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ארץ ישראל 

 במחשבת התנ"ך

 
 חוברת מקורות לתלמיד
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 חלק ראשון: 

 גילוי וברור מקומה של ארץ ישראל דרך אברהם אבינו.

 

 נושא ראשון : ציווי אברהם ללכת אל ארץ ישראל.

 

 

 

 )בראשית י"ב א'(" ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאךָ"

 

 רש"י בראשית פרק יב פסוק א  - 1מקור 

 

, ושם אעשך לגוי גדול, וכאן אי אתה זוכה לבנים. ועוד שאודיע להנאתך ולטובתך -לך לך  

 טבעך בעולם:

 

 כלי יקר בראשית פרק יב פסוק א  - 2מקור  

 

יאמר ה' אל אברם לך לך וגו'. מה היה המקרא חסר אם היה אומר לך לך אל הארץ אשר ו

אראך, ולמה הזכיר פרטים אלו מארצך וממולדתך ומבית אביך. גם מלת לך צריך ביאור כי 

ונראה לפרש שהעתיקו הקדוש ברוך הוא מענין לענין כדרך אין משמעותו לך להנאתך.  

קשה עליו לקבל הכל בבת אחת, על כן עשה לו שלושה  שמחנכין התינוק, כי אולי יהיה

חלוקות והעתיקו אל ענין רביעי, כי מתחילה ביקש ממנו לעזוב ארצו וזה שאלה קטנה, 

יען כי אין לאדם תועלת מארצו יותר מארצות אחרות כי אם השם והכבוד המדומה 

שי ארצו הרחוקים שעושין לו במקום שמכירין אותו וזולת זה אין לו שם עזר וסעד מכל אנ

ובנקל יתפתה לעזבם. ואחר כך כאשר הסיח מלבו כל ארצו אמר פן יהיה נפשו קשורה 

באנשי תולדתו שיש לו קצת עזר וסעד מהם כדרך המשפחות שהאחד נכנס בעובי הקורה 

 בעד שאר בשרו ולא יתנו לזרים מקום למשול בהם, וזה תועלת קצת יותר מהראשון. 

  

 אחרונים ראשונים גאונים סבוראים אמוראים תנאים

מה היה חסר להתפתחותו הרוחנית של אברהם באור כשדים ומדוע ייעודי ה'  שאלת מפתח:
 לאברהם אבינו ייתכנו רק בארץ ישראל?

 

  רש"י
פירוש לתורה וליתר ספרי התנ"ך שנחשב כיסודי כתב ; אולי תת"א(. 1101רבי שלמה יצחקי )רבי שלמה בן יצחק(, נולד בטרוייש שבצפון צרפת בשנת ד"א ת"ת )

 ביותר וכן פירוש גדול לתלמוד, ופעילותו זאת העניקה לו את הכינוי "פרשנדתא".
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 הכלי יקר
(.  התפרסם בזכות ספר דרשותיו 'עוללות אפרים', ובעיקר בזכות פירושו 'כלי יקר' על 1401נולד בלונטשיץ שבפולניה בערך בשנת ש' ) .רבי שלמה אפרים מלונטשיץ

 .התורה, שנוסף לפרשנות מעמיקה של הכתוב יש בו התייחסות רבה לענייני מוסר

שנתפתה גם לזה חשש פן תדבק נפשו בבית אביו שיש לו שם תועלת נוסף על כל ואחר 

אלו והוא תועלת ממון, כי בית והון נחלת אבות. נוסף על שלושה מיני קירבה אלו יש 

על כן    ...קירבה רביעית, כי אדם קרוב אצל עצמו יותר מכל שלושה מיני קרובים אלו

שילך לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, כדרך שנאמר לאדם  נאמר לך לך לעצמותך

ולמעלה בפרשת בראשית )ג כג( פירשתי שקאי על הר המוריה כי אדם ממקום כפרתו נברא, 

ומקורו מן הר המוריה כי משם לוקח עפרו ודרך הסולם שבבית המקדש שלמטה מכוון כנגד 

, ושם בית המקדש שלמעלה עולים ויורדים בו הנשמות הטהורות אם כן שם עצמות הגוף

חביון עוזה של הנשמה, ואם כן אדם קרוב אצל עצמו ביותר מן כל מיני קרובים שהזכיר על כן 

נאמר לך לך. וְֵכן נֶֶאְמָרה ָלשֹון זֹו ַבֲעֵקָדה: "וְֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהּמֹוִריָה" וְגֹו' )בראשית כ"ב, ב(, 

אן נֱֶאַמר: "ֲאֶשר ַאְרֶאָך", ּוַבֲעֵקָדה נֱֶאַמר: "ֲאֶשר אַֹמר ּוִבְשנֵיֶהם ֹלא ִגָלה לֹו ַהָּמקֹום ִמיָד, ִכי כָ 

  . ֵאֶליָך"

לפי שלא רצה הקדוש ברוך הוא לגלות לאברם מקום מוצא הגוף והנפש עד אשר יערה 

עליו ממרום רוח קודשו תחילה, כי מהידוע שאין הנבואה שורה בחוצה לארץ )תנחומא בא 

צה לארץ עד שלא היה בו רוח נבואה לא ידע ולא יבין מהות ה( ואם כן כל זמן היותו בחו

הנשמה אשר מקורה מן הר המוריה, ואפילו מהות יצירת החומר משם לא יבין עד בואו 

אז הראה לו ה' יתברך מעלות המקום  אל תוך הארץ הקדושה מקום מוכן אל הנבואה

בה של הנשמה, ומחצב הקדוש ההוא ואיך הוא מקום לעצמו של אדם כי שם ביתו ומקום חוצ

החומר, אשר בעבורו ראוי לו לעזוב כל אלו ולילך לדבק במקום קדוש ההוא כי שם יגיע אל 

 דביקות השכינה. 

ומטעם זה לא נאמר בתחילת מראה זו וירא אליו ה', כי אם עד אחר שנכנס בארץ כי אז היה 

א היה שומע כי אם מוכן לראות במראות השכינה, אבל קודם זה שהיה עדיין בחוצה לארץ ל

 ...קול דברים כי לא נראה אליו ה' עדיין עד בואו לארץ 

 העמקה - אברבנאל בראשית פרק ג - 3מקור 

הארץ אשר נקראת אח"כ  האבל שעדן היתואני חושב שלא היה הגן תחת קו משוה היום "

הגן ואחרי שחטא אדם וגורש משם סבב הקדוש ברוך הוא לקדושת  הוששם נעש ארץ ישראל

 "המקום ההוא ומעלתו שיבנה עליו המקדש וירושלם עיר הקדש.

  

 אחרונים ראשונים גאונים סבוראים אמוראים תנאים

 אחרונים ראשונים גאונים סבוראים אמוראים תנאים

 האברבנאל
בר ספרים בפרשנות המקרא ובמחשבת ישראל, כשהוא משתמש בניסיונו המדיני הרב חיר' יצחק ב"ר יהודה אברבנאל  היה מגדולי חכמי ספרד בדור הגירוש. 

 להסברת מושגים ופרשות בתנ"ך ובאמונה. 
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 אלשיך בראשית פרק יב  - 4מקור 

קי עולם ה' ללמד את אמנם אשר אבחר דרכי במקראי קדש אלה, הלוא הוא כי בא אלו

למען ישכיל איש הישראלי, מה בין היותו בחוצה לארץ אל היותו באדמת אברהם דעת 

 . והוא, כי הלא יאמר איש הלא ארבעה המה נפלאו ממני דרך יתרונם בדבר הלזה.הקודש

הוא האדם כי על עצמו יאמר מה תתן ומה תוסיף ארץ ישראל בי. והלא  – על האחדוהוא כי 

 חוץ לארץ איכותי בארץ אם טוב ואם רע.כאיכותי ב

היא עצם הארץ, הלא יאמר הנה הארץ וחוץ לארץ ממזרח שמש עד מבואו גוף ועל השנית 

 אחד הוא, כי סדנא  דארעא חד הוא, ומה בין חלק זה לחלק זולתו

על על כן בא האלוקים ללמד לאדם דעת ולהעמיד את אברם על האמת. ויורהו ויאמר לו 

 .לומר אתה דע לך כי אינך בחוץ לארץ מה שאתה בארץלך לך,  האחת

אל יעלה על רוחך כי מהותך בחוץ לארץ. כי הלא זה מאמרו יתברך אל אברהם עבדו: 

ואינך ומהותך בארץ אחת היא, כי הלא דע כי בהיותך בחוץ לארץ אינך דבק עם שורשך 

רשך. אך בעצם שלם, כי אם כאילו נפרד קצתך מקצתך. כי נפרד אתה מעיקרך ושו

 בלכתך אל הארץ אתה כהולך ומתחבר אל עצמך ושרשך.

אתה הולך. הוא השורש הדבק באלוקיך, כי איכותך  לעצמךולך שהוא כי  – לךוזהו לך 

 מתעלה ומתקדש ומשתלם בזה. הנה כי אין עצמותך בחוץ לארץ כעצמותך בארץ.

אמר מארצך, לומר, אל תאמר כי כל גוף הארץ אחת הוא, ואפילו תלך עד קצות  ועל השניה

הארץ עודך בארצך כי סדנא דארעא חד הוא, כי דע לך כי לא כן הוא, כי מארצך אתה הולך. 

כי בלכתך שם הוא כאילו בגוף ארץ אחרת אתה. ומה גם לרבותינו ז"ל  האומרים כי בתחילה  

 ואחר כך חוץ לארץ שנאמר עד לא עשה ארץ וחוצות.  ברא אלוקים ארץ ישראל בלבד 

על ידי בא אל  -עם היותו שלם  -אמנם הנה למדנו יתברך, מה גדלה מעלת אברהם  

הנה למה שאדמת העמים היא טמאה ואין שכינה שורה כי כה אמר אליו,  הארץ הקדושה.

השראת קדושה בה, וגם נפש האדם שם נפרדת מקדושת מקורה, על כן איננה זוכה לקבלת 

שיזכה בעליה להראות אליו הוא יתברך, שבמראה אליו יתודע שם.  כדבר הזה קרה 

לאברהם כי עודנו בחוץ לארץ היה הוא יתברך מדבר בו אך לא היה מתראה אליו, על כן 

נאמר ויאמר ה' אל אברם, אבל לא נאמר וירא ה' אל אברם, כי עודנו עומד בחוץ לארץ. על כן 

רך, אל יתחמץ לבבך באמור אם חפץ בי ה' ודובר בי, למה לא יתראה אלי אמר לו הוא יתב

כי דע איפה כי המקום גורם, כי פה הוא מקום שאפילו אתה רחוק משרשך, אך בצד מה. 

 .לך לך שהוא הקרב עצמך אליך והדבק בשרשך הקדוש, ודע קדושת הארץ בזה

 

 אחרונים ראשונים גאונים סבוראים אמוראים תנאים

 

 

 

 האלשיך הקדוש
. הבית יוסף ( עלה לארץ ישראל, התיישב בצפת, והיה חבר בבית דינו של מרן1411רבי משה אלשיך, הוא המהר"ם אלשיך, נולד בתורכיה בשנת ה"א רס"ז )

 מדרשותיו על פרשת השבוע הורכבו פירושיו המפורסמים לתנ"ך. 
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אברם לארץ תכלית הליכתו של  -"אל הארץ אשר אראך"  -נושא שני 

 ישראל.

 

 

 

 ספורנו בראשית פרק יב פסוק ה   - 5מקור 

שהיתה מפורסמת אצלם לארץ מוכנת להתבוננות ולעבודת האל ויצאו ללכת ארצה כנען.  

  יתברך:

 

  העמקה - רמב"ן בראשית פרק  - 6מקור 

אברהם מבראשונה ידע כי ארץ כנען היא נחלת ה' ובה יתן ה' חלקו, והאמין ויתכן לומר כי 

או על כולה, או על אחת מכל הארצות  כי "אל הארץ אשר אראך" ירמוז לו על ארץ כנען,

 האל, ושם פניו אל כלל ארץ כנען, כי שם הארץ אשר יראנו באמת:

 

 לך לך פרשה לט  בראשית רבה )וילנא( פרשת - 7מקור 

וילך אברם כאשר דבר אליו ה' וילך אתו לוט, אמר רבי לוי בשעה שהיה אברהם מהלך בארם 

נהרים ובארם נחור, ראה אותן אוכלים ושותים ופוחזים, אמר הלואי לא יהא לי חלק בארץ 

וכיון שהגיע לסולמה של צור ראה אותן עסוקין בניכוש בשעת הניכוש, בעידור הזאת 

דור, אמר הלואי יהא חלקי בארץ הזאת, אמר לו הקדוש ברוך הוא לזרעך אתן בשעת העי

 .את הארץ הזאת

 

 

 

 

 

 

 אחרונים ראשונים גאונים סבוראים אמוראים תנאים

 

 

 

 

 אחרונים ראשונים גאונים סבוראים אמוראים תנאים

 כיצד ידע אברהם אבינו לאיזה כיוון עליו לפנות אם לא ידע את יעד הליכתו? שאלת מפתח:

 

 הרמב"ן
בכל מקצועות התורה, וחיבוריו  (.  הרמב"ן שלט1211(, ונפטר בארץ ישראל בשנת ה"א ל' )1110רבי משה בן נחמן, נולד בגירונה שבספרד בשנת ד"א תתקנ"ד )

 כוללים פירושים לגמרא ולתנ"ך, פסקי הלכה ותשובות, ואף חיבורים בחכמת הקבלה ובמחשבת ישראל. 

 ספורנו
 ( באיטליה. כתב ספרים רבים, ביניהם ידועים בעיקר פירושיו לתורה ולחלק מספרי הנביאים. 1041רבי עובדיה ב"ר יעקב ספורנו נולד בערך בשנת ר"מ )
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 הפרדות אברם מלוט: "כארץ מצרים בואכה צער" -נושא שלישי 

 

 

 

  י"א. -י'  רש"י בראשית פרק יג - 8מקור 

ומדרש אגדה דורשה לגנאי, על שהיו שטופי זמה בחר לו לוט עד צער.  -באכה צער 

 במסכת הוריות )י ב(: בשכונתם

 מישור, כתרגומו: -)יא( ככר 

נסע מאצל אברם והלך לו למערבו של אברם, נמצא נוסע ממזרח למערב. ומדרש  -מקדם 

  עולם אמר אי אפשי לא באברם ולא באלהיו: הסיע עצמו מקדמונו שלאגדה 

 

 העמקה - רד"צ הופמן בראשית י"ב – 9מקור 
 

ארץ זו, שה'  מצאה מסוגלת ביותר לשמש משכן למקדשו, היא גם צריכה להיות מקום 

פעולתו של אברהם. אך כדי שיתברר לו לאברהם מיד, שאין ארץ זו מובטחת לבניו אחריו 

להיות נאלץ לעזוב את ארץ מגוריו  –משום יתרונותיה החומריים, הוטל עליו הנסיון הראשון 

משום  –משום טעם אחד רק להראות לו שהארץ נבחרה החדשה בשל הרעב ששרר בה. 

 .של היושבים בהשהיא מסוגלת לקדם את התעלותם המוסרית 

 
 רמב"ן בראשית פרק יט  - 11מקור 

 

כדברי רבותינו )סנהדרין קט א(, כי  לכלות את הרגל מביניהם,כוונתם  -)ה( ונדעה אותם 

אבל לוט  והם היו מואסי הצדקה,חשבו שבעבור טובת ארצם שהיא כגן ה' יבאו שם רבים, 

 .בעשרו וממונו בא אליהם, או שבקש מהם רשות או שקבלוהו לכבוד אברהם

אבל נגמר דינם על אותו  היו בהם כל מדות רעות,ועל דעת רבותינו )עיין סנהדרין קט א( 

עון מפני שלא החזיקו יד עני ואביון, כי היו תדירים באותו עון יותר מכולם, וגם כי כל העמים ה

 עושים צדקות עם ריעיהם ועם ענייהם, לא היה בכל הגוים כסדום לאכזריות:

ודע, כי משפט סדום היה למעלת ארץ ישראל, כי היא מכלל נחלת ה' ואינה סובלת אנשי 

כלו מפני תועבותם הקדימה וקאתה את העם הזה שהיו  תועבות, וכאשר תקיא את הגוי

 רעים מכולם לשמים ולבריות.

