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 אביהןתביעתן של בנות צלפחד לנחלה עבור ד: בנות צלפחז: -א

ם -שמת ללא בנים  ּתוֹ  ָלָמה ִיָגַרע שֵׁ ַפחְׁ "? ; משה ָאִבינּו ִמּתֹוְך ִמשְׁ

; רש"י( -  "נתעלמה הלכה ממנו")מביא את שאלתן לפני ה' 

ןמצדיק את תביעתן: " הקב"ה ֹרת כֵׁ ָחד ֹדבְׁ ָלפְׁ נֹות צְׁ ן "! "בְׁ ָנֹתן ִּתּתֵׁ

י ֲאִביֶהם ת ַנֲחָלהָלֶהם ֲאֻחזַ  תֹוְך ֲאחֵׁ       "!בְׁ

, מי קרובים היורשים את נחלת המתהסדר  -דיני הנחלות יא: -ח

ראויה היתה פרשה זו להכתב על ידי משה אלא שזכו "). קודם למי

 רש"י( -" בנות צלפחד ונכתבה על ידן

 "ויקרב משה את משפטן" ה

  -הצורך בשאלה בה' 

נתעלמה הלכה ממשה, זכותן 

 בנות צלפחד של

 

רש"י מביא את שתי דעות "והוא בחטאו מת".  -לא פירש סתם והכתוב  חטאו של צלפחד

מן המעפילים  :אומרבי שמעון מקושש עצים היה ור :" רבי עקיבא אומר:רבותינו ז"ל

 בקש מן התלמידים לאתר את שני האירועים, שהיו בשנה השניה.אפשר ל. "היה

נֵׁי " נשאו את דבריהן:נבקש לאתר בני מי  בנות צלפחד ָנה ִלפְׁ נֵׁי אֶ  ֹמֶשהַוַּתֲעֹמדְׁ ִלפְׁ ָעָזרוְׁ  לְׁ

נֵׁי הַ  ִלפְׁ ן וְׁ ִשיִאםַהֹכהֵׁ ָכל נְׁ ָדההָ  וְׁ הציג את טענתן בפני כל גדולי הדור ". מה דרוש על מנת לעֵׁ

ובפני הקהל? )תושיה, חכמה, אמונה בצדקת דבריהן, אהבה לארץ ורצון לרשת אותה, 

אמון בגדולי הדור(, אפשר לחשוב עם התלמידות "מה היה קורה  דאגה לכבוד האב המת,

אילו", אילו נמנעו בנות צלפחד מלהציג את דבריהן, וללמוד מהן כי יש מצבים שצריך 

לומר דברים גם בפני גדולים, מתוך כבוד ואמון; מנגד נדגיש את מעלת משה שהקריב את 

 משפטן וכך נתבררה צדקת דבריהן. 

ת לתלמידים לזהות בנחלת מנשה במפה בת ימינו שמות מתוך לתארץ ישראל מפת 

פסוקי היחידה. התלמידים יאתרו את "עמק חפר", ואת היישוב חגלה המצוי בו. לכיוון ב

 ק תרצה )ובעבר העיר תרצה(. כך נתקיימהמענחל תרצה ונמצא מזרח בהרי השומרון 

  רצונן בנות צלפחד להעמיד שם לאביהן. 

להתכונן באופן מעשי לקראת  הקב"ה מצווה את משה כב:-בי

)בפרשת האזינו שמו הנוסף  ..ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזה-"ֲעלֵׁה ֶאל מותו:

ה ֶאת הר נבו( –של ההר  אֵׁ ל.. -ּורְׁ ָראֵׁ י ִישְׁ נֵׁ ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתִּתי ִלבְׁ

ָּת ֶאל ֶנֱאַספְׁ  ."ַעֶמיָך-וְׁ

 "עלה אל הר העברים" יב

 –סמיכות פרשיות ; מבנה 

שאלה ושתי תשובות, 

התשובה השניה מבוארת 

 באמצעות משל ונמשל.

 –דוגמה ומופת למנהיגי ישראל. התלמידים יציינו ממה ניתן ללמוד כ מעלתו של משה

משה מקבל את גזרת ה' ; גם לקראת מותו כל מעייניו נתונים לעמו ; משה מדבר על העם 

במושגים של רועה החומל על צאנו ; משה מסייע ליהושע וסומך אותו "בעין יפה" )רש"י( 

 מץ קנאה על העברת ההנהגה.ללא ש



בבקשתו מרעיתו דואג לצאן מניח צרכי עצמו, ובתגובה, משה 

שבחן של צדיקים שכשנפטרין מן )למנות להם מנהיג  מהקב"ה

 . רש"י( – מניחין צרכן ועוסקין בצרכי צבורהעולם ה

את משה לסמוך את יהושע בן נון ומצווה  הקב"ה נענה לבקשתו

ידיו על יהושע וממנה אותו משה סומך את ; "רּוַח בוֹ  ִאיש ֲאֶשר"

ָעָזר ַהכֹ " י ֶאלְׁ נֵׁ י ָכלִלפְׁ נֵׁ ִלפְׁ ן וְׁ ָדה-הֵׁ  ".ָהעֵׁ

שבחן של "וידבר משה"  וט

 צדיקים

כו רד "אשר יצא לפניהם" יז

 של מנהיג ישראלהראויה 

דיוק  "ויסמך את ידיו" כג

 מעלתו שלבמילות התורה ; 

 משה ; נתינה בעין יפה

ופירושים שונים נאמרו "ִאיש ֲאֶשר רּוַח בֹו" הקב"ה מכנה את יהושע  מעלתו של יהושע 

". ניתן לחזור שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחדבהסבר מעלה זו. רש"י ביאר: "

 למקומו שבהם פגשנו את דמותו של יהושע )מלחמת עמלק, חטא העגל, מרגלים וכו'(

   .ולעמוד על תכונותיו, על מעלתו ועל קרבתו למשה

ניתן לבקש מן התלמידים לקראת לימוד הפרשה לנסח מודעת "דרושים"  "דרוש מנהיג"

למנהיג ישראל, ולקשר את הדיון בפסוקים )וכן במקורות הנוספים על יהושע( לתכונות 

     הנדרשות למנהיג בכלל, אלו הנלמדות ממשה, ואלו הנלמדות מיהושע. 

: בקשתו של םחלקי הלשלשכג -פס' טולחלק את  ניתן לבקש מן התלמידים מיומנות

תדגיש פרטים, כגון: משה ביקש אדם אחד, וגם ההשוואה . , תשובת ה', והביצועמשה

השוני שבין "ידו" ל"ידיו" , קיבל, אולם יש מחויבות למנהיג לעמוד לפני הכהן הגדול 

 .שהוא הבסיס לפירוש רש"י

סמיכת ידיו של משה על יהושע היא חוליה ראשונה אפשר להמחיז פעולה זו.  הסמיכה

 .לשפוט על פי דין תורה סמכות סמוכיםבשרשרת הסמיכה היהודית לדורותיה, הנותנת ל

ומשה רבנו סמך יהושוע ביד  ..סמוך מפי סמוךכל אחד מזקני בית הדין היה צריך להיות  "

נמצאו הסמוכין איש מפי איש עד בית דינו של ...שנאמר "ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו

 ג(-א ד)רמב"ם הלכות סנהדרין פרק " יהושוע עד בית דינו של משה רבנו

 

 


