
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   ) יא'כהבמדבר ( "ן״פינחס בן אלעזר בן אהרן הכה

פניני� פניני� פניני� פניני� "מובא ב? מדוע, יו�דבתוספת האות  "פינחס" כא� נכתבאילו ו, יו�דהאות לא ל" פנחס" בתכנבכל התורה 
נדבת  ודבר זה נלמד מזה שב.שמוליו�ד  אות שבו לכ� נוספה הבמדת הזריזותמתגלה כא� , בקנאתו ,שפנחס" יקרי�יקרי�יקרי�יקרי�

שהטע� הוא משו� שהנשיאי� חז�ל הסבירו ו , חסרהד"ויכשהאות " נשיא�"כתב נ ," הביאו�הנשיאו", הנשיאי�
והנה ידוע  . לה� אות יו�דההרי שעצלות גרמה שנחסר, משמ�ד "יו אותהנחסרה לכ� , עצלו מלאכת המשכ�תה

  . ד"הרי שבזכות הזריזות נוספה האות יו, ד"א� בגלל עצלות נחסרה האות יוו, ה טובה מרובה ממידת פורענותדשמ
  

  )יא' במדבר כה("  את קנאתי בתוכםבקנאו"
ו של לכבודקנאה שניהו'  הלכבודאחת קנאה ,  קנאותק שבמעשהו של פנחס היו שתילומד מלשו� הפסו" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

שא� אי� השכינה חשובה , "קל וחומר"דבר זה נלמד ב, אינו חולק כבוד לרבובמילא ' האת כל המחלל שהרי , משה
ו וז?"מי התיר ל  יתרובת "ואמר לו  משה העיז פניו כנגדלפי המדרש זמרי ב� סלוא כ� א ו? רבו לא כל שכ�בעיניו

מנוע מלהורות מדי� ו ינרבמשה שהבי�  כי ,הלכה למעשה בפני משה רבוהתיר לעצמו להורות פנחס היתה הסיבה ש
' במדבר כה( " לו את בריתי שלו�נות�לכ� אמור הנני "נאמר � כ  ומש ?"בת יתרו מי התיר ל "פ� יאמרו לו נוגע בדבר 

יחשבו בני  כדי שלא "הנני נות� לו את בריתי שלו�" ואל על עצמאמר לכל ישרשימשה מצוה את ה "שהקב )יב
והיתה לו ולזרעו " :אמרנ' כבוד הקנא לפנחס וכנגד מה ש, ופנחס על שהורה הלכה בפנימשה כועס על  שישראל

  . )יג' במדבר כה( "יוקל$אחריו ברית כהונת עול� תחת אשר קנא לא
  

  )ג' במדבר כז(" קרחבעדת '  בוך העדה הנועדים על הוהוא לא היה"
אלא בחטאו אלא בחטאו אלא בחטאו אלא בחטאו , , , , ה היהה היהה היהה היה""""נזקקו לומר לא בחטא מתאונני� ולא בעדת קרח שהצו על הקבנזקקו לומר לא בחטא מתאונני� ולא בעדת קרח שהצו על הקבנזקקו לומר לא בחטא מתאונני� ולא בעדת קרח שהצו על הקבנזקקו לומר לא בחטא מתאונני� ולא בעדת קרח שהצו על הקב, , , , ''''בחטאו מתבחטאו מתבחטאו מתבחטאו מת''''לפי שבאו לומר לפי שבאו לומר לפי שבאו לומר לפי שבאו לומר """"

        . . . . ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (לבדו ולא החטיא אחרי� עמולבדו ולא החטיא אחרי� עמולבדו ולא החטיא אחרי� עמולבדו ולא החטיא אחרי� עמו
שתאמרנה די היה , "בחטאו מת"שאביה� לומר י מדוע צריכות היו בנות צלפחד "עדיי� לא מוב� מפירושו של רש

הוצרכו לומר : "):ב קיח"ב(ל בגמרא " לפי דברי חז����""""הרמבהרמבהרמבהרמבתשובה לכ  מביא ? " במדבר ובני� לא היו לואבינו מת"
כי נשמע זה בע� מבית , לפי שעדת קרח לא היה לה� חלק באר% וכ� למתלונני� שבעדת קרח, שלא היה בעדת קרח

� לא נמנה בעדת קורח כיו�  ואומר שבנות צלפחד הדגישו שאביה����""""הרמבהרמבהרמבהרמבתשובה נוספת מביא ". דינו של משה
ו ו כנגדו וכפרקמשה� משו� , עדת קרח יותר מכל החוטאי� שמתו במדבראת שחשבו שמשה רבינו היה שונא 

