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 שליט"א הרב מרדכי אלון
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה - פנחס מבשר את בוא המשיח

בן  פנחסלמשה לגבי הפרשה פותחת באמירתו של הקב"ה 

 -הכהן  אלעזר

ן ס ב ֶּ יְנח ָ֨ ִּֽ ן פ   ר ב ֶּ ז ָ֜ ְלע  ת אֶּ ִׁ֤יב אֶּ ן ֵהש   ֵֹּהֵ֗ ן ַהכ  ֲהרֹֹּ֣ י ַאִּֽ ֵנִּֽ ל ב ְ ֙י ֵמַעֹ֣ ת   ֲחמ 

ל ֵאֵ֔ ר  ש ְ  1...י 

  -ומה שכר יינתן לו על זה? 

ת ֵ֥ן ֛לוֹּ אֶּ י נֹּתֵ ָ֨ ְננ  ר ה  ֵכֵ֖ן ֱאמֹֹּ֑ ם ל  לִּֽ ֵ֖י ש   ית  ר   2.ב ְ

מהי בדיוק ברית  -שאלה קטנה ופשוטה כבר כעת ונשאל 

שהכוונה השלום שזוכה לה פנחס כאן? אם תגידו באופן כללי 

שלום שמגלה בעולם שבט הכהונה, כפי שהיה אהרן סבו היא ל

הרי אין זה דבר המיוחד  - 3של פנחס 'אוהב שלום ורודף שלום'

 לפנחס!

 לאחד את ההפכים

ההילולא של רבנו חיים בן עטר  בתחילת השבוע ציינו את יום

, אשר 4זיע"א, בעל פירוש 'האור החיים' הקדוש על התורה

בדרך רמז, על אמירתם מפרש על פרשתנו דבר עמוק 

אליהו שקינא  5'פנחס הוא אליהו'.כי חז"ל  המפורסמת של

מה את העבודה הזרה על הר הכרמל, בדיוק אותה קנאה בח  

הפעור והזנות. גם אליהו, שקינא פנחס בפרשתנו את קנאת 

ים ַעל ָאבֹו֙ת ַעל ל בהמשיב ' ִ֖ ֵ֥ב ָבנ  ים ְול  ם ָבנ ִ֔ , שהוא 6'ֲאבֹוָתָ֑

ן המלא דווקא לעתיד כשיבוא השלום שאמור להתגלות באופ

נגיע אל המציאות אותה הוא מבשר. או אז הוא לא משיח, שם 

יאסור ולא יתיר, לא יטמא ולא יטהר, כלומר לא רק יתמודד עם 

אלא  -האסור  איסוריות הטכניות של טהרת הטמא או הבע

                                                           
 במדבר, כ"ה, י"ב. 1
 שם י"ד. 2
 אבות, א', י"ב. 3
 ( ירושלים, ה'תק"ג ט"ו בתמוז - מרוקו, ה'תנ"ו 1696) ,חיים בן ֲעַטר רבי 4

 ,פרשן התלמוד,אחרוניםבתקופת ה פרשני המקרא היה מגדולי   
 חבורת ארבעים ושלוש עם בגיל  לה לארץ ישראל. הלכה פוסקו מקובל   
  אל, השתקע לאחר תקופת נדודים בצפון ארץ ישר. תלמידים   
 נפטר כשנה לאחר בואו לירושלים, . ובה הקים את ישיבתו ירושליםב   
 .47בהיותו בן  ,(1743) תק"ג בקיץ  

יגלה איך המציאות כולה בעומק מתהפכת לשלום אחד גדול. 

 הוא זה אשר ישיב את כל ההפכים להיות אחד.

 קודם ביאת משיח יבוא אליהו

הרמב"ם אומר שאליהו הנביא יבוא לפני משיח בן דוד כדי 

  -להכשיר את הקרקע, ובלשונו 

 ...ל דברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיחייראה מפשוטן ש

שנאמר  ,יעמוד נביא לישראל ליישר ישראל ולהכין ליבם

 (ג"כ ,'מלאכי ג)' הנה אנוכי שולח לכם, את אליה הנביא'

ואינו בא לא לטמא הטהור, ולא לטהר הטמא, ולא לפסול 

אנשים שהם בחזקת כשרות, ולא להכשיר מי שהוחזקו 

והשיב לב אבות 'אלא לשום שלום בעולם, שנאמר  פסולין

שאומרים שקודם  ויש מן החכמים. (ד"כ ,'מלאכי ג)' על בנים

  7...ביאת המלך המשיח, יבוא אליהו
הדבר הוא עמוק  8'אור החיים' הק',-רים הללו של העל פי הדב

