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  בס"ד
 

 
    

  נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

 ראשונהלסעודה  – הנצח בשביל חלנצ

  השמות הודלפו
תחילתה של פרשת פנחס נעוץ בסופה של הפרשה הקודמת, 
בלק. למען האמת, בכל פרשת פנחס לא נמצא אפילו מעשה 

. את מעשהו אך היא כולה נקראת על שמואחד שעושה פנחס, 
'בלק'. להלן 'תקציר הפרקים של פנחס קראנו דווקא בפרשת 

  הקודמים':
ב ׁשֶ ֥ ָרֵא֖ל ַוּיֵ ים ִיׂשְ ֑ ּטִ ִ ׁשּ ֶחל ּבַ ֣ ם ַוּיָ ֥נֹות ִלְז֖נֹות ָהָע֔ ב ֶאל־ּבְ   1...מֹוָאֽ

העם זונה אחר בנות מואב ונמשך אל עבודת הפעור. המצב 
  : ו'הקשה מגיע לשיאו בפסוק 

י ִאישׁ֩  ְוִהּנֵ֡ה ֵנ֨ ל ִמּבְ ָרֵא֜ א ִיׂשְ ב ּבָ֗ ְקֵר֤ ית ֶאל־ֶאָחיו֙  ַוּיַ ְדָיִנ֔ י ֶאת־ַהּמִ ה ְלֵעיֵנ֣  מׁשֶ֔
י ת ּוְלֵעיֵנ֖ ל־ֲעַד֣ ָרֵא֑ל ּכָ י־ִיׂשְ ֵנֽ ה ּבְ ּמָ ים ְוֵה֣ ַתח ֹבִכ֔ ֖ ֶהל ּפֶ ד ֹא֥   2 מֹוֵעֽ

מגיע בגדולתו פנחס אך רק כולם רואים, כולם בוכים, 
  ובמסירות הנפש שלו:
ר  ן־ֶאְלָעָז֔ יְנָח֙ס ּבֶ ֽ ְרא ּפִ ַמח ַוּיַ֗ ח רֹ֖ ֥ ּקַ ה ַוּיִ ֵעָד֔ ֹוְך ָהֽ ָק֙ם ִמּת֣ ן ַהּכֵֹה֑ן ַוּיָ֨ ֲהרֹ֖ ן־ַאֽ ּבֶ

ָיֽדֹו  ל ....ּבְ ָרֵאֽ י ִיׂשְ ֵנ֥ ל ּבְ ה ֵמַע֖ ָפ֔ ּגֵ   3 ַוּתֵָֽעַצ֙ר ַהּמַ
כאן סיימנו בשבוע שעבר, ופרשת פנחס פותחת בברכות 
  שזוכה בהן פנחס מפי ה' על מעשהו ובתיאור המעשה שעשה:

ס בֶּ  יְנָח֨ ֽ ל ּפִ ָרֵא֔ י־ִיׂשְ ֵנֽ ל ּבְ ֤יב ֶאת־ֲחָמִת֙י ֵמַע֣ ן ֵהׁשִ ן ַהּכֵֹה֗ ֲהרֹ֣ ן־ַאֽ ר ּבֶ ן־ֶאְלָעָז֜
ִקְנָאתִֽי ָרֵא֖ל ּבְ י־ִיׂשְ ֵנֽ יִתי ֶאת־ּבְ ֥ א־ִכּלִ תֹוָכ֑ם ְולֹֽ ַקְנ֥אֹו ֶאת־ִקְנָאתִ֖י ּבְ ָלֵכ֖ן . ּבְ

ֽלֹום ִריתִ֖י ׁשָ י ֹנתֵ֥ן ֛לֹו ֶאת־ּבְ ְנִנ֨ ר ִהֽ ֩ם אִ֨ ... ֱאמֹ֑ ֤ר ְוׁשֵ ה ֲאׁשֶ ּכֶ֗ ל ַהּמֻ ָרֵא֜ יׁש ִיׂשְ
י ְמעִֹנֽ ִ ית־ָא֖ב ַלׁשּ ֥יא ֵבֽ ן־ָס֑לּוא ְנׂשִ י ּבֶ ית ִזְמִר֖ ְדָיִנ֔ ֙ה ֶאת־ַהּמִ   4 ֻהּכָ

בדיוק בפסוק הזה טמונה שאלה, שנראית אמנם צדדית 
הרי בשעת  –את כל עיוננו בקריאה זו  נגיעלחלוטין, אך ממנה 

מיים לחלוטין: 'איש המעשה עצמו היו האיש והאישה אנוני
'מדינית'. על מה ולמה, החליטה פתאום התורה -ו ישראל'

'להדליף' את השמות שהיא הסתירה בתחילת הסיפור? יש 
קת...  תפקיד, חסר רק טלפון וכתובת מדויכאן שם מפורש, ו

ח בתשובה לשאלה הזו טמון עומק גדול שרק ממנו נוכל לפתו
  ולהיפתח אל פרשת פנחס המופלאה.

