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  ח"תמוז התשס                        ד"בס
  

  "ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהַּמֵּגָפה"
 )פ שיעורו של הרב יאיר קאהן"ע(לפרשת פנחס 

  
  ו" כ–ה "במדבר כ. 1

ָצרֹור ֶאת ) יז:(ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) טז(: ה"פרק כ
ִּכי צֲֹרִרים ֵהם ָלֶכם ) יח:(ַהִּמְדָיִנים ְוִהִּכיֶתם אֹוָתם

ִנְכֵליֶהם ֲאֶׁשר ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל ְּדַבר ְּפעֹור ְוַעל ְּדַבר ָּכְזִּבי ַבת ְּב 
  :ְנִׂשיא ִמְדָין ֲאחָֹתם ַהֻּמָּכה ְביֹום ַהַּמֵּגָפה ַעל ְּדַבר ְּפעֹור

  ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהַּמֵּגָפה ) א(: ו" פרק כ
   :ֵהן ֵלאמֹרַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֹ

ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ) ב(
ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ) ג:(ָוַמְעָלה ְלֵבית ֲאבָֹתם ָּכל יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל

) ד:(ְוֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן אָֹתם ְּבַעְרבֹת מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו ֵלאמֹר
ים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶׁשה ּוְבֵני ִמֶּבן ֶעְׂשִר 

  :ִיְׂשָרֵאל ַהּיְֹצִאים ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
  א"ל-ה"סיכום תוכן הפרקים כ. 2
 תוכן פרק 
להכות את ' חטא בנות מדין וציווי ה ה"כ 

 המדינים
 מפקד האנשים העתידים להיכנס לארץ ו"כ א
 ת צלפחדסיפורן של בנו יא-א; ז"כ ב
 יומו האחרון של משה רבנו יד-יב; ז"כ ג
 העברת המנהיגות ממשה ליהושע כג-טו;ז"כ ד
 תמידים ומוספים-פרשיות הקרבנות ט"כ-ח"כ ה
 דיני נדרים 'ל ו
 מלחמת מדין א"ל 
  'א ב"במדבר ל. 3

ַאַחר ֵּתָאֵסף ֶאל , ְנקֹם ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים
  ךָ ַעֶּמי

  השוואה בין המפקדים בספר במדבר. 4
  המפקד במדבר סיני  

  בשנה השנייה 
 )ב-במדבר א(

המפקד בערבות 
  מואב

בשנה הארבעים
 )במדבר כו(

דרך 
 המפקד

ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפחָֹתם 

ְּבִמְסַּפר ְלֵבית ֲאבָֹתם 
 :ֵׁשמֹות ָּכל ָזָכר ְלֻגְלְּגלָֹתם

ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה 
ָּכל יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל 
 ִּתְפְקדּו אָֹתם ְלִצְבאָֹתם

ְוִאְּתֶכם : ַאָּתה ְוַאֲהרֹן
ִיְהיּו ִאיׁש ִאיׁש ַלַּמֶּטה 
ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית ֲאבָֹתיו 

 :הּוא

ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל 
ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ה ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשנָ 
ְלֵבית ָוַמְעָלה 

 ָּכל יֵֹצא ֲאבָֹתם
: ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל

ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה 
ַּכֲאֶׁשר ָוָמְעָלה 

ֶאת מֶֹׁשה ' ִצָּוה ה
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַהּיְֹצִאים ֵמֶאֶרץ 

 :ִמְצָרִים
מדוע 
יצאו 

הלויים 
מן 

 ?הכלל

ַאְך ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי לֹא 
ִתְפקֹד ְוֶאת רֹאָׁשם לֹא 

: א ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלִתָּׂש 
ְוַאָּתה ַהְפֵקד ֶאת ַהְלִוִּים 
ַעל ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ְוַעל ָּכל 
ֵּכָליו ְוַעל ָּכל ֲאֶׁשר לֹו 
ֵהָּמה ִיְׂשאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן 
ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֵהם 
ְיָׁשְרֻתהּו ְוָסִביב ַלִּמְׁשָּכן 

 :ַיֲחנּו

ַוִּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם 
ָׁשה ְוֶעְׂשִרים ְׁשלֹ

ֶאֶלף ָּכל ָזָכר ִמֶּבן 
חֶֹדׁש ָוָמְעָלה ִּכי 
לֹא ָהְתָּפְקדּו 
ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִּכי לֹא ִנַּתן ָלֶהם 
ַנֲחָלה ְּבתֹוְך ְּבֵני 

 :ִיְׂשָרֵאל

יישום 
 המפקד

ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת 
ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני 

