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פנחס
רעיונות על הפרשה על פי תורתו של הרב אביגדר נבנצל שליט"א

בפרשתנו מובא משפטן של בנות צלפחד אשר עמדו לפני משה בדרישה ייחודית: "ָאבִינּו מֵת ּבַּמִדְּבָר וְהּוא לֹא הָיָה ּבְתֹוךְ 
הָעֵדָה הַּנֹועָדִים עַל ה' ּבַעֲדַת קֹרַח ּכִי בְחֶטְאֹו מֵת ּובָנִים לֹא הָיּו לֹו: לָּמָה יִּגָרַע ׁשֵם ָאבִינּו מִּתֹוךְ מִׁשְּפַחְּתֹו ּכִי אֵין לֹו ּבֵן ּתְנָה ּלָנּו אֲחֻּזָה 

ּבְתֹוךְ אֲחֵי ָאבִינּו" (במדבר כז, ג-ד) 
והנה סוגיה זו סמוכה למפקד שערך משה רבנו על פי ציווי ה' המסתיים בפסוק: "ּובְאֵּלֶה לֹא הָיָה אִיׁש מִּפְקּודֵי מֹׁשֶה וְַאהֲרֹן 
הַּכֹהֵן אֲׁשֶר ּפָקְדּו אֶת ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל ּבְמִדְּבַר סִינָי ּכִי ָאמַר ה' לָהֶם מֹות יָמֻתּו ּבַּמִדְּבָר וְלֹא נֹותַר מֵהֶם אִיׁש ּכִי אִם ּכָלֵב ּבֶן יְפֻּנֶה וִיהֹוׁשֻעַ ּבִן 
נּון" (שם  כו, סד-סה) מסביר  רש"י: ''אבל על הנשים לא נגזרה גזרת המרגלים, לפי שהן היו מחבבות את הארץ, האנשים 
אומרים נתנה ראש ונשובה מצרימה (במדבר יד, ד), והנשים אומרות תנה לנו אחוזה'' הגברים מאסו בארץ חמדה וסרבו 
להיכנס לארץ ועל כן נגזר עליהם למות במדבר, ואילו הנשים חיבבו את הארץ כפי שאמרו בנות צלפחד 'תנה לנו 

אחוזה בתוך אחי אבינו' ועל כן זכו להיכנס לארץ. 
שואל מו"ר הרב נבנצל שליט"א: כיצד דייקו חז"ל שבנות צלפחד מחבבות את הארץ רק מפני שביקשו נחלה בארץ 
במקום אביהן? אולי אם היו ישראל מתיישבים במדבר גם אז היו מבקשות אחוזה, או אפילו אם עם ישראל היו נשארים 
ללא קרקע היו מבקשות ירושה מנכסי צלפחד אביהן ללא כל קשר לקרקע? מה הראייה מתוך בקשתן שאכן חיבבו את 

ארץ ישראל?
אומר הרב המפתח להבנת העניין הוא ניסוח הבקשה: 'תנה לנו אחוזה', הן מבקשות להיאחז בארץ ישראל, מה שדור 
המדבר לא רצו. אמנם חטא המרגלים שבעקבותיו סירבו להיכנס לארץ, התרחש בשנה השנייה לצאתם ממצרים, וכעת 
אנו בשלב סוף שנת הארבעים כשעומדים להיכנס לארץ, אולם המציאות היא שדור המדבר רצו להישאר במדבר או 

לחזור למצרים ואילו בנות צלפחד ביקשו להיכנס. 
בני גד ובני ראובן אף הם ביקשו להישאר בעבר הירדן מזרחה וכשמשה שמע את בקשתם הוכיח אותם בחריפות: "וְהִּנֵה 
קַמְּתֶם ּתַחַת אֲבֹתֵיכֶם ּתַרְּבּות אֲנָׁשִים חַּטָאִים" (במדבר לב, יד) אמנם התברר מיד שהחשד לא היה נכון ולא היתה כוונתם 
להתחמק מכיבוש הארץ, אולם למעשה ביקשו ירושה מעבר לגבולות הארץ, ואילו בנות צלפחד השתוקקו לאחוזה 

