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פרשת פנחס תשפ"א
| 02/07/2021 – כ״ב בתמוז ה׳תשפ״א

פרשת פנחס תמוז תשפ"א

" א ַוִּתְקַרְבָנה ְּבנֹות ְצָלְפָחד ֶּבן-ֵחֶפר ֶּבן-ִּגְלָעד ֶּבן-ָמִכיר ֶּבן-ְמַנֶּׁשה ְלִמְׁשְּפֹחת ְמַנֶּׁשה ֶבן-יֹוֵסף ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֹנָתיו ַמְחָלה ֹנָעה ְוָחְגָלה ּוִמְלָּכה ְוִתְרָצה. ב ַוַּתֲעֹמְדָנה
ִלְפֵני ֹמֶׁשה ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאם ְוָכל-ָהֵעָדה ֶּפַתח ֹאֶהל-מֹוֵעד ֵלאֹמר. ג ָאִבינּו ֵמת ַּבִּמְדָּבר ְוהּוא לֹא-ָהָיה ְּבתֹו� ָהֵעָדה ַהּנֹוָעִדים ַעל-ה' ַּבֲעַדת-ֹקַרח
ִּכי-ְבֶחְטאֹו ֵמת ּוָבִנים לֹא-ָהיּו לֹו. ד ָלָּמה ִיָּגַרע ֵׁשם-ָאִבינּו ִמּתֹו� ִמְׁשַּפְחּתֹו ִּכי ֵאין לֹו ֵּבן ְּתָנה-ָּלנּו ֲאֻחָּזה ְּבתֹו� ֲאֵחי ָאִבינּו. ה ַוַּיְקֵרב ֹמֶׁשה ֶאת-ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני ה'. "

(במדבר כ"ז)

 
בעידן המודרני, משמשות בנות צלפחד השראה פמניסטית. למה רק לגברים מגיע נחלה – היכן כאן השוויון המגדרי?

ותשובת הא-ל אינה מבוששת לבוא:

" ו ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל-ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר. ז ֵּכן ְּבנֹות ְצָלְפָחד ֹּדְבֹרת ָנֹתן ִּתֵּתן ָלֶהם ֲאֻחַּזת ַנֲחָלה ְּבתֹו� ֲאֵחי ֲאִביֶהם ְוַהֲעַבְרָּת ֶאת-ַנֲחַלת ֲאִביֶהן ָלֶהן. ח ְוֶאל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר
ֵלאֹמר ִאיׁש ִּכי-ָימּות ּוֵבן ֵאין לֹו ְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאת-ַנֲחָלתֹו ְלִבּתֹו. ט ְוִאם-ֵאין לֹו ַּבת ּוְנַתֶּתם ֶאת-ַנֲחָלתֹו ְלֶאָחיו. י ְוִאם-ֵאין לֹו ַאִחים ּוְנַתֶּתם ֶאת-ַנֲחָלתֹו ַלֲאֵחי ָאִביו.

יא ְוִאם-ֵאין ַאִחים ְלָאִביו ּוְנַתֶּתם ֶאת-ַנֲחָלתֹו ִלְׁשֵארֹו ַהָּקֹרב ֵאָליו ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ְוָיַרׁש ֹאָתּה ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֻחַּקת ִמְׁשָּפט ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת-ֹמֶׁשה. "

 
לכאורה, ההכרעה ברורה – 'כן בנות צלפחד דוברות'.

ואולם עיון אמיתי בפסוקים, מגלה כי המוטיבציה של בנות צלפחד הפוכה לחלוטין למיוחס להן. המניע לבקשתן ברור. הן מבקשות ששם אביהן, החקוק
בנחלה בארץ ישראל, לא יעלם. אילו היו לצלפחד בנים לרשת ולהמשיך את שם המת על נחלתו, לא היתה לבנות צלפחד שום בעיה. כל רצונן הוא

לשמור על זכויות אביהן – לא על זכויותיהן שלהן.

 
כשיש בעולמנו נקודת ייחוס אבסולוטית לזהות, לא מתקיימת מלחמת הכל בכל.

ישראל לא מקנא בלוי, הלוי לא מיצר על זכויות הייתר של הכהן, גבר לא מתקנא באשה ולהיפך. לכל אדם, משפחה, שבט ואומה המנגינה הייחודית
שהיא רק שלו, בה זהותו ומתוך כך נוצרת הרמוניה רחבה.

אגב סיפור בנות צלפחד ונחלתן, אנו למדים על הקשר המיוחד שקושרת תורת ישראל בין בן העם הישראלי לארצו. לכל ישראלי חייבת להיות נחלה
בארץ ישראל. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל – לפני שהיא שייכת למדינת ישראל.



דוגמה מאלפת נותן לנו המלך אחאב, החושק בכרם נבות היזרעאלי:

" ב ַוְיַדֵּבר ַאְחָאב ֶאל-ָנבֹות ֵלאֹמר ְּתָנה-ִּלי ֶאת-ַּכְרְמ� ִויִהי-ִלי ְלַגן-ָיָרק ִּכי הּוא ָקרֹוב ֵאֶצל ֵּביִתי ְוֶאְּתָנה ְל� ַּתְחָּתיו ֶּכֶרם טֹוב ִמֶּמּנּו ִאם טֹוב ְּבֵעיֶני� ֶאְּתָנה-ְל�
ֶכֶסף ְמִחיר ֶזה. ג ַוּיֹאֶמר ָנבֹות ֶאל-ַאְחָאב ָחִליָלה ִּלי ֵמה' ִמִּתִּתי ֶאת-ַנֲחַלת ֲאֹבַתי ָל�. ד ַוָּיבֹא ַאְחָאב ֶאל-ֵּביתֹו ַסר ְוָזֵעף ַעל-ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-ִּדֶּבר ֵאָליו ָנבֹות

ַהִּיְזְרֵעאִלי ַוּיֹאֶמר לֹא-ֶאֵּתן ְל� ֶאת-ַנֲחַלת ֲאבֹוָתי ַוִּיְׁשַּכב ַעל-ִמָּטתֹו ַוַּיֵּסב ֶאת-ָּפָניו ְולֹא-ָאַכל ָלֶחם." (מלכים א' כ"א).

מדובר במלך עוצמתי מאוד שרחוק מאוד מהקפדה במצוות. ואולם כשנבות מסרב למכור למלך את נחלתו, אין בידו הכח לגבור על המקובל והידוע בקרב
ישראל. משמעות תשובתו הקצרה של נבות – 'ה' לא מרשה לי לתת לך – המלך – את נחלת אבותי' – היא, שאתה, 'המלך אחאב', זמני וארצי, יש מלך

נצחי מעל מלך בשר ודם. כנראה שזו הסיבה לתגובתו הילדותית והבלתי סבירה של אחאב.
 

הנה למדנו דבר מה על חירות אמת.
 

חירות אמת של בנות צלפחד שאינן דורשות שוויון מתוך טשטוש זהויות, אלא בדיוק להיפך, מבקשות את שמירת הזהות המשפחתית של אביהן ומתוך
כך עומד להן הכח לזכות בנחלתן –

ןחירות אמת של האזרח נבות, אזרח שיש לו זהות מתוך אמונה, ולכן לא ניתן לגעת ברכושו ויש לו הכח לעמוד מול מלך עוצמתי –
 

שבת שלום


