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מבנה הפרק -למורה-
חלק א'  :בקשת בנות צלופחד
ַשה בֶּ ן יוֹ סֵ ף
ַשה ְל ִּמ ְש ְפחֹת ְמנ ֶּ
(א) ו ִַּת ְק ַר ְבנָה ְבנוֹ ת ְצלָ ְפחָ ד ֶּבן חֵ פֶּ ר ֶּבן ִּג ְל ָעד ֶּבן ָמ ִּכיר ֶּבן ְמנ ֶּ

הטוענת

ֹשה וְ ִּל ְפנֵי
וְ אֵ ֶּלה ְשמוֹ ת ְבנ ָֹתיו ַמ ְחלָ ה נ ָֹעה וְ חָ גְ לָ ה ו ִּמ ְל ָכה וְ ִּת ְרצָ ה( :ב) ַו ַתעֲ מ ְֹדנָה ִּל ְפנֵי מ ֶּ
יאם וְ כָ ל הָ ֵע ָדה ֶּפ ַתח אֹהֶּ ל מוֹ ֵעד לֵ אמֹר:
אֶּ ְל ָעזָר הַ כֹהֵ ן וְ ִּל ְפנֵי הַ ְנ ִּש ִּ
(ג) אָ ִּבינו ֵמת ַב ִּמ ְד ָבר וְ הוא לֹא הָ יָה ְבתוֹ ְך הָ ֵע ָדה הַ נוֹ ָע ִּדים ַעל ה' ַבעֲ ַדת ק ַֹרח ִּכי ְבחֶּ ְטאוֹ

הטענה

שם אָ ִּבינו ִּמתוֹ ְך ִּמ ְש ַפ ְחתוֹ ִּכי אֵ ין לוֹ ֵבן ְתנָה ָלנו
ֵמת ובָ נִּ ים לֹא הָ יו לוֹ ( :ד) לָ ָמה יִּג ַָרע ֵ
אֲ חֻ זָה ְבתוֹ ְך אֲ חֵ י אָ ִּבינו:

תגובת משה ודבר ה'

ֹשה ֵלאמֹר( :ז) ֵכן ְבנוֹ ת ְצלָ ְפחָ ד
ֹאמר ה' אֶּ ל מ ֶּ
ֹשה אֶּ ת ִּמ ְש ָפטָ ן ִּל ְפנֵי ה'( :ו) ַוי ֶּ
(ה) ַוי ְַק ֵרב מ ֶּ
ד ְֹברֹת נָתֹ ן ִּת ֵתן לָ הֶּ ם אֲ חֻ זַת ַנחֲלָ ה ְבתוֹ ְך אֲ חֵ י אֲ ִּביהֶּ ם וְ הַ עֲ בַ ְר ָת אֶּ ת ַנחֲלַ ת אֲ ִּביהֶּ ן לָ הֶּ ן:
ִּש ָראֵ ל ְת ַד ֵבר לֵ אמֹר ִּאיש ִּכי יָמות ובֵ ן אֵ ין לוֹ וְ הַ עֲ בַ ְר ֶּתם אֶּ ת ַנחֲלָ תוֹ ְל ִּבתוֹ :
(ח) וְ אֶּ ל ְבנֵי י ְ

המצווה לדורות

(ט) וְ ִּאם אֵ ין לוֹ ַבת ונְ ַת ֶּתם אֶּ ת ַנחֲלָ תוֹ ְלאֶּ חָ יו( :י) וְ ִּאם אֵ ין לוֹ אַ ִּחים ונְ ַת ֶּתם אֶּ ת ַנחֲלָ תוֹ
לַ אֲ חֵ י אָ ִּביו( :יא) וְ ִּאם אֵ ין אַ ִּחים ְלאָ ִּביו ונְ ַת ֶּתם אֶּ ת ַנחֲלָ תוֹ ִּל ְשאֵ רוֹ הַ ָקרֹב אֵ לָ יו ִּמ ִּמ ְש ַפ ְחתוֹ
ֹשה:
שר ִּצ ָוה ה' אֶּ ת מ ֶּ
ִּש ָראֵ ל ְלחֻ ַקת ִּמ ְש ָפט ַכאֲ ֶּ
וְ י ַָרש א ָֹתה וְ הָ י ְָתה ִּל ְבנֵי י ְ

חלק ב' :הודעה על מות משה ומינוי יהושוע
שר נ ַָת ִּתי ִּל ְבנֵי
ֹשה עֲ לֵ ה אֶּ ל הַ ר הָ עֲ בָ ִּרים הַ זֶּה ו ְראֵ ה אֶּ ת הָ אָ ֶּרץ אֲ ֶּ
ֹאמר ה' אֶּ ל מ ֶּ
(יב) וַי ֶּ

ההודעה למשה על
מותו

הרֹן אָ ִּח ָ
יתה א ָֹתה וְ ֶּנא ֱַס ְפ ָת אֶּ ל ַע ֶּמ ָ
יך( :יד)
שר ֶּנא ֱַסף אַ ֲ
יך גַם אָ ָתה ַכאֲ ֶּ
ִּש ָראֵ ל( :יג) וְ ָר ִּא ָ
י ְ
ישנִּ י בַ ַמיִּם ְל ֵעינֵיהֶּ ם הֵ ם ֵמי ְמ ִּריבַ ת
יתם ִּפי ְב ִּמ ְד ַבר ִּצן ִּב ְמ ִּריבַ ת הָ ֵע ָדה ְלהַ ְק ִּד ֵ
שר ְמ ִּר ֶּ
ַכאֲ ֶּ
ָק ֵדש ִּמ ְד ַבר ִּצן:

בקשת משה מה'
למינוי מנהיג

ֹשה אֶּ ל ה' לֵ אמֹר( :טז) י ְִּפקֹד ה' ֱאלֹהֵ י הָ רוחֹת ְלכָ ל ָב ָשר ִּאיש ַעל הָ ֵע ָדה( :יז)
(טו) ַוי ְַד ֵבר מ ֶּ
שר י ְִּביאֵ ם וְ לֹא ִּת ְהיֶּה עֲ ַדת ה' ַכצֹאן
שר יוֹ ִּציאֵ ם ַואֲ ֶּ
שר ָיבֹא ִּל ְפנֵיהֶּ ם ַואֲ ֶּ
שר יֵצֵ א ִּל ְפנֵיהֶּ ם ַואֲ ֶּ
אֲ ֶּ
שר אֵ ין לָ הֶּ ם ר ֶֹּעה:
אֲ ֶּ
שר רוחַ בוֹ וְ ָס ַמ ְכ ָת אֶּ ת י ְָד ָך ָעלָ יו:
ש ַע ִּבן נון ִּאיש אֲ ֶּ
ֹשה ַקח ְל ָך אֶּ ת יְהוֹ ֻ
ֹאמר ה' אֶּ ל מ ֶּ
(יח) וַי ֶּ

הציווי על סמיכת
יהושוע

יתה אֹתוֹ ְל ֵעינֵיהֶּ ם( :כ) וְ נ ַָת ָתה
(יט) וְ הַ עֲ ַמ ְד ָת אֹתוֹ ִּל ְפנֵי אֶּ ְל ָעזָר הַ כֹהֵ ן וְ ִּל ְפנֵי ָכל הָ ֵע ָדה וְ ִּצ ִּו ָ
ִּש ָראֵ ל( :כא) וְ ִּל ְפנֵי אֶּ ְל ָעזָר הַ כֹהֵ ן יַעֲ מֹד וְ ָשאַ ל לוֹ
ִּש ְמעו ָכל עֲ ַדת ְבנֵי י ְ
ֵמהוֹ ְד ָך ָעלָ יו ְל ַמ ַען י ְ
ִּש ָראֵ ל ִּאתוֹ וְ כָ ל הָ ֵע ָדה:
ְב ִּמ ְש ַפט הָ או ִּרים ִּל ְפנֵי ה' ַעל ִּפיו י ְֵצאו וְ ַעל ִּפיו ָיבֹאו הוא וְ כָ ל ְבנֵי י ְ

