
  

 

 
 
 

 

יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמעַ " ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵהׁשִ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ יְנָחס ּבֶ ִקְנָאִתיּפִ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ יִתי ֶאת ּבְ תֹוָכם ְולֹא ִכּלִ ַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ּבְ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ  .ל ּבְ

לֹום ִריִתי ׁשָ א ֵלאלֹ  .ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ּבְ ר ִקּנֵ ַחת ֲאׁשֶ ת עֹוָלם ּתַ ֻהּנַ ִרית ּכְ ָרֵאלְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ּבְ ֵני ִיׂשְ ר ַעל ּבְ  .ָהיו ַוְיַכּפֵ

ְמעִֹני ִ יא ֵבית ָאב ַלׁשּ ן ָסלּוא ְנׂשִ ְדָיִנית ִזְמִרי ּבֶ ה ֶאת ַהּמִ ר ֻהּכָ ה ֲאׁשֶ ּכֶ ָרֵאל ַהּמֻ ם ִאיׁש ִיׂשְ י ַבת צּור  .ְוׁשֵ ְזּבִ ְדָיִנית ּכָ ה ַהּמִ ּכָ ה ַהּמֻ ָ ם ָהִאׁשּ ְוׁשֵ

מִ  ית ָאב ּבְ ה ּלֵאמֹר. ְדָין הּוארֹאׁש ֻאּמֹות ּבֵ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ יֶתם אֹוָתם .ַוְיַדּבֵ ְדָיִנים ְוִהּכִ  יז)-(במדבר פרק כה, יא "ָצרֹור ֶאת ַהּמִ

ס בכך שנכרתה לו נחמה נוסף לפ. ב. שלום', והרי כיון שלא חטא מדוע לא יהיה לו שלום לפנחס 'ברית הוצרך ה' לתתמדוע א. : ותשאל 

ר את המדינים', והרי בפרשת מטות, סמוך כתבה כאן התורה 'צרו. ג. מדוע יו כהנים לעולםשל אהרן הברית כהונה לעולם, והרי כל זרעו 

 גם כאן.למלחמת מדין ציוה ה' לנקום ולהלחם בהם, ומדוע הוצרכה התורה לכתוב זאת 

קום ואו אנשי שבט שמעון וקרוביו של זמרי בן סלוא לנשיב וחששו מבני ישראל שכיון שהרג פנחס את נשיא שבט שמעון, היתשובה: 

' שהוא לכן אמר לו הלאחר שהרג את הנפש יפסל פנחס לכהונה, ווכן היו שאמרו ש, יםרך ללכת תמיד עם שומרבפנחס ולהורגו, ויצט

וכן הודיע  .הין לקרב אליו ולהרע לו, כשה' הודיע שהוא ישמור על שלומורית שלום, לשומרו מכל רע, ומעתה לא יהיה מי שיבנותן לו 

סיף קדש יהיו מזרעו. אמנם הוכל הכהנים הגדולים שכיהנו מעת בניית בית המא אדרבה, יזכה שס מהכהונה, אלה' שלא רק שלא יפסל פנח

ישמעו שה' שומר עליו וישלימו עימו, אבל לא יהיה שלום זה עם המדינים, ה' ואמר שברית השלום של פנחס תהיה רק עם שבט שמעון, ש

  ).ב-(שאלות אוכפי שיבואר בפרשת מטות שהצטוו להילחם בהם.  , צרור את המדינים והכיתם אותם,אלא אדרבה

 

מֹות" ר ׁשֵ ִמְסּפַ ַנֲחָלה ּבְ ָחֵלק ָהָאֶרץ ּבְ ה ּתֵ ן ַנֲחָלתוֹ . ָלֵאּלֶ ְמִעיט ַנֲחָלתֹו ִאיׁש ְלִפי ְפֻקָדיו ֻיּתַ ה ַנֲחָלתֹו ְוַלְמַעט ּתַ ְרּבֶ גֹוָרל ֵיָחֵלק ֶאת .ָלַרב ּתַ  ַאְך ּבְ

מֹות ַמּטֹות ֲאֹבָתם ִיְנָחלוּ  ין ַרב ִלְמָעט .ָהָאֶרץ ִלׁשְ ָחֵלק ַנֲחָלתֹו ּבֵ י ַהּגֹוָרל ּתֵ  נו)-(במדבר פרק כו, נד ".ַעל ּפִ

מתחילת הענין נראה שחלוקת הארץ תהיה לפי מספר האנשים שבכל שבט, להרבות או למעט את הנחלה, ואילו בהמשך משמע שאלה: 

 שהחלוקה תהיה בגורל, ללא הבדל בין רב למעט.

קום שיקבל כל שבט. וכדי מכל שבט את נחלתו, ב. מה גודל ה בחלוקת הארץ היו צריכים לברר שני דברים, א. באיזה מחוז יקבל: התשוב

שיכריע באיזה מחוז משובח, אמר ה' שתהיה חלוקת המחוזות לפי הגורל,  ו טענות ותלונות ממי שיקבל את חלקו במקום פחותשלא יהי

מה גודל המקום הנצרך  -לפי מספר אנשי השבט  -כהן והנשיאים בט את נחלתו, אך לאחר מכן שיערו יהושע בן נון ואלעזר היקבל כל ש

אם יהיה שבט אחד מרובה באנשים, לא יחלקו את אנשי השבט לתת לחלק מהם נחלה במקום שיש בו שלהם. ועל כך הוסיפה התורה 

אנשי השבט יחד באותו מקום שעלה להם ו כל שיהיק נחלתו בין רב למעט', כלומר, 'על פי הגורל תחלשבט אחר שאנשיו מועטים, אלא 

