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  שליט"א מרדכי אלוןהרב 
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

  

לסעודה ראשונה - באהבה לקנא
  שיטת השמצות ידועה

֥ר ה֖  ר ֶאל 'ַוְיַדּבֵ אֹמֽ ֥ה ּלֵ ן. ֹמׁשֶ ס ּבֶ יְנָח֨ ֽ ן ּפִ ר ּבֶ ן  ֶאְלָעָז֜ ן ַהּכֵֹה֗ ֲהֹר֣ ַאֽ
֤יב ֶאת י ֵהׁשִ ֵנֽ ל ּבְ ַקְנ֥אֹו ֶאת ֲחָמִת֙י ֵמַע֣ ל ּבְ ָרֵא֔  ִקְנָאתִ֖י ִיׂשְ

תֹוָכ֑ם   1...ּבְ

במילים הללו פותחת פרשתנו, וממשיכה בעצם את סיומה 
קנאת ה', הורג את זמרי של פרשת בלק. פנחס מקנא את 

ברית  -יחד עם המדיינית והקב"ה בא לתת לו את שכרו 
כהונת עולם. אלא שכעת מפרטת תורה את הייחוס של 
פנחס, עד לסבא אהרן, ורש"י שם לב לייחודיות שבכך ופותח 

  -את פירושו לפרשה בתמיהה הזו 

הראיתם בן פוטי זה  לפי שהיו השבטים מבזים אותו
 עגלים לעבודת אלילים, והרג נשיא שבטשפיטם אבי אמו 

 ,סנהדרין פב:(  מישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן

   2..)סוטה מג

רש"י קובע כאן דבר מענין. הייחוס הזה עד לאהרן בא להגן 
על פנחס מפני מה שאמרו עליו השבטים. אנחנו מכירים את 

 -. כשלא אוהבים מישהו, אומרים עליו להשמיץ  השיטה הזו
'אהה, זה ברור, זה כבר היה כך אצל הסבא שלו, יתרו כהן 
מדין, שעבד עבודה זרה ופיטם עבורה עגלים'. מזכירים את 

ולכן כדי שלא יהיה ניתן לפקפק אחר  -הצדדים השליליים 
  אהרן הכהן. -ייחוסו מזכיר הכתוב את הסבא מהצד השני 

  למה ביזו השבטים את פנחס?
ל ביזו השבטים את פנחס אבל צריך להבין פה מדוע בכל

הרי כולם ראו שפנחס עצר את  -מלכתחילה? מה ההיגיון? 
המגפה בעם ישראל שבה מתו עשרים וארבעה אלף איש 

אם הם רצו  -מלבד אלו שמתו על ידי השופטים! חוץ מזה 
לומר שהסבא שלו היה עובד עבודה זרה אז אפשר לומר על 

ש"י שלא הניח יתרו דברים חמורים יותר, כמו מה שהזכיר ר

                                                           
  י"א.-במדבר כ"ה, י' 1
  רש"י, שם. 2

 -, אבל למה התמקד בפרט שולי 3שום עבודה זרה שלא עבדה
  פיטום עגלים לעבודה זרה? 

  חשש ממניע לא טהור
ונותן בעינו הטובה  4הרבי מליובאוויטש זיע"א מתייחס לכך

הסבר מופלא, הנובע מהמבט לכף זכות שכה איפיין אותו. 
הוא  התרעומת של בני ישראל כלפי פנחס נבעה מכך שדווקא

הרי היו שם גדולים ממנו  -זה שקם וקינא את קנאת ה' 
כמשה ואהרן, ואף על פי שהוא הצליח בקנאתו לכלות את 
המגפה, החשש היה שלא רק קנאת ה' טהורה הייתה המניע 
שלו במעשה הקנאות. אולי זה נבע גם מאכזריות שהייתה 
טבועה בו בפנחס? וכדי לבטא את החשש לאכזריות טענו 

'ֵגנים' של אבי אמו. זה לא נבע מהצד של -נבע מהשהמעשה 
אהרן ואלעזר הכהנים רודפי החסד, אלא מהצד השני, של 

'זו  -הסבא שהיה מפטם את העגלים לפני שהיה שוחט אותם 
אכזריות לשמה לתת לעגל לאכול הרבה ורק לאחר מכן להרוג 

