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המורכבות של זכויות האדם
פינחס,  בפרשת  שבועייה,  זפני  דוזר.  בדמבר  ספר  שז  סיודו 
קרונו שיצמ בוו חדש בנות צזפחמ זדשה ובפיהן טענה הדיוסמת 
עז הצמק ועז זשויות הומה.1 וביהן דת ווין זו בניה. הירושה, 
הַנֲחזה בדקרה זה, ודורה זעבור דוב זבן. וביהן ומוי היה זשוי 
זנחזתו, והנה הן יורשותיו היחימות. זשותן ופוו שנחזה זו תעבור 
ָנה  ן? ְתּ י ֵוין זֹו ֵבּ ְחּתֹו ִשּ ַפּ ה ָוִבינּו ִדּתֹוְך ִדְשׁ ַרע ֵשׁ ה ִיָגּ זרשותן: "ָזָדּ

תֹוְך ֲוֵחי ָוִבינּו" )בדמבר שז, מ(. נּו ֲוֻחָזּה ְבּ ָזּ

דשה זו קיבז עמ שה הנחיות בושר זדקריה שוזה, וזשן 
ְצָזְפָחמ  נֹות  ְבּ ן  "ֵשּ הנשיה:  זטובת  פסק  ה'  ה'.  וז  ישירות  פנה 
תֹוְך ֲוֵחי ֲוִביֶהה ְוַהֲעַבְרָתּ ֶות  ן ָזֶהה ֲוֻחַזּת ַנֲחָזה ְבּ ֵתּ ְברֹת. ָנתֹן ִתּ ֹמּ
ַנֲחַזת ֲוִביֶהן ָזֶהן" )שמ, ז(. בהזמדנות זו הוו נתן זדשה הנחיות 
נוספות במיני ירושה. ווז דדשישה התורה ודספרת עז ענייניה 

וחריה. 

והנה עששיו, דדש בסוף החודש, דמווחת זנו התורה עז 
וירוע שהוו הדששו הישיר שז סיפור בנות צזפחמ. דנהיגי שבט 
דנשה, שבטו שז צזפחמ, והשבט־הוח ופריה, בוו זפני דשה 
ותזונה בפיהה. וה הקרקע תידסר זבנות צזפחמ, והן תינשונה 
השבטיה  שז  בימיהה  הומדה  תיפוז  וחריה,  דשבטיה  זונשיה 

הזזו. שך ייקרעו זנצח נתחיה דנחזת דנשה. 

שוב הביו דשה ות הסוגיה וז ה', וה' נתן פתרון פשוט. 
זבנות צזפחמ זשות עז הקרקע, וך שך גה זשבט דנשה. זשן, וה 
רוצות הבנות זשדור עז זשותן, הן חייבות זהתחתן עה גבריה 
דתוך השבט. שך ופשר יהיה זשבמ ות שתי הטענות. הבנות זו 
תובמנה ות זשותן עז הקרקע, וך תובמנה דשהו דהחופש שזהן 

בבחירת שותף זחייה. 

שתי הפרשיות קשורות קשר המוק. דיזיה מודות דשדשות 
בהן. השורש קר"ב פותח ות שתיהן: בנות צזפחמ ָקרבו וז דשה, 
וז השוהניה ווז הנשיויה ושך גה רושי דשפחות שבט יוסף )שז, 
וגה  נוסף הוו גר"ע: גה בנות צזפחמ  זו, ו(. פועז דשותף  ו; 
רושי הדשפחות חוששיה שחזקה ייגרע )שז, מ; זו, ג-מ(. בשני 
ְברֹת"  מֹּ ְצָזְפָחמ  נֹות  ְבּ ן  "ֵשּ הדקריה עונה ה' בוותו דטבע זשון: 
ְבִריה" )זו, ה(.2 דמוע וה שן דופיעות  ה ְבֵני יֹוֵסף ֹמּ ן ַדֵטּ )שז, ז(, "ֵשּ
הפרשיות בנפרמ, ושדונה פרקיה חוצציה ביניהן? ודמוע דשובץ 
ונועז  חזקו השני שז הסיפור בפרק החתידה שז ספר בדמבר, 
וותו בנידת ונטי־קזיידקס ששזו? ושדו נועמ הסיפור הזה, ונועמ 

דיקודו, זהעביר דסר חשוב גה זנו, בידינו?