אל יהי לו מוש  חסד ואל יהי חונ� ליתומיו יזכר : "עליה�אולי בשנאתו אות� יאמר שחשבו בנות צלפחד ו, במעשיו
  .עדת קרחלא היה מקדימו ואמרו שאביה�  הלכ�, ) יב יד'תהלי� קט( "'עו� אבות� אל ה

  

  )י' במדבר כח(" עולת שבת בשבתו"
צרי  להבי� במה שונה השבת מראשי החודשי� ושאר ימי� טובי� בה� מקריבי� ג� עולות וג� חטאות בעוד 

העולה מכפרת על הרהורי ל ש"ומזכיר מה שאמרו חז" מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"ראשית מקדי� ה? שבשבת מקריבי� עולה בלבד
, מלאכת רשותשהיא , כאשר אי� האד� טרוד במלאכתו, בשבת,  לכ�. עצמוחטאהוחטאת מכפרת על מעשה , בהל
שהרי לפי , א  עדיי� מצוי הוא במחשבות על החטא. חטאתקרב�  מצוי לבא לידי חטא ואינו צרי  להביא � הוא אייאז
לכ� ,  אלועל הרהורי לב כפרשת, יא עולה לכ� צרי  להב"הרהור מותרבענייני רשות דבור אסור : ")שבת קמט(ל "חז

לבא לידי חטא האד� מצוי , מותר,  אוכל נפשדהיינו, מעשה של רשותבו ש, ביו� טוב  א". עולת שבת בשבתו"אמר 
   .חטאהעל מעשה  כפר לחטאתג� קרב� לכ� חייבי� להביא 
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  )יד' הכבמדבר (" אשר הוכה את המדינית"
אשר : "וכוונת הכתוב, "יחד"דהיינו " �ִע"בפסוק במשמעות של " את"מילה הקדוש לומד את ה" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

 ג�, � המדיניתעדהיינו , הָ) ִאעליו להיותשהוא ,  זמרי ב� סלוא שקבלעונשהכלומר ,  שהכאתו"הוכה את המדינית
זוק ומביא חי.  בשעת מעשה אות�דקרכי פנחס , לפני שמתתשובה חזר בהוא לא מ� הסת� שהרי , הבאבעול� 

ל "זחואמרו , ) י'בראשית לט("  עמההיותולא שמע אליה לשכב אצלה ל: " שנאמר אצל יוס(לפירוש זה על פי הפסוק
  . לעול� הבא, "להיות עמה" ,בעול� הזה, " אצלהלשכב"
  

  ) ט'כובמדבר (" בעדת קרח אשר הצו על משה ועל אהרן קריאי העדה הוא דתן ואבירם"
שו� סיכוי לזכות דת� ואביר� לא היה ל, הרי במחלוקת קורח ועדתו על משה ואהרו�, ממממ""""ייייהרהרהרהרחידושי חידושי חידושי חידושי שואל בעל 

 שמ� ת אתמספרמובכל זאת התורה ,  אלא משבט ראוב�לא היו משבט לוישהרי , לאיזושהי טובת הנאה או רווח
חלוקת מהמטובת הנאה  חתכוונו להרויה ש,מקריבי הקטורתאיש וחמישי�  מאתיי�את ה, לעומת, ו� עול�לדרא
אד� שאינו כי , ומבאר שכנראה זו בדיוק הסיבה? שמותיה�ת את מספרינה מה על כבוד� ואסהתורה העליה�  ,הזו

חולק רק אשר מחלוקת הבעל , לעומתו, ול  חלוסלה עוד נית� גדולעלות לל יכול להתגבר על יצרו ועל כבודו ושוא(
  . לגנאי  שמו את �סלפרצרי  ו, חלוסאפשר לאי לו , טובת הנאה מזהללא שו� סיכוי לקבל , לש� המחלוקת

  

   )יא' במדבר כו(" ובני קרח לא מתו"
            .).).).)סנהדרי� קיסנהדרי� קיסנהדרי� קיסנהדרי� קי((((" " " "  נתבצר לה� בגיהנ� וישבו עליו ואמרו שירה נתבצר לה� בגיהנ� וישבו עליו ואמרו שירה נתבצר לה� בגיהנ� וישבו עליו ואמרו שירה נתבצר לה� בגיהנ� וישבו עליו ואמרו שירהמקו�מקו�מקו�מקו�""""

