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 במדבר פרק לו 
ַוִ�ְקְרב� ָראֵ�י ָה�ב�ת ְלִמְ�ַ�ַחת ְ�ֵני ִגְלָעד ֶ�� ) א(

ָמִכיר ֶ�� ְמַנֶ&ה ִמִ%ְ�ְ�חֹת ְ�ֵני י�ֵס" ַוְיַדְ�ר� ִלְפֵני 
 :ֵני ַהְ*ִ)ִאי( ָראֵ�י �ב�ת ִלְבֵני ִיְ)ָרֵאלמֶֹ�ה ְוִלְפ

ַו�ֹאְמר� ֶאת ֲאדִֹני ִצָ�ה ְיקָֹוק ָלֵתת ֶאת ָה�ֶר, ) ב(
ְ�ַנֲחָלה ְ�ג�ָרל ִלְבֵני ִיְ)ָרֵאל ַואדִֹני צ/ָ�ה ַביקָֹוק ָלֵתת 

ְוָהי� ְלֶאָחד ) ג( :ֶאת ַנֲחַלת ְצָלְפָחד �ִחינ� ִלְבנָֹתיו
 ִ�ְבֵטי ְבֵני ִיְ)ָרֵאל ְלָנִ�י( ְוִנְגְרָעה ַנֲחָלָת� ִמְ�ֵני

ִמַ*ֲחַלת ֲאבֵֹתינ� ְונ�ַס" ַעל ַנֲחַלת ַה1ֶ%ַה ֲאֶ�ר 
ְוִא( ִיְהֶיה ) ד( :3ְִהֶייָנה ָלֶה( �ִמ2ַֹרל ַנֲחָלֵתנ� ִי2ֵָרַע

ה ַה�ֵֹבל ִלְבֵני ִיְ)ָרֵאל ְונ�ְסָפה ַנֲחָלָת� ַעל ַנֲחַלת ַה1ֶ%ַ
ֲאֶ�ר 3ְִהֶייָנה ָלֶה( �ִמַ*ֲחַלת ַמ1ֵה ֲאבֵֹתינ� ִי2ַָרע 

 ַוְיַצו מֶֹ�ה ֶאת ְ�ֵני ִיְ)ָרֵאל ַעל ִ�י ְיקָֹוק ) ה( :ַנֲחָלָת�

 י"רש
 שהרי בנה יורשה והב� 4 ונוס
 על נחלת המטה) ג(

 4 וא� יהיה היובל) ד( :מתיחס על שבט אביו
 :ד היובל שיפסוקמכא� היה רבי יהודה אומר עתי

 כלומר אי� זו מכירה שחוזרת 4 וא� יהיה היובל
ואפילו א( יהיה , שהירושה אינה חוזרת, ביובל

ונמצא שנוספה , היובל לא תחזור הנחלה לשבטו
וכל בת ) ח( :על נחלת המטה אשר תהיינה לה(

מחלה ) יא( : שלא היה ב� לאביה4 ירשת נחלה
 מזו בשני(  כא� מנא� לפי גדולת� זו4 'תרצה וגו

ובכל המקרא מנא� לפי , ונשאו כסדר תולדות�
 :חכמת� ומגיד ששקולות זו כזו

 

ֶזה ַה8ָָבר ֲאֶ�ר ִצָ�ה ְיקָֹוק ִלְבנ�ת ְצָלְפָחד ֵלאמֹר ַל�1ב ְ�ֵעיֵניֶה( ) ו( :ֵלאמֹר �9ֵ ַמ1ֵה ְבֵני י�ֵס" 8ְֹבִרי(
ְולֹא ִת>ֹב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיְ)ָרֵאל ִמ1ֶ%ַה ֶאל ) ז( :ה ֲאִביֶה( 3ְִהֶייָנה ְלָנִ�י(3ְִהֶייָנה ְלָנִ�י( ;ְ: ְלִמְ�ַ�ַחת ַמ1ֵ

ְוָכל ַ�ת יֶֹרֶ�ת ַנֲחָלה ִמ�1%ַת ְ�ֵני ִיְ)ָרֵאל ְלֶאָחד ) ח( :ַמ1ֶה 9ִי ִאי� ְ�ַנֲחַלת ַמ1ֵה ֲאבָֹתיו ִיְדְ�ק� ְ�ֵני ִיְ)ָרֵאל
ְולֹא ִת>ֹב ַנֲחָלה ) ט( :ה �ִביָה 3ְִהֶיה ְלִאָ&ה ְלַמַע� ִייְר�� ְ�ֵני ִיְ)ָרֵאל ִאי� ַנֲחַלת ֲאבָֹתיוִמִ%ְ�ַ�ַחת ַמ1ֵ

נ�ת 9ֲַאֶ�ר ִצָ�ה ְיקָֹוק ֶאת מֶֹ�ה �9ֵ ָע)� ְ�) י( :ִמ1ֶ%ַה ְלַמ1ֶה ;ֵחר 9ִי ִאי� ְ�ַנֲחָלת� ִיְדְ�ק� ַמ�1ת ְ�ֵני ִיְ)ָרֵאל
ִמִ%ְ�ְ�חֹת ) יב( :ַו3ְִהֶייָנה ַמְחָלה ִתְרָצה ְוָחְגָלה �ִמְל9ָה ְונָֹעה ְ�נ�ת ְצָלְפָחד ִלְבֵני דֵֹדיֶה� ְלָנִ�י() יא( :ְצָלְפָחד

ִ%ְצ�ת ְוַהִ%ְ�ָ�ִטי( ֲאֶ�ר ֵאֶ=ה ַה) יג( :ְ�ֵני ְמַנֶ&ה ֶב� י�ֵס" ָהי� ְלָנִ�י( ַו3ְִהי ַנֲחָלָת� ַעל ַמ1ֵה ִמְ�ַ�ַחת ֲאִביֶה�
 :ִצָ�ה ְיקָֹוק ְ�ַיד מֶֹ�ה ֶאל ְ�ֵני ִיְ)ָרֵאל ְ�ַעְרבֹת מ��ב ַעל ַיְר�8ֵ ְיֵרח�

 

 א "מסכת בבא בתרא דף קכ ע
זו יוכבד שהורתה בדר: ונולדה : חמא בר חנינא' דאמר ר? אפשר בת מאה ושלשי( שנה וקרא לה בת

לידתה במצרי( והורתה שלא ,  אשר ילדה אותה ללוי במצרי()ו"במדבר כ( :דכתיב, בי� החומות
, נתעד� הבשר, מלמד שנולדו בה סימני נערות: אמר רב יהודה בר זבידא? ואמאי קרו לה בת, במצרי(

מלמד : אמר רב יהודה בר זבידא!  ויחזור מיבעי ליה4ויקח . וחזר היופי למקומו, נתפשטו הקמטי�
: ומלאכי שרת אומרי(, ואהר� ומרי( משוררי( לפניה, אפריו�הושיבה ב, שעשה לה מעשה לקוחי� 5 

מסייעא ליה לרבי , להל� מנא� הכתוב דר: גדולת� וכא� דר: חכמת�.  א( הבני( שמחה)ג"תהלי( קי(
, והוא דמפליג בחכמה: ר אשי"א. במסיבה הל: אחר זקנה, בישיבה הל: אחר חכמה: ר אמי"דא, אמי

הויה אחת , ותהיינה: שנאמר, בנות צלפחד שקולות היו:  ישמעאלתנא דבי רבי. והוא דמפליג בזקנה
 )ו"במדבר ל(: שנאמר, בנות צלפחד הותרו להנשא לכל השבטי(: אמר רב יהודה אמר שמואל. לכול�

 10 א: למשפחת מטה אביה( תהיינה )ו"במדבר ל(אלא מה אני מקיי( , לטוב בעיניה( תהיינה לנשי(

 אמור אליה( )ב"ויקרא כ(: מותיב רבה. א ינשאו אלא להגו� לה�של, עצה טובה השיא� הכתוב? לנשי(
? למה נאמר בני(, א( נאמר אבות,  אלו דורות הבאי(4לדורותיכ( ,  לאות� העומדי( על הר סיני4

, ויש בבני( מה שאי� באבות, מפני שיש באבות מה שאי� בבני(? למה נאמר אבות, וא( נאמר בני(
הא , והרבה מצות נצטוו בני( שלא נצטוו אבות, וכל בת יורשת נחלה )ו"במדבר ל(: באבות הוא אומר

; הוצר: לומר בני(,  הוצר: לומר אבות4מפני שיש באבות שאי� בבני( ויש בבני( מה שאי� באבות  15 

לבר מבנות : והוא מפרק לה, הוא מותיב לה! וכל בת יורשת נחלה: באבות הוא אומר, קתני מיהת
אמר ? מאי משמע, בבני( לא, באבות אי�. ומר וכל בת יורשת נחלהבאבות הוא א: אמר מר. צלפחד

אמר ליה רבה זוטי לרב . דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה,  זה הדבר)ו"במדבר ל(: אמר קרא, באר
שאני ! הכי נמי דלא יהא נוהג אלא בדור זה, זה הדבר דשחוטי חו,, )ז"ויקרא י(, אלא מעתה: אשי
 20 .לדורות(, )ז"ויקרא י(: דכתיב, הת(
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  הקדמה לספר במדבר-ן "רמב

 

בספר השלישי התחיל עתה לסדר בספר הזה המצות שנצטוו בעני� ' אחר שביאר תורת הקרבנו
ועתה יגביל את המשכ� בהיותו . אהל מועד וכבר הזהיר על טומאת מקדש וקדשיו לדורות

ומת כאשר אמר ש( כי סקול במדבר כאשר הגביל הר סיני בהיות הכבוד ש( צוה והזר הקרב י
לראות ' יסקל וצוה ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו כאשר הזהיר ש( פ� יהרסו אל ה

וצוה ושמרת( את משמרת הקדש ואת משמרת המזבח כאשר אמר ש( וג( הכהני( ' וגו
והנה צוה אי: תהיה משמרת המשכ� וכליו ואי: ' והע( וגו' והכהני' יתקדשו וגו' הנגשי( אל ה

אי: יתנהגו בו בחנותו ובשאת אותו ' יחנו סביב ויעמוד הע( מרחוק והכהני( הנגשי( אל ה
ומה יעשו במשמרתו והכל מעלה למקדש וכבוד לו כמו שאמרו אינו דומה פלטרי� של מל: שיש 
לו שומרי� לפלטרי� שאי� לו שומרי� והספר הזה כולו במצות שעה שנצטוו בה( בעמד( במדבר 

אשר עשה עמה( להפליא וספר כי החל לתת אויביה( ' ה( לספר כל מעשה הובנסי( הנעשי( ל
לפניה( לחרב וצוה אי: תחלק האר, לה( ואי� בספר הזה מצות נוהגות לדורות זולתי קצת 
מצות ובעניני הקרבנות שהתחיל בה� בספר הכהני( ולא נשל( ביאור� ש( והשלימ� בספר 

 :הזה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 

 
 
 

 


