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 ובנותיוְצָלְפָחד מעשה   –  פינחספרשת 
ְקַרְבָנה ְבנֹות ְצָלְפָחדהתורה תיארה את מעשה בנות צלפחד שנאמר " ה  ַותִּ ן יֹוֵסף ְוֵאלֶּ ה בֶּ ְשְפֹחת ְמַנשֶּ ה ְלמִּ ן ְמַנשֶּ יר בֶּ ן ָמכִּ ְלָעד בֶּ ן גִּ ר בֶּ ן ֵחפֶּ בֶּ
ְרָצה: ְלָכה ְותִּ ם ְוָכל ָהֵעָדה ְשמֹות ְבֹנָתיו ַמְחָלה ֹנָעה ְוָחְגָלה ּומִּ יאִּ ְפֵני ַהְנשִּ ְלָעָזר ַהֹכֵהן ְולִּ ְפֵני אֶּ ה ְולִּ ְפֵני ֹמשֶּ ל מֹוֵעד  ַוַתֲעֹמְדָנה לִּ ַתח ֹאהֶּ פֶּ

ֹ  ֵלאֹמר: ים ל ְטאֹו ֵמת ּוָבנִּ י ְבחֶּ ים ַעל ה' ַבֲעַדת ֹקַרח כִּ ְדָבר ְוהּוא לֹא ָהָיה ְבתֹוְך ָהֵעָדה ַהנֹוָעדִּ ינּו ֵמת ַבמִּ תֹוְך  א ָהיּו לֹו:ָאבִּ ינּו מִּ ָגַרע ֵשם ָאבִּ ָלָמה יִּ
י ֵאין לֹו ֵבן ְתָנה ָלנּו אֲ  ְשַפְחתֹו כִּ ינּו:מִּ ה ֵלאֹמר: ֻחָזה ְבתֹוְך ֲאֵחי ָאבִּ ל ֹמשֶּ ר ה' אֶּ ְפֵני ה': ַויֹאמֶּ ְשָפָטן לִּ ת מִּ ה אֶּ ֵכן ְבנֹות ְצָלְפָחד ֹדְבֹרת  ַוַיְקֵרב ֹמשֶּ

ן ן ָלהֶּ יהֶּ ת ַנֲחַלת ֲאבִּ ם ְוַהֲעַבְרָת אֶּ יהֶּ ם ֲאֻחַזת ַנֲחָלה ְבתֹוְך ֲאֵחי ֲאבִּ ֵתן ָלהֶּ  .ז( –)במדבר כז, א " ָנֹתן תִּ

ר שנאמר " ןבמשפחת ן להןלהגּועצה טובה להינשא ניתנה להן אך  בין השבטים להינשא לטוב בעיניהןהותרו בנות צלפחד  ה ַהָדָבר ֲאשֶּ זֶּ
ָּוה ְהיֶּיָנה ְלָנשִּ  צִּ ם תִּ יהֶּ ְשַפַחת ַמֵּטה ֲאבִּ ים ַאְך ְלמִּ ְהיֶּיָנה ְלָנשִּ ם תִּ ְבנֹות ְצָלְפָחד ֵלאֹמר ַלּטֹוב ְבֵעיֵניהֶּ , דף קכ ע"א בשם שמואל )במדבר לו, ו( )גמ' בבא בתרא" יםה' לִּ

ְהיֶּיָנה ַמְחָלה " שנאמר דיהןבני דֹולאו וניׂש הן עשּו וכפי העצה שניתנה. (בר לו, ו, 'אור החיים הקדוש' במדבבא בתרא דף קיט ע"ב ד"ה שלא נישאו אלא להגוןבגמ' רש"י  ַותִּ
ְלָכה ְוֹנָעה ְבנֹות ְצָלְפָחד ְרָצה ְוָחְגָלה ּומִּ ים: תִּ ן ְלָנשִּ ְבֵני ֹדֵדיהֶּ ן לִּ יהֶּ ְשַפַחת ֲאבִּ י ַנֲחָלָתן ַעל ַמֵּטה מִּ ים ַוְתהִּ ן יֹוֵסף ָהיּו ְלָנשִּ ה בֶּ ְשְפֹחת ְבֵני ְמַנשֶּ מִּ " מִּ

 .יב( – א)במדבר לו, י

 משבט אחר?לאנשים , ולא ןובני משפחת ןהינשא דווקא לאנשים מתוך מטה שבטמדוע בנות צלפחד קיבלו עצה ל, להביןויש 

 שש עצים בשבת ועשה מעשהו לשם שמיםצלפחד קֹו

שוב ש מריםהם היו אוראו כך ישראל כשו .עוד ארבעים שנה שאר במדברלהילא להיכנס לארץ ועל ישראל המרגלים נגזר  חטא לאחר
גם יוחס אל תו ובשל צדק היה צדיקשפחד צֹל אדם אחד בשםדור הבאותו  והיה. גמ' בבא בתרא דף קיט ע"ב ד"ה אפילו( ס')תו אין הם מחויבים במצוות
ן " אבותיו הצדיקים שנאמר רְצָלְפָחד בֶּ ן  ֵחפֶּ ְלָעדבֶּ ן  גִּ ירבֶּ ן  ָמכִּ הבֶּ ן  ְמַנשֶּ ה בֶּ ְשְפֹחת ְמַנשֶּ ותקרבנה 'במדבר פרק כז ד"ה ספר )הרמ"ד וואלי  )במדבר כז, א( "יֹוֵסףְלמִּ

כי אינם חייבים עוד  שמע שהיו ישראל אומריםוכיון ש על בראשית רבה יא, ב ד"ה בירכו במן( לר' יחיאל מיכל הקודש')'נזר היה צדיק גמור  צלפחד .('בנות צלפחד
גמ' בבא בתרא דף  ')תוס יראו אחרים ואזבעוונו יהרגו אותו על מנת שוזה  ,ל שבת במזידלחל –החליט לעשות מעשה לשם שמים הוא  במצוות

, )'סמוכים לעד' למחבר 'שבט מוסר' פרשת פינחס ד"ה ותקרבנה בנות צלפחד( מתחייבים מיתה במלאכה קטנה חומרת השבת שאפילוויידעו את  קיט ע"ב ד"ה אפילו(
פרשת פינחס  'שבט מוסר' למחבר )'סמוכים לעד' שבתבשמירת היזהרו ו )'מדרש אליהו' למחבר 'שבט מוסר' דרוש ב תיקון העולם דף יג ע"ב ד"ה ובענין מה ששאלנו(קחו ממנו מוסר ייו

 .ד"ה ותקרבנה בנות צלפחד(

ים ְביֹום ַהַשָבתשנאמר " תשש עצים ביום השבצלפחד הלך וקֹו יׁש ְמֹקֵׁשׁש ֵעצִּ ְמְצאּו אִּ ְדָבר ַויִּ ְׂשָרֵאל ַבמִּ ְהיּו ְבֵני יִּ )גמ' שבת דף צו  )במדבר טו, לב( "ַויִּ

