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 יח-יא,במדבר פרק כה
 והתשובותהשאלות , הפרשה ביאור

 

 עם היותו בן אלעזר ב ן  , וזכר הכתוב שפנחס זה. תתפנחס,הנה שם פנחס הוא לשון מצרי

 והוא שהשיב  ,דו עשה מעשה משובח מא, שלא היו מלומדים בכך לא בחרב ולא בחנית,רןאה

 ולא היה מי שישיב ה ו  , כי יצא הקצף מלפני עליהם בדבר פ עור,את חמתי מעל בני ישראל

 . לאחור כי אם פנחס שהוא השיב את חמתי

 

 ]שכרו של פנחס[
 ' השאלה הא

יב את חמתו מעל בני ישראל וקנא את מהו השכר שנתן הקדוש ברוך הוא לפנחס על הש

 בידוע שיעשה שלום , מאחר שהוא לא חטא, כי אמרו הנני נותן לו את בריתי שלום?קנאתו

 כבר ניתנה ,והייתה לו ולז רעו אחריו ברית כהונת עולםגם הכהונה שאמר .  שלום יעשה לו,לו

 ? ומהו אם כן השכר שנתן לפנחס חלף עבודתו,לזרעו של אהרן לעד

 
 ' לה הבהשא
 . בור הזהי  כי מה צורך היה בד,םהמדייניצרור את בור יבד

בורים האלה י ושני הד.םהמדייניבור נקום נקמת בני ישראל מאת יוהנה בסדר מטות בא ד

 כמו , ושם נאמר בזמנו ונעשה מיד בפועל, הוא שיעשה בהם נקמה,ר נקוםובי וד,אחד הם

 .ותרי והוא כפל ומ, כלל אין לו עניין וצורך,בור צרורי וד.שנזכר שם

 

 ב-א לשאלות תשובה
נא את י לולי שפנחס ק,והעניין שהי י תה המגפה גדולה בעם מעותדת לכלות את כל ישראל

 ,  להגיד שבתוך העדה הרבה ההי א,בתוכם ואמר . רוצה לומר הקנאה שהיה לי לקנא,קנאתי

ומרים שהיה פנחס  ולפי שהיו רבים מ ישראל א. לא ירא מהם מהמונם,הרג שר גדול בישראל

 ויצטרך פנחס מפני זה  , עם בני שמעון וקרובי  זמרי שיעמדו  עליו ויהרגוהוהבסכנה עצומ

גם אומרים שפנחס להיותו הורג נפש ונוגע בחלל  . לבקש אנשים שילכו סביבו לשמרו מאויביו

 הנה מפני זה ציוה הש ם ,  כי דמים שפך,’ ולא יקרב במזבח ה,היה פסול לעבודת המקדש

  : שיאמר לכל אדם ויפרסם בתוך בני ישראל שני דבריםלמשה
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 כי מי  ,רא בקרוב עליו מרעיםיי ולא ,שהשם יתברך היה נותן לפנחס את בריתו שלום ,'הא

 .סביב ו לחלצו’ ערב את לבו לגשת אליו להשחיתו בהי ו ת ברית ה

  

עו אחריו  שתהיה לו ולזר, אבל בהפך,שלא יהיה פנחס מפני זה פסול לעבודת המקדש' והב

 הפך מה  ,וכוהנים גדולים ומאריכים ימים’ הני הו רוצה לומר שיהיו תמיד כ.ברית כהונת עולם

 . שנשבע לבית עלי

 

הנה אם כן הי ה  . תו נדמה אליוו כי גם בקנא,ואפשר שהיה אליהו הנביא מזרעו של פנחס

תחת אשר  ר ולכך אמ. טחון ה כהונהיאם בבשורת השלום ואם בב. נויחס לעניישכר פנחס מתי

 אם בבחינת הקדוש  , הכהונה הראויה  אליו, רוצה לומר.קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל

 ,  והקנאה ההי א הייתה עבו דה משובחת לפניו יתברך.נא לאלהיוי תחת אשר ק,ברוך הוא

פר על י כי הוא כ,ואם בבחינת ישראל גם כן. ולכך ראוי שיהיה כ הן לאל עליון וקדוש לאלהיו

 ראוי שתמיד יהיה כהן מכפר עליהם בעבודת  ,פר עליהם ביום ההואי וכיון שכ,בני ישראל

 . המקדש

 שהכהונ ה  . וכן ה יה, שהיה היעו ד הזה שלא תפסק הכהונה הגדולה מזרעו,ויש אומרים

 כמו ,ואף על פי שמבני איתמר מצאנו כוהנים גדולים. הגדולה תמיד הייתה משלשלת פנחס

 . להיות פקידו ...נתנך כהן תחת יהוידע’ ה. פקידים לכהן גדול הנה לא היו אלא ,עלי ויהו ידע

.  הייתה הכ הונה לצדוק שהיה מזרע  פנחס עד סוף כל הדורות,ומזמ ן שנבנה בית עולמים

ולפ י  . על הכהונה הגדולה מיום שנבנה בית המקדש ,ברית כהונת עולםויה יה אם כן אמרו 

לכן   אבל אמר ,יאמר זה לפנחס בלבד לא ציוה השם למשה ש,שהיה כל זה גלוי לכל העמים
 , לכן אמור ופרסם לכל בני אדם עניין פנחס: כלומר,אמור הנני נותן לו את בריתי שלום

 . שהנה שכרו אתו ופעולתו לפניו

 

 ]צרור את המדיינים[
 ,פר הכתוב עוצם גבורתוי אפשר לפרש שס,'ואמנם אמרו אחר זה ושם איש ישראל המוכ ה וגו

 הייתה בת ,ינית שנהרגה עם זמריי כי המד. ובת נשיא מדין,בטי ישראלשהרג נשיא מאחד ש

 שעדין הוא חי וראש לחמשת מלכי  , רוצה לומר,צור שהיה ראש אומות בית אב במדין הוא

 .מדין
  : מ ֶׁשה ּלֵ אמֹר-ֶאל ’ ה ַוְיַדֵּבר  טז
  :ַהִּמְדיָ ִנים ְוִהִּכיֶתם אֹוָתם-ֶאת ָצרֹור  יז

 ְּדַבר ְּפעֹו ר -ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל-ם ְּבִנְכֵליֶהם ֲאֶׁשר צֲֹרִרים ֵהם ָלֶכ-ִּכי יח
  : ְּדַבר ְּפעֹור-ַהַּמֵּגפָ ה ַעל -ְנִׂשיא ִמְדָין אֲ חָֹתם ַהֻּמָּכה ְביֹום -ְּדַבר ָּכְזִּבי ַבת-ְוַעל

 

 הוצרך לפרש עם  , שמפני שאמר יתברך הנני נותן לו את בריתי שלום, אצלי הואוהיותר נכון

 שלום :ולכן תאמר לשמעונים. ' ולכך פירש ושם איש ישראל המוכה וגו .וםמי יה יה לו ה של
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ינים אין צריך שתאמר דרכי  י אבל למד.מהם יהי ה שלומוי כי הם גואלי הדם וע,לפנחס’ אמר ה

 כי מפ ני שנאמר לישראל אל תצר ,יניםיצרור את המדבור  י ולזה  בא הד. אבל בהפך,השלום

 הו צרך שלא יהי ו הם בכלל אל ,נים י הי ו ביני הםי והמדי, וכן בבני עמ ון  אל תצורם,את מואב

 והוא מלשון  , שים חיל על ערי מדין ללכוד ערי מדיןמר כלו, אבל צרור את המדיינים.תצורם

 . וצרת עליה

 

 והודיע בזה כ י  . פירושו ועוד תשוב להכות אותם אנשים ונשים וטף,והכיתם אותםואמר עוד 

 . ולא לקחת ארצם כארצות שבעה עממי ם,ולהרוג ולאבדתכלית מלחמה מדין יהי ה  להשמיד 

 כי זה יבא זכרונו בסדר מטות ,בור הזה שילכו להלחם עם מדיןינת הדוכ לא הייתה כו"הנה א

