
 
 

 
 

 בס"ד

1265מספר , חתשע" ,שיםקד  -מות-אחרי פרשת   
 

 ": ארץ ישראל כישות ייחודיתברוך מרחם על הארץ"
עמיצור ברק

בסיום כל אחת מצמד פרשות השבוע מופיע 
ְטָמאשלוש פעמים המסר הבא: "  ָהָאֶרץ ַותִּ

ָנּה ָעֶליָה  ד ֲעו  א ָהָאֶרץָוֶאְפק  ְשֶביהָ  ַוָתקִּ " ֶאת י 
י ֶאת ָכל , ומיד אח"כ: ""מות-יאחר" שתבפר כִּ

ְפֵניֶכם  ת ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנֵשי ָהָאֶרץ ֲאֶשר לִּ ֵעב  ַהתו 
ְטָמא יא ָהָאֶרץְוֹלא  .ָהָאֶרץ ַותִּ ֶאְתֶכם ְבַטַמֲאֶכם  ָתקִּ

ְפֵניֶכם י ֲאֶשר לִּ ָתּה ַכֲאֶשר ָקָאה ֶאת ַהּגו  ' " )ויא 
: "שיםקד  " שתבפרכן הדבר  .כח(-כז יח:כה,

ַתי" יא ֶאְתֶכם  ...ּוְשַמְרֶתם ֶאת ָכל ֻחק  ְוֹלא ָתקִּ
יא ֶאְתֶכם ָשָמה ָהָאֶרץ י ֵמבִּ  * " )כ:כב(.ֲאֶשר ֲאנִּ

הנושא  –: "הארץ" ואה כפשוטוהמסר 
גם נטמאת, גם  –התחבירי ברוב הפסוקים הללו 

ד חוטאת )" ָנּהָוֶאְפק   וגם מענישה "(,ָעֶליהָ  ֲעו 
מתיישב עם  אינוזה  . מסרֶביהָ יושאת  בהקיאה

שטח של המונח "ארץ" כ תהמקובל מעותהמש
למעט תופעות  ,פסיבית-ישות דוממתאדמה, 

אגרונומי. כל סיסמיות ואקלימיות ופוטנציאל 
 היותה בסיס פיזי –מהותה של הארץ 

וטריטוריאלי ליושביה; היא חסרת פעילות 
אחריות: אינה -תעלרצונית, וכמובן שאינה ב

 אינה מגיבה ומענישה. כןו ו נענשת,אחוטאת 
מסרים דומים על גרימת טומאה, חטא 
, וחנופה מצויים גם במקומות אחרים במקרא

ְבָלתו  ַעל ָהֵעץ: "כגון ין נִּ ְלַלת  ...ֹלא ָתלִּ י קִּ כִּ
ים ָתלּוי ְוֹלא -א   -א   ה'ֲאֶשר  ְתַטֵמא ֶאת ַאְדָמְתָךֹלהִּ

ֵתן ְלָך ַנֲחָלה יּוַכל ַבְעָלּה ֹלא ; "כג(כא:דב' " )ֹלֶהיָך נ 
ן אשו  ְפֵני  ...ָלשּוב ְלַקְחָתּה ...ָהרִּ וא לִּ ֵעָבה הִּ י תו  כִּ

יאְוֹלא  ה' ֵתן -א   ה'ֲאֶשר  ָהָאֶרץֶאת  ַתֲחטִּ ֹלֶהיָך נ 
יש : "רמיהוובי .ד(כד:דב' )" ְלָך ַנֲחָלה ֵהן ְיַשַלח אִּ

ְשתו   יש ַאֵחר ֲהָישּוב ֵאֶליהָ  ...ֶאת אִּ  ...ְוָהְיָתה ְלאִּ
ף  א ָחנו  ַנףֲהלו   .א(:)ג "ָהָאֶרץ ֶתח 
 ,ותנושרות ימשתתפת בעבהארץ  לכאורה

" מסעי" שתולכן גם היא זקוקה לכפרה: בפר
יפּוְוֹלא " כתוב: י  ָהָאֶרץֶאת  ַתֲחנִּ ֲאֶשר ַאֶתם ָבּה כִּ

יף ֶאת  ֹלא ְיֻכַפר ַלָדם  ְוָלָאֶרץ ,ָהָאֶרץַהָדם הּוא ַיֲחנִּ
ְפכו  ֲאֶשר ֻשַפְך בָ  ם ְבַדם ש  י אִּ ְוֹלא ְתַטֵמא ֶאת  .ּה כִּ

