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  ארץ ישראל-ארץ הכנעני 
 

כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ : "ההבטחה שניתנה בפרשתנו לישראל היא
מדוע נבחרה דווקא ארצם של : יאוהשאלה ה, )י-ט, יא" ( ארץ הרים ובקעות…] אלא […מצרים

 ?מה המיוחד בה? ישראלצם של בני הכנעני ושבעת העמים להיות אר
ההבטחה :  זו לאבות ולבניהם אחריהםסטוריה של עם ישראל הובטחה ארץכבר מראשית ההי
 ,)א, יב' בר" (אל הארץ אשר אראך…לך לך: " לאברהם לאחר שמילא אחר הצוהראשונה ניתנה

אברהם בונה מזבח שעליו ). שם ז" (לזרעך אתן את הארץ הזאת: "ובהתהלכו בתוכה נאמר לו
אותה ו ,הגיע אל הארץ שאליה נכסף בדרכו הארוכה שתול על הודע-הוא מקריב קרבן תודה לא
נאמרה בשלישית ו) ג, שם כו(הבטחה זו נשנתה ליצחק  .)זט, שם יג(הבטחה חזרה גם בהמשך 

אשר נתתי לאברהם , ואת הארץ: "ליעקב' בדבר הניתן לה  אישור נוסף. )יג, שם כח(ליעקב 
 ,סנהראשונה אל משה מתוך הה ל"כשנגלה הקב). יב, שם לה ("לך אתננה ולזרעך, וליצחק

שחרור העם מעבדות גם : תכלית כפולהליציאה ממצרים יש  שדיעו הו,לקראת יציאת מצרים
ד הם הפסוקים העוסקים בקשר ההדוק בין עם ורבים מאו ,ח, ג' שמ( לארץ גם הכנסתולחרות ו

 .)מובטחתישראל לארץ ה
 ?הובטחה וניתנה לעם ישראל, רתשדווקא היא ולא אח, מה המיוחד בארץ הזו: נחזור לשאלתנו
: המבנה הטופוגרפי המיוחד שלה: יות הטובותז נבחרה בגלל מעלותיה הפיארץיש הטוענים שה

צאים בבקעה יֹ תמֹת ותהֹעינֹ: " מקורות המים הרבים שבה;)יב-י, יא' דב" (ארץ הרים ובקעֹת"
ארץ זית שמן , רמוןרה וגפן ותאנה וארץ חטה ושעֹ: " שבההיבולים שפע ;)ז, ח שם" (ובהר
 ;)שם ט ("שתב נחֹארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצֹ: " אוצרות הטבע שבה;)ח, שם ("ודבש

 .  ועוד)שם ("לא תחסר כל בה: " ארץ שהכל מצוי בה בשפע;האקלים המיוחד שלה
  של הארץ במעלותיהעוסקיםאולם אם נתבונן היטב במקראות ה, ים משכנעים נשמעהדברים
ארץ  לשאר הארצות רחוקה בהשוואה, יתר על כן. נם עומדים במבחן המציאותשהם אי נגלה

 .   בומלהיות המקום הטוב ביותר שכדאי לחיותההבטחה 
 :יה של הארץ אחת לאחתאלא ננסה לבדוק את מעלות, הזולא נסתפק בקביעה הכללית 

יו בתוכה  בראשית צעד כברוהנה,  לוהארץ הובטחהאברהם אבינו היה הראשון ש,  כאמור)1
מצב זה של רעב ). י, יב' בר(ביתו ל  שברהוא סובל בה חרפת רעב ויורד למצרים כדי לשבור

 ואף ,)ב-א, שם מב( בימי יעקב ,)ג-א, כו' בר(פעמי אלא חוזר ונשנה בימי יצחק -בארץ אינו חד
 ).א, רות א( שנה 700-בימי השופטים לאחר כ

" כארץ מצרים בואכה צער' כגן ה: "כתובכ, מצרים אלא דווקא "'גן ה"לא ארץ ישראל קרויה  )2
, דומה לארץ מצריםייחודו בכך שהוא , ארץ מבורך- בארץ חבלישאם : לאמור, )י, יג' בר(