'אמנם אתם טוענים שהמניע  -אותו!'. לכן בא הקב"ה ואומר 
זריות, ואני אומר שהמניע שלו היה 'בקנאו את קנאתי היה אכ

בתוכם'. הוא עשה את זה מתוך אחריות ואהבת ישראל 
אינסופית. הוא עשה את זה לא רק בגלל שהוא פנחס אלא 
בגלל שהוא היה בנו של אלעזר ונכדו של אהרן הכהן, זה 
שהיה אוהב שלום ורודף שלום, שהיה מטיל אהבה ושלום בין 

ודעו לכם  -רק עכשיו, בר"ח אב, קברנו את אהרן אדם לחברו. 
פנחס הוא המשכו של הסבא ולכן הוא יזכה לברית כהונת  -

עולם כי הכל נבע אצלו מתוך אותו עומק של שלום ולא 
  מפיטום עגלים ח"ו'.

  'פנחס הוא אליהו'
קביעתם של גם מסתדרת היטב עם הניתוח העמוק הזה, 

  - חז"ל כי 

  5פנחס הוא אליהו.

                                                           
 רש"י, שמות י"ח, י"א, בשם המכילתא. 3
  ליקו"ש ח', פנחס א'. 4
 פרקי דרבי אליעזר, פרק מו 5

  חתשע"פנחס פרשת  
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לנו לעיתים כדמות  נדמיתגם דמותו המקראית של אליהו 
שכולם מעדיפים לברוח  ,ומפחידהמנותקת, מאיימת כזו 

  -ממנה, אך בעומק הוא הוא אליהו שכל עניינו הוא להשיב 

ים ַעל ָאבֹו֙ת ַעל ֵלב... ִנ֖ ב ּבָ ים ְוֵל֥ ִנ֔   6...ֲאבֹותָ֑ם ּבָ
 ה' לא באה אלא מתוך אהבת ישראל מוחלטת-וקנאתו ל

ואינסופית. אמונה אינסופית שלא מגיעה לעם ישראל המגפה 
אז אנו נראה לעולם כולו שהיה זה  -הזו ושאם זמרי חטא 

חטא של יחיד ויהודים אינם קשורים לזה, הם לא חלק 
  מהפעור. זהו פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן.

  'חורבן בית שני חמיר לן'
בתחילתם  אנו מצויים בעיצומם של ימי בין המצרים, אשר

הובקעה ירושלים ובסופם נחרבה. מענין הוא שהבקעת 
ירושלים הייתה ביום י"ז בתמוז רק בבית המקדש השני, ואילו 

   -בבית הראשון היה זה ביום אחר, כמתואר בירמיה 

ּתֵֽי ַעׁשְ ה  ּבְ ָע֣ ִתׁשְ י ּבְ ֶדׁש ָהְרִביִע֖ ֹח֥ הּו ּבַ ָנ֙ה ְלִצְדִקּיָ֔ ה ׁשָ ֵר֤ ֶעׂשְ
ֶדׁש ה הַׇלֹח֑ י ְבְקָע֖   7.רָהִעֽ

   -וכך שקובע מרן השו"ע בהלכות תשעה באב 

ֹחֶדׁש ָהְרִביִעי ' )ירמיה לט, ב( אף על גב דכתיב בקרא ּבַ
ָעה ַלחֶֹדׁש  ִתׁשְ , אין מתענין בט' בו אלא 'ָהְבְקָעה ָהִעירּבְ

ט' בו, כיון -בי"ז, מפני שאף על פי שבראשונה הובקעה ב
שבשניה הובקעה בי"ז בו, תקנו להתענות בי"ז בו, משום 

   8.דחורבן בית שני חמיר לן

ומדוע חמור לנו חורבן בית שני יותר מחורבן הבית הראשון? 
שבית ראשון חרב בגלל מכיון  -מיד  9מסבירים שם הפוסקים

  שלש העברות הידועות אך הבית השני חרב בשנאת חינם.