  נוכלים
הסיפור כאן הוא הסיפור של כולנו, הוא מה שקורה לנו מול 
בנות מדין ומול המדינים בכלל. במילה אחת, ייחודית מאד, 

  בוחרת התורה לתאר לנו את האויבים שלנו במלחמה הזו:
                                                           

 א, במדבר כ"ה1
  שם ו' 2
  ח'-שם ז' 3

יתֶ֖ם אֹותָֽם ים ְוִהּכִ ְדָיִנ֑ ם אֲ  .ָצ֖רֹור ֶאת־ַהּמִ ִנְכֵליֶה֛ ם ּבְ ים ֵה֙ם ָלֶכ֔ ְרִר֥ י צֹֽ ֣ ר־ּכִ ׁשֶ
ה  ֛ ּכָ ם ַהּמֻ ֤יא ִמְדָי֙ן ֲאחָֹת֔ י ַבת־ְנׂשִ ֨ ְזּבִ ר ּכָ ַב֞ ֑עֹור ְוַעל־ּדְ ר ּפְ ַב֣ ֥לּו ָלֶכ֖ם ַעל־ּדְ ִנּכְ

ֽעֹור ַב֥ר ּפְ ה ַעל־ּדְ ָפ֖ ּגֵ ֽיֹום־ַהּמַ   5.ּבְ
פרעה, עמלק,  -עוד אויבים מרים לעם ישראל . יש נוכלות

המלחמה היא עם נוכלים.  האויב הזה  הפעםסיחון ועוג, אבל 
מדוע? יודעים מהי הנוכלות  הוא המסוכן מכולם, אתם יודעים

כן, הם גם הפקירו את בנותיהם לזנות, אבל זה עוד  שלהם?
. הם הביאו אותנו להשתחוות לפעור ולעבוד אותו –לא הסוף 

כנן לפרטי פרטים את תכנית הנוכלות המלאה, על פי חז"ל, ת
בור' מהפרשה הקודמת. בלעם רואה שהקללות בלעם, ה'גי

פכות לברכות הגדולות ביותר. בלק והות, הם שלו לא עובד
כבר מיואש ממנו לגמרי, הוא ממליץ לו 'ברח לך אל מקומך!', 

הוא מציע לו את הנשק הקטלני  –ובלעם עובר ל'תכנית ב'' 
  :6ביותר

  היהם של אלו שונא זימהל-אמר לו בלעם לבלק: א
, בלק, מה ניסיתי לעשות בכל הקללות שלי? רק אתה יודע'

לנתק אותם מהשורשים שלהם. 'לעקור את הכל'.  –דבר אחד 
ראיתי אותם מראש צורים, ראיתי את אבותיהם ואמותיהם, 
ראיתי את האהלים שלהם, ראיתי את היוחסין שלהם, ואת 
כל זה ניסיתי לעקור ולא הצלחתי. יש רק דרך אחת: בוא נייצר 

י ילידים יהודים שלא יידעו מי זה אבא שלהם, מאות אלפ
שיהיו עקורים ותלושים. ואז לא יהיה צריך לא סיחון ולא 

א רק לזנות, כי פרעה, לא כנעני ולא עמלק. זה יביא אותם ל
יגמר, אם אנחנו רוצים לגמור את הנצח לזנות יש גבול שי

. 'צריך לחבר אותם לאידואלוגיה שקוראים לה פעור –שלהם 
  ושים את זה? איך ע

עם ישראל נמצא עכשיו בתקופה של 'ימי המתנה', לטוב 
ולמוטב. זה שלב מאד מאד רגוע, כי כבר הורשנו את סיחון 

עוג, כי כבר מתחילים לבנות בתים בעבר הירדן המזרחי, את ו
ובעיקר מפני שאנחנו כבר רואים איך 'אוטוטו' אנחנו מגיעים 

בלעם  ;תופעות לוואי בל לרוגע הזה יש גםלמנוחה ולנחלה. א
מספר לבלק שיש לו כמה חודשי עבודה בודדים, לא יותר. אם 

ליח, אתה צריך לגרום להם תעבוד על פי התכנית אתה תצ
': פעור. אבל באמת איך אפשר לשכנע אדם WAZEלשים ב'

שפוי להצטרף לפעוריות הזו? הרי, במחילה מכבודכם, עבודת 

  י"ד-י', הכ"במדבר 4
  המדרש מובא בילקוט שמעוני, הושע, רמז תקכו 6  י"ח-שם י"ז 5

 'פנחס' תשע"ולחיות עם הזמן בשבת קודש 
 חיים' –'טועמיה 
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מול הפסל. איך אפשר הפעור היא אחת: לעשות את הצרכים 
  להביא אדם לרצות דבר מטורף כזה?

  'הרי אתה כבן בית!'
  ממשיך המדרש:

  הם מתאווים לכלי פשתן. בוא ואשיאך עצה: עשה להם קעילים 

אתה יודע שהחבר'ה האלה עכשיו מסתובבים. תבנה להם 
קניונים, תעשה מרכזים מסחריים, הם הרי עכשיו בתקופה 

  בקעילים הללו? טובה של קניות. ומה יהיה
  והושב בהם זונות, זקנה מבחוץ וילדה מבפנים וימכרו להם כלי פשתן

  ובכן, בלק יוצא למבצע באופן מיידי:
ה להם קעילים מהר שלג עד בית הישימון והושיב בהם זונות, שַ עָ 

זקנה מבחוץ וילדה מבפנים, ובשעה שישראל אוכלים ושותים 
ת לו: אי אתה מבקש כלי ושמחים ויוצאים לטייל בשוק, זקנה אומר

  פשתן?
היא גורמת לו להרגיש צורך למוצר שהוא התרגיל פשוט: 

"אתה חייב שיהיו לך כלי פשתן!  -בכלל לא צריך. מכירים? 
הרי קניות של בגדים אתה בטח אתה עוד לא יודע את זה? 

   –ואז  ",צריך, לא? בוא תקנה!
  עמים בפחותזקנה אומרת לו בשווה, וילדה בפחות שנים או שלוש פ

 והצעירהמציעה לו במחיר רגיל,  המבוגרת יותר'מבצע קבוע': 
בפנים, תמיד עושה הנחות, חצי מחיר, שליש מחיר... לאט 

  רגיש בבית:תרגל ומלאט הקונה מ
ואחר כך אומרת לו: הרי אתה כבן בית, שב וברור לעצמך! וצרצור 

  עובדי אליליםשל יין העמוני מונח אצלה, ועדיין לא נאסר יינם של 

איזו גאונות. הקניות זה בסדר גמור, אפילו יין קניתי בהכשר 
  מיוחד בשבילך! 

