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 חלק   גדול   מספר   דברים   מוקדש   לעיון   חוזר   בתקופת   המדבר,   אולם   אל   עיון   זה   מצטרפת   גם   התבוננות

 קדימה   -   וחלק   לא   מבוטל   מן   הספר   מוקדש   אל   החיים   בארץ.   כזהו   גם   פרק   יב   בספר   דברים,   הפותח   את

 חלקו   הארי   של   הספר,   המוקדש   לחוקים.   אל   החוקים   מתלוות   תובנות   גם   לגבי   משמעות   המעבר   לארץ,

  למקום   אחד   ומסוים.

 

 הכניסה   לארץ   משמעותית   מסיבות   רבות   ושונות.   אחת   מהן,   הנידונה   בפרק   שלפנינו,   היא   עצם   הבחירה

 במקום.   מעם   נווד   המצוי   בתנועה   מתמדת,   הופכים   ישראל   לעם   המקושר   לאתר   מסוים.   זהו   שינוי   גדול

 בעבור   ישראל,   שלאורך   קורותיו   היה   קשור   למקומות   שונים   שהשפיעו   על   אופיו   ועל   תפקודו.   במצרים

 היו   ישראל   העבדים   של   העם   המקומי,   במדבר   היו   הם   נוודים   שנעו   ממקום   למקום,   אך   נשאו   עיניים

  כלפי   מקום   אחר.   תקופת   המדבר   נצבעה   כולה   במטרת   המסע   -   ההגעה   לארץ   ישראל.

 

 מעניין   לגלות   שהמעבר   לארץ   משמעו   היצמדות   למקום   אחד   לא   רק   עבור   ישראל,   אלא   גם   עבור   האל.

 כיצד   מתואר   מקום   זה?   מה   מאפייניו   של   המקום   האלוהי,   ומהם   מאפייני   הקשר   שבין   אלוהים   לאדם

 המתואר   באמצעותו?   האם   נותר   מקום   לעבודת   לאלים   אחרים   במרחב   החדש?   נפנה   לבדוק   מה   מספר

  לנו   פרק   יב   בספר   דברים   על   משמעות   המעבר   לארץ.
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 פתיחה

 הפרק   נפתח   בהצהרה:

 
 דברים   יב:א

ּה י�   ְל�֖   ְלִרְׁשָּת֑ י   ֲאֹבֶת֛ ן   ה'   ֱא�ֵה֧ ֶרץ    ֲאֶׁשר֩   ָנַת֨ ר   ִּתְׁשְמ֣רּון   ַלֲעׂשֹות֒   ָּבָא֕ ים   ְוַהִּמְׁשָּפִטי֘ם    ֲאֶׁש֣ ֻחִּק֣ ֶּלה   ַהֽ  ֵא֠

ה: ים   ַעל־ָהֲאָדָמֽ ם   ַחִּי֖ ים   ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ 1  ָּכל־ַהָּיִמ֔

 

 אחרי   הצהרתו   הפותחת,   משה   אינו   פונה   מיד   להצגת   רשימת   חוקים,   אלא   מצווה   בפירוט,   אולי   כחוק

  ראשון,   על   עקירת   מקומם   של   אלילים   אחרים:

 
 דברים   יב:ב   –   ג

ם ם   ֶאת־ֱא�ֵהיֶה֑ ים   ֹאָת֖ ם   ֹיְרִׁש֥ ר   ַאֶּת֛ ם   ֲאֶׁש֥ ם   ַהּגֹוִי֗ ְבדּו־ָׁש֣ ר   ָעֽ ת־ָּכל־ַהְּמֹק֞מֹות   ֲאֶׁש֧ ַאְּבדּון   ֶאֽ ד   ְּת֠  ַאֵּב֣

