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 בנות צלפחד ומינוי יהושע –פרק כ"ז 

 .בחלק זה נעסוק בבנות צלפחד ובקשתן הייחודית ממשה

 פרשה זו תושלם על ידי לימוד פרק לו, והמורים מתבקשים לסמוך את הלימוד של פרק כז לפרק לו

  

 :פרק כ"ו הסתיים בציווי לחלק את הארץ

 במדבר פרק כו

אמֹר) ר ה' ֶאל מֶֹשה לֵּ  :נב( וַיְַדבֵּ

מֹות) ק ָהָאֶרץ ְבנֲַחָלה ְבִמְסַפר שֵּ ָחלֵּ ֶלה תֵּ  :נג( ָלאֵּ

 :נד( ָלַרב ַתְרֶבה נֲַחָלתֹו וְַלְמַעט ַתְמִעיט נֲַחָלתֹו ִאיש ְלִפי ְפֻקָדיו יַֻתן נֲַחָלתֹו)

ק ֶאת ָהָאֶרץ ִלְשמֹות ַמּטֹות ֲאבָֹתם יִנְָחלּו)  :נה( ַאְך ְבגֹוָרל יֵָּחלֵּ

ין ַרב ִלְמָעטנו( ַעל ִפי ) ק נֲַחָלתֹו בֵּ ָחלֵּ   :ַהּגֹוָרל תֵּ

  

  :בעקבות הצו לחלוקת הארץ מופיעה פרשתנו

  בקשת בנות צלפחד

לֶ   א ף וְאֵּ ֶפר ֶבן ִּגְלָעד ֶבן ָמִכיר ֶבן ְמנֶַשה ְלִמְשְפחֹת ְמנֶַשה ֶבן יֹוסֵּ  הוִַתְקַרְבנָה ְבנֹות ְצָלְפָחד ֶבן חֵּ

 :ְבנָֹתיו ַמְחָלה נָֹעה וְָחְגָלה ּוִמְלָכה וְִתְרָצהְשמֹות     

אמֹר ב  ד לֵּ ָדה ֶפַתח אֶֹהל מֹועֵּ ן וְִלְפנֵּי ַהנְִשיִאם וְָכל ָהעֵּ  :וַַתֲעמְֹדנָה ִלְפנֵּי מֶֹשה וְִלְפנֵּי ֶאְלָעזָר ַהכֹהֵּ

ָדה ַהנֹוָעדִ  ג  ת ַבִמְדָבר וְהּוא ֹלא ָהיָה ְבתֹוְך ָהעֵּ תָאִבינּו מֵּ  ים ַעל ה' ַבֲעַדת קַֹרח ִכי ְבֶחְטאֹו מֵּ

 :ּוָבנִים ֹלא ָהיּו לֹו   

ן ְתנָה ָלנּו ֲאֻחָזה ד  ין לֹו בֵּ ם ָאִבינּו ִמתֹוְך ִמְשַפְחתֹו ִכי אֵּ תֹוְך ֲאֵחי ָאִבינּו ָלָמה יִָּגַרע שֵּ  :בְּ

 :הטוענות

   :'א'ב יש לשים לב לפרטים הבאים בפסוקים 

 (נות צלפחד מגיע עד יוסף )ראו רש"י בהמשךיחוסן של ב

 (הן מופיעות בשמותן )נדיר בתנ"ך שמות של נשים

 (עומדות מול משה, אלעזר, כל העדה )במעמד רוב עם

 :הטענה
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 ('א. ההקדמה )פסוק ג

 (יש לשים לב מה הן מדגישות ביחס לאביהן לפני בקשתן, מדוע זה חיוני לבקשתן? )ראו רש"י בהמשך

  

 ('הטענה: )פסוק דב. תוכן 

למה יגרע שם אבינו ? אין הן מבקשות על עצמן אלא על אביהן והמשכיותו בקרב שבטו. )ראו רש"י בהמשך המציב את 

  (יבום האם או ירושת בנות דרך הצגתן את הדברים

 :[רש"י ]א

למה נאמר, והלא כבר נאמר בן מנשה, אלא לומר לך יוסף חבב את הארץ, שנאמר  -למשפחת מנשה בן יוסף 

)בראשית נ כה( והעליתם את עצמותי וגו', ובנותיו חבבו את הארץ, שנאמר )במדבר כז, ד( תנה לנו אחוזה.רש"י ]ג[ 

בחטא מתלוננים ולא בעדת קרח שהצו על ]שרבו  לפי שהיו באות לומר "בחטאו מת", נזקקו לומר לא -הוא לא היה וגו' 

 .עם[ הקדוש ברוך הוא, אלא בחטאו לבדו מת, ולא החטיא את אחרים עמו

  

  

 :[רש"י ]ד

 :אנו במקום בן עומדות, ואם אין הנקבות חשובות זרע, תתיבם אמנו ליבם  -למה יגרע שם אבינו 

 :מגיד שחכמניות היו הא אם היה לו בן לא היו תובעות כלום.  -כי אין לו בן 

 תגובתו של משה

ב מֶֹשה ֶאת ִמְשָפָטן ִלְפנֵּי ה  ה  :'וַיְַקרֵּ

 ?מדוע לא ענה להן משה על בקשתן

  .'ולכן שאל את ה משה לא ידע את ההלכה לפי הסברו של רש"י

 :[]ה רש"י

הלכה ממנו. וכאן נפרע על שנטל עטרה לומר "והדבר אשר יקשה  נתעלמה -משה את משפטן  ויקרב