  מכפת'ך?
בוער בו יינו, אומר לה: השמעי לי! הוציאה יראתה  –כיון ששותה 

  מתוך חיקה, אמרה לו: עבוד לזה!

רה והיא רגע של שכחה, הוא רוצה לעבור עב הוא שיכור, יש
בסך הכל לעבוד את  אומרת שהתשלום הסמלי הוא

הפעורצ'יק הקטן שנמצא אצלה בדיוק בכיס. עכשיו תשמעו 
  את הצעקה:

  אומר לה: הלא יהודי אני!!

אני שומע בזעקה הזאת את כל ההיסטוריה היהודית. אבל אני 
יהודי! איך אני מסוגל לעשות את זה? ועוד לפעור??? אין 

בר נפש'?? אני אשתחווה לפעור הזה?? אני כ-גבול ל'גועל
אחרי ארבעים שנות מדבר, רגע לפני שנכנסים לארץ ישראל 

כון, נפלתי, עוד ומקימים בה בית תפילה לכל העמים! בסדר, נ
  רה, אבל אני יהודי, יש לי גבולות!רגע אני עובר עב

והיא אומרת לו: מה אכפת לך?? כלום מבקשים ממך אלא שתפעור 
בתורת משה עצמך לו, ולא עוד אלא שאיני מניחתך עד שתכפור 

  רבך!

אני לא מוותרת, עד שתצא מכאן כופר עם תעודות. זה סיפור 
נורא, אבל זו לא היסטוריה. אתם רוצים להבין כיצד הוא 

? אומר 'מה אכפת לך'מתרחש? הקוד הוא בשלוש מילים: 
בחיוך, שבטח בגרסאות קדומות יותר הקוד היה בן מילה אחת 

  ?מכפת'ךבלבד, בת ימינו: 
  הוא אניוהיהודי הזה 

זו האידיאולוגיה כולה במילה אחת. תשמע, היא אומרת לו, 
הרי אתה כבר נמצא כאן, 'מאחורי הקלעים', אתה כבר מוכן 

, זה הרי בסך הכל אנושי, לא? לרגע  אחד להפקיר את ערכיך
תנו. יש רגע כזה, אחד ואחת מא לד, זה סיפור של כלאוועג

לדבר חולף. זה שבו ח"ו אנחנו נותנים משמעות גדולה מדי 
יכול להיות ביצר העריות הזה, זה יכול גם להיות בכסף, או 
בכבוד. זה רגע כזה שבו אתה יודע שהדבר שלפניך הוא לא 
באמת חשוב, אבל זה כבר 'בוער בך', המשמעות כבר ניתנה. 
ואז יוצאת הזונה המדיינית הזו, בלבושים שונים ומשונים, 

  .'..ך עד הסוףאם כבר, אז בוא תמשי'-ואומרת לך ש
תפסיק כבר להגיד שאין עוד מלבדו, תן זהו כל הפעור: 

בתוך תוכך הרי אתה יודע  משמעות למשהו סופי בעולם הזה!
הנה, תראה איך אתה מחשיב אותי, אתה  .שיש עוד מלבדו

רוצה אותי, אז קדימה, לך עם זה עד הסוף, תהיה חזק! אל 
הזה... כשתמשיך תוותר באמצע ושוב תיכנע ל'אין עוד מלבדו' 

עד הסוף, אתה יודע לאן תגיע? אתה תמשיך ותמשיך עד שגם 
הפסולת המסריחה ביותר, גם הפעור הדוחה ביותר יקבל ערך, 
כי 'מכפת'ך'? לאט לאט תכפור בתורת משה רבך שאומרת רק 
דבר אחד: ש'אין עוד מלבדו!', ורק בגלל שאין עוד מלבדו אז 

אינסוף הזה, ויש ערך יש ערך נצחי לכל מה שמחובר אל ה
לבית שלך, ולמשפחה שלך, ולנצח שלך ולהמשך שלך. רק רגע 

  .'תגיד מכפת'ך, והרגע הזה יביא אותך עד הפעור
רעי ואהובי, האם אנחנו מבינים את זה? לא מדובר כאן על 

'מכפת'ך' שמו, והוא עמלק ולא על טנקים, יש כאן גנרל אחד, 
  !הצורר מכולם

ע בשעת המעשה שמות החוטאים עכשיו אתם מבינים מדו
נשארו אנונימיים? קשה לומר את זה, אבל זה ברור לי: כדי 

(יכול  'הילד הזה הוא-ש ונבין שאתה ואני 'נשלים את החסר'
ם לחוטא בפעור היינו אומרים: אני'. אם היה שֵ  להיות גם)

טוב, נו, זה השמאלנים האלה, בעצם, זה החרדים האלה, לא 
ה... זה כל אחד ואחת מאיתנו, מול לא לא, הימניים האל

הפעור שלו, מול הנצח שלו, מול הבחירה שלו בכל פעם מחדש 
  לחיות ולדעת שאין עוד מלבדו, ממש ממש. 
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  שניה לסעודה – 'אחת משפחה' – וישראל ה"קוב
במדין המלחמה לקראת' המחסניות את ממלאים'

  'עיכוב ביצוע'
פותחת 'תופעה' של ממש, קריאת 'שני' של פרשת פנחס 

תופעה שאין לה אח ורע בתורה כולה, שתמשיך ותתפרס על 
  פני פסוקים רבים מאד.