ֵכן  ...ָהָאֶרץ י ש  ָכּהֲאֶשר ֲאנִּ  .לג(לד:במ' )" ְבתו 
 ינו מתיישבא כפשוטושהמסר  ,הודגש לעיל

 , כפי שאנחנו של המושג "ארץ" המשמעותעם 
 לכאורה. אמנם במציאות ובפועל חשים אותה

אפשר ליישב אותו בהנחה שנעשה כאן שימוש 

                                                      
עמיצור ברק, פרופ' להנדסת מים, אוניברסיטת   *

 .אריאל

        ספרותי מושאל במושגים "ארץ", "טומאה"
ליושביה, ולכן  כמטפורה "הקאה": "הארץ"-ו

ו"הקאה" כגמול  ,לעוונותיהם "טומאה" ככינוי
בכל אחד מהפסוקים  וםלעבריינים. אבל הסי

את האפשרות שהארץ מייצגת את  ךדלעיל מפרי
 ! אותםמקיאה  היאשהרי  ;יושביה

מושג הת הן המטפורה והן משמעו ,ועוד
כפי שאנו חשים אותה, 'דוממת', אינן  ,"ארץ"

בא לידי תואמות את היחס לארץ כפי שהוא 
בפסוקים דלעיל, באמירות נוספות  ויטיב

פרשני התורה של במקרא, בדברי חז"ל ובדרשות 
תית של ילהלן. אם כך, מהי המשמעות האמש

 "הארץ"?
מצויה ָבעיקרון שלמדתי  (בתמצית)התשובה 
בונם אורבאך -פרופ' שמחה-י, הרבממורי ורב

הארץ אינה הבמה שעליה מתרחשת "זצ"ל: 
הדרמה של האומה, אלא אחת הגיבורות 

 . ובהרחבה:                                                                                                  "הראשיות של דרמה זו
קדושה;  אינה ישות אדישה, יש בה הארץ א.

 :עשר קדושות הן: "כלים פרק א ,משנהכדברי ה
מעצם  ".ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות

 ,קדושתה ומהפסוקים שהובאו לעיל משתמע
שיש איסור לטמא, להחטיא ולהחניף אותה. 

 בפסוקים נוספים מאשימים הנביאים: 
יא ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ַהַכְרֶמל         אּו  ...ָוָאבִּ ַוָתב 

יַוְתטַ  ֵעָבה ְמאּו ֶאת ַאְרצִּ י ַׂשְמֶתם ְלתו   ְוַנֲחָלתִּ
  .ז(:ב 'יר)
ים ַעל          ְשבִּ ְׂשָרֵאל י  ַאְדָמָתם ַוְיַטְמאּו ֵבית יִּ

ָתם או ָתּה ילו  י ... ְבַדְרָכם ּוַבֲעלִּ ְך ֲחָמתִּ ָוֶאְשפ 
 ָהָאֶרץֲעֵליֶהם ַעל ַהָדם ֲאֶשר ָשְפכּו ַעל 

לּוֵליֶהם  מְ ּוְבגִּ   (.יח-יז:לו 'יח) אּוהָ טִּ
יש השלכות  ,בעוונות יושביה ,לפגיעה בקדושתה

. יצוין כי כל העבירות דלעיל הן בגדר קשות
עריות -זרה וגילוי-"ייהרג ואל יעבור": עבודה

דה( יהרחבה, כולל ניאוף ונ ו)במשמעות
הרחבה,  הדמים )במשמעות-בפרשתנו, ושפיכות
 ים.תלוי( בפסוקים האחר-כולל איסור הלנת

רק שהארץ פגיעה ורגישה, היא גם  לא ב.
כמי מענישה, וגם מעידה ומתרה  גםפעילה: 
  .בורארצון הל לגמרישכפופה 

י ָבֶכם ַהּיֹום : "הארץ מעידה תִּ ד   ֶאתַהעִּ
ם  יָדה ָבם ֶאת" ;יט(ל:דב' ) "ָהָאֶרץ ְוֶאתַהָּׁשַמיִּ  ְוָאעִּ

ם ְוֶאת ברש"י  נועייו, לא:כח)שם  "ָהָאֶרץ ַהָּׁשַמיִּ
 .(שם
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  :א:לבדב'  , רש"י עלארץ גם מענישהה
האזינו השמים שאני מתרה בישראל         

. ותשמע הארץוכן ... ותהיו אתם עדים
, אמר משה וארץולמה העיד בהם שמים 

ודם למחר אני מת, אם יאמרו -אני בשר
ישראל לא קבלנו עלינו הברית מי בא 

עדים שהן  ...ומכחישם, לפיכך העיד בהם
ועוד, שאם יזכו, יבואו קיימים לעולם. 

