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  בס"ד

   –ארץ ישראל 

  חיים קשורים בה'

 טובה "ארץ השי"ת נתן לנו במתנה את ארץ ישראל עליה מעידה התורה שהיא

, יט)-(ירמיה ג. ארץ ישראל מכונה "ארץ חמדה" )ז-(שמות גודבש"  חלב זבת "ארץ ורחבה",

שכולם חומדים אותה ומשתוקקים אליה. משה רבינו התפלל והתחנן לפני ה' ארץ 

עשרה תפילות, כמנין ואתחנ"ן, שיזכה להכנס לארץ ישראל. לאורך -מאות וחמש-חמש

הדורות השתוקקו צדיקים להגיע לארץ הקודש ומסרו את נפשם לנסוע אליה, ולו אף 

אל, אליה כה מלאו בכיסופים כדי לשהות בה זמן קצר. מהי המתנה הטמונה בארץ ישר

  וגעגועים?

כשהשי"ת בחר באברהם אבינו, ראשית ציווה אותו: "לך לך מארצך", שיצא 

 הארץ את אתן "לזרעך –מארצו וילך לארץ כנען, ארץ ישראל, ושם בישר לו הקב"ה 

, ה' יתן את ארץ ישראל לצאצאיו, לעם ישראל. נראה כי ארץ ישראל ז)-(לך לך יבהזאת" 

  ק ממהותו של עם ישראל, שיחד עם נתינתה נבחרנו לעם. היא חל

מהי התכונה המייחדת את ארץ ישראל משאר הארצות? מהי המעלה הטובה לה 

אנו זוכים בארץ ישראל ואיך נוכל להתחבר ולחיות באמת עם המתנה שהשי"ת נותן 

  לנו?
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  פרק א'

  הברכה המיוחדת לארץ ישראל –גשמים 

 אתה אשר הארץ "כי ,(עקב יא)התורה מתארת לנו את מעלתה של ארץ ישראל 

 זרעך את תזרע אשר משם, יצאתם אשר הוא מצרים כארץ לא לרשתה, שמה בא

הירק", במצרים הייתם צריכים לטרוח לחפור תעלות כדי להוביל  כגן ברגלך והשקית

 שמה ובריםע אתם אשר "והארץ –מים מהנילוס אל השדות, אך בארץ ישראל 

 דורש אלקיך ה' אשר ארץ מים, תשתה השמים למטר ובקעות, הרים ארץ לרשתה,

שנה", בארץ ישראל האדמה  אחרית ועד השנה מֵרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד אותה,

מקבלת השקיה מן השמים. ההבנה הפשוטה של הפסוקים היא שהמעלה הטובה של 

ארץ ישראל היא שבה אין צורך לעמול ולטרוח כדי להשקות את האדמה. השי"ת 

דואג לנו ועושה זאת בשבילנו, אדם ישן על מיטתו והקב"ה משקה את שדותיו עבורו 

  .(רש"י)בוה כאחד ומוריד לו גשם למקום נמוך וג

בנוסף טמונה כאן גם ברכה פנימית, שהיא המעלה האמיתית של ארץ ישראל. 

הוא", ארץ ישראל היא לא  מצרים כארץ לא לרשתה שמה בא אתה אשר הארץ "כי

כמו מצרים בה אדם עמל לבדו לזרוע ולהשקות את שדותיו, ולאחר מכן צומח יבולו. 

מים". יהודי חורש  תשתה השמים "למטר בארץ ישראל עבודת האדמה שונה לגמרי,

וזורע את שדהו, ואז נושא את עיניו לאביו שבשמים בציפיה לרחמיו, ומבקש מה' 

שישלח גשמים וישקה את שדותיו. וכשהשי"ת מרעיף גשמי ברכה והארץ נותנת את 

יבולה, הוא מודה ומשבח לה' על הטוב שחנן אותו. בעבודת האדמה הפשוטה והגשמית 

  ר ודבוק בה' תדיר.הוא מחוב

זוהי הברכה הפנימית שטמונה בארץ ישראל. בכל ארץ אחרת יכול אדם  

להתעלות מעבר לחייו הגשמיים וכך להתחבר לעבודת ה', אך הייחודיות של ארץ 

ישראל היא שבתוך החיים הגשמיים עצמם יהודי מחובר להשי"ת. יהודי לא צריך 

מל לפרנסתו ועובד להתנתק מהגשמיות כדי להתקרב לה'. הוא חי את חייו הגשמיים, ע

  את האדמה, וכאן הוא מחובר ודבוק לה' על כל צעד ושעל.

המשך הפסוקים הוא פרשית "והיה אם שמוע". התורה ממשיכה ואומרת לנו 

כיצד גשמי הברכה והשפע הגשמי בארץ ישראל כרוכים באופן ישיר בקשר שלנו עם 

ונעבדו בלב שלם,  אם נשמע בקול ה' –ה'. "והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי..." 
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ויצהרך", השי"ת ירעיף עלינו שפע  ותירשך דגנך ואספת בעתו... ארצכם מטר "ונתתי

גשמים וידאג לכל צרכינו הגשמיים. וכן להיפך, אם יהודי חלילה מתרחק מהשי"ת, 

מטר",  יהיה ולא השמים את ועצר בכם ה' אף נעצרת הברכה והשפע פוסק. "וחרה

 ה' אשר הטובה הארץ "ואבדתם מהרה מעל –והתוצאה היא לגלות מהארץ, חלילה 

לכם". בארץ ישראל ריחוק מה' גורם לגלות מהארץ, כי כאן יכולים לחיות רק  נותן

", המעלה הטובה של ארץ אשר ה' נותן לכם "הארץ הטובה חיים של דביקות בה'.

כל השפע, כשקרובים ומחוברים לה'.  ישראל היא כשיודעים ש"ה' נותן לכם", שממנו

החיים הגשמיים בארץ ישראל קשורים יחד עם עבודת ה', כאן אפשר רק לחיות חיים 

  שדבוקים בה'.

ארץ ישראל היא ארץ מבורכת בשפע ברכה, "ארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב 

ודבש", אך זאת "הארץ הטובה אשר ה' נותן לכם". הטוב האמיתי של ארץ ישראל 

כשאנו יודעים ומכירים שהשי"ת הוא הנותן לנו ומעניק לנו הכל כדי שנמשיך הוא 

  לחיות חיים של עבודת ה' וקירבה אליו.

  גשמים מגלים את השי"ת

אנו מתפללים על גשמים, מצפים לגשמים. נושא הגשמים נוטל מקום חשוב 

  בעם ישראל. 

למקום הקדוש יום הכיפורים, כשנכנס הכהן הגדול  –ביום הקדוש ביותר בשנה 

שתהא  קודש הקודשים, התפלל שם תפילה קצרה לפני ה', ומה היתה התפילה? –ביותר 

 –הגשם"  לענין דרכים עוברי תפילת לפניך יכנס "ואל השנה הבאה שנה גשומה,

  שהגשם חלילה לא ייעצר. 

עוד רואים אנו שחג הסוכות כולו סובב סביב ענין הגשם, כפי שאומרים חז"ל 

ידונים על המים. בזמן שבית המקדש היה קיים היתה מצוה מיוחדת של כי בסוכות נ

ניסוך המים. מידי יום היו שואבים מים ממעיין השילוח בשמחה עצומה, שירה 

וריקודים, ואת המים שפכו על המזבח, זאת כדי לעורר את ענין המים, להמשיך שפע 

ת ארוכות שהביאו גשמים לחורף הבא עלינו לטובה. היו מקיפים את המזבח בערבו

במיוחד מהעיר מוצא, והיו תוקעים בשופרות, הכל כדי לעורר השפעת מים, כשם 

שערבי נחל גדלים על המים. גם בימינו נוטלים בהושענא רבה ערבות בידינו ומבקשים 

 ותרעיף ארץ כמים... תפתח לב לך שופכים אמונים על הגשמים, "הושע נא... תענה
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שמצות ארבעת המינים גם היא באה כדי לרצות על  ב)-ת ב(תענישמים". חז"ל אומרים 

 בלי אינם יכולים להתקיים אלו מינים שארבעה המים. אנו אומרים להשי"ת, כשם

  בלי מים, הוא מצפה לגשמים.  העולם לא יכול כך מים,

בסוף החג, ביום שמיני עצרת, יום בו אנו כה קרובים לה', ה' רוצה להיות איתנו 

"קשה עלי פרידתכם", אומרים אנו במוסף את "תפילת הגשם", ועימה  –ואומר לנו 

  חותמים את החג. מהי החשיבות המיוחדת של "גשם", עבורו כה פועלים ומתפללים? 

