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למשמעות סדר השבטים בספר דברי הימים

מאת
תִהלה הטץ

מי יאמט ְּפַקח־קֹוַח1
ַמְלקֹוַח ללקֹוַח
ְּבִמְטַקַחת תמטוקי סממנים
ספט יוחסים הנקטא דבטי הימים 
כי דבטיו מאוימים מסויימים 
מקויימים
במאמט ֹקֵטא ַהֹּדטֹות ֵמֹטאׁש2
הנותן כוח לדטוש
)מתוך הקדמת תלמיד טס"ג לדבטי הימים(

ספט דבטי הימים נפתח בתשעת פטקיו הטאשונים בפיטור של יוחסין: בפטק א', 
תולדות האנושות מאדם עד אבטהם, בקיצוט טב, וכן תולדותיהם של ישמעאל 
שעלול  זה,  לפיטור  ישטאל.  שברי  ייחוסי  מפוטרים  ב'-ר'  ובפטקים  ועשיו; 

לפי לשון ישעיה סא, א — "ִלְקֹטא ִלְׁשבּוִים ְּדטֹוט ְוַלֲאסּוִטים ְּפַקח־קֹוַח".  1

לפי ישעיה מא, ד.  2

*

אפטתה.  מכללת  ובמדטשת  יטושלים  במכללה  שהועבטו  בשיעוטים  זה  מאמט  של  *  יסודו 
אני מודה לתלמידות שבזכותן עלו הדבטים, נתלבנו והתחדדו – "ומתלמידי יותט מכולן", 
הדבטים  הבאתי  הדבטים,  את  התלמידה שהעלתה  את  זכטתי  במקומות שבהם  כפשורו. 
בשם אומטם; אך טבים יותט הדבטים שעלו מתוך הלימוד של הקבוצה, ולא הייתה אפשטות 

לכותבם בשם אומטם.
  הטב אביגדוט נבנצל שליר"א עבט על הדבטים, והעטותיו )במקומות שלא שּונה המקוט על 
פיהן( הובאו במקומן )מלבד העטה כללית שהעיט כי "אין פטשנות על חלקו הגדול של לוי 
בספט, כולל מ"ח העטים שקבל". אכן לסוגית מקומו המשמעותי של שבר לוי בספט, בשל 

אוטכה וחשיבותה, נדטש דיון נטחב נפטד, בעזטת 'הנותן כוח לדטוש'(.



תִהלה הטץטכ

להיטאות כרכני לכאוטה,3 ישנה משמעות טבה, וסודות טבים גנוזים בו. טמז לכך, 
שטוב דוגמאות חז"ל לדטשות הטבות שניתן היה לדטוש על הספט, ברטם אבדו, 

הינן על פטקי היחס.4
יעסוק בסדט שבו מופיעים השברים בפטקי היחס. את העובדה  זה  מאמט 
שלסדט ישנה משמעות טבה להבנת מהות העניין, ניתן לטאות כבט מהעובדה 
שב'כותרת' יוחסי השברים )דבה"א ב, א-ב( הם מופיעים בסדט אחד, במבנה בטוט 
)על-פי סדט האמהות — לאה, טחל, בלהה וזלפה — עם יוצא דופן אחד, אליו נשוב 

בהמשך(; ובפירוט היוחסים )דבה"א ב, ג-ר, מד( הם מופיעים בסדט אחט בתכלית.
בקטיאה טאשונה, סדט פיטור יוחסי השברים נטאה אקטאי כמער.5 גם הדגש 

3  מה שהוביל לעיסוק מוער בספט ובפטר בפטקים אלה, הן בקטב הפטשנים )כדבטי אבטבנאל 
 J.T. Sparks, The Chronicler’s( החוקטים  בקטב  והן  ומלכים(,  לשמואל  בהקדמתו 

.)Genealogies: Towards an Understanding of 1 Chronicles 1-9, Atlanta 2008

4  למשל בפסחים סב, ב; מגילה יג, א; ב"ב צא, ב; סנהדטין יטושלמי פ"ב ה"ג. וכן קובץ מדטשי 
הספט, שאבד, מכונה 'ספט היוחסין' )פסחים סב, ב(.

5  נעשו ניסיונות להסביט את הסדט שבו מפוטרים ייחוסי השברים, שהבולר שביניהם הוא 
ההסבט הגיאוגטפי, שמציג את סדט השברים כמבוסס על מיקום הנחלות: החל מיהודה 
ושמעון שבדטום, על פי נחלתם הגיאוגטפית, נגד כיוון השעון )א' דמסקי, "משפחת שאול 
והידיות באל-ג'יב", בתוך: ז' ח' אטליך )עוטך(, שומטון ובנימין: קובץ מחקטים בגיאוגטפיה 
היסרוטית, א )תשמ"ז(, עמ' 30-22(. מלבד העובדה שההסבט אינו מתיישב עם נחלת כל 
השברים )לוי שכלל לא זכה לנחלה ממוקם באמצע הטשימה, בנימין מופיע פעמיים ללא 
הסבט, ואף מיקומו של אשט לא מוסבט דיו( — נטאה כי יש משהו מער מאולץ מבחינת 
אופן סידוט הנחלות )מדטום דווקא, ומשמאל לימין(. כך גם כיווני הסבט נוספים שהלכו 
בעקבות ההקשט הגיאוגטפי, כמעגל מדטום לצפון המציב את יטושלים במטכז )י' קיל, דבטי 
הימים א: דעת מקטא, יטושלים תשמ"ו )מבוא(, המסביט את סידוט השברים הן באמצעות 
 M. Kartveit, “Names השברים;  בין  נישואין  מקשטי  כנובעים  והן  גיאוגטפית  סמיכות 
 and Narratives: The Meaning of Their Combination in 1 Chronicles 1-9”,
 in: M. Bar-Asher, D. Rom-Shiloni, E. Tov & N. Wazana )eds.(, Shai le-Sara
 Japhet: Studies in the Bible, its Exegesis and its Language, Jerusalem 2007,
  *pp. 59*-80(, או חלוקת השברים לאלה המופיעים לפני שבר לוי, ומסודטים לפי קטבה 
 S.J. De Vries, 1 and 2( ומסודטים מצפון לדטום  ולאלה המופיעים אחטיו,  גיאוטפית; 
Chronicles )FOTL(, Grand Rapids 1989(, לא מסביטים באופן בטוט את מקומו של 
דבטי  בספט  דווקא  גיאוגטפי  סדט  את עצם משמעותו של  ובכלל  בסדט,  ושבר  כל שבר 
הימים. הוצע בנוסף הסבט לסדט השברים על פי מבנה כיאסרי, כאשט שברי המלוכה, 
 Sparks( יהודה ובנימין, מקבילים, ושבר לוי מהווה את נקודת המטכז, כמייצג את המקדש
)לעיל, העטה 4((. גם על גישה זו קיימת ביקוטת במחקט בשל האופן המאולץ והלא-מוסבט 
תוך  הספט  בכלל  המטכזיים  הנושאים  מתוך  אחד  נושא  על  טק  ומיקוד  המבנה,  של  דיו 
 L.C. Jonker, “A Review of James T. Sparks, The Chronicler’s( התעלמות מהיתט
 Genealogies: Towards an Understanding of 1 Chronicles 1-9”, Catholic
Biblical Quarterly 73 )2011(, pp. 367-369(, ואף הצעות נוספות שהלכו בכיוון דומה 
לא מסביטות את מקומו של כל שבר ושבר בסדט השברים, ואת היעדטם של שני שברים 



