‚„ ‡„„Ï

„ÁÙÏˆ ˙Â·Ï È˘ ÁÒÙ ÔÈ· – !?Ú¯‚È ‰ÓÏ
בשני מקומות בתורה – בפרשות פסח שני ובנות צלפחד – קוראי אנו כי משה
הפנה את השאלה שנשאל אל ה' 1.חז"ל ראו בכ מצד אחד זכות לשואלי ,שצו ה'
נית בגי שאלת 2,ומצד שני סימ שלילי למשה ,שנעלמה ממנו התשובה 3.בר ,אנו
ננסה להראות כי עצ השוואת המקרי מלמדת על רבדי נסתרי הטמוני
בפרשות ,ואשר בכוח לשפו אור חדש על משמעות מקרי אלו.
!?Ú¯‚È ‰ÓÏ
הביטוי המנחה בפניית השואלי זהה ,ודווקא בשל כ מתבקש לעמוד על השונה
באופי התשובות שניתנו לה .בפרשת פסח שני מסופר:
»ְ Ú«¯»bƒ ‰ל ִב ְל ִי ַה ְק ִרב ֶאת
ד n»Ï
ַחנ ְט ֵמ ִאי ְל ֶנ ֶפ ָ
ָי ָה ֵה ָה ֵא ָליו ֲאנ ְ
ַוֹא ְמר ָה ֲאנ ִ
ת"ְ %#נֵי ִי ְ& ָר ֵאלַ .וֹא ֶמר ֲא ֵל ֶה מ ֶֹה ִע ְמד וְ ֶא ְ ְמ ָעה ַמה ְי ַצ ֶה ה'
ָק ְר ַ"! ה' ְ"מ ֲֹעדְ "ְ #
…¯ ִאי ִאי ִ+י ִי ְהֶיה ָט ֵמא
≈Ó‡≈Ï Ï
‡»¯N
∆¿ƒÈ È≈¿a Ï
ָל ֶכ ַ .ו ְי ַד ֵ"ר ה' ֶאל מֹ ֶה ֵ*אמֹר‡ ¯≈a«c .
)במדבר ט' ,ז1י(.
ֶפ אְ #ב ֶד ֶר ְְ %רח ָֹקה ָל ֶכ אְ #לדֹר ֵֹתי ֶכ וְ ָע ָ&ה ֶפ ַסח ַלה'
ָלנ ֶ

ואילו פניית בנות צלפחד מתוארת כ:
י#ס6
ַ4ה ֶב! ֵ
ַ ְק ַר ְב ָנה ְ"נ#ת ְצ ָל ְפ ָחד ֶ"! ֵח ֶפר ֶ"! ְִ 3ל ָעד ֶ"! ָמ ִכיר ֶ"! ְמ ַנ ֶ4ה ְל ִמ ְ ְ5חֹת ְמנ ֶ
וִ
מ ְל ָ+ה וְ ִת ְר ָצהַ .ו ַ ֲעמ ְֹד ָנה ִל ְפ ֵני מֹ ֶה וְ ִל ְפ ֵני
וְ ֵא ֶ*ה ְמ#ת ְ"נֹ ָתיו ַמ ְח ָלה נ ָֹעה וְ ָח ְג ָלה ִ
בינ ֵמת ַ" ִ ְד ָ"ר
מ#עד ֵלאמֹרִ .
יא וְ ָכל ָה ֵע ָדה ֶַ 5תח א ֶֹהל ֵ
ֶא ְל ָעזָר ַהֵֹ +ה! וְ ִל ְפנֵי ַה ְִ &ִ 8
#ע ִדי ַעל ה' ַ" ֲע ַדת קֹ ַרח ִ+י ְב ֶח ְטאֵ #מת  ָב ִני לֹא ָהי ל.#
וְ הא לֹא ָהיָה ְ"תָ %ְ #ה ֵע ָדה ַהָ 8
תֲ %#א ֵחי  ִבינ.
ִ %#מ ְ ְַ 5ח+ִ #י ֵאי! לְ !"ֵ #נָה ָ*נ ֲא :חָ9ה ְ" ְ
‡·ִ eÈƒמ ְ
≈» Ì
»L Ú«¯»bƒÈ ‰
n»Ï
»„ ˙ֹ¯¿·ֹc
אמר ה' ֶאל מֹ ֶה ֵ*אמֹרÁÙ¿»Ïˆ¿ ˙…Â¿a Ô≈k .
ַק ֵרב מ ֶֹה ֶאת ִמ ְ ָָ 5ט! ִל ְפנֵי ה'ַ .וֹ ֶ
ַו ְ
‡È≈¿a Ï
יה! ָל ֶה!∆¿Â .
ַח ַלת ֲא ִב ֶ
יה וְ ַה ֲע ַב ְר ָ ֶאת נ ֲ
תֲ %#א ֵחי ֲא ִב ֶ
ָנתֹ! ִ ֵ! ָל ֶה ֲא :ח ַ9ת ַנ ֲח ָלה ְ" ְ
.1

.2
.3

בתרגו המיוחס ליונת )במדבר ט' ,ח( נמני ארבעה מקומות שבה משה נמל בשכינה
בטר ציווה לע את אשר יעשו .ברשימה זו הוא מונה ג את המקלל ואת המקושש .אמנ
בדוגמות אלו הספק לא התעורר מצד הפוני למשה אלא מצד משה עצמו .עיינו עוד י'
גרוסמ' ,צו ה' ויזמה אנושית :מבנה העומק של במדבר כ"הל"א' ÌÈ„‚Ó ,נ ,תשס"ט ,עמ' ,68
שעמד על ביטוי המפתח המשווה בי טענת הטמאי בפסח שני לטענת בנות צלפחד,
המאפיי את רצונ להיכלל בע  .אנו ,לעומתו ,עמדנו על ההבדל הפנימי בי שני הסיפורי .
עיינו רש"י לבמדבר ט' ,ז; כ"ז ,ה.
רש"י ש כ"ז ,ה.
מגדי נד )ניס תשע"ג(
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ִ ¯ֹÓ‡≈Ï ¯≈a«„zאי ִ+י יָמת  ֵב! ֵאי! ל #וְ ַה ֲע ַב ְר ֶ ֶאת ַנ ֲח ָלתְ #ל ִבוֹ
≈¿ Ï
‡»¯N
¿ƒÈ
)ש כ"ז ,א1ח(.