 ,'רבינו בחיי' במדבר טו, לב ד"ה וע"ד המדרש ויהיו בני ישראל ,ח דף קעו ע"ב ד"ה צלפחד פליג על השבתרזוהר פרשת ק ,ע"א ד"ה אמר רבי חייא וד"ה רבי יוסי אמר, זוהר פרשת שלח לך דף קנז ע"ב בשם ר' עקיבא
שער יג פרק לה ד"ה וכן בענין  לר' נפתלי הירץ , 'עמק המלך'באדם אחד' מהאר"י ז"ל'לקוטי הש"ס' לגורי האר"י ז"ל מסכת שבת ד"ה 'מעשה  ,'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק לה ד"ה ליקוטים רב המנונא סבא

על מלאכת בזה ועבר  (פרשת פינחס ד"ה ותקרבנה בנות צלפחד 'שבט מוסר' למחבר'סמוכים לעד' , 'דבש לפי' להחיד"א מערכת צ אות כה ערך צלפחד, 'קהלת יעקב' מערכת 'צל' ערך צלפחד, המעשה
)'רבינו בחיי' במדבר טו, לב ד"ה וע"ד המדרש  מוצאי השבתלעד  עצים המשיך לקֹוששהוא בו  וגם אחרי שהתרּו. )גמ' שבת דף צו ע"ב( מעמרמלאכת לש או תֹו

להחיד"א מערכת צ אות כה ערך צלפחד עפ"י רבינו )'דבש לפי'  בית הסוהרשאז לקחו אותו אל , (' בשם רבינו בחייויקריבו אותו המוצאים'ויהיו בני ישראל, 'ילקוט ראובני' פרשת שלח לך ד"ה 

ל ָכל ָהֵעָדה:" שנאמר בחיי( ל ַאֲהֹרן ְואֶּ ה ְואֶּ ל ֹמשֶּ ים אֶּ ים ֹאתֹו ְמֹקֵשש ֵעצִּ יבּו ֹאתֹו ַהֹמְצאִּ ה לֹו ַוַיְקרִּ י לֹא ֹפַרש ַמה ֵיָעשֶּ ְשָמר כִּ יחּו ֹאתֹו ַבמִּ " ַוַינִּ
 .לד( -)במדבר טו, לג 

על הצדיק  לעזשעשה כן במרד ובמעל ויוציאו  השומעים דעתכדי שלא יעלה על  מעשה המקוששבשמו של צלפחד ה את התורה העלימ
ְמְצאּו שנאמר " הזה ְדָבר ַויִּ ְשָרֵאל ַבמִּ ְהיּו ְבֵני יִּ ישַויִּ יבּו  אִּ ים ְביֹום ַהַשָבת: ַוַיְקרִּ ים  ֹאתֹוְמֹקֵשש ֵעצִּ ל ְמֹקֵשש  ֹאתֹוַהֹמְצאִּ ה ְואֶּ ל ֹמשֶּ ים אֶּ ֵעצִּ

ל ָכל ָהֵעָדה ְקַרְבָנה שנאמר " אבותיו לשבחייחסו ואף  גילה הכתוב את שמומעשה בנותיו ב אחר כך ואילו. )במדבר טו, לב(" ַאֲהֹרן ְואֶּ ְבנֹות ַותִּ
ן יֹו ְצָלְפָחד ה בֶּ ְשְפֹחת ְמַנשֶּ ה ְלמִּ ן ְמַנשֶּ יר בֶּ ן ָמכִּ ְלָעד בֶּ ן גִּ ר בֶּ ן ֵחפֶּ ְרָצהבֶּ ְלָכה ְותִּ ה ְשמֹות ְבֹנָתיו ַמְחָלה ֹנָעה ְוָחְגָלה ּומִּ בנותיו . )במדבר כז, א(" ֵסף ְוֵאלֶּ

שאמרו  כפי את הרביםְלַזּכֹות על קדושת שמו יתברך  נפשלמסור  היה כוונתו כל כי החטיא אחריםשלא ומת בחטאו אביהן שהודיעו 
ינּו ֵמת" ים ַעל ה' ַבֲעַדת ֹקַרח  ָאבִּ ְדָבר ְוהּוא לֹא ָהָיה ְבתֹוְך ָהֵעָדה ַהנֹוָעדִּ ְטאֹו ֵמתַבמִּ י ְבחֶּ ים לֹא ָהיּו לֹו כִּ ועתה אין יותר מה  .ד( –)במדבר כז, א " ּוָבנִּ

)'נזר הקודש' לר' יחיאל  עלים את שמו מעיקר מעשה המקוששה למה התפרׁשוגם לטעות ולחשוב שצלפחד עשה במרד ובמעל להכעיס חלילה, 

 .מיכל בן עוזיאל על 'בראשית רבה' יא, ב ד"ה בירכו במן(

 לונחשב המעשה ואף על פי כן  .'נזר הקודש' על 'בראשית רבה' יא, ב ד"ה בירכו במן()קדושת השבת  בישראל מיד התפרסמהו בעבור חטאו פחד נסקלצל
 ולרמוז על כך .ימי השבוע ששתל ואת השבת כמו לחֹודש עשה את הקֹוש היות ד"ה ותקרבנה בנות צלפחד( 'שבט מוסר' פרשת פינחס למחבר)'סמוכים לעד' עוון כ

ת שנאמר " "אֹותבשבת הנקראת " 'ָכַפר' צלפחדבמעשיו . 'מלקט עצים' כמו יותר ראוי ולא בשם 'ששבשם 'מקֹובפרשה נקרא הוא  ַאְך אֶּ
י  ְשֹמרּו כִּ ם אֹותַשְבֹתַתי תִּ י ּוֵביֵניכֶּ וא ֵבינִּ  " השבתאֹות" לרמוז עלבפרשת המקושש " ֹאתֹוהרבה פעמים נאמרה התיבה "לכן . )שמות לא, יג(" הִּ

יבּו " שנאמרכפי ו ים  ֹאתֹוַוַיְקרִּ ל ָכל ָהֵעָדה: ֹאתֹוַהֹמְצאִּ ל ַאֲהֹרן ְואֶּ ה ְואֶּ ל ֹמשֶּ ים אֶּ יחּו  ְמֹקֵשש ֵעצִּ ְשָמר כִּ  ֹאתֹוַוַינִּ ה ַבמִּ י לֹא ֹפַרש ַמה ֵיָעשֶּ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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יש ָרגֹום  לֹו: ה מֹות יּוַמת ָהאִּ ל ֹמשֶּ ר ה' אֶּ ה: ֹאתֹוַויֹאמֶּ חּוץ ַלַמֲחנֶּ ים ָכל ָהֵעָדה מִּ יאּו  ָבֲאָבנִּ ְרְגמּו  ֹאתֹוַוֹיצִּ ה ַויִּ חּוץ ַלַמֲחנֶּ ל מִּ  ֹאתֹוָכל ָהֵעָדה אֶּ
ת ֹמשֶּ  ָּוה ה' אֶּ ר צִּ ים ַוָיֹמת ַכֲאשֶּ  .)'רבינו בחיי' במדבר טו, לב ד"ה וע"ד המדרש ויהיו בני ישראל( לו( –)במדבר טו, לג " הָבֲאָבנִּ

