
 

www.mifgash-haparasha.co.il 

1

  
  ב' התשעתמוז                                        ד "בס

  
  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

   המפקד בערבות מואב
 )תמיר גרנותשל הרב  פ שעור"ע( פנחסלפרשת 

 
  :ד- א, ו"במדבר כ( .1

ן ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ּבֶ ' ַוּיֹאֶמר ה, ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהַּמֵּגָפה
ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן ֶעְׂשִרים : ַהּכֵֹהן ֵלאמֹר

ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה : ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְלֵבית ֲאבָֹתם ָּכל יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל
ִמֶּבן : ְוֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן אָֹתם ְּבַעְרבֹת מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו ֵלאמֹר

ֶאת מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ' ִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה הֶעְׂש 
    .ַהּיְֹצִאים ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

  : סה-סד, ו"במדבר כ. 2
ּוְבֵאֶּלה לֹא ָהָיה ִאיׁש ִמְּפקּוֵדי מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר ָּפְקדּו 

ָלֶהם מֹות ָיֻמתּו ' ָאַמר הִּכי : ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְדַּבר ִסיָני
ַּבִּמְדָּבר ְולֹא נֹוַתר ֵמֶהם ִאיׁש ִּכי ִאם ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן 

     ..נּון

  

    ההבדל המהותי בין שני המפקדים. 3
  המפקד במדבר סיני   

  בשנה השנייה 
  )ב-במדבר א(

המפקד בערבות 
  מואב

בשנה הארבעים
  )במדבר כו(

אּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְׂש   דרך המפקד
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית 

ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ֲאבָֹתם 
: ָּכל ָזָכר ְלֻגְלְּגלָֹתם

ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה 
ָּכל יֵֹצא ָצָבא ָוַמְעָלה 

ְּבִיְׂשָרֵאל ִּתְפְקדּו אָֹתם 
 ַאָּתה ְלִצְבאָֹתם

ְוִאְּתֶכם ִיְהיּו : ְוַאֲהרֹן
ׁש ִאיׁש ַלַּמֶּטה ִאיׁש ִאי

רֹאׁש ְלֵבית ֲאבָֹתיו 
  :הּוא

ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל 
ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה 
ָוַמְעָלה ְלֵבית 
ֲאבָֹתם ָּכל יֵֹצא 

ִמֶּבן : ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל
ֶעְׂשִרים ָׁשָנה 

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ָוָמְעָלה 
ֶאת מֶֹׁשה ּוְבֵני ' ה

ָרֵאל ַהּיְֹצִאים ִיְׂש 
  :ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

מדוע יצאו 
הלויים מן 

  ?הכלל

ַאְך ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי לֹא 
ִתְפקֹד ְוֶאת רֹאָׁשם לֹא 
ִתָּׂשא ְּבתֹוְך ְּבֵני 

ְוַאָּתה ַהְפֵקד : ִיְׂשָרֵאל
ֶאת ַהְלִוִּים ַעל ִמְׁשַּכן 
ָהֵעֻדת ְוַעל ָּכל ֵּכָליו 

ַוִּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם 
ְׁשלָֹׁשה ְוֶעְׂשִרים 
ֶאֶלף ָּכל ָזָכר ִמֶּבן 
חֶֹדׁש ָוָמְעָלה ִּכי לֹא 
ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוְך ְּבֵני 

ִּכי לֹא ִנַּתן ִיְׂשָרֵאל 

ְוַעל ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ֵהָּמה 
ִיְׂשאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת 
ָּכל ֵּכָליו ְוֵהם ְיָׁשְרֻתהּו 

  :ְוָסִביב ַלִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו

ה ְּבתֹוְך ָלֶהם ַנֲחלָ 
  :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת   יישום המפקד
ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ִמֶּנֶגד ָסִביב 

  :ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַיֲחנּו

לאלה תחלק 
הארץ בנחלה 
למספר שמות לרב 
תרבה נחלתו 
ולמעט תמעיט את 

  ...נחלתו
  
  :פירוט משפחות בני בנימין. 4
 ְלֶבַלע ִמְׁשַּפַחת ַהַּבְלִעי ְלַאְׁשֵּבל ִמְׁשַּפַחת -ֵני ִבְנָיִמן ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְּב 

ִלְׁשפּוָפם ִמְׁשַּפַחת : ָהַאְׁשֵּבִלי ַלֲאִחיָרם ִמְׁשַּפַחת ָהֲאִחיָרִמי
ַוִּיְהיּו ְבֵני ֶבַלע ַאְרְּד ְוַנֲעָמן : ַהּׁשּוָפִמי ְלחּוָפם ִמְׁשַּפַחת ַהחּוָפִמי

  .ַחת ָהַאְרִּדי ְלַנֲעָמן ִמְׁשַּפַחת ַהַּנֲעִמיִמְׁשּפַ 

  

  ד" שמואל ב כ–מפקד דוד . 5
ָּדִוד ָּבֶהם ֵלאמֹר ֵלְך - ַלֲחרֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ַוָּיֶסת ֶאת'ה-  ַוּיֶֹסף ַאףא

-יֹוָאב ַׂשר- ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאלב  .ְיהּוָדה- ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת- ְמֵנה ֶאת
ְּבֵאר ֶׁשַבע -ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִמָּדן ְוַעד-ָנא ְּבָכל-ִאּתֹו ׁשּוט-ל ֲאֶׁשרַהַחיִ 