כי יש באומות רעים וחטאים מאד ולא עשה בהם ככה, אבל למעלת הארץ הזאת היה 

 הכל, כי שם היכל ה'.

 

 אחרונים ראשונים גאונים סבוראים אמוראים תנאים 

 

 : מדוע בחר לוט בסדום, ומדוע משווה התורה את סדום למצרים?שאלת מפתח

 

 רד"צ הופמן
רד"צ הופמן הוא אחד מפרשני המקרא המסורתיים  , (1121( ונפטר בשנת תרפ"ב )1403בשנת תרע"ד ) הופמן נולד בוורבו, שהייתה שייכת אז להונגריה ' דוד צביר

גם מבחינת פרשנותו  נשענת על חז"ל ועל פרשנים קודמים,  אבל במפעלו הפרשני הוא סלל דרך חדשה, שיש בה משום חידוש  הבולטים ביותר בתקופה החדשה.
 . המבנה והשיטה וגם בגלל היסוד החדש שהכניס לתחום זה, והוא המאבק בביקורת המקרא
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 פרקי דרבי אליעזר פרק כה  - 11מקור 

 

. עשירי עולם היו אנשי סדום מן הארץ הטובה והשמנה שהיו יושבין עליהרבי זעירא אומר, 

שכל צורך שבעולם היה יוצא ממנה, בשעה שהיה אדם יוצא ומבקש ליקח לו ירק, היה אומר 

לעבדו: צא וקח לי באיסר ירק. הוא הולך ליקח לו ירק ומוצא תחתיו זהב שנאמר ועפרות זהב 

לו. וכסף היה יוצא ממנה. אבנים טובות ומרגליות היו יוצאין  ממנה, לחם היה יוצא ממנה. 

 .יוצרם אלא ברב עושרם שהעושר דוחה מבעליו יראת שמים ולא בטחו בצל

אלא פסקו את  .לא חסו על כבוד קונם לשבור אוכל לאזרח ולגררבי יהושע בן קרחה אומר: 

 כל האילנות למעלה מפירותיהם, שלא יהא הנאה מהם אפילו לעוף השמים. 

נכנסים בסדום היו .וכל אזרח וגר שהיו הקימו עליהם שופטים שופטי שקררבי נתנאל אומר 

עושקים בדינם המעוות ומוציאין אותם ערומים. והיו ושבין לבטח ושאנן ושלוה בלי פחד 

 מלחמה מכל סביבותיהם. שבעים בכל טוב ולא החזיקו ידם בפת לחם לא לעני ולא לאביון.

כל מי שהוא מחזיק בידו בפת לחם לעני, לגר רבי יהודה אומר הכריזו בסדום ואמרו: 

. פלוטית, בתו של לוט, היתה נשואה לאחד מגדולי סדום. ראתה עני אחד ישרף באשולאביון 

מה היתה עושה? בכל יום כשהיתה יוצאת לשאוב . ומדוקדק ברחוב העיר, ועגמה נפשה עלי

מים, היתה נותנת בכד שלה מכל מזון ביתה ומכלכלת אותו העני. אמרו אנשי סדום: העני 

דבר והוציאו אותה להישרף. אמרה, אלוקי העולם עשה הזה , מאין הוא חי? עד שידעו ה

משפטי ודיני מאנשי סדום. ועלתה זעקתה לפני כסא הכבוד. אמר הקב"ה ארדה נא ואראה 

הכצעקתה הבאה אלי. אם כצעקת הנערה הזאת עשו אנשי סדום, אהפוך יסודותיה שלה 

 למעלה ופניה למטה.

 אור החיים בראשית פרק יב  - 21מקור  

 

ירצה לומר שילך לו מארצו אך לא יהיה כסדר יציאתו מאור כשדים שיוליך עמו מולדתו עוד 

ובית אביו, אלא הוא לבדו יעזוב ארצו ויפרד גם ממולדתו ואפילו מבית אביו אך אברהם לא 

הבין זה בדברי ה' ולקח עמו לוט, או אפשר שהבין כן אלא שלוט דבק בו כאומרו וילך אתו לוט 

 דבק בו

מר אחר כך )לק' ה'( ויקח אברם וגו' ואת לוט וגו' פירוש שלא דחפו, עד שימצא והגם שא 

ולזה תמצא כי כשמצא סיבה קטנה שרבו הרועים תיכף אמר אליו המצאה שלא יכלימהו. 

)לק' יג, ט( הפרד וגו' אם הימין וגו', והדבר הוא כמעט זר שיאמר אליו כדברים האלה 

  מחשבות להפרידו כדבר ה' לזה תכף במוצאובכל כך הרחקה, אלא לצד שהיה חושב 

 

 אחרונים ראשונים גאונים סבוראים אמוראים תנאים 

 פרקי דרבי אליעזר
רץ פת הגאונים באפרקי רבי אליעזר )או פרקי דרבי אליעזר; פדר"א( הוא חיבור מדרשי בן נ"ד פרקים המיוחס לתנא רבי אליעזר בן הורקנוס, ונראה שנחתם בתקו

 ישראל.
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. וראיתי לחזק פירוש זה גם כן ממה שאמר הכתוב )לקמן יג, יד( וה' סיבה דחפו בב' ידים

מאמר זה יוכיח כי יושב ומצפה היה ה' מעמו שא נא עיניך  אחרי הפרד לוטאמר אל אברם 

מתי יפרד לוט, להראותו את הארץ שאמר לו בתחלת דבר אליו, אשר אראך, ולא הראהו 

 :מאמר ראשון לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אז אראך עד עתה שנפרד לוט, והוא

 

 פס' י' י"בבראשית פרק יג  - 31מקור 

 

ֶאת ְסדֹם וְֶאת ֲעמָֹרה  ה'וַיִָשא לֹוט ֶאת ֵעינָיו וַיְַרא ֶאת ָכל ִכַכר ַהיְַרֵדן ִכי ֻכָלּה ַמְשֶקה ִלְפנֵי ַשֵחת 

 בֲֹאָכה צַֹער: ִמְצַרִיםכְֶּאֶרץ  ה'ְכַגן 

 וַיְִבַחר לֹו לֹוט ֵאת ָכל ִכַכר ַהיְַרֵדן וַיִַסע לֹוט ִמֶקֶדם וַיִָפְרדּו ִאיש ֵמַעל ָאִחיו:

 ַאְבָרם יַָשב ְבֶאֶרץ ְכנַָען וְלֹוט יַָשב ְבָעֵרי ַהִכָכר וַיֱֶאַהל ַעד ְסדֹם:

 

 ומצרים. ארץ ישראל ההבדל בין -רש"י ורמב"ן  - 14מקור 

 רש"י דברים פרק יא 

 

ארץ מצרים היתה צריכה להביא מים מנילוס ברגלך ולהשקותה וצריך  -והשקית ברגלך 

, והנמוך שותה ולא הגבוה, ואתה מעלה המים מן הנמוך לגבוה. אתה לנדד משנתך ולעמול

אתה ישן על מטתך, והקב"ה משקה נמוך )פסוק יא( למטר השמים תשתה מים  אבל זו

 וגבוה, גלוי ושאינו גלוי, כאחת:

 רמב"ן דברים פרק יא פסוק י 
 

ופשוטו של מקרא בדרך האזהרות נאמר, שאמר להם ושמרתם את כל המצוה וירשתם ארץ 

ואם תעברו על רצון ה' ולא זבת חלב ודבש כי ה' יתן מטר ארצכם בעתו והארץ תתן יבולה,  

רע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב ידרוש אותה בגשמי רצון הנה היא רעה מאד לא תז

יז(, כי אם שמוע תשמעו  -בהריה. ויחזור ויפרש כל זה בפרשה השניה )להלן פסוקים יג 

אל מצותי ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש תמיד, ואם לא תשמעו ועצר את השמים 

 :וגו' ואבדתם מהרה ברעב מעל הארץ הטובה, שלא תוכלו לחיות בה בלא מטר

 

 

 אחרונים ראשונים גאונים סבוראים אמוראים תנאים 

 אור החיים
( הגיע לארץ עם קבוצה מתלמידיו, ולאחר 1101(. בשנת תק"א )1616רבי חיים ב"ר משה בן עטר )או אבן עטר( נולד בעיר סאלי שבמערב מרוקו בשנת תנ"ו )

(, 1103הנגלה והנסתר. נאבק נמרצות בקראים שהיו אז בירושלים. נפטר בשנת תק"ג )שהייה קצרה בעכו ובטבריה עלה לירושלים, בה הקים ישיבה ללימוד 
 לאחר שחי בירושלים פחות משנה.
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 מהותה יחודה והתאמתה של הארץ לעם -נושא רביעי 

 

 

 

 די" -' ט ספר הכוזרי מאמר ב  - 15מקור 

 

ט. אמר הכוזרי: מה שאמרת עם האלוקה כבר נתברר לי, אולם מה שאמרת בארץ האלוקה 

 קשה לי לקבל זאת.

אין כל קושי לקבל את ההנחה כי ארץ אחת נתיחדה בגבר מה משאר כל י. אמר החבר: 

וחד, למחצב הארצות. הלא בעיניך תראה כי מקום אחד טוב משאר כל המקומות לצמח מי

מיוחד ולחי מיוחד. ותושביו מיוחדים בצורתם ובמידותם משאר כל האנשים. וכל זה באמצעות 

 מזג הלחויות אשר בגוף, כי במזג הזה תלויים גם שלמות הנפש וחסרונה.

 .שראל יתרון על שאר בני האדםיאולם אני לא שמעתי כי יש לאנשי ארץ י"א. אמר הכוזרי: 

לולא היו נוטעים בו  –הרכם זה שאתם אומרים כי הכרם מצליח בו  י"ב. אמר החבר: כך גם

את הגפנים ועושים את כל מלאכת עבודת הכרם הדרושה לגידולם, לא היה עושה ענבים. 

והנה המעלה המיוחדת באה ראשונה לעם אשר הוא הסגולה והגרעין. ואחרי זה יש גם לארץ 

חלק במעלה הזאת, וכן למעשים ולמצוות התלויים בארץ, שהם מעין עבודת הכרם לכרם. 

ככרם העושה ענבים גם במקום אחר, אין עם הסגולה יכול להדבק בעניין  אולם שלא

 .האלוקי כי אם בארץ הזאת

י"ג. אמר הכוזרי: האמנם? והלוא מאדם הראשון ועד משה וממשה ועד סוף הנבואה נבאו 

רבים במקומות אחרים: אברהם באור כשדים וגם יחזקאל ודניאל בבבל ניבאו, וירמיהו הלא 

 נבא במצרים?

כך זכה . כל מי שנתנבא לא נתנבא כי אם בארץ הזאת או בעבורה"ד. אמר החבר: י

אברהם לנבואתו הראשונה כאשר צווה ללכת אל הארץ הזאת. ויחזקאל ודניאל בעבורה נבאו 

אכן שניהם ראו עוד את הבית הראשון ואת כבוד השכינה, אשר כל ימי היותה שורה בבית  –

 הסגולה מגיע לנבואה. ההוא היה כל אדם המוכן לכך מצד

 

 אחרונים ראשונים גאונים סבוראים אמוראים תנאים 

 

 

 

 

 

 

מה הן סגולתיה ומה הם מאפייניה של הארץ שבה עם ישראל יוכל למלא את  שאלת מפתח:
 ייעודו?

 הכוזרי
[.  ריה"ל נודע 1101[, ונפטר בדרכו לארץ ישראל בשנת ד"א תתק"א ]1111ר' יהודה בן שמואל הלוי ]ריה"ל[ נולד בטודילה שבצפון ספרד בערך בשנת ד"א תת"ל ]

 .המדוייק הוא 'ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת'.  נחשב לאחד הספרים החשובים ביותר במחשבת ישראלבעיקר על שם ספר הכוזרי שחיבר, ששמו 
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 העמקה - אורות ארץ ישראל / הראי"ה קוק - 16מקור 

 

ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של 

היא חטיבה ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל 

. ומתוך עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה

שת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדו

ה' אשר על האומה בכללה, בהטבעה  חבשום השכלה ראציונלית אנושית כי אם ברוחיבתה, 

הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא שולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל 

הארחות של ההרגשה הבריאה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה המידה  של 

רוח הקדושה העליונה, הממלאת  חיים ונעם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה 

 הישראלית.

צפית ישועה היא כח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא  

 הישועה עצמה.

 אחרונים ראשונים גאונים סבוראים אמוראים תנאים 

 הראי"ה קוק 

. מכונה גם הראי"ה . הגותו, שעלתה על הכתב 1134 בספטמבר 1 - 1464 בספטמבר 1; ה'תרצ"ה ג' באלול - ה'תרכ"ה ט"ז באלול) הרב אברהם יצחק הכהן קוק
 .ציונות הדתית, היא מרכיב משמעותי בהשקפת העולם של זרמים שונים במוסרוה פילוסופיה, האגדהבעיקר בתחומי ה ספרים שחיבר ושנערכו מכתביוב

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%22%D7%96_%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A8%D7%9B%22%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27_%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A8%D7%A6%22%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/7_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1865
http://he.wikipedia.org/wiki/1_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1935
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%99%22%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%AA
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 הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל -חלק שני 

 ההבטחות לאבות על ארץ ישראל -נושא ראשון 

 

 

 רש"י בראשית פרק א פסוק א  - 1מקור 

 

אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא )שמות יב ב( מהחודש  -בראשית 

הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום 

)תהלים קיא ו( כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, שאם יאמרו אומות העולם 

כל הארץ של הקדוש גוים, הם אומרים להם לישראל לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה 

ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה 

  מהם ונתנה לנו:

 

 ההבטחות על הארץ 

 לאברהם

 ז' פסוק בראשית פרק יב

ֹּאתֶאל ַאְבָרם וַיֹאֶמר  ה'וַיֵָרא  ן ֶאת ָהָאֶרץ ַהז ֲעָך ֶאתֵּ ַזרְּ  וַיִֶבן ָשם ִמזְֵבַח ַליקֹוָק ַהנְִרֶאה ֵאָליו: לְּ

 

 בראשית פרק יג פסוק טו 

ֶֹּאהִכי ֶאת ָכל ָהָאֶרץ  ֲעָך ַעד עֹוָלםְלָך ֶאְתנֶנָה  ֲאֶשר ַאָתה ר ַזרְּ  :ּולְּ

 

 כ"א -פסוקים  י"ח בראשית פרק טו 

ָרם ה'ָכַרת ַביֹום ַההּוא  ֲעָךְבִרית ֵלאמֹר  ֶאת ַאבְּ ַזרְּ ֹּאת לְּ י ֶאת ָהָאֶרץ ַהז ִמנְַהר ִמְצַריִם ַעד  ָנַתתִּ

וְֶאת ַהִחִתי וְֶאת ַהְפִרִזי וְֶאת  ֶאת ַהֵקינִי וְֶאת ַהְקנִִזי וְֵאת ַהַקְדמֹנִי:. ַהנָָהר ַהָגדֹל נְַהר ְפָרת

 ּוִסי:ָהְרָפִאים: וְֶאת ָהֱאמִֹרי וְֶאת ַהְכנֲַענִי וְֶאת ַהִגְרָגִשי וְֶאת ַהיְב

 

 בראשית פרק יז פסוק ח 

 וְָהיִיִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים: ַלֲאֻחַזת עֹוָלם וְנַָתִתי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֵאת ָכל ֶאֶרץ ְכנַַען

 

 ליצחק

 פסוק ג' בראשית פרק כו

ֹּאת י ֶאת וְֶאְהיֶה ִעְּמָך וֲַאָבְרֶכָך ִכי ְלָך ו ּגּור ָבָאֶרץ ַהז ֹּתִּ מ ל וֲַהקִּ ֹּת ָהאֵּ ן ֶאת ָכל ָהֲאָרצ ֲעָך ֶאתֵּ ַזרְּ לְּ

יָך ָרָהם ָאבִּ ַאבְּ י לְּ תִּ ַבעְּ ֻבָעה ֲאֶשר נִּשְּ  :ַהשְּ

 מהו מקור ותוקף אחיזתנו בארץ ומהי חובתנו ביישום תוקף זה? שאלת מפתח:
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 ליעקב

 בראשית פרק כח 

ֹּכֵּב ָעלֶ ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביָך וֵאֹלֵהי יְִצָחק  ה'נִָצב ָעָליו וַיֹאַמר ֲאנִי  ה'וְִהנֵה  יָה ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה ש

ֶעָך ַזרְּ ֶנָנה ּולְּ ָך ֶאתְּ  לְּ

 

 רמב"ן בראשית פרק טו פסוק יח  - 2מקור 

 

הנה הקדוש ברוך הוא הבטיח את אברהם  -ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר  

בבואו בארץ מתחלה אמר לו לזרעך אתן במתנת הארץ פעמים רבים, וכולם לצורך ענין. 

