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úåìâä �  ïåùì øåúé ÷ã÷ãéå ,íéáåúëá ïáøåçä ïéðò éåáéø ìò ãåîòé

'éðà éúåîéùäå' áåúëä �  éøáãá çúôéñ"úçäñ"úçäñ"úçäñ"úçä  àéäù ÷"äøà úìòîá
ìàøùé øåáò úììôúî �  éøáã àéáéà"ôùäà"ôùäà"ôùäà"ôùä  ÷"äøàá øôò øâøâ ìëù

 éøáãå ,ìàøùéî äîùðì ãçåéîà"ôùäà"ôùäà"ôùäà"ôùä  ãçåéî ÷"äøàá à"ã ìëù
÷"äåúá úåàì �  éøáã àéáäì óéñåéà"ôùäà"ôùäà"ôùäà"ôùä  ïéðòë ÷"äøà úìòîá

åðîéä ìåãâ åøöé åøéáçî ìåãâä �  äæá øàáé àéä äëøá úîàáù
õøàä úà íéáùééî íéáééåàä åéäéù ìàøùéì �  äáåè äãéîä áùéé

 úãåáò ãñôéú àìùåùáëù òáùá é"ðá �  äù÷åäù é"ùø éøáã øàáé
'éðà' úáéú åì, íìåòì íéé÷å éçã äðéçáì æîåøù øáãä øàáéå �  áùéé

 é"ùø àéáä äîì äæáìéçúîä øåáéãá àø÷ã àùéø úà �  éåáéø ùøôé
íéøòä ïáøåç ïéðòá úåðåùìä �  ïéàù úòá õøàä úåîîåù ïéðò âéöé

äéìò äéáùåé �  éøáã àéáéí"áîøäí"áîøäí"áîøäí"áîøä  ä"á÷ä çéèáäù ö"îäôñá
 úäéîú øéëæéå ,÷"äøàá ìàøùé åøàùéùï"áîøäï"áîøäï"áîøäï"áîøä äæá �  øå÷î ùãçé

 úåéðùîì åùåøéôá í"áîøä éøáã�  úäéîú àéáéù"ùøäù"ùøäù"ùøäù"ùøä  éøáãá
 åéøáã áùééå í"áîøä�  ïåùìî åøåàéáë çéëåéí"áîøäí"áîøäí"áîøäí"áîøä  úåëìäá

 íééðò úåðúî�  õøàä úùåã÷á úåøéäæ ïéðòá äãåáòä êøãì äìòé� 
 éøáã àéáéäääää ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøúîà éøîàúîà éøîàúîà éøîàúîà éøîà    à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ  åðáì ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøäíçðî éðôäíçðî éðôäíçðî éðôäíçðî éðôä    à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ 

 õøàä úùåã÷á úåøéäæä úáåçá�   



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõëëëë−³îšîìë þí−³îšîìë þí−³îšîìë þí−³îšîìë þí    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³èèèè    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš     ê 
  

 ó−ë−îêí îê®ô− êñ¾ ñêþ¾−ñ íëî¬ íðô ó−ë−îêí îê®ô− êñ¾ ñêþ¾−ñ íëî¬ íðô ó−ë−îêí îê®ô− êñ¾ ñêþ¾−ñ íëî¬ íðô ó−ë−îêí îê®ô− êñ¾ ñêþ¾−ñ íëî¬ íðô    
ó®þêë ìîþ ³ìòó®þêë ìîþ ³ìòó®þêë ìîþ ³ìòó®þêë ìîþ ³ìò        

(ëñ ,î× êþš−î −"¾þ)(ëñ ,î× êþš−î −"¾þ)(ëñ ,î× êþš−î −"¾þ)(ëñ ,î× êþš−î −"¾þ)        
  

 שביםוהי יביכםוא עליה ושממו הארץ את אני תיומיוהש' )î× ,ëñ(קללות שבתורת כהנים, כתיב הבפרשת בחוקותי בתוך 

 שוממה שתהא, בארצם רוח נחת האויבים ימצאו שלא לישראל טובה מדה זו - הארץ את אני תיומיוהש' י"רש'. ובבה

 אומרים ישראל יהו שלא טובה מדה זו, הארץ את אני והשימותי' )ë) í,מקור דברי רש"י בתורת כהנים כאן  '.יושביהמ

 אף, בה היושבים אויביכם עליה ושממו שנאמר רוח נחת עליה ומוצאים באים האויבים עכשיו מארצנו וגלינו הואיל

  '.רוח נחת עליה ימצאו לא כן אחרי הבאים האויבים

  

í−ë¾î−ô íôôî¾ êí³¾í−ë¾î−ô íôôî¾ êí³¾í−ë¾î−ô íôôî¾ êí³¾í−ë¾î−ô íôôî¾ êí³¾        
  

'. והלוא ÓÓÂ˘ ‰È·˘ÂÈÓ‰ ˘˙‰‡, בארצם רוח נחת האויבים ימצאו שלאברי רש"י תמוהים שכתב 'יש לתמוה בדו

ישבו בה אויבים, אמנם לא ימצאו בה נחת רוח, אבל כן '. הרי ש·‰ ‰ÌÈ·˘ÂÈ יביכםוא עליה ושממואמר 'בהמשך נ

 ע"פוא לשון זו אין לה מקור בתו"כ הנ"ל.באמת מיושבת, ומהו שכתב שתהא שוממה מיושביה, ובוודאי היא תהא 

באמת בדרך הפשט מצינו ביאור אחר  מ"מ עליה', ÂÓÓ˘Â' להדיא כתיבסו"ס רש"י, שהלוא  כדבריח וכשלשון הכתוב מ

 (−ì ,¬− í−ôþ) יבכדכת, בה לשבת כשבאים - אויביכם עליה ושממו' ‰¯˘·"Ì לפי פשוטו של מקרא בדברי הכתוב, כמו שביאר

וכ"ה  לשון השתוממות ותמיהה.', שהיא מושממותיבת 'פירש הרי ש '.מכותיה כל על וישרוק יישום עליה עובר כל

  .מפירוש זהרש"י נטה למה יש להבין ובחזקוני כאן. 