ָסִביב ְלאֶֹהל ִיְׂשָרֵאל ִמֶּנֶגד 
 :מֹוֵעד ַיֲחנּו

לאלה תחלק 
הארץ בנחלה 
למספר שמות 
לרב תרבה נחלתו 
ולמעט תמעיט 

 ...את נחלתו
  
  'במדבר ב. 5
ִאיׁש ַעל ) ב:(ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר) א(

ב ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּנֶגד ָסִבי
ְוַהחִֹנים ֵקְדָמה ִמְזָרָחה ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ) ג:(ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַיֲחנּו

) ד:( ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ְיהּוָדה ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדבְלִצְבאָֹתםְיהּוָדה 
) ה:( ּוְפֻקֵדיֶהם ַאְרָּבָעה ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹותּוְצָבאֹו

ָכר ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ִיָּׂשׂשָכר ְנַתְנֵאל ֶּבן ְוַהחִֹנים ָעָליו ַמֵּטה ִיָּׂשׂש
 ּוְפֻקָדיו ַאְרָּבָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ּוְצָבאֹו) ו:(צּוָער

) ח:(ַמֵּטה ְזבּוֻלן ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶּבן ֵחלֹן) ז:(ֵמאֹות
  :ע ֵמאֹות ּוְפֻקָדיו ִׁשְבָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרּבַ ּוְצָבאֹו

ָּכל ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ְיהּוָדה ְמַאת ֶאֶלף ּוְׁשמִֹנים ֶאֶלף ) ט(
   ...ִראׁשָֹנה ִיָּסעּוְלִצְבאָֹתם ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ְוַאְרַּבע ֵמאֹות 

  'במדבר א. 6
ָהֵעָדה ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם } \ְקרּוֵאי{\ֵאֶּלה ְקרּיֵאי ) טז(

ַוִּיַּקח מֶׁשה ְוַאֲהרֹן ֵאת ) יז:(ָרֵאל ֵהםָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂש 
  :ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְּבֵׁשמֹות

ְוֵאת ָּכל ָהֵעָדה ִהְקִהילּו ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ַוִּיְתַיְלדּו ַעל ) יח(
 ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹותִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם 

  :ְלֻגְלְּגלָֹתםה ָוַמְעלָ 
  ו"במדבר כ. 7
ֶבַלע ִמְׁשַּפַחת ַהַּבְלִעי ְלַאְׁשֵּבל לְ  - ְלִמְׁשְּפחָֹתםְּבֵני ִבְנָיִמן ) לח(

) לט:(ִמְׁשַּפַחת ָהַאְׁשֵּבִלי ַלֲאִחיָרם ִמְׁשַּפַחת ָהֲאִחיָרִמי
) מ:(ִלְׁשפּוָפם ִמְׁשַּפַחת ַהּׁשּוָפִמי ְלחּוָפם ִמְׁשַּפַחת ַהחּוָפִמי

ְׁשַּפַחת ַוִּיְהיּו ְבֵני ֶבַלע ַאְרְּד ְוַנֲעָמן ִמְׁשַּפַחת ָהַאְרִּדי ְלַנֲעָמן ִמ 
  :ַהַּנֲעִמי
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 ּוְפֻקֵדיֶהם ֲחִמָּׁשה ְלִמְׁשְּפחָֹתםֵאֶּלה ְבֵני ִבְנָיִמן ) מא(
  :ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות

  'עבודת ה" צבאות"הלוויים שייכים ל. 8
ָנׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ְקָהת ִמּתֹוְך ְּבֵני ֵלִוי ) ב( :'במדבר ד

ִמֶּבן ְׁשלִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ) ג:(םְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹת 
  : ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבאֶֹהל מֹוֵעדָּכל ָּבא ַלָּצָבאֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה 

  
  'במדבר א. 9
ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְוָחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) נב(

  :ְלִצְבאָֹתם
  

  'א ד"במדבר רבה כ. 10
ִמיָּכן . 'כי צוררים הם לכם ')?למה( –' יניםצרור את המד'

    .בא להרגך השכם להרגו: אמרו חכמים

  'א ג"במדבר ל. 11
ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם ֲאָנִׁשים : ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ֵלאמֹר

    .ְּבִמְדָין' ִנְקַמת הְוִיְהיּו ַעל ִמְדָין ָלֵתת , ַלָּצָבא

  י"רש. 12
 ישראל כאילו עומד כנגד  שהעומד כנגד–'  'נקמת ה'

  .ה"הקב
  

  ב - א; א"לבמדבר . 13
נקם נקמת בני ישראל מאת : אל משה לאמר' וידבר ה"

  "תאסף אל עמיךאחר , המדינים
  

  ז  "במדבר כ. 14
ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ּוְרֵאה ) יב(

ְוָרִאיָתה אָֹתּה ) יג:(ֵאלֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני ִיְׂשרָ 
) יד:(ְוֶנֱאַסְפָּת ֶאל ַעֶּמיָך ַּגם ָאָּתה ַּכֲאֶׁשר ֶנֱאַסף ַאֲהרֹן ָאִחיךָ 