, כי אין במשמע רק במה שהלך בארץ עד מתנתואת הארץ הזאת )לעיל יב ז(, ולא באר 

 מקום שכם עד אילון מורה:

לו שא נא עיניך וראה צפונה ונגבה וקדמה וימה )לעיל  ואחרי כן כשרבו זכיותיו בארץ הוסיף

יג יד(, כי יתן לו כל הארצות ההן בכללן. ואין הטעם אשר אתה רואה בעיניך, כי ראות האדם 

ל מראה עיניו הרוחות. או שהראהו כל ארץ ישראל כאשר היה איננו למרחק, רק שיתן לו לכ

, ושירבה זרעו כעפר הוסיף לו בברכה השנית הזאת עוד ולזרעך עד עולםבמשה רבינו. ו

 הארץ:

והוסיף לכרות , ובפעם השלישית באר לו תחומי הארץ, והזכיר לו כל העמים עשרה אומות

המילה אמר לו לאחזת עולם )להלן יז וכאשר צוהו על , לו ברית עליהן שלא יגרום החטא

והוסיף והייתי להם לאלהים, שהוא בכבודו  ח(, לאמר שאם יגלו ממנה עוד ישובו וינחלוה.

ינהיג אותם ולא יהיו בממשלת כוכב ומזל או שר משרי מעלה, כאשר יתבאר עוד בתורה 

 )ויקרא יח כה(:
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 מצוות ירושה וישיבה בארץ -נושא שני 

 

 

 

 רמב"ן במדבר פרק לג פסוק נג  - 3מקור 

 

זו מצות על דעתי  -הורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה 

עשה היא, יצוה אותם שישבו בארץ ויירשו אותה כי הוא נתנה להם, ולא ימאסו בנחלת 

. ואלו יעלה על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנער או ארץ אשור וזולתן ולהתישב שם, יעברו ה'

על מצות ה'. ומה שהפליגו רבותינו )כתובות קי ב( במצות הישיבה בארץ ישראל ושאסור 

לצאת ממנה, וידונו כמורדת האשה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל, וכן האיש, 

ויחזיר המצוה הזו במקומות כי הכתוב הזה היא מצות עשה.  בכאן נצטווינו במצוה הזו,

  רבים, באו ורשו את הארץ )דברים א ח(.

 

   השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם - 4מקור 

 

שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם מצוה רביעית 

  שממה.ליצחק וליעקב ולא נעזבה ביד זולתינו מן האומות או ל

 

 אור החיים במדבר פרק לג פסוק נה  - 5מקור 

ישו  ם ֹלא תֹורִּ ֶהםֶאת יְֹשֵבי ָהָאֶרץ ִמְפנֵיֶכם  וְּאִּ ירּו מֵּ ְלִשִכים ְבֵעינֵיֶכם וְִלְצנִינִם  וְָּהיָה ֲאֶשר תֹותִּ

ים ָבּה  ְבִצֵדיֶכם וְָצֲררּו ֶאְתֶכם בִּ ֹּשְּ  (במדבר פרק לג פסוק נה )  ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם י

 

לא מלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו אלא גם וצררו אתכם על הארץ וגו'. פירוש 

חלק שזכיתם בו אתם וישבתם בו וצררו אתכם על חלק שאתם יושבים בו לומר קומו צאו 

 .ממנו

 

 העמקה - ספר מקבים א' ט"ו - 6מקור 

 

לקחנו ולא ברכוש זרים משלנו, כי אם נחלת אבותינו, "לא ארץ נוכריה  :ויען שמעון ויאמר

אשר בידי אויבינו בעת מן העיתים בלא משפט נכבשה. ואנחנו כאשר הייתה לנו עת, 

 הושיבונו נחלת אבותינו".

  

 מהו מקור ותוקף אחיזתנו בארץ ומהי חובתנו ביישום תוקף זה? שאלת מפתח:
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 "וימאסו בארץ חמדה". -חטא המרגלים  -חלק שלישי 
 

 הרקע לחטא המרגלים  -נושא ראשון 
 
 
 
 
 
 

 כ' -פסוקים א'  במדבר פרק יא - 1מקור 
 

ל ִבְקֵצה וַתֹאכַ  ה'וַיִַחר ַאפֹו וִַתְבַער ָבם ֵאש  ה'וַיְִשַמע  ה')א( וַיְִהי ָהָעם ְכִמְתאֹנְנִים ַרע ְבָאזְנֵי 
 ַהַּמֲחנֶה:

 וִַתְשַקע ָהֵאש: ה')ב( וַיְִצַעק ָהָעם ֶאל מֶֹשה וַיְִתַפֵלל מֶֹשה ֶאל 
 :ה')ג( וַיְִקָרא ֵשם ַהָּמקֹום ַההּוא ַתְבֵעָרה ִכי ָבֲעָרה ָבם ֵאש 

לוַָיֻשבּו )ד( וְָהאַסְפֻסף ֲאֶשר ְבִקְרבֹו ִהְתַאּוּו ַתֲאוָה  ָראֵּ נֵּי יִּשְּ כּו ַּגם בְּ  וַיֹאְמרּו ִמי יֲַאִכֵלנּו ָבָשר: וַיִּבְּ
ִחנָם ֵאת ַהִקֻשִאים וְֵאת ָהֲאַבִטִחים וְֶאת ֶהָחִציר וְֶאת  ִמְצַרִים)ה( ָזַכְרנּו ֶאת ַהָדָגה ֲאֶשר נֹאַכל בְ 

 ַהְבָצִלים וְֶאת ַהשּוִמים:
 ֵאין כֹל ִבְלִתי ֶאל ַהָּמן ֵעינֵינּו:)ו( וְַעָתה נְַפֵשנּו יְֵבָשה 

 )ז( וְַהָּמן ִכזְַרע ַגד הּוא וְֵעינֹו ְכֵעין ַהְבדַֹלח:
מֹו )ח( ָשטּו ָהָעם וְָלְקטּו וְָטֲחנּו ָבֵרַחיִם אֹו ָדכּו ַבְּמדָֹכה ּוִבְשלּו ַבָפרּור וְָעשּו אֹתֹו ֻעגֹות וְָהיָה ַטעְ 

 ַהָשֶמן:ְכַטַעם ְלַשד 
 )ט( ּוְבֶרֶדת ַהַטל ַעל ַהַּמֲחנֶה ָליְָלה יֵֵרד ַהָּמן ָעָליו:

ָֹּתיו)י( וַיְִשַמע מֶֹשה  ח פְּ שְּ מִּ ֶֹּכה לְּ ְמאֹד ּוְבֵעינֵי מֶֹשה  ה'ִאיש ְלֶפַתח ָאֳהלֹו וַיִַחר ַאף  ֶאת ָהָעם ב
 ָרע:

וְָלָּמה ֹלא ָמָצִתי ֵחן ְבֵעינֶיָך ָלשּום ֶאת ַמָשא ָכל ָהָעם ָלָמה ֲהֵרעָֹת ְלַעְבֶדָך  ה')יא( וַיֹאֶמר מֶֹשה ֶאל 
 ַהֶזה ָעָלי:

א )יב( ֶהָאנִֹכי ָהִריִתי ֵאת ָכל ָהָעם ַהֶזה ִאם ָאנִֹכי יְִלְדִתיהּו ִכי תֹאַמר ֵאַלי ָשֵאהּו ְבֵחיֶקָך ַכֲאֶשר יִשָ 
 ַבְעָת ַלֲאבָֹתיו:ָהאֵֹמן ֶאת ַהיֹנֵק ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר נִשְ 

כּו ָעַלי)יג( ֵמַאיִן ִלי ָבָשר ָלֵתת ְלָכל ָהָעם ַהֶזה  י יִּבְּ  ֵלאמֹר ְתנָה ָלנּו ָבָשר וְנֹאֵכָלה: כִּ
 )יד( ֹלא אּוַכל ָאנִֹכי ְלַבִדי ָלֵשאת ֶאת ָכל ָהָעם ַהֶזה ִכי ָכֵבד ִמֶּמנִי:

 ֵגנִי נָא ָהרֹג ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶיָך וְַאל ֶאְרֶאה ְבָרָעִתי: פ)טו( וְִאם ָכָכה ַאְת עֶֹשה ִלי ָהרְ 
ֶאל מֶֹשה ֶאְסָפה ִלי ִשְבִעים ִאיש ִמִזְקנֵי יְִשָרֵאל ֲאֶשר יַָדְעָת ִכי ֵהם זְִקנֵי ָהָעם  ה')טז( וַיֹאֶמר 

 ם ִעָּמְך:וְשְֹטָריו וְָלַקְחָת אָֹתם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד וְִהְתיְַצבּו שָ 
ְבַמָשא )יז( וְיַָרְדִתי וְִדַבְרִתי ִעְּמָך ָשם וְָאַצְלִתי ִמן ָהרּוַח ֲאֶשר ָעֶליָך וְַשְמִתי ֲעֵליֶהם וְנְָשאּו ִאְתָך 

 ָהָעם וְֹלא ִתָשא ַאָתה ְלַבֶדָך:
ָאזְּנֵּי כִּ )יח( וְֶאל ָהָעם תֹאַמר ִהְתַקְדשּו ְלָמָחר וֲַאַכְלֶתם ָבָשר  יֶתם בְּ כִּ נּו  ה'י בְּ לֵּ י יֲַאכִּ ֹּר מִּ אמ לֵּ

י טֹוב ָלנּו בְּ   ָלֶכם ָבָשר וֲַאַכְלֶתם: ה'וְנַָתן  ִמְצָרִיםָבָשר כִּ
 )יט( ֹלא יֹום ֶאָחד תֹאְכלּון וְֹלא יֹוָמיִם וְֹלא ֲחִמָשה יִָמים וְֹלא ֲעָשָרה יִָמים וְֹלא ֶעְשִרים יֹום:

ֶתם ֶאת )כ(  ַאסְּ ָזָרא יַַען כִּי מְּ ֶכם וְָּהיָה ָלֶכם לְּ ַאפְּ ים ַעד ֲאֶשר יֵּצֵּא מֵּ ֶֹּדש יָמִּ ֲאֶשר  ה'ַעד ח
ֹּר ָלָמה ֶזה יָָצאנּו מ אמ ָפָניו לֵּ כּו לְּ בְּ ֶכם וַתִּ בְּ רְּ קִּ  :  ִִמְצָרִיםבְּ

 
  

 רש"י במדבר פרק יא פסוק א  - 2מקור 
 

 מבקשים עלילה האיך לפרוש מאחרי המקום .ילהאין מתאוננים אלא לשון על -כמתאננים 
  וכן הוא אומר בשמשון )שופטים יד ד( כי תואנה הוא מבקש:

אמרו אוי לנו  תואנה שהיא רעה באזני ה' שמתכוונים שתבא באזניו ויקניט. -רע באזני ה' 
 כמה לבטנו בדרך הזה שלשה ימים, שלא נחנו מענוי הדרך:

 

מה היה מצבו הרוחני והנפשי של עם ישראל היוצא ממצרים? ומהו יחסו של   שאלת מפתח:

 העם לארץ מצרים אשר ממנה יצא?
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 רש"י במדבר פרק יא פסוק ה - 3מקור 
 

אם תאמר שמצריים נותנים להם דגים חנם, והלא כבר נאמר  -)ה( אשר נאכל במצרים חנם 
? )שמות ה, יח( ותבן לא ינתן לכם, אם תבן לא היו נותנין להם חנם, דגים היו נותנין להם חנם

 ומהו אומר חנם, חנם מן המצות:
 

 רש"י במדבר פרק יא פסוק י  - 4מקור 
 

משפחות משפחות נאספים ובוכים לפרסם תרעומתן בגלוי. ורבותינו  - בכה למשפחותיו
 .על עסקי משפחות, על עריות הנאסרות להם אמרו למשפחותיו

 
  פסוק י"טמלבי"ם במדבר פרק יא  - 5מקור 

 
וזה אות נאמן כי מאסתם את ה' אשר בקרבכם שסבת החטא לא היה תאות הבשר רק  

ואף שכפי הנגלה מדבריכם בכיתם בעבור  ,והאמונה בה' ובתורתוהתמוטטות השכל 
הבשר, אבל לפניו שהוא יודע תעלומות לב לפניו בכיתם לאמר למה זה יצאנו ממצרים, הוא 

שעיקר בכיתכם היה על שיצאתם ממצרים ששם הייתם חפשים מעול תורה ומצות יודע 
 :הונכנסתם במוסרת הברית לשמור את כל דברי התורה ומצותי

 
 

 העמקה - עקידת יצחק במדבר י"א - 6מקור 
 

ואז גילה לו מה שהיה בפנימיות תואנותיהם אשר עליו נאמר בראשונה וישמע ה', כאשר 
והיו מואסים את ה' יתעלה חוקיו ותורותיו ולא אמרנו שהיו מתנחמין על יציאתם ממצרים 

תואנות אשר לא כן. ותלו היו מגלים הדבר מפני היראה, ומבקשים עלילות ובודים מלבם 
 .עצמם בתאות הבשר עם היות שאינם מתאוים לה' על דרך האמת

 
  העמקה - שפת אמת במדבר פרשת בהעלותך - 7קור מ
 

במדרש אספה. הבונה בשמים מעלותיו כו'. כבר כתבנו במ"א. והענין בקצרה כי יש ב' ענינים. 
שהוריד התורה  רבנו עליו השלוםשה וזה פעל משצריכין להמשיך כח משמים לזה העולם 

אבל ...מן השמים. אך צריכין ג"כ להכין עצמנו להיות כלי מוכן לקבל השפע משמים
כשנפגם אח"כ הנפש ע"י החטאים כמ"ש נפשנו יבשה. ונפשנו קצה. היו צריכים תקונים 
ע"י בחי' שבעים נפש בחי' ואגודתו על ארץ. והם השבעים איש כמ"ש שם בשבעים נפש 

אבותיך כו'. והרמז דכתיב זכרנו כו' הדגה כו' היינו שנתעורר בהם הרהורים מגלות ירדו 
  :מצרים. וממילא לא היו מוכנים לקבל המן שהוא לחם מן השמים

 

 

 אחרונים ראשונים גאונים סבוראים אמוראים תנאים

 אחרונים ראשונים גאונים סבוראים אמוראים תנאים

 המלבי"ם
כל חייו לא פסק מהכנת פירושו הרחב ( ובמשך 1400. משנת תר"ד ). ראשי תיבות שמו ושם אביו -הרב מאיר ליבוש ב"ר יחיאל מיכל וייזר  נודע בכינויו מלבי"ם 

השמים,  לכל התנ"ך. זהו פירוש ייחודי ועמוק המבוסס על פירוש פשט הכתובים ועל העיקרון שאין שום חזרה וכפילות בפסוקים, כדי להוכיח שהתורה מן
 ושהתורה שבעל פה היא חלק בלתי נפרד מן התורה שבכתב.

