תשעה המטות וכא� אינ אלא שני וחציייייפפפפל ל ל ל עעעע� � � � ואואואוא""""

        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (רית פועלי או� עקבה מדרית פועלי או� עקבה מדרית פועלי או� עקבה מדרית פועלי או� עקבה מד גלעד ק גלעד ק גלעד ק גלעד ק)))) ח ח ח ח''''הושע והושע והושע והושע ו((((רוצחי דכתיב רוצחי דכתיב רוצחי דכתיב רוצחי דכתיב 
י נית� להבי� שמספר ערי המקלט שהיו מעבר לירד� זהה למספר ערי המקלט שבאר$ כנע� ולכ� צרי� "מדברי רש

ועליה תתנו ארבעי : "מרוהכתוב שאאת ומזכיר , כ� תמה על ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבא� , להסביר שבעבר הירד� היו יותר רוצחי
והגמרא לומדת שג ערי המגרש של הלוי היה לה , שמדבר על ערי המגרש שנתנו ללוי, )ו' במדבר לה( "ושתי עיר

היו שלושי ושישה ערי מגרש ללוי באר$ כנע� והחלוקה היא ש, די� של עיר מקלט והיו קולטות את הרוצח בשגגה
ובחלוקה לשבטי יוצא ) 6+42(לט יוצא שבס� הכל היו ארבעי ושמונה ערי מק, היו שישה עריובעבר הירד� 

עבור כל אחד מהשבטי ארבעה  ,עה ערי מקלטתשעבר לירד� היו מ, )48:12(שלכל שבט היו ארבעה ערי מקלט 
 השבט נחל באר$ באר$ כנע� מפני שרובהיתה עיר אחת בעבר הירד� ושלוש ערי שבט מנשה ועבור , ראוב� וגד

 . מקלט היתה שווה בי� עבר הירד� לאר$ כנע�יוצא שבאופ� יחסי חלוקת ערי ה. כנע�
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ב' לבמדבר ( "וידבר משה אל ראשי המטות"
. כפי שנוהג משה בדר� כלל" בני ישראל"בלבד ולא אל כל " ראשי המטות"בפרשה אנו רואי פניה חריגה אל 

 להפר נדריתבעל יכול לואאב יש לכל בני ישראל שאת ללמד היא מפני שאי� צור� , ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבטוע�  , הסיבה לכ� 
, שלא ינהגו קלות ראש בנדריכדי  מו� העמההאלה  החוקי תלהעלי א צרי� ורצוי ואולי, ענוי נפששקשורי ב

  .י קשורי לנדריהמשפטאת הדיני ו למדכדי לשבטי הראשי וללחכמי ישראל כ� פנה רק ל
 

  ) ו'לבמדבר ( " נדריה ל כואם הניא אביה אתה ביום שמעו  " 
 )ט' לבמדבר ( " עליהאשרנדרה  ואם ביום שמע אישה יניא אותה והפר את" 

בלשו� , "כל נדריה"ב וכתמתבטא ההפרת אב ב, האב לבי� הפרת הבעל תהפרבפסוקי מבחיני בהבדל בי� � ויעמ
לנו את ההבדל ההלכתי בי� הפרת הבעל מז רבא לבכתוב השוני  ? בלשו� יחיד"את נדרה"ב וכתל עב הרתהפבו ,רבי

 שקשורי אלא רק נדרי, ל להפר את כל נדרי אשתוו יכובעל אינש, את נדרי ביתו לבי� הפרת האבאת נדרי אשתו 
  )העמק דבר(           . נדרי בתוכלכלכלכלל להפר את ויכאב אילו הו , נדרי שיש בה עינוי נפשושבינו לבינה אלמערכת היחסי

 

 )ט מ'לאבמדבר ( " עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא נפקד ממנו איש" 
    ))))ש רבהש רבהש רבהש רבה""""שהשהשהשה((((    """"לתפילי� של ידלתפילי� של ידלתפילי� של ידלתפילי� של יד    מה תפילי� של ראשמה תפילי� של ראשמה תפילי� של ראשמה תפילי� של ראש    אחא אמר שלא הקדי אחד אחא אמר שלא הקדי אחד אחא אמר שלא הקדי אחד אחא אמר שלא הקדי אחד ' ' ' ' הונא בש רהונא בש רהונא בש רהונא בש ר' ' ' ' רררר""""

 " אישונמולא נפקד מ    בידינובידינובידינובידינו אנשי המלחמה אשר ראשראשראשראשאת ": ראש וידהמילי בו מוזכרי ש בפסוקרעיו� זה מרומז 
  )רופוליטמאוס שמשו�' ר(                 . בסידורלא ותפילי� של ראש ובתפילי� של יד נכשלו בשלא 

 

