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פרשת פנחס תשס"ח
ביה"כ אהל נחמה

הקדמת הנצי"ב לספר במדבר

5

10

15

20

25

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance.
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for the free 14-day trial of
Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva.
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במדבר פרק י

רש"י

)לה( ויהי בנסע האר ( עשה לו סמניות מלפניו
קמה יְ קֹוָק
ֹאמר מ ֶֹה ָ
)לה( ַוי ְִהי ִנְ ס ַֹע ָהרֹ ַו ֶ
ומלאחריו ,לומר שאי זה מקומו .ולמה נכתב
בנחֹה
ֶי) :לו( ְ
י ִמ ָ!נ ָ
י ְו ָינס ְמ ַ נְ ֶא ָ
וְ ָיפצ אֹיְ ֶב ָ
כא ,כדי להפסיק בי פורענות לפורענות וכו'
'ל ֵפי יִ ְ ָר ֵאל:
בה יְ קֹוָק ִר ְבב%ת ְ
ֹאמר ָ
י ַ
כדאיתא בכל כתבי הקדש )שבת קטז א( :קומה
ה' ( לפי שהיה מקדי 1לפניה 1מהל שלשת
ימי ,1היה משה אומר עמוד והמת לנו ואל תתרחק יותר במדרש תנחומא בויקהל :ויפוצו אויבי (
המכונסי :וינסו משנאי ( אלו הרודפי :1משנאי ( אלו שונאי ישראל ,שכל השונא את ישראל שונא
את מי שאמר והיה העול ,1שנאמר )תהלי 1פג ,ג( ומשנאי נשאו ראש ,ומי ה ,1על עמ יערימו סוד:
)לו( שובה ה' ( מנח 1תרגמו לשו מרגוע וכ )ישעיה ל ,טו( בשובה ונחת תושעו :רבבות אלפי ישראל (
מגיד שאי השכינה שורה בישראל פחותי 1משני אלפי 1ושתי רבבות:

במדבר פרק כו

רש"י

)א( ויהי אחרי המגפה וגו' ( משל לרועה שנכנסו
ֵפה פ
'ח ֵרי ַה ַָ 45
)א( וַיְ ִהי ֲ
'הרֹ ַהֵֹ 6ה זאבי 1לתו עדרו והרגו בה והוא מונה אות
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה וְ ֶאל ֶא ְל ָעזָר ֶ ֲ
ַו ֶ
ֲדת ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל ִמ ֶ לידע מני הנותרות .דבר אחר כשיצאו ממצרי1
ֵלאמֹר) :ב( ְ א ֶאת רֹא ָ6ל ע ַ
ונמסרו למשה ,נמסר לו במני ,עכשיו שקרב
ָמ ְע ָלה ְל ֵבית ֲאב ָֹת6ָ 1ל י ֵֹצא ָצ ָבא
ֶע ְ ִריָ 1נָה ו ַ
למות ולהחזיר צאנו ,מחזיר 1במני:
ְיִ ְ ָר ֵאל) :ג( וַיְ ַד ֵר מ ֶֹה וְ ֶא ְל ָעזָר ַהֵֹ 6ה א ָֹת1
)ב( לבית אבת ( על שבט האב יתיחסו ,ולא אחר
ַר ֵ 7יְ ֵרחֵ %לאמֹר) :ד( ִמ ֶ
ְ ַע ְרבֹת מ%ב ַעל י ְ
הא:1
ָמ ְע ָלה ֲַ 6א ֶר ִצָה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹה
ֶע ְ ִריָ 1נָה ו ָ
)ג( וידבר משה ואלעזר הכה את ( דברו עמ 1על
אב
בנֵי יִ ְ ָר ֵאל ַה ְֹצ ִאיֵ 1מ ֶא ֶרִ 8מ ְצ ָריִ ) :1ה( ְר ֵ
ְ
זאת שצוה המקו 1למנות :1לאמר ( אמרו לה1
נִ %מ ְ ַ! ַחת ַה ֲחנ ִֹכי
אב ֲח ְ
ְכ%ר יִ ְ ָר ֵאל ְנֵי ְר ֵ
צריכי 1את 1להמנות:
אי) :ו( ְל ֶח ְצרֹ ִמ ְ ַ! ַחת
ְל ַפ9א ִמ ְ ַ! ַחת ַה ַ!ִ 9
ַה ֶח ְצר%נִי ְל ַכ ְר ִמי ִמ ְ ַ! ַחת ַה ְַ 6ר ִמי):ז( ֵא ֶ9ה ִמ ְ ְ!חֹת )ד( מב עשרי שנה ומעלה כאשר צוה וגו' (
שיהא מנינ 1מב עשרי 1שנה ומעלה ,שנאמר
'ר ָ ִעיֶ 1א ֶל:
יהְ 1ל ָֹה וְ ְ
ראבנִי וִַ ְהי ְפ ק ֵד ֶ
ָה ֵ
)שמות ל יג( כל העובר על הפקודי 1וגו':
ל ִֹי:1
 ַבע ֵמא%ת ְ
ְ
)ה( משפחת החנכי ( לפי שהיו האומות מבזי
אות 1ואומרי 1מה אלו מתיחסי על שבטיה ,1סבורי ה 1שלא שלטו המצריי 1באמותיה ,1א1
בגופ 1היו מושלי 1קל וחומר בנשותיה ,1לפיכ הטיל הקב"ה שמו עליה ,1ה"א מצד זה ויו"ד מצד
זה ,לומר ,מעיד אני עליה 1שה 1בני אבותיה .1וזהו הוא שמפורש ע"י דוד )תהלי 1קכב ד( שבטי יה
עדות לישראל .הש 1הזה מעיד עליה 1לשבטיה ,1לפיכ בכול 1כתיב החנכי הפלואי ,אבל בימנה לא
הוצר לומר משפחת הימני ,לפי שהש 1קבוע בו יו"ד בראש וה"א בסו::

