פרשת פנחס ()1
א .ושוב חוטאים בני ישראל ,ושוב הם נענשים ,ושוב הם נספרים ונרשמים ברשימות שמיות מפורטות.
ובתוך המהומה קמות חמש נשים אחיות ,ומבקשות רגע של קשב למצוקתן.

ב .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 תְ ,מנַשֶּ ה בֶּ ן-יוֹסֵ ף; וְ אֵ לֶּהְ ,שמוֹת בְ נֹ תָ יו-
מַ חְ לָה נֹ עָ ה ,וְ חָ גְ לָה ּומִּ לְ כָה וְ תִּ ְרצָ ה .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 חאֹ הֶּ ל-מוֹעֵ ד ,לֵאמֹ רָ .אבִּ ינּו ,מֵ ת בַ מִּ ְדבָ ר ,וְ הּוא ֹלא-הָ יָה בְ תוְֹך הָ עֵ דָ ה הַ נוֹעָ ִּדים עַ ל-יְהוָה ,בַ ע ֲַדת-קֹ ַרח :כִּ י-בְ חֶּ ְטא ֹו
מֵ תּ ,ובָ נִּים ֹלא-הָ יּו לוֹ .לָמָ ה ִּיגָרַ ע שֵ םָ-אבִּ ינּו מִּ תוְֹך מִּ שְ ַפחְ תוֹ ,כִּ י אֵ ין ל ֹו בֵ ן; תְ נָה-לָנּו ֲא ֻחזָה ,בְ תוְֹך אֲחֵ י
ָאבִּ ינּוַ .וי ְַקרֵ ב מֹ שֶּ ה אֶּ ת-מִּ שְ ָפטָ ן ,לִּ פְ נֵי יְהוָהַ .ויֹאמֶּ ר יְהוָה ,אֶּ ל-מֹשֶּ ה לֵאמֹ ר .כֵן ,בְ נוֹת צְ לָפְ חָ ד דֹבְ רֹת--נָתֹ ן תִּ תֵ ן
לָהֶּ ם ֲא ֻחזַת ַנ ֲחלָה ,בְ תוְֹך אֲחֵ י אֲבִּ יהֶּ ם; וְ הַ עֲבַ ְרתָ אֶּ תַ -נ ֲחלַת אֲבִּ יהֶּ ן ,לָהֶּ ן .וְ אֶּ ל-בְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל ,תְ ַדבֵ ר לֵאמֹר :אִּ יש כִּ י-
יָמּותּ ,ובֵ ן אֵ ין ל ֹו--וְ הַ עֲבַ ְרתֶּ ם אֶּ תַ -נ ֲחלָתוֹ ,לְ בִּ תוֹ[ .במדבר כז ]8 - 1

ג .הן ידעו שהצדק איתן ,הן האמינו כי מגיע להן ,בזכות ולא בחסד .המנהיגּות נבוכה ,אבל אלהים
הקשיב לזעקתן השקטה ,ונענה.
ד .גשם הקשב לנשים  /תרצה אתר
עד רדת הערב ,גשם.

גם לנו בחצר גינה קטנה

אך הגשם שלנו יבוא

הקשב לנשים בחלון,

ריקה מזוהר דשא.

עננים כבר זעים במרחק.

עד רדת החושך .גשם ,הקשב

גם אנו מצפות עד אין בינה

הגשם שלנו קרב ,קרב

לנשים הצופות בוילון.

למשהו ברוך כמו הגשם.

בצעדי ענק.

גם לנו אדמה שמחכה

גם בתוכנו מחכה ,שותקת,

הקשב לנשים בחלון.

למשהו מלמעלה.

חלקת ארץ קטנה ,חרבה.

גשם אדיר ונוהר.

גם בנו יש אימה וזעקה

והגשם שלנו איחר לרדת.

הקשב ,איך קוראות הן בזו

למשהו פורח ...וכן הלאה...

הגשם שלנו

אחר זו -

טרם בא.

הוא חוזר

עד סוף השבוע ,גשם.

הוא חוזר

הקשב לנשים בחלון,

הוא חוזר.

עד קץ השבועיים .גשם ,הקשב
לנשים העומדות ומחכות.

