
  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                                                הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י 
  א"עתש , עקבפרשת                                                             ביהדות      מאת המרכז ללימודי יסוד 

  928 מספר                                                                          ש הלנה ופאול שולמן           "ע        

  
  

  לא כארץ מצרים
  

 משם -ארץ מצרים : יחס אליהן, םבתחילת קיומו כעַ , פרשתנו מעמידה זו אל מול זו את שתי הארצות שיש לעם ישראל
והיא מתוארת כארץ , הם או הוריהם,  כיוון שחיו בהאת ארץ מצרים הם מכירים.  יעדם הסופי-וארץ ישראל , יצאו

וכל הנדרש , המים מצויים בה תמיד). י:יא" (ְוִהְׁשִקיָת ְבַרְגְלָך ְּכַגן ַהָּיָרק: "חקלאית אשר ההשקיה בה נעשית מן הנילוס
ָּשַמִים ִלְמַטר הַ " כארץ אשר , ארץ ישראל המיועדת להם מוגדרתלעומתה. הוא מערכת תעלות להזרמתם אל השדות

לֶֹהיָך -אֱ  ' הֵעיֵני: "'מושגחת על ידי ההולכן היא ארץ , המים הם מי גשמים שאינם מצויים בכל עת). יא:יא" (ָּמִים ִּתְׁשֶּתה
   ).יב:יא" (ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה

השוואה זו נותנת כביכול ,  את זוכאשר שנות הבצורת רודפות זו, במציאות השחונה בארץ ישראל בשנים האחרונות
אולם ברור . אל מול ארץ ישראל שבה הגשמים עונתיים ולפעמים גם נעדרים, עדיפות לארץ מצרים הרוויה במי השקיה

והמטרה היא , מבחינה חקלאיתגם ארץ ישראל עדיפה על ארץ מצרים ; שהתורה רוצה להראות כאן את ההיפך הגמור
  . רה בערגהלהסתכל קדימה בתקווה ולא אחו

מציג רשימת השוואה של פרמטרים המראים את עדיפותה של ארץ )  לחה פסק, פרשת עקב,ספרי דברים(המדרש 
. אחידות ההשקיה בארץ ישראל כנגד ההדרגתיות בהשקיה במצרים) 1: נציג שניים עיקריים. ישראל על ארץ מצרים

ועל כן היבול עשוי להיות שווה , הבקעותאת  הן ההריםאת הן , הגשמים היורדים משקים במידה שווה את כל הארץ
ואילו ,  מיםיותרכך הוא מקבל , ככל שהמקום נמוך וקרוב לנהר; ואילו במצרים ההשקיה אינה שווה. בכל מקום

המאמץ הנדרש מן החקלאי במצרים לחפור ) 2; או שמקבלים מעט מאודכלל המקומות הגבוהים אינם מקבלים מים 
  : מול חוסר המעש הנדרש בעניין זה מן החקלאי בארץ ישראל, ם דרכן אל השדותתעלות ולהזרים את המי

גבוה ,  ארץ מצרים נמוך שותה.ארץ מצרים שותה מן הנמוך וארץ ישראל שותה מן הגבוה, לא כארץ מצרים היא
וגבוה ארץ ישראל שותה נמוך , ארץ מצרים נמוך שותה ואחר כך גבוה. ארץ ישראל נמוך וגבוה שותה, אין שותה
ארץ מצרים שותה . שאינו גלוי אינו שותה ארץ ישראל גלוי ושאינו גלוי שותה, ארץ מצרים גלוי שותה. כאחת

ארץ מצרים אם אתה .  שותה בכל יום ונזרעת בכל יום, ארץ ישראל שותה ונזרעת נזרעת ושותה,ואחר כך נזרעת
 אבל ארץ ישראל אינה כן אלא הם ישנים ,וםעמל בה בפסל ובקרדום ונותן שנת עינך עליה ואם לאו אין בכך כל

  .על מטותיהם והמקום מוריד להם גשמים
 ; הפיזי אלא מציין את הממד הרוחניאברהם אבן עזרא אינו מעמיד את ההשוואה בין מצרים לארץ ישראל על הממד' ר

ת ההשוואה לדעת משמעו. ל לארץ ישראל ולעם ישראל-היוצרת קשר ישיר בין הא, ממד ההשגחה האלוקית על הארץ
   :'כיוון שזאת הדרך למשוך עלינו ועל ארץ ישראל את השגחתו התמידית של ה, ע היא לעודד אותנו לקיום המצוות"ראב