'. ושרק םויש עליו ברוע כל עליון יהיה הזה והבית' ô)"ê ¬ ,(ìרש"י עצמו פירש כן, בדברי הכתוב מצאנו יפלא ש וביותר

מלשון תמיהה והשתוממות,  'ושממוהרי שרש"י עצמו ביאר את ' '.‡ÂÓÎ ÂÓÓ˘Â ‰ÈÏÚ ÌÎÈ·ÈÂ יתמה -  ישוםוז"ל 'כתב 

  א"כ תגדל התימה למה שינה כאן טעמו בביאור המקרא.שכך הוא ע"פ פשוטו של מקרא, ו

  

ó×−ë−îê í−ñ¼ îôô¾îó×−ë−îê í−ñ¼ îôô¾îó×−ë−îê í−ñ¼ îôô¾îó×−ë−îê í−ñ¼ îôô¾î        
  

 אתפתח  ואעפ"כץ, באר רוח נחת האויבים ימצאו שלא עליה אויביכם', ÂÓÓ˘Âרש"י ביאר סיפא דקרא 'שעיר עוד יש לה

'. ובאמת בתו"כ הנ"ל משמע שלמדוה מסיפא דקרא ‰‡¯È˙ÂÓÈ˘‰Â È�‡ ˙‡ ıבדיבור המתחיל ' ,דבריו ברישא דקרא

 עליה ומוצאים באים האויבים עכשיו מארצנו וגלינו הואיל אומרים ישראל יהו שלא טובה מדה זובזה"ל 'שם שאמרו 

למה פתח רש"י דבריו ברישא דקרא, ובאמת יש לתמוה כן א"כ '. ובה היושבים ‡Ó‡�˘ ÂÓÓ˘Â ‰ÈÏÚ ÌÎÈ·ÈÂ¯ רוח נחת

  רישא דקרא עוד קודם הדרשה הנ"ל, ויש להבין טעם הדבר.הביאו את גם בתו"כ, ש

  

−ð×−ð×−ð×−ð×    îêîë−¾îêîë−¾îêîë−¾îêîë−¾    îò−³îëêîò−³îëêîò−³îëêîò−³îëê    ±þêñ±þêñ±þêñ±þêñ    îê®ô−îîê®ô−îîê®ô−îîê®ô−î    í³îêí³îêí³îêí³îê    íêñôíêñôíêñôíêñô    í×þëí×þëí×þëí×þë        
  

ובעיקר דרשת חז"ל שהביא רש"י, יש לתמוה, מה המידה הטובה הגדולה במה שתהיה הארץ שוממה, ולא ימצאו 

לישראל, שאחר הגלות הנוראה מארצם, כאשר ישובו אליה, תהיה הארץ  הנאמרשנחמה ומהי ההאויבים נחת רוח בה, 

ולתקנה בכל מיני תיקון ושכלול, ואחר מכן לדור בה, לחדשה ימשיכו שהאויבים היה שוממה בתוהו ובוהו, והלוא מוטב 

ישובו בני ישראל אל הדבר המוכן. ובאמת כך היא המידה הטובה, שיקבלו בני ישראל את ארצם באופן מתוקן ומובנה, 

  והיא המידה הטובה לישראל.

 )−ëðó−þ î ,−-ê(מצינו בעת שנכנסו עם בני ישראל לארץ ישראל, שהאריך הכתוב בשבח הארץ ומעלותיה, וכתיב ובאמת 

 לא אשר תובווט תולוגד ערים לך לתת וליעקב ליצחק לאברהם תיךולאב נשבע אשר הארץ אל יךקאל' ה יביאך כי והיה'

 ואכלת נטעת לא אשר וזיתים כרמים חצבת לא אשר חצובים תורווב מלאת לא אשר טוב כל מלאים ובתים .בנית



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõëëëë−³îšîìë þí−³îšîìë þí−³îšîìë þí−³îšîìë þí    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³èèèè    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš     ë 
 שלא בידוע והלא, אומר יוחי בן שמעון רבי ,מלאת לא אשר טוב כל מלאים בתים' )ëš¼ ìñ(ואמרו חז"ל בספרי '. ושבעת

 ארבעים שכל מוצא אתה וכן. שגרמה היא זכותך, נטעת, בתצח, מלאת לומר תלמוד מה, לארץ באת שעכשו, מלאתה

 עץ וכל וכרמים שדות נוטעים ומערות שיחים בורות וחופרים בתים בונים הארץ אנשי היו, במדבר ישראל שהיו שנה

האויבים מוצאים נחת רוח בארץ, כאשר '. נמצא שדווקא ·¯È„Î Â‡Â·È˘ Â�È˙Â·‡ ı¯‡Ï Â‡ˆÓÈÂ ‰˙Â‡ ‰‡ÏÓ ‰Î, מאכל

, וע"י מעשי הרשעים והשתקעותם בארץ, תבוא ברכה לעם בני 'יכין רשע וילבש צדיק' א, ואדרבאז הארץ מתברכת

  ישראל, ומהי המידה הטובה שנתבשרו ישראל, שתהיה הארץ שממה.

