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ת  ּו ַיַעְמד  ה ּל  א  "  ְך א   – " ָהָעם   ְלָבר 
 עיבל -חלוקת השבטים בברית גריזים 

יצחק עתשלום 

וקיומן   נצחיות  הן  בתורה  שנצטווינו  המצוות  רוב 
תמידיות,   מצוות  יש  תוכנם.  פי  על  להתבצע  אמור 

או פעם    ים פעם ביום,ישנן כאלה שאמורות להתקי
בחייםבשבו פעם  אפילו  או  שאין  ו  ,ע  חייב  אדם 

המצוותעצמו  ב שכן בכל  רק    ,  ששייכות  מצוות  יש 
לנשים  תבי  לחברי או  לכוהנים  או  הגדול,   הדין 
. יש סוג של מצוות שאינו פרואקטיבי, אלא וכדומה

כגון   מסוים,  למצב  להגיב  איך  אותנו  מצווה  התורה 
פושצד וענישת  מגן  מלחמת  ה  כנהמאך    ,עיםקה, 

כשהאדם,   ,בכל דור  ;שהמצוות הן לעד  המשותף הוא
  .מצווהבחיוב יחול ה, היזוה המצב או העידן המחייב 

 
ל שתיאור  היוצא מן הכלל בולט מופיע בתחילת  

חלקו האחרון של ס' דברים ב  ,רית בערבות מואבהב
כ פרק  ל")מאמצע  פרק  עד  פרטי"ו  רוב  הברית   ג(. 

כמצמופיע ולא  כנאום  דכגו  ,הו וים  התוכחה  ברן  י 
כבפר ערבות"ק  ברית  דברי  או  בתחילת  -ח  מואב 

גםנצבים  רשתפ מופיעים  הברית  פרטי   תמצווכ  . 
ו)כנראה(   "להקהמצוות "כתיבת ספר תורה,    :תונצחי

פה   בעל  לידיעה  עד  "האזינו".ששל  החזרה  אך    ירת 
מצווה את  ואב, משה מ-עוד לפני כריתת ברית ערבות

יוחדת בהר ברית מכריתת    על  פעמי-העם בטקס חד
 :והר עיבלגריזים 

 

ת  ּוַיַעְמד  הּל  א   א  ְך  ַעל  ְלָבר    ִרִזיםּגְ ר  הַ   ָהָעם 
ם ּבְ  ת  1ָעְבְרכ  ִויה   ן ֹו ְמע ׁשִ   :ןּד  ְר ּיַ הַ   א  ִוי    ָדה ּו ְול 
ף ֹו ְוי   שָכר ּׂשָ ְויִ    ָלָלהּקְ הַ   ַעל  ּוַיַעְמד  הּל  ְוא    .ִבְנָיִמן ּו   ס 
יָבל  ַהרּבְ  ן ּו ְרא   :ע    .י לִ ּתָ ְוַנפְ   ן ּדָ   ֻלן ּו ְזב ּו   ר ׁש  ְואָ   ד ּגָ   ב 
ל  ּוְמרְוָא  םּיִ ַהְלוִ   ּונעָ וְ  לׂשְ יִ   ׁשִאי  לּכָ   א    לֹוק   ָרא 

 .יד(-כז:יבדב' ) ...ָרם

 
עתשלום מכהן כראש בית המדרש בישיבת  הרב יצחק    *

 . ס"שלהבת" בלוס אנג'ל
לעבור את הירדן  ישראל  ו  , נצטו מקראשל    ולפי פשוט  1

ולבצע    ותרי יש שכם  הטקסמייד  לאזור  אך    .את 
י  בס'  המתואר  מהביצוע  )ח:למשתמע  לה(  -הושע 

כיבוששקי  אחרי  הטקס  את  והעי.    ימו   יינועיריחו 
סוט חתוספתא  כז,  ה  וראה  "בוא  נעשו  :  ניסין  מה 

ה באותו  הר לישראל,  אל  ובאו  הירדן  מי  עברו  יום 
ואל   שבשוגרזים  עיבל  שבאצל  הר  שכם  שבצד  מרון 
 , שהיא בבעיית העיתוי כאן  אנו לא נדון    ."אילוני מור

