
 
 

 בס"ד

Daughters of Zelofchad 

 זבמדבר כ" .1
ן א " ְקַרְבָנה ְבנֹות ְצָלְפָחד, בֶּ ן-ַותִּ ר בֶּ ן-ֵחפֶּ ְלָעד בֶּ ן-גִּ יר בֶּ ן-ָמכִּ ה בֶּ ְשְפֹחת, ְמַנשֶּ ה, ְלמִּ ְלָכה ַמְחָלה ֹנָעה, ְוָחְגָלה ּו--יֹוֵסף; ְוֵאלֶּה, ְשמֹות ְבֹנָתיו-ְמַנשֶּ מִּ

ְרָצה ם, ְוָכל ב  .ְותִּ יאִּ ְפֵני ַהְנשִּ ְלָעָזר ַהֹכֵהן, ְולִּ ְפֵני אֶּ ה, ְולִּ ְפֵני ֹמשֶּ ל--ָהֵעָדה-ַוַתֲעֹמְדָנה לִּ ַתח ֹאהֶּ ְדָבר, ְוהּוא ֹלא ג  .מֹוֵעד, ֵלאֹמר-פֶּ ינּו, ֵמת ַבמִּ ָהָיה -ָאבִּ

ים ַעל י  :ֹקַרח-ְיהָוה, ַבֲעַדת-ְבתֹוְך ָהֵעָדה ַהנֹוָעדִּ ים ֹלא-כִּ ְטאֹו ֵמת, ּוָבנִּ ָגַרע ֵשם ד  .ָהיּו לוֹ -ְבחֶּ י ֵאין לֹו ֵבן; ְתָנה-ָלָמה יִּ ְשַפְחתֹו, כִּ תֹוְך מִּ ינּו מִּ ָלנּו -ָאבִּ

ינּו ת ה  .ֲאֻחָזה, ְבתֹוְך ֲאֵחי ָאבִּ ה אֶּ ְשָפטָ -ַוַיְקֵרב ֹמשֶּ ְפֵני ְיהָוה. ,ןמִּ  {}פ  לִּ

ל ו ר ְיהָוה, אֶּ ה ֵלאֹמר-ַוֹיאמֶּ ת--ֵכן, ְבנֹות ְצָלְפָחד ֹדְבֹרת ז  .ֹמשֶּ ם; ְוַהֲעַבְרָת אֶּ יהֶּ ם ֲאֻחַזת ַנֲחָלה, ְבתֹוְך ֲאֵחי ֲאבִּ ֵתן ָלהֶּ ן, -ָנֹתן תִּ יהֶּ ַנֲחַלת ֲאבִּ

ן ל ח  .ָלהֶּ ְשָרֵאל, ְתַדֵבר ֵלאֹמר:-ְואֶּ י  ְבֵני יִּ יש כִּ ת--ָימּות, ּוֵבן ֵאין לוֹ -אִּ ם אֶּ תוֹ -ְוַהֲעַבְרתֶּ ם ט  .ַנֲחָלתֹו, ְלבִּ ת--ֵאין לֹו, ַבת-ְואִּ ם אֶּ ַנֲחָלתֹו, -ּוְנַתתֶּ

ָחיו ם י  .ְלאֶּ ים-ְואִּ ת--ֵאין לֹו, ַאחִּ ם אֶּ יו-ּוְנַתתֶּ יו-םְואִּ  יא  .ַנֲחָלתֹו, ַלֲאֵחי ָאבִּ ים, ְלָאבִּ ת--ֵאין ַאחִּ ם אֶּ ְשַפְחתֹו, -ּוְנַתתֶּ מִּ ְשֵארֹו ַהָקֹרב ֵאָליו מִּ ַנֲחָלתֹו לִּ

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

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 .2

ים"  יקִּ ָהיּו ֻכָלם ַצדִּ ְדָך שֶּ ֱאַמר ְתָנה ָלנּו ֲאֻחָזה, ּוְלַלמֶּ נֶּ ץ, שֶּ ת ָהָארֶּ ְבבּו אֶּ  " ,ּוְבנֹוָתיו חִּ

 מס' שבת צו, ב .3
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 " 