 .(אלי" )דברים א, יז תקריבון מכם

 :ראויה היתה פרשה זו להיכתב על ידי משה, אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן דבר אחר

 שימו לב שרש"י מציג שני פרושים

 לא ידע משה את ההלכה מדוע האחד

 ההלכהלא ידע משה את  לשם מה השני

  (כפי שראינו בפרק כה, בסיפור פנחס)
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פרשת בנות צלפחד היא אחת מן הפרשות מהן לומדים חכמים כי "מגלגלין זכות על יד זכאי וחובה על  :הערה למורה

  .ידי חייב". יש לוודא שהתלמידים מכירים את המושג ואת הדוגמאות לכך

 מרהמשה ידע את ההלכה ובכל זאת לא א -גישה ב  -להעמקה  

 במדבר רבה פנחס כא, יג:

[ , אלא באו ]בנות צלפחדיודע היה משה רבינו את הדין הזה דבר אחר, ויקרב משה את משפטן. ריש לקיש אמר,

לפני שרי עשרות תחלה. אמרו ]שרי העשרות[ להן, דין של נחלה הוא ואין זה שלנו אלא של גדולים ממנו. באו אצל 

שרי חמשים. ראו שכבדו אותם שרי עשרות, אמרו שרי חמשים, אף אנו יש גדולים ממנו. וכן לשרי מאות, וכן לשרי 

וח פה לפני מי שגדול מהם. הלכו לפני אלעזר. אמר להם, אלפים, וכן לנשיאים, השיבו כולן כענין הזה, שלא רצו לפת

הרי משה רבינו. באו אלו ואלו לפני משה. ראה משה שכל אחד ואחד כבד את מי שגדול ממנו. אמר משה, אומר להם 

 את הדין ואטול את גדולתם. אמר להם, אף אני יש גדול ממני. לפיכך, ויקרב משה.

  

ן וְִלְפנֵּי ַהנְִשיִאם וְָכל לפי מדרש זה משה אכן ידע את ההלכ ה, אולם כשהן עמדו ושאלו בפני "מֶֹשה וְִלְפנֵּי ֶאְלָעָזר ַהכֹהֵּ

אמֹר" לימד משה רבנו את השופטים, שמינה לשרי אלפים ושרי מאות ואת כל העם ולדורות  ד לֵּ ָדה ֶפַתח אֶֹהל מֹועֵּ ָהעֵּ

 הבאים כי "המשפט לאלקים הוא" ויש שופט גדול מכולם.

 

 שובת ה' לבנות צלופחדת

אמֹר)  :ו( וַיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹשה לֵּ

ֹּת (ז) ר ֹּבְּ ָחד ד ָלפְּ נֹות צְּ י ֲאִביֶהם וְַהֲעַבְרָת ֶאת נֲַחַלת ֲאִביֶהן ָלֶהן ֵכן בְּ ן ָלֶהם ֲאֻחַזת נֲַחָלה ְבתֹוְך ֲאחֵּ  :נָתֹן ִתתֵּ

אמֹר) ר לֵּ ל ְתַדבֵּ ין לֹו וְַהֲעַבְרֶתם ֶאת נֲַחָלתֹו ְלִבתֹו ח( וְֶאל ְבנֵּי יְִשָראֵּ ן אֵּ  :ִאיש ִכי יָמּות ּובֵּ

ין לֹו ַבת ּונְַתֶתם ֶאת נֲַחָלתֹו ְלֶאָחיו)  :ט( וְִאם אֵּ

י ָאִביו) ין לֹו ַאִחים ּונְַתֶתם ֶאת נֲַחָלתֹו ַלֲאחֵּ  :י( וְִאם אֵּ

ין ַאִחים ְלָאִביו ּונְַתֶתם ֶאת נֲַחָלתֹו ) ל ְלֻחַקת ִמְשָפט יא( וְִאם אֵּ ָליו ִמִמְשַפְחתֹו וְיַָרש אָֹתּה וְָהיְָתה ִלְבנֵּי יְִשָראֵּ רֹו ַהָקרֹב אֵּ ִלְשאֵּ

 :ַכֲאֶשר ִצּוָה ה' ֶאת מֶֹשה

 :'מה כוללת תשובת ה

 (ז-)פסוקים ו א. מענה לבנות צלפחד 

  (יא-)פסוקים ח  ב. הלכה לכל בני ישראל לדורות.

  :צלפחדמענה לבנות  

  .לא ניתנת רק ההלכה אלא ניתן גם אישור לדבריהן: כן בנות צלפחד דוברות

 :[ז] רש"י

 :יפה תבעו. אשרי אדם שהקב"ה מודה לדבריו -כן בנות צלפחד דברת 
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מסביר את המילה 'כן' לא רק בתור הסכמה לדברים אלא מעניק לנו נקודת מבט נוספת, אשריהן שהקב"ה אומר   רש"י

 .הן שהעיזו לבקש משהו לא שגרתי בשל רצונם הראוי, ראויות לשבח על כך -שדבריהן נכונים 

 ההלכה לדורות

נקבע מכאן ואילך לדורות הבאים ומלמד על קדימות הבת בירושה על פני בני משפחה  הדין שניתן לבנות צלפחד

  .(אחרים )אחים או דודים

 

