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  [טז]

ַוַּתֲעֹמְדָנה ִלְפֵני ֹמֶׁשה ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאם ְוָכל ) כז, ב(

                                                 
ַוַּתֲעֹמְדָנה ִלְפֵני ֹמֶׁשה ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר " )במדבר כז, בסתם פשט הכתוב ([טז]  1

" משמע ששאלו את ח ֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמרַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאם ְוָכל ָהֵעָדה ֶּפתַ 

דע הלכו וכיון שלא י ,לא ידע שאלו את אלעזר הכהןמשה וכיון ש ,משה

והקשו חז"ל  .וכיון שלא ידעו שאלו את כל העדה ,את הנשיאים ללשאו

כיון ששאלו  ,בבא בתרא (קיט, ב)בומובא  ,בספרי (בהעלותך פיסקא סח)

והרי כל התורה  ,וכל ישראל , מנין ידע אלעזר והנשיאיםלמשה ולא ידע

לא וכש ,עדהאת הדבאמת שאלו קודם  ,ותירץ רבי יאשיה .ממשה רבינו ע"ה

וכשלא ידע שאלו  ,אלעזר, וכשלא ידעו שאלו את ידעו שאלו את הנשיאים

לפיכך הקדים את  ,אלא שכתוב את החשוב חשוב קודם ,את משה רבינו

כאילו כתוב שעמדו לפני  ,צריך לסרס המקראו ,משה ולאחריו אלעזר כו'

  .וכבר לפני כן עמדו לפני אלעזר כו' [על פי פירוש הרשב"ם] ,משה

אלא ישבו  ,דאין צורך לסרס המקרא ,חנן בשם רבי אליעזר מתרץאבא אבל 

שאלו את ובאו  ,משה אלעזר והנשיאים וכל העדה ,בבית המדרשכולם יחד 

והעדה בפני  , היינו אלעזר והנשיאיםוחלקו כבוד לתלמיד ,כולם ביחד

דסובר שאין  ,דהטעם שרבי יאשיה לא מתרץ כך ,ומבאר הש"ס .משה

ורבי אליעזר סובר שחולקין כבוד לתלמיד  ,בפני רבולחלוק כבוד לתלמיד 

והלכה  ,דהלכה שחולקין כבוד לתלמיד בפני רבו ,ומסיק הש"ס .לפני רבו

א תומקשה הש"ס הלכתא ההלכ .שאין חולקין כבוד לתלמיד בפני רבו

מותר לחלוק לתלמיד כבוד  ,דאם הרב חולק כבוד לתלמיד ,ומיישב ,הדדי

לק כבוד לתלמיד אסור לחלוק כבוד לתלמיד בפני ואם אין הרב חו ,בפני רבו

 ,דכיון שמשה רבינו ע"ה היה חולק כבוד לכל ישראל ,ומבאר הרשב"ם .רבו

ולחלוק כבוד לכולם בפני  ,לכן היה מותר לבנות צלפחד לעמוד בפני כולם

דרבי יאשיה סובר שאפילו במקום  ,על כורחך צריך לומר ,ולפי זה .משה

לכן  ,ני הרבחולקים כבוד לתלמיד בפאין  ,דחולק כבוד לתלמישהרב 

  זה תוכן הסוגיא לפי פירוש הרשב"ם. ,הוכרח לפרש דסרס המקרא ודרשהו

האחד  ,דדבר פשוט הוא שיש שני סוגי כבוד ,יש לדקדק בזה טובאאבל 

ויש כבוד  ,והוא כבוד הבריות ,לכבדו כראוי ,הוא להתנהג בדרך ארץ לשני

אין  ,הא דאין חולקין כבוד לתלמיד בפני הרב ,והנה .מיוחד שנותנים לרבי

דזה  ,חס וחלילה ,הכונה חלילה שלא להתנהג בדרך ארץ וכבוד לתלמיד

ין שלא בפני מישראל בין בפני הרבי ב אחד כללחייב כל אחד להתנהג 

  ָהֵעָדה ֶּפַתח ֹאֶהל מוֵֹעד ֵלאֹמר:

  יאים וכל העדהמדוע שאלו את אלעזר והנש

לכולן  כו'המקרא ודרשהו  1סרס כו'.ב) ותעמדנה לפני משה כז, (

כגון  ,הוא כבוד מיוחד שנותנים רק לרבי ,אבל הכבוד האמור כאן ,הרבי

ובזה יתכן  ,שכבוד זה הוא מיוחד לרבי ,וכדו'ששואלים אותו שאלה בהלכה 

 ,ד של רבי בפני הרביחד מיוושפוגע בכבוד רבו אם מכבד את התלמיד בכב

ורק מהכבוד הזה איירי הסוגיא של  ,שהרי הוא כביכול מפחית מכבוד רבו

  .חולקין כבוד לתלמיד בפני הרב

שמשה רבינו  ,שפירש ,אם כן יש כאן תמיה גדולה מאוד בפירוש הרשב"ם

שאין ענין  ,איםילכן חלקו כבוד לאלעזר ולנש ,היה חולק כבוד לכל ישראל

ועל כורחך  ,והם שני דברים שונים לחלוטין ,לכבוד של רבי ,כבוד ודרך ארץ

, היינו כבוד מיוחד של רבי ,דאמרו שחולקין כבוד לתלמיד בפני רבוהא 

שאמרו  ואם כן מה ,ולשאול אותו שאלה בהלכה וכדו' ,לקום בפניו דהיינו

היינו שרבו  בפני הרב, לתלמיד כבוד שבמקום שרבו חולק לו כבוד חולקין

לכל  חולק וזה בודאי לא היה משה רבינו ע"ה ,חולק לו כבוד מיוחד של רבי

איך כיבדו את  ,אם כן הדרא קושיא לדוכתא ,ואפילו לא לנשיאים ,העדה

  .כל העדה בפני משההנשיאים ואת 

 , מנין לןעל כורחך איירי מכבוד מיוחד לרבידכיון שנתבאר ד ,ועוד קשה

, ופשיטא דאין לבדות דבר זה משה את אלעזר הכהן בכבוד של רבי שכיבד

  מליבנו, ומנין לרבי אלעזר לפרש כן, אלא על כורחך יש לומר סרס המקרא.

דכיון דעל כורחך רבי יאשיה סובר שאפילו במקום שהרב חולק  ,ועוד קשה

אם כן הלכתא דלא  ,לכבד התלמיד במקום הרבמיוחד אין  לתלמיד כבוד

בשם רבי  דכיון שרבי יאשיה כתוב לפני אבא חנן ,והוא פלא ,כרבי יאשיה

, והיה גדול הדור ,ברוב הש"ס הלכה כרבי יאשיהו ,היה גדול ממנו אליעזר,

  ומדוע פסקו הלכה דלא כוותיה.

 ), כאבמדבר לא(בהא דכתיב הנה ד ,ומבאר המשך ביאור אחר בכל הסוגיא

ָרה ַוֹּיאֶמר ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֶאל ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ַהָּבִאים ַלִּמְלָחָמה ֹזאת ֻחַּקת ַהּתוֹ "

מדוע אלעזר הכהן אמר פרשת גיעולי יש לדקדק,  ",ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה

דהלכות  (פסחים סו, ב) בריש אלו דבריםואמרו  ,ולא משה רבינו ,כלי נכרים

ויקצוף '"וז"ל  (מטות, קנז) אבל בספרי איתא ,תכח ממשההגעלת כלים נש

 '.משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה

ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת ' ,מהו אומר

בא לכלל  ,לפי שבא לכלל כעס ,משה רבינו ',התורה אשר צוה ה' את משה
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חולקין כבוד לתלמיד במקום  בבית המדרש היו יושבים, מר סבר

נראה  .)בבבא בתרא קיט, ( כו' יקרא והא דפליג ליה רבכו'  רב 

דהלכות  ,אמר )סו, ב(פסחים  דפליגי בהא, דבריש אלו דברים

(במדבר, מטות, פיסקא  ובספרי ,ממשההגעלת כלים נשתכח 

לזה פליג ליה  ,לכן ,דבא לחלוק כבוד לאלעזר בחייו ,אמר קנז)