  

−³îô−¾íî−³îô−¾íî−³îô−¾íî−³îô−¾íî    ³ê³ê³ê³ê    ó×−¾ðšôó×−¾ðšôó×−¾ðšôó×−¾ðšô        
  

 חרבה עריכם את ונתתי' î× ,êñ -ñ(è(דכתיב כענין חורבן הארץ ושממונה כמה פעמים בכתובים,  נאמרעוד יש לתמוה, למה 

 .בה שביםוהי יביכםוא עליה ושממו הארץ את אני תיומיוהש .כםיחוניח בריח אריח ולא מקדשיכם את מותייוהש

  .וצריך טעם לריבוי הפעמים'. חרבה יהיו ועריכם שממה ארצכם והיתה חרב אחריכם תיווהריק בגוים אזרה ואתכם

 תיומיוהש'. ואילו בענין שימום הארץ כתיב 'מקדשיכם את מותייוהשעוד יש להעיר שבענין שימום בית המקדש כתיב '

È�‡ בלא תיבת 'אני'. הארץ את תיומיוהש'. ולמה נוסף כאן תיבת אני, ומה מקרא חסר אילו אמר 'הארץ את .' ’−¼î) ì"íîêë ì"íîêë ì"íîêë ì"íîêë

’ší’ší’ší’ší  ¼"¼î ,íïë ×"¾ô ¾îþ−õë ¾îþ−õë ¾îþ−õë ¾îþ−õë¾þ−í þ"¾þèí¾þ−í þ"¾þèí¾þ−í þ"¾þèí¾þ−í þ"¾þèí (¬¾õí µþðë ×"¾ô.  

   

±þêíî±þêíî±þêíî±þêíî    þî×ïêþî×ïêþî×ïêþî×ïê        
  

מעלת קדושת  כל התמיהות, נקדים להביא ב' מעלות טובות למקום עלינו, במה שהפליגו בספה"קאת על מנת ליישב 

Ó¯�‡ שאמר דבר חידוש פלא והפלא ארץ ישראל, לבד הידוע ואמור בש"ס ובמדרשי חז"ל ודרשות הראשונים, ראש לכל 

Ï"ˆÊ Ò"˙Á‰ ‡�·¯Â (¬− ,ñ ó−þëð ½"³ì)  כתיבמפרשתן, וז"ל 'אחד לבאר כתוב êþš−î) î× ,(ëô את ואף יעקוב בריתי את וזכרתי 

 את' ה ולאהבת ,ÈÎ ‡È‰ ˙ÏÏÙ˙Ó ÏÚ ˙¯ÊÁ‰ Ï‡¯˘È ‰ÎÂ˙Ï .רואזכ והארץ רואזכ אברהם בריתי את ואף יצחק בריתי

' וה להתפלל שתרבה כדי ,ההיא בארץ ישראל בשכון י אםכ רוח קורת תמצא שלא הארץ אל נפלאה תשוקה נטע עמו

בורא עולם, ראים, שארץ הקודש עצמה בוכה ומתפללת לפני ו'. והדברים מבהילים ונאזכור והארץ כאמור קולה ישמע

  על בניה כי איננו, ומבקשת ומתחננת שיחזרו בנים לגבולם.

  

ñ×ññ×ññ×ññ×ñ    −þèþè−þèþè−þèþè−þèþè    þõ¼þõ¼þõ¼þõ¼    −"êô−"êô−"êô−"êô    ó−ðìî−ôó−ðìî−ôó−ðìî−ôó−ðìî−ô    ³î¾õò³î¾õò³î¾õò³î¾õò    ³î−¬þõ³î−¬þõ³î−¬þõ³î−¬þõ    ñêþ¾−ôñêþ¾−ôñêþ¾−ôñêþ¾−ô        
  

. (è× þëðôë, ¬) אשורנו ומגבעות אראנו צורים מראש כי' )šñë ¾þðôë í"ð ì"ôþ³(א ‰¯‰"˜ ‰˘ÚÈÊ ˙Ó‡ ˙Ù"עוד נביא מה שכתב 

 ת"השי הנחיל אשר ישראל וארץ י ישראל,לבנ מיוחד רץ ישראלבא וגבעה צור כל כי בנבואה שראה פשוטו לפי

 יסוד י ישראלבנ כן כמו ,ק"וביהמ ישראל ארץ העולם יסוד הוהי העולם כשברא רק ,במקרה אינו ולנו לאבותינו

 מן ואגרשנו , ë× ó¾)(î אמר ולאשרוכו',  י ישראל,בנ של לציור מכוון הוא ,ק"וביהמ רץ ישראלא של הציור וכל ,הנפשות

. (ó¾ −"¾þ) בעפר שעושין מצות ,יעקב עפר מנה מי (¾è× ó, −) תיבוכ. להם מיוחד הארץ כי הוא ברוך הקדוש לו הראה ,הארץ

. י ישראלבנ רק זאת שיתקן מי ואין רץ ישראללא השייכים תקונים הם כי ,בארץ ונוהגין קרקע חובת שהם מצות רושפי

 ומנין מדה שנתן וכמו ,יעקב לזרע הארץ עפר הכין העולם הוהי שאמר ומי ,הארץ כעפר זרעך הוהי (ð− ,ì× ³−¾êþë) תיבוכ

 ÏÎÏÂ È¯Â‚¯‚ ¯ÙÚ ı¯‡Ó Ï‡¯˘È יעקב עפר מנה מי כן ,הארץ עפר בשליש וכל' כו מדד מי (−¾¼−ë− ,ô í)תיב כדכ הארץ לעפר

ÌÈ„ÁÂÈÓ ˙Â˘Ù� ˙ÂÈË¯Ù Ï‡¯˘ÈÓ וע"ע .'Ù˘· ˙‡˙Ó )½ìò−õ ôþ³"ï ö−ò¼ë í"ð( ' כן. בתורה ואות חלק אחד לכל שיש כמושכתב 

 שיש רק את ארץ ישראל,א ה"ע רבינו ומשה הקדושים אבותינו חיבבו לחנם ולא רץ ישראל,בא ' אמותד חדא לכל יש

ונוראה בקדושת ארץ הקודש, שכל  מופלאהנמצא עולה מדבריו מעלה  '.בתורה מיוחד אות רץ ישראלשבא ' אמותד לכל

גרגיר עפר בארץ ישראל מיוחד ושייך לנפש אחת מישראל, ורק עם בני ישראל יכולים לתקן את ארץ הקודש ולהעלות 