נית להבחי בהבדל בולט בי תשובות ה' לשתי השאלות .בעוד ה' התייחס במפורש
לטענת בנות צלפחד והודה" :כ בנות צלפחד דֹברֹת" ,בעניי פסח שני לא מצאנו
ביטוי שכזה 4.פניית משה נענתה ש בציווי כללי הכולל מקרי נוספי ,דוגמת 'דר
רחוקה' ,ומתו הכלל למדו על עצמ .בבנות צלפחד ,לעומת זאת ,צורת המענה היא
הפוכה :קוד ישנה תשובה המתייחסת למקרה הפרטי שלה ,ומתו כ יוצא המקרא
להרחיב את הנושא .נראה שפרט זה מצרי אותנו לבחו את שני המקרי הללו
כשלעצמ ,ומתו כ ניטיב לעמוד על ההבדל ביניה.
È˘ ÁÒÙ
נעיי שוב בפרשה במלואה:
את ֵמ ֶא ֶר= ִמ ְצ ַריִ ַ"ח ֶֹד ָה ִרא!#
ַוי ְַד ֵ"ר ה' ֶאל מ ֶֹה ְב ִמ ְד ַ"ר ִסי ַני ַ" ָ4נָה ַה ִֵ 4נית ְל ֵצ ָ
>ר ָ" ָעה ָע ָ&ר י"ַ #חֹ ֶד ַה ֶ9ה ֵ"י!
#עדְ "ְ .#
ֵלאמֹר .וְ ַי ֲע& ְבנֵי ִי ְ& ָר ֵאל ֶאת ַה ַָ 5סח ְ"מ ֲ
מ#עדָ +ְ #כל :ח? ָֹתיו  ְכ ָכל ִמ ְ ָָ 5טיו ַ ֲע& אֹת .#וַיְ ַד ֵ"ר מֹ ֶה ֶאל
ָה ַע ְר ַ"יִ ַ ֲע& אֹתֲ "ְ #
ַע& ֶאת ַה ֶַ 5סח ָ" ִראְ >"ְ !#ר ָ" ָעה ָע ָ&ר יַ #לח ֶֹד ֵ"י!
ִ& ָר ֵאל ַל ֲע&ֹת ַה ַָ 5סחַ .ו ֲ
ְ"נֵי י ְ
ָי
ָה ַע ְר ַ"יִ ְ" ִמ ְד ַ"ר ִסי ָני ְ+כֹל ֲא ֶר ִצָה ה' ֶאת מֹ ֶה ֵָ !+ע& ְ" ֵני ִי ְ& ָר ֵאלַ .ו ְי ִהי ֲאנ ִ
ד וְ לֹא ָי ְכל ַל ֲע&ֹת ַה ֶַ 5סח ַ"ַ #ההא ַו ִ ְק ְרב ִל ְפ ֵני מֹ ֶה
ֲא ֶר ָהי ְט ֵמ ִאי ְל ֶנ ֶפ ָ
ד ָל ָה
ָי ָה ֵה ָה ֵא ָליו ֲא ַנ ְחנ ְט ֵמ ִאי ְל ֶנ ֶפ ָ
וְ ִל ְפ ֵני > ֲהרֹ! ַ"ַ #ההא .וַֹא ְמר ָה ֲאנ ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶה מֹ ֶה ִע ְמד
≈ .Ïוַ ֶ
‡»¯N
ָרע ְל ִב ְל ִי ַה ְק ִרב ֶאת ָק ְר ַ"! ה' ְ"מֹ ֲעד¿ƒÈ È≈¿a ¿Í…Â˙¿a #
ִנַ 3
ִ& ָר ֵאל ֵלאמֹר ִאי
וְ ֶא ְ ְמ ָעה ַמה ְי ַצֶה ה' ָל ֶכ  .וַיְ ַד ֵ"ר ה' ֶאל מֹ ֶה ֵ*אמֹר"ֵ @ַ .ר ֶאל ְ" ֵני י ְ
"ַ .'‰«Ï ÁÒח ֶֹד
»« Ù∆ ‰
ֶפ אְ #ב ֶד ֶר ְְ %רח ָֹקה ָל ֶכ אְ #לדֹרֹ ֵתי ֶכ NÚ»¿Â
ִאי ִ+י ִי ְהיֶה ָט ֵמא ָלנ ֶ
אכל:ה .לֹא
מר ִֹרי יֹ ְ
>ר ָ" ָעה ָע ָ&ר י"ֵ #י! ָה ַע ְר ַ"יִ ַי ֲע& אֹתַ #על ַמ#Aת ְ
ַה ִֵ 4ני ְ" ְ
…˙ .…Âוְ ָה ִאי ֲא ֶר
«‡ eNÚ¬«È Á
Òt∆‰« ˙«wÁ
ַ ִאיר ִמ ֶַ 8עד " ֶֹקר וְ ֶע ֶצ לֹא ִי ְ ְ"ר בÀ Ï»Î¿k #
יְ
ֶפ ַה ִהוא ֵמ ַע ֶי ָה ִ+י ָק ְר ַ"! ה'
ב ֶד ֶר ְ %לֹא ָהיָה וְ ָח ַדל ַל ֲע&#ת ַה ֶַ 5סח וְ ִנ ְכ ְר ָתה ַהֶ 8
הא ָטה#ר ְ
ִBא ָה ִאי ַההא .וְ ִכי יָגר ִא ְ ֶכ ֵ3ר וְ ָע ָ&ה ֶפ ַסח ַלה' ְ: +ח ַ?ת
לֹא ִה ְק ִריב ְ"מֹ ֲעדֶ #ח ְטא #י ָ
)ש ט' ,א1יד(.
ל ֶאזְ ַרח ָה ֶר=
>חת ִי ְהיֶה ָל ֶכ וְ ַל ֵ3ר ְ
ַה ֶַ 5סח  ְכ ִמ ְ ָ5טַ !+ֵ #י ֲע ֶ&ה :ח ָ?ה ַ

