
  
 
 
 

 בס"ד

 בס"ד 
1480מספר , בפ"תש, מסעי תרשפ

 

 על הענקת נכסי דלא ניידי על ידי אב לבנותיו 
 )עיון בשלושה כתובים מהמקרא( 

  יוסף פליישמן 

לחוק   להסכים  רצו  לא  צלפחד  בנות  חמש 
התקף יורשות    הקובע  ,הירושה  אינן  שבנות 
אביהן לא  ו   ,בנחלת  אביהן  ששם  לכך  גרמו 

מספ  ייגרע. בנות  רת  התורה  פחד  לצעל 
   :מותהחכ

ְבָנהּת  ו   ר  ןּב    ְצָלְפָחד  תֹונּבְ   ְקר   ְלָעד ּג    ןּב    ֵחפ 
יר  ןּב   ן  הּׁש  ְמנ    ֹחתְׁשּפְ ְלמ    הּׁש  ְמנ    ןּב    ָמכ   ב 
ְחָלה  ֹנָתיו ּבְ   תֹומׁשְ   הּל  ְואֵ   ֵסףֹוי  ֹנָעה  מ 

לְ ּו  ְוָחְגָלה ְרָצה  הּכָ מ  ְפֵני   ֲעֹמְדָנהּת  ו    .ְות    ל 
ְפֵני  הׁש  מֹ  ְלָעָזר  ְול  פְ וְ   ֵהן ּכֹ ה    א  םְּנׂש  ה    ֵניל   יא 
חּפ    ָהֵעָדה  לְוכָ  ל  ת  ינ  .ֵלאֹמר  ֵעדֹומ  ֹאה   ּוָאב 
ּמ    ֵמת   ָהֵעָדה   ְךֹותּבְ   ָהָיה  ֹלא  אּוְוה  רּבָ דְ ּב 
יםּנֹוה   ל  ָעד  תּב    'ה  ע  ְטא  יּכ    חֹקר    ֲעד    ֹו ְבח 

יםּו  ֵמת ע ּגָ י    הּמָ לָ   . ֹול  ּו ָהי  ֹלא  ָבנ    ם ׁשֵ   ר 
ינ   ָנה ּתְ   ,ןּבֵ   ֹול  ֵאין   י ּכ    ּתֹוחְ ְׁשּפ  מ    ְךּתֹומ    ּוָאב 

ינ  ֲאֵחי  ְךֹותּבְ   הּזָ ח  אֲ   ּונּלָ    ה ׁש  מֹ   ְקֵרבּי  ו    .ּוָאב 
ת ְפֵני  ָטןְׁשּפָ מ    א  רּיֹ ו    . ה'  ל  ל  ה'  אמ    ה ׁש  מֹ   א 
ּתֵ   ָנֹתן  ,ְבֹרתּדֹ   ְצָלְפָחד  תֹונּבְ   ןּכֵ   .אֹמר ּלֵ    ן ּת 

ם ֲחָלה  תּז  ֲאח    ָלה  ם  ֲאֵחי  ְךֹותּבְ   נ  יה   ֲאב 
ְר  ֲעב  ת  ּתָ ְוה  ת  א  ֲחל  ן   נ  יה  ן   ֲאב   במ')  ָלה 
 . (ז-כז:א

צלפחד   שבנות  הרקע  לאחר  את  הציגו 
הן  לתב העיקרית:    דגישוהיעתן,  טענתן  את 

  , יגרעי לפי חוקי הירושה הקיימים שם אביהן  
משפחתו    ,דהיינו מתוך  שכן    ,ומעמוייעקר 

בארץ   שלו  בירושה  נחלתו  תעבור  לא 
בין  ל תחולק  אלא  שלו,  ישירים  צאצאים 

צאצאיו שאינם  ירושה החוקי    בשל  ,קרוביו 
זכרי  רק המכירים   של  הן    לכן!  םבירושתם 

ֲאֵחי  " תובעות במפגיע:   ָּזה ְּבתֹוְך  ֲאח  ָּלנּו  ְּתָנה 
ינּו  1. (דכז: במ') "ָאב 

מספר  יש  במקרא  "שם"  למונח 
א קרובות,  לענייננו  משמעויות  החשובה  ך 

של   קיומו  את  הממשיך  הוא  ש"שם"  היא 
האדם    ,האדם גם לאחר מותו. לפי תפיסה זו

  , חדל להתקיים באופן פיזי אחרי מותואמנם  

 
יו  * אמריטוס  פרופ'  פרופסור  הוא  פליישמן  סף 

 אילן.-במחלקה לתנ"ך, בר

מהותו המטפיזית ממשיך    או אולם "שמו" שה
 . להתקיים בעולמנו בתנאים מסוימים

מקראלמרות   של  פשוטו  החוק    ,שלפי 
מתייחס   נחלה"החדש  יורשת  בת    , ל"כל 

נקבע    כלומר זה  דרשו  חכמים    ,לדורותשדין 
זמן    אותו את  מאוד  המצמצמת  בדרך 