כמעט אלפיים שנה לאחר החורבן השני די ברור לנו אכן כי 
חורבן זה משמעותי וחמור יותר מאשר גלוי עריות, שפיכות 
דמים ועבודה זרה שהייתה בבית ראשון וגרמה לחורבנו 

ות והבית חרב לשבעים שנה. בעוון שנאת החינם אנו בגל
כבר כמעט אלפיים שנה. עכשיו, בפרספקטיבה כה ארוכה, 

אבל  -אפשר להבין שהסיבה של שנאת חינם חמורה יותר 
נדמיין לעצמנו אז, באותו הדור שזקניו סיפרו לו שנפרצה 

ט' בתמוז, אותו הדור של גדולי התנאים שישבו -העיר ב
יו של מסובין בבני ברק עם תלמידיהם, הם שידעו את פסוק

 - פתאום באים ואומרים להם  -ירמיה על פה, גדולי העולם 
, קשה הרבה באשמתנו'תבינו שהחורבן שעכשיו מתחיל 

יותר ממה שהיה ותואר בירמיהו. שהשנאת חינם של קמצא 
ובר קמצא חמורה ממתן הילדים למולך ומגילוי העריות וכיו"ב 

  שהיה בבית ראשון!'.

  יש לדון לכף זכות ותגם קנא

                                                           
 מלאכי ג', כ"ד. 6
 .ירמיהו ל"ט, ב' 7
 שו"ע, או"ח תקמ"ט, ב'. 8
  ווי העמודים (לבן השל"ה)  פרק כ"ז. 9

לא הייתה להם אז הראיה של אלפיים שנה כדי להגיד את זה, 
ופתאום  -לא היו סימפוזיונים בחוצות הערים שנים לאחר מכן 

הם צריכים לקחת את לוח השנה הישן שהיה כתוב בו צום 
 -בט' בתמוז, למחוק את היום הזה ולכתוב תאריך חדש ולומר 

את חינם 'החורבן הראשון היה 'כסף קטן'. עכשיו אנחנו בשנ
  , וזה חמור לאין ערוך'.שאנחנו גרמנו

יתכן שהשבטים אמרו על פנחס את מה שאמרו מתוך כל מיני 
דונו  -הסתכלויות כאלו ואחרות, אבל באה התורה ואומרת 

לכף זכות ותבינו שכל קנאה יש לה ערך אך ורק אם היא באה 
  ורודף השלום.מתוך 'בן אהרן הכהן', אוהב השלום 

נשוב , ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינםואם נחרבנו 
  10.להיבנות והעולם יבנה על ידי אהבת חינם

                                                           
  שכ"ד.-מרן הרב קוק זצ"ל, אורות הקודש, ג', שכ"ג 10



 

4  
 

לסעודה שניה -  'ובני קרח לא מתו'
 עלהתורה בפרוטרוט לנו בקריאת שני של הפרשה מספרת 

כל משפחות ישראל לפקודיהם. ביניהן, בשבט לוי, נמצאת 
משפחת הקרחי. קרח בן יצהר בן קהת בן לוי, הוא אבי 
המשפחה, אשר בעתיד יקום ממנה השופט אשר יושיע את 
ישראל, הלא הוא שמואל הנביא. הוא זה שימליך את שאול 

   -ואת דוד, ועליו נאמר 

ן ֲהֹר֨ ֤ה ְוַאֽ ׁשֶ יו   ֹמ֘ ֹכֲהָנ֗ ֽ ֑מוֹ ּו֭  ּבְ י ׁשְ ֹקְרֵא֣ מּוֵאל ּבְ   11...ׁשְ
  אם נבלעו באדמה איך נשארו בחיים?

הרי  -תנו מן הסתם רוצה לשאול שאלה מא אמנם כל אחד
קרח וכל משפחתו נבעו באדמה, אז איך יתכן שישנה 
משפחה כזאת כעת ובעתיד? התשובה נמצאת גם היא 
בפרשתנו. כאשר מספרים על משפחות ראובן, דתן ואבירם, 
מפרטת התורה כי הם יחד עם קרח ועדתו נבלעו באדמה 

   -אשר פצתה את פיה אבל 

ַרח ֹלא ּוְבֵני תוּ  ֹק֖   12.ֵמֽ

איך הם לא  -וכאן מופיעה שאלה כפולה, מכופלת ומשולשת 
על קראנו כולנו בפרשת קרח שהם נבלעו באדמה?, מתו, הרי 

  -זה מבאר במקום רש"י 

 תשובה בלבם לפיכך נתבצרו ובשעת המחלוקת הרהר
  .:)סנהדרין קי( להם מקום גבוה בגיהנם וישבו שם

היה זה עדיין תוך כדי  ,כאשר הם הרהרו בתשובהכלומר, 
ואז הקב"ה ביצר להם מקום  -המחלוקת, תוך כדי בליעתם 

  גבוה וכך הם נשארו בחיים. פלא.