ם ֹבָת֔ ם   ְוִׁשַּבְרֶּתם֙   ֶאת־ַמֵּצ֣ ם   ֶאת־ִמְזְּבֹחָת֗  ן:   ְוִנַּתְצֶּת֣ ץ   ַרֲעָנֽ ַחת   ָּכל־ֵע֥ ָרִמים֙   ְוַעל־ַהְּגָב֔עֹות   ְוַת֖ ים   ָהֽ  ַעל־ֶהָהִר֤

ם   ִמן־ַהָּמ֖קֹום   ַהֽהּוא: ם   ֶאת־ְׁשָמ֔ ם   ְּתַגֵּד֑עּון   ְוִאַּבְדֶּת֣ י   ֱאֽ�ֵהיֶה֖ ׁש   ּוְפִסיֵל֥ ֵריֶהם֙   ִּתְׂשְר֣פּון   ָּבֵא֔  ַוֲאֵׁשֽ

 

 הצו   הזה   מעלה   תהייה:   האם   משמעות   הדברים   היא   שבארץ   אין   כלל   מקום   לאלוהים   אחרים?   האם

 המדבר   כן   סובל   אלים   שונים,   בעוד   " ה מקום"   מתאפיין   כסובלני   פחות   (במידה   שבה   ניתן   לתת   אפיון

 שכזה   למקום)?   האם   הצו   להרוס   את   מקומות   העבודה   של   האלים   האחרים   נובע   מן   העובדה   שהארץ

  היא   מקומו   של   אלוהיהם   של   ישראל   בלבד?

 

 

 בחירת   מקום   עבור   האל

 האל,   כאמור,   בחר   במקום   עבור   עמו,   ואולם,   בהתאם   לאופיים   הקבוע   של   היחסים   שבין   ישראל

 לאלוהיו,   התמקמותם   של   ישראל   באתר   אחד   מלווה   בהגדרת   אתר   נקודתי   עבור   האל   גם   כן.   הפסוקים

  המתארים   את   מקומו   של   האל   למעשה   מתארים   את   האל   בוחר   לעצמו   מקום:

 

    אבחנה   העולה   לכאורה   מן   הפסוק   היא   כי   ישנם   חוקים   ומשפטים   שצריך   לשמור   דווקא   בארץ,   לעומת   מקומות   אחרים.1
 זהו   דיון   ארוך   וסבוך,   ולא   נעסוק   בו   כעת.
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 שם,   ה'

אָת ם   ְלִׁשְכ֥נֹו   ִתְדְרׁ֖שּו   ּוָב֥ ם   ָלׂ֥שּום   ֶאת־ְׁש֖מֹו   ָׁש֑ ר   ה'    ֱאֽ�ֵהיֶכם֙   ִמָּכל־ִׁשְבֵטיֶכ֔ ם־ ֶאל־ַהָּמ֞קֹום   ֲאֶׁשר־ִיְבַח֨ י   ִאֽ  ִּכ֠

ָּמה:  ָׁשֽ

 

  ושוב   בהמשך   הפרק:

 
 שם,   יח

� �֙   ְוַעְבְּד�֣   ַוֲאָמֶת֔ ה   ּוִבְנ�֤   ּוִבֶּת֙ ר   ה'    ֱא�ֶהי�֘   ּבֹו֒   ַאָּת֨ ר   ִיְבַח֜ ּנּו    ַּבָּמקֹום֙   ֲאֶׁש֨ י�   ּתֹאְכֶל֗ י   ִאם־ִלְפֵני֩   ה'   ֱא�ֶה֜  "ִּכ֡

:� ח   ָיֶדֽ ל   ִמְׁשַל֥ י�   ְּבֹכ֖ י�   ְוָׂשַמְחָּת֗   ִלְפֵני֙   ְיֹקָו֣ק   ֱא�ֶה֔ ר   ִּבְׁשָעֶר֑ י   ֲאֶׁש֣ 2  ְוַהֵּלִו֖

 

 אלוהים   הוא   זה   שבוחר   לעצמו   מקום,   ובחירה   זו   מתרחשת   בד   בבד   עם   התמקמותם   של   ישראל   בארצם.