 בעל העקידת יצחק

 . עקידת יצחקשנשא וערך את ספרו המפורסם  . קיבץ את הדרשותגירושבדור ה ספרד(, "בעל העקידה", היה מחכמי 1010רנ"ד  - 1021)ק"פ  רבי יצחק עראמה

http://he.wikipedia.org/wiki/1420
http://he.wikipedia.org/wiki/1494
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93
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במדרש אספה לי שבעים איש הבונה בשמים כו' ואגודתו על ארץ יסדה משל לבנין ע"ג 
ספינות קשורות כו'. פי' שורש התורה הוא אחדות ממש והוא מדריגת מרע"ה. ונק' גוף הבנין 

ש ולמים. אבל שא"י להתפרד ובשמים שהוא אחדות אחד אש ומים כן התורה נמשלת לא
למטה מתפרדין הענפים וצריכין לאגוד אותם על ארץ שזה היסוד וקיום שורש האילן גם 
למעלה שיוכל השורש לעמוד על היסוד למטה כי בל"ז ח"ו נסתר השורש ואין התחתונים 
יכולין לאחוז בו כלל. ז"ש ואגודתו כו'. וכמו כן בשבת שמתאחדין כל הברואים שורה עליו 

נח ביום השביעי על כן ברך כו'. פי' מנוחה הוא חיבור הכל להיות דבר שלם ועי"ז ברכה ז"ש וי
הוא כלי מחזיק ברכה והוא יסוד ובסיס וכן להיות שורה עליו הברכה וז"ש על כן ברך. ]כ'ן' 

ראה שאין בנ"י נמשכין אחר בחי'  שה רבנו עליו השלוםומהוא ע' שהוא אספה לי ע' איש[ 
עליונה שרצה להנהיגם שהרי מן בזכות משה וכיון שמאסו בזה המאכל הוצרך להיות 

 בחי' ואגודתו ע"י ע' איש כנ"ל:
 

 אחרונים ראשונים גאונים סבוראים אמוראים תנאים

 
 השפת אמת

, ומן הבולטים במנהיגי אדמו"רי חסידות גורהשלישי בשושלת  אדמו"ר(, היה ה1114 - 1401; תרס"ה ה' בשבט-ה'תר"ז כ"ט בניסן) יהודה אריה ליב אלתררבי 
 . ש"סוחידושים על ה פרשיות השבועהינו אוסף של דרשות על  שפת אמת.  ספרו שעל שמו הוא נקרא 11-המאה הבשלהי  יהדות פולין

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%22%D7%98_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A8%22%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27_%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%A1%22%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1847
http://he.wikipedia.org/wiki/1905
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%AA_%D7%90%D7%9E%D7%AA_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%22%D7%A1
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 נושא שני ברור חטא המרגלים
 
 
 
 
 

  י"ד )עד פסוק י'( - יג יםבמדבר פרק- 8מקור 
 

 ֶאל מֶֹשה ֵלאמֹר: ה')א( וַיְַדֵבר 
ִאיש ֶאָחד ִאיש ֶאָחד ְלַמֵטה ֶאת ֶאֶרץ ְכנַַען ֲאֶשר ֲאנִי נֵֹתן ִלְבנֵי יְִשָרֵאל  וְּיָֻתרּו)ב( ְשַלח ְלָך ֲאנִָשים 

 ֲאבָֹתיו ִתְשָלחּו כֹל נִָשיא ָבֶהם:
 ֻכָלם ֲאנִָשים ָראֵשי ְבנֵי יְִשָרֵאל ֵהָּמה: ה')ג( וַיְִשַלח אָֹתם מֶֹשה ִמִּמְדַבר ָפאָרן ַעל ִפי 

 )ד( וְֵאֶלה ְשמֹוָתם ְלַמֵטה ְראּוֵבן ַשּמּוַע ֶבן ַזכּור:
 ַמֵטה ִשְמעֹון ָשָפט ֶבן חֹוִרי:)ה( לְ 

 )ו( ְלַמֵטה יְהּוָדה ָכֵלב ֶבן יְֻפנֶה:
 )ז( ְלַמֵטה יִָששָכר יְִגָאל ֶבן יֹוֵסף:
 )ח( ְלַמֵטה ֶאְפָריִם הֹוֵשַע ִבן נּון:

 )ט( ְלַמֵטה ִבנְיִָמן ַפְלִטי ֶבן ָרפּוא:
 סֹוִדי:)י( ְלַמֵטה זְבּוֻלן ַגִדיֵאל ֶבן 

 )יא( ְלַמֵטה יֹוֵסף ְלַמֵטה ְמנֶַשה ַגִדי ֶבן סּוִסי:
 )יב( ְלַמֵטה ָדן ַעִּמיֵאל ֶבן ְגַמִלי:

 )יג( ְלַמֵטה ָאֵשר ְסתּור ֶבן ִמיָכֵאל:
 )יד( ְלַמֵטה נְַפָתִלי נְַחִבי ֶבן וְָפִסי:

 )טו( ְלַמֵטה ָגד ְגאּוֵאל ֶבן ָמִכי:
 וַיְִקָרא מֶֹשה ְלהֹוֵשַע ִבן נּון יְהֹוֻשַע: ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץְשמֹות ָהֲאנִָשים ֲאֶשר ָשַלח מֶֹשה )טז( ֵאֶלה 

 ְכנַָען וַיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַבנֶֶגב וֲַעִליֶתם ֶאת ָהָהר: ָלתּור ֶאת ֶאֶרץ)יז( וַיְִשַלח אָֹתם מֶֹשה 
 ה ִהוא וְֶאת ָהָעם ַהיֵֹשב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא ִאם ָרב:)יח( ּוְרִאיֶתם ֶאת ָהָאֶרץ מַ 

)יט( ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶשר הּוא יֵֹשב ָבּה ֲהטֹוָבה ִהוא ִאם ָרָעה ּוָמה ֶהָעִרים ֲאֶשר הּוא יֹוֵשב ָבֵהנָה 
 ַהְבַמֲחנִים ִאם ְבִמְבָצִרים:
ִהוא ִאם ָרָזה ֲהיֵש ָבּה ֵעץ ִאם ַאיִן וְִהְתַחַזְקֶתם ּוְלַקְחֶתם ִמְפִרי ָהָאֶרץ  )כ( ּוָמה ָהָאֶרץ ַהְשֵמנָה

 וְַהיִָמים יְֵמי ִבכּוֵרי ֲענִָבים:
 ֶאת ָהָאֶרץ ִמִּמְדַבר ִצן ַעד ְרחֹב ְלבֹא ֲחָמת: וַַיֲעלּו וַָיֻתרּו)כא( 

ָשם ֲאִחיַמן ֵשַשי וְַתְלַמי יְִליֵדי ָהֲענָק וְֶחְברֹון ֶשַבע ָשנִים נְִבנְָתה )כב( וַיֲַעלּו ַבנֶֶגב וַיָבֹא ַעד ֶחְברֹון וְ 
 ִלְפנֵי צַֹען ִמְצָריִם:

יִם ּוִמן )כג( וַיָבֹאּו ַעד נַַחל ֶאְשכֹל וַיְִכְרתּו ִמָשם זְמֹוָרה וְֶאְשכֹול ֲענִָבים ֶאָחד וַיִָשֻאהּו ַבּמֹוט ִבְשנָ 
 ם ּוִמן ַהְתֵאנִים:ָהִרּמֹנִי

 )כד( ַלָּמקֹום ַההּוא ָקָרא נַַחל ֶאְשכֹול ַעל אֹדֹות ָהֶאְשכֹול ֲאֶשר ָכְרתּו ִמָשם ְבנֵי יְִשָרֵאל:
תּור ָהָאֶרץ)כה( וַיָֻשבּו   ִמֵקץ ַאְרָבִעים יֹום: מִּ

ַדת ְבנֵי יְִשָרֵאל ֶאל ִמְדַבר ָפאָרן ָקֵדָשה וַיִָשיבּו )כו( וַיְֵלכּו וַיָבֹאּו ֶאל מֶֹשה וְֶאל ַאֲהרֹן וְֶאל ָכל עֲ 
 אָֹתם ָדָבר וְֶאת ָכל ָהֵעָדה וַיְַראּום ֶאת ְפִרי ָהָאֶרץ:

 )כז( וַיְַסְפרּו לֹו וַיֹאְמרּו ָבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְשַלְחָתנּו וְַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ִהוא וְֶזה ִפְריָּה:
 )כח( ֶאֶפס ִכי ַעז ָהָעם ַהיֵֹשב ָבָאֶרץ וְֶהָעִרים ְבֻצרֹות ְגדֹֹלת ְמאֹד וְַגם יְִלֵדי ָהֲענָק ָרִאינּו ָשם:

ַעל יַד )כט( ֲעָמֵלק יֹוֵשב ְבֶאֶרץ ַהנֶֶגב וְַהִחִתי וְַהיְבּוִסי וְָהֱאמִֹרי יֹוֵשב ָבָהר וְַהְכנֲַענִי יֹוֵשב ַעל ַהיָם וְ 
 ְרֵדן:ַהיַ 

 )ל( וַיַַהס ָכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶֹשה וַיֹאֶמר ָעֹלה נֲַעֶלה וְיַָרְשנּו אָֹתּה ִכי יָכֹול נּוַכל ָלּה:
 )לא( וְָהֲאנִָשים ֲאֶשר ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ִכי ָחָזק הּוא ִמֶּמנּו:

ַבת ָהָאֶרץ )לב(  יאּו דִּ ֹּצִּ ָֹּתּהוַי ָלתּור ֶאל ְבנֵי יְִשָרֵאל ֵלאמֹר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַבְרנּו ָבּה  ֲאֶשר ָתרּו א
ָֹּתּה  ֶאֶרץ אֶֹכֶלת יֹוְשֶביָה ִהוא וְָכל ָהָעם ֲאֶשר ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאנְֵשי ִמדֹות: א

  ְבֵעינֵינּו ַכֲחָגִבים וְֵכן ָהיִינּו ְבֵעינֵיֶהם: )לג( וְָשם ָרִאינּו ֶאת ַהנְִפיִלים ְבנֵי ֲענָק ִמן ַהנְִפִלים וַנְִהי
 

ומה היתה   העםבשליחת המרגלים , מה היתה מטרת  משהמה היתה מטרת  שאלת מפתח:

 בביצוע השליחות? המרגליםכוונת 
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 )א( וִַתָשא ָכל ָהֵעָדה וַיְִתנּו ֶאת קֹוָלם וַיְִבכּו ָהָעם ַבַליְָלה ַההּוא:
אֹו  ִמְצַרִיםֶאֶרץ )ב( וַיִֹּלנּו ַעל מֶֹשה וְַעל ַאֲהרֹן כֹל ְבנֵי יְִשָרֵאל וַיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ָכל ָהֵעָדה לּו ַמְתנּו בְ 

 ַבִּמְדָבר ַהֶזה לּו ָמְתנּו:
ֵמִביא אָֹתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהזֹאת ִלנְפֹל ַבֶחֶרב נֵָשינּו וְַטֵפנּו יְִהיּו ָלַבז ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו שּוב  ה')ג( וְָלָמה 

 :ִמְצָרְיָמה

 :ִמְצָרְיָמה)ד( וַיֹאְמרּו ִאיש ֶאל ָאִחיו נְִתנָה רֹאש וְנָשּוָבה 

 )ה( וַיִפֹל מֶֹשה וְַאֲהרֹן ַעל ְפנֵיֶהם ִלְפנֵי ָכל ְקַהל ֲעַדת ְבנֵי יְִשָרֵאל:
ים)ו( וִיהֹוֻשַע ִבן נּון וְָכֵלב ֶבן יְֻפנֶה ִמן   ֶאת ָהָאֶרץ ָקְרעּו ִבְגֵדיֶהם: ַהָתרִּ

ָֹּתּהֶרץ ֲאֶשר ָעַבְרנּו ָבּה )ז( וַיֹאְמרּו ֶאל ָכל ֲעַדת ְבנֵי יְִשָרֵאל ֵלאמֹר ָהָא טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמאֹד  ָלתּור א
 ְמאֹד:

 וְֵהִביא אָֹתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהזֹאת ּונְָתנָּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶשר ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש: ה')ח( ִאם ָחֵפץ ָבנּו 
 ה'ִכי ַלְחֵמנּו ֵהם ָסר ִצָלם ֵמֲעֵליֶהם וַ ַאל ִתְמרֹדּו וְַאֶתם ַאל ִתיְראּו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ  ה')ט( ַאְך בַ 

 ִאָתנּו ַאל ִתיָרֻאם:
 נְִרָאה ְבאֶֹהל מֹוֵעד ֶאל ָכל ְבנֵי יְִשָרֵאל: ה')י( וַיֹאְמרּו ָכל ָהֵעָדה ִלְרגֹום אָֹתם ָבֲאָבנִים ּוְכבֹוד 

 
 

  ל' -פסוקים כ"ב  דברים פרק א - 9מקור 
 

ָֹּתנּו ָדָבר ֻכְלֶכם וַתֹאְמרּו נְִשְלָחה ֲאנִָשים ְלָפנֵינּווִַתְקְרבּון ֵאַלי  בּו א רּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ וְּיָשִּ פְּ  וְּיַחְּ
וַיִיַטב ְבֵעינַי ַהָדָבר וֶָאַקח ִמֶכם ְשנֵים  ֶאת ַהֶדֶרְך ֲאֶשר נֲַעֶלה ָבּה וְֵאת ֶהָעִרים ֲאֶשר נָבֹא ֲאֵליֶהן:

ָֹּתּהוַיְִפנּו וַיֲַעלּו ָהָהָרה וַיָבֹאּו ַעד נַַחל ֶאְשכֹל  יש ֶאָחד ַלָשֶבט:ָעָשר ֲאנִָשים אִ  לּו א ְַּרּגְּ :וַיְִקחּו ְביָָדם וַי
 ֱאֹלֵהינּו נֵֹתן ָלנּו: ה'ִמְפִרי ָהָאֶרץ וַיֹוִרדּו ֵאֵלינּו וַָיִשבּו אָֹתנּו ָדָבר וַיֹאְמרּו טֹוָבה ָהָאֶרץ ֲאֶשר 

 ֱאֹלֵהיֶכם: ה'יֶתם ַלֲעֹלת וַַתְמרּו ֶאת ִפי וְֹלא ֲאבִ 
 

 רש"י במדבר פרק יג פסוק כו  - 11מקור 
 

מה ביאתן בעצה רעה, אף הליכתן בעצה  מהו וילכו, להקיש הליכתן לביאתן, -וילכו ויבואו 
 :רעה

 
 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לד עמוד ב  - 11מקור 

 
מרגלים לא נתכוונו אלא לבושתה של ארץ אמר ר' חייא בר אבא:  -ויחפרו לנו את הארץ 

  כתיב הכא: ויחפרו לנו את הארץ, וכתיב התם: וחפרה הלבנה ובושה החמה וגו'.  ,ישראל
 

 פסוק ג'כלי יקר במדבר פרק יג  - 12מקור 
 

 , כי ישראל אמרווירגלו ,ויחפרו ויתורו, מצינו שלוש לשונות בענין זהאת ארץ כנען.  ויתורו
ת ארץ כנען אויתורו אמר לנו את הארץ )דברים א כב(, והקב"ה  ויחפרונשלחה אנשים לפנינו 

  ., לפי ששלוש דעות היו באותה עצהוירגלו אותהובמרגלים כתיב )שם פסוק כד( 
כי רצה הקדוש ברוך הוא  יתרוןשיש במשמעותו גם לשון  ויתורוכי הקדוש ברוך הוא אמר 

להראות להם יתרון הארץ על כל הארצות כמו שנאמר )שמות ג ח( ולהעלותו מן הארץ ההיא 
אל ארץ טובה ורחבה, וטובה זו היא הטובה הרוחנית מצד היותה אוירא דמחכים )בבא בתרא 

חת קנח ב( כי זה הכנה אל האדם לבוא על ידו לכלל הטובה האמיתית כי אין לאדם יתרון ת
 השמש זולתו ויתרון ארץ זה בכל היא )קהלת ה ח(. 

