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במדבר כ"ז
" א וַ ִּת ְק ַרבְ נָה בְ נוֹת ְצלָפְ חָ ד ,בֶּ ן-חֵ פֶּ ר בֶּ ן-גִּ לְ עָ ד בֶּ ן-מָ כִּ יר בֶּ ןְ -מנַשֶּ ה ,לְ ִּמ ְשפְ חֹתְ ,מנ ֶַּשה בֶּ ן-יוֹסֵ ף; וְ אֵ לֶּהְ ,שמוֹת בְ נֹתָ יו--מַ ְחלָה נֹעָ ה ,וְ חָ גְ לָה ּו ִּמלְ כָה
יאם ,וְ כָל-הָ עֵ ָדה--פֶּ תַ ח אֹהֶּ ל-מוֹעֵ ד ,לֵאמֹר .ג ָאבִּ ינּו ,מֵ ת בַ ִּמ ְדבָ ר ,וְ הּוא ֹלא-הָ יָה
וְ ִּת ְרצָ ה .ב וַ ַת ֲעמ ְֹדנָה לִּ פְ נֵי מ ֶֹּשה ,וְ לִּ פְ נֵי אֶּ לְ עָ זָ ר הַ כֹהֵ ן ,וְ לִּ פְ נֵי הַ נ ְִּש ִּ
בְ תוְֹך הָ עֵ ָדה הַ נוֹעָ ִּדים עַ ל-יְהוָ ה ,בַ ע ֲַדת-ק ַֹרח :כִּ י-בְ חֶּ ְטא ֹו מֵ תּ ,ובָ נִּים ֹלא-הָ יּו ל ֹו .ד לָמָ ה יִּ ג ַָרע ֵשםָ-אבִּ ינּו ִּמתוְֹך ִּמ ְשפַ ְחתוֹ ,כִּ י אֵ ין ל ֹו בֵ ן; ְתנָה-לָנּו
אֲ חֻ זָ ה ,בְ תוְֹך אֲ חֵ י ָאבִּ ינּו .ה וַ י ְַק ֵרב מ ֶֹּשה אֶּ תִּ -מ ְשפָ טָ ן ,לִּ פְ נֵי יְ הוָה{ .פ}
ו וַ יֹאמֶּ ר יְ הוָ ה ,אֶּ ל-מ ֶֹּשה לֵאמֹר .ז כֵן ,בְ נוֹת ְצלָפְ חָ ד דֹבְ רֹתָ --נתֹן ִּת ֵתן לָהֶּ ם אֲ חֻ זַ ת נַחֲ לָה ,בְ תוְֹך אֲ חֵ י אֲ בִּ יהֶּ ם; וְ הַ עֲבַ ְר ָת אֶּ ת-נַחֲ לַת אֲ בִּ יהֶּ ן,
לָהֶּ ן .ח וְ אֶּ ל-בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ לְ ,ת ַדבֵ ר לֵאמֹרִּ :איש כִּ י-יָמּותּ ,ובֵ ן אֵ ין ל ֹו--וְ הַ עֲבַ ְר ֶּתם אֶּ ת-נַחֲ לָתוֹ ,לְ בִּ ת ֹו .ט וְ ִּאם-אֵ ין לוֹ ,בַ תּ--ונְתַ ֶּתם אֶּ ת-נַחֲ לָתוֹ,
ַאחים ,לְָאבִּ יוּ--ונְתַ ֶּתם אֶּ ת-נַחֲ לָת ֹו לִּ ְשאֵ ר ֹו הַ ָקרֹב ֵאלָיו ִּמ ִּמ ְשפַ ְחתוֹ,
ַאחיםּ--ונְתַ ֶּתם אֶּ ת-נַחֲ לָתוֹ ,לַאֲ חֵ י ָאבִּ יו .יא וְ ִּאם-אֵ ין ִּ
לְ אֶּ חָ יו .י וְ ִּאם-אֵ ין לוִֹּ ,
וְ י ַָרש אֹתָ ּה; וְ הָ יְ תָ ה לִּ בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל ,לְ חֻ ַקת ִּמ ְשפָ ט ,כַאֲ ֶּשר ִּצּוָ ה יְ הוָ ה ,אֶּ ת-מ ֶֹּשה ".
