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 על פרשת בנות צלפחד
 

והמשכה שבסוף הספר ) יא-א, ז"כ( זו שבפרשתנו -למעשה שתי הפרשיות , פרשיית בנות צלפחד     
גם תשתית :  מציגות לפנינו את שני הפנים ושתי התכליות של הנחלות בישראל המקראית-) ו"פרק ל(

ובכך לשמר את המבנה ,  וגם אמצעי לשמר את שמות האבות במשפחה,לפרנסת האדם ומשפחתו
מי שאין לו יורשים אין שמו משתמר , ממילא. פטריאכלי של החברה הישראלית הקדומה-השבטי

, ה"כ' דב(כדי למנוע זאת בא חוק הייבום . מספר תולדות האומה, יימחק, וכאילו ייגרע, בדורות העם
שבדרך כלל אינן יורשות נחלה שהלא עתידות (דם אלא בנות בלבד זכרים לא-וכאשר אין בנים, )י-ה

 1. הפתרון הוא בחוק בנות צלפחד-)  הן להצטרף לנחלות בעליהן
: שאחרי סיכומו מפורשת תכליתו, ו"    פרשתנו היא מעין המשך או נספח למפקד העם שבפרק כ 
, ברשימת מטה מנשה, ומכיוון שבתוך המפקד). נג" (לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות"

ומתבקשת , הנה כבר נרמזה הבעיה, )לג, ו"כ(וחמש בנותיו אף נמנות בשמותיהן , מסופר על צלפחד
 .ושם גם פתרונה, העלאתה המפורשת בפרק העוקב

וכי בין רבבות אלפי ישראל שבמדבר לא היו עוד משפחות שרק בנות נולדו :      ואם ישאל השואל
 2.ואפשר שהיו באות ותובעות אלמלא קדמו להן בנות צלפחד ביזמתן, וסביר שהי: הרי נשיב? בהן
המפקד שנערך סמוך , )א(יש לשאול לגבי הִמפקד הראשון שבתחילת ספר במדבר , יתרה מזו     

אלמלא , והיה אף הוא מיועד לשמש מפתח לחלוקת הנחלות בארץ, ליציאת מצרים ולמעמד הר סיני
באין , כיצד זה לא נמצאו אז בנות שתבעו אחוזה בארץ. יבושהחטא המרגלים שִהשעה ודחה את כ

אך לפני חטא המרגלים ניתן היה לצפות כי משה הוא שיוביל את ; אכן סביר שהיו כאלה? להן אחים
אחרי , עתה. את הבעיות שיתעוררו בהסדרת הנחלות' פי ה-והוא כבר יפתור על, העם לארץ כנען

כדי , פונות אליו בנות צלפחד בעבר ירדן המזרחי, על משהארבעים שנות המדבר ומשנגזרה מיתה 
 .שיפתור מראש את הבעיות העתידיות של חלוקת הנחלות בארץ כנען

פי -על, "צדקניות, דרשניות, חכמניות"ל את בנות צלפחד "כינו חז) ב"ע, קיט(בבבא בתרא      
הגמרא שם ?  פמיניסטיותהאם ניתן לומר שהיו. הופעתן החכמה והאמיצה לפני בית דינו של משה

אם כבן אנו : "ואמרו לו, שבאו לפני משה בשעה שדרש בפרשת ייבום? למה חכמניות: מפרטת
אילו "שאמרו למשה ? ולמד דרשניות היו".  תתייבם אמנו-ואם לאו ,  תנה לנו נחלה כבן-חשובות 
מען שמירת שם אלא ל, שלא למען עצמן ביקשו נחלה, מכאן". לא דיברנו, בן) לצלפחד(היה לו 
וכנעמי ורות , כתמר בשעתה, אלא שומרות נאמנות למשטר הפטריארכלי, לא פמיניסטיות היו. אביהן
 .בשעתן

-שבהן עומדת לפני משה בעיה משפטית, פרשיית בנות צלפחד היא אחת מארבע פרשיות בתורה     

 
 .שהיפנה אותי לכמה מהרעיונות והמקורות שבמאמר, רימון כשר'  אני מודה לפרופ*
1
 .מא-לו, והשושלת שם, לה-לד, א ב"פתרון אחד לבעיה ראו בדהי 

