
 

 

 

 

 

  

                                                     

 



בנות הידועות כ" פרשתנו, פנחס, מפגישה אותנו עם חמש אחיות
 הן הדוברות של". כמה אני אוהבת אותן. בנות צלפחד ְצָלְפָחד

נֹות  –ליהן עהדוברות של הדור שלנו. איך כתוב  ,הדור הזה ן ב ְּ כ ֵּ
רֹת ֹבְּ ָחד ד  ָלפְּ מה שלא וחז"ל אומרים:  הןירהקב"ה מסכים לדב 1!צְּ

היה להן כוח מדהים. מה  2., ידעו נשים להורותְלהֹורֹותידעו גברים 
מציאות שאיש עדין לא חשב עליה.  ַלֲהרֹות –"להורות" פירוש 

"יש פה משהו בשטח שצריך  באומץ גדול הן ניגשות ואומרות:
לא אבל הן  ,לדון בו". הן לא מתריסות כלפי עולם ההלכה

הרצון שלהן לחלק ולנחלה.  תלפתחו של משה אמהססות להביא 
  . נשים שלא ויתרו, לא ויתרו על החלק שלהן

הן בנותיו  ,אז קודם כל ה?לרצון הזאיך הן מגיעות לכמיהה הזאת, 
ן של החולם הגדול, יוסף.  ָעד ב ֶּ לְּ ן ג ִּ ר ב ֶּ פֶּ ן חֵּ ָחד ב ֶּ ָלפְּ נֹות צְּ ָנה ב ְּ ַרבְּ קְּ ַות ִּ

ף ן יֹוסֵּ ה בֶּ ֶּ ַנש   חֹת מְּ ְּ פ  ְּ ש  מִּ ה לְּ ֶּ ַנש   ן מְּ יר ב ֶּ שכולם לעגו אותו יוסף  3,ָמכִּ
 מה פתאום בנות כי  ,גם הן יכלו לוותר על החלוםלחלומותיו. 

 והן עושות זאת בגדול, כי הן חולמות בגדול.  !יקבלו חלק ונחלה?

                                                           
 כ"ז, ז.  במדבר 1
ן ִלְפנֵי רש"י לבמדבר כ"ז, ה: " 2 טָּ ת ִמְשפָּ ה אֶׁ )סנהדרין ח(  - ה'"  ַויְַקֵרב מֹשֶׁ

והדבר נתעלמה הלכה ממנו וכאן נפרע על שנטל עטרה לומר )דברים א( 

)סנהדרין שם( ד"א ראויה היתה פרשה זו  אשר יקשה מכם תקריבון אלי

. וגם: תלמוד להכתב על ידי משה אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן

נות בקי"ט, ע"ב: "תלמוד בבלי, בבא בתרא דרין ח', ע"א. וגם: בבלי, סנה

שלפי שעה דברו.  -צלפחד חכמניות הן דרשניות הן צדקניות הן חכמניות הן 

דא"ר שמואל בר רב יצחק מלמד שהיה משה רבינו יושב ודורש בפרשת 

תנה לנו נחלה כבן, אם לאו תתיבם  אם כבן אנו חשובין' :אמרו לו]...[ יבמין 

 :שהיו אומרות -. מיד "ויקרב משה את משפטן לפני ה'". דרשניות הן 'אמנו

 ו'."אילו היה ]לו[ בן לא דברנ'
  כ"ז, א.במדבר  3

אבל מעבר לזה, הבנות האלה נשארו עם געגוע גדול בלב. היה להן 
ת" ;אבא ינו  מֵּ אוֹ  ָאבִּ טְּ חֶּ הבשורה זאת והן נשארו עם געגוע. ו 4"בְּ

את מתגעגעת  עודכל  של ימי בין המצרים שמתקרבים אלינו:
שלך לכמיהה ולחלום, את  ֶחֶסרלמשהו, ויודעת להפוך את ה

י ֲאלִּ יג ָ  . ת ִּ

הר  אנחנו פוגשים בפרשה את משה רבנו עומד על הר נבו,
יםָה  ה לֹא  " והקב"ה אומר לו: 5,ֲעָברִּ מ ָ ָ ש  ץ וְּ ת ָהָארֶּ ה אֶּ אֶּ רְּ ד ת ִּ גֶּ נ ֶּ י מִּ כ ִּ

וה"אור החיים" הקדוש, כזה  לכל אחד מאיתנו יש נבוֹ  6".ָתבֹוא
לנו כותב חל היארצייט שלו, שבוע ביום רביעי בערב וחמישי שה

שיש לך בחיים, כל חסר שיש לך בחיים, הוא  כל כך יפה שכל נבוֹ 
 אה. התחלה של נבו  

בדיוק  ,נבואה. כשעומד משה רבנו על ההר וחולם-הנבו הוא מיני
ל ַהר ֲעלֵּ " :להיכנס לארץ, ה' אומר לו ,כמו בנות צלפחד ה אֶּ

