
 
 

 

 'די שנה                       
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ ֵמאָ֣  ואה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

 
 )יבבמדבר כה' (" לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום"

 .ברבים ם ה'שאת דש יפרסם וקפנחס ה שזכנגד " הקדוש שמה שנתן הקב"ה לפנחס "ברית שלום" הוא אלשיךאלשיךאלשיךאלשיךאומר ה"
ז"ל חואמרו והקב"ה מבקש ממשה לפרסם את הדבר, ולהראות שהקב"ה גומל לאדם על הטובה, והשכר הוא רב. 

אלא שצריך . )ה 'מלאכי ב" (בריתי היתה אתו החיים והשלוםכתוב "חיים נצחיים, כלזה  "שלוםשהכוונה ב"במדרש 
ומתרץ שהקב"ה שילם לפנחס  של פנחס? לפעולתודבר קשור ואיך ה", שלום" "חיים"להכתוב רא וקלהבין מדוע 

והחיית את כל ישראל. לכן הנני נותן לך  ,אתה שמת שלום בין ישראל לאביהם שבשמיםואומר לו "דה. ידה כנגד מימ
 ".מתנה, והיא את בריתי שלום, שיהיו לך חיים של שלום

 

 א)' כו" (במדבר ויהי אחרי המגיפה, ויאמר ה' אל משה"
לכאורה, לפי סדר העניינים, היה על הכתוב למנות את ישראל מיד לאחר הניצחון על סיחון, כיון שהמניין היה לצורך 

? חר המגיפהקב"ה ומנה אותם רק לאהמתין המדוע  .הבאים לארץומעלה בני עשרים ם לאותניתנה ש ,חלוקת הארץ
שלא לכן, כדי  .מגיפה בישראלמיד אחר כך היתה , שמנה את ישראל ו" שראינו אצל דוד המלךפנים יפותפנים יפותפנים יפותפנים יפותמתרץ ה"

. לפי זה נראה לכאורה, ין עד לאחר המגיפהיהמנעם ין, המתין הקב"ה יהמנ גלליחשבו ישראל שהמגיפה היתה ב
אחר שהרי הכתוב אומר רק ל .חלקם בארץאת אבדו  ,ןיהמנישהיתה לפני  ,אלף שמתו במגיפהם עשרים וארבעה שאות

דמיתה לא נראה שכך הדבר שהרי אמרו חז"ל "בפירוש, וגם שהדבר אינו כתוב אלא  ".לאלה תחלק הארץ"ין יהמנ
, "ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות ,משום רשעה אחת אתה מחייבול "חז" ואמרו, .)כתובות לז" (וממון לא עבדינן

 בארץ.  חלקםאת כדי שבניהם יקחו  ,אנשים שמתו במגיפההמספר את כך מנה הכתוב אלא חייבים לומר שלצורך 
 

 " (במדבר כו' ב)שאו את ראש כל עדת בני ישראל"
ת כמה נשארו אחרי המגיפה, ניתן לעשות חישוב פשוט לדעכי אם המטרה היא נראה מיותר. הזה ין יהמנלכאורה 

 "?בני ישראל היוצאים מארץ מצרים"כאן להזכיר מה הוצרך שם ל, ועודולחסר את מניין אלו שמתו מהמניין הקודם. 
תערבו בשבט שמעון. וכל זה שה ערב רבההיו מ "הנצמדים לבעל פעורשכל " רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מתרץ 

ממצרים רק ה' הוציא מעצמו, כי ם אות קבלמשה . לפי ש"האספסוף אשר בקרבואת "רצה לכלות "ה היה משום שקב
ומצאנו עוד לפני החטיאו לישראל. הסיבה לרצון לכלותם היתה שהערב רב ערב רב. וולא את הצבאות בני ישראל  תא

קב"ה רצה הכעת תמו כולם.  ,בפעור ,וכאן ,מהם במתאוננים ובמרגליםחלק אחר נפל עגל וחטא המהם בכן שנפלו 
ויאמר ה' שאו את  ,ויהי אחרי המגפההכתוב "ערב רב במגפה. לכן אמר השתמו כל  יאחר, כמה נשארו מישראל תלדע