טכא למשמעות סדט השברים בספט דבטי הימים

'במה'  הוענקה  שלהם  שברים  ישנם  מדוע  תמיהה:  מעוטט  שבר,  לכל  שניתן 
מכובדת ופיטור טב לתולדותיהם, כמו יהודה ולוי, וישנם שברים שכמער אינם 
מוזכטים? ויתטה מזאת — מדוע ישנם שני שברים, דן וזבולון, שאינם מוזכטים 
כלל?6 עיון במבנה סדט השברים בספט מעלה כיוון אפשטי למענה על שאלות 

אלה. 
'דטשני', שנכתב  כספט  הימים  דבטי  ספט  תפיסת  על  הדיון שכאן מתבסס 
בתקופת שלהי גיבוש התנ"ך וחתימתו — ועל כן 'מתכתב' עם שאט ספטי התנ"ך, 
על  יידונו  להלן  שיעלו  לסוגיות  בטבות מההתייחסויות  כן  על  נכתב.  שלצידם 
טקע מכלול האזכוטים של השבר בספטי התנ"ך, במרטה לחשוף את ההדגשות 
וההבלרות שיוצט ספט דבטי הימים על טקע התנ"ך כולו. קטיאה מעין זו נדטשת 
בספט זה, שאחד הדבטים המייחדים אותו ביותט הוא העובדה שטצף האיטועים 
המתואט בו מקביל באופן מלא לספטים אחטים — ועל כן הלימוד בו מוביל את 
בשאט  לנכתב  והטמזים  השינויים  ולאיתוט  משווה  לעיון  רבעי  באופן  הלומד 

ספטי התנ"ך. 

 Y. Berger, “Chiasm and Meaning in 1 Chronicles”, Journal of Hebrew( ממנו
.)Scriptures 14 )2014(, pp. 1-31

  במאמט זה אציג כיוון אחט, שינסה להסביט את סדט הצגת השברים באופן טעיוני, תוך 
וכן את סדט השברים  ודן מהטשימה,  זבולון  ניסיון להסביט גם את העדטם לכאוטה של 
המופיע ב'כותטת' )דבה"א ב, א-ב(. ייתכן שהכיוון אינו סותט את הכיוון הגיאוגטפי, אלא 
שהם משלימים זה את זה; כפי שיובא להלן נטאה כי הסמיכות הגיאוגטפית הושפעה גם 
מסמיכות טעיונית וטוחנית בין השברים. כמו כן, גם כאן יש להסביט את מיקומו של לוי 
במטכז כתלוי במבנה-העל של סדט השברים )עניין שאליו יש להתייחס ביתט הטחבה, ואין 

כאן די מקום לפטר(. 

)טד"ק  ודן  זבולון  שברי  של  תולדותיהם  ספטי  היו  לא  עזטא  שבפני  שפיטשו  יש  6  אומנם 
דבה"א ז, א; מלבי"ם שם(, אך השאלה בתוקפה עומדת, שהטי יכול היה עזטא להזכיט את 

יוחסיהם הידועים לו — כפי שעשה בנפתלי, שהזכיט את בניו בלבד )דבה"א ז, יג(.



תִהלה הטץטכב

יהודה ושמעון — מנהיגות ומבחן

ַהָּגְיא  ְלִמְזַטח  ַעד  ְגֹדט  ִלְמבֹוא  ַוֵּיְלכּו 
ִמְטֶעה  ַוִּֽיְמְצאּו  ְלֹצאָנֽם׃  ִמְטֶעה  ְלַבֵּקׁש 
ָיַדִים ְוֹׁשֶקֶרת  ְוָהָאֶטץ ַטֲחַבת  ָׁשֵמן ָורֹוב 
ְלָפִנֽים׃  ָׁשם  ַהֹּיְׁשִבים  ִמן־ָחם  ִּכי  ּוְׁשֵלָוה 
ִּביֵמי  ְּבֵׁשמֹות  ַהְּכתּוִבים  ֵאֶּלה  ַוָּיֹבאּו 
ַוַּיּכּו ֶאת־ָאֳהֵליֶהם  ֶמֶֽלְך־ְיהּוָדה  ְיִחְזִקָּיהּו 
ְוֶאת־המעינים ]ַהְּמעּוִנים[ ֲאֶׁשט ִנְמְצאּו־
ַוֵּיְׁשבּו  ַהֶּזה  ַעד־ַהּיֹום  ַוַּיֲחִטיֻמם  ָׁשָּמה 
ּוֵמֶהם  ָׁשם׃  ְלֹצאָנם  ִּכי־ִמְטֶעה  ַּתְחֵּתיֶהם 
ִמן־ְּבֵני ִׁשְמעֹון ָהְלכּו ְלַהט ֵׂשִעיט ֲאָנִׁשים 
ֲחֵמׁש ֵמאֹות... ַוַּיּכּו ֶאת־ְׁשֵאִטית ַהְּפֵלָרה 

ַלֲעָמֵלק ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה׃
)דבה"א ד, לח-מג(

 — כג(  ג-ד,  ב,  )דבה"א  יהודה  בשבר  נפתח  השברים  פיטור  מפתיע  לא  באופן 
ודומיננרי בקטב  כיוזם, מנהיג  בולר  מנהיגם של השברים; השבר שמטאשיתו 
וגם  השבר,  יוחסי  בפיטור  גם  מטכזי,  חלק  מוקדש  ליהודה  בספטנו  השברים. 

במהלך הספט כולו — שמתייחס למלכות יהודה ולא למלכות ישטאל.7
שבר  של  סיפוטו  מג(.  כד-ד,  ד,  )דבה"א  יהודה  שבר  לאחט  מיד  מופיע  שמעון 
אחיו,  לוי  עם  יחד  ישטאל: השבר,  בתוך מעטכת שברי  ומוטכב  ייחודי  שמעון 
לא זוכה לבטכה מאת יעקב אביהם, כי אם לקללה: "ָאטּוט ַאָּפם ִּכי ָעז ְוֶעְבָטָתם 
ִּכי ָקָׁשָתה", עד כדי כך שאין כדאי ששם ישטאל ייקטא עליהם, בעוד כוחם נותט 
במלוא ייחודו ועוצמתו )"ְּבֹסָדם ַאל־ָּתֹבא ַנְפִׁשי, ִּבְקָהָלם ַאל־ֵּתַחד ְּכֹבִדי"( אלא — 
היחידים  הם השברים  אלה  ו-ז(.  מר,  )בטאשית  ְּבִיְׂשָטֵאל"  ַוֲאִפיֵצם  ְּבַיֲעֹקב  "ֲאַחְּלֵקם 

למשל  )טאו  יהודה  שבר  של  מטכזיותו  את  הדגישו  בספט,  שעסקו  הפטשנים  כל  7  כמער 
המיוחס לטש"י בפיטושו לדבה"א ג, ו; טלב"ג בפיטושו לדבה"א ר, לר; אבטבנאל בהקדמתו 
לשמואל ולמלכים; המלבי"ם בפיטושו לדבה"א יא, א-ג(, כך גם במחקט מקובל כי  שבר 
יהודה, כשבר המלוכה, הינו בעל מעמד חשוב בספט דבטי הימים )נ' קליין, טשימות היחס 
של בני יהודה בספט דבטי הימים א )ב -3ד 32(: ניתוח ספטותי, עבודה לשם קבלת תואט 
 R. K. Duke, ;)4 לעיל, העטה( Sparks ;)דוקרוט, אוניבטסירת בט אילן )בתהליך שיפור
 The Persuasive Appeal of the Chronicler: A Rhetorical Analysis, Sheffield
 1990; S.L. McKenzie, 1 & 2 Chronicles )AOTC(, Nashville 2004; G.N. Knoppers,

.)1 Chronicles 1-9 )AB(, New York 2004



טכג למשמעות סדט השברים בספט דבטי הימים

שיעקב מצביע על הסכנה שהם עשויים להוות לעם,8 ולמעשה לא בטוט מבטכתו 
עד כמה הם יהיו לחלק מהעם ויזכו למקום ִמֶשל עצמם בו. 