 השלמת פרשת בנות צלפחד בפרק לו

 במדבר פרק לו

י ָהָאבֹות ְלִמְשַפַחת ְבנֵּי ִגְלָעד ֶבן ָמִכיר ֶבן ְמנֶַשה ִמִמְשְפחֹת ְבנֵּי  א  ףוַיְִקְרבּו ָראשֵּ  יֹוסֵּ

ל     י ָאבֹות ִלְבנֵּי יְִשָראֵּ  :וַיְַדְברּו ִלְפנֵּי מֶֹשה וְִלְפנֵּי ַהנְִשִאים ָראשֵּ

ל וַאדֹנִי ֻצּוָה ַבה ב  ת ֶאת ָהָאֶרץ ְבנֲַחָלה ְבגֹוָרל ִלְבנֵּי יְִשָראֵּ  'וַיֹאְמרּו ֶאת ֲאדֹנִי ִצּוָה ה' ָלתֵּ

ת ֶאת נֲַחַלת ְצָלְפָחד ָאִחינּו לִ       :ְבנָֹתיוָלתֵּ

ינּו וְנֹוַסף ַעל נֲַחַלת   ג ל ְלנִָשים וְנְִגְרָעה נֲַחָלָתן ִמנֲַחַלת ֲאבֹתֵּ י ְבנֵּי יְִשָראֵּ  וְָהיּו ְלֶאָחד ִמְבנֵּי ִשְבטֵּ

עַ      נּו יִָּגרֵּ  :ַהַמֶּטה ֲאֶשר ִתְהיֶינָה ָלֶהם ּוִמּגַֹרל נֲַחָלתֵּ

ל ד  ל וְנֹוְסָפה נֲַחָלָתן ַעל נֲַחַלת ַהַמֶּטה ֲאֶשר ִתְהיֶינָה ָלֶהם ּוִמנֲַחַלת וְִאם יְִהיֶה ַהיֹבֵּ  ִלְבנֵּי יְִשָראֵּ

ינּו יִָּגַרע נֲַחָלָתן    ה ֲאבֹתֵּ  :ַמּטֵּ

בפרק לו, הפרק האחרון בחומש במדבר חוזרת התורה ומזכירה את הפרשה מזווית אחרת. ראשי המשפחה מציגים 

עם הכניסה לארץ ייקבעו הנחלות על פי גודל השבט. אם תינשאנה בנות צלפחד  –לאותו דור את הדילמה הייחודית 

 .לגברים משבט אחר, יעברו חלקים שהיו מיועדים לנחלת שבט מנשה לנחלתם של שבטים אחרים

 :"בקשת ראשי המשפחה מנוסחת בלשון מכובדת והם פונים למשה רבנו בלשון "אדוני

ִֹּני וַיֹאְמרּו ֶאת  ב ל ֲאד ת ֶאת ָהָאֶרץ ְבנֲַחָלה ְבגֹוָרל ִלְבנֵּי יְִשָראֵּ ִֹּני ִצּוָה ה' ָלתֵּ  ...'ֻצּוָה ַבה וַאד

 :התורה משתמשת בלשון דומה בשתי הפרשות ויוצרת בכך סגירת מעגל לחומש - להעמקה

  

 :יא-פרק כז פס' א

 בנות היורשות נחלה

 :יב-פרק לו פס' א

 נישואי בת יורשת נחלה

ָנה א ַרבְּ ר ְבנֹות ְצָלְפָחד וִַתקְּ ן ֵחפֶּ ן  בֶּ ָעד בֶּ ן ִגלְּ בֶּ

ן יֹוֵסף ה בֶּ ַנשֶּ ֹּת מְּ ח פְּ ִמשְּ ה לְּ ַנשֶּ ן מְּ  ָמִכיר בֶּ

ֶלה ְשמֹות ְבנָתיו ַמְחָלה נָעה וְָחְגָלה ּוִמְלָכה  וְאֵּ

בּוו א רְּ י ָהָאבֹות ְלִמְשַפַחת ִיקְּ ן  ָראשֵּ ָעד בֶּ ֵני ִגלְּ ָמִכיר בְּ

ֵני יֹוֵסף ֹּת בְּ ח פְּ ה ִמִמשְּ ַנשֶּ ן מְּ  בֶּ
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 :וְִתְרָצה

ֵני וַַתֲעמְדנָה ב ָעָזר ַהכֵהן  ִלפְּ לְּ ֵני אֶּ ה וְִּלפְּ משֶּ

ל מֹוֵעד  ַתח אהֶּ ֵני ַהנְִּשיִאם וְָּכל ָהֵעָדה פֶּ וְִּלפְּ

 :ֵלאמר

ֵני וַיְַדְברּו ֵני  ִלפְּ ֵני ַהנְִּשִאים ָראֵשי ָאבֹות ִלבְּ ה וְִּלפְּ משֶּ

ָרֵאל  וַיאְמרּו ב :יִשְּ

  

ָדה  ג ת ַבִמְדָבר וְהּוא ֹלא ָהיָה ְבתֹוְך ָהעֵּ ָאִבינּו מֵּ

ת ’ ַהנֹוָעִדים ַעל ה ַבֲעַדת קַרח ִכי ְבֶחְטאֹו מֵּ

 :ּוָבנִים ֹלא ָהיּו לֹו

  

  