הביצוע של משה

ש ַע ַויַעֲ ִּמ ֵדהו ִּל ְפנֵי אֶּ ְל ָעזָר הַ כֹהֵ ן וְ ִּל ְפנֵי
שר ִּצ ָוה ה' אֹתוֹ וַי ִַּקח אֶּ ת יְהוֹ ֻ
ֹשה ַכאֲ ֶּ
(כב) וַי ַַעש מ ֶּ
ֹשה:
שר ִּד ֶּבר ה' ְביַד מ ֶּ
ָכל הָ ֵע ָדה( :כג) ַוי ְִּסמ ְֹך אֶּ ת י ָָדיו ָעלָ יו ַויְצַ וֵהו ַכאֲ ֶּ
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בקשת בנות צלפחד
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 כו הסתיים בציווי לחלק את הארץ:
שמוֹ ת( :נד) לָ ַרב ַת ְר ֶּבה
ֹשה ֵלאמֹר( :נג) לָ אֵ ֶּלה ֵתחָ לֵ ק הָ אָ ֶּרץ ְב ַנחֲלָ ה ְב ִּמ ְס ַפר ֵ
(נב) ַוי ְַד ֵבר ה' אֶּ ל מ ֶּ
ַנחֲלָ תוֹ וְ לַ ְמ ַעט ַת ְמ ִּעיט ַנחֲלָ תוֹ ִּאיש ְל ִּפי ְפקֻ ָדיו י ַֻתן ַנחֲלָ תוֹ ( :נה) אַ ְך ְבגוֹ ָרל יֵחָ לֵ ק אֶּ ת הָ אָ ֶּרץ ִּל ְשמוֹ ת
ַמטוֹ ת אֲ ב ָֹתם יִּנְ חָ לו( :נו) ַעל ִּפי הַ גוֹ ָרל ֵתחָ לֵ ק ַנחֲלָ תוֹ ֵבין ַרב ִּל ְמ ָעט:

בעקבות הצו לחלוקת הארץ מופיעה פרשתנו:

בקשת בנות צלפחד
ַשה בֶּ ן יוֹ סֵ ף וְ אֵ ֶּלה ְשמוֹ ת
ַשה ְל ִּמ ְש ְפחֹת ְמנ ֶּ
א ו ִַּת ְק ַר ְבנָה ְבנוֹ ת ְצלָ ְפחָ ד ֶּבן חֵ פֶּ ר ֶּבן ִּג ְל ָעד ֶּבן ָמ ִּכיר ֶּבן ְמנ ֶּ
יאם
ֹשה וְ ִּל ְפנֵי אֶּ ְל ָעזָר הַ כֹהֵ ן וְ ִּל ְפנֵי הַ ְנ ִּש ִּ
ְבנ ָֹתיו ַמ ְחלָ ה נ ָֹעה וְ חָ גְ לָ ה ו ִּמ ְל ָכה וְ ִּת ְרצָ ה :ב ו ַַתעֲ מ ְֹדנָה ִּל ְפנֵי מ ֶּ
וְ כָ ל הָ ֵע ָדה ֶּפ ַתח אֹהֶּ ל מוֹ ֵעד לֵ אמֹר :ג אָ ִּבינו ֵמת ַב ִּמ ְד ָבר וְ הוא לֹא הָ יָה ְבתוֹ ְך הָ ֵע ָדה הַ נוֹ ָע ִּדים ַעל ה'
שם אָ ִּבינו ִּמתוֹ ְך ִּמ ְש ַפ ְחתוֹ ִּכי אֵ ין לוֹ ֵבן ְתנָה
ַבעֲ ַדת ק ַֹרח ִּכי ְבחֶּ ְטאוֹ ֵמת ובָ נִּ ים לֹא הָ יו לוֹ  :ד לָ ָמה יִּג ַָרע ֵ
ָלנו אֲ חֻ זָה ְבתוֹ ְך אֲ חֵ י אָ ִּבינו:

הטוענות:
יש לשים לב לפרטים הבאים בפסוקים א-ב:
יחוסן של בנות צלפחד מגיע עד יוסף (ראו רש"י בהמשך)
הן מופיעות בשמותן (נדיר בתנ"ך שמות של נשים)
עומדות מול משה ,אלעזר ,כל העדה (במעמד רוב עם)
הטענה:
א .ההקדמה (פסוק ג')
יש לשים לב מה הן מדגישות ביחס לאביהן לפני בקשתן ,מדוע זה חיוני לבקשתן? (ראו רש"י
בהמשך)
ב .תוכן הטענה( :פסוק ד')
למה יגרע שם אבינו ? אין הן מבקשות על עצמן אלא על אביהן והמשכיותו בקרב שבטו( .ראו רש"י
בהמשך המציב את דרך הצגתן את הדברים ירושת בנות או יבום האם)

במדבר

בס"ד

4

רש"י [א]:
למשפחת מנשה בן יוסף  -למה נאמר ,והלא כבר נאמר בן מנשה ,אלא לומר לך יוסף חבב את הארץ,
שנאמר (בראשית נ כה) והעליתם את עצמותי וגו' ,ובנותיו חבבו את הארץ ,שנאמר (במדבר כז ,ד)
תנה לנו אחוזה.רש"י [ג] הוא לא היה וגו'  -לפי שהיו באות לומר "בחטאו מת" ,נזקקו לומר לא
בחטא מתלוננים ולא בעדת קרח שהצו על [שרבו עם] הקדוש ברוך הוא ,אלא בחטאו לבדו מת ,ולא
החטיא את אחרים עמו.

רש"י [ד]:
למה יגרע שם אבינו  -אנו במקום בן עומדות ,ואם אין הנקבות חשובות זרע ,תתיבם אמנו ליבם:
כי אין לו בן  -הא אם היה לו בן לא היו תובעות כלום .מגיד שחכמניות היו:

תגובתו של משה
ֹשה אֶּ ת ִּמ ְש ָפטָ ן ִּל ְפנֵי ה':
ה ַוי ְַק ֵרב מ ֶּ

•

מדוע לא ענה להן משה על בקשתן?

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

רש"י [ה]:
ויקרב משה את משפטן  -נתעלמה הלכה ממנו .וכאן נפרע על שנטל עטרה לומר "והדבר אשר יקשה
מכם תקריבון אלי" (דברים א ,יז).
דבר אחר ראויה היתה פרשה זו להיכתב על ידי משה ,אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן:
שימו לב שרש"י מציג שני פרושים
האחד מדוע לא ידע משה את ההלכה
השני לשם מה לא ידע משה את ההלכה
(כפי שראינו בפרק כה ,בסיפור פנחס)
הערה למורה :פרשת בנות צלפחד היא אחת מן הפרשות מהן לומדים חכמים כי "מגלגלין זכות על
יד זכאי וחובה על ידי חייב" .יש לוודא שהתלמידים מכירים את המושג ואת הדוגמאות לכך.
להעמקה  -גישה ב  -משה ידע את ההלכה ובכל זאת לא אמרה
במדבר רבה פנחס כא ,יג:
דבר אחר ,ויקרב משה את משפטן .ריש לקיש אמר ,יודע היה משה רבינו את הדין הזה ,אלא באו
[בנות צלפחד] 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 אלפים ,וכן לנשיאים ,השיבו כולן כענין הזה ,שלא
רצו לפתוח פה לפני מי שגדול מהם .הלכו לפני אלעזר .אמר להם ,הרי משה רבינו .באו אלו ואלו
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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.
לפי מדרש זה משה אכן ידע את ההלכה ,אולם כשהן עמדו ושאלו בפני "מֹשֶׁ ה וְ לִפְ נֵי ֶׁאלְעָ זָר הַ כֹהֵ ן
יאם וְ כָל הָ עֵ דָ ה פ ֶַׁתח אֹהֶׁ ל מֹועֵ ד לֵאמֹר" לימד משה רבנו את השופטים ,שמינה לשרי אלפים
וְ לִפְ נֵי הַ נ ְִש ִ
ושרי מאות ואת כל העם ולדורות הבאים כי "המשפט לאלקים הוא" ויש שופט גדול מכולם.

תשובת ה' לבנות צלופחד
ֹשה ֵלאמֹר( :ז) ֵכן ְבנוֹ ת ְצלָ ְפחָ ד ד ְֹברֹת נָתֹן ִּת ֵתן לָ הֶּ ם אֲ חֻ זַת ַנחֲלָ ה ְבתוֹ ְך אֲ חֵ י אֲ ִּביהֶּ ם
ֹאמר ה' אֶּ ל מ ֶּ
(ו) ַוי ֶּ
ִּש ָראֵ ל ְת ַד ֵבר לֵ אמֹר ִּאיש ִּכי ָימות ובֵ ן אֵ ין לוֹ וְ הַ עֲ בַ ְר ֶּתם
וְ הַ עֲ בַ ְר ָת אֶּ ת ַנחֲלַ ת אֲ ִּביהֶּ ן לָ הֶּ ן( :ח) וְ אֶּ ל ְבנֵי י ְ
אֶּ ת ַנחֲלָ תוֹ ְל ִּבתוֹ ( :ט) וְ ִּאם אֵ ין לוֹ ַבת ונְ ַת ֶּתם אֶּ ת ַנחֲלָ תוֹ ְלאֶּ חָ יו( :י) וְ ִּאם אֵ ין לוֹ אַ ִּחים ונְ ַת ֶּתם אֶּ ת
ַנחֲלָ תוֹ לַ אֲ חֵ י אָ ִּביו( :יא) וְ ִּאם אֵ ין אַ ִּחים ְלאָ ִּביו ונְ ַת ֶּתם אֶּ ת ַנחֲלָ תוֹ ִּל ְשאֵ רוֹ הַ ָקרֹב אֵ לָ יו ִּמ ִּמ ְש ַפ ְחתוֹ וְ י ַָרש
ֹשה:
שר ִּצ ָוה ה' אֶּ ת מ ֶּ
ִּש ָראֵ ל ְלחֻ ַקת ִּמ ְש ָפט ַכאֲ ֶּ
א ָֹתה וְ הָ י ְָתה ִּל ְבנֵי י ְ

מה כוללת תשובת ה':
א .מענה לבנות צלפחד (פסוקים ו-ז)
ב .הלכה לכל בני ישראל לדורות( .פסוקים ח-יא)

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

רש"י [ז]:
כן בנות צלפחד דברת  -יפה תבעו .אשרי אדם שהקב"ה מודה לדבריו:
רש"י מסביר את המילה 'כן' לא רק בתור הסכמה לדברים אלא מעניק לנו נקודת מבט נוספת,
אשריהן שהקב"ה אומר שדבריהן נכונים  -הן שהעיזו לבקש משהו לא שגרתי בשל רצונם הראוי,
ראויות לשבח על כך.

