
 שלום רב
 

 , אלעד סולברג, עומר מאיריחגיגות בר מצווה לו בבית הכנסת ערכנ חודש שחלףא. ב

 נשתתף בשמחת משפחת הרטמן ( 20/7/12)שבת הקרובה בו, וגיא רביד הדר שי    

 . שלנו בבית הכנסתיואב הרטמן של  החוגגת את בר המצווה     

 מזל טוב – םיהתו, ובני משפחהמצווה, הוריהם -ברכל חתני ל זו, נאחל בהזדמנות    

 !!! בכל מעשי ידיהם והצלחה    

 כל המעוניינים לחגוג את בר המצווה בבית הכנסת, מתבקשים -ב. תזכורת קטנה 

 בלת תדריך קצר בהתאם לנוהל הקיים, לשם תיאום האירוע, וקיואל רדושר לפנות ל    

 עליה לתורה ביום השבת.לשם הכנת הנערים ל לחיאני דודול    

 סולברג -כץ ביה של דלית , אז"ל עמוס כץהתבשרנו על פטירתו של שחלף שבוע בג. 

 ' מוקדשת לזכרו, תנצב"ה !פנחסתמצית פרשת 'חברתנו,     

 
 מה חיפש משה על הר העברים? – 'פנחס'פרשת 
 אלי נבון

 
ר יְ " תחת באמירההנפ פרשת פנחסים הראשונים בהפסוק ֵּ֥ ֹהָוָ֖ה ֶאל־ַוְיַדב 

ר׃ אֹמֹֽ ה ל  ס ֹמֶשֵּ֥ יְנָחָ֨ ֹֽ יב ֶאת־חֲ   פ  ִׁ֤ ש  ן ה  ן ַהֹכה ֵ֗ ר ֶבן־ַאֲהֹרֹ֣ ל ֶבן־ֶאְלָעָזָ֜ ַעֹ֣ ֙י מ  ָמת 
ל ְשָרא ֵ֔ י־י  ֹֽ פעור  -בעלחטא סוגרים בעצם את הסיפור אודות  ...."ְבנ 

  ומהר מאוד מתמקדת בהכנות הנדרשות ,והמגיפה הפורצת בעקבותיו
 לקראת הכניסה לארץ ישראל.

 

מתמקדת פרשה אך הומורכב, ש להניח שהיקף ההכנות היה רב י
צריך משה נה פשוטה, ומשימת הכניסה לארץ איבעיקריות שבהן משום ש

עצמו לא יזכה להיכנס  הואשהוא יודע כי  ,היטב לקראתהלהכין את העם 
 ישראל. לארץ

 

 ו עולה שלרשות העם עומדים ממנ מפקדעריכת  –משימה ראשונה  א.
 .יצבאכוח ם אחרות, במילי 20מעל גיל גברים  000,730

 

כל שבט יקבל  - לנחלות ע"ב העיקרון בין שבטי ישראל הארץ חלוקת  –משימה שניה ב. 
, במילים אחרות, לכל שבט יש אך מיקום הנחלה יקבע על פי הגרלהנחלה בהתאם לגודלו, 

 משימה מוגדרת.
 

ָֹ֨ " –ג. משימה שלישית   ֹו י ּוַח בּ֑ יש ֲאֶשר־רֹ֣ ָ֖ ּון א  ן־נֵ֔ ַע ב  ה ַקח־ְל֙ך ֶאת־ְיהֹוֺשֹ֣ ה ֶאל־ֹמֶשֵ֗ אֶמר ְיֹהָוָ֜

יו העם בפועל את להסמיך את המנהיג אשר יוביל  ,במילים אחרות ...."ְוָסַמְכָתֵּ֥ ֶאת־ָיְדךָ֖ ָעָלֹֽ
 ארץ ישראל.משימת הכניסה לב
 

 :ככתוב חטא "מי המריבה"לא נכנסו לארץ עקב נענשו וואהרון משה היא שהתפיסה הרווחת 
ל׃ ְוָר "... ֹֽ ְשָרא  י י  ֵּ֥ ְבנ  י ל  ת  ר ָנַתָ֖ ֶרץ ֲאֶשֵּ֥ ֙ה ֶאת־ָהָאֵ֔ ה ּוְרא  ים ַהֶזּ֑ ָ֖ ר ָהֲעָבר  ה ֶאל־ַהֵּ֥ ֵ֛ ּה ֲעל  יָתה ֹאָתֵ֔ ֹ֣ א 

יך ֹֽ ן ָאח  ף ַאֲהֹרֵּ֥ ר ֶנֱאַסָ֖ ָתה ַכֲאֶשֵּ֥ יך ַגם־ָאּ֑   .."ְוֶנֱאַסְפָתֵּ֥ ֶאל־ַעֶםָ֖
 

 ? ל זאת ה' מצווה על משה לעלות אל פסגת ההר ולהשקיף על הארץ הנכספתאז למה בכ
 

 משה רבנו לא נכנס באופן פיזי לארץ ישראל, אבל היאאומר שאכן  םהרב אליהו בירנבוי
כשמשה צפה בארץ ישראל, היא הפכה להיות חלק ממנו גם אם הוא נסה ללבו ולנפשו. נכ

 .לא נכנס אליה. העלייה להר לא הייתה עונש אלא שכר
            

 

 שבת שלום לעם ישראל ולגן יאשיה !