ת ֶאת ָהָאֶרץ ְבנֲַחָלה ְבגֹוָרל ִלְבנֵּי ’ ֶאת ֲאדנִי ִצּוָה ה ָלתֵּ

ל וַאדנִי ֻצּוָה ת ֶאת נֲַחַלת ְצָלְפָחד ָאִחינּו ’ ַבה יְִשָראֵּ ָלתֵּ

 :ִלְבנָתיו

ין  ָלָמה יִָגַרע ד ם ָאִבינּו ִמתֹוְך ִמְשַפְחתֹו ִכי אֵּ שֵּ

י ָאִבינּו ן ְתנָה ָלנּו ֲאֻחָזה ְבתֹוְך ֲאחֵּ  :לֹו בֵּ

ל ְלנִָשים ג י ְבנֵּי יְִשָראֵּ ָעה  וְָהיּו ְלֶאָחד ִמְבנֵּי ִשְבטֵּ רְּ וְִּנגְּ

ינּו וְנֹוַסף ַעל נֲַחַלת ַהַמֶּטה ֲאֶשר  ָלָתןַנחֲ  ִמנֲַחַלת ֲאבתֵּ

נּו  :יִָגֵרעַ ִתְהיֶינָה ָלֶהם ּוִמּגַרל נֲַחָלתֵּ

ל וְנֹוְסָפה נֲַחָלָתן ַעל  ד ל ִלְבנֵּי יְִשָראֵּ וְִאם יְִהיֶה ַהיבֵּ

ה  נֲַחַלת ַהַמֶּטה ֲאֶשר ִתְהיֶינָה ָלֶהם ּוִמנֲַחַלת ַמּטֵּ

ינּו  :יִָגַרע ַנֲחָלָתן ֲאבתֵּ

 

 תשובת משה לראשי בית יוסף

אמֹר   ה ל ַעל ִפי ה' לֵּ ִרים וַיְַצו מֶֹשה ֶאת ְבנֵּי יְִשָראֵּ ֹּבְּ ֵני יֹוֵסף ד  :ֵכן ַמֵטה בְּ

ינֵּיֶהם ִתְהיֶינָה ְלנִָשים   ו אמֹר ַלּטֹוב ְבעֵּ  ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר ִצּוָה ה' ִלְבנֹות ְצָלְפָחד לֵּ

ה ֲאִביֶהם ִתְהיֶינָה ְלנִָשים      :ַאְך ְלִמְשַפַחת ַמּטֵּ

ל ִמַמֶּטה ֶאל ַמֶּטה   ז ֵני וְֹלא ִתסֹב נֲַחָלה ִלְבנֵּי יְִשָראֵּ קּו בְּ בְּ ָֹּתיו יִדְּ ַנֲחַלת ַמֵטה ֲאב  ִכי ִאיש בְּ

ָרֵאל      :יִשְּ

ל לְ  ח  ה ָאִביָה ִתְהיֶה ְלִאָשהוְָכל ַבת יֶֹרֶשת נֲַחָלה ִמַמּטֹות ְבנֵּי יְִשָראֵּ ַמַען ֶאָחד ִמִמְשַפַחת ַמּטֵּ  לְּ

ָֹּתיו     ָרֵאל ִאיש ַנֲחַלת ֲאב ֵני יִשְּ שּו בְּ  :יִירְּ

ר ט  ָרֵאל וְֹלא ִתסֹב נֲַחָלה ִמַמֶּטה ְלַמֶּטה ַאחֵּ ֵני יִשְּ קּו ַמטֹות בְּ בְּ ַנֲחָלתֹו יִדְּ  :ִכי ִאיש בְּ

 :ת מֶֹשה כֵּן ָעשּו ְבנֹות ְצָלְפָחדַכֲאֶשר ִצּוָה ה' אֶ    י

יֶהן ְלנִָשים יא   :וִַתְהיֶינָה ַמְחָלה ִתְרָצה וְָחְגָלה ּוִמְלָכה וְנָֹעה ְבנֹות ְצָלְפָחד ִלְבנֵּי דֹדֵּ

ה ִמְשַפַחת ֲאִביֶהן  יב ף ָהיּו ְלנִָשים וְַתִהי נֲַחָלָתן ַעל ַמּטֵּ  :ִמִמְשְפחֹת ְבנֵּי ְמנֶַשה ֶבן יֹוסֵּ

משה רבנו מקבל את הטיעון של ראשי השבט, ומציג פתרון לבעיה הספציפית )של בנות צלפחד( ולדומותיה: "וְָכל ַבת 

ל ִאיש נֲַחַלת ֲאבָֹתיו" יֶֹרֶשת נֲַחָלה ִמַמּטֹות ְבנֵּי יִשְ  ה ָאִביָה ִתְהיֶה ְלִאָשה ְלַמַען יִיְרשּו ְבנֵּי יְִשָראֵּ ל ְלֶאָחד ִמִמְשַפַחת ַמּטֵּ ָראֵּ
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 .()פסוק ח

 .שלוש פעמים חוזר משה על העיקרון הזה –מדבריו של משה אנו לומדים עד כמה חשוב היה לשמור על נחלת האב 

  

  

כיר את הדברים כאשר אנו לומדים במלכים א' כא על כרם נבות היזרעאלי, והקפדתו על כדאי להז :הערה למורה

  .שמירת נחלת אבותיו

 מלכים א פרק כא

יִתי  ב ֶצל בֵּ אמֹר ְתנָה ִלי ֶאת ַכְרְמָך וִיִהי ִלי ְלַגן יָָרק ִכי הּוא ָקרֹוב אֵּ ר ַאְחָאב ֶאל נָבֹות לֵּ  וַיְַדבֵּ

