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                                עבנות צלפחד וסמיכת יהוש -פרק כז פרשת פנחס

ְקַרְבָנה א ן ַותִּ ר -ְבנֹות ְצָלְפָחד בֶּ ןֵחפֶּ ן-בֶּ ְלָעד בֶּ ן-גִּ יר בֶּ ן-ָמכִּ ה בֶּ ְשְפֹחת ְמַנשֶּ ה ְלמִּ ְוֵאלֶּה  ;יֹוֵסף-ְמַנשֶּ

ְרָצה.-ְשמֹות ְבֹנָתיו ְלָכה ְותִּ הַוַתֲעֹמְדָנה  ב ַמְחָלה ֹנָעה ְוָחְגָלה ּומִּ ְפֵני ֹמשֶּ ְלָעָזר ַהֹכֵהן  לִּ ְפֵני אֶּ ְפֵני ְולִּ ְולִּ

ם יאִּ ל-ָהֵעָדה-ְוָכל ַהְנשִּ ַתח ֹאהֶּ ְדָבר ְוהּוא ֹלא ג .ֵלאֹמרמֹוֵעד -פֶּ ינּו, ֵמת ַבמִּ  ָהֵעָדהָהָיה ְבתֹוְך -ָאבִּ

ים י  ֹקַרח:-ַבֲעַדת 'ה-ַעל ַהנֹוָעדִּ ים ֹלא-כִּ ְטאֹו ֵמת ּוָבנִּ ָגַרעָלָמה  ד ָהיּו לֹו.-ְבחֶּ ינּו-ֵשם יִּ תֹוְך  ָאבִּ מִּ

י ֵאין לֹו ֵבן; ְתָנה ְשַפְחתֹו כִּ ינּו. -מִּ ת הָלנּו ֲאֻחָזה ְבתֹוְך ֲאֵחי ָאבִּ ה אֶּ ְשָפטָ -ַוַיְקֵרב ֹמשֶּ ְפֵני  ןמִּ                           .......'הלִּ

ר הו  ל 'ַוֹיאמֶּ ה ֵלאֹמר.-אֶּ ֵתן-ֹדְבֹרתְבנֹות ְצָלְפָחד  ֵכן ז  ֹמשֶּ ם ֲאֻחַזת ַנֲחָלה ְבתֹוְך ֲאֵחי  ָנֹתן תִּ ָלהֶּ

ת ם; ְוַהֲעַבְרָת אֶּ יהֶּ ן.-ֲאבִּ ן ָלהֶּ יהֶּ ל ח ַנֲחַלת ֲאבִּ ְשָרֵאל-ְואֶּ י ֵלאֹמר:ְתַדֵבר  ְבֵני יִּ יש כִּ ָימּות ּוֵבן ֵאין -אִּ

ת-לוֹ  ם אֶּ תֹו.-ְוַהֲעַבְרתֶּ ם ט ַנֲחָלתֹו ְלבִּ ת-ֵאין לֹו ַבת-ְואִּ ם אֶּ ָחיו.-ּוְנַתתֶּ ם י ַנֲחָלתֹו ְלאֶּ ים-ְואִּ -ֵאין לֹו ַאחִּ

ת ם אֶּ יו.-ּוְנַתתֶּ ם יא ַנֲחָלתֹו ַלֲאֵחי ָאבִּ יו-ְואִּ ים ְלָאבִּ ת-ֵאין ַאחִּ ם אֶּ ְשֵארֹו ַהָקֹרב ֵאָליו  ַנֲחָלתוֹ -ּוְנַתתֶּ לִּ

ָּוה ה ר צִּ ְשָפט ַכֲאשֶּ ְשָרֵאל ְלֻחַקת מִּ ְבֵני יִּ ְשַפְחתֹו ְוָיַרש ֹאָתּה; ְוָהְיָתה לִּ מִּ ת 'מִּ ה.-אֶּ            ֹמשֶּ

