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 בס"ד
 בין משה ליהושע
  הרב מואיז נבון

 
  ב עמוד כב דף נדרים מסכת בבלי תלמוד
 וספר תורה חומשי חמשה אלא להם ניתן לא - ישראל חטאו לא אלמלא: חנינא ברבי אדא רב אמר

 ..., בלבד יהושע
 

  כז פרק במדבר

 ~רושת בנות צלופחד י~ 
 

ְקַרְבָנה( א)  ן ְצָלְפָחד ְבנֹות ַותִּ רח   בֶּ ן פֶּ ְלָעד בֶּ ן גִּ יר בֶּ ן ָמכִּ ה בֶּ ְשְפֹחת ְמַנשֶּ ה ְלמִּ ן ְמַנשֶּ ף בֶּ לֶּה יֹוס   ְשמֹות ְוא 
ְלָכה ְוָחְגָלה ֹנָעה ַמְחָלה ְבֹנָתיו ְרָצה ּומִּ י ַוַתֲעֹמְדָנה( ב: )ְותִּ ְפנ  ה לִּ י ֹמשֶּ ְפנ  ְלָעָזר ְולִּ ן אֶּ ְפנ י ַהֹכה  ם ְולִּ יאִּ  ַהְנשִּ
ָדה ְוָכל ל ַתחפֶּ  ָהע  ד ֹאהֶּ ינּו( ג: )ל אֹמר מֹוע  ת ָאבִּ ְדָבר מ  ָדה ְבתֹוְך ָהָיה ֹלא ְוהּוא ַבמִּ ים ָהע   ְיֹקָוק ַעל ַהנֹוָעדִּ

י ֹקַרח ַבֲעַדת ְטאוֹ  כִּ ת ְבחֶּ ים מ  ם ִיָגַרע ָלָמה( ד: )לוֹ  ָהיּו ֹלא ּוָבנִּ ינּו ש  תֹוְך ָאבִּ ְשַפְחתוֹ  מִּ י מִּ ין כִּ ן לוֹ  א   ב 
י ְבתֹוְך ֲאֻחָזה ָלנּו ְתָנה ינּו ֲאח  ה ַוַיְקֵרב( ה: )ָאבִּ ת ֹמשֶׁ   ס: ְיֹקָוק ִלְפֵני ִמְשָפָטן אֶׁ

 

ר( א) - ט פרק במדבר ל ְיֹקָוק ַוְיַדב  ה אֶּ ְדַבר ֹמשֶּ יַני ְבמִּ ית ַבָשָנה סִּ נִּ אָתם ַהש  ץ ְלצ  רֶּ אֶּ ם מ  ְצַריִּ  מִּ
ש אשֹון ַבֹחדֶּ י ַיֲעשּווְ ( ב: )ל אֹמר ָהרִּ ל ְבנ  ְשָרא  ת יִּ  יֹום ָעָשר ְבַאְרָבָעה( ג: )ְבמֹוֲעדוֹ  ַהָפַסח אֶּ
ש ה ַבֹחדֶּ ין ַהזֶּ ם ב  ְשָפָטיו ּוְכָכל ֻחֹקָתיו ְכָכל ְבֹמֲעדוֹ  ֹאתוֹ  ַתֲעשּו ָהַעְרַביִּ ר( ד: )ֹאתוֹ  ַתֲעשּו מִּ  ַוְיַדב 
ה ל ֹמשֶּ ל ְבנ י אֶּ ְשָרא  ת ַוַיֲעשּו( ה: )ָפַסחהַ  ַלֲעשֹת יִּ ַסח אֶּ אשֹון ַהפֶּ ש יֹום ָעָשר ְבַאְרָבָעה ָברִּ  ַלֹחדֶּ
ין ם ב  ְדַבר ָהַעְרַביִּ יָני ְבמִּ ר ְכֹכל סִּ ָּוה ֲאשֶּ ת ְיֹקָוק צִּ ה אֶּ ן ֹמשֶּ י ָעשּו כ  ל ְבנ  ְשָרא  י( ו: )יִּ ים ַוְיהִּ  ֲאָנשִּ

ר ים ָהיּו ֲאשֶּ אִּ ש ְטמ  ַסח ַלֲעשֹת ָיְכלּו אְוֹל ָאָדם ְלנֶּפֶּ ְקְרבּו ַההּוא ַביֹום ַהפֶּ ְפנ י ַויִּ ה לִּ י ֹמשֶּ ְפנ   ְולִּ
ש ְטֵמִאים ֲאַנְחנּו ֵאָליו ָהֵהָמה ָהֲאָנִשים ַוֹיאְמרּו( ז: )ַההּוא ַביֹום ַאֲהֹרן  ִנָגַרע ָלָמה ָאָדם ְלנֶׁפֶׁ

