בס"ד
מעמד האשה ביהדות
מ .נבון
במדבר פרק כז
יוֹסף וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת
ַשּׁה ֶבן ֵ
ַשּׁה ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ְמנ ֶ
ַתּ ְק ַר ְבנָה ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד ֶבּן ֵח ֶפר ֶבּן גִּ ְל ָעד ֶבּן ָמ ִכיר ֶבּן ְמנ ֶ
)א( ו ִ
יאם
ַתּ ֲעמ ְֹדנָה ִל ְפנֵי מ ֶֹשׁה וְ ִל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וְ ִל ְפנֵי ַהנְּ ִשׂ ִ
וּמ ְל ָכּה וְ ִת ְר ָצה) :ב( ו ַ
ְבּנ ָֹתיו ַמ ְח ָלה נ ָֹעה וְ ָח ְג ָלה ִ
נּוֹע ִדים ַעל
תוֹך ָה ֵע ָדה ַה ָ
אָבינוּ ֵמת ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְוהוּא לֹא ָהיָה ְבּ ְ
מוֹעד ֵלאמֹר) :ג( ִ
וְ ָכל ָה ֵע ָדה ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
תּוֹך ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ִכּי ֵאין לוֹ
אָבינוּ ִמ ְ
ָרע ֵשׁם ִ
וּבנִ ים לֹא ָהיוּ לוֹ) :ד( ָל ָמּה יִ גּ ַ
ֲדת ק ַֹרח ִכּי ְב ֶח ְטאוֹ ֵמת ָ
יְ קֹוָק ַבּע ַ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל
ַק ֵרב מ ֶֹשׁה ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ָטן ִל ְפנֵי יְ קֹוָק :ס )ו( ַויּ ֶ
אָבינוּ) :ה( ַויּ ְ
תוֹך ֲא ֵחי ִ
ֵבּן ְתּנָה ָלּנוּ ֲא ֻחזָּה ְבּ ְ
ֲב ְר ָתּ ֶאת
יהם וְ ַהע ַ
תוֹך ֲא ֵחי ֲא ִב ֶ
ַח ָלה ְבּ ְ
מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר) :ז( ֵכּן ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד דּ ְֹברֹת ָנתֹן ִתּ ֵתּן ָל ֶהם ֲא ֻחזַּת נ ֲ
ַח ַלת ֲא ִב ֶ
נֲ
ַח ָלתוֹ
ֲב ְר ֶתּם ֶאת נ ֲ
וּבן ֵאין לוֹ וְ ַהע ַ
יהן ָל ֶהן) :ח( וְ ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְתּ ַד ֵבּר ֵלאמֹר ִאישׁ ִכּי יָמוּת ֵ
ַח ָלתוֹ ַל ֲא ֵחי
אַחים וּנְ ַת ֶתּם ֶאת נ ֲ
ַח ָלתוֹ ְל ֶא ָחיו) :י( וְ ִאם ֵאין לוֹ ִ
ְל ִבתּוֹ) :ט( וְ ִאם ֵאין לוֹ ַבּת וּנְ ַת ֶתּם ֶאת נ ֲ
ָרשׁ א ָֹתהּ
ַח ָלתוֹ ִל ְשׁ ֵארוֹ ַה ָקּרֹב ֵא ָליו ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ וְ י ַ
אָביו וּנְ ַת ֶתּם ֶאת נ ֲ
אַחים ְל ִ
אָביו) :יא( וְ ִאם ֵאין ִ
ִ
וְ ָהיְ ָתה ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֻח ַקּת ִמ ְשׁ ָפּט ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹשׁה :ס
ספרי במדבר פיסקא קלג
)קלג( ותקרבנה בנות צלפחד ,כיון ששמעו בנות צלפחד שהארץ מתחלקת לשבטים לזכרים ולא
לנקבות נתקבצו כולן זו על זו ליטול עצה אמרו לא כרחמי בשר ודם רחמי המקום בשר ודם רחמיו
על הזכרים יותר מן הנקבות אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן אלא רחמיו על הזכרים ועל
הנקבות רחמיו על הכל שנאמר ]נותן לחם לכל בשר וגו' )תהלים קלו כה( נותן לבהמה לחמה וגו'
)שם /תהלים /קמז ט( ואומר[ טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו )שם /תהלים /קמה ט(.
R. E. Berkovis, Not in Heaven,p.101
It seems to say that even though the Torah is from heaven, the legal inequality between
man and woman is not of God’s but of man’s doing.
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קיט עמוד ב
תנא :בנות צלפחד חכמניות הן ,דרשניות הן ,צדקניות הן .חכמניות הן  -שלפי שעה דברו ,דא"ר
שמואל בר רב יצחק :מלמד שהיה משה רבינו יושב ודורש בפרשת יבמין ,שנאמר+ :דברים כ"ה+
כי ישבו אחים יחדו ,אמרו לו :אם כבן אנו חשובין  -תנה לנו נחלה כבן ,אם לאו  -תתיבם אמנו!
מיד :ויקרב משה את משפטן לפני ה' .דרשניות הן  -שהיו אומרות :אילו היה ]לו[ בן לא דברנו.
והתניא :בת! אמר ר' ירמיה :סמי מכאן בת .אביי אמר :אפילו היה בת לבן לא דברנו .צדקניות הן
 שלא נישאו אלא להגון להן.שלושה תחומים של אי-שביעות-רצון
 .1חוסר הזדמנויות בהבעה דתית/רוחנית
 .2מורת רוח ביחס ללימוד תורה ובתיפקוד קהילתי
 .3מגרעת במשפט – בעיקר בנשואין וגירושין
 .1בהבעה דתית/רוחנית
• מצוות עשה שהזמן גרמה – רק  14אבל  14חשובים
• גדול המצווה ועושה
• בבית כנסת – מנין ,קדיש
 .2ללימוד תורה
• ר"א אומר :כל המלמד בתו תורה ) -כאילו( לומדה תפלות) .סוטה דף כ(.
 .3במשפט
• עידות
• תוענות
• גט
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