ר ה יב ל 'ַוֹיאמֶּ ה, -אֶּ לֹמשֶּ ה-ֲעֵלה אֶּ ים ַהזֶּ ת; ַהר ָהֲעָברִּ ץ-ּוְרֵאה, אֶּ י, , ָהָארֶּ ר ָנַתתִּ ְשָרֵאלֲאשֶּ ְבֵני יִּ      .לִּ

יָתה ֹאָתּה,  יג לְוָראִּ יָך-ְונֱֶּאַסְפָת אֶּ יָךָאָתה, -ַגם ַעמֶּ ר נֱֶּאַסף, ַאֲהֹרן ָאחִּ י  יד .ַכֲאשֶּ ם פִּ יתֶּ ר ְמרִּ ַכֲאשֶּ

ְדַבר יַבת-ְבמִּ ְמרִּ ן, בִּ ם, ָהֵעָדה צִּ ם, ְלֵעיֵניהֶּ י ַבַמיִּ יֵשנִּ יַבת ָקֵדש, -ֵהם ֵמי  :ְלַהְקדִּ ְדַברְמרִּ ן-מִּ  .צִּ

ל טו ה, אֶּ ְפֹקד ה טז .ֵלאֹמר 'ה-ַוְיַדֵבר ֹמשֶּ יש, ַעל-ֹלֵהי ָהרּוֹחת ְלָכל-, אֱ 'יִּ ר יז  .ָהֵעָדה-ָבָשר, אִּ ֵיֵצא -ֲאשֶּ

ם ְפֵניהֶּ ר ָיֹבא לִּ ם, ַוֲאשֶּ ְפֵניהֶּ ְהיֶּה, לִּ יֵאם; ְוֹלא תִּ ר ְיבִּ יֵאם, ַוֲאשֶּ ר יֹוצִּ ר 'ה ֲעַדת, ַוֲאשֶּ -ֵאין, ַכֹצאן, ֲאשֶּ

ה. ם ֹרעֶּ ר ה יח  ָלהֶּ ל 'ַוֹיאמֶּ ה, ַקח-אֶּ ת-ֹמשֶּ ן-ְלָך אֶּ ר-נּון-ְיהֹוֻשַע בִּ יש, ֲאשֶּ ת-אִּ -רּוַח בֹו; ְוָסַמְכָת אֶּ

ְפֵני, ָכל יט  ָיְדָך, ָעָליו. ְלָעָזר ַהֹכֵהן, ְולִּ ְפֵני אֶּ ם.ָהֵעָדה-ְוַהֲעַמְדָת ֹאתֹו, לִּ יָתה ֹאתֹו, ְלֵעיֵניהֶּ ּוִּ  כ  ; ְוצִּ

ְשְמעּו, ָכל-ְוָנַתָתה ֵמהֹוְדָך, ָעָליו ְשָרֵאל. ֲעַדת-ְלַמַען יִּ ְלָעָזר ַהֹכֵהן ַיֲעֹמד, ְוָשַאל לֹו  כא  ְבֵני יִּ ְפֵני אֶּ ְולִּ

ְפֵני ה ים לִּ ְשַפט ָהאּורִּ יו ֵיְצאּו ְוַעל-ַעל  :'ְבמִּ יו ָיֹבאּו, הּוא ְוָכל-פִּ תוֹ -ְבֵני-פִּ ְשָרֵאל אִּ  כב  .ָדהָהעֵ -ְוָכל-יִּ

ָּוה ה ר צִּ ה, ַכֲאשֶּ ת 'ַוַיַעש ֹמשֶּ ַקח אֶּ ְפֵני, ָכל-ֹאתֹו; ַויִּ ְלָעָזר ַהֹכֵהן, ְולִּ ְפֵני אֶּ ֵדהּו לִּ   .ָהֵעָדה-ְיהֹוֻשַע, ַוַיֲעמִּ

ת כג ְסֹמְך אֶּ ר ה-ַויִּ בֶּ ר דִּ ה.-, ְבַיד'ָיָדיו ָעָליו, ַוְיַצֵּוהּו, ַכֲאשֶּ    ֹמשֶּ