אות מיוחדת בתוה"ק, וג' הקנינים שקנה  ישהקודש, כל ד' אמות מארץ לעפרה לקיום המצוות, ולא די בזה, אלא ש

  הקב"ה בעולמו, הכל אחד, שכל התורה שמותיו של הקב"ה, וכל ארץ הקודש שמותיו של הקב"ה.
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 מביא אני אשר כנען ארץ וכמעשה תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ כמעשה' )ì− ,è(והנה לעיל בפרשת אחרי כתיב 

 ושל מצריים של שמעשיהם מגיד - מצרים ארץ כמעשה' י"רש'. וכתב תלכו לא תיהםוקוובח תעשו לא שמה אתכם

 מביא אני אשר כנען ארץ וכמעשה. הכל מן מקולקל ישראל בו שישבו מקום ואותו, האומות מכל מקולקלים כנעניים

למה מביא הקב"ה את עם בני  '. ואין לו מובןמכולם יותר מקולקלים ישראל שכבשו עממין שאותן מגיד - שמה אתכם

בזה מהלך נורא, וזלה"ק ) ÚÈÊ ˙Ó‡ ˙Ù˘‰ ˜"‰¯‰ ì"ôþ³ −þìê) ê³−ê í"ð"‡אל המקום הגרוע והנחות ביותר, וכתב  ישראל

 כי הטעם נראה. שמה אתכם מביא אני אשר דכתיב להם גרם י ישראלבנ שישיבת מנין (ë− ,¬ −þìê) ורת כהניםבת איתא'

ו כמ ,מיוחדים נפשות לו יש מקום שכל ,'כו ארץ וימודד עמד (î ,è šîšëì) דכתיב רץ ישראל,לא מוכנים היו י ישראלבנ

 רק לסבול ין יכולוא ,העליון בשורש דבוק קדוש מקום הוא רץ ישראלא והנה ,יושביו על מקום חן (½ïô í¬î.)שאמרו 

 רוב כפי במקומות יש כן כמו ,ממנו גדול יצרו מחבירו הגדול (½ëò í×î.) ראבגמ שנמצא וכמו, בקונם הדבקים אנשים

 נסיונות שם ההי ישראל, לבני מוכן המקום שהיה ל ידיע לכן ע,הרר ויצ והסתרות קליפות כמה שם מסובב הקדושה

  '.שלהם שאינו במה ידם שפשטו דייל ע אותם הארץ וקאה ,שיחטאו להם גרם זה ולכן ,גדולות

  

 ñîðèí ñîðèí ñîðèí ñîðèíîòô−í ñîðè îþ®− îþ−ëìôîòô−í ñîðè îþ®− îþ−ëìôîòô−í ñîðè îþ®− îþ−ëìôîòô−í ñîðè îþ®− îþ−ëìô        
  

נמצא עולה שקדושת ארץ ישראל, הקדושה בכל מיני קדושה, וכל גרגר עפר שבה קדוש בקדושה עליונה, כנגד נשמות 

בה בכל טצדקי שבעולם, וכל  ערר המתגבר היצ משום כךדייקא היא הגורמת שבני ישראל, וכנגד אותיות התוה"ק, 

לטמא ולהרוס קדושה זו, ועל כן נצרך לעבודת בני  נתמל עכוחם  כל מגבירים ומאמציםכוחות הקליפה והטומאה 

אור הקדושה בתוך את ישראל המיוחדין ושייכין לארץ הקודש, שיעמלו לתקן ולהסיר את כל כוחות הקליפה, ולהבקיע 

תו, , וכשם שנסיונות האדם מראים על גדלוונוראות ומכוסה בקליפות קשות הלבושהביותר,  הקדושה הגדולהמקום 

  דול מחבירו יצרו גדול הימנו, כן בבחינת המקום המקודש מחבירו יצר המקום גדול הימנו.שכל הג

  

ó−³ëó−³ëó−³ëó−³ë    ó−êñôó−êñôó−êñôó−êñô    ñ×ñ×ñ×ñ×    ëî¬ëî¬ëî¬ëî¬    þ¾êþ¾êþ¾êþ¾ê    êñêñêñêñ    ³êñô³êñô³êñô³êñô            
  

גודל המעלות הנפלאות שנתגלו לנו מכבשונו של עולם, במעלת שבח ארץ הקודש ועוצם קדושתה  נוכחנו לידעאחר ש

ועמדו בפני המלחמה הנוראה, נעלה ונבואה ליישב דברי רש"י וחז"ל בפרשתן, בעת שנכנסו עם בני ישראל לארה"ק, 

גד כל כוחות תוקף ושורש הקשה והכבדה, שבע שכבשו, שבע שנים שלימות של מלחמות קשות כנגד ל"א המלכים, כנ

הקליפה והטומאה, נתן להם הקב"ה מתנה טובה, שתהיה הארץ ברוכה ומיושבת ומבונה בכל טוב, כדי שיוכלו ללחום 

 מלאים ובתיםאת את מלחמות המצוה בכל כוחם ונפשם, בלא דאגות של פרנסה וכלכול בני הבית, וע"כ אמר הכתוב '

  '.ושבעת ואכלת נטעת לא אשר וזיתים כרמים חצבת לא אשר חצובים תורווב מלאת לא אשר טוב כל

   

îïîïîïîï    íðôíðôíðôíðô    íëî¬íëî¬íëî¬íëî¬    ñêþ¾−ññêþ¾−ññêþ¾−ññêþ¾−ñ        
  

הנחלה, איש אל המנוחה ואל הגיעו כבר עם בני ישראל  עתשבע שנים שכבשו ושבע שנים שחלקו, אותם אמנם אחר 

וגודל המלחמות, נפלו וירדו עשר מעלות  התחילו נסיון העושר, ומתוך קושי הנסיונותאו תחת גפנו ותחת תאנתו, 

