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  . )א:כו(" לֶֹהיָ� נֵֹת� ְלָ� ַנֲחָלה ִויִרְ
ָ�� ְוָיַ
ְבָ� ָ���ֱא' ָה�ֶר� ֲאֶ
ר ה ָתב�א ֶאל�ְוָהָיה ִ�י"
רבי,  לנוסחה הרגילה המופיעה במקומות  מאודהנראי, דומי,, י הפתיחה לעילדברב חידוש אי� ,לכאורה
 דבריאבל מ.  לאר� ע, ישראלל רק אחרי כניסתוחי � להציג מצוות שתוקפכתוב הובאמצעותה רוצה 1,בתורה

  : לתשומת לבנוות כמה נקודות הראויותהמפרשי, מתברר
ִויִרְ
ָ�� ְוָיַ
ְבָ� " –  דקראאסיפלומדי, מלה ש עו)ש," שפתי חכמי,"והערה של (י על אתר ''מדברי רש )1

 שלומדי, משו, , לגמריתמיותרא� הסיפא הזאת . הוחילקואת האר�  עד שכבשו כורי,יבשלא נתחייבו , "ָ��
ִויִרְ
ָ�� ְוָיַ
ְבָ� "סיפא הבאה ללמדנו  מה , א, כ�.)די:זי' דב(מפרשת המל� " ביאה"�"ביאה"זאת מגזרה שווה 

�ָ�"?   
 נשאלת 2".שבשכרה תיכנס לאר�) ביכורי,(עשה מצווה האמורה בעני� : "בספרי על הפסוק הזה כתוב )2

 3?שדווקא בזכותה נכנסו בני ישראל לאר�עד חשובה כה הא, מצוות ביכורי, : השאלה
 אלא ,ת המצווהחל8הזמ� של את � ציילא בא ל" ִויִרְ
ָ�� ְוָיַ
ְבָ� ָ��"תשובה לשאלות הללו ננסה לפרש שב

האר� אלא ג, את  לא רק לרשת ה רוצוא א, ה,העקרונות היסודיי, שהע, חייב לעמוד אית� עליה,את לגלות 
. הכרחיי, הבאי, רק במילוי כמה תנאי, לדורות וארצאת  הע, יהיה ראוי להוריש כלומר .)וישבת (בהלהחזיק 

 אלא שלפי 4,יבול מנחה לאלוקי,הת� ראשית  מלש המחווה עצ, אינו המיוחד בה : במצוות ביכורי,תחפנ
ל כינו " מה שחז5 בקול ר,ומרביכוריו למקדש חייב לאת  בישראל המביא שדהבתורה כל בעל הכתובה וה והמצ

 הפסוקי, הרלוונטיי, מגלה שלפנינו בחינת ).ה:כו ("ֲאַרִ>י אֵֹבד �ִבי"פסוק קטע הפותח ב ה– "מקרא ביכורי,"
בכל הדורות אומר כל  כל יחיד ויחיד חייב להפני, ש.תי של ע, ישראל לארצוי האמטקסט המבטא את היחס

כלומר כל יהודי הגר באר� ). ג:כו" (ַלֲאבֵֹתינ8 ָלֶתת ָלנ8' ָה�ֶר� ֲאֶ
ר ִנְ
ַ�ע ה  ֶאלָבאִתיָבאִתיָבאִתיָבאִתי ִ�י: " אות� מילי,אחד את
ר שבאתי אל האר� לפיכ� אני הֵג: "ספורנודברי כו. ר שרק עכשיו הגיע לאר�ישראל חייב לראות את עצמו כמו ֵג

 יו שהוא כיחיד מקבל עלמדגישות את התחושה )ש, ("לֶֹהיָ��ֱא' ִהַ<ְדִ�י ַה=�, ַלה" והמילי, ,"כתושב בכח מתנתו
אומר שבכל התפילות  מרטי� בובר. עתידבשת האר� היא חלק מברית מקיפה המחייבת את כל הדורות רושי

 באמצעות חמישה 6.מהלל המתפלל את אלוקיו על שנת� לו אר�) שלנו(רק בזו , כורי,בעול, המלוות הבאת הבי
 כדי, מתקופת האבות עד יציאת מצרי,) narrative(פסוקי, קצרי, החוואי העברי חוזר על הסיפור הלאומי 

                                                 
 .א:כו; יג:כא; א:ז; כט, יא, י:ו' דב; זי, ב:טו' במ; ב:הכ; י:כג; כג:יט; לד:יד' ויק; יא, ה:יג; כה:ב י'שמ: כגו�   1
כי " שג, ש, כתוב ,ב:טו' במ(או נסכי, ) כג:יט' ויק( ולא במצוות ערלה כא� לדרוש כ�  בחרספריה בעל, מוסיA ש"המלבי   2