  הקב"ה קרא למשה ב'ראשון' ונתן לו ציווי ברור לחלוטין:
יתֶ֖ם אֹותָֽם ָצ֖רֹור ֶאת ים ְוִהּכִ ְדָיִנ֑ ם .ַהּמִ ִנְכֵליֶה֛ ם ּבְ ים ֵה֙ם ָלֶכ֔ ְרִר֥ י צֹֽ ֣   .7ּכִ

מה צריך לעשות? קדימה, לצאת  -כזה  אחרי ציווי מפורש
עוד רק למלחמה במדין! ואכן, זה בדיוק מה שנעשה אבל... 

, באמצעה של הפרשה הבאה, מאה שבעים וחמישה פסוקים
הרי הדבר הטבעי ביותר  –פרשת  מטות. זו תופעה פלאית 

היה שלאחר הציווי לצרור את המדיינים מיד נתחיל בהכנות 
הציווי מועד למלחמה. יש כאן 'עיכוב ביצוע' עצום בין 

  , שנבקש להבין את עניינו. ולביצוע
  משפחות, נחלות, חגים ונדרים

כובים', ורק על ידי ראיית המכלול בואו ניכנס לסדר ה'עי
השלם ניתן יהיה להבין את מה שהתורה הקדושה מלמדת 

, הפרשיה הראשונה אותנו בפרשה הזו. העצירה הראשונה
היא  שחוצצת בין הציווי לבין היציאה למלחמה בפועל,

לפני מלחמה טבעי שיהיה  - ני, זה אולי עוד הגיוטובמפקד. ה
זה נכון במפקדים כמו שהכרנו  ,מצד שניצריך לפקוד את העם. 

עד עכשיו, בהם המטרה הייתה לפקוד את 'כל יוצא צבא 
המפקד של פרשתנו הוא באווירה אך לעומת זאת בישראל'. 

  :משפחותמפקד  –שונה לחלוטין 
י ּלִֻאֽ ַחת ַהּפַ ֖ ּפַ ּוא ִמׁשְ י ְלַפּל֕ ֲחֹנִכ֔ ַחת ַהֽ ֣ ּפַ ַחת  .ֲחנֹוְך֙ ִמׁשְ ֖ ּפַ ן ִמׁשְ ְלֶחְצרֹ֕

י ְרִמֽ ַחת ַהּכַ ֖ ּפַ י ִמׁשְ י ְלַכְרִמ֕ ֶחְצרֹוִנ֑   8.ַהֽ
לא היה לנו עד היום שום מפקד כזה, ידענו רק כמה אנשים 

. משפחותיש בכל שבט וכאן אנחנו עושים 'דף קשר' של כל ה
אז אפילו העצירה הראשונה, של המפקד, שהייתה אמורה 

כל כך ברורה. אלא שמכאן  להיות מובנת יותר, גם היא לא
תמוהים יותר  הופכיםוהלאה, העיכובים עד למלחמה עצמה 

  ויותר. הנה ה'עיכוב' הבא:
ֽמֹות ר ׁשֵ ֥ ִמְסּפַ ה ּבְ ֲחָל֖ ַנֽ ֶרץ ּבְ ק ָהָא֛ ּלֶה ּתֵָֽחֵל֥   9 ָלֵא֗

האם זה חיוני לפני המלחמה? לא עדיף לדבר על זה אחרי 
ה'עיכובים'  שנסיים עם המאבקים מהעבר המזרחי של הירדן?

  ממשיכים:
ה ֶאל ֑ה ּוְרֵא֙ה ֶאתַה֥ר הָֽ  ֲעֵל֛ ים ַהזֶּ י  ֲעָבִר֖ י ִלְבֵנ֥ ֥ר ָנתַּ֖תִ ֶרץ ֲאׁשֶ ָהָא֔

ל ָרֵאֽ   10...ִיׂשְ
המקום להיפרד ממשה? האם זה לא יפגע במוראל זה האם 

לקראת המלחמה?? בהמשך משה פונה לקב"ה  של הלוחמים
                                                           

  י"בשם כ"ז,  10  שם נ"ג 9  ושם כ"ו,  8  זבמדבר כ"ה,  7

אחרי מותו,  ומבקש שיפקוד איש על העדה שינהיג את העם
הקב"ה ממנה את יהושע למחליפו, משה סומך עליו את ידיו. 

עצירה הנה  – יו אפשר כבר להילחם? ובכן עוד לאנו, עכש
  מה של קרבנות התמידים והמוספין:נוספת, פרשה של

ו ֶאת ָר  ַצ֚ י ִיׂשְ ֵנ֣ ֖ ֲאֵלֶה֑ם ֶאתּבְ ַמְרּתָ ל ְוָאֽ יַח נִֽ  ֵא֔ י ֵר֚ ַ֗ י ְלִאׁשּ י ַלְחִמ֜ ִנ֨ י ָקְרּבָ יחִֹח֔
ֽמֹוֲעֽדוֹ  י ּבְ יב ִל֖ ְמ֕רּו ְלַהְקִר֥ ׁשְ   11 ּתִ

  !לבוא לפני המלחמה? תהאם גם הפרשה הזו מוכרח
ואז מגיעה עוד פרשיה מופלאה אחת. גמרנו עם כל המועדים, 
קראנו את המוסף לסוכות ואת המוסף לראש חודש, למדנו 
את מסכת בבא בתרא בדיני הנחלות, סיימנו את סדר מועד 

ני המוספין, מדוע שלא נלמד קצת מסכת נדרים? וכך בעניי
  מביאה התורה בתחילת פרשת מטות את העצירה האחרונה:

ה  ֤ ר ִצּוָ ים ֲאׁשֶ֨ ֗ ֻחּקִ ּלֶה ַהֽ ֥  ֶאת ה'ֵא֣ ה ּבֵ יןמֹׁשֶ֔ ֽ ֹו ּבֵ ּת֑ ֹו  ין ִא֖יׁש ְלִאׁשְ ב ְלִבּת֔ ָא֣
יהָ  ֥ית ָאִבֽ יָה ּבֵ ְנֻעֶר֖   12 .ּבִ