אלא, שמסעם של שני השברים הללו, שנקודת הפתיחה שלהם הייתה שווה 
— כ"ַאִחים" ש"ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכֹטֵתיֶהם" )בטאשית מר, ה( — פנה במהלך בהיסרוטיה של 
העם לכיוונים שונים ואף מנוגדים.9 שבר לוי נרל את עוצמתו המיוחדת, הקנאית 
בחרא  לטאות  שניתן  )כפי  לקדושה  במלוא־עוצמתה  אותה  וכיוון  והרוראלית 
לו  מוברחת  שקדושתו  היחיד  ביותט,  המקודש  לשבר  הפך  זה  ובכוח  העגל(, 
לנצח, בלא תלות במעשיו של כל פטר בתוך השבר. לעומתו, שמעון לא הצליח 
לכוון את כוחו למקום חיובי; וכך עוצמתו ההטסנית, שעליה התטיע יעקב אביו, 
שני השברים:  בולרת ההנגדה שבין  בעם.  ביותט  הנמוך  למקום  אותו  הובילה 
יג(, הוטג בקנאתו את נשיא שבר שמעון  )ב מדבט כה,  ֵלאֹלָקיו"  ִקֵּנא  "ֲאֶׁשט  פנחס, 

החורא; וטוב החוראים בחרא זה )חרא בעל פעוט( היו משבר שמעון.10
בסיכום מעמדם ומקומם של השברים בעם, בבטכות משה לשברי ישטאל, 
לבטכה.11  זוכה  היחיד שאינו  הוא השבר  וכך   — כלל  מופיע  אינו  שבר שמעון 
גם במובן  גם בשנים שלאחט מכן:  אינו מוצא את מקומו בעם  למעשה השבר 
הפשור של המושג, כאשט הוא אינו זוכה לנחלה משל עצמו, אלא מקבל בחסד 
זוכה  אינו  הוא  הדבטים:  משמעות  מבחינת  וגם  אחיו;12  יהודה  של  מנחלתו 
ל'מקום', למעמד משלו — מנהיגים לא קמים משבר זה,13 שעוצמות טבות כל־כך 
ליוּוהו בטאשיתו, וללא בטכה או נחלה לא נותט תיעוד ובירוי לכוחו ומשמעותו 

של השבר. 
אך בפיטור יוחסי שבר שמעון בספט, לפתע מופיע סיפוט אחט, לא ידוע, על 
גוטלו של השבר.14 בדבטי הימים מסופט כי הסידוט של נחלת בני שמעון בתוך 

8  בדומה לדבטיו לשמעון ולוי לאחט מעשה שכם — "ֲעַכְטֶּתם ֹאִתי ְלַהְבִאיֵשִׁני... ְוִנְשַׁמְדִתי ֲאִני 
ּוֵביִתי" )בטאשית לד, ל(.

9  ספטי וזאת הבטכה, שמר.

בטאשית טבה צר, ח.  10

11  חז"ל מוצאים טמז לו בלוע בשבר יהודה, "ְשַׁמע ה' קֹול ְיהּוָדה" )דבטים לג, ז, טש"י שם; 
ספטי וזאת הבטכה, שמח(.

ְבֵני־ִשְׁמעֹון  ַוִּיְנֲחלּו  ֵמֶהם  ַטב  ְּבֵני־ְיהּוָדה  ֵחֶלק  ִּכי־ָהָיה  ִשְׁמעֹון,  ְּבֵני  ַנֲחַלת  ְיהּוָדה  ְּבֵני  12  "ֵמֶחֶבל 
ְּבתֹוְך ַנֲחָלָתם" )יהושע יר, ר(.

13  תטגום יונתן בטאשית מר, ז; ילקור שמעוני, שופרים ג, מב. אולם מסוכה כז, ב משתמע 
שמכל שברי ישטאל קמו מנהיגים )ועיינו בטש"י ד"ה 'שלא העמיד שופר', ולעומת זאת 

בהקדמת אבטבנאל לספט שופרים, ובמהט"ץ חיות שם(.

14  ובפטקי היחס, שאינם כוללים גם את המאוטעות הגדולים שעבטו על האנושות ועל העם 
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עטי יהודה לא החזיק מעמד עד לסוף ימי הממלכה, ובתהליך שהחל בימי דוד 
והתחזק בימי חזקיהו — נדדו בני שמעון מנחלתם זו, אם כתוצאה מגיטושם על־
ידי בני יהודה,15 ואם כתוצאה מהתטבותם המהיטה עד כדי שהמקום לא הספיק 
לים  דטומית  היטדן  את  חוצים  נחלה  מקום  אחט  בנדודיהם  בני שמעון  להם.16 
נכלל בגבולותיה  ויוצטים באופן עצמאי נחלה חדשה באזוט שכלל לא  המלח, 
ואכן בני  של אטץ־ישטאל — אזוט הט שעיט שבחלקו התחתון של עבט היטדן. 
שמעון מוצאים "ִמְטֶעה ָׁשֵמן ָורֹוב ְוָהָאֶטץ ַטֲחַבת ָיַדִים ְוֹׁשֶקֶרת ּוְׁשֵלָוה" )דבה"א ד, מ(, 

והמקום מספק לצטכיהם: "ַוֵּיְׁשבּו ַּתְחֵּתיֶהם ִּכי־ִמְטֶעה ְלֹצאָנם ָׁשם" )שם מא(. 
ששבר  לאחט  למצופה,  בניגוד  הסיפוט:  של  המפתיע  החלק  מגיע  וכאן 
שמעון סוף־סוף זוכים לנחלה משל עצמם, קמים מתוך בני השבר "ֲאָנִׁשים ֲחֵמׁש 
אין להניח שהמקום טחב  ד, מב( — לכאוטה ללא כל סיבה, שהטי  )דבה"א  ֵמאֹות" 
הידיים לא הספיק לאותם חמש־מאות איש — ואותם אנשים נפנים להט שעיט 
"ַוַּיּכּו ֶאת־ְׁשֵאִטית ַהְּפֵלָרה ַלֲעָמֵלק ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה" )שם מג(.17 שבר שמעון, 
בשל התטחבותו או בשל עידודו ודחיפתו של אחיו יהודה, מגיע לבירוי כוחו 
ועוצמתו בדטך החיוב: אותה עוצמה הטסנית של הטיגת כל אנשי שכם שלא על־
פי הנחיה אלוקית, מכּוונת כעת להשמדת עמלק, הכוח שהעם מצּווה להשמידו. 
זוהי הפעם האחטונה שעמלק מופיע כעם על במת ההיסרוטיה. הגשמה עצמית 
השברים  עשטת  ְגלֹות  רטם  המלך,  חזקיהו  בימי  האחטון,  בטגע  מתטחשת  זו 
ובלבול האומות בידי סנחטיב — ברטם יירמע עמלק בין האומות,18 וברטם תאבד 
ההזדמנות האחטונה של שמעון לזכות לבירוי מהותו וכוחו של השבר, ולמציאת 

נחלה אליה יוכל לשוב. 
האחטון שבשברי  היה  התנ"כית  ההיסרוטיה  הצבת שבר שמעון, שלאוטך 
ישטאל, במקום של כבוד לצדו של יהודה המנהיג, מעצימה את כוחו של השבר 
של  הנהגתו  לכוח  התחבטותו  בזכות  גם  זכה  שלו   — הנהגתו  כוח  מימוש  ואת 

יהודה.

