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תמוז התשס"ח

בס"ד

ֵפה"
אַח ֵרי ַה ַמּגּ ָ
"וַיְ ִהי ֲ
לפרשת פנחס )ע"פ שיעורו של הרב יאיר קאהן(
 .1במדבר כ"ה – כ"ו
משׁה ֵלּאמֹר):יז( ָצרוֹר ֶאת
פרק כ"ה) :טז( וַיְ ַד ֵבּר יְ הֹוָה ֶאל ֶ
ֲרים ֵהם ָל ֶכם
אוֹתם):יח( ִכּי צֹר ִ
ָ
יתם
ַה ִמּ ְדיָנִ ים וְ ִה ִכּ ֶ
יהם ֲא ֶשׁר נִ ְכּלוּ ָל ֶכם ַעל ְדּ ַבר ְפּעוֹר וְ ַעל ְדּ ַבר ָכּ ְז ִבּי ַבת
ְבּנִ ְכ ֵל ֶ
ֵפה ַעל ְדּ ַבר ְפּעוֹר:
נְ ִשׂיא ִמ ְדיָן ֲאח ָֹתם ַה ֻמּ ָכּה ְביוֹם ַה ַמּגּ ָ
ֵפה
אַח ֵרי ַה ַמּגּ ָ
פרק כ"ו) :א( וַיְ ִהי ֲ
אַהרֹן ַהכֹּ ֵהן ֵלאמֹר:
משׁה וְ ֶאל ֶא ְל ָעזָר ֶבּן ֲ
ֹאמר יְ הֹוָה ֶאל ֶ
ַויּ ֶ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה
)ב( ְשׂאוּ ֶאת רֹאשׁ ָכּל ע ַ
משׁה
ָמ ְע ָלה ְל ֵבית ֲאב ָֹתם ָכּל י ֵֹצא ָצ ָבא ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל):ג( וַיְ ַד ֵבּר ֶ
וַ
ַר ֵדּן יְ ֵרחוֹ ֵלאמֹר):ד(
וְ ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן א ָֹתם ְבּ ַע ְרבֹת מוֹאָב ַעל י ְ
וּבנֵי
משׁה ְ
ָמ ְע ָלה ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הֹוָה ֶאת ֶ
ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהיּ ְֹצ ִאים ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
 .2סיכום תוכן הפרקים כ"ה-ל"א
תוכן
פרק
חטא בנות מדין וציווי ה' להכות את
כ"ה
המדינים
מפקד האנשים העתידים להיכנס לארץ
א כ"ו
ב כ"ז; א-יא סיפורן של בנות צלפחד
ג כ"ז; יב-יד יומו האחרון של משה רבנו
ד כ"ז;טו-כג העברת המנהיגות ממשה ליהושע
ה כ"ח-כ"ט פרשיות הקרבנות-תמידים ומוספים
דיני נדרים
ו ל'
מלחמת מדין
ל"א
 .3במדבר ל"א ב'
אָסף ֶאל
אַחר ֵתּ ֵ
נְ קֹם נִ ְק ַמת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֵאת ַה ִמּ ְדיָנִ יםַ ,
ַע ֶמּי ָך
 .4השוואה בין המפקדים בספר במדבר
בערבות
המפקד במדבר סיני המפקד
השנייה מואב
בשנה
הארבעים
בשנה
)במדבר א-ב(
)במדבר כו(
ֲדת ְשׂאוּ ֶאת רֹאשׁ ָכּל
ְשׂאוּ ֶאת רֹאשׁ ָכּל ע ַ
דרך
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ע ַ
המפקד
ְל ֵבית ֲאב ָֹתם ְבּ ִמ ְס ַפּר ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁ ָנה
ְל ֵבית
ָמ ְע ָלה
ֻל ְגּל ָֹתם :ו ַ
ָכר ְלג ְ
ֵשׁמוֹת ָכּל ז ָ
ָמ ְע ָלה ֲאב ָֹתם ָכּל י ֵֹצא
ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָכּל י ֵֹצא ָצ ָבא ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ָצ ָבא
ִתּ ְפ ְקדוּ א ָֹתם ְל ִצ ְבא ָֹתם ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה
ַכּ ֲא ֶשׁר
ָמ ְע ָלה
אַהרֹן :ו ְִא ְתּ ֶכם ו ָ
אַתּה וְ ֲ
ָ
ֹשׁה
ִי ְהיוּ ִאישׁ ִאישׁ ַל ַמּ ֶטּה ִצוָּה ה' ֶאת מ ֶ
ִי ְשׂ ָר ֵאל
וּבנֵי
ִאישׁ רֹאשׁ ְל ֵבית ֲאב ָֹתיו ְ
ַהיּ ְֹצ ִאים ֵמ ֶא ֶרץ
הוּא:

מדוע
יצאו
הלויים
מן
הכלל?