התורה קובעת כי זכות של הטמאי או הרחוקי אינה נגרעת ,וה אכ יעשו
"פסח לה' " ,שיתנהל בצורה זהה לקודמו" :ככל חקת הפסח יעשו אֹתו" .המונח 'פסח

.4

76

אי לתלות זאת בעובדה שהאנשי הללו לא ניקבו בשמות ,לעומת בנות צלפחד המזוהות
בשמות ,כיוו שכש שהשאלה הייתה אנונימית ,כ ג תשובתו של הקב"ה יכולה הייתה
להיות אנונימית ,או לפחות להתייחס למקרה המסוי שדורש פתרו מידי ,ורק אחר כ
לכלול ציווי כללי ,כמו מבנה התשובה בפרשת בנות צלפחד .מה ג שמשה אמר לשואלי
רגע לפני כ "עמדו ואשמעה מה יצוה ה' ."ÌÎÏ

למה ניגרע?! – בי פסח שני לבנות צלפחד

שני' לא נזכר בתורה ,ואדרבא ,מלשו התורה משתמע שזהו פסח לכל דבר ,מלבד
התארי החדש שהוקצה לו.
קריאה באופ זה ,על יצירת חג פסח נוס ,עבור אלו שלא יכולי היו להיכלל
בחג המקורי ,נוסכת משמעות חדשה לחוקת הפסח שאליה מפנה אותנו כא הכתוב.
חוקה זו במלואה נכתבה כבר בפסח ניס:
ֹאכל  .וְ ָכל ֶע ֶבד ִאי
ָ ÁÒל ֶ ֵנ ָכר לֹא י ַ
« t»‰« ˙w
«Á
הרֹ À ˙‡…Ê
ֹאמר ה' ֶאל מֹ ֶ ה וְ ֲ
ַו ֶ
ֵ%כל לֹא
ֹאכל ַ ְ .ביִ ת ֶא ָחד י ֵ
#מ ְל ָ"ה אֹת %ז יֹא ַכל  ָ " .ב וְ ָ& ִכיר לֹא י ַ
ִמ ְקנַת ָ ֶס ַ
…˙ .…Âוְ ִכי
≈‡ eNÚ¬«È Ï
‡»¯N
תציא ִמ ַה ַיִ ת ִמ ַה ָ ָ&ר חָ #צה וְ ֶע ֶצ* לֹא ִת ְ ְר #ב¿ƒÈ ˙«„Ú¬ Ï»k .
ִ
%ר1
ָכר וְ %ז ִי ְק ַרב ַל ֲע&ֹת וְ ָה ָיה ְ ֶאזְ ַרח ָה ֶ
יָג#ר ִא ְ" ֵָ- ,ר וְ ָע ָ&ה ֶפ ַסח ַלה' ִה0ל ל ָכל ז ָ
תכ ֶכ* )שמות י"ב ,מג6מט(.
חת ִי ְהיֶה ָל ֶאזְ ָרח וְ ַל ֵ-ר ַהָ-ר ְ ְ
"רה ַ
אכל ָ .
וְ ָכל ָע ֵרל לֹא יֹ ַ

לחוקה זו שני מוקדי :הראשו מתרכז באישי הנכללי בציווי ההקרבה; והשני –
באופ אכילת הקרב .הצלע הראשונה של החוקה מתבקשת באופ טבעי ,מכוח
העובדה שכל הע מצוה בעשיית הפסח .מתבקש להגדיר אפוא את ס השייכות
לע ישראל הנדרש מהפרט כדי להשתת בקרב זה .הכתוב בפרשתנו מדלג על צלע
זו ,כיוו שכבר בראשית דבריו הוא מבהיר לאלו אנשי הוא מיועד .ע זאת ,עצ
ההיענות לדרישת הטמאי מחדשת משמעות דוכיוונית לצלע זו :לא רק מי
שמשתיי לע מתחייב לעשות הפסח ,אלא מדרישת של הטמאי נלמד שעשייתו
של הפסח א קובעת את זהות של עושיו כחלק מע ישראל5:
≈Ï
‡»¯N
ָל ָ0ה ִנ ַָ -רע ְל ִב ְל ִ"י ַה ְק ִרב ֶאת ָק ְר ַ ה' ְמֹ ֲעד ¿ƒÈ È≈¿a ¿Í…Â˙¿a

)במדבר ט' ,ז(.

