
 

 (2לפרשת פנחס )

 

הגברים שבעם נמנים, ומתחלקות ביניהם הנחלות בארץ המובטחת. בהמולת השמות והמספרים  א.  

 עולים חמישה קולות מושתקים ומקבלים במה. 

 

ן יֹוֵסף ְוֵאלֶּ  )א( . ב ה בֶּ ְשְפֹחת ְמַנשֶּ ה ְלמִּ ן ְמַנשֶּ יר בֶּ ן ָמכִּ ְלָעד בֶּ ן גִּ ר בֶּ ן ֵחפֶּ ְקַרְבָנה ְבנֹות ְצָלְפָחד בֶּ ְבֹנָתיו   ה ְשמֹות ַותִּ

ְרָצה: ְלָכה ְותִּ ַתח    )ב(   ַמְחָלה ֹנָעה ְוָחְגָלה ּומִּ ם ְוָכל ָהֵעָדה פֶּ יאִּ ְפֵני ַהְנשִּ ְלָעָזר ַהֹכֵהן ְולִּ ְפֵני אֶּ ה ְולִּ ְפֵני ֹמשֶּ ַוַתֲעֹמְדָנה לִּ

ל מֹוֵעד ֵלאֹמר: ְדָבר ְוהּוא ֹלא ָהָיה ְבתֹוְך ָהֵעָדה ַהנֹועָ  )ג(  ֹאהֶּ ינּו ֵמת ַבמִּ ים ַעל ָאבִּ ְטאֹו ֵמת   ה'דִּ י ְבחֶּ ַבֲעַדת ֹקַרח כִּ

ים ֹלא ָהיּו לֹו: ינּו: )ד(  ּוָבנִּ י ֵאין לֹו ֵבן ְתָנה ָלנּו ֲאֻחָזה ְבתֹוְך ֲאֵחי ָאבִּ ְשַפְחתֹו כִּ תֹוְך מִּ ינּו מִּ ָגַרע ֵשם ָאבִּ   )ה(  ָלָמה יִּ

ְפֵני   ְשָפָטן לִּ ת מִּ ה אֶּ ר  ַוֹיא  )ו(:  ה'ַוַיְקֵרב ֹמשֶּ ה ֵלאֹמר:  ה'מֶּ ל ֹמשֶּ ם ֲאֻחַזת    )ז(  אֶּ ֵתן ָלהֶּ ֵכן ְבנֹות ְצָלְפָחד ֹדְבֹרת ָנֹתן תִּ

ן:  ן ָלהֶּ יהֶּ ת ַנֲחַלת ֲאבִּ ם ְוַהֲעַבְרָת אֶּ יהֶּ י ָימּות ּוֵבן ֵאין    )ח(  ַנֲחָלה ְבתֹוְך ֲאֵחי ֲאבִּ יש כִּ ְשָרֵאל ְתַדֵבר ֵלאֹמר אִּ ל ְבֵני יִּ ְואֶּ

תֹו:לֹו ְוַהֲעַבְרתֶּ  ת ַנֲחָלתֹו ְלבִּ  [ 8  – 1]במדבר כז,  ם אֶּ

 

זו לא מהפכה עדיין, רק צעד אחד קטן בדרך לתיקון העולם. אם בני האדם לא ישנו דרכיהם, אלהים  ג.   

 יתערב. ואם גם זה לא יספיק, ייאלצו בנות האדם לעשות בעצמן. 

 

   (1792גוז' ) - / אולימפיה דה  הצהרת זכויות האשה והאזרחיתד.  

 

ם יש לאל ידך לנהוג מנהג צדק? אשה היא השואלת; הן לא תשלול ממנה את אתה הגבר, כלו

זכות השאלה. אמור לי מי שמך עליון לדכא את מיני? עוצמתך? כישוריך? תן עיניך בבורא 

בתבונתו; תּור את הטבע במלוא גדולתו, גדולה שדומה כי אתה נכסף לקרב אליה, והבא לי, 

נית זו... האדם לבדו הפך את החריגה לעיקרון. בעידן זה אם אך תעז, דוגמה אחת לסמכות רוד

של נאורות ושל תבונה, בהיותו ביזארי, עיו, מנופח מאוב מדע ומנוון, הוא מתאווה, בבורותו 

המאוסה מכל, לשלוט כרודן על המן שניחן בכל הכישורים האינטלקטואליים; מין המבקש  

 לשוויון. ליהנות מן המהפכה, ותובע, לכל הפחות, את זכותו

 אפלרויט[-]מתוך ההקדמה. תרגום לעברית: ארזה טיר

 

 

 


