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 משמעותה הדתית של 
ארץ ישראל

הרסש השרוך קרב שמ סופו. בני ישרשמ כבר חונים בשרבות רושב 
שמ יר ן יריחו. פרשת רסשי פותחת ברשירה שרוכה שמ הרסשות 
והתחנות בר בר, ש  שהיש רגישה שמ התחנה הנוכחית, ושם שורר 
ם  ְבּתֶ ִויׁשַ ָהָשֶרה  ֶשת  ם  ּתֶ "...ְוהֹוַרׁשְ ישרשמ:  מבני  מורר  מרשה  ה' 
ת שָֹתּה" )בר בר מג, נג(. מ שת  י ֶשת ָהָשֶרה ָמֶרׁשֶ י ָמֶכם ָנַתּתִ ּה ּכִ ּבָ
הררב"ן, זהו הרקור מרצווה מגור בשרה ישרשמ ומרשת שותה. 

מפנינו שח  ררוק י הרתח הררכזיים ביה ות ובהיסטוריה 
היהו ית: רשרשותה ה תית שמ שרה ישרשמ. שרה ישרשמ היש 
שרו  תווך ביה ות; שין בכך שום ספק. שמ התנ"ך כומו, בשממ 
השרה  הבטחת  הוש  שנוששו  סיפור־שמ  חופה  וסיפוריו,  נוששיו 
והרסש שמיה.1 ההיסטוריה היהו ית רתחימה ברסשם שמ שברהם 
רשה,  בירי  שמיה,  השני  הרסש  ברששית.  בספר  משרה  ושרה 
נגרר  כרכמומ  התנ"ך  הבשים.  החורשים  שרבשת  שמ  רשתרש 
בהצהרת כורש ב בר הרשות הניתנת מגומי בבמ מחזור משרצם — 
הרסש הג ומ השמישי. הפר וקס שמ ההיסטוריה היהו ית הוש 
ששף שמ פי שבמיבה נרצשת טריטוריה רסוירת שחת, שרה הקו ש, 
שם ישרשמ שהה בגמות זרן רב רששהה בשרצו; התגשגש שמיה 

יותר רשהספיק מגור בה; נסש יותר רשחנה בה. רוב ההיסטוריה 
היהו ית יכומה מהיכתב במשונה שמ פרשת רסשי — ויסשו, ויחנו. 

רצב היסטורי זה הוש רק שיקוף שמ הרתח השקרוני. רצ  
שח , הרונותישיזם תופס שת שמוהים, בהכרח, כבמתי־טריטורישמי. 
יכומ מהירצש בכמ רקום.  ושמ כן הוש  הוש שמוהי כמ הברישה, 
ומרקום רסוים, כ רכם שמ השמים  הוש שינו כבומ משם רסוים 
הפגשניים. הוש שושה שותות ורופתים שפימו ברצרים. הוש שומח 
נביש, יונה, מנינווה שבששור. הוש רתגמה מנביש שחר, יחזקשמ, 
בבבמ. שין בשומם רקום פנוי ררנו. ורצ  שני — שי שפשר מחיות 
חיים יהו יים רמשים רחוה משרה ישרשמ; ששם מש כן, היהו ים 
מש היו רצטווים רמכתחימה ממכת שמיה ומשוב שמיה. הרי מנו 
פר וקס: שת השמוהים הקיים רשבר מכמ רגבמה שמ רקום שפשר 

מ רוש בשרת רק ברקום שח .

רצ   רשמפים.  היג ים  בשני  הזה  הרתח  שת  ניסחו  חז"מ 
שרהם".2  שכינה  גמתה  כביכומ  ישרשמ,  שגמו  רקום  "כמ  שח , 
שמוה".3 השם  רנג , "כמ ה ר בחוצה משרה  ורה כרי ששין לו 
שת  מחוות  שמוהים,  שת  משבו   שמוהים,  שת  מרצוש  ש ם  יכומ 
שמוהים, רחוה משרה הקו ש? כן ומש. שימו הייתה התשובה כן 
רוחמט, מש היה תרריה משמות משרה. שך שימו הייתה התשובה 
משו רוחמט, מש היה טשם מהיששר יהו י בגומה. שמ הרתח הזה 

בנוי הקיום היהו י.

