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משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

פרשה ארץ ישראלית

פינחס

גילויין של בנות צלפחד בחרסי שומרון
מאת :טליה זיסקין
ן-מנַ ֶּׁשהְ ,ל ִמ ְׁש ְּפחֹת
ן-מ ִכיר ֶּב ְ
ן-ח ֶפר ֶּבןּ-גִ ְל ָעד ֶּב ָ
וַ ִּת ְק ַר ְבנָ ה ְּבנֹות ְצ ָל ְפ ָחד ֶּב ֵ
ן-יֹוסף; וְ ֵא ֶּלה ְׁשמֹות ְּבנ ָֹתיו ַמ ְח ָלה נ ָֹעה וְ ָחגְ ָלה ִּומ ְל ָּכה וְ ִת ְר ָצה.
ְמנַ ֶּׁשה ֶב ֵ
ל-ה ֵע ָדה ֶּפ ַתח
וַ ַּת ֲעמ ְֹדנָ ה ִל ְפנֵ י מ ֶֹׁשה וְ ִל ְפנֵ י ֶא ְל ָעזָ ר ַהּכ ֵֹהן וְ ִל ְפנֵ י ַהּנְ ִׂש ִיאם וְ ָכ ָ
ל-מֹועד ֵלאמֹר (במדבר כז א-ב) .בפרשתנו מופיע סיפורן של בנות
ֵ
א ֶֹה
צלפחד :אבי המשפחה נפטר ללא בנים ,הבנות לא קיבלו אפשרות
לנחלה ,והן ביקשו ממשה מענה למצבן .משה ביקש את תשובת ה'
לסוגיה זו והתשובה שהתקבלה נתנה מענה לשאלתן וקבעה כלל
למקרים דומים בעתידֵּ .כן ְּבנֹות ְצ ָל ְפ ָחד ּד ְֹברֹת--נָ תֹן ִּת ֵּתן ָל ֶהם ֲאחֻ ּזַ ת
לּ-בנֵ י
נַ ֲח ָלה ְּבתֹוְך ֲא ֵחי ֲא ִב ֶיהם; וְ ַה ֲע ַב ְר ָּת ֶאת-נַ ֲח ַלת ֲא ִב ֶיהן ָל ֶהן .וְ ֶא ְ
י ְִׂש ָר ֵאל ְּת ַד ֵּבר ֵלאמֹרִ :איׁש ִּכי-יָמּות ֵּובן ֵאין לֹו ,וְ ַה ֲע ַב ְר ֶּתם ֶאת-נַ ֲח ָלתֹו
ְל ִבּתו (במדבר כז ז-ח) .בסוף חומש במדבר אף נקבע שבנות צלפחד
תינשאנה לאנשים משבט מנשה כדי שקרקעות השבט לא יאבדו ,אם
מי מהבנות תמצא לעצמה חתן משבט אחר .בהתנחלות בארץ בימי
יהושע ,הזכירו לו בנות צלפחד את תשובת ה' ,ואכן הן קיבלו נחלה
בנחלת שבטן ,שבט מנשה.
במרכז השומרון ,סמוך ליישוב שבי שומרון ,נמצאת העיר הקדומה
שומרון .בחפירות ארכאולוגיות שנערכו בשנת  1910באקרופוליס,
המתחם המלכותי של העיר מתקופת המלוכה (מהמאה ה 9-וה 8-לפני
הספירה) ,התגלו בבית המחסנים כ 100-אוסטרקונים ,שברי כלי חרס
ועליהם כתובות ,המכונים חרסי שומרון .לא ברור בדיוק זמן כתיבת
האוסטרקונים ,אבל מהכתוב בהם ניתן ללמוד ולקבל מידע רב.
הדעה הרווחת על אודות חרסים אלו היא שמדובר בתיעוד גביית
מיסים של המרחב שבשליטת העיר שומרון ,שרוכז במחסני הארמון.
ייתכן שחרסים אלה ,שנמצאו בבית המחסנים ,היו תוויות או רישומים
של מנהלי המחסן ,שתיעדו את מקורם ,את זמנם ואת תכולתם של
פריטים במחסן הארמון.
בכשבעים מהחרסים אפשר לזהות מילים בעלות משמעות :שנים,
שמות מקומות ,שמות אנשים ותכולה .שמות המקומות מייצגים את
מוצא המשלוח (מחוז ,יישוב ,בית אב); שמות האנשים הם שמות של