 בנות צלפחד היו צדיקות ופעלו על מנת לתקן את חטא אביהן

ְרָצהלצלפחד היו חמש בנות " ְלָּכה ְותִּ לכן זכו להיזכר שלש  כא, יא( 'במדבר רבה') והיו כולן חכמות וצדיקות )במדבר כז, א( "ַמְחָלה ֹנָעה ְוָחְגָלה ּומִּ
 זו לזו שוותכיון שהיו ו. פרשת פינחס ד"ה ואלה שמות בנותיו( לתלמיד תלמידו של האר"י ז"ל )'שפתי כהן על התורה' (במדבר לו, יא, במדבר כז, א)ראה במדבר כו, לג,  פעמים בתורה

ְרָצה " במקום אחר שנאמר וכגון מה שמותיהן סדר לפעמים אתהכתוב שינה  )'ילקוט שמעוני' יהושע רמז כז ד"ה תנא דבי רבי ישמעאל(במעלתן  ַמְחָלה תִּ
ְלָּכה ְוֹנָעה ָחְגָלהוְ  )הרמ"ד וואלי במדבר פרק כז  עמדו בצדקתן מתחילתן ועד סופן בנות צלפחד. קכ ע"א בשם תנא דבי רבי ישמעאל()גמ' בבא בתרא דף  במדבר לו, יא() "ּומִּ

ה ַהָדָבר לשון זכר " גם לכן נאמר עליהן .ת כאנשיםוזריזֹו כו ד"ה 'והנה ראוי לשים לב'(פרק במדבר ספר )'האלשיך הקדוש'  םׁשֵ ת והיו בעלֹו ד"ה ותקרבנה בנות צלפחד( זֶּ
ְבנֹות ְצָלְפָחד ֵלאֹמר ַלּטֹוב ְבֵעיֵניהֶּ  ָּוה ה' לִּ ר צִּ יהֶּ  םֲאשֶּ ְשַפַחת ַמֵּטה ֲאבִּ ים ַאְך ְלמִּ ְהיֶּיָנה ְלָנשִּ ים םתִּ ְהיֶּיָנה ְלָנשִּ )'פירוש הרוקח' על התורה  )במדבר לו, ו(" תִּ

 .פרשת מסעי שער סוף ראש פרק לו, ו(

ש' ואות יב'א של הקב"ה ניתנה שהרי אות י' משם י"ה .שהיא האות המתייחסת לנשיםה' האות  אתיה ה של הבנות ןיהמשמות תבכל אח
ְלכָ  הְוָחְגלָ  הֹנעָ  הַמְחלָ " בשמות הבנותחמשת וכך נקראו  .'הה' ניתנה ב'אש ְרצָ  הּומִּ )'האלשיך היו שלמות בתקונן הן להראות ש )במדבר כז, א(" הְותִּ

ְהיֶּינָ " ה' בתיבה הראשונה שבפסוקאות  נוספהגם  משום כך .(' ועיי"שראוי לשים לבוהנה 'הקדוש' במדבר כו ד"ה  ְלָכה ְוֹנָעה  הַותִּ ְרָצה ְוָחְגָלה ּומִּ ַמְחָלה תִּ
ים ן ְלָנשִּ ְבֵני ֹדֵדיהֶּ )'פירוש  הזלפ הבלה הלא הרבק השר האמהות תשמותיהן של חמשב גםכן אות זו נמצאת ו .יא( –)במדבר לו, י " ְבנֹות ְצָלְפָחד לִּ

 פסוקהשל תיבות הבסופי  ונרמז עליהן. אמהותהבנות צלפחד היו צדיקות וחכמות כמו אותן  ללמד כי, הרוקח' על התורה פרשת מסעי פרק לו, יא(
ְשָקָפה ְכמֹו ָשַחר ָיפָ " הרומז על מעלתן י זֹאת ַהנִּ ְדָגלֹות הֲאיֻמָ  הַכַחמָ  הָבָר  הַכְלָבנָ  המִּ )שיר השירים ו, י( )'פירוש הרוקח' על התורה פרשת פנחס שער פתוחה פרק כו, " ַכנִּ

 .'שינוי השם לאברהם ושרה'( –רחל אמנו בעניין זה ראה מאמרינו לפרשת לך לך לגבי חבה על האות 'ה' וכן )להר לג ד"ה צלפחד(

בכאב גדול  הן אמרו, והנשיאים בן אהרן הכהן אלעזררבינו ו עמדו לפני משההן לכן כאשר  .ןלבנות צלפחד היה צער גדול על מיתת אביה

ְדָבר֘ ינּוָ֘אבִּ "  את אמירת התיבה ומושך מאריךו" ֘ינּוָ֘אבִּ התיבה "' שנמצא על ַזְרָקאהטעם הנקרא ' והסימן לצערם הוא. ג( )במדבר כז," ֵמת ַבמִּ

למען מתפללות ועושות היו . בנות צלפחד )זוהר פרשת בלק דף רה ע"ב ד"ה פתח ההוא ינוקא( ירהאמה התובכדי ללמד על הצער וכאב הלב שהיה להן בא
 –שהיתה נעה ונדה על אביה. 'חגלה'  –עה' שהיתה מתפללת על חטא אביה שה' ימחול לו. 'נֹ  –, כפי שנרמז בשמותיהן 'מחלה' ןאביה

עניינן. לדבר ב וקמה עם אחיותיהיבום ישדרש פרשת  ההלכה מפי משה עד ששמעובאה בכל יום לבית המדרש לשמוע  היתה חוגהש
 והבנות הללו. )'שפתי כהן על התורה' פרשת פינחס ד"ה ואלה שמות בנותיו(שהתרצו כולן לבוא לבית המדרש  –צה' . 'תרלהימלך ולקבל עצה לשוןמ –'מלכה' 

שלושה  – פסוקים בתורה שבעהסך הכל בב'צלפחד' נזכר  השם כנגד זה .מדורי גהינום שבעהמאותו  והעלוהצילו את אביהן אכן 
 .(' עפ"י תיקון הנלע"דעוד למה הביא משפטן''שפתי כהן על התורה' פרשת פינחס סוף ד"ה ) בפרשת פנחס וארבעה בפרשת מסעי