זהו הבסיס המוסרי שעליו נשענת טענת הטמאי – להיכלל בתו הע ,ודווקא
מפאת משמעות זו של הפסח ,ניתנת לה הזדמנות חוזרת .כתוצאת אגב ,מאחר
שכבר נוצר פסח נוס ,יכול ג המזיד לנצל זאת ולמצוא את מקומו בתו הכלל6.
.5

.6

א את העבד המהול נית להגדיר כחלק מהע ,הודות לעובדה שהוא ממונו של ישראל,
אלא שדווקא מפאת היותו אד שמעמדו כרכוש ,ישנה חובה למול אותו .שאר החוקי
המצויני כא הנ הלכות דיני אכילת קדשי ,שעה שהבית והמשפחה היהודית מתפקדי
כמקדש מעט .כללי אלו ודאי מייחדי רק את הע הנבחר ומדגישי את ייחודו.
דינו של המזיד אינו מפורש בספר שמות ,העוסק בפסח ניס ,אלא רק בסיו פרשתנו:
"והאיש אשר הוא טהור ובדר לא היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההוא מעמיה כי
קרב ה' לא הקריב במֹעדו חטאו ישא האיש ההוא" )במדבר ט' ,יג( .מיקומו של פסוק זה
דווקא בסו פרשתנו בא ליצור עמימות מכוונת לגבי משמעותו .אכ ,המזיד לא הקריב את
קרב ה' במועדו ,אבל מהו בדיוק 'מועדו'? אלמלא פרשתנו היינו פוסקי בבטחה כי הכוונה
לפסח ניס ,אול לאור התייחסותה של פרשתנו לקיומו של פסח זהה באייר ,ובהתחשב
במיקומו הנוכחי של הפסוק ,רק לאחר שהוצג בפנינו אותו פסח זהה ,מתאפשרת הבנה,
שבדיעבד ,א הטהור שהזיד בפסח ראשו יקריב בפסח שני ,הוא לא ייענש בכרת ,שהרי
מעתה למדנו שג זהו מועדו .וכ הביא רמב" )ש ,י( בש הגמרא )פסחי צג ע"א(" :וצוה
הכתוב לטמא ולמי שהיה בדר רחוקה לעשות השני‰˘Ú ‡Ï˘ ÈÓ ÏÎÏ ÌÚË‰Â ÔÈ„‰ ‡Â‰Â ,
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לאחר שתמו ההזדמנויות להיכלל בתו הע נגזר העונש .עונש היכרת הנפש מעמיה
מוב כעת מאליו ,שכ במעשיו גזר הוא עצמו את עונשו!
""˙ֹ¯·ֹ„ „ÁÙÏˆ ˙Â· ÔÎ
כבר עמדנו על חסרונו של משפט מעי זה בפרשת פסח שני .הבדל זה הוא סימ קט
שיחשו בפנינו הבדל משמעותי יותר בי המקרי.
נשי לב לעובדה ,כי הקושי של הטמאי בקרב פסח לא יכול היה להתעורר
בפסח מצרי .באותה שעה עדיי לא נהגו חוקי טומאה וטהרה – הללו התחדשו רק
במדבר 7.מבחינה זו ,פרשת פסח שני היא השלמה טבעית ומתבקשת לפסח מצרי
ועדכו הלכותיו באופ מלא ,על השלכותיה .לכ אי התייחסות לשואלי ,כיוו
שבכל אופ מתבקשת התמודדות ע הקושי שמציבה מערכת הטומאה והטהרה לגבי
חובת כל יחיד בקרב שמועדו קבוע.
מנגד ,פניית של בנות צלפחד נעשית לאחר ציווי חלוקת האר #למשפחות לפי
מפתח של בתי אבות .המקרה שלה אינו מקרה חדש שהמציאות המתחדשת גלגלה
לפתחו של משה – והוא לכאורה כבר נידו ונדחה .בנות צלפחד באו למחות על
עיוות די שכבר נפסק .דווקא משו כ תשובת ה' מתייחסת אליה ,כיוו שה לא
עוררו בעיה לאומית אלא הגישו ערעור על הפסיקה בעניינ הפרטי .ערעור זכה,
ולכ נפסק מבית די של מעלה "כ בנות צלפחד דֹברֹת"!8
"" '‰ ÈÙÏ ÔËÙ˘Ó ˙‡ ‰˘Ó ·¯˜ÈÂ
הבדל זה שעמדנו עליו אינו היחידי שנמצא בהשוואת שתי הפרשות .בעוד שבפסח
שני מתאר המקרא את דברי משה כ:

.7

.8
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 ."ÂÈ˙Â·¯ È¯·„Î È˘‰ ˙Â˘ÚÏ ·ÈÈÁ˘ ,„ÈÊÓ· ÂÏÈÙ‡Â ÔÂ˘‡¯‰אמנ לפי פרשנות זו ,ג מי
שהיה טמא או בדר רחוקה בפסח ראשו והזיד בפסח שני ולא עשאו יתחייב כרת .בר ,
הרמב" לא פסק כ )הלכות קרב פסח פ"ה ה"ב( ,ועיינו ש בדברי ראב"ד שהשיג עליו.
על דר זו פירש החזקוני את טענת הטמאי )במדבר ט' ,ז(" :למה נגרע – למה אי אנו
רשאי לאכול קדשי בטומאה ,הרי אשתקד אכלנו הפסח במצרי אפילו בטומאה ,והטע ,
שעדיי לא הוזהרו".
נית למצוא סמ להבדל זה בדברי חז"ל בשתי הדרשות .בנוגע לפרשת בנות צלפחד קבעו
חז"ל )מובאי ברש"י ,במדבר כ"ז ,ה( ,שאיידיעתו של משה את ההלכה היא עונש על שאמר
"והדבר אשר יקשה מכ תקריבו אלי ושמעתיו" )דברי א' ,יז( ,ואילו בפרשת פסח שני לא
ציינו חז"ל את חוסר ידיעתו של משה כסימ לרעתו .על רקע דברינו החילוק מוב :פסח שני
בכל מקרה היה צרי להיכתב ,כיוו שהוא נובע ממציאות מחודשת של דיני טומאה וטהרה
שניתנו בינתיי  ,ולכ חז"ל )רש"י ,במדבר ט' ,ז( רק ציינו את זכות של השואלי  ,שפרשה
זו נמסרה בגינ  ,ואילו בנות צלפחד ערערו על ההלכה הנוהגת שנמסרה בידי משה בנוגע
לחלוקת האר .ועיינו ג להל ,הערה .11

למה ניגרע?! – בי פסח שני לבנות צלפחד

ַוֹא ֶמר ֲא ֵל ֶה מ ֶֹה ִע ְמד וְ ֶא ְ ְמ ָעה ַמה  ‰∆eˆ«¿Èה' ָל ֶכ

)במדבר ט' ,ח(.