הגשם הוא המתנה המיוחדת שה' הטביע בבריאה, שקושר את הבריאה הגשמית 

ריאת העולם להשי"ת, ובעזרתו אנו מתחברים לה' מתוך חיינו הגשמיים. מיד עם ב

מספרת לנו התורה על הצורך של העולם לגשם. התורה מספרת כי ביום הששי לבריאה 

 וכל בארץ יהיה טרם השדה שיח "וכל ה)-(בראשית בעדיין לא צמחו העשבים והגידולים, 

את  לעבוד ַאִין ואדם הארץ, על אלקים ה' המטיר לא כי יצמח, טרם השדה עשב

ביום השלישי "ותוצא הארץ דשא..." עדיין לא יצאו האדמה". מסביר רש"י, כשנאמר 

הצמחים מהאדמה אלא עמדו על פתח הקרקע עד היום הששי, כי ה' עדיין לא המטיר 

 בטובתן מכיר ואין האדמה, את לעבוד אין שאדם "לפיגשמים. ומדוע לא המטיר? 

 האילנות וצמחו וירדו, עליהם התפלל לעולם, צורך שהם וידע אדם וכשבא גשמים, של

   והדשאים".

התורה מגלה לנו כאן את סודם של הגשמים. התפילה הראשונה שהתפלל האדם 

היתה על גשם. גשם הוא המקום שהשי"ת קבע בבריאה בו אדם רואה שחייו הגשמיים 

  תלויים בה', ועליו לפנות לה' בתפילה כדי לקבל את צרכיו. 

 שליח: בידי נמסרו שלא "ההקב של בידו מפתחות , שלשה(תענית ב)חז"ל אומרים 

המתים. השי"ת  תחיית של ומפתח זרע של קיימא, –חיה  של מפתח גשמים, מפתח

מנהל את כל העולם, אך בשלושת תחומים אלו ניכר בבירור כי רק השי"ת לבדו 

אחראי עליהם. כאן אין מקום לאדם לטעות ולחשוב שהוא יכול לנהל את הענינים 

הם. גם בימינו אנו, למרות התפתחות הטכנולוגיה בעצמו או להעזר באמצעים כלש

המואצת, ועל אף השכלולים הרבים, נותרו נושאים אלו מחוץ לשליטתו של אדם. כאן 

מוכרח הוא להווכח שהוא תלוי בידיו של בורא עולם. בימינו עבודת האדמה מאד 

ו של מפותחת, יש מכשור מודרני ומתקדם וטכנולוגיות חדישות. אך ככלות הכל, בסופ

דבר צריכים לפנות לבורא עולם, לתלות עיניים למרום ולבקש מה' שישלח לנו גשמים. 
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זאת פינה שהשי"ת הותיר בעולמו בה מתגלה שה' הוא המחייה אותנו, ואנו נתונים 

  לחסדו תדיר. 

זוהי הברכה שהשי"ת נותן לנו בארץ ישראל, "למטר השמים תשתה מים". 

מצפה לגשמים ממרום, אנו מרגישים ונזכרים מעלתה של ארץ ישראל שהיא ארץ ה

  בכל עת עד כמה אנו תלויים בה' ונשענים עליו. 

המושג "ארץ" מסמל תמיד את הארציות, החלק הגשמי של החיים. "שמים" 

מבטאים את הרוחניות והקדושה שמעבר להשגתנו, כמו השמים הפרושים גבוה מעלינו 

מטר השמים". "ארץ" מקבלת מים מ"ואיננו יכולים להשיג אותם. בארץ ישראל ה

המעלה האמיתית של ארץ ישראל היא, שהארציות והחיים הגשמיים קשורים ומחוברים 

לשמים ולקדושה. בתוך החיים הגשמיים אנו מרגישים קשורים ודבוקים בה'. מים הם 

מקור החיים של העולם, ארץ ישראל מקבלת את חיותה מהגשם שמגיע משמים. 

תמידי עימו מרעיפים פיסת שמים על החיים הארציים היבשים, התלות בה' והקשר ה

  יום הגשמיים מתמלאים בחיות אמיתית של חיבור תמידי לה'. -חיי היום

  חיים בקירבה להשי"ת

לקדושת ארץ ישראל לא זוכים רק יהודים עובדי אדמה, החשים תדיר את 

יי תנו בחיאמ את כל אחדהצורך בגשמים. הברכה המיוחדת של ארץ ישראל מלווה 

יום הגשמי -יום שלנו. המתנה הטמונה בארץ ישראל היא הכח לחיות את היום-היום

והפשוט עם קשר טבעי לבורא עולם. בכל ארץ אחרת ישנם שבתות וחגים וזמני 

תפילה המקרבים יהודי לבוראו, אבל בחיים הגשמיים קשה הרבה יותר למצוא את 

ארציים והגשמיים. אפשר הקשר לה'. רק בארץ ישראל שורה הקדושה גם בחיים ה

  להרגיש איך השי"ת נמצא כאן איתנו ומנהיג אותנו על כל צעד ושעל. 

יהודי שיוצא לעבוד למחיתו יודע שזה רצון ה' ממנו כעת, שיעמול לפרנסת ביתו. 

הוא יודע שהוא צריך סיעתא דשמיא מרובה בכל רגע, שהשי"ת ינחה אותו בדרך 

הוא מייחל לישועת ה' ושמח במה שה' נותן לו, טובה ונכונה, בגשמיות וברוחניות. 

  ויודע בכל עת שיש בורא עולם שמנהיג אותו ואת כל העולם שסביבו. 
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גם אשת החיל חיה בביתה עם הקדושה המיוחדת של ארץ ישראל, בקשר טבעי 

ותמידי לרבונו של עולם. בקומנו בבוקר, מיד עם אמירת "מודה אני" ונטילת ידיים 

ות להשי"ת: "רבונו של עולם, אני רוצה לעבוד אותך, תן לי כח אנו פונות בטבעי

לעשות את רצונך". אנו מעירות את הילדים ועוזרות להם להתארגן לכיתה או לגן. 

בכל פרט אנו זקוקות לסיעתא דשמיא ואנו עושות כל דבר עם ה' ביחד, בפשטות. 

אנו מרבונו  אם הנעל נאבדה, הכוס נשפכה או כל קושי אחר צץ פתאום, מבקשות

של עולם, "עזור לי למצוא את הנעל, כדי שהילד יספיק את ההסעה ויגיע בזמן 

לתלמוד תורה". כשסוף סוף נמצאה הנעל, אנו מודות לה' שעזר לנו. בכל צעד ושעל 

 –אנו מחוברות להשי"ת, מבקשות ממנו ומודות לו בכל עת, וכל מה שאנו עושות 

  עושות אנו בשבילו ולכבודו. 

"תודה רבה לך ה'"; בישלנו ארוחת צהריים  –לקניות ומצאנו את מבוקשנו  הלכנו

"אה,  –והאוכל יצא מצוין, ברגע האחרון נזכרנו לכבות את האש לפני שהאוכל נשרף 

ה' עזר לי". כך גם בהשכבת הילדים וגם בהכנות לשבת וחג או בכל משימה שהיא, 

  אנו קשורות בהשי"ת בפשטות. 

מחוברים  -, הגשמיות והארציות ארץהקודש", כאן גם ה ארץ ישראל היא "ארץ

  , בחיים הפשוטים והגשמיים יש חיבור תמידי להשי"ת.קדושהל

  תפילת גשם 

בחג "שמיני עצרת" אומרים "תפילת גשם", אנו מבקשים מה' שישפיע בחורף 

הבא עלינו לטובה שפע גשמי ברכה. עוד מעט החג יהיה מאחורינו, ומחודש תשרי 

מים קדושים, ניכנס לימות החול. אנו מתחננים להשי"ת: "אל נא תטשנו בימי עמוס בי

יום, להזכר ולשים לב -החול, צייד אותנו במשהו, שנוכל בימים היבשים, בעמל היום

שאתה איתנו כאן". אנו מבקשים מהשי"ת שירעיף עלינו גשמים, שיעניק לנו חיות 

  פנימית בימי החול. 