ל ָראֵּ ש ְּ י יִּ נֵּ בְּ י לִּ ר ָנַתת ִּ ֶּ ץ ֲאש  ת ָהָארֶּ ה אֶּ אֵּ רְּ ה ו  ים ַהז ֶּ יָתה  ָהֲעָברִּ ָראִּ וְּ
 כתובלמה  זכותו תגן עלינו: ,שואל ה"אור החיים" הקדוש 7."אָֹתה  
ה"ם יפעמי אֵּ רְּ יָתה" – "ו  ָראִּ תראי את את בפעם הראשונה כי  ?"וְּ

את תראי את . ובפעם השנייה "אין לי .וואי" ותגידי: תהמציאו
יםבאור החיים. " –המציאות והפעם  אֹור ַהַחי ִּ אֹות ב ְּ רְּ ך הוא כ 8",לִּ

הוא  הלפרשה שב. הוא טובע את שם הפירוש שלו בפירושו כותב
 נפטר. 

                                                           
ִדים ַעל כ"ז, ג: " במדבר 4 ה ַהּנֹועָּ ֵעדָּ יָּה ְבתֹוְך הָּ ָאִבינּו ֵמת ַבִמְדבָּר ְוהּוא ֹלא הָּ

יּו לֹויְהוָּה ַבֲעַדת  נִים ֹלא הָּ ְטאֹו ֵמת ּובָּ   ".קַֹרח ִכי ְבחֶׁ
ִרים ַהזֶׁה ַהר נְבֹו" :ל"ב, מטדברים  5 ֲעבָּ  ".ַהר הָּ
 דברים ל"ב, נב.  6
 יג. -כ"ז, יב במדבר 7
 - ְוָרִאיָתה אָֹתּהכ"ז, יג: "רבי חיים בן עטר, "אור החיים" לפרשת פנחס,  8

על דרך אומרם ז"ל )ספרי  ?ּוְרֵאה ֶאת ָהָאֶרץולא הספיק מה שכבר אמר 

ח"א קל"ו( שהראהו ה' ראיה נסיית מה שאין כח בשיעור עין טבעית לראות 

כי  ְוָרִאיָתה אָֹתּהבאור השמש זולת באור הגנוז כידוע, ולזה הבטיחו ואמר לו 

 ה'ַויְַרֵאהּו ל"ד( יאיר לפניו אור החיים, וכמו כן תמצא שאמר הכתוב )שם 

 ".וגו' להעיר על האמור

את מתגעגעת למשהו, ויודעת להפוך את  עודכל 
ישלך לכמיהה ולחלום, את  ֶחֶסרה ֲאלִּ יג ָ   .ת ִּ

 



 

 

ְראֹות"אומר, מה זה  יםאת החיים  לִּ אֹור ַהַחי ִּ אחרי שראית מה  "?ב ְ
זה  זה יבוא. ":בנבואה ךשלך, עכשיו תגידי לעצמ אין לך, את הנבוֹ 

 . "רצות מספיקאני רק צריכה לִּ יבוא. 

ובאמת, הבנות האלה של צלפחד לא מפסיקות לרצות. הן לא 
ה  –אלה שמותיהן שוקטות על השמרים.  ְלכ ָ ַמְחָלה, נָֹעה, ָחְגָלה, מִּ

ְרָצה  חגה –חגלה במחול. יוצאת  –מתנועעת. מחלה  –נועה  9.ותִּ
רוצה. הן כל הזמן רוצות  –מהלכת. תרצה  –מילכה . )נעה במעגל(

 . ֶחֶסרוזזות וכמהות. כי הן ידעו 

ין , בלשון ימי אין אחת שלא נלקח ממנה משהו. קוראים לזה  ב ֵּ
ים ָצרִּ ידל הַט "ב ַ , ַהמ ְ מִּ ". אתם חושבים שמה שיש לכם יישאר ת ָ

הבנות האלה חשבו, כמו שאני חשבתי, שאבא  זה לתמיד.  תמיד?
מוסד. אבא ידאג לנו. יהיה לי חלק ונחלה תמיד, כי אבא אבא זה "

אבינו מת ואנחנו "בטל התמיד ואבא שלהן איננו.  ום. ופתא"פה
  ?"לבד ומי ידאג לנו עכשיו, כשבטל התמיד

בית הזה, שחשבתי שהוא תמיד. -זה קורה לכולם. פתאום השלום
הבריאות, שחשבתי חלילה הפרנסה, שחשבתי שהיא תמיד. 

