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 נחלת הארץ ה על צדק חלוקתי ב 
יהודה אלטשולר 

כו ביותר ה  ,כז-פרקים  מרכזי  חלק  מהווים 
כללי,  נובפרשת )מפקד  שונים  בעניינים  עוסקים   ,

הלו הירושה  ומפקד  ודיני  בנות צלפחד  יים, פרשת 
 נהאך המכ ,נון כמחליפו של משה( ומינוי יהושע בן

הההמשותף   הוא  הכניסה ילכולם  לקראת  ערכות 
ישראל המידע    :לארץ  את  מספק  שנערך  המפקד 

על מנת לקיים את   גודלו של כל שבט  הדרוש על 
בהמשך  שתופיע    ֹו ַנֲחָלת  הּב  ר  ּתַ ָלַרב  "  : ההנחיה 

ַעט   ַלמ  ִעיטּתַ ו  ֻקָדיו יֻ   ׁשִאי  ֹוַנֲחָלת  מ  ִפי פ   "ֹוַנֲחָלת  ן ּתַ ל 
צלפחד    ;נד(:כובמ'  ) התוצאה    תרורעמעבנות  על 

הירושה,   מדיני  לא    פיהשלהמסתמנת    נה רשיתהן 
ויהושע בן נון,    ,שם בארץ  ןלא יהיה לאביהו  נחלה

בראש  לעמוד  שיצטרך  זה  יהיה  הנבחר,  המנהיג 
אך גם להיות    ,שנים של כיבוש הארץה העם בשבע  

על חלוקת הארץ בשבע שנות ה ות נחלהתאחראי 
  1.בה

ק  לחוצריך לשלם נכנס ברגע אחד לארץ,  עם  
המצויות   הקרקע  עתודות  כל  שבטיו  את  בין  בה 

בני   עבור  הארץשל  דור  הומשפחותיו.  אלה   ,באי 
מרגשים   רגעים  חיכו  שהיו  מאז    40להם  שנה 
רגעים   מצרים;  בחטא שיציאת  שחטאו  אבותיהם 

זכוהמרגלים   שכן  לא  מ  להם,  הכניסה נמנעה  הם 
עבורנו   צהלומדים  לארץ.  להתבוננות  ויש כאן  הר 

הח  לע לשבטים,  לוקה  שיטת  הנחלות  ועל של 
 ם שליוו אותה.הערכים והלבטי

מהש חלק  ללמוד יעל  ניתן  הערכיים  קולים 
זה לצד  זה  פסוקים המופיעים  בין    . מתוך סתירות 

 חה הקב"ה את משה:  הנ ,למשל ,כך

ץ    ָחל קּת    הּל  ָלא             .תֹומׁש    רּפַ ִמס  ּב    ַנֲחָלהּב  ָהָאר 
ִעיטּתַ ַעט  ַלמ  ו    ֹוַנֲחָלת  הּב  ר  ּתַ ָלַרב    ֹוַנֲחָלת  מ 

ֻקָדיו יֻ   ׁשִאי ִפי פ  ק    ָרלֹוגּב    ְךאַ   .ֹוַנֲחָלת  ןּתַ ל  י ָחל 
ת לִ   א  ץ  ָחל  ֲאֹבָתם  תּטֹומַ   תֹומׁש  ָהָאר   ַעל   .ּוִינ 
ָעט  ַרב  יןּב    ֹוַנֲחָלת  ָחל קּת    ָרלּגֹוהַ   יּפִ    ' )במ  ִלמ 
 .נו(-נג:כו
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כאן מרכזיות:  יש  סתירות  קשורה    שתי  הראשונה 
הנח חלוקת  של  היעד    ל ק חָ ּת    הּל  ָלא  "  :לותבקהל 

ץ סתיים מתייחסת למפקד שה  "הּל  א  "המילה    ."ָהָאר 
נמנו המשפחות שצפויות היו להיכנס  זה עתה, ובו  

התורהלארץ.   זאת  עם  שהחלוקה    ,אומרת  אך 
. האבות  "ֲאֹבָתם  תּטֹומַ   תֹומׁש  "  יפל  צריכה להיות ע

ממצרים יצאו  הם    ,אמנם  במהלך  אך  נפטרו 
 ר. ם שנות הנדודים במדביארבע

החלוק השנייה  הסתירה   לשיטת     . קהשורה 
מפתח כמותי אמורה להיות על פי  היא  מצד אחד  

ַעט    ֹוַנֲחָלת  הּב  ר  ּתַ ָלַרב  "  – ַלמ  ִעיטּתַ ו   ׁשִאי  ֹוַנֲחָלת  מ 
ֻקָדיו יֻ  ִפי פ    ָרל ֹוגּב  ", אך מצד שני כתוב ש"ֹוַנֲחָלת  ן ּתַ ל 
ת א  ק  ץ  י ָחל  אמור  לכאורה,  .  "ָהָאר  להיות  הגורל 

השיקול  כמו    ,רציונלי  מכל שיקול   עיוור ולהתעלם
 הכמותי.