תתן יבולה,  הארץ ...העדים ויתנו שכרם
והשמים יתנו טלם. ואם יתחייבו, תהיה 

 ְוָעַצר ֶאת" :בהם יד העדים תחלה
ם ֵתן  ְוָהֲאָדָמה ...ַהָּׁשַמיִּ  ". ְיבּוָלּה ֶאתֹלא תִּ

בנפרד  –; עונש מוזר נענשתהארץ  –ועוד 
 : )דב' כט:כא( כחלק מעונשם לאמיושביה! 

ן         ר ָהַאֲחרו  י ...ְבֵניֶכם ,ְוָאַמר ַהדו   ...,ְוַהָנְכרִּ
ת  ְוֶאת ַתֲחֻלֶאיָה  ...ָהָאֶרץְוָראּו ֶאת  ַמכו 

ָלה  ית ָוֶמַלח ְׂשֵרָפה ָכל  .ָבּה ה'ֲאֶשר חִּ ָּגְפרִּ
חַ  ַאְרָצּה ָזַרע ְוֹלא ַתְצמִּ ְכַמְהֵפַכת  ...ֹלא תִּ

ָרה  .ְבַאפו  ּוַבֲחָמתו   ה'ֲאֶשר ָהַפְך  ...ְסד ם ַוֲעמ 
ם ַעל ֶמה ָעָׂשה  יִּ ָכָכה  ה'ְוָאְמרּו ָכל ַהּגו 

את ָלָאֶרץ ַחר ַאף ... ַהז  וא  ָבָאֶרץ ה'ַוּיִּ ַההִּ
יא  ֶאת ָכל ַהְקָלָלה ַהְכתּוָבה  ָעֶליהָ ְלָהבִּ

  .ַבֵסֶפר ַהֶזה
העם החוטא, שכבר  ו שלאין זה תיאור עונש

 ועל משממתה. וכך אינו סובל בפ ,גלה ממנה
הפרדה זו בין גורל הארץ וגורל -הבחנה

 יושביה מוצאת את ביטויה בתפילת שחרית:
 ".ברוך מרחם על הבריות, ברוך מרחם על הארץ"
: תמוה לכאורה "ברוך מרחם על הארץ" ביטויה

ברוך מרחם 'האם יש מקום להכניס את השבח 
-בתוך כל השבחים שבברכת ברוך 'הקרקעעל 

בח זה אנו מקדימים את בש ,ועוד שאמר?
"מרחם על הבריות", פני "מרחם על הארץ" ל

"משלם שכר טוב ליראיו, חי לעד פני ואף ל
לשאלה זו היא  תירשאפתשובה  !וקיים לנצח"?

; רגישה, : "הארץ היא ישות ייחודיתללעיהמסר 
  ."קדושה, מגיבה ופעילה

 (,מות-אחרי) נופרשתבסוף רמב"ן לשיטת 
אלא גם מונעת  ,ברייניםרק מקיאה ע לאהארץ 

והשם לו לבדו נתכנו התהוות מצב של חטא: "
, בארץשמתה רחל בדרך בתחילת בואם  ,עלילות

בחוצה לארץ,  )רחל(כי בזכותה לא מתה 
עם שתי אחיות  בארץ (יעקב)ובזכותו לא ישב 

 כלומר, ."והושאת באיסור האחיוהיא היתה הנ
מפורט ה ,נישואים לשתי אחיות חיותהאיסור 

ָקח" :יח(יח:)פרשתנו ב ָתּה ֹלא תִּ ָּׁשה ֶאל ֲאח  ", ְואִּ
-אחרי מתן תורה, ורק לבניאלא חל להלכה אינו 

אינו כלול באיסורי העריות של שבע ו ,ישראל
ביאה פרק -הלכות איסורי ,רמב"ם) נח-מצוות בני

אחיות שתי יעקב כשנשא  לא חטא(. לפיכך יד
גם הכנענים לא חטאו, אבל  לכאורהבחו"ל. 