שואל , א  א� כ , ל בני קרח הספיקו לחזור בתשובה ברגע האחרו� לפני שבלעה אות� האדמה ולכ� לא מתו"לפי חז
, "ברא מזכי אבא"ל "אמרו חזע לא הועילה תשובת� זו להציל ג� את אביה� הרי ידוע מה שמדו, רבי אליהו לופיא�רבי אליהו לופיא�רבי אליהו לופיא�רבי אליהו לופיא�

 הוא דווקא כאשר "ברא מזכי אבא"שהרעיו� של , ומתר%? מעשיו הטובי�זכות את אביו ביכול לזכות ב� כלומר ה
כש� ,  מדהמדה כנגדזה ו, בנושל זכויות הלו יועילו לא  ביסוד האמונהכופר האב האב מחזיק ביסוד האמונה א  א� 

 של בזכויותיו לבשמי� מתעלמי� מכ  שהוא אב לבנו והוא לא ניצכ  , � לאביו שבשמי�זה שהוא בשהוא התעל� מ
  .   לא ניצל בזכות בניו�לכ, "'הנועדי� על ה: "אמרשנ, וכיו� שקרח כפרו בעיקר. בנו

  

  )כא' וכבר במד(" 'רים לפני הו כמשפט האושאל לוד ולפני אלעזר הכהן יעמו"
הבא של מנהיג היות הסמיכת יהושע לבהקשר של השאלה באורי� ותומי� לא ברור מדוע מביא הכתוב את עניי� 

שמשה , הואשבאו אחריו שאר הנביאי� בי� כל  לושאחד ההבדלי� בי� משה רבינ קקקקססססז מבריז מבריז מבריז מברי""""ריריריריגגגגהההה מבאר .ישראל
בעניי� מאי� טאנשי� הלאמר פי שכ, מצא לנכו� ש בכל עתה"קבמאת הישירות שאלותיו את לשאול היה ל ורבינו יכ
� טויקרב משה את משפ" :בנות צלפחדפי שנאמר בעניי�  וכ)חי' במדבר ט( " לכ�'עמדו ואשמעה מה יצוה ה: "הפסח
אי� ה� יכולי� לשאול את שאלותיה� אלא ה� , אי� הדבר כ הנביאי� ואילו אצל שאר . )ה' במדבר כז(" 'לפני ה

 .קבלת הנבואההיות ראויי� לעצמ� לאת כינו ה חפ% ובלבד שה" לה� ממרו� בעת שהקבמקבלי� את מה שנאמר
, שנת� מהודו עליוהוא מודיע לו שלמרות , של ישראלבא  להיות המנהיג הת יהושעסומ  אשמשה בזמ� , לכ� עתה

ת אות� לאלעזר את שאלותיו בכל עת שירצה אלא עליו להפנו' מאת ה, באופ� ישיר, יכול לשאול, יהושע, י� הואא
  .  "ושאל לו במשפט האורי�"הכה� 

  

  )נו' במדבר כו( " בן רב למעט פי הגורל תחלק נחלתועל"
 ובי� ,י� ישבית הגורלִנָיְדִמ: "על הפסוקל "זת חדרש משבח את השיטה של חלוקת הנחלה בגורל על פי רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

מדיני� ה מחלוקות ומשביתשיטה זו הגורל כי פי ה על חלוקאת הבא לשבח ששלמה המל  , )משלי יח(" עצומי� יפריד
 ל ידיעחלק זה הגיע לחברו ששהוא יודע חברו כיו� ו של חלקאת שלא יחמוד שו� אד� עד החמדה את נעת וומ
  ". זאתהיתה ' מאת ה"ויבי� שגורל ה
  

   ) יח'כזבמדבר ( " רוח בו איש אשר  בן נוןקח לך את יהושע"
ונתת ... קח את יהושע"ה ואומר לו "ופתאו� בא הקב,  ימלא את מקומו אחריוהיה בטוח שאחד מבניומשה רבינו 
בעיני עצמו עד שחשב שכל אחד רוח  שפלכה היה , בענוותנותו ,שמשה רבינו" חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופר"מבאר ה? "מהוד  עליו

שמש תפקיד של כ ,מלאכתואת  המבצע טלא יותר משליח פשוהיתה של ת עצמו ייאר, ממנווראוי וב הוא טישראל מ
בני : אמר לווה "הקבאלא שבא , ו למלא ראויי� ג� בניטתפקיד כל כ  פשומשה שסבר � לכ. בית כנסתפשוט ב

א לו" מהוד : "ל"ולמדו חזשתית� מהוד  עליו  אפילו הכי צרי  ו, אשר רוח בוכמו  במקומ  איש ישראל צריכי� 
  . ראוי למדה זוהוא אי� עדיי� כי , כל הוד 
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