
 

 

 בס"ד

 בנות צלפחד   – פנחס  
 

 על במדבר פרק כז פסוק ג  רש"י

ספרי( לפי שהיו באות לומר בחטאו מת נזקקו לומר לא בחטא   )שם קיח -)ג( והוא לא היה וגו' 

מתלוננים ולא בעדת קרח שהצו על הקב"ה אלא בחטאו לבדו מת ולא החטיא את אחרים עמו  

 )שבת צו( רע"א מקושש עצים היה ור"ש אומר מן המעפילים היה: 

 

 רמב"ן על במדבר פרק כז פסוק ג 

שמשה רבינו היה שונא עדת קרח יותר מכל   ודעתי בדרך הפשט, שאמרו ככה בעבור שחשבו

החוטאים שמתו במדבר, שהם היו הקמים כנגדו והכופרים בכל מעשיו, וחשבו אולי בשנאתו  

אותם יאמר אל יהי לו מושך חסד ואל יהי חונן ליתומיו יזכר עון אבותם אל ה' )תהלים קט יב יד(,  

מגפות אבל במדבר מת על מטתו, וטעם  על כן הודיעוהו כי לא היה מהם ורמזו עוד שאינו במתי ה 

כי בחטאו מת, אמרו מת במדבר בעונו שלא זכה ליכנס בארץ, או כדברי רבי יהודה הלוי המשורר  

 ז"ל שפירש שהוא דבק עם ובנים לא היו לו, כאשר יאמר היום בעונות אירע כך וכך:

 

 איש כי ימות   אבינו מת במדבר 

 ובן אין לו   ובנים לא היו לו... 

 והעברתם את נחלתו   ת את נחלת אביהן והעבר

 לבתו     להן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בנות צלפחד )במדבר כז'(  פסח שני )במדבר ט'( 

ר ֲאָנִשים ַוְיִהי( ו) ש ְטֵמִאים ָהיּו ֲאשֶׁ פֶׁ   ָיְכלּו ְולֹא ָאָדם ְלנֶׁ

ַסח ַלֲעׂשת    ַההּוא ַבּיֹום ַהפֶׁ

ה  : ְוִתְרָצה ּוִמְלָכה ְוָחְגָלה ֹנָעה ַמְחָלה ְבֹנָתיו ְשמֹות ְוֵאלֶּ

ה ִלְפֵני ַוִיְקְרבּו  : ַההּוא ַבּיֹום ַאֲהֹרן  ְוִלְפֵני משֶּ

 

ן  ְצָלְפָחד ְבנֹות  ַוִתְקַרְבָנה( א) ר בֶׁ ן ֵחפֶׁ ן ִגְלָעד  בֶׁ ן ָמִכיר בֶׁ   בֶׁ

ה ה ְלִמְשְפֹחת ְמַנשֶׁ ן ְמַנשֶׁ ה ִלְפֵני ַוַתֲעֹמְדָנה ( ב)יֹוֵסף...  בֶׁ   משֶּ

ַתח  ָהֵעָדה ְוָכל ַהְנִשיִאם ְוִלְפֵני ַהֹכֵהן ְלָעָזראֶּ  ְוִלְפֵני ל פֶׁ   ֹאהֶׁ

 :ֵלאֹמר מֹוֵעד

ש ְטֵמִאים ֲאַנְחנּו ֵאָליו ָהֵהָמה ָהֲאָנִשים ַוּיֹאְמרּו ( ז) פֶׁ  ָאָדם  ְלנֶׁ

ת ַהְקִריב ְלִבְלִתי ִנָגַרע ָלָמה   ְבֵני ְבתֹוְך ְבֹמֲעדֹו' ד ָקְרַבן  אֶׁ

 :ִיְׂשָרֵאל

  ַהּנֹוָעִדים  ָהֵעָדה ְבתֹוְך ָהָיה לֹא ְוהּוא  ַבִמְדָבר ֵמת ָאִבינּו( ג)

ְטאֹו ִכי ֹקַרח ַבֲעַדת ' ד ַעל  ָלָמה( ד) :לֹו  ָהיּו לֹא ּוָבִנים ֵמת  ְבחֶׁ

 ֲאֻחָזה ָלנּו ְתָנה ֵבן לֹו  ֵאין ִכי ִמְשַפְחתֹו ִמתֹוְך ָאִבינּו ֵשם ִיָגַרע

 : ָאִבינּו ֲאֵחי ְבתֹוְך

ר( ח) ם  ַוּיֹאמֶׁ ה ֲאֵלהֶׁ ְשְמָעה  ִעְמדּו משֶׁ ה ַמה ְואֶּ ם' ד ְיַצּוֶּ ה ַוַיְקֵרב( ה) : ָלכֶּ ת משֶׁ  :'ד ִלְפֵני ִמְשָפָטן אֶׁ

 

ל' ד ַוְיַדֵבר( ט) ה אֶׁ ר ( ו) : ֵלאֹמר  משֶׁ ל' ד ַוּיֹאמֶׁ ה אֶׁ  : ֵלאֹמר משֶׁ