בארץ.
חז"ל דרשו: ''בנות צלפחד חכמניות הן דרשניות הן צדקניות הן'' (ב"ב קיט:) והגמרא מנמקת: חכמניות - שידעו מתי לגשת 
אל משה רבנו בזמן שהיה דורש בפרשת יבמות וטענו: ''אם כבן אנו חשובין תנה לנו נחלה כבן, אם לאו תתיבם אמנו'' 
(שם) נמצא אם כן שאכן דיברו לעניין ובאו בטענה מבוססת ומוצדקת. 'צלפחד' ראשי תיבות: צדקניות לא פטפטניות, 

חכמניות, דרשניות.
ואם נשאל הרי דיני ירושה קיימים גם בחוקי הגויים, מה אם כן מעלת הטענה של בנות צלפחד עד שזכו לכינויים 
ושבחים כאלה? ההבדל בין ירושה סתם לירושת בנות צלפחד – תהומי, שכן הן הגיעו להבנת עומק המהות האמתית של 
הירושה - תיקון נשמת הנפטר. התורה הקפידה שנכסי הנפטר יעברו אל האדם הקרוב אליו ביותר, בנו או בתו, אחיו או 
שאר קרובים לפי הסדר הנכון. גם מצוות יבום באה לתקן את נשמת הנפטר שכן הוא לא זכה להוליד בנים אזי אחיו 
יוליד במקומו ''וְהָיָה הַּבְכֹור אֲׁשֶר ּתֵלֵד יָקּום עַל ׁשֵם ָאחִיו הַּמֵת וְלֹא יִּמָחֶה ׁשְמֹו מִּיִׂשְרָאֵל'' (דברים כה, ו). בנות צלפחד הבינו שכשם 
שהאישה שהקב"ה זיווג לאדם ניתנה לו לעבודת ה', גם הנכסים שהקב"ה העניק לאדם ניתנו לו לצורך עבודת ה', והיות 
והנפטר לא הספיק להשלים את עבודתו, התיקון יהיה שהיורש ימשיך לעבוד את ה' באמצעותם במקום הנפטר, ועל כן 
הן ביקשו את חלק אביהן בארץ שכן אחוזה בארץ ישראל מיועדת לעבודת ה' יותר מכל מקום אחר. מכאן ניתן לראות 

את עוצמת החיבה שהיתה להן לארץ ישראל  שעל ידה אפשר להידבק בקב"ה.
סגנון בקשתן המיוחד: "לָּמָה יִּגָרַע ׁשֵם ָאבִינּו" (במדבר כז, ד) מזכיר לנו את הסגנון בו התבטאו אותם אנשים שהיו טמאים 
לנפש אדם ולא יכלו להקריב את קרבן פסח בגין טומאתם, ונגשו אל משה רבנו כשטענה בפיהם: "לָּמָה נִּגָרַע לְבִלְּתִי 
הַקְרִיב אֶת קָרְּבַן ה' ּבְמֹעֲדֹו" (במדבר ט, ז) ברור למעלה מכל ספק שמטרת בקשתם לא היתה לאכול חתיכת בשר צלוי גרידא, 
דבר שלא נמנע מהם שכן בהמות היו להם בשפע; הם ביקשו את הרוחניות של קרבן הפסח, לזכות לקיים את המצוה 
כהלכתה ובהידור; בנות צלפחד אף הן ביקשו אחוזה בארץ כדי לזכות ברוחניות שבארץ הקודש, שצלפחד אביהן לא 