ריקים מצמחיה, אך גשמי הברכה שיורדים מגלים  בחורף האדמה שוממה, השדות

לנו כי במעמקי האדמה טמונה חיות. אנו רואים שדות חרושים ספוגים במי גשמים, 

ויודעים שמתחת לפני השטח יש חיות נסתרת שבעזרת ה' עוד תצמח ותפרח. את 

החיות הזאת מגלים הגשמים גם בחיים הארציים שלנו. אנו עוברים חורף ארוך ושמם, 

בלי חגים ומועדים, טרודים בפרנסה ובניהול הבית. אך שפע הגשמים שיורד עלינו 
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ממרום מזכיר לנו ומראה לנו שהשי"ת נמצא כאן איתנו בעולם הגשמי, הוא מצפה 

לעבודתנו בתוך טרדות החיים הגשמיים, ואנו קרובים אליו במצב שלנו עכשיו. הגשם 

ים הגשמיים אנו רצויים לפניו, ה' הוא מעין דרישת שלום מהשי"ת שכאן בתוך החי

  מסתכל עלינו, שומע את קולנו ונותן לנו כל מה שנצרך לחיינו. 

הגשם הוא גילוי של חסד, טיפות חיות שהשי"ת ממטיר על העולם, והוא יורד 

אלינו דוקא בעיצומו של החורף הקר, החשוך והקודר. כי הגשם מסמל לנו את החיות 

הגשמי, הוא מגלה שהשי"ת איתנו בחיים הפשוטים  האלוקית שמתגלה בחשכת העולם

  יומיים. -היום

בתפילת גשם אנו מזכירים את זכותם של האבות הקדושים שקשרו את כל 

כמים",  אחריך נמשך אב חייהם בהשי"ת. אנו מזכירים את אברהם אבינו, "זכור

עליו, הצלתו מאש וממים", השי"ת גונן  אברהם הלך אחר השי"ת במסירות, "ְגַננתו,

יצחק אבינו היה מוכן למסור את נפשו להשי"ת בעקידה.  ליוה ושמר אותו בכל דרכיו.

"חפר ומצא בארות מים", יצחק אבינו מצא בארות מים בתוך האדמה, חז"ל אומרים 

שזה מרמז על החיות האלקית שיצחק אבינו גילה והפיץ בעולם הגשמי. האבות 

להשי"ת. כך מבקשים אנו שבזכותם  הקדושים חיו כל פרט ופרט בחייהם בחיבור

השי"ת ילווה גם אותנו בכל רגע בחיינו, שישלח לנו בימי החול גשמים, וימלא את 

  ימינו בחיות וחיבור אליו.

בתפילת "שמונה עשרה" הברכה בה משבחים על גשמים היא "אתה גבור". אנו 

בזמנים מרוממים אומרים: "אתה גבור לעולם ה'", "לעולם", תמיד, בכל מצב וזמן, בין 

של שבתות, ימים טובים ועיתות שמחה, ובין בזמנים בהם אנו עסוקים וטרודים 

בעולם הגשמי, בדברים שבמבט שטחי נראים ריקים מחיות אלוקית. גבורתו של השי"ת 

היא שהוא נמצא בכל מקום, אף בעולם הגשמי החומרי, גם כאן הוא מתגלה אלינו. 

השי"ת מפרנס את ברואיו, וגם "מחיה מתים  –חסד" אנו מודים לה' ש"מכלכל חיים ב

ה' מחיה את המתים. שתי הגבורות כרוכות זו בזו. השי"ת מכלכל  –ברחמים רבים" 

ומפרנס אותנו ודואג לחיינו הגשמיים, וכך הוא "מחיה מתים", מזרים חיות בעולם 

ם שלנו הזה, שבפני עצמו הוא דבר מת ונטול חיות. אנו קשורים ודבוקים בה' בחיי

  כאן בעולם הזה, וכך הופכים חיינו למלאי חיות פנימית אמיתית שנותן לנו השי"ת. 
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, "גדול יום הגשמים כתחיית המתים". גשמים מביאים חיים (תענית ז)חז"ל אומרים 

לעולם. השמחה הגדולה ברדת הגשמים היא החיות החדשה שניתנת לחיינו הגשמיים. 

יים לתוך החיים היבשים. יחד עם הגשם שהשי"ת מנשב רוח ח –השי"ת "משיב הרוח" 

ממטיר על האדמה, הוא מרווה אותנו בחיות פנימית אמיתית בחיינו, כשאנו רואים 

  שה' איתנו. 

אנו מבקשים על גשם בברכת "ברך עלינו", "ברך עלינו... את השנה הזאת". שנה 

 שסדורות הללו ים"כשנ ,ב)-פט (שבת היא גם מלשון "חוזרת ונשנית", כלשונם של חז"ל

בראשית". עונות השנה חוזרות על עצמן בסדר קבוע, ואנו מבקשים  ימי מששת ובאות

מה' שיכניס ברכה בשנה החוזרת ונשנית, שנדע ונרגיש בתוך הטבע וסדר הבריאה, 

על פני האדמה", הברכה האמיתית  לברכה"ותן טל ומטר  שהשי"ת מנהל ומנהיג הכל.

היורדת על האדמה היא שאנו רואים שהחיים הארציים מקבלים את חיותם רק 

  מהשי"ת.

  פרק ב'

  מפתח של פרנסה

כיום, הצורך לגשמים אינו כה מורגש כמו בימי עברו. רוב היהודים עוסקים 

לפרנסתם בתחומים אחרים ואין ברשותם שדות ופרדסים. בעבר, בעת עצירת גשמים 

חלילה היה רעב בארץ, לא היה מה לאכול כי החיטה לא צמחה. בימינו רוב החיטה 

יאה לא מתנהלת כשורה ללא מגיעה מחוץ לארץ. כמובן, עדיין הגשם נחוץ מאד, הבר

גשם, מחלות פושטות ח"ו, קורים נזקים שונים והיוקר מאמיר, אך התלות בגשם 

  מורגשת קצת פחות מבעבר. 

בכל זאת נותרה עד עצם היום הזה המעלה המיוחדת של ארץ ישראל, אשר 

"למטר השמים תשתה מים". כאן יהודי מרגיש תמיד שהוא נשען על השי"ת ומחובר 

דבר מתבטא במצב הפרנסה הכללי בארץ ישראל. חז"ל אומרים שמפתח אליו. ה

"פותח  –הגשמים כולל גם את מפתח הפרנסה, שגם היא ניתנת ישירות מידיו של ה' 

את ידיך ומשביע לכל חי רצון", השי"ת הוא הנותן פרנסה ומשביע מידו הפתוחה. 

  בתחום הפרנסה נפתחת ומתגלה בבירור יד ה'. 
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שהשי"ת נותן לנו גם בימינו בארץ ישראל היא מפתח הפרנסה, המתנה המיוחדת 

שמחבר אותנו וקושר אותנו לה'. בארץ ישראל הפרנסה לא באה בקלות, יהודים 

מתקשים בכלכלת בני ביתם. לרוב יהודי ארץ ישראל אין הכנסה מסודרת המספיקה 

זאת, זוהי לכלכלת המשפחה בנחת וברווח. הקושי גדול, אפילו גדול מאד, אך עם כל 

המתנה המיוחדת של ארץ ישראל. כך איננו שוכחים מהקב"ה. אנחנו יודעים בכל עת 

ושעה שאנו תלויים בהשי"ת, ואנחנו מייחלים לחסדו. אנו מבקשים כל דבר מה', 

ומודים לו על כל מה שהוא נותן לנו. אנו לא מנהלים את חיינו לעצמנו, אנו חיים 

  .עם השי"ת, ומתאמצים לעשות רצונו

בהרבה מבתי ישראל, מידי שבוע בהתקרב שבת קודש, כיסם ריק מכל ואין 

בידם כסף לצרכי שבת הבסיסיים. יהודים תולים עיניהם לאביהם שבשמים ומצפים 

לישועתו, מייחלים ומתפללים להשי"ת שיביא להם את שדרוש להם ולבני ביתם לכבוד 

מקור בלתי צפוי כלל, וכבר שבת קודש. וכשהישועה מגיעה בהשגחה פרטית, לעיתים מ

יש ממה להכין שבת, איזה טעם מיוחד מורגש במאכלי השבת האלו. יהודי מרגיש 

בהם מתיקות של קירבה להשי"ת. רבונו של עולם חשב עלינו, ראה בענינו ודאג לנו 

בפרטיות. מרגישים את הטעם של השענות על בורא עולם, שרק הוא יכול לעזור לנו. 

