
התאמה מושלמת
פתחו את הספר 'דרכה של תנועה' ולמדו את הפסקה "התאמה מושלמת" (עמ' 65) המסכמת את 

הפרק על ארץ ישראל בספר.

כעת, ננסה להעמיק עוד בפסקה זו:

"ִכּי ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ַאָתּה ָבא ָשָׁמּה ְלִרְשָׁתּּה א ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא ֲאֶשׁר ְיָצאֶתם ִמָשּׁם ֲאֶשׁר 
ִתְּזַרע ֶאת ַזְרֲע ְוִהְשִׁקיָת ְבַרְגְל ְכַּגן ַהָיָּרק. יא ְוָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ַאֶתּם ֹעְבִרים ָשָׁמּה ְלִרְשָׁתּּה 

ֶאֶרץ ָהִרים ּוְבָקֹעת ִלְמַטר ַהָשַּׁמִים ִתְּשֶׁתּה ָמִּים. יב ֶאֶרץ ֲאֶשׁר ה' ֱא-ֶהי דֵֹּרׁש ֹאָתּה ָתִּמיד 
ֵעיֵני ה' ֱא-ֶהי ָבּּה ֵמֵרִשׁית ַהָשָּׁנה ְוַעד ַאֲחִרית ָשָׁנה." (דברים יא)

"מהרו ועלו אל אבי" (בראשית מה, ט), וברש"י – ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. ולכאורה יש להקשות 
מדוע משמיע רש"י דוקא כאן שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות ולא במקומות קודמים שמוזכר עליה לארץ 
ישראל? שכוונת רש"י כאן אינה להשמיענו שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, אלא רש"י בא להביננו צדקת 
יוסף שאמר לאחיו, שאף על פי שהוא משמש במשרה רמה וחשובה והוכתר כמשנה למלך מצרים ומושלה, 
אף על פי כן הוא יודע שארץ ישראל גבוהה וחשובה ממצרים ומכל הארצות. שהעיקר הוא ארץ ישראל ולא 

מצרים, אף על פי שהוא מושל בה (דף על הדף סנהדרין פז, א).

"כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים – כי הארץ הזאת טובה מארץ מצרים לשומרי מצוות, 
ורעה מכל הארצות ללא שומרים" (רשב"ם, דברים יא).

נראה מדברי הרשב"ם ומדברי 'דף על הדף' שיתרונה של ארץ ישראל איננו גודלה הפיזי.

אם כך, מהו יתרונה של ארץ ישראל?    

מה ההבדל בין ארץ ישראל למצרים?
האם ארץ ישראל היא בהכרח המקום הגשמי הטוב בעולם?
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"דומה כי פה בארץ 
ישראל, כל עצמו של 

השפע העליון, השופע 
מכל העולמות לתוך נפשו 
של האדם. הייתי אומר, כי 

עצם האין־סוף, עצם 
האמת, הקדושה, היופי, 

הגבורה, עצם כל 
הספירות מושג פה לנפש 

באופן אחר" (א.ד גורדון, 
מבחר כתבים, עמ' 203).

לפעמים אנו שומעים על מקומות אחרים בעולם שנראה שיש בהם חיים איכותיים, נוחים וטובים יותר. 
כדי להישאר בארץ מתוך שמחה ובחירה נדרשת ההבנה שאנו חיים בארץ ישראל לא בגלל הנוחות שבה 
אלא בשל היותה המקום המתאים ביותר למהותנו. כשם שאדם לא ילמד מקצוע שאיננו אוהב רק משום 

שקל ללמוד אותו, כך נוכל לשמוח ולפרוח רק במקום שבאמת מתאים לנו. 

"כי תבואו אל הארץ אשר אני 
נותן לכם" – אלה ישראל, בכל 
מקום שהם בארצות פזוריהם, 

נעשה בחינת "אני" שלהם 
מטושטש, ולא ניכרת העצמיות 
המיוחדת של ישראל. זה שאמר 
הכתוב כי תבואו אל הארץ אשר 
אני נותן לכם, כלומר בארצכם 
שלכם אשר תבואו שמה, הנני 
נותן לכם בחינת "אני" (אמרי 

שאול, עניני ארץ ישראל).

וההתאמה היא כ"כ 
מדויקת, עד שאפילו המדה 

והשעור של ארץ ישראל, 
בין בכללותה ובין ביחס 
להמגיע ממנה לכל אחד 

ואחד מישראל, לכל 
הדורות ולכל הזמנים, הכל 

הוא מתאים בכוון העליון 
מיד ד' נותן ארץ חמדתו 

לעם קדשו (מתוך הפסקה 
'התאמה מושלמת').

אמרו בקול ובמילים שלכם את הנקודה המרכזית בכל אחת מהפסקאות.