 הבחירה   בארץ   ישראל   היא   הדדית,   ונעשית   עבור   האל   ועבור   עמו   כאחד.   ישנה   הטלת   אחריות   משותפת

 והדדית   על   האדם   ועל   האל   במובן   רחב   יותר   בהתייחס   למקום.   מצד   אחד,   האל   הוא   שבוחר   את   מקומם

 של   ישראל   כמו   גם   את   מקומו   הוא   ("במקום   אשר   יבחר"),   אך   גם   האדם   נדרש   לפעולות   אקטיביות

ָּמה"   (שם,   ה').   האדם   נדרש   לדרוש   את   האל,   לבקש   אותו   ולבוא אתָ   ָׁשֽ  בהקשר   זה:   "ְלִׁשְכ֥נֹו   ִתְדְרׁ֖שּו   ּוָב֥

  אל   המקום   המוגדר   כמקום   האל.

 

 במדרש   עולה   טענה   כי   האדם   מעורב   כבר   בבחירת   המקום   עבור   האל.   המדרש   התנאי   ספרי   על   דברים

  קורא   כך   את   הפסוק:

 
 ספרי   דברים   פרשת   ראה   פיסקא   סב   (ה)

 כי   אם   אל   המקום   אשר   יבחר   ה'   אלהיכם   מכל   שבטיכם",   דרוש   על   פי   נביא.   יכול   תמתין   עד

 שיאמר   לך   נביא?   תלמוד   לומר   "לשכנו   תדרשו   ובאת   שמה":   דרוש   ומצוא   ואחר   כך   יאמר   לך

  נביא.

 קצרה   יריעה   זו   מדיון   מפורט   בתפקידו   של   מקום   זה.   נציין   רק   כי   הפסוקים   מספרים   כי      אל   מקום   זה   באים   לדרוש   את2
 האל,   לשם   מביאים   קרבנות,   לשם   מביאים   מתנות,   שם   אוכלים   ושם   שמחים:   "ְוָהָי֣ה   ַהָּמ֗קֹום   ֲאֶׁשר־ִיְבַחר֩   ה'   ֱא�ֵהיֶכ֥ם   ּבֹ֙ו

ר ם   ְוֹכל֙   ִמְבַח֣ ת   ֶיְדֶכ֔ ֵתיֶכם֙   ּוְתֻרַמ֣ ם   ַמְעְׂשֹרֽ י   ְמַצֶּו֣ה   ֶאְתֶכ֑ם   עֹו�ֵתיֶכ֣ם   ְוִזְבֵחיֶכ֗ ר   ָאֹנִכ֖ ת   ָּכל־ֲאֶׁש֥ יאּו   ֵא֛ ָּמה     ָתִב֔ ם    ָׁש֣ ן   ְׁשמֹו֙   ָׁש֔  ְלַׁשֵּכ֤
ם   ִלְפֵני֘   ה'   ֱאֽ�ֵהיֶכם֒   ...."   (יא   –   יב   וגם   עוד   קודם   בפרק   בפסוקים   ו   –   ז). ר   ִּתְּד֖רּו   לה':   ּוְׂשַמְחֶּת֗ ם   ֲאֶׁש֥   ִנְדֵריֶכ֔
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 המדרש   מבהיר   כי   ישנה   אחריות   אנושית   למציאת   מקום   עבור   האל.   אף   שזהו   תחום   שדורש   התערבות

 אלוהית,   אולי   ישירה   ואולי   באמצעות   נביא,   הרי   שבני   האדם   נתבעים   להידרש   למקום   האל   עוד   לפני

  התערבות   אלוהית   זו.