  .2ודו"ק .'כויקרא, לכן חלקו כבוד לאלעזר  ,זה משה ,רבו

  

  [יז]

א ָהָיה ְּבתוֹ ָהֵעָדה ַהּנוָֹעִדים ַעל ה'  )כז, ג( ָאִבינּו ֵמת ַּבִּמְדָּבר ְוהּוא 

                                                 

שכשיפטר  ,ה נתן לו רשות לאלעזר הכהן לדברמש ,ויש אומרים .טעות

עכשיו  ,לא יהיו אומרים לו בחיי משה רבך לא הייתה מדבר ,משה מן העולם

כענין  ,שהיה אומר דבר בשם אומרו ,יאשיה אומר בימה אתה מדבר. ר

  ." ע"כ'ם מרדכיותאמר אסתר למלך בש' (אסתר ב, כב) שנאמר

כבוד של רב לאלעזר  בינוחלק משה ר ,דלפי היש אומרים ,הנה מבואר

ולתנא קמא ולרבי  ,שהוא יאמר לישראל פרשת גיעולי כלי נכרים ,הכהן

ולרבי  ,דלתנא קמא משה רבינו שכח ההלכות ,יאשיה לא חלק לו כבוד

  .והוא דרש בשם משה ,משה אמר לו ,יאשיה

למסקנה לא נחלקו בדין  ,דבאמת ,ועל פי זה יתיישב הכל ככפתור ופרח

 י,והכל מודים דאם הרב חולק לתלמיד כבוד של רב ,לרבד חולקין כבו

חולק כבוד  והכל מודים שאם אין הרב ,חולקין כבוד לתלמיד במקום רב

ורבי  ,שאסור לחלוק כבוד לתלמיד במקום הרב כבוד של רבי, לתלמיד

אלא דנחלקו  ,מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי אליעזר, יאשיה ורבי

דרבי  י,ע"ה חלק לאלעזר הכהן כבוד של רבהאם מצאנו שמשה רבינו 

לכן מפרש  ,כבוד אלעזרלא חלק ל הדסובר בספרי שמש ,לשיטתו יאשיה

דלא מצאנו שחלק לו  ,זר הכהןלעובבנות צלפחד דלא דברו בפני משה 

אבל  ,ודרשהו סרס המקראד , ואין לבדות דבר זה מלבנו, לכן מפרשכבוד

לכן  ,שה חלק כבוד לאלעזר הכהןרבי אליעזר סובר כיש אומרים בספרי שמ

  בפני משה. כבוד בנות צלפחד לחלוק לאלעזרהיה מותר ל

אלא שהיו שם הנשיאים  ,אלעזר בלבדאת ובאמת לא שאלו אלא את משה ו

צריך לכתוב שהיה  , לא היהרק את משה היו שואליםאבל אם  .וכל העדה

יון שנתנו אבל כ ,וגם אין זה כבוד למשה לשאלו בפני כולם ,במעמד כולם

לא היה בזה פחיתות כבוד לשאול  ,ושאלו אותו בפני משה ,לעזרכבוד לא

  .ובזה מיושב כל הדקדוקים היטב ,במעמד הנשיאים וכל העדה ,אותם יחד

דהיינו לקום בפניו  -אין חולקים כבוד של רבי תמצית דבריו:  2

לתלמיד בפני רבו, אלא אם כן רבו גם כן  -או לשאול אותו בהלכה 

פרשת גיעולי בונחלקו תנאים בהא דדו כבוד מיוחד של רבי. מכב

בחייו חד אמר דמשה חלק לו כבוד  ,כלים אמרה אלעזר הכהן

 ,וחד אמר דמשה שכח ההלכות ,שישמעו לו לאחריו מותו ,כרבי

א ָהיּו לוֹ:ַּבֲעַדת ֹקַרח    ִּכי ְבֶחְטאוֹ ֵמת ּוָבִנים 

  אלא בחטא מקושש או מעפילים ,מדוע אמרו שלא מת בחטא קורח

דהיו  ,3בעדת קרח כי בחטאו מת. יתכן כו' ג) והוא לא היהכז, (

רוגי , הןות שהרוגי בית דין נכסיהם ליורשידרשניות, והיו יודע

(שמות  מלך ומשה היה ,למלך (סנהדרין מח, ב) ןמלכות נכסיה

(דברים לג, ה) ויהי בישורון  , כמו שאמררבה, שמות, ב,ו. ועוד)

