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  ע'          תמוז התש                          ד"בס

  

  היחיד והשבט בנחלת הארץ 
  )פ שעורו של הרב אלחנן סמט"ע (פרשות מטות ומסעיל

  
  ו"במדבר פרק ל. 1
ַוִּיְקְרבּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלִמְׁשַּפַחת ְּבֵני ִגְלָעד ֶּבן ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ) א(

ְּברּו ִלְפֵני מֶׁשה ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשִאים ָראֵׁשי ָאבֹות ִמִּמְׁשְּפחֹת ְּבֵני יֹוֵסף ַוְידַ 
ַוּיֹאְמרּו ֶאת ֲאדִֹני ִצָּוה ְיהָֹוה ָלֵתת ֶאת ָהָאֶרץ ) ב:(ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְּבַנֲחָלה ְּבגֹוָרל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַואדִֹני ֻצָּוה ַביהָֹוה ָלֵתת ֶאת ַנֲחַלת 
 ְוָהיּו ְלֶאָחד ִמְּבֵני ִׁשְבֵטי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל )ג:(ְצָלְפָחד ָאִחינּו ִלְבנָֹתיו

ְלָנִׁשים ְוִנְגְרָעה ַנֲחָלָתן ִמַּנֲחַלת ֲאבֵֹתינּו ְונֹוַסף ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה 
ְוִאם ִיְהֶיה ַהּיֵֹבל ִלְבֵני ) ד:(ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם ּוִמּגַֹרל ַנֲחָלֵתנּו ִיָּגֵרעַ 

ָלָתן ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם ִיְׂשָרֵאל ְונֹוְסָפה ַנחֲ 
ַוְיַצו מֶׁשה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) ה:(ּוִמַּנֲחַלת ַמֵּטה ֲאבֵֹתינּו ִיָּגַרע ַנֲחָלָתן

ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ) ו:(ַעל ִּפי ְיהָֹוה ֵלאמֹר ֵּכן ַמֵּטה ְבֵני יֹוֵסף ּדְֹבִרים
ָחד ֵלאמֹר ַלּטֹוב ְּבֵעיֵניֶהם ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים ַאְך ִצָּוה ְיהָֹוה ִלְבנֹות ְצָלפְ 

ְולֹא ִתּסֹב ַנֲחָלה ִלְבֵני ) ז:(ְלִמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ֲאִביֶהם ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים
ִיְׂשָרֵאל ִמַּמֶּטה ֶאל ַמֶּטה ִּכי ִאיׁש ְּבַנֲחַלת ַמֵּטה ֲאבָֹתיו ִיְדְּבקּו ְּבֵני 

ת יֶֹרֶׁשת ַנֲחָלה ִמַּמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֶאָחד ְוָכל ּבַ ) ח:(ִיְׂשָרֵאל
ִמִּמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ָאִביָה ִּתְהֶיה ְלִאָּׁשה ְלַמַען ִייְרׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש 

ְולֹא ִתּסֹב ַנֲחָלה ִמַּמֶּטה ְלַמֵּטה ַאֵחר ִּכי ִאיׁש ) ט:(ַנֲחַלת ֲאבָֹתיו
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶׁשה ) י:( ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְּבַנֲחָלתֹו ִיְדְּבקּו ַמּטֹות
ַוִּתְהֶייָנה ַמְחָלה ִתְרָצה ְוָחְגָלה ּוִמְלָּכה ) יא:(ֵּכן ָעׂשּו ְּבנֹות ְצָלְפָחד

ִמִּמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ) יב( :ְונָֹעה ְּבנֹות ְצָלְפָחד ִלְבֵני דֵֹדיֶהן ְלָנִׁשים
  :ִׁשים ַוְּתִהי ַנֲחָלָתן ַעל ַמֵּטה ִמְׁשַּפַחת ֲאִביֶהןֶבן יֹוֵסף ָהיּו ְלנָ 

  
  הכללה של הדין שנאמר ביחס לבנות צלופחד. 2
 הדין הכללי הדין במקרה המסוים 

זה הדבר אשר צוה  )ו( הדין
 לבנות צלפחד' ה

  ...לאמר
אך למשפחת מטה 
אביהם תהיינה 

 .לנשים

 יֹרשת וכל בת )ח(
נחלה ממטות בני 

  ישראל
ממשפחת לאחד 

מטה אביה תהיה 
 ...לאשה

תכל
 יתו

ולא תסֹב נחלה  )ז(
לבני ישראל 

  ממטה אל מטה
כי איש בנחלת 
מטה אבֹתיו 

 .ידבקו בני ישראל

ולא תסֹב נחלה  )ט(
  ממטה למטה אחר

כי איש בנחלתו 
ידבקו מטות בני 

  .ישראל
 

  
  משנה האחרונה במסכת תעניתה. 3

טובים לישראל לא היו ימים : אמר רבן שמעון בן גמליאל
שבהן בנות ירושלים , כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים

ובנות ירושלים יוצאות וחולות ... יוצאות בכלי לבן שאולין
שא נא עיניך וראה מה אתה , בחור: ומה היו אומרות, בכרמים
  ...בורר לך

  
  
  

  ב"דף ל עמסכת תענית . 4
יה  משום דאית ב-יום הכיפורים ] מובן הדבר לגבי[בשלמא 

אלא . יום שניתנו בו לוחות האחרונות, סליחה ומחילה] שיש בו[
יום : אמר רב יהודה אמר שמואל? חמישה עשר באב מאי היא

ביום זה מצאו היתר : כלומר[שהותרו שבטים לבוא זה בזה 
מאי דרוש ]. שבטיים אף ביחס לבנות יורשות נחלה-לנישואין בין

'  אשר צוה ה הדברזה) "ו, ו"ל(? ]מה דרשו כדי להתיר זאת[
  .דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה -' וגו" לבנות צלפחד

  
  א"א בחידושי אגדות  למסכת בבא בתרא קכא ע"מהרש. 5

  ? יש לדקדק מה שמחה היה להן
דלבנות ישראל ודאי הוא דהיה להן שמחה ... ויש לאמר

שהאיש שיש לו ... שהנקבות ייגרעו מהזכרים] המצב[כשהותר 
יורשת [והאישה , רשאי לישא אישה משבט אחרהיה , נחלה

לישא איש משבט , אם היה לה נחלה, לא היה לה רשות] הנחלה
  ...דלכך הבנות היו שמחות כשהותרו... עד שהותרו, אחר

  
  'פילגש בגבעה' סיום סיפור – א"שופטים פרק כ. 6
 ֲאֶׁשר ִמְּצפֹוָנה ַחג ְיהָֹוה ְּבִׁשלֹו ִמָּיִמים ָיִמיָמהַוּיֹאְמרּו ִהֵּנה ) יט(

ְלֵבית ֵאל ִמְזְרָחה ַהֶּׁשֶמׁש ִלְמִסָּלה ָהעָֹלה ִמֵּבית ֵאל ְׁשֶכָמה ּוִמֶּנֶגב 
ֶאת ְּבֵני ִבְנָיִמן ֵלאמֹר ְלכּו ַוֲאַרְבֶּתם } \ַוְיַצֻּוו{\ַוְיַצֻּו ) כ:(ִלְלבֹוָנה

חּול ַּבְּמחֹלֹות ּוְרִאיֶתם ְוִהֵּנה ִאם ֵיְצאּו ְבנֹות ִׁשילֹו לָ ) כא:(ַּבְּכָרִמים
ִויָצאֶתם ִמן ַהְּכָרִמים ַוֲחַטְפֶּתם ָלֶכם ִאיׁש ִאְׁשּתֹו ִמְּבנֹות ִׁשילֹו 

ְוָהָיה ִּכי ָיבֹאּו ֲאבֹוָתם אֹו ֲאֵחיֶהם ָלִרוב ) כב:(ַוֲהַלְכֶּתם ֶאֶרץ ִּבְנָיִמן
נּו ִאיׁש ֵאֵלינּו ְוָאַמְרנּו ֲאֵליֶהם ָחּנּונּו אֹוָתם ִּכי לֹא ָלַקְח } \ָלִריב{\

ַוַּיֲעׂשּו ) כג:(ִאְׁשּתֹו ַּבִּמְלָחָמה ִּכי לֹא ַאֶּתם ְנַתֶּתם ָלֶהם ָּכֵעת ֶּתְאָׁשמּו
ֵכן ְּבֵני ִבְנָיִמן ַוִּיְׂשאּו ָנִׁשים ְלִמְסָּפָרם ִמן ַהְּמחְֹללֹות ֲאֶׁשר ָּגָזלּו ַוֵּיְלכּו 

ַוִּיְתַהְּלכּו ) כד( :ְׁשבּו ָּבֶהםַוָּיׁשּובּו ֶאל ַנֲחָלָתם ַוִּיְבנּו ֶאת ֶהָעִרים ַוּיֵ 
ִמָּׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעת ַהִהיא ִאיׁש ְלִׁשְבטֹו ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו ַוֵּיְצאּו ִמָּׁשם 

  :ִאיׁש ְלַנֲחָלתֹו
  
  ן בביאורו לפסוק ז"רמבה. 7

דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה 'על דעת רבותינו שדרשו 
מות אדם מן היום ההוא עד ציווה הכתוב שאם י... 'בלבד

לא תינשא , שתיחלק הארץ לשבטיהם ותהיה בתו יורשת אותו
שנשא בת , מן השבט האחר[שלא יבוא האיש ההוא , לשבט אחר

. בעת חילוק הארץ לקחת לו נחלה בתוך מטה אחר] יורשת נחלה
שלא יתערבו , כי הְקֵפדה להם תהיה יותר גדולה בעת החילוק

כי אחרי כן כבר נודעה נחלתן ולא , השבטים זה עם זה בנחלה
שרק עד אליו יש [ובעבור שלא נודע זמן החילוק , יקפידו כל כך

  .הזהיר בכל הדור] טעם לצוות על כך
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  שני חצאי סיפור בנות צלופחד. 8

 ירושת –יא -א, ז"כ 
 בנות צלפחד

 נישואי בנות -יב -א, ו"ל
 צלפחד

 בנות ותקרבנה א
 צלפחד בן חפר

 ראשי האבות רבוויק א
 למשפחת

בן גלעד בן מכיר בן  
 מנשה

בני גלעד בן מכיר בן  
 מנשה

למשפחֹת מנשה בן  
 ...יוסף

 ממשפחת בני יוסף 

 לפני משהותעמֹדנה  ב
 ולפני אלעזר הכהן

  לפני משהוידברו 

 א

 וכל ולפני הנשיאים 
  ...העדה
 ...לאמר

  
 ב

 ראשי ולפני הנִשאים
  .אבות לבני ישראל

 ...וויאמר

 שם יגרעלמה  ד ב
 ...אבינו

 נחלתן מנחלת ונגרעה ג
 ...אבֹתינו

 ג

  ה
 ו

ויקרב משה את 
  ...'משפטן לפני ה

 בנות צלפחד כן
 ...דֹברֹת

ויצו משה את בני  ה
  ...'ישראל על פי ה

 מטה בני יוסף כן
 ...דֹברים

 ד

 תדבר בני ישראלואל  ח
  ...לאמר

והעברתם את נחלתו 
 .לבתו

נחלה וכל בת יֹרשת  ח
  בני ישראלממטות 

לאחד ממשפחת מטה 
   אביה תהיה

 ... לאשה

  
  
  'בעיה במחצית בלהופך ' הפתרון במחצית א. 9

 הבעיה במחצית ב הפתרון במחצית א
ז"כ(
 )ז, 

נתן תתן להם אחזת 
נחלה בתוך אחי 

  ,אביהם
והעברת את נחלת 

 .אביהן להן

, ו"ל(
 )ב

  'ואדני ֻצוה בה
לתת את נחלת 
צלפחד אחינו 

 .נֹתיולב

  
  במדבר . 10
ָלֵאלה ֵתחלק הארץ : אל משה לאמר' וידבר ה  נג-נב, ו"כ

  .בנחלה במספר שמות
   .כל יֹצא צבא בישראל... מבן עשרים שנה ומעלה               ב, ו"כ
  ...למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן           ד, ז"כ
 אם בנות וצלפחד בן חפר לא היו לו בנים כי  לג, ו"כ

  .ושם בנות צלפחד מחלה ונֹעה חגלה מלכה ותרצה
והתנחלתם את ... והורשתם את הארץ וישבתם בה    נד-נג, ג"ל

   ...הארץ בגורל
  . אשר ינחלו לכם את הארץ      כט-טז, ד"ל
  

   חזקוני11
על ידי שציווה משה לתת מנחלת , נסמכה פרשה זו לכאן"

  ". ישראל ערים ללוויים

 