בפרשת בנות צלפחד התורה מתנסחת כ:
»ִ Ôל ְפנֵי ה'
Ët»L
¿Ó
ַק ֵרב מ ֶֹה ֶאת ƒ
ַו ְ

)ש כ"ז ,ה(.

תיאור העניי כ'משפט' משווה לו אופי אחר לחלוטי .אי כא עניי לדעת את דבר ה'
במציאות המתחדשת .לאמתו של דבר ,א אי לפנינו סוג של כעי תביעה ייצוגית.
כפי שבנות צלפחד מדגישות ,אביה מת בחטאו ,ולא היה בעדת קורח 9.כלומר ,אי
ה מעוניינות לשנות את החוק ,ייתכ שא לא העזו להעלות על דעת שבכוח
לשנות דעת עליו .כוונת הייתה רק לפתור את מצוקת הפרטית .הערעור הוגש
והתקבל ,א לא רק בצורה הפרטית בה הוגש ,כי א בתורת חוק מחייב לדורות.
בר ,הגדרת בקשת בנות צלפחד כ'משפט' זוקקת עיו נוס .משפט מתנהל בי
שני צדדי ,בעוד הרוש מפרשתנו הוא שבנות צלפחד קובלות על קיפוח מצד חוקי
הבורא .הוא זה שקבע כי האר #תתחלק לפי מפתח של בתי אבות ,ועליו תלונת,
כיוו שה יוצאות מקופחות מכ .את מי ה תבעו למשפט? מי הוא הצד הנתבע?
מדוע המקרא אינו מתנסח בביטוי המקביל בפסח שני' :עמדו ואשמעה מה  ‰ÂˆÈה'
לכ'?
המקרא משרבב כא מונח זר לענייננו ,הבולט דווקא על רקע ההשוואה לפרשת
פסח שני ,כדי לעורר אותנו לשי לב למשמעות הנסתרת החבויה בי קפליו.
""ÌÈ¯·ֹ„ ÛÒÂÈ È· ‰ËÓ ÔÎ
בסיו ספר במדבר אנו קוראי על התפתחות בפרשת בנות צלפחד:
י#סe¯¿a«„¿È«Â 6
ַ4ה ִמ ִ ְ ְ5חֹת ְ" ֵני ֵ
אי ָהב#ת ְל ִמ ְ ַַ 5חת ְ" ֵני ִג ְל ָעד ֶ"! ָמ ִכיר ֶ"! ְמנ ֶ
˜¯¿·ָ eר ֵ
¿ƒi«Â
≈ַ .Ïוֹא ְמר ֶאת ֲאד ִֹני ִצָה ה' ָל ֵתת ֶאת
‡»¯N
»·¿ƒÈ È≈¿·ƒÏ ˙…Â
≈‡ È
L‡»¯ ÌÈƒ
‡N
∆ƒ¿p‰« È≈Ù¿ƒÏ¿Â ‰
LֹÓ È≈Ù¿ƒÏ
חינ
ַח ַלת ְצ ָל ְפ ָחד ִ
ִ& ָר ֵאל וַאדֹ ִני :צָה ַבה' ָל ֵתת ֶאת נ ֲ
#רל ִל ְבנֵי י ְ
ַח ָלה ְ"ג ָ
ר= ְ"נ ֲ
ָה ֶ
ַח ָל ָת! ִמ ֲַ 8ח ַלת ֲאבֹ ֵתינ
ִ& ָר ֵאל ְל ָנ ִי  ‰»Ú¿¯¿‚ƒ¿Âנ ֲ
ִל ְבנֹ ָתיו .וְ ָהי ְל ֶא ָחד ִמ ְ"נֵי ִ ְב ֵטי ְבנֵי י ְ
ַח ָל ֵתנ  .Ú«≈¯»bƒÈוְ ִא ִי ְהיֶה ַהֹ ֵבל ִל ְב ֵני
מַֹ 3רל נ ֲ
ַח ַלת ַה ַ ֶCה ֲא ֶר ִ ְהֶיי ָנה ָל ֶה ִ
נ#סַ 6על נ ֲ
וְ ַ
מ ֲַ 8ח ַלת ַמ ֵCה ֲאבֹ ֵתינ Ú«¯»bƒÈ
ַח ַלת ַה ַ ֶCה ֲא ֶר ִ ְהיֶי ָנה ָל ֶה ִ
ַח ָל ָת! ַעל נ ֲ
נ#ס ָפה נ ֲ
ִ& ָר ֵאל וְ ְ
יְ
≈ .ÌÈƒ̄¿·ֹc Ûזֶה ַה ָ@ ָבר
≈Ò…ÂÈ È≈¿· ‰
hÓ
ִ& ָר ֵאל ֵ '‰ Ètƒ Ï«Úלאמֹר « Ô≈k
»ַ .Ôו ְי ַצו מֹ ֶה ֶאת ְ"נֵי י ְ
˙»ÏÁ
«¬
>ְ %ל ִמ ְ ַַ 5חת ַמ ֵCה
ְ
ָי
ֵיה ִ ְהיֶינָה ְלנ ִ
ֲא ֶר ִצָה ה' ִל ְבנ#ת ְצ ָל ְפ ָחד ֵלאמֹר ַל#Cב ְ" ֵעינ ֶ
ַח ַלת
ָי  .וְ לֹא ִתֹDב ַנ ֲח ָלה ִל ְבנֵי ִי ְ& ָר ֵאל ִמ ַ ֶCה ֶאל ַמ ֶCה ִ+י ִאי ְ"נ ֲ
יה ִ ְהיֶינָה ְלנ ִ
ֲא ִב ֶ
ַח ָלה ִמ ַ#Cת ְ" ֵני ִי ְ& ָר ֵאל ְל ֶא ָחד
ִ& ָר ֵאל .וְ ָכל ַ"ת י ֶֹר ֶת נ ֲ
ַמ ֵCה ֲאבֹ ָתיו ִי ְד ְ"ק ְ"נֵי י ְ
.9