ינֶיָך ֶאְתנָה ְלָך ֶכֶסף ְמִחיר זֶהוְֶאְתנָה ְלָך ַתחְ       :ָתיו ֶכֶרם טֹוב ִמֶמנּו ִאם טֹוב ְבעֵּ

ה' ִמִתִתי ֶאת נֲַחַלת ֲאבַֹתי ָלְך   ג  :וַיֹאֶמר נָבֹות ֶאל ַאְחָאב ָחִליָלה ִלי מֵּ

ה' ִמִתִתי " :נבות מסרב להצעתו הנדיבה והסמכותית של אחאב מלך ישראל כשהנימוק המרכזי לכך הוא ָחִליָלה ִלי מֵּ

ַֹּתי ֶאת  ."ָלְך ַנֲחַלת ֲאב

  

  

  :נשים לב להשוואה בלשון ההתיחסות לבנות צלפחד ולבני יוסף

  

 פרק כז פרק לו

ב מֶשה ֶאת ִמְשָפָטן ִלְפנֵּי ה ה    :’וַיְַקרֵּ

ל ַעל ִפי ה ה אמר’ וַיְַצו מֶשה ֶאת ְבנֵּי יְִשָראֵּ  לֵּ

ִריםֵכן ַמֵטה  ֵני יֹוֵסף דבְּ  :בְּ

אמר’ וַיאֶמר ה ו  :ֶאל מֶשה לֵּ

ָחד דבְּרת ז ָלפְּ נֹות צְּ  ֵכן בְּ

 

 ?למי בנות צלפחד הותרו להנשא

אמר’ ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר ִצּוָה ה ו ם ִלְבנֹות ְצָלְפָחד לֵּ ֵעיֵניהֶּ ָנִשים ַלטֹוב בְּ יֶּיָנה לְּ  ִתהְּ

ם   ַפַחת ַמֵטה ֲאִביהֶּ ִמשְּ ָנִשים ַאְך לְּ יֶּיָנה לְּ  :ִתהְּ

 :הפרשנים מציגים שתי אפשריות

 .בנות צלפחד יבחרו ויינשאו לטוב בעיניהן אבל רק מתוך שבט מנשה .1

 .בנות צלפחד ינשאו לטוב בעיניהםן מכל השבטים .2
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 :[ו] רשב"ם

 :מן שבט שלהם, לפי הפשט -לטוב בעיניהם 

 בבלי בבא בתרא קכ ע"א

אמר רב יהודה אמר שמואל, בנות צלפחד הותרו להינשא לכל השבטים, שנאמר "לטוב בעיניהם  - לטוב בעיניהם

עצה טובה השיאן הכתוב שלא תינשאנה  -תהיינה לנשים". אלא מה אני מקיים "אך למשפחת אביהן תהיינה לנשים" 

 .אלא להגון להן

 :ואכן בפועל שמעו בנות צלפחד לעצה זו ונישאו לבעלים מתוך שבט מנשה

 :"ַכֲאֶשר ִצּוָה ה' ֶאת מֶֹשה כֵּן ָעשּו ְבנֹות ְצָלְפָחד"

יֶהן ְלנִָשים יא  :וִַתְהיֶינָה ַמְחָלה ִתְרָצה וְָחְגָלה ּוִמְלָכה וְנָעה ְבנֹות ְצָלְפָחד ִלְבנֵּי דדֵּ

ף ָהיּו ְלנִָשים וְַתִהי נֲַחָלָתן  יב ה ִמְשַפַחת ֲאִביֶהןִמִמְשְפחֹת ְבנֵּי ְמנֶַשה ֶבן יֹוסֵּ  :ַעל ַמּטֵּ

 :העמקה: הדיון בפרק לו כדיון מיוחד לאותו דור

 :בבלי תענית ל ע"ב

 ."זה הדבר" )במדבר לו, ו(, דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה –מאי דרוש 

 .בניגוד לדיני הירושה שלמדנו בפרק כז שהם לדורות, הדינים הכתובים בפרק לו ייחודיים לאותו דור

 :[ז] רמב"ן

אחרי ] אחרי כן כי .כי הקפדה להם תהיה יותר גדולה בעת החלוק שלא יתערבו השבטים זה עם זה בנחלה

 ...שנחלקה הארץ לשבטים בימי יהושע[ כבר נודעה נחלתן ולא יקפידו כל כך

 .רמב"ן מסביר בחלק הראשון של פירושו מדוע הדין הזה היה קיים רק באותו דור

 מב"ןהמשך ר –להעמקה 

ונכון הוא על דרך הפשט, שאין "ולא תסוב נחלה" טעם, כדי שלא תסוב הנחלה, אבל הן שתי מצוות צוה ביורשות 

 נחלה, שלא תנשאנה רק למטה אביהן, וצוה בנשואות כבר ואשר תבא אליהן נחלה אחרי היותן לאיש שלא תסוב

הנחלה ממטה למטה אחר, אבל יירשו אותן אחיהן וקרוביהן לא בניהן ולא בעליהן. והזהיר מתחלה בבנות צלפחד, 

ואחרי כן בכל בת יורשת נחלה. ואמר בכל ישראל שלא תסוב נחלה ממטה אל מטה, שאף הנשואות, או המוזהרות 