רק יש לה צורך כל השנה לשום השם , כי הארץ איננה כארץ מצרים, הנה טעם אחר שאתם חייבים לשמור מצותיו
   .ה שהיא צריכה ויתן הכל בעתוכאדם שיראה כל מ, והטעם בדרך משל. עינו עליה

כיוון ,  עדיפה ארץ מצרים על ארץ ישראל-אפשר לומר שמבחינה חקלאית טהורה , לשיטתו ולדעת ההולכים בעקבותיו
אולם די להזכיר את . הארץ תיתן יבולה, וכל זמן שהעבודה תתבצע, שמצרים מתנהגת בחוקיות טבעית שאין בה חיסרון

 – הנילוס – ברגע שמקורות המים .יכול להפסיקו' וכי ה, ן שהעושר הזה אינו יציב דיושנות הרעב במצרים כדי להבי
בע לקראת ושתכנן את ניצול שנות הש, יוסף ,ואלמלא אותו חכם, מיד מורגש הרעב, נפגעים בדרך טבעית או לא טבעית

 שהן תוצאה, בצורת ותבארץ ישראל כאשר יש שנ, לעומת זאת.  מתמוטטת לגמריהאפשר שמצרים היית, שנות הרעב
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אליהו , למשל(כפי שלמדים מסיפורי הנביאים , יענה' וה, אפשר להתפלל ולחזור בתשובה', של השגחתו הישירה של ה
   ).א"טו ע(או ממסכת תענית ) ח"א י"במל

 - וכמוהו הוא מקשר בין פרשתנו לפרשיות הסמוכות לה , ע"בדרכו של ראבם מבאר את ההבדל בין הארצות "רשב
  :  היוצר התניה בין שמירת המצוות ובין החיים בארץ ישראלקשר

צריכים אתם לשמור .  כן שיטת פרשיות הללו–] היא ["כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים"
כי , ורעה מכל הארצות ללא שומרים, כי הארץ הזאת טובה מארץ מצרים לשומרי מצוות, היכםול- א'האת מצוות 

 שמה אינה כארץ מצרים שאין צריכים למטר ובין טובים ובין חטאים בטורח השקאת הארץ אשר אתה בא
 במטר השמים להשקותהֱאלֶֹהיָך ָּבּה '  הֵעיֵני מצוותאבל ארץ ישראל אם אתם שומרים , שדותיהם יש להם לחם

   .שנה לתת מטר בעת הצורך)ה(שית השנה ועד אחרית אמר
ואילו בארץ ישראל , מי הנהר - צריכה לגשמים כיוון שהיה להם תחליף הייתאברבנאל מדייק ומוסיף שארץ מצרים לא ה

. וקשה או אי אפשר להעלות בה את המים לראש ההר, זוהי ארץ הרים ובקעות. אין תחליף לגשם כיוון שאין בה נהרות
מצוות יותר עליה ובה על ידי קיום התורה וה' ויש למשוך ולהמשיך את השגחת ה, לפיכך ארץ ישראל תלויה במטר

  : וזה לשון אברבנאל. מבארץ מצרים
 ששם היית זורע זרעך ומשקה את הארץ ממי נילוס ...כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא

 םאמנם הארץ אשר אתם עוברי. ם ארץ מצרים צריכה לגשמיההייתז לא "ולפ. כמו שישקה אדם ברגלו לגן הירק
 ולכן לא בכחך ועוצם ידך ... למטר השמים תשתה מים...יא ארץ הרים ובקעות כי אם ה,שמה לרשתה אינה כן
  . כי כל עבודתה הם המצות ותצטרך לכוון לבך לשמים כדי שיברך את הארץ במטר בעתו. תעשה חיל בארץ ההוא

, צותארץ ישראל מושגחת יותר משאר האר. האזהרה והעונש,  בעניין ההשגחההבחיי ממקדים את ההשווא' ן ור"רמב
בארץ ישראל כל עצירת גשמים . והשגחה זו מתבטאת בין השאר במהירות החלת העונש עליה יותר מבשאר הארצות

שכן אזהרה על כך כתובה במפורש , מביאה להבנה שיש כאן מסר אלוקי הדורש תיקון בהתנהגות הדתית ובמידות
  ): יז:יא" (ִיְהֶיה ָמָטר ַהָּשַמִים ְולֹא  ֶאתְוָעַצר: "בסמוך

י להוביש להם המים ולהחריב הנהרות אם לא "פ שאילו היתה ארץ משקה כארץ מצרים היה נקל אצל הש"ואע...
והארץ מצד שהיא , ל כי הפרשה הזאת תזהיר כמנהגו של עולם"ן ז"כבר כתב בזה הרמב, היו מקיימין התורה