אמר לו ר' יהודה בן בתירא עקיבא בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין אם   במדבר מה להלן צלפחד אף כאן צלפחד דברי ר' עקיבא
ואלא הא גמר גזירה שוה ג"ש לא גמר אלא מהיכא הוה  כדבריך התורה כיסתו ואתה מגלה אותו ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיק

 " )במדבר יד, מד( מויעפילו הוה

 במדבר י"ד .4

ר לו " ים, ֲאשֶּ ת-ְוָהֲאָנשִּ ה ָלתּור אֶּ ת-ָשַלח ֹמשֶּ ינּו( ָעָליו אֶּ ץ; ַוָיֻשבּו, וילונו )ַוַילִּ ָבה, ַעל-ָכל-ָהָארֶּ יא דִּ ץ-ָהֵעָדה, ְלהֹוצִּ ים,  לז.  ָהָארֶּ ַוָיֻמתּו, ָהֲאָנשִּ

ַבת ֵאי דִּ ץ, ָרָעה-מֹוצִּ ְפֵני ְיהָוה--ָהָארֶּ ן לח  .ַבַמֵגָפה, לִּ יהֹוֻשַע בִּ ן-וִּ ן-נּון, ְוָכֵלב בֶּ ת-ְיֻפנֶּה, ָחיּו מִּ ים ָלתּור אֶּ ים ָהֵהם, ַהֹהְלכִּ ץ-ָהֲאָנשִּ ַוְיַדֵבר  לט  .ָהָארֶּ

ת ה אֶּ ל-ֹמשֶּ ים ָהֵאלֶּה, אֶּ ְתַאְבלּו ָהָעם, ְמֹאד-לכָ -ַהְדָברִּ ְשָרֵאל; ַויִּ ל מ  .ְבֵני יִּ ר, ַוַיֲעלּו אֶּ מּו ַבֹבקֶּ ל  ָהָהר ֵלאֹמר:-ֹראש-ַוַיְשכִּ ינּו אֶּ נּו, ְוָעלִּ נֶּ ַהָמקֹום -הִּ

ר י ָחָטאנּו--ָאַמר ְיהָוה-ֲאשֶּ ת מא  .כִּ ים אֶּ ם ֹעְברִּ ה ַאתֶּ ה, ָלָמה זֶּ ר ֹמשֶּ ְצָלח-ַוֹיאמֶּ וא, ֹלא תִּ י ְיהָוה; ְוהִּ ם; ְוֹלא, -ַאל מב  .פִּ ְרְבכֶּ י ֵאין ְיהָוה ְבקִּ ַתֲעלּו, כִּ

ם ְפֵני, ֹאְיֵביכֶּ ָנְגפּו, לִּ ב: מג  .תִּ ָחרֶּ ם בֶּ ם, ּוְנַפְלתֶּ ְפֵניכֶּ י ָשם לִּ י ְוַהְכַנֲענִּ י ָהֲעָמֵלקִּ י  כִּ ם ֵמַאֲחֵרי ְיהָוה, ְוֹלא-ַעל-כִּ ם-ֵכן ַשְבתֶּ ָמכֶּ ְהיֶּה ְיהָוה עִּ לּו,  מד  .יִּ ַוַיְעפִּ

ל ית-ַלֲעלֹות אֶּ ה, ֹלא-ֹראש ָהָהר; ַוֲארֹון ְברִּ ב ַהַמֲחנֶּה-ְיהָוה ּוֹמשֶּ רֶּ קֶּ י, ַהֹיֵשב ָבָהר ַההּוא; ַוַיכּום מה  .ָמשּו מִּ י ְוַהְכַנֲענִּ ד ָהֲעָמֵלקִּ -ַוַיְכתּום, ַעד ַוֵירֶּ

 "  .ַהָחְרָמה



 
 

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 .5

ְהיּו ְבֵני לב"  ְשָרֵאל, בַ -ַויִּ יםיִּ יש ְמֹקֵשש ֵעצִּ ְמְצאּו, אִּ ְדָבר; ַויִּ ים לג  .ְביֹום ַהַשָבת--מִּ ים ֹאתֹו ְמֹקֵשש ֵעצִּ יבּו ֹאתֹו, ַהֹמְצאִּ ל--ַוַיְקרִּ ל-אֶּ ה, ְואֶּ ַאֲהֹרן, -ֹמשֶּ