-  ַוּיֹאֶמר יֹוָאב ֶאלג .ָהָעם ְוָיַדְעִּתי ֵאת ִמְסַּפר ָהָעם-ּוִפְקדּו ֶאת
ָהָעם ָּכֵהם ְוָכֵהם ֵמָאה ְפָעִמים ְוֵעיֵני -יָך ֶאלֶק  ֱאלֹ'הַהֶּמֶלְך ְויֹוֵסף 

 ַוֶּיֱחַזק ד  .רֹאֹות ַואדִֹני ַהֶּמֶלְך ָלָּמה ָחֵפץ ַּבָּדָבר ַהֶּזהַהֶּמֶלְך -ֲאדִֹני
יֹוָאב ְוַעל ָׂשֵרי ֶהָחִיל ַוֵּיֵצא יֹוָאב ְוָׂשֵרי ַהַחִיל ִלְפֵני -ַהֶּמֶלְך ֶאל-ְּדַבר

   .ִיְׂשָרֵאל-ָהָעם ֶאת-ַהֶּמֶלְך ִלְפקֹד ֶאת
ָעה ֳחָדִׁשים ְוֶעְׂשִרים יֹום ָהָאֶרץ ַוָּיבֹאּו ִמְקֵצה ִתְׁש - ַוָּיֻׁשטּו ְּבָכל

ַהֶּמֶלְך ַוְּתִהי -ָהָעם ֶאל-ִמְסַּפר ִמְפַקד- ַוִּיֵּתן יֹוָאב ֶאתט  .ְירּוָׁשָלִם
ַחִיל ׁשֵֹלף ֶחֶרב ְוִאיׁש ְיהּוָדה - ִיְׂשָרֵאל ְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש

-ן ָסַפר ֶאתכֵ -ָּדִוד אֹתֹו ַאֲחֵרי-  ַוַּיְך ֵלבי  .ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש- ֲחֵמׁש
 ה ָחָטאִתי ְמאֹד ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְוַעָּתה ה-  ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ָהָעם

 ַוָּיָקם ָּדִוד יא  .ֹן ַעְבְּדָך ִּכי ִנְסַּכְלִּתי ְמאֹד ֲעו- ָנא ֶאת-ַהֲעֶבר

 ָהלֹוְך יב  .ָּגד ַהָּנִביא חֵֹזה ָדִוד ֵלאמֹר- ָהָיה ֶאל'ה-ּוְדַבר  ַּבּבֶֹקר
ְלָך - ְּבַחר  ָׁשלֹׁש ָאנִֹכי נֹוֵטל ָעֶליךָ 'הָּדִוד ּכֹה ָאַמר -ֶאלְוִדַּבְרָּת 

לֹו ַוּיֹאֶמר לֹו -ָּדִוד ַוַּיֶּגד-ָגד ֶאל-  ַוָּיבֹאיג  .ָּלְך -ֵמֶהם ְוֶאֱעֶׂשה-ַאַחת
ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים ֻנְסָך - ֲהָתבֹוא ְלָך ֶׁשַבע ָׁשִנים ָרָעב ְּבַאְרֶצָך ִאם
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ֱהיֹות ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ֶּדֶבר ְּבַאְרֶצָך -רְֹדֶפָך ְוִאםָצֶריָך ְוהּוא - ִלְפֵני
-ָּגד ַצר- ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאליד  .ָאִׁשיב ׁשְֹלִחי ָּדָבר-ַעָּתה ַּדע ּוְרֵאה ָמה

  .ֶאּפָֹלה-ָאָדם ַאל- ַרִּבים ַרֲחָמו ּוְבַיד-ִּכי' ה-ָּנא ְבַיד-ִלי ְמאֹד ִנְּפָלה
ָהָעם -ֵעת מֹוֵעד ַוָּיָמת ִמן-ָרֵאל ֵמַהּבֶֹקר ְוַעד ֶּדֶבר ְּבִיְׂש 'ה ַוִּיֵּתן יטו

 ַוִּיְׁשַלח ָידֹו ַהַּמְלָאְך טז  .ְּבֵאר ֶׁשַבע ִׁשְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש-ִמָּדן ְוַעד
ָהָרָעה ַוּיֹאֶמר ַלַּמְלָאְך ַהַּמְׁשִחית -ֶאל' הְירּוָׁשַלִם ְלַׁשֲחָתּה ַוִּיָּנֶחם 

ּגֶֹרן האורנה -ָהָיה ִעם' הַמְלַאְך ָּבָעם ַרב ַעָּתה ֶהֶרף ָיֶדָך ּו
ַהַּמְלָאְך ַהַּמֶּכה ָבָעם -ִּבְראֹתֹו ֶאת' ה- ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאליז .ַהְיֻבִסי

  ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאנִֹכי ָחָטאִתי ְוָאנִֹכי ֶהֱעֵויִתי ְוֵאֶּלה ַהּצֹאן ֶמה ָעׂשּו

   .ְּתִהי ָנא ָיְדָך ִּבי ּוְבֵבית ָאִבי
  
   ):ב"י' שמות ל(תשא -כי בפרשתי "רש. 6
ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם ' ונתנו איש כופר נפשו לה"

 שהמנין שולט בו עין הרע ודבר בא עליהם כמו – בפקוד אותם
  " שמצינו בימי דוד

  
  : 'ז ז"טשמואל א . 7
כי לא , אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו כי מאיסתיהו"

  ". יראה ללבב' והאדם יראה לעיניים אשר יראה האדם כי ה
  
  :ה"ז מ"שמואל א י. 8
  " אלוקי מערכות ישראל אשר חרפת' בא אליך בשם ה ואני"
  

 