  .בפני עצמונושא  

 
היא חידה. אם  למברכים ולמקללים  חלוקת השבטים  

שרירותית, למה ראובן אינו עומד עם  אינה  החלוקה  
ש אותם  לחלק  צורך  יש  אם  לאה?  מול  יבני  שה 

בני לאשה, למה לא להיש ובני ציג את  ה מצד אחד 
ו מצרחל  עוהשפחות  לשאול  ויש  שני?  רשימת  ד:  ד 
כיהשבט המוצגים  מהמפקד   ;מוההתאן  ם  החל 

ס לסוף  ועד  במדבר  בספר  דברים,    פרהראשון 
ותמיד    ים ללכנשבטים  התריסר  ב אפרים  מנשה 

ושבט לוי אינו נכלל   ,(יוסף    טשמו )וכתוצאה מכך מ
בס  – לא  הכללי,  במפקד  לא  המ  דורילא  חנות, 
לחנונורבוקב הנשיאים  המזבח  ת    שליחות בולא  כת 

המרגלים   כ   את  תורלשל  שמהארץ.  אינו  ובן  הוא 
שינחגם  כלל  נ הנציגים  שבטיהם  לו  יברשימת  לבני 

איך אם כך,  ד(.  "ל  , פרקבמדבר  פרבסוף ס)את הארץ  
יציאת  שבט  כאן  זכה   מאז  הראשונה  בפעם  לוי, 

המניין מן  כשבט  להיחשב   "חטאו"ובמה    ,מצרים, 
  ?דשבט אחכנמנים   הם ן יוסף שדווקא כא שבטי

 
קס  : למה טיותר  כוללניתשאלה    כאן  לויש לשא

האמור להתקיים מיד בכניסת בני ישראל לארץ    זה,
לעיר נקבע  היעודה,   מסביב  אשר  בהרים  להתקיים 

יעקב?  שכם, לבני  היסטוריה מרה    למה לא   עיר עם 
הראשונה  שליד  בגלגל חנייתם  מקום  ו  א  , הירדן, 

 ה'?ת משכן  קמבשילה אחרי ה
 

מהמבבנוסף   למרחב לכך,  המיקרוסקופי  ט 
ה על  כללית המעיבשאלה    מתעוררת כאןפ,  וקהטלס
מה הצורך בברית זו בכלל?   עיון בפרטי הטקס.הכל  

בלו עליהם את עול המצוות בהר  יבני ישראל כבר ק
יל דור  השני,  הדור  המיסיני.  שדי  להיכנס   מדוע דבר 

ולכב ה' מתכונן  ה,  אות  שולארץ  עם  ברית  לכרות 
בּבְ   םּתָ אִ   ַרתּכָ   רׁש  א    ִריתּבְ הַ   ַבדּלְ מִ "  .(דב' כח:סט)  "ֹחר 

כובשי אותם  חייב  למה  ברית    םיהארץ  לכרות 
 ?םתנוכחותו של משה המצווה או וללא  ,שלישית

 
את   עצמו,  את  רואה  העם  איך  יסוד:  הנחות 

  ו? עברו ואת עתיד 
נ אטרם  לפנה  תשומת  השאלות,  ית  על  להשיב  בנו 

יסוד     נותו רועזהות העם  ת  לקביענציע כמה הנחות 
בר בדור  ל, על אף שמדווקודם כ  לדברי ימיו ולייעודו. 
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בית  מוד מצרים והיציאה  בעכרון שיר, זשנולד במדב
דבר שמתברר    –בלב האומה  מקובעים למדיי    עבדים

בנאומו   משה  דברי  שעבוד  -א  ')דב  הגדולמתוך  כו(. 
ונס הגאולה משחקים תפקידים מרכזיים גם   מצרים 

ההיסטו אבנאום  )פרקים  בנא-רי  וגם  המצוות ום  ג( 
וב את הגר מושתת (. למשל, הציווי לאהכו-)פרקים ד