 

 

 מקום   לכל

 אחרי   הצו   להרוס   את   מקומות   העבודה   הזרה,   פונים   הפסוקים   ומורים   כי   ישנם   גם   דברים   שאין   לעשות:

ה   ַהּ֑יֹום ים   ֹּפ֖ ר   ֲאַנְ֧חנּו   ֹעִׂש֛ ֹכל   ֲאֶׁש֨ א   ַתֲעׂ֔שּון   ְּכ֠ ֹ֣ ם:"   (ד),   ושוב   בהמשך   הדברים:   "ל ן   ַלה'   ֱא�ֵהיֶכֽ א־ַתֲעׂ֣שּון   ֵּכ֔ ֹֽ  "ל

יו:"   (ח).   מושא   הדברים   איננו   ברור   בפסוקים.   מה   הדבר   שאין   לעשות?   מה   עושים ר   ְּבֵעיָנֽ יׁש   ָּכל־ַהָּיָׁש֥  ִא֖

י  במדבר   ואין   לעשות   בארץ?   ייתכן   כי   הפסוק   הבא,   שבו   כבר   עסקנו,   מציע   פרשנות   לדברים:   "ִּכ֠

ָּמה" אתָ   ָׁשֽ ם   ְלִׁשְכ֥נֹו   ִתְדְרׁ֖שּו   ּוָב֥ ם   ָלׂ֥שּום   ֶאת־ְׁש֖מֹו   ָׁש֑ ר   ה'ֱאֽ�ֵהיֶכם֙   ִמָּכל־ִׁשְבֵטיֶכ֔ ם־ֶאל־ַהָּמ֞קֹום   ֲאֶׁשר־ִיְבַח֨  ִאֽ

 (ה).

 

 הדגש   המרכזי   בפסוק   הוא   שבארץ   עובדים   את   אלוהים   במקום   אחד,   דורשים   את   האלוהים   במשכן

 קבוע;   ישנו   אתר   אחד   שבו   בוחר   האלוהים   לשים   את   שמו.   בניגוד   למדבר,   שם   עבדו   בני   האדם   את

 אלוהים   במקומות   שונים,   בין   אם   באמצעות   המשכן   ובין   אם   לאו,   הרי   שבארץ   ישנו   אתר   אשר   דווקא

 בו   בוחר   האל   עבור   עצמו   ועבור   האנשים   המחפשים   לקיים   עמו   קשר.

 אפיון   מקומו   של   אלוהים   בפרק   נעשה   בדרך   של   שלילה   אקטיבית.   כלומר,   מתואר   מקומם   של   אלים

 אחרים   בד   בבד   עם   צו   לאבד   מקומות   אלו,   ומתוך   כך   מתברר   תיאור   מקומו   של   אלוהים.   אולם,   מתוך

 הפסוקים   גם   עולה   האפיון   הבעייתי   של   מקומות   העבודה   זרה   בארץ,   וכך   גם   בזהירות   יתירה   מצטייר   לו

 מבין   השורות   אפיון   של   מקום   עבודה   זרה   שהארץ   כן   יכולה   לקבל,   להכין   ולסבול:

 
  שם,   ב'   –   ה'

ם ם   ֶאת־ֱא�ֵהיֶה֑ ים   ֹאָת֖ ם   ֹיְרִׁש֥ ר   ַאֶּת֛ ם   ֲאֶׁש֥ ם   ַהּגֹוִי֗ ְבדּו־ָׁש֣ ר   ָעֽ ת־ ָּכל־ַהְּמֹק֞מֹות    ֲאֶׁש֧ ַאְּבדּון   ֶאֽ ד   ְּת֠  ַאֵּב֣

ם ֹבָת֔ ם   ְוִׁשַּבְרֶּתם֙   ֶאת־ַמֵּצ֣ ם   ֶאת־ִמְזְּבֹחָת֗  ן :   ְוִנַּתְצֶּת֣ ץ   ַרֲעָנֽ ַחת   ָּכל־ֵע֥ ָרִמים֙   ְוַעל־ַהְּגָב֔עֹות   ְוַת֖ ים   ָהֽ ֤  ַעל־ֶהָהרִ