ב'שני' של פרשת מטות, יגיע הציווי שהיה אמור רק וסוף סוף, 
  להיות המשך ישיר לציווי 'צרור את המדינים':

ים ְדָיִנ֑ ל ֵמֵא֖ת ַהּמִ ָרֵא֔ י ִיׂשְ ֵנ֣ ם ִנְקַמת֙ ּבְ   13...ְנקֹ֗
מיד לאחר מכן תתחיל התורה לתאר את מלחמת מדיין, תיאור 
ארוך יותר מכל המלחמות של עם ישראל גם יחד, מ'שני' ועד 
ל'שישי' של פרשת מטות. מלחמה ארוכה, מלחמת הבירורים 

  שלנו מול מדין. 
  ש כאן תופעה פלאית. מה ה'סיפור'?י

  המלחמה המתמשכת
על ההסבר לתופעה הזו דיברנו כבר בסופה של פרשת בלק. 
הוא אשר אמרנו: אין מלחמת ישראל במדין כשאר המלחמות. 
זהו לא מאבק מלחמתי מול עמלק או מול סיחון ועוג, זו 

ערער את מלחמה על המהות, על הנצח. בנות מדין מבקשות ל
, והדרך להגיע לאיבוד להיו-כל השייכות של האדם לא

של  ,הנאמנות של אדם לאשתולערער את הזה היא  השייכות
אב לילדיו ושל ילדים להוריהם. זה כל מה שרצה בלעם בעצתו 

לייצר עוד ועוד ילדים יהודים שלא יודעים מי זה  –המזעזעת 
  אבא שלהם, עד שייעקר הכל. 

המלחמה במדין היא לא משהו שפשוט עושים וגמרנו. 
כל החיים, עד היום, ההיצמדות לפעור הולכת ללוות אותנו 
משלבי ההכנה ועד  –והמלחמה בה היא אחרת מכל הבחינות 

 פנחס בעוד עשרות שנים, יעמודלחלוקת השלל שלאחריה. 
בראש משלחת מטעם יהושע ויגיד לבני גד וראובן היושבים 

  בעבר הירדן המזרחי את הדברים הקשים הבאים:

  ב'שם ל"א,  13  י"זשם ל,  12  ב'שם כ"ח,  11
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אלֵהי ָמה ם ּבֵ ר ְמַעְלּתֶ ַעל ַהזֶּה ֲאׁשֶ ָרֵאל, ָלׁשּוב ַהּיֹום, ֵמַאֲחֵרי  ַהּמַ  ה'ִיׂשְ
ַח, ִלְמָרְדֶכם ַהּיֹום בַּ  ְבנֹוְתֶכם ָלֶכם ִמְזּבֵ   14 ...ה'ּבִ

  ועכשיו העיקר:
עֹורן ֲעו ֹ ָלנּו, ֶאת ַהְמַעט ר לֹא ּפְ ּנוּ  ֲאׁשֶ ַהְרנּו ִמּמֶ   15.ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה ִהּטַ

ההיצמדות תנו. זהו חטא כלומר חטא הפעור הולך וממשיך א
למשהו גשמי בעולם, יהא אשר יהא, ללכלוך של הלכלוך, 
והפיכתו למשמעותי עד כדי שכחת ה'אין עוד מלבדו'. זאת 

מה הזו בנות מדין מוסרות את המלחמה שלנו במדין. במלח
-להבדיל כזבי בת צור , ה'נסיכה', מוסרת את הנפש, ו .הנפש

סירות נפש גם אנחנו, כל מי שרוצה להילחם במדין, נדרש למ
  משלו. 

רק כך נוכל לנסות ולהבין את כל ההכנות למלחמה. בדיוק 
להכין את לרענן את הימ"חים, כמו שלפני שיוצאים לקרב יש 

התחמושת ולמלא את המחסניות, מלמדת אותנו התורה כיצד 
  יות' שלנו לקראת המלחמה עם מדין.'למלא את המחסנ

 הכל נשאר במשפחה...
ד של קריאתנו, קריאת 'שני'. לא רק המפק –מחסנית ראשונה 

מספרים יש כאן, אלא משפחות. רש"י מלמד אותנו את 
  העומק של העומק:

לפי שהיו האומות מבזין אותם ואומרים מה אלו מתיחסין על 
שבטיהם, סבורין הם שלא שלטו המצריים באמותיהם, אם בגופם היו 

הם, ה"א מושלים קל וחומר בנשותיהם, לפיכך הטיל הקב"ה שמו עלי
  16 מצד זה ויו"ד מצד זה, לומר, מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם

כל התעמולה העולמית ניסתה ומנסה לומר לנו דבר אחד: אל 
תבלבלו במוח, אל תספרו סיפורים, לא יכול להיות שאחרי כל 
מה שעבר עליכם במצרים ובמדין יש לכם עדיין יחוס. כבר 

נו, למשפחותינו, ועוטף התבוללתם לגמרי. והקב"ה פוקד אות
', ילבנה'משפחת  –באהבה ובקדושה כל משפחה בשמו שלו 

אנחנו הולכים '. זוהי המחסנית הראשונה: הימנה', 'ישמידעה'
  . להילחם על זה שמשפחה היא 'עסק נצחי'

הנחלות. הנחלות של הארץ אינן לפי היגיון  –מחסנית שניה 
   –וטבע 

  17 'ברוח הקודש, לכך נאמר על פי ה מגיד שנתחלקה

                                                           
  יהושע כ"ב ט"ז 14
  יהושע כ"ב י"ז 15

בת קול תצא ותאמר: 'חלק זה לשבט זה, אדמה זו למשפחה 
  !גם לארץ שלכם יש יחוסזו'. 