הרי במה הסתיימו ברכותיו של בלעם? בברכות הראשונות  -

ן ֶהן'-הוא עסק ב ְשכ ִ֔ ד י  אלאחר מכן הוא עבר אל ' ,9'ָע֙ם ְלָבָדָ֣  ל ֹֽ

ב ֲעק ִ֔ ֶו֙ן ְבַיֹֽ יט ָאָ֨ ֵ֥ ב  יָך  ַמה'-ו 10'ה  ֶתִ֖ ְשְכנ  ב מ  ֲעק ָ֑ יָך ַיֹֽ ָהֶלִ֖ בּו א ֹֽ לט ֵ֥ ֹֽ ְשָרא  , 11'י 

וכבר ראינו איך כל אחת מהברכות הללו מתייחסת אל אחד 

בברכות הללו אלא את נאומיו אבל בלעם לא סיים  ,12מהאבות

כמו  ,המשיך לברכה רביעית העוסקת באחרית הימים, שם

מדבר בלעם דברים ברורים על משיח בן  ,שמתאר הרמב"ם

  -דוד, וכך הוא אומר 

 .תשא דף ק"צ כרך ב', פרשת כי, וכן זוהר ו"פרקי דרבי אליעזר, פרק מ 5
 מלאכי ד', כ"ג. 6
 ד'.-רמב"ם הל' מלכים ומלחמות, י"ב ג' 7
 .י"ג, ד"ה 'וברך הרמז'ביאור אור החיים על התורה, במדבר, כ"ה,  8
 במדבר, כ"ג, ט' 9

 שם, כ"א. 10
 שם, כ"ד, ה'. 11
 ., תשע"זעל שישי ושביעי פרשת בלק עי' בשיעורי 'מה למעלה' 12

 תשע"ז פנחספרשת  

https://he.wikipedia.org/wiki/1696
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A0%22%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A0%22%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%22%D7%95_%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%22%D7%95_%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A7%22%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A7%22%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%22%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%22%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/1743
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t2403.htm#23
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t2403.htm#24
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א עַ  ו ָ֨ ְולֹֹּ֣ נ  ְראֶָּ֨ באֶּ וֹּ רֹ֑ א ק  ו  ְולֹֹּ֣ נ  ֵ֖ רֶּ ו  ה ֲאש  ם  ת  ֵ֔ ֵ֥ ב ְוק  ֲעקֵֹּ֗ י ַ ִּֽ ב מ  כ ָ֜ וֹּ ְך כ  ַרָ֨ ד  

ל ֵאֵ֔ ר  ש ְ י   ֙ט מ  בֶּ   13...ש ֵָ֨

  -ואומר על הזה הרמב"ם 

במשיח  אף בפרשת בלעם נאמר ושם ניבא בשני המשיחים

הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם ובמשיח 

 .מיד בני עשו האחרון שיעמוד מבניו שמושיע את ישראל

אשורנו ולא 'זה דוד;  -ה אראנו ולא עת'ושם הוא אומר 

זה דוד;  -' דרך כוכב מיעקב'זה המלך המשיח.  -' קרוב

 14...זה המלך המשיח - 'וקם שבט מישראל'

 מהפכה עולמית

ומה יהיה תפקידו של משיח בן דוד? הוא יגרום למהפכה 

  -העולמית הגדולה 

לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ובאותו הזמן, לא יהיה שם 

ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את ה' ... ותחרות

וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר כי .. בלבד.

 15'.מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים

אבל מי יוביל אותנו אל מציאות הזו? למציאות שבעומקה היא 

ך להילחם בין אליהו. כי כל עוד העולם צרי -השלום האמיתי? 

-הרע לטוב, לעסוק במלחמה שבין הכוחות צריך את פנחס

השלום, שהכל מתהפך בו  -אליהו שיביא את העולם אל יעודו 

לטובה, וגם מה שנראה רע מתהפך לטוב. זה תפקידו של 

ם ָהִ֔ שיביא את כל העולם כולו ' -משיח בן דוד  ָ֣ א ֻכָל֙ם ְבש  ְקר ֹ֤  'ל 

ד ם ֶאָחֹֽ ֹו ְשֶכֵ֥ ְהֶיֶ֧ה ה  ' 16',ְלׇעְבדִ֖ ֹום ַה֗הּוא י  ד 'ַביָ֣ ֹו ֶאָחֹֽ ד ּוְשמֵ֥  17'.ֶאָחִ֖

 במהרה יבוא אלינו

כמה מדהים שברמז אחרי שעוסקים בדוד, ממנים את אליהו 

 וא.שיר את הקרקע כדי שדוד יוכל לבשיכ

 איך אנחנו שרים ומתפללים על אליהו?