יישום
המפקד

אַך ֶאת ַמ ֵטּה ֵלוִ י לֹא
ְ
ֹאשׁם לֹא
ִת ְפקֹד וְ ֶאת ר ָ
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ִת ָשּׂא ְבּ ְ
ְאַתּה ַה ְפ ֵקד ֶאת ַה ְלו ִִיּם
ו ָ
ַעל ִמ ְשׁ ַכּן ָה ֵעדֻת ְו ַעל ָכּל
ֵכּ ָליו ְו ַעל ָכּל ֲא ֶשׁר לוֹ
ֵה ָמּה ִי ְשׂאוּ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן
ְהם
ְאת ָכּל ֵכּ ָליו ו ֵ
וֶ
ְי ָשׁ ְר ֻתהוּ ְו ָס ִביב ַל ִמּ ְשׁ ָכּן
ַחנוּ:
יֲ
ִאישׁ ַעל ִדּ ְגלוֹ ְבאֹתֹת
ַחנוּ ְבּנֵי
ְל ֵבית ֲאב ָֹתם י ֲ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ֶנּגֶד ָס ִביב ְלא ֶֹהל
ַחנוּ:
מוֹעד י ֲ
ֵ

ִמ ְצ ָר ִים:
יהם
ְפ ֻק ֵד ֶ
וַיִּ ְהיוּ
ְשׁלֹ ָשׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים
ָכר ִמ ֶבּן
ֶא ֶלף ָכּל ז ָ
ָמ ְע ָלה ִכּי
ח ֶֹדשׁ ו ָ
ָה ְת ָפּ ְקדוּ
לֹא
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְבּ ְ
ִכּי לֹא ִנ ַתּן ָל ֶהם
תוֹך ְבּנֵי
ַח ָלה ְבּ ְ
נֲ
ִי ְשׂ ָר ֵאל:
תחלק
לאלה
בנחלה
הארץ
למספר שמות
לרב תרבה נחלתו
ולמעט תמעיט
את נחלתו...