הגמרא )בבא בתרא קיח ע"ב( מבינה מכא ,כי המתלונני בעדת קורח לא נטלו חלק באר,
ולכ אי מקו לתבוע בשמ  .בר  ,רמב" )במדבר כ"ז ,ג( הציע חלופה לפירוש זה .לדבריו,
בנות צלפחד חששו שמשה לא יקד את בקשת א יתברר לו שאביה היה מעדת קורח
שהתקוממו אישית נגדו ,וזאת הסיבה שמצאו לנכו לציי זאת בפניו .לפי אפשרות זו,
מתחדדת העובדה שאי מדובר כא בתביעה ייצוגית אלא בפתרו מצוקת הפרטית.
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ַח ַלת ֲאבֹ ָתיו .וְ לֹא
יה ִ ְהיֶה ְל ִא ָ4ה ְל ַמ ַע! יִי ְר ְ" ֵני ִי ְ& ָר ֵאל ִאי נ ֲ
ִמ ִ ְ ַַ 5חת ַמ ֵCה  ִב ָ
ִתֹDב ַנ ֲח ָלה ִמ ַ ֶCה ְל ַמ ֶCה > ֵחר ִ+י ִאי ְ" ַנ ֲח ָלתִ #י ְד ְ"ק ַמ#Cת ְ" ֵני ִי ְ& ָר ֵאלֲ +ַ .א ֶר ִצָה ה'
)במדבר ל"ו ,א1י(.
ֶאת מֹ ֶה ֵָ !+ע& ְ"נ#ת ְצ ָל ְפ ָחד

עתה מקבלת הגדרת בקשת בנות צלפחד כ'משפט' תוכ הרבה יותר משמעותי.
לעינינו נחש משפט אמתי ,שבו בנות צלפחד ה התובעות .ÌÈÚ·˙‰ Ì‰ ÛÒÂÈ È·Â
רק עתה נחשפת התמונה במלואה .משמעותה המלאה של הכרה בזכות של בנות
צלפחד פירושה כי בני יוס יצאו חייבי בדי ,שכ נפתח הפתח למעבר הנחלה
ממטה אבות ,עת בנות צלפחד תינשאנה .בכוונת מכוו אנו מוצאי בפניית בני
יוס ביטויי דומי לבקשת בנות צלפחד 10.ג ה רואי במהל זה גריעה מזכות
ופוני אל משה בתביעה מעי 'למה ניגרע?' ,וא ה נעני באותו מטבע" :כ מטה
בני יוס דֹברי"!
""Ï‡¯˘È È· ˙ÂËÓ Â˜·„È Â˙ÏÁ· ˘È‡ ÈÎ
מטבעות הלשו הדומי ,כמו תמיד ,מסייעי בידינו לעמוד דווקא על ההבדלי
בתיאור המקרי .ישנו הבדל בולט בתיאור התנהלותו של משה באירועי הללו.
טענת בני יוס אינה מלוה באותה דרמטיות המתלווה לבקשת בנות צלפחד .כא
משה לא נאל דו ונזקק להקריב את משפט לפני ה' ,א שהכתוב מדגיש ,כי את
תשובתו לבני יוס מסר "על פי ה' " )ש ל"ו ,ה( .זאת כדי ליצור את הרוש בעיני
הקורא ,כי אי כא ציווי העומד בפני עצמו ,כי א השלמת עניינ של בנות צלפחד
והעמדת זכות במקו הראוי לה ,תו שקלול ערכי יסוד נוספי.
לאמתו של דבר ,הפתרו הנית אינו מהפכני כל כ ,כי א פתרו מעשי פשוט
המשלב ומביא על סיפוקו את האינטרס של שני הצדדי ג יחד .אדרבא ,לטענתנו,
דווקא פשטותו של פתרו זה באה להאיר באור פחות זוהר את בקשת של בנות
צלפחד .זאת כוונת התורה בכ שהשתמשה בפרשה זו בביטויי הדומי לביטויי
שנזכרו בפרשת בנות צלפחד .בנות צלפחד תבעו את הצדק ,א מתו ראיית הצד
שלה בלבד .ה צדקו ,זכות קופחה ,ועל כ זכו במשפט .א רק כא ,בסו הספר,
מוצא 'משקל הזכויות' את איזונו הנכו.
בנות צלפחד באו בש משפחת אביה" :למה יגרע ש אבינו מתו משפחתו",
א התעלמו מהעובדה כי למשפחת אביה ישנה תכונה נוספת – היא מהווה מרכיב