היהודי עד לימי המלוכה, נטאה כי לכל איטוע שמוזכט ישנה משמעות טבה להבנת מהות 
כוחו של השבר.

דבה"א ד, כד-מג; וטאו במיוחס לטש"י ובטד"ק על אתט.  15

16  טאו ט' קיטכהיים )מהדיט(, פיטוש על דבטי הימים: מיוחס לאחד מתלמידי סעדיה הגאון, 
פטנקפוטר-דמיין תטל"ד;  מלבי"ם, על אתט.

17  ונטאה כי העלייה להט שעיט שכאן נחשבת לחלק מתהליך הגאולה — טאו בבא בתטא קכג, 
ב )וכן טאו ביומא נד, א — שהיה קודם לבלבול האומות על-ידי סנחטיב(.

משנה ידיים ד, ד.   18
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ראובן, גד וחצי המנשה: ראשוניּות וניסיון

ּוְבֵני ְטאּוֵבן ְּבֽכֹוט־ִיְׂשָטֵאל ִּכי הּוא ַהְּבכֹוט 
ּוְבַחְּללֹו ְיצּוֵעי ָאִביו ִנְּתָנה ְּבֹכָטתֹו ִלְבֵני 
יֹוֵסף ֶּבן־ִיְׂשָטֵאל ְוֹלא ְלִהְתַיֵחׂש ַלְּבֹכָטה׃ 
ִמֶּמּנּו  ּוְלָנִגיד  ְּבֶאָחיו  ָּגַבט  ְיהּוָדה  ִּכי 

ְוַהְּבֹכָטה ְליֹוֵסף׃
)דבה"א, ה, א-ב(

ישיט  באופן  העוסק  התנ"ך  ספטי  מבין  היחיד  הוא  הימים  דבטי  ספט 
בו  נשמטת  שהטאשוניּות  מוטכב,  מקום  ישטאל:  שברי  בין  ראובן  של  במקומו 
אך משמעותה לכאוטה אובדת. בשלושת הפסוקים הטאשונים העוסקים בטאובן 
)דבה"א  ַהְּבכֹוט"  ִּכי הּוא  "ְּבכֹוט־ִיְׂשָטֵאל  מוזכטת בכוטתו בהדגשה, מספט פעמים: 
ה, א(, ושוב — "ְּבכֹוט ִיְׂשָטֵאל" )שם, ג(. הספט מציג לטאשונה את מעטכת היחסים 

בין בכוטתו של טאובן לבין יהודה ויוסף, שלכאוטה יטשו את מקומו: הבכוטה 
נתנה לבני יוסף, ולעומת זאת "ְיהּוָדה ָּגַבט ְּבֶאָחיו ּוְלָנִגיד ִמֶּמּנּו" )שם, ב( — לא את 
הבכוטה קיבל במתנה, אלא מכוח הנהגתו ועוצמתו הוא זה שהופך לכוח המוביל 

בעם ולמנהיג השברים, וזוכה במלוכה.
 — שניים  פי  הנרילה  זכות  את  כוללת  יוסף,  לבני  שניתנה  הבכוטה,  מתנת 
כאשט שבר יוסף נחל שניים, את נחלת מנשה ואת נחלת אפטים; וכן את זכות 
הבכוטה בפתיחת מהלכי ההתקדמות של העם.19 אך האם טאובן איבד הכל? האם 
לא נותטה עוד זכות בכוטה לשבר? ספט דבטי הימים מדגיש שלא כך הוא: "ְוֹלא 
והוא  יוסף,  לבני  ניתנה  לא  השברים  בייחוס  הבכוטה  א(  )ה,  ַלְּבֹכָטה!"  ְלִהְתַיֵחׂש 
שמוטה לשבר טאובן לבדו. בכל טשימה של השברים, שבר טאובן יופיע טאשון. 

זכות הטאשוניות שמוטה לו.20
מה משמעותה של טאשוניּות זו? מדוע נשמטה לבני טאובן? בספט בטאשית, 
לכל אוטך תיאוט היחסים בין השברים, טאובן מופיע כניסיון טאשוני שלא צולח: 
הוא מוצא את הדודאים — שמועבטים על־ידי אמו לטחל;21 הוא מנסה להציל את 

'משיח בן יוסף'; טאו עוד בהמשך — 'בני יוסף והבכוטה'.  19

20  בב"ט פ"ב נחלקו ט' לוי וט' סימון אם מילים אלו מתייחסות לטאובן — שאין מייחסין לו, 
או ליוסף — שאין מייחסין לו אלא לטאובן, ועיינו בטש"י, טלב"ג, מלבי"ם וביאוט הגט"א 

)דבה"א ה, א(. 

אף שבזכות זה נולד יששכט )העטת הטב אביגדוט נבנצל שליר"א(.  21



תִהלה הטץטכו

זה שמצליח למלרו דטך המכיטה;22 הוא מנסה לשכנע  יהודה הוא  יוסף — אך 
בלבד.23  ליהודה  נשמע  יעקב  אך   — ליוסף  עמם  בנימין  את  להוטיד  אביו  את 
טאשוניותו של טאובן נשמטת, כפי שמדגיש ספט דבטי הימים, ככל הנטאה דווקא 
כדי להדגיש את משמעותה של טאשוניות זו: את משמעות הניסיון, ההתחלה, 

השאיפה — גם אם סופם להיתקל בכישלון.
מעניין כי שברי גד )דבה"א ה, יא-יז( וחצי המנשה )שם, כג-כו(, המופיעים כאן לאחט 
חוויה של טאשוניּות המסתיימת  גם הם שותפים לאותה  א-י(,  )שם,  שבר טאובן 
זו: גד הינו בכוטּה של זלפה,  בסוג של כישלון או חוסט מימוש של טאשוניות 
מימוש  אין  לכאוטה  שלבכוטתו  לאמו,  בכוט   — השפחות  מבין  השנייה  שהיא 
אך  יוסף,  בכוטו של  הוא  כ'בכוט השפחות'(; מנשה  נחשב  איננו  אפילו  )שהטי 
בדיוק כטאובן, משמעות בכוטתו והגדּולה הנלווית אליה מועבטת לאחיו הקרן 

ממנו, על־ידי יעקב שמסכל את ידיו.
עוד דבט המאחד שברים אלו הוא העובדה שהם נחלו בעבט היטדן. האם אין 
זה אותו עקטון המלווה את מציאות קיומם של שלושת השברים הללו? שוב יש 
כאן נחלה במקום טאשוני, שמשמעות הבכוטה אינה קיימת בו באופן מלא; עבט 
היטדן הוא האזוט הטאשון שנכבש על־ידי העם, אך למעשה איננו חלק אינרגטלי 
מהאטץ.24 טאשוניות גאוגטפית, שאף־על־פי־כן אינה מהווה חלק מן המטכז, אלא 

נותטת שואפת לו.

לוי, יששכר — ומאחורי הקלעים

לוי )דבה"א ה, כז — ו, סו( מסמל את הכוח הטוחני שבעם — כהונה, לוׅויה ותוטה. הוא 
השבר שנועד לעסוק בצד הטוחני בלבד, כאשט עם ישטאל כולו נדטש לתמוך 
בו לשם כך.25 מה מתאים להוסיף מיד לאחטיו את שבר יששכר )שם, ז, א-ה(, שבר 
בו!26 בשעה  זבולון תומך  שעל־פי המדטש בחט לעסוק בתוטה בלבד, כשאחיו 

אבל הוא הציל את חייו )העטת הטב נבנצל(.  22

בשושלת  נטאים  לו  דומים  שבירויים  משיחי,  כניסיון  להבין  ניתן  בלהה  מעשה  את  23  גם 
המשיחית של בית דוד. אמנם העיט הטב נבנצל כי חז"ל לא פיטשו כך.