ירושלים  ,ארץ ישראל בתקופת המקרא, אהרוני' ראו י, מלבד בנות צלפחד, אך לא מצאנו נחלות על שם בנות 2
 . 209' שם עמ, אולי חריגה תמנת סרח. 302' עמ, ג"תשכ
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 3.קימשמשת כתקדים חו' ותשובת ה, לפתרונה' שהוא נדרש לשאול את פי ה, הלכתית
' ויק( החוטא שקילל את השם ולא ידעו מה עונש יינתן לו -האחת : שתיים מהפרשיות עניינן שלילי

 וטרם פירשה את עונשו של 4)כז, ב"כ' שמ(התורה כבר אסרה לקלל את האלוקים ; )כג-י, ד"כ
 בשני) 208-192, חיי משה ב(את עונש הרגימה בידי כל העדה מפרש פילון האלכסנדרוני . המקלל
ברגימה ) ב. (ולכן יירגם באבנים, לבו של המקלל היה קשה כאבן: מידה כנגד מידה) א: (טעמים

את החטא עצמו . וכך להביע את סלידתה מהאיש וממעשהו, באבנים יכולה להשתתף כל העדה
, המצרים: לאמו הישראלית, מסביר פילון בהבדלים שבמסורת הדתית בין אביו המצרי של המקלל

כסמל האל הבלתי , לעומתם עובדים העברים את השמים, עובדים את הארץ, האדמהמשופעי ברכת 
 .מוגבל

והרי כבר נאמר ). לו-לב, ו"ט' במ(הפרשייה השלילית השנייה עוסקת במקושש עצים בשבת      
מה אפוא היה , )ב, ה"שם ל; טו-א י"ל' שמ(ונשנה בתורה כי עונשו של מחלל שבת הוא מיתה 

משה , )217, שם(וגם על פי פילון ) ומקבילות, 123' עמ, ספרי במדבר קיד(ל "חזלפי ? למשה לשאול
ואולי ניתן לפרש בדרך אחרת את הספק . בסקילה: השיבו' וה, שאל באיזו מיתה יומת המקושש

 לא נתברר עדיין אם זאת מלאכה של ממש 5,עניינו מלקט ומגבב" מקושש"בהנחה ש: שהיה למשה
לא רק מעשה חול : רואה חומרה יתרה בלקיטת עצים) 220-218, שם(ון פיל. שחייבים עליה מיתה

ולכן נאסרה , שהיא יסוד לרוב המלאכות, אלא גם אמצעי להבערת אש, ומלאכה לשם פרנסה היא
 ).ג, ה"ל' שמ(במיוחד 

האחת היא בנושא פסח שני , פי שאלה ותשובה-שתי הפרשיות החיוביות שבהן נקבע חוק על     
" למה נגרע: "בשתיהן מנומקת טענת התובעים באותו פועל. והשנייה בעניין בנות צלפחד, )די-א, ט' במ(

בשתיהן החשש הוא מלהידחות מעדת ; )ד, ז"כ(שם אבינו ממשפחתו " למה יגרע", )ז, ט(מעשות את הפסח 
גרע ממנו שהנ, )ז, ט" (במֹעדו בתוך בני ישראל' קרבן ה", קרבן הפסח הוא קרבן הברית. 'ישראל עובדי ה

בישראל ). יג, ט" (לא הקריב' ונכרתה הנפש ההיא מעמיה כי קרבן ה"ואכן , כאילו נגרע מתוך העדה
 .המקראית נכרת מֵספר תולדות עמו גם מי שאין שמו נקרא לדורות על נחלתו

מצד אחד ראויה לשבח מסירות : אלמלא שקל' לא היה משה שואל בה) 237-236, שם(לדעת פילון      
כפרס וכפיצוי על הסתכנותם ,  רק זכרים זכאים לנחלה-מצד שני ,  לכבוד אביהן ולשמירת שמוהבנות