 , יתכן(דברים יח, א) ואף שלא נטלו שבט לוי חלק בארץ ,מלך

אם מת בחטאו מן  ,ולכן ,בעין יפה שלו ,דהיה נותן לישראל

 ,(שבת צז, ב) או בשביל מקושש עצים ביום השבת ,המעפילים

הסירו שהרעימו על משה ל ,חאבל עדת קר ן,נכסיו ליורשי

 , ולא חלק לו כבוד בחייו.או שמשה אמר לו לאמר לישראל בשמו

 ,בוד בחייודלמ"ד שמשה חלק לאלעזר כ ,ולשיטתם אזלו כאן

דחלקו  ,דלכן באו לשאול את משה ואת אלעזר יחד ,מפרש

 .והיה זה במעמד הנשיאים וכל ישראל ,לאלעזר כבוד בפני רבו

דסרסר  ,מפרש ,ולמ"ד דלא חלק משה כבוד לאלעזר הכהן בחייו

וכשלא ידע שאלו את  ,ובאמת שאלו קודם את משה ,המקרא

כבר  ,את משה שלפני ששאלו ,ופשט הכתוב הוא ,אלעזר כו'

  אלא שהכתוב כתב את החשוב חשוב קודם. ,שאלו את אלעזר כו'

   

 [יז]
א ָהָיה ְּבתֹו ָהֵעָדה "במדבר כז, ג ([יז] על הפסוק  3 ָאִבינּו ֵמת ַּבִּמְדָּבר ְוהּוא 

יש לדקדק  ",א ָהיּו לוֹ אֹו ֵמת ּוָבִנים ַהּנֹוָעִדים ַעל ה' ַּבֲעַדת ֹקַרח ִּכי ְבֶחְט 

מת או  ,מאי נפקא מינא אם מת בחטא של עדת קורח ,בפשוטו של מקרא

תנו " )מח, ב(נהדרין בסעל פי הא דאמרו  ,ומבאר המשך חכמה בחטא אחר.

 ", ע"כ,נכסיהן ליורשין -הרוגי בית דין  רבנן: הרוגי מלכות נכסיהן למלך,

ולמדו  )ב, ושמות (מות רבה שאמרו בש היה מלך כמו ע"ה והנה משה רבינו

ַחד ַוְיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֶל ְּבִהְתַאֵּסף ָראֵׁשי ָעם יַ " )דברים לג, ה(זאת מדכתיב 

  .דמלך היה ,הוא משה ",ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל

מן אלא היה ובזה מיושב מדוע דקדקו לפרש שלא מת בחטא קורח 

תו מיתת בית דמית ,(שבת צז, ב) מקושש עצים ביום השבתהמעפילים או 

כיון  ,אבל אם היה מת בעדת קורח ,נכסיו ליורשין והן יורשיולפיכך  ,דין

 הרי זה כדין הרוגי מלכות שנכסיו ,מו על משה להסירו ממלכותויעהרשהם 

ואף על  .יו ליטול חלקו בארץ ישראלשרלכן אין הן יו ,למלך ולא ליורשיו

לא היה נוטל ל בחלק צלפחד בארץ ישראזוכה משה פי שאפילו אם היה 

א ִיְהֶיה " )דברים יח, א(תיב כד, כדאין לשבט לוי חלק ונחלה בארץ ,לעצמו

 ",ַלֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ָּכל ֵׁשֶבט ֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעם ִיְׂשָרֵאל ִאֵּׁשי ה' ְוַנֲחָלתֹו ֹיאֵכלּון