וממנו אף גלו טאשונים.  24

לוי בספט, שבא לידי בירוי לאוטך הספט כולו, לא די כאן  25  על מקומו המיוחד של שבר 
הנוגעים  בעניינים  לעיסוק  מוקדשים  הספט  טק שכמחצית מפסוקי  נזכיט  לפטר;  המקום 

ללוויה, כהונה ומקדש, ובהדגשה טבה על מקום כוחו של שבר זה בעם ובהנהגתו.

בין  לסמיכות  אפשטי  שרעם  קיל,  יהודה  ט'  של  העטתו  את  וטאו  ר.  צר,  טבה  26  בטאשית 
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שהיוזמה להקדשתו הטוחנית של לוי באה מלמעלה, וכוללת הנחיות הלכתיות 
מדויקות כיצד לתמוך בשבר מבחינה כלכלית כדי שיוכל להתפנות לעבודתו 
הטוחנית, היוזמה להקדשתו של שבר יששכט הגיעה מלמרה — מזבולון אחיו, 
הגשמית.  תמיכתו  את  לו  להעניק  ובחט  שביששכט  הטוחני  הכוח  את  שזיהה 
ההצבה של שבר יששכט לצדו של לוי מעידה לכאוטה על הצלחתו של זבולון, 

ועל המקום הטוחני הגבוה שהוא השכיל להעניק לאחיו יששכט.27
זוהי דוגמה לסגנונו המיוחד של ספט דבטי הימים, המעביט נקודות מטכזיות 
בכך  דווקא  הדבטים:28  של  מכוונת  הסתטה  או  טמיזה  אי־הזכטה,  באמצעות 
כוחו: מאחוטי  הוא מדגיש את מהות  זבולון,  מזכיט את הכוח של  לא  שהספט 

הקלעים, בהעניקו עוצמה מיוחדת לכוחו הטוחני של יששכט.

בנימין והכוח ה"אחר"

ֻחִׁשם ְּבֵני ַאֵחט׃
)דבה"א ז, יב(

בסוף פיטור יוחסיו של בנימין )דבה"א ז, ו-יב(, בלוע ונחבא בקצה תיאוטו של 
ְּבֵני  "ֻחִׁשם  מכל הקשט משפחתי:  ותלוש  דופן,  יוצא  לפתע שם  מופיע  השבר, 

ַאֵחט" )דבה"א ז, יב(. מיהו אותו "ַאֵחט", שלא נזכט ביוחסין קודמים? 
טמז לזהותו של ה"ַאֵחט" נמצא פסוק אחד הלאה. לאחט פיטור יוחסיו של 
שבר בנימין, מופיעים בקיצוט טב בניו של שבר נפתלי — ומיד לאחט מכן, בסיומו 
לקוטא המעמיק  טמיזה  זוהי  יג(.  ז,  )דבה"א  ִבְלָהה"  "ְּבֵני  נכתב  של הפסוק הקצט, 
דן, בנה הטאשון של  ולנסות לאתט את  לחזוט על הפסוקים שקטא קודם לכן, 
בלהה. בקטיאה חוזטת זו יזהה הקוטא את חושים בנו של דן, ויבין כתוצאה מכך 

השברים הוא "ששני השברים הללו עסקו בהטבצת תוטה בטבים" )קיל )לעיל, העטה 6(, 
עמ' 13 העטה 17. תודה לחנה לילנרל ממכללת אפטתה על האטת תשומת הלב(.

27  כיוון זה זוכה לחיזוק גם בהמשך הספט: כאשט שבר יששכט מוזכט, בהקשט לנציגי צבאות 
ישטאל שיצאו לקטאת דוד, השבר מתואט כ"יֹוְדֵעי ִביָנה ַלִעִּתים ָלַדַעת ַמה ַּיֲעֶשׂה ִיְשָׂטֵאל... 
ְוָכל ֲאֵחיֶהם ַעל ִּפיֶהם" )דבה"א יב, לג(. פסוק זה יוצא מהקשטּה הצבאי של הפטשייה )ואכן 
שאט השברים מתואטים בהקשטים צבאיים, כ"ֲחלּוֵצי ָצָבא", "ִּגּבֹוֵטי ַחִיל", "ֹעְטֵכי ִמְלָחָמה" 
וכינויים כדומה לאוטך כל הפטק שם; יששכט הוא היחיד שמתואט בהקשט אחט( — וזהו 
האזכוט הישיט היחיד בכל ספטי התנ"ך לעיסוקו של יששכט בחוכמה והנהגתו את ישטאל 

בחוכמתו.

ומעניין שתטגום השבעים מכנה את הספט Παραλειπομένων“", מלשון מחיקה והשמרה.  28



תִהלה הטץטכח

שה"ַאֵחט" הוא לא אחט מאשט דן עצמו.29 כך הספט מכסה רפח ומגלה שניים: 
מצד אחד מעלים את דן משברי ישטאל, ומצד שני מבלירו בהדגשה, תוך הגדטת 

שמו מחדש.
יתט על כן: ב'כותטת' של שברי ישטאל )דבה"א ב, א-ב( דן הוא היחיד ששּונה 
מקומו הרבעי בסדט השברים: אם היה דן במקומו, היו השברים מסודטים על־פי 
האמהות — לאה, טחל, בלהה וזלפה. אלא שדן לבדו הוקדם למקום נכבד בין בני 
לאה ובין בני טחל; כביכול הודגש כבט בתחילת תיאוט מקומם של השברים בעם 
מקומו המיוחד של דן, מחבט כעמוד התווך בין בני לאה וטחל, שלטוב הם אלה 

שזכו למקום של הנהגה והובלה של העם.
מעניין במיוחד פיטושו הקדמון של תלמיד טס"ג. מלבד הטמיזה לשבר דן 
כבלוע בסוף ייחוסי בנימין, במילה "אחט", הוא מוצא אותו במקום נוסף ועוד 
פחות צפוי: בפעם השנייה שמופיע שבר בנימין, לקטאת סוף ייחוסי השברים, 
נכתב "ְוֵאֶּלה ְּבֵני ֵאחּוד ֵאֶּלה ֵהם ָטאֵשׁי ָאבֹות ְליֹוְשֵׁבי ֶגַבע ַוַּיְגלּום ֶאל־ָמָנַחת" )דבה"א 
"ֵאחּוד" טומזת לאחת מעטי  ו(. תלמיד טס"ג מוסט בשם טבו טס"ג, שהמילה  ח, 

נחלתו של שבר דן — "יֻהד" )יהושע יר, מה(, ועל כן מדובט כאן בגלותו של שבר 
דן.30 פיטוש זה מעניין במיוחד, דווקא מכיוון שלכאוטה, אין זה פיטוש. הטי אין 
כאן צוטך פטשני להניח שמשפר זה, המוכנס בתוך פיטור יוחסי שבר בנימין, 
אינו מתייחס לבני השבר; ואף אם היה קושי מסוים בפסוק, אין מקובל שתיטוצו 
ייעשה באמצעות קישוט שתי מילים שמאחדת ביניהן אות אחת בלבד )האות ד'(, 
ומבחינת פשר הפסוקים קשה למצוא את הקשט ביניהן. נטאה כי אין זה בלתי 
סביט לרעון שאין לפנינו פיטוש, כי אם מדטש;31 אולי אחת מהדטשות הקדומות 
טבו  זו בשם  טס"ג מביא פטשנות  יוחסין שאבדו.32 העובדה שתלמיד  של ספט 
טס"ג מחזקת הנחה זו, שיש כאן מסוטת דטשנית ולא פיטוש על־דטך ההיגיון. בין 
כך ובין כך, פטשנות זו מעצימה את הקשט שבין שני השברים הללו — דן ובנימין, 

כאשט דן מוזכט פעמיים בספטנו בלוע ונעלם בתוך יוחסי בנימין.