 18.במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד.... 

קח את בברית השלום, ומשיח בן דוד ייכבר שנזכה לראות 

 לה שלמה במהרה בימינו ממש.וכולנו לגא

 
 
 

  

                                                           
 במדבר כ"ד, י"ז. 13
 ד'.-רמב"ם, הל מלכים י"א, ג' 14
 שם, י"ב, ח'. 15

 צפניה ג', ט'. 16
 זכריה, י"ד, ט'. 17
 מתוך זמירות למוצאי השבת 18
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לסעודה שניה - מסע שורשים ומשא פירות

של פנחס היא הארוכה בקריאותיה פרשת קריאת 'שני' של 

 - מתחילת הספר והמבנה שלה נראה לנו מוכרהפרשה 

-רשימה ארוכה של שמות ומשפחות בני ישראל. כבר למדנו ש

כל , וכאן, אחרי 19'מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה'

אחרי התקלה והמגפה שבאה ו בשנות המדברהקורות אותם 

לידם בשיטים עם בנות מואב, וודאי יש מה למנות אותם, אך 

נדמה כי עיון קצר בפרשה 'המשעממת' הזו ישפוך לנו אור 

 חדש עליה ועל הרבה דברים נוספים רלוונטיים לחיינו.

 'ראש הפעור' או 'לבית אבותם'

לל את מה הייתה המגמה של בלעם ושל בלק בבואם לק

ישראל? אין זו שאלה תיאורטית שאנו שואלים אותה 'סתם' כך 

כעת, אלא זו שאלה תמידית, לדורות, ששואל הנביא בשם 

  -הקב"ה 

ר י ְזכ  ֙א ַמה ַעמ  ֵ֗ ה נ  ב ו מֶּ א ֵ֔ ְך מוֹּ לֶּ ֹ֣ ֙ק מֶּ ל  ץ ב   ַעֵ֗ ם  י   ֹ֣ ְלע  וֹּ ב   ֵ֥ה אֹּתֵ֖ נ  ע 

ן ן ב ֶּ ר מ  וֹּ עֹ֑ י֙ם ַעד ב ְ ט   ל ְלַמ   ַהש    ְלג  ֵ֔ ת הַהג   וֹּ ְדקֵ֥ ַעת צ  ֵ֖  20'.ַען ד ַ

ליצור תפיסה בעולם  -בעצם דבר אחד היה הם ביקשו מה ש

שתחלחל לכל שדרת עם ישראל, ולפיה לא יהיו יותר ייחוס 

יהודי 'לבית אבותם'. הם רצו להצליח לייצר עוד ועוד ילדים 

יהודיים שלא יודעים מיהו אביהם, ילדים שיתחנכו לפי תפיסת 

הרי הפעור הוא  -פעור הוא ביטוי מדהים 'ראש הפעור'. ראש ה

הגועל נפש הגדול ביותר והראש הוא הכי הפוך ממה שפוערים 

בפעור, אבל שיטתם של בלק ובלעם היא להיכנס ל'ראש' של 

שהראש יהיה למטה, הכי נמוך. אידיאולוגיה שלמה.  -ה'פעור' 

 תפיסת עולם פילוסופית שלמה.

, למשהו שבכל זאת לאיזו הצלחה -מה היינו מצפים מזה? 

יתרחש כתוצאה מ'השתדלותם' של השניים הללו, אבל הנה 

 -מה שמתרחש 

ל י כ   ֵנִּֽ ת ב ְ ית  ֲעַדֹ֣ ה ְלֵבֹ֣ ַמְֵ֖על  ה ו  ֛ נ  ים ש   ֵ֥ ר  ש ְ ן עֶּ ב ֶָּ֨ ל מ  ֵאֵ֗ ר  ש ְ י 

ֹ֑ם  21...ֲאבֹּת 
י...  ִּֽ א  ֻּ ל  ַ ַחת ַהפ  ֵ֖ פ ַ ש ְ ו א מ  י ְלַפל   ֲחנֹּכ ֵ֔ ַחת ַהִּֽ ֹ֣ פ ַ ש ְ ְך֙ מ   22ֲחנוֹּ