צרי והמצווה שלא לתעב מ  ,ריםבמצים  יותנו גרעל ה
לכך,    תמבוסס נוסף  בארצם.  "אורחים"  היותנו  על 
הגדולה של השעבוד    ו שלמקומ ואחיו בדרמה  יוסף 

לכולם הובא    ;מובן  יוסף  של  ארונו   עימםהרי 
א  ,מדברל ממצרים   הכיבוש.  כל  תם  יונשאר  זמן 

בשכם מחדש  של  האחרו  האקט  ההי  )!(קבורתו  ן 
וכל גם להסיק נו.  ולמלע  שנפטר  נילפ  2נון -יהושע בן

שבני ישראל, דור באי הארץ,    ,מתוך נאומו של משה
י טב את סיפורי האבות ואת מרכזיותם בימהכירו הי

מזכיר   משה  הבנים  לדור  בנאומו  האומה.  שחרות 
ִמְצָרְיָמה  ּודָיְר   ׁשנ פ    ְבִעיםְּבׁשִ "ש יָך  ֹבת  )א  י:כב"   ,(דב' 

הקשר   הבינו את  וגם  ידעו  הסתם  ן  בישהאמיץ  ומן 
השעבודצע לבין  יוסף  נשתעבד  ;מות  לא  ו  הרי 

מ כתוצאה  אלא  של  העוי  חסיהבמצרים  חים  אהן 
ולירידתו למכירתו  שגרם  יוסף  הסתיים  ו   ,כלפי 

המלכות. לכס  שז  בעלייתו  להניח  בגייש  ידת  כרון 
חקוק האח ביוסף  ישראל  בםילבלוח    ים  ומובן    ,של 

הי המרה  לגלותם  הראשוני  שהגורם  לא להם  ה 
 . חיםהא נאתש, אלא מושל זרשל אכזריות 

 
השבטים  לנחלות  מתייחסת  שנייה  הנחה 

מ מיקואת  והיכרותם   שטען אדנ   תקדממם  כפי   .
חלוקת הארץ    3, בצורה משכנעת פרופ' יהודה אליצור

ום יקומ )בר' מ"ט( לפני מותו בעקי רכתחוזרת לימי ב
   .קיםגבולות מדוי ציון ללא  ,השבטים בצורה כללית

 
הנ תוצאהאלה  חות  שתי  מחלוקת    הישיר  הן 

שוו שמעון  הו בחלוקה זו    .יעקב  ברכתח( בוהארץ )בכ
מהות, ילשאר בני הא  סף מצד שנייוו  מצד אחד  4ולוי 

נחלה.   להסיק  נוספת  מסקנה  כנוחלי  שניתן 
  , ה היאממצריעד לירידתם  בני יעקב    ם עלסיפוריהמ
  –הגו  והתנ  ,ה אחתדיהיו תקופות שהאחים היוו יחש
כולם בעלי  בה  כמשפחה אחת ש  –פחות כלפי חוץ  ל

שווה   סיפורמעמד  בתחילת  אך  "אחים".    יוסף   ישל 
ני השפחות. אע"פ שבימי  ני לאה לבקרע בין בנוצר  

לשבור    דה אחתבאגו  גיעוההבצורת והעוני התלכדו ו
אומצריםבר מ כפי שהם  יָך  ָבד  ע    רׂשָ עָ   נ יםׁשְ "  :מרים, 
ַנְחנַאִחים  ַנְחנ רׂשָ עָ  נ יםׁשְ "ו ;()בר' מב:יג "ּוא    " ַאִחים ּוא 

פס'  ) שמות  ,(לב  שם  הבנים   ספר  במפקד    נפתח 
אחד,   ,ותהמי אלפי  נים  מאורגה בפסוק  בסוף,  ורק 

במעמד   כנראה  יחד,  מנויים  השפחות  בני  ארבעת 
 . מהשאר נחות

זה   שמתקבמכל  שהותםל,  יעקב    בימי  בני  של 
למצרים,  ריהיקודם  בארץ,   ה  נועדודה  מהות  יאבני 

