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 סיומו   של   ספר   במדבר   מותיר   אותנו   עם   השאלה   מתי   ובאיזה   אופן   לגיטימי   לתת   מחד   ולהגביל   מאידך

 חופש.   אבני   הבוחן   הן   שאלות   כגון:   מה   מניע   את   הצורך   או   הרצון   הנקודתי   לנבדלות?   מהם   המרחבים

 שאותם   מגבילים   כתנאי   למתן   החופש   והאם   ההגבלות   לגיטימיות?   מה   מניע   את   ההגבלה   על   החופש

 והאם   תוצאת   הדין   האישי   היא   פרידה   ושבר,   או   לחילופין   שינוי   בקולקטיב   עצמו?

 

 ספר   במדבר   מגיע   לסיומו   עם   סצנה   מפתיעה,   לכאורה.   אין   בה   פאתוס   דרמטי   של   סיום,   אין   מבט   אל

 העבר,   וגם   לא   אמירה   כלפי   העתיד.   בניגוד   לכל   הציפיות,   ספר   במדבר   מסתיים   בסיטואציה   המתאפיינת

 בצרות   עין   והגבלת   האחר.   נדמה   שהיא   מונעת   מפחד   וחמדנות   המובילים   למניעת   חופש   והגבלת   תנועה.

 
 במדבר   לו:א-ג

 ְיַדְּב֞רּו   ִלְפֵנ֤י ף   ַוֽ ת   ְּבֵנ֣י   יֹוֵס֑ ִּמְׁשְּפֹח֖ ה   ִמֽ יר   ֶּבן־ְמַנֶּׁש֔ י־ִגְלָעד֙   ֶּבן־ָמִכ֣ ַחת   ְּבֵנֽ ָא֗בֹות   ְלִמְׁשַּפ֤ י   ָהֽ  ִּיְקְר֞בּו   ָראֵׁש֣  1 ַוֽ

ה ֶרץ   ְּבַנֲחָל֛ ת   ֶאת־ָהָא֧ ל:   2  ַוּיֹאְמ֗רּו   ֶאת־ֲאֹדִני֙   ִצָּו֣ה   ה'   ָלֵת֨ י   ָא֖בֹות   ִלְבֵנ֥י   ִיְׂשָרֵאֽ ים   ָראֵׁש֥  ֹמֶׁשה֙   ְוִלְפֵנ֣י   ַהְּנִׂשִא֔

י י   ִׁשְבֵט֥ ד   ִמְּבֵנ֨ ָהיּו   ְלֶאָח֞ יו   3     ְו֠ ינּו   ִלְבֹנָתֽ ד   ָאִח֖ ת   ְצָלְפָח֥ ת־ַנֲחַל֛ ת   ֶאֽ אֹדִני֙   ֻצָּו֣ה   בה'   ָלֵת֗ ל   ַוֽ ל   ִלְבֵנ֣י   ִיְׂשָרֵא֑  ְּבגֹוָר֖

ל ם   ּוִמֹּגַר֥ ר   ִּתְהֶי֖יָנה   ָלֶה֑ ה   ֲאֶׁש֥ ת   ַהַּמֶּט֔ ל   ַנֲחַל֣ ף   ַע֚ ינּו   ְונֹוַס֕ ת   ֲאֹבֵת֔ ה   ַנֲחָלָתן֙   ִמַּנֲחַל֣ י־ִיְׂשָרֵאל֘   ְלָנִׁשים֒   ְוִנְגְרָע֤  ְבֵנֽ

ע. נּו   ִיָּגֵרֽ   ַנֲחָלֵת֖
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 הגברים   בני   שבט   מנשה   חוששים   מהתקדים   שקבעו   בנות   צלפחד,   ומביעים   חשש   כי   אם   יינשאו   הן

 לגברים   שאינם   משבט   מנשה   יעברו   חלקים   מנחלתן   להיות   בבעלות   של   שבט   אחר.   התגובה   היא   הטלת

 מגבלה   על   נשות   שבט   מנשה:   הן   תשאנה   את   מחיר   החופש   שאותו   קבלו   באמצעות   הצרה   של   מרחב

 פעולה   אחד   שלהן:

 
 במדבר   לו:ה-ו

ר   ֲאֶׁשר־ִצָּו֣ה   ה' ים:   6  ֶז֣ה   ַהָּדָב֞ ף   ֹּדְבִרֽ י־יֹוֵס֖ ה   ְבֵנֽ ן   ַמֵּט֥ ר   ֵּכ֛ י   ה'   ֵלאֹמ֑ ל   ַעל־ִּפ֥ ו   ֹמֶׁשה֙   ֶאת־ְּבֵנ֣י   ִיְׂשָרֵא֔  5 ַוְיַצ֤