בדיוק מאין הוא בא ולאן הוא הולך. ומה עם  כל אחד יודע

 -ק? 'רות המתן', כמו שאומרים בצבא האידיאולוגים בלעם ובל

בלעם בן  - יופיעו שםהם תכף תתחיל המלחמה במדיינים, ו

תחת השם 'צור', אחד מחמשת מלכי מדין  -בעור וחברו בלק 

 וכמו אגג הם יבואו מעדנות להישסף בחרב ישראל.  -

 

                                                           
 במדבר, א', א'.רש"י,  19
 מיכה ו', ה'. 20
 במדבר, כ"ו, ב'. 21
 שם, ה'. 22

 יאולוגית לדורותמלחמה איד

אך לא רק בלעם ובלק הפיסיים מוגרו במלחמה הזו. זו מלחמה 

בתפיסת עולם שלמה, מלחמה בראש הפעור שפועל וממשיך 

 -לפעול לאורך כל הדורות 

ת ר אֶּ וֹּ רֵ֖ ת ִּֽם צ  ֵ֖ם אוֹּ יתֶּ כ   ים ְוה  ֹ֑ נ  ְדי  ם. ַהמ   כֵֶּ֔ ים ֵה֙ם ל  ֵ֥ ְרר  י צִֹּּֽ ֹ֣  23...כ  

, אלא בהווה 24החיים הק'זה לא כתוב בלשון עבר, אומר האור 

הם צוררים לנו כל הזמן, כל הדורות. רק כשמבינים  -מתמשך 

שהמאבק הזה הוא תמידי, שהפעור מנסה להתנגד לקדושה 

כל יום, ושנצח ישראל מנצח את הפעור בכל יום ויום, אפשר 

לשים לב לדברים המיוחדים בסיפור, וננסה לגעת בשלשה  

 מהם בלבד;

 בני קרח לא מתו

יש דגש הזה נשים לב כי במהלך המפקד  -הראשון  הדבר

? הרי לכאן מיוחד על בני קרח, על דתן ואבירם. מדוע זה חשוב

רגלים וכיו"ב, אינן פרשיות אחרות שהתרחשו במדבר, כמו המ

דבר נוסף  ומודע מוזכרת כאן פרשת קרח שוב? מופיעות פה

הוא שהתורה מזכירה כאן פתאום שצריך לשים לב אליו פה 

 - ער ואונן כאשר היא מונה את משפחות בני יהודה את

ַען ִּֽ נ  ץ כ ְ ֵ֥רֶּ אֶּ ן ב ְ ֵ֖ נ  ר ְואוֹּ ת ֵע֛ מ  ֵ֥ ן ַוי   ֹ֑ נ  ר ְואוֹּ ה ֵעֹ֣ ֵ֖ י ְיהו ד  ֵנֵ֥  25.ב ְ

הרי הם מתו עוד בארץ  לפה?, מה הקשר שלהםוצריך להבין 

  ישראל לפני שכלל ירדנו למצרים ולא הקימו משפחה!
 -את התשובה לכך נמצא בפסוק 

ְבֵני ַרח לֹּא ו  תו   קֵֹּ֖  26.ֵמִּֽ
חידוש שהתורה לא סיפרה לנו עד עכשיו. יש 'ראש פעור'  וזה

חיצוני ויש 'ראש פעור' פנימי ויש כל מיני אידיאולוגיות 

 -המבקשות לחדור ולהפוך את הדבר הברור והבטוח והנצחי 

וך בני ישראל, גם תצה לשים קרחה בקרח רגם לנתון בספק. 

הדורות, אך כל האידיאולוגיות הללו סופן  ןפעור רצה לנתק בי

ה לנו גם אם נדמכולן נבלעות באדמה בשלב כזה או אחר. ש

, שקרח וכל צאצאיו מתו ונעלמו, שער ואונן זה באותו רגע שזהו

הנה כאן באה התורה ומדגישה לנו שבני קרח לא מתו,  -נעלמו 

יהודה, שבלק, בלעם והפעור לא שאנו זוכרים את בניו של 

 דורית בעם ישראל.-בין יש המשכיותש -יחו במזימתם הצל

ופיע בכותרות של החדשות, זה לא הידיעה הזו זה לא ת

להבין באמת , אבל מי שמעונין מתנוסס מעל דפי העיתונים

אחרי הכותרות הגדולות על  -יתעמק פה בפסוקי המפקד 

 י"ח.-שם, כ"ה, י"ז 23
 פי' אור החיים עה"ת, שם. 24
 שם, כ"ו, י"ט. 25
 שם, כ"ו, י"א. 26
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 'המשעממות'ו 'הקטנות'היציאה למלחמה במדיינים, בשורות 