ברו, ואתה נותן להם את אכלם בעתו", עינינו נשואות ומייחלות "עיני כל אליך ישׂ 

אליו והוא מעניק לנו את מזוננו. וכמו שאומרים בברכת המזון, "ובטובו הגדול תמיד 

ל זן ומפרנס לכל ומיטיב -לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד... כי הוא א

  לכל ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא".

עה הוצאה פתאומית, מקרר או מכונת כביסה שחדלו מלפעול, או כך גם כשמגי

שיניים, יהודים עומדים חסרי אונים, כסף -חלילה אחד מבני המשפחה שנזקק לטיפול

מנין? בצר לו פונה יהודי אל בורא עולם, משיח את אשר עם לבבו, מספר על העול 

ב להשי"ת, מרגיש הכבד מנשוא ומוסר את עצמו בידי ה'. יהודי זוכה לקשר כה קרו

באופן מוחשי שהשי"ת נושא אותו, הוא לא יכול בלי עזרתו של ה'. מידי חודש מצפים 

יהודים לרחמי שמים, בתקוה שיצליחו לכסות את ההוצאות הרבות של משפחתם 

הברוכה. יהודי מרגיש תלוי בה' תמיד, מבקש שירחם עליו וישלח לו את צרכיו, ומודה 

תו באופן פלאי מידי חודש בחדשו. אנו חיים ממתת ידו ומשבח לה' שזן ומפרנס או

כך הוא הדרך לעבדו. ואם השי"ת נותן פחות,  –של ה', ויודעים שמה שה' נותן לנו 

  רצונו שנעבוד אותו באופן זה. אנו מחוברים תמיד להשי"ת ולרצונו.
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(כמובן, גם בארץ ישראל לא ניטלה מאיתנו הבחירה, ועדיין נשאר מעטה של טבע 

סתיר את האמונה, לפעמים נדמה שהפרנסה מגיעה בעזרת אמצעים שונים. אך המ

  בכל זאת, כאן הרבה יותר קל לשים לב להשגחת ה' ולדעת שבעצם הכל ממנו).

אכן, המצב המושלם של עם ישראל וכבוד שמים השלם הוא כאשר יהודים 

די לקרב משופעים בכל טוב, ויחד עם זאת מכירים בכך שכל השפע מגיע מהשי"ת, כ

אותנו אליו. כך היה בזמן שלמה המלך, כאשר עם ישראל חיו בשלום, "איש תחת 

גפנו ותחת תאנתו". ארץ ישראל היתה מלאה בשפע ועם ישראל עבד את ה'. כך יהיה 

גם בעת הגאולה השלמה, בביאת המשיח, כשיהיו רק שפע טובה וברכה לעם ישראל, 

, כל עוד אנו עדיין בגלות, השי"ת מנהיג ופינו ימלא הודיה והלל לה'. אך בינתיים

אותנו לפעמים באופן קשה יותר. והכל בחסדו יתברך, כדי לקרב אותנו למצב המושלם, 

  שנזכור ונרגיש שאנו תלויים בהשי"ת תמיד וכל השפע והטוב מגיע רק ממנו.

. (ברכות ה)חז"ל אומרים שארץ ישראל היא מתנה שְנָתנה הקב"ה ע"י יסורים 

רץ ישראל כרוכים בקשיים, אך רק כך אנו זוכים למתנה הטובה. הקשיים החיים בא

מזכים אותנו לקדושת ארץ ישראל, בזכותם חיינו נעשים מחוברים להשי"ת בתמידות. 

לפעמים יהודי הגר בארץ ישראל מרגיש במעמד נחות מול יהודי חו"ל להם יש חיי 

א שהשפע החיצוני מסתיר את נוחּות ורחבּות, ותנאים גשמיים משופרים. אך האמת הי

. החיים הטובים באמת של יהודי לחיים החיות האמיתית וגורם לחוסר חיבור פנימי

הקב"ה הוא חלק טבעי הם בארץ ישראל, "ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה". כאן 

אלו  – מהחיים שלנו. מרגישים את השגחת ה' ואת קרבתו אלינו, וחיים ביחד עימו

  חיים אמיתיים. 

רים בחוץ לארץ ועדיין לא זכו לעלות ולהתיישב בארץ ישראל, גם יהודים הג

יכולים בכח הצדיקים לזכות להתחבר לקדושת ארץ ישראל ולחיות עם חיבור תמידי 

כל הדר בארץ ישראל " ,ב)-(כתובות קי חז"ללה'. הבעל שם טוב מגלה את פנימיות מאמר 

ק". הדר ב"ארץ לו אלו וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין ק,דומה כמי שיש לו אלו

מי שגם הארציות והחומריות שלו כלולים ב"ישראל", כלומר שהוא חי את  –ישראל" 

החיים הארציים והגשמיים שלו כראוי לעם ישראל, עם הדעת והאמונה שכל הכוחות 

והחיות הם כולם רק מהבורא יתברך, אזי דומה למי שיש לו אלוק. ולהיפך, הדר בחוץ 

ארציות שלו היא מחוץ לגבול הקדושה, שהוא אינו מחובר שם לארץ, מי שחלילה ה
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(מובא בספר מאור עיניים פ' לאמונה בבורא יתברך, הרי הוא דומה ח"ו כמי שאין לו אלוק 

הצדיקים מגלים את הקשר שיש לכל יהודי לקדושת ארץ ישראל. יהודים בכל  .שמות)

שראל, לחיות עם קרבת מקום בעולם יכולים בכח הצדיקים לזכות לאמונה של ארץ י

  אלקים תמידית אף בתוך החיים הגשמיים הפשוטים.

(בתקופה האחרונה התרבו קשיי הפרנסה גם במקומות שונים בחו"ל. איננו יודעים ומבינים בדרכי ההנהגה 

העליונה, אך יתכן שזו גם הכנה לקראת זמן הגאולה הקרב ובא, שאז ארץ ישראל תתפשט על פני כל 

כהכנה לה, כעת הברכה של ארץ ישראל מתרחבת גם ליהודים במקומות אחרים, ועם העולם, ויתכן ש

ישראל בכל מקומות מושבותיהם זוכים אט אט לטעום את התלות בה' ואת ההשגחה הפרטית והדאגה של 

  השי"ת לכל יהודי באופן אישי.)

פרנסה אנו אומרים, "ברך עלינו... את השנה הזאת... לטובה... ושבענו מטּובה...". ה

היא טובה רק כשאנו יודעים וזוכרים שהשי"ת הוא הנותן לנו את הפרנסה. אנו 

מבקשים מהשי"ת שיתן לנו פרנסה טובה, שנרגיש ונזכור שהשי"ת הוא הנותן לנו את 

השפע. זוהי הטובה האמיתית. "כי אתה ה' טוב ומיטיב ומברך השנים", השי"ת הוא 

  ל ה'. כולו טוב, הברכה האמיתית היא החיבור א

(במאמר אחר יורחב על יהודים שעוברים קשיים וייסורים בפרנסה ובעוד נושאים, ובכל זאת נשארים 

  נאמנים לבוראם).

  פרק ג'

  הבית של השי"ת

כאשר השי"ת בחר באברהם אבינו הוא הורה לו לעלות לארץ ישראל, שם 

ושים הבטיח לו שאת הארץ הזאת יתן לבניו. שוב ושוב מבטיח השי"ת לאבות הקד

 עד ולזרעך אתננה לך רואה אתה אשר הארץ כל את כי יתן את הארץ לזרעם, "כי

 השבועה את והקמותי האל הארצות כל את אתן ולזרעך לך "כי טו)-(לך לך יג עולם..."