הקב"ה מצווה את  –ואז מגיעה הפרשה הבאה, זה מדהים 
משה לעלות אל הר העברים ולראות את הארץ, ואומר לו את 

מר הדברים הבאים: אתה חושב, משה רבנו, שהנצח הזה ייג
אתה חייב להעביר את זה הלאה כשאתה תיפטר מן העולם? 

ויהושע יקבל את הכוח הזה כל הזמן כשהוא יראה  ליהושע
את אלעזר עם האורים והתומים. הכניסה שלנו לארץ לא 
תהיה לפני שמשה ישא את עיניו הטהורות אל הארץ ויראה 
לכולנו על ידי ראייתו כיצד הארץ הזו היא הקשר שלנו עם 

  ה.הקב"
פרשת המוספים. נכון, יכולנו לדבר עליה  –המחסנית הבאה 

כבר בספר ויקרא, אבל המוספים באים כאן כדי לדבר על 
, גם הזמן שלנו קדושהייחוד של המועדים שלנו ולהזכיר לנו ש

אז והמועדים הללו באים להזכיר לנו בכל פעם מי אנחנו. נו, 
 –אחת אפשר לצאת למלחמה? רק עוד מחסנית עכשיו כבר 

על , בין אב לבתו, היחס שבין איש לאשתובואו נלמד על 
  הנדרים ועל החיים ביחד. 

יד לאחר הציווי 'צרור מ !ה נפלא. אין כאן שום עיכוב ביצועז
והכיתם אותם' אנחנו מתחילים בהכנות  את המדינים

יש  –לחמה על הבית המ –למלחמה, אלא שלמלחמה הזו 
   .הכנות מיוחדות

לצאת למלחמה  כעתמי שעבר את ההכנות האלה יכול רק 
תי ולראות כיצד הקב"ה אומר יהאמתית מול האויב האמ

מאת המדינים' ומשה מעביר  ישראל נקמת בנילמשה 'נקום 
נקמת לנו את הציווי 'החלצו מאתכם אנשים לצבא... לנקום 

 –כי על זה בדיוק המלחמה: על כך שה' ואנחנו אחד  –' 'ה
פחותינו, במועדינו ובזוגיותנו. לקב"ה ולנו יש, בארצנו, במש

. זהו החידוש י' מכאן-ה' מכאן ו - כביכול, אותו שם משפחה
שמתחיל ב'שני' ונלמד אותו, שלב אחר שלב, לאורך כל 

  הפרשה.
 
  

  

 ה'רש"י שם כ"ו,  16
 רש"י, שם, כ"ו, נ"ו 17
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לסעודה שלישית –זמן נשים 

ובקדושתה של ארץ  קריאת שלישי אפופה כולה באווירה
   –ישראל. תחילתה בציווי על חלוקת הארץ לכל השבטים 

ָחֵלק ָלֵאּלֶה ַנֲחָלה ָהָאֶרץ ּתֵ ר ּבְ ִמְסּפַ מֹות ָלַרב ּבְ ה ׁשֵ ְרּבֶ  ְוַלְמַעט ַנֲחָלתוֹ  ּתַ
ְמִעיט ן ְפֻקָדיו ְלִפי ִאישׁ  ַנֲחָלתוֹ  ּתַ   18.ַנֲחָלתוֹ  ֻיּתַ

וסופה בסיפורן של מחלה, נעה, חגלה, מלכה ותרצה, חמש 
   –בנות צלפחד המפורסמות 

דַותִּ  ֣נֹות ְצָלְפָח֗ ְבָנה ּבְ ה ..ְקַר֜ י מׁשֶ֗ ְדָנה ִלְפֵנ֣ ע  ...ּתֲַֽעמֹ֜ ַר֤ ה ִיּגָ ּמָ ינּו֙ ָל֣ ֽם־ָאִב֨ ׁשֵ
ינוּ  י ָאִבֽ ֖תֹוְך ֲאֵח֥ ה ּבְ נּו ֲאֻחזָּ֔ ֣ ָנה־ּלָ ֑ן ּתְ י ֵא֥ין ֖לֹו ּבֵ ֛ ֹו ּכִ ְחּת֔ ּפַ ֹוְך ִמׁשְ   19.ִמּת֣

'שלישי' עליית מסדרי העליות סידרו את הקריאות כך ש
   –מסתיימת בשיא המתח 

֛ה ֶאת ב מׁשֶ ְקֵר֥ י ַוּיַ ן ִלְפֵנ֥ ָט֖ ּפָ   20.ה' ִמׁשְ

עם כולו ממתין לראות מה 'יפסוק' הקב"ה. אין הכרעה וה
   –הפסק המפורש מגיע מיד בתחילת 'רביעי' 

ְברֹת֒  ֣נֹות ְצָלְפָח֘ד ּדֹֽ ן ּבְ   21.ּכֵ֗

הקב"ה אומר שהן צודקות, ושבזכותן תחודש הלכה לדורות, 
הלכה שתעצב את סיפור הנחלות כולו בעיצוב אחר לחלוטין. 

  'כן' זה:רש"י ילמד אותנו עד כמה גדול ומשמעותי 
  22ו.בעו. אשרי אדם שהקב"ה מודה לדברייפה ת

אך לא ב'כן' אני מבקש לעסוק בעיוננו הקצר, אלא דווקא 
בנקודת ה'קאט' שסידרו לנו מסדרי העליות, בתמונה 
המופלאה הזו של חמש הנשים הללו העומדות לפני משה 
ולפני כל עדת ישראל ובכלים שמתחדשים לנו היום מתוך 

  ומחודשת בתמונה הזו.הסתכלות עמוקה 
  'לפי שהן חיבבו את הארץ'

 כאןסיפורן של בנות צלפחד. חמש נשים  נפתח'ותקרבנה'. כך 
  לפנינו, אך הן מייצגות דור שלם. זה פלאי פלאות. 