תולדותם לבית  -בני לוי  ,בני שמעון ,'בני ראובן שםוימצא  -

  - וכפי שהביא שם רש"י. אבותם'

מה אלו מתייחסין ' - לפי שהיו האומות מבזין אותם ואומרים

סבורין הן שלא שלטו המצריים באמותיהם  - על שבטיהם

לפיכך הטיל  ',אם בגופם היו מושלים קל וחומר בנשותיהם

 - לומר, הקב"ה שמו עליהם, ה"א מצד זה ויו"ד מצד זה

 27'...מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם'

מודה, ה. איך -ה'. שבטי י-י' ומסתיימים ב-כולם מתחילים ב

  -בלעם?  בסופו של דבר,

ה ֵאֹ֑ל ֵֹּ֖ א ַקב  ב לֵֹּ֥ ֵֹּ֔ ק  ה אֶּ ֹ֣  28...מ 

ושם  'איך אני יכול לקלל אותם', אומר בלעם, 'כאשר שמם

 הקב"ה הוא אחד?'. 

 ת דקדושהפמיניסטיּו

. שמתחולל כאןשינוי מהותי על הוא  שנוכל ללמודדבר שני 

זוהי הפעם הראשונה שמספרת לנו התורה שלצלפחד בן 

, 29בנים כי אם בנות' לו 'לא היו -חפר, מבני מנשה בן יוסף 

והיא מפרטת את שמותיהן. בעוד כמה פסוקים בהמשך 

חמש כי הן תבואנה,  -נבין מדוע זה כלל מוזכר כאן  30הפרשה

מהפכה 'בנות צלפחד, ותדרושנה מהפכה חברתית, 

אבל בקדושה. מהן נלמד את כל דיני הנחלות  - 'פמיניסטית

שבת יורשת. אולי היינו מצפים שאם רוצים לשרוד את 

חייבים להוריד  -הקללות, לשרוד את האידיאולוגיות הפעוריות 

 -יות ילדים טובים' שעושים מה שאומרים להם את הראש, 'לה

ה לפרוץ גבולות נוכל ח"ו גם כי אם נרים את הראש וננס

לראש פעור, ולכן אולי עדיף בעת הזאת עד  להתגלגל ולהגיע

לא נעז, לא נהפוך שולחנות.  -להיות 'ראש קטן', 'ראש נצנץ' 

על בנות  וקא כאן בפרשה מופיעה הידיעה הזוכמה מדהים שדו

'לא רק שלא נפגענו ולא מוגרנו מאותן  -חד, כאומרת צלפ

אלא אף  - כות של בלעם, בלק והמגפה שבעקבותןבר-קללות

לא איבדנו את יכולת המהפכנות שלנו. אנחנו ממשיכים להיות 

מצד אחד בני אבותינו אבל מצד שני מהפכנים, עם היכולת 

'לך תשאל את הקב"ה האם אנחנו לא  -לומר למשה רבנו 

 ם'. צודקי

 נצח ישראל לא ישקר

ת והאחרונה השלישי תן גם את ההסבר לנקודהיזה אולי מה שי

במפקד הנוכחי מעיון קל בפרשה רואים שחסרות  - בה נעסוק

משפחות שהיו במפקד הקודם בראש הספר. מעשרת בני 

בנימין המפורסמים נותרו רק חמש משפחות, משפחת 'אהד' 

 נעלמו משבט לוימשבט שמעון נעלמה, ארבע משפחות 

היכן הם כל אותם יהודים מאותן  משפחה משבט גד.ו

 משפחות? האם אנו נותנים להם להיעלם, ככה, בלי שום זכר?

לא, איננו מתעלמים ממי שנעלם, ואנו אף לא 'נרגעים' מכך 

שסכום הפקודים הכולל דומה לזה שהיה בראשית החומש. 