 . לגפרית ומלח בעוון יושביוואולם גם מקום זה הפך
המדבר והערבה שבה יהפכו  כולל ,הארץ: הנביא ישעיהועל פי דברי עתיד יתרחש נס רק ב

). ג, נא(' ציון נחם כל חֹרבֹתיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן ה' כי נחם ה: "' הלהיות כגן
היא ישתנו פניה ו, יתחדשו נעוריה של הארץ,  מן הגלותלארצםכאשר ישראל ישובו , כלומר

 . מחוץ לגדר הטבע,  שגם המדבר והערבה יפרחועד', תפרח כגן ה
 חששה באין ש, עשירה במיםה את מצרים ארתהכתוב מ:  גם עניין מקורות המים הוא בעייתי)3

 אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן ...לא כארץ מצרים היא ...כי הארץ : "משנים שחונות
 למטר ,...והארץ אשר אתם עֹברים שמה : " מאדשונהארץ ישראל לעומתה ). י, יא' דב" (הירק

". צאים בבקעה ובהריֹ" המטר הוא אשר מעשיר את המעיינותה .)שם יא" (השמים תשתה מים
 . ארץ ורעב שורר ב, אין תבואה- ואם אין גשם ואין מעיינות,  אין מעיינות–אם אין גשם , ולכן

 ידוע לנו שהניסיון לכרות נחושת אך, "מהרריה תחצֹב נחֹשת"ש על הארץכתוב , כאמור )4
המקום ו, ותעפרות נחושת אבל לא בכמויות מסחרישם אמנם יש . בתמנע מצפון לאילת נכשל
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, אוצרות טבע אחריםבה לא נמצאו גם , כידוע. ותו לא, הפך בסופו של דבר לשמורת טבע
היום אנו עשירים במלח ובפוספטים בים (נפט של לא של מתכות ולא , בכמויות מסחריות

 ).ובמישורי הנגב מצוי אורניום, המלח
על . נו בעינה עומדתשאלתו ,יותז שהארץ לא נבחרה בגלל מעלותיה הפימכל האמור עולה

 . כנראה מעלתה הרוחניתהיא כורחנו נאמר שהסיבה לבחירתה של ארץ ישראל 
 : מחזק את הטענה הזו ואומראי, רושו לדברים יאין בפ"הרמב

 אבל דעו לכם שאינה כארץ מצרים להשקות אותה ברגל מן היאורים ומן האגמים כגן 
' וצריכה שידרוש ה... 'תה מים למטר השמים תש,תארץ הרים ובקעֹ'רק היא , הירק

ואם תעברו על , ד וצריכה מטר כל השנהוכי היא ארץ צמאה מא, אותה תמיד במטר
 לא תזרע ולא תצמיח ולא ,דוולא ידרוש אותה בגשמי רצון הנה היא רעה מא' רצון ה

כי , )טז-להלן פסוקים יג(ה י ויחזור ויפרש כל זה בפרשה השני,יעלה בה כל עשב בהריה
ואם לא ,  תמיד' ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש...י ע תשמעו אל מצותאם שמֹ'

שלא תוכלו , 'בהואבדתם מהרה ברעב מעל הארץ הטֹ''  וגו'ועצר את השמים' ,תשמעו
 .לחיות בה בלא מטר

 : משה מזהיר את ישראל ואומר להם: לים אחרותיבמ
רחוקה מלהידמות למצרים בשפע היא ' וללא חסדי ה, ארץ ישראל היא ארץ צחיחה תמיד) א(

  .שפע היבוליםהמים ו
בין אם הוא ו, דואג להשקות את אדמתואדם . להנהגת הטבע' את גידולי ארץ מצרים מסר ה) ב(

 ומפתח הגשמים ,משגיח עליה' אבל ארץ ישראל ה. רותהיא עושה ֵפ -צדיק ובין אם הוא רשע 
 .את מצוותיוישראל ימו קייאלא אם כן , ואינו ממטיר עליה, בידונתון שלה 
היא זקוקה להשגחה מתמדת של הבורא כדי שתוכל להניב הארץ נבחרה משום ש, כלומר
לֹהיך בה -א' לֹהיך דֹרש אֹתה תמיד עיני ה-א' ארץ אשר ה": כ התורה מבטיחה"וע. פרותיה