, 'יום לשנה ולנו הרי יודעים שבמשך ארבעים שנות המדברכ
עד ו עשריםיום לשנה', הולכים ומתים כל בני ישראל, מגיל 

, בעוון חטא המרגלים. כך מדגישה התורה במפקד שישיםגיל 
  של פרשתנו:

֙ה לֹא ּלֶ ן הַ  ּוְבֵא֨ ֲהרֹ֖ ה ְוַאֽ י מׁשֶ֔ קּוֵד֣ יׁש ִמּפְ ָיה ִא֔ ְק֛דּו ֶאתָה֣ ֽ ֥ר ּפָ י  ּכֵֹה֑ן ֲאׁשֶ ֵנ֥ ּבְ
֥ר ִסינָֽ  ִמְדּבַ ָרֵא֖ל ּבְ   23י.ִיׂשְ

רש"י מלמד אותנו דבר שחייב לשפוך אור על כל ההסתכלות 
  לב הזה של המדבר:שלנו בש

אבל על הנשים לא נגזרה גזרת המרגלים, לפי שהן היו מחבבות את 
נתנה ראש ונשובה מצרימה,  (במדבר יד ד)הארץ. האנשים אומרים 

                                                           
  נ"גבמדבר כ"ו,  18
  אכ"ז,  19
  ה'כ"ו,  20
  זכ"ז,  21
  רש"י שם 22
  ס"דכ"ו,  23

תנה לנו אחוזה. לכך נסמכה פרשת  (במדבר כז, ד)והנשים אומרות 
  24.בנות צלפחד לכאן

מה את המשמעות של אנחנו מבינים האם הדרת גברים'... '
חמש בנות צלפחד הן חלק מתנועה ש כתוב פהשכתוב כאן? 

שעומדות עצומה בת מאות אלפי נשים, 'זקנות השבטים', 
כאשר מהצד השני עומדים... להיכנס אל הארץ המובטחת, 

  יהושע וכלב. ומדוע?  –שני גברים בלבד 
', תנה לנו אחוזהלפי שהן חיבבו את הארץ ואמרו למשה '

  .'נתנה ראש ונשובה מצרימה'אמרו שהגברים  לעומת
כשבראשי  כלומר, לארץ ישראל נכנסנו, עם ישראל,

ללא סבים. הן סיפרו לנו על  -משפחותינו עומדות סבתות 
המדבר, הן לימדו אותנו מה היה ביציאת מצרים. את האווירה 

. המופיע בתחילת הפרשה הזו ניתן לחוש גם מהמפקד עצמו
   –נשים  מספרו בבאופן שנראה מעט חריג, מוזכרות 

ה ֖ה ְוִתְרָצֽ ה ִמְלּכָ ה ָחְגָל֥ ה ְוֹנָע֔ ד ַמְחָל֣ ֣נֹות ְצָלְפָח֔ ֙ם ּבְ   25ְוׁשֵ

ת ֥ם ּבַ ַֽרח ְוׁשֵ ֖ר ׂשָ    26ָאׁשֵ
֣ם תאֵ֣  ְוׁשֵ ֶב֙ד ּבַ ם יֹוֶכ֨ ת ַעְמָר֗ ִים ׁשֶ ִמְצָר֑ י ּבְ ה ֹאתָּ֛ה ְלֵלִו֖ ְלָד֥ ֽ ר יָ י ֲאׁשֶ֨   27ֵלִו֔

א הופיע עד כה בשום מפקד. בניגוד למפקדים זהו נתון של
ו בתמונה המפקד של פרשת פנחס מבקש למקד אותנקודמים, 

 –בתן של חמש בנות צלפחד המופלאה הזו, ששיאה בקר
הנשים מחבבות את הארץ, והנשים הן אלו שיובילו את 
הכניסה אליה. דרך התמונה הזו ניתן לנסות ולהבין את מושג 

  אחוזתנו'.  הנחלות בארץ, 'ירושת
  ארץ נחלה לעם נחלה

ג 'ירושה' בהקשר לארץ שבואו ננסה להבין לעומק את המו
אדם יורש מאבותיו בית, בדרך כלל  –ישראל. הרי זה פלאי 

ץ ישראל לראשונה, רובם טלטלין. כשנכנסנו לארקרקע או מי
כדי להוריש לנו בחיים היו לא כלל נו כבר המוחץ של אבותי

ירשנו שה מסוג אחר. את הארץ חלקת אדמה. זוהי ירו
ה מאד, יפ הוא המוריש ואנחנו היורשים. זו אמירה -מהקב"ה 

מושג  הינוהרי ירושה  -ת א אומראבל צריך להבין היטב מה הי
יקות. ינים ברורים והגדרות משפטיות מדועם ד קנייני,-הלכתי

איך ניתן להכניס את כל מושג הירושה הזה לירושה 
קראת נחלה, גם א רק הארץ נמהקב"ה?? האמת היא של

   כך: אנחנו עצמנו נקראים
טּוָיה דֹל ּוִבְזרֲֹעָך ַהּנְ ֹכֲחָך ַהּגָ ר הֹוֵצאָת ּבְ ָך ְוַנֲחָלֶתָך ֲאׁשֶ    28 ְוֵהם ַעּמְ

'אנו נחלתך ואתה -יום הכיפורים אנו אומרים לבסליחות גם 
  גורלנו'. ארץ נחלה, עם נחלה. מהי הירושה המופלאה הזו?