כאשר צוה ה' את משה ובני "כמה הם הנשארים מישראל. ולכן אמר  תאני רוצה לדעון שכי ",ראש כל עדת בני ישראל
 עצמם יצאו מארץ מצרים. שבאלו היו כאלו אנשים ת ש. להורו"ישראל היוצאים מארץ מצרים

 

  )כ 'במדבר כו" (לפרץ משפחת הפרצי"
(סנהדרין כ:),  "דרך לוהמלך פורץ גדר לעשות ברי חז"ל שאמרו ש"רמז על ד" הקדוש הפסוק מאור החייםאור החייםאור החייםאור החייםלפי ה"

 מלכיםדהיינו  ",הפרצי"משפחת בגדר של  כל ישראל יהיו ,פרץזרעו של הבא מהגואל, בא יכי היא שכאשר והכוונה 
מלכים יראו "), וכן אמר הנביא .(שבת סז" כל ישראל בני מלכים"ז"ל חאמרו  יו עלזה הזמן שוהרשאים לפרוץ גדר, 

 העולם. באומות הגואל מז על הפרצה הגדולה אשר יפרוץ ורוז),  '(ישעיה מט "וקמו
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 " (במדבר כו' יא)ובני קרח לא מתו"
    ))))רש״ירש״ירש״ירש״י" (" (" (" (וה בגיהנום וישבו שםוה בגיהנום וישבו שםוה בגיהנום וישבו שםוה בגיהנום וישבו שםהרהרו תשובה לפיכך נתבצר להם מקום גבהרהרו תשובה לפיכך נתבצר להם מקום גבהרהרו תשובה לפיכך נתבצר להם מקום גבהרהרו תשובה לפיכך נתבצר להם מקום גב""""

על בחלום פירוש שסיפר שראה  משה גואקילמשה גואקילמשה גואקילמשה גואקילהרב הרב הרב הרב מהחכם השלם  שמע" פירוש שנחל קדומיםנחל קדומיםנחל קדומיםנחל קדומיםמביא ב" רבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"א
מה ו. על בני קרח דודשאמרו לו שאת הפסוק הזה אמר ) ' ב(תהלים מ" ויט אלי וישמע שועתי 'ה קויתי קוה" פסוקה

מרמז על מה ש קוה קויתי,הכתוב: "מר ואמה שוזה . ביחודשאמר הכתוב בלשון יחיד "קוה קויתי" משום שניצול 
ומקום נתבצר להם,  ,פיהאת הארץ חה פתעת שב שנפלואחרי , "ויעלני מבור שאון"הרהרו תשובה, שאמר המדרש ש

ברוך מחיה "ממש  "ויתן בפי שיר חדש" ה.כלו לצאת החוצויכדי שעשה להם עמוד מסלע שנ ,"ויקם על סלע רגלי"
 מעשההמ "יראו רבים וייראו"אמרה אדם מעולם.  א ברכה חדשה שלאיהש, "ברוך מוריד שאול ויעל" או "המתים

 .שהרהרו בתשובהשנעשה להם על זה המופלא את הנס הבראותם  "ויבטחו בה׳"זה. ה
 

 יחלק את הארץ" (במדבר כו' נה) בגורל אך"
" שלמרות שחלוקת הארץ לא היתה בחלקים שוים אלא החלקים היו גדולים וקטנים, בהתאם לגודל ספורנוספורנוספורנוספורנואומר ה"

". בכל זאת החלקים הללו לא ניתנו ולמעט תמעיט נחלתו ,רב תרבה נחלתולהשבט, וזאת כדי לקיים את הכתוב "
 . על פי ה'לשבטים, כל שבט את חלקו המיועד, אלא בגורל 

  

 נז)במדבר כו' (" ואלה פקודי הלוי"
ומתרץ שיתכן שהמניין היה כדי לקבוע מי  ?ינםיתועלת עתה במנהבני לוי, ומה לא מבין מדוע מונים כעת את הרמב"ן הרמב"ן הרמב"ן הרמב"ן 