ל, ָכל ְשָמר: לד  .ָהֵעָדה-ְואֶּ יחּו ֹאתֹו, ַבמִּ י ֹלא ֹפַרש, ַמה  ַוַינִּ ה לֹו.-כִּ ל לה  {}ס  ֵיָעשֶּ ר ְיהָוה אֶּ ים ָכל-ַוֹיאמֶּ יש; ָרגֹום ֹאתֹו ָבֲאָבנִּ ה, מֹות יּוַמת ָהאִּ -ֹמשֶּ

חּוץ ַלַמֲחנֶּה יאּו ֹאתֹו ָכל לו  .ָהֵעָדה, מִּ ל-ַוֹיצִּ ְרגְ -ָהֵעָדה, אֶּ חּוץ ַלַמֲחנֶּה, ַויִּ ים, ַוָיֹמת:מִּ ת  מּו ֹאתֹו ָבֲאָבנִּ ָּוה ְיהָוה, אֶּ ר צִּ ה-ַכֲאשֶּ  " .ֹמשֶּ

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. 

 אברבנאל במדבר כ"ה, א .6
ם שמת רהרויחו באמ העדה הנועדים על ה׳ בעדת קרת כי מה אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך השאלה הה׳ בדברי בנות צלפחד שאמרו" 

 "... מתו םונוומדור המרגלים שעשו עונות במדבר ובע ואולי שהיה מעובדי העגלבעדת קרח  שלא היהבמדבר וגם כן 

 רמב"ן במדבר כ"ז ג .7
ודעתי בדרך הפשט שאמרו ככה בעבור שחשבו שמשה רבינו היה שונא עדת קרח יותר מכל החוטאים שמתו במדבר שהם היו הקמים כנגדו " 

ולי בשנאתו אותם יאמר אל יהי לו מושך חסד ואל יהי חונן ליתומיו יזכר עון אבותם אל ה' )תהלים קט יב יד( והכופרים בכל מעשיו וחשבו א
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 .8

ְך ַים ד"  רֶּ ְסעּו ֵמֹהר ָהָהר, דֶּ ת-ַויִּ ְסֹבב, אֶּ ש-סּוף, לִּ ְקַצר נֶּפֶּ ץ ֱאדֹום; ַותִּ רֶּ ְך-אֶּ ם,  ה  .ָהָעם, ַבָדרֶּ ְצַריִּ מִּ יֻתנּו מִּ ֱעלִּ ה, ָלָמה הֶּ ים ּוְבֹמשֶּ ַוְיַדֵבר ָהָעם, ֵבאֹלהִּ

ְדָבר: ם, ְוַנְפֵשנּו ָקָצה,   ָלמּות ַבמִּ ם, ְוֵאין ַמיִּ י ֵאין לֶּחֶּ ם ַהְקֹלֵקלכִּ ת ו  .ַבלֶּחֶּ ים, ַוְיַנְשכּו, אֶּ ים ַהְשָרפִּ -ָהָעם; ַוָיָמת ַעם-ַוְיַשַלח ְיהָוה ָבָעם, ֵאת ַהְנָחשִּ

ְשָרֵאל יִּ ל ז  .ָרב, מִּ י-ַוָיֹבא ָהָעם אֶּ ה ַוֹיאְמרּו ָחָטאנּו, כִּ ַבְרנּו ַביהָוה ָוָבְך-ֹמשֶּ ל--דִּ ְתַפֵלל אֶּ ת-הִּ ה, ְבַעד -ְיהָוה, ְוָיֵסר ֵמָעֵלינּו אֶּ ְתַפֵלל ֹמשֶּ ַהָנָחש; ַויִּ

 " .ָהָעם

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 .9
פְ "  הִּ ים שֶּ ְשָפָטן, ֵיש אֹוְמרִּ ת מִּ ה אֶּ יב ַוַיְקֵרב משֶּ ה ּוְכתִּ ן משֶּ יא מִּ ֵאין ַאָתה ...לִּ ין שֶּ ה וגו', ֵריש  ַהדִּ ין אֹותֹו. ָדָבר ַאֵחר, ַוַיְקֵרב משֶּ ים ָדנִּ יֹוֵדַע ַהָנשִּ