 .5במדבר ב'
אַהרֹן ֵלאמֹר):ב( ִאישׁ ַעל
משׁה וְ ֶאל ֲ
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ הֹוָה ֶאל ֶ
ַחנוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ֶנּגֶד ָס ִביב
ִדּ ְגלוֹ ְבאֹתֹת ְל ֵבית ֲאב ָֹתם י ֲ
ַחנוּ):ג( וְ ַהחֹנִ ים ֵק ְד ָמה ִמ ְז ָר ָחה ֶדּגֶל ַמ ֲחנֵה
מוֹעד י ֲ
ְלא ֶֹהל ֵ
ָדב):ד(
ַחשׁוֹן ֶבּן ַע ִמּינ ָ
הוּדה נ ְ
ָשׂיא ִל ְבנֵי יְ ָ
הוּדה ְל ִצ ְבא ָֹתם וְ נ ִ
יְ ָ
אַר ָבּ ָעה וְ ִשׁ ְב ִעים ֶא ֶלף וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת):ה(
יהם ְ
וּפ ֻק ֵד ֶ
וּצ ָבאוֹ ְ
ְ
שׂכר נְ ַתנְ ֵאל ֶבּן
ָשׂיא ִל ְבנֵי יִ ָשּׂ ָ
וְ ַהחֹנִ ים ָע ָליו ַמ ֵטּה יִ ָשּׂשׂ ָכר וְ נ ִ
אַר ַבּע
ַח ִמ ִשּׁים ֶא ֶלף וְ ְ
אַר ָבּ ָעה ו ֲ
וּפ ֻק ָדיו ְ
וּצ ָבאוֹ ְ
צוּער):ו( ְ
ָ
ָשׂיא ִל ְבנֵי ְזבוּלֻן ֱא ִליאָב ֶבּן ֵחלֹן):ח(
ֵמאוֹת):ז( ַמ ֵטּה ְזבוּלֻן וְ נ ִ
אַר ַבּע ֵמאוֹת:
ַח ִמ ִשּׁים ֶא ֶלף וְ ְ
וּפ ֻק ָדיו ִשׁ ְב ָעה ו ֲ
וּצ ָבאוֹ ְ
ְ
וּשׁמֹנִ ים ֶא ֶלף
הוּדה ְמאַת ֶא ֶלף ְ
)ט( ָכּל ַה ְפּ ֻק ִדים ְל ַמ ֲחנֵה יְ ָ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ְל ִצ ְבא ָֹתם ִראשֹׁנָה יִ ָסּעוּ...
וְ ֵשׁ ֶשׁת ֲא ָל ִפים וְ ְ
 .6במדבר א'
בוֹתם
יאי ַמטּוֹת ֲא ָ
רוּאי\{ ָה ֵע ָדה נְ ִשׂ ֵ
ריּאי \} ְק ֵ
)טז( ֵא ֶלּה ְק ֵ
אַהרֹן ֵאת
משׁה וְ ֲ
אַל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהם):יז( וַיִּ ַקּח ֶ
אשׁי ְ
ָר ֵ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר נִ ְקּבוּ ְבּ ֵשׁמוֹת:
ָה ֲאנ ִ
ַלדוּ ַעל
)יח( וְ ֵאת ָכּל ָה ֵע ָדה ִה ְק ִהילוּ ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י וַיִּ ְתי ְ
ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם ְבּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁמוֹת ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה
ֻל ְגּל ָֹתם:
ָמ ְע ָלה ְלג ְ
וַ
 .7במדבר כ"ו
אַשׁ ֵבּל
ָמן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְ -ל ֶב ַלע ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ַבּ ְל ִעי ְל ְ
)לח( ְבּנֵי ִבנְ י ִ
יר ִמי):לט(
ירם ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ָה ֲא ִח ָ
אַשׁ ֵבּ ִלי ַל ֲא ִח ָ
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ָה ְ
חוּפ ִמי):מ(
חוּפם ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ָ
שּׁוּפ ִמי ְל ָ
פוּפם ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ָ
ִל ְשׁ ָ
ֲמן ִמ ְשׁ ַפּ ַחת
אַר ִדּי ְל ַנע ָ
ֲמן ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ָה ְ
אַר ְדּ וְ ַנע ָ
וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי ֶב ַלע ְ
ֲמי:
ַה ַנּע ִ
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יהם ֲח ִמ ָשּׁה
וּפ ֻק ֵד ֶ
ָמן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְ
)מא( ֵא ֶלּה ְבנֵי ִבנְ י ִ
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת:
וְ ְ
 .8הלוויים שייכים ל"צבאות" עבודת ה'
תּוֹך ְבּנֵי ֵלוִ י
במדבר ד') :ב( נָשׂא ֶאת רֹאשׁ ְבּנֵי ְק ָהת ִמ ְ
ָמ ְע ָלה וְ ַעד
לשׁים ָשׁנָה ו ַ
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם):ג( ִמ ֶבּן ְשׁ ִ
מוֹעד:
אכה ְבּא ֶֹהל ֵ
ֶבּן ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ָכּל ָבּא ַל ָצּ ָבא ַלעֲשׂוֹת ְמ ָל ָ
 .9במדבר א'
)נב( וְ ָחנוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ ַעל ַמ ֲחנֵהוּ וְ ִאישׁ ַעל ִדּ ְגלוֹ
ְל ִצ ְבא ָֹתם:
 .10במדבר רבה כ"א ד'
יכּן
'צרור את המדינים' – )למה?( 'כי צוררים הם לכם'ִ .מ ָ
אמרו חכמים :בא להרגך השכם להרגו.