The daughters of Zelophehad, of Manassite family—son of Hepher son of Gilead son of Machir son of Manasseh son of
Joseph—came forward. The names of the daughters were Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah. They stood before
Moses, Eleazar the priest, the chieftains, and the whole assembly, at the entrance of the Tent of Meeting, and they said,
“Our father died in the wilderness. He was not one of the faction, Korah’s faction, which banded together against the
LORD, but died for his own sin; and he has left no sons. Let not our father’s name be lost to his clan just because he had
no son! Give us a holding among our father’s kinsmen!” Moses brought their case before the LORD. And the LORD said to
Moses, “The plea of Zelophehad’s daughters is just: you should give them a hereditary holding among their father’s
kinsmen; transfer their father’s share to them. “Further, speak to the Israelite people as follows: ‘If a man dies without
leaving a son, you shall transfer his property to his daughter. If he has no daughter, you shall assign his property to his
brothers. If he has no brothers, you shall assign his property to his father’s brothers. If his father had no brothers, you
shall assign his property to his nearest relative in his own clan, and he shall inherit it.’ This shall be the law of procedure
”for the Israelites, in accordance with the LORD’s command to Moses.
רש"י במדבר כז ,א
יקים ",
ָארץֶּ ,שנֶּאֱ מַ ר ְתנָה לָנּו אֲ חֻ זָ הּ ,ולְ לַמֶּ ְדָך ֶּשהָ יּו ֻכלָם צַ ִּד ִּ
" ּובְ נוֹתָ יו ִּחבְ בּו אֶּ ת הָ ֶּ
מס' שבת צו ,ב
" ת"ר מקושש זה צלפחד וכן הוא אומר (במדבר טו ,לב) ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש וגו' ולהלן הוא אומר (במדבר כז ,ג) אבינו מת
במדבר מה להלן צלפחד אף כאן צלפחד דברי ר' עקיבא אמר לו ר' יהודה בן בתירא עקיבא בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין אם
כדבריך התורה כיסתו ואתה מגלה אותו ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיק ואלא הא גמר גזירה שוה ג"ש לא גמר אלא מהיכא הוה
(במדבר יד ,מד) מויעפילו הוה "
במדבר י"ד
ָארץ .לז וַ יָמֻ תּו ,הָ אֲ נ ִָּשים,
ָארץ; וַ יָשֻ בּו ,וילונו (וַ יַלִּ ינּו) עָ לָיו אֶּ ת-כָל-הָ עֵ ָדה ,לְ הו ִֹּציא ִּדבָ ה ,עַ ל-הָ ֶּ
" לו וְ הָ אֲ נ ִָּשים ,אֲ ֶּשרָ -שלַח מ ֶֹּשה לָתּור אֶּ ת-הָ ֶּ
ָארץ .לט וַ יְ ַדבֵ ר
ָארץָ ,רעָ ה--בַ מַ גֵפָ ה ,לִּ פְ נֵי יְ הוָה .לח וִּ יהוֹשֻ עַ בִּ ן-נּון ,וְ ָכלֵב בֶּ ן-יְ ֻפנֶּה ,חָ יּו ִּמן-הָ אֲ נ ִָּשים הָ הֵ ם ,הַ הֹלְ כִּ ים לָתּור אֶּ ת-הָ ֶּ
מו ִֹּצאֵ י ִּדבַ ת-הָ ֶּ
מ ֶֹּשה אֶּ ת-הַ ְדבָ ִּרים הָ אֵ לֶּה ,אֶּ לָ -כל-בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל; וַ יִּ ְתאַ בְ לּו הָ עָ םְ ,מאֹד .מ וַ י ְַשכִּ מּו בַ ב ֶֹּקר ,וַ ַיעֲלּו אֶּ ל-רֹאש-הָ הָ ר לֵאמֹרִּ :הנֶּנּו ,וְ עָ לִּ ינּו אֶּ ל-הַ מָ קוֹם