בנחלת מטה אבותם לא תפרד נחלתם מהם אם יעברו על המצוה, יירשו אותן אנשי המטה, שיהיו דבוקים וקשורים 

והנה נתן להם עצה בפנויות  .והם לא יפרדו מנחלת אבותם. ולא נהג כל זה רק בדור הנוחל את הארץ בעת החלוקה

 :אשר שאלו, ותקן גם בנשואות

  

נוגע בחלק השני של פירושו הוא מבאר שאגב עניינן של בנות צלפחד, שהיו באותה שעה פנויות, לימד הכתוב גם ב

 .לנשים נשואות שקיבלו נחלת אביהן באותו דור
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 הכרזה על מותו הצפוי של משה

ל  יב ה ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר נַָתִתי ִלְבנֵּי יְִשָראֵּ ה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזה ּוְראֵּ  :וַיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹשה ֲעלֵּ

 :אָֹתּה וְנֱֶאַסְפָת ֶאל ַעֶמיָך ַּגם ָאָתה ַכֲאֶשר נֱֶאַסף ַאֲהרֹן ָאִחיָך וְָרִאיָתה  יג

ש  יד י ְמִריַבת ָקדֵּ ם מֵּ ינֵּיֶהם הֵּ נִי ַבַמיִם ְלעֵּ ָדה ְלַהְקִדישֵּ  ַכֲאֶשר ְמִריֶתם ִפי ְבִמְדַבר ִצן ִבְמִריַבת ָהעֵּ

 :ִמְדַבר ִצן    

 ?מדוע נאמרים הדברים כאן למשה

 : [יב] רש"י

למה נסמכה לכאן, כיון שאמר הקדוש ברוך הוא 'נתן תתן להם' )במדבר כז, ז(, אמר:  -עלה אל הר העברים 
אותי צוה המקום להנחיל, שמא הותרה הגזירה ואכנס לארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא גזרתי במקומה 

 .עומדת

בפרק כ למדנו על חטא מי מריבה ועל מותו של אהרון. מאז, יצא משה למלחמות וכיבושים בעבר הירדן, 
כבש את ממלכות סיחון ועוג, ולמעשה החל בתהליך כיבוש הארץ. יתר על כן בפרשת בנות צלפחד הסמוכה 

 .התנסח הקב"ה בלשון שניתן להסיק ממנה שמשה יהיה שותף להתנחלות בארץ

ם נֹות ְצָלְפָחד דְֹברֹתכֵּן בְ   ז ֹּן ִתֵתן ָלהֶּ י ֲאִביֶהם וְַהֲעַבְרָת ֶאת נֲַחַלת ָנת  ֲאֻחַזת נֲַחָלה ְבתֹוְך ֲאחֵּ

 :ֲאִביֶהן ָלֶהן   

ועל כן, בערבות מואב, ערב הכניסה לארץ שומע משה כי הגזרה שנגזרה עליו במי מריבה לא בטלה וגם 
 .הוא כאהרון אחיו יאסף אל עמיו

 :המשך דבריו של רש"י - להעמקה

דבר אחר כיון שנכנס משה לנחלת בני גד ובני ראובן שמח ואמר כמדומה שהותר לי נדרי, משל למלך שגזר 
על בנו שלא יכנס לפתח פלטין שלו נכנס לשער והוא אחריו, לחצר והוא אחריו, לטרקלין והוא אחריו, כיון 

 :אסור ליכנס שבא ליכנס לקיטון, א"ל בני מכאן ואילך אתה

  

  נשים לב כי רש"י מביא שני הסברים לתחושתו של משה. הראשון הוא של משה המנהיג. משה
הוא המעשה )כאדם פרטי(,  רואה בציווי 'נתן תתן' את תפקידו בהנחלת הארץ )כמנהיג(, והשניה

כאשר בפועל משה נכנס לארץ שתהיה של שבטי ישראל ורואה בכך את צעדיו הראשונים בארץ 
 .ישראל. נשים לב כי המשל מתייחס למשה כבנו של הקב"ה )אדם פרטי( ולא כמנהיג

 בקשה למינוי מחליף –תגובת משה 

 ?מה עושה משה כאשר הוא שומע על הבשורה הקשה

אמֹר  טו ר מֶֹשה ֶאל ה' לֵּ  :וַיְַדבֵּ

ָדה  טז י ָהרּוחֹת ְלָכל ָבָשר ִאיש ַעל ָהעֵּ  :יְִפקֹד ה' ֱאֹלהֵּ

ם וְֹלא ִתְהיֶה ֲעַדת ה' ַכצֹאן   יז ם וֲַאֶשר יְִביאֵּ  ֲאֶשר יֵּצֵּא ִלְפנֵּיֶהם וֲַאֶשר יָבֹא ִלְפנֵּיֶהם וֲַאֶשר יֹוִציאֵּ

ין ָלֶהם רֶֹעה       :ֲאֶשר אֵּ

שומע מן הקב"ה על גזירת מותו. כאשר מת אהרון אחיו הצטווה משה למנות את אלעזר בנו במקומו.  משה
 .ואולם, כאן לא הצטווה למנות מנהיג

 :בדאגתו לעם ישראל הוא פונה ומבקש מה' מנהיג במקומו

 :[טו] רש"י

 :רכן ועוסקין בצרכי צבולהודיע שבחן של צדיקים שכשנפטרין מן העולם מניחין צר -וידבר משה אל ה' וגו' 