ם ִתֵתן  ָנֹתן ֹדְבֹרת ְצָלְפָחד ְבנֹות  ֵכן( ז)    ְבתֹוְך ַנֲחָלה  ֲאֻחַזת  ָלהֶׁ

ם ֲאֵחי ת  ְוַהֲעַבְרתָ  ֲאִביהֶׁ ן ַנֲחַלת אֶׁ ן ֲאִביהֶׁ  :ָלהֶׁ

ל ַדֵבר( י)   ָטֵמא ִיְהיֶּה ִכי ִאיש ִאיש  ֵלאֹמר ִיְשָרֵאל ְבֵני אֶּ

ש פֶׁ ְך אֹו ָלנֶׁ רֶׁ ם ְרֹחָקה ְבדֶׁ ם אֹו ָלכֶׁ ַסח ְוָעָׂשה   ְלֹדֹרֵתיכֶׁ   ':ַלד  פֶׁ

ש( יא)   ֹאתֹו ַיֲעׂשּו  ָהַעְרַבִים ֵבין יֹום ָעָׂשר ְבַאְרָבָעה ַהֵשִני ַבֹחדֶׁ

ּנּו ַיְשִאירּו לֹא( יב) :יֹאְכֻלהּו  ּוְמֹרִרים  ַמּצֹות ַעל ר ַעד  ִממֶׁ   ֹבקֶׁ

ם צֶׁ ַסח ֻחַקת  ְכָכל בֹו  ִיְשְברּו לֹא ְועֶׁ  ְוָהִאיש(  יג) :ֹאתֹו  ַיֲעׂשּו  ַהפֶׁ

ר ְך  ָטהֹור הּוא ֲאשֶׁ רֶׁ ַסח ַלֲעׂשֹות ְוָחַדל ָהָיה  לֹא ּוְבדֶׁ   ַהפֶׁ

ש   ְוִנְכְרָתה פֶׁ יהָ  ַהִהוא ַהּנֶׁ  ְבֹמֲעדֹו  ִהְקִריב לֹא' ד ָקְרַבן ִכי  ֵמַעמֶׁ

ְטאֹו ם ָיגּור  ְוִכי( יד) :ַההּוא ָהִאיש  ִיָשא  חֶׁ ַסח ְוָעָׂשה ֵגר ִאְתכֶׁ  פֶׁ

ַסח  ְכֻחַקת' ַלד ה  ֵכן ּוְכִמְשָפטֹו  ַהפֶׁ  ַיֲעׂשֶׁ

ל( ח)   לֹו  ֵאין ּוֵבן ָימּות  ִכי ִאיש ֵלאֹמר ְתַדֵבר  ִיְשָרֵאל ְבֵני ְואֶּ

ם ת  ְוַהֲעַבְרתֶׁ ם ַבת לֹו  ֵאין ְוִאם( ט)  :ְלִבתֹו  ַנֲחָלתֹו אֶׁ ת  ּוְנַתתֶׁ  אֶׁ

ָחיו ַנֲחָלתֹו ם ַאִחים לֹו  ֵאין ְוִאם(  י) :ְלאֶׁ ת ּוְנַתתֶׁ   ַנֲחָלתֹו  אֶׁ

ם  ְלָאִביו ַאִחים ֵאין ְוִאם( יא) :ָאִביו ַלֲאֵחי ת  ּוְנַתתֶׁ  ַנֲחָלתֹו  אֶׁ

   ֹאָתּה  ְוָיַרש ִמִמְשַפְחתֹו ֵאָליו  ַהָקֹרב ִלְשֵארֹו

ם  ִיְהיֶּה ַאַחת  ֻחָקה ְזַרח ְוַלֵגר ָלכֶּ ץ ּוְלאֶׁ ר ִמְשָפט ְלֻחַקת  ִיְשָרֵאל ִלְבֵני ְוָהְיָתה : ָהָארֶׁ ת' ד ִצָּוה ַכֲאשֶׁ   אֶׁ

ה  :משֶׁ



 

 

 

 

 פרשת פנחס   -שפת אמת ליקוטים 

', ויתכן לומר שהעיד  כן בנות צלפחד דוברות כו', וקשה דמיותר והי' לו לכתוב רק נתן תתן כו

הכתוב עליהם שדיברו באמת לא לגרמייהו רק להקים הנחלה, ודוברות ב' במסורה דוברות בים, 

שנקראים העצים דוברות על שמתנהגין באחוה לרמוז שנהגו הבנות כבוד זה לזה באחדות ולכן  

גם יש לפרש    פעם מקדים הכתוב זו ופעם זו ששקולין היו כלומר בעיני עצמם היו גם כן באחדות,

המסורה כמו שאותן הדוברות היו לצורך בנין בית המקדש, כן כל רצון בנות צלפחד הי' לחיבת  

 ארץ ישראל ובית המקדש: 

 