  .הרים ובקעות תאבד מהרה יותר משאר ארצות כשלא ישלח שם מטרות עזו
ן את מרכזיותה של ארץ ישראל והיותה עיקר הבריאה המקבלת את עיקר השפע "י מוסיף בביאורו בעקבות הרמבבחי' ר

. 'בהתאם לזה אין ארץ ישראל מושגחת בדרך עקיפה אלא בדרך ישירה על ידי ה. וממנה העולם כולו ניזון, האלוקי
ערכת הכוכבים או השרים המלאכים הממונים מ –כל הארצות נתונות לחוקיות טבעית היות שהמשגיחים עליהן , כלומר

ואילו . ואין להם שיקול הדעת לא לטוב ולא למוטב, אינם יכולים לשנות מן החוקיות שניתנה בהם, על כל ארץ וארץ
והוא ישפיע עליה ', אלא היא תלויה ברצונו של ה, בעצמו אינה נתונה לחוקיות כזאת' ארץ ישראל המושגחת על ידי ה

  .י ישראל"יום המצוות עבהתאם למידת ק
מדגישים שדברי התורה על " מדרש החפץ"זכריה הרופא בביאורו ' ור" מאור האפלה"נתנאל בן ישעיה בפירושו '        ר

 הטורח שבעבודת האדמה כיוון) 1:  השוואהדבריהם מֻכוונים לשלוש נקודות. ארץ מצרים אינם אלא לגנאי ולא לשבח
על כך ). ל בספרי דברים"בדומה למדרש הנ(ועליו לעשות זאת בזמן , המים מן הנהרהחקלאי המצרי צריך למשוך את ש

יפסדו הזרעים כמו שאמרה המשנה משקין בית  שאם ישהו מלהשקותה": "שפתי כהן"שבתי הכהן בפירושו ' עמד גם ר
יא על ידי וההשקיה ה, אבל בארץ ישראל יש עונות קבועות לעבודה החקלאית". השלחין במועד משום דבר האבד

 ר הצח והבריא שיש בהרים לעומת האווירהאווי. רחולי ובריאות האווי) 2; לא יעצור אותו' המטר שיבוא בִעתו אם ה
 ממי הגשמים בריאה התוצרת חקלאית הניזונ. בריאות הֵּפרות) 3; ומביא מחלות) או בארץ מישורית(הלח שיש בבקעות 

ואילו מי הנהרות המושכים בדרכם כל ,  נקיים ואינם מביאים מחלותמי הגשמים. ומזינה מזו המושקית במי הנהרות
   . ובזה משפיעים לרעה על בריאות האוכל ֵּפרות אלה,מרעין בישין וסחף הם מים לא נקיים המזיקים לֵּפרות

ים בעיקר בסמיכות הפרשיות ומסביר את ההבדל בין מצר" סמוכין לעד"אליהו הכהן האתמרי עוסק בפירושו ' ר       
 ועל ידי הולכן נראה להם שהם מרכז העשיי, המצרים סומכים על עבודת עצמם בהשקיה. לארץ ישראל בתוצאה הדתית
וקיום מצוות ובין הגשמים ' ואילו בארץ ישראל יש התניה מתמדת המקשרת בין עבודת ה, זה הם יכולים להגיע לכפירה

 :כיוון שבאלה תלויה ירידת הגשמים', ראת הלכן יש בארץ ישראל מּודעּות דתית וי. המפרים את האדמה
לומר הארץ אשר אתה בא , )יב:י" ( ְלִיְרָאה לֶֹהיָך ׁשֵֹאל ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם-אֱ '  הָמה"סמך פרשה זו לפרשה שלעיל 

 ...שמה היא הכנה ליראה משום שאינה כארץ מצרים להשקות אותה ברגל מן היאורים ומן האגמים כגן הירק
תה בא שמה לרשתה למטר השמים תשתה מים ובזה עיניך תמיד תלוית לשמים במורא ופחד אבל הארץ אשר א

  .כדי שלא יעצור את השמים
 אלא להראות, לפי כל דברי המפרשים ברור שהתורה לא התכוונה לשבח את ארץ מצרים על פני ארץ ישראל, אם כן

ל ואת חובת - לחזק בעם את האמונה באערב הכניסה לארץ רוצה משה . ארץ ישראל מסמלת את ההשגחה הניסיתש
   .שהם התנאי לקיומו האידיאלי של עם ישראל בארץ ישראל, הקיום של המצוות

  
  שאול רגב' פרופ

  המחלקה לתולדות ישראל