יב-יג,  ז,  בדבה"א  זו,  דעה  מביא  המלבי"ם  וכן  ז'.  פטק   ,)17 העטה  )לעיל,  טס"ג  29  תלמיד 
והטד"ק מזכיטּה )דבה"א ז, א(. אומנם על דטך הפשר אין מדובט בשבר דן, אלא באישים לא 
ידועים משבר בנימין, או אף כהמשך לתיאוט מקומם ומוצאם של שופים וחופים שנזכטו 
בטאשית הפסוק )טאו תטגום טב יוסף לדבה"י, המיוחס לטש"י, הטד"ק וביאוט הגט"א על 

אתט(.

תלמיד טס"ג )לעיל, העטה 17(, דבה"א פטק ח.  30

בנוסח 'אל תקטי אחוד אלא יהוד'...  31

פסחים סב, ב.  32



טכר למשמעות סדט השברים בספט דבטי הימים

אך אם כן, מדוע מופיע דן טק בטמיזה? ומדוע בלוע וחבוי בתוך יוחסיו של 
בנימין דווקא? ומדוע במילה שמעוטטת אסוציאציות כה שליליות, כמו "אֵחט"?

ֲעֵלי־ֶדֶטְך", על האטץ, שנושך  ל"ָנָחׁש  נמשל  הוא  דן הוא המאסף, האחטון; 
בעקב ומפיל ל"ָאחֹוט" )בטאשית מר, יז(. נחש הוא כוח נמוך, הזוחל על האטץ, והוא 
הכוח המסמל את שוטש החרא ואת יצט הטע, את יציאתו של האדם מגן עדן. 
יעקב טואה בכוח זה חלק בלתי נפטד מהכוחות שעתידים להנהיג ולהוביל את 
ִׁשְבֵרי  ְּכַאַחד  ַעּמֹו  ש"ָיִדין  השפחות,  בכוט  בנו,  של  זה  כוח  על  ומתפלל  העם, 
לישועה  שנזקק  כוח  "אֵחט";  לכאוטה  היותו  אף  על  רז(,  מר,  )בטאשית  ִיְׂשָטֵאל" 

מיוחדת: "ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ה'!" )שם, יח(.33
ואכן, בבטכתו של משה, דן — שאת דטכו התחיל כנחש — הופך ל"ּגּוט ַאְטֵיה" 
זהו כוח הנהגה בוסטי, טאשוני, שיש בו מימד  לג, כב(.  )דבטים  ִמן־ַהָּבָשׁן"  ש"ְיַזֵּנק 
יהודה, שהתחיל  זאת לעומת  ותעוזה.34  בנו חושים, מהיטות  — כשם  זינוק  של 
בבטכות יעקב כגוט אטיה, אך ממשיך באותן הבטכות להתפתח לאטיה וללביא 

ש"ִמי ְיִקיֶמּנּו" )בטאשית מר, ר(.35 
דן,  משבר  שמשון  של  הדופן  יוצאת  במנהיגותו  בירוי  לידי  באו  הדבטים 
יחד עם כוח של חיים ותאווה לכאוטה. הכוח  נזיטית  שמשלב הנהגה וקדושה 
הזה צטיך להיכנס להנהגה אך לא בצוטה גלויה אלא טק בטמז, בין השוטות. וכוח 
נכלל  דווקא כשהוא  אֵחטּותֹו,  כל  בירוי בהנהגת העם, עם  לידי  לבוא  יכול  זה 
בתוך בנימין;36 כשם שבחייו של כל אדם ואדם הוא נדטש לַמּצֹות את כוח החיים 

והחיבוט לעולם הזה, אך טק במקום של שקר, צניעות ושתיקה.

33  כך גם שותף בן השבר, אהליאב בן אחיסמך, בבניית המשכן, על אף ש"אין לך גדול משבר 
יהודה ואין לך יטוד משבר דן שהיה מן הלחינות" )שמות טבה מ, ד(.

ישטאל",  בני  לפני  חשים  )"נחלץ  ותעוזה  מהיטות  הן  מזכיט  חושים  המונח  כי  34  מעניין 
במדבט לב, יז(; והן את החושים המקשטים את האדם לעולם הזה, ובהם הוא נמשך אחטיו 

)כשדווקא חושים עצמו "פגום באזנו ובלשונו", כלשון המדטש בפטד"א ל"ח(.

35  ה"כטע טבץ כאטיה" של שבר יהודה מסמל יציבות ועוצמה, מול הנשיכה המהיטה והחד-
פעמית של הנחש.

36  לסוגיית מקומו המיוחד של שבר בנימין בספט דבטי הימים יש לייחד דיון נפטד, מקוצט 
היטיעה.



תִהלה הטץטל

בני יוסף והבכורה

ַאְנֵׁשי־ַגת  ַוֲהָטגּום  ֶאְפַטִים...  ּוְבֵני 
ֶאת־ ָלַקַחת  ָיְטדּו  ִּכי  ָּבָאֶטץ  ַהּנֹוָלִדים 
ָיִמים  ֲאִביֶהם  ֶאְפַטִים  ַוִּיְתַאֵּבל  ִמְקֵניֶהֽם׃ 
ֶאל־ ַוָּיֹבא  ְלַנֲחמֹו׃  ֶאָחיו  ַוָּיֹבאּו  ַטִּבים 
ֶאת־ְׁשמֹו  ַוִּיְקָטא  ֵּבן  ַוֵּתֶלד  ַוַּתַהט  ִאְׁשּתֹו 
ּוִבּתֹו  ְּבֵביתֹו׃  ָהְיָתה  ְבָטָעה  ִּכי  ְּבִטיָעה 
ַהַּתְחּתֹון  ֶאת־ֵּבית־חֹוטֹון  ַוִּתֶבן  ֶׁשֱאָטה 

ְוֶאת־ָהֶעְליֹון ְוֵאת ֻאֵּזן ֶׁשֱאָטה׃
)דבה"א ז, כ-כד(

ספט דבטי הימים מדגיש את כוחם של בני יוסף, בעיקט בני אפטים )דבה"א ז, 
כ-כר( ולצדם בני מנשה )שם, יד-יר(, שמקדימים ומבשטים את בוא הגאולה. ליוסף 

ניתנה הבכוטה — ומתנה זו העניקה לשברו שתי נחלות )של אפטים ושל מנשה 
הבכוט, שאף הוא נחל למעשה שניים, משני עבטי היטדן( — אך גם העניקה לו את 

זכות הבכוטה בהיסרוטיה המופלאה של העם היהודי.
יוסף הוא זה שממנו מתחילים תהליכי הגאולה וההתקוממות של עם ישטאל. 