 מקדשיכם את מותייוהש חרבה עריכם את ונתתיהתוכחה הנוראה, שהזהיר הכתוב 'דברי אחורנית, עד שנתקיים בהם 

בעת הביאור בזה לפי ש'. ובה שביםוהי יביכםוא עליה ושממו הארץ את אני תיומיוהש ,כםיחוניח בריח אריח ולא

ת, היה צר להם לישראל עד מאד, שהבינו והשכילו בדעתם שכל יגיעם היה לריק, וכל מה שיצאו עם בני ישראל לגלו

לשבר את כל כוחות הקליפה והטומאה הנוראים, בתורה ותפילה, בשיבור ו , לכבששעמלו שבע שנים שלמות מחייהם

ע כבתחילה, לשרש את ירד לטמיון, ובעת שישובו מגלותם, יצטרכו שוב לעמול ולהתייג הכלהמידות והתאוות הרעות, 

 עליה ושממו הארץ את אני תיומיוהשאמר הכתוב ' הזל כל בחינות הטומאה וכוחות הקליפה שחזרו ונשתקעו ארצם, וע

 שוממה שתהא, בארצם רוח נחת האויבים ימצאו שלא לישראל טובה מדה זו' י"רשופי ',בה שביםוהי יביכםוא

ואין לך פעולה טובה שיורדת לטמיון, ובוודאי כל '. בישר הכתוב לישראל שאין הקב"ה מקפח שכר כל בריה, יושביהמ

ל כן גם כאשר וענינם בקדושת הארץ, וע כוחות הקליפה והטומאה, נשאר כוחם ההתגברות על, אותן הפעולות הטובות

'. שאף שישבו בה בפועל, מכל מקום לא ימצאו בה בה שביםוהי יביכםוא עליה ושממומכל מקום ' ישבו עליה האויבים,
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כאשר בראשונה בטרם נכנסו בני ישראל , ויטמאוה בהבליהם וטומאותיהםשוב קורת ונחת רוח, כדי שלא ישתקעו בה 

נתבשרו ישראל , אולם ונמצאו כל דברי רש"י עולים יפה, שוודאי שישבו בארה"ק האויבים הכובשיםלארץ הקודש, 

טובה, שלא יוכלו האויבים לשלוט בכוח טומאתם ותוקף קליפתם, בגוף בחינת הארץ הקדושה, גם בעת בבשורה 

כביכול תהיה הארץ שוממה מהם, לפי שלא יותירו רושם בגוף הארץ הקדושה, ופעולת עם בני שיישבו בה בפועל, וע"כ 

  .תבגוף הארץ לעולמי עולמים ולדורי דורו תשארישראל בעת כיבוש ארץ הקודש, 

  

íôíôíôíô    −òê−òê−òê−òê    −ì−ì−ì−ì    ó−−šîó−−šîó−−šîó−−šî    −ôñî¼ñ−ôñî¼ñ−ôñî¼ñ−ôñî¼ñ    ó−ôñî¼ó−ôñî¼ó−ôñî¼ó−ôñî¼        
  

הוא מלשון תמיה והשתוממות, כמו שפירש רש"י  עליה אויביכם', ÂÓÓ˘Âאמת פשט דברי הכתוב 'ע"כ נראה לומר שבו

מלשון גם עצמו בספר מלכים וכנ"ל, אמנם מתוך לשון הכתוב גופא, הוצרך רש"י הק' לבאר בדרך דרשת חז"ל, שהוא 

דאיהו גופיה דחיק ומוקי אנפשיה, ולשון רישא דקרא קשיא ליה לרש"י הק', מאי שנא שאמר שממה, ושביק ליה לקרא 

בשימום הארץ,  . ולמה אמר תיבת 'אני''מקדשיכם את מותייוהשולא אמר כדלעיל ' ',הארץ את ‡�È תיומיוהשהכתוב '

' שבתיבה זו נרמזה דרשת חז"ל, שנאמרה כאן מידה טובה לישראל, שלא ימצאו האויבים נחת רוח רש"י הקוע"כ הבין 

בארה"ק, לפי שקדושת הארץ ופעולות עם בני ישראל שפעלו לטהרה ולקדשה, קיימת לעד ולעולמי עולמים, וזהו שאמר 

 הקיימת לעד ולעולמי עולמים,הוא,  , רומז לקדושת המקום ברוך'‡�È'נת '. בחיהארץ את ‡�È תיומיוהשהכתוב '

 בלבד מצרים יוצאי נצטוו שלא ללמדך, בעולמי - פני על אחרים אלהים לך יהיה לא' (è ,× ³îô¾ ï"š−½õ)וכמאמרם ז"ל במדרש 

 עד, ז"ע תעבוד בנך בן ולא בנך לא אתה אף, Ó È�‡ ÈÁ ÌÈÈ˜Â ÈÓÏÂÚÏ ÌÈÓÏÂÚ‰, פני על שנאמר, הדורות כל אלא, ז"ע על

נה העליונה של קיום קדושת שמו את הארץ'. רומז לבחי ‡�Èנמצא עומק כוונת הכתוב 'והשימותי  '.הדורות כל סוף

  , וכשם שהוא קיים לעד ולעולמי עולמים, כך קדושת הארץ קיימת לעולם.יתברך
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 האויבים ימצאו שלא לישראל טובה מדה זו - הארץ את אני תיומיוהשומטעם זה הביא רש"י בדבריו את רישא דקרא, '

עליה איוביכם'. לפי  ÂÓÓ˘Â'. אף שעיקר כוונתו לבאר סיפא דקרא, תיבת 'יושביהמ שוממה שתהא, בארצם רוח נחת

ליה, ובזה יישב החילוק בין  שנתכוין לבאר את ההכרח לפרש לשון הכתוב מלשון שממה, משום שתיבת 'אני' קשיא

'. בלא תיבת אני, לפי מקדשיכם את מותייוהשקדושת המקדש לקדושת ארץ הקודש, שבקדושת המקדש אמר הכתוב '

שקדושת המקדש עצמו, קדושת הבית כותליו וכליו, הלוא בטלו משעה שנחרב הבית בעוה"ר, ולא יוצדק לומר בהו 

הארץ, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, וקדושה זו קיימת לעד  את מקדשיכם'. אמנם קדושת ‡�È'והשימותי 

ולעולמי עולמים, וע"כ אמר הכתוב לבשר מידה טובה לישראל, שתהיה הארץ לעולם עומדת בקדושתה, וכל הפעולות 

  הטובות שעם בני ישראל פעלו בה, נשארו בגוף הארץ לעולם, ולא ימצאו האויבים היושבים בה נחת רוח בארץ.