  למה חיכו ארבעים שנה?

האחת, מדוע חיכו  -אמנם לפי זה עולות שתי  שאלות 
ארבעים שנה כדי לספר לנו זאת ולא סיפרו לנו את זה כבר 

בסיפור משפחות בני מדוע זה מופיע  -בפרשת קרח? והשניה 
  ראובן ולא כפי הסדר, בעת פירוט משפחות בני לוי?

תשובה אחת פלאית תענה על כל השאלות יחד; הסיפור על 
בני קרח שנשארו בחיים לא סופר בפרשת קרח, כי באותה 

אדמה את פיה, עדיין היו בני קרח חלק שעה בה פצתה ה
ם . הובאהרן עדת קרח המורדים בקב"ה ונלחמים  במשהמ

ורק לאחר מכן הם הרהרו  -היו בחטא נורא, במצב נורא 
תשובה בלבם פנימה, הרהור שהעם באותו רגע לא ראו (כי 
זה היה בלב), ורק לאחר שנים כאשר דור הבנים ראו בתוכם 
את משפחת הקרחי ממשיכה ומתפתחת, ממשיכה ומלבלבת 

הם הבינו שהרהור התשובה שהיה אז, היה כאשר כבר היו  -

                                                           
 תהילים צ"ט, ו'. 11
 במדבר כ"ו, י"א. 12

אדמה, בשניות האחרונות, 'בזמן הפציעות' כמו מתחת ל
  שאומרים החבר'ה. 

הרהור התשובה, שמהותו היתה 'משה אמת ותורתו אמת', 
הוא שהביא את משפחת הקרחי  -שהם הרהרו ברגע האחרון 

ומהם שמואל הנביא, את המלכת שאול המלך ואת דוד 
  המלך!

שאול ודוד נמשכים מאותו הרהור תשובה שהיה מתחת 
  לאדמה, בבור! 

  ראובן הקים עולה של תשובה

אולי זוהי גם הסיבה שבני קרח מופיעים כאן בתוך בני ראובן, 
   -כי ראשון מלמדי התשובה בעולם היה ראובן 

שׁ  ֤ ֹורֶאל  ְראּוֵבן֙  ׇבַוּיָ ע ֶאת... ַהּב֔ ְקַר֖ יו ַוּיִ ָגָדֽ   13.ּבְ

שה תשובה. הרי גם הוא היה בעצת מכירת יוסף הוא זה שע
תחילה, אולם הוא שב בתשובה וביקש לעשות הכל כדי 

יקום הושע  14לגלות מהי התשובה. מזרע זרעו, אומרים חז"ל
  -בן בארי הנביא אשר יגלה לנו 

ד ה֣  ל ַע֖ ָרֵא֔   15...ֱאֹלֶה֑יךָ  'ׁשּ֚וָבה ִיׂשְ

נודע הדבר רק כיון שתשובתם של בני קרח היתה רק בהרהור, 
ארבעים שנה לאחר מכן אך בזכות אותו הרהור השתנתה כל 

  ההיסטוריה של עם ישראל.

  

  

                                                           
 בראשית ל"ז, כ"ט. 13
 .פ"ב י"באשית רבה, ברעי'  14
 הושע, יד, ב'. 15
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לסעודה שלישית - 'שבטי יה עדות לישראל'
  מפקד משפחתי

בקריאת 'שלישי' ממשיכה התורה בתיאור המשפחות, 
'חומש הפקודים', על שם  כזכור החומש נקרא הפקודים. כל

הראשון שהיה מיד עם  -שני המפקדים שמתוארים בו 
  -היציאה למדבר 

ִים ית ְלֵצאתָ֛ם ֵמֶאֶ֥רץ ִמְצַר֖ ִנ֗ ֵ ה ַהׁשּ ָנ֣ ָ ׁשּ י ּבַ ִנ֜ ֵ ֶדׁש ַהׁשּ ֶאָח֩ד ַלֹח֨   16...ּבְ

לפני הכניסה אל הארץ, בשנה הארבעים.  -והשני, של עכשיו 
ה אל משפחות הלווים. המשותף והמיוחד כעת עוברת התור 

הזה במפקד הנוכחי בין כל השבטים, הוא העיסוק 
במשפחות. הביטוי 'למשפחותם לבית אבותם' איננו חדש, 

הישווי,  -אבל כאן מופיעות כל המשפחות עם הפירוט 
והבריעי וכו', ובשבט לוי מופיע גם הקהתי. רש"י אף משווה 

 -מיהן המשפחות החסרות  מול אזכורים קודמים ומבאר לנו
  בשבט בנימין ובשבט שמעון ועוד.