שר ,ממונה או בעל אחוזה שקיבלו את משלוח המוצרים .נוסף עליהם
מופיעים על החרסים שנת המשלוח ותכולתו – כיין ושמן.
באחת מקבוצות החרסים שהתגלתה הופיעו שמות המחוזות שמהם
הגיעו המיסים :אביעזר ,שמידע ,חלק ,אשריאל ,חגלה ונעה .שמות
אלה מוכרים כשמותיהם של חלק מבני מנשה שבמקרא :וַ י ְִהי ִל ְבנֵ י
י-ח ֶלק וְ ִל ְבנֵ י ַא ְׂש ִר ֵיאל
ּנֹות ִריםְ ,ל ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם ִל ְבנֵ י ֲא ִב ֶיעזֶ ר וְ ִל ְבנֵ ֵ
ְמנַ ֶּׁשה ַה ָ
ן-יֹוסףַ ,הּזְ ָכ ִרים
י-ח ֶפר וְ ִל ְבנֵ י ְׁש ִמ ָידע; ֵא ֶּלה ְּבנֵ י ְמנַ ֶּׁשה ֶּב ֵ
יׁ-ש ֶכם ,וְ ִל ְבנֵ ֵ
וְ ִל ְבנֵ ֶ
ֹלא-היּו לֹו
ָ
ן-מנַ ֶּׁשה,
ן-מ ִכיר ֶּב ְ
ן-ח ֶפר ֶּבןּ-גִ ְל ָעד ֶּב ָ
ְל ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם .וְ ִל ְצ ָל ְפ ָחד ֶּב ֵ
םּ-בנֹות; וְ ֵא ֶּלה ְׁשמֹות ְּבנ ָֹתיו ַמ ְח ָלה וְ נ ָֹעהָ ,חגְ ָלה ִמ ְל ָּכה וְ ִת ְר ָצה.
ָּבנִ ים ִּכי ִא ָ
ְהֹוׁש ַע ִּבן-נּון ,וְ ִל ְפנֵ י ַהּנְ ִׂש ִיאים ֵלאמֹר,
וַ ִּת ְק ַר ְבנָ ה ִל ְפנֵ י ֶא ְל ָעזָ ר ַהּכ ֵֹהן וְ ִל ְפנֵ י י ֻ
לּ-פי ה' ,נַ ֲח ָלה
ת-לנּו נַ ֲח ָלה ְּבתֹוְך ַא ֵחינּו; וַ ּי ִֵּתן ָל ֶהם ֶא ִ
ה' ִצּוָ ה ֶאת-מ ֶֹׁשהָ ,ל ֶת ָ
ְּבתֹוְך ֲא ֵחי ֲא ִב ֶיהן (יהושע יז ב-ג) .סביר להניח ששמותיהם של צאצאים
וצאצאיות נוספים של אשר הפכו לשמות מחוזות ,אך לא נמצאו
ממצאים המעידים על כך .גם העיר תרצה ,שהייתה בירתם של כמה
ממלכי ישראל ,נקראת על שם אחת מבנות צלפחד .תל אל פארעה
זוהה כתל תרצה וכיום מוכר נחל תרצה.
הצלחת מאבקן של בנות צלפחד נוכחת בממצא הארכאולוגי .בנות
צלפחד ירשו את הנחלה המגיעה להן ,וירושתן החזיקה מעמד כל כך,
עד ששמותיהן הפכו לשמות מחוזות בנחלת שבט מנשה מאות ואלפי
שנים לאחר ימיהן.
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