  

        
³îêþò³îêþò³îêþò³îêþò    ó×ñó×ñó×ñó×ñ    ³îëþì³îëþì³îëþì³îëþì        

  

 וגו', מקדשיכם את מותייוהש חרבה עריכם את ונתתייתבאר אל נכון כפל לשון שממה וחורבן בכתובים, 'זה בו

 ארצכם והיתה חרב אחריכם תיווהריק בגוים אזרה ואתכם ,בה שביםוהי יביכםוא עליה ושממו הארץ את אני תיומיוהש

, כפשוטו איצטריך לגופיה, שיהיו הערים חרבות ',חרבה עריכם את ונתתי'. שתחילת הכתוב 'חרבה יהיו ועריכם שממה

ללמדנו בא על הפקעת רומז לבחינת חורבן המקדש, בלא תיבת אני,  ',מקדשיכם את מותייוהש' תובכר הואחר מכן אמ

שמשעה שנכבש הר הבית בטלה קדושת המקדש  'באו בה פריצים וחיללוה', (¼"ëò ï:)כוח הקדושה, וכמו שאמרו בגמרא 

בארץ,  וחרת שלא ימצאו האויבים נח ',הארץ את אני תיומיוהשואחר מכן הוסיף הכתוב לבשר לישראל 'מאבינו וכליו, 

 תמהרו שלא - שממה ארצכם והיתהופירש"י ' ',חרבה יהיו ועריכם שממה ארצכם והיתה' ואחר כל זאת אמר הכתוב

במה '. ויש לומר שגם בזה נרמז מידה טובה לישראל, חרבות לכם נראות, חרבה יהיו עריכם כך ומתוך לתוכה לשוב

חורבן הערים הוא בכדי מידה טובה לישראל, שזו עיני בשר, אולם באמת שהערים ייראו חרבות ל שנאמר 'נראות לכם',

  האויבים להתיישב ולהשתקע בה, ולטמאותה בגילוליהם.שלא ירצו 
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לעתיד לבוא, שאין האויבים מוצאים בה נחת רוח, הוא ולשעתה ארץ הקודש, קדושה  קדשהשענין זה שקדושה ובאמת 

פירותיה, וכביכול היא  אתהארץ נתנה  לאדרים בה, שישראל לא היו דבר הנראה לעינים וניכר לכל, שבאמת כל זמן 

ראל עליה, היתה הארץ חריבה מכל וכל, למרות וכל עוד לא היו יושביה ישחריבה ושוממה, וכך היה בכל שנות הגלות, 

ומטעם זה בכל הדורות כולם, כל העמים שישבו בה, הישמעאלים והתורכים וכיוצא באלו, כנודע מקורות העיתים, 

מסרו עם בני ישראל נפשם לקיים מצות יישוב ארץ ישראל, ובכל הדורות כמהו ונכספו כל עם בני ישראל לעלות לארץ 

היה יכול לקיים המצוה בפועל, מסר נפשו לקיים היישוב היהודי בארה"ק, בהחזקתו ותמיכתו, עניי הקודש, ומי שלא 

  .הב יהבי משקל לא שקליארץ ישראל, לפי שקדושת הארץ קיימת לעד ולעולמי עולמים, ומשמיא מי

  

íñ−ñìíñ−ñìíñ−ñìíñ−ñì    êñêñêñêñ----ññññ    ³î¾¼ô³î¾¼ô³î¾¼ô³î¾¼ô    ³êï³êï³êï³êï        
  

 דרך איפשר אילו ,באור לך אוסיף ואני' )í¾¼ èòš(, שכתב בספר המצוות Ó¯"Ì·‰ונזכיר פרפרת נאה בענין זה, ביישוב דברי 

 ÏÈÏÁ ‡Ï-Ï ˙Â˘ÚÓ ˙‡Ê ÈÎ ‡Â‰ ÁÈË·‰ ‡Ï˘ ‰ÁÓÈ ˙Â˙Â‡ ‰ÓÂ‡‰ ÏÎÓ‰, ישראל מארץ יעדרו ישראל ארץ שבני משל

ÏÎÂ ,שהבטיח הקב"ה לעם בני ישראל שלא  וכו', בארץ שנסמך דין בית לארץ בחוצה יהיה ולא דין בית שם יהיה ולא

שם שהאריך לתמוה היכן מצינו שהבטיח הקב"ה כזאת  ·‰˘‚Ô"·Ó¯‰ ˙Âועי'  .ימחה שמם מארה"ק, ותדיר ישארו בה

הרמב"ם עמלו כל אחד בדרכו הטובה ליישב הדברים, ועי' שם מש"כ בזה, ועוד מנושאי כלי  ·Ò‡ ˙ÏÈ‚Ó˙¯לישראל, ועי' 

· ˙"Â˘Ò"˙Á ) ì"îêþ ’−½è( .מש"כ בזה  

  

−×−×−×−×    êñêñêñêñ    ¾î¬−¾î¬−¾î¬−¾î¬−    íííí ’ ’ ’ ’î³ñìòî îô¼î³ñìòî îô¼î³ñìòî îô¼î³ñìòî îô¼    êñêñêñêñ    ëîï¼−ëîï¼−ëîï¼−ëîï¼−        
  