ולא רק  ,איסורי עריות 13פרשתנו, המפרטת ב
שישה, מודגש שהכנענים כן חטאו בכך, ואף 

י " :(כה-כדיח:)נענשו ויענשו, כמובא לעיל  ְבָכל כִּ
ם ֲאֶשר אֲ  ֵאֶלה יִּ ְטְמאּו ַהּגו  ְפֵניֶכםנִּ י ְמַשֵלַח מִּ  .נִּ

ְשֶביהָ ... א ָהָאֶרץ ֶאת י  ". פרדוקס זה מוסבר ַוָתקִּ
מיוחדת בתכונה שאינה  לץ ישראארשבכך 

העריות המפורטות בפרשתנו, בין  כלסובלת את 
-ישראל ובין אם הם בני-אם העבריינים הם בני

 נח: 
א"י אינה מקיימת : "קדושים 'פר "שיל .א

  ;"עוברי עבירה
ומציין  ,(לנ"כ)בעקבותיו מרחיב הרמב"ן  .ב

שנישאה ליעקב  –מותה של רחל  כי ,(לשיטתו)
וע מיעקב ורחל נועד למנ –אחותה  אחרי

להיכנס, עם בואם לארץ מיוחדת זו, למעמד של 
 המידה של קדושת הארץ': -'עבריינים באמת

הנכבד תקיא  נחלת השםוהנה הארץ שהיא 
עובדי ע"ז ולא תסבול כל מטמא אותה 

אין  ...והנה בחוצה לארץ... ומגלים עריות
והנה השם הנכבד  ...טהרה בה שלימהה

       –העולם  להים בכל-להי הא-יתברך א
אינה  ...נחלת ה'שהיא  להי ארץ ישראל-וא

כשאר ארצות, אינה מקיימת עוברי עבירה. 
אבל הכתוב לא יזכיר האזהרה אבל יאמר כי 

 כלהארץ תקיא אותם כי הארץ תתעב 
התועבות האל. והנה לא אנשי ארץ כנען 
בלבד היו מן המוזהרים, והפרשה הזכיר 

ם עושים "כמעשה ארץ מצרים" שהיו גם ה
ולא תקיא  (אבל)ככל התועבות האלה, 

 ,אותם ארץ מצרים ולא שאר ארצות הגוים
 שאינן רגישות לאיסורי עריות.

וארץ : פינחס שתפרבמפרט יקר -כליה .ג
שאין הארץ  (יש לה סגולה)בזה ישראל מסוגל 

התועבות עשו  את כלכי " ...שנאמר זימהסובלת 
 ". אנשי הארץ ותקיא הארץ את יושביה

עה החלוקה בין המצוות שבין אדם לחברו ידו
לעומת כל יתר המצוות הקרויות מצוות שבין 
אדם למקום. זו חלוקה בעייתית כי גם המצוות 
שבין אדם "לחברו" הן 'בין אדם למקום'! גם כי 
ניתנו ע"י רבש"ע, וגם כי הנפגע, "חברו", נברא 
בצלם. ועוד, ממוַרי למדתי בנערותי שמצוות 

ם הן בעצם מצוות שבין אדם שבין אדם למקו
 שכל. בקו מחשבה זה ניתן אולי לומר לעצמו

המצוות הן 'בין אדם למקום', בחלוקת משנה 
לארבע קבוצות: מצוות שבין אדם לחברו, 
מצוות שבין אדם לעצמו, מצוות שבין אדם 

שלא לערוץ "רמב"ם הלכות מלכים  כגון:)לעמו 
ומצוות שבין  ("ולחזור לאחור בשעת המלחמה

הסוג האחרון כולל את כל המצוות לארצו.  אדם
", ה'ְוָשְבָתה ָהָאֶרץ ַשָבת לַ "כגון: )התלויות בארץ 

וברוח הדברים שנדונו לעיל, גם את  ,וי' כה:ב(
המצוות שבהן נאמר שעבירה עליהן מטמאת, 

מצוות "ייהרג מחטיאה ומחניפה את הארץ: כל 
 העובר עליהן עלול לתת את הדין ואל יעבור".

בבי"ד של מעלה גם על מצוות  שבין אדם 
גם  –לוהים שבו נברא -א שפגע בצלם –לעצמו 

שכל  –על מצוות שבין אדם לחברו ולעמו 
ישראל ערבין זה בזה, וגם על מצוות שבין אדם 

לארצו.
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  מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע של, לתורה ולמדע

 :כתובתב אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.il:ל של הדף"כתובת דוא
  ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל.

 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי  
 יש לשמור על קדושת העלון

 

 
 

 יוסף עופרעורך: פרופ' 

רחל הכהן שיף: עורכת לשון  

http://www1.biu.ac.il/parasha2
http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