ָלה, ָאְמרּו דִּ  ְפֵני ָשֵרי ֲעָשרֹות ְתחִּ ָלא ָבאּו לִּ ה, אֶּ ין ַהזֶּ ת ַהדִּ ה ַרֵבינּו אֶּ יש אֹוֵמר יֹוֵדַע ָהָיה משֶּ ָלא ָלקִּ ָלנּו אֶּ ה שֶּ ל ְנָחלֹות הּוא, ְוֵאין זֶּ ים ין שֶּ ל ְגדֹולִּ שֶּ



 
 

ים ַאף ָאנּו יֵ  שִּ ְבדּו אֹוָתן ָשֵרי ֲעָשרֹות, ָאְמרּו ָשֵרי ֲחמִּ כִּ ים, ָראּו שֶּ ישִּ ל ָשֵרי ֲחמִּ נּו. ָבאּו ֵאצֶּ מֶּ ים, מִּ נּו. ְוֵכן ְלָשֵרי ֵמאֹות, ְוֵכן ְלָשֵרי ֲאָלפִּ מֶּ ים מִּ ש ְגדֹולִּ
ם ֻכלָ  יבּו ָלהֶּ ים, ֵהשִּ יאִּ ם ֲהֵרי מְוֵכן ַלְנשִּ ְלָעָזר, ָאַמר ָלהֶּ ְפֵני אֶּ ם. ָהְלכּו לִּ ָגדֹול ֵמהֶּ י שֶּ ְפֵני מִּ ה לִּ ְפתֹוַח פֶּ ֹלא ָרצּו לִּ ה שֶּ ְנָין ַהזֶּ ה ַרֵבינּו, ָבאּו ֵאלּו ם ָכעִּ שֶּ

נּו, ָאמַ  מֶּ ָגדֹול מִּ י שֶּ ת מִּ ֵבד אֶּ ָחד כִּ ָחד ְואֶּ ָכל אֶּ ה שֶּ ה, ָרָאה משֶּ ְפֵני משֶּ י ֵיש ְוֵאלּו לִּ ם ַאף ֲאנִּ ת ַהְגֻדָלה, ָאַמר ָלהֶּ ֹטל אֶּ ין אֶּ ת ַהדִּ ם אֶּ ם ֹאַמר ָלהֶּ ר, אִּ

ְשָפָטן וגו ת מִּ ה אֶּ יָכְך ַוַיְקֵרב משֶּ י, ְלפִּ נִּ מֶּ  " .'ָגדֹול מִּ

 סנהדרין ח׳ א:י״ט .10
 ..."דבר זה נענש משה שנאמר )במדבר כז, ה( ויקרב משה את משפטן לפני ה'על " 

 במדבר ל"ו .11
ְשַפַחת ְבֵני א"  ְקְרבּו ָראֵשי ָהָאבֹות, ְלמִּ ן-ַויִּ ְלָעד בֶּ ן-גִּ יר בֶּ ה-ָמכִּ ים--ְמַנשֶּ אִּ ְפֵני ַהְנשִּ ה, ְולִּ ְפֵני ֹמשֶּ ְשְפֹחת, ְבֵני יֹוֵסף; ַוְיַדְברּו לִּ מִּ ְבֵני ָראֵשי ָאבֹות, לִּ --מִּ

ְשָרֵאל ת ב  .יִּ ת-ַוֹיאְמרּו, אֶּ ָּוה ְיהָוה, ָלֵתת אֶּ י צִּ ת-ֲאֹדנִּ י, ֻצָּוה ַביהָוה, ָלֵתת אֶּ ְשָרֵאל; ַואֹדנִּ ְבֵני יִּ ץ ְבַנֲחָלה ְבגֹוָרל, לִּ ינּו, -ָהָארֶּ ַנֲחַלת ְצָלְפָחד ָאחִּ