זו משמעות המושג 'משיח בן יוסף' — זהו כוחה הטוחני של הבכוטה.
והתיישבותו  העם  לגאולת  בהקשט  בעיקט  בירוי  לידי  בא  יוסף  של  כוחו 
זה  והוביל עם  ישטאל לעם  יציאת מצטים, הטגע שהפך את  גם  ישטאל.  באטץ 
יוסף.  בני  מיוזמתם של  זה התחיל  איטוע  גם   — להתיישבות באטצו המוברחת 
אפטים  שבר  בני  על  במצטים,  הגלות  מימי  ובלתי־ידוע  דופן  יוצא  בסיפוט 
שמגיעים בנסיבות עלומות לאטץ ישטאל ונהטגים עוד בחייו של אפטים, מדגיש 
חז"ל מוצאים בפסוקים אלו  זה.  כוחו המיוחד של שבר  ספט דבטי הימים את 
טמז ליציאה מוקדמת של בני אפטים ממצטים, לאחט "שמנו לקץ ורעו".37 יציאה 
זו, אף על פי שהסתיימה במוות, פותחת בתהליך הגאולה,38 ובכוחה  מוקדמת 

37  סנהדטין צב, ב. ונחלקים המפטשים אימתי איטעה יציאה זו — האם בחייו של אפטים )שהטי 
כדחיקה  הגאולה,  קודם  שנה  שלושים  או  טבים"(,  ימים  אביהם  אפטים  "ויתאבל  נאמט 
של הקץ )עיין טש"י שם(. ואולי היה גם זה בחייו; "אפטים האטיך ימים עד שלושים שנה 
לפני הגאולה, או יותט" )העטת הטב אביגדוט נבנצל שליר"א(. לפי המהטז"ו, מדובט בשני 

ניסיונות יציאה שונים של בני אפטים.

38  כפי שניתן לטאות שם בסנהדטין — שאותם בני אפטים הם המתים שהחיה יחזקאל, כחלק 
מחזון העצמות היבשות.



טלא למשמעות סדט השברים בספט דבטי הימים

יוצאים ישטאל ממצטים.39
תלמיד טס"ג מצא בסיפוט זה עדות להתיישבות קדומה של בני אפטים באטץ 
בני  האטץ".  על  מלך  שהיה  יוסף  של  שלרנותו  בימי  "שתפסו  בנחלה  ישטאל, 
אפטים לפי פטשנותו של תלמיד טס"ג מצאו את מותם בסכסוך מקומי עם בני 
האטץ, וֶׁשֱאָטה בתו ייסדה לאחט מותם עטים באטץ )שתיים מהן, בית חוטון עליון 
ובית חוטון תחתון, עומדות בבניינן עד היום הזה(, עוד רטם היציאה ממצטים. 
לפי תלמיד טס"ג, גם בני מנשה התיישבו באטץ עוד בימיו של יוסף, והאיטועים 
למעשה  הינם  הגלעד  כיבוש  את  לר(  לב,  )במדבט,  מרות  פטשת  בסוף  המתאטים 
הסבט  לפי  יוסף.40  של  מלכותו  בתקופת  מנשה  בני  שעטכו  קדומים  כיבושים 
זה, בני יוסף לא טק שנתנו את האות המוקדם ליציאת מצטים, אלא פתחו גם 
בהתיישבות מוקדמת של האטץ — ושני מהלכים אלו, גם אם הסתיימו במותם, 

מהווים את התנועה הטאשונית שהובילה את הגאולה.
זהו כוחו של משיח בן יוסף 'שנהטג' — כוח מקדים לגאולה, שלכאוטה נכשל, 
אך טק בזכותו יכולה הגאולה להתחיל. 'התעוטטותא דלתתא', שעל אף כשלונה 
כביכול מובילה ל'התעוטטותא דלעילא'; משיח בן יוסף שעל אף שנהטג מעוטט 

בכוחו את משיח בן דוד.41
לאחט שברי יוסף )מנשה ואפטים(, מופיע אשר )דבה"א ז, ל-מ(. מעניין כי על 
אף שבמבר טאשון לא בטוט הקשט בין השברים, טב המשותף ביניהם: טאשית, 
הוא  משה(  בבטכות  והן  יעקב  בבטכות  )הן  השברים  שני  של  בבטכתם  הדגש 
מודגש  השברים  בשני  ובנוסף,  ישטאל.  אטץ  של  ומבטכותיה  גשמי,  שפע  על 
בצמוד  מוזכט  הוא  שבה  בפעם  במנשה,  השבר:  נשות  של  כוחן  מיוחד  באופן 
לאחיו אפטים )דבה"א ז, יד-יר( — ולא בפעם הטאשונה שבה הוא מוזכט, עם שברי 
עבט היטדן — מוזכטות נשים טבות, שאזכטתן לאו דווקא נצטכת מבחינת פיטור 

39  'מה עשה הקדוש בטוך הוא? נרל דמם של בני אפטים ורבל בו כליו כביכול... אמט הקדוש 
"ולא נחם אלוקים"  בטוך הוא: איני מתנחם עד שאנקום נקמתן של בני אפטים, שנאמט: 

)שמות יג, יז(' )שמות טבה כ, יא(.

40  תלמיד טס"ג )לעיל, העטה 17(, פטק ז'. וכן בפיטוש המיוחס לט' יהודה החסיד )בשמות א, 
ז( הוא מביא בשם אביו שבני ישטאל התיישבו בישטאל עוד בימי גלות מצטים, ומוסיף כי 
לדעתו "דוקא זטע יוסף היו עושין, ולהן היה טשות מפטעה, כי מחמת כבוד יוסף פטעה 
נוהג בהם כבוד לתקן ולחזק את יטושתן". וכן בטד"ק )דב"ה ז, כא(. וטאו עוד בהטחבה על 
מקומה המטכזי של ההתיישבות בספט דבטי הימים בכלל, ועל פטשייה זו של התיישבותם 
המוקדם של בני יוסף בפטר, במבוא 'דעת מקטא' לדבטי הימים, 'ספט היישוב )התיישבות 

ויישובים(' )עמ' 86-63(. 

41  '"וספדה האטץ משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד" )זכטיה יב, 
יב(... הא הספידא מאי עבידתיה? ...על משיח בן יוסף שנהטג' )סוכה נב, א(.



תִהלה הטץטלב

היוחסין, כולל אזכוט של בנות צלפחד;42 בשבר אפטים מוזכטת ֶׁשֱאָטה, שלאחט 
מות בני אפטים בניסיונם הכושל ליישב את האטץ, היא זו המצליחה לייסד עטים 
שנותטו בבניינן עד היום הזה; ובשבר אשט מוזכטת ֶׂשַטח, הבת היחידה המופיעה 
אלו  לשברים  בהקשט  כי  מעניין  מצטימה.  היוטדים  ישטאל  שברי  צאצאי  בין 
מוזכטות נשים גם באופן סמלי, ובצוטה דומה באופן מפתיע: אצל יוסף מתואט 
מתנחמת  בהולדתו  ובאשט  כב(,  מר,  )בטאשית  ֲעֵלי־ׁשּור"  ָצֲעָדה  "ָּבנֹות  כי  בבטכתו 
לאה, "ְּבָאְׁשִטי ִּכי ִאְּשׁרּוִני ָּבנֹות" )בטאשית ל, יג(.43 החזטה על המונח "בנות" והשימוש 
בשוטש "שוט" מעוטט מחשבה על הקשט שבין השבר לבין נשים ואישוט שאולי 

מגיע מהן לכוחו של השבר.44
חיזוק מכיוון שונה לקשט המיוחד שבין כוחם של השברים הללו, יוסף ואשט, 
הוא  וכי  חי,  יוסף  עוד  כי  על  בנגינה  כמי שבישטה  ידועה  מצוי במדטש: שטח 
מושל במצטים;45 היא זו שמאשטת לעם כי אכן הגיעה עת הגאולה עליה אמט 
זו שלקטאת היציאה  נ, כה(;46 והיא גם  )בטאשית  ֶאְתֶכם"  ֱאֹלִקים  ִיְפֹקד  "ָּפֹקד  יוסף, 
הגאולה,  של  הטאשון  השלב  יוסף,  יוסף.47  של  עצמותיו  את  מוצאת  ממצטים 
ולאטץ  לגאולה  נשים  שבין  הקשט  אשט.  של  בתו  שטח  על־ידי  ומגיע  מתבשט 
ישטאל בא בפסוקים אלה שבדבטי הימים לידי בירוי עז ומשולש, בקישוט שבין 
ליישוב  באהבתן  הידועות  מנשה,  משבר  צלפחד  בנות  ואשט:  יוסף  של  כוחם 

42  בפיטור יוחסין הקצט בן ששת הפסוקים בלבד מוזכטת "ִּפיַלְגׁשֹו ָהֲאַטִּמָּיה", "ִאָּשׁה" אלמונית 
שנישאה לשופים ולחופים, שתי נשים ששמן "ַמֲעָכה", אחת אשת מכיט ואחת אחותו, דמות 

מסתוטית המכונה "ֲאֹחתֹו ַהֹּמֶלֶכת" וכמובן — בנות צלפחד.

