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 בס"ד

 
Moshe Rabeinu didn’t know the answer?! 

 
1. How do you ask a Shaila?  
2. Why were the laws of inheriting Eretz Yisroel given after the 

request of daughters of Zlofchod? Why not directly by Moshe 
Rabeinu?  

3. Why does Rashi sometimes bring two explanations?  
4. Why in Torah are women first?   

 
Based on Likutei Sichos Vol. 13 pages 93-98 and others  

 
 

ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה  פרק כז פסוק א: .1
למשפחות מנשה בן יוסף, ואלה שמות בנותיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה. 

פני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה פתח ותעמודנה ל פסוק ב.
אבינו מת במדבר והוא לא הי' בתוך העדה הנועדים על  פסוק ג.אוהל מועד לאמר. 

למה יגרע שם אבינו מתוך פסוק ד. ה' בעדת קרח כי  בחטאו מת ובנים לא היו לו. 
יקרב משה את ופסוק ה. משפחתו כי אין לו בן תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. 

כן בנות צלפחד פסוק ז. ויאמר ה' אל משה לאמור.  פסוק ו. משפטן לפני ה'. 
דוברות נתון תתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם, והעברת את נחלת אביהן 

 להן.
 
נתעלמה הלכה ממנו. וכאן נפרע  רש"י:ויקרב משה את משפטן )לפני ה'(. פסוק ה.  .2

קשה מכם תקריבון אלי )דברים א, יז(. דבר על שנטל עטרה לומר והדבר אשר י
אחר: ראוי' היתה פרשה זו להכתב על ידי משה אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על 

 ידן.
 

 ?מהו ההכרח מהפסוקשאלה: מניין לו לרש"י שנתעלמה, 
 

 כמה מקומות שמשה לא "ידע" את ההלכה:

רי בתוך בני : ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצאמור כד י)מגדף(  א.  .3
ויקב בן האשה  פסוק יא:ישראל, וינצו במחנה בן הישראלית ואיש  הישראלי. 

הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה. ושם אמו שלומית בת דברי 
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וידבר ה'  פסוק יג.ויניחוהו במשמר לפרוש להם על פי ה'.  פסוק יב.למטה דן. 
 '. הוצא את המקלל וגו פסוק יד.אל משה לאמר. 

ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו  בהעלותך ט ו:ב. )פסח שני(  .4
 פסוק ז.לעשות הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא. 

ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי הקריב 
ליהם משה עמדו ויאמר א פסוק ח. את קרבן ה' במועדו בתוך בני ישראל.

דבר אל  פסוק י. וידבר ה' אל משה לאמר. פסוק ט.ואשמעה מה יצוה ה' לכם. 
 בני ישראל לאמר, איש איש כי יהי' טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם וגו'' .

ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש  שלח טו, לב: ג.  )מקושש עצים( .5
ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים אל  פסוק לג:עצים ביום השבת. 

ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה  פסוק לד.משה ואל אהרן ואל כל העדה. 
 ויאמר ה' אל משה מות יומת האיש וגו' פסוק לה: יעשה לו. 

 
 בכל המקומות הנ"ל לא כתוב שההלכה "נתעלמה", ומה נשתנה כאן.

 
 עוד שאלה:

 

 להאמרבהעלותך ט, ז(: וראוי' היתה פרשה זו  -בסיפור של פסח שני ( רש"י .6
על ידיהן  שתיאמרעל ידי משה כשאר כל התורה כולה, אלא שזכו אלו 

 שמגלגלין זכות על ידי זכאי.  
 

 ?ולמה כאן כתוב "להיכתב"

 
 עוד שאלה:

 price and locationשני פירושים? הדוגמא מהבית מביא רש"י למה 
 

******* 
 והביאור:

 בא אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו וגו'. דברכי יהי' להם  :יתרו יח, טז .7
הגדול יביאו אליך וכל  הדברושפטו את העם בכל עת, והי' כל  שם פסוק כב: .8

 הדבר הקטן ישפטו הם.
הקשה יביאון אל משה וכל  הדברושפטו את העם בכל עת, את  שם פסוק כו: .9

 הדבר הקטן ישפוטו הם.
על שור על חמור על שה על שלמה על כל פשע  דברעל כל  משפטים כב, ח: .11

 אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלקים יבא דבר שניהם וגו'.
 

  ”משפטן“מה כתוב כאן? 
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**** 

 ישנן רק ב' מקומות בתורה שכתוב "נתעלמה"
 .1למעלה ציטוט מס'  –בנות צלפחד 

 
משה והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית  לעיני  בלק כה, ו: .11

 רש"י והמה בוכים:ולעיני כל עדת בני ישראל, והמה בוכים פתח אוהל מועד. 
 נתעלמה ממנו הלכה כל הבועל ארמית קנאין פוגעין בו.

 
 מה נשתנו ב' מקומות אלה? –נשאלת השאלה 

 
כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא, אם קודם מעשה אמרה יבמות עז, ב:  .12

דהיינו דוקא היכא דהוא עצמו  וס ד"ה אם:תשומעין לו, ואם לאו אין שומעין לו. 
 נוגע בדבר.

לעיני משה אמרו לו, משה, זו אסורה או מותרת? אם תאמר  רש"י שם: .13
 בת יתרו מי התירה לך? –אסורה 

 
 בנות צלפחד:

כתרגומו יאות, כך כתובה פרשה זו לפני במרום,  כן בנות צלפחד דוברות: .14
 מגיד שראתה עינם מה שלא ראתה עינו של משה.

 ע"פ קבלה –לקוטי לוי יצחק  .15
 

מאיפה?  – )דירה בתחתונים( חביבות הארץ -למרגלים בנות צלפחד  ןהחילוק בי
 .שבט מנשה, יוסף, רחל

נגאלו אבותינו ממצרים ובזכות נשים צדקניות נצא מהגלות   בזכות נשים צדקניות
 הזה.