ההלכה לדורות
הדין שניתן לבנות צלפחד נקבע מכאן ואילך לדורות הבאים ומלמד על קדימות הבת בירושה על פני
בני משפחה אחרים (אחים או דודים).
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השלמת פרשת בנות צלפחד בפרק לו

השלמת פרשת בנות צלפחד בפרק לו
ֹשה
ַשה ִּמ ִּמ ְש ְפחֹת ְבנֵי יוֹ סֵ ף ַוי ְַד ְברו ִּל ְפנֵי מ ֶּ
אשי הָ אָ בוֹ ת ְל ִּמ ְש ַפחַ ת ְבנֵי גִּ ְל ָעד ֶּבן ָמ ִּכיר ֶּבן ְמנ ֶּ
א ַוי ְִּק ְרבו ָר ֵ
ֹאמרו אֶּ ת אֲ דֹנִּ י ִּצ ָוה ה' לָ ֵתת אֶּ ת הָ אָ ֶּרץ ְב ַנחֲלָ ה ְבגוֹ ָרל
ִּש ָראֵ ל :ב וַי ְ
אשי אָ בוֹ ת ִּל ְבנֵי י ְ
וְ ִּל ְפנֵי הַ ְנ ִּש ִּאים ָר ֵ
ִּש ָראֵ ל ַואדֹנִּ י ֻצ ָוה בַ ה' לָ ֵתת אֶּ ת ַנחֲלַ ת ְצלָ ְפחָ ד אָ ִּחינו ִּל ְבנ ָֹתיו :ג וְ הָ יו ְלאֶּ חָ ד ִּמ ְבנֵי ִּש ְבטֵ י ְבנֵי
ִּל ְבנֵי י ְ
שר ִּת ְהיֶּינָה לָ הֶּ ם ו ִּמג ַֹרל
ָשים וְ נִּ גְ ְר ָעה ַנחֲלָ ָתן ִּמ ַנחֲלַ ת אֲ ב ֵֹתינו וְ נוֹ ַסף ַעל ַנחֲלַ ת הַ ַמ ֶּטה אֲ ֶּ
ִּש ָראֵ ל ְלנ ִּ
י ְ
שר ִּת ְהיֶּינָה לָ הֶּ ם
ִּש ָראֵ ל וְ נוֹ ְספָ ה ַנחֲלָ ָתן ַעל ַנחֲלַ ת הַ ַמ ֶּטה אֲ ֶּ
ַנחֲלָ ֵתנו יִּג ֵָר ַע :ד וְ ִּאם י ְִּהיֶּה הַ יֹבֵ ל ִּל ְבנֵי י ְ
ו ִּמ ַנחֲלַ ת ַמ ֵטה אֲ ב ֵֹתינו יִּג ַָרע ַנחֲלָ ָתן:

בפרק לו ,הפרק האחרון בחומש במדבר חוזרת התורה ומזכירה את הפרשה מזווית אחרת .ראשי
המשפחה מציגים את הדילמה הייחודית לאותו דור – עם הכניסה לארץ ייקבעו הנחלות על פי גודל
השבט .אם תינשאנה בנות צלפחד 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":
ִּש ָראֵ ל וַאדֹנִּ י ֻצ ָוה בַ ה'...
ֹאמרו אֶּ ת אֲ דֹנִּ י ִּצ ָוה ה' לָ ֵתת אֶּ ת הָ אָ ֶּרץ ְב ַנחֲלָ ה ְבגוֹ ָרל ִּל ְבנֵי י ְ
ב ַוי ְ

להעמקה -התורה משתמשת בלשון דומה בשתי הפרשות ויוצרת בכך סגירת מעגל לחומש:
פרק כז פס' א-יא:
בנות היורשות נחלה

פרק לו פס' א-יב:
נישואי בת יורשת נחלה

א ו ִַת ְק ַרבְ נָה בְ נֹות צְ לָפְ חָ ד בֶׁ ן חֵ פֶׁר בֶׁ ן גִ לְעָ ד בֶׁ ן א וי ְִק ְרבּו ָראשֵ י הָ ָאבֹות ל ְִמ ְשפַחַ ת בְ נֵי גִ לְעָ ד בֶׁ ן
מָ כִ יר בֶׁ ן ְמנַשֶׁ ה ִמ ִמ ְשפְ חֹת בְ נֵי יֹוסֵ ף
מָ כִ יר בֶׁ ן ְמנַשֶׁ ה ל ְִמ ְשפְ חֹת ְמנַשֶׁ ה בֶׁ ן יֹוסֵ ף
ּומ ְלכָה
נתיו מַ ְחלָה נעָ ה וְ חָ גְ לָה ִ
וְ ֵאלֶׁה ְשמֹות בְ ָ
וְ ִת ְרצָ ה:
ֲמדנָה לִפְ נֵי משֶׁ ה וְ לִפְ נֵי ֶׁאלְעָ זָר הַ כהֵ ן וְ לִפְ נֵי ַויְדַ בְ רּו לִפְ נֵי משֶׁ ה וְ לִפְ נֵי הַ נ ְִש ִאים ָראשֵ י ָאבֹות
ב ו ַַתע ְ
ַיאמרּו
לִבְ נֵי י ְִש ָר ֵאל :ב ו ְ
יאם וְ כָל הָ עֵ דָ ה פ ֶַׁתח אהֶׁ ל מֹועֵ ד לֵאמר:
הַ נ ְִש ִ
ג ָאבִ ינּו מֵ ת בַ ִמ ְדבָ ר וְ הּוא ל ֹא הָ יָה בְ תֹוְך הָ עֵ דָ ה
קרח כִ י בְ חֶׁ ְטאֹו מֵ ת ּובָ נִים
הַ נֹועָ ִדים עַ ל ה’ בַ עֲדַ ת ַ
ל ֹא הָ יּו לֹו:
גֹורל
ֶׁאת אֲ דנִי צִ ּוָה ה’ ל ֵָתת ֶׁאת הָ ָא ֶׁרץ בְ נַחֲ לָה בְ ָ
לִבְ נֵי י ְִש ָר ֵאל וַאדנִי ֻצּוָה בַ ה’ ל ֵָתת ֶׁאת נַחֲ לַת
נתיו:
צְ לָפְ חָ ד ָא ִחינּו לִבְ ָ
ד לָמָ ה ִיג ַָרע שֵ ם ָאבִ ינּו ִמתֹוְך ִמ ְשפ ְַחתֹו כִ י ֵאין לֹו ג וְ הָ יּו ל ְֶׁאחָ ד ִמבְ נֵי ִשבְ טֵ י בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ְלנ ִָשים
בתינּו וְ נֹוסַ ף עַ ל נַחֲ לַת
וְ נִגְ ְרעָ ה נַחֲ ל ָָתן ִמנַחֲ לַת אֲ ֵ
בֵ ן ְתנָה לָנּו אֲ חֻ זָה בְ תֹוְך אֲ חֵ י ָאבִ ינּו:
גרל נַחֲ ל ֵָתנּו ִיג ֵָרעַ :
ּומ ַ
הַ מַ טֶׁ ה אֲ שֶׁ ר ִת ְהיֶׁינָה לָהֶׁ ם ִ
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נֹוספָה נַחֲ ל ָָתן עַ ל
ד וְ ִאם י ְִהיֶׁה הַ יבֵ ל לִבְ נֵי י ְִש ָר ֵאל וְ ְ
ּומנַחֲ לַת מַ טֵ ה
נַחֲ לַת הַ מַ טֶׁ ה אֲ שֶׁ ר ִת ְהיֶׁינָה לָהֶׁ ם ִ
בתינּו ִיג ַָרע נַחֲ ל ָָתן:
אֲ ֵ