 כי עוד יבואו אחר ז ה  , אבל הוא להודיע שיהיה להם  איבה ושנאה גדולה עם מדין.ומסעי

 שלום  , עם השמעונים: רצונו לומר. באומרו  כי צוררים ה ם לכם, ובי אר הסיבה ב זה.להכותם

 לפי שהם התחילו בשנאה בנכליהם  , אלא שנאה רבה, אבל לא עם מדין.טובה ו ברכה 

 וגם הם שונאים אתכם על דבר כזבי בת , על דבר פעור בדבר בלעם,שהתנכלו להמית אתכם

 .  שהייתה מוכ ה עם זמרי,צור נשיא מדין אחותם

 .  ראוי הוא לכם שתצורו עליהם לתת להם צרה וצוקה,וכיו ן שהם שונאים לכם מאלו הבחינות

 .'והב' והותרה השאלה הא
 

 נא-א,במדבר פרק כו
 ]מפקד בני ישראל[

 ' השאלה הג
  ?על מה ציוה השם במקום הזה למנות ישראל

 כי כבר הי ו   . אינו מספיק,' מהרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו וגו,מדרשוהנה הטעם שנתנו ב

 . א נמנובהם מגפות אחרות ול

 עכשיו  שקרב למות  , שכאשר נמסרו למשה נמסרו במ ניין,גם הטעם האחר שנתנו שם

 . יהושע בהנהגתו עד הנהםקיבל ולא ,ין לא החזירם משהי כי עד, אין לו מקום,החזירם במני ין

 
 ' השאלה הד

 לא  , בימים רבים קרוב לארבעים שנה, כל יוצאי מצרים,איך היה אפשרי שעם גדול כזה

 חמששה אלפים וו היו שש מאות אלף ושל,הבתחיל כי הנה כשנמנו .ר אלא מעט מזעופנתווס

. שיםו היו שש מאות אלף ואלף ושבע מאות ושל,ועתה לסוף הארבעים שנה. מאות וחמישי ם

 והול ידו אלא אלף ונתווספ לא , שש מאות אלף רגלי בארבעים שנה,דווהוא דבר זר ורחוק מא

 .  מזהע"בראוכבר תמה ה. ושמונים נפש
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 ד-ג לשאלות תשובה
 שציוו ה השם למנות את ישראל שמה כדי להכין או תם ,כבר ביארתי בסדר במדבר סיני

ולפי שהיו  ישראל . א למלחמהו כדרך המלכים שימנו חיי ליהם לב,כנס לארץ ולכבשהילה

 . ינםיכנס לארץ ציוה השם ב מניעתידים אז לה

 

 ונגזרה  ,ו במשה’   ודברו בה,את לב העם ששלחו המרגלים והמסו ,אמנם קרה מה שקרה

 ובתוך הזמן  . ויניעם השם בו ארבעים שנה, וימותו במדבר,עליהם גזרה שלא יבואו אל הארץ

 הי ו   , שקמו בניהם תחתם, ומפני זה עתה. כמו שנזכר למעלה,ההוא מתו מ הם רבים במ גפות

י הבאים במלחמה   כ, ראה יתברך שהיה ראוי למנות אותם,בשהו לארץ ולכסלהיכנמעותדים 

 .ואם היה צורך במ ניין לעניין נחלת הארץ וחלוקתה. זה דרכם למנותם קודם בואם בה

 כי היה ה מני ין הז ה לבנים  . כמו שהיו במני ין  מדבר סיני,ושתי התכליות היו במניין  הזה

 . במדרגת המניין האחד לאבותיהם

 

אחרי המגפה בא אליו ו.  להגיד שאחרי המגפה מ נה את ישראל,ויהי אחרי המגפהואמר 

והנה לא נפקדו על ידי בקע לגולגולת להיות המניין ה ז ה  . בור צרור את המדייניםיהד

 אך  , והנה נמנו כפ י הדגלים.לגולגלותם לפי שהי ה המ ניין במצ ות השם כמו שבי ארתי שמה

.  ואחר כך זכר דגל יהודה.  והשלים מניין דגלו בשמעון וגד,התחיל מראובן כי הוא הבכור

 .  ובאחרו נה דגל דן,והקדים אליו מנשה להיותו רב העם במניין הזה. ר כך דגל אפריםואח

 

. שת אלפי אישווהנה במניי ן הפקודים תראה שבדגל יהודה פחתו המניין במדב ר סיני כשל

ובשבט דן . ש"ב אלף איש ות"ובדגל יוסף הותירו כ. מאתייםובדגל ראובן חסרו מהם אלף ו

 והותי רו  ,ייתה הסיבה בזה שחסרו בשני שבטים מהם בין רב למעט וה.ג אלף ושש"הותירו י

לפי שמדגל ראובן מתו רוב עדת קרח והמתים במגפה  . בשנים מהם דגל יוסף ובדגל דן

 וזאת הייתה .ונפלו משבט שמעון רוב המתים בדבר בעל פעור. ו אלף איש"במחתות שהיו כט

וב שבט יהודה אם מעט ואם  . הם ושאריתו היה ב,בת החסרון הגדול שהיה בדגל הזהיס

אמנם בשבט יוסף ו בדגל דן היה  יתרון  .  ונשוכי הנחשיםםוהמתאוויהרבה מ המ תאוננים 

 ולא הלכו חשכים במחלוקת קרח ושאר המכשולות שנכשלו  , לפי שפרו ורבו הרבה,ותוספת

 . במדבר אחיהם כל בית ישראל

 

כים שיתרבו  במדבר יות ר   כי הם לא היו ז ו,והי ה מהשגח ת השם על עמו ששמר מספרם

 ולכך בחר שישמר .שוב   הארץי בעבור  הבנים הצרי כים לי,וגם לא רצה שיתמעטו. משהיו

 ומאותו מספר גדול , כשש מאות אלף איש יצאו:מספרם באותו מניין שהיו כשיצאו ממצרים

 .  העליונהה כי כל דבריהם היו כפ י ההשגח,לא פחתו ולא הותירו הרב ה

 . השלישית והרביעיתוהותרו בזה השאלות 
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 נו-נב,במדבר פרק כו
 ]?כיצד התחלקה הארץ לשבטים[

  ’השאלה הה
לאלה תחלק  כי הנה ציוה ראשונה :במה שציוו ה בחלוקת הארץ דברים סותרים זה את זה
 מורה איש לפי פקודיו יותן נחלתו' הארץ בנחלה במספר שמות לרב תרבה נחלתו וגו

 מורה שכל ,אך בגורל  תחלק הארץ אמר סותר לזה ומיד.  תחלק הארץגולגולתםשלמספר 

 וב ביאור  הפרשה אבאר ןאוכלוסישבט ושבט י קח חלק שוה בין שיה יה ר ב אוכלוסין או מעט 

 .עוד הספק הזה ואזכור דעות המפרשים בו

 

 ]דרכים בחלוקת הארץ[
 'ה הלשאל תשובה

 :ד לראשונים באיזה אופן נתחלקה ארץ ישראלוהוקשה מא

כלוסין היה נוטל חלקו כשבט  ו והשבט שהיה רב בא,ב שבטים בחלקים שווים"האם נחלקה לי

 :  והפך מה שציווה כא ן,ק היושר הא להיול בחוו וי היה ז ה בלי  ספק ע,כלוסיןושהיה מעט בא

לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש 
  .לפי פקודיו יותן נחלתו

 

 לרב תרבו נחלתו ולמעט  ,והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם כן ובסדר מסעי אמר גם

 .תמעיטו

 מה שנזכר בספר יהושע שצווחו בני יוסף אליו מדוע נתת לי גורל ,כ לדעת הזה"והקשה ג

 :  ולמה לא השיבם יהוש ע. כי איך יבקשו הפך הדין והצווי האלהי. ואני עם רב,אחד וחבל אחד

 . ויםובידי לתת לשבטים אלא חלקים ש ואין  ,הו ו כה ציו’ בר היכה ד

 

 הוקשה מה שביר ך ,תם במספר שמותל ש הייתה חלוק ת הארץ לגולגו,ואם אמרנו לברוח מזה

ו מולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו ע ל . אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי ,יעקב ליוסף