ת ַהְקִריב ְלִבְלִתי ר( ח: )ִיְשָרֵאל ְבֵני תוְֹךבְ  ְבֹמֲעדוֹ  ְיֹקָוק ָקְרַבן אֶׁ ם ַוֹיאמֶׁ ה ֲאֵלהֶׁ  ִעְמדּו ֹמשֶׁ
ְשְמָעה ה ַמה ְואֶׁ ם ְיֹקָוק ְיַצּוֶׁ  פ :ָלכֶׁ

ר( ט) ל ְיֹקָוק ַוְיַדב  ה אֶּ ר( י: )ל אֹמר ֹמשֶּ ל ַדב  ל ְבנ י אֶּ ְשָרא  יש ל אֹמר יִּ יש אִּ י אִּ ְהיֶּה כִּ א יִּ  ָטמ 
ש ְך אוֹ  ָלנֶּפֶּ רֶּ ם ְרֹחָקה ְבדֶּ ם אוֹ  ָלכֶּ יכֶּ ַסח ְוָעָשה ְלֹדֹרת  ש( יא: )ַליֹקָוק פֶּ י ַבֹחדֶּ נִּ  ָעָשר ְבַאְרָבָעה ַהש 
ין יֹום ם ב  ים ַמּצֹות ַעל ֹאתוֹ  ַיֲעשּו ָהַעְרַביִּ  פ ... : ֹיאְכֻלהּו ּוְמֹררִּ

 

ר( ו)  ל ְיֹקָוק ַוֹיאמֶּ ה אֶּ ן( ז: )ל אֹמר ֹמשֶּ ן ןָנתֹ  ֹדְבֹרת ְצָלְפָחד ְבנֹות כ  ת  ם תִּ י ְבתֹוְך ַנֲחָלה ֲאֻחַזת ָלהֶּ  ֲאח 
ם יהֶּ ת ְוַהֲעַבְרָת  ֲאבִּ ן ַנֲחַלת אֶּ יהֶּ ן ֲאבִּ  ס: ...:ָלהֶּ

  
 ~הכרזת סוף משה ~ 

 

ר( יב) ל ְיֹקָוק ַוֹיאמֶּ ה אֶּ ה ֹמשֶּ ל ֲעל  ים ַהר אֶּ ה ָהֲעָברִּ ה ַהזֶּ ת ּוְרא  ץ אֶּ ר ָהָארֶּ י ֲאשֶּ י ָנַתתִּ ְבנ  ל לִּ ְשָרא  ( יג: )יִּ
יָתהוְ  ל ְונֱֶּאַסְפָת  ֹאָתּה ָראִּ יָך אֶּ ר ָאָתה ַגם ַעמֶּ יָך ַאֲהֹרן נֱֶּאַסף ַכֲאשֶּ ר( יד: )ָאחִּ ם ַכֲאשֶּ יתֶּ י ְמרִּ ְדַבר פִּ ן ְבמִּ  צִּ

יַבת ְמרִּ ָדה בִּ י ָהע  נִּ יש  ם ְלַהְקדִּ ם ַבַמיִּ ינ יהֶּ ם ְלע  י ה  יַבת מ  ש ְמרִּ ְדַבר ָקד  ן מִּ   פ: צִּ
 

 ~מינוי יהושוע ~ 
 

ר( וט) ה ַוְיַדב  ל ֹמשֶּ ְפֹקד( טז: )ל אֹמר ְיֹקָוק אֶּ י ְיֹקָוק יִּ יש ָבָשר ְלָכל ָהרּוֹחת ֱאֹלה  ָדה ַעל אִּ ר( יז: )ָהע   ֲאשֶּ
א ם י צ  ְפנ יהֶּ ר לִּ ם ָיֹבא ַוֲאשֶּ יהֶּ ְפנ  ר לִּ ם ַוֲאשֶּ יא  ר יֹוצִּ ם ַוֲאשֶּ יא  ְהיֶּה ְוֹלא ְיבִּ ר ַכֹּצאן ְיֹקָוק ֲעַדת תִּ ין ֲאשֶּ  א 