 .11במדבר ל"א ג'
ָשׁים
וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ָה ָעם ֵלאמֹרֵ :ה ָח ְלצוּ ֵמ ִא ְתּ ֶכם ֲאנ ִ
ַל ָצּ ָבא ,וְ יִ ְהיוּ ַעל ִמ ְדיָן ָל ֵתת נִ ְק ַמת ה' ְבּ ִמ ְדיָן.
 .12רש"י
'נקמת ה' ' – שהעומד כנגד ישראל כאילו עומד כנגד
הקב"ה.
 .13במדבר ל"א; א-ב
"וידבר ה' אל משה לאמר :נקם נקמת בני ישראל מאת
המדינים ,אחר תאסף אל עמיך"
 .14במדבר כ"ז
וּר ֵאה
ֲב ִרים ַהזֶּה ְ
ֲלה ֶאל ַהר ָהע ָ
משׁה ע ֵ
ֹאמר יְ הֹוָה ֶאל ֶ
)יב( ַויּ ֶ
יתה א ָֹתהּ
ָת ִתּי ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל):יג( וְ ָר ִא ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
ֶאת ָה ֶ
יך):יד(
אָח ָ
אַהרֹן ִ
ֶא ַסף ֲ
אָתּה ַכּ ֲא ֶשׁר נ ֱ
יך גַּם ָ
ֶא ַס ְפ ָתּ ֶאל ַע ֶמּ ָ
וְ נ ֱ
ישׁנִ י
יבת ָה ֵע ָדה ְל ַה ְק ִדּ ֵ
יתם ִפּי ְבּ ִמ ְד ַבּר ִצן ִבּ ְמ ִר ַ
ַכּ ֲא ֶשׁר ְמ ִר ֶ
יבת ָק ֵדשׁ ִמ ְד ַבּר ִצן:
ֵיהם ֵהם ֵמי ְמ ִר ַ
ַב ַמּיִ ם ְל ֵעינ ֶ
משׁה ֶאל יְ הֹוָה ֵלאמֹר):טז( יִ ְפקֹד יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהי
)טו( וַיְ ַד ֵבּר ֶ
ָהרוּחֹת ְל ָכל ָבּ ָשׂר ִאישׁ ַעל ָה ֵע ָדה:
 .15במדבר ל'
אשׁי ַה ַמּטּוֹת ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר זֶה
משׁה ֶאל ָר ֵ
)ב( וַיְ ַד ֵבּר ֶ
ֶדר ַליהֹוָה אוֹ ִה ָשּׁ ַבע
ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הֹוָה):ג( ִאישׁ ִכּי יִ דֹּר נ ֶ
ַחל ְדּ ָברוֹ ְכּ ָכל ַהיּ ֵֹצא ִמ ִפּיו
ַפשׁוֹ לֹא י ֵ
ֻעה ֶל ְאסֹר ִא ָסּר ַעל נ ְ
ְשׁב ָ
ֲשׂה:
ַיע ֶ
 .16דברים י"ב ,כ-כא
אָמ ְר ָתּ
ֻל ָך ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ְך ,וְ ַ
יך ֶאת ְגּב ְ
ַר ִחיב ה' ֱא-ל ֶֹה ָ
ִכּי י ְ
ַפ ְשׁ ָך
ַפ ְשׁ ָך ֶל ֱאכֹל ָבּ ָשׂר – ְבּ ָכל אַוַּת נ ְ
א ְֹכ ָלה ָב ָשׂרִ ,כּי ְתאַוֶּה נ ְ
יך
ֹאכל ָבּ ָשׂרִ .כּי יִ ְר ַחק ִמ ְמּ ָך ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר ה' ֱא-ל ֶֹה ָ
תּ ַ
ָתן ה' ְל ָך
וּמצֹּאנְ ָך ֲא ֶשׁר נ ַ
ָב ְח ָתּ ִמ ְבּ ָק ְר ָך ִ
ָלשׂוּם ְשׁמוֹ ָשׁם ,וְ ז ַ
ַפ ֶשׁ ָך.