ים ם   ִּתְהֶי֥יָנה   ְלָנִׁשֽ ה   ֲאִביֶה֖ ַחת   ַמֵּט֥ �   ְלִמְׁשַּפ֛ ים   ַא֗ ם   ִּתְהֶי֣יָנה   ְלָנִׁש֑ ר   ַלּ֥טֹוב   ְּבֵעיֵניֶה֖   ִלְב֤נֹות   ְצָלְפָחד֙   ֵלאֹמ֔

 

 משה   מגביל   את   מרחב   הבחירה   בבני   זוג   של   בנות   צלפחד,   הן   תוכלנה   להינשא   רק   לבני   השבט   שממנו

 באו.

 

 

 קריאה   א'

 כקוראת   מודרנית   אני   שומעת   מבין   השורות   קולות   בהלה,   הנשמעים   לא   אחת   גם   בעידן   המודרני   סביב

 סוגיות   של   מתן   שוויון   מעמדי   לנשים:   מה   יקרה   לנחלה   שלנו,   שואלים   בני   שבט   מנשה,   ושאלתם

 העתיקה   מהדהדת   שאלות   עכשוויות   הנשמעות   גם   במרחב   הציבורי   שלנו:   מי   יטפל   כעת   בבית?   מי

 ישמור   על   הילדים?   אכן,   שוויון   מגדרי   דורש   לא   רק   שינוי   בתפקידן   והתנהלותן   של   נשים,   אלא   דוחף

  לשינוי   של   המערך   החברתי   בכלל.   הוא   מאלץ   חשיבה   מחודשת   על   אופן   חלוקת   התפקידים   כולם.

 

 כך   ניתן   להבין   גם   את   פנייתם   של   הגברים   בני   שבט   מנשה   אל   משה.   לאחר   תקדים   בנות   צלפחד   ורוח

 השוויון   שעולה   ממנו,   מבינים   בני   מנשה   שלא   מדובר   רק   בעניין   פרטי   וחד-פעמי,   וכן   לא   מדובר   בעניין

 שנוגע   לנשים   בלבד.   שינוי   במעמדן   של   בנות   צלפחד,   ובעקבותיו   אולי   של   כל   אישה   שתימצא   בעתיד

  בסיטואציה   דומה,   הוא   למעשה   שינוי   רחב   ועמוק,   הנוגע   לכל   הפרטים   בחברה.
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 קריאה   ב'

 ניתן   לשמוע   את   שאלת   בני   שבט   מנשה   בתוך   הקשר   רחב   יותר,   הקשרם   של   הפרקים   האחרונים   בספר

 במדבר.   מתוך   ההתרחשויות   השונות   לאורך   הספר   עולה   שוב   ושוב   שאלת   האיזון   העדין   שבין   חופש

 לאחריות,   בין   אוטונומיה   לבין   ערבות   הדדית.   מבין   הפסוקים   מהדהד   ניסיון   ללכת   על   חבל   דק   בין   מתן

  חופש   לפרט   לבין   הגבלתו.

 

 כך   למשל   ניכר   עם   בקשתם   של   בני   השבטים   ראובן,   גד   וחצי   שבט   מנשה,   בקשתם   להתיישב   בעברו

  השני   של   הירדן   ולא   להיכנס   עם   שאר   בני   ישראל   אל   הארץ   המובטחת:

 
 במדבר   לא:א-ה

ד   ְוִהֵּנ֥ה ֶרץ   ִּגְלָע֔ ֶרץ   ַיְעֵזר֙   ְוֶאת־ֶא֣ ד   ַוִּיְר֞אּו   ֶאת־ֶא֤ ן   ְוִלְבֵני־ָג֖ד   ָע֣צּום   ְמֹא֑ ה   ִלְבֵנ֧י   ְראּוֵב֛ ב   ָהָי֞  1 ּוִמְקֶנ֣ה׀   ַר֗

י ן   ְוֶאל־ְנִׂשיֵא֥ ן   ַוּיֹאְמ֤רּו   ֶאל־ֹמֶׁשה֙   ְוֶאל־ֶאְלָעָז֣ר   ַהֹּכֵה֔ י־ָג֖ד   ּוְבֵנ֣י   ְראּוֵב֑ אּו   ְבֵנֽ ה:    2 ַוָּיֹב֥  ַהָּמ֖קֹום   ְמ֥קֹום   ִמְקֶנֽ