החסרון הזה,  אומר לנו הרב שמשון רפאל הירש:ד. ושהיא תמי
. בי"ז ה נורא מפחידהסתיים, ז כשמשהו שהיה תמיד לא עלינו

היתה בתמוז בטל קורבן התמיד בבית המקדש והכל הזדעזע. 
. עשר בסולם ריכטר 10,ק פרסה"ק פרסה על ת"רעידת אדמה ת
עכשיו תעמדו על הנבו הזה  יו?שומה עכ האדמה רועדת

  11זו עבודת ימי בין המצרים.ו ותחלמו ואל תוותרו. ותתגעגע

י ד? בפרשתנו, פנחס! איפה מסופר על קורבן התמי מִּ י ַלחְּ נִּ ב ָ ת ָקרְּ אֶּ
מֹוֲעדֹו. י ב ְּ יב לִּ רִּ ַהקְּ רו  לְּ מְּ ְּ ש  י ת ִּ יחֹחִּ יַח נִּ י רֵּ ַ ש   אִּ ומיד כך כתוב  12לְּ

 הרש"רת. ופסח, שבועות וסוכולאחר מכן הפרשה מדברת על 
מֹוֲעדוֹ הירש אומר: " י ב ְּ יב לִּ רִּ ַהקְּ המועד האמיתי הוא התמיד.  -" לְּ

-םיו", כוללת את המאורעות ה, הוא כותבפרשה זו. היומיום
מצרפת  הדותהי. החגים ת "היחידים במינם",המאורעועם  "יומיים

, מתן את מצריםייצה' של את זריחת החמה ושקיעתה אל עלילות 
, שמופיעים מיד שבועות וסוכות ,פסחועם  והמסע במדברתורה 

 - שקיעתהבבזריחת החמה והקב"ה ראה  אחרי קורבן התמיד.
י "מועד!  נִּ ב ָ ת ָקרְּ י  ]...[אֶּ יב לִּ רִּ ַהקְּ רו  לְּ מְּ ְּ ש  מֹוֲעדוֹ ת ִּ  ,זהמאורע  כי ,"ב ְּ

הוא הימנה, ת שאין למעלה בקביעו   ,חוזר ונשנה מדי יום ביומוה
תראה את ה'  ]...[יורדת העולה וה. כל קרן אור "מועדיהיה ל"

  13בעיצומו של מהלך העולם.

                                                           
 במדבר כ"ו, לג.  9

כשצרו מלכי בית חשמונאי זה  נו רבנן:תתלמוד בבלי, סוטה מט, ע"ב: " 10

על זה היה הורקנוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים בכל יום ויום היו 

היה. שם זקן אחד שהיה מכיר  משלשלין דינרים בקופה ומעלין להן תמידים

כל זמן שעוסקים בעבודה ' :בחכמת יוונית לעז להם בחכמת יוונית אמר להן

כיון  ',אין נמסרין בידכם למחר שלשלו להם דינרים בקופה והעלו להם חזיר

וגם: תלמוד ." שהגיע לחצי חומה נעץ צפרניו נזדעזעה א"י ארבע מאות פרסה

 בבלי, מנחות סד, ע"ב.
  ירש בפירושו לפרשת פנחס. רש"ר ה 11
  כ"ח, ב'.במדבר  12
ְלַהְקִריב ר' שמשון רפאל הירש, פרוש הרש"ר הירש לבמדבר כ"ח, ב: " 13

 ".ִלי ְבמֹוֲעדֹו

אל  .ת היא חגהקביעו   במילים אחרות, רש"ר הירש אומר לנו:
כדי לבקש ו תחכו שיקחו לכם משהו, שיתבטל התמיד, כדי לחגוג

ת ;חגים. תחגגו את התמיד ת  אֶּ אֵּ ר; וְּ ֹקֶּ ה ַבב  ֲעש ֶּ ָחד, ת ַ ש  אֶּ בֶּ ַהכ ֶּ
ם יִּ ב ָ ין ָהַערְּ ה ב ֵּ ֲעש ֶּ י, ת ַ נִּ ֵּ ש  ַהש   בֶּ ית הזאת של תהעבודה השגר 14.ַהכ ֶּ

 - את לא מבינה איזה  מועד זה. החג –כל יום והילדים והחופש 
 .חג –מיום והיו יומיום

, אומר "כבשה"אתם לא מבינים מהי הכבשה הזו שהיו מקריבים. ו
בכל יום תכבשו את היצר הרע  15, לשון כיבוש."תפארת שלמה"ה

עוד נוסעת על "וואו. אני עוד כאן.  ותגידו: ,התלונהיצר שלכם, 
ים שאנחנו כבישים, הכבש  בהתמיד הם -. קורבנות"הכביש

 , ה' ישמור. םיוכמקריבים 

ומה שאין, מה  .חזרנו לשלוםום ולומר תודה. הלכנו לשלרק 
 . "יבוא. יבוא" פשוט לעמוד על הר נבו ולהגיד: –שנלקח 

יהי רצון שכל אחת תקבל ווזאת התורה הגדולה של בנות צלפחד. 
יהי רצון את החלק שלה, את הנחלה שלה, את הגאולה שלה. 

 שנישאר זו לזו תמיד. 

 הדסה סאסי בצוות העריכה:

 

 

www.parasha.org 

info@parasha.org

--

 

                                                           
  כ"ח, ד. במדבר 14
 מרדומסק, "תפארת שלמה" לפרשת פנחס.  רבינוביץ'רבי שלמה  15

http://www.parasha.org/

