
"וירבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן מכיר בן מנשה ממשפחת בני יוסף וידברו לפני משה"

שהתקדים  ואומרים  למשה  פונים  מנשה  בני  למשפחת  האבות  ראשי  משפטי:  בסיפור  מסתיימת  מסעי  פרשת 
המשפטי עם בנות צלפחד, היורשות את נחלת אביהן )במצב שבו אין לו בן( עלול לגרור מצב שבו נחלה עוברת 
משבט אחד לשבט אחר, כפי שמתואר במקרה הבא: בן לשבט א' נפטר בלי בנים ובהתאם לתקדים בנות צלפחד, 
הבת יורשת את נחלתו. לאחר מכן, הבת מתחתנת עם בן שבט ב'. כשהבת נפטרת אזי ילדיה, שהינם בני שבט ב', 

יורשים את נחלתה - נחלה השייכת במקור לשבט א'. 

גם  )שמקביל  הפסוקים  במבנה  מקביל:  פנחס  בפרשת  צלפחד  בנות  של  סיפורן  ותיאור  בפרשה  הסיפור  תיאור 
לסיפורים משפטיים נוספים בתורה(, בניסוח האירועים )בשני הסיפורים יש תיאור של קירבה לפני משה והנשיאים, 
גריעת האבות, אישור ה' לנכונות דבריהם ועוד(, באישים הנזכרים, וכמובן - בסוגיה המשפטית. ההקבלה הזו יוצרת 
בנות  בפניית  בפנחס,  הסיפור  של  הראשון  חציו  בספר:  מקומות  לשני  שפוצל  אחד  בסיפור  שמדובר  הרושם  את 

צלפחד למשה וחציו השני בסוף פרשת מסעי, בפניית בני גלעד למשה.

מה הסיבה אם כן לפיצול הסיפור? 

בנות  בסיפור  )למשל:  גלעד  בני  לפניית  צלפחד  בנות  פניית  בין  מסוים  זמנים  פער  להיות  יכולה  אפשרית  סיבה 
צלפחד הן נעמדו גם לפני אלעזר הכהן וכאן לא מופיע אלעזר הכהן(, ועדיין אין בזה תשובה מהותית: ממה נובע 
פער הזמן? למה לא ניגשו בני גלעד מיד לאחר סיפור בנות צלפחד? הרי לכאורה, הבעיה שמציגים בני גלעד אמורה 

להתעורר מיד עם קבלת התקדים.

לחלוקתה  הארץ  את  להכין  שנועד  מפקד  אחרי  הגיעו  צלפחד  בנות  הקודמים:  באירועים  נמצאת  לכך  התשובה 
לגברים הנפקדים. מכאן פנייתן - למה ייגרע שם אבינו כי אין לו בן? ואולם הארץ לא מתחלקת רק ליחידים אלא גם 
בחלוקה שבטית ובפרשיות הבאות עוסקת התורה בחלוקה השבטית: ירושת הארץ, חלוקה לגבולות, נשיאי השבטים 
- אם גם בנות  וערי המקלט שניתנות מתוך חלקות השבטים. כאן עולה הטענה השבטית של בני גלעד  הנוחלים 
יורשות נחלה, עלולה להיגרם פגיעה בנחלת השבט! ומכאן הפיתרון שבתורה, על פיו בת יורשת מותרת להינשא לבן 

שבטה בלבד.

קצר ומעניין לפרשת השבוע

19:22 הדלקת נרות 
19:35 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
17:00 מנחה  
20:15 ערבית  
20:18 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת מסעי
בס"ד | שקיעה: 19:42 | סוף זמן קריאת שמע: 9:20 | ב מנחם אב התשפ"ב | שבת שלום!

אין לקחת ספרים מספריית בית 
הכנסת ללא רשות הגבאים.

 
הכנסת  בבית  קיץ  אירועי  לו"ז 

הקהילתי:

20.7 | סדנת בלונים לילדים
27.7 | שעת סיפור בבית הכנסת
30.7 | סעודה שלישית קהילתית
1.8 | ערב נשים במסעדת ביגה
3.8 | יוצאים לטבע עם הקהילה

11.8 | טיול זוגות ופוייקה
17.8 | פעילות לילדים

27.8 | סעודה שלישית קהילתית

השבת: 
בשעה  קהילתית  שלישית  סעודה 

18:00, אחרי מנחה.
השבוע:

מפגש   ,20:30 בשעה  שני,  ביום 
נשים במסעדת ביגה.

עם  לטבע  יוצאים  רביעי,  ביום 
הקהילה. נפגשים בפארק המבוך 

במודיעין בשעה 17:00.

הודעות

לבני ישראל 
ולגר התושב 

בתוכם תהיינה 
שש הערים 

האלה למקלט 
לנוס שמה 

כל מכה נפש 
בשגגה 