לגלות ויו ג כי אם ה,כ ברכה בלא תועלת ולבטלה" שתהיה אשם אחיהם יקראו בנחלתם

 . שבטים מהיותם שבט  אחדשני ואין יתרון בהיותם .  בידוע שיתנו להם חלק רב,רבות

’  זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל אשר ציוה הויקשה גם כן מה שנאמר בסדר מסעי 

 .  שמורה שלשבטים נתחלקה,לתת לתשעת המטות וחצי

כיון שלגלגלותם ' וגואחד ואני עם רב מדוע נתת לי גורל אחד וחבל חת בני יוסף וכ צו"ויקשה ג

 . נתחלקה
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 : בתרא פרק יש נוחליןמסכתוהדרוש הזה  כבר חלקו עליו ב

 .  או דילמא לקרקפתא אפליגא, ארץ ישראל לשבטים אפליגא:איבעיא להו

 

 . מצאנו ראינו שני דרכיםהמפרשים האמנם כשיעויינו דרכי 

 

 ]י בחלוקת הא ר ץ"שיטת רש[
 : שכתב כאן,י"רש דרך האחד הוא

 ואף על פי שלא יהיו  ,כלוסין י תנו חלק רבו לשבט שהוא מרובה בא,לרב תרבה נחלתו

 , לא עשו זה אלא על פי הגורל,לקו החלקיםיבוי  השבט  חי שהרי לפי ר.החלקים שווי ם

 לשמות מטות אבותם ינחלו אלו יוצאי מצרים שהמתים ,דשווהגורל על פי רוח הק

 . ל"יורשים את החיים עכ

 גולגולתם ואף על פי שנחלקה הארץ למניין .' כתב  בפר שת ויחי יעקב  על פסוק ומו לדתך וגווכן

 . מכל מקום לא נקראו שבטים אלא אלו

 

 ]ן בחלוקת הא רץ"שיטת רמב [
 .  שהיו בדבר שני חלוקים, שכתב שם וכאן גם כןמשה בר נחמןלהרב רבי והדרך השני 

 ונטל , מהארץ שנים עשר חלקים שווים שעשו. היה לשנים עשר שבטיםלוק הראשוןיהח

 . כלוסיןווה לשבט מעט האוכלוסין חלק שוהשבט רב הא

 בין ש יהי ה כפי י וצ אי ,היה בי ן  השבט עצמו  שנתחלק חלקו בין משפ חותיוק השני וליוהח

 .  לכל אחד מדעות החולקים בזה בגמרא,מצרים או כפי באי הארץ

 

 על החלוקה  ,נחלה לרב  תרבה נחלתולאלה תחלק הארץ ב מה שנאמר כאן והרב יפרש

אך בגורל יחלק הארץ לשמות ויפ רש מה שאמר אחר כך .  אשר לשבט בין מ שפחותיו,השנית

 ושעליו  ,לוק הראשון שיחלקו הארץ לשנים עשר השבטים חלקים שוויםי על הח,מטות אבותם

 רב העם או  רצונו לומר בין שיהיה  השב ט,על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעטאמר גם כן 

 .  והויקח חלקו בשי תמיד ,מעט העם

 ,והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם לרב תרבו נחלתוושמה שנאמר בסדר מסעי 

 . לוק השני הנזכריכ מהח"ידבר ג

 מגיד  , ושמה שאמרו בספרי איש לפי פקודיו יותן נחלתו,וכתב הרב שזה הוא דעת הגמרא

 ו כן הוא אמר ו ידברו בני י וס ף  . כפי  מה שהוא,טשלא נחלקה ארץ ישראל אלא לכל שבט ושב

  .הוא שבשתא כפי הגמרא ושהקשה לברייתא הזו למה צוחו בני יו סף

 . משה בר נחמןעד כאן דעת הרב רבי 

 

 .  ואין ראוי לקבל אחד מהם כפי סגנון הפסוקים,ושני הדרכים בלתי נכונים אצלי
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 והוא המוכיח  ,חלתו ולמעט תמעיט לפי שהכתוב אומר בביאור לרב תרבה נ,י"רשאם דעת 

ואם היה כן לא היה מצווה למנחילים . י"רשע וט על פי הגורל כדברי יבו י והמישלא היה הר

 . שלרב ירבו ולמעט ימעיטו כיון שז ה היה  מהגורל ולא מהם

 

 כי לדבריו הי ה  .לוקיםי שהכתובים ידברו ב שני ח,משה בר נחמןואינו גם כן כדעת הרב רבי 

לוק ה שני  יוהח. לה שהוא קודם לכל הקדימותילוק הראשון תחי  במצות החראוי שיזכור 

  מה שפירש הרב הפסוק  הראשון לאלה תחלק הארץ  : והוא בהפך,הנמשך ממנו יזכור אחריו

 ויפרש אך בגורל תחלק הארץ שכתוב אחריו על , מהמשפחותשנילוק היבנחלה על הח

 שהוא מסובב מן הראשון  ,שנילוק היהחואיך יזכור .  מהשבטי ם שהוא קודם לושוןארהחלוק ה

 . בתו יזכור אחריוי שהוא סשוןארלוק הי והח,להיתח

 על השני  השיצוו לא היה ראוי , כמו שאמר,לוקים בדברי חשניוהקשה עוד לרב כי אם היו 

לוק השני בפסוק  יוה  על החו ואיך אם כן בסדר אלה מסעי יצ.אלא אחרי צוואתו על הראשון

 . לוק ה ראשוןי מבלי שיזכור דבר שם מן הח,בגורל למשפחותיכםוהתנחלתם את הארץ 

 

 ]שיטת אברבנאל בחלוקת הארץ[
 שבחלוקת הארץ היה ראוי שיובחנו שת י  : והוא.ערתי אני בזה דרך אחרילו שוומפני זה כ

 . בחינות

 . נתן לשבט חלקו ונחלתויהמחוז אשר בו יהאחד 

 .  ולרחבה כמות הארץ שיתנו לו באותו מחוז לארכהוהשנית

 

 ראה יתברך ,פול נחלת כל שבט ושבטי שהוא ביאור המחוז אשר בו י,והנה העניין  הראשון

פול קטטה בין הש בטי ם בהיות המ קום האחד יותר משובח מן י כדי שלא ת,שיתבאר בגורל

 , וגם כן ראה שיב אר זה בגורל. מ חמשת סאין שבגליל,מרם סאה אחת מיהודהו וכא.האחר

 , כאשר יחול בנחלת שבט אחד רובה מהארץ הנכבשת,ניהם תרעומתשאר ביילפי שלא י

 .  כמו שקרה לשבט דן,יפ ול בנחלת שבט אחר רובה מהארץ ה בלתי נכבשתיו

 .  רצה האל שיתבאר מקומות נחלת השבטים על פי הגורל,ומפני שתי הסיבות האלה

 

נה לכל שבט באותו נתן ממי וכמה י, רוצה לומר כמותם, והוא נחלת הארץ,אמנם העניין השני

 ,  ולאלעזר הכהן , אבל היה מסור ליהושע, הנה זה לא היה מהגורל,מחוז שנפל עליו הגורל

 ולרב ירבו נחלתו ולמעט יתנו חלק ,בו י אנשיוי שיראו בכל שבט ר,ולשנים עשר נשיאי ישראל

 . קטן

 . ן"רמבב השבטים כדברי ה"ב חלקים שווים לי"ולפי זה לא נתחלקה הארץ לי

 שסבר שהיה משמש הגורל להודיע ,י"רשעו טו על פי הגורל כדברי יבוי החלק ומייה רולא ה

ינו  י היה ענ, תחום עכו לזבו לוןרך משל באופן שכאשר היה עולה ד,המחוז וכמ ות החלק גם כן
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עוטו על פי  יבוי  החלק ו מי ולכך אמר שהיה  ר.לה לארכה ולרחבהושזבולון נוחל ארץ עכו כ

 . הגורל

 ואחרי ידיעת זה בג ורל אז  , אלא שהגורל היה מ ודיע באיזה מח וז  תהיה נחלתו.ואין זה דעתי