תשובת משה לראשי בית יוסף
שר ִּצ ָוה ה' ִּל ְבנוֹ ת
ִּש ָראֵ ל ַעל ִּפי ה' לֵ אמֹר ֵכן ַמ ֵטה ְבנֵי יוֹ סֵ ף ד ְֹב ִּרים :ו זֶּה הַ ָדבָ ר אֲ ֶּ
ֹשה אֶּ ת ְבנֵי י ְ
ה ַויְצַ ו מ ֶּ
ָשים :ז וְ לֹא ִּתסֹב
ָשים אַ ְך ְל ִּמ ְש ַפחַ ת ַמ ֵטה אֲ ִּביהֶּ ם ִּת ְהיֶּינָה ְלנ ִּ
ְצלָ ְפחָ ד לֵ אמֹר לַ טוֹ ב ְב ֵעינֵיהֶּ ם ִּת ְהיֶּינָה ְלנ ִּ
שת
ִּש ָראֵ ל :ח וְ כָ ל ַבת י ֶֹּר ֶּ
ִּש ָראֵ ל ִּמ ַמ ֶּטה אֶּ ל ַמ ֶּטה ִּכי ִּאיש ְב ַנחֲלַ ת ַמ ֵטה אֲ ב ָֹתיו י ְִּד ְבקו ְבנֵיי ְ
ַנחֲלָ ה ִּל ְבנֵי י ְ
ִּש ָראֵ ל ִּאיש
ִּירשו ְבנֵי י ְ
ִּש ָראֵ ל ְלאֶּ חָ ד ִּמ ִּמ ְש ַפחַ ת ַמ ֵטה אָ ִּביהָ ִּת ְהיֶּה ְל ִּא ָשה ְל ַמ ַען י ְ
ַנחֲלָ ה ִּמ ַמטוֹ ת ְבנֵי י ְ
ִּש ָראֵ ל :י
ַנחֲלַ ת אֲ ב ָֹתיו :ט וְ לֹא ִּתסֹב ַנחֲלָ ה ִּמ ַמ ֶּטה ְל ַמ ֶּטה אַ חֵ ר ִּכי ִּאיש ְב ַנחֲלָ תוֹ י ְִּד ְבקו ַמטוֹ ת ְבנֵי י ְ
ֹשה ֵכן ָעשו ְבנוֹ ת ְצלָ ְפחָ ד :יא ַו ִּת ְהיֶּינָה ַמ ְחלָ ה ִּת ְרצָ ה וְ חָ גְ לָ ה ו ִּמ ְל ָכה וְ נ ָֹעה ְבנוֹ ת
שר ִּצ ָוה ה' אֶּ ת מ ֶּ
ַכאֲ ֶּ
ָשים ַו ְת ִּהי ַנחֲלָ ָתן ַעל ַמ ֵטה ִּמ ְש ַפחַ ת
ַשה בֶּ ן יוֹ סֵ ף הָ יו ְלנ ִּ
ָשים :יב ִּמ ִּמ ְש ְפחֹת ְבנֵי ְמנ ֶּ
ְצלָ ְפחָ ד ִּל ְבנֵי ד ֵֹדיהֶּ ן ְלנ ִּ
אֲ ִּביהֶּ ן:

משה רבנו מקבל את הטיעון של ראשי השבט ,ומציג פתרון לבעיה הספציפית (של בנות צלפחד)
ולדומותיה" :וְ כָל בַ ת י ֶֹׁרשֶׁ ת נַחֲ לָה ִממַ טֹות בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ל ְֶׁאחָ ד ִמ ִמ ְשפַחַ ת מַ טֵ ה ָאבִ יהָ ִת ְהיֶׁה ל ְִאשָ ה לְמַ עַ ן
ִירשּו בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ִאיש נַחֲ לַת אֲ ב ָֹתיו" (פסוק ח).
י ְ
מדבריו של משה אנו לומדים עד כמה חשוב היה לשמור על נחלת האב – שלוש פעמים חוזר משה
על העיקרון הזה
הערה למורה :כדאי להזכיר את הדברים כאשר אנו לומדים במלכים א' כא על כרם נבות היזרעאלי,
והקפדתו על שמירת נחלת אבותיו.
יהי ִּלי ְלגַן י ָָרק ִּכי הוא ָקרוֹ ב
מלכים א פרק כא :ב ַוי ְַד ֵבר אַ ְחאָ ב אֶּ ל נָבוֹ ת לֵ אמֹר ְתנָה ִּלי אֶּ ת ַכ ְר ְמ ָך וִּ ִּ
יתי וְ אֶּ ְתנָה ְל ָך ַת ְח ָתיו ֶּכ ֶּרם טוֹ ב ִּמ ֶּמנו ִּאם טוֹ ב ְב ֵעינ ָ
ֹאמר נָבוֹ ת
ֶּיך אֶּ ְתנָה ְל ָך כֶּ סֶּ ף ְמ ִּחיר זֶּה :ג ַוי ֶּ
אֵ צֶּ ל ֵב ִּ
אֶּ ל אַ ְחאָ ב חָ ִּלילָ ה ִּלי ֵמה' ִּמ ִּת ִּתי אֶּ ת ַנחֲלַ ת אֲ ב ַֹתי לָ ְך:

נבות מסרב להצעתו הנדיבה והסמכותית של אחאב מלך ישראל כשהנימוק המרכזי לכך הוא:
"חָ לִילָה לִי מֵ ה' ִמ ִת ִתי ֶׁאת נַחֲ לַת אֲ ב ַֹתי לְָך".
נשים לב להשוואה בלשון ההתיחסות לבנות צלפחד ולבני יוסף:
פרק לו

פרק כז
ה ַוי ְַק ֵרב משֶׁ ה ֶׁאת ִמ ְשפָטָ ן לִפְ נֵי ה’:

ה ַויְצַ ו משֶׁ ה ֶׁאת בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל עַ ל פִ י ה’ לֵאמר
כֵן מַ טֵ ה בְ נֵי יֹוסֵ ף ּדבְ ִרים:

ו וַיאמֶׁ ר ה’ ֶׁאל משֶׁ ה לֵאמר:
ז כֵּן בְּ נֹות צְּ לָפְּ חָ ד ּדבְּ רת
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למי בנות צלפחד הותרו להנשא?
ָשים אַ ְך ְל ִּמ ְש ַפחַ ת ַמ ֵטה
שר ִּצ ָוה ה’ ִּל ְבנוֹ ת ְצלָ ְפחָ ד לֵ אמר לַ טוֹ ב ְב ֵעינֵיהֶּ ם ִּת ְהיֶּינָה ְלנ ִּ
ו זֶּה הַ ָדבָ ר אֲ ֶּ
ָשים:
אֲ ִּביהֶּ ם ִּת ְהיֶּינָה ְלנ ִּ

הפרשנים מציגים שתי אפשריות:
 .1בנות צלפחד יבחרו ויינשאו לטוב בעיניהן אבל רק מתוך שבט מנשה.
 .2בנות צלפחד ינשאו לטוב בעיניהםן מכל השבטים.

רשב"ם [ו]:
לטוב בעיניהם  -מן שבט שלהם ,לפי הפשט:

בבלי בבא בתרא קכ ע"א
לטוב בעיניהם  -אמר רב יהודה אמר שמואל ,בנות צלפחד הותרו להינשא לכל השבטים ,שנאמר
"לטוב בעיניהם תהיינה לנשים" .אלא מה אני מקיים "אך למשפחת אביהן תהיינה לנשים"  -עצה
טובה השיאן הכתוב שלא תינשאנה אלא להגון להן.
ואכן בפועל שמעו בנות צלפחד לעצה זו ונישאו לבעלים מתוך שבט מנשה:
"כַאֲ שֶׁ ר צִ ּוָה ה' ֶׁאת מֹשֶׁ ה ֵכן עָ שּו בְ נֹות צְ לָפְ חָ ד":
ָשים:
דדיהֶּ ן ְלנ ִּ
נעה ְבנוֹ ת ְצלָ ְפחָ ד ִּל ְבנֵי ֵ
יא ו ִַּת ְהיֶּינָה ַמ ְחלָ ה ִּת ְרצָ ה וְ חָ גְ לָ ה ו ִּמ ְל ָכה וְ ָ
ָשים ו ְַת ִּהי ַנחֲלָ ָתן ַעל ַמ ֵטה ִּמ ְש ַפחַ ת אֲ ִּביהֶּ ן:
ַשה בֶּ ן יוֹ סֵ ף הָ יו ְלנ ִּ
יב ִּמ ִּמ ְש ְפחֹת ְבנֵי ְמנ ֶּ