' ע?  אA על פי שש, לא כתוב והיה,למה מפרש הספרי כ� בפרשת המל�א� קשה  ". כי תבואוהיה"מפני שכתוב ") תבוא
 ., ש,"מלבי

 .טי:של ביכורי, כבר ניתנה בשמות כגעיקר המצווה    3
 .ד, ג:ראו בראשית ד. חברות הקדמוניותמתברר שהנוהג הזה כבר נמצא ב   4
 .ה: כוי על"רש  5
6
  Martin Buber, Israel and Palestine (N.Y. 1952) p. 3:ורא   
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נו  לתלתכדי  שהמטרה של כל ההיסטוריה הנפלאה הזאת עד עכשיו הייתה להביא אותנו אל המקו, הזה ומרל

  . האר� הזאתאת 
 : פסוקי, שה, כעי� הקדמה למצוות הבאותהבאי, ארבע" וידוי מעשר"ו" מקרא ביכורי,"מיד אחרי מצוות 

 ששמירת ש,וכ. )ח�א:זכ" (ָה�ֶר� ַהַ=ְרBֵ� ֶאל ַ�=�, ֲאֶ
ר ַ�ַעְבר8 ֶאת "מהכתיבת התורה על אבני, שנצטוו לקיי
 כ� המסר של כתיבת התורה על אבני, והברית בהר גריזי, ,סה לאר�כניהלעצ, ערובה מצוות ביכורי, היא 

         :)טי�זי:וכ( בשלו, בה ותהישארו באר� הלהחזקערובה ובהר עיבל ה, 
Dָיו 8ִמְצ�ָתיו 8ִמְ
Cָָטיו ְוִלְ
מַֹע ְ��ֶהֱאַמְרָ� ַה=�, ִלְהי�ת ְלָ� ֵלא' ֶאת ה Eמֹר ח
ֶהֱאִמיְרָ� ' ַוה. קֹל�לִֹהי, ְוָלֶלֶכת ִ�ְדָרָכיו ְוִלְ

8ְלִתְ�ָ� ֶעְלי�� ַעל ָ�ל ַה<�ִי, ֲאֶ
ר ָעGָה ִלְתִהFָה 8ְלֵ
, . ַה=�, ִלְהי�ת ל� ְלַע, ְסגFָEה ַ�ֲאֶ
ר Bִֶ�ר ָלְ� ְוִלְ
מֹר ָ�ל ִמְצ�ָתיו
  . רלֶֹהיָ� ַ�ֲאֶ
ר Bִֵ�-ֱא' 8ְלִתְפ�ֶרת ְוִלְהיְֹתָ� ַע, ָקדֹ
 ַלה

מטרתו אמורה . ותפקוד כע, רגילהמצוות התלויות באר� שַע, ישראל אינו יכול להסתפק רק בשמירת  הכוונה
ִלי ַמְמֶלֶכת  ְוHֶ�, ִ�ְהי8": בתחילת הדר�אלוקי, דיבר  שעליו, "ע, סגולה"ו" ע, קדוש"להיות העפלה לדרגת 


כביכול במעמד של  כל ע, ישראל ה, :ל אוריינטציה כלפי חו�מרמז עביטוי זה  ).ו:יט' שמ(" �ֲֹהִני, ְוג�י ָקד�
כדי להודיע ולפרס, ו.  לה, השראה ולקרב אות, לאלוקי,שמש ה, מסוגלי, ל;אומות העול,עומת הני, לוכ

ולהקי, אות,  7נצטוו ישראל לכתוב על אבני, גדולות את דברי התורה, ת,משימאת  המיוחד וי,אופיאת בעול, 
לכ�  8."שכניסת, לאר� יעשה רוש, נפלא שיכירו וידעו התכלית המכוונת לכניסת, שמה"על הר עיבל כדי 

 את להבי�תוכלנה כלומר כל האומות , "בשבעי, לשו� ":י מסביר'' ורש,"באר היטב"הכתיבה צריכה להיות 
  9.הכתוב

את ממשיכה  – )וכ�א:כז( הר עיבל על והקללות  על הר גריזי,טקס הברכות עריכת –שלאחר מכ� המצווה 
 המפרשי, הסבר דברי לא מצאתי ב11. להחזיק באר�רצונוע, ישראל א, מה נדרש מהראות ל 10:אותו הרעיו�

 להמעובזמנו טקס המקו, ב עיו� .נדרשו כל הפרטי, הללו ויש לשאול לש, מה, לכל פרטי הטקס המורכב הזה
         :הסבר אפשרי

 עמד ש,,  במרכז הגיאוגרפי של האר�,)� מורהאלו(שכ, בסביבות העיר שוכני, שני ההרי, הללו : המקו,
   .)ז:יב' בר(שהוא הגיע לאר� המובטחת  והודיעואברה, כשאלוקי, נראה אליו 

 אחד – ששני, עשר אנשי,על ידי כ�  אחדות הע, חזק את יהושע רצה ל12.)בי:כז(" ַהַ=ְרBֵ��ְ�ָעְבְרֶכ, ֶאת ":הזמ�
 13. הזההשתתפות כל השבטי, במבצע הלאומיל לתת ביטוי כדי , הירד�בעבר, את נצטוו לקחת אב� ,מכל שבט

 את המחיר הכבד של התפלגות בבירור שבא להראות , הטקס הדרמטי על הר גריזי, והר עיבלהיההאירועי, שיא 
יכול , נדות חבויות וערכי, זרי,'ני אגי, כל מ, ִעלומר א, יהיו אנשי, או קבוצות בַעכ .שבטית וחוסר אחדות

חציו יהיה  ומהר עיבל ודרומה , עד שמהר גריזי, וצפונה יהיה חצי ע,,א לפירוד ולחלוקת הע,להביהדבר 
להיות  וכדי להימנע מכ� עליה, לשמור את המצוות ולשאוA 14,לשתי ממלכותבפועל  חולקישראל יע,  .האחר

  .ע, קדוש בחייו הפנימיי, וג, ע, סגולה היכול להקרי�  את אור התורה והמוסר כלפי חו�
  

  ר שמעו� אליעזר הלוי ספירו''ד
        מרכז ללימודי יסוד ביהדות

        
                                                 

 ."משנה תורת משה"ב מדוברב ל:לפי יהושע ח   7
בשעה שדר� כובשי אר� לא לה, ביד חזקה יקימו אבני, גדולות בדרכי, ובכניסה  ":הוא מוסיAו. אתראברבנאל בפירושו על    8

הישועה '  בני ישראל נצטוו להקי, אבני, שבה, כתוב לד, כמו שהיו עושי, הרומיי,לערי, לאות ולזכרו� לניצחו� ולכח שלה,
 ". וכתבת, על מזוזות בית� ובשער�"וג, ה, מקיימי, בזה המצווה של ." האר� ומלואה' ולד

.  שאז כבר היו אמורי, להיות באר��וכיו, )ג:כז ("לֶֹהיָ� נֵֹת� ְלָ�� ֱא' ָה�ֶר� ֲאֶ
ר ה�ְלַמַע� ֲאֶ
ר ָ�בֹא ֶאל": קשה מה שכתוב ש,   9
  .'למע� אשר תהיה ביאת� ביאה קיימת ותישאר ש,'לכ� צריכי, לפרש 

התרחשו סמו�  ,כתיבת התורה על אבני, והברכה והקללה על ההרי,,  המזבחית בני–ל האירועי,  נראה שכלה� ל: ג, ביהושע ח10
  .)ח"כ (באה בסמו�בדברי, הקטע הזה לא שיי� לתוכחה ש. זה לזה

  אתישאוילבד,  העברייני,ש והכוונה של הברית הזאת לציי� ,הללו רגילי, להיות בסתר" ארורי,"ה שני, עשר ,לפי המפרשי,  11
 . )טו:כז' , וספורנו על דב''עיינו רשב (עוונ, ושאר הע, לא יהיו ערבי, לה,

 ויש ג, חילוקי ,)ירושלמי סוטה ז(י, ובהר עיבל יזהברית בהר גראת מתי קיי, יהושע בשאלה היו דעות שונות  כבר בי� התנאי,  12
 . הדברי, שלנו נאמרו לפי סדר הענייני, בפרשתנו.)בסוטה ל(בני, נעשתה באותו זמ� דעות א, המצווה של כתיבת התורה על א

 .ט�ב:יהושע ד  13
שמעו� לוי יהודה יששכר ( זו שדווקא חלוקה ,נית� להשיב, טי, הללו נבחרו לעמוד על הר מסוישאלה למה דווקא השבה על  14

 בני ישראל בכל תחצימ של תחלוקה כמעט מדויקותנת לנו נ) וראוב� גד אשר זבולו� ד� ונפתלי בצד אחר, יוסA בנימי� בצד אחד
  .ו"לפי המפקד שמתואר בבמדבר כ )!(הר
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