ְבֹנָתיו ְבֵטי ְבֵני ג  .לִּ ְבֵני שִּ ָחד מִּ ם; -ְוָהיּו ְלאֶּ יָנה ָלהֶּ ְהיֶּ ר תִּ ה ֲאשֶּ ַנֲחַלת ֲאֹבֵתינּו, ְונֹוַסף ַעל ַנֲחַלת ַהַמטֶּ ְגְרָעה ַנֲחָלָתן מִּ ים, ְונִּ ְשָרֵאל, ְלָנשִּ ֹגַרל ַנֲחָלֵתנּו, יִּ ּומִּ

ָגֵרעַ  ם ד  .יִּ ְשָרֵאל, ְונֹוְספָ -ְואִּ ְבֵני יִּ ְהיֶּה ַהֹיֵבל, לִּ ָגַרע ַנֲחָלָתןיִּ ַנֲחַלת ַמֵטה ֲאֹבֵתינּו, יִּ ם; ּומִּ יָנה ָלהֶּ ְהיֶּ ר תִּ ה ֲאשֶּ  " .ה ַנֲחָלָתן, ַעל ַנֲחַלת ַהַמטֶּ

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.” 

 במדבר ט .12

ש ָאָדם,  ו "  ים ְלנֶּפֶּ ר ָהיּו ְטֵמאִּ ים, ֲאשֶּ י ֲאָנשִּ ְפֵני ַאֲהֹרן-ָיְכלּו ַלֲעשֹת-ְוֹלאַוְיהִּ ה, ְולִּ ְפֵני ֹמשֶּ ְקְרבּו לִּ ַסח, ַביֹום ַההּוא; ַויִּ ַוֹיאְמרּו  ז  .ַביֹום ַההּוא--ַהפֶּ

ת יב אֶּ י ַהְקרִּ ְלתִּ ָגַרע, ְלבִּ ש ָאָדם; ָלָמה נִּ ים, ְלנֶּפֶּ ים ָהֵהָמה, ֵאָליו, ֲאַנְחנּו ְטֵמאִּ ְשָרֵאלָקְרַבן ְיהָוה בְ -ָהֲאָנשִּ ם,  ח  .ֹמֲעדֹו, ְבתֹוְך, ְבֵני יִּ ר ֲאֵלהֶּ ַוֹיאמֶּ

ה: ְשְמָעה  ֹמשֶּ ְמדּו ְואֶּ ם.-, ַמהעִּ ה ְיהָוה ָלכֶּ ל ט ְיַצּוֶּ ה ֵלאֹמר-ַוְיַדֵבר ְיהָוה, אֶּ ל י  .ֹמשֶּ ְשָרֵאל, ֵלאֹמר:-ַדֵבר אֶּ י  ְבֵני יִּ יש כִּ יש אִּ ְהיֶּה-אִּ ש אֹו -יִּ ָטֵמא ָלנֶּפֶּ

ַסח, ַליהָוה ם, ְוָעָשה פֶּ ם, אֹו ְלֹדֹרֵתיכֶּ ְך ְרֹחָקה ָלכֶּ רֶּ ם יא  .ְבדֶּ י ְבַאְרָבָעה ָעָשר יֹום, ֵבין ָהַעְרַביִּ ש ַהֵשנִּ ים, ֹיאְכלֻהּוַמּצֹות ּוְמרֹ -ַעל  ַיֲעשּו ֹאתֹו:--ַבֹחדֶּ   .רִּ
" 

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, 

 בתרא קיט, בבבא  .13
חכמניות הן שלפי שעה דברו דא"ר שמואל בר רב יצחק מלמד שהיה משה רבינו  תנא בנות צלפחד חכמניות הן דרשניות הן צדקניות הן" 

ברים כה, ה( כי ישבו אחים יחדו אמרו לו אם כבן אנו חשובין תנה לנו נחלה כבן אם לאו תתיבם אמנו יושב ודורש בפרשת יבמין שנאמר )ד
 ..."מיד ויקרב משה את משפטן לפני ה'
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ְקַרְבָנה"  ָאַמר ָלהֶּ  ַותִּ ֵכן ַאְת מֹוֵצא שֶּ ין. שֶּ ים פֹוְרצִּ ֲאָנשִּ ים ָהיּו גֹוְדרֹות ַמה שֶּ ְזֵמי ַהָזָהבְבנֹות ְצָלְפָחד. אֹותֹו ַהדֹור ַהָנשִּ שמות לב, ) ם ַאֲהֹרן, ָפְרקּו נִּ