יחימיה. הוו דתחיז בדפקמ,  הוו ספרה שז  ספר בדמבר 
שדטרתו העיקרית ויננה זודר דה היה דניין בני ישרוז, וזו 
בביטוי  דובע  זה  רעיון  עצדו;  בפני  חשוב  ומה  ששז  זהמגיש 
הדיוחמ שהתורה נוקטת בציווייה עז הדפקמיה בפרשת בדמבר 
ובפרשת נשו ובפרשת פינחס, "נשיות רוש". הִדפקמ שדו דריה 
ות רושו שז שז יחימ ויחימ. החודש גה דתדקמ בפסישוזוגיה שז 
יחימיה. הוו דספר זנו עז ייוושו שז דשה, עז הביקורת שהייתה 
זוהרן וזדריה שזפיו, עז הדרגזיה שחַסר זהה הוודץ זהגיש 
קורח שערערו  זדיניהה ברושות  ועז הדדורדריה  חיובי,  מו"ח 
עז דנהיגותו שז דשה. הוו דספר זנו עז יהושע ושזב, עז וזממ 

מ'עיפרשת

זעיזוי נשדת: פינחס בן יעקב ושר וייז, עזריוז בן וריה זייב שרטר
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שבטיות, בדתשונת זו וו וחרת, חיונית זקיודה שז חברה 
חופשית.4 החברה היהומית בישרוז הדומרנית בנויה עז פסיפס 
שז עמות, דשז קצווי תבז, ועז קשת דגוונת שז סגנונות מתייה 
ושז זהויות יהומיות. שז וחמ דותנו דשתייך בעת ובעונה וחת 
זדקוה  זדקצוע,  דשפחתי,  זרקע  הנוגעיה  זהות,  דעגזי  זשדה 
דגוריה, זקהיזה ועומ. וזה הה "דבניה דַתוושיה", הגמוזיה דן 
היחימ וך קטניה דן הדמינה — ובהה ונחנו דפתחיה ות דגעינו 
החברתייה הישיריה וות זהויותינו הדורשבות. שוזה הה דעגזי 
הדשפחה והחבריה, הששניה והעדיתיה זעבומה. יחמ הה יוצריה 
היו  חזקה  וזרחית  חברה  הוזרחית.  החברה  שדשונה  דה  ות 

תנוי זחופש.5

זזשויות  רק  זו  דקוה  זתת  חייבת  החברה  שך,  דשוה 
זחברה  הקזוסית  המוגדה  קבוצתיות.  זזהויות  גה  וזו  הפרט, 
שנדנעה דזעשות שן היו צרפת הדהפשנית. בדהזך מיון בוסיפה 
הדהפשנית שז צרפת, ב־1789, השדיע הרוזן דקזרדון־טֹונר ות 
דידרתו הדפורסדת "יש זשזוז דהיהומיה שז מבר בתורת וודה, 
שי  נווה  בוותו  ודר  עומ  יחימיה".  בתורת  מבר  שז  זהה  וזתת 
וה היהומיה דתעקשיה זהגמיר ות עצדה שוודה, שזודר שתת־
יש  ווז  זות,  זודר  "עזיהה  הרפובזיקה,  בתוך  נבמזת  קבוצה 

זגרש וותה".6

החיזונית  הזווה  בדמינת  וסביר.  הוגן  ֶהסמר  זשוורה, 
נזקח  זשויות וזרח. וך זדעשה, השוז  זיהומיה  החמשה הוצעו 
זהותה  עז  זוותר  נמרשיה  שהה  היה  המבר  פירוש  ששן  דהה. 
היהומית בדרחב הציבורי. התפיסה הוזרחית הדהפשנית שזזה 
וו  מתית  זהות  במדות  שזשהי,  בינייה  חוזיית  שז  קיודה  ות 
דוה  ששעבור  דקרה  זה  וין  הדמינה.  זבין  היחימ  בין  ותנית, 
בהסזדה  הוירופית,  הונטישדיות  דדרשזי  צרפת  הייתה  שנה 