 . עוט םיבוי  אנשיו ומיהיו המנחילים  מגבילים גבול הנחלה הראוי לשבט ההוא כפי ר

 וציווה האל יתב רך לאלה תחלק ,והנה אחרי כן לא דברה התורה אלא מחלוקה אחת בלבד

כלוסין  ו ולמעט א, אלא לרב יתנו חלק רב,ם אבל לא לפקודי, שלשבטים שזכר  תחלק,הארץ

ואמר במספר שמות השבטים כפי מה  . איש לפי פקודיו יותן נחלתו וזהו .ימעיטו נחלתו וחלקו

 . שהם

 

 כי בי דוע  , לא זכרתם התורה,ואמנם החלוקות הפרטיו ת מהמשפחות ומבתי אבות ומהגברים

 ט וה מיע ו  יהריבו  שתהיה כפי  ,לת על החלוקה הכולהצוותולבד . שהאנשים יעשו אותם ביניהם

  .םבמניינ

 אמר אך בגורל יחלק , שיש מקום משובח ממקום אחר,ולבטל הקטטה ממקומות הנחלות

לשמות מטות  וזהו  . נחלת כל שבט ושבט י תבאר על פי הגורלמקום אך , רוצה לומר.הארץ

 .ני כלומר שבט פלוני במחוז  פלו, ינחלואבותם

 

נו שלא יחשבו לתת לשבט אחד רב  יי ענ.ק נחלתו בין רב למעטעל פי הגורל תחלואמרו עוד 

כי הנה לכל השבט יתנו נחלתו הראויה לו סמוכ ה  .  שאינו כך, חלקו במחוז א חרןהאוכלוסי

 , באותו מחוז אשר נחל שמה גורלו,ןהאוכלוסי או  מעט ןהאוכלוסי בין שיה יה רב  ,ומתחברת

 . ופרד קצתו מקצתי ולא י,באופן שישב  כל השבט יחד

  :והפסוק ים שבאו בסדר מסעי מסכימים  בזה גם כן

 לרב תרבו נחלתו ולמעט תמעיטו את  ,והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם

 .  אל אשר יצא שמה הגורל לו יהיה למטות אבותיכם תתנחלו,נחלתו

 

  :רוצה לומר שציווה למנחילי ם את הארץ שני דברים

  ,שיתנו אותה בגורל חדהא

 .למשפחותיהם שיהיה והשני

בוי המשפחות  י שכפי רלרב תרבו : ואמר. איך יהיה למשפחותיהם,וביאר מיד מאן דסמיך ליה

אל אשר  : ואמר, במה ישמש ולאיזה עניין יהיה, שזכר מהגורל, וכן ביאר הקודם.ירבו הנחלה

 ושם , שם יהיה,פול גורל כל שבטי שבמחוז ופלך אשר י,כלומר. יהי ה שמה ה גורל לו יהיה

דו מקום נחלת השבט כאן י להגיד שלא יפר,למטות אבותיכם תתנחלו ואמר עוד .ו נחלתויתנ

 שיותן לכל שבט ושבט  . אבל למטות אבותיהם ינחלו,קצתו ובמקום אחר רחוק ממנו קצתו

 . נחלתו מדובקת יחד

זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל  :ו אמר בסופם. והנה זכר ה ה תורה שמה גבולי הארץ
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אלה שמות   ואחר זה בא מיד פרשה . המטות וחצי המטהתשעת לתת ל,’אשר ציוה ה

 זכר המנחילים  , כי אחרי שציווה על החלוקה בגורל,האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ

 . כלוסי כל שבט ושבטו וירבו וימעיט ו כפי  א,שיגבילו כמות  הנחלה

 

ף בברכתו אפרים וכבר פירשתי בפרשת ויחי יעקב שאין סתירה לזה ממה שאמר יעקב ליוס

  : שמה שני דבריםההכוונ לפי שהייתה ,ומנשה כראובן ושמעון יהי ו לי

 וכן הוא במניין  הזה שנמנה .בויםי שיהיו כשני שבטים בר, שיפרו וירבו כל כך אפרים:חדהא

 ומז ה  ימשך שינחלו  ,ישראל בערבות מואב שעלו פקודי אפרים ומנשה כפקודי ראובן ושמעון

  .והיה אם כן יוסף כדין הבכור הנוט ל פי שנים .בארץ כשני שבטים

 . היה לו גם כן כבוד הבכור ה שנקראו שני בניו שבטיםומלבד זה 

 

 

 שהיה מיו חד לבאר מקום  ,וכבר יורה ע ל זה גם כן מה שאמרו בגמרא מאופן הפלת הגורל

 :אמרו שם. הנחלה לבד לא כמותה

לא נתחלקה אלא באורים  ו. שנאמר אך בגורל,לא נתחלקה ארץ ישראל אלא בגורל

 וכל  , אלעזר היה מלובש באורים ותומים? הא כיצד. שנאמר על פי הגורל,ותומים

 ןמכווי  והיה . וקלפי של שבטים וקלפי של תחומים מונחים לפניו,ישראל עומדים לפניו

 ועולה ביד ו   , טרף בקלפי של שבטים. תחום עכו עולה, אם זבולון עולה:דשוברוח הק

 אם : ברוח הקדש ואומרןומכווי וחוזר .  ועולה בידו עכו,קלפי של תחומים טרף ב;זבולו ן

 טרף בקלפי של ; ועולה בידו נפתלי,טרף בקלפי שבטים.  גינוסר עולה,נפתלי עולה

 .  וכן לכל שבט ושבט.תחומים ועולה בידו גינוסר

אך  . שבטהנה ביארו מעניין הגורל שהוא לבאר עניין המקום ו התחום שיהיה בו נחלת אותו ה

ראוי לדעת שכאשר היה ידוע על פי הגורל מקום נחלת שבט אחד מיד היו מגב י לים המנחילים  

 . כמות נחלתו קודם שיפלו הגורל על מקום נחלת שבט אחר

 בפירושו לספר יהושע איך יוגבלו מקומותיהם קודם  ג "רלבועם זה הותר הספק שהעיר ה

  .עוטוי  השבט או מיריבושיודע 

 .’תי בפסוקים אלו הותרה השאלה ההוכפי מה שפירש
 

 סה-נז,במדבר פרק כו
 

 ]?האם הלויים מתו במדבר בחטא המרגלים[
אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר   אמר הכתוב ,ואחרי שהשלים מניין העם לשבטיהם

להגיד כי לא נסמך המניין הזה אל  . פקדו את בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו
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 כי ז ה  המניין נעשה  בפני עצמו  על , עמוםבמדבר סיני להשוותו ולהסכ יהמניין  האחר שנמנו 

 .  כמו שהמניין האחר נעשה על ידי משה ואהרן,ידי משה ואלעזר

 

ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני  ואמנם אמרו 

 ,בן יפונה  ויהושע בן נו ןלהם מות ימו תו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב ’ כי אמר ה

 אבל  , שלא היה באלה איש מפקודי ישראל שנפקדו במדבר סיני,נו לדעת המפרשיםיעני

 והביאו ראיה מאלעזר הכהן ומפנחס בנו שהיו מיוצאי מצרים  .מפקודי הלווי י ם היו שם רבים

במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקודיכם לכל מספרכם מבן   וסמכו זה לפסוק ,ומבאי הארץ

  .שרים שנה ומעלה אשר הלינותם עליע

  :י"ר שוכמו שכתב 

כגון לצאת ולבוא . לכל פקודיכם ולכל מספרכם כל הנמנים למספר שאתם נמנים בו

, ואלו הם מבן עשרים שנה ומעלה, כל המנויים לאותם מספרות ימותו, ולתת שקלים

 . ד"להוציא שבטו של לוי שאין פקודיהם מבן  עשרים שנה עכ

 

 .כון בעיניואין זה נ
 למעלה אחרי  ב כתו,ובאלה לא היה איש רצוני לומר , היה זה הפסוק,כי אם היה הדבר כן

 יתחי י ב  ,אלה פקודי משה ואלעזר הכהןכי כמו שפסו ק .  לא אחרי פקודי הלווי ים,פקודי ישראל