  סוד הסודות

אולי זה בא כדי שלא נשכח שאנחנו בעצם בתהליך שסוד 
הסודות שלו הוא המשפחה. הרי הקב"ה קרא למשה 

  -בתחילת הפרשה ואמר לו 

יתֶ֖ם אֹותָֽם ָצ֖רֹור ֶאת ים ְוִהּכִ ְדָיִנ֑ ם . ַהּמִ ים ֵה֙ם ָלֶכ֔ ְרִר֥ י ֹצֽ ֣ ּכִ
ר ם ֲאׁשֶ ִנְכֵליֶה֛ ֥לּו ָלֶכ֖ם ַעל ּבְ ַבר ִנּכְ ֑עֹור ּדְ   17...ּפְ

נות מואב, הזנות, המגפה והרעיון הבלעמי המרושע להזנות ב
את ישראל הוא אשר עומד מאחורי המלחמה של ישראל 
במדין. תיאור המלחמה יתואר רק בפרשת מטות, ובשפה 
קשה, כאשר יגלה משה שישראל החיו את הנשים אשר עשו 
איתם יחד את החטא הנורא הזה. כל כך חשוב לומר שכאן לא 

'עוד' מלחמה. כאן, בדרך למלחמת -'עוד' מפקד וב-מדובר ב
מדין צריך לציין את שמות המשפחות המדויקות כדי לומר 

  'את זה רצו לחסל בנות מואב ומדין'. -לומר לנו 

הם לא באו עם טנקים, מטוסים או נשק גרעיני, אבל הם 
סל את הגרעין הבסיסי שעליו אנחנו קיימים. מי ביקשו לח

שיתבונן שם בשמות משפחות שמעון יגלה את האלפים 
בלי נשק גרעיני מדויק ומשוכלל.  -החסרים שנעלמו במגפה 

  וכמה 

  

  

  בגלות פחות שוכחים

                                                           
 במדבר א', א'. 16
 י"ח- שם כ"ה, י"ז 17

שלא מופיע  -מדהים שהמפקד הזה, עם המשפחות והשמות 
ממש לפני מופיע  -בשום מקום אחר בתורה או בהיסטוריה 

אוטוטו נתחיל לעסוק   -הכניסה לארץ ישראל, והסיבה ברורה 
בחלוקות ונחלות, בבני גד ובני ראובן ונצטרך לכבוש ולחלק 

 -ויתכן שנשכח קצת מאיפה בנו. שם, בגלות פחות שוכחים 
ברור לכל אחד שאם הוא ישכח את משפחתו ושבטו בגלות 

חמדת אבות, הוא יתבולל ויאבד מעם ישראל, אבל פה בארץ 
 - כאשר אנחנו בבית ישובים על נחלתנו, ברגוע, כולנו פה 

קיימת הסכנה של לשכוח. דווקא כעת בא המפקד הזה עם 
'עזבו  -שמות המשפחות ומחדד לנו את הידיעה המהותית 

אתכם משטויות. לא נשק גרעיני או אחר הוא הבעיה 
העיקרית שלנו. העיקר זה המשפחתיות הקדושה ששם ה' 

 -'משפחת החנוכי', 'משפחת הפלואי'  -עליה  נקרא
  למשפחותם לבית אבותם'.

  בדרך לארץ זוכרים את סבא וסבתא

כל כך נפלא הוא כי פעם אחת בלבד, במשפחה אחת, לא 
   -הוסיף הכתוב אות בתחילתה או בסופה 

ה ְמָנ֔ ַחת֙ ַהּיִ ּפַ֨ ה ִמׁשְ ם ְלִיְמָנ֗ ֹחָת֒ ּפְ ֘ר ְלִמׁשְ י ָאׁשֵ ֵנ֣   18...ּבְ

יודעים למה? כי בשאר  - 19פלא אומר לנו שם רש"יוכמה נ
השמות אין ה' או י' בשם, אז כדי להכניס שם ה' לתוך 
המשפחה מוסיפים, אבל במשפחת הימנה יש גם ה' וגם י' 