 ‰·¯˜˙Â" .10בנות צלפחד ב חפר ב גלעד ב מכיר ב מנשה למשפחת מנשה ב יוס ואלה
ומלכה ותרצה .ותעמֹדנה ÈÙÏÂ Ô‰Î‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ ‰˘Ó ÈÙÏ
שמות בנֹתיו מחלה נֹעה וחגלה ִ
‡ „ÚÂÓ Ï‰‡ Á˙Ù ‰„Ú‰ ÏÎÂ Ìלאמר .אבינו מת במדבר והוא לא היה בתו העדה
ƒ È˘‰
הנועדי על ה' בעדת קרח כי בחטאו מת ובני לא היו לו Ú¯‚È ‰ÓÏ .ש אבינו מתו
אחזה בתו אחי אבינו" )במדבר כ"ז ,אד(.
משפחתו כי אי לו ב תנה לנו #
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במטה בני יוס .היה עליה לצר מבט כללי זה לבקשת הראשונה ולכלול בה ה את
הפ הפרטי ,ה את הפ הציבורי11.
משה לא עמד חסר אוני אל מול בני יוס ונזקק שוב לשאול את ה' ,הפע הוא
השיב מיד .התורה מעידה שדבריו היו "על פי ה' " .נראה לנו ,שדברי ה' אלו הנ
אות אלו שנאמרו לו כמענה לפניית של בנות צלפחד .אמנ היה בה הצדקת
זכות של בנות צלפחד ,אלא שבנות צלפחד שמעו רק את זאת ,והלכו לדרכ .בר,
משה שמע יותר מכ .הוא שמע את דאגת התורה לשמירת ש האב על נחלתו.
דווקא היעתרות לבנות צלפחד מתו מאמ #לשימור שמו של אבי המשפחה בנחלתו
מחייב מאמ #דומה לשימור שמו של אבי המשפחות – אבי השבט – על נחלתו .א
לא תיסוב נחלה ממשפחה למשפחה ,כטענת בנות צלפחד ,אותו היגיו קורא שלא
תיסוב נחלה ממטה למטה ,כי איש בנחלת אבותיו ידבקו בני ישראל! ראייה רחבה
זו ,הצעד הנוס לפי קו זה ,נחסר בראיית של בנות צלפחד ,ורק כעת השלימו משה,
לבקשת בני יוס ,על פי אות דברי ה'.
טענת 'למה ניגרע?!' פועלת כא כחרב פיפיות ,המקנה לבנות צלפחד זכות
שחובה בצדה .רק כעת הטענה באה על סיפוקה המאוז .זאת כוונת התורה בשימוש
בביטויי זהי לבנות צלפחד ולבני יוס.
!?Ú¯‚È ‰ÓÏ
כעת ,לאחר שעמדנו על ניתוחה של בקשת בנות צלפחד על יתרונותיה וחסרונותיה,
מתבקש עיו משווה בבקשת של הטמאי להקריב קרב פסח:
>ר ָ" ָעה ָע ָ&ר יַ #לחֹ ֶד ֵ"י! ָה ַע ְר ַ"יִ ְ" ִמ ְד ַ"ר ִסי ָני ְ+כֹל
ַע& ֶאת ַה ֶַ 5סח ָ" ִראְ "ְ !#
ַו ֲ
ד
ֶפ ָ
ָי ֲא ֶר ָהי ְט ֵמ ִאי ְלנ ֶ
ִ& ָר ֵאלַ .ו ְי ִהי ֲאנ ִ
ֲא ֶר ִצָה ה' ֶאת מֹ ֶה ֵָ !+ע& ְ" ֵני י ְ
‡ַ .‡e‰«‰ Ì…Âi«a Ôֹ¯¬‰וֹא ְמר
« È≈Ù¿ƒÏ¿Â ‰L
˜¯¿·∆ ֹÓ È≈Ù¿ƒÏ e
וְ לֹא י ְָכל ַל ֲע&ֹת ַה ֶַ 5סח ַ"ַ #ההא ¿ƒi«Â
ָרע ְל ִב ְל ִי ַה ְק ִרב ֶאת ָק ְר ַ"! ה'
ד ָל ָה ִנַ 3
ֶפ ָ
ַחנ ְט ֵמ ִאי ְלנ ֶ
ָי ָה ֵה ָה ֵא ָליו ֲאנ ְ
ָה ֲאנ ִ
"ְ …Â„¬ÚֹÓ¿aת"ְ %ְ #נֵי ִי ְ& ָר ֵאל .וַֹא ֶמר ֲא ֵל ֶה מ ֶֹה ִע ְמד וְ ֶא ְ ְמ ָעה ַמה ְי ַצֶה ה' ָל ֶכ
)במדבר ט' ,ה1ח(.

בקריאה זהירה של בקשת הטמאי מצטיירת התמונה הבאה .התרגשות גדולה
במחנה ,כל הע מתגודד בפתח אוהל מועד ועוסק בהקרבת הפסח .הטמאי חוזי
במחזה המרהיב בכיליו עיניי ובסערת רגשות .הזמ עובר ,ההמולה במחנה רבה
והתחושה שנדחו מהקהל אינה נותנת לה מנוח .מרוב תסכול על דחיית ,שלא
 .11נמצא לכ הד בדברי חז"ל שהתייחסנו אליה לעיל ,הערה  .8רש"י מנמק את העובדה
שמשה לא ידע להשיב לטענת בנות צלפחד בשני אופני שוני  .האחד רואה בכ עונש
למשה ,והשני מעלה על נס את זכות של בנות צלפחד .נשי לב ,כי לפי הכיוו המתמקד
בעונשו של משה ,הרי שאי כא שו ציו זכות לבנות צלפחד על שאלת ,והביקורת
שהעלינו תופסת כא את מקומה.
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באה לה מרצונ ,ה באי למשה ואהר בבקשה לתפוס את מקומ בקרב הקהל.
ה מבקשי להקריב את הפסח · ,Â„ÚÂÓבי"ד בניס ,על א טומאת! משה אינו
יכול להתמהמה ,לעיי בדבר ,שכ שעו החול אוזל ,והטמאי עומדי לפניו
כשבפיה תחינה לה' ,להיות שותפי להקרבת הפסח.
רגילי אנו להתרכז בפסח שני שהתחדש כא כפתרו למצוקת ,א לא היא ,לא
בזאת חפצו הטמאי .אנו מדלגי ביע על העובדה שהתשובה לבקשת להיכלל
בקהל היא שלילית! אמנ נית לה להקריב את הפסח א לא ע כל הקהל.
יש מקו לעמוד על הצד השווה ביחס בי בקשת הטמאי ובקשת בנות צלפחד
לבי הפתרו שזכו לו .בנות צלפחד טענו לקבל נחלה לעצמ ,אבל ההסדר הסופי לא
אשרר את תפיסת .ה לא הוכרו כבעלות הנחלה מכוח זכות ה ,אלא רק כנציגות
החוקיות של השבט .השבט הוכר כבעל הנחלה וה ,מכוח שייכות לשבט ,מקבלות
חלק בנחלתו .ג הטמאי לא קיבלו מה שרצו .ה רצו להקריב באותו יו בטומאה,
ה זעקו 'למה ניגרע?!' ,אבל לא קיבלו מה שרצו .אמנ זכות להקריב את קרב ה',
א זכות זו אינה קניינ הפרטי ,היא נובעת מתו שייכות לע ,שעמו נכרתה ברית
ביציאתו ממצרי .הקרבת פסחיה הרבי של כל בני הע בעת ובעונה אחת הנה
נוהל חריג בנו הקרבנות ,שבא לבטא את אופיו המיוחד של קרב הפסח 12.מסקנה
זו מוכחת א מקביעת חז"ל )פסחי סז ע"א( ,כי במקרה שרוב הציבור טמא ,יקרב
הפסח בטומאה .מבואר אפוא ,כי אחידותו של הע היא התנאי הבסיסי להקרבת
הפסח ,ולאו דווקא טהרתו .תור תשובת משה לטמאי הוא ,שאחידותו של הע
בטהרתו תיפגע א יקריבו ה בטומאה ולכ נגזר עליה להידחות13.

 .12בעול הקרבנות ישנה הבחנה בי קרב יחיד ,שכל אד מביאו בזמ הנוח לו ,ובי קרב
ציבור ,שהוא קרב אחד המובא בזמ קבוע עבור הציבור כולו .חריג הוא קרב הפסח ,בכ
שהוא חובה המוטלת על כל יחיד ,א היא מתקיימת בציבור – כול חייבי להביאו באות
שעות .הדבר מסייע לטענתנו ,כי זהו קרב ציבורי המתפרט ליחידיו .עיינו ג מאמרנו,
'שלוש מצוות הרגל' ,ÔÂÈˆÚ ¯‰ ˙·È˘È – ¯˘˜ Û„ ,גיליו  ,361שבו הראינו כי פ זה קיי א
בקרבנות הרגל )חגיגה ,ראייה ,שמחה( ,על א שהוא בולט ש פחות ,כיוו שישנה ארכה של
שבוע להביא קרבנות אלה.
 .13חז"ל באמת טענו ,כי לא היה כל עיכוב בהקרבת הטמאי מצד קדושת קרבנ הפרטי ודיני
טומאה וטהרה הנלווי לו ,כיוו שה לא ביקשו להקריב את הפסח בעצמ  ,אלא שטהורי
יזרקו עבור את הד ויאכלו עבור את הבשר ,והצעה זו היא שאילצה את משה להימל
בשכינה כדי להשיב )רש"י ,במדבר ט' ,ז( .לפי זה ,חייבי לומר שהייתה סיבה אחרת
לדחיית בקשת  ,סיבה שאינה תלויה בדיני טומאה וטהרה .טענה זו עולה ביתר תוק על פי
פשט הפסוקי  .לפי פשטות דבריה של הטמאי נראה ,שה ראו את עצ המצווה להקריב
את הפסח במועד קבוע המחייב את כל הקהל כציווי שיש בכוחו לדחות את טומאת
הקרב את קרב ה' במֹעדו ·˙ ."Ï‡¯˘È È· ÍÂלדברינו ,דווקא
ִ
היחידי " :למה נגרע לבלתי
הצור הזה להיכלל בכלל הע הוא שמנע מה את מילוי בקשת .
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שני הטועני באו בזעקה שה רוצי להיכלל בכלל ,אלא שהכלל דוחה אות,
ובשני המקרי נרמז לה ,כי טענה נגד הכלל ראוי לה שתכלול בתוכה את הבנת
מעמדו של הכלל .א היחיד טמא ,עליו להכיר בכ שקרבנו יכתי את טהרתו של
הכלל .במקרה שהבת יורשת נחלה ,עלולה זכותה לפגוע בהצלחת השבט לשמור על
נצחיות מורשת נחלתו.
טענת הפרט נגד קיפוחו היא לגיטימית ,ובלבד שתהא כוללת בתוכה ראייה
מפוכחת של השפעת בקשתו על מעמדו של הכלל .דווקא משאלתו של הפרט
להיכלל במסגרת המו הע מחייבת היענות הבוחנת נכונה את צורכי היחיד אל מול
שמירת האינטרס הציבורי.
בשתי פרשות אלו – פסח שני ובנות צלפחד – מלמדנו אפוא המקרא פרק
באיזו בי האינטרס הציבורי לזה הפרטי .אכ ,פעמי שהתנהלותו של הכלל פוסחת
על זכויותיה של פרטי חריגי .תופעה זו היא טבעית ,לאור מסתו האדירה של
הכלל וסדר הגודל העצו של פעולותיו .א לא יתעורר הפרט לדאוג לזכויותיו ,איש
לא יתבע אות עבורו .בר ,האיזו הנכו מתקבל במצב שבו הכלל מכיר בחריגותו
של המקרה הבודד ,שזועק לתיקונו .אול מצד שני ,הפרט מכיר בעובדה ,ששייכותו
אל הכלל היא הבסיס לעתירתו ,וממילא א לתיקו מצבו.
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