, ועוד ועוד. ארץ ישראל היא ההבטחה הגדולה ג)-(תולדות כו אביך" לאברהם נשבעתי אשר

של השי"ת לאבות הקדושים. היא חלק ממהותו של עם ישראל, בנתינתה בחר השי"ת 

ַעם ישראל. הצורה המקורית של עם ישראל היא בארץ  –באברהם אבינו ובחר בזרעו 

ישראל. כך השי"ת קבע את צורתו של עם ישראל, אנו ַעמו של ה', ויושבים בארץ 

  ו. של
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גם כאשר השי"ת מתגלה אל משה רבינו בפעם הראשונה מתוך הסנה, אומר לו 

 מצרים מיד להצילו וארד במצרים... אשר עמי עני את ראיתי "רֹאה) ז-(שמות גהשי"ת: 

ודבש". השי"ת  חלב זבת ארץ אל ורחבה טובה ארץ אל ההוא הארץ מן ולהעלתו

מוציא את עם ישראל ממצרים כדי להביא אותם אל ארץ ישראל. פסגת השלימות 

  של עם ישראל היא ביושבם על אדמתם בארץ ישראל, הארץ שה' ייעד לגילוי כבודו. 

ארץ ישראל היא הבית של הקב"ה ועם ישראל. עם ישראל היו אמורים להכנס 

ות חטא המרגלים התעכבו למשך לארץ ישראל מיד לאחר מתן תורה, ורק בעקב

ארבעים שנה נוספות. הכניסה לארץ ישראל היתה השלב המשלים אחר מתן תורה. 

חתן שנושא אשה, שלימות הנישואין היא כאשר הוא מכניס אותה לביתו, כך מעמד 

מתן תורה הוא הקידושין של השי"ת ועם ישראל, ושלימות הנישואין היא כשה' מכניס 

  לפלטרין של מלך, כאן ננהל חיים משותפים עם הקב"ה.  –ארמונו אותנו לבית שלו, ל

אשת חיל מנהלת את בית בעלה בשבילו. כל מה שהיא עושה בבית והאופן בו 

הכל עבור בעלה וכפי שטוב בעיניו. כך השי"ת מכניס אותנו  –היא מנהלת את הבית 

את חיינו  לארץ ישראל, לבית שלו, כדי שנשמור בה את תורתו ומצוותיו, שננהל

לכבודו, כפי רצונו. יש ואדם חי את חייו בשביל עצמו, שיהיה לו נח, שהחיים יהיו 

מסודרים והוא יקבל את כל צרכיו. אך באמת ליהודי יש תפקיד בחייו, חייו נועדו 

כדי להרבות כבוד שמים ולמלא את התכלית שבשבילה ה' ברא את עולמו. ה' מכניס 

בה לגלות את כבודו, כאן אנו מלווים תדיר במטרה  אותנו לארץ ישראל, הארץ שבחר

המרכזית, שבחיינו נרבה כבוד שמים. לכן אפילו החלק הגשמי של החיים הופך לחלק 

  מהמטרה העיקרית, כל חיינו הם מקשה אחת של כבוד שמים.

אשה שנישאת לבעלה הופכת להיות חלק מחייו, הבית הוא ביתו, ילדיה הם 

אליו. כך גם בין השי"ת לעם ישראל. אנו חיים בארץ ישראל, ילדיו וכל חייה מסורים 

מנהלים את ביתנו, חיים את חיינו, אבל אין אלו החיים שלנו. אנו חיים בארץ של 

  השי"ת, בבית שלו, ומנהלים את חיינו לכבודו. 

שלמות קיום התורה והמצוות היא בארץ ישראל. לפני כניסתם לארץ ישראל 

מצוות התורה כדי שידעו כיצד להתנהג בבואם לארץ,  נתן השי"ת לעם ישראל את

 עוברים אתם אשר בארץ לעשות אתכם ללמד אלקיכם ה' צוה אשר המצוה... "וזאת

 אשר בארץ לעשות תשמרון אשר והמשפטים החקים "אלה ,א)-ו (ואתחנן לרשתה" שמה
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. צורתה המושלמת של שמירת תורה ומצוות א)-(ראה יב לרשתה..." לך אבתיך אלקי ה' נתן

  היא דווקא בארץ ישראל, בביתו של השי"ת, שם כל חיינו מוקדשים אליו. 

  לחיות עם השי"ת בתוך הגשמיות

(במדבר בתחתונים"  בריותיו עם לדור השי"ת ברא את הבריאה כולה כי "נתאוה

עולם הגשמי, שיהיו הנחת רוח של השי"ת בעולמו היא שכבודו יתגלה כאן ב .ו)-יג רבה

(תניא בני אדם שיכירו בהשי"ת ויעבדו אותו בעולם של הסתר כשמציאות ה' נעלמת 

. כך הם החיים בארץ ישראל. כאן חיי העולם הזה הם חלק מעבודת ה'. אנו לקו"א לו)

  חיים בארצו של השי"ת וכל חיינו הם לכבודו. 

על אדמתו בזמן שבית נתאר כיצד התנהלו חייו של עם ישראל בתפארתו בהיותו 

המקדש היה קיים, ונלמד כיצד גם בימינו נוכל לחיות חיים של קירבה וחיבור להשי"ת 

  בכח קדושת ארץ ישראל. 

עם ישראל ישבו בארץ וניהלו חיים גשמיים מפותחים. היה להם מלך, הם ניהלו 

 ממלכה עם שרים ואנשי מלחמה, בנו ערים ובתים ועבדו בשדותיהם, אך הכל התנהל

כפי ציווי ה', והכל היה רק לכבודו. הם ישבו בארץ ה', והממלכה היתה ממלכתו של 

ה'. יהודי זרע את שדהו לא בשביל עצמו אלא כי כך ה' רוצה, כפי שאומרים חז"ל 

, "הנהג בהן מנהג דרך ארץ", על יהודי ללמוד תורה ולצד זאת גם לעסוק ב)-(ברכות לה

לק מעבודת ה' של יהודי, חלק מחיי התורה, בעבודה ארצית. העבודה בשדה היתה ח

  ומלאכתן עראי".  קבע "תורתן

בעבודת האדמה היה יהודי קשור לה' בכל עת. עם תחילת החורף היה היהודי 

חורש וזורע את שדהו, ולאחר מכן פונה להשי"ת בתחינה, מבקש מבורא עולם שיעשה 

את סדר "זרעים" במשנה מכנים  (שבת לא)את חלקו וירעיף גשמי ברכה בשדות. חז"ל 

כ"סדר האמונה", "שמאמין בחי עולמים וזורע". יהודי זורע את שדהו ותולה עיניו 

למרום בציפיה שהשי"ת יצמיח את הזרע. לאורך כל עונת החורף יהודים ייחלו והתפללו 

לגשם. חז"ל קבעו תעניות מיוחדות עם סדרי תפילה ותשובה לעצירת גשמים. וכשנפתחו 

ם והגשם הרווה את האדמה, היו פוצחים בשבח והודיה לה'. יהודי ארובות השמי

שברשותו שדה ברך ברכת "שהחיינו", וכל עם ישראל אמרו הודיה מיוחדת שנתקנה 
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לנו, אילו פינו מלא שירה  שהורדת וטפה טפה כל על לך אנחנו על הגשמים: "מודים

  כים..." 