היום  עמנו עומדמי שאיננו פה כח גם מול כל  מה שכן נותן לנו

הוא הידיעה שנצח ישראל לא שיקר, לא משקר ולא ישקר. לא 

-ספרנו את כל הנופלים איבדנו מעולם את הריאלי'ה אלא

אנו יודעים שכולם ישובו. אברהם, יצחק, ויעקב, נפקדים, ו

שעליהם ניסה בלעם להחיל את הקללה, מן הסתם אומרים 

 'כולם עוד ישובו, כולם היו בנינו'. -כאן 

 לב אבות, לב בנים

-ש על רקע שיחתנו הקודמת בה עסקנו במאמר חז"ל - ונסיים

 -ישיב לב אבות על בנים זה אשר והוא  'פנחס הוא אליהו'

שלש הנקודות בהן עסקנו המכנה המשותף לכל נבחין כי ו

ל אבות עלב  בהשבתהוא , אליהו-של פנחס זוהפעם, בפרשה 

  .אבותםעל  בניםולב בנים 

 

 

 

  

                                                           
 רש"י שם, ה'. 27
 שם, כ"ג, ח'. 28

 שם, כ"ו, ל"ג. 29
 תחילת פרק כ"ז. 30
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לסעודה שלישית – 'עלה אל הר העברים'

של פרשת פנחס כוללת שלשה נושאים. קריאת 'רביעי' 

בנות צלפחד מקבלות תשובה לדרישתן לנחול את  -הראשון 

  -אביהן 

י  ְך ֲאֵחֹ֣ וֹּ תֵ֖ ה ב ְ ֲחל ֵ֔ ת ַנִּֽ ֹ֣ ז ַ ֙ם ֲאחֻּ הֶּ ִֵׁ֤ן ל  ת  ן ת   תָֹּ֨ ְברֹּ֒ת נ  ִֹּּֽ ֘ד ד  ְפח  ת ְצל  וֹּ נֹ֣ ן ב ְ ֵֵ֗ כ 

ת ֲעַבְרת  ֛ אֶּ ֹ֑ם ְוַהִּֽ יהֶּ ן ֲאב  ִּֽ הֶּ ֵ֖ן ל  יהֶּ ת ֲאב  ֲחַלֵ֥  31.ַנִּֽ
 'בת יורשת נחלת אביה'. -הלכה לדורות נלמדה ומכאן 

נושא השני הוא אמירת הקב"ה למשה לעלות אל הר ה

העברים ולראות את הארץ אליה הוא לא יזכה להיכנס, והנושא 

השלישי הוא פניית משה אל הקב"ה למינוי מנהיג אחריו לעם 

 והקב"ה מצביע על יהושע.

 לעלות ולראות

נתמקד הפעם בנושא השני מבין השלשה, אבל ננסה לראות 

אותו בעומק ומתוך מכלול ההקשר אל שני הנושאים האחרים 

את קריאתו של הקב"ה אותם מנינו. וכך מתארת התורה 

  -למשה 

ר ה֙  אמֶּ ִֹּׁ֤ ל 'ַוי  ל אֶּ ה אֶּ ה ֲעֵל֛ ת מֹּש ֵֶּ֔ ְרֵא֙ה אֶּ ה ו  ֹ֑ ים ַהז ֶּ ֵ֖ ר  ֲעב  ִּֽ  ַהֵ֥ר ה 

ֵ֖ת    תַ ֵ֥ר נ  ץ ֲאש ֶּ רֶּ א ֵ֔ לה  ֵאִּֽ ר  ש ְ י י  ְבֵנֵ֥ ל. י ל  ֵ֥ אֶּ ֱאַסְפת   ִּֽ ה  ְונֶּ ה אֹּת ֵ֔ ית  ֹ֣ א   ְור 

ם ֵ֖יך  ג ַ יך   ַעמ ֶּ ִּֽ ח  ן א  ֲהרֵֹּ֥ ף ַאִּֽ ֱאַסֵ֖ ִּֽ ֵ֥ר נֶּ ֲאש ֶּ ִּֽ ה כ ַ ֹ֑ת    32.א 

משה רבנו  -נשאל שתי שאלות על הפסוקים הללו. האחת 

עדיין לא עומד למות. לפניו עוד מלחמת מדיין, הנחלת בני גד 

רים ועוד, ואם כן, מהו העיתוי הזה בו ובני ראובן, כל ספר דב

לעלות ולהשקיף על הארץ? רבים מהמפרשים  הוא מצווה

עונה כי אכן זהו רק ציווי  33שואלים שאלה זו והרמב"ן במקום

עתידי למשה לעלות אל הר העברים ולא שיעלה אליו כעת. 