 את נחלת אביהן ולהעמיד לו זרע לרשתבנות צלפחד ביקשו 

ים ַעל ה' הן אמרו " ,לבקש נחלהכאשר בנות צלפחד באו  ְדָבר ְוהּוא לֹא ָהָיה ְבתֹוְך ָהֵעָדה ַהנֹוָעדִּ ינּו ֵמת ַבמִּ ְטאֹו ֵמת ָאבִּ י ְבחֶּ ַבֲעַדת ֹקַרח כִּ
ים לֹא ָהיּו לֹו רח אלא רק מת באותו החטא שעשה לכתחילה כמו עדת קֹ  נֹושלא היה חטאו בכדי להכעיס את קֹו כלומר ,)במדבר כז, ג(" ּוָבנִּ

 למחבר)'חוט של חסד'  לול שבתכדי שילמדו ממנו עונש חי שהוא רצה לעשות שלוכלומר מת בחטא  –" ְבֶחְטאֹו ֵמת, וזה "לשם שמים בכוונה

ויש לבנותיו  לצלפחדתכפר לא ידע האם הכי , בנות צלפחד. ועל זה התקשה משה רבינו בדין פרשת פנחס ד"ה אבינו מת במדבר( ' ר' אליהו הכהןשבט מוסר'
'נצוצי אורות' להחיד"א על הזוהר פרשת עפ"י ) לא ייטלו בנותיו חלק בארץ גם ואז )זוהר פרשת שלח לך דף קנז ע"א ד"ה רבי יוסי אמר( התכפר לאשחלק בארץ ישראל או 

םה' אמר ". וכיון ששמע משה כי אות ב( דף קנז ע"א שלח לך יהֶּ ם ֲאֻחַזת ַנֲחָלה ְבתֹוְך ֲאֵחי ֲאבִּ ֵתן ָלהֶּ , כלומר )במדבר כז, ז(" ֵכן ְבנֹות ְצָלְפָחד ֹדְבֹרת ָנֹתן תִּ
'דבש לפי' להחיד"א מערכת צ אות כג ערך  ספר ראה .)זוהר פרשת שלח לך דף קנז ע"א ד"ה רבי יוסי אמרהבין שהתכפר לו חובו  –" ְצָלְפָחדיתברך הזכיר את שמו של " שה'

 .צלפחד(

י אֵ ביקשו חלק ונחלה בארץ שנאמר " בנות צלפחד ְשַפְחתֹו כִּ תֹוְך מִּ ינּו מִּ ָגַרע ֵשם ָאבִּ ינּוָלָמה יִּ )במדבר כז, " ין לֹו ֵבן ְתָנה ָלנּו ֲאֻחָזה ְבתֹוְך ֲאֵחי ָאבִּ

בנות . כא, יא( 'במדבר רבה')יירשו אותו, ואם לא אז שתתייבם אמם הן בנים ממש אז  לאביהםאם הן נחשבות כבנים היות שאין ש וטענו ד(
, אך אם אין בנים 'ת שפעצינורו'הם הבנים אל הבנים של האדם כי לשון 'נחל' להמשיך מהוא  בארץ ידעו שהנחלהוחכמות  צלפחד היו

 לא תֹאבד אותה הנחלה ועל ידי כן – ןלכך לפי שורש ראויותעל כל פנים המקבלים ו 'כלים' יהיו בדין הוא שיימשך אל הבנות שהןאזי 
ם ֲאֻחַזת  ֵכן"שנאמר  ברוייפה דכי ואמר  יב()'במדבר רבה' כא,  לדבריהן הודהה' ו .)הרמ"ד וואלי במדבר כז ד"ה ובנים לא היו לו( ֵתן ָלהֶּ ְבנֹות ְצָלְפָחד ֹדְבֹרת ָנֹתן תִּ

ן ן ָלהֶּ יהֶּ ת ַנֲחַלת ֲאבִּ ם ְוַהֲעַבְרָת אֶּ יהֶּ  .)'פענח רזא' פרשת ויחי ד"ה לא כן אבי( )במדבר כז, ז(" ַנֲחָלה ְבתֹוְך ֲאֵחי ֲאבִּ

ם ְוָכל ָהֵעָדהעמדו "בנות צלפחד כאשר  יאִּ ְפֵני ַהְנׂשִּ ְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְולִּ ְפֵני ֹמֶׁשה ְולִּ הן ביקשו שיתפללו עליהם שיזכו גם הן  )במדבר כז, ב( "לִּ
, )'ילקוט שמעוני' ספר יהושע רמז כז ד"ה תנא דבי רבי ישמעאל( שהיה למעלה מגיל ארבעים )'שפתי כהן על התורה' פרשת פינחס ד"ה עוד אמרו ובן אין לו( המבוגר ןגילעל אף  לבנים

ינּואמרו "הן כפי שו י ֵאין לֹו ֵבן ְתָנה ָלנּו ֲאֻחָזה ְבתֹוְך ֲאֵחי ָאבִּ ְשַפְחתֹו כִּ תֹוְך מִּ ינּו מִּ ָגַרע ֵשם ָאבִּ י ֵאין לֹו ֵבן ְתָנה ָלנּו, ")במדבר כז, ד(" ָלָמה יִּ  – "כִּ
, שהרי ןל את נחלתכי כוונתן לבן שינחֹו 'אחוזת נחלה'ולא  "ֲאֻחָזה" ביקשו. לכן גם " ממשְתָנה ָלנּו"אז אבינו לא זכה לבן כלומר שאם 

ְׁשַפְחּתֹו" אמרוגם ולזה  יורש. ןואין לה ןנחלת אביה הן תיקחנה אתמה תועלת אם  ּתֹוְך מִּ ינּו מִּ ָגַרע ֵׁשם ָאבִּ מר צריכות אנו וכל –" ָלָמה יִּ
 .)'שפתי כהן על התורה' פרשת פינחס ד"ה עוד אמרו ובן אין לו(המשפחה  ְגדֹוללהקים שם אבינו מתוך משפחתו, שהוא היה 
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 כל חמשת בנות צלפחד ילדו בדרך נס לאחר גיל ארבעים

ואז תיגרע  םיאן לבניהיקפצו להׂשהשבטים שאר חששו שראשי אבות מטה מנשה לכן  ,בנות צלפחד היו חכמות ובעלות נחלה כזכרים
ְשְפֹחת שנאמר " נחלת שבט אחרלותיהפך  שבט מנשה נחלתן מנחלת אבות מִּ ה מִּ ן ְמַנשֶּ יר בֶּ ן ָמכִּ ְלָעד בֶּ ְשַפַחת ְבֵני גִּ ְקְרבּו ָראֵשי ָהָאבֹות ְלמִּ ַויִּ