העמקה :הדיון בפרק לו כדיון מיוחד לאותו דור:
בבלי תענית ל ע"ב:
מאי דרוש – "זה הדבר" (במדבר לו ,ו) ,דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה.
בניגוד לדיני הירושה שלמדנו בפרק כז שהם לדורות ,הדינים הכתובים בפרק לו ייחודיים לאותו
דור.
רמב"ן [ז]:
כי הקפדה להם תהיה יותר גדולה בעת החלוק שלא יתערבו השבטים זה עם זה בנחלה .כי אחרי כן
[אחרי 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.
להעמקה – המשך רמב"ן
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 אם יעברו על המצוה ,יירשו אותן אנשי
המטה ,שיהיו דבוקים וקשורים בנחלת מטה אבותם לא תפרד נחלתם מהם והם לא יפרדו מנחלת
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אבותם .ולא נהג כל זה רק בדור הנוחל את הארץ בעת החלוקה .והנה נתן להם עצה בפנויות אשר
שאלו ,ותקן גם בנשואות:
בחלק השני של פירושו הוא מבאר שאגב עניינן של בנות צלפחד ,שהיו באותה שעה פנויות ,לימד
הכתוב גם בנוגע לנשים נשואות שקיבלו נחלת אביהן באותו דור.
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מינויו של יהושע כמחליף למשה

הכרזה על מותו הצפוי של משה
יתה
ִּש ָראֵ ל :יג וְ ָר ִּא ָ
שר נ ַָת ִּתי ִּל ְבנֵי י ְ
ֹשה עֲ לֵ ה אֶּ ל הַ ר הָ עֲ בָ ִּרים הַ זֶּה ו ְראֵ ה אֶּ ת הָ אָ ֶּרץ אֲ ֶּ
ֹאמר ה' אֶּ ל מ ֶּ
יב ַוי ֶּ
הרֹן אָ ִּח ָ
א ָֹתה וְ ֶּנא ֱַס ְפ ָת אֶּ ל ַע ֶּמ ָ
יתם ִּפי ְב ִּמ ְד ַבר ִּצן ִּב ְמ ִּריבַ ת
שר ְמ ִּר ֶּ
יך :יד ַכאֲ ֶּ
שר ֶּנא ֱַסף אַ ֲ
יך גַם אָ ָתה ַכאֲ ֶּ
ישנִּ י בַ ַמיִּם ְל ֵעינֵיהֶּ ם הֵ ם ֵמי ְמ ִּריבַ ת ָק ֵדש ִּמ ְד ַבר ִּצן:
הָ ֵע ָדה ְלהַ ְק ִּד ֵ

•

מדוע נאמרים הדברים כאן למשה?

רש"י [יב] :
עלה אל הר העברים  -למה נסמכה לכאן ,כיון שאמר הקדוש ברוך הוא 'נתן תתן להם' (במדבר כז,
ז) ,אמר :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.
ז ֵכן ְבנוֹ ת ְצלָ ְפחָ ד ד ְֹברֹת נָתֹן ִּת ֵתן לָ הֶּ ם אֲ חֻ זַת ַנחֲלָ ה ְבתוֹ ְך אֲ חֵ י אֲ ִּביהֶּ ם וְ הַ עֲ בַ ְר ָת אֶּ ת ַנחֲלַ ת אֲ ִּביהֶּ ן
לָ הֶּ ן:

ועל כן ,בערבות מואב ,ערב הכניסה לארץ שומע משה כי הגזרה שנגזרה עליו במי מריבה לא בטלה
וגם הוא כאהרון אחיו יאסף אל עמיו.
להעמקה  -המשך דבריו של רש"י:
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 שבא ליכנס לקיטון ,א"ל בני מכאן ואילך אתה אסור ליכנס:
•

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

מה עושה משה כאשר הוא שומע על הבשורה הקשה?

שר יֵצֵ א
מר :טז י ְִּפקֹד ה' ֱאלֹהֵ י הָ רוחֹת ְלכָ ל ָב ָשר ִּאיש ַעל הָ ֵע ָדה :יז אֲ ֶּ
ֹשה אֶּ ל ה' לֵ א ֹ
טו ַוי ְַד ֵבר מ ֶּ
שר אֵ ין לָ הֶּ ם ר ֶֹּעה:
שר י ְִּביאֵ ם וְ לֹא ִּת ְהיֶּה עֲ ַדת ה' ַכצֹאן אֲ ֶּ
שר יוֹ ִּציאֵ ם וַאֲ ֶּ
שר ָיבֹא ִּל ְפנֵיהֶּ ם וַאֲ ֶּ
ִּל ְפנֵיהֶּ ם ַואֲ ֶּ

משה שומע מן הקב"ה על גזירת מותו .כאשר מת אהרון אחיו הצטווה משה למנות את אלעזר בנו
במקומו .ואולם ,כאן לא הצטווה למנות מנהיג.
בדאגתו לעם ישראל הוא פונה ומבקש מה' מנהיג במקומו:

רש"י [טו]:
וידבר משה אל ה' וגו'  -להודיע שבחן של צדיקים שכשנפטרין מן העולם מניחין צרכן ועוסקין
בצרכי צבור:
•

מה מבקש משה?

אגב משה רבנו משתמש בלשון חריג בכינוי "אֱ ֹלהֵ י הָ רּוחֹת ְלכָל בָ שָ ר" (פסוק טז) .רש"י מבארו באופן
הבא:

רש"י [טו]:
אלהי הרוחות  -למה נאמר ,אמר לפניו רבש"ע גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד ואינן דומין
זה לזה ,מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו:
התכונה הראשונה הנדרשת ממנהיג היא מתחום מידות הנפש" :שיהא סובל כל אחד ואחד לפי
דעתו" – סבלנות ויכולת הכלה .בהמשך שוטח משה רבנו בקשות נוספות:
"אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם" (פסוק יז)
את המושג 'לצאת ולבוא' אנו מכירים ממקומות אחרים כמושג העוסק במלחמה  -כך אנו שומעים
על דוד (זו הזדמנות לחבר בין לימוד תורה ולימוד נביאים ראשונים):
שמואל א פרק יח:
ְש ֵמהו לוֹ ַשר אָ לֶּ ף ַויֵצֵ א ַו ָיבֹא ִּל ְפנֵי הָ ָעם:
יג ַוי ְִּס ֵרהו ָשאול ֵמ ִּעמוֹ ַוי ִּ
ִּש ָראֵ ל וִּ יהו ָדה אֹהֵ ב אֶּ ת ָדוִּ ד ִּכי הוא יוֹ צֵ א וָבָ א ִּל ְפנֵיהֶּ ם:
טז וְ כָ ל י ְ

וגם את בקשתו של משה "ולא יהיו כצאן אשר אין להם רועה" אנו יכולים לפרש מתוך נביאים
ראשונים :כאשר מיכיהו בן ימלה מתאר לפני מלך ישראל ומלך יהודה את העתיד לקרות בעקבות
הכשלון במלחמה בארם ,ומותו של מלך ישראל:
מלכים א פרק כב :
אֲשר אֵ ין לָ הֶּ ם ר ֶֹּעה
ִּש ָראֵ ל נְ פ ִֹּצים אֶּ ל הֶּ הָ ִּרים ַכצֹאן ֶּ
יתי אֶּ ת ָכל י ְ
ֹאמר ָר ִּא ִּ
יז ַוי ֶּ
ֹאמר ה' לֹא אֲ דֹנִּ ים לָ אֵ ֶּלה יָשובו ִּאיש ְלבֵ יתוֹ ְב ָשלוֹ ם:
ַוי ֶּ
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מכאן שמשה מבקש מנהיג שיוביל את ישראל למלחמות וכיבוש הארץ.
רש"י מפרט את בקשתו של משה ובפירושו שלושה חלקים:

רש"י [יז]:
 .1אשר יצא לפניהם  -לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחין את חיילותיהם
למלחמה ,אלא כמו שעשיתי אני שנלחמתי בסיחון ועוג ,שנאמר "אל תירא אותו" (במדבר
כא ,לד) .וכדרך שעשה יהושע ,שנאמר "וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה" וגו' (יהושע
ה ,יג) .וכן בדוד הוא אומר "כי הוא יוצא ובא לפניהם" (שמואל א יח ,טז) ,יוצא בראש ונכנס
בראש:
 .2ואשר יוציאם  -בזכויותיו :ואשר יביאם  -בזכויותיו.
 .3דבר אחר "ואשר יביאם" שלא תעשה לו כדרך שאתה עושה לי ,שאיני מכניסן לארץ:
על פי החלק הראשון משה מבקש שהמחליף יצא בראש חייליו כדרך שנהג משה רבנו.
החלק השני מציג את אישיותו של המחליף שיהא ראוי ובכוח צדקתו יוציא אותם למלחמה וגם
יחזיר אותם ממנה.
החלק השלישי מבקש עבור המחליף מה שמשה לא זכה לו  -להשלים את המלאכה ולהיכנס לארץ.
להעמקה:
משה אינו מציע בעצמו מחליף .רש"י (בעקבות מדרש תנחומא ,פרשת פינחס ,יא) מתחקה אחר
מחשבותיו:
רש"י (פסוק טז):
יפקד ה'  -כיון ששמע משה שאמר לו המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו אמר ,הגיע שעה שאתבע צרכי
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).
סמיכות הפרשיות בין בנות צלפחד לפרשת מינוי מחליף למשה מביא את חז"ל (ורש"י בעקבותיהם)
לפרש 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 במשך ארבעים שנה – יהושע.
ויחד עם זאת מביא רש"י את המדרש שבא לתת למשה כעין פיצוי על כך שבניו לא יורשים אותו:
רש"י (פסוק כא):
ולפני אלעזר הכהן יעמד  -הרי שאלתך ששאלת שאין הכבוד הזה זז מבית אביך ,שאף יהושע יהא
צריך לאלעזר:
אלעזר אחינו של משה רבנו ימלא תפקיד חשוב בהנהגה אף הוא.

מינוי יהושע במקום משה
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שר רוחַ בוֹ וְ ָס ַמ ְכ ָת אֶּ ת י ְָד ָך ָעלָ יו :יט וְ הַ עֲ ַמ ְד ָת
ש ַע ִּבן נון ִּאיש אֲ ֶּ
ֹשה ַקח ְל ָך אֶּ ת יְהוֹ ֻ
ֹאמר ה' אֶּ ל מ ֶּ
יח ַוי ֶּ
ִּש ְמעו
יתה אֹתוֹ ְל ֵעינֵיהֶּ ם :כ וְ נ ַָת ָתה ֵמהוֹ ְד ָך ָעלָ יו ְל ַמ ַען י ְ
אֹתוֹ ִּל ְפנֵי אֶּ ְל ָעזָר הַ כֹהֵ ן וְ ִּל ְפנֵי ָכל הָ ֵע ָדה וְ ִּצ ִּו ָ
ִּש ָראֵ ל :כא וְ ִּל ְפנֵי אֶּ ְל ָעזָר הַ כֹהֵ ן ַיעֲ מֹד וְ ָשאַ ל לוֹ ְב ִּמ ְש ַפט הָ או ִּרים ִּל ְפנֵי ה' ַעל ִּפיו י ְֵצאו
ָכל עֲ ַדת ְבנֵי י ְ
ש ַע
שר ִּצ ָוה ה' אֹתוֹ ַוי ִַּקח אֶּ ת יְהוֹ ֻ
ֹשה ַכאֲ ֶּ
ִּש ָראֵ ל ִּאתוֹ וְ כָ ל הָ ֵע ָדה :כב ַוי ַַעש מ ֶּ
וְ ַעל ִּפיו ָיבֹאו הוא וְ כָ ל ְבנֵי י ְ
ֹשה:
שר ִּד ֶּבר ה' ְביַד מ ֶּ
ַויַעֲ ִּמ ֵדהו ִּל ְפנֵי אֶּ ְל ָעזָר הַ כֹהֵ ן וְ ִּל ְפנֵי ָכל הָ ֵע ָדה :כג וַי ְִּסמ ְֹך אֶּ ת י ָָדיו ָעלָ יו ַויְצַ וֵהו ַכאֲ ֶּ

משה מתבקש לקחת את יהושע בן נון ,אותו הוא מכיר לאורך שנים (כפי שרש"י אומר בפירושו
לפסוק יח :לך  -את שבדוק לך את זה שאתה מכיר) ולסמוך אותו למחליפו .אין ספק כי להחליף את
משה רבינו לא יהיה קל ולכן על משה להגדיל את יהושע בעיני העם עוד בחייו:

ספורנו (פסוק יט):
וצויתה אותו לעיניהם  -תמנה אותו לנגיד עליהם לעיניהם כדי שיקבלוהו וישמעו בקולו.
למרות הקושי במינוי מחליף הכתוב מציין פעמיים שמשה מינה את יהושע" :כאשר ציוה ה' אותו"
(פסוק כב)" ,כאשר דיבר ה' ביד משה" (פסוק כג) – ללמדנו כי משה מקיים את הצו במלואו.
חז"ל מדייקים ומלמדים אותנו כי משה קיים את הצו מעבר לנדרש:
"וסמכת ידך עליו" (פסוק יח) – "ויסמוך את ידיו עליו" (פסוק כג)

רש"י [כג]:
ויסמך את ידיו  -בעין יפה יותר ויותר ממה שנצטווה .שהקב"ה אמר לו "וסמכת את ידך" (פסוק
יח) ,והוא עשה בשתי ידיו ,ועשאו ככלי מלא וגדוש ומלאו חכמתו בעין יפה:
העמקה :מתי יחול הציווי על משה? מתי יתמנה יהושע?
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.
מדוע יש כאן תיאור של הציווי ,ומתי יחול הציווי הזה על משה? על כך עונה הרמב"ן.
רמב"ן (פסוק יב):
 ...ואיננה מצוה שיצונו הקדוש ברוך הוא לעשות כן עתה [לעלות להר העברים] ,שאם כן יהיה
מתחייב לעלות שם מיד .אבל טעמו תעלה אל הר העברים וראית את הארץ ,כי בעבור שציוהו 'לאלה
תחלק הארץ' הודיעו כי לא על ידך תחלק ,כי אתה תעלה לראש הר העברים טרם שיסעו ישראל
מארץ מואב ותמות בו ולא יגיעך מן הארץ לבד הראיה.
מתי מתמנה יהושע בן נון כמחליפו של משה?
הרמב"ן ממשיך בדבריו גם ביחס למינוי יהושע:
רמב"ן (פסוק יב):
וכן "קח לך את יהושע" (פסוק יח) ,בבוא יומך תקח את יהושע .והשלים הכתוב (בפסוק כב) לספר
כי עשה 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.
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הקשר רחב [רשות]

בנות צלפחד בתנ"ך
פרשיית בנות צלפחד נזכרת במספר מקומות בתנ"ך .אנחנו למדנו על הזכרתן בפרקים כז ,לו .היא
נזכרת במקומות נוספים ,כמו:
 .1במנין בפרק כו ,עוד לפני שלמדנו על עניינן מזכירה אותן התורה באופן ייחודי:
שם ְבנוֹ ת ְצלָ ְפחָ ד ַמ ְחלָ ה וְ נ ָֹעה
במדבר פרק כו :לג ו ְצלָ ְפחָ ד ֶּבן חֵ פֶּ ר לֹא הָ יו לוֹ ָבנִּ ים ִּכי ִּאם ָבנוֹ ת וְ ֵ
חָ גְ לָ ה ִּמ ְל ָכה וְ ִּת ְרצָ ה:

 .2בתיאור נחלת בני יוסף בימי יהושע מצוין שהן קיבלו נחלה בתוך נחלת אחי אביהן:
יעזֶּר וְ ִּל ְבנֵי חֵ לֶּ ק וְ ִּל ְבנֵי אַ ְש ִּריאֵ ל וְ ִּל ְבנֵי
ַשה הַ נוֹ ָת ִּרים ְל ִּמ ְש ְפח ָֹתם ִּל ְבנֵי אֲ ִּב ֶּ
יהושע פרק יז :ב ַוי ְִּהי ִּל ְבנֵי ְמנ ֶּ
ַשה בֶּ ן יוֹ סֵ ף הַ ְזכָ ִּרים ְל ִּמ ְש ְפח ָֹתם :ג וְ ִּל ְצלָ ְפחָ ד ֶּבן חֵ פֶּ ר ֶּבן
ידע אֵ ֶּלה ְבנֵי ְמנ ֶּ
שכֶּ ם וְ ִּל ְבנֵי חֵ פֶּ ר וְ ִּל ְבנֵי ְש ִּמ ָ
ֶּ
ַשה לֹא הָ יו לוֹ ָבנִּ ים ִּכי ִּאם ָבנוֹ ת וְ אֵ ֶּלה ְשמוֹ ת ְבנ ָֹתיו ַמ ְחלָ ה וְ נ ָֹעה חָ גְ לָ ה ִּמ ְל ָכה
ִּג ְל ָעד ֶּבן ָמ ִּכיר ֶּבן ְמנ ֶּ
שה
מ ֶּ
יאים לֵ אמֹר ְידֹוָ ד ִּצ ָוה אֶּ ת ֹ
ש ַע ִּבן נון וְ ִּל ְפנֵי הַ ְנ ִּש ִּ
וְ ִּת ְרצָ ה :ד ַו ִּת ְק ַר ְבנָה ִּל ְפנֵי אֶּ ְל ָעזָר הַ כֹהֵ ן וְ ִּל ְפנֵי יְהוֹ ֻ
ַשה
לָ ֶּתת לָ נו ַנחֲלָ ה ְבתוֹ ְך אַ חֵ ינו ַוי ִֵּתן לָ הֶּ ם אֶּ ל ִּפי ְידֹוָ ד ַנחֲלָ ה ְבתוֹ ְך אֲ חֵ י אֲ ִּביהֶּ ן :ה ַוי ְִּפלו חַ ְבלֵ י ְמנ ֶּ
ַשה ָנחֲלו ַנחֲלָ ה ְבתוֹ ְך ָבנָיו וְ אֶּ ֶּרץ
שר ֵמ ֵעבֶּ ר לַ י ְַר ֵדן :ו ִּכי ְבנוֹ ת ְמנ ֶּ
עֲ ָש ָרה ְלבַ ד ֵמאֶּ ֶּרץ הַ ִּג ְל ָעד וְ הַ ָב ָשן אֲ ֶּ
ַשה הַ נוֹ ָת ִּרים:
הַ ִּג ְל ָעד הָ י ְָתה ִּל ְבנֵי ְמנ ֶּ