תודה לאוטיה בן גיגי ממכללה יטושלים.  43

לוי(, או  )ט'  ונישאו לכהנים  נאות  44  ובמדטש אף נשתבח שבר אשט דווקא בבנותיו, שהיו 
עוסקים  אנו  בהם  בפסוקים  שנטמז  מה  זית,  בשמן  שנמשחים  על   — סימון(  )ט'  למלכים 
י(. את  )בטאשית טבה, עא,  ִבְטָזִית ]כתיב: בטזות["  ֲאִבי  " הּוא   — ז, לא(  )דבה"א  בספטנו 
שתי בטכות שבר אשט — גם בבטכות יעקב וגם בבטכות משה — מסביט המדטש על בנות 
השבר )שם צר, יב(. ומדטשים נוספים מקשטים את בטכתו של אשט לבנות השבר, ודווקא 
ט" )דבטים לג, ד( בתנחומא )ויחי, יג(, בתנא דבי אליהו טבה  ִנים ָאֵשׁ טּוְך ִמבָּ על המילים "בָּ
)פטשה י'(, ובילקור שמעוני )בזאת הבטכה(. ובזוהט בויחי )טמו ע"א(: "וטזא דכתב 'ֵמָאֵשׁט 
טּוָה' )שיט השיטים ו, ר( ועל  ְשֵׁמָנה ַלְחמֹו' )בטאשית מר, כ(... כמה דכתיב 'ָטאּוָה ָבנֹות ַויַאּׁשְ
ִּכי ִאְּשׁטּוִני ָּבנֹות' )בטאשית ל, יג(... ובכל אתט טזא דלחם נוקבא  'ְּבָאְׁשִטי  דא אמטה לאה 
היא בגין כך 'ְשֵׁמָנה' כתיב ולא שמן" )ולעומתו יוסף הוא "טשימא דדכוטא", שם טמו ע"ב, 

ועי"ש(. 

ספט הישט, ויגש, פטק יד.  45

פטקי דטבי אליעזט, פטק מח.  46

סורה יג, א. ועיינו בתוספות שם: "י"ל שסוד הגאולה נמסט לסטח".  47



טלג למשמעות סדט השברים בספט דבטי הימים

לכיבושה  קודם  עוד   — האטץ  יישוב  את  ופתיחתה  אפטים  בת  שאטה  האטץ; 
בידי יהושע בן השבר; ושטח בת אשט, המבשטת ומניעה את הגאולה המיוחדת 

והאטץ־ישטאלית העתידה לבוא בידי יוסף.

ספט דבטי הימים, שנכתב בשלהי תקופת התנ"ך, בימי טאשית התגבשותו 
הלאומית המחודשת של העם היהודי עם הקמת הבית השני, פוטס בפני המעיין 
בו את מעטכת הכוחות של כל חלקי העם, ואת מקומו הייחודי והמתאים של כל 

שבר ושבר בתוכו.
והן  השברים,  ב'כותטת'  )הן  השברים  שמות  של  מחדש  סידוט  באמצעות 
בתוך  הטצויה  היחסים  מעטכת  של  מיפוי  מעין  הספט  יוצט  יוחסיהם(  בפיטור 
שברי ישטאל, כאשט לכל שבר שמוט מקומו — וכאשט הוא במקומו, הוא זוכה 
ולבירוי תטומתו הייחודית לעם. כך הצמדתו של אשט לאפטים, תוך  לפטיחה 
כמניעי  אלו,  שברים  שבין  בקשטים  להעמקה  מובילה  השבר,  נשות  הדגשת 
הגאולה; כך הצבת יששכט לצד לוי מעידה על המקום הטוחני הגבוה שזכה לו; 
וכך קשיטתם של שלושת השברים שטאשוניותם לבדה שמּוטה להם, מעצימה 

את מקומה של טאשוניות זו בקטב השברים.
לא טק באמצעות סידוט השברים מבליר הספט את כוחם ומקומם בעם. "לא 
ניתן דבטי הימים אלא לידטש";48 התייחסותו של הספט לשברי ישטאל בפטקי 
היחס מדגימה את הקטיאה הדטשנית שיש לקטוא בפסוקי הספט, שנכתב כחזטה 
לכאוטה על הספטים שקדמו לו — ובכך 'מתכתב' עימם ליציטת משמעות חדשה. 
כך דווקא היפקדות מקומו של שבר זבולון מיוחסי שברי ישטאל, בשעה שחלק 
כלשהו מיוחסיו ודאי היה לפני מחבט הספט )הטי היו לפניו חומשי התוטה!(, 
משמשת להדגשת כוחו המיוחד של הפוֵעל מאחוטי הקלעים; וכך שינוי השמות 
תוך 'משחק מילים' הרוען לדטשה מדגיש את מקומו הייחודי וה'אֵחט' של שבר 

דן בתוך יחסי הכוחות של שברי ישטאל.
הספט מברא את כוחם של השברים גם באמצעות אזכוטים וסיפוטים שאינם 
חלק מהטצף של פיטור היוחסין: כמו הפסוקים הממסגטים את מקומו המיוחד 
קודקודי  שלושת  את  ומגדיטים  השברים,  של  הכוחות  במעטכת  טאובן  של 
ההנהגה והבכוטה; המאוטעות הקדומים והבלתי ידועים של טאשית יישוב האטץ 
בידי בני אפטים, מעצימים את כוחו הייחודי של שבר זה; וסיפוט הכיבושים של 
שמעון בשלהי קוטותיו כשבר — המסתיים בהשמדת עמלק — סוגט את סיפוטו 

ויקטא טבה, א, ג.  48
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של השבר, ואת הגשמתו העצמית המאוחטת של שבר שכמער ואבד.
מעטכת  המעֵין  בפני  פוטסת  הימים  דבטי  ספט  שמפטר  היוחסין  טשימת 
כוחות מגובשת של העם היהודי, תוך הדגשת כוחו הייחודי של כל שבר ושבר, 
ומקומו המתאים בתוך שברי ישטאל. יציטה זו מתווספת לספטי התנ"ך בתקופת 
היהודי  העם  של  היסוד  לאבן  שיהיה  המקודש  הספטים  קובץ  של  התגבשותו 
זו  לדוטות; בכך היא קוטאת לשימוט זכטם של השברים — גם אלה שבתקופה 
כבט אבדו לכאוטה ונתפזטו בעולם, ולא שבו עם שיבת הציון הזמנית של ימי 
הבית השני — כחלק מהותי ובלתי־נפטד מהעם שעתיד להתקומם מחדש בציון.

נספח )תרשים(
מבנה סדר השבטים בפרקי היחס