אֲ ֶּשרָ-אמַ ר יְ הוָ ה--כִּ י חָ טָ אנּו .מא וַ יֹאמֶּ ר מ ֶֹּשה ,לָמָ ה זֶּ ה אַ ֶּתם עֹבְ ִּרים אֶּ ת-פִּ י יְ הוָ ה; וְ ִּהואֹ ,לא ִּת ְצלָח .מב ַאלַ -תעֲלּו ,כִּ י אֵ ין יְ הוָה בְ ִּק ְרבְ כֶּם; וְ ֹלא,
ִּתנָגְ פּו ,לִּפְ נֵי ,אֹיְ בֵ יכֶּם .מג כִּ י הָ עֲמָ ל ִֵּקי וְ הַ כְ ַנ ֲענִּי ָשם לִּ פְ נֵיכֶּםּ ,ונְפַ ל ְֶּתם בֶּ חָ ֶּרב :כִּ י-עַ ל-כֵן ַשבְ ֶּתם מֵ ַאחֲ ֵרי יְ הוָ ה ,וְ ֹלא-י ְִּהיֶּה יְ הוָה עִּ מָ כֶּם .מד וַ יַעְ פִּ לּו,
ַלעֲלוֹת אֶּ ל-רֹאש הָ הָ ר; וַ אֲ רוֹן בְ ִּרית-יְ הוָ ה ּומ ֶֹּשהֹ ,לא-מָ שּו ִּמ ֶּק ֶּרב הַ מַ חֲ נֶּה .מה וַ י ֵֶּרד הָ עֲמָ ל ִֵּקי וְ הַ כְ ַנ ֲענִּי ,הַ י ֵֹשב בָ הָ ר הַ הּוא; וַ יַכּום וַ יַכְ תּום ,עַ ד-
הַ חָ ְרמָ ה ".

those who spread such calumnies about the land died of plague, by the will of the LORD. Of those men who had gone to
scout the land, only Joshua son of Nun and Caleb son of Jephunneh survived. When Moses repeated these words to all
the Israelites, the people were overcome by grief. Early next morning they set out toward the crest of the hill country,
saying, “We are prepared to go up to the place that the LORD has spoken of, for we were wrong.” But Moses said, “Why
do you transgress the LORD’s command? This will not succeed. Do not go up, lest you be routed by your enemies, for the
LORD is not in your midst. For the Amalekites and the Canaanites will be there to face you, and you will fall by the sword,
inasmuch as you have turned from following the LORD and the LORD will not be with you.” Yet defiantly they marched
toward the crest of the hill country, though neither the LORD’s Ark of the Covenant nor Moses stirred from the camp.
And the Amalekites and the Canaanites who dwelt in that hill country came down and dealt them a shattering blow at
Hormah.
במדבר ט"ו
,ַאהֲ רֹן- וְ אֶּ ל,מ ֶֹּשה-אֶּ ל-- הַ מ ְֹצ ִּאים אֹת ֹו ְמק ֵֹשש עֵ ִּצים,ֹלג וַ י ְַק ִּריבּו אֹתו. בְ יוֹם הַ ַשבָ ת-- ִּאיש ְמק ֵֹשש עֵ ִּצים, בַ ִּמ ְדבָ ר; וַ יִּ ְמ ְצאּו,י ְִּש ָראֵ ל-" לב וַ יִּ ְהיּו בְ נֵי
- מוֹת יּומַ ת הָ ִּאיש; ָרגוֹם אֹת ֹו בָ אֲ בָ נִּים כָל,מ ֶֹּשה- {ס }לה וַ יֹאמֶּ ר יְ הוָ ה אֶּ ל.ֹיֵעָ ֶּשה לו- מַ ה, כִּ י ֹלא פ ַֹרש: בַ ִּמ ְשמָ ר,ֹלד וַ ַינִּיחּו אֹתו. הָ עֵ ָדה- כָל,וְ אֶּ ל
" .מ ֶֹּשה- אֶּ ת, כַאֲ ֶּשר ִּצּוָ ה יְ הוָ ה: וַ ָימֹת, וַ יִּ ְרגְ מּו אֹת ֹו בָ אֲ בָ נִּים, ִּמחּוץ לַמַ חֲ נֶּה- אֶּ ל,הָ עֵ ָדה-לו וַ י ִֹּציאּו אֹת ֹו כָל.  ִּמחּוץ לַמַ חֲ נֶּה,הָ עֵ ָדה
Once, when the Israelites were in the wilderness, they came upon a man gathering wood on the sabbath day. Those who
found him as he was gathering wood brought him before Moses, Aaron, and the whole community. He was placed in
custody, for it had not been specified what should be done to him. Then the LORD said to Moses, “The man shall be put
to death: the whole community shall pelt him with stones outside the camp.” So the whole community took him outside
the camp and stoned him to death—as the LORD had commanded Moses.