ובאלה לא היה איש  כי  מה שכתוב אחריו ,לפרשו על כל הפקודים למעלה מישראל ומהלוויים

לם היו בכלל  ו כי כ, יחוייב לפרשו על כל הפקודים מישראל ומהלוייםי משה ואהרןמפקוד

 הנה לפי שלא היה לו חלק ונחלה בארץ כמו  ,ואם לא הלך נשיא משבט לוי במרגלים. הגזרה

 . שפירשתי במקומו

 היה  מפני שהם נחשבו בכלל הכוהנים וה טף  ,ואם נשארו אלעזר ופנחס שלא מתו במדבר

א אל ואו מפני שהיה ידוע לפניו  יתברך שאהרן לא יב. שהם יבו או אל הארץשהייתה הג ז רה 

 ו אם השנים הנשארים אלעזר . ומארבעת בניו כבר מתו נדב ואביהו,הארץ מפני עוון העגל

 ופנחס , לכן נשאר אלעזר שלא מת. תכלה הכהונה מזרע אהרן,ואיתמר ימותו גם כן במדבר

 .  לכן לא נכללו בה,יםלא היה בן עשרים שנה בעת גזרת המרגל

 ולכן נכללו  , נראה גם כן שנטו אחרי המרגלים,וחושבי שמו’  עם היותם יראי ה,אבל הלוויים

 כמו שביארתי בסדר חקת התורה  , ומזה  תדע גם כן שמשה ואהרן לא נמלטו ממנה.בגזרה

 . אצל גזרת משה ואהרן

 

יעוין נמצא שלא כיון ל מ ה   כאשר , להוציא את הלוויים מהגזרהי"רשואמנם בפסוק שהביא 

 , כי הנה לא אמר שכל הפקודים שנפקדו מבן עשרים שנה ומעלה ימ ו תו.שפירש בו כ לל

 רצוני לומר בין אותם , אבל אמר שכל פקודיהם לכל מספרם,דשולהוציא מה שנפקדו מבן ח

 , ובי ן אותם שנמנו מבן שלשים שנה עד חמישים שנה,שנמנו מבן עשרים שנה כל יוצאי צבא
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 כיון שהיו  , אלו ואלו בהיותם בני עשרים בני עונשים, שכלם– הם הלוויים לעבוד עבודהש

 . בתלונה ימותו  במדבר

 כל איש מבן עשרים שנה ומעלה שה י ו  ,ונכללו אם כן בגזרה ה זאת הלווי ים עם שאר השבטים

 הייתה התורה  , ומגזרת מתי המדברותואם היה שבט לוי נקי מאשמת התלונ. בתלונה

בעת ונאמר במשנה תורה .  בעגל שאמר ויאספו אליו כל בני לויה כמו שעשת,תומפרסמ

 כמו שאמר ,פור הגזרה  זולתי הלווי י םיוהי ה ה כתוב אומר ב ס. את שבט הלוי’ ההיא הבדיל  ה

 . זולתי כלב בן יפונה וי הושע בן נון

  אבל במרגלים היו כשאר, שבעניין העג ל נבדל שבט הלוי לטובה :אלא שהאמת כך הוא

 חטאו אותם שחטאו ונענשו החטאים  , וכן בעניי ן קרח ובעל פעור.םעימה ולכן נענשו ,העם

 .  ולכן אחרי המגפה נמנו כאן כמו שנמנו ישראל.בנפשותם

 . וזה ו אצלי הדעת הנכון בזה כפי פשט הכתובים

 

 יא-א,במדבר פרק כז
 ]בנות צלפחד[

ואמר יתברך . ות לגולגלותםלפי שנמנו כל שבטי ישראל למשפחותיהם כל זכר במספר שמ

 התעוררו בנות צלפחד שהיו ממשפחות מנשה לבקש על  ,על זה המניין לאלה תחלק הארץ

ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן  ואמרו .נחלת אביהם שלא היו לו בנים כי אם ב נות
 . ולפני כל העדה

 והוא השיב ן  . באנו ואמרו לו אדונינו לדין,מורה שהבנו ת האלה הלכו בראשונה לפני משה

לכו לפניהם ומה . הלא נתתי לישראל שרי אלפים שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות

 והשיב ן  , כי  אהרן כבר הי ה מת, והמה ה לכו לפני אלעזר הכהן.תבקשו ממני בדבר המשפט

 הדבר הזה הוא  : והלכו לנשיאים ושרי העדה ואמרו אליהם טענתם והם השיבו.כזה המאמר

 כי כן כתיב כל הדבר הקשה  . לכו אל משה, ואנחנו לא שמענו משפטו,קשהמכלל הדבר ה

 . יביאו ן אל משה

 והם היו אומרים לכו אל  , זה היה אומר לכו לשרים,וכאשר ראו הבנות כי שומע אין להם

 רצונו לומר משה ואלעזר והנשיאים ושר י  ,לםו התחכמו בעצמם וחכו עד אשר היו כ,משה

 לפני משה ולפני אלעזר ולפני הנשיאים ה ותעמודנ,הל מועדהעדה נקבצים יחד פתח או

 .  ראו עתה מי הוא הראוי לדון בזה  וישפטהו: לאמר,לם טענתםוואמרו בפני כ

 

.  כי במדבר מת, הוא היה מי וצאי מצרים, רוצה לומר. אבינו מת במדבר:והי יתה טענתם

 . לנחלה כי ליוצאי מצרים נתנה הארץ ,והתחייב מ זה  שיהיה מי ורשי הארץ

 שנגזר עליהם שימות ו  , שהיה מדור המרגלים, אבינו מת במדבר:ואפשר לפרש גם כן

ומכאן חייבו שהיית ה ראויה להם .  וגומר וירשו את הארץוטפכם אשר אמרתם ונאמר ,במדבר
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 . לפי שאביהן מת במדבר והן ה יו מן הטף שי ירשו את הארץ,ירושת הנחלה בארץ

  

 ' השאלה הח
’ אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה שאמרו ,חדפובדברי בנות צל

 ואולי שהי ה  ? וגם כן שלא היה בעדת קרח,מרם שמת במדברוויחו  באו  כי מה הרבעדת קרח

 שהיו רעים כ מחלוקת קר ח ,ונם מתוו שעשו עונות במדבר ובע, ומדור המרגלים,מעובדי העגל

 .אשר זכרו

 

 'ה חלשאל תשובה
היה להגי ד שאביהן לא , בעדת קרח’ וא לא היה בתוך העדה הנועדים על הוהואמרם עוד 

 על  דרך פוקד עוון ,נוו בנותיו בעוה עד שתענשנ,היה  בעדת קרח כדתן ואבירם המור דים

 ולא . כי בחטאו הפרטי מת ולא בעונש כללי בתוך העדה החטאים בנפשותם,אבות על בנים

 וחשבו כי  ,אבל היו נשים .ו ובניהם ירשו הארץ כי הנה עובדי העגל מת,אמרו זה כפי הדין

 .  לומר שאביהן לא היה בעדת קרח שנועדו עליו,כר ון הז ה י מצאו חן בעיני משהיבז

 

 שאמרו שאביהן לא היה בעדת קרח שירדו חיים הם ובניהם וכל אשר להם  ,והי ותר נכון בזה

 ואם כן , בנים לא היו לו וכבר כשמת. כי הוא בחטאו מת, ולכן לא נשארו להם יורשים,שאולה

 .  ולכן למה יגרע שם אבינו,לא נבלעו עמו בניו ויורשי ו

 

שזה הי ה ה מקושש עצים ביום הש בת אבל משמעות הכתוב ל א יראה כן כי  ויש אומרים 

ואולי היה מה נשוכים כי אמ ר ו  . המקושש נהרג בבית דין והי ה ראוי לומר בו כי בח טאו הומת

 . ד נענש כפי מה שדבר בלשונו אמר כי בחטאו מת ולפי שכל אח,וב ך’ דברנו בה

 

 וזהו כי .פלוני בעונותיו מת בלא בניםהפסוק הזה על דרך מה שאומרים ויש מפרשים 

למה  .  שתלו החטא במה שלא היו לו בני ם לא במיתה בלבד,בחטאו ומת ו בנים לא היו  לו

 ולכך אמרו כנגד .תיויגרע שם אבינו מתוך משפחתו החפרי בעבור שלא היה לו ב ן שי קום תח