ְשָרֵאל: ְבֵני יִּ ים ָראֵשי ָאבֹות לִּ אִּ ְפֵני ַהְנשִּ ה ְולִּ ְפֵני ֹמשֶּ ץ בְ  ְבֵני יֹוֵסף ַוְיַדְברּו לִּ ת ָהָארֶּ ָּוה ה' ָלֵתת אֶּ י צִּ ת ֲאֹדנִּ ְשָרֵאל ַויֹאְמרּו אֶּ ְבֵני יִּ ַנֲחָלה ְבגֹוָרל לִּ
ְשָרֵאל ְלָנשִּ  ְבֵטי ְבֵני יִּ ְבֵני שִּ ָחד מִּ ְבֹנָתיו: ְוָהיּו ְלאֶּ ינּו לִּ ת ַנֲחַלת ְצָלְפָחד ָאחִּ י ֻצָּוה בה' ָלֵתת אֶּ ַנֲחַלת ֲאֹבֵתינּו ְונֹוַסף ַעל ַואֹדנִּ ְגְרָעה ַנֲחָלָתן מִּ ים ְונִּ

ְהיֶּ  ר תִּ ה ֲאשֶּ ָגֵרעַ ַנֲחַלת ַהַמּטֶּ ֹגַרל ַנֲחָלֵתנּו יִּ ם ּומִּ לכל  ציוהובעקבות כך ה' יתברך  .)'צרור המור' פרשת מסעי ד"ה אח"כ ויקרבו ראשי האבו'( ג( –)במדבר לו, א " יָנה ָלהֶּ
ְהיֶּה לְ " ישראל יָה תִּ ְשַפַחת ַמֵּטה ָאבִּ מִּ ָחד מִּ ְשָרֵאל ְלאֶּ ַמּטֹות ְבֵני יִּ ת ַנֲחָלה מִּ שֶּ יש ַנֲחַלת ֲאֹבָתיוְוָכל ַבת ֹירֶּ ְשָרֵאל אִּ יְרשּו ְבֵני יִּ ָשה ְלַמַען יִּ )במדבר " אִּ

 .(שאחר כך חכמים עמדו והתירו את זהל ע"ב דף ראה גמ' תענית ו. )'אור החיים הקדוש' במדבר לו, ט לו, ח(

ְבנֹות ְצָלְפָחד "שנאמר בין השבטים מתרו להינשא לטוב בעיניהן הּו הדין היה שונה והןבנות צלפחד  אמנם לגבי ָּוה ה' לִּ ר צִּ ה ַהָדָבר ֲאשֶּ זֶּ
ים ְהיֶּיָנה ְלָנשִּ ם תִּ ְשַפַחת ַמֵּטה שנאמר " ממשפחתםוזה  ן להןניתנה להן עצה טובה להינשא להגּו , ורק)במדבר לו, ו( "ֵלאֹמר ַלּטֹוב ְבֵעיֵניהֶּ ַאְך ְלמִּ

ים ְהיֶּיָנה ְלָנשִּ ם תִּ יהֶּ  בנות צלפחדכך ו. ('אור החיים הקדוש' במדבר לו, ו בבא בתרא דף קיט ע"ב ד"ה שלא נישאו אלא להגון,רש"י  ,)במדבר לו, ו( )גמ' בבא בתרא דף קכ ע"א בשם שמואל" ֲאבִּ
ָּוהשנאמר " כל שאר ישראל וכפי שהצטוּו לבני דֹודיהןדווקא ניׂשאו ו עשּו ר צִּ ה ֵכן ָעשּו ְבנֹות ַכֲאשֶּ ת ֹמשֶּ ְהיֶּיָנה ַמְחָלה  ְצָלְפָחד: ה' אֶּ ַותִּ

ים: ן ְלָנשִּ ְבֵני ֹדֵדיהֶּ ְלָכה ְוֹנָעה ְבנֹות ְצָלְפָחד לִּ ְרָצה ְוָחְגָלה ּומִּ ְשַפַחת ֲאבִּ  תִּ י ַנֲחָלָתן ַעל ַמֵּטה מִּ ים ַוְתהִּ ן יֹוֵסף ָהיּו ְלָנשִּ ה בֶּ ְשְפֹחת ְבֵני ְמַנשֶּ מִּ ןמִּ " יהֶּ
ְבֵני ֹדֵדיֶהן"התיבות רמז לכך כי הו .)'אור החיים הקדוש' במדבר לו, י( יב( –)במדבר לו, י  )'פירוש הרוקח' על  " עם הכולל יוצא בגמטריא התיבות 'זה ההגון להן'לִּ

 .(. וראה 'בעל הטורים' במדבר לו, יאהתורה פרשת מסעי פרק לו, יא ד"ה 'ותהיינה' עפ"י תיקון הנלע"ד

נים והגּו )'פירוש הרוקח' על התורה פרשת מסעי לו, ו( לטוביםרק )'במדבר רבה' כא, יא(  ורצו להתחתן צדיקותכי היו  רבות במשך שניםבנות צלפחד לא ניׂשאו 
אפילו הקטנה כאשר כבר ניׂשאו, לכן . ד"ה תנא דבי רבי ישמעאל( בבא בתרא דף קיט ע"ב לא נישאת פחותה מארבעים, 'ילקוט שמעוני' ספר יהושע רמז כזרש"י )'במדבר רבה' כא, יא,  להן

אביהן היה בתחילת  עםשש שהרי מעשה המקֹווהראיה לכך,  )'ילקוט שמעוני' ספר יהושע רמז כז ד"ה תנא דבי רבי ישמעאל( ארבעים גילפחות מהיתה לא  שבהן
גמ' בבא בתרא דף קיט ע"ב ד"ה  ס')תושנה ק בסוף ארבעים נות צלפחד היה רישראל במדבר, ואילו מעשה נישואיהן של ב שנות נדודיהם שלארבעים 

אף שבדרך הטבע  בא בתרא דף קיט ע"ב לא נישאת פחותה מארבעים()רש"י ב מאוחרבגיל  ֵיְלדּוומתוך שהיו צדיקות סמכו שייעשה להן נס והן . אפילו קטנה שבהן(
התעברו כולן הן ו )'ילקוט שמעוני' ספר יהושע רמז כז ד"ה תנא דבי רבי ישמעאל( נעשה להן נסכך היה, שאשה הנישאת אחרי גיל ארבעים כבר לא יולדת. ואכן 

 .)'ספר הגלגולים' להרמ"ע מפאנו מערכת מ אות פא ד"ה מחלה נעה( וילדו אנשים חסידים וחכמים

 בניהןתוך ב ןאביה את נשמתבגלגול  ו להשיבכוונהתבנות צלפחד 

םלהתחתן דווקא עם " צלפחדשהוצע לבנות הטעם  יהֶּ ְשַפַחת ַמֵּטה ֲאבִּ  להחזיר את נשמתרצו  שבנות צלפחדמשום היה , )במדבר לו, ו( "מִּ
וכדי לקרב את . פרשת מסעי ד"ה ותהיינה מחלה נועה(לתלמיד תלמידו של האר"י ז"ל )'שפתי כהן על התורה'  תוקןאביהן יוכשהיא תחזור לעולם הזה  ,ן בבניהןאביה

