
 

Shiur #33  
 תומוקמ יארמ 

 .ה׳ -ד פסוקים א׳ "יהושע פרק י
ַע ִבן נּון וְ  ֵֹּהן וִיהֹושֻׁ ְלָעָזר ַהכ ר ִנֲחלּו אֹוָתם אֶּ ץ ְכָנַען ֲאשֶּ רֶּ ר ָנֲחלּו ְבֵני יְִשָרֵאל ְבאֶּ ה ֲאשֶּ ָראֵשי ֲאבֹות ַהַמּטֹות ״וְֵאלֶּ

ר ִצָּוהִלְבֵני יְִשָרֵאל  ה ְבגֹוַרל ַנֲחָלָתם ַכֲאשֶּ ֹּשֶּ ּו  .... ה׳ ְביַד מ ַַֽיְחְלקׂ֖ ל ַו ּו ְבֵנֵ֣י יְִשָרֵאֵ֑ ן ָעשׂ֖ ה ֵכֵּ֥ ֹּשֶֶּׁ֔ ת מ ר ִצָּוָּ֤ה ה׳ אֶּ ַכֲאשֶֶּׁ֨
ץ ת ָהָאַֽרֶּ  .״אֶּ

 
אלא על שם  ,והארץ לעולם עומדת וכו׳ ״וכי הארץ נופלת והלא כתיב  -ו,א'כ רבדמב הבר שרדמ .1

נֲַחָלה כמ נפילת הגורל על חלוקת הארץ ֹּל ָלֶכם בְּ פ חבלים נפלו לי ש"הוא אומר ָהָאֶרץ ֲאֶשר תִּ
 . בנעימים אף נחלת שפרה עלי״

ארבעה שמות נקראו '  ״רבותינו אמרו הפיל עליהן גורלות וכו :'ו אתקיספ ג"פ בפסיקתא דרב כהנא .2
יהושע בגורל ובפור  ויחלוש ,לקה עמלק שנא ובכולם לקו בני עשו בחלש חבללגורל חלש פור גורל 

 . חבלי יולדה יבאו לו״ 'י המן בחבל עתיד ללקות אדום שנאהפיל פור הוא הגורל לפנ  ,לקה המן שנא
שכתב מדינים ישבית הגורל לפי  ״אך בגורל וגו׳ זהו שאמר הכתוב  : ו"פ סחנפ מדרש תנחומא  .3

זבולון לחוף ימים ישכון יששכר חמור גרם מאשר שמנה לחמו אין לך מיעקב  סימן כל שבט ושבט
אלעזר הכהן לובש אורים ותומים וקלפי  ומעשה נסים היה בגורלרשות לחלק אלא על פי הגורל 

ועד שלא יעלה הגורל אלעזר אומר אלקינו ' ויריתי לכם גורל פה לפני הורלות לפני יהושע שנאמרהג
אלה הנחלות גורל שבט פלוני עולה שיטול במקום פלוני ויהושע פושט ידו ועולה שנאמר  ברוח הקדש

ני גורל א וזו היתה יתירה שהיה הגורל צווח בשעת עלייתואשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון 
 . ״ומנין שהגורל מדבר שנאמר על פי הגורלשבט פלוני עליתי לו במקום פלוני 

החוזה בכוכבים אמר לבתו של רבי עקיבא כי ביום שתכנס לחופה יכישנה נחש ותמות   :וכק תבש .4
שנאמר מנין שאין שואלין בגורלות ובספרי דרש  : יאדלכ ה"ד ובתוספות שםה ונעשה לה נס ונצל

 "וגורל וחוזה בכוכבים חדא מילתא היאתמים תהיה 
ים  :גמ ןירדהנס  .5 ִֽׂ נִּ֙י שִּ ה וְַּהֶגד  ָנֵ֣א״בְּ ל וְֶּתן ֣לֹו תֹוָדָ֑ ֵ֖ ָרא  י יִּשְּ ֵ֥ יָת ַאל תְּ  ָנֵּ֥אָכ֗בֹוד ַלִֽׂה׳ ֱאֹלה  ה ָעשִִּׂ֔ ֙י ֶמ֣ ד לִּ ֵ֖ ַכח 

