לפרשת פנחס ()2
א .הגברים שבעם נמנים ,ומתחלקות ביניהם הנחלות בארץ המובטחת .בהמולת השמות והמספרים
עולים חמישה קולות מושתקים ומקבלים במה.

ב( .א) וַתִּ ְקרַ בְ נָה בְ נוֹת צְ לָפְ חָ ד בֶּ ן חֵ פֶּ ר בֶּ ן גִּ לְ עָ ד בֶּ ן מָ כִּ יר בֶּ ן מְ נַשֶּ ה לְ ִּמ ְשפְ חֹ ת ְמנַשֶּ ה בֶּ ן יוֹסֵ ף וְ אֵ ֶּלה ְשמוֹת בְ נֹ תָ יו
מַ חְ לָה נֹ עָ ה וְ חָ גְ לָה ּומִּ לְ כָה וְ תִּ ְרצָ ה( :ב) וַתַ עֲמֹ ְדנָה לִּ פְ נֵי מֹ שֶּ ה וְ לִּ פְ נֵי אֶּ לְ עָ זָר הַ כֹהֵ ן וְ לִּ פְ נֵי הַ נ ְִּשיאִּ ם וְ כָל הָ עֵ ָדה פֶּתַ ח
אֹ הֶּ ל מוֹעֵ ד לֵאמֹ ר( :ג) ָאבִּ ינּו מֵ ת בַ מִּ ְדבָ ר וְ הּוא ֹלא הָ יָה בְ תוְֹך הָ עֵ ָדה הַ נוֹעָ ִּדים עַ ל ה' בַ ע ֲַדת קֹ ַרח כִּ י בְ חֶּ ְטא ֹו מֵ ת
ּובָ נִּים ֹלא הָ יּו לוֹ( :ד) לָמָ ה ִּיגָרַ ע שֵ ם ָאבִּ ינּו מִּ תוְֹך מִּ שְ ַפחְ ת ֹו כִּ י אֵ ין ל ֹו בֵ ן תְ נָה לָנּו ֲא ֻחזָה בְ תוְֹך אֲחֵ י ָאבִּ ינּו( :ה)
ַוי ְַקרֵ ב מֹ שֶּ ה אֶּ ת מִּ שְ ָפטָ ן לִּ פְ נֵי ה'( :ו) ַויֹאמֶּ ר ה' אֶּ ל מֹ שֶּ ה לֵאמֹ ר( :ז) כֵן בְ נוֹת צְ לָפְ חָ ד דֹבְ רֹת נָתֹ ן תִּ תֵ ן לָהֶּ ם אֲחֻ זַת
ַנ ֲחלָה בְ תוְֹך אֲחֵ י אֲבִּ יהֶּ ם וְ הַ עֲבַ ְרתָ אֶּ ת ַנ ֲחלַת אֲבִּ יהֶּ ן לָהֶּ ן( :ח) וְ אֶּ ל בְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל תְ ַדבֵ ר לֵאמֹ ר אִּ יש כִּ י יָמּות ּובֵ ן אֵ ין
ל ֹו וְ הַ עֲבַ ְרתֶּ ם אֶּ ת ַנ ֲחלָת ֹו לְ בִּ תוֹ[ :במדבר כז]8 – 1 ,
ג .זו לא מהפכה עדיין ,רק צעד אחד קטן בדרך לתיקון העולם .אם בני האדם לא ישנו דרכיהם ,אלהים
יתערב .ואם גם זה לא יספיק ,ייאלצו בנות האדם לעשות בעצמן.
ד .הצהרת זכויות האשה והאזרחית  /אולימפיה דה-גוז' ()1792

אתה הגבר ,כלום יש לאל ידך לנהוג מנהג צדק? אשה היא השואלת; הן לא תשלול ממנה את
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,
אם אך תעז ,דוגמה אחת לסמכות רודנית זו ...האדם לבדו הפך את החריגה לעיקרון .בעידן זה
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
ליהנות מן המהפכה ,ותובע ,לכל הפחות ,את זכותו לשוויון.
[מתוך ההקדמה .תרגום לעברית :ארזה טיר-אפלרויט]