למנות את כאן באופן דומה מסביר הרמב"ן גם את הציווי 

א בבוא היום, כאשר אתה תעלה אל ההר 'לא כעת אל -יהושע 

הזה למות שם, יהושע הוא זה אשר יחליף אותך בהנהגת 

העם'. ועדיין עלינו להבין מדוע הציוויים הללו נכתבו כאן? מדוע 

 דווקא עכשיו? -משה מצטווה לעתיד 

 סלפי עם משה רבנו

היא אך שנראית צדדית שאלה שניה היא שאלה לשונית 

ים שהקב"ה קובר את משה בהר נבו. זהו אנחנו יודע -מדהימה 

. לעומת זאת, כאן 34השם שבו נקרא ההר בכל הפעמים בתורה

הוא נקרא פה אין 'הר העברים'. מדוע  - אחרהוא נקרא בשם 

'הר העברים'? גם את השאלה הזו אלא  בשמו הרגיל 'הר נבו'

שואל הרמב"ן ותשובתו הטכנית היא שהוא נקרא כך מפני 

ב'מעברות הירדן'. ועדיין צריך להבין אם כן, שהוא ממוקם 

                                                           
 במדבר כ"ז, ז'. 31
 י"ג.-שם, י"ב 32
 רמב"ן עה"ת, שם. 33

מדוע גם בשאר המקומות הוא לא נקרא כך אלא דווקא 'הר 

 נבו'?

שתי השאלות הללו מביאות אותנו לשאלה נוספת, קשה לא 

מה אמור משה רבנו לעשות עכשיו עם הציווי הזה של  -פחות 

לעלות אל ההר ו...? לצלם סלפי? הוא עדיין לא  -הקב"ה? 

מצווה למות, אז למה לעלות אל ההר? רק לראות? מהי תכלית 

 הראיה הזו?

 'והעברתם את נחלתו לבתו'

בואו נראה כיצד המקרא מפרש את עצמו. הפרשה הזו 

אחרי פרשת בנות צלפחד. ההלכה  ,כפי שפתחנו ,מופיעה

ת בַ שנאמרה בעקבות תביעת בנות צלפחד היא לא רק ְש 

 -יורשת את אביה אלא 

ל יב ְ  ְואֶּ ִּֽ יש  כ   ֹ֣ ר א  ר ֵלאמֹֹּ֑ ֹ֣ ַדב ֵ ֵאֵ֖ל ת ְ ר  ש ְ י י  וֹּ  ֵנֵ֥ ין לֵ֔ ֵב֙ן ֵאֹ֣ ו ת ו  מֵ֗ י 

ת ֵ֥ם אֶּ ֶּ ֲעַבְרת  וֹּ  ְוַהִּֽ ת ִּֽ וֹּ ְלב  תֵ֖ ֲחל   35.ַנִּֽ
אין כאן רק ירושה אלא הדגשה על לשון 'העברה', ורש"י מביא 

  -מיד בשם חז"ל 

. דבר אחר, על שם שהבת מעברת נחלה ..הוא לשון העברה

שבנה ובעלה יורשין אותה, שלא תסוב נחלה משבט לשבט, 

הדור בלבד, וכן והעברתם את נחלתו  לא נצטוה אלא לאותו

 36.לבתו, בכולן הוא אומר ונתתם ובבת הוא אומר והעברתם

אין כאן שימוש במילה שונה סתם. באופן טבעי, 'נחלה' לא 

אין זה חפץ המועבר מיד ליד, מרשות לרשות. נחלה  -מעבירים 

ותנים, נוחלים. נחלה לשון 'נחל זורם'. זה שבת יורשים, נ

יורשת נחלה הוא חידוש כפול ומכופל, שהרי בעצם כאשר היא 

בשונה מבן הממשיך את נחלת  -מקבלת את נחלת אביה 

אם וכאשר היא  היא תעביר את הנחלה משבט לשבט - השבט

תינשא לבן שבט אחר. אמנם בנות צלפחד התחתנו בסופו של 

דיהן, מה שמנע העברת הנחלה לשבט אחר, דבר עם בני דו

אבל ההלכה הזו היא לדורות ושם לא נאסר על בת יורשת אביה 

ובכך היא מעבירה את הנחלה  -להתחתן עם בני שבט אחר 

ם עומד שם מישהו באותו השבט משבט לשבט. מן הסת

'אוי, אין המשך לנפטר, פעם הנחלה  -לעצמו בצער  ומפטיר

ם הזו הייתה אצלנו בשבט  ועכשיו זה הלך לשבט אחר, לש 

אחר', אבל אם נעמיק נראה שבת יורשת בעצם עושה כאן דבר 

הבת מעבירה הלאה את  -עצום שבן יורש איננו יכול לעשות 

אכן, זה לא נראה בפועל, אין על זה כוחו של אביה, המוריש! 