  רש"י שם 24
 במדבר, כ"ו, ל"ג 25
  שם, שם, מ"ו 26
  שם, שם, נ"ט 27
  דברים ט', כ"ט. 28
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  ה'מורשה, אני 
המושג 'ירושה' שונה מכל מושגי המקח והממכר האחרים. 

חפץ עובר מאדם א' לאדם ב' על ידי  –אנחנו מכירים קנייה 
מעשים מוסכמים. ישנה גם מתנה, שגם היא דורשת ביצוע 
של פעולות מסוימות לביצועה. המושג ירושה שונה בהגדרתו 

הרי  –המשפטית. בשונה ממקבל המתנה או מקונה המכר 
ורש עומד במקום המוריש ונכנס תחתיו. כבר מלידתו של היש

לא יעשה דבר וגם אדם הוא בעצם יורש. גם אם המוריש 
במקום  יהיה ,יבוא היורש –ם שלובות היורש יישב בידיי

  המוריש ויקבל את ירושתו בהמשך ישיר. 
המושג הזה, בהקשרו לארץ ישראל, משנה את כל התפיסה 

הארץ כפי שאמרנו,  ,אליה. אם לגבי אחיזתנו בה ושייכותנו
הזאת היא נחלת ה', אז כשאנחנו יורשים אותה אנחנו בעצם 

ישראל וקוב"ה חד. לא מבשר ודם  -דהיינו עומדים במקומו, 
כשאני יורש  את הארץ, אלא מידיו של הקב"ה ממש!ירשנו 

מבטא בעצם מהותי את  חלקת אדמה בארץ ישראל, אני
את כל הגשמי לחיי אלוקות, את כל האדמה  הרצון להפוך

לנחלת ה'. ירושת הארץ נותנת לי כוח לחיות במציאות 
 הסוגיהאינסופית, להיות אחד עם הקב"ה שאין עוד מלבדו. 

כל אלה יכולים  –'זה הבית שלי', 'זו האדמה שלי'  איננההיא 
לחלוף. הסוגיה היא שהבית הזה והחלקה הזו הם ירושה, 

קום המוריש ממש. לכן ברגע שאני לא מבין ושאני עומד במ
לילה, , הארץ יכולה, חולא מתנהג כמו המוריש את הדבר הזה

זוהי  -להקיא אותנו. כי זו ארץ ה' והיא ניתנה לנו בירושה 
הגדרה משפטית אלוקית ברורה. רש"י מלמד אותנו כיצד 

  ההגדרה המיוחדת הזו באה לידי ביטוי בפסוקי קריאתנו:
ובה באוכלוסין נתנו חלק רב. ואף על פי שהיו לשבט שהיה מר

, שהרי הכל לפי ריבוי השבט חילקו החלקים, לא עשו שוויםהחלקים 
  29.אלא על ידי גורל, והגורל היה על פי רוח הקודש

לרב תרבה ולמעט תמעיט, אך  -יש היגיון ושכל  –מצד אחד 
היא מצד שני הנחלה ניתנת מה', על ידי גורל ובת קול 

שמכריזה למעלה מכל היגיון שהאדמה הזו היא ירושה לשבט 
  הזה. 

  'שלח  לך (א)נשים'
נדמה לי שאת הנקודה העמוקה הזו באות לעורר בנות צלפחד. 

וקי הן מבקשות ללמד את הגברים הפרקטיקנים שיש עומק אל
ה לפספס אותו. בנות צלפחד פנימי שהפרקטיקה לפעמים יכול

מהותית -ת הפנימיתהשייכו שמחבבות את הארץ מתארות את
הי הארץ הזו. האחדות ל-של הארץ הזאת אל העם הזה ואל א

, של ישראל והקב"ה באה לידי ביטוי מוחשי בירושת הארץ
המוריש ומתאחדים  בכך שהיורשים עומדים ממש במקומו של

'והבאתי  –איתו. את הקוד הזה אמר לנו הקב"ה עוד במצרים 
לא  -כם מורשה, אני ה'' . ונתתי אותה לאתכם אל הארץ..

כירושת בשר ודם תנחלו את אחוזותיכם, אלא כנחלה אלוקית 
  שמחברת בינינו.

את הדברים בצורה חזקה כל כך,  מנסחבעל ה'כלי יקר', 
י של הקב"ה בתחילת פרשת 'שלח'. הפרשה פותח בציוו

  :במקוםידועים דבריו של רש"י ו למשה: 'שלח לך אנשים',
  30איני מצווה אותךלדעתך, אני שלח לך. 

  למקום מדהים:הללו בעל ה'כלי יקר' לוקח את הדברים 
האנשים היו שונאים את הארץ  )כז, ילקו"ש פנחס תשעג( לפי שארז"ל

והנשים היו מחבבות  )ד, במדבר יד(ה נשובה מצרימואמרו נתנה ראש ו
וע"כ אמר הקב"ה לפי דעתי  )ד, שם כז( הארץ ואמרו תנה לנו אחזה

 היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץשאני רואה בעתיד 
כי לא יספרו בגנותה, אבל לך לדעתך שאתה סבור שכשרים המה 
ואתה סבור שהארץ חביבה עליהם תשלח אנשים וזהו שלח לך 

  31.כאמור לדעתי היה יותר טוב לשלוח נשיםלדעתך אנשים, אבל 

לא היו חוטאות, אך משה רבנו  נשלחות הן הנשיםאם היו 
הפרקטיקנים אנחנו, ואחרוני כדי שגם  'אנשים'ח ושלהעדיף ל

יש כאן  -והנדל"ן שמעבר לכל המבצרים והמחנים  נבין שבנו
  . מאת אלוקי הארץ, אלוקי ישראל ירושה אלוקית
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