. זכאי לקבל מגרש ומקום בעירלא ואילו מי שנולד אחרי המניין הזה ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתם, רשאי לקבל 
לגיון של מצב שה, שלא יהיה ו של הקב"הכבודיין נעשה משום היא שייתכן שהמנ הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןפשרות נוספת שמעלה א
 שאר העם. מו את כהוא בדרגה נמוכה יותר עד שלא הקפידו למנותו מלך ה

 

 )ח 'כז " (במדבראת נחלתו לבתו והעברתם"
דעת זקנים דעת זקנים דעת זקנים דעת זקנים את נחלתו"? מבואר ב" והעברתםאת נחלתו" ואילו אצל הבנות כתוב "ונתתם "ב וכתמדוע אצל הבנים 

כלומר, היא מתנתקת  ",ממטה למטה"ברת וא עוה ,לבת" שההבדל נובע מכך שכאשר הנחלה ניתנת בעלי התוספותבעלי התוספותבעלי התוספותבעלי התוספותממממ
 .ונקראת על שם בעלה, הראשוןמשמה 

 

 ) כב במדבר כז'(העדה"  כל ולפני הכהן אלעזר לפני ויעמידהו יהושע את ויקח... משה "ויעש
 הוא בהתחלה , מישהו מנהיג לעשותו להרים רוצההקב"ה  כאשרש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"אומר 
  אלעזר לפני ויעמידהו ... את יהושעמשה ויקחלכן נאמר ". לראש אותומעל כולם ואחר כך הוא עושה  אותומרים 
 אמרו וומנהיג.  לראש אותו עשה כך ואחר, "כל לפני" שיהיה אותו הריםקודם  היינוד, "העדה כל ולפני הכהן

 ידע את השורש  משהוההבדל ביניהם הוא ש), .עה ב"ב( "לבנה כפני יהושע ופני חמה כפני משה פניחז"ל "
 אבל , משפיעגורם ההשהיא  החמה כמו", חמה כפני משה פני', ולכן "ה עבודתב שעשהוהטעם של כל פעולה 

 , של הפעולות שעשה לעבודת ה' טעםאת השורש וה יודע היה לא, כמשה שלאכי יהושע,  "לבנה כפני יהושע פני"
 . מהחמה המקבלת הלבנהמו כ

 

 (במדבר כט' יג) "עלה אשה ריח ניחוח לה' פרים בני בקר שלשה עשר והקרבתם"
" תחת אהבתי ישטנוני ואני תפלה" :אמר הכתוב ."והקרבתם אשהעל הפסוק " במדרשמביא את המובא  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

מקריבים בחג הסוכות שבעים פרים, כנגד שבעים אומות העולם. לכאורה, לפי זה, ידוע שבני ישראל  כי) '(תהלים קט
הם אלא  ,אוהבים אותנולה שבפועל, לא רק שאין הם א .היינו מצפים מאומות העולם שיכירו לנו טובה ויאהבו אותנו

 ."ואני תפלהלמרות ש" "תחת אהבתי ישטנוני"שנאמר זהו  .אותנו םשונאיאפילו 
 

 )בל 'כט(במדבר  "השביעי פרים שבעה וביום"
שבעה שיש בשנה, עוד שבתות הכנגד חמשים ושתיים  שבעיםא והפרים של שבעת ימי החג " שמספר החזקוניחזקוניחזקוניחזקוניאומר ה"

הסוכות, ימי חג  ושמונה ,אחד של יום הכפורים יוםאש השנה, יום אחד של רשבועות, של  אחדיום  ,פסחחג הימי 
העולם, אומות שבעים הם כנגד " מביא גם את דברי רש"י האומר ששבעים הפרים חזקוניחזקוניחזקוניחזקוני. ה"לשבעיםשסכומם מגיע 

את האומות שלא יבואו הכתוב  העניש ןולכ ם.יסוריים מן האומות העול על םמגנישבזמן בית המקדש היו קרבנות אלו 
לו מדי שנה בשנה ירושלם וע הגוים הבאים על הנותר מכל והיה כללחג את חג ה' דווקא בחג הסוכות שנאמר "

שמקריבים ישראל  םפריהשיד' טז) "ואשר לא יבא..." כיון זכריה ( "חג הסכות צבאות ולחג את 'ך הלהשתחות למל
 .עליהם םחג הסוכות מגניב
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   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
 יוסף בנימין בר חביבה.


