Israël dans le désert

La question des filles de Tsélofad
La Tora a prévu que l'héritage du père doit passer aux
fils à la mort du premier. Quid quand le père n'a que
des filles? Telle a été la question des filles de
Tsélofad à laquelle Moïse a été confrontée.
Moïse connaissait-il ou non la réponse ?

Les filles de Tsélofad devant Moïse.
Dessin de Foster 1890.

במדבר רבה (וילנא) פרשה כא

ויקרב משה וגו' ריש לקיש אומר יודע היה משה רבינו את הדין הזה אלא באו לפני שרי
עשרות תחלה אמרו דין של נחלות הוא ואין זה שלנו אלא של גדולים ממנו באו אצל שרי
חמשים ראו שכבדו אותן שרי עשרות אמרו שרי חמשים אף אנו יש שם גדולים ממנו וכן
לשרי מאות וכן לשרי אלפים וכן לנשיאים השיבו להם כולם כענין הזה שלא רצו לפתוח בה
לפני מי שגדול מהם הלכו לפני אלעזר אמר להם הרי משה רבינו באו אלו ואלו לפני משה
ראה משה שכל אחד ואחד כבד את מי שגדול ממנו אמר אם אומר להם את הדין אטול את
 השיבו הקב"ה,'הגדולה אמר להם אף אני יש גדול ממני לפיכך ויקרב משה את משפטן וגו
כן בנות צלפחד דוברות שהודה הקב"ה לדבורן
Nombre Rabba (Ed. Vilna) chapitre 21
Moïse approcha la question devant l'Eternel. Rech Lakich enseigne: Moïse, notre maître,
connaissait ce jugement; mais elles [les filles de Tsélofad] vinrent d'abord devant les princes
de dix et interrogèrent au sujet de l'héritage. Ils répondirent : "il faut demander à ceux qui
sont au-dessus de nous". Elles vinrent devant les princes de cinquante et interrogèrent au
sujet de l'héritage. Ils répondirent aussi: "il faut demander ceux qui sont au-dessus de nous".
Et ainsi avec les princes de cent, les princes de mille, les princes de tribus, tous répondirent
qu'ils ne voulaient résoudre cette question devant plus grands qu'eux. Elles se présentèrent
devant Eléazar (fils d'Aaron), il répondit: "allez voir Moïse, notre maître". Elles se
présentèrent devant Moïse. Ce dernier constata que tous renvoyaient à plus grand qu'eux. Il
se dit : "Si je rends le jugement je prendrai l'honneur pour moi." Il leur répondit alors: "Pour
moi aussi il y a plus grand que moi". C'est pourquoi "Moïse approcha la question devant
l'Eternel". Le Saint, béni soit-Il, répondit: "les filles de Tsélofad parlent bien", car le Saint,
béni soit-Il, fut d'accord avec leur parole.

Traduction : Philippe Haddad