אבל ישראל רוח אחרת היתה עמהם כי תמיד היו מבקשים תואנה לשוב מצרימה ועל כן אמרו 
כי ערות הארץ רצו לראות כדי שיהיה להם מקום ללון  חרפהשיש במשמעותו לשון  ,ויחפרו

ו שיוציאו מלבם דבה שקרית. ולומר ניתנה ראש ונשובה מצרימה, אבל מכל מקום לא ביקש
והמרגלים השחיתו התעיבו יותר ממה שביקשו מהם והוציאו מלבם מילין שקרים כדרך כל 

רגל לשון אותה כי  וירגלו הולך רכיל המפליג כל דבר להגיד יותר ממה שראה, לכך נאמר
 ו שפירש רש"י על פסוק לא תלך רכיל )ויקרא יט טז(:כמ רכיל
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באמת הארץ ההיא ראש לכל הארצות על ידי  כי ויתורומה שהקב"ה אמר  ,גם יתכן לפרש
כמה מעלות טובות כפולות שיש לה ביתר שאת על כל שאר הארץ. וכן מביא בילקוט בפרשה 

והמה עשו בהיפך זה  .זו )רמז תשמג( על ארץ ישראל פסוק וראש עפרות תבל )משלי ח כו(
והורידוה ממדריגת הראש אל יושביה היא,  לומר שהיא פחותה מכל הארצות כי ארץ אוכלת

כרגל זה הפחות שבכל  ,שעשו אותה למדרס רגל אותה וירגלו נאמר, לכך מדריגת הרגל
ובאמת היא ראש לכל הארצות כי מטעם זה נאמר בכל מקום לשון עלייה בהולך לארץ  .הגוף

כמו ולא יתן  ינו נתינה לשון שביקהישראל. ועל זה אמרו ניתנה ראש ונשובה מצרימה, מצ
אתכם מלך מצרים להלוך )שמות ג יט(, תרגומו ולא ישבוק, כך אמרו כאן נשבוק הראש, 
אותה ארץ שאתם אומרים כי היא ראש לכל הארצות, ונשובה מצרימה אף על פי שהם 

 אומרים שהיא למטה ממדריגת ארץ ישראל:
 

 פס' ס"דרש"י במדבר פרק כו  - 13מקור 
 

, לפי שהן היו מחבבות על הנשים לא נגזרה גזרת המרגליםאבל  -ובאלה לא היה איש וגו' 
את הארץ. האנשים אומרים )במדבר יד ד( נתנה ראש ונשובה מצרימה, והנשים אומרות 

 )במדבר כז, ד( תנה לנו אחוזה. לכך נסמכה פרשת בנות צלפחד לכאן:
 
 
 
 

להבין את שורשו של חטא המרגלים נלמד שתי שיטות פרשניות המייצגות את שתי כדי 
 הגישות ביחס לחטא.

 גישה הראשונה גישת ה 'כלי יקר' והגישה השניה גישת ה 'שפת אמת'
 כלי יקר במדבר פרק יג  - 14מקור 

 
 האנשים היו שונאים את)ילקוט רמז תשעג(  שאמרו חז"ל, לפי אנשיםפירט דבר אחר לכך 

הארץ ואמרו ניתנה ראש ונשובה מצרימה )במדבר יד ד( והנשים היו מחבבות הארץ 
)שם כז ד(. ועל כן אמר הקדוש ברוך הוא לפי דעתי שאני רואה  תנה לנו אחוזה ואמרו

לך , אבל היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץ כי לא יספרו בגנותהבעתיד 
תשלח אנשים, וזהו שאתה סבור שכשרים המה ואתה סבור שהארץ חביבה עליהם  לדעתך

 כאמור: שלח לך לדעתך אנשים אבל לדעתי היה יותר טוב לשלוח נשים
 

 כלי יקר במדבר פרק כו  - 15מקור 
 

אבל נשים היו כי לא נגזרה גזירת מרגלים כי אם על האנשים )סד( ובאלה לא היה איש. 
נאים את הארץ והיו אומרים ניתנה ראש ונשובה מצרימה )במדבר לפי שהאנשים היו שו

והנני . יד ד( אבל הנשים היו מחבבות את הארץ שכן בנות צלפחד אמרו תנה לנו אחוזה
, לפי שיש לך ארץ מגדלת צנועים ויש לך ארץ מגדלת נואפים ואמרו נותן שני טעמים בדבר

ולפיכך זנו בשיטים כי ישיבת המקום ששיטים היה מגדל נואפים  חז"ל )במדבר רבה כ כב(
 כמו שנאמר וארץ ישראל מסוגל בזה שאין הארץ סובלת זימה, ההוא גרם להם לזנות

כז( כי את כל התועבות עשו אנשי הארץ ותקיא הארץ את  -בפרשת עריות )ויקרא יח כה 
 יושביה, וכבר כתבנו למעלה שהאנשים היו פרוצין בעריות ועל כן שנאו את הארץ, אבל

הנשים היו כשרות וצנועות ושלומית בת דברי תוכיח שפרסמה הכתוב על כן היו מחבבות 
הארץ המגדלת צנועים, ותדע שכן הוא שאפילו שיטים המגדל נואפים תמשך לו רפואה מן 
הארץ הקדושה שנאמר )יואל ד יח( ומעין יצא מבית ה' והשקה את נחל השיטים. ומטעם זה 

המספר דוקא לומר לך אבל נשים היו לפי שבמספר זה נרמז  נכתב ובאלה לא היה איש אצל
 צניעות הנשים יותר מבאנשים מדהקדים ה"א ליו"ד כמבואר למעלה:

טעם שני הוא, כי מהידוע שיש הבדל בין ארץ ישראל לשאר ארצות כי בארץ ישראל 
בארץ מצרים מאחר שאין  והנה הגשמים יותר מצוין מבארץ מצרים או שאר ארצות,

ם מצוים שם על כן צריכין עובדי האדמה להשקות השדות של תבואה ברגליהם כמו הגשמי

 מהו שורש חטא המרגלים, על פי המפרשים? שאלת מפתח:
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ומאחר שיש להם כל כך טורח גדול בשדות פטרם התורה מן שמשקין את גן הירק, 
אבל ארץ ישראל כי אין שורת הדין נותן שיתן חלק למי שלא עמל בו. תרומות ומעשרות 

, ואף כך טורח גדול בהשקאת השדותשהגשמים יורדין שם בעתם ואין לבעל השדה כל 
יש גם להקב"ה על פי שיש לו טורח הזריעה והחרישה ושאר מלאכות שבשדה מכל מקום 

חלק בשדה מצד שהוא יתברך נותן מטר בעתו, על כן דין הוא שיתנו מחלק גבוה לכהנים 
ארץ אלא ודאי שרצה ליתן טעם למה  ...כי משולחן גבוה הם זוכים וללוים משרתי אלהינו

ישראל חייבת בחלה תרומה ומעשרות יותר משאר ארצות, ואמר לפי שבשאר ארצות כל 
הטורח שלך שאפילו שדה של תבואה צריך אתה להשקות ברגלך כגן הירק על כן פטרה 
אותך התורה מתרומה ומעשרות, אבל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה למטר השמים 

וה על כן דין שתתן חלק גבוה למשרתי תשתה מים, ואם כן חצי העמל שלך וחצי של גב
אלהינו: ומזה הטעם היו האנשים שונאים את הארץ, לפי שהיו אבירי לבב הרחוקים מצדקה, 
לא היה להם חפץ ורצון לילך ממקום הפטור למקום החיוב ובפה מלא אמרו כן זכרנו את 

מן הדגה אשר נאכל במצרים חנם )במדבר יא ה( ודרשו בספרי )בהעלותך כט( חנם 
 המצוות...

אבל הנשים של אותו דור צדקניות היו והיו אוהבים הצדקה, הן מצות חלה המיוחדת לנשים 
ותלויה בארץ הן שאר תרומות ומעשרות על כן היו אוהבים את הארץ לילך למקום החיוב, כי 
סתם אשה אינה רשאית ושלטאה בנכסי בעלה על כן היה להם חפץ לילך למקום שהחוב 

הן ליתן. וזה שאמרו חז"ל )סוטה יא ב( בזכות נשים צדקניות שהיו באותו דור מוטל על בעלי
נגאלו אבותינו ממצרים רצה לומר בזכותם יצאו ממקום הפטור למקום החיוב אשר אליו 

 נכספה וגם כלתה נפשם
 

 שפת אמת במדבר פרשת שלח  - 16מקור 
 

שה לנשמע ולבחי' א"י הי' והראי' שהרי היו מוכנים לקבלת התורה ברצון שלם שהקדימו נע
קשה להם לבוא. ובאמת עדיין הי' הארץ תחת יד כנען ולכן הי' עוד הקליפה מסתרת 
הקדושה. ולכן נראה כי לא השיגו המרגלים לראות טוב הארץ כדכתיב אם יראו כו' משמע 
שהמרגלים לא ראוה זולת יהושע וכלב אמרו טובה הארץ כו' אם חפץ בנו כו' ונתנה לנו 

. הגם שעדיין אינו בהתגלות הבינו שיש בה טוב הגנוז. אך בה' אל תמרודו כי בודאי דייקא
ונראה להם שח"ו יהי' ירידה אמרו המרגלים אמת כי בהיותם במדבר הי' טוב להם 

. בכניסתם לארץ. אכן באמת בנ"י נבראו בעולם להעיד על הבורא ית' ולתקן כל הבריאה
 ו מן התחתונים עם היות שנשמתן למעלה מן המלאכיםשזה רצונו ית' בבנ"י שבחר לחלק... 

 הי' שמחה לפניו בירידתן לעוה"ז ולהרים חלק הקדושה מתוך זה התערובות. 
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 עונש חטא המרגלים -נושא שלישי 
 
 
 
 

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לה עמוד א  - 17מקור 
 

אמר רבה אמר רבי יוחנן: אותו היום ]ערב[ תשעה באב היה, אמר  -ויתנו את קולם ויבכו 
 .הן בכו בכיה של חנם, ואני אקבע להם בכיה לדורותהקדוש ברוך הוא: 

 
  כ"ז -פס' כ"ד  תהלים פרק קו - 18מקור 

 
ָדה ֶאֶרץ ֶחמְּ ֲאסּו בְּ  ֹלא ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו: וַיִּמְּ

 :ה'וַיֵָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם ֹלא ָשְמעּו ְבקֹול 
 וַיִָשא יָדֹו ָלֶהם ְלַהִפיל אֹוָתם ַבִּמְדָבר:

ָזרֹוָתם ָבֲאָרצֹותּו ָעם ַבּגֹויִּם ּולְּ יל ַזרְּ ַהפִּ  :לְּ
 

 בעל העקידת יצחק - 19מקור 
 

כי מיאוס  המאמינים למרגלים סייעו להשתתפות בעבירה וקבעו בכיה לכל ישראל לדורות
הארץ ההיא כפי מה... הוא העניין אשר עמד עלינו בכל הדורות ובעבורו גלינו... ואין שום 

 .כי אם בשובה אלינו בהשלמת הגבלותיה המוכנות בהמבוא לשוב אל שלמותנו, 

 לדורות? במה השפיע חטא המרגלים שאלת מפתח:

 

 



 בע"ה

 22 

 בס"ד
 

 היחס הנכון והראוי לארץ ישראל. -חלק רביעי 
 

 תיקון היחס של עם ישראל לארץ ישראל -נושא ראשון 
 
 
 
 
 

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף ט עמוד ב  - 1מקור מספר 
 

אם עשיתם אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז,   :דכתיב
נמשלתם ככסף, שאין רקב שולט בו, עכשיו  -כולכם בימי עזרא עצמכם כחומה ועליתם 

 .שעליתם כדלתות נמשלתם כארז שהרקב שולט בו
 

 מצודת דוד שיר השירים ה - 2מקור מספר 
 

ואני השבתי לו הנה כבר פשטתי את כתנתי כדרך ההולכים לישון ואין  -פשטתי את כתנתי 
ללכת ערומה, ואיך אם כן אלבשה כי יש לי טורח בזה. וכבר רחצתי את רגלי עד עליתי על 

והנמשל הוא לומר הנה המשכב, ואיך אם כן אטנפה ללכת בארץ לפתוח לך את הדלת. 
שכבר נתישבתי בבבל, והיתה הארץ ההיא ערבה עלי ולא נתעצלתי לעלות לירושלים כפי 

 .רציתי לטרוח בטלטול הדרך
 
 

 רש"י עזרא פרק ב פסוק נט  - 3מקור מספר 
ם ִאֵּמר וְֵאֶלה ָהעִֹלים ִמֵתל ֶמַלח ֵתל ַחְרָשא ְכרּוב ַאָדן " ָעם אִּ ית ֲאבֹוָתם וְַּזרְּ יד בֵּ ַהּגִּ וְֹּלא יָכְּלּו לְּ

ם ל הֵּ ָראֵּ יִּשְּ  " מִּ
 
 ואי זה מעשה הגיע להם ולא יוכלו להגיד וגו': -ואלה העולים מתל מלח וגו'  

 :לפי שאבדו יחס שלהם ולא ידעו אם מישראל הםשל אבותם  -וזרעם 
 

 חגי, עזרא ונחמיה – 4מקור מספר 
מקורות אלו ממחישים את מצבו הרוחני של עם ישראל בתקופת שיבת ציון ואת דרישת 

 הנביאים לתיקון המצב.
 הקשיים ותיקונם

  עם ישראל אינו שואף לבניין בית המקדש.
 י"א  -פסוקים א'  חגי פרק א

 

ְביַד ַחַגי ַהנִָביא  ה'ִבְשנַת ְשַתיִם ְלָדְריָוֶש ַהֶּמֶלְך ַבחֶֹדש ַהִשִשי ְביֹום ֶאָחד ַלחֶֹדש ָהיָה ְדַבר )א( 
 הּוָדה וְֶאל יְהֹוֻשַע ֶבן יְהֹוָצָדק ַהכֵֹהן ַהָגדֹול ֵלאמֹר:ֶאל זְֻרָבֶבל ֶבן ְשַאְלִתיֵאל ַפַחת יְ 

ית ְצָבאֹות ֵלאמֹר  ה')ב( כֹה ָאַמר  ֹּא ֶעת בֵּ רּו ֹלא ֶעת ב ָבנֹות ה'ָהָעם ַהֶזה ָאמְּ הִּ  : לְּ
 ְביַד ַחַגי ַהנִָביא ֵלאמֹר: ה')ג( וַיְִהי ְדַבר 

ת ָלֶכם ַאֶתם ָלֶשֶבת )ד(  בַהעֵּ פּונִּים וְַּהַביִּת ַהֶזה ָחרֵּ יֶכם סְּ ָבתֵּ  :בְּ
 ְצָבאֹות ִשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַדְרֵכיֶכם: ה')ה( וְַעָתה כֹה ָאַמר 

ֵכר )ו( זְַרְעֶתם ַהְרֵבה וְָהֵבא ְמָעט ָאכֹול וְֵאין ְלָשְבָעה ָשתֹו וְֵאין ְלָשְכָרה ָלבֹוש וְֵאין ְלחֹם לֹו וְַהִּמְשתַ 
 ֵכר ֶאל ְצרֹור נָקּוב: ִמְשתַ 

  
 אחרונים ראשונים גאונים סבוראים אמוראים תנאים

 דוד מצודת 
 
 לפי הכתוב תוכן בביאור העוסק' דוד מצודת, 'חלקים שני ובו וכתובים נביאים על פירוש יחד כתבו הם. ח"י-ז"הי במאות ובגליציה בפראג חיו אלטשולר הלל' ר ובנו דוד' ר

 .  המילים את המפרש' ציון מצודת'ו, הפשט

 

מהם הקשיים שהתגלו בארץ ישראל בתקופת שיבת ציון וכיצד התמודדו המנהיגים  :מפתח שאלת

 והעם עם קשיים אלו?
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 ְצָבאֹות ִשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַדְרֵכיֶכם: ה')ז( כֹה ָאַמר 
 :ה' )ח( ֲעלּו ָהָהר וֲַהֵבאֶתם ֵעץ ּוְבנּו ַהָביִת וְֶאְרֶצה בֹו  וְֶאָכְבָדה ָאַמר

