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 שמות פרק יג פסוק יט[ 1]

ים  ְפֹקד ֱאֹלהִּ ְשָרֵאל ֵלאֹמר ָפֹקד יִּ ת ְבֵני יִּ יַע אֶׁ ְשבִּ י ַהְשֵבַע הִּ ּמֹו כִּ ת ַעְצמֹות יֹוֵסף עִּ ה אֶׁ ַקח ֹמשֶׁ ת ַעְצֹמַת ַויִּ ם אֶׁ יתֶׁ ם ְוַהֲעלִּ ְתכֶׁ ה אֶׁ זֶׁ י מִּ
ם: ְתכֶׁ  אִּ

 
 במדבר פרק יד פסוק ד[ 2]

ְתָנה רֹאש ְוָנשּוָבה  יו נִּ ל ָאחִּ יש אֶׁ  ַויֹאְמרּו אִּ
ְצָרְיָמה:  מִּ

 רש"י 
כתרגומו נמני רישא, נשים עלינו מלך, ורבותינו פירשו  - נתנה ראש

 לשון עבודה זרה:
 
 במדבר פרק כו[ 3]

ה ְוַאֲהֹרן  ְפקּוֵדי ֹמשֶׁ יש מִּ ה לֹא ָהָיה אִּ )סד( ּוְבֵאלֶׁ
ְשָרֵא  ת ְבֵני יִּ ר ָפְקדּו אֶׁ יָני:ַהֹכֵהן ֲאשֶׁ ְדַבר סִּ   ל ְבמִּ

ְדָבר ְולֹא  ם מֹות ָיֻמתּו ַבּמִּ י ָאַמר ְיקָֹוק ָלהֶׁ )סה( כִּ
ן יְ  ם ָכֵלב בֶׁ י אִּ יש כִּ ם אִּ ן נּון: נֹוַתר ֵמהֶׁ יהֹוֻשַע בִּ ה וִּ  ֻפנֶׁ

 

 רש"י 
אבל על הנשים לא נגזרה גזרת  - ובאלה לא היה איש וגו')סד( 

בבות את הארץ. האנשים אומרים )במדבר המרגלים, לפי שהן היו מח
יד ד( נתנה ראש ונשובה מצרימה, והנשים אומרות )במדבר כז, ד( תנה 

 לנו אחוזה. לכך נסמכה פרשת בנות צלפחד לכאן:

 
 במדבר פרק כז[ 4]

יר  ן ָמכִּ ְלָעד בֶׁ ן גִּ ר בֶׁ ן ֵחפֶׁ ְקַרְבָנה ְבנֹות ְצָלְפָחד בֶׁ )א( ַותִּ
ה ְשמֹות  ן יֹוֵסף ְוֵאלֶׁ ה בֶׁ ְשְפֹחת ְמַנשֶׁ ה ְלמִּ ן ְמַנשֶׁ בֶׁ

ְרָצה: ְלָכה ְותִּ   ְבֹנָתיו ַמְחָלה ֹנָעה ְוָחְגָלה ּומִּ
ְפֵני ְפֵני  )ב( ַוַתֲעֹמְדָנה לִּ ְלָעָזר ַהֹכֵהן ְולִּ ְפֵני אֶׁ ה ְולִּ ֹמשֶׁ

ל מֹוֵעד ֵלאֹמר: ַתח ֹאהֶׁ ם ְוָכל ָהֵעָדה פֶׁ יאִּ   ַהְנשִּ
ְדָבר ְוהּוא לֹא ָהָיה ְבתֹוְך ָהֵעָדה  ינּו ֵמת ַבּמִּ )ג( ָאבִּ

ים  ְטאֹו ֵמת ּוָבנִּ י ְבחֶׁ ים ַעל ְיקָֹוק ַבֲעַדת ֹקַרח כִּ ַהנֹוָעדִּ
ְשַפְחתֹו )ד( ָלּמָ  לֹא ָהיּו לֹו: תֹוְך מִּ ינּו מִּ ָגַרע ֵשם ָאבִּ ה יִּ

ינּו: י ֵאין לֹו ֵבן ְתָנה ָלנּו ֲאֻחָזה ְבתֹוְך ֲאֵחי ָאבִּ   כִּ
ְפֵני ְיקָֹוק:  ְשָפָטן לִּ ת מִּ ה אֶׁ ר )ה( ַוַיְקֵרב ֹמשֶׁ )ו( ַויֹאמֶׁ

ה ֵלאֹמר: ל ֹמשֶׁ )ז( ֵכן ְבנֹות ְצָלְפָחד ֹדְבֹרת  ְיקָֹוק אֶׁ
ם ָנתֹ  יהֶׁ ם ֲאֻחַזת ַנֲחָלה ְבתֹוְך ֲאֵחי ֲאבִּ ֵתן ָלהֶׁ ן תִּ

ן: ן ָלהֶׁ יהֶׁ ת ַנֲחַלת ֲאבִּ ְשָרֵאל  ְוַהֲעַבְרָת אֶׁ ל ְבֵני יִּ )ח( ְואֶׁ
ת  ם אֶׁ י ָימּות ּוֵבן ֵאין לֹו ְוַהֲעַבְרתֶׁ יש כִּ ְתַדֵבר ֵלאֹמר אִּ

תֹו: ת  ַנֲחָלתֹו ְלבִּ ם אֶׁ ם ֵאין לֹו ַבת ּוְנַתתֶׁ ַנֲחָלתֹו )ט( ְואִּ
ָחיו: ת ַנֲחָלתֹו  ְלאֶׁ ם אֶׁ ים ּוְנַתתֶׁ ם ֵאין לֹו ַאחִּ )י( ְואִּ

יו: ת  ַלֲאֵחי ָאבִּ ם אֶׁ יו ּוְנַתתֶׁ ים ְלָאבִּ ם ֵאין ַאחִּ )יא( ְואִּ
ְשַפְחתֹו ְוָיַרש ֹאָתּה  ּמִּ ְשֵארֹו ַהָקֹרב ֵאָליו מִּ ַנֲחָלתֹו לִּ

ְשָפט כַ  ְשָרֵאל ְלֻחַקת מִּ ְבֵני יִּ ָּוה ְיקָֹוק ֲאשֶׁ ְוָהְיָתה לִּ ר צִּ
ה:  ת ֹמשֶׁ ל ַהר אֶׁ ה ֲעֵלה אֶׁ ל ֹמשֶׁ ר ְיקָֹוק אֶׁ )יב( ַויֹאמֶׁ

ְבֵני  י לִּ ר ָנַתתִּ ץ ֲאשֶׁ ת ָהָארֶׁ ה ּוְרֵאה אֶׁ ים ַהזֶׁ ָהֲעָברִּ
ְשָרֵאל:  יִּ

 רש"י 
למה נאמר, והלא כבר נאמר בן מנשה,  - למשפחת מנשה בן יוסף)א( 

את הארץ, שנאמר )בראשית נ כה( והעליתם אלא לומר לך יוסף חבב 
את עצמותי וגו', ובנותיו חבבו את הארץ, שנאמר )במדבר כז, ד( תנה 

לנו אחוזה. וללמדך שהיו כולם צדיקים, שכל מי שמעשיו ומעשה 
אבותיו סתומים ופרט לך הכתוב באחד מהם ליחסו לשבח, הרי זה 

ה כה( בא ישמעאל בן צדיק בן צדיק. ואם יחסו לגנאי כגון )מלכים ב' כ
מחלה נעה  נתניה בן אלישמע, בידוע שכל הנזכרים עמו רשעים היו:

ולהלן הוא אומר )במדבר לו יא( ותהיינה מחלה תרצה, מגיד  - וגו'
לפני משה ולפני )ב(  שכולן שקולות זו כזו, לפיכך שנה את סדרן:

מגיד שלא עמדו לפניהם אלא בשנת הארבעים, אחר שמת  - אלעזר
ואחר כך לפני אלעזר, אפשר אם משה לא ידע  - לפני משה :אהרן

אלעזר יודע, אלא סרס המקרא ודרשהו, דברי רבי יאשיה. אבא חנן 
 משום רבי אלעזר אומר בבית המדרש היו יושבים, ועמדו לפני כולם:

לפי שהיו באות לומר בחטאו מת, נזקקו לומר  - והוא לא היה וגו')ג( 
דת קרח שהצו על הקדוש ברוך הוא, אלא לא בחטא מתלוננים ולא בע

בחטאו לבדו מת, ולא החטיא את אחרים עמו. ר' עקיבא אומר מקושש 
למה יגרע שם )ד(  אומר מן המעפילים היה:עצים היה. ור' שמעון 

אנו במקום בן עומדות, ואם אין הנקבות חשובות זרע, תתיבם  - אבינו
לא היו תובעות כלום. הא אם היה לו בן  - כי אין לו בן אמנו ליבם:

נתעלמה הלכה  - ויקרב משה את משפטן)ה(  מגיד שחכמניות היו:
ממנו וכאן נפרע על שנטל עטרה לומר )דברים א, יז( והדבר אשר יקשה 

מכם תקריבון אלי. דבר אחר ראויה היתה פרשה זו להכתב על ידי 
  כן בנות צלפחד דברת)ז(  משה, אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן:

 - כן בנות צלפחד דברת כתרגומו יאות, כך כתובה פרשה זו לפני במרום, מגיד שראתה עינן מה שלא ראתה עינו של משה: -
שני חלקים, חלק אביהן, שהיה מיוצאי מצרים, וחלקו עם אחיו  - נתן תתן יפה תבעו. אשרי אדם שהקב"ה מודה לדבריו:

ון עברה הוא במי שאינו מניח בן ליורשו. דבר אחר על שם שהבת מעברת נחלה משבט לשבט לש - והעברת בנכסי חפר:
]שבנה ובעלה יורשין אותה. שלא תסוב נחלה לא נצטוה אלא לאותו הדור בלבד[ וכן והעברתם את נחלתו לבתו, בכולן הוא 

  שפחה קרויה אלא משפחת האב:ואין מ - לשארו הקרב אליו ממשפחתו)יא(  אומר ונתתם, ובבת הוא אומר והעברתם:
למה נסמכה לכאן, כיון שאמר הקדוש ברוך הוא נתן תתן להם, אמר אותי צוה המקום להנחיל,  - עלה אל הר העברים)יב( 

שמא הותרה הגזירה ואכנס לארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא גזרתי במקומה עומדת. דבר אחר כיון שנכנס משה לנחלת בני 
ר כמדומה שהותר לי נדרי, משל למלך שגזר על בנו שלא יכנס לפתח פלטין שלו נכנס לשער והוא גד ובני ראובן שמח ואמ

 אחריו, לחצר והוא אחריו, לטרקלין והוא אחריו, כיון שבא ליכנס לקיטון, א"ל בני מכאן ואילך אתה אסור ליכנס:
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