תקציר הפרשה :פינחס שקינא לה' זוכה לשכר של ברית שלום
וכהונת עולם * מלחמת הנקמה במדין * מפקד בני ישראל
לצורך חלוקת הארץ * מנין הלווים * בת יורשת נחלה וסדר
נחלות * החלפת מנהיגות משה ביהושע * קורבנות ציבור
קבועים – תמידים ומוספים לימי החגים.

בזכות נשים צדקניות
דור שלם חוצה את הירדן ואיתם מיליון סבתות .הבעלים
שלהן נשארו במדבר ,אבל הן ,הנשים ,שלא חטאו בחטא
המרגלים ולא הוציאו דיבה על הארץ ,זכו להיכנס לארץ .גם
בנות צלופחד אוהבות את ארץ ישראל ומבקשות חלק ונחלה
בארץ.
המדרש אומר דבר מדהים:
"האנשים היו שונאים את הארץ והיו אומרים 'ניתנה ראש
ונשובה מצרימה' (במדבר יד ד) ,אבל הנשים היו מחבבות את
הארץ שכן בנות צלפחד אמרו תנה לנו אחוזה".
למה דווקא הנשים היו מחבבות כל כך את הארץ?
יש שתי תכונות המייחדות את ארץ ישראל.
התכונה הראשונה היא האמונה .זו ארץ שכדי לחיות בה צריך
אמונה גדולה בקב"ה ,מכיוון שהיא תלויה בגשמים .במצרים
המצב שונה הנילוס משקה את השדות והארץ אינה תלויה
בדבר אחר .בארץ ישראל צריך כל הזמן להרים עיניים לשמים
ולהתפלל לגשמים.
תכונה נוספת המייחדת את ארץ ישראל זו הצניעות .ארץ
ישראל איננה סובלת שמתנהגים בה בחוסר צניעות .היא
מקיאה את מי שמתנהג בה בפריצות" .וְ ל ֹא ָת ִקיא הָ ָא ֶרץ ֶא ְתכֶם
בְ טַ מַ אֲ כֶ ם א ָֹתּה כַאֲ שֶ ר ָק ָאה ֶאת הַ ּגֹוי אֲ שֶ ר לִפְ נֵיכֶם" (ויקרא יח
כח ) .ארץ ישראל מחנכת אותנו לחיי משפחה טהורים
וקדושים.

שתי תכונות אלו מייחדות את הנשים .גם במצרים ,כשהיו
גזרות קשות של שעבוד והריגת הבנים ,הנשים לא נשברו .הן
עודדו את בעליהן שעוד יהיה טוב .שצריך להמשיך להביא
ילדים לעולם ולהאמין שה' יגאל אותנו כמו שהבטיח.
גם על צניעותן שמרו הנשים במצרים שהיתה ארץ ששטופה
בחוסר צניעות .במכת בכורות מתו בכל בית כמה ילדים.
מכיוון שהנשים המצריות לא שמרו אמונים לבעליהן וילדו
לגברים אחרים .לעומת זאת ,הנשים הצדיקות של ישראל
שמרו על כבודן וצניעותן.
בגלל שתי התכונות הללו הנשים אהבו את ארץ ישראל .היא
בדיוק הארץ שמתאימה לאופי שלהן .ארץ מלאה אמונה
וצניעות.
על פי :כלי יקר במדבר כו ,סד

מי יזוז ממקומו
שתי אניות מלחמה שנשלחו למשימת אימונים בשייטת נמצאו
בלב ים במהלך תמרונים במשך כמה ימים ובתנאי מזג אוויר
קשים .שירתי על אניית המפקד והייתי בעמדת השמירה על גשר
הפיקוד כשירד הלילה .הראות הייתה מוגבלת בשל הערפל
הסמיך ,ומשום כך נשאר רב החובל על הגשר כדי לפקוח עין על
כל הפעילויות .זמן קצר אחרי שירדה החשכה ,דיווח השומר
מכנף הגשר" :אור בכיוון לימין החרטום"" .האם קבוע או נע
לאחור?" קרא הקפטן" .קבוע ,המפקד" ,ענה השומר ,ופירושו
של דבר שהיינו בנתיב התנגשות מסוכן עם הספינה ההיא.
רב החובל הורה לקשר" ,אותת לספינה :אנו בנתיב התנגשות,
מייעץ שתשנה נתיב ב 20-מעלות" .האיתות שהתקבל מן הספינה
אמר" ,מייעץ לכם לשנות נתיב ב 20-מעלות".
רב החובל אמר" ,שלח מסר בזו הלשון :אני המפקד ,שנו נתיב ב-
 20מעלות"" .אני מלח בדרגת רב"ט ,כדאי לך לשנות כיוון ב20-
מעלות" הייתה התשובה .חמתו של רב החובל בערה .הוא
התפרץ" ,שגר הוראה :אני אניית מלחמה .שנה נתיב ב20-
מעלות" .והתשובה שהתקבלה באיתות הייתה" ,אני המגדלור".
(סיפורו של פרנק קוך ב ,Proceedings-כתב העת של המכון לימייה)
_________________________________________________

נקודות למחשבה :האם יש מקרים בהם אנחנו מתעקשים
להתבצר בעמדתנו ,ודורשים מאחרים להשתנות ולזוז כדי שלנו
יהיה מקום? האם קל יותר להשתנות בעצמך או לדרוש מהשני
להשתנות? כיצד הרגשת כשמישהו ביקש ממך לשנות את עצמך?
איך משתנים?

תו ָכם" (כה,יא) – למילה
או ֶאת ִקנְּ ָא ִתי ְּב ֹ
קנאות ְּ " -ב ַקנְּ ֹ
'קנָאּות' יש היום קונטציה שלילית ,אך פינחס זכה לברית שלום
ָ
דווקא בגלל שקינא לה' .האם קנאות היא דבר טוב או רע? האם
יש דברים שאתם תהיו קנאים בעבורם?
פמינזם – "וַ ִת ְּק ַר ְּבנָ ה ְּב ֹנות ְּצלָ ְּפ ָחד" (כז,א) – יש הטוענים
שבנות צלופחד היו הפמיניסטיות הראשונות .האם אתם
מסכימים לטענה הזו? האם לדעתכם נשים היום ,בעידן המודרני,
מקופחות לעומת הגברים? מה המצב בעולם הדתי? לּו הייתה לך
האפשרות לבחור האם להיוולד גבר או אישה – במה היית
בוחר/ת? למה?
יש ַעל ָהע ָדה"
מנהיג – "יִ ְּפקֹד ה' אֱ לֹקי ָהרוחֹת לְּ ָכל ָב ָשר ִא ׁ
(כז,טז) – מה התכונות המרכזיות הנדרשות כדי להיות מנהיג?

האם זה משהו שנולדים איתו או שהאדם מכשיר את עצמו לזה
עם השנים? מי מהדמויות הקיימות במדינת ישראל היום הוא
מנהיג בעיניך? אילו תכונות של מנהיג קיימות בך?
ערך :הרב יוני לביא.
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