י ְצָבאֹות  ה')ט( ָפנֹה ֶאל ַהְרֵבה וְִהנֵה ִלְמָעט וֲַהֵבאֶתם ַהַביִת וְנַָפְחִתי בֹו יַַען ֶמה נְֻאם  יתִּ יַַען בֵּ
יתֹו בֵּ יש לְּ ים אִּ ב וְַּאֶתם ָרצִּ  :ֲאֶשר הּוא ָחרֵּ

ָאה יְּבּוָלּה)י(  ָטל וְָּהָאֶרץ ָכלְּ אּו ָשַמיִּם מִּ יֶכם ָכלְּ ן ֲעלֵּ  :ַעל כֵּ
ְקָרא חֶֹרב ַעל ָהָאֶרץ וְַעל ֶהָהִרים וְַעל ַהָדָגן וְַעל ַהִתירֹוש וְַעל ַהיְִצָהר וְַעל ֲאֶשר תֹוִציא )יא( וָאֶ 

 ָהֲאָדָמה וְַעל ָהָאָדם וְַעל ַהְבֵהָמה וְַעל ָכל יְִגיַע ַכָפיִם:  
 

 הקשיים שמערימים הגויים על עם ישראל בבניין הארץ ובית המקדש
 ו' –עזרא פרק ד' א' 

 
 ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאל: ה')א( וַיְִשְמעּו ָצֵרי יְהּוָדה ּוִבנְיִָמן ִכי ְבנֵי ַהגֹוָלה בֹונִים ֵהיָכל לַ 

 לֹו)ב( וַיְִגשּו ֶאל זְֻרָבֶבל וְֶאל ָראֵשי ָהָאבֹות וַיֹאְמרּו ָלֶהם נְִבנֶה ִעָּמֶכם ִכי ָכֶכם נְִדרֹוש ֵלאֹלֵהיֶכם  וְ 
 ֲאנְַחנּו זְֹבִחים ִמיֵמי ֵאַסר ַחדֹן ֶמֶלְך ַאשּור ַהַּמֲעֶלה אָֹתנּו פֹה:

 ִכי )ג( וַיֹאֶמר ָלֶהם זְֻרָבֶבל וְיֵשּוַע ּוְשָאר ָראֵשי ָהָאבֹות ְליְִשָרֵאל ֹלא ָלֶכם וָָלנּו ִלְבנֹות ַביִת ֵלאֹלֵהינּו
 ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאל ַכֲאֶשר ִצָּונּו ַהֶּמֶלְך כֹוֶרש ֶמֶלְך ָפָרס: ה'ֲאנְַחנּו יַַחד נְִבנֶה לַ 

 )ד( וַיְִהי ַעם ָהָאֶרץ ְמַרִפים יְֵדי ַעם יְהּוָדה  ּוְמַבֲהִלים אֹוָתם ִלְבנֹות:
 ָדְריָוֶש ֶמֶלְך ָפָרס:)ה( וְסְֹכִרים ֲעֵליֶהם יֹוֲעִצים ְלָהֵפר ֲעָצָתם ָכל יְֵמי כֹוֶרש ֶמֶלְך ָפַרס וְַעד ַמְלכּות 

 )ו( ּוְבַמְלכּות ֲאַחְשוֵרֹוש ִבְתִחַלת ַמְלכּותֹו ָכְתבּו ִשְטנָה ַעל יְֹשֵבי יְהּוָדה וִירּוָשָלִם: 
 
 ל"ד  –ל"ג  נחמיה פרק ג  

יְִכַעס ַהְרֵבה וַַיְלֵעג ַעל וַיְִהי ַכֲאֶשר ָשַמע ַסנְַבַלט ִכי ֲאנְַחנּו בֹונִים ֶאת ַהחֹוָמה וַיִַחר לֹו וַ )ל"ג( 
 ַהיְהּוִדים:

 )לד( וַיֹאֶמר ִלְפנֵי ֶאָחיו וְֵחיל שְֹמרֹון וַיֹאֶמר ָמה ַהיְהּוִדים ָהֲאֵמָלִלים עִֹשים ֲהיַַעזְבּו ָלֶהם ֲהיִזְָבחּו
 ת:ַהיְַכלּו ַביֹום ַהיְַחיּו ֶאת ָהֲאָבנִים ֵמֲעֵרמֹות ֶהָעָפר וְֵהָּמה ְשרּופֹו

 
 

 האיום על החיים של עם ישראל
 נחמיה פרק ד

 

ת )א( וַיְִהי ַכֲאֶשר ָשַמע ַסנְַבַלט וְטֹוִביָה וְָהַעְרִבים וְָהַעּמֹנִים וְָהַאְשדֹוִדים ִכי ָעְלָתה ֲארּוָכה ְלחֹמֹו
 יְרּוָשַלִם ִכי ֵהֵחלּו ַהְפֻרִצים ְלִהָסֵתם וַיִַחר ָלֶהם ְמאֹד:

שְּ )ב(  ירּוָשָלִּםוַיִּקְּ ם בִּ ָלחֵּ הִּ ָדו ָלבֹוא לְּ  וְַלֲעשֹות לֹו תֹוָעה: רּו ֻכָלם יַחְּ
 )ג( וַנְִתַפֵלל ֶאל ֱאֹלֵהינּו וַנֲַעִמיד ִמְשָמר ֲעֵליֶהם יֹוָמם וַָליְָלה ִמְפנֵיֶהם:

 נּוַכל ִלְבנֹות ַבחֹוָמה:)ד( וַיֹאֶמר יְהּוָדה ָכַשל כַֹח ַהַסָבל וְֶהָעָפר ַהְרֵבה וֲַאנְַחנּו ֹלא 
נּו ֶאת )ה( וַיֹאְמרּו ָצֵרינּו ֹלא יְֵדעּו וְֹלא יְִראּו  ַבתְּ שְּ נּום וְּהִּ ַעד ֲאֶשר ָנבֹוא ֶאל תֹוָכם וֲַהַרגְּ

ָלאָכה  ...:ַהמְּ
ב ֻכָלנּו ֶאל ַהחֹוָמה ִאיש )ט( וַיְִהי ַכֲאֶשר ָשְמעּו אֹויְֵבינּו ִכי נֹוַדע ָלנּו וַיֶָפר ָהֱאֹלִהים ֶאת ֲעָצָתם וַנָשָ 

 ֶאל ְמַלאְכתֹו:
נִּים  )י( ים ַהָמגִּ ָמחִּ ים וְָּהרְּ יָם ַמֲחזִּיקִּ ָלאָכה וְֶּחצְּ ים ַבמְּ ֹּשִּ י נְָּעַרי ע ן ַהיֹום ַההּוא ֲחצִּ י מִּ ְּהִּ וַי

ית יְּהּוָדה י ָכל בֵּ ים ַאֲחרֵּ ֹּנִּים וְַּהָשרִּ י רְּ ָשתֹות וְַּהשִּ  :וְַּהקְּ
ָלאָכה וְַּאַחת ַמֲחֶזֶקת ַהבֹונִּים  )יא( ֶֹּשה ַבמְּ ַאַחת יָדֹו ע ים בְּ שִּ ֹּמְּ ים ַבֶסֶבל ע אִּ ֹּשְּ ַבחֹוָמה וְַּהנ

 :ַהָשַלח
 )יב( וְַהבֹונִים ִאיש ַחְרבֹו ֲאסּוִרים ַעל ָמְתנָיו ּובֹונִים וְַהתֹוֵקַע ַבשֹוָפר ֶאְצִלי:

ל יֶֶתר ָהָעם ַהְּמָלאָכה ַהְרֵבה ּוְרָחָבה וֲַאנְַחנּו נְִפָרִדים ַעל )יג( וָאַֹמר ֶאל ַהחִֹרים וְֶאל ַהְסָגנִים וְאֶ 
 ַהחֹוָמה ְרחֹוִקים ִאיש ֵמָאִחיו:

 )יד( ִבְמקֹום ֲאֶשר ִתְשְמעּו ֶאת קֹול ַהשֹוָפר ָשָּמה ִתָקְבצּו ֵאֵלינּו ֱאֹלֵהינּו יִָלֶחם ָלנּו:
 ֶחְציָם ַמֲחזִיִקים ָבְרָמִחים ֵמֲעלֹות ַהַשַחר ַעד ֵצאת ַהכֹוָכִבים:)טו( וֲַאנְַחנּו עִֹשים ַבְּמָלאָכה וְ 

יֹום )טז( ַגם ָבֵעת ַהִהיא ָאַמְרִתי ָלָעם ִאיש וְנֲַערֹו יִָלינּו ְבתֹוְך יְרּוָשָלִם וְָהיּו ָלנּו ַהַליְָלה ִמְשָמר וְהַ 
 ְמָלאָכה:
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 נְֵשי ַהִּמְשָמר ֲאֶשר ַאֲחַרי ֵאין ֲאנְַחנּו פְֹשִטים ְבָגֵדינּו ִאיש ִשְלחֹו ַהָּמיִם: )יז( וְֵאין ֲאנִי וְַאַחי ּונְָעַרי וְַא
 עם ישראל סובל מחרפת רעב

 ו' –נחמיה פרק ה פסוקים א' 
 

 )א( וְַתִהי ַצֲעַקת ָהָעם ּונְֵשיֶהם ְגדֹוָלה ֶאל ֲאֵחיֶהם ַהיְהּוִדים:
 נֵינּו ּוְבנֵֹתינּו ֲאנְַחנּו ַרִבים וְנְִקָחה ָדָגן וְנֹאְכָלה וְנְִחיֶה:)ב( וְיֵש ֲאֶשר אְֹמִרים בָ 

 )ג( וְיֵש ֲאֶשר אְֹמִרים ְשדֵֹתינּו ּוְכָרֵמינּו ּוָבֵתינּו ֲאנְַחנּו עְֹרִבים וְנְִקָחה ָדָגן ָבָרָעב:
 ּוְכָרֵמנּו: )ד( וְיֵש ֲאֶשר אְֹמִרים ָלוִינּו ֶכֶסף ְלִמַדת ַהֶּמֶלְך ְשדֵֹתינּו

 )ה( וְַעָתה ִכְבַשר ַאֵחינּו ְבָשֵרנּו ִכְבנֵיֶהם ָבנֵינּו וְִהנֵה ֲאנְַחנּו כְֹבִשים ֶאת ָבנֵינּו וְֶאת ְבנֵֹתינּו
 ַלֲעָבִדים וְיֵש ִמְבנֵֹתינּו נְִכָבשֹות וְֵאין ְלֵאל יֵָדנּו ּוְשדֵֹתינּו ּוְכָרֵמינּו ַלֲאֵחִרים:

 ַחר ִלי ְמאֹד ַכֲאֶשר ָשַמְעִתי ֶאת ַזֲעָקָתם וְֵאת ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה:)ו( וַיִ 
 

 המצב הכלכלי גורם לניצול החלשים בחברה.
 י"ב –' זנחמיה פרק ה פסוקים 

יו)ז( וַיִָּמֵלְך ִלִבי ָעַלי וָָאִריָבה ֶאת ַהחִֹרים וְֶאת ַהְסָגנִים וָאְֹמָרה ָלֶהם  ָאחִּ יש בְּ ַאֶתם   ַמָשא אִּ
ים ֹּשִּ  וֶָאֵתן ֲעֵליֶהם ְקִהָלה ְגדֹוָלה: נ

ּו ֶאת )ח( וָאְֹמָרה ָלֶהם ֲאנְַחנּו ָקנִינּו ֶאת ַאֵחינּו ַהיְהּוִדים ַהנְִמָכִרים ַלגֹויִם ְכֵדי ָבנּו וְַגם ַאֶתם ִתְמְכר
 ֲאֵחיֶכם וְנְִמְכרּו ָלנּו וַיֲַחִרישּו וְֹלא ָמְצאּו ָדָבר: 

ַפת ַהּגֹויִּם ו)ט(  ֶחרְּ כּו מֵּ לֵּ ינּו תֵּ ַאת ֱאֹלהֵּ יִּרְּ ים ֲהלֹוא בְּ ֹּשִּ אֹוַמר ֹלא טֹוב ַהָדָבר ֲאֶשר ַאֶתם ע
ינּו  :אֹויְּבֵּ

ים ָבֶהם ֶכֶסף וְָּדָגן ַנַעזְָּבה ָנא ֶאת ַהַמָשא ַהֶזה:)י(  ֹּשִּ  וְַּגם ֲאנִּי ַאַחי ּונְָּעַרי נ
יבּו ָנא ָלֶהם כְַּהיֹום )יא(  ירֹוש ָהשִּ ַאת ַהֶכֶסף וְַּהָדָגן ַהתִּ יֶהם ּומְּ יֶהם ּוָבתֵּ יֶהם זֵּיתֵּ מֵּ יֶהם ַכרְּ ֹּתֵּ ד שְּ

ים ָבֶהם ֹּשִּ ָהר ֲאֶשר ַאֶתם נ  :וְַּהיִּצְּ
ֲֹּהנִּים )יב(  ָרא ֶאת ַהכ ר וֶָאקְּ ן ַנֲעֶשה ַכֲאֶשר ַאָתה אֹומֵּ ש כֵּ ֶהם ֹלא נְַּבקֵּ יב ּומֵּ רּו ָנשִּ ֹּאמְּ וַי

ם לַ  יעֵּ בִּ  :ֲעשֹות ַכָדָבר ַהֶזהוַָאשְּ
 

 חילול שבת
 כ"ב –פסוקים ט"ו  נחמיה פרק יג

 

ּוְמִביִאים ָהֲעֵרמֹות וְעְֹמִסים ַעל ַהֲחמִֹרים  ַבַשָבת)טו( ַביִָמים ָהֵהָּמה ָרִאיִתי ִביהּוָדה דְֹרִכים ִגתֹות 
 וָָאִעיד ְביֹום ִמְכָרם ָציִד: יֹום ַהַשָבתבוְַאף יַיִן ֲענִָבים ּוְתֵאנִים וְָכל ַמָשא ּוְמִביִאים יְרּוָשַלִם 

 יְהּוָדה ּוִבירּוָשָלִם: ִלְבנֵיַבַשָבת ּומְֹכִרים )טז( וְַהצִֹרים יְָשבּו ָבּה ְמִביִאים ָדאג וְָכל ֶמֶכר 
ים )יז(  לִּ ַחלְּ ים ּומְּ ֹּשִּ ָרה ָלֶהם ָמה ַהָדָבר ָהָרע ַהֶזה ֲאֶשר ַאֶתם ע ֹּמְּ י יְּהּוָדה וָא ֹּרֵּ ת ח יָבה אֵּ וָָארִּ

 :ֶאת יֹום ַהַשָבת
ֹּאת )יח(  ת ָכל ָהָרָעה ַהז ינּו אֵּ ינּו ָעלֵּ א ֱאֹלהֵּ יֶכם וַָיבֵּ ֹּתֵּ ֹּה ָעשּו ֲאב ֹּאת וְַּאֶתם ֲהלֹוא כ יר ַהז וְַּעל ָהעִּ

ל ֶאת ַהַשָבת ַחלֵּ ל לְּ ָראֵּ ים ָחרֹון ַעל יִּשְּ יפִּ  : מֹוסִּ
ָרה ֲאֶשר ֹלא  ()יט ֹּמְּ ָלתֹות וָא ָרה וַיִָּסגְּרּו ַהדְּ ֹּמְּ נֵּי ַהַשָבת וָא פְּ י יְּרּוָשַלִּם לִּ י ַכֲאֶשר ָצֲללּו ַשֲערֵּ ְּהִּ וַי