 ?מה מבקש משה

י ָהרּוחֹת ְלָכל ָבָשר" )פסוק טז(. רש"י מבארו באופן הבא:  אגב משה רבנו משתמש בלשון חריג בכינוי "ֱאֹלהֵּ

 :[טו] רש"י

למה נאמר, אמר לפניו רבש"ע גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד ואינן דומין זה  -אלהי הרוחות 
 :עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתומנה  ,לזה
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 – "שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו" :התכונה הראשונה הנדרשת ממנהיג היא מתחום מידות הנפש
 :סבלנות ויכולת הכלה. בהמשך שוטח משה רבנו בקשות נוספות

 (לפניהם" )פסוק יז יבא לפניהם ואשר יצא אשר"

כך אנו שומעים על דוד )זו  -מכירים ממקומות אחרים כמושג העוסק במלחמה את המושג 'לצאת ולבוא' אנו 
 :(הזדמנות לחבר בין לימוד תורה ולימוד נביאים ראשונים

 :שמואל א פרק יח

הּו לֹו ַשר ָאֶלף   יג ִעמֹו וַיְִשמֵּ הּו ָשאּול מֵּ ֹּא וַיְִסרֵּ  :ִלְפנֵּי ָהָעם וֵַיֵצא וַָיב

ל וִיה  טז ב ֶאת ָדוִד ִכי הּואוְָכל יְִשָראֵּ  :ִלְפנֵּיֶהם יֹוֵצא וָָבא ּוָדה אֹהֵּ

אנו יכולים לפרש מתוך נביאים ראשונים:  "אין להם רועה וגם את בקשתו של משה "ולא יהיו כצאן אשר
כאשר מיכיהו בן ימלה מתאר לפני מלך ישראל ומלך יהודה את העתיד לקרות בעקבות הכשלון במלחמה 

 :שראלבארם, ומותו של מלך י

 : מלכים א פרק כב

ל  יז ה וַיֹאֶמר ָרִאיִתי ֶאת ָכל יְִשָראֵּ ֹּעֶּ ם ר ר ֵאין ָלהֶּ ֹּאן ֲאשֶּ ָהִרים ַכצ ל הֶּ ִֹּצים אֶּ  נְּפ

יתֹו ְבָשלֹום      ֶלה יָשּובּו ִאיש ְלבֵּ  :וַיֹאֶמר ה' ֹלא ֲאדֹנִים ָלאֵּ

 .מכאן שמשה מבקש מנהיג שיוביל את ישראל למלחמות וכיבוש הארץ

  

 :רש"י מפרט את בקשתו של משה ובפירושו שלושה חלקים

 :[יז] רש"י

לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחין את חיילותיהם למלחמה,  -אשר יצא לפניהם  .1
אלא כמו שעשיתי אני שנלחמתי בסיחון ועוג, שנאמר "אל תירא אותו" )במדבר כא, לד(. וכדרך 

ע אליו ויאמר לו הלנו אתה" וגו' )יהושע ה, יג(. וכן בדוד הוא אומר שעשה יהושע, שנאמר "וילך יהוש
 :"כי הוא יוצא ובא לפניהם" )שמואל א יח, טז(, יוצא בראש ונכנס בראש

 .בזכויותיו -בזכויותיו: ואשר יביאם  -ואשר יוציאם  .2

 :דבר אחר "ואשר יביאם" שלא תעשה לו כדרך שאתה עושה לי, שאיני מכניסן לארץ .3

 .משה מבקש שהמחליף יצא בראש חייליו כדרך שנהג משה רבנו החלק הראשוןעל פי 

מציג את אישיותו של המחליף שיהא ראוי ובכוח צדקתו יוציא אותם למלחמה וגם יחזיר אותם  החלק השני
 .ממנה

 .להשלים את המלאכה ולהיכנס לארץ -מבקש עבור המחליף מה שמשה לא זכה לו  החלק השלישי

 :להעמקה

 :ינו מציע בעצמו מחליף. רש"י )בעקבות מדרש תנחומא, פרשת פינחס, יא( מתחקה אחר מחשבותיומשה א

 :(פסוק טז) רש"י

לבנותיו אמר, הגיע שעה שאתבע צרכי  כיון ששמע משה שאמר לו המקום תן נחלת צלפחד -יפקד ה' 
שיירשו בני את גדולתי. אמר לו הקדוש ברוך הוא לא כך עלתה במחשבה לפני, כדאי הוא יהושע ליטול שכר 

 .(שימושו שלא מש מתוך האהל. וזהו שאמר שלמה "נוצר תאנה יאכל פריה" )משלי כז, יח

  

שה מביא את חז"ל )ורש"י בעקבותיהם( לפרש סמיכות הפרשיות בין בנות צלפחד לפרשת מינוי מחליף למ
כי משה רצה כי בניו ירשו אותו )כשם שירש אלעזר את אהרון אחיו(. אלא שמתברר כאן עיקרון חשוב, 

שהמחליף אינו יורש של שושלת אלא היורש הראוי למשה הוא מי שהיה צמוד למשה לאורך הדרך כולה 
 .יהושע –במשך ארבעים שנה 

 :רש"י את המדרש שבא לתת למשה כעין פיצוי על כך שבניו לא יורשים אותוויחד עם זאת מביא 

 :(רש"י )פסוק כא

הרי שאלתך ששאלת שאין הכבוד הזה זז מבית אביך, שאף יהושע יהא צריך  -ולפני אלעזר הכהן יעמד 
   :לאלעזר