הציעו   אלה  בסתירות  שחשו  התלמוד  חכמי 
פתרונות,   רבומספר  של  בדעתו  נתמקד  י אנו 

קיז   בתרא  בבא  במסכת  בסוגיה  המובאת  יאשיה 
ב הראש   אשרע"א.  יאשיה    ,ונהלסתירה    מציע רבי 

ולמעשה קובע: "משונה נחלה זו    ,את הפתרון הבא
ם  חיי  –לם  ונחלות שבע  בעולם, שכלמכל נחלות ש

 רשים מתים, וכאן מתים יורשים חיין". יו

קביעה   להבין  מנת  להתבונן  על  יש  זו 
 ות של חלוקת הארץ. במשמע

את   למשה  הקב"ה  מסר  מצרים  יציאת  לפני 
הגאולה  ארבע ;  "והצלתי";  "יוהוצאת"  : לשונות 

לשון חמישית"ולקחתי";  "וגאלתי" וצירף אליהן   , :  
מצרי"והבאתי" יציאת  להציל נועדה  לא  ם  .    רק 

מ בהר  עבדים  לעם  להופכם  רק  לא  וגם  צרתם, 
להביא אלא  ישראל  סיני,  בני  ישראל  את    , לארץ 

הבתריםו בין  ברית  לממש את  הקב"ה  ש  בכך  כרת 
 עם אברהם אבינו. 

ו משנכשלו בני ישראל בחטא המרגלים וסירב
משמעותה  את  למעשה  ביטלו  הם  לארץ,  להיכנס 

 היאלארץ  כנסו  ישלא יהגזירה    .של יציאת מצרים
ההתכחשות לתכליתה של היציאה    פועל יוצא של
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הבתר בין  לברית  ובהתאם  ומשכך,    ים ממצרים, 
 . נקבע שרק דור הבנים ינחל את הארץ

מא משמעותי  היה  זה  למגמה  ושינוי  ביחס  ד 
יציאת מצרים של  לא   ,הראשונית  הנעשה  אך את 

הנדודים  שנות  ארבעים  במשך  להשיב.  היה  ניתן 
דו ובר ההורים לעהלך  דור חדש,  ולמו,  מקומו קם 

הבנים התפקיד  שה  ,דור  את  למעשה  גשים 
ההורים,  ורסטיהה דור  מצרים,  יוצאי  דור  של  י 

ו לנעליהם  נכנס  מלאמש  ימוכביכול  את    באופן 
בחמש לשונות  המיוצגים   החזון בן חמשת השלבים

הארץ  קובעת  התורה    ך,כפיל.  הגאולה שחלוקת 
לשנ שמתייחס  באופן  הדורותתיעשה  רק  ולא    ,י 

 . ארץ שנכנס בפועל לור לד

רבי   של  דבריו  מובאים  שם  הסוגיה  בהמשך 
 של:  מנסה להסביר את העניין בעזרת מה

הדבר  למה  משל,  לך  אמשול  רבי:  אמר 
בע שהיו  כהנים  לשני אחין  יר אחת, דומה? 

ד יש לו שני בנים,  לאחד יש לו בן אחד, ואח
אחד   בן  לו  שיש  זה  לגורן,    נוטל  –והלכו 

וזהחלק   בנים    אחד,  שני  לו  נוטל    –שיש 
וחוזרין   אביהן  אצל  ומחזירין  חלקים,  שני 

   .וחולקין בשוה

החלוק שיטת  עיו אמנם  יוצרת  הזו  מסויה   ,םות 
אע"פ  עשה  למשכן   שווה  חלק  שניהם  יקבלו 

ו הכרח שמספר הנפשות בכל בית אב שונה, אך זה
מהרצון   יוצאי  בנחלה    "לשתף"הנובע  דור  את 

  .אי הארץדור במצרים עם 

הסתירה השנייה נובעת גם היא מפער מובנה 
והאיד הרצון  בין  ה  אמורהחלוקה  שאל  ישקיים 