יון שכ ,לא היה חלקו שלהם ,מכל מקום ,שמיטה ויובל פרק יג)(וברמב"ם 

   . ומיושב הכל בס"ד.היה נותן לכל ישראל בעין יפה שלו ,זכה בוש



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

 ולכן אמרו לא היה בעדת קרח. ,מממשלתו, הוי כהרוגי מלכות

  .4ודו"ק

  

  [יח] 

ְוִאם ֵאין ַאִחים ְלָאִביו ּוְנַתֶּתם ֶאת ַנֲחָלתוֹ ִלְׁשֵארוֹ ַהָּקֹרב  )כז, יא(

                                                 
 הרוגיונכסי  ,קיימא לן דנכסי הרוגי מלכות למלךתמצית דבריו:  4

ואם היה צלפחד מת  ,ומשה רבינו מלך היה ,בית דין ליורשיהן

גי והיה מיתתו הר ,בעדת קורח שהתרעמו על מלכות משה

ואע"פ שאין לשבט  ,לא הןומשה היה זוכה בחלקו בארץ ו ,מלכות

לכן דקדקו  ,היה נותנו לכל ישראל בעין יפה ,לוי חלק ונחלה בארץ

 ,דהיה מקושש עצים או מעפילים ,לומר שמת בחטא אחר

  ונכסיו ליורשין. ,דמיתתו מיתת בית דין

  

 ]ח[י
(ח) ְוֶאל ְּבֵני " )יא-במדבר כז, ח(זה לשון התורה בפרשת סדר נחלות  [יח] 5

ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאֹמר ִאיׁש ִּכי ָימּות ּוֵבן ֵאין לֹו ְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְלִבּתֹו: (ט) 

ְוִאם ֵאין לֹו ַּבת ּוְנַתֶּתם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְלֶאָחיו: (י) ְוִאם ֵאין לֹו ַאִחים ּוְנַתֶּתם ֶאת 

ין ַאִחים ְלָאִביו ּוְנַתֶּתם ֶאת ַנֲחָלתֹו ִלְׁשֵארֹו ַנֲחָלתֹו ַלֲאֵחי ָאִביו: (יא) ְוִאם אֵ 

ַּכֲאֶׁשר  ַהָּקֹרב ֵאָליו ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ְוָיַרׁש ֹאָתּה ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֻחַּקת ִמְׁשָּפט

  ."ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה

הבן ראשון, ואם אין בן הבת יורשת,  :וכשנתבונן נבחין שסדר הנחלות הוא

יורשין אחי אביו, ואם  אחין אין בת יורשין אחיו של מת, ואם אין לוואם 

  ינתן לשארו הקרוב אליו ממשפחתו. ,אין אחין לאביו

האם ולא מפורש  ,אין מפורש בתורה אלא סדר נחלה לבן ובת ואחיןוהנה 

 ,והספק הוא .והאם הוא קודם לאיזה מהם מסדר הנחלה ,האב יורש את המת

דוקא כשאין אב  , האם הואכתיב שבן ובת ירשו דבקרא ,הן באב של מת

לא מפורש . וכן או לפני האחין ,אבל אבי המת יורש לפני הבן או הבת ,למת

. כמו כן אין מפורש מה פירוש הכתוב שאם אין אחים לאב דין אבי אביו

  מי הוא שארו הקרוב ממשפחתו. "ִלְׁשֵארֹו ַהָּקֹרב ֵאָליו ִמִּמְׁשַּפְחּתוֹ ירש "

אבל  .הן הבן והן הבת ,זרעו של המת קודם לאבי המת ,חז"ל תקבל פיועל 

, וכן אבי המת לבניו שהם אחי קודם בי אביו,אוכן  ,האב קודם לאחי המת

האב ולעולם  ,וסדר הנחלות עולה למשפחת האב בלבד כו', אבי אבי אביו

ונשאו ונתנו חז"ל בריש  .מלבד בנו או בתו של מת ,ראשון ובניו לאחר מכן

להעמיד  ,קי) לפרש את הפסוקים בדרשות –קח ק יש נוחלין (בבא בתרא פר

דגם לאחר כל  ,אלא שפשט הכתובים נעלם מאתנו .קבלה זו שקבלו חז"ל

וזה בא המשך  ,לכאורה פשוטו של מקרא אינו מוכח כקבלת חז"ל ,הדרשות

הוא כקבלת חז"ל בסדר  ,טו של מקרא ממשוחכמה לבאר ולהראות שפש

  א.להפלי הנחלות

ת ִמְׁשָּפט ֵאָליו ִמִּמְׁשַּפְחּתוֹ ְוָיַרׁש ֹאָתּה ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֻחַּק 

  ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה:

  מה הפירוש ונתתם נחלתו לשארו כו' ממשפחתו

ונתתם נחלתו לשארו הקרוב אליו  (יא) ואם אין אחים לאביו

ותראה כי קצרה התורה, כי זה  5ממשפחתו וירש אתה. עיין בזה

ולא כתבה דין האב בסדר  ,איך שתקה התורה ,דהנה כל משכיל יפלא

 ,כבר אמרו לנו חז"ל בריש יש נוחלין (שם, קח, א) ,אבל באמת .הנחלות

ולא פתח בדין האב היורש את  ,דתנא דמתני' פתח בדין הבן היורש את אביו

 וכביאור ,כיון שבן המת בחיי אביו הוא פורעות ,בנו [כשאין למת זרע]

, כדכתיב (בראשית מו ,שזה ברכה שימות האב ויקברנו בנו(שם) "רשב"ם ה

". וכיון שדרך העולם הבטיחו שיקברהו בנו ,ידו על עיניך) ויוסף ישית ד

 ,סדר נחלות באבלכן לא כתבה תורה כלל דין  ,היא שהאב מת בחיי בנו

  .דכבר מת לפני בנו

בודאי קודמין  ,ל מתדהנה בנו ובתו ש ,ועל פי זה נבוא לבאר סדר הנחלות

מי קודם [באופן שמת  ,אבל יש להסתפק באחין של מת ,לאב שהרי הם זרעו

ולפי  ,דאפשר לומר שהאב קודם שהוא אביו של המת ,בנו בחייו של האב]

ואפשר  כבר מת אבי המת,איירי כש ,זה הא דכתיב דאחין יורשין את המת

 ,דור אחד עם המתשהם כיון  ,אביו של מתלדהאחין של מת קודמין  לומר

  .והן קרובין יותר למת מאביו של מת

(י) ְוִאם ֵאין לֹו ַאִחים "דכתיב בסוף סדר נחלות  ,ודבר יש ללמוד מהאי קרא

רק באחין של מת אפשר להסתפק אם  ,הנהד ",ּוְנַתֶּתם ֶאת ַנֲחָלתֹו ַלֲאֵחי ָאִביו

בה יותר יש לאחין קורקודמין, כיון שאו אחיו של מת  ,אביו של מת קודם

אבל אחי אבי המת בודאי  ,והם אחיו ,כי הם בדור אחד עמו ,למת מאביהם

כמו  ,ואינם יורשין את המת אלא מכח אבי אביו ,רחוקים יותר מאבי אביו

דאין צריך קרא ללמד שאבי אבי אביו  ,קמט, א)שאמרו חז"ל ביש נוחלין (

 ,ח אביהםדהרי אחי האב אינם יורשין אלא מכ ,קודם לאחיו של אבי המת

חך דהא דכתיב דאם אין אחין למת דירשו אחי רועל כו ,שהוא אבי אבי אביו

  .ן אחיו יורשיו מכוחוולכ ,כבר מת , שהוא אבי אביו,אביהןאיירי ש ,האב

אם כן הא דכתיב  ,אב ,שאין לאחי האבבסדר העולם וכיון שהפסוק איירי 

ְנַתֶּתם ֶאת ַנֲחָלתֹו ִלְׁשֵארֹו (יא) ְוִאם ֵאין ַאִחים ְלָאִביו ּו"פסוק הבא אחריו ב

ַהָּקֹרב ֵאָליו ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ְוָיַרׁש ֹאָתּה ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֻחַּקת ִמְׁשָּפט ַּכֲאֶׁשר 