 רוצה לומר אחר שחלוקת הארץ הפקיד הקדוש ברוך ,משה תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו

 .  יהי נא חסדך שתתן לנו אחוזה בתוך אחי אבינו, ואמר לרב תרבה נחלתו,הוא בידך

 

ה נכמר ו  "והנה  מרע.  אבל בסתם כשאר אחי אביהם,והנה לא שאלו לא מעט ולא הרבה

 רוצה לומר שיטען טענו ת  ,’ והבטיח אותן שיקריב את משפטן לפני ה,תומות ההןרחמיו על הי

 .  להוכיח שהדין עמהם בזה,בעבורם

ואין ספק שדיני ירושות ונחלות נאמרו . לכם’ עמדו ואשמעה מה יצוה הוכאלו אמר להם 

ני  רק המתין ולא ציוה משה אותם לב. וכן נאמר ובא גואלו הקרוב אליו וגאל,למשה מסיני
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 .  שבא לפניו משפט בנות צלפחד,ישראל עד עתה

 ושוב יירשו  הבנ ים מהם כדין , אם תחלק ראשונה למשפחות,ונתקשה על דין נחלת הארץ

  .או אם תחלק לבאי הארץ הזכרים. שאר הנחלות

 מלשון כנים ,אמת מלשון כןופירשו המפרשים .  כן בנות צלפחד דוברות,ולכן באהו ה מענה

תן להם אחוזת י ולכן ת, שהארץ תחלק ראשונה למשפחות, אמת דברו רצונו לומר.אתם

 . 'נחלה וגו

 אמר לו , בעדןתה לטעון טענו" מרעה כי בעבור שהתענ,ויותר נכון לפרש מלת כן כפשוטו

ולכן אינך . ואינך מחדש עליהן ועל דבריהן כלום.  כל מה שאתה טוען נכלל בדבריהן,יתברך

 ת כך הן דוברו ,כן בנות צלפחד דוברות וזהו  .ל דבריהן  דבריך כי בכל,צריך עוד לטעון בעדן

ולכן נתון תתן להם אחוזת . ולכך אינך צריך לטעון טענות אלא להוציא משפטן לפועל ומציאות

 . 'וגו

 

 . והנה אמר בזה שתי לשונות

ינו שהיו   י אבל ענ,ואין זה כפל דברים. נתון תתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם האחת

והשני חלק הבכורה  . האחד חלק פשוט שוה לכל אחד מאחיו. פחד שני חלקים בנחלהלצל

 חלק ,שיתן לבנותיו שני החלקים ההם'   ולכן ציוה ית.להיותו הגדול מאחיו יורש פי שנים

 ועליו אמר נתון תתן  ,אחד מן האחיםכחלק הפשוט   והוא,אביהם בתוך אחיו משפחות החפרי

 וזוכ ה , ויורש פי שנים, שהיה צלפחד בכור,וחלק הבכור ה. להם אחוזה בתוך אחי אביה ן

 . ועל חלק הבכור ה ההי א אמר והעברת את נחלת אביהן להן.בחלק הפשוט וחלק הבכורה

 

 : אמרול"חזו

 מגיד שראתה עיניהם מה  שלא ראו . כך כתובה פ רשה זו לפני,כן בנות צלפחד דוברות

 . עיניו של משה

 וצלפחד ,וחפר משפחת החפריניין שבט מ נשה נאמר  שהנה למעלה במ,ופירש זה  ה מאמר

 : ואחרי תשלום מניני השבטים אמר... ושם בנות צלפחד,בן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות

 כן הן  ,כן בנות צלפחד דוברותולכך אמר יתברך . לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות

 שהפסוקים פסקו הדין  ,משה כאלו ראו בפרשה מה שלא ראו עיניו של .דוברות כאשר דברתי

  . שהן היו יורשות במק ום אביהם עם בני חפר ושבט מנשה,בעדן

 . 'והותרה בזה השאלה הח
 

 ]דיני נחלות[
 שהאיש אשר ימות וב ן  ,וציוו ה השם למשה שידבר לבני ישראל דיני הנחלות שכבר קבל בסיני

 יקום תחת ,לגשיילו י היה  בן פ  אפ, אבל אם יש לו בן. יע בירו ו יתנו את נחלתו לבתו,זכר אין לו

 . אביו
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 כי האב קוד ם  , שהאב יורש את בנו אם מת בלא בנים ובלא אחים,תיתיובא בקבלה  האמ

  . כי משפחת האם אינה קרויה משפחה,ואין כן האם. לאחי האב

 

 .  טעויותחכמי הקראיםובז ה טעו 

 .  שכתבו שהאחים בני האם יורשים כמו האחים בני האבראשונה

 .  ושהיא קודמת אל האחים בירושה כמו אביו ,שכתבו כי האם יורשת את הבן כמו האב ושנית

 . וסמכו זה לעניין נעמי שמכ רה השדה שהיה לבנה מ חלון אחרי מותו

 יחלוקו נכסיו אביו  ואמו  , ו לא היה לו זר ע, האב והאם במות הב ןאשבהי מצ שכתבו ושלישית

   .הבשוו

  .ת האם קרויה משפחה כמשפחת האב לפי שקיימו ו קבלו שמשפח,ואמרו כל זה

 

 וכל זה טעות מבואר בפסוקי התורה 
 , לא לנקבות כלל. רוצה לומר השבטים ומשפחותיהם,כי השם ציוה לחלוק את הארץ לזכרים

 הנה כמו שהבן ה וא היור ש . לבלתי יגרע שמו ממשפחתו,ח אביהןואם לא לבנות צלפחד מכ

 והאחים היור שים  . כשאין לו זרע שיירשנו,בנכסי בנו כן האב יורש אמיתי ,האמיתי בנכסי אביו

 .  הם יורש יםוומ כוח ,את האח אינם יורשים אותו אלא במה שהם זרע אביהם הזקן

 

 וכך היא , כך היא אינה יורשת בארץ הנבחרת, למשפחתהסיתייח כמו שהבן לא ,ואמנם האם

כיון שאינם אחים מאב  , וכ ן בני ה שהיו לה מ איש אחר לא ירשו את האח.לא תירש את הבן

ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו   והעד אמרו על זה .ואינם נקראים ממשפחתו

 .ממשפחתו

  . או נתנו בנה אליה במתנה, שאולי היה ה שדה שלה,ואין להביא ראיה מנעמי

 

צרה התור ה  י אמנם ק. דינם כדין נחלות הארץ וירוש תה אצל השבטיםת שכל הנחלו,סוף דבר

 לפי שדבר , שלא זכרה שהאב קודם בירושת בנו לאחים כשמת בלי זרע,האלהפה בדינים 

לם  ו וכ,וכן  זכר הכתוב  האחים ולא האחיות.  שהאב כבר הוא מת כשי מות בנו,הכתוב ב הו וה 

 או אחיותיו אם אין , הנה יירשו אחיו,רשוו כי אם לא היו למת לא בנים ולא אב לי,בדרך אחד

 מבואר , והאחיות יורשות במקום ה אחים, האבחמכום יורשים  כי כיון שה אחי.לו אחים זכרים

 . דינם בזה

 כמו שאמ ר  , לפי שהנתינה תאמר בלשון העברה, ופעם והעברתם,והנה אמר פעם ונתתם

 .והעברת כל פטר רחם ונאמר בכור בניך תתן לי

  

 ת והעברת את נחל:העברה נאמר בה לשון , שכאשר יצוה לתת הנחלה לנקבה,ויש מפרשים

 , האשה לאיש זראתינש שתקרא העברה לפי שאם , והעברת את נחלתו לבתו,אביהם להם
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 .  למשפחהה הנחלה ותעבור ממשפחבתיסו

 ואמר ואם אין אחים . ונתתם את נחלתו לאחיו,נתינה יאמר בו לשון ,תה לזכרי לתהוכשיצוו 

חים יירשו  להגיד שבמקום שאין א. ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו,לאביו