                                                המשך פרשת בנות צלפחד -במדבר פרק לו

ְקְרבּו א ְשַפַחת  ַויִּ ן-ְבֵניָראֵשי ָהָאבֹות, ְלמִּ ְלָעד בֶּ ן-גִּ יר בֶּ ה-ָמכִּ ְשְפֹחת, ְבֵני יֹוֵסף;-ְמַנשֶּ מִּ ַוְיַדְברּו  מִּ

ה ְפֵני ֹמשֶּ ים, לִּ אִּ ְפֵני ַהְנשִּ ְשָרֵאל.-ְולִּ ְבֵני יִּ ת ,ַוֹיאְמרּו ב  ָראֵשי ָאבֹות, לִּ ָּוה ה-אֶּ י צִּ ת'ֲאֹדנִּ -, ָלֵתת אֶּ

ץ ְשָראֵ  ָהָארֶּ ְבֵני יִּ י, ֻצָּוה ַבהְבַנֲחָלה ְבגֹוָרל, לִּ ת ֵתת, לָ 'ל; ַואֹדנִּ ְבֹנָתיו.-אֶּ ינּו, לִּ  ג             ַנֲחַלת ְצָלְפָחד ָאחִּ

ְבֵטי ְבֵני ְבֵני שִּ ָחד מִּ ים, -ְוָהיּו ְלאֶּ ְשָרֵאל, ְלָנשִּ ְגְרָעהיִּ ַנֲחַלת  ְונִּ , ְונֹוַסף ַעל ַנֲחַלת ֲאֹבֵתינּוַנֲחָלָתן מִּ

ה ֹגַרל ַנֲחָלֵתנּו,  ַהַמטֶּ ם; ּומִּ יָנה ָלהֶּ ְהיֶּ ר תִּ ָגֵרעַ ֲאשֶּ ם ד  .יִּ ְשָרֵאל, ְונֹוְסָפה -ְואִּ ְבֵני יִּ ְהיֶּה ַהֹיֵבל, לִּ יִּ

הַנֲחָלָתן, ַעל ַנֲחַלת  ַנֲחַלת  ַהַמטֶּ ם; ּומִּ יָנה ָלהֶּ ְהיֶּ ר תִּ ָגַרעֲאֹבֵתינּו,  ַמֵטהֲאשֶּ ה  ה  ַנֲחָלָתן. יִּ ַוְיַצו ֹמשֶּ

ת ְשָרֵאל, ַעלבְ -אֶּ י ה-ֵני יִּ יםיֹוֵסף, -ְבֵני ַמֵטה ֵכן ֵלאֹמר: 'פִּ ר ו  .ֹדְברִּ ה ַהָדָבר ֲאשֶּ ָּוה ה-זֶּ ְבנֹות 'צִּ , לִּ

ים: יָנה ְלָנשִּ ְהיֶּ ם, תִּ ְשַפַחת   ְצָלְפָחד ֵלאֹמר, ַלטֹוב ְבֵעיֵניהֶּ ם ַמֵטהַאְך, ְלמִּ יהֶּ ים.-ֲאבִּ יָנה ְלָנשִּ ְהיֶּ          תִּ

ְשָרֵאל, -ְוֹלא ז ְבֵני יִּ ֹסב ַנֲחָלה לִּ התִּ ַמטֶּ ל מִּ ה-אֶּ יש, ְבַנֲחַלת  :ַמטֶּ י אִּ ְדְבקּו, ְבֵני  ַמֵטהכִּ ֲאֹבָתיו, יִּ

ְשָרֵאל. ת ַנֲחָלה, -ְוָכל ח  יִּ שֶּ ַמטֹותַבת ֹירֶּ ְשָרֵאל מִּ ְשַפַחת -ְבֵני יִּ מִּ ָחד מִּ ָשה: ַמֵטהְלאֶּ ְהיֶּה ְלאִּ יָה, תִּ   ָאבִּ

יש, ַנֲחַלת ֲאֹבָתיו. ְשָרֵאל, אִּ יְרשּו ְבֵני יִּ ֹסב ַנֲחָלה -ְוֹלא ט ְלַמַען, יִּ התִּ ַמטֶּ ה, מִּ י  ַאֵחר: ְלַמטֶּ יש, -כִּ אִּ