ְתָפְרקּו ָכל ,(ב נֱֶּאַמר: ַויִּ ן, שֶּ חּו ְבַבֲעֵליהֶּ ים ּומִּ יאּו  ,(שם פסוק ג) 'ָהָעם ְוגוֹ  ְוֹלא ָרצּו ַהָנשִּ הֹוצִּ ים שֶּ ל. ְוֵכן ַבְמַרְגלִּ ְשַתְתפּו ְבַמֲעֵשה ָהֵעגֶּ ים ֹלא נִּ ְוַהָנשִּ

ינּו ָעָליו ָבה, ַוָישּובּו ַוָילִּ ל ָהָעם .(במדבר יד, לו)דִּ ָאְמרּו, ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות אֶּ ְגְזָרה ְגֵזָרה, שֶּ ם נִּ ם ְבֵעָצה,  .(שם יג, לא) ַוֲעֵליהֶּ ָמהֶּ ים ֹלא ָהיּו עִּ ֲאָבל ַהָנשִּ

יש ְוגוֹ  ם אִּ ְדָבר ְוֹלא נֹוַתר ֵמהֶּ ם מֹות ָימּותּו ַבמִּ י ָאַמר ה' ָלהֶּ ְנָין, כִּ ן ָהעִּ יב ְלַמְעָלה מִּ ָהֵרי ְכתִּ ֹּלא ָרצּו  ,(שם כו, סה) 'שֶּ ָשה, ַעל ַמה שֶּ יש ְוֹלא אִּ אִּ
ץ. ֲאָבל ַהנָ  ָכֵנס ָלָארֶּ יתַ ְלהִּ ְכְתָבה ָפָרָשּה זֹו ָסמּוְך ְלמִּ ְקַרְבָנה ְבנֹות ְצָלְפָחד. ּוְלָכְך נִּ ים, ֵקְרבּו ַעְצָמן ְלַבֵקש ַנֲחָלה. ַותִּ ים שִּ ָשם ָפְרצּו ָהֲאָנשִּ מִּ ְרָים, שֶּ ת מִּ

ים  " .ְוָגְדרּו ַהָנשִּ



 
 

(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
לָ "  ם ַהָבנֹות יֹוְר אֶּ י, אִּ ְתַבע ָבּה ָצְרכִּ אֶּ ה ֲהֵרי ַהָשָעה שֶּ ן, ָאַמר משֶּ יהֶּ ָיְרשּו ְבנֹות ְצָלְפָחד ֲאבִּ י. ָאַמר לֹו א ֵכיָון שֶּ ת ְכבֹודִּ ְרשּו ָבַני אֶּ יִּ ין הּוא שֶּ שֹות ְבדִּ

ְר  :(משלי כז, יח) ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְתָך ְוַהְרֵבה ָחַלק ְלָך ָכבֹוד, ְוהּוא ֹנֵצר ְתֵאָנה ֹיאַכל פִּ ם ְוֹלא ָעְסקּו ַבתֹוָרה, ְיהֹוֻשַע ַהְרֵבה ֵשרֶּ ָיּה, ָבנֶּיָך ָיְשבּו ָלהֶּ
ת ַהַמְחְצָלא ים, ְוהּוא פֹוֵרס אֶּ ת ַהַסְפָסלִּ ְלָך, הּוא ָהָיה ְמַסֵדר אֶּ יב ְבֵבית ַהַּוַעד שֶּ ים ּוַמֲערִּ ְתָך ְבָכל ֹכחֹו, ְכַדאי הּוא ֹות, הָהָיה ַמְשכִּ יל ְוהּוא ֵשרֶּ ֹואִּ

ֵאינֹו ְמַאֵבד ְשָכרוֹ  ְשָרֵאל שֶּ ת יִּ ְיַשֵמש אֶּ ְרָיּה :(במדבר כז, יח) ,שֶּ נֱֶּאַמר: ֹנֵצר ְתֵאָנה ֹיאַכל פִּ ן נּון, ְלַקֵים ַמה שֶּ ת ְיהֹוֻשַע בִּ  .ַקח ְלָך אֶּ

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.'" 
  