התבואה בשדות. פסח  התורה קבעה לנו את סדר מועדי השנה לפי סדר צמיחת

חל בחודש האביב, בו התבואה מתחילה לצמוח וללבלב. עם ישראל היו עולים לבית 

המקדש בשמחה, ומודים לה' שהצמיח את התבואה שזרענו, ושעמלנו נשא פרי. כשקצרו 

חג הקציר. שוב עלו לרגל לירושלים, שמחו  –את התבואה הבשלה, הגיע חג השבועות 

"שתי הלחם" שנעשה  –את השפע, והקריבו קרבן מיוחד עם השי"ת שהעניק לנו 

מהחיטה החדשה. במשך הקיץ הותירו את התבואה לייבוש בשדות עד לאסיף. בגמר 

חג האסיף, ושמחו עם השי"ת  –איסוף התבואה לתוך המחסנים עלו לרגל לחג הסוכות 

 תבואתך בכל אלקיך ה' יברכך כי אלקיך... לה' תחוג ימים בחגך... שבעת "ושמחת –

  .יד)-(ראה טזידיך..."  מעשה ובכל

השמחה הגדולה בצמיחת התבואה לא היתה שמחתו הפרטית של יהודי, יהודי 

שמח יחד עם ה', "ואכלת ושבעת, וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן 

לך". אנו שמחים שהשי"ת נתן לנו את ארצו הטובה, הכניס אותנו לבית שלו, וכאן 

  ו את מזוננו. הוא מעניק לנ

במצות ביכורים הביא יהודי את הפירות הראשונים שצמחו בשדהו לבית המקדש, 

ברוב פאר ושמחה. בהביאו את הביכורים קרא הוא בקול רם את פרשת הביכורים 

, בה מתאר הוא את קושי השיעבוד ה)-(כי תבא כו אבי" אובד המתחילה במילים "ארמי

 הארץ את לנו עצומים ורחמים גדולים, "ויתן במצרים עד שה' הוציאנו משם בניסים

 האדמה פרי ראשית את הבאתי הנה ודבש". והוא מסיים: "ועתה חלב זבת ארץ הזאת

ה'", יהודי מודה בשמחה עצומה על הפירות החדשים שה' נתן לו, כי  לי נתתה אשר

הם התגלמותה של הארץ הטובה שה' נתן לנו. השמחה בפירות היתה שמחתו של 

ביתו, כאן הוא מחונן  –עם השי"ת, שלקח אותנו לעם והכניס אותנו לארצו יהודי 

  אותנו ברוב שפע מידו הרחבה.

 מארץ אתכם הוצאתי אשר אלקיכם ה' "אני ,לח)-(בהר כה השי"ת אומר לנו בתורה

לכם לאלקים". השי"ת הוציא אותנו מארץ  להיות כנען ארץ את לכם לתת מצרים,

לארץ ישראל, כאן הוא יהיה לנו לאלקים. חז"ל דורשים מצרים כדי להכניס אותנו 

 לארץ בחוצה הדר וכל אלוק, לו שיש כמי דומה ישראל בארץ הדר על הפסוק, "כל
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אלוק". ה' הכניס אותנו לארצו, לבית שלו, כאן החיים קשורים  לו שאין כמי דומה

יו ומודים ודבוקים בהשי"ת על כל צעד ושעל. אנו מחוברים אליו תמיד, מתפללים אל

  על מה שהוא נותן לנו, ומנהלים את כל חיינו בשבילו.

  תפילה על הגשמים

ביום כיפור בהיכנס הכהן הגדול לקודש הקודשים הוא ביקש תפילה קצרה על 

הגשם. לא היתה זו בקשה על צרכיהם האישיים של עם ישראל. ביום הכיפורים היו 

הבקשה על גשם היתה עבור כבוד עם ישראל טהורים לגמרי, והם חיו רק לכבוד ה'. 

שמים, שַעמו של ה', וארצו של ה', יקבלו את הגשם והשפע שנצרך להם. הכהן הגדול 

 צריך שהעולם בשעה הגשם לענין דרכים עוברי תפלת לפניך יכנס הוסיף תפילה, 'ואל

לו'. במהלך השנה כשאדם מונח בטרדותיו, 'בעמל הדרך', הוא עלול לשקוע בקשיים 

המעיקים עליו ולשכוח את הצורך בגשם לעם ישראל כולו ולארץ ישראל. האישיים 

הכהן הגדול התפלל עבור עם ישראל, שחלילה לא יגרם נזק לכלל ולא יחסר שפע 

  בארצו של ה', שהיא כבודו של ה' וכבודו של עם ישראל.

בסוכות סבבו את המזבח עם ערבות שגדלות על המים, שפכו מים על המזבח 

דים ושמחו עם השי"ת. שפע הגשמים שהרעיף עלינו ה' והיבול המבורך בשירה וריקו

שצמח הפכו כולם לחלק מעבודת ה', כדי להרבות את כבודו. אנו שמחים שכבוד ה' 

  מתגדל. בסוכות אנו מבקשים על המים, הכל כדי שכבוד שמים יתרבה עוד יותר. 

 –ייכם אלי השי"ת אומר לנו בפרשית "והיה אם שמוע", אם תמסרו את כל ח

ובכל נפשכם", אזי ה' ידאג לכל צרכינו,  לבבכם בכל ולעבדו אלקיכם ה' את "לאהבה

"ונתתי מטר ארצכם בעתו... ואספת דגניך..." אלו לא הצרכים האישיים שלנו. אנחנו 

מנהלים כאן את ארצו של ה', כל חיינו בשבילו וכל הצרכים הגשמיים שלנו הם חלק 

 מעבודת ה' וכבוד שמים שמתגלה על ידינו. השי"ת יעניק לנו בוודאי את כל השפע

  הדרוש לנו כדי לעבדו ולגדל כבודו בעולם. 

למענך", תן לנו גשם ושלח לנו שפע, בעבורך. אין  –אנו מבקשים "הושע נא 

לנו חיים משל עצמנו, כל החיים שלנו הם עבור כבודך. שפע הגשמים, הפרנסה וכל 

הטוב שאנו מבקשים עבור עם ישראל, הכל מיועד להרבות את כבוד ה', בשביל זה 

  ים כאן. אנו חי
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  פרק ד'

  מצות שמיטה

בארץ ישראל השי"ת נתן לנו את המצוות התלויות בארץ. בכל שלב בקצירת 

התבואה ובאיסופה יש לנו תרומות ומעשרות שונים: לקט, שכחה, פאה, תרומה גדולה, 

מעשר ראשון, מעשר שני או מעשר עני, ועוד. בזמן שבית המקדש היה קיים, כאשר 

ומות והמעשרות לכהן וללוי, היה יהודי מפריש בערך חמישית היו נותנים את כל התר

מיבולו עבור תרומות ומעשרות. יהודי נתן כמויות אדירות מהתבואה שצמחה בשדותיו 

ללוויים, שישבו ועסקו בתורה ולא היו ברשותם שדות. יהודי שבבעלותו שדה של כמה 

ות, נתח של כמה עשרות דונמים, נתן כמה טונות של תבואה עבור תרומות ומעשר

דונמים מהשדות, תמצית יגיעו ועמלו. ליהודי היה ברור, כי אין זה רכושו הפרטי. 

האדמה עליה הוא יושב ובה הוא זורע, אינה העסק הפרטי שלו. הוא מעבד את 

האדמה בשביל השי"ת, הוא עושה את רצון ה' ממנו, והכל לכבוד ה'. והוא מחלק את 

  נו. היבול בדיוק כמו שה' רוצה ממ

מנין שאב יהודי את הכח לכך, איך היה מושרש כה עמוק בליבו שהאדמה היא 

לא רכושו הפרטי, עד שיכל למסור חלק כה נכבד מיבולו לעניים ולשבט הנבחר של 

ה'? את זאת הוא קיבל ממצות השמיטה. אחת לשבע שנים אנו מפקירים את כל 

צות השמיטה מחברת אותנו . מב)-(בהר כההשדות להשי"ת, "ושבתה הארץ שבת לה'" 

לקדושת ארץ ישראל, להכיר בכך שהארץ שייכת לה' וכל חיינו ועמלנו מוקדשים לו. 

 "אז ,לד)-(בחוקותי כושישראל גולים בעוון שמיטה, ח"ו, כמו שכתוב  (שבת לג) חז"ל אומרים

שבתותיה". ולהיפך, כשנשמור שמיטה נחיה בשלום ובשלוה בארץ  את הארץ תרצה

. מהותו של עם ישראל בארץ ישראל יח, רש"י)-(בהר כהישבתם על הארץ לבטח" ישראל, "ו

  טמונה במצות השמיטה.

 השביעי מלאכתך ויום כל ועשית תעבוד ימים כמו מצות השבת בכל שבוע, "ששת

אלקיך", ביום השביעי שובתים ומכירים בכך שהשי"ת הוא עושה הכל, כך  לה' שבת

 שנים "שש ג)-(בהר כהעבדים את השדות והכרמים, הארץ. שש שנים מ-יש לנו גם שבת

שמיטה,  –תבואתה", ובשנה השביעית  את ואספת כרמך תזמור שנים ושש שדך תזרע

הבית האמיתי של -כעת אנו מוסרים הכל לה', הבעל –לה'"  שבת "ושבתה הארץ

  השדות.
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מידי שבוע שובתים אנו ביום השבת, עוצרים את המלאכות, נחים ונושמים 

לרווחה. יממה שלמה חולפת, סדר יום ארוך בו אנו נחים מהעבודה השוטפת. מיום 

יום ואת החישובים מה עלינו לעשות -שישי אחר הצהרים עוצרים את עבודות היום

יחד עם השי"ת בהשקט מחר, וכך במהלך יום שלם לא הולכים לעבודה, רק נמצאים 

ובשלוה ושמחים עימו. השבת נוסכת בנו ישוב הדעת למשך כל השבוע, שנזכור בשביל 

  מה אנחנו כאן בעולם, לא כדי לשרת את צרכינו, אלא כדי לעבוד את ה'. 