 .  שהיא הנקראת משפחה ושאר קרוב, ובלבד שיהיו ממשפחת  אביו,שאר הקרובים

 האב וזרעו , ולא נוחליםם כי האם והאחיות מנחילי, על הנחלה שזכר,וירש אותהואמר 

 .בפרק יש נוחלים) ח"בבא בתרא קי (ל"חז כמו שביארו ,םנוחלים ומנחילי

ש את אשתו בנכסים הבאים לה הנקראים נכסי  שהאיש יור,ל בדרך אסמכתא סמכו לזה"ורז

 . מלוג

 .ציו ה למשה על ירושת שררתו והנהגתו כמו  שיזכור. וכאשר השלים לצוות דיני הירושות

 

 כג-יב,במדבר פרק כז
 ]ונאספת אל עמיך... עלה אל הר העברים[

  : ץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני  ִיְׂשָרֵאלָהָארֶ -ַהר  ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ּו ְרֵאה  ֶאת-מֶׁשה ֲעלֵ ה ֶאל -ֶאל ’ ה ַוּיֹאֶמר  יב
  : ָאָּתה ַּכאֲ ׁשֶ ר ֶנֱאַסף  ַאֲהרֹן ָאִחיָך-ַעֶּמיָך ַּגם-אָֹתּה ְוֶנֱאסַ ְפָּת ֶאל  ְוָרִאיָתה  יג

 ִצן ּבִ ְמִריַבת ָהֵעדָ ה לְ ַהְקִּדיֵׁשִני בַ ַּמִים ְלֵעיֵניֶהם -ְמִריֶתם ִּפי ְּבִמְדּבַ ר  ַּכֲאׁשֶ ר  יד

  :ִצן-ֵדׁש  ִמ ְדַּבר ְמִריַבת ָק-ֵהם ֵמי

 

 , מפני שציווה  יתברך על נחלת הארץ וחלוקתה אמר לו אל תחשוב שאתה תנחילנה אותה 

 והיה לו תועלת ר ב  .לכך אמר לו שיעלה בהר העברים ויראה את הארץ משם ויאסף אל עמיו

בידיעה הזאת כדי שישתדל לבאר הדברים שהיו צריכים ביאור קודם מותו כמו שהתפלל עליו  

 . קיצי ומדת ימי מה היא ואדעה מה חדל אני’  עליו השלום הודיעני הדוד 

 

למשה שיאסף אל עמיו כמו שנאסף אהרן אחיו ב ה ר  '  מאשר הוקשה לו אם ציוהו  יתן"רמבוה

נה בצווי הז ה  ו כתב שלא הייתה הכו , איך לא מת משה שמה בעת ההי א שנצטוה עליו,ההר

 שיעלה  ,בר ך מה שיהי ה  אחר כך ביו ם מותו אבל שהוא הודעה שהודיעו ית,שיעשה כן ע תה

 ופירש מה  . והוא מה שנזכר בסוף סדר האזינו,בהר העברים  ויראה את הארץ וימות שמה

 . שנאמר שנעשה אז לא עתה

 כי למה זה יספר הכ תוב כאן עניי ן אחד שלא היה  בזמן  ה הוא וקרוב ל זה  ואינו נכון בעיני

 . כל זה אחר שירת האזינויחזור ויספרה ו פעם אחרת ויותר טוב לכתוב 

 אי אפשר שיפורש אלא על מה שנעשה עתה לא  ,אותו’ ויעש משה כאשר ציוה הגם אמרו 

 אם ,יה בהר למות שםיהו השם על העלו ואיך יצו. ובזה אין  בשורה מוצא ת,כ"שיבשרהו אח

 כמו שנאמר נקם נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר ,ין היה צרי ך לעשות מלחמת מדיןיעד

 . ואין יצוה אותו עתה לעלות בהר ולמות שם. אסף אל עמךת
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והנה אחר זה בסדר מסעי באו מצות מחודשות כעניין כבוש הארץ ונחלתה והמנחילים אותה 

והיא  .בור  הזה ב מקומ ו  הראויי וכל זה ממה  שיוכיח שלא בא הד.וערי המקלט וערי הלווי ים
  .השאלה התשיעית שזכרתי בפרשה

 

 ' השאלה הט
ונאספת אל עמך כאשר  , וגומרעלה אל הר העברים וראה את הארץשאמר משה במה 

.  למות עלה ומתהווואה רן כשנצט. כי הנה לא מת משה כאשר ציוה בזה. נאסף אהרן אחיך

 . אם עדין לא הגיע יום מותו, אבל כאן למה ציוהו השם עליו .וכן משה בסדר האזינו

 
 ' השאלה הי

ויורה שיהושע לא הגיע למעלת '  וגו הכהן יעמוד ושאל לורלעזולפני אבאומרו בעניי ן יהושע 

 ואתה תמצא בספרו כמ ה  .הנבואה אבל ישאל באורים ותומים כ מלך או אב בית דין

 , ולא תמצא שישאל הוא ולא ישראל באורים ותומי ם כל ימי חייו,בור ים שנאמרו אליוימהד

רי מות  יהושע וישא לו בני ישראל ויהי אח ,לת ספר שופטיםי כמו שנזכר בתח,אלא אחרי מותו

 . ’בה

 

 ]  לאחר זמן–מות משה  [
 ' י–' ט לשאלות תשובה

 עם היות שציווה ו יתבר ך שיעלה בהר ויראהו את ,בור הז הי שבד,לו אמרתי אניוומפני זה כ 

 ואין הפ ועל  .פור  האחר שבא בסוף סדר האזינוי ואינו כס, לא היה כדי שימות  שמה מיד,הארץ

 זכרונו משה בר נחמן כמו שחשב הרב רבי , כאן הוא הנזכר שמה שיעשהתוב שזכר הכ

 , אבל ציוהו  שיעלה בהר שהיה לפניה ם, כמו שנזכר שם, ולכן לא נאמר כאן ומות בהר.לברכה

 ויראה משם את הארץ שבכל עת שיעלה שמה ישא עיניו אל ההרים כד י  ,כלומר פעמים רבות

 . לראותה יום יום

 

 כל  , הוא להגיד שעתה יראה את הארץ מעצמוספת אל עמךוראית אותה ונאואמרו עתה 

 וזה ו  , כמו שיזכ ור שמה, אבל עוד יראה אותה ראיה אחרת בעת מיתתו.מה שיוכל לראות

 , אחרי אותה ראיה אחרונה, אז–  ונאספת אל עמך,וראית אותה שהוא העתיד בזמן ה הוא

 אבל לא בראיית ,אל עמיונו לעניין א הרן באסיפה  י כי השו ה עני.כאשר נאסף אהרן אחיך

  . ואהרן לא ראה אותה, כי משה ראה אותה.הארץ

 

 ולראות את הארץ ,לעלות שמה בהרד  אבל שיתמי,כ לא ציוה למשה  שימות עתה"הנה א

א אל הארץ  ו ושלא יב, ונתן הסיבה באסיפתו  אל עמיו במדבר.או כי קרובה מיתתו לב,משם

 . שאמר שהוא כפי חטאם וכמו שביארתי
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 ]איש על ה ע דה... 'יפקוד ה: בת משהתשו[
  : ֵלאמֹר’ ה-מֶׁשה  ֶאל  ַוְיַדֵּבר  טו
  :ָהֵעדָ ה-ָּבָׂש ר ִאיׁש ַעל -ֱאלֵֹהי ָהרּוחֹת ְלָכל ’ ה ִיְפקֹד  טז

 ֵיֵצא ִלְפֵני ֶהם ַוֲאֶׁשר ָיבֹא  ִלְפֵניֶהם ַוֲאׁשֶ ר יֹוִציֵאם ַוֲאֶׁשר ְיבִ יֵאם -אֲ ֶׁשר  יז
  :ָלֶהם רֶֹעה- ֲאֶׁשר  ֵאיןַּכּצֹאן’ ְולֹא ִתְהֶיה ֲעַדת ה

 