 א,אברבנאל במדבר כ"ה
" השאלה הה׳ בדברי בנות צלפחד שאמרו אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה׳ בעדת קרת כי מה הרויחו באמרם שמת
"... במדבר וגם כן שלא היה בעדת קרח ואולי שהיה מעובדי העגל ומדור המרגלים שעשו עונות במדבר ובעוונם מתו
רמב"ן במדבר כ"ז ג
" ודעתי בדרך הפשט שאמרו ככה בעבור שחשבו שמשה רבינו היה שונא עדת קרח יותר מכל החוטאים שמתו במדבר שהם היו הקמים כנגדו
)והכופרים בכל מעשיו וחשבו אולי בשנאתו אותם יאמר אל יהי לו מושך חסד ואל יהי חונן ליתומיו יזכר עון אבותם אל ה' (תהלים קט יב יד
על כן הודיעוהו כי לא היה מהם ורמזו עוד שאינו במתי המגפות אבל במדבר מת על מטתו וטעם כי בחטאו מת אמרו מת במדבר בעונו שלא
"...זכה ליכנס בארץ
במדבר כ"א
, לָמָ ה הֶּ עֱלִּיתֻ נּו ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם,אֹלהים ּובְ מ ֶֹּשה
ִּ ֵ ב,ה וַ יְ ַדבֵ ר הָ עָ ם.  בַ ָד ֶּרְך,הָ עָ ם-אֶּ ֶּרץ אֱ דוֹם; וַ ִּת ְקצַ ר נֶּפֶּ ש- אֶּ ת, לִּ ְסבֹב,סּוף- ֶּד ֶּרְך יַם," ד וַ יִּ ְסעּו מֵ הֹר הָ הָ ר
-הָ עָ ם; וַ יָמָ ת עַ ם- אֶּ ת, וַ יְ נ ְַשכּו, אֵ ת הַ נְחָ ִּשים הַ ְש ָרפִּ ים,ו וַ יְ ַשלַח יְ הוָ ה בָ עָ ם. ֹלקל
ֵ  בַ לֶּחֶּ ם הַ ְק, וְ נַפְ ֵשנּו ָקצָ ה, וְ אֵ ין מַ יִּ ם, כִּ י אֵ ין לֶּחֶּ ם:לָמּות בַ ִּמ ְדבָ ר
 בְ עַ ד,הַ נָחָ ש; וַ יִּ ְתפַ לֵל מ ֶֹּשה- וְ יָסֵ ר מֵ עָ לֵינּו אֶּ ת,יְהוָ ה- ִּה ְתפַ לֵל אֶּ ל-- ִּדבַ ְרנּו בַ יהוָ ה וָ בָ ְך- כִּ י,ֹאמרּו חָ טָ אנּו
ְ מ ֶֹּשה וַ י-ז וַ ָיבֹא הָ עָ ם אֶּ ל.  ִּמיִּ ְש ָראֵ ל,ָרב
". הָ עָ ם
They set out from Mount Hor by way of the Sea of Reeds to skirt the land of Edom. But the people grew restive on the
journey, and the people spoke against God and against Moses, “Why did you make us leave Egypt to die in the
wilderness? There is no bread and no water, and we have come to loathe this miserable food.” The LORD sent
seraph serpents against the people. They bit the people and many of the Israelites died. The people came to Moses and
said, “We sinned by speaking against the LORD and against you. Intercede with the LORD to take away the serpents from
us!” And Moses interceded for the people.