שם השם מופיע דרך אבא ואמא, כאשר  -בשם. מדהים 
זוכרים מאין הם באו ולאן הם הולכים, ודווקא כאן, עם 

'המזרח -'הכפר הגלובלי' ו-, והטנקים והנשק המתקדם
התיכון החדש' שהוכרזו על ידי זמרי בן סלוא ובלעם בן ציפור 
יחד, עם הרעיון של 'הגענו הביתה ולכן פחות חשוב לזכור אם 

כאן צריך לחדד  -אתה 'חנוכי' או 'פלואי' או בכלל יהודי' 
ולזכור את המפקד שיקבע אם בכלל נשאר כאן. האופציה 

  ולה. או שכן?השניה בכלל לא ע

נהרהר תשובה  -' גם אם ניפול  -איך אמרנו בשיחה קודמת? 
ויותר  -ונקום', אבל את זה צריך לזכור שבדרך למלחמת מדין 

לא נמנים לפי גדודים וחטיבות אלא  -מכך בדרך לארץ ישראל 
  נמנים ילדים לפי אבא, אמא, סבא וסבתא.

   

                                                           
 שם כ"ו, מ"ד. 18
  עי' שם ה' ברש"י. 19
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לסעודת מלווה מלכה - 'כן בנות צלפחד דוברות'
  פרשיה ארוכה -הלכה קצרה 

זו המתארת את  - בתווך, בין שתי הפרשיות העקרוניות 
חלוקת הארץ לנחלות לשבטים וזו המתארת את מינויו של 

 -יהושע בן נון כמחליפו של משה ולהכניס את ישראל לארץ 
מופיעה פרשת 'בנות צלפחד'. זו פרשה ארוכה ומרתקת 

'רביעי', והיא -המשתרעת על פני שתי קריאות, 'שלישי ו
ת 'כותרת הכותרות' של הכניסה לארץ ושל ערב ראויה להיו

  המלחמה במדין. 

אם היינו צריכים לתמצת את הפרשה הזו במשפט אחד, היינו 
בת יורשת את  -אומרים שתוכנה הוא הלכה אחת פשוטה 

אביה אם אין לו בנים. קצר ופשוט. והשאלה היא אם כן, מדוע 
ום צריכה התורה להאריך כל כך בסיפור בנות צלפחד במק

  לומר לנו את ההלכה הקטנה הזו? 

   -חז"ל אמרו באופן כל כך עמוק 

כתב על ידי משה, אלא שזכו יפרשה זו לה תהיראויה הי
20).סנהדרין שם( בנות צלפחד ונכתבה על ידן

  

בנות צלפחד פועלות כאן דבר והופכות להיות  -זה מדהים 
 כךחלק מהתורה עצמה. 'כן בנות צלפחד דוברות', ואומר על 

   -שם  רש"י 

  21.אשרי אדם שהקב"ה מודה לדבריו .יפה תבעו

  מה בעצם זכו בנות צלפחד? מה הסיפור המיוחד הזה?

  כפיה הלכתית

שלש פעמים מופיעים השמות שלהן  -ונוסיף עוד שאלה 
'מחלה, נעה, מלכה, תרצה וחגלה'. בשביל מה זה  -במקרא 

כלום!  חשוב? הרי מעבר לשמות הללו אנחנו לא יודעים עליהן
קחו לדוגמא את שמות הדורות מאדם הראשון ועד לנח. איזה 

וזהו. כששם  - שמות של נשים יש שם? חווה, נעמה אשת נח 
נשי מובא במקרא זה מפני שיש לאותה אישה תפקיד מסוים 

  ומה כאן, מעבר לאותה הלכה קטנה?  -

ההמשך של הפרשיה הזו הוא שלאחר מכן, לקראת סוף 
יעות בנות צלפחד ובעצם מסיימות את הספר, חוזרות ומופ

ספר במדבר. בעקבות ההלכה התקדימית שהן זכו לחדש, 
'מאד יפה  -באים בני יוסף, אחיהן לשבט מנשה, ואומרים 

'הפמיניזם' הזה, אבל אם בנות הדוד שלנו הללו תלכנה 
הרי שהנחלה של השבט שלנו  -ותנשאנה לבני שבט אחר 

א הבעל שלהן'. טענה תעבוד יחד איתן לשבט שממנו יבו
  אמיתית ולגיטימית. 