 לירושלים באו' )ó−ìëï ð−, ì(ומשכבר חשבתי להראות מקור דברי הרמב"ם, במה שכתב הוא עצמו בפירוש המשניות דיליה 

 ועליה לעולם ועמידתה קדושתה להיות נחלה ירושלים נקרא .נחלה היתה והיא היתר עוד להם היה ולא הבמות נאסרו

 בישראל ובחר לשכינתו בירושלים בחר שהשם דבריו בתחילת שאמר לפי ,יעזוב לא ונחלתו )®ó−ñí³ ð− ,ð( הנביא אמר

' ה בחר כי (¾è− ,ëñš ó) שנאמר ,כ"ג בו בחר אשר ההוא במקום בו בחר אשר הזה העם ישמור ה"שהקב אמר כ"אח ,לסגולתו

 )¾ð− ,ëñš ó( ואמר מעלתה גודל וביאר' וגו עמו את' ה יטוש לא כי ,(¾ð ,íñš ó) ישראל לסגולתו ה-י לו בחר יעקב כי ,'וגו בציון

מצא רבינו הנשר הגדול הרמב"ם, עולה מדברי הכתובים, שבחר הקב"ה . פה אשב כי איויתיה' עד עדי מנוחתי זאת

בירושלים לשכינתו, ובישראל לסגולתו, והבטיח בהבטחה גמורה 'כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב'. כביכול אמר 

רמב"ם כתב ה ועפ"ז בוודאיהכתוב שלעולם לא יטוש את עמו מנחלתו, ותמיד ישארו בנחלתו לעד ולעולמי עולמים, 

  שהובטחנו מפיו ית"ש, שלעולם לא ימחה שם ישראל מן הארץ הקדושה.

  

í−ñ¼îí−ñ¼îí−ñ¼îí−ñ¼î    þôêþôêþôêþôê    ê−ëòíê−ëòíê−ëòíê−ëòí    î³ñìòîî³ñìòîî³ñìòîî³ñìòî    êñêñêñêñ    ëîï¼−ëîï¼−ëîï¼−ëîï¼−            
  

זה על דברי הרמב"ם הנ"ל,  ‰¯˘"˘מן ההכרח לומר במאמר המוסגר, יישוב נכון לתמיהה גדולה שתמה ומדאתינן להכא, 

 עטרת אדונינו על לומר וזחלתי יראתי. בקוצר ט"התוי הביאו ם"הרמב' בפי' עי. ירושלים זו נחלה' .)ó−ìëï ¬−š(לשון הרש"ש 

 כי'. וגו בציון' ה בחר כיה אחר זה, ז כבוד יהי בנוסח כתובים' הג סדור בפיו היה ששגור דלפי ,ה"זלה ם"הרמב ראשנו

. ב"קל בתהלים הוא הראשון כי ,ז"זא קרב לא ובאמת. בכתוב סדורים המה שכן סבר'. וגו יטוש לא כי'. וגו לו בחר יעקב

  '.ד"בצ' והג. ה"בקל' הב

לתפוס על דברי אדוננו הרמב"ם, שכביכול אישתמיטיה סדר לשון הכתובים, ונמשך אחר לשון סדר יהי הרש"ש סבר 

ג' הכתובים זה אחר זה, ושרי ליה מריה, ח"ו שיטעה אדוננו הרמב"ם בכגון דא,  כבוד בסידור התפילה, ששם נסדרו

ואה"נ שלא נסדרו הכתובים בסדר הזה, אולם סדר יהי כבוד הוא בסדר הזה, וכוונת הרמב"ם בדבריו, שמסדרי נוסח 

דנו על הבטחה זו, והם התפילה 'יהי כבוד', הלוא המה אנשי כנסת הגדולה, הם סדרו סדר הכתובים באופן הזה, כדי ללמ

 ·˙Ó‡˘ ˙ÏÈÁ¯ לפי ,יעזוב לא ונחלתו ‰�·È‡ אמר ועליההם הנביא שנתכוין רבינו הרמב"ם בדבריו, וזו היתה כוונתו '

ÂÈ¯·„ וכוונתו בוודאי לנביאים הללו שסדרו הכתובים בסדר לסגולתו בישראל ובחר לשכינתו בירושלים בחר שהשם .'

  הזה דייקא.

  



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõëëëë−³îšîìë þí−³îšîìë þí−³îšîìë þí−³îšîìë þí    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³èèèè    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš     î 
þôêò¾þôêò¾þôêò¾þôêò¾    ³¼î¾³¼î¾³¼î¾³¼î¾    ó−−ò¼ó−−ò¼ó−−ò¼ó−−ò¼    í³êí³êí³êí³ê    ¼ô¾³¼ô¾³¼ô¾³¼ô¾³        

  

 אתה עניים שועת שנאמר עניים לשועת קרוב ה"והקב' (è"í −"õ) עניים מתנות הלכותב ‰¯Ì"·Óוראיה לדבר מלשון 

, ··‡¯ ‡�ÂÓ‡ Í¯„Â �"¯‰Ó È�ÂÈˆ ¯ÊÚÈÏ‰לא נמצא כתוב זה בשום מקום, עיי"ש הרמב"ם ש'. ותמהו נושאי כלי תשמע

 ð"î−)ôþ ’−½(ï בדברי הטור  Á"�Ï¯‰Óועי' הגהות  בדברי רבינו הרמב"ם, ולהביא כתובים אחרים, שביקשו לשנות הגירסא

  .×î)−×êñô ð−ë−×êñô ð−ë−×êñô ð−ë−×êñô ð−ë (è"õþ ññ× ðîôñ³í −ññ¼"¼  שהביא לשון הרמב"ם