במדבר רבה פ' כ"א
 ֵריש,'משה וגו
ֶּ  וַ י ְַק ֵרב, ָדבָ ר ַאחֵ ר.ֹ הַ ִּדין ֶּשאֵ ין אַ ָתה יו ֵֹדעַ הַ נ ִָּשים ָדנִּין אוֹתו... משה
ֶּ  יֵש או ְֹמ ִּרים ֶּש ִּהפְ לִּ יא ִּמן,משה ֶּאת ִּמ ְשפָ ָטן
ֶּ " ּוכְ ִּתיב וַ י ְַק ֵרב
 וְ אֵ ין זֶּ ה ֶּשלָנּו אֶּ לָא ֶּשל גְ דוֹלִּ ים,ָאמרּו ִּדין ֶּשל נְחָ לוֹת הּוא
ְ , אֶּ לָא בָ אּו לִּ פְ נֵי ָש ֵרי ע ֲָשרוֹת ְת ִּחלָה,משה ַרבֵ ינּו אֶּ ת הַ ִּדין הַ זֶּ ה
ֶּ ל ִָּקיש אוֹמֵ ר יו ֵֹדעַ הָ יָה
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ָאמרּו ָש ֵרי חֲ ִּמ ִּשים ַאף ָאנּו ֵי ש גְ דוֹלִּ ים ִּממֶּ נּו .וְ כֵן לְ ָש ֵרי מֵ אוֹת ,וְ כֵן לְ ָש ֵרי אֲ לָפִּ ים,
ישיםָ ,ראּו ֶּשכִּ בְ דּו אוֹתָ ן ָש ֵרי ע ֲָשרוֹתְ ,
ִּממֶּ נּו .בָ אּו אֵ צֶּ ל ָש ֵרי חֲ ִּמ ִּ
יאים ,הֵ ִּשיבּו לָהֶּ ם ֻכ ָל ם כָעִּ ְניָן הַ זֶּ ה ֶּשֹלא ָרצּו לִּפְ תוֹחַ פֶּ ה לִּ פְ נֵי ִּמי ֶּשגָדוֹל מֵ הֶּ ם .הָ לְ כּו לִּפְ נֵי אֶּ לְ עָ זָ רָ ,אמַ ר לָהֶּ ם הֲ ֵרי מ ֶּשה ַרבֵ ינּו ,בָ אּו אֵ לּו
וְ כֵן ַלנ ְִּש ִּ
משה ֶּשכָל אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ ד כִּ בֵ ד אֶּ ת ִּמי ֶּשגָדוֹל ִּממֶּ נּוָ ,אמַ רִּ ,אם אֹמַ ר לָהֶּ ם אֶּ ת הַ ִּדין אֶּ טֹל אֶּ ת הַ גְ דֻ לָהָ ,אמַ ר לָהֶּ ם ַאף אֲ נִּי יֵש
משהָ ,רָאה ֶּ
וְ אֵ לּו לִּ פְ נֵי ֶּ
משה אֶּ ת ִּמ ְשפָ טָ ן וגו" '.
גָדוֹל ִּממֶּ נִּי ,לְ פִּ יכְָך וַ י ְַק ֵרב ֶּ
 .10סנהדרין ח׳ א:י״ט
" על דבר זה נענש משה שנאמר (במדבר כז ,ה) ויקרב משה את משפטן לפני ה'"...