 ).ה. (שאלה ם יהיו מועטיםרובים ובין אבגורל, בין אם יהיו אנשיו מ
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ה ַקח ְלָך ֶאת" ר רּוַח ּבֹו ְוָסַמְכּתָ ֶאת ָיְדָך ָעָליו ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ ן נּון ִאיׁש ֲאׁשֶ ַע ּבִ ט " ,"ְיהֹוׁשֻ ּפַ ִמׁשְ ַאל לֹו ּבְ ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ַיֲעמֹד ְוׁשָ

ָרֵאל ִאּתֹו ְוָכל  ָהֵעָדה ֵני ִיׂשְ יו ָיֹבאּו הּוא ְוָכל ּבְ יו ֵיְצאּו ְוַעל ּפִ ח ֶאת ְיהֹושֻׁ " ,"ָהאּוִרים ִלְפֵני ה' ַעל ּפִ ּקַ ה ה' ֹאתֹו ַוּיִ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ַעׂש מֹׁשֶ ַע ַוּיַ

ל ָהֵעָדה ֲעִמֵדהּו ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוִלְפֵני ּכָ  כב) ,אכ, (במדבר פרק כז, יח "ַוּיַ

באורים ותומים, יצטרך לשאול את אלעזר הכהן ה כמשה רבינו, אלא לא יזכה לנבואמשמעות הפסוקים היא שיהושע בן נון : שאלה 

אלא באה אליו הנבואה, ורק אחרי מותו  חת שהוצרך יהושע לשאול באורים ותומים,והרי בכל ספר יהושע לא מצאנו אפילו פעם א

 שאלו ישראל באורים ותומים.

הנהגתו, ולכן ציוה ה' אנשים שלא יכבדוהו כראוי ולא יכירו ברת משה היה חשש שיהיו מישראל שהיה יהושע בן נון משכיון תשובה: 

 לא למלךאאורים ותומים ם, וכיון שידוע שאין נשאלים בלשאול לו באורים ותומי מידהו כעת, בחייו, לפני אלעזר הכהןאת משה שיע

ם הכתוב שמשה רבינו עשה מיד את הדבר, שלקח את יהושע והעמידו או לאב בית דין, יראו הכל שיהושע התמנה למנהיג העם, ולכן סיי

אמנם לאחר מכן באמת לא . כל שהוא נבחר על ידי ה' להנהיג את העם, ועשה כן לפני כל העדה, כדי שידעו הלפני אלעזר הכהןמיד 

 .)(שאלה יבן נון לשאול באורים ותומים כל ימי חייו, אלא באה אליו הנבואה בעת הצורך. הוצרך יהושע 

  

ַנִים ַלּיֹום עָֹלה ָתִמיד" ָנה ְתִמיִמם ׁשְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ְקִריבּו ַלה' ּכְ ר ּתַ ה ֲאׁשֶ ֶ ה ַבּבֶֹקר ְוֵאת  .ְוָאַמְרּתָ ָלֶהם ֶזה ָהִאׁשּ ֲעׂשֶ ֶבׂש ֶאָחד ּתַ ֶאת ַהּכֶ

ִיםַהכֶּ  ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ  ד)-(במדבר פרק כח, ג "ֶבׂש ַהׁשּ

. ב. מה נרמז בכך ר ולצוות כאן על הקרבת התמידים, לאחר שכבר הצטוו על כך בפרשת תצוההוצרכה התורה לחזוא. מדוע : שאלות 

 ד כמו קרבנות המוספים.לים, וכן שהוקרבו אחד בבוקר ואחד בערב, ולא שניהם יחם או אשהיו התמידים דוקא כבשים, ולא פרי

ועתה שהגיע זמנו למות ישראל בקלות ובהכנה מועטה, כל על בזכותו תה רוח הנבואה נשפעת שהיה משה רבינו חי, היכל זמן תשובה: 

קרבנות הקרבת הש כיון ,והמוספים ' שיחזור להזהיר את ישראל על הקרבת התמידיםלו ה אמרתצטרך הנבואה להכנה כפולה ומכופלת, 

ף לכך, כל חיי משה היה הוא מזרז את ובנוס כבר אדם הראשון, נח והאבות הקריבו קרבנות.שפעת שפע נבואי, ומטעם זה גורמת לה

אל העם, ועתה כשקרב יום מותו זירז אותם וציוה את ישראל על את קרבן התמיד, להוריד את השפע האלוקי הכהנים בכל בוקר להקריב 

  כך.

אז קנו את מתנה הגדולה ביותר היא מתן תורה, שה ועיקריות שנתן ה' לישראל, מתנות גדולות ואמנם שני התמידים מרמזים על שתי

ארץ מצרים, שאז שלמותם הנפשית, וכנגד זה מקריבים קרבן תמיד בבוקר, כמו מתן תורה שהיה בבוקר. והמתנה השניה היא הוצאתם מ

זמן יציאתם מארץ מצרים היות בני חורין, וכנגדה מקריבים תמיד בין הערביים, כמו קרבן הפסח שעשו בקנו את שלמותם הגשמית, ל

וכיון שלאחר יציאת מצרים אכלו בני ישראל  יהיו ישראל נכבשים ונכנעים לפני ה'.בין הערביים. ובכך ששניהם כבשים נרמז שעל ידי זה 

תמיד את די זה יזכרו ישראל ועל יפה, ד להביא מנחה בשיעור עשירית האיאת המן, שהיה עשירית האיפה, הצטוו גם אחרי קרבן התמי

 )ב-לות א(שא טובות ה' וחסדיו.

   