נִּי״ ֶמִֽׂ תנו רבנן נא אין נא אלא לשון בקשה בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא ליהושע חטא ישראל . מִּ
הלך והפיל גורלות  אמר לפניו רבונו של עולם מי חטא אמר ליה וכי דילטור אני לך הפל גורלות

ונפל הגורל על עכן אמר לו יהושע בגורל אתה בא עלי אתה ואלעזר הכהן שני גדולי הדור אתם אם 
אמר לו בבקשה ממך אל תוציא לעז על הגורלות אני מפיל עליכם גורל על אחד מכם הוא נופל 

בינא שנאמר אך בגורל יחלק את הארץ תן תודה אמר ר שעתידה ארץ ישראל שתתחלק בגורל
שחודי שחדיה במילי כלום נבקש ממך אלא הודאה תן לו תודה והיפטר מיד ויען עכן את יהשע ויאמר 

 .אלהי ישראל וכזאת וכזאת עשיתי״' אמנה אנכי חטאתי לה
 ועתה משבח חלוקת הגורל״״מדינים ישבית הגורל ובין עצומים יפריד״  - חי,חימשלי הרבינו יונה  .6

כי כל אחד יגיעהו אחד מהם לחמוד בחלק חברו ואמר שאין ל שהיא משככת תלונה ומשקטת הריב
ולפי שיש אנשים שאין חפצים במחלוקת  חלק הראוי ואת אשר נגזר להנתן לו ומה׳ כל משפטו

הגורל אע״פ שנחלקה הנחלה יש בה שנאה לפי שיפה בעיניהם המעט באויר זה מן המרובה בזה ומי 
ל כן הוצרך לשבח ענין הגורל ולהורות עשידו גוברת מאחיו רוצה לבחר החלק הטוב בעיניו בחזקה 

. ל הראוי לנו לא יאבד ממנו״"כדברי חז על דרך האמונה כי הנגזר להנתן לאדם הוא שיעלה לחלקו
על  תא שמע או דלמא לפי קרקף גברי איפלוג ארץ ישראל לשבטים איפלוג איבעיא להו : .בכק ב"בב

אלא  הא כיצד ולא נתחלקה אלא בגורל שנאמר אך בגורל 'וכו פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט
 של תחומיןוקלפי  של שבטיםוקלפי  אלעזר מלובש אורים ותומים ויהושע וכל ישראל עומדים לפניו

 והיה מכוין ברוח הקדש ואומר זבולן עולה תחום עכו עולה עמו טרף בקלפי של שבטים מונחין לפניו
וחוזר ומכוין ברוח הקדש ואומר נפתלי  ועלה בידו זבולן טרף בקלפי של תחומין ועלה בידו תחום עכו

של תחומין ועלה עולה ותחום גינוסר עולה עמו טרף בקלפי של שבטים ועלה בידו נפתלי טרף בקלפי 
 . ״בידו תחום גינוסר וכן כל שבט ושבט

״ובחזקה מנלן אמר חזקיה אמר נכסים שיש להם אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה״ ״.וכקידושין  .7
קרא ושבו בעריכם אשר תפשתם במה תפשתם בישיבה דבי רבי ישמעאל תנא וירשתם אותה 

 . וישבתם בה במה ירשתם בישיבה״

ישראל שזקף לבינה להשתחות לה ובא עובד   :גנ ז"עב 'ירמאד הממ השק שם ט אלגאזי"מהרי .8
כתחילה של ארץ ישראל דאמר רחמנא ואשריהם תשרפון באש  'וכואסרה מנלן כוכבים והשתחוה לה 

״ומכדי  ,בזה״ל רש״י שםיפו״ מכדי ירושה היא להם מאבותיהם ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו
הארץ וכל המחובר לה ירושה לישראל היא מאבותיהם שהרי לאברהם נאמר כי לך אתננה וגוים שבאו 

 . לא יכלו לאסרן בהשתחואה״ אחרי כן