יך ְבּכֹל אַוַּת נ ְ
אָכ ְל ָתּ ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
ית ָך ,וְ ַ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ

 .17דברים ט"ז ,יח
יך נ ֵֹתן
יך ֲא ֶשׁר ה' ֱא-ל ֶֹה ָ
שׁ ְֹפ ִטים וְ שׁ ְֹט ִרים ִתּ ֶתּן ְל ָך ְבּ ָכל ְשׁ ָע ֶר ָ
יך ,וְ ָשׁ ְפטוּ ֶאת ָה ָעם ִמ ְשׁ ַפּט ֶצ ֶדק
ְל ָך ִל ְשׁ ָב ֶט ָ
 .18בראשית ל"ה ,כב
אוּבן וַיִּ ְשׁ ַכּב ֶאת
ֵל ְך ְר ֵ
אָרץ ַה ִהואַ ,ויּ ֶ
וַיְ ִהי ִבּ ְשׁכֹּן יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ֶ
אָביו; וַיִּ ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל
ילגֶשׁ ִ
ִבּ ְל ָהה ִפּ ֶ
וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי ַי ֲעקֹב ְשׁנֵים ָע ָשׂר.
 .19תרגום ירושלמי
והוה כד שרא ישראל בארעא ההוא ואזל ראובן ובלבל...
תרגום :ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא הלך ראובן ובלבל
את מצעי בלהה פילגש אביו ,שהיו מסודרים כנגד מצעי
לאה אמו ,ונחשב לו כאילו שימש עמה .וכששמע ישראל
הצטער ואמר :וי ,שמא יצא ממני בן פסול כמו שיצא
ישמעאל מאברהם ועשו מאבא .השיבה רוח הקודש
ואמרה לו :אל תירא ,שכולם צדיקים ואין בהם פסול,
שמאחר שנולד בנימין היו בני יעקב שנים עשר.
 .20במדבר כ"ה י"ד
"נְ ִשׂיא ֵבית אָב ַל ִשּׁ ְמעֹנִ י".
 .21פסיקתא דרב כהנא נספחים פרשה א
י"א שבטים בירך משה ,ולמה לא בירך לשבטו של
שמעון? לפי שהיה בלבו עליו על אותו מעשה שעשה
ֵשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִשּׁ ִטּים ...וְ ִהנֵּה
בשיטים .הרי הוא אומרַ ' ,ויּ ֶ
ַק ֵרב ֶאל ֶא ָחיו ֶאת
ִאישׁ ]=זמרי[ ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ] ָבּאַ ,ויּ ְ
ַה ִמּ ְדיָנִ ית[' וגו' )במדבר כ"ה ,א ,ו( ,בשביל כך לא בירכו.
 .22ברכות נח ע"א
הרואה אוכלוסי ישראל ]רש"י :חיל גדול של שישים
ריבוא[ אומר :ברוך חכם הרזים.
 .23דרשת "תורת ה' תמימה" ,כתבי הרמב"ן כרך א
וקבלת רז"ל כי לא נבראו בשינוי פרצופים אלא בשישים
ריבוא ,והמניין הזה כולל כל הדעות ,ולכן ניתנה תורה
במניין הזה; ואמרו :לא היה כדאי לקבל את התורה אלא
כדי שתהא מתקבלת בכל הדעות .ולפי שהבורא יתברך
יודע דעתן של בריות ויצרי מחשבות הכול ,מברכין
באוכלוסא 'חכם הרזים'.