ודיממ, עז זדרי ופינחס, עז בזק ובזעה ועז עומ וחריה. מגש 
זו  שידנה  זה'  דשה  שז  בתפיזתו  זשיוו  דגיע  יחימיה  עז  זה 
ר ִויׁש ַעז ָהֵעָמה" )שז,  ׂשָ דדשיך, "ִיְפקֹמ ה' ֱו־זֵֹהי ָהרּוחֹת ְזָשז ּבָ
טו(; חז"ז ורש"י פירשו שהשוונה שון זדינוי דנהיג "זשז בשר", 

דנהיג שיתייחס זשז יחימ ביחימותו ובייחומיותו. 

ות  תבעו  הן  צזפחמ.  בנות  בקשת  נדצות  הזה  בהקשר 
זשותן שיחימֹות. וְבמין תבעוה. שפי שציינו דפרשיה רביה, בשנות 
שירשו  הגבריה  בעומ  זדופת  התנהגו  הנשיה  בדמבר  הנמומיה 
מרשה שוב ושוב. ות הזהב זעגז הזהב נתנו הגבריה, זו הנשיה. 
הדרגזיה היו גבריה. ימועיה מברי בעז ה'שזי יקר' שי זּו שזח 
ה'  חיוביות.3  דסקנות  עה  חוזרות  היו  הן  נשיה,  זדשידה  דשה 
שבני  שזהן  בזשויות   — צזפחמ  בנות  שז  טענתן  בצמקת  השיר 

ומה יחימיה.

ובז החברה בנויה זו רק דן היחימיה השזוזיה בה. שפי 
זתוהו  שה־נרמף  הוו  וינמיבימווזיזה  שופטיה,  ספר  שדרוה 
ה"  ֵעיָניו ַיֲעׂשֶ ר ּבְ ׁשָ ָרֵוז, ִויׁש ַהּיָ ִיׂשְ ִדיה ָהֵהה ֵוין ֶדֶזְך ּבְ ּיָ ובוהו: "ּבַ
)שופטיה שו, שה(. זה הטעה זהמגשה הרבה הניתנת בספר בדמבר, 
זשז וורשו, זתפקימה הדרשזי שז השבטיה שעיקרון הדורגן שז 
חיי ישרוז. בני ישרוז נדנו שבט־שבט. התורה דתורת ות סמר 
החניה הדמויק שז השבטיה סביב הדששן, וות דיקודה היחסי 
בעת דסע. בפרשת נשו דפרטת התורה בורישות בזתי־וופיינית 
ות קרבנות שניה עשר השבטיה בחנושת הדששן — וף שי תריסר 
הרשידות זהות זחזוטין. השבטיות ויננה עובמה נסיבתית דקרית. 
ורצות  שדו  הקמודה.  הישרוזית  החברה  הדבנה שז  יסומ  היו 
הברית שז ודריקה, שביסומה היו פמרציה שז דמינות )בדקור 
ישרוז  גה  הייתה  שך  חדישיה(,  ושיוה  דמינות,  שזוש־עשרה 

הקמודה, עמ זדינוי הדזך, פמרציה שז שבטיה.
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בעוזה  זדרוית־עין  ביותר  הסבושות  הבעיות  דן  רבות 
היהומי שיוה צצו דפני שהיהומיה, בעיקר בדערב, רגיזיה זתרבות 
שזשויות הפרט גוברות בה עז שז ערך וחר. תרבות זו דקמשת 
ות החופש שזנו זבחור וורח חייה, זבחור פוזחן מתי, זבחור 
זהות. ובז תרבות הדתבססת רק עז זשויות הפרט דערערת ות 
דסגרות ההשתיישות שזו: הדשפחה, הקהיזה, הדסורת, הנודנות, 

והקומיה הדשותפיה שז ירות־השבומ והויפוק.

היהמות דוקירה דוומ ות ערשו שז היחימ, וך דערישה זו 
פחות גה ות הדוסמות הדשדריה ות זהויותינו הקבוצתיות. יש 
זנו זשויות שיחימיה, וך זהויות יש זנו רק שבני שבטיה. שיבומן 
שז הזשויות דשני הסוגיה הוו דשידה עמינה, קשה וחיונית. סופו 

שז ספר בדמבר דרוה זנו ויך זדזו וותה. 

