
  
  

  

 'ה דשנ                           
 

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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
קנאתי בתוכם ולא ישראל בקנאו את חמתי מעל בני  הכהן השיב אתאהרןאלעזר בן  פינחס בן"

  ) יא' במדבר כה(" ישראל בקנאתי בני כליתי את
פינחס בן ":  שנגרמו על ידי המעשה הנועז שעשה פינחס בקנאתוהדבריםשלושת ינו מרמזים על נהפסוקים שלפ

, ה"ין הקבפינחס שם שלום בין ישראל לבכך , שהיה אוהב שלום ורודף שלוםכמו אהרון , "אלעזר בן אהרן הכהן
הטיב לבני  הוא "בקנאו את קינאתי בתוכם"שקידש שם שמים ל ידי זה וע". השיב את חמתי מעל בני ישראל" שךבכ

 שכר ,מידה כנגד מידה ,קיבל פינחסאלו ה דברים שלושכנגד ". תיקנאלא כיליתי את בני ישראל ב" בכך שישראל
... והיתה לו. "ה" בין ישראל לקבכנגד השלום שעשה".  הנני נותן לו את בריתי שלוםלכן אמר": שנאמרמשולש 

נתכהנו גם זרעו  "ולזרעו אחריווהיתה לו . "קדש בכהונההשם הוא התעל שקידש את  כשכר "ברית כהונת עולם
לוקיו-תחת אשר קינא לא"וזאת משום ש. מגיפה בשלא יכלושלא שהציל את בני ישראל על לכהונת עולם כשכר 

 )בינה לעיתים(                            ."כפר על בני ישראלוי
  

  )יג' במדבר כה( " ברית כהנת עולם לו ולזרעו אחריווהיתה"
, לא ברור הדברו, כהונת עולםל כהונתו תתקיימיתה מההמעשה הזה לא פינחס את ה לא עששאילו נראה לפי הכתוב 

הם לדו ולום שיבנימעתה כל ההובטח להם ש ו, בשמן המשחהםלו כנמשחו וכבר ,הלא נתנה הכהונה לאהרן ולבניו
רבינו רבינו רבינו רבינו ? אם כך מדוע צריך היה פינחס לעשות מעשה מיוחד על מנת לקבל הבטחה לכהונת עולם, הניםבכלל הכיהיו 
וההבטחה לכהונת עולם היתה רק לבנים,  אהרן ובניוומשח שנלפנילפנילפנילפניפינחס נולד  מסביר את העניין ואומר שבחייבחייבחייבחיי

לא לא היה בכלל ההבטחה הוא עצמו , לפני משיחת אהרון ובניו פינחס שנולד ,ןכם וא, ם משיחתאחריאחריאחריאחרי להם שיולדו
מה וזהו , " עולםכהונת"וזהו שאמר , ונה לעולםי המעשה הזה שעשה נתנה לו הכהל ידערק ו, בא לכלל כהונה

  :)זבחים קא(" תכהן פינחס עד שהרגו לזמרילא נ"ל "זחשאמרו 
  

  )ב' במדבר כו("  כל עדת בני ישראל את ראששאו"
שלאחר שנפלו עשרים וארבעה אלף מבני ישראל " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה? מדוע היה צריך למנות שוב את בני ישראל

 היה צורך למנות את עם )ט' במדבר כה(" ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף: "נאמרשכפי שנצמדו לבעל פעור 
שש ( מעל ששים ריבוא הואם מנינישראל על מנת להראות שלמרות שחסרו עשרים וארבעה אלף מבני ישראל עדיין 

שהיא , " הרזיםברוך חכם"ל שאין לברך ברכת "כפי שאמרו חז, "אוכלוסא"שזהו מספר המינימום של , )מאות אלף
, )ברכות נח(אלא אם יש בקבוצה זו מעל ששים ריבוא מעם ישראל , הברכה למי שרואה קבוצה גדולה מעם ישראל

  .בכניסתם לארץ היו אוכלוסא שלימהששהיו לפני הכניסה לארץ ישראל בא הכתוב להראות , וכעת
  

  )סד' במדבר כו(" ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן"
 הלוא אנו יודעים שכלב בן יפונה ויהושע בן נון לא "מפקודי משה ואהרן הכהן" אומר הכתוב שלא נשאר איש איך

הם עיקר  ש, שבפקודים נמנו האנשים שמבן עשרים ועד בן שישים שנהןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר ? מתו ונשארו עדיין בחיים
בפקודים האלו לפי שהיו נמנו וכלב לא יהושע  אך ) ג'ויקרא כז(" יוצא צבא בישראלכל "לשון הכתוב ימי האיש כ

ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן : "אמנם בסופו של דבר הזכיר אותם הכתוב, ששים שנה ומעלהגדולים מגיל 
  . שהיו מן הפקודים הראשונים ולא מתו, "יפונה ויהושע בן נון
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  א"תשע' אדר א' ע יט"נלב ל "ז ה'יזאעמרם בן שבת בר 