ְדְבקּו,  ְשָרֵאל. ַמטֹותְבַנֲחָלתֹו, יִּ ָּוה ה י  ְבֵני יִּ ר צִּ ת'ַכֲאשֶּ ה, ֵכן ָעשּו, ְבנֹות ְצָלְפָחד.-, אֶּ  יא  ֹמשֶּ

ְלָכה ְוֹנָעהַותִּ  ְרָצה, ְוָחְגָלה ּומִּ יָנה ַמְחָלה תִּ ְבֵני  ְבנֹות ְצָלְפָחד:-ְהיֶּ ן, לִּ ים ֹדֵדיהֶּ ְשְפֹחת  יב             .ְלָנשִּ מִּ מִּ

ן-ְבֵני ה בֶּ י, ַנֲחָלָתן, ַעל-ְמַנשֶּ ים; ַוְתהִּ ן.ַמֵטה-יֹוֵסף, ָהיּו ְלָנשִּ יהֶּ ְשַפַחת ֲאבִּ ְצו יג  , מִּ ֹת ֵאלֶּה ַהמִּ

ָּוה ה ר צִּ ים, ֲאשֶּ ְשָפטִּ ה-ְבַיד 'ְוַהמִּ ל-ֹמשֶּ ְשָרֵאל:-אֶּ   ְבַעְרֹבת מֹוָאב, ַעל ַיְרֵדן ְיֵרחֹו.  ְבֵני יִּ

                                          צוו ה' למשה לסיים תפקידו  -דברים פרק לב

ל 'ַוְיַדֵבר ה מח ה ֵלאֹמר.-אֶּ ם ַהיֹום ַהזֶּ צֶּ ה ְבעֶּ ל מט ֹמשֶּ ה-ֲעֵלה אֶּ ים ַהזֶּ ר -ַהר ַהר ָהֲעָברִּ ץְנבֹו ֲאשֶּ רֶּ  ְבאֶּ

ר ַעל תְפֵני ְיֵרחֹו; -מֹוָאב ֲאשֶּ ץ-ּוְרֵאה אֶּ רֶּ ְשָרֵאל ְכַנַען אֶּ ְבֵני יִּ י ֹנֵתן לִּ ר ֲאנִּ ּוֻמת ָבָהר  נ ַלֲאֻחָזה. ֲאשֶּ

ר ַאָתה ֹעלֶּה ָשָמה  ל ְוֵהָאֵסףֲאשֶּ יָך:-אֶּ ר ַעמֶּ יָך-ַכֲאשֶּ ףְבֹהר ָהָהר  ֵמת ַאֲהֹרן ָאחִּ ל ַוֵיָאסֶּ  נא        ַעָמיו.-אֶּ

י ם בִּ ר ְמַעְלתֶּ ְשָרֵאל  ַעל ֲאשֶּ ְדַבר-ְבֵמיְבתֹוְך ְבֵני יִּ יַבת ָקֵדש מִּ ן-ְמרִּ ר ֹלא-צִּ י ְבתֹוְך -ַעל ֲאשֶּ ם אֹותִּ ַדְשתֶּ קִּ

ְשָרֵאל ת נב .ְבֵני יִּ ה אֶּ ְראֶּ ד תִּ גֶּ נֶּ י מִּ ץ-כִּ ל-; ְוָשָמה ֹלא ָתבֹואָהָארֶּ ץ-אֶּ ר ָהָארֶּ ְשָרֵאל-ֲאשֶּ ְבֵני יִּ י ֹנֵתן לִּ   .ֲאנִּ
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 הפרק מבנה א: עמוד 



 

Parashat Pinhas 

God does not always get the final word. In Parashat Pinhas there are three 

examples of how human beings can become involved – making requests and 

ultimately influencing the Divine commandment – so that the law might be 

changed. 

It is not by chance that these three examples appear specifically in this 

parasha, which opens with the story of Pinhas who rejects the passivity of 

the community leaders and acts on his own, creating a precedent. Ultimately 

Pinhas becomes the High Priest after Aharon’s son, Elazar, teaching us that 

that God values and appreciates individual initiative. 

 


