שלום רב
א .בחודש שחלף ערכנו בבית הכנסת חגיגות בר מצווה לעומר מאירי ,אלעד סולברג,
הדר שי וגיא רביד ,ובשבת הקרובה ( )20/7/12נשתתף בשמחת משפחת הרטמן
החוגגת את בר המצווה של יואב הרטמן בבית הכנסת שלנו.
בהזדמנות זו ,נאחל לכל חתני בר -המצווה ,הוריהם ,ובני משפחותיהם – מזל טוב
והצלחה בכל מעשי ידיהם !!!
ב .תזכורת קטנה  -כל המעוניינים לחגוג את בר המצווה בבית הכנסת ,מתבקשים
לפנות ליואל רדושר לשם תיאום האירוע ,וקבלת תדריך קצר בהתאם לנוהל הקיים,
ולדוד לחיאני לשם הכנת הנערים לעליה לתורה ביום השבת.
ג .בשבוע שחלף התבשרנו על פטירתו של עמוס כץ ז"ל ,אביה של דלית כץ  -סולברג
חברתנו ,תמצית פרשת 'פנחס' מוקדשת לזכרו ,תנצב"ה !
פרשת 'פנחס' – מה חיפש משה על הר העברים?
אלי נבון
הפסוקים הראשונים בפרשת פנחס הנפתחת באמירה " ַוי ְַד ֵּ֥בר ְיהֹ וָ ָ֖ה אֶ ל־
מר׃ ֹֽפינְ ָ֨ ָחס בֶ ן־אֶ ְלעָ ָָ֜זר בֶ ן־אַ הֲ ֹ֣ ֹרן הַ כ ֵֹ֗הן ה ִׁ֤שיב אֶ ת־חֲ ָמתי֙ מ ַ ֹ֣על
ֹשה לא ֹֽ ֹ
מ ֶ ֵּ֥
ְב ֹֽני־י ְש ָר ֵ֔אל "....סוגרים בעצם את הסיפור אודות חטא בעל -פעור
והמגיפה הפורצת בעקבותיו ,ומהר מאוד מתמקדת בהכנות הנדרשות
לקראת הכניסה לארץ ישראל.
יש להניח שהיקף ההכנות היה רב ומורכב ,אך הפרשה מתמקדת
בעיקריות שבהן משום שמשימת הכניסה לארץ אינה פשוטה ,ומשה צריך
להכין את העם לקראתה היטב ,כי הוא יודע שהוא עצמו לא יזכה להיכנס
לארץ ישראל.
א .משימה ראשונה – עריכת מפקד ממנו עולה שלרשות העם עומדים
 000,730גברים מעל גיל  20במילים אחרות ,כוח צבאי.
ב .משימה שניה – חלוקת הארץ בין שבטי ישראל לנחלות ע"ב העיקרון  -כל שבט יקבל
נחלה בהתאם לגודלו ,אך מיקום הנחלה יקבע על פי הגרלה ,במילים אחרות ,לכל שבט יש
משימה מוגדרת.
ּוח ּ֑בֹו
ר־ר ַ
ְהֹושעַ בן־נֵ֔ ּון ָ֖איש אֲ ֶש ֹ֣
ח־לך֙ אֶ ת־י ֺ ֹ֣
אמר יְהֹ ָָ֜וה אֶ ל־מ ֵֶֹ֗שה ַק ְ
ג .משימה שלישית – " ָ֨י ֹ ֶ
וְסָ ַמכְ ָ ֵּ֥ת אֶ ת־י ְָד ָ֖ך עָ ָ ֹֽליו "....במילים אחרות ,להסמיך את המנהיג אשר יוביל בפועל את העם
במשימת הכניסה לארץ ישראל.
התפיסה הרווחת היא שמשה ואהרון נענשו ולא נכנסו לארץ עקב חטא "מי המריבה" ככתוב:
יתה אֹ ֵָ֔תּה
ָתתי ל ְבנֵּ֥י י ְש ָר ֹֽאל׃ ו ְָר ֹ֣א ָ
ל־הר הָ עֲ בָ ָ֖רים הַ ֶזּ֑ה ְּוראה֙ אֶ ת־הָ ֵ֔ ָא ֶרץ אֲ ֶ ֵּ֥שר נ ַ ָ֖
" ...עֲ ֵ֛לה אֶ ַ ֵּ֥
ַם־א ָתה כַאֲ ֶ ֵּ֥שר נֶאֱ ַ ָ֖סף אַ הֲ ֵּ֥ ֹרן אָ ֹֽחיך"..
ְונֶאֱ סַ ְפ ָ ֵּ֥ת אֶ ל־עַ ֶ ָ֖םיך ג ָ ּ֑
אז למה בכל זאת ה' מצווה על משה לעלות אל פסגת ההר ולהשקיף על הארץ הנכספת ?
הרב אליהו בירנבוים אומר שאכן משה רבנו לא נכנס באופן פיזי לארץ ישראל ,אבל היא
נכנסה ללבו ולנפשו .כשמשה צפה בארץ ישראל ,היא הפכה להיות חלק ממנו גם אם הוא
לא נכנס אליה .העלייה להר לא הייתה עונש אלא שכר.

שבת שלום לעם ישראל ולגן יאשיה !