דהרי  ,על כורחך אין הכונה שיתנו לאביהם של אחי אביו "ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה:

מת כבר מת, גם אביו ואביו  , והוא כבר מת, דכיון שאביו שלהוא קודם להם

  .לאחי אבי אביואלא יתנו  מת, בסדר העולם דאיירי ביה קרא,

שאחי אבי אביו הם  ,פירושו "ַהָּקֹרב ֵאָליו ִמִּמְׁשַּפְחּתוֹ "הא דכתיב  ,ולפי זה

דגם אחי אבי  ,וללמד לנו ,ובא הכתוב לתת טעם לסדר נחלה זו ,ממשפחתו

, מכל מקום קים מאוד מהמתוהם רחואף על פי ש ,אביו בכלל משפחתו הם

וכל זרעו  ,שהוא המרכז ,מאבי אבי אביו ,ממרכז אחד הם כולם יוצאים
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מים לאביו, כי הלא קורבתם מצד אין סברא לומר דאחי האב קוד

שאביו יחיה ואחי אביו  ,של אביו, ואיך יכול להיות זהאחים  ןשה

אחי האב לא צריך   ], אבבא בתרא קמט[ 'וכן בגמ ,יורשים אותו

 .קא ירתי אחי האב כו' קרא, אחי האב מכח מאן קא אתו מכח אב

דהתורה מדברת על צד הסדר שהושת העולם, שבן  ,ועל כרחך

הוא מת, כבר מת ש ימות אחרי אביו וישית ידו על עיניו, וכיון

לתני הבנים את האב,  ]קח, א ,שם[וכן אמרו  ,אביו ואבי אביו

, כי אמר ואם כן .יעויין שם 'כון יתא לא מתחלינידאתחולי בפורענ

ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו,  קרא ואם אין אחים לאביו

ואמר קרא שהם  ,אחי אבי אביו קאמר, שלהם יתנוהו הוא על

, מאביהם, הוא אבי אבי אביו ,תו, והואקרובים אליו ממשפח

מולדת אב  אמר עלשלא נתרחקו ממשפחתו, ומשפחתו י

והוא בן נכדו, ומצד זה הם שהם בניו,  ,המשפחה, והוא אבי זקנו

והמה כשני קוים היוצאים מן המרכז, שהקו השני  ,קרובים

אם כן  ,ראשון במה שיצא מן המרכז שזה יצאמתיחס אל ה

ירש אותו, ונמצא דאחי אבי אביו המה המרכז קודם אליו ל

הוא  ,קרובים אליו מצד שהם ממשפחתו, הלא צור חוצבו ממנו

קורבתם מצד  כיון שכל ,אבי אבי אביו, הלא קודם לאחי אבי אביו

אם כן,  ,וקרובים לו לא נתרחקו ממנוושהם מאבי אבי אביו, 

 ןבה, והוא קודם, וממש כדמיון הקויאביהם הוא סיבת הקור

והוא על אביו או  ,קאי על המת ,ממשפחתו ,שאין לפרש .זוהמרכ

, הלא היה ןאחי ןאחי אבי אביו קרובים אליו מצד שהאבי אביו, ו

                                                 

גם אם  ,מכל מקום ,שאף על שהתרחקו זה מזה ,נחשבים כמשפחה אחת

, מכל מקום קו זה מזה עד למאודחויתר ,תקח שני קוים שיצאו ממרכז אחד

  .והם תלויים בו ,הםמקשר ביני מרכזה ,ם ממרכז אחדכיון שהם יוצאי

ובגלל  ,שלעולם הכל יוצאים ממרכז אחד ,סדר הנחלההכתוב טעם ולמדנו 

שאי אפשר לפרש דכונת הכתוב לומר שיתנו  .מרכז זה הם משפחה אחת

חה הוא על אבי פש, ולפי זה שם מכי הוא קרוב למשפחתו ,לאחי אבי אביו

רוב כתוב "הק, דאם כן היה לוהם קרובים למשפחתו ,המת וזרעו

תיב (כו, ככד ,כי שם משפחה כולל כל מולדת אבי המשפחה ,למשפחתו"