 .11במדבר ל"ו
אשי ָאבוֹת ,לִּ בְ נֵי
אשי הָ ָאבוֹת ,לְ ִּמ ְשפַ חַ ת בְ נֵי-גִּ לְ עָ ד בֶּ ן-מָ כִּ יר בֶּ ןְ -מנַשֶּ הִּ --מ ִּמ ְשפְ חֹת ,בְ נֵי יוֹסֵ ף; וַ יְ ַדבְ רּו לִּ פְ נֵי מ ֶֹּשה ,וְ לִּפְ נֵי הַ נ ְִּש ִּאיםָ --ר ֵ
" א וַ יִּ ְק ְרבּו ָר ֵ
ָאחינּו,
ָארץ בְ נַחֲ לָה בְ גו ָֹרל ,לִּ בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל; וַ א ֹדנִּי ,צֻּוָה בַ יהוָ ה ,לָתֵ ת אֶּ ת-נַחֲ לַת ְצלָפְ חָ ד ִּ
ֹאמרּו ,אֶּ ת-אֲ ֹדנִּי ִּצּוָ ה יְ הוָ ה ,לָתֵ ת אֶּ ת -הָ ֶּ
יִּ ְש ָראֵ ל .ב וַ י ְ
ּומג ַֹרל נַחֲ לָתֵ נּו,
לִּ בְ נֹתָ יו .ג וְ הָ יּו לְ אֶּ חָ ד ִּמבְ נֵי ִּשבְ טֵ י בְ נֵי -יִּ ְש ָראֵ ל ,לְ נ ִָּשים ,וְ ִּנגְ ְרעָ ה נַחֲ לָתָ ן ִּמנַחֲ לַת אֲ בֹתֵ ינּו ,וְ נוֹסַ ף עַ ל נַחֲ לַת הַ מַ טֶּ ה אֲ ֶּשר ִּת ְהיֶּינָה לָהֶּ ם; ִּ
ּומנַחֲ לַת מַ טֵ ה אֲ בֹתֵ ינּו ,יִּ ג ַָרע נַחֲ לָתָ ן" .
יִּ ג ֵָרעַ .ד וְ ִּאם-יִּ ְהיֶּה הַ יֹבֵ ל ,לִּ בְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל ,וְ נו ְֹספָ ה נַחֲ לָתָ ן ,עַ ל נַחֲ לַת הַ מַ טֶּ ה אֲ ֶּשר ִּת ְהיֶּינָה לָהֶּ ם; ִּ
The family heads in the clan of the descendants of Gilead son of Machir son of Manasseh, one of the Josephite clans,
came forward and appealed to Moses and the chieftains, family heads of the Israelites. They said, “The LORD
commanded my lord to assign the land to the Israelites as shares by lot, and my lord was further commanded by the
LORD to assign the share of our kinsman Zelophehad to his daughters. Now, if they marry persons from another Israelite
tribe, their share will be cut off from our ancestral portion and be added to the portion of the tribe into which they
marry; thus our allotted portion will be diminished. And even when the Israelites observe the jubilee, their share will be
”added to that of the tribe into which they marry, and their share will be cut off from the ancestral portion of our tribe.
 .12במדבר ט
ֹאמרּו
ָאדם ,וְ ֹלא-יָכְ לּו ַל ֲעשֹת-הַ פֶּ סַ ח ,בַ יוֹם הַ הּוא; וַ יִּ ְק ְרבּו לִּ פְ נֵי מ ֶֹּשה ,וְ לִּ פְ נֵי ַאהֲ רֹן--בַ יוֹם הַ הּוא .ז וַ י ְ
" ו וַ יְ ִּהי אֲ נ ִָּשים ,אֲ ֶּשר הָ יּו ְטמֵ ִּאים לְ נֶּפֶּ ש ָ
ָאדם; לָמָ ה ִּנג ַָרע ,לְבִּ לְ ִּתי הַ ְק ִּריב אֶּ תָ -ק ְרבַ ן יְ הוָ ה בְ ֹמעֲדוֹ ,בְ תוְֹך ,בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל .ח וַ יֹאמֶּ ר אֲ לֵהֶּ ם,
הָ אֲ נ ִָּשים הָ הֵ מָ ה ,אֵ לָיו ,אֲ נ ְַחנּו ְטמֵ ִּאים ,לְ נֶּפֶּ ש ָ
מ ֶֹּשה :עִּ ְמדּו וְ אֶּ ְש ְמעָ ה ,מַ ה-יְ צַ ּוֶּה יְ הוָ ה ָלכֶּם .ט וַ יְ ַדבֵ ר יְ הוָ ה ,אֶּ ל-מ ֶֹּשה לֵאמֹר .י ַדבֵ ר אֶּ ל-בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל ,לֵאמֹרִּ :איש ִּאיש כִּ י-יִּ ְהיֶּה-טָ מֵ א ָלנֶּפֶּ ש א ֹו
ּומ ֹר ִּרים ,יֹאכְ לֻהּו .