ה:   5  ַוּיֹאְמ֗רּו י�   ִמְקֶנֽ ֲעָבֶד֖ וא   ְוַלֽ ֶרץ   ִמְקֶנ֖ה   ִה֑ ל   ֶא֥ ת   ִיְׂשָרֵא֔ ר   ִהָּכ֤ה   ה'   ִלְפֵני֙   ֲעַד֣ ֶרץ   ֲאֶׁש֨ ר:   ...   4  ָהָא֗ ה   ֵלאֹמֽ  ָהֵעָד֖

ן : נּו   ֶאת־   ַהַּיְרֵּדֽ י�   ַלֲאֻחָּז֑ה    ַאל־ַּתֲעִבֵר֖ את   ַלֲעָבֶד֖ ֹ֛ ֶרץ   ַהּז ן   ֶאת־ָהָא֧ י�   יַֻּת֞ אנּו   ֵחן֙   ְּבֵעיֶנ֔  ִאם־ָמָצ֤

 

 זוהי   בקשה   קיצונית,   שמשמעותה   התנתקות   משאר   העם   וויתור   על   הגשמת   מה   שסומן   כמטרתו   של

 מסע   בן   ארבעים   שנה.

 

 באופן   מפתיע   אולי,   אנו   עדים   לניסיון   להיענות   לבקשה   בחיוב,   לתת   לאנשים   לבחור   את   מקום   מגוריהם

 גם   מחוץ   לארץ.

 

 כיצד   ניתן   להבין   היענות   חיובית   זו   ומה   יש   בה   ללמד   על   בנות   צלפחד?   ישנם   שני   עוגנים   לבקשה   של

 בני   שניים   וחצי   השבטים   שיש   בהם   להאיר   על   ההיענות   החיובית   לבקשתם.   ראשית,   ישנה   הכרה   בכך

 שבני   אדם   הם   שונים   ועל   כן   שהציפייה   לזהות   או   אחידות   איננה   ריאלית   ואף   אינה   צודקת,   שכן

ת ר   ִהָּכ֤ה   ה'   ִלְפֵני֙   ֲעַד֣ ֶרץ   ֲאֶׁש֨  בקשתם   של   בני   שניים   וחצי   השבטים   נובעת   מייחוד   ושוני   שיש   בהם:   "ָהָא֗

ה "   (במדבר   לב:ד).   מבין   שורות   בקשתם   של   בני   שניים   וחצי י�   ִמְקֶנֽ ֲעָבֶד֖ וא    ְוַלֽ ֶרץ   ִמְקֶנ֖ה   ִה֑ ל   ֶא֥  ִיְׂשָרֵא֔

  השבטים   עולה   טענה   כי   טעות   היא   לדרוש   אחידות,   ולהבין   שוויון   כמחיקת   ייחוד.
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 ואולם,   לצד   ההכרה   בשונות   ומתן   החירות,   נדרשים   בני   שניים   וחצי   השבטים   גם   לאחריות   כלפי   הכלל.

 כלומר,   מניע   אפשרי   למענה   שלילי   לבקשתם   של   בני   שניים   וחצי   השבטים   הוא   דאגה   שמשמעות

 בקשתם   היא   חוסר   קבלה   של   מטרות   הכלל   וערכיו.   דאגה   זו   באה   לידי   ביטוי   בראש   ובראשונה   ברמה

 הפסיכולוגית,   בדבריו   של   משה:

 
 במדבר   לב:ז,יד

ם ם   ה':   ...   14  ְוִהֵּנ֣ה   ַקְמֶּת֗ ן   ָלֶה֖ ֶרץ   ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ֲעֹבר֙   ֶאל־ָהָא֔ ל   ֵמֽ ב   ְּבֵנ֣י   ִיְׂשָרֵא֑ ָּמה   (תנואון)   ְתִני֔אּון   ֶאת־ֵל֖  7 ְוָל֣

ל: ל   ֲח֥רֹון   ה'   ֶאל־   ִיְׂשָרֵאֽ ים   ִלְסּ֣פֹות   ֗עֹוד   ַע֛ ים   ַחָּטִא֑ ם   ַּתְרּ֖בּות   ֲאָנִׁש֣ ֵתיֶכ֔ ַחת   ֲאֹב֣  ַּת֚

 

 קבלת   האישור   המיוחל   מותנת   בהבהרה   מצד   בני   שניים   וחצי   השבטים   שבקשתם   לנבדלות   אין

 משמעותה   פירוד.   הם   מצהירים   כי   למרות   הריחוק   הפיזי,   הם   ממשיכים   להיות   שותפים   רעיונית