'אישור מהטאבו', אבל הפנימיות של המוריש עוברת משבט 

היא זו המסוגלת לחבר כך בין שבטי  ורק ירושת הבתלשבט 

 ל"ד, א'.-דברים ל"ב מ"ט ועי'  34
 במדבר, כ"ז, ח'. 35
 רש"י, שם. 36
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בין שבט נפתלי לשבט יהודה, בין שבט דן לשבט  - ישראל

 שמעון. יש כאן לא רק ירושה אלא העברה!

 יהושע יורש את משה

מיד לאחר מכן, כשעומד משה רבנו ומבקש מהקב"ה למנות 

  -לו מחליף הוא מגיע בעצם עם בקשה אישית לא קלה 

המקום תן נחלת צלפחד כיון ששמע משה שאמר לו 

שאתבע צרכי שיירשו בני את  הגיעה שעה - לבנותיו, אמר

 37.גדולתי

ואליעזר',  גרשם -י הביולוגיים ימשיכו אותי 'אני רוצה שבנ

מקווה משה, אך הקב"ה מלמד אותו שהוא איננו מוריש את 

הנחלה שלו לבניו אלא הוא מסוגל להעביר את ההוד שלו, את 

נחלתו, את תורתו שהוא נחל והוריד לנו מן השמים, לשבט 

אחר, ליהושע. משה איננו מוריש את כוחו כסדר ירושה רגילה 

ואף לכלל  -ליהושע אל בניו, אל ביתו, אלא הוא מעביר אותו 

ישראל. זה מה שאומר לו פה הקב"ה, מיד אחרי ההלכה 

  -'והעברתם את נחלתו לבתו' 

ל ה אֶּ ה ֲעֵל֛ ֹ֑ ים ַהז ֶּ ֵ֖ ר  ֲעב  ִּֽ  .ַהֵ֥ר ה 

'אתה שואל, משה רבנו, מדוע בניך אינם יורשים אותך 

אתה עומד  -בהנהגה ומדוע אתה לא נכנס אל הארץ? אז שמע 

מן ההר הזה שאתה עומד  -לעשות משהו גדול הרבה יותר 

לעלות אליו אתה הולך להעביר את עצמך, את משה, אל כל 

אחד ואחד מישראל. ההר הזה הוא אכן 'הר נבו' אבל הוא נקרא 

ָברים', כמו שאברהם אבינו נקרא 'אברם העברי' עכשיו 'הר העֲ 

לא רק בגלל שבאנו  -וכמו עם ישראל נקרא 'עם העבריים' 

 -רהם בצד אחד והעולם בצד אחר מעבר הנהר או בגלל שאב

אלא בגלל שיש לנו את הכח להבין ולהתבונן בדברים שמעבר 

לנגלה. אתה משה אמנם לא תיכנס פיזית אל הארץ, אבל אתה 

תעביר את הכח האינסופי הזה אל מעבר לירדן, אל מעבר 

ללבבות, וכל אחד מאתנו שלעיתים בעולם הנגלה שלו ירגיש 

או אז  -א לא יכול להמשיך יותר שזהו, אין לו המשך, שהו

ר'. הר -תתעורר בו בחינת משה ותמשה אותו אל ה 'מעב 

 העברים.

 בכל עת! -משה אמת ותורתו אמת 

שאלנו בתחילה מהי תכליתה של אותה ראיה של משה כאשר 

הוא מצטווה ועולה אל ההר כעת. במקרא, המשמעות של 

, אלא TO SEEפאסיבי, -המילה 'ראיה' איננה רק במובן פיסי

  - אף לקיחת אחריות, דוגמת

י הִׁ֤  יד ֵעיֵנָ֨ מ ֵ֗ ה   'ת   ֙ ב  ֵ֔ יך  ֙  38...ֱאלֹּהֶּ

לתת את עיניך בו תמיד, לא להניח, לדאוג ללא הפסקה. הראיה 

הזו של משה היא איך כל אחד ואחד מאתנו לאורך כל הדורות 

ימשיך מהר העברים הזה לקבל את נחלת משה. את הודו 

בן נון אשר ימשיך וימסור לזקנים  מעביר משה רבנו אל יהושע

וזקנים לנביאים ונביאים לאנשי כנסת הגדולה, וכל אחד 

מאיתנו, מהר העברים תועבר אליו נחלת משה, גם אם זה לא 

אבל בעצם  -נראה בפועל, גם אם ביולוגית אינני בנו של משה 

 - 39משה אמת ותורתו אמת -אני ממשיך את משה ואת נחלתו 

 כל עת ועת.
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