  )א' לגבמדבר (" אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם "
רבי יהודה היה נות� בה סימנירבי יהודה היה נות� בה סימנירבי יהודה היה נות� בה סימנירבי יהודה היה נות� בה סימני""""    ))))הגדה של פסחהגדה של פסחהגדה של פסחהגדה של פסח((((    """"בבבב""""ש באחש באחש באחש באח""""� עד� עד� עד� עד"""" דצ דצ דצ דצ::::
ת של עשר המכות בואשי התיב שה ר"ש באח"� עד"דצשל גמטריא  כמו ה501היא " אשר" של המילה גמטריאה

 בזכות הגמטריא של , "אשר" :כוונת הכתובו וז. ימאר$ מצרבני ישראל יצאו שקבלו המצרי במצרי ושבזכות
 באה להסביר מדוע יצאו בני "לצבאות"המילה והתוספת של . "יצאו מאר$ מצרי",  שה עשר המכות"אשר"

במאוד "במצרי התרבו בני ישראל ששהיות , שנה  400 גלות של  עליההנגזרש בלבד למרות שני  210ישראל אחר 
 400 לכ� יצאו בטר מלאו. עבודאת שנות השמה עובדי השליזו של תוספת , ונהיו צבא גדול בדר� ניסית "מאוד
 )א"החיד(               .של גלות שנה

 

 )ב' במדבר לג("  ואלה מסעיהם למוצאיהם'פי ה  עללמסעיהםוצאיהם מ ויכתב משה את"
ואלה : "ואחר כ� חזר ואמר" למסעיהמוצאיה  ויכתב משה את: "שבתחילה אמר, לש מה הכפילות בפסוק

, ה"בע,  שתיאור המסעות של ע ישראל במדבר מרמז ג על המסעות שיהיורבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר ? "מסעיה למוצאיה
כימי צאת� ", תהיה דומה לגאולה הראשונה שהגאולה האחרונה בטיחישהרי הנביאי כול מ, תידיתבגאולה הע

 בגאולה � ממצרי אל המדבר כראשונההוכש שיצאו ישראל בגאולה , )טו' מיכה ז(" מאר$ מצרי אראנו נפלאות
כל וינהל ש כמו ה יכל" והקב,האחרונה עתידי שיצאו הרבה מישראל אל המדבר ויעברו במקומות האלה

זה שהזכיר ברמוז רעיו� זה ו. )'יחזקאל כ(" והוצאתי אל מדבר העמי: "הו שאמר הנביאזו,  במדברלישראלשעשה 
כי , "ואלה מסעיה למוצאיה" וחזר ואמר "ויכתוב משה את מוצאיה" , פעמי לשו� מוצאיהשתיהכתוב כא� 

  . אחרונההיציאתנו מ� הגלות  על מדבר והשני ,יציאת ישראל ממצרימדבר על האחד 
 

 ) כה' במדבר לה( "וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש"
ואכ� בגמרא , נשמע כאילו הרוצח הוא זה שממנה את הכה� גדול, "אשר משח אותו בשמ� הקודש: "מלשו� הכתוב

רא במקו שאכ� אי� הוא מושחו אלא הכוונה לכה� גדול ועונה הגמ, ):מכות יא(" ?וכי הוא מושחו: "מובאת השאלה
 שא מת הכה� הגדול לפני שנגמר דינו של הרוצח בשגגה ):מכות יא(ומוסיפה המשנה ואומרת ". שנמשח בימיו"

הדי� הוא שהרוצח גולה עד , הרוצח בשגגה לגלות ובינתי מינו כה� גדול חדש ורק אחר כ� נגמר דינו של, לגלות
שבוחנת ורואה את , לקית%את דר� ההנהגה של ההשגחה הא לומד מדי� זה" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה. דול החדשמות הכה� הג

קבעה ההשגחה שדווקא כה� זה ימונה לכה� גדול ולא , ולכ�, התמונה בגדול ועורכת חשבונות של כל הבריאה כולה
ה� גדול האיש שתוחלת כלומר נבחר לתפקיד כ, אחר לפי הימי שקבעה ההשגחה שעל הרוצח לשהות בעיר מקלט

החיי שלו מתאימה לעונש שנקבע לרוצח בשגגה שישהה בגלות ולא נבחר כה� אחר כי אולי תוחלת חייו ארוכה 
מי , שכביכול, יוצא א כ�, שג זה לא טוב, יותר ממה שנגזר על הרוצח לשהות בעיר המקלט או אולי קצרה יותר

אשר משח "אמר לכ� , דוקא הרוצח בשגגה, למרבה האירוניה, שגר לכה� הגדול לקבל את המינוי הנכס� הוא
  . של כה� זה דווקא הסבה למשיחתוהוא, הרי הרוצחש, "אותו
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