םלָ  ה הֶּ ר( יח: )ֹרעֶּ ל ְיֹקָוק ַוֹיאמֶׁ ה אֶׁ ת ְלָך ַקח ֹמשֶׁ עַ  אֶׁ יש נּון ִבן ְיהוֹשֻׁ ר אִּ ת ְוָסַמְכָת  בוֹ  רּוחַ  ֲאשֶּ  ָיְדָך אֶּ
י ֹאתוֹ  ְוַהֲעַמְדָת ( יט: )ָעָליו ְפנ  ְלָעָזר לִּ ן אֶּ ְפנ י ַהֹכה  ָדה ָכל ְולִּ יָתה ָהע  ּוִּ ם ֹאתוֹ  ְוצִּ ינ יהֶּ  הֹוְדָךמ   ְוָנַתָתה( כ: )ְלע 
ְשְמעּו ְלַמַען ָעָליו י ֲעַדת ָכל יִּ ל ְבנ  ְשָרא  י( כא: )יִּ ְפנ  ְלָעָזר ְולִּ ן אֶּ ְשַפט לוֹ  ְוָשַאל ַיֲעֹמד ַהֹכה  ים ְבמִּ י ָהאּורִּ ְפנ   לִּ
יו ַעל ְיֹקָוק ְצאּו פִּ יו ְוַעל י  ל ְבנ י ְוָכל הּוא ָיֹבאּו פִּ ְשָרא  תוֹ  יִּ ָדה ְוָכל אִּ ה ַעשַויַ ( כב: )ָהע  ר ֹמשֶׁ  ִצָּוה ַכֲאשֶׁ
ַקח ֹאתוֹ  ְיֹקָוק ת ַויִּ הּו ְיהֹוֻשעַ  אֶּ ד  י ַוַיֲעמִּ ְפנ  ְלָעָזר לִּ ן אֶּ ְפנ י ַהֹכה  ָדה ָכל ְולִּ ְסֹמְך( כג: )ָהע  ת ַויִּ  ָעָליו ָיָדיו אֶּ

הּו ר ַוְיַצּו  ר ַכֲאשֶּ בֶּ ה ְבַיד ְיֹקָוק דִּ   פ: ֹמשֶּ
 

 ~ מי מריבה ~
 

  כ מדברב
ר( יב) ל ְיֹקָוק ַוֹיאמֶּ ה אֶּ ל ֹמשֶּ ם ֹלא ַיַען ַאֲהֹרן ְואֶּ ֱאַמְנתֶּ י הֶּ י בִּ נִּ יש  י ְלַהְקדִּ ינ  י ְלע  ל ְבנ  ְשָרא  ן יִּ יאּו ֹלא ָלכ  ת ָתבִּ  אֶּ

ה ַהָקָהל ל ַהזֶּ ץ אֶּ ר ָהָארֶּ י ֲאשֶּ ם ָנַתתִּ ָמה( יג: )ָלהֶּ י ה  יָבה מ  ר ְמרִּ ְשָרא   ְבנ י ָרבּו ֲאשֶּ ת ליִּ ש ְיֹקָוק אֶּ ָקד   ס: ָבם ַויִּ
 

 הכהולא דיברו אלא     – כ פרק במדבר י"רש -
 םמייפע הכהולא דיברו אלא   – כ פרק במדבר עזרא אבן -
 וכעס  – ד פרק ם"לרמב פרקים שמונה -
 לה'לא יחסו הנס   – ח פסוק כ פרק במדבר ן"רמב -
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 תורהל ל"שד בפירוש באריכות המצוטטיה מלוניל[, ע]רב יד נפש אַות
 אבל, נכונה בדרך אותם ביקשו שלא פ"אע, המים וביקשו ואהרן משה על ישראל נקהלו כאשר כי

 לא כי, תיראו אל: להם ולומר שאלתם על להבטיחם להם הראויה התשובה היתה, ומצה בריב
 ולא, מים ויזובו צור והיכה, שנה' מ במן אתכם כילכל הלא, בצמא מקניכם ואת אתכם ימית

 שירפו לא, המריבה על ולכהות בהם לגעור ראוי מקום מכל. תמרודו אל' בה לכן, דבר חסרתם
 ושני. כול מפני ישוב ולא יחת לא, הגבורה מידת - הנביא מתנאי כי. להשיב וייבהלו ידיהם

 לא, ואהרן משה והם, במדבר שנה' מ העם את ורעו ובשכליות במידות נשלמו אשר האלו הנביאים
 נסו המערכה ומן, ידיהם רפו אבל, המים דבר על עליהם בהקהלם ברד שום להם שהשיבו תמצא
 מועד אהל פתח אל הקהל מפני ואהרן משה ויבא: "כאמרו, הקהל מפני מועד אוהל אל והלכו
ם ַעל ַוִיְפלּו  ."בורחים כדמות: "עזרא אבן ואמר'(, ו פסוק" )ְפנ יהֶּ

 
 מריבה מי - חוקת רשתיהודה ראק, פרב 
 בני לעיני להקדישני בי האמנתם לא יען" מחד נאמר כיצד היטב מובן, זה פירוש לפי

 ישראל בני לעיני יבטאו שהם ואהרון ממשה מצופה": בם ויקדש" נאמר ומאידך", ישראל
 צריך היה' ה, כך נהגו לא שהם כיוון. בפומבי אותו יקדישו ובכך', בה אמונתם את