ל ים   ִלְפֵני֙   ְּבֵנ֣י   ִיְׂשָרֵא֔ ץ   ֻחִׁש֗ ְחנּו   ֵנָחֵל֣  ומעשית   למטרות   הכלל,   ואינם   מתנערים   מאחריות   או   ערבות   .   "17  ַוֲאַנ֜

יׁש   ַנֲחָלֽתֹו"   (במדבר ל   ִא֖ ד   ִהְתַנֵחל֙   ְּבֵנ֣י   ִיְׂשָרֵא֔ ינּו   ַע֗ א   ָנׁ֖שּוב   ֶאל־ָּבֵּת֑ ֹ֥ ם   ...18  ל יֹאֻנ֖ם   ֶאל־ְמקֹוָמ֑ ר   ִאם־ֲהִבֽ ד   ֲאֶׁש֥  ַע֛

 לב:יז-יח).

 

 בני   שניים   וחצי   השבטים   מקבלים   את   החופש   שאליו   שאפו,   אך   הדבר      נעשה   במסגרת   מגבלות   שאינן

 משחררות   אותם   מהקשר   אל   הכלל.

 

 

 וחזרה   לבנות   צלפחד

 בני   שניים   וחצי   השבטים   מבקשים   לצאת   מן   הקולקטיב.   במובן   מסוים,   גם   בנות   צלפחד   יוצאות   מן

 הקולקטיב   ומבקשות   להיות   יוצאות   דופן.   בשני   המקרים   מוגשת   בקשה   לדין   אישי,   למתן   אישור

 להתנהלות   חופשית   השונהמן   ההתנהלות   בתלם.   בשני   המקרים   הבקשה   נשענת   על   שימת   לב   לייחוד,

 גם   אם   מדובר   במיעוט   שהוא   יותר   מקומץ   מקרי   (שניים   וחצי   שבטים   או   נשים   למשפחות   בהן   יש   בנות

 בלבד).   בשני   המקרים   הבקשה   נענית   בחיוב   -   אם   כי   מושמות   הגבלות   על   החופש   של   הפרטים.
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 אולם,   המקרים   גם   שונים:   החשש   ממתן   חופש   לבנות   צלפחד   מונע,   כך   נדמה,   מחשש   להפסד   ממוני

 בעוד   החשש   ממתן   חופש   לבני   שניים   וחצי   השבטים   מונע   מחשש   למפלתו   של   פרויקט   לאומי,   ואולי

 הפרוייקט   הלאומי   בה"א   הידיעה;   ובנוסף,   ההגבלה   על   בנות   צלפחד   היא   קבועה,   וקשורה   במעמד   אישי,

  בעוד   ההגבלה   על   בני   שנים   וחצי   השבטים   היא   זמנית   בלבד;   ועוד.

 

 אם   כן,   כשפרט   בחברה   מבקש   לו   שונות   או   חופש,   אם   ישנו   נתק   בין   הפרט   לערכי   החברה   ומטרותיה,

 יתכן   והבקשה   היא   חלק   מתהליך   פירוד   וניתוק,   ואולם,   אם   הפרט   מזדהה   עם   הקהילה   שממנה   הוא

 מבקש   לסטות,   והקהילה   נותנת   לו   את   מבוקשו   -   לא   רק   שהשונות   הופכת   למוכרת   אלא   שבתהליך

 הקבלה   משתנה   הקהילה   עצמה.

 

*** 

 

 מתוך   התנהלותו   של   משה   במקרים   הללו,   אנו   למדים   על   השיקולים   שיש   לבחון   כאשר   פוסקים   דין

 אישי   לפרט   או   קבוצה   בחברה:   ראשית,   ספר   במדבר   מזכיר   לנו   כי   לכל   החלטה   כזו   יש   משמעות

 חברתית   מרחיקת   לכת,   גם   אם   בתחילה   הדברים   לא   נראים   כך.   פרט   או   קבוצה   הנוהגים   אחרת   מן

 התלם   משפיעים   על   התלם   כולו.   שנית,   הפסוקים   מזכירים   לנו   כי   על   אף   ההשלכות   הללו   והחששות

 שהן   מעוררות,   לא   צריך   לחשוש   ממתן   מרחב   תמרון   ובחירה   לפרטים   או   קבוצות.   בני   אדם   הם   שונים

 זה   מזה   והנסיבות   משתנות   כל   העת,   ויש   מקום   להתייחס   להבדלים   אלו   במערך   החברתי.   לבסוף,   הם

 מלמדים   אותנו   על   הצורך   לאזן   בין   השיקולים   השונים   באופן   שיאפשר   לרוב   ולמיעוט   לחיות   אלו   בצד

 אלו   באופן   המקיים   חופש   וגם   ערבות   ואחריות   הדדיים.
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