לא רק  כלומר ,שיינשאו למשפחת אביהן יתברך להם ה' אמר קבמקום רחֹו נשמתו תגלגלכך שיבוא במשפחתן ולא תגלגול אביהן 
ְבנֹות ְצָלְפָחד שנאמר " משפחה הקרובה ביותרלאו יינׂשבאותו השבט אלא גם  השבטאותו בלאנשים או שיינׂש ָּוה ה' לִּ ר צִּ ה ַהָדָבר ֲאשֶּ זֶּ

ים ַאְך  ְהיֶּיָנה ְלָנשִּ ם תִּ םֵלאֹמר ַלּטֹוב ְבֵעיֵניהֶּ יהֶּ ְשַפַחת ַמֵּטה ֲאבִּ ים ְלמִּ ְהיֶּיָנה ְלָנשִּ  .)'שפתי כהן על התורה פרשת מסעי ד"ה לטוב בעיניהם( )במדבר לו, ו(" תִּ

שנאמר  )'אור החיים הקדוש' במדבר לו, ט( מטהותדבקנה איש בנחלת אז אותן הבנות  היה ירושה לבנותכל ישראל, שאם תאז  ועל דבר זה הצטוּו
ה" ל ַמּטֶּ ה אֶּ ַמּטֶּ ְשָרֵאל מִּ ְבֵני יִּ ֹסב ַנֲחָלה לִּ ְשָרֵאל: ְולֹא תִּ ְדְבקּו ְבֵני יִּ יש ְבַנֲחַלת ַמֵּטה ֲאֹבָתיו יִּ י אִּ ָחד  כִּ ְשָרֵאל ְלאֶּ ַמּטֹות ְבֵני יִּ ת ַנֲחָלה מִּ שֶּ ְוָכל ַבת ֹירֶּ

ְשַפַחת ַמּטֵ  מִּ יש ַנֲחַלת ֲאֹבָתיו: מִּ ְשָרֵאל אִּ יְרשּו ְבֵני יִּ ָשה ְלַמַען יִּ ְהיֶּה ְלאִּ יָה תִּ ה ְלַמֵּטה ַאֵחרה ָאבִּ ַמּטֶּ ֹסב ַנֲחָלה מִּ ְדְבקּו  ְולֹא תִּ יש ְבַנֲחָלתֹו יִּ י אִּ כִּ
ְשָרֵאל ֹסב ַנֲחָלה, ציווי "פרשת מסעי ד"ה לטוב בעיניהם( ')'שפתי כהן על התורה ט( –)במדבר לו, ו " ַמּטֹות ְבֵני יִּ בתוך המטה  שיבחרו רומז בפסוקים " הראשוןְולֹא תִּ

ֹסב ַנֲחָלהווי "י. והצשל הדודים שלהן את המשפחה היותר קרובה כגון בני דודים שהם יותר קרובים מבני בניהם  בפסוקים " השניְולֹא תִּ
נאמר גם . ועל זה הדרך במטרה להביא שוב את נשמת הנפטר במשפחה הקרובה יותר אליווהכל  .אחריינשאו ממטה למטה  שלא רומז

יש ְבַנֲחַלת בציווי הראשון " ְדְבקּו ַמֵּטה ֲאֹבָתיואִּ ְדְבקּו" ואילו בציווי השני נאמר "יִּ יש ְבַנֲחָלתֹו יִּ ְשָרֵאל אִּ פרשת  ')'שפתי כהן על התורה "ַמּטֹות ְבֵני יִּ

 .מסעי ד"ה מצאתי כתוב כשבא המת(

י ָימּות ּוֵבן ֵאין לֹו " מה שהצטוּוגם ולפי זה מובן  יש כִּ ְשָרֵאל ְתַדֵבר ֵלאֹמר אִּ ל ְבֵני יִּ ת ַנֲחָלתֹוְואֶּ ם אֶּ תֹו: ְוַהֲעַבְרתֶּ ם ֵאין לֹו ַבת  ְלבִּ ם ְואִּ ּוְנַתתֶּ
ת ַנֲחָלתֹו ָחיו: אֶּ ים  ְלאֶּ ם ֵאין לֹו ַאחִּ ת ַנֲחָלתֹוּוְואִּ ם אֶּ יו: ְנַתתֶּ יו  ַלֲאֵחי ָאבִּ ים ְלָאבִּ ם ֵאין ַאחִּ ת ַנֲחָלתֹוְואִּ ם אֶּ ְשַפְחתֹו  ּוְנַתתֶּ מִּ ְשֵארֹו ַהָקֹרב ֵאָליו מִּ לִּ

ה ת ֹמשֶּ ָּוה ה' אֶּ ר צִּ ְשָפט ַכֲאשֶּ ְשָרֵאל ְלֻחַקת מִּ ְבֵני יִּ ת על הבת היורשת נאמר "מר שכלו, יא( –)במדבר כז, ח " ְוָיַרש ֹאָתּה ְוָהְיָתה לִּ ם אֶּ ְוַהֲעַבְרתֶּ
ת ַנֲחָלתֹולשון " נאמר ולא "ַנֲחָלתֹו ם אֶּ מז על עיבור נשמת אביה המתגלגל בה וזה רכי , האחים ושאר קרובים" כפי שנאמר על ּוְנַתתֶּ

שנשמת הוא  "ְוַהֲעַבְרֶּתם"לשון ב והרמז. אותו ממש 'רשיֹו' של האב המת בתובן  זהועל ידי  ,יוצאי חלציו וקרובה אליו יותרמשהיא 
)'שפתי  יש למת יותר נחת רוח יותר כל מה שהוא קרוב אליו כיתינשא למשפחתו של המת, ש הצטוּועוד . וממקום למקום כעוברהוא אביה 

 .כהן על התורה' פרשת פינחס ד"ה ואמר העברתם ולא אמר(

ְמקֹום ות צלפחד עמדו בנ ְּונּווְ  זכרים לנחלהבִּ ְלָכה ְוֹנָעה ְבנֹות . וזה נרמז בפסוק "בהבאת נשמת אביהם ּכִּ ְרָצה ְוָחְגָלה ּומִּ ְהיֶּיָנה ַמְחָלה תִּ ַותִּ
ים ן ְלָנשִּ ְבֵני ֹדֵדיהֶּ ְבֵנינסמכו התיבות "כאשר , )במדבר לו, יא(" ְצָלְפָחד לִּ  ביאהדרכם הוא לר שא בניםכלרמוז שהבנות נעשו  –" ְבנֹות ְצָלְפָחד לִּ

ְקַרְבָנה ְבנֹות " המתחיל בפסוקבנות צלפחד  פעמים במעשה שתי" נזכר ְצָלְפָחדם ". לכן גם שֵ אביהםת את נשמ  )במדבר כז, א(" ְצָלְפָחדַותִּ
ְקְרבּו ָראֵשי ָהָאבֹות" המתחיל בפסוקעם בנות צלפחד  , ועוד ארבע פעמים במעשהשבפרשת פינחס בסך ו –סעי שבפרשת מ )במדבר לו, א(" ַויִּ
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)'שפתי  ובנים קיוםיהיה לו כדי ש ,לעולםמחדש פעמים כנגד צלפחד עצמו וחמשת בנותיו אשר כל אחת מהן התכוונה להביאו  הכל שש