כך גם במצות השמיטה. אך כאן איננו שובתים רק ליום אחד, אלא יש לנו 

יום" של -שהיא כמו "סדר –שלמה  שנה שלמה של שביתה מעבודת האדמה, שנה

יום" של שביתה מעבודת האדמה, מעגל של עונות השנה -האדמה. יהודי עובר "סדר

בהן הוא נמנע מעבודה בשדה. החל מ"ערבו של יום", ערב ראש השנה של שנת 

השמיטה, בו הוא אינו מכין את הזרעים לנטיעה כמו בכל שנה, וכך השנה ממשיכה 

האביב והקיץ, יהודי ממשיך  –בלי זריעה, וגם בהגיע ה"יום" בשביתה, בלי חרישה ו

לנוח ולשבות, ללא קציר וגם ללא אסיף. יהודי שברשותו פרדס, מפקיר את פירותיו 

וכל הרוצה נכנס ונוטל. שנה כזאת משפיעה על כל השש שאחריה. עבודת האדמה 

וכל העבודה כבר נעשית אחרת. היהודי ספוג אמונה, יודע שהאדמה שייכת להשי"ת 

לפי צוויו. אנו מקבלים הכל מהשי"ת ונותנים לו  –והיגיעה, הם רק בשביל השי"ת 

  את מה ששייך אליו, תרומות ומעשרות, וכל חיינו מוקדשים לכבוד ה'. 

מצות שמיטה משפיעה עלינו את קדושת ארץ ישראל, את הבהירות שהארץ, וכל 

  החיים הארציים, כולם שייכים להשי"ת.

  יל השי"תחיים בשב

, מי הם שנאמר א)-(ויקרא רבה אשמיטה היא מצוה של מסירות נפש. חז"ל אומרים 

דברו"? אלו הם שומרי שביעית,  עושי כח גבורי מלאכיו ה' "ברכו כ)-(תהילים קגעליהם, 

במשך  מצוה עושה אדם שבעולם החקלאים עובדי האדמה ששומרים שמיטה. בנוהג

ואילו כאן אדם רואה את שדהו שמם וכרמו שמם שבוע, או אפילו חודש.  אחד, יום

 חיל גבור היש במשך כל ימות השנה, רואה זרים נכנסים ולוקחים את פירותיו ושותק,

מזה? בשנת השמיטה מגיע יהודי לדרגה של אמונה כה מוחשית, פשוט לו שהוא  גדול

ו לא חי את חייו בשביל עצמו, הוא חי בשביל השי"ת, עד שיכול הוא לשבת בבית

  בלי לזרוע בשדה ובלי לדאוג לעצמו למזון עבור השנה הבאה. 
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בימים עברו, היתה השמיטה מסירות נפש של ממש עבור כל עם ישראל, גם 

לאלו שלא עבדו בשדה. בזמנים ההם לא יכלו לייבא תבואה וירקות מארצות אחרות. 

 כא)-(בהר כההיו צריכים לאגור חיטה וקטניות מהשנה השישית, כמו שאומרת התורה, 

שליחי אוצר בית ". ישן התבואה מן ואכלתם... הששית בשנה לכם ברכתי את "וצויתי

דין אספו פירות מפרדסי ההפקר וחילקו אותם לכלל הציבור, וירקות בשמיטה כלל 

לא היו בנמצא. יהודים ליקטו כל מיני עשבים שבשנים אחרות כלל לא היו מיועדים 

לאכילה, ובשמיטה שימשו למאכלם. המשנה מונה כמה סוגים של עשבים קוצניים 

ל "אוכלין", אולם בשנת השמיטה, בהעדר ירקות, שבשאר ששת השנים אין להם דין ש

. נוכל לדמות זאת א)-(משנה שביעית זכן שימשו למאכל וחלה עליהם קדושת שביעית 

לתיאורים המסופרים על תקופות צנע ומחסור, אז היו עקרות בית חרוצות מכינות 

סור במומחיות רבה מיני מטעמים ממעט המצרכים שהיו בהישג ידן (לדוגמא, עקב המח

"דג" מלוח), כך להבדיל היה  –בדגים, היו מכינים ירקות כבושים אותם כינו "הרינג" 

המצב בארץ ישראל בשנת השמיטה. באין בצלים, גזר ושאר ירקות, היתה עקרת הבית 

צריכה למצוא דרכים מאולתרות כדי להכין חמין ומרק, בשר ודגים. אמא שהיתה 

ערב, היתה צריכה להסתדר בצורה אחרת, רגילה לתת לילדיה סלט ירקות לארוחת 

  אולי להכין סלט תפוחים ותפוזים מפירות אוצר בית דין. 

לא קל לה, לאמא, להיות כה מוגבלת, קשה כשאין אפשרות לתת לילדים את 

מעט האוכל הבסיסי שהם אוהבים ורגילים אליו. אך אם יהודיה לא מאכילה את 

כילות את ילדינו כי השי"ת מורה לנו כך. ילדיה מתוך רצון אישי ורגש הלב. אנו מא

ואם השי"ת מורה לנו להכין פחות, או להכין אוכל שילדינו אוהבים פחות, אנו עושות 

  מה שהשי"ת רוצה מאיתנו עכשיו. 

אחרי שנה שלמה של שמיטה, כבר היתה מושרשת האמונה בלב יהודי שאיננו 

ם לניהול הבית וטיפול בילדים, חיים כאן בשביל עצמנו. אנו עוסקים לפרנסתנו, דואגי

אך אין זה העסק הפרטי שלנו. החיים הגשמיים שלנו מוקדשים להשי"ת, כמו שאומר 

בעל ה"תניא", כי יהודי אינו כמו גוי המפרנס את אשתו ובניו מתוך רגש אישי, אלא 

עם ישראל הוא "גוי אחד בארץ", גם כשיהודי עוסק בעניני ה"ארץ" הוא דבוק בה' 

. כל דבר שיהודי עושה, הוא לכבוד ה', הוא דואג לאשתו וילדיו כדי שהוא אחד

אנו חיים כאן כדי לעבוד (תניא, אגרת הקודש ט). חלק אלוק ממעל  –להחיות נשמות יהודיות 

את ה', ודואגים לצרכינו הגשמיים, רק כי ה' מורה לנו לעשות זאת. הכל לכבוד ה', 

  "כי לי הארץ"! 



 21  ארץ ישראל

יש ביננו שברשותם גינה פרטית,  למצות השמיטה.לכל אחד מאיתנו יש קשר 

והם זוכים לקיים בה הלכות שביעית. אחרים זוכים לאכול פירות הקדושים בקדושת 

שביעית. כמו מאכלי שבת שמכניסים לתוכנו את קדושת השבת, כך משרישים פירות 

השמיטה עמוק בליבנו את קדושת ארץ ישראל, נוטעים בנו את האמונה הפשוטה 

חיי הגוף הגשמיים הם קודש, שייכים לה' יתברך. אחרים תומכים בחקלאים שכל 

הכח" -שומרי שביעית, ואף בתרומה קטנה נוטלים הם חלק במסירות נפש של "גבורי

ובמצוה העצומה של שמיטה. כולנו חווים בשנת שמיטה מחסור מסויים בפירות וירקות, 

 –הדואג לצרכינו, כי כל חיינו המחירים עולים ואנו מתחזקים באמונה שהשי"ת הוא 

  לכבוד ה' יתברך.