אמנם נראה שרבינו הרמב"ם בדבריו ביקש ללמדנו, שנוסח התפילה שתקנו לן אנשי כנסת הגדולה וחז"ל, מקורם טהור 

יהלכון, ויסודותם בהררי קודש, וסידור התפילה הוא יסוד גדול וחזק ליסמך עליו, והוא כמאמר הכתוב ממקום קדוש 

 .'נשמת'מקור הדבר בנוסח תפילת ש'. תשמע אתה עניים שועת ˘�‡Ó¯ עניים לשועת קרוב ה"והקבעצמו, וע"ז אמר '

מר עליו 'שנאמר'. וכך גם בנידון דידן, נתכוין רבינו הנביאים, עד שאכספרי מצא בנוסח התפילה, שהוא ורבינו הרמב"ם 

  .. ודו"קלסדר נוסח התפילה 'יהי כבוד'

  

í−í¾ −ôí−í¾ −ôí−í¾ −ôí−í¾ −ô    ó¾ó¾ó¾ó¾    ëî³×ëî³×ëî³×ëî³×    îñîñîñîñ    ñ¼ñ¼ñ¼ñ¼    îþ¾ëîþ¾ëîþ¾ëîþ¾ë        
  

שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד לבוא עד סוף כל נחזור מעתה לענין שעסקנו בו, בחינת קדושת ארץ הקודש, 

הדורות, וגם היום בגלותנו הגלות המר הזה, נשאר כוח קדושת ארץ הקודש בארץ, וכל הפעולות הטובות והמסירות 

לעלות לארץ הקודש, הכל טמון וחקוק בארץ הקדושה, שמלאה שמות  שםפנפש שמסרו יהודים בכל הדורות את נ

ישראל, והארץ לעולם עומדת ומבקשת ומתחננת בעד בניה, ואנו שזכינו לישב  מותשנתיות התוה"ק וויחודים כנגד או

 על לו כתוב שם שהיה'מי  ):³ë¾) ×šבארץ הקודש, צריכים אנו ליזהר ולהשמר ביותר בכל מעשינו, וכענין שאמרו בגמרא 

'. ואנו שזוכים לדור במקום השמות הקדושים, וכלשון הטינופת במקום יעמוד ולא יסוך ולא ירחוץ לא זה הרי בשרו

'חיי נשמות אויר ארצך'. עד כמה צריכים ליזהר ח"ו שלא למחות השמות הקדושים, ולא  ¯·ÈÂÏ‰ ‰„Â‰È Â�Èהפייטן הגדול 

  .שחיו כאן בארץ הקודש מיםדולפגום במעשינו את מסירות נפשם של הדורות הק

  

þš−¼þš−¼þš−¼þš−¼    í®−íí®−íí®−íí®−í""""þþþþ    êîíêîíêîíêîí    ±þêë±þêë±þêë±þêë    ñêþ¾−ñêþ¾−ñêþ¾−ñêþ¾−    îìëîîìëîîìëîîìëî""""ññññ    îò−êîò−êîò−êîò−ê    êñêêñêêñêêñê    ¹−ò½¹−ò½¹−ò½¹−ò½        
  

’ ¼È¯Ó‡‰ ˙Ó‡ ÚÈÊ"‡ )êëîí îþõ½ë þõ ’ìñ¾ ô ‰¯‰"˜ אביו בשם ‡"È�Ù‰ ÌÁ�Ó ÚÈÊ ‰¯‰"˜ שאמר מופלאים דבריםאזכיר בכאן ו

ê® ð"í öî¾ñ( אף כביכול שאמרו וזה ,בהם לעמוד אפשר שאי כך כל קשות קליפות ישראל בארץ שיש טענו המרגלים' ל"וז 

'. ÈÚ˘ ‰ˆÈ‰"¯ ‡Â‰ ı¯‡· Ï‡¯˘È ÂÁ·Â"Ï Â�È‡ ‡Ï‡ ÛÈ�Ò˜¯ אמר ל"אאז ק"כ', וכו משם כליו להוציא יכול אינו ב"בעה

 עם הגיע כאשר, הוי היכי דעובדא גופא פעמים וכמה כמה ק"מפ לשמוע שזכיתי ובאמת. הנפלאים דבריו המשך ש"עיי

 כבר שרואים שאמרו בעת, ש"ימ הנאצים מאימת שברחו אחר ישראל לארץ מפולין א"זיע אמת האמרי הרה"ק אביו

 מאיר יצחק ביר צ"הרה דודו בן, ל"ז אלתר בנימין' ולר לו וקראהאמרי אמת  שלח תיכף, ו"ת ירושלים ק"עיה את מרחוק

 של סניף רק היה בפולין שהיה ר"שהיצה דעו להם אמר לפניו שהגיעו ובעת, הזמן באותו בחורים שניהם שהיו, ד"הי

 בחיל מתנים לשנס יש ולכך, שלו העיקרי המרכז ז"הרי ,מלך של פלטרין בירושלים ובעיקר י"באר וכאן, האמיתי ר"היצה

  .הכוחות בכל כנגדו ולהלחם לעמוד

 נדמה צדיקים' )¾í×î½ ó( בגמרא אמרו וכבר ,'לה סביב הרים ירושלים' )ó−ñ−í³ í×š ,ë( הכתוב מלשון, לדבריו מקור למצוא ישו

 והקליפה ר"היצה כוחות והתחזקות התגברות על מרמזים, לירושלים הסובבים הגבוהים הרים כי נמצא'. גבוה Î‰¯ להם

ועל כן צריך כל אחד ואחד לחזק עצמו בענין קדושת הארץ הקדושה, ליזהר ולהשמר בה בכל מיני  .מאד במאד שם

שמירה מעולה, בקדושה וטהרה, ובזה נזכה לעבדו ית"ש בלב ונפש חפיצה, לטהרנו ולקדשנו בקדושתו העליונה אמן 

  סלה.
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