
 

 (1) פרשת פנחס

 

ושוב חוטאים בני ישראל, ושוב הם נענשים, ושוב הם נספרים ונרשמים ברשימות שמיות מפורטות.  א.  

 ות, ומבקשות רגע של קשב למצוקתן. ובתוך המהומה קמות חמש נשים אחי 

ןב.  ְקַרְבָנה ְבנֹות ְצָלְפָחד, בֶּ ן-ַותִּ ר בֶּ ן-ֵחפֶּ ְלָעד בֶּ ן-גִּ יר בֶּ שְ -ָמכִּ ה, ְלמִּ ןְמַנשֶּ ה בֶּ ה, ְשמֹות ְבֹנָתיו-ְפֹחת, ְמַנשֶּ - יֹוֵסף; ְוֵאלֶּ

ְרָצה.- ְלָכה ְותִּ ם, ְוָכל   ַמְחָלה ֹנָעה, ְוָחְגָלה ּומִּ יאִּ ְפֵני ַהְנשִּ ְלָעָזר ַהֹכֵהן, ְולִּ ְפֵני אֶּ ה, ְולִּ ְפֵני ֹמשֶּ ַתח --ָהֵעָדה- ַוַתֲעֹמְדָנה לִּ פֶּ

ל ינּו, ֵמת ַבמִּ   מֹוֵעד, ֵלאֹמר.-ֹאהֶּ ים ַעל-ְדָבר, ְוהּוא ֹלאָאבִּ י  ֹקַרח:-ְיהָוה, ַבֲעַדת-ָהָיה ְבתֹוְך ָהֵעָדה ַהנֹוָעדִּ ְטאֹו  -כִּ ְבחֶּ

ים ֹלא ָגַרע ֵשם  ָהיּו לֹו.-ֵמת, ּוָבנִּ י ֵאין לֹו ֵבן; ְתָנה-ָלָמה יִּ ְשַפְחתֹו, כִּ תֹוְך מִּ ינּו מִּ ָלנּו ֲאֻחָזה, ְבתֹוְך ֲאֵחי  -ָאבִּ

ינּו. ת  ָאבִּ ה אֶּ ְפֵני ְיהָוה.-ַוַיְקֵרב ֹמשֶּ ְשָפָטן, לִּ ל  מִּ ר ְיהָוה, אֶּ ה ֵלאֹמר.-ַוֹיאמֶּ ֵתן  --ֵכן, ְבנֹות ְצָלְפָחד ֹדְבֹרת  ֹמשֶּ ָנֹתן תִּ

ת ם; ְוַהֲעַבְרָת אֶּ יהֶּ ם ֲאֻחַזת ַנֲחָלה, ְבתֹוְך ֲאֵחי ֲאבִּ ן.-ָלהֶּ ן, ָלהֶּ יהֶּ ל  ַנֲחַלת ֲאבִּ ְשָרֵאל, ְתַדֵבר ֵלאֹמר:-ְואֶּ י  ְבֵני יִּ יש כִּ - אִּ

ת--ָימּות, ּוֵבן ֵאין לוֹ  ם אֶּ תֹו.-ְוַהֲעַבְרתֶּ  [ 8  - 1]במדבר כז    ַנֲחָלתֹו, ְלבִּ

 

הן ידעו שהצדק איתן, הן האמינו כי מגיע להן, בזכות ולא בחסד. המנהיגּות נבוכה, אבל אלהים   ג.

 הקשיב לזעקתן השקטה, ונענה.  

 

 / תרצה אתר  גשם הקשב לנשים ד.  

 עד רדת הערב, גשם. 

 הקשב לנשים בחלון, 

 עד רדת החושך. גשם, הקשב 

 לנשים הצופות בוילון. 

 

 גם לנו אדמה שמחכה

 למשהו מלמעלה. 

 גם בנו יש אימה וזעקה 

 למשהו פורח... וכן הלאה... 

 

 עד סוף השבוע, גשם. 

 הקשב לנשים בחלון, 

 עד קץ השבועיים. גשם, הקשב

 נשים העומדות ומחכות. ל

 גם לנו בחצר גינה קטנה 

 ריקה מזוהר דשא. 

 עד אין בינה  גם אנו מצפות

 למשהו ברוך כמו הגשם. 

 

 גם בתוכנו מחכה, שותקת, 

 חלקת ארץ קטנה, חרבה. 

 והגשם שלנו איחר לרדת. 

 הגשם שלנו 

 טרם בא. 

 

 

 אך הגשם שלנו יבוא 

 עננים כבר זעים במרחק. 

 הגשם שלנו קרב, קרב 

 ענק.   בצעדי

 

 הקשב לנשים בחלון. 

 גשם אדיר ונוהר. 

הקשב, איך קוראות הן בזו  

 - אחר זו  

 הוא חוזר 

 הוא חוזר 

 הוא חוזר. 

 

 

 

  

 

 