מצות השמיטה מאירה קדושה לכל החיים שלנו. זו שנה של שבת לאדמה, 

קודש לה'. מתגלה הקדושה הטמונה  –לה'", הארץ מתקדשת  שבת הארץ "ושבתה

בארץ ובתוך החיים ה"ארציים" הפשוטים של יהודי. אין לנו שתי "מחלקות" בחיים, 

ל תורה ותפילה שהוא קודש לה' וחלק גשמי של דברי רשות ששייך חלק רוחני ש

לחיים הפרטיים שלנו. האמת היא שהחיים שלנו הם כל כולם שייכים להשי"ת, זה 

הכל מתנהל  –לא העסק הפרטי שלנו. חיי הנישואין, העיסוק בפרנסה וניהול הבית 

הילדים שלנו הם  השי"ת. הבית שלנו הוא ביתו של הקב"ה, –יחד עם השותף השלישי 

, גם כג)-כה (בהר הארץ" לי לכבודו הוא. "כי –ילדיו, וכל מה שאנו משקיעים ופועלים 

  החיים הגשמיים והארציים שייכים להשי"ת. 

  פרק ה'

  בית המקדש

קדושת ארץ ישראל מתגלה באופן מושלם בבית המקדש. בית המקדש היה בנין 

, עשוי זהב וכסף ואבנים טובות. כל גשמי בתוך העולם הזה, בנוי בשיא הפאר וההדר

פרט היה עשוי לפי מידות מדויקות וצורות מסוימות. ודוקא שם היתה הדרגה הגבוהה 

ביותר של השראת השכינה. כולו היה קודש. עם ישראל עלו לרגל שלוש פעמים בשנה 

ואז ראו את הכהנים בעבודתם, מבצעים פעולות מעשיות של שחיטת בהמות והזאת 

אומרים: "כהנים זריזים הם". הכהנים רצו בזריזות הלוך וחזור, לקחו, הביאו,  דם. חז"ל

נשאו, הדליקו, ניקו... כל פעולה נעשתה לפי הלכות מדויקות, היכן לשחוט את הבהמה, 
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לאיזה כיוון לעמוד וכו'. כך האירה בלב היהודי האמת והבהירות הפשוטה שהשי"ת 

מעשיים. כאן הוא מצפה לעבודתנו, בכל נמצא איתנו כאן בחיי הגוף הגשמיים וה

  פעולה גשמית שאנו עושים על פי ההלכה שורה השכינה.

 תעלה פן לך "השמר –בית המקדש מכונה בתורה "המקום אשר יבחר ה'"  

. רואים יד)-(ראה יבה'"  יבחר אשר במקום אם כי תראה, אשר מקום בכל עולותיך

בעשרות פסוקים שבית המקדש מכונה מקום שה' בחר בו. "מקום" מראה תמיד על 

 –נוכחות גשמית, גבולות הבריאה הגשמית מתבטאים במקום וזמן. כסא, שולחן, בית 

כל דבר גשמי תופס מקום מסוים. דבר רוחני אינו תופס מקום. אהבה, יראה, אמת, 

קום מסוים בו הם נמצאים. דבר רוחני הוא אלו דברים רוחניים שלא ניתן להגדיר מ

"למעלה מן המקום". בית המקדש הוא מצד אחד "מקום", הנמצא כאן בעולם הגשמי, 

ן שמו שם", מקום שהשכינה והקדושה  ּכֵ ויחד עם זאת זה "המקום אשר יבחר ה' לׁשַ

שורות בו. כאן מתגלה שה' בוחר במקום גשמי לגלות בו את שכינתו. השי"ת אינו 

ן רק בעולם רוחני וגבוה, רצון ה' הוא ששכינתו תתגלה דוקא כאן בעולם הזה, שוכ

  בתוך הבריאה הגשמית.

עם ישראל עלו לרגל, אכלו, שבעו ושמחו. הביאו את ה"מעשר שני" לירושלים 

ואכלו אותו שם. יהודים הביאו את פירות הביכורים, הקריבו קרבן שלמים, וחגגו 

 יהודי שמח עם אשתו וילדיו, כמו שכתוב: "ואכלתסעודות חג בשמחה ובטוב לבב. 

. בשובו לביתו אחרי החג, היה יד)-(ראה כווביתך"  אתה ושמחת אלקיך, ה' לפני שם

ליהודי מבט אחר על החיים. הוא המשיך לעבוד לפרנסתו, והאשה המשיכה לטפל 

הרף. בילדים ולעשות את עבודות הבית, בישלה, ניקתה, כיבסה והקשיבה לילדים, ללא 

אך הכל היה מלווה בשמחה פשוטה, יהודים ידעו בפשטות שכך הם עובדים את ה'. 

אשה מכבסת בגדים ויודעת בפשטות שכעת היא עובדת את ה'. מכינה אוכל, מורידה 

עבודות גשמיות פשוטות, אך פשוט וברור לה שכך היא  –מהשולחן ושוטפת כלים 

אנו קרובים אליו כאן, בכל מעשה עושה נחת רוח לה', זה מה שה' רוצה מאיתנו ו

  שהוא ובכל פעולה שאנו עושים בעולם הזה. 

על כך אנו מבקשים מה' בתחינה ובגעגוע, "ולירושלים עירך ברחמים תשוב 

ותשכון בתוכה כאשר דברת", שנזכה שוב לראות בפשטות שכזאת איך שכינת ה' 

לדביר ביתך", שנזכה  שורה כאן איתנו בעולם הזה, בעיר ירושלים. "והשב את העבודה

לחזות ולראות את הכהנים בעבודתם בבית המקדש, עושים עבודות פשוטות, אך בביתו 
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של השי"ת, "ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך" שנרגיש כמה אנו, עם ישראל, 

  יום הגשמיות והרגילות.-רצויים תמיד לפני השי"ת, גם בפעולות היום

לות את אורו של משיח. הם מאירים בנו הצדיקים מאירים לנו כבר עכשיו בג

את האמונה הפשוטה שהשי"ת רוצה בנו וקרוב אלינו בכל מקום, גם כשאנו נמצאים 

למטה, בגשמיות העולם הזה. צדיקים מחברים אותנו לקדושת ארץ ישראל, ל"ארץ" 

הקודש, שנדע ונאמין שבחיים ה"ארציים" והגשמיים של יהודי טמונה קדושה. כי אנו 

  ל השי"ת, ועובדים אותו כאן. והשי"ת נמצא עימנו. ַעמו ש

  מודים על הארץ ועל המזון

אחרי האכילה אנו מברכים ברכת המזון, ומודים לה' על הארץ ועל המזון. נעבור 

  לאורך הברכות ונגלה את משמעותן. 

  בברכה הראשונה אנו מודים להשי"ת שהוא הזן ומפרנס אותנו בכל עת. 

על שהנחלת לאבותינו ארץ ", ממשיכים אנו להודות לה' "בברכה השניה "נודה לך

". אנו מודים להשי"ת שנתן לנו במתנה את ארץ ישראל, שבכוחה חמדה טובה ורחבה

אנו יכולים להתחבר לה' גם בארוחה פשוטה, ויודעים להודות לו עליה. בכח קדושת 

עת האכילה ארץ ישראל אנו חיים עם ה' גם בתוך החלק הגשמי הפשוט של חיינו. בש

אנו מרגישים בטבעיות, "אה, ה' נתן לי את כל צרכי". אנו זוכרים את חסדו של 

  השי"ת ואת קירבתו אלינו.

", אנו אוכלים ואכלת, ושבעת, וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך" 

ונהיים שבעים, ומודים להשי"ת על ארץ ישראל, ארץ גשמית שהיא ארץ טובה, כי 

  רובים להשי"ת, אנו מרגישים שה' נותן לנו את צרכינו הגשמיים. כאן אנו ק

", תודה לך ה' על התורה על תורתך שלמדתנו ועל חוקיך שהודעתנואנו מודים "

  והמצוות שנתת לנו, שמחברים אותנו אליך על כל צעד ושעל בחיינו הגשמיים. 

כי אנו חיים את  ", החיים מלאים בחן, בחיות פנימית,ועל חיים חן וחסד שחוננתנו"

  חיינו הגשמיים בעולם הזה מתוך חיבור להשי"ת.

(יהודים שגרים בחוץ לארץ וטרם זכו ליישוב ארץ ישראל, אומרים את ברכת "נודה לך" בהודיה 

על הארץ הטובה, ארץ ישראל, שהיא מתנה לכל עם ישראל. לכל יהודי יש קשר לארץ ישראל 

 הגעגועים ידי על ישראