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 בנות צלפחד

 צבי רימון-יוסף
 

 מויותח, לוט ועוד(, ולעתים ישנן ד)נֹ לשלילה ןחז"ל דורשים אותאך  ,לעתים ישנן דמויות שנראות חיוביות
האומר  ןבנות צלפחד פרט לפרסום טענת אצלחיוב. ל ןורשים אותחז"ל דאך  ן,שהיה מקום לפקפק בצדקת

 ןהן רוצות רכוש כספי. אולם, חז"ל דרשו עליה :דאגה רכושנית אתדרשני, לכאורה לעצם הבקשה, היה נראה שז
למשפחות מנשה בן יוסף, כשם שחיבב יוסף את ארץ ישראל כך יוצאי חלציו חיבבו את " )ספרי, פסקא קלג(:

 ."ארץ ישראל
האם כולנו מחבבים את הארץ? הרי הן  אך ,רצו רכוש? כולנו רוצים בתים בארץ רקהאם חיבבו את הארץ או 

ועוד דרשו חז"ל על בנות צלפחד )ב"ב  יודעות שהן יגורו בקרוב בארץ, וטבעי שירצו לדאוג לעצמן לנחלה.
 ."הן, דרשניות הן, צדקניות הן תנא: בנות צלפחד חכמניות" קיט:(:

ישנם שלושה מקרים מקבילים  :לשם כך נקדים הקדמהן צדקניות. בה שנן כמה סיבות לראותנראה שי
ט(, בנות  ': פסח שני )במדובקשתם נענתהביקשו בקשה, משה לא ידע את הפסק, פנה אל ה',  בהםבתורה ש

ְקְרבּו" :ב"בכל המקרים יש פתיחה של השורש קרלו(. ' כז( ומטה יוסף )במד 'צלפחד )במד ְקַרְבָנה" ",ַויִּ ", ַותִּ
בּו" יב" :ע"יש טענה המכילה את השורש גר שלושתםב ".ַוַיְקרִּ י ַהְקרִּ ְלתִּ ָגַרע ְלבִּ ם ָלָמה" ;"ָלָמה נִּ ָגַרע שֵׁ ינּו-יִּ  ;"ָאבִּ
ְגְרָעה" ינּו ְונִּ ַנֲחַלת ֲאבֹתֵׁ עַ ...ַנֲחָלָתן מִּ ָגרֵׁ נּו יִּ גַֹרל ַנֲחָלתֵׁ  כיצד לפעול והוא". בשלושת המקרים משה איננו יודע ּומִּ

ְפנֵׁי ה'-מֶֹשה ֶאת ַוַיְקרֵׁב"; "ְיַצֶּוה ה'-ַמה ְוֶאְשְמָעהשואל את ה': " ְשָפָטן לִּ י ה'-ַעל...מֶֹשה ַוְיַצו", "מִּ  ".פִּ
יש " –לעשות עליהם מטה יוסף. בפסח שני הקב"ה אומר מה בישנו דבר אחד שנמצא רק בבנות צלפחד ו .א אִּ

י יש כִּ ְהֶיה-אִּ א  -יִּ מטה יוסף, לפני שהקב"ה עונה את התשובה, הוא בואולם אצל בנות צלפחד ". ָלֶנֶפשָטמֵׁ
ןמקדים: " ן"; "ְבנֹות ְצָלְפָחד דְֹברֹת כֵׁ ה ְבנֵׁי כֵׁ ים-ַמטֵׁ ף דְֹברִּ ". נראה שתוספת זו באה כיוון שדווקא במקרים יֹוסֵׁ

"כן  :גם המניעים היו לשם שמיםשאלו היה מקום לחשוב שזהו ויכוח רכושני, ולכן טרחה התורה להדגיש 
  )קלד(.בספרי חז"ל עולה מדברי בנות צלפחד דוברות"! וכך 

רע"; אצל בנות צלפחד גָ בפסח שני הבקשה היא "למה נִּ  :ראינו את הדמיון לפסח שני. אבל ישנו שוני נוסף .ב
 ָלָמה: "ןם אביהיש כאן דרישה להמשיך את ש .טענתן איננו בשביל עצמן רע". יסודגָ הבקשה היא "למה יִּ 

ם ָגַרע שֵׁ ן-יִּ ין לֹו בֵׁ י אֵׁ ְשַפְחתֹו כִּ תֹוְך מִּ ינּו מִּ . המשך המשפחה הוא על ידי הצאצאים שבנחלת אביהם "ָאבִּ
ים" :, וכדרך שנאמר במגילת רותוממשיכים את דרכו. לכן המייבם יורש את הקרקע של אחיו )יבמות כד  ְלָהקִּ

ם ת ַעל-שֵׁ ם-אְולֹ ,ַנֲחָלתֹו-ַהמֵׁ ָכרֵׁת שֵׁ ַשַער ְמקֹומֹו-יִּ ם ֶאָחיו ּומִּ עִּ ת מֵׁ  "(.ַהמֵׁ
הייחוס לנקודה נוספת )הובא ברש"י אצלנו(. הפסוקים מזכירים את )קלג( מסבים את עינינו חז"ל בספרי  .ג

שאנו יודעים עליו שהיה ליוסף סתום, והייחוס בנות צלפחד של בנות צלפחד. מעשה צדיקותן ל עדותליוסף, 
יֶתםאת הארץ )"צדיק וחיבב  ְתֶכם-ֶאת ְוַהֲעלִּ ֶזה אִּ נובעים  ןכג( מראה שגם מעשיה:נ 'בר – "ַעְצמַֹתי מִּ

 מצדיקות.

                                                           
 ראש מרכז הלכה והוראה ויו"ר תעסוקטיף., רבה של אלון שבות דרום, ר"מ בישיבת הר עציוןהרב יוסף צבי רימון , 
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כשאנו מתבוננים בפרשיות  ת צדיקותן הנובע מעצם טענתן!שישנו טעם רביעי המוכיח אנראה  ארץ ישראל: .ד
פרט לחטא המרגלים, שבו  הקודמות וגם באלו הבאות אח"כ, אנו מוצאים גישה אחרת לגמרי לארץ ישראל.

  :יד(-יג:, טז')במדעדת קורח, שדתן ואבירם אומרים כמובן יש מאיסה בארץ חמדה, אנו רואים אצל 
ְדָבר נּו ַבמִּ יתֵׁ ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ַלֲהמִּ יָתנּו מֵׁ י ֶהֱעלִּ יאָֹתנּו  ֶאֶרץ-ַאף לֹא ֶאל...ַהְמַעט כִּ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ֲהבִּ

ֶתן ר לֹא ַנֲעֶלה-ַותִּ ם ְתַנקֵׁ ים ָההֵׁ ינֵׁי ָהֲאָנשִּ  .ָלנּו ַנֲחַלת ָשֶדה ָוָכֶרם ַהעֵׁ
יא אָֹתנּו אֶ  ְוָלָמה" ה(:-ב:יט ד'אומר העם )במבחטא מי מריבה, בשנת הארבעים  גם       ם ְלָהבִּ ְצַריִּ מִּ יֻתנּו מִּ -לֶהֱעלִּ

ָנה ְוֶגֶפן וְ  מֹוןַהָמקֹום ָהָרע ַהֶזה לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתאֵׁ הדגישו בכמה מקומות את מסירותן של בנות חז"ל ". רִּ
 וכך אומרים חז"ל בספרי )קלג(:. שאר האנשים באותו דורכ שלאלארץ ישראל, צלפחד 

תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו, ר' נתן אומר יפה כח נשים מכח אנשים אנשים אומרים נתנה ראש ונשובה 
 לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. ד( ונשים אומרות תנה :יד 'מצרימה )במד

נובעת משקולים  שראלירץ ל שהתביעה לאאולם עדיין יש לשאול מנין להם לחז" )כא, י(.במדרש רבה וכך       
)"כן בנות צפחד  לעילמרית ותאוות ממון? ייתכן שהסיבות שראינו ואולי אין כאן אלא בקשה ח .אידיאליים

שמעצם חיוב. אולם נראה ליאו את חז"ל לפרש גם את טענתן דוברות"; המשך לאביהן; הייחוס ליוסף( הב
 הטענה ניתן לראות את צדיקותן. 