זה  "  :וקבעו  תחולתו יהא  דבר  נוהג אלא  לא 
 .בדור זה"

ה התורה  בצמצום  יגיון  המהו  רק  דין 
רמב"ן בביאורו לפסוק    ?ניתןהוא  לדור שבו  

זו  ז תלונתם    ו,לדעת  . משיב לבעיה עקרונית 
רק   נגעה  מנשה  משבט  האבות  ראשי  של 

כיבושה לאחר  הארץ  שאמורה    ,לחלוקת 
לאחר להסתיים  לו    הייתה  ספורות.  שנים 

שבטים   לבני  צלפחד  בנות  בינתיים  נישאו 
של נחלת    הראשונהקה  ורים, הייתה החלאח

ניתן   שאינו  באורח  נפגעת  מנשה  שבט 
של בנות  תופעה  הלו הייתה    . כמו כן,לתיקון

נחלה לשבטן  ,יורשות  מחוץ    , הנישאות 
הייתה  ת ישראל,  שבטי  בכלל  רווחת  ופעה 

החלוקה   לגמרי  של    המקוריתמשתבשת 
לשבטים התורה    אתו  ,הארץ  רצתה  זאת 

 למנוע. 

בעו  קנו  לשבטים  נחלקה  שהארץ   יאחר
השונים   לות גבוה השבטים  -יחיהושע  )  בין 
ממטה  ה  תפוגגה  ,)יט תיסוב  שנחלה  חשש 

השבט  שהרי    ,למטה כבר נקבעו  גבולות 
הארץ בעלות  אין  ו  ,בחלוקת  של  בכוחה 

על   השבט  של  ריבונותו  את  להפקיע  היחיד 
תינשא בת    בעתידאם  לפיכך,    שטחי נחלתו.

בני   שיהיו  ובניה,  אחר,  שבט  לבן  יורשת 
ה יירשאהשבט  נחל חר,  את  א ו    מם, ית 

לבעלי   הבנים  פרטית  ייחשבו  בתוך  נחלה 
וכך  שבטם,  נחלת  שאינה  שבטית  נחלה 

   .יישארו תמיד

ירושת    נעיין עתה בסיפור נוסף שעניינו 
כסה בת  בנות בנכסי דלא ניידי של אביהן. ע

דרשה   דלא  נכסי    אביה   מנחלת לקבל  כלב 
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י"  :ניידי ָּתה ל  נענה    אכן  אב", והּג ֹּלת ָמי ם ְוָנת 
ּיֹות ְוֵאת ּג ֹּלת  "  :הלבקשת ּל  ן ָלּה ֵאת ּג ֹּלת ע  ּת  ּי  ו 
ּיֹות ְחּת  טו)יה  "ּת  אשו  ;טי-:טז  '  אף    ,(טו-:יב' 

כפי שניתן ללמוד   ,על פי שלכלב היו גם בנים
שבד היחס  ב" המרשימות  כאמור,    .מט-:מבא 

בישראל  לפי הירושה  אינה  הבת    ,חוקי 
נ דלא  נכסי  כלל  בדרך  בנחיורשת  לת  יידי 

אך  אביה ש,  מאוכזבת  יה  עכסה מאחר  יתה 
נישאה   עת  מאביה  שקיבלה  מהנדוניה 

נהגההלעתניאל,   ו  יא  ,  בעורמהבחוכמה 
כל אשר לאל ידה כדי לקבל מאביה    ועשתה

תוספת נדוניה ראויה יותר מזו שכבר קיבלה  
כלב   היה  הנדוניה  הענקת  במסגרת  ממנו. 

  , כפי שביקשה.רשאי לתת לה גם מקרקעין 

זו אנלוגיות    תתבסס מ  דעה  על 
  יש בין העקרונות המשפטיים משמעותיות ש

הקדום   המזרח  הלבחוקי  היהודי  בין  חוק 
העבריהקדום   על  ה (  )במשפט  לבעלות  נוגע 

 הנדוניה ולירושתה.  

ח  אין  המקראי    אשר ב  קיקהבמשפט 
חשיבות חברתית  לה  ש  יש  , נדוניהה לנדוניה.  
נדירות,    ,ומשפטית לעיתים  במקרא  נזכרת 

נו לא  אלה  היו  מאזכורים  מה  לדעת  יתן 
מיעוט  . הסיבה לנהשפטיים בענייהכללים המ

  , נראההככל    ,אזכורי הנדוניה במקרא נובעת
ניתן  ועל כן    ,ממרכזיותה ומחשיבותהקא  דוו
קוראים  הלסמוך על הידע המוקדם של    היה

   קשר אליה.ב או להסתפק ברמיזות

המקראי   שהמשפט  העובדה  למרות 
וניה, נראה לנו  רש למוסד הנדכמעט ואינו נד

ב להניח  למדיי  גבוהה  סבירות  שניתן 
חו במזרח הקדום, ושכמותם  שהחוקים שרוו
במשנה ונכללו  בתוספתא  בתלמו,    דים, אף 

 נהגו גם בישראל המקראית. 