יפסיד את חלקו לעוה"ב בגין מצוות ישוב ארץ ישראל וקיום המצוות התלויות בה.
כשחז"ל דיברו על חיבוב ארץ ישראל אין כוונתם על חיבוב שטחי וחיצוני כגון: ארץ יפה עם נוף מרהיב הרים ובקעות 
מרשימים, אקלים נח וממוזג; אמנם הכל אמת ויציב אולם אין זה החיבוב המדובר. התורה אמנם אומרת שארץ ישראל 
היא "אֶרֶץ חִּטָה ּוׂשְעֹרָה וְגֶפֶן ּותְאֵנָה וְרִּמֹון" (דברים ח, ח) פירותיה משובחים ועסיסיים, "אֶרֶץ זָבַת חָלָב ּודְבָׁש" (שמות ג, ח); שבחים 

אלו נכונים ואמתיים ואע"פ כן אין זו מהותה של ארץ ישראל.
כוונת חז"ל בהתייחסם ל'חיבוב' הארץ היא בפן הרוחני שבה, למה שהתורה אומרת: "עֵינֵי ה' אֱלֹקֶיךָ ּבָּה מֵרֵׁשִית הַּׁשָנָה וְעַד 
ַאחֲרִית ׁשָנָה" (דברים יא, יב) השגחת ה' עליה הינה תמידית והיא משכן לשכינה, ממילא קל יותר להגיע לדביקות בקב"ה 

בארץ הקודש.

גיליון מס'  558 יז' תמוז תשע"ו



חכמים אמרו ''אוירא דארץ ישראל מחכים'', לימוד התורה בארץ מסוגל להישגים גבוהים יותר מכל מקום אחר בעולם, 
זאת ארץ מיוחדת לתורה ולקדושה, ולמרות שגם בחו"ל אפשר להשיג קדושה ותורה, רמת השגתם בארץ ישראל היא 

גבוהה ואיכותית יותר. 
בימים אלו שאנו מתאבלים על חורבנה של ירושלים חייבים להפנים את המודעות שהאבלות היא על שחסר לנו בית 
מקדש לעבוד את ה', על העדר סנהדרין גדולה בלשכת הגזית, העדר מלכות בית דוד. אמנם התפילה היא במקום עבודת 
בית המקדש, אולם לעתיד לבוא ובקרוב תהיינה גם עבודה וגם תפילה. תפילתנו מקרב לב שתתחדש מהרה עבודת בית 

המקדש ונזכה לראות כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם במהרה בימינו אמן. 
  

עלון זה מוקדש כל השנה ב"נ לע"נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל
שבת שלום  יצחק חלבה

                

לעילוי נשמת אאמו"ר אברהם (אלברטו) בן מרים חלבה , הג"ר יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושא, הרב יעקב חי בן מרגלית, הרב 
אברהם צוקרמן בן שרה, אריה לייב בן דבורה, הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו 

מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מרדכי שמעון בן דאדא, 
שלמה בן פורטונה, מאיר ירחמיאל בן שמחה, מסעוד בן עליה, עמרם בן עישה, אילן בן יחזקאל, מנחם נחום בן אליעזר ליפא, שמעון 
בן עישה, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, עמרם בן אסתר, זאב בן ברכה, משה בן פלור, אביאתר בן ברוך הי"ד, יצחק 

בן אסתר, ניר יהודה בן מיכל, יעקב בן מרים, יעקב בן רחל, אייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיל-עד מיכאל בן 
בת גלים הי"ד, דודי רחמים בן חנה, יוסף ברוך בן תמר, שלמה בן שמחה, אליעזר בן צבי וציפורה, אליהו בן נעמי, שמעון בן דינה, 

בנימין בנדט בן יוסף, הרבנית שפרה בת לאה, שרה בת מרים, שושנה בת רוזה, שרה רחל בת בוליסה, שרה בת רוחמה, שרה בת 
שולמית, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה, אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת 

רוזה, פרלה בת גוטי, שרה בת קיז'ה, שרה בת מרים, רחל בת שרה, רינה בת אסתר ת.נ.צ.ב.ה.                                                    
המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל: jalabe@neto.net.il  ללא תשלום לזיכוי הרבים

השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר 

http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl
עלון זה יהיה מוקדש לרפואתה השלמה של אורלי בת דונה וסילביה רות בת אסתר
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