 .אלעזר אחינו של משה רבנו ימלא תפקיד חשוב בהנהגה אף הוא
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 שהמינוי יהושע במקום מ

 

ָך ֶאל מֶֹשה ַקח ְלָך ֶאת יְהֹוֻשַע ִבן נּון ִאיש ֲאֶשר רּוַח בֹו וְָסַמְכָת ֶאת וַיֹאֶמר ה'   יח  :ָעָליו יָדְּ

ינֵּיֶהם  יט ָדה וְִצִּויָתה אֹתֹו ְלעֵּ ן וְִלְפנֵּי ָכל ָהעֵּ  :וְַהֲעַמְדָת אֹתֹו ִלְפנֵּי ֶאְלָעָזר ַהכֹהֵּ

ל וְנַָתָתה   כ הֹוְדָך ָעָליו ְלַמַען יְִשְמעּו ָכל ֲעַדת ְבנֵּי יְִשָראֵּ  :מֵּ

ן יֲַעמֹד וְָשַאל לֹו ְבִמְשַפט ָהאּוִרים ִלְפנֵּי ה' ַעל ִפיו יְֵּצאּו וְַעל ִפיו יָבֹאּו הּו כא  אוְִלְפנֵּי ֶאְלָעָזר ַהכֹהֵּ

ָדה      ל ִאתֹו וְָכל ָהעֵּ  :וְָכל ְבנֵּי יְִשָראֵּ

ר ִצָּוה ה ַעש מֶֹשהוַיַ   כב ן וְִלְפנֵּי ָכל 'ַכֲאשֶּ הּו ִלְפנֵּי ֶאְלָעָזר ַהכֹהֵּ  אֹתֹו וַיִַקח ֶאת יְהֹוֻשַע וַיֲַעִמדֵּ

ָדה       :ָהעֵּ

ר ה ָעָליו וַיְַצּוֵּהּו יָָדיו וַיְִסמְֹך ֶאת  כג ר ִדבֶּ  :ְביַד מֶֹשה 'ַכֲאשֶּ

כפי שרש"י אומר בפירושו לפסוק יח:  )הוא מכיר לאורך שניםמשה מתבקש לקחת את יהושע בן נון, אותו 
ולסמוך אותו למחליפו. אין ספק כי להחליף את משה רבינו לא ( את שבדוק לך את זה שאתה מכיר -לך 

 :יהיה קל ולכן על משה להגדיל את יהושע בעיני העם עוד בחייו

 :(פסוק יט) ספורנו

   .כדי שיקבלוהו וישמעו בקולו לעיניהם עליהםתמנה אותו לנגיד  .לעיניהם וצויתה אותו

למרות הקושי במינוי מחליף הכתוב מציין פעמיים שמשה מינה את יהושע: "כאשר ציוה ה' אותו" )פסוק 
 .ללמדנו כי משה מקיים את הצו במלואו –כב(, "כאשר דיבר ה' ביד משה" )פסוק כג( 

 :עבר לנדרשחז"ל מדייקים ומלמדים אותנו כי משה קיים את הצו מ

 (עליו" )פסוק כג ידיו "ויסמוך את –עליו" )פסוק יח(  ידך וסמכת"

 :[רש"י ]כג

בעין יפה יותר ויותר ממה שנצטווה. שהקב"ה אמר לו "וסמכת את ידך" )פסוק יח(, והוא  -ויסמך את ידיו 
 :עשה בשתי ידיו, ועשאו ככלי מלא וגדוש ומלאו חכמתו בעין יפה

  ?הציווי על משה? מתי יתמנה יהושעהעמקה: מתי יחול 
למעשה, בפרקנו ישנה רק הכרזה על הגזירה על מותו של משה ובהמשך על מינוי יהושע אך לא הביצוע. 

 .על ביצוע הדברים נלמד רק בסוף ספר דברים

  .על כך עונה הרמב"ן ?מדוע יש כאן תיאור של הציווי, ומתי יחול הציווי הזה על משה

 :(פסוק יב) רמב"ן

לעלות להר העברים[, שאם כן יהיה מתחייב ] עתה ואיננה מצוה שיצונו הקדוש ברוך הוא לעשות כן ...
לעלות שם מיד. אבל טעמו תעלה אל הר העברים וראית את הארץ, כי בעבור שציוהו 'לאלה תחלק הארץ' 

אב ותמות בו הודיעו כי לא על ידך תחלק, כי אתה תעלה לראש הר העברים טרם שיסעו ישראל מארץ מו
 .ולא יגיעך מן הארץ לבד הראיה

  

 ?מתי מתמנה יהושע בן נון כמחליפו של משה

 :הרמב"ן ממשיך בדבריו גם ביחס למינוי יהושע

 :(פסוק יב) רמב"ן

הכתוב )בפסוק כב( לספר כי עשה  והשלים .תקח את יהושע בבוא יומך ,(וכן "קח לך את יהושע" )פסוק יח
 .כן משה בלב שלם

  

גם הביצוע של לקיחת יהושע אינו מתרחש כאן אלא לאחר נאומי משה בספר דברים, ואולם הביא הכתוב 
בפסוק כב גם את הביצוע, על מנת ללמד אותנו כי משה עשה את הדברים בלב שלם, למרות הקשיים בהם 

 .עסקנו בקריאת הפסוקים

 