 .'טהרת המחשבה'( –)להרחבה בעניין הכוונה של האיש והאשה ראה מאמרינו לפרשת צו  התורה' פרשת מסעי ד"ה ותהיינה מחלה נועה(כהן על 

ְּונּו יו של צלפחדבנותחמשת  לכוון  שניׂשאו להן" ְבֵני ֹדֵדיֶהן"את הן גם לימדו ו ,צדיק כמו יוסף הצדיקעתה  ןהנולד לה םבנשיהיה  ּכִּ
ן"או נישבנות צלפחד ש הראשון בפסוק נזכרעל אף שכבר  לכן .כך ְבֵני ֹדֵדיהֶּ ְבֵני ל"בעליהן  שייכותשוב את והזכיר  הפסוק הבא חזר "לִּ

ן יֹוֵסף ה בֶּ ְלָכה ְוֹנָעה ְבנֹות "שנאמר כפי , הצדיק יוסףשמו של להזכיר את  כדיב "ְמַנשֶּ ְרָצה ְוָחְגָלה ּומִּ ְהיֶּיָנה ַמְחָלה תִּ ןלִּ  ְצָלְפָחדַותִּ  ְבֵני ֹדֵדיהֶּ
ים ְשְפֹחת :  ְלָנשִּ מִּ ן יֹוֵסףמִּ ה בֶּ יםָהיּו  ְבֵני ְמַנשֶּ ן ְלָנשִּ יהֶּ ְשַפַחת ֲאבִּ י ַנֲחָלָתן ַעל ַמֵּטה מִּ  בהבאת הוולד שעיקר הכוונה ומשום .)במדבר לו, יב(" ַוְתהִּ

ים" את התיבה פעמיים יםבפסוקאמר נבאשה לכן  התלוי   )'שפתי כהן על התורה' פרשת מסעי ד"ה ממשפחות בני מנשה בן יוסף( "ְלָנׁשִּ

ערב רב שמתו בתבערה ועל הכן ו לומר שכל אלו שמתו במדבר ובמסהכדי בעניין בנות צלפחד, דווקא חומש במדבר  הסתיים מטעם זה
הביאו את אביהן בסוד הנקבות שהרי אם בנות צלפחד את האבות.  ים"ֹונִּ כולם נתקנו על ידי בניהם שהם "ב –ידי הנחשים השרפים 

יֶהןֶאת ַנֲחַלת  ְוַהֲעַבְרּתָ העיבור שנאמר "  במדבר בחומש הפסוקים האחרוניםהן ואלו . מביאים אז כל שכן שהבנים בר כז, ז()במד" ָלֶהן ֲאבִּ
ְלָכה ְוֹנָעה ְבנֹות ְצָלְפָחד" ְרָצה ְוָחְגָלה ּומִּ ְהיֶּיָנה ַמְחָלה תִּ ים: ַותִּ ן ְלָנשִּ ְבֵני ֹדֵדיהֶּ י ַנֲחָלָתן ַעל ַמֵּטה  לִּ ים ַוְתהִּ ן יֹוֵסף ָהיּו ְלָנשִּ ה בֶּ ְשְפֹחת ְבֵני ְמַנשֶּ מִּ מִּ

ן: יהֶּ ְשַפַחת ֲאבִּ ְשָרֵאל ְבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ַיְרדֵ  מִּ ל ְבֵני יִּ ה אֶּ ָּוה ה' ְבַיד ֹמשֶּ ר צִּ ים ֲאשֶּ ְשָפטִּ ְצֹות ְוַהמִּ ה ַהמִּ " ְבַעְרֹבת מֹוָאב, "יג( –)במדבר לו, יא " ן ְיֵרחֹוֵאלֶּ
יםלרמוז שהבנים  – ותנוח  'הריח' לאבותיבוא  שעל ידיהם –" ְיֵרחֹועל 'יד נר' זה הבנים שהם נר לאבות, " –" ַעל ַיְרֵדן"ת, על האבֹו ֲעֵרבִּ

 .)'שפתי כהן על התורה' פרשת מסעי ד"ה ונחתם ספר חומש(נפשם ורוחם 

 התגלגל בחסיד אחד ותיקן לגמרי את חטא חילול השבת צלפחד

 קישושלגמרי ממעשה חילול השבת של  ולהיתקןעמוד בנסיון לעל מנת  כעבור שנים רבות, חזרה שוב לעולם הזהבן חפר נשמת צלפחד 
)'לקוטי הש"ס'  אלעאיהוא רבי יהודה בר  )גמ' שבת דף קנ ע"א ע"ב( מעשה בחסיד אחדוכך היה  .(' בשם עמק המלךני' פרשת שלח לך ד"ה 'מעשה בחסיד'ילקוט ראוב) העצים

'ספר הגלגולים' , ' מהאר"י ז"למעשה באדם')'לקוטי הש"ס' מסכת שבת ד"ה  הצדיק גלגול של צלפחדבו שהיה  (. ראה גמ' בבא קמא דף קג ע"בלגורי האר"י ז"ל מסכת שבת ד"ה מעשה באדם

נפרצה ופעם אחת  (בענף גלגולים אות יוד ד"ה יהודה בן עלאי 'שבט מוסר' למחבר'מדרש תלפיות'  יג פרק לה ד"ה וכשגבר על היצר, שער 'עמק המלך' המנונא סבא,להאר"י ז"ל פרק לה ד"ה ליקוטים רב 
ְרָצהלו  )גמ'  לגדרהאז הוא נזכר שיום שבת היה אותו היום ונמנע אותו החסיד ולא שנפרץ. אך ר את הפתח שבשדהו ורצה לגדֹובגדר  פִּ

. ועל אף שהרהור מותר בשבת של חילול שבת כדי שלא ליהנות מהמחשבהאפילו לאחר השבת לא גדרה ו .שבתאותה הב שבת דף קנ ע"א ע"ב(
ה מדת חסידות יש אך מכל מקום  ְראֶּ יִּ  .(הקדוש ' בשם השל"האמנם לב')'מגלה צפונות' חלק ג פרשת פנחס ד"ה כל אדם בשבת כאילו מלאכתו עשויה שֶּ

פרשת פנחס ד"ה 'אמנם חלק ג 'שבט מוסר'  למחבר)'מגלה צפונות'  לקולולתקן את קנשמר מאוד עתה , לכן שש עצים בשבתשקֹו החסיד היה גלגולו של צלפחד

'ילקוט ראובני' פרשת פרק לה ד"ה וכשגבר על היצר הרע,  שער יג לר' נפתלי הירץ 'עמק המלך') ושמר את השבתיצרו הוא התגבר על ולאחר ש. ולעמוד בנסיון לביאורו'( אלב