נְּ  ָתחּום ַעד ַאַחר ַהַשָבת ּומִּ יֹום ַהַשָבתיִּפְּ ים ֹלא יָבֹוא ַמָשא בְּ ָערִּ י ַעל ַהשְּ תִּ  :ָעַרי ֶהֱעַמדְּ
ָתיִּם)כ(  ירּוָשָלִּם ַפַעם ּושְּ חּוץ לִּ ָכר מִּ מְּ י ָכל מִּ ֹּכְּרֵּ ים ּומ ֹּכְּלִּ ינּו ָהר  :וַָילִּ
שְּ ( )כא ם תִּ נִּים ֶנֶגד ַהחֹוָמה אִּ יֶהם ַמדּוַע ַאֶתם לֵּ ָרה ֲאלֵּ ֹּמְּ יָדה ָבֶהם וָא ַלח ָבֶכם וָָאעִּ נּו יָד ֶאשְּ

יא ֹלא ָבאּו ַבַשָבת ת ַההִּ ן ָהעֵּ  : מִּ
ש ֶאת יֹום ַהַשָבת ַּגם )כב(  ַקדֵּ ים לְּ ָערִּ ים ַהשְּ רִּ ֹּמְּ ים ש ים ּוָבאִּ ַטֲהרִּ יּו מִּ וִּיִּם ֲאֶשר יִּהְּ ָרה ַללְּ ֹּמְּ וָא

ֶדָך ֹּב ַחסְּ י ֱאֹלַהי וְּחּוָסה ָעַלי כְּר ָרה לִּ ֹּאת ָזכְּ  : ז
 
 

  



 בע"ה

 24 

 ותהתבולל
 כ"ז –פסוקים כ"ג  נחמיה פרק יג

 )כג( ַגם ַביִָמים ָהֵהם ָרִאיִתי ֶאת ַהיְהּוִדים הִֹשיבּו נִָשים  ַאְשֳדִדיֹות  ַעֳּמנִיֹות מֹוֲאִביֹות:
 )כד( ּוְבנֵיֶהם ֲחִצי ְמַדֵבר ַאְשדֹוִדית וְֵאינָם ַמִכיִרים ְלַדֵבר יְהּוִדית וְִכְלשֹון ַעם וָָעם:

נּו )כה(  תְּ ם תִּ ים אִּ אֹלהִּ ם בֵּ יעֵּ בִּ ם וַָאשְּ טֵּ רְּ ים וֶָאמְּ ֶהם ֲאָנשִּ ם וַָאֶכה מֵּ לֵּ ָמם וֲָאַקלְּ יב עִּ וָָארִּ
נֵּיֶכם וְָּלֶכם בְּ יֶהם לִּ ֹּתֵּ נ בְּ אּו מִּ שְּ ם תִּ נֵּיֶהם וְּאִּ בְּ יֶכם לִּ ֹּתֵּ נ  :בְּ

ים ֹלא ָהיָה ֶמֶלְך ָכמֹהּו וְָאהּוב ֵלאֹלָהיו )כו( ֲהלֹוא ַעל ֵאֶלה ָחָטא ְשֹלמֹה ֶמֶלְך יְִשָרֵאל ּוַבגֹויִם ָהַרבִ 
 ָהיָה וַיְִתנֵהּו ֱאֹלִהים ֶמֶלְך ַעל ָכל יְִשָרֵאל ַגם אֹותֹו ֶהֱחִטיאּו ַהנִָשים ַהנְָכִריֹות:

יב )כז(  ֹּשִּ ה ינּו לְּ אֹלהֵּ ֹּל בֵּ ע מְּ ֹּאת לִּ ת ָכל ָהָרָעה ַהּגְּדֹוָלה ַהז ֹּת אֵּ ַמע ַלֲעש ים וְָּלֶכם ֲהנִּשְּ ָנשִּ
יֹות  :ָנכְּרִּ

 

 שמיטה 
 נחמיה פרק י

 
ים ()א בִּ ֹּתְּ ים ֲאָמָנה וְּכ תִּ ֹּרְּ נּו כ ֹּאת ֲאַנחְּ ָכל ז  ...וְַעל ֶהָחתּום ָשֵרינּו ְלוִיֵנּו כֲֹהנֵינּו ּובְּ

ֵמַעֵּמי ָהֲאָרצֹות ֶאל )כט( ּוְשָאר ָהָעם ַהכֲֹהנִים ַהְלוִיִם ַהשֹוֲעִרים ַהְמשְֹרִרים ַהנְִתינִים וְָכל ַהנְִבָדל 
 תֹוַרת ָהֱאֹלִהים נְֵשיֶהם ְבנֵיֶהם ּוְבנֵֹתיֶהם כֹל יֹוֵדַע ֵמִבין:

ים ֲאֶשר )ל(  תֹוַרת ָהֱאֹלהִּ בּוָעה ָלֶלֶכת בְּ שְּ ָאָלה ּובִּ ים בְּ יֶהם ּוָבאִּ ירֵּ יֶהם ַאדִּ ים ַעל ֲאחֵּ ַמֲחזִּיקִּ
מֹו שְּ ים וְּלִּ ֶֹּשה ֶעֶבד ָהֱאֹלהִּ יַד מ ָנה בְּ ֹות נִּתְּ צְּ ָפָטיו וְֻּחָקיו ה'ר וְַּלֲעשֹות ֶאת ָכל מִּ שְּ ֹּנֵּינּו ּומִּ  :ֲאד

 )לא( וֲַאֶשר ֹלא נִֵתן ְבנֵֹתינּו ְלַעֵּמי ָהָאֶרץ וְֶאת ְבנֵֹתיֶהם ֹלא נִַקח ְלָבנֵינּו:
ִלְמכֹור ֹלא נִַקח ֵמֶהם ַבַשָבת )לב( וְַעֵּמי ָהָאֶרץ ַהְמִביִאים ֶאת ַהַּמָקחֹות וְָכל ֶשֶבר ְביֹום ַהַשָבת 

ית ּוַמָשא ָכל יָד ּוְביֹום קֶֹדש יעִּ בִּ ֹּש ֶאת ַהָשָנה ַהשְּ  :וְּנִּט
 )לג( וְֶהֱעַמְדנּו ָעֵלינּו ִמְצֹות ָלֵתת ָעֵלינּו ְשִלִשית ַהֶשֶקל ַבָשנָה ַלֲעבַֹדת ֵבית ֱאֹלֵהינּו:

ת ַהָתִמיד ּוְלעֹוַלת ַהָתִמיד ַהַשָבתֹות ֶהֳחָדִשים ַלּמֹוֲעִדים וְַלֳקָדִשים ְלֶלֶחם ַהַּמֲעֶרֶכת ּוִמנְחַ )לד( 
 וְַלַחָטאֹות ְלַכֵפר ַעל יְִשָרֵאל וְכֹל ְמֶלאֶכת ֵבית ֱאֹלֵהינּו:

 

 תקופת הגלות לאחר בית שני ועד היום
 
 
 
 

 העמקה - כוזרי מאמר ראשון קט"ו - 5מקור מספר 
 

מצאת מקום כאבי, מלך הכוזרים! כי אמנם אילו קבלו רב בני עמנו את עוניינו מתוך כניעה 
כל כך, אולם רק לאלוקה ולתורתו, כמו שאמרת, לא היה הענין האלוקי עוזבנו לזמן רב 

אך אילו סבלנו גלות זו ודלות זו לשם שמים כראוי, כי אז   ...מעטים בתוכנו הם בדעה זו 
היינו פאר גם לדור של ימות המשיח, שלהם אנו מצפים, והינו מקרבים זמן הגאולה 

 . המקווה
 

 ד "ספר הכוזרי מאמר ב אות כ - 6מקור מספר 
 

והעון הזה הוא אשר מנענו מהשלמת  כוזר! אכן, מצאת מקום חרפתי מלךאמר החבר: 
מה שיעדנו בו האלהים בבית שני, כמה שאמר: "רני ושמחי בת ציון", כי כבר היה הענין 
האלהי מזומן לחול כאשר בתחלה אלו היו מסכימים כלם לשוב בנפש חפצה, אבל שבו 

תיהם מקצתם ונשארו רובם וגדוליהם בבבל רוצים בגלות ובעבודה שלא יפרדו ממשכנו
ושמא על זה אמר שלמה: "אני ישנה ולבי ער", כנה הגלות בשינה והלב הער  ועניניהם,

התמדת הנבואה ביניהם. "קול דודי דופק", קריאת האלהים לשוב. "שראשי נמלא טל", על 
ומה שאמר: "פשטתי את כתנתי", על עצלותם לשוב. השכינה שיצאה מצללי המקדש, 
, עד שהודו קצתם זרא שהיה פוצר בהם ונחמיה והנביאים"דודי שלח ידו מן החור", על ע

להר קדשו,  ואין דבורנו: השתחוו...בלתי גמורה, ונתן להם כמצפון לבםלשוב הודאה 

 מה היה תפקידה של הגלות בבניין הקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל ? שאלת מפתח: 
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והשתחוו להדום רגליו, והמחזיר שכינתו לציון וזולת זה, אלא כצפצוף הזרזיר, שאין אנחנו 
 חושבים על מה שנאמר בזה וזולתו, כאשר אמרת מלך כוזר.

 
 ספר הכוזרי מאמר ה אות כ"ז - 7מקור מספר 

 
גם מי שמעורר בלב בני האדם אהבה למקום הקדוש הזה ראוי לשכר בלא ספק והוא מקרב 
את בוא תקוותנו, כמה שנאמר: "אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד. כי רצו 

כי אם כאשר ישתוקקו ירושלים לא תבנה אומרת זאת  -עבדיך את עפרה ואת אבניה יחננו" 
 .אליה בני ישראל תכלית תשוקה עד אשר יחוננו את אבניה ואת עפרה

 
 העמקה - אור החיים ויקרא פרק כה 8מקור מספר 

 
והגאולה תהיה בהעיר לבות בני אדם ויאמר להם הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל 

הייתם סמוכים שלחן אביכם ומה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה אשר 
, וימאיס בעיניו תאוות הנדמים ויעירם בחשק סביב לשלחן אביכם הוא אלהי עולם ב"ה לעד

ועל זה הרוחני גם נרגש לבעל נפש כל חי עד אשר יטיבו מעשיהם, ובזה יגאל ה' ממכרו, 
 :עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב

 
 קול דודי דופק / הרב סולובייצ'יק - 9מקור מספר 

 
אולם לצערנו לא נהגנו ככה כש"השוממה" שציפתה לנו בכליון עיניים עידן ועידנים הזמינה 

לרדת  -אנו היהודים הדתיים  -אותנו לבוא ולגאול אותה משממונה...לא מיהרה הרעיה 
 ממשכבה ולפתוח לדודה

 

 אחרונים ראשונים גאונים סבוראים אמוראים תנאים

 הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק

, וממנהיגיה תנועת המזרחיו הציונות הדתיתדתי, מראשי  פילוסוף, ראש ישיבה, רבהיה  1113 באפריל 1, ה'תשנ"ג י"ח בניסן - 1113 במרץ 11, ה'תרס"ג י"ב באדר
 בארצות הברית. יהדות האורתודוקסיתהרוחניים של ה

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%22%D7%91_%D7%91%D7%90%D7%93%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%22%D7%91_%D7%91%D7%90%D7%93%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A8%D7%A1%22%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/11_%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/1903
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%22%D7%97_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A9%D7%A0%22%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/9_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/1993
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%AA
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 "באחרית הימים". -מקומה של ארץ ישראל בעולם המתוקן  -נושא שני 
 
 
 
 
 
 

 הקב"ה יאלץ את עם ישראל לעזוב את הגלות ולעלות לארץ ישראל
  

 ל"ד  –יחזקאל פרק כ ל"ג  - 11מקור מס' 
 

 ִאם ֹלא ְביָד ֲחָזָקה ּוִבזְרֹוַע נְטּויָה ּוְבֵחָמה ְשפּוָכה ֶאְמלֹוְך ֲעֵליֶכם: ה')לג( ַחי ָאנִי נְֻאם ֲאדֹנָי י
)לד( וְהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים וְִקַבְצִתי ֶאְתֶכם ִמן ָהֲאָרצֹות ֲאֶשר נְפֹוצֶֹתם ָבם ְביָד ֲחָזָקה 

 ּוִבזְרֹוַע נְטּויָה ּוְבֵחָמה ְשפּוָכה:
 

 מ"י בארץ ישראלהמצב השלם של ע
 

 ט"ו -עמוס ט' י"ג  - 11מקור מספר 
 

יס  ה'ִהנֵה יִָמים ָבִאים נְֻאם  ים ָעסִּ יפּו ֶהָהרִּ טִּ ְך ַהָזַרע וְּהִּ ֹּשֵּ מ ים בְּ ְך ֲעָנבִּ ֹּרֵּ ר וְּד ֹּצֵּ ש ַבק וְּנִַּּגש חֹורֵּ
ָנה מֹוַגגְּ תְּ ָבעֹות תִּ ּוָבנּו ָעִרים נְַשּמֹות וְיָָשבּו וְנְָטעּו ְכָרִמים וְַשְבִתי ֶאת ְשבּות ַעִּמי יְִשָרֵאל  :וְָּכל ַהּגְּ

ַעל  וְָשתּו ֶאת יֵינָם וְָעשּו ַגנֹות וְָאְכלּו ֶאת ְפִריֶהם: שּו עֹוד מֵּ ָמָתם וְֹּלא יִָּנתְּ ים ַעל ַאדְּ תִּ ּונְַּטעְּ
י ָלֶהם ָאַמר ָמָתם ֲאֶשר ָנַתתִּ  ֱאֹלֶהיָך ה' ַאדְּ

 
  י"ז -' א' פס זכריה פרק ח - 12מקור מספר 

 
 ְצָבאֹות ֵלאמֹר: ה')א( וַיְִהי ְדַבר 
 ְצָבאֹות ִקנֵאִתי ְלִציֹון ִקנְָאה ְגדֹוָלה וְֵחָמה ְגדֹוָלה ִקנֵאִתי ָלּה: ה' )ב( כֹה ָאַמר

יר ַשְבִתי ֶאל ִציֹון וְָשַכנְִתי ְבתֹוְך יְרּוָשָלִם וְנְִקְרָאה יְרּוָשַלִם  ה')ג( כֹה ָאַמר   ה'וְַהר  ָהֱאֶמתעִּ
 ְצָבאֹות ַהר ַהקֶֹדש: 

 ְצָבאֹות עֹד יְֵשבּו זְֵקנִים ּוזְֵקנֹות ִבְרחֹבֹות יְרּוָשָלִם וְִאיש ִמְשַענְתֹו ְביָדֹו ֵמרֹב יִָמים: ה')ד( כֹה ָאַמר 
 )ה( ּוְרחֹבֹות ָהִעיר יִָּמְלאּו יְָלִדים וִיָלדֹות ְמַשֲחִקים ִבְרחֹבֶֹתיָה: ס

 ה' ְצָבאֹות ִכי יִָפֵלא ְבֵעינֵי ְשֵאִרית ָהָעם ַהֶזה ַביִָמים ָהֵהם ַגם ְבֵעינַי יִָפֵלא נְֻאם  ה'( כֹה ָאַמר )ו
  ְצָבאֹות: פ

 ְצָבאֹות ִהנְנִי מֹוִשיַע ֶאת ַעִּמי ֵמֶאֶרץ ִמזְָרח ּוֵמֶאֶרץ ְמבֹוא ַהָשֶמש: ה')ז( כֹה ָאַמר 
ָדָקהֵלאֹלִהים )ח( וְֵהֵבאִתי אָֹתם וְָשְכנּו ְבתֹוְך יְרּוָשָלִם וְָהיּו ִלי ְלָעם וֲַאנִי ֶאְהיֶה ָלֶהם  צְּ  : ֶבֱאֶמת ּובִּ

ְצָבאֹות ֶתֱחַזְקנָה יְֵדיֶכם ַהשְֹמִעים ַביִָמים ָהֵאֶלה ֵאת ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ִמִפי  ה')ט( כֹה ָאַמר 
 ְצָבאֹות ַהֵהיָכל ְלִהָבנֹות: ה'ֶשר ְביֹום יַֻסד ֵבית ַהנְִביִאים אֲ 