ק עכסה  רק  נדל"ילא  מאביהבלה  גם    .ן 
ק איוב  מאבי יבנות  שאינם  בלו  נכסים  הן 

מקרקעין  מטלטלין.   קיבלה  שעכסה  כשם 
להמ סמכותו  במסגרת  זאת  אביה  לה  עניק 

איוב  קיבלו  כך    ,כנדוניה בנות  ֲחָלה  "גם  נ 
ם ְךֹותּבְ   . (מב:טו ובאי) כנדוניה "ֲאֵחיה 

בנותיו  האב  איוב  ידיעה שה נתן לשלוש 
ֲחָלה  " ם   ְךֹותּבְ נ  אחרי    "ֲאֵחיה  לקורא  סופקה 

ש שוקם.  דו  מעמשסופר  איוב  לו  נולדו  של 
שמן של  שוב שבעה בנים ושלוש בנות; צוין  

( ייחודן(  שם:ידהבנות  על  הודגש  ו  ,המורה 
ְמָצא נָ "יופיין המיוחד:     ת ֹו ְבנּכ    ת ֹוָיפ  יםׁש  ְוֹלא נ 

ץ  ָכלּבְ   בּיֹוא   הענקת    .(שם:טו )  " ָהָאר  אחרי 
עוד מאה וארבעים  איוב  חי  לבנותיו    הנחלה

לראות    ,שנה של ארבעה  וזכה  דורות 
( ומת(טזצאצאים  עּוׂשְ ָזֵקן  "  ,  ים   ב    " ָימ 

 (. ם:יזש)

לבנודיהי העניק  שאיוב  ֲחָלה  "תיו  עה  נ 
ם  ְךֹותּבְ  מת  " ֲאֵחיה  חלק  שיקומו  י היא  אור 

פסוקים   משקפים    טו-יגהמופלא. 
הציפי איניאופטימיות.  איוב  של  למותו    ה ה 

אופטימית   בתמונה  רכיב  להיות  יכולה 
את  א סופר כאן שהאב הוריש  ומופלאה זו. ל

ולשלוש   בניו  לשבעת  מותו  לפני  רכושו 
ההענ מאה  בנותיו.  נעשתה  לבנות  קה 

מותווא לפני  שנה  רמז   ,רבעים  כל  ואין 
שעליו   האב  לתחושת  קשורה  שהנתינה 
הנחלה   הענקת  לכן  ימות.  בטרם  כך  לעשות 
האב   של  להכנותיו  קשורה  אינה  לבנות 

 לקראת מותו.  

על    ן והידיעההבנות ויופייציון שמן של  
לבנות   הנחלה  הנראה  ,רומזיםהענקת    , ככל 

לה נתן  שהאב  כנדולכך  הנחלה  את  ניה.  ן 
לבנותיו  י לתת  ֲחָלה  " כולתו  ם  ְךֹותּבְ נ    " ֲאֵחיה 
של איוב    שיקומואינדיקציה לכך, ש  שמשתמ

ה את  גם  הוא  שבכלל  עתה  הרב.  עושרו  ת 
לבנותיו  היה  יכול   לתת  לעצמו  להרשות 
רבה  לכך  יש  ו  ,נחלה נישואין  בחשיבות 
 ים עם בני מעלה והון.  ראוי

העשיר  ,איוב מ  ,האב  עלה  בור אשר 
רשאי על פי  היה    , שוב לרום המעלה  תחתיות

הדין הרווח להעניק לבנותיו נכסי דלא ניידי  
זאת,  נדוניה.  כ להדגיש עם  מאוד  חשוב 
אינו  ש זה  להישאר  רכוש  בבעלות  אמור 

הם בני  שלו  הבעלים הפוטנציאליים    .הבנות
ירשוהו לאחר מות  ש  נכדיו של איוב,,  הבנות

על פי הדין  ככל הנראה  האם. איוב נהג אפוא  
ל  ;המקובל העביר  לא  בנותיו  הוא  בעלות 

מנכסיוחל אשר    ,ק  והם  בנים  לו  יש  שכן 
הירושה.  יי חוקי  פי  על  מותו  אחרי  רשוהו 

לבנות   נחלה  ם  ְךֹו תּבְ "הענקת  רומזת    "ֲאֵחיה 
בנים  בני  לראות  איוב  של  לתקוותו    אפוא 

הּי  ו  "ובנות. ואכן, הפסוק הבא מספר   ת   ְרא    א 
ת ָניוּבָ   (. שם:טז) "תֹורּדֹ  ָעה ּבָ ָבָניו ַאְר  ֵניּבְ  ְוא 
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