מורה  ,אבל הלשון הקרוב "ממשפחתו" ,"לחצרון משפחת החצרוני"ו) 

 ,ועל כורחך הוא מהטעם ,שאחי אבי אביו הם נכללים בתוך משפחתו

  .שלעולם נחשב האב העליון מרכז לכל הקוים היוצאים ממנו

פשוט גם נמכאן  ,הנחלות נו בעומק ביאור סדרורה האירה עיניוכיון שהת

 או אבי המת קודם ,האם אחי המת קודמין לאבי המת ,הספק שהיה לנואת 

שלעולם הקשר הוא מהמרכז לקוין  ,דכיון שלמדה תורה לאחי המת,

כיון שהם יוצאים ממנו  ,אם כן אבי המת קודם לאחי המת ,היוצאים ממנו

תואם להפליא  ,פשט הכתוב ממשנמצא ש ,ז של כל המשפחהכוהוא המר

אמר על מולדת אבי שמשפחתו י ,ו לומר הקרוב למשפחתול

שכל  כו', המשפחה, וכמו שאמר (כו, ו) לחצרון משפחת החצרוני

 ,ודאי ,פחתווכיון שאמר ממש ,מולדתו שהוליד יקראו על שמו

המשפחה והמה בניו, והמת  דכיון שהם קרובים מאביהם שהוא

מצא דאביהם וכיון שעילת קורבתם הוא מאביהם, נ .בן נכדו

 ,קודם אליהם, שהם תלוים באביהם ואביהם קרוב מצד עצמו

והוא כדמיון העילה והעלול, שהעילה אינו תלוי בעלול, והעלול 

דם לאחי אבי אביו, נמצא תלוי בו. וכיון שאבי אבי אביהם קו

והלימוד העיקרי  ,דין אביו של מת קודם לאחיו של מתדהוא ה

רק באה מצד האב  אינה קורבה בעצמותה, ןשקורבת האחי ,הוא

(פנחס,  ועל זה אמרו חכמים בספרי ., בינה זהלענין דין נחלות

כל הקרוב בשאר  ,נתנה תורה לחכמים דעת לדרוש פיסקא קלד)

תואמים  ,נחלה. והקבלה עם פשט הכתובהוא הקרוב ב ,בשר

  .6יחדיו לא יפרדו

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.
   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

 )פינחס פיסקא קלד(ספרי ולזה נתכונו חז"ל שאמרו ב ,את קבלת חז"ל

והיתה לבני ישראל לחקת משפט, נתנה תורה דעת לחכמים לדרוש ולומר "

התורה נתנה לחכמים דעת  ," פירושל הקרוב בשאר בשר הוא קודם בנחלהכ

 בפשט הכתוב. יל,, והיינו הא דמבואר לעאיך לדרוש מהו קרוב בשר
כי דרך  ,הטעם שלא נזכר האב בכל סדר הנחלהתמצית דבריו:  6

 ,אף על פי שדבר פשוט הוא ,ולכן ,העולם שהאב מת בחיי בנו

 ,באים מכוחואחי האב שהרי  ,אביו קרוב לאחי האבאבי שאבי 

 ,אין סברא לומר שאחי האב יהו קרובים יותר מאבי אבי אביוו

אלא  ,כי כבר מת ,אביוורה דין אבי אבי לא כתבה ת ,מכל מקום

 , שאם אין לאב אחים,ועל זה כתבה תורה .מכוחו ו אחי האבשרי

הוא  כי ,והטעם ,אבי אביו אחי , ועל כורחך הםיתנו לשארו הקרוב

 שלעולם אבי אבי המשפחה ,וכאן גילה לנו הכתוב ",ממשפחתו"

 ,חתוולכן הכל מתייחסים אליו להיות ממשפ ,הוא המרכז וכו',

אבל זרעו  ,כי הוא המרכז ,ומכאן למדנו שהאב קודם לאחי המת

והוא  ,זה פשט הכתוב .כי הם זרעו ,של מת קודמין לאביו של מת

  ת שקבלו חז"ל.ותואם להפליא את סדר הנחל