ַארבָ עָ ה עָ ָשר יוֹם ,בֵ ין הָ עַ ְרבַ יִּ םַ --יעֲשּו אֹתוֹ :עַ ל-מַ ּצוֹת ְ
בְ ֶּד ֶּרְך ְרח ָֹקה ָלכֶּם ,א ֹו לְ ֹדרֹתֵ י ֶּכם ,וְ עָ ָשה פֶּ סַ ח ,לַיהוָה .יא בַ ח ֶֹּדש הַ ֵשנִּי בְ ְ
"
But there were some men who were unclean by reason of a corpse and could not offer the passover sacrifice on that day.
Appearing that same day before Moses and Aaron, those men said to them, “Unclean though we are by reason of a
”?corpse, why must we be debarred from presenting the LORD’s offering at its set time with the rest of the Israelites
Moses said to them, “Stand by, and let me hear what instructions the LORD gives about you.” And the LORD spoke to
Moses, saying: Speak to the Israelite people, saying: When any of you or of your posterity who are defiled by a corpse or
are on a long journey would offer a passover sacrifice to the LORD, they shall offer it in the second month, on the
fourteenth day of the month, at twilight. They shall eat it with unleavened bread and bitter herbs,
 .13בבא בתרא קיט ,ב
" תנא בנות צלפחד חכמניות הן דרשניות הן צדקניות הן חכמניות הן שלפי שעה דברו דא"ר שמואל בר רב יצחק מלמד שהיה משה רבינו
יושב ודורש בפרשת יבמין שנאמר (דברים כה ,ה) כי ישבו אחים יחדו אמרו לו אם כבן אנו חשובין תנה לנו נחלה כבן אם לאו תתיבם אמנו
מיד ויקרב משה את משפטן לפני ה'"...
 .14מדרש תנחומא פ' פנחס ,ז
" ו ִַּת ְק ַרבְ נָה בְ נוֹת ְצלָפְ חָ ד .אוֹת ֹו הַ דוֹר הַ נ ִָּשים הָ יּו גו ְֹדרוֹת מַ ה שֶּ אֲ נ ִָּשים פו ְֹר ִּציןֶּ .שכֵן אַ ְת מוֹצֵ א ֶּשָאמַ ר לָהֶּ ם ַאהֲ רֹן ,פָ ְרקּו נִּזְ מֵ י הַ זָ הָ ב (שמות לב,
ּומחּו בְ בַ ֲעלֵיהֶּ ןֶּ ,שנֶּאֱ מַ ר :וַ יִּ ְתפָ ְרקּו כָל הָ עָ ם וְ ג ֹו( 'שם פסוק ג  ),וְ הַ נ ִָּשים ֹלא נ ְִּש ַת ְתפּו בְ מַ ע ֲֵשה הָ עֵ גֶּל .וְ כֵן בַ ְמ ַרגְ לִּים ֶּשהו ִֹּציאּו
ב ),וְ ֹלא ָרצּו הַ נ ִָּשים ִּ
ָאמרּוֹ ,לא נּוכַל ַלעֲלוֹת אֶּ ל הָ עָ ם (שם יג ,לא ).אֲ בָ ל הַ נ ִָּשים ֹלא הָ יּו עִּ מָ הֶּ ם בְ עֵ צָ ה,
ִּדבָ ה ,וַ יָשּובּו וַ יָלִּ ינּו עָ לָיו(במדבר יד ,לו ).וַ ֲעלֵיהֶּ ם נִּגְ זְ ָרה גְ זֵ ָרה ,שֶּ ְ
ֶּשהָ ֵרי כְ ִּתיב לְ מַ עְ לָה ִּמן הָ עִּ ְניָן ,כִּ י ָאמַ ר ה' לָהֶּ ם מוֹת יָמּותּו בַ ִּמ ְדבָ ר וְ ֹלא נוֹתַ ר מֵ הֶּ ם ִּאיש וְ ג ֹו( 'שם כו ,סה ִּ ),איש וְ ֹלא ִּא ָשה ,עַ ל מַ ה ֶּשֹּלא ָרצּו
ָָארץ .אֲ בָ ל הַ ָנ ִּשיםֵ ,ק ְרבּו עַ ְצמָ ן לְ בַ ֵקש נַחֲ לָה .וַ ִּת ְק ַרבְ נָה בְ נוֹת ְצלָפְ חָ דּ .ולְ כְָך נִּכְ ְתבָ ה פָ ָרשָ ּה ז ֹו סָ מּוְך לְ ִּמיתַ ת ִּמ ְריָםֶּ ,ש ִּמ ָשם פָ ְרצּו הָ אֲ נ ִָּשים
לְ ִּה ָכנֵס ל ֶּ
וְ ג ְָדרּו הַ נ ִָּשים ".