 א"שבט תשע' ע ד"נלב ל "שמעון בן חמו בר מסעודה ז    א"טבת תשע' ע ה"נלב ל "אברהם בן חמו בר סימונה ז



 

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ג' במדבר כו( "בערבות מואבוידבר משה ואלעזר הכהן אתם "
ראשי העדה נשיאי שישתפו גם את ' בעוד שבמנין הראשון צוה ה, נוכחי מנהלים משה ואלעזר הכהןאת המנין ה

 וצריך להבין מדוע )ד' במדבר א("  הואאבתיו איש ראש לבית ,ואתכם יהיו איש איש למטה: "אמרנכמו ש, השבטים
ל פינחס הסתבר שהיה שלאחר מעשהו ש" משך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמה"מסביר ה? ים מלהשתתף במנין הנוכחיטנוטרלו ראשי השב

נפסלו כל הנשיאים ובעקבות כך , אלף מישראלכך שנפלו בגללו עשרים וארבעה גרם לאשר נשיא שבט בישראל 
את לדעת בכדי הם היו המדברים אל ישראל , בשיא מעלתםהיו הנשיאים אשר כבמנין הראשון , כןלו. ממדרגתם

 מנת לעו. די לדעת את המניןכאל ישראל עזר ישירות  משה ואל,משירדו הנשיאים ממעלתם דברו ,אולם כעת. המנין
    ) ב'לבמדבר (" וידבר משה אל ראשי המטות": לרצות ולפייס את הנשיאים פונה אליהם משה בנפרד

  

  )יט' במדבר כו("  ואונן וימת ער ואונן בארץ כנעןער  יהודהבני"
ו בחרנמסביר שו, בני ישראלשיהיו למאורעות ל העהקדוש אומר ששמות בניו של יהודה מרמזים " אור החייםאור החייםאור החייםאור החיים"ה

על שם " יהודים"נקראו  ישראלשבני  במדרשל "זחשאמרו לרמוז את הדברים האלו משום יהודה ניו של בדווקא 
אני ישנה : "הכתובעל דרך ,  כנגד בית ראשון"ער",  לבית ראשון ובית שנייםרמזמ, "ער ואונן"שמות הבנים . יהודה

, בית שניכנגד  הוא "אונן" . בהשגחה גדולה עמנו בבית המקודש"ער"ה בו "ביה הקשה, ) היריםשיר הש(" ולבי ער
חמשה " :ל"השני שאמרו חזבית המקדש חסרים ב עיקריםדברים מישה  חולפי שהי, לשון אונאהמ "אונן"קרא נ

"  ותומיםואורים ארון וכפורת וכרובים אש ושכינה ורוח הקודש :דברים היו בין מקדש ראשון למקדש שני ואלו הן
 שפרחה ,שכינה מהם יקרא מיתההכי סילוק , חורבן הבתיםרמז להוא , "וימת ער ואונן: "אמרומה שנ. :)יומא כא(

 חורבןלן שגרם והעואותו ו מת ער הוא גללן שבועוה תמצא שגם. נותובעוונשאר הבית מת ,  שהיא השכינה,הנפש
 " ושחת ארצה: "דכתיב, ער ו שלהו מעשהז ו,:)בת סבש("  על מטותיהםיחיןשהיו מסר"ל "זחשאמרו , הבית הראשון

 אונןב וכמו כן :)יומא ט(הם שנאת חנם ביניה תשהי, ן שגרם חורבן בית שניועוהאונן הוא של ן ועוהו, ) ט'בראשית לח(
  .)בראשית לח(" לבלתי נתן זרע לאחיו"כתב בו ש

  

   )טז' במדבר כז( "לקי הרוחות לכל בשר איש על העדה- א'יפקד ה"
הגיע השעה שאתבע צרכי שיירשו בני הגיע השעה שאתבע צרכי שיירשו בני הגיע השעה שאתבע צרכי שיירשו בני הגיע השעה שאתבע צרכי שיירשו בני : : : : אמר משהאמר משהאמר משהאמר משה, , , ,  תן נחלת צלפחד לבנותיו תן נחלת צלפחד לבנותיו תן נחלת צלפחד לבנותיו תן נחלת צלפחד לבנותיו,,,,כיון ששמע משה שאמר לו המקוםכיון ששמע משה שאמר לו המקוםכיון ששמע משה שאמר לו המקוםכיון ששמע משה שאמר לו המקום""""

, , , ,  יהושע ליטול שכר שמושו שלא מש מתוך האהל יהושע ליטול שכר שמושו שלא מש מתוך האהל יהושע ליטול שכר שמושו שלא מש מתוך האהל יהושע ליטול שכר שמושו שלא מש מתוך האהלהואהואהואהואכדאי כדאי כדאי כדאי , , , , ה לא כך עלתה במחשבה לפניה לא כך עלתה במחשבה לפניה לא כך עלתה במחשבה לפניה לא כך עלתה במחשבה לפני""""הקבהקבהקבהקבמר לו מר לו מר לו מר לו אאאא    ,,,,גדולתיגדולתיגדולתיגדולתי
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (נוצר תאנה יאכל פריהנוצר תאנה יאכל פריהנוצר תאנה יאכל פריהנוצר תאנה יאכל פריה""""    ))))''''משלי כזמשלי כזמשלי כזמשלי כז(((( שלמה  שלמה  שלמה  שלמה שאמרשאמרשאמרשאמרוזהו וזהו וזהו וזהו 