 . ובנות אין דרכן לצאת למלחמה, במלחמה
נדרש פילון לאותן ארבע פרשיות במסגרת דיון על היבטים ) 245-192, ב" (על חיי משה"בחיבורו      

. פעמיים של העם-וישנה היענות לצרכים חד, יים לעםהנצח' ישנה מסירת חוקי ה: בתפקידו הנבואי של משה
 . פעמי שיש בה הנחיה לחוק-היענות למצב חד: ארבע הפרשיֹות הן סוג ביניים

בתרגומי ארץ ישראל לתורה נלמדים מארבע הפרשיות הללו שבחו של משה והוראות לבתי דין עתידיים      
וכך ראוי שינהגו כל שופטי , נות לסמכות שמעליושלא בוש לומר שאינו יודע ולפ, שבחו של משה. בישראל
בשתי השליליות כתוב שהחוטא : התרגומים הארצישראליים מבדילים בין שני סוגי הפרשיות, ועוד. ישראל

מכאן מסקנה שבדיני נפשות יהיו . ללמדך שלא נגזר דינו מיד אחר החטא, כלומר נכלא, הונח במשמר
כי גזר דין מוות אינו , יימצאו עדים או צדדים לזכות הנאשם שמא, כיםממתינים ומארי, הדיינים מתונים בדין

 . מכאן שבדיני ממונות יהיו הדיינים זריזים, בשתי הפרשיות החיוביות אין רמז להמתנה בדין. הפיך
, דן בשלוש הפרשיות שבספר במדבר, )177' עמ, קלג; 123' עמ,  קקד63' עמ, סח(המדרש בספרי במדבר      

וניכרת בו מגמה להפחית מהספקות ההלכתיים ומהחידושים ההלכתיים ,  מתוך הארבעשהן שלוש
 מה מקום יש 6,ההנחה היא שכל המצוות ניתנו כלליהן מסיני ופרטיהן מסיני או מאוהל מועד; שבפרשיות

אומר על כך שני , עקיבא' בשם חבר מתלמידי ר, דקא שמעון השקמוני' לכן בכולן ר? אפוא לשאול ולחדש
שגם , והשני. רק לפרטי הביצוע' והוא שאל את ה, שעיקרי שלושת הדינים ידועים היו למשה, האחד: ריםדב

מגלגלים זכות על "אלא , כשאר חוקי התורה, ראוי היה שייאמרו לכתחילה וישירות מפי משה, פרטים אלה
וכן , להזהירנו ממעשיהםהפרשיות הללו נועדו להוקיע את החוטאים ו: כלומר, "ידי זכאי וחובה על ידי חייב

                                                           
אלא ', אך שם אין מפורש שמשה שאל את פי ה. ו"ל' במ,   ניתן להוסיף לרשימה את תביעת משפחת גלעד המנשית3

   ). ו-ה, שם(' משה עונה ישירות על פי ה
כפי שמתרגמים התרגומים הארמיים , דוברולא בדיינים מ, כמתורגם בשבעים ובוולגטה, שם קודש" להים-א"אם  4

 . ומפרשת רוב הפרשנות היהודית) כולל הפשיטתא(
 ).1289(ד "כב ע, א, ה' סנה' ירוש; ב"ע,  שבת צוהמחלוקת בבבליראו . תולש ועוקר: על פי המיוחס ליונתן 5
, ה"י תשכ"נ- לונדון,תורה מן השמים באספקלריה של היהדות, י השל"א; ב"ע, קטו' זבח; כ ראש בהר"ראו תו 6

 .89' עמ
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ה בכבודו "שהקב, בייחוד בנות צלפחד. כדי שיהיו לנו לדוגמה, לשבח את הצדיקים חובבי המצוות והארץ
. ראוי לך משה רבנו לשמוע להן, נכון הן דוברות; )ז, ז"כ" (כן בנות צלפחד דֹברֹת"ובעצמו משבחן במילים 

 ). 177'  עמ,ספרי במדבר קלד" (אשרי אדם שהמקום מודה לדבריו"
 ישר-מנחם בן

 מכללת אשקלון
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