(7) "And they came near the daughters of Zelophehad." (Numbers 27:1) - During this generation women were fencing in
that on which men were breaking down fences. Thus you find Aaron told them, "Break off the gold rings" (Exodus 32:2),
and the women did not want to and they protested against their husbands, as it says, "and all the nation broke off the
golden rings which were in their ears" (Exodus 32:3), and women did not participate in the incident of the calf. And so
too, in the incident of the spies, [the women] did not participate "and when [the spies] returned, they caused all the
congregation to murmur against [Moses]" (Numbers 14:36), and they decreed a decree, as they said, "we can not go up"
(Numbers 13:31), but the women were not in agreement with them, just as is written above regarding the matter:
"because God had said of them: 'they will surely die in the wilderness' and there was not left of them a man" (Numbers
26:65) - "a man" and not a woman, for they did not want to enter to the Land, but the women became close by seeking a
portion in the Land.
 בראשית רבה כ"א.15
 ָאמַ ר ל ֹו. ִּאם הַ בָ נוֹת יו ְֹרשוֹת בְ ִּדין הּוא ֶּשיִּ ְרשּו בָ נַי אֶּ ת כְ בו ִֹּדי,משה הֲ ֵרי הַ ָשעָ ה ֶּשאֶּ ְתבַ ע בָ ּה צָ ְרכִּ י
ֶּ  ָאמַ ר," אֶּ ָל א כֵיוָ ן ֶּשי ְָרשּו בְ נוֹת ְצלָפְ חָ ד אֲ בִּ יהֶּ ן
 וְ הּוא, יְ הוֹשֻ עַ הַ ְרבֵ ה ֵש ֶּר ְתָך וְ הַ ְרבֵ ה חָ לַק לְָך כָבוֹד, בָ נֶּיָך י ְָשבּו לָהֶּ ם וְ ֹלא עָ ְסקּו בַ תו ָֹרה,)נֹצֵ ר ְתאֵ נָה יֹאכַל פִּ ְר יָּה:  יח,הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא (משלי כז
 כְ ַדאי הּוא,ֹ הו ִֹּאיל וְ הּוא ֵש ֶּר ְתָך בְ כָל כֹחו, וְ הּוא פו ֵֹרס אֶּ ת הַ מַ ְח ְצלָאוֹת, הּוא הָ יָה ְמסַ ֵדר אֶּ ת הַ סַ פְ סָ לִּ ים,הָ יָה מַ ְשכִּ ים ּומַ ע ֲִּריב בְ בֵ ית הַ ּוַ עַ ד ֶּשלְ ָך
. נֹצֵ ר ְתאֵ נָה יֹאכַל פִּ ְריָּה: לְ ַקיֵם מַ ה ֶּשנֶּאֱ מַ ר,) ַקח לְָך אֶּ ת יְ הוֹשֻ עַ בִּ ן נּון:  יח,במדבר כז, (ֶּשיְ ַשמֵ ש אֶּ ת יִּ ְש ָראֵ ל ֶּשאֵ ינ ֹו ְמאַ בֵ ד ְשכָר ֹו
Rather, when the daughters of Tzelophad inherited [from] their father, Moshe said, "Behold, it is the time in which to
claim my needs. If daughters inherit, it is appropriate that my sons inherit my glory." The Holy One, blessed be He, said
[back] to him, "'He who tends a fig tree will enjoy its fruit' (Proverbs 27:18) - your sons sat for themselves and were not
occupied with Torah. Yehoshua served you much and gave you much honor; and he would come early and leave late your
council chamber; he would arrange the benches and roll out the mats - since he served you with all of his strength, he is
worthy to tend to Israel, so as to not lose his wage. 'Take Yehoshua the son of Nun,' in order to fulfill, 'He who tends a fig
tree will enjoy its fruit.'"