ן )י( ִכי ִלְפנֵי ַהיִָמים ָהֵהם ְשַכר ָהָאָדם ֹלא נְִהיָה ּוְשַכר ַהְבֵהָמה ֵאינֶנָה וְַליֹוֵצא וְַלָבא ֵאין ָשלֹום מִ 
 ַהָצר וֲַאַשַלח ֶאת ָכל ָהָאָדם ִאיש ְבֵרֵעהּו:

 ְצָבאֹות: ה'ֹלא ַכיִָמים ָהִראשֹנִים ֲאנִי ִלְשֵאִרית ָהָעם ַהֶזה נְֻאם )יא( וְַעָתה 
ִתי ֶאת )יב( ִכי ֶזַרע ַהָשלֹום ַהֶגֶפן ִתֵתן ִפְריָּה וְָהָאֶרץ ִתֵתן ֶאת יְבּוָלּה וְַהָשַמיִם יְִתנּו ַטָלם וְִהנְַחלְ 

 ְשֵאִרית ָהָעם ַהֶזה ֶאת ָכל ֵאֶלה:
וְָהיָה ַכֲאֶשר ֱהיִיֶתם ְקָלָלה ַבגֹויִם ֵבית יְהּוָדה ּוֵבית יְִשָרֵאל ֵכן אֹוִשיַע ֶאְתֶכם וְִהיִיֶתם ְבָרָכה  )יג(

 ַאל ִתיָראּו ֶתֱחַזְקנָה יְֵדיֶכם: 
ְצָבאֹות וְֹלא ה' ְצָבאֹות ַכֲאֶשר ָזַמְמִתי ְלָהַרע ָלֶכם ְבַהְקִציף ֲאבֵֹתיֶכם אִֹתי ָאַמר  ה')יד( ִכי כֹה ָאַמר 

 נִָחְמִתי:
 )טו( ֵכן ַשְבִתי ָזַמְמִתי ַביִָמים ָהֵאֶלה ְלֵהיִטיב ֶאת יְרּוָשַלִם וְֶאת ֵבית יְהּוָדה ַאל ִתיָראּו:

טּו ֲעשּו )טז( ֵאֶלה ַהְדָבִרים ֲאֶשר תַ  פְּ ַפט ָשלֹום שִּ שְּ הּו ֱאֶמת ּומִּ עֵּ יש ֶאת רֵּ רּו ֱאֶמת אִּ ַדבְּ
יֶכם ַשֲערֵּ  :בְּ

מה השינוי שיתרחש בארץ ישראל על פי המתואר בדברי הנביאים לעתיד  שאלת מפתח:

 לבוא  בעם ישראל ובאומות העולם?
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ֻבַעת ֶשֶקר ַאל ֶתֱאָהבּו)יז( וְִאיש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַתְחְשבּו ִבְלַבְבֶכם  ִכי ֶאת ָכל ֵאֶלה ֲאֶשר  ּושְּ
 : ה'ָשנֵאִתי נְֻאם 

  
 

 העמקה - ר' הלל ריבלין משקלוב – ר קול התור פרק ב'ספ - 31מקור מספר 
 

וכבר בארנו לעיל על פי רבנו שככל אשר עקבות משיחא מתקדמים בקיבוץ גלויות מתגבר 
הסטרא אחרא בכל עוזו במלאכתו העיקרית לכחש ולעקור את האמת והצדק כאמרם חז"ל:" 

 בעקבות משיחא האמת נעדרת..."
וללחום בכל עוזנו בסייעתא דשמיא להתגבר עליו במעשים ולעומת כל אלה עלינו לעשות 

 ובכל התיקונים
 

  כ"ח -"ז פס' ט"ו יחזקאל פרק ל - 41מקור מספר 
 ֵאַלי ֵלאמֹר: ה'וַיְִהי ְדַבר )טו( 

ֶאָחד  )טז( וְַאָתה ֶבן ָאָדם ַקח ְלָך ֵעץ ֶאָחד ּוְכתֹב ָעָליו ִליהּוָדה וְִלְבנֵי יְִשָרֵאל  ֲחֵבָריו ּוְלַקח ֵעץ
 ּוְכתֹוב ָעָליו ְליֹוֵסף ֵעץ ֶאְפַריִם וְָכל ֵבית יְִשָרֵאל  ֲחֵבָריו:

 )יז( וְָקַרב אָֹתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד ְלָך ְלֵעץ ֶאָחד וְָהיּו ַלֲאָחִדים ְביֶָדָך:
 )יח( וְַכֲאֶשר יֹאְמרּו ֵאֶליָך ְבנֵי ַעְּמָך ֵלאמֹר ֲהלֹוא ַתִגיד ָלנּו ָמה ֵאֶלה ָלְך:

ֵאל  )יט( ַדֵבר ֲאֵלֶהם כֹה ָאַמר ֲאדֹנָי יְקֹוִק ִהנֵה ֲאנִי ֹלֵקַח ֶאת ֵעץ יֹוֵסף ֲאֶשר ְביַד ֶאְפַריִם וְִשְבֵטי יְִשרָ 
 ֲחֵבָריו וְנַָתִתי אֹוָתם ָעָליו ֶאת ֵעץ יְהּוָדה וֲַעִשיִתם ְלֵעץ ֶאָחד וְָהיּו ֶאָחד ְביִָדי:

 ִתְכתֹב ֲעֵליֶהם ְביְָדָך ְלֵעינֵיֶהם: )כ( וְָהיּו ָהֵעִצים ֲאֶשר
ִהנֵה ֲאנִי ֹלֵקַח ֶאת ְבנֵי יְִשָרֵאל ִמֵבין ַהגֹויִם ֲאֶשר ָהְלכּו ָשם  ה')כא( וְַדֵבר ֲאֵליֶהם כֹה ָאַמר ֲאדֹנָי 

 וְִקַבְצִתי אָֹתם ִמָסִביב וְֵהֵבאִתי אֹוָתם ֶאל ַאְדָמָתם:
ָֹּתם )כב(  י א יתִּ ֶמֶלְך וְֹּלאוְָּעשִּ ֻכָלם לְּ יֶה לְּ ל ּוֶמֶלְך ֶאָחד יִּהְּ ָראֵּ י יִּשְּ ָהרֵּ גֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ בְּ יּו עֹוד  לְּ יִּהְּ

ָלכֹות עֹוד: י ַממְּ תֵּ שְּ נֵּי גֹויִּם וְֹּלא יֵָּחצּו עֹוד לִּ שְּ  לִּ
ִתי אָֹתם ִמכֹל מֹוְשבֵֹתיֶהם )כג( וְֹלא יִַטְּמאּו עֹוד ְבִגלּוֵליֶהם ּוְבִשקּוֵציֶהם ּוְבכֹל ִפְשֵעיֶהם וְהֹוַשעְ 

 ֲאֶשר ָחְטאּו ָבֶהם וְִטַהְרִתי אֹוָתם וְָהיּו ִלי ְלָעם וֲַאנִי ֶאְהיֶה ָלֶהם ֵלאֹלִהים:
רּו וְָּעשּו )כד(  מְּ ַֹּתי יִּשְּ כּו וְֻּחק ָפַטי יֵּלֵּ שְּ מִּ ֻכָלם ּובְּ יֶה לְּ יֶהם וְּרֹוֶעה ֶאָחד יִּהְּ י ָדוִּד ֶמֶלְך ֲעלֵּ דִּ וְַּעבְּ
 :אֹוָתם

)כה( וְיְָשבּו ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶשר נַָתִתי ְלַעְבִדי ְליֲַעקֹב ֲאֶשר יְָשבּו ָבּה ֲאבֹוֵתיֶכם וְיְָשבּו ָעֶליָה ֵהָּמה 
 ּוְבנֵיֶהם ּוְבנֵי ְבנֵיֶהם ַעד עֹוָלם וְָדוִד ַעְבִדי נִָשיא ָלֶהם ְלעֹוָלם:

ם יְִהיֶה אֹוָתם ּונְַתִתים וְִהְרֵביִתי אֹוָתם וְנַָתִתי ֶאת ִמְקָדִשי )כו( וְָכַרִתי ָלֶהם ְבִרית ָשלֹום ְבִרית עֹולָ 
 ְבתֹוָכם ְלעֹוָלם:

ָעם)כז(  י לְּ יּו לִּ ָמה יִּהְּ ים וְּהֵּ אֹלהִּ י ָלֶהם לֵּ יֶהם וְָּהיִּיתִּ ָכנִּי ֲעלֵּ שְּ  :וְָּהיָה מִּ
י ֲאנִּי )כח(  עּו ַהּגֹויִּם כִּ הְּ ה' וְּיָדְּ ל בִּ ָראֵּ ש ֶאת יִּשְּ ַקדֵּ עֹוָלםמְּ תֹוָכם לְּ י בְּ ָדשִּ קְּ   :יֹות מִּ

 

 אחרונים ראשונים גאונים סבוראים אמוראים תנאים

  שקלובהלל ריבלין מ רבי

. בהוראת הגאון מווילנה הגאון מווילנה, היה תלמיד 1434 ביוני 2 - ה'תקצ"ח ט' בסיווןשבת קודש  - 1141 בספטמבר 16 - ה'תקי"ח ב' בתשריב' דראש השנה 
 .11-המאה הבתחילת  לארץ ישראלהגר"א עליית תלמידיממנהיגי גלי  כאחד שימש

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%27_%D7%91%D7%AA%D7%A9%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A7%D7%99%22%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/16_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1757
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%27_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A7%D7%A6%22%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/1838
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%94%D7%92%D7%A8%22%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
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 ירושלים מהווה מרכז רוחני המשפיע על כלל העולם.
 

  מ"ג -פסוקים מ"א מלכים א פרק ח- 51מקור מספר 
 
ֶמָך:ַגם ֶאל וְ  ַמַען שְּ חֹוָקה לְּ ֶאֶרץ רְּ ל הּוא ּוָבא מֵּ ָראֵּ ָך יִּשְּ ַעמְּ י ֲאֶשר ֹלא מֵּ ִכי יְִשְמעּון ֶאת   ַהָנכְּרִּ

ַאָתה ִתְשַמע ַהָשַמיִם  ַהָגדֹול וְֶאת יְָדָך ַהֲחָזָקה ּוזְרֲֹעָך ַהנְטּויָה ּוָבא וְִהְתַפֵלל ֶאל ַהַביִת ַהֶזה:ִשְמָך 
יְמכֹון ִשְבֶתָך  ֶליָך ַהָנכְּרִּ ָרא אֵּ ֹּל ֲאֶשר יִּקְּ יָת כְּכ ן יְֵדעּון ָכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת ְשֶמָך ְליְִרָאה ְלַמעַ  וְָּעשִּ

 ֹ   ְתָך ְכַעְּמָך יְִשָרֵאל וְָלַדַעת ִכי ִשְמָך נְִקָרא ַעל ַהַביִת ַהֶזה ֲאֶשר ָבנִיִתי:א
 

 כ"ג -פס' כ'  זכריה פרק ח - 16מקור מספר 
 

 ְצָבאֹות עֹד ֲאֶשר יָבֹאּו ַעִּמים וְיְֹשֵבי ָעִרים ַרבֹות: ה')כ( כֹה ָאַמר 
ְצָבאֹות  ה'ּוְלַבֵקש ֶאת  ה')כא( וְָהְלכּו יְֹשֵבי ַאַחת ֶאל ַאַחת ֵלאמֹר נְֵלָכה ָהלֹוְך ְלַחלֹות ֶאת ְפנֵי 

 ֵאְלָכה ַגם ָאנִי:
ש ֶאת )כב(  ַבקֵּ ים לְּ ים וְּגֹויִּם ֲעצּומִּ ים ַרבִּ נֵּי  ה'ּוָבאּו ַעמִּ ַחלֹות ֶאת פְּ ירּוָשָלִּם ּולְּ  : ה'צְָּבאֹות בִּ
ֹּה ָאַמר )כג(  ֹּנֹות ַהּגֹויִּם  ה'כ ש ֹּל לְּ כ ים מִּ ָמה ֲאֶשר יֲַחזִּיקּו ֲעָשָרה ֲאָנשִּ ים ָההֵּ ָבאֹות ַבָימִּ צְּ

ָמֶכם ים עִּ נּו ֱאֹלהִּ י ָשַמעְּ ָמֶכם כִּ ָכה עִּ ֹּר נֵּלְּ אמ י לֵּ יש יְּהּודִּ כְַּנף אִּ  :וְֶּהֱחזִּיקּו בִּ
 

 מדרש תנחומא פרשת תרומה סימן ט'  - 17מקור מספר 
 

 אמר רבי יהושע בן לוי אלו היו האומות יודעים מה היה המשכן והמקדש יפים להם
 .באהליות וקסטריות היו מקיפין אותן לשומרן

 
 
 

 הגאולה השלישית היא האחרונה ולא תתרחש גלות נוספת מארץ ישראל אחריה.
  ט"ו –' י"ד עמוס פרק ט - 18 מקור מספר

 

יְִשָרֵאל ּוָבנּו ָעִרים נְַשּמֹות וְיָָשבּו וְנְָטעּו ְכָרִמים וְָשתּו ֶאת יֵינָם וְָעשּו ַגנֹות וְַשְבִתי ֶאת ְשבּות ַעִּמי 
 וְָאְכלּו ֶאת ְפִריֶהם:

י ָלֶהם ָאַמר ַאְדָמָתם ּונְַטְעִתים ַעל  ָמָתם ֲאֶשר ָנַתתִּ ַעל ַאדְּ שּו עֹוד מֵּ  :ֱאֹלֶהיָך ה'וְֹּלא יִָּנתְּ
 

  ט' -ח'  ריה פרק יגזכ - 19מקור מספר 
 

ית יִָּּוֶתר ָבּהִפי ְשנַיִם ָבּה יִָכְרתּו יְִגוָעּו  ה')ח( וְָהיָה ְבָכל ָהָאֶרץ נְֻאם  שִּ לִּ  :וְַּהשְּ
יתוְֵהֵבאִתי ֶאת )ט(  שִּ לִּ ָבֵאש ּוְצַרְפִתים ִכְצרֹף ֶאת ַהֶכֶסף ּוְבַחנְִתים ִכְבחֹן ֶאת ַהָזָהב הּוא  ַהשְּ

 ֱאֹלָהי ה'יֹאַמר י יְִקָרא ִבְשִמי וֲַאנִי ֶאֱענֶה אֹתֹו ָאַמְרִתי ַעִּמי הּוא וְהּוא
 

 מדרש תנחומא  פרשת שופטים סימן ט  - 21מקור מספר 
 

יותר בה שאין מתישבין בארצם אלא בגאולה שלישית, גאולה ראשונה זו גאולת  והשלישית
 .השלישית אין לה הפסקמצרים, גאולה שניה זו גאולת עזרא, 

 
 

 אחרונים ראשונים גאונים סבוראים אמוראים תנאים

 מדרש תנחומא

 . המדרש נחתם בארץ ישראל בתקופת הגאונים.אגדה מדרש, הוא שם כולל לשלושה קובצי מדרש ילמדנומכונה גם 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
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  העמקה - אורות / הראי"ה קוק - 21מספר מקור 
 

מצווה לטעום בפה מלא מתענוג מתיקות זיו הקדושה הרעננה של ארץ ישראל. למען תשבעו 
וינקתם משוד תנחומיה, למען תמוצו והתענגתם מזיו כבודה. וצריכים להודיע לכל העולם 

עימות קדושה של ארץ כולו, לעלובי הגלות האפלה, כי הצינור של החיים המלאים שפע אור ונ
 חמדתו החל להיפתח, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וקול תור נשמע בארצנו.

ארץ נעימה דורשת היא את בניה, פושטת היא את זרועותיה אליהם באהבה, על כל 
שובו  ,פשעים מכסה היא באהבתה. שובו שובו בנים גולים, בנים נידחים לחיק אמכם

וזכרו אל חיים מחוללכם, זכרו נעימות מתיקות עז אהבתו, אשר בבית אמנו וחדר הורתנו, 
ואם ראשית הגילוי רק קוי אור דקים אנו רואים, במהרה הנה הוא מיחל לגלותה לנו. 

 .תפרוץ האורה, מלוא רוחב ארצנו עמנו אל
 
 