ם: ן   לה'   ֱא�ֵהיֶכֽ א־ַתֲעׂ֣שּון   ֵּכ֔ ֹֽ ם   ...   ל ם   ֶאת־ְׁשָמ֔ ם   ְּתַגֵּד֑עּון   ְוִאַּבְדֶּת֣ י   ֱאֽ�ֵהיֶה֖ ׁש   ּוְפִסיֵל֥ ֵריֶהם֙   ִּתְׂשְר֣פּון   ָּבֵא֔  ַוֲאֵׁשֽ
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אָת ם   ְלִׁשְכ֥נֹו   ִתְדְרׁ֖שּו   ּוָב֥ ם    ָלׂ֥שּום   ֶאת־ְׁש֖מֹו   ָׁש֑ ר   ה'   ֱאֽ�ֵהיֶכם֙    ִמָּכל־ִׁשְבֵטיֶכ֔ ם־ֶאל־ ַהָּמ֞קֹום    ֲאֶׁשר־ִיְבַח֨ י   ִאֽ  ִּכ֠

ָּמה:   ָׁשֽ

 

 הפסוקים   מדגישים,   מורים   ומספרים   כי   בניגוד   לעבודת   האלילים   הקיימת   בארץ,   עבודה   הנמצאת   תחת   כל

 עץ   רענן,   בכל   מקום   וכך   חסרת   מקום,   הרי   שאלוהיהם   של   ישראל   בארץ   הוא   בעל   מקום .   שמא   כוונת

 הפסוק   היא   שבמדבר   'איש   הישר   בעיניו   יעשה'   בכל   הנוגע   למקום   הקשר   עם   האל,   ואילו   במקום   הנבחר

  בוחר   האל   במקום   אחד   כמקום   העוגן   למפגשים   שבינו   לבין   בני   האדם.

 

 מתוך   כך   יש   מקום   להציע   להבין   את   ניתוץ   מצבות   האלילים   הפזורים   ברחבי   ארץ   כנען   כניתוצו   של

 הפיזור .   כנען   היא   ארץ   של   "מקום",   כביכול   אין   היא   סובלת   פיזור.   ישראל   מצווים   להרוס   את   עבודת

  האלילים   הרווחת   בכל   מקום,   בכל   עבר,   ותחת   כל   עץ   רענן.

 

 מתוך   קריאה   זו,   ניתן   לשער   כי   גם   עבודת   אלילים   יכולה   להתקיים   בארץ,   אולם   רק   כל   עוד   היא

 מתקיימת   ב'מקום'.   קריאה   זו   מציע   כי   בארץ   כנען,   במקום,   יש   מקום   לפולחנים   שונים   ,   גם   עבור

 אנשים   אחרים   מישראל,   אולם   הדבר   מתאפשר   רק   כל   עוד   יש   גם   להם   מקום,   אין   יכולת   לסבול   פיזור

 שלהם   ופיזור   בכלל,   אין   קבלה   של      היותם   רווחים   בכל   עבר.

 

 לסיכום,   ארץ   כנען   היא   מקום   עבור   ישראל   ויש   בה   מקום   עבור   האל.   הפסוקים   מלמדים   כי   למול

 האפשרות   של   'מקום',   אותה   מייצגת   ארץ   כנען,   נדחית   חלופה   לא   של   חוסר   מקום   אלא   של   פיזור   –   כל

 מקום.   הארץ   היא   הזמנה   עבור   בני   ישראל,   עבור   בני   אדם,   ועבור   הקשר   שבין   אדם   למקום:   הזמנה

 לכינוס   בניגוד   להתפזרות,   הזדמנות   לאיחוד   בניגוד   להיות   נפוץ.   בפשט   הפסוקים   האל   הוא   שבוחר

 במקומו   ואילו   במדרשים   ישראל   הם   שבוחרים   במקומו   של   האל.   אולי   ישנה   אחריות   על   ישראל   לא   רק

 כלפי   מקום   פולחנם,   אלא   למציאה   ושימור   של   מקומות   פולחנם   של   אחרים   גם   כן.
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