 
  ראובןבני בקשת בני גד ו

פונים בניסוח עדין הם לב(. שם  ')במדמקרה דומה של בקשה הבאה אל משה הוא בקשת בני גד ובני ראובן 
ם ַויֹאְמרּו" מאוד: יֶניָך ֻיַתן אֶ -אִּ ן ְבעֵׁ נּו ֶאת-ָהָאֶרץ ַהזֹאת ַלֲעָבֶדיָך ַלֲאֻחָזה ַאל-תָמָצאנּו חֵׁ רֵׁ ן-ַתֲעבִּ  בנות אבל ".ַהַיְרדֵׁ

  ".ָלנּו ֲאֻחָזה-ְתָנהצלפחד באות בתביעה ישירה בלי כל גינוני כבוד "
ההסבר הפשוט  משה, ואילו בני גד ובני ראובן נענים בנזיפה. מדוע? אצלטענת בנות צלפחד מתקבלת יפה 

אולם מנאומו של משה לבני בארץ. ואילו בנות צלפחד רוצות חלק בחו"ל, גד ובני ראובן רוצים חלק הוא שבני 
מן  ,משה מרגיש שבני גד ובני ראובן חוששים מן הכניסה לארץ :בני ראובן ניכר שישנה בעיה נוספתלגד ו

  ומעדיפים את הוודאי )עבר הירדן( על הספק. ,המלחמה
משה חש שהם אינם רוצים את ארץ שכבר נכבש.  כיווןעבר הירדן המזרחי  בני גד ובני ראובן רוצים את

יאּון ֶאת ָלָמה" :םישראל כי אינם בטוחים שהארץ תינתן לה ֲעבֹר ֶאל-ְתנִּ ל מֵׁ ְשָראֵׁ ב ְבנֵׁי יִּ כֹה ָעשּו ...ָהָאֶרץ-לֵׁ
י  יֶכם ְבָשְלחִּ ְראֹות ֶאת אָֹתםֲאבֹתֵׁ ש ַבְרנֵַׁע לִּ ָקדֵׁ לכן נוזף בהם משה, כי הוא מרגיש שעיקר  ח(.-ז:ב" )לָהָאֶרץ-מִּ

מצד עם בנות צלפחד מתווכחות על הארץ המובטחת! לא על הארץ שכבר נכבשה.  ביסוס כלכלי.מגמתם 
מצד בנות צלפחד זהו ויכוח על דבר מעשי, מציאותי דבר שלא בא לעולם. ישראל נראה הדבר כוויכוח על 

 ומוחשי.
חשב שאולי יצליח דרכו בקניית כרטיס הגרלה. קנה כרטיס שמרוד עם היה חסיד אחד עני פש מספרים

הגרלה והלך אל הרבי לבקש ברכה. הרבי בירך ואמר לו שהכרטיס יזכה. בשמוע החסידים את הסיפור ניגש אליו 
חסיד אחר ואמר לו "אני אשלם לך חצי מסכום הזכייה, ותן לי את הכרטיס". החסיד נתן את הכרטיס. והכרטיס 

בברכה של הם רוב האנשים היו נותנים את הכרטיס תמורת חצי מסכום הזכייה, כי גם אם מאמינים  כה!כמובן ז
 ?! ודאי שכך הוא בכרטיס הגרלה ללא ברכה של הרבי.כמציאותהרבי, האם ניתן לראות את הברכה 