אתלר הארץ"  שת  פי"לב  על  לאביהם  ,  ה'   .הבטחת 

 
 .כד:לב'  יה    2
דבריו    וראת3 הזה   ,בזק  אצלסיכום  היום    שאלות  : עד 

גם    וראו. 79-75עמ'  ,  2013אביב  -תל  ,יסוד בלימוד תנ"ך 
בראשית   בין  עתשלום:  המקרא,  (  )אנגלית  שורות 
 .22-ו  10פרקים    2015ירושלים  

הי   4 שכם  שאזור  פרה  הנראה  )או  של  -נחלתם  נחלה( 
,  3הערה  עתשלום   : ורא  מעשה דינה.  ולוי אחרי   שמעון 

 . 22פרק  

קרה   כך  אזור    –ואכן  את  נחלו  )ושמעון(  יהודה 
בנ ועד  "יהודה",  השומרון  לב  את  נחלו  ויוסף  ימין 

וזבולון יששכר  בגליל    לבשן,  בעוד התחתוןירשו   ,  
 5. העליון ועד ללבנוןירשו בגליל אשר ונפתלי ש

 
 ברית אחים   לישית:הברית הש 

בסיני, העם  שכרת  הבנים  הברית    ה עלי  חזר  ושדור 
  ; מואב, הייתה ברית בין העם לבין ה'-בערבות  כרתו

ובניהם מצרים  התחייבו  יוצאי  הארץ,  באי  דור   ,
הזו  הברית השלישית    במשמעת לדברי ה' ולעבודתו.

אם ברית בין העם  כי    –'  ת בין העם לבין הבריאינה  
לי עצמו.  הער  לבין  ברית  היא  הברית  דיוק,   6בות תר 

כ העםבין  חלק  ריות לאחיבים  מתחיהם    שבה   ,ל 
ובשבועה,   בארור  ידיים,  בשתי  ודוחים  הדדית 

עוינת כנגד  שבט    של   התנהגות  ,  אחר  שבטאחד 
 . אח נגד אחו משפחה נגד משפחה

 
מטא מומנט  היא  הזו  שהעם  הי-הברית  סטורי 

וגרמו  חש, לרגע שבגדו איש באחיזר, בדמיון מוחו ו 
ושעב גלות  לחזור לשאלותינו  לעצמם  נוכל  ובזה  וד. 

מכירת    נקשרה  ת העםבתודעשון  ו. כי עליהן  ולהשיב
הרשעהם    7,שכםליוסף   למקום    ם שוקא  ודו   , חזרו 

ש כן  על  לאחוותם.  אמונים  לשמור  שה  יהתחייבו 
המקוריים  המ ומ  –אחים  אפרים  נציגות   נשהללא 
  עומדים בכל הר,  –שבט לוי  של  ם נציגות מלאה  וע

על אף שלא נוכל לקבוע    ופניהם מופנים אלו לאלו.
ימי  ב  ות דעוימהנחלות  ה מיפוי  ל  באשרמסמרות  

ול האחים, ניתן לשער שהשבטים שהיו אמורים לנח
צפונה לשכם(   נמצאלשכם עמדו בהר עיבל )ש  ןמצפו

 צבו בהר גריזים.י שבטי הדרום נו
 
 
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא  בועיהדף הש
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
asha2/parhttp://www1.biu.ac.il 
  .biu.ac.ildafshv@mailהדף:ל של "כתובת דוא

ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  
 בדוא"ל.  

 ילןבר א סיטתאוניבר -הדף השבועי   
 קדושת העלון יש לשמור על  

 
 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון  
 שיף   כהן רחל ה : ן שוכת ל עור 
 

 
הי ש גםטען  )שם(  אליצור    5 גד  ששבט  אמור  ייתכן  ה 

ית של המקורה הנחלה  יתהי  וופשוט שז  ,פון לנחול בצ
שינו וגד  שראובן  עד  ע"י    דן,  הנחלות  מיפוי  את 

 בעבר הירדן המזרחי.  תביעתם לנחול  
 .בבלי סוטה לז ע"בעי'     6
שי מ7 אף  כעל  לבור  הושלך  משכם,  "מ  ק  30-וסף  צפונה 

הי השליחות    בדותן, אביו  מטעם  נשלח  ה יתשבה 
 .יואת עצמותקברו    םלשכם, וש 

http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