וה אותי  ו ותצ, רוצה לומר אחרי שאני עתיד למותאלהי הרוחות’ יפקוד הומשה השי בו  

 והוא  , גם אני לא אחשוך פי ואבקש מאתך הדברים הצריכים לאותו עניין,דברים מחמת מיתה

ן אמר  לכ, ולפי שצריך שיהיה ב ו רו ח אלהין קדישין.שתפקוד איש שיהיה שר צבא העם הזה 

 תפקוד איש שיהיה על , כלומר אתה אלהי הרוחות בוחן לבות וכ ליות,אלהי הרוחות’ יפקוד ה

 אבל יהי ה איש חיל רב פעלים מושל ותקיף , ולא יהיה ככבש לפניהם.העדה נגיד ומצווה

 . בתוכם

  :ובקש עליו שני דברים

 כי רוב  ,יהםאשר יצא לפניהם ואשר יבא לפנ ועל זה אמר ,בור מל חמהיהאחד שיהיה ג

 שהוא יצא ,קפוו ולכך בקש שיהיה כל כך גבורתו ות.הסכנה במלחמה הוא ההולכים ראשונה

 . לפניהם ויבא לפניהם

 וישמור את עמו תמיד שלא ימותו תחת , שיהי ה טוב המזל כדי שיגבר תמיד על אויביו ,שניוה

 ונכלל בזה  .מה לפניו רצונו לומר שלא יפלו במלח, ועל זה אמר ואשר יוציאם ואשר יביאם.ידו

 . המאמר שתהיה לו חכמה ו תבונה לסדר המלחמה כראוי באופן שי צליח במעשיו

 .כצאן אשר אין להם רועה’  לא תהיה עדת ה,בור בעצמו  ומנהיג שלם לעמויוכאשר יהיה  ג

 

  ]מינוי יהושע[
  :ָיְדָך ָעָליו-ַח ּבֹו ְוָסַמְכָּת ֶאת רּו-נּון ִאיׁש אֲ ֶׁשר -ְיהֹוֻׁשַע ִּבן -ְלָך ֶאת-מֶׁשה קַ ח -ֶאל ’ ה ַוּיֹאֶמר  יח
  :ָהעֵ ָדה ְוִצִּויָתה אֹתֹו ְלֵעיֵניֶהם-אֹתֹו ִלְפֵני ֶאְלָעָזר  ַהּכֵֹהן ְוִלְפֵני ָּכל ְוַהעֲ ַמְדּתָ  יט

 

אלהי ’   אתה אמרת יפקוד ה, רצונו לומר,קח  לך את יהושע בן נון השי בו השם ל זהוע

 , ולכן קח לך את יהושע. אבל אתה תפקוד,לפקוד אותו ואני מפני כב ודך איני רוצה ,הרוחות

 רו ח  , רוח עצה וגבור ה,כי אני אלהי הרוחות מעיד עליו שהוא איש אשר בו רוח חכמה ות בונה

 . ם כן ורוח נבואי ג,’דעת ויראת ה

ומלבד השלמות אשר יש בו בטבע ו הנ ה כדי שישתלם יותר תסמוך את ידך עליו ותלמדהו 

  .דות ובדעותיבמ
  : ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֵמהֹוְדָך  ָעָליו ְלַמַען ִיְׁש ְמ עּו ָּכל ְוָנַתָּתה כ
 ’ ֶאְלָעָזר הַ ּכֵֹהן ַיֲעמֹד ְוָׁשַא ל לֹו ְּבִמְׁש ַּפט  הָ אּוִרים ִלְפֵני ה ְוִלְפֵני  כא

 ואולי מפני זה לא יהיה  נחשב בעיני העדה ושריה ,ולפי שיהושע  היה משרת משה מבחורי ו

 ציוה למשה  שמכאן ואילך יכבדהו  ועל זה אמר והע מדת אותו לפני אלעזר הכהן  , ויקלו בכ בודו
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 וזהו ונתת .ולפני כל העדה וצוית אותו לעיניהם כי יצוה אותו בעינינו ההנהגה וינהוג בו כבו ד

  .מהודך עליו

 לפי שלא זכה יהו שע במדרגת הנבואה מה שזכה בה משה ,הודך ולא כל הודךמ אמרו ל"חזו

  .רבו

  .כ"ר שיעשה זה למען ישמעו כל עדת בני ישראל ויכבדו אותו גואמ

אך אמנם ציוה שיגלה את אזן יהושע שלא יחשוב בלבו שכמו שהיה נשאר במקום משה  

 אבל הוא לפני , כי הנה  לא יהיה כ ן,במדרגה הה נהגה כך יש אר במקומו  במדרגת נבואה

 שאחרי מות משה יתנהג  , לומר רוצה.’ ושאל לו במשפט האורים לפני ה,אלעזר הכהן יעמוד

 אבל יצטרך לשאול ,נבא בכל עת כמו רבוי כי לא יגיע ענינו לה,יהושע על פי האורים והתו מים

 . מהכה ן גדול מה יעשה ישראל
  : ָהֵעָדה-ִיְׂשָרֵאל  ִא ּתֹו ְוָכל-ְּבֵני-ִּפיו ָיבֹאּו הּוא ְוָכל-ִּפיו ֵיְצאּו ְוַעל-ַעל 

 

 עם היות , אפשר לפרשו על יהושע שיעמו ד לפני כהן גדול,בואוואמרו על פיו יצאו ועל פיו י

 שעל פיו במשפט האורים ,או יחזור לאלעזר הנזכר. שעל פי יהושע יצאו ויבואו כל בני ישראל

 . יצאו ויבואו כל  בני ישראל

 מצאנו שפעמים רבות  ,אך אמנם מאשר לא מצאנו בכל ספר יהושע שעמד לשאול באורים

 לא אחרי  , שלפני אלעזר יעמוד יהושע, הפסוק הזהרו שאמרתי שיהיה פי ,באה אליו הנבואה

 ויהיה תכלית העמידה הזאת עתה לפני  . אחרי שסמך ידיו עליו,מות משה כי אם עתה בחייו

 יען וביען כפי הדין  אי ן  ,ד" כדי שידעו כל ישראל שיהושע היה מנהיג  את העם ואב ב,אלעזר

 .  ולכן עתה לפני אלעזר הכהן יעמ ו ד ושאל לו.ד" אב בשואלים באורים ותומים כי אם מלך או

 

 ועל כל זה אחרי כן על פיו של יהושע ונבואתו  ,וכדי שיחזיקו הו ישראל לנגיד ומצווה לאומים

 וזכ רה  . כי תבואהו הנב ואה מבלי שיצ טרך לאורים ותומים,יצאו ויב ואו  אלעזר וכל ישראל

 כך עשה משה מ ה  ,פניו משה מהפקידההתורה כי כמו שעשה הקדוש ברוך הוא מה שבקש ל

 .  שציווה ו האל בסמיכת יהו שע ומצותו אליו וכבודו
 

  :ָהֵעדָ ה-ְיהֹוׁשֻ ַע ַוַּיֲעִמֵדהּו לִ ְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן וְ ִלְפֵני ָּכל -אֹתֹו ַוִּיַּקח ֶאת’  מׁשֶ ה ַּכאֲ ֶׁשר ִצָּוה ה ַוַּיַעׂש  כב
  :מׁשֶ ה-ְּבַיד ’ הּו ַּכאֲ ֶׁשר ִּדֶּבר  הָיָדיו ָעָליו ַוְיַצֵּו-ֶאת ַוִּיְסמֹךְ  כג

 

 כי , כי לא אמר זה על עלייתו להר לראות את הארץ.או תו’ ז אמר ויע ש משה כאשר ציוה ה"וע

’    בתקותו שעוד ישוב ה ,לת סדר ואתחנן היה משה מתאחר בראיית הארץיכמו שיתבאר בתח

 על ענינ י  ,אותו’  כאשר ציוה ה אבל אומר כאן ויעש משה.מחרון אפו ויתן לו מקום לעבור שמה

 .  מהסמיכה ו הצווא ה והכב וד,יהושע

 .  ויקח את יהושע ויעמידהו לפני אלעזר להודיע שמעתה בימי  משה נעשה זהרואמ

  .הנה התבארה הפרשה הז את

 .םהאחרוני' והי' והותרו השאלות הט