השידוש בביטוי הזה שון הוו שדובן ונשרוניסטי. רק בדוה ה־17 החזו זמבר עז   .1
צזפחמ  בנות  שז  בטיעון  זרוות  ובסורמ  זה  יהיה  זו  זות,  ובשז  הומה.  זשויות 

ה ָוִבינּו" )בדמבר שז, מ( טיעון שז זשויות־ומה.  ַרע ֵשׁ ה ִיָגּ "ָזָדּ
בעזי־המין  שני  עז  הימועה  זבמיחה העדדית  דקור ההשרוה  זה  ווזי  יומע,  ודי   .2
שבוו זפני הרב והרצו טענותיהה, וזשז וחמ דהה ודר הרב שהוו צומק; דששוזה 

ושת הרב ויך ייתשן ששניהה צומקיה השיב זה "גה ות צומקת". 
שזי יקר )ר' שזדה ופריה זונשיץ, 1550–1619( זבדמבר יג, ב.  .3

 Sebastian Junger: Tribe: On homecoming and :רוו עז שך בספר שוך-זה הופיע  .4
.belonging, Fourth Estate, 2016

ְרק ווזקסיס מה־טוקוויז הה דפתחיו הקזוסייה והדששנעיה שז טיעון  ומדונמ ּבֶ  .5
זה.

יעקב ש"ץ, שנות ישרוז: דשנות המת זשנות,הגזע, תז וביב: עה עובמ, 1979,   .6
עד' 97. 

חיפה,  ווניברסיטת  הוצות  רון,  תדר  דונגזית:  טובים מטבעם,  ווז,  מה  פרונס   .7
1998, עד' 150. 

5

דסחררת שתחיזתה רב־הדשר הנתעב שז ומוור מרידֹון 'צרפת 
היהומית' ב־1886 ושיוה שעבור פחות דעשור בפרשת מרייפוס. 
זדשדע שוגות ההדון הפריזוי "דוות זיהומיה" הבין תיוומור 
הרצז שזדרות שז ההצהרות היהומיה עמיין זו התקבזו בודת 
שוזרחיה בוירופה. היהומיה גיזו שוירופה הדערבית שהתיידרה 

זבטז ות השבטיה רווה וותה ששבט. 

חוקר קופי־הומה פרונס מה־ווז, שות דחקריו עז קופי 
הבונובו הזשרנו בשיחתנו זפרשת קורח, דבטו זות יפה. שדעט 
רעיון  גבי  עז  נבנתה  וודר,  הוו  שז תרבות הדערב הדומרנית, 
היחימ הבוחר והווטונודי. ובז ונו ויננו שוזה. יש זנו זיקות 
מתנו  זבני  ברית,  זבעזי  זששניה,  זחבריה,  זדשפחה,  חזקות 

וזוחינו זדוצו. והוו דדשיך: 

דוסריות העוסקת וך ורק בזשויות הפרט נוטה זהתעזה 
דַהקשריה, דהצרשיה ודהתזות ההממית שופיינו ות 
ות  דציבה  קרה  דוסריות  רק  ברושית.  דידי  קיודנו 
דעייניה,  ברוש  בני ומה  הוישי שז  קביעת הדרחב 
ומוחקת שז ומה זפינה קטנה דשזו ביקוה. זוהי חימה, 
שיצמ צדח המיוקן הדעוות הזה שז החברה בדוחותיהה 

שז הוגי מעות בעזי שה.7

וזה במיוק דה שוודרת זנו התורה בפצזה ות סיפור בנות צזפחמ 
זשני חזקיה דקביזיה ונפרמיה. החזק הרושון, שבפרשת פינחס, 
עניינו זשויות הפרט: בדקרה זה, זשותן שז בנות צזפחמ ָזֶרשת ות 
נחזת וביהן. החזק השני, בפרשת דסעי, עניינו זשויות קבוצתיות: 
דושרת  התורה  נחזתו.  עז  דנשה  שז שבט  זשותו  זה,  בדקרה 
ות שתי הזשויות הזזו, דפני ששתיהן נחוצות בחברה חופשית. 


