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 בס"ד

 ארץ אשר עצביה ברזל

 עקבפרשת  -ד"ת שבתון

 ד"ר חזות גבריאל

י יֲאָך ֶאל השם כִּ   :ֶאֶרץ טוָבה ֱאלֶהיָך ְמבִּ

ְקָעה ּוָבָהר ֶאֶרץ ים ַבבִּ ם, ֲעָינת ּוְתהמת יְצאִּ   .ַנֲחֵלי ָמיִּ

םון ֶאֶרץ ָטה ּוְשעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְורִּ   ,חִּ

  .ֵזית ֶשֶמן ּוְדָבש ֶאֶרץ

ְסֵכנֺת ּתאַכל ָבּה ֶלֶחם, לא ֶתְחַסר כל ָבּה ֶאֶרץ   ,ֲאֶשר לא ְבמִּ

  .ֲאֶשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחצב ְנחֶשת ֶאֶרץ

 .ֲאֶשר ָנַתן ָלְך ָהָאֶרץ ַהּטָבה ֱאלֶהיָך ַעל השםְוָאַכְלָּת ְוָשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת 

פחות משבע פעמים. פרשנים עמדו כבר על המבנה הכיאסטי של הקטע הנסוב לא קטע זה חוזרת ב ארץהמילה 
המשמשת כאנפורה וקובעת את נושא הקטע, מבנהו   ארץסביב "ארץ זית ודבש" וכן על מרכזיותה של המילה 

 הארץ הטובהשבתחילת הקטע הנ"ל לבין  ארץ טובהומקצבו. אני מבקש לדבר דווקא על ההבדל שבין 
 שבמשפט החותם.

, סתם, ללא הא הידוע.  לבסוף, לאחר קיומם של תנאים מסוימים, אנו ארץ טובהאל  נותחילה, השם מביאב
 הארץ הטובהמשה רבנו בשתי היקרויות נוספות מקפיד להדגיש את . הארץ הטובהמתבקשים לברך על 

א ְוֶאְרֶא֙ה ֶאת־ :דווקא ה ֶאְעְבָרה־ָמָּ֗ ֶרץ ַהּטֹוָבָ֔ ֶבר ָהָאָ֣ ר ְבֵעֵ֣ רֲאֶשֶׁ֖ ן ָהָהָ֥ ן )דברים ג,כה(. ַהַיְרֵדֵּ֑ ה ְוַהְלָבֹנֹֽ ֹוב ַהֶזֶׁ֖ י וכן:    ַהטּ֛ ֵ֣ כִּ
ם ֶא  ְשֶּתֶּ֕ ירִּ ֹֽ ים וִּ ֹּ֔ ְברִּ ן ְוַאֶּת֙ם ֹעֹֽ ר ֶאת־ַהַיְרֵדֵּ֑ י ֹעֵבֶׁ֖ את ֵאיֶנָ֥מִּ ֹֹּ֔ ֶרץ ַהז י ֵמ֙ת ָבָאֵ֣ ָ֥ ה ת ־ הָאֹנכִּ ֶרץ ַהּטֹוָבָ֖ את )ָָאָ֥ ֹֹֽ האם ד,כב(. דברים ַהז

 יש לכך משמעות?

של מקורות המים ופירות הארץ. במשפט המרכזי,  עובדתישפטי הארץ הראשונים, תיאור ניטרלי / בשני מ
הוא אינו גדל כמות והתיאור מעט חריג. כדי להגיע לשמן יש צורך לבצע פעולות בזית. השמן הוא מעשה האדם 

בשני משפטי  הקטע. ארץ זית שמן ודבש הוא אם כן משפט מקשר המצוי בתווך בין שני חלקישהוא על העצים. 
תיאור יתרונותיה של ארץ ישראל בשל את  והוא כולל בתוכו עובדתי / התיאור אינו ניטרליהבאים,  ארץה

לא נרגיש כל מחסור בעודנו עליה. כאשר  אנו ,סו אליה. כאשר לא נאכל בה לחם במסכנותדם או יחמעשי הא
 בהא הידוע. הארץ הטובהתהיה תשנה את הסטטוס שלה ומעתה היא מהרריה נחצוב נחושת, היא 

. אהבת הארץ (impersonalityולא כאל ישות )(personality)  אנו מתבקשים להתייחס לארץ כאל אישיות 
ותחושת השובע ממה שהיא מעניקה לנו, אינה אובייקטיבית, היא תולדה של מה אנו מרגישים כאשר אנו חיים 

מילה המתכתבת עם ערי , תאכל בה לחם" מסכנת"כי לא בעליה ונושמים את אווירה. זוהי משמעות המלים 
ומי שנאלץ לנהוג בקמצנות;  ,: קמצן'מסכן'ומכאן "...  - שבנינו לפרעה. בלשון הזהב של רש"ר הירש מסכנותה
מילקי  ואנו נאלצים נדוד לקניית 'ר המחיהיוק'". אם אנו מרגישים מסכנים בשל : בקמצנות'במסכנת'

  הארץ הטובה.בגרמניה, היא לא תהיה עבורנו 

הבין היטב את משמעותה המטאפיזית של הארץ הטובה, )בשיר 'מרדף'(,  בחושיו הבריאים, ירון לונדון
ארץ אשר , אך דם בנחליה כמים נוזל, ארץ טובה שהדבש בעורקיה"  ובפארפרזה על הפסוקים לעיל הוא כותב:

הוא הבין אמנם את היותה של הארץ 'גוף חי' המנהל דו שיח מתמיד  ." ברזלאבל עצביה , הרריה נחושת
אנו לדידנו, ה'מרדף' אכן קשה ו הארץ הטובה., אך לא הרחיק לכת עד כדי כנותה ואוהביה עם יושביהוממשי 

 הארץ הטובהמשום שזו  ,מתוך עצמאות, חיות, תקוה וכבוד קייםטרם רואים את סופו, אולם הוא מרדף שמת
שיח הנוקב אך מלא האהבה שהיא מקיימת -שעברנו ואנו עוברים על הארץ הזו, בשל הדו בשל כל מה .נושל

  הארץ הטובה.אנו זכאים בצדק לקרא לה עימנו, 
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