ש  מעשייםולהיות  שיקולים  מספר  לבין    , ויונית, 
בין   הכמותי  הפער  שכגון:  הנפשות  ל בכמספר 

ות לכל שבט; שמחייב גם פער במספר הנחל  ,שבט
הכלכלי   אזורי  שהפער  זורי  לאמרכז  הבין 

שפריפרה של  יה;  אדדאוויה  מול  חקלאית  מת  מה 
שונים   צרכים  השבטים  טרשים;  זבולון    –של  בני 

במסחר לחוף   שהתמחו  הסמוכה  נחלה  יעדיפו 
המס שחר,  ולנתיבי  וגדבעוד  ראובן  יעדיפו    בני 

יעדיפו   החקלאיים  השבטים  ובני  מרעה,  אדמות 
 מים. אדמות פוריות באזורי גידול מתאי

בין שילוב  היה  שנמצא  ה  ההכר  הפתרון 
א  בצרכים גורל  לבין  את ול-המגוונים  שמבטא  הי 

ש של    יןאהעובדה  סתמית  חלוקה  על  מדובר 
הק   ,אדמות ארץ  של  חלוקה  על  ארץ ואלא  דש, 
 האבות.

הציורי  רא  הגמ באופן  הדברים  את  מנסחת 
 : קכב ע"א( )בבא בתרא הבא

חמש  אמר   שוה  ביהודה  סאה  יהודה:  רבי 
בגורל,  אלא  נתחלקה  ולא  בגליל.    סאין 

בגור  שנאמר: אלא   ;לאך  נתחלקה  ולא 
באורים ותומים, שנאמר: על פי הגורל, הא  

ם ותומים ויהושע  כיצד? אלעזר מלובש אורי
וקלפ לפניו,  עומדים  ישראל  של  וכל  י 

לפניו,  מונחין  תחומין  של  וקלפי  שבטים 
הקדש ואומר: זבולן עולה    והיה מכוין ברוח

של    – בקלפי  טרף  עמו,  עולה  עכו  תחום 
ב  שבטים זבולועלה  של    ,ןידו  בקלפי  טרף 

וחוזר ומכוין    .תחומין ועלה בידו תחום עכו
ותחום   עולה  נפתלי  ואומר:  הקדש  ברוח 

שב של  בקלפי  טרף  עמו,  עולה  טים  גינוסר 
תחומין   של  בקלפי  טרף  נפתלי,  בידו  ועלה 

  .גינוסר, וכן כל שבט ושבטועלה בידו תחום 

ה את  התיאור הציורי הזה משקף בצורה טובה ויפ 
המיהש לתת  חוילוב  מנת  על  לייצר  היה  שצריך  ד 

האנושיים   לצרכים  שמאפיינים  מענה  המגוונים 
של   ולפתח התנהלות  בארצו  להתיישב  שחפץ  עם 

 ,חברה ותרבות. יחד עם זאת  ,כלכלה  ,לאותבה חק
ככל    יןא ישיבתו    ,העמיםמדובר כאן בעם  שצורת 

הנ"ל,   הצרכים  מימוש  את  רק  משקפת  בארצו 
ראל שנכנס לארץ שהיא שיכאן בעם  ר  שהרי מדוב

וחזונו    ,(ח:ו   ')ע"פ שמ  "מורשה"דש, ארץ  וארץ הק
הה הברית  את  לממש  עם י הוא  שנכרתה  סטורית 

ת חזונו בדבר הקמת ולקיים בתוכה א  ,אבי האומה
 הנים וגוי קדוש.  וממלכה כ

הי  ותה  יהחלוקה  פי  רציונלית  על  נעשתה 
הש קימיטב  אלו  אך  והצרכים,  איקולים  ת בלו 
 הגורל! לוהית בעזרת-הא ה הגושפנק

לומר בין    ,ניתן  הזה  השילוב  של  שהאתגר 
והא עם  -האנושי  של  המרכזי  המאפיין  הוא  לוהי 

בפ וייצוגו  ישראל,  ארץ  ושל  הוא  ישראל  רשתנו 
 דוגמה נאה לכך.

הנחי אין  אבימינו  שיכו-ה  לאשש  לוהית  לה 
אנושיות   בסיס  ההחלטות  על  להתבצע  חייבות 

מפר אך  אנושרציונלי,  זו  רשאים    ה  שאנו  למדים 
שיקולי  יואף חייבים לשלב ש ערכיים בתוך  קולים 

כלכליות  בסוגיות  אותנו  שמנחים  הדעת 
  וחברתיות.
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