עם ישראל זקוק להשגחה מתמדת של קיומו של גם ). יב, יא( "שית השנה ועד אחרית שנהמֵר
ותחושת החרדה , )טו, לד' תה" (אל צדיקים ואזניו אל שועתם' עיני ה: "כדברי המשורר, וראהב

, שהיה לנו יאמר נא ישראל' לולי ה: " באה לידי ביטוי בכתובהמתמדת של ישראל לעצם קיומו
 ).ג- א,קכד" (ת אפם בנו אזי חיים בלעונו בחרֹו,שהיה לנו בקום עלינו אדם' לולי ה

. קום אשר זקוק תמיד לחסדי שמים מתאים לעם הזקוק תמיד לחסדי שמיםרק מ: מכאן נאמר
 כתובוכך . ל קבעו שאין השכינה שורה בארץ ישראל אלא רק בזמן שישראל נמצאים בה"חז
". מהםי שכל מקום שגלו שכינה ע,חביבין ישראל: נתן אומר' תני ר): "י, ז' במד(מדרש רבה ב

בפרשת  ככתוב, אה לידי ביטוי גם בתחום הכלכליהתלות הזו שבין העם והארץ ב, וכאמור
  תלות הדדית זו יצרה קשר הדוק. אתרלען "רוש הרמביפוב) כא-יג, יא' דב ("ַעשמֹוהיה אם "

-הה כדי לתת לבני"ם היא האמצעי שבו משתמש הקבהֶא. קשר של אם לבניה, בין הארץ לעם
כל זמן שבניה בתוכה ; תרה מזאתי". והאדמה לא תתן את יבולה ": או כדי להענישם, שכרבניו

אולם כאשר בניה מנותקים ממנה היא מפסיקה מלהניב את פרותיה . היא נותנת את תנובתה להם
 .  נותנת לזרים ליהנות ממנהינהוא

לא נבנתה , שבהיוארץ ישראל לא : אם נתבונן בהיסטוריה של ארץ ישראל נגלה עובדה מפליאה
 בה משלוהתקופות שבהן עם ישראל לא היה בה וכל  ב- שנה 1880-כולא התפתחה במשך 

מֹתי אני את הארץ ושממו עליה והִש: " בספר ויקרא ממש כפי שמבטיחה התורה;אחרים
-לב, כו" (ה והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרּב…ואתכם אזרה בגוים, שבים בהאֹיביכם היֹ

   ).לג
 :אומר) בסוף הפירוש לפסוק(טז , ן על ויקרא כו"הרמב

יות והיא בשורה טובה מבשרת בכל הגל', ושממו עליה אויביכם' מה שאמר בכאן וכן
כי לא תמצא בכל , וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו

כי , הישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר הייתה נושבת מעולם והיא חרבה כמוה
 .משתדלים להושיבה ואין לאל ידםוכולם , בלה אומה ולשוןימאז יצאנו ממנה לא ק

 שממה תהיה לאויביכם שלא ימצאו בה -ושממו עליה אויביכם  ": על אתררבנו בחייכך מפרש ו
 לה פריחה ו של עם ישראל לארץ באשובו עם ,ואכן ".ובשורה טובה היא לישראל, נחת רוח

 שהגיעה ד עדוחמישים שנה הפכה הארץ השוממה לארץ מפותחת מאכתוך . וחידוש נעורים
 . הקיומייםהעל אף כל קשיי, לדרגתן של הארצות המפותחות והמתקדמות ביותר

 ,עם ישראל מתפתח רק בארץ: ראינו אפוא שהקשר בין הארץ לבין עם ישראל הוא קשר הדדי
 מתתקיימעליה של עם ישראל  רק בשבתו .הארץ אינה נותנת פרותיה אלא רק לעם ישראלו

זהו קשר משולש שבו נודעת  אולם ,ה יוצר העולם" על ידי הקבקשר זה נקבע. ההפריה ההדדית
 .לימוד התורה וקיום מצוותיה:  הקשר הוא רופף ביותרובלעדיחשיבות רבה למרכיב השלישי ש

  
 יחיאל עמרמי                                                                                                         
 א"מכינה הקדה
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