 האות אמנם. הסלע מן המים הוצאת של והמופת האות ידי על - אחר באופן להתקדש
 ידי על לא אך, בפועל שארע' ה בקידוש השתתף אכן שמשה ונמצא, משה ידי על נעשה
 ותמסר ההנהגה ממנו שתנטל שגרם הוא זה כשלון. ממנו שנדרש כפי, אמונתו ביטוי
, בשעתו תפקיד היה ומופתים אותות באמצעות האמונה שלחיזוק כנראה. יהושע בידי
 הדרך אשר, יותר עמוקה באמונה צורך יש עתה אך, ]ראה שמות ד'[ מצרים יציאת בעת
 איננו שכנראה, משה. ומופתים אותות באמצעות ולא וחינוך דיבור באמצעות היא אליה
 .בארצו ישראל עם של המנהיג להיות יכול איננו, זו חינוכית לדרך מסוגל

 

 בנות צלופחד ~ל~ הקשר 

 
 ב', דף תתיגקידר, תורת אוהל, כרך רב 

ישראל בזמן  תכרוכים זה בזה, ומבטאים יותר מכל, את הנהג ותורה מן השמיםהנהגה ניסית 
ם" –משה  ם ַאתֶּ יתֶּ ר ְראִּ י ֲאשֶּ יתִּ ם ָעשִּ ְצָריִּ ָשא ְלמִּ ם ָואֶּ ְתכֶּ א ְנָשִרים ַכְנֵפי ַעל אֶּ ם ָוָאבִּ ְתכֶּ ָלי אֶּ  ְוַעָתה: א 
ם  (.ה-ד, יט שמות)  "... ְבֹקִלי ִתְשְמעּו ָשמוֹעַ  אִּ
 

   א עמוד טז דף תמורה מסכת בבלי תלמוד
 לו אמרו. משה של אבלו בימי נשתכחו הלכות אלפים שלשת: שמואל אמר יהודה רב אמר

 . היא בשמים לא: ל"א! שאל: ליהושע
 

 א עמוד טז דף תמורה מסכת אגדות חידושי א"מהרש
 ששכחת ההלכות ויודיעך מיםהש מן שאל ל"ר' כו בשמים לא ל"א שאל ליהושע ל"א

 השמים מן ספיקתיה לשאול התורה נתנה לא משה דמשמת "היא בשמים לא" והשיב
 דקאמר משה תורת כדין הרוב פ"ע בספקות להכריע נתנה אבל משה תורת נקראת דלכך
 דהיינו מעתה דבר לחדש רשאי נביא דאין ופנחס שמואל שהשיבו בעצמו הענין והוא לעיל

 אם לטמא אם לחכמים ניתנה אלא השמים מן לחדש נביא לשום ניתן לא משה משמת
 לה יליף דמקרא' כו רשאי נביא דאין ט"מה יהושע גבי נמי נקט דלא והא הרוב פ"ע לטהר
 משה מפי כבר שמען גופיה דיהושע משום ל"י' גו המצות אלה מדכתיב דמגילה ק"ברפ
 מן מ"דמ וקאמר הוא' גו המצות אלה דבכלל כ"כ דבר חידוש הוה ולא ששכחן אלא

 :ק"ודו מנביא עדיף דהחכם בעלמא אמרינן ט"ומה נביא פ"ע להכריע נתנה לא השמים
 

 קידר, תורת אוהל, כרך ב', דף תתכברב 
ישראל בבנין תושבע"פ המיוסדת על קבלת תושבע"פ ממשה שקיבל  לחכמייהושע הינו ראש וראשון 

 מסיני תורה קבל משה" –לפי צרכי השעה מסיני, על פירוש התורה שבכתב, על תיקון תקנות 
 ......   .:א(א אבות מסכת משנה) "ליהושע ומסרה

 

 ~תורה שבעל פה והנהגה טבעית ~ 
 

 קידר, תורת אוהל, כרך ב', דף תתכהרב 
... הניסים שנעשו ליהושע, ולישראל בהנהגתו, לא היו מוכרכים )להבדיל מהניסים שנעשו למשה(, 
 –ולא הייתה מטרתם אלא לאשש את מנהיגותו של יהושע.  התקופה הקצרה של הניסים הגלויים 

להנהגה מלמדת כי עיקר עניינו של יהושע היה להכשיר את ליבם של ישראל  –ארבעה חודשים 
. יהושע זכה לחתום תורה מן השמים כדי ללמד שמכאן ואילך תורה לא ארץ ישראלת שבהטבעי

זכו ישראל, היו מגעיים לתכלית מעמדם עם מות יהושע, ולא היה להם אלא  ּובשמים היא.  ל
 חמישה חומשי תורה וספר יהושע כחלק בלתי נפרד מתורת ה'.
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