טחה בגדר הב םלוא אמנם הארץ מובטחתשונה מכרטיס הגרלה. מצד עם ישראל במדבר ארץ ישראל איננה 
על כרטיס הגרלה לא מתכווחים ולא יוצאים פייה שהדבר אכן יתרחש. ירחוקה, ובמקרה הטוב בגדר צ

למאבקים! מכאן ידעו חז"ל שהמניע של בנות צלפחד הוא אמונה וביטחון בה'. באווירה הסובבת את עם ישראל 
עצם הוויכוח על הארץ  במדבר מי שיוצא לוויכוח על ארץ ישראל מוכיח שיש בו אמונה בלתי מסויגת בה'.

  מראה את גודל אמונתן!
חכמה את צדקותן ראינו. אך גם ומדוע בפרהסיה? בנות צלפחד חכמניות הן, דרשניות הן, צדקניות הן. 

 ַהְמַעט"שומעות את רחשי העם: ויתה בהן. בנות צלפחד רואות את האווירה הסובבת אותן ביחס לארץ ישראל יה
ֶאֶרץ  יָתנּו מֵׁ י ֶהֱעלִּ ְדָברכִּ נּו ַבמִּ יתֵׁ ְפנֵׁי ה' ְולּו"; "ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ַלֲהמִּ ינּו לִּ ְגַוע ַאחֵׁ ם ...ָגַוְענּו בִּ ְצַריִּ מִּ יֻתנּו מִּ ְוָלָמה ֶהֱעלִּ

יא אָֹתנּו ֶאל ". בנות צלפחד רוצות נחלה כדי להמשיך את שם אביהן, אבל את הבקשה הן ַהָמקֹום ָהָרע ַהֶזה-ְלָהבִּ
הן רוצות לתת תחושה  זה דייל עלסדר היום הציבורי; ראל הן יעלו את ארץ יש זהה. על ידי יעשו דווקא בפרהסי

 עוד רגע נכנסים אליה וצריך להתכונן לכך. וב ,בקרב העם שאכן הכניסה לארץ קרובה
ימות אביהן: " עלמדגישות גם בנות צלפחד  ת-כִּ  ". נראה שעיקר משפט זה בא להראות שהןְבֶחְטאֹו מֵׁ

 על שאבינו מת. יודעות אנו שבגלל חטאו מת: "כי בחטאו מת". אין אנו באות בטענותדין. עליהן את המצדיקות 
בדברי בנות צלפחד ניתן לראות ביטחון בלתי מסויג ואם נכון הדבר, ניתן לחבר את שני הדברים שהצגנו: 

ן: "בחטאו מת", והן בטוחות הן מקבלות את הדין על מיתת אביהאמונה בה': ה' אמת, ודבריו נכונים וצודקים. ו
בנות צלפחד צדקניות ב"תנה לנו אחוזה"! לכן חז"ל ראו  :באמיתות דברי ה', עד שהן יוצאות למאבק על הארץ

 ,דאגה להמשך אביהןעל "הבטחות" לא יוצאים למאבק. המוקד הוא  ןכשוחכמניות. אין זו בקשה רכושנית, 
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בנות צלפחד ראו  כניסה לארץ ומאבק עליה בפרהסיה כדי להפנים את אמונתן בקרב העם.באמונה וביטחון 
 ולימדו זאת קבל עם ועדה.בהבטחת ה' מציאות ברורה 

אך לא תמיד האמונה מושרשת בנו. ננסה ללמוד מבנות צלפחד ולהשריש בנו  ,בהרבה דברים אנו מאמינים
זכותנו על הארץ ובביאת משיח צדקנו. ובע"ה אמונה אמיתית ב ,באמיתות דינו ,את האמונה הבלתי מסויגת בה'

 נדבך נוסף בבניין לקראת הגאולה. זו תהווה
 
 

 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי
 עריכה לשונית: ד"ר יצחק הילמן