 .3ההוכחה לכך שהן קבלו נחלה מוכח בחותם של שמותיהן בין ערי מנשה:
ִּש ָראֵ ל ִּעמוֹ ִּמ ִּג ְבתוֹ ן ַו ָיצֻרו ַעל ִּת ְרצָ ה
מלכים א פרק טז :יז ַויַעֲ לֶּ ה ָע ְמ ִּרי וְ כָ ל י ְ

כ דאי לציין שיש לכך עדויות חוץ מקראיות בחרסי שומרון לשני יישובים נוספים בנחלת מנשה,
המיוחסים לבנות צלפחד :נעה וחגלה.
 .4ברשימת היוחסין בדברי הימים:
שנִּ י ְצלָ ְפחָ ד
שם הַ ֵ
שם אֲ חֹתוֹ ַמעֲ כָ ה וְ ֵ
ש ִּפים וְ ֵ
דברי הימים א פרק ז :טו ו ָמ ִּכיר לָ ַקח ִּא ָשה ְלחֻ ִּפים ו ְל ֻ
ַו ִּת ְהיֶּנָה ִּל ְצלָ ְפחָ ד ָבנוֹ ת:

כדאי לציין שיש לכך עדויות חוץ מקראיות בחרסי שומרון ,לשני יישובים נוספים בנחלת מנשה,
המיוחסים לבנות צלפחד :נעה וחגלה[ .לקריאת מאמרו השלם של ד"ר ברונשטיין בנושא זה].
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התחזקותם של שבטי יוסף – אפרים ומנשה  -ערב הכניסה לארץ
בפרק כז בולטת נוכחותם של נציגים משבטי יוסף ,בנות צלפחד משבט מנשה ומינויו הצפוי של
יהושע בן נון משבט אפרים למנהיג הדור הבא.
בפרק כו  -שינוי דמוגרפי  -שבט מנשה גדל מאד למן המפקד הראשון ,בשנה השניה לצאתם למצרים,
שם הוא מנה 32,200 :יוצאי צבא ,למניינם במפקד השני בספר ,שהתקיים בשנת הארבעים (בפרק
כו) ,בו הוא מנה 52,700 :יוצאי צבא .אמנם מספרם של בני אפ\שרים קטן אבל בס"ה גדלו שבטי
יוסף מ  72,700ל .85,200
בפרק לב  -חלקו של שבט מנשה בעבר הירדן המזרחי .כפי שנראה בהמשך בני מנשה לא בקשו נחלה
בעבר הירדן ובכל זאת משה נותן גם להם נחלה והם מזדרזים לירשה:
במדבר פרק לב
ַשה בֶּ ן יוֹ סֵ ף אֶּ ת ַמ ְמלֶּ כֶּ ת ִּסיחֹן ֶּמלֶּ ְך הָ ֱאמ ִֹּרי
שבֶּ ט ְמנ ֶּ
ֹשה ִּל ְבנֵי גָד וְ ִּל ְבנֵי ְראובֵ ן וְ לַ ח ֲִּצי ֵ
לג ַוי ִֵּתן לָ הֶּ ם מ ֶּ
ַשה
וְ אֶּ ת ַמ ְמלֶּ כֶּ ת עוֹ ג ֶּמלֶּ ְך הַ ָב ָשן הָ אָ ֶּרץ ְל ָע ֶּריהָ ִּבגְ בֻ לֹת ָע ֵרי הָ אָ ֶּרץ ָס ִּביב ...:לט וַי ְֵלכו ְב ֵני ָמ ִּכיר ֶּבן ְמנ ֶּ
ֵשב ָבה :מא
ַשה ַוי ֶּ
ֹשה אֶּ ת הַ ִּג ְל ָעד ְל ָמ ִּכיר ֶּבן ְמנ ֶּ
שר ָבה :מ ַוי ִֵּתן מ ֶּ
ִּג ְל ָע ָדה וַי ְִּל ְכ ֻדהָ ַויוֹ ֶּרש אֶּ ת הָ ֱאמ ִֹּרי אֲ ֶּ
ַשה הָ לַ ְך ַוי ְִּלכֹד אֶּ ת חַ ו ֵֹתיהֶּ ם ַוי ְִּק ָרא אֶּ ְתהֶּ ן חַ וֹת י ִָּאיר :מב וְ נֹבַ ח הָ לַ ְך ַוי ְִּלכֹד אֶּ ת ְקנָת וְ אֶּ ת
וְ י ִָּאיר ֶּבן ְמנ ֶּ
ְבנ ֶֹּתיהָ ַוי ְִּק ָרא לָ ה נֹבַ ח ִּב ְשמוֹ :

 .3בפרק לו -הסיפור החותם את הספר עוסק שוב בבנות צלפחד ובראשי שבט מנשה.
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בין מות אהרון בפרק כ למות משה
בין ההכרזה על מות אהרן להכרזה על מות משה:
ההכרזה על המיתה
הציווי והמקום

אהרן  -במדבר כ
כג וַי ֹאמֶׁ ר ה' ֶׁאל מֹשֶׁ ה וְ ֶׁאל ַאהֲ רֹן
בְ הֹר הָ הָ ר עַ ל גְ בּול ֶׁא ֶׁרץ אֱ דֹום
לֵאמֹר:

יב וַי ֹאמֶׁ ר ה' ֶׁאל מֹשֶׁ ה ֲעלֵה ֶׁאל הַ ר
הָ עֲבָ ִרים הַ זֶׁה
ְּור ֵאה ֶׁאת הָ ָא ֶׁרץ אֲ שֶׁ ר
נ ַָת ִתי לִבְ נֵי י ְִש ָר ֵאל:
יתה א ָֹתה
יג וְ ָר ִא ָ

מראה הארץ

הגזירה והסיבה

משה  -במדבר כז

כד י ֵָאסֵ ף ַאהֲ רֹן ֶׁאל עַ מָ יו כִ י ל ֹא יָב ֹא
ֶׁאל
הָ ָא ֶׁרץ אֲ שֶׁ ר נ ַָת ִתי לִבְ נֵי י ְִש ָר ֵאל עַ ל
אֲ שֶׁ ר
יתם ֶׁאת פִ י לְמֵ י ְמ ִריבָ ה
ְמ ִר ֶׁ

וְ נֶׁאֱ סַ פְ ָת ֶׁאל עַ מֶׁ יָך גַם ָא ָתה
כַאֲ שֶׁ ר נֶׁאֱ סַ ף ַאהֲ רֹן ָא ִחיָך:
יתם פִ י בְ ִמ ְדבַ ר
יד כַאֲ שֶׁ ר ְמ ִר ֶׁ
צִ ן בִ ְמ ִריבַ ת הָ עֵ דָ ה
לְהַ ְק ִּדישֵ נִי בַ מַ יִם לְעֵ ינֵיהֶׁ ם
הֵ ם מֵ י ְמ ִריבַ ת ָקדֵ ש ִמ ְדבַ ר
צִ ן:

בין תיאור מות אהרן לתיאור מות משה:
תיאור המעשה

אהרן-במדבר כ

תיאור המעשה
וביצוע

כה-כחַ :קח ֶׁאת ַאהֲ רֹן וְ ֶׁאת ֶׁאלְעָ זָר
בְ נֹו וְ הַ עַ ל א ָֹתם הֹר הָ הָ ר :וְ הַ פְ שֵ ט
ֶׁאת ַאהֲ רֹן ֶׁאת בְ גָדָ יו וְ ִהלְבַ ְש ָתם ֶׁאת
ֶׁאלְעָ זָר בְ נֹו וְ ַאהֲ רֹן י ֵָאסֵ ף ּומֵ ת שָ ם:
כז ַויַעַ ש מֹשֶׁ ה כַאֲ שֶׁ ר צִ ּוָה ה' ַו ַיעֲלּו
ֶׁאל הֹר הָ הָ ר לְעֵ ינֵי כָל הָ עֵ דָ הַ :ויַפְ שֵ ט
מֹשֶׁ ה ֶׁאת ַאהֲ רֹן ֶׁאת בְ גָדָ יו ַו ַילְבֵ ש
א ָֹתם ֶׁאת ֶׁאלְעָ זָר בְ נֹו ַויָמָ ת ַאהֲ רֹן
שָ ם בְ ר ֹאש הָ הָ ר ַוי ֵֶׁרד מֹשֶׁ ה וְ ֶׁאלְעָ זָר
ִמן הָ הָ ר:

אבלות

משה-דברים לג
ה ַויָמָ ת שָ ם מֹשֶׁ ה עֶׁ בֶׁ ד ה'
מֹואב עַ ל פִ י ה':
בְ ֶׁא ֶׁרץ ָ
מֹואב
ו ַוי ְִקבֹר אֹתֹו בַ ַג ְי בְ ֶׁא ֶׁרץ ָ
מּול בֵ ית פְ עֹור וְ ל ֹא יָדַ ע ִאיש
ֶׁאת ְקב ָֻרתֹו עַ ד הַ יֹום הַ זֶׁה:

כט ַוי ְִראּו כָל הָ עֵ דָ ה כִ י ָגוַע ַאהֲ רֹן ח ַויִבְ כּו בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ֶׁאת מֹשֶׁ ה
ֹלשים יֹום
מֹואב ְש ִ
בְ עַ ְרבֹת ָ
ַויִבְ כּו ֶׁאת
ַוי ְִתמּו יְמֵ י בְ כִ י ֵאבֶׁ ל מֹשֶׁ ה:
ֹלשים יֹום כֹל בֵ ית י ְִש ָר ֵאל
ַאהֲ רֹן ְש ִ

מינוי מחליף למנהיג
 .1שמואל מתמנה למחליפו של עלי הכהן ולא את בניו של עלי:
שמואל א פרק ג
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אֲשר ָכל ש ְֹמעוֹ ְת ִּצ ֶּלינָה ְש ֵתי אָ זְ נָיו :יב ַביוֹ ם
ִּש ָראֵ ל ֶּ
ֹשה ָדבָ ר ְבי ְ
ֹאמר ה' אֶּ ל ְשמואֵ ל ִּהנֵה אָ נ ִֹּכי ע ֶּ
יא ַוי ֶּ
שר ִּד ַב ְר ִּתי אֶּ ל ֵביתוֹ הָ חֵ ל וְ כַ ֵלה :יג וְ ִּהג ְַד ִּתי לוֹ ִּכי שֹפֵ ט אֲ נִּ י אֶּ ת ֵביתוֹ
הַ הוא אָ ִּקים אֶּ ל ֵע ִּלי אֵ ת ָכל אֲ ֶּ
שר י ַָדע ִּכי ְמ ַק ְל ִּלים לָ הֶּ ם ָבנָיו וְ לֹא ִּכהָ ה ָבם ...יט ַויִּגְ ַדל ְשמואֵ ל וַה' הָ יָה ִּעמוֹ וְ לֹא
ַע ד עוֹ לָ ם ַבעֲ וֹ ן אֲ ֶּ
ִּה ִּפיל ִּמ ָכל ְדבָ ָריו אָ ְרצָ ה:

 .2שאול מתמנה למנהיג שמחליף את שמואל השופט ולא בני שמואל
שם ְבנוֹ הַ ְבכוֹ ר
ִּש ָראֵ ל :ב ַוי ְִּהי ֶּ
ָשם אֶּ ת ָבנָיו ש ְֹפ ִּטים ְלי ְ
אֲשר ז ֵָקן ְשמואֵ ל ַוי ֶּ
שמואל א פרק ח :א ַוי ְִּהי ַכ ֶּ
שם ִּמ ְשנֵהו אֲ ִּביָה ש ְֹפ ִּטים ִּב ְבאֵ ר ָשבַ ע :ג וְ לֹא הָ ְלכו בָ נָיו בדרכו ִּב ְד ָרכָ יו ַויִּטו אַ ח ֲֵרי הַ ָבצַ ע ַוי ְִּקחו
יוֹ אֵ ל וְ ֵ
שחַ ד ַויַטו ִּמ ְש ָפט :פ
ֹ
ֹאמרו אֵ לָ יו ִּהנֵה אַ ָתה ז ַָקנְ ָת ובָ נ ָ
ֶּיך לֹא הָ ְלכו
ִּש ָראֵ ל ַו ָיבֹאו אֶּ ל ְשמואֵ ל הָ ָר ָמ ָתה :ה ַוי ְ
ד ַוי ְִּת ַק ְבצו כֹל זִּ ְקנֵי י ְ
ִּב ְד ָרכֶּ ָ
ימה ָלנו ֶּמלֶּ ְך ְל ָש ְפטֵ נו ְככָ ל הַ גוֹ יִּם:
יך ַע ָתה ִּש ָ
שמואל א פרק ט :טז ָכ ֵעת ָמחָ ר אֶּ ְשלַ ח אֵ לֶּ ָ
יע
ִּש ָראֵ ל וְ הוֹ ִּש ַ
יך ִּאיש ֵמאֶּ ֶּרץ ִּבנְ י ִָּמן ו ְמ ַש ְחתוֹ ְלנָגִּ יד ַעל ַע ִּמי י ְ
יתי אֶּ ת ַע ִּמי ִּכי ָבאָ ה צַ עֲ ָקתוֹ אֵ לָ י :יז ו ְשמואֵ ל ָראָ ה אֶּ ת ָשאול וַה' ָענָהו
אֶּ ת ַע ִּמי ִּמיַד ְפ ִּל ְש ִּתים ִּכי ָר ִּא ִּ
שר אָ ַמ ְר ִּתי אֵ לֶּ ָ
יך זֶּה י ְַעצֹר ְב ַע ִּמי:
ִּהנֵה הָ ִּאיש אֲ ֶּ

 .3אלישע מתמנה למחליפו של אליהו הנביא
ישע ֶּבן ָשפָ ט ֵמאָ בֵ ל ְמחוֹ לָ ה ִּת ְמ ַשח ְלנ ִָּביא ַת ְח ֶּת ָ
יך ...:ט ַויֵלֶּ ְך ִּמ ָשם
מלכים א פרק יט :טז  ...וְ אֶּ ת ֱא ִּל ָ
ישע ֶּבן ָשפָ ט וְ הוא ח ֵֹרש ְשנֵים ָע ָשר ְצ ָמ ִּדים ְלפָ נָיו וְ הוא ִּב ְשנֵים הֶּ ָע ָשר ַויַעֲ בֹר אֵ ִּליָהו אֵ לָ יו
ַוי ְִּמצָ א אֶּ ת א ֱִּל ָ
אמר אֶּ ְש ָקה נָא ְלאָ ִּבי ו ְל ִּא ִּמי וְ אֵ ְלכָ ה אַ ח ֲֶּר ָ
יך
ַוי ְַשלֵ ְך אַ ַד ְרתוֹ אֵ לָ יו :כ ַויַעֲ זֹב אֶּ ת הַ ָב ָקר ַוי ָָרץ אַ ח ֲֵרי אֵ ִּליָהו וַיֹ ֶּ
ָשב ֵמאַ ח ֲָריו וַי ִַּקח אֶּ ת צֶּ ֶּמד הַ ָב ָקר ַויִּזְ ָבחֵ הו ו ִּב ְכ ִּלי הַ ָב ָקר
יתי לָ ְך :כא ַוי ָ
ֹאמר לוֹ לֵ ְך שוב ִּכי ֶּמה ָע ִּש ִּ
ַוי ֶּ
ְש ְר ֵתהו:
ִּב ְשלָ ם הַ ָב ָשר וַי ִֵּתן לָ ָעם ַויֹאכֵ לו ַוי ָָקם וַיֵלֶּ ְך אַ ח ֲֵרי אֵ ִּליָהו ַוי ָ
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הקשר אישי [רשות]
בפרקנו נתבשר מחדש משה רבנו על כך שמותו קרב והוא לא יוכל להיכנס לארץ,
ולמרות הבשורה הקשה הוא דואג במסירות לעם ישראל ,שיתמנה במקומו מנהיג אחר.
המצב המתואר בפרק מעלה מספר שאלות קיומיות:
•

איך דואגים לכלל כאשר כואב לי באופן אישי?

•

איך מאפשרים למישהו אחר להיכנס לתפקיד בו אני רוצה להמשיך?

•

איך מפנים מקום?

•

איך נותנים בעין יפה?

•

האם נוכל גם אנחנו ללכת בדרכו של משה?

במדבר