רה ריוח  בשרה ישרשמ? ר' יהו ה המוי ר רה זשת בספר 
הכוזרי מתנשי הרחייה השונים בשזורים שונים. כשם שיש שרצות, 
כררים,  מג מ  בהם שפשר  רסוירים שרק  קרקש  וסוגי  שקמירים 
כך ישנה שרה שחת, שרה ישרשמ, שהיש מב ה רתשירה מגי ומ 

פרשת
מסעי  

משימוי נשרת: פינחס בן ישקב ששר שייז, שזרישמ בן שריה מייב שרטר
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משומרנו  יותר  הקרובים  ובקטגוריות  ברושגים  מיסטי?  שאינו 
היוריורי? סבורני שיש  רכים מששות כן; מהמן שחת רהן.

היש  הפרט.  שמ  שישית  משמרות  קו   רק  שיננה  התורה 
רסגרת מבניין חברה, שורה ותרבות. היש רשרטטת רתווה מרה 
שהרב שהרן מיכטנשטיין תישר בביטוי הקומש "שושרה השימשי 
מיחסי  כממים  שזרחי,  רווחה,  ין  חקיקת  בה  יש  החברה".  שמ 
שוב ־רשבי , תקנות בשנייני סביבה, רווחת בשמי החיים ורפושה 

ציבורית, ורתווה מרשרכות ררשמ ורשפט. 

התורה היש הקוטב הרנוג  מגנוסטיקה ומששר פימוסופיות 
שמ  הנשרה  משימוי  ככמי  ה ת  שת  הרושות  שוממות־גשריות 
רחוזותיה השווריריים שמ הרוח. שמ פי התורה שמוהים שוכן גם 
פה, שמ פני הש רה, בחיי בני הש ם ובקשרים ביניהם ובקהימות 
שהם יוצרים. התורה שרצית רפני ששמוהים רבקש משכון בשרה. 
שוכן  שהש־מ  חברה  מכונן  כך,  רתוך  היש,  היהו ית  הרשירה 
היש  שברוח,  משניינים  שצרה  שת  היה ות  הגבימה  מו  בקרבה. 
כנפיה  מרוטת  רחוה  בחיינו  שצורים  תחורים  רששירה  הייתה 

ה תית: שת הפומיטיקה, שת הכמכמה ושת הסוציומוגיה. 

הרקום  היותה  הוש  שתה,  כן  כשז  ישרשמ,  בשרה  הריוח  
היחי  בשומם שמיהו ים הייתה בו ההז רנות מכונן חברה יהו ית 
ברשה  חרישר  ררמכות  כגון  ירים  קצרי  חריגים  )מרשט  שמרה 
השישית וכוזר ברשה השרינית, שרמכיהן התגיירו(. שפשר מחיות 
חיים יהו יים ברנצ'סטר וברונסי, בר רי  וברינסק — שך תרי  
תהיה זו חוויה ג ורה וקטורה. רק בישרשמ יהו ים רנהמים שת 
המוח  פי  שמ  הרוג רת  זרנים  ברסגרת  הרקרש,  בשפת  חייהם 
השברי, ובררחב רווי היסטוריה יהו ית. רק בה הם רוב. רק בה 

נבישים — ומש זו שף זו, שם שמם הנתון מהשרשה שמוהית. "שין 
שם הסגומה יכומ מהי בק בשניין השמוהי כי שם בשרה הזשת".4 

הררב"ן רציש הסבר שחר. מ בריו, 

השם הנכב  ברש הכמ, ושם כח התחתונים בשמיונים, 
ונתן שמ כמ שם ושם בשרצותם מגוייהם כוכב ורזמ י וש 
כששר נו ש בשצטגנינות... שבמ שרה ישרשמ, שרצשות 
הישוב, היש נחמת ה' ריוח ת משרו, מש נתן שמיה רן 
הרמשכים קצין שוטר ורושמ... כי הב ימ שותנו רכמ 
השרים ששר נתן שמיהם שרים ושמוהים שחרים בתתו 
מנו שת השרה שיהיה הוש יתברך מנו מש־מהים ונהיה 

ריוח ים משרו.5

כמורר, כמ השרצות וכמ השרים נתונים מריבונות השמ שמ הקב"ה, 
שרצות  שמ  ישיר.  בשופן  שומט  הוש  ישרשמ  שרה  שמ  רק  שבמ 
שחרות רופק ים רתווכים — שרציים ושריריים — והם הקובשים 
ישרשמ,  ביושבו בשרה  ישרשמ,  מגבי שם  רק  יושביהן.  גורמ  שת 
הסיבתי  ההסבר  היש  הקב"ה  שם  יחסיו  רשרכת  כי  מורר  שפשר 

הישיר מהצמחותיו ומכישמונותיו. 