בן יורש את אביו הדין שהלא , צלפחדשל  יומשה לירושת בנותשל  וירושת בניר בין קשמה ה, ״פרפרפרפרכתב סוכתב סוכתב סוכתב סוה״מקשה 
י ירושה של גדולה ושררה החוץ מזה מה שמשה מבקש זוו? שלא כמו הדין של ירושת הבת, הוא דין ידוע ומוכר

לפי מה " כתב סופרכתב סופרכתב סופרכתב סופר" הומתרץ? אלו שני דברים שונים ולא קשורים,  שבנות צלפחד דורשות ירושת נחלהודבע
הדבר אשר ו״: מראו, עטרה לעצמו שנטלכעונש על כך בא שנתעלמה ההלכה ממשה שזה  )פסוק ה(מר רש״י ושא

מפני , אינם תלמידי חכמים ״מפני מה בניהם של תלמידי חכמים :ל"אמרו חז ,ועוד. מכם תקריבון אלי״ יקשה
שו את תפקידו משום שחש בעצמו שחטא עד עכשיו לא בקש משה שבניו יר, לכן. )נדרים פא( על הציבור״ שמתגאים

, אם כךו, חטאהשנתכפר לו אותו הבין מכך , הלכההונתעלמה ממנו , משנענש, עתהך א. השופטיםבכך שהתגאה על 
  )ינה של תורהימעמובא ב(                        .ירשו בניו את גדולתוישכבר יש מקום לדרוש 

  

  )כ' כזבמדבר ( " עליוךונתת מהוד"
 אוי לה  אוי לה  אוי לה  אוי לה ,,,, כפני חמה פני יהושע כפני לבנה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה כפני חמה פני יהושע כפני לבנהמשהמשהמשהמשה פני  פני  פני  פני :::: זקנים שבאותו הדור אמרו זקנים שבאותו הדור אמרו זקנים שבאותו הדור אמרו זקנים שבאותו הדור אמרו,,,,ליו ולא כל הודךליו ולא כל הודךליו ולא כל הודךליו ולא כל הודךונתתה מהודך עונתתה מהודך עונתתה מהודך עונתתה מהודך ע""""

        ) ) ) ) .... עה עה עה עהתראתראתראתראבבבבבא בא בא בא בבבב((((" " " " לאותה בושה אוי לה לאותה כלימהלאותה בושה אוי לה לאותה כלימהלאותה בושה אוי לה לאותה כלימהלאותה בושה אוי לה לאותה כלימה
, הצעיריםומתרץ שאצל ?  לא אמרוהצעיריםאילו וזאת אמרו שבאותו הדור הזקנים  מדוע רק הגאון מוילנאהגאון מוילנאהגאון מוילנאהגאון מוילנאשואל 

יה מקום לחשוב שגדולתו של משה על יהושע נובעת מגילו המופלג וגם יהושע ה, שלא הכירו את משה בצעירותו
בצעירותו היה הם ידעו לומר שכבר , בצעירותועוד שהכירו את משה אך הזקנים , כשיגיע לגילו של משה יהיה כמוהו

   .לכן אמרו מה שאמרו, יותר ממה שיהושע היוםגדול 
  

   )יח' במדבר כט("  ונסכיהם לפריםומנחתם"
 בששי  בששי  בששי  בששי ונסכיהםונסכיהםונסכיהםונסכיהםל בשני ל בשני ל בשני ל בשני """" ולא שינה הלשון אלא לדרוש כמו שאמרו רז ולא שינה הלשון אלא לדרוש כמו שאמרו רז ולא שינה הלשון אלא לדרוש כמו שאמרו רז ולא שינה הלשון אלא לדרוש כמו שאמרו רזהיוםהיוםהיוםהיוםבשני נאמר ונסכיהם על שני תמידי בשני נאמר ונסכיהם על שני תמידי בשני נאמר ונסכיהם על שני תמידי בשני נאמר ונסכיהם על שני תמידי """"
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ך וסינ ואילו מצות , כתובה במפורשינהאובלבד מובאת בתורה בדרך רמז  מיםניסוך המצות אנו לומדים שי "לפי רש

, חיסרון כיסגובל בניסוך היין שהיות ש נו אפריםנו אפריםנו אפריםנו אפריםיייירברברברבמתרץ ? וצריך להבין מה ההבדל,  כתובה במפורש בתורהייןה
אין במצוה זו חסרון שהלוא , שאין כן במים מה, מצוה זו  לכן צריכה התורה לצוות במפורש על,היין יקר ממיםשהרי 

  . רמזדרך בבהזכרת המצוה  התורהמסתפקת לכן , כיס
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