ַּכֲאֶׁשר ְמִריֶתם ִּפי ְּבִמְדַּבר ִצן ִּבְמִריַבת ָהֵעָדה ְלַהְקִּדיֵׁשִני 
  :ַבַּמִים ְלֵעיֵניֶהם ֵהם ֵמי ְמִריַבת ָקֵדׁש ִמְדַּבר ִצן

ִיְפקֹד ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ) טז:(ר מֶׁשה ֶאל ְיהָֹוה ֵלאמֹרַוְיַדּבֵ ) טו(
  :ָהרּוחֹת ְלָכל ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה

  
  'במדבר ל. 15

 ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶזה ֶאל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹותַוְיַדֵּבר מֶׁשה ) ב(
 ִהָּׁשַבע ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר ַליהָֹוה אֹו) ג:(ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה

ְׁשֻבָעה ֶלְאסֹר ִאָּסר ַעל ַנְפׁשֹו לֹא ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהּיֵֹצא ִמִּפיו 
  :ַיֲעֶׂשה

  
  כא-כ, ב"דברים י. 16

ְוָאַמְרָּת , לֶֹהיָך ֶאת ְּגֻבְלָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלְך - אֱ ' ִּכי ַיְרִחיב ה
 ְּבָכל ַאַּות ַנְפְׁשָך – ָּבָׂשר ִּכי ְתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ֶלֱאכֹל, אְֹכָלה ָבָׂשר
לֶֹהיָך -אֱ ' ִּכי ִיְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה. ּתֹאַכל ָּבָׂשר

ְלָך ' ֲאֶׁשר ָנַתן ה ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנךָ , ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם
  .ְוָאַכְלָּת ִּבְׁשָעֶריָך ְּבכֹל ַאַּות ַנְפֶׁשךָ , ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתךָ 

 

  יח, ז"דברים ט. 17
לֶֹהיָך נֵֹתן -אֱ ' ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ה

    ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט ֶצֶדק, ְלָך ִלְׁשָבֶטיךָ 
   

  כב, ה"בראשית ל. 18
ֶאת ַוֵּיֶלְך ְראּוֵבן ַוִּיְׁשַּכב , ַוְיִהי ִּבְׁשּכֹן ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ ַהִהוא

  ַוִּיְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל; ִּבְלָהה ִּפיֶלֶגׁש ָאִביו

  .ַוִּיְהיּו ְבֵני ַיֲעקֹב ְׁשֵנים ָעָׂשר

  תרגום ירושלמי  . 19
 ...והוה כד שרא ישראל בארעא ההוא ואזל ראובן ובלבל

ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא הלך ראובן ובלבל : תרגום
ד מצעי שהיו מסודרים כנג, את מצעי בלהה פילגש אביו

וכששמע ישראל . ונחשב לו כאילו שימש עמה, לאה אמו
שמא יצא ממני בן פסול כמו שיצא , וי: הצטער ואמר

השיבה רוח הקודש . ישמעאל מאברהם ועשו מאבא
, שכולם צדיקים ואין בהם פסול, אל תירא: ואמרה לו

  .שמאחר שנולד בנימין היו בני יעקב שנים עשר

  ד"ה י"במדבר כ. 20
  ".  ֵבית ָאב ַלִּׁשְמעִֹניְנִׂשיא"
  

  פסיקתא דרב כהנא נספחים פרשה א. 21
ולמה לא בירך לשבטו של , א שבטים בירך משה"י

לפי שהיה בלבו עליו על אותו מעשה שעשה ? שמעון
ְוִהֵּנה ... ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּטים, 'הרי הוא אומר. בשיטים

ַוַּיְקֵרב ֶאל ֶאָחיו ֶאת , ָּבא[ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ] זמרי[=ִאיׁש 
  . בשביל כך לא בירכו, )ו, א, ה"במדבר כ(' וגו' ]ַהִּמְדָיִנית

  

  א"ברכות נח ע. 22
חיל גדול של שישים : י"רש[הרואה אוכלוסי ישראל 

  .ברוך חכם הרזים: אומר] ריבוא

  

  ן כרך א"כתבי הרמב, "תמימה' תורת ה"דרשת . 23
רצופים אלא בשישים ל כי לא נבראו בשינוי פ"וקבלת רז

ולכן ניתנה תורה , והמניין הזה כולל כל הדעות, ריבוא
לא היה כדאי לקבל את התורה אלא : ואמרו; במניין הזה

ולפי שהבורא יתברך . כדי שתהא מתקבלת בכל הדעות
מברכין , יודע דעתן של בריות ויצרי מחשבות הכול

   .'חכם הרזים'באוכלוסא 
  

 