ריה"מ והררב"ן כשח  רסתרכים שמ רה ששנו יכומים מכנות 
"גישוגרפיה ריסטית". ההב מ ביניהם הוש שריה"מ רסתכמ שמ 
השרה, והררב"ן שמ השריים. מ שתו שמ ריה"מ, הריוח  בשרה 
הררב"ן,  מ י ו שמ  ושימו  והשקמים.  הנוף  הוש הקרקש,  ישרשמ 
הריוח  בה הוש שמטונו הישיר שמ הקב"ה. שניהם רסכירים כי 
חוויה  תית שפשרית גם בחוה משרה, שמש שהיש צמ חיוור שמ 
בשופן  זשת  מורר  יש  רך  השם  ישרשמ.  בשרה  ה תית  החוויה 
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זוהי, שפשר מורר, התשתית השרפירית מריסטיקה שמ ריה"מ 
והררב"ן. היש תקפה היום כבירי ק ם. יש בקיום היהו י בשרה 
ייתכנו ברקום שחר. ההיסטוריה  וטבשיּות שמש  ישירּות  ישרשמ 
שרה  ּבְ השמ  בריבונות  חברה  שמ  בנייתה  ריזם  כי  שותנו  מיר ה 
כה פגישה הוש שסטרטגיה שמ סיכון גבוה. ובכמ זשת, זה שרבשת 
שמפים שנה, יו ש שם ישרשמ שהסיכון כ שי. כי רק בשרה ישרשמ 
שמוהים קרוב כמ כך ששפשר מהרגישו בשם וברוח, מחוש שותו 
רשבר מגבשה ררש, משרוש שת קומו ב ק וק ה יבור היוריורי, 
מנשום שת שכינתו בשוויר השחר הרשנן, ומחיות, רתוך סכנה שך 

בביטחון שמ שרונה, בצמ כנפיו. 

 .D. J. Clines, The Theme of the Pentateuch, Sheffield: JSOT, 1978 רשו  .1
רכימתש, פרשת בוש, י .   .2

תמרו  בבמי, כתובות קי ש"ב.  .3
ריה"מ, ספר הכוזרי, רשרר שני, ט-יב, רשרבית: יהו ה שבן־שרושמ, תמ־שביב:  ביר,   .4

תשמ"ז, שר' נג. 
פירוש הררב"ן מרקרש, ויקרש יח, כה.   .5
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הם יכומים מבנות רשק, סביבה ורשרכת ררשמ שמ יסו  שרכים 
נוש ה  שהיש  רה  מהיות  היה ות  יכומה  מב ה  בה  רק  יהו יים. 
מהיות: מש רק קו  התנהגות מיחי ים, שמש גם, ושפימו בשיקר, 

רתווה־יסו  שמ חברה.

ר ינה  רבחינה  תית,  מרה  רושה,  מהבין  שפשר  רכשן 
יהו ית; מרה צריך מהיות רקום שמ פני ש רה שהיהו ים רקיירים 
בו ררשמ שצרי תחת ריבונות השמ. שבמ מרה  ווקש שרה ישרשמ? 

שרה ישרשמ נרצשת בריקום שסטרטגי שמ רפגש בין שמוש 
יבשות — שירופה, שפריקה ושסיה. שין בה רישורים פוריים רחבי 
י יים כגון שמה שב מתת הנימוס ובשרק הפרת והחי קמ )וביֵרינו: 
ומכן  שין בה ש ות נפט שצורים כגון שמה שבשרצות הרפרה(, 
שירפריות  ריקורה,  שך בשמ  שירפריה —  מהצריח  כ י  בה  שין 
היש  ה ורות  כמ  משורך  כך,  רשום  שיניים.  שמיה  מטשו  תרי  

הייתה נתונה מתגרת י ן.

מצ  פגישּות בינמשורית זו סובמת שרה ישרשמ גם רפגישּות 
שינו  בה  והגשם  בגשם,  תמויים  שמה  הרים  רקורות  סביבתית. 
רובטח )ורכשן רקרי הרשב השכיחים הנזכרים בספר ברששית(. 
יירצשו  פשם  שחר  פשם  פשם.  שף  רשמיו  רובן  שינו  בה  הקיום 
תושביה ברצוקה, וכשייחמצו ררנה יחוו זשת כנס. כ י שתתקיים 
בשרה הזו ר ינה שצרשית משורך זרן יי רשו תושביה מהישגים 
רזהירים — ר יניים, צבשיים וכמכמיים. הישגים כשמה שפשריים 
רק רתוך שרונה ב רך ותחושת שמיחות. שמ כן י שו הנבישים, 
שמ  תחושה  ובמי  חברתי  צ ק  שבמי  מיבם,  רהגיון  וגם  ה'  רפי 

יישו  שמוהי סופה שמ שורה זו מיפומ וִמגמֹות. 