                                                           
 רש"י, במדבר כ"ז, ה'. 20
 שם ז'. 21

'הם באמת צודקים, בני יוסף, ולכן בנות  -אומר להם הקב"ה 
צלפחד תהיינה לבני דודיהן לנשים. הן יתחתנו רק בתוך 

  השבט וכך הן גם זוכות בנחלה וגם נשארות בתוך השבט'.

  -הרי ההלכה מפורשת  -ונשאל על כך שאלה קשה 

  22...רצונהאין האישה מתקדשת אלא ל

אז איך יתכן שיקבעו להן עם מי להתחתן? מה זו הכפיה הזו? 
ומה אם הן תרצנה להתחתן עם מישהו משבט זבולון או 

  ראובן? ואיך זה בכלל תופס מבחינה הלכתית?

  עמוד שדרה נשי אמיתי

זכותן של בנות צלפחד היא קודם כל בעצם היותן נשים. אולי 
זה לא כל כך פוליטיקלי קורקט לומר דברים כאלו בימים 
כשלנו אבל זו האמת. הן זכו לגלות כמה גדול כחן וכמה 
עצומה זכותן שהן נשות ישראל, והן מגלות את האמת של מה 

החלק של האלוק ממעל שבהן. הן אלו שדורשות את  -שהן 
   -ארץ ובכך הן מתקנות את חטא המרגלים ה

במדבר יד, ( 'נתנה ראש ונשובה מצרימה'האנשים אומרים 
  23'.תנה לנו אחוזה'והנשים אומרות ) ד

הן לא בקשו דבר למעט להיות הן עצמן. הן נקראות 'בנות 
צלפחד' והן 'נשים לבני דודיהן' והן תובעות את הארץ. הן 

ם ואידאות גדולות שגברים באות אל מול כל מיני תפיסות עול 
הובילו, גם כאלה שבאו מרעיונות גדולים ומקודשים, גם מול 

והן מבטאות את  -חטא המרגלים וגם מול רעיונות אחרים 
להיות עיקרו של בית ולעשות  -עמוד השדרה הנשי האמיתי 

  את רצון ה'.

  שעשני כרצונו

יש ברכה שנשים מברכות בכל בוקר, ולפי הרוחות הנושבות 
   -ימינו נדמה שאוטוטו מוציאים אותה אל מחוץ לחוק ב

  24להינו מלך העולם שעשני כרצונו.-ברוך אתה ה' א

אני, 'החלק אלוק ממעל' שבי, מגלה  -ופירושה העמוק הוא 
את רצון ה' יותר מכל אחד אחר. בנות צלפחד הגיעו לכך שאם 

זה היה רצונן! זהו  -רצון ה' היה שהן תתחתנה לבני דודיהן 
מה שהקב"ה רוצה הוא רצונן האישי, לא  -א הרצון האישי שי

  שום דבר אחר.

הן זכו להיות נשים, הנשים  -שאלנו מה זכו בנות צלפחד? 
הצדקניות שבזכותן נכנסו ישראל לארץ! הפרשה הזו לא 
הייתה יכולה להופיע כהלכה פשוטה במשפט קצר, מפני 

                                                           
 רמב"ם אישות ד', א'. 22
  רש"י, שם כ"ו, ס"ד. 23
  ברכות השחר. ע"פ שו"ע או"ח, מ"ו, ד'. 24
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ה את שמול בנות מדין ומול 'המדייניסטיות' הנשית שתבע
השיוויון הזה של זמרי וכזבי, ושל נשות מדין שאוטוטו נלחם 

  אל מול האידיאולוגיה הזו באות הגיבורות שלנו. - בהן 

  

  גיבורות לנצח

יש גיבורים לדורות, יש כאלו שאנו יודעים את שמותיהם ואנו 
אך יש את בנות  -יודעים מה היו ומה פעלו בדור כזה או אחר 

איננו יודעים מה פעלה חגלה ומה  צלפחד שהן גיבורות נצח.
הן, ועם זה אנו  -עשתה תרצה אבל אנו יודעים שהן זכו להיות 

  זכינו להפוך להיות אנחנו.

  

  : השבתאת יצ יזמני כניסת ו
   20:29|  19:13 -ירושלים 
   20:32|  19:30 -תל אביב 

 20:33|  19:24 -חיפה 
  20:32|  19:27  -טבריה ומגדל 

 20:29|  19:29 -באר שבע 
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