)גמ' שבת דף קנ  אילן צלףהשדה  לו באותהנעשה לו נס וגדל  שלח לך ד"ה 'מעשה בחסיד אחד' בשם עמק המלך, 'דבש לפי' להחיד"א מערכת צ אות כד ערך 'צלפחד' בשם ילקוט ראובני(

בגלגול וכך על מה ש. )גמ' שבת דף קנ ע"ב( ממנופרנסה ולמשפחתו חסיד לוהיה  ,קנ ע"ב ד"ה צלף( דף שבתגמ' )עפ"י רש"י  יש בו הרבה חלקי מאכלש ע"ב(
ועל ידי  כמתכי הוא היה עני ואדם עני חשוב  ,החייתה אותו ַהַשָבתבגלגול החסיד עתה שהרי שבת,  שחיללמחמת  מת צלפחדקודם ה

ובמעט שינוי הובא  .נפתלי הירץ שער יג פרק לה ד"ה וכשגבר על היצר הרע )'עמק המלך' לר' )ראה גמ' נדרים דף סד ע"א(פרנסה אילן הצלף שגדל לו בזכות שמירת השבת נעשה לו 

 .'דבש לפי' להחיד"א מערכת צ אות כד ערך 'צלפחד' בשם ילקוט ראובני(וב ,'ילקוט ראובני' פרשת שלח לך ד"ה 'מעשה בחסיד אחד' בשם עמק המלךגם ב

'עמק המלך' לרב  )'לקוטי הש"ס' לגורי האר"י ז"ל מסכת שבת ד"ה מעשה באדם אחד, לאותו חסיד רמז על גלגולו, לפי ש'צלף חד' הוא אותיות 'צלפחד'שגדל הצלף 

חלק ג פרשת פנחס ד"ה אמנם לבא לביאורו, 'דבש לפי' להחיד"א  'מגלה צפונות' ,'ילקוט ראובני' פרשת שלח לך ד"ה 'מעשה בחסיד אחד' בשם עמק המלך ,נפתלי הירץ שער יג פרק לה ד"ה וכשגבר על היצר הרע

את כל  יעשהותגלגל שוב לעולם הזה אדם י אפילו אםכי  ,לתקן את חילול השבתצריך  היהוצלפחד  .מערכת צ אות כד ערך 'צלפחד' בשם ילקוט ראובני(
ב להתגלגל שוב ושוב עד שיתקן את חּויישהרי  –יקיים את המצוה שפגם בה לא או החטא שעשה  יתקן אתלא  אךהמצוות שבעולם 

יב ֶאת ַהְגֵזָלה ֲאֶׁשר ָגָזלשנאמר "המעּוות  של  לנסיון שוב צלפחד לבוא הוצרךלכן  לא יהיה לו כפרה עולמית. בלא זהו, )ויקרא ה, כג( "ְוֵהׁשִּ
מה שקלקל 'מעשה בחסיד אחד' בשם עמק המלך(  'ילקוט ראובני' פרשת שלח לך ד"הפרק לה ד"ה וכשגבר על היצר הרע , נפתלי הירץ שער יג 'עמק המלך' לר') לתקן על מנתחילול שבת 

 .)'לקוטי הש"ס' לגורי האר"י ז"ל מסכת שבת ד"ה מעשה באדם אחד(לה בתשובה מעּו 'זכויותל'ת' נֹו'הזדֹו את ולהפוךקודם, 

בזכות  (מערכת הצד"י אות קן לר' אברהם פאלאג'י , 'וימהר אברהם')'ספר הגלגולים' להרמ"ע מפאנו מערכת צ אות קכד 'צלפחד' צלפחד התגלגל ונתקן באותו חסיד שעלה לו צלף
ְרָצהבנותיו " התפילות של ְלָּכה ְותִּ ְקַרְבָנה ְבנֹות " ונרמז הדבר בפסוק .כפרתושהשתדלו ל )במדבר כז, א( "ַמְחָלה ֹנָעה ְוָחְגָלה ּומִּ ן ַותִּ ְצָלְפָחד בֶּ

ה ְשמֹות ְבֹנָתיו ַמְחָלה ֹנָעה וְ  ן יֹוֵסף ְוֵאלֶּ ה בֶּ ְשְפֹחת ְמַנשֶּ ה ְלמִּ ן ְמַנשֶּ יר בֶּ ן ָמכִּ ְלָעד בֶּ ן גִּ ר בֶּ ְרָצהֵחפֶּ ְלָכה ְותִּ שבתחילה נזכר  ,)במדבר כז, א(" ָחְגָלה ּומִּ
" ללמד ְוֵאֶלה ְׁשמֹות ְבֹנָתיואחר כך נאמר "רק ו, 'הצלף'חסיד עם מעשה ה" המורה על תיקון חטאו על ידי שיתגלגל בְצָלְפָחדשמו "

אביה ביקשה מחילה לש "ַמְחָלה"כמו  יהןבשמות בנותיועל ידי  התיקוןנרמז כן ו. תיקוןאותו הם לו לבוא לידי וגרישתפילת בנותיו 
ה' . פרשת פנחס ד"ה 'אמנם לבא לביאורו'( 'שבט מוסר' למחבר)'מגלה צפונות' חלק ג אביהן למען מחמת מה שעשו  כךנקראו כולן ש, שנעה ונדה על אביה" ֹנָעהו"

 יראנו נפלאות מתורתו, אמן.

 

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת מאיר 

, ז"ל, חיים בן לייב ז"ל

 ז"למרים בת שמואל 

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"לאליהו בן ג'ֵנט 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמות:

רחל בת גרשון 

  ז"ל ושרה

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לרפואה שלימה 

 של

 מרים בת רבקה
 הי"ו 

 אורך ימים ושנות חיים!
 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן 

 לרפואה שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה
 וכל בני משפחתה

העלון גם לרפואה שלימה 

 של

ציונה שושנה בת 

 הי"ו חנה ֵבמּון

השבוע לזווג הגון בקרוב  הפצת העלון

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלָגה
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב בית נאמן 

בישראל בזכות תמיכתו ועזרתו בהפצת העלון 

 וזיכוי הרבים

העלון השבוע גם לעילוי 

נשמת הרבנית הצדקת 
 אשת חבר:

 עליזה בת יפה
 ז"ל   

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים תרם והדפיס 

 את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר

הלימוד בעלון 

השבוע הוא 

 הנערהלרפואת 

שירה בת 

 הי"ו מוריה

ניתן לתרום ולהקדיש את העלון 
 לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 

. וכן ניתן לשלוח 052-7675933 
הערות/הארות ולקבל את העלון 

 tora.haim@gmail.comבמייל  
 

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 של העלון גם לרפואה שלימה

 הי"ואליהו בן גֹוְבָהר 

 הלימוד גם לעילוי נשמת:

 ז"לסלמן בן מרים 
 תמוז תשמ"גט בנפטר כ"

 ת. נ. צ. ב. ה.
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