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 ד"בס

 ה ביהדותשמעמד הא

 נבון. מ

 
  כז פרק במדבר

 ְׁשמֹות ְוֵאֶּלה יֹוֵסף ֶבן ְמַנֶּׁשה ְלִמְׁשְּפחֹת ְמַנֶּׁשה ֶּבן ָמִכיר ֶּבן ִּגְלָעד ֶּבן ֵחֶפר ֶּבן ְצָלְפָחד ְּבנֹות ַוִּתְקַרְבָנה) א(
 ַהְּנִׂשיִאם ְוִלְפֵני ַהּכֵֹהן ֶאְלָעָזר ְוִלְפֵני מֶֹׁשה ִלְפֵני ָנהַוַּתֲעמְֹד) ב( :ְוִתְרָצה ּוִמְלָּכה ְוָחְגָלה נָֹעה ַמְחָלה ְּבנָֹתיו
 ַעל ַהּנֹוָעִדים ָהֵעָדה ְּבתֹוְך ָהָיה לֹא ְוהּוא ַּבִּמְדָּבר ֵמת ָאִבינּו) ג( :ֵלאמֹר מֹוֵעד אֶֹהל ֶּפַתח ָהֵעָדה ְוָכל

 לֹו ֵאין ִּכי ִמְׁשַּפְחּתֹו ִמּתֹוְך ָאִבינּו ֵׁשם ִיָּגַרע ָלָּמה) ד( :לֹו ָהיּו לֹא ּוָבִנים ֵמת ְבֶחְטאֹו ִּכי קַֹרח ַּבֲעַדת ְיקָֹוק
 ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) ו( ס: ְיקָֹוק ִלְפֵני ִמְׁשָּפָטן ֶאת מֶֹׁשה ַוַּיְקֵרב) ה( :ָאִבינּו ֲאֵחי ְּבתֹוְך ֲאֻחָּזה ָּלנּו ְּתָנה ֵּבן

 ֶאת ְוַהֲעַבְרָּת ֲאִביֶהם ֲאֵחי ְּבתֹוְך ַנֲחָלה ֲאֻחַּזת ָלֶהם ִּתֵּתן ָנתֹן ּדְֹברֹת ְצָלְפָחד ְּבנֹות ֵּכן) ז( :ֵּלאמֹר מֶֹׁשה
 ַנֲחָלתֹו ֶאת ְוַהֲעַבְרֶּתם לֹו ֵאין ּוֵבן ָימּות ִּכי ִאיׁש ֵלאמֹר ְּתַדֵּבר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוֶאל) ח( :ָלֶהן ֲאִביֶהן ַנֲחַלת
 ַלֲאֵחי ַנֲחָלתֹו ֶאת ּוְנַתֶּתם ַאִחים לֹו ֵאין ְוִאם) י( :ְלֶאָחיו ַנֲחָלתֹו ֶאת ַתֶּתםּוְנ ַּבת לֹו ֵאין ְוִאם) ט( :ְלִבּתֹו
 אָֹתּה ְוָיַרׁש ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ֵאָליו ַהָּקרֹב ִלְׁשֵארֹו ַנֲחָלתֹו ֶאת ּוְנַתֶּתם ְלָאִביו ַאִחים ֵאין ְוִאם) יא( :ָאִביו

   ס: מֶֹׁשה ֶאת ְיקָֹוק ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ְׁשָּפטִמ ְלֻחַּקת ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ְוָהְיָתה
 

  קלג פיסקא במדבר ספרי
 ולא לזכרים לשבטים מתחלקת שהארץ צלפחד בנות ששמעו כיון, צלפחד בנות ותקרבנה) קלג(

 רחמיו ודם בשר המקום רחמי ודם בשר כרחמי לא אמרו עצה ליטול זו על זו כולן נתקבצו לנקבות
 ועל הזכרים על רחמיו אלא כן אינו העולם והיה שאמר מי אבל הנקבות מן יותר הזכרים על

' וגו לחמה לבהמה נותן) כה קלו תהלים(' וגו בשר לכל לחם נותן [שנאמר הכל על רחמיו הנקבות
 ). ט קמה/ תהלים /שם (מעשיו כל על ורחמיו לכל' ה טוב] ואומר) ט קמז/ תהלים /שם(
 

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. 
 

  ב עמוד קיט דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד
 ר"דא, דברו השע שלפי - הן חכמניות. הן צדקניות, הן דרשניות, הן חכמניות צלפחד בנות: תנא

+ ה"כ דברים: +שנאמר, יבמין בפרשת ודורש יושב רבינו משה שהיה מלמד: יצחק רב בר שמואל
! אמנו תתיבם - לאו אם, כבן נחלה לנו תנה - חשובין אנו כבן אם: לו אמרו, יחדו אחים ישבו כי
. דברנו לא בן] לו [היה אילו: אומרות שהיו - הן דרשניות. 'ה לפני משפטן את משה ויקרב: מיד

 הן צדקניות. דברנו לא לבן בת היה אפילו: אמר אביי. בת מכאן סמי: ירמיה' ר אמר! בת: והתניא
 . להן להגון אלא נישאו שלא -
 

 רצון-שביעות-אישלושה תחומים של 
 רוחנית/הבעה דתיתחוסר הזדמנויות ב .1

 לימוד תורה ובתיפקוד קהילתייחס למורת רוח ב .2
 ואין וגירושין בעיקר בנש–מגרעת במשפט  .3

 

 רוחנית /בהבעה דתית .1

 חשובים 14 אבל 14רק  –מן גרמה זשהעשה מצוות  •

 שהוגדול המצווה וע •
 קדיש,  מנין–בבית כנסת  •

 

 ללימוד תורה .2

 .)כ דף סוטה(. תפלות לומדה) כאילו (- תורה בתו המלמד כל: אומר א"ר •
 

 במשפט .3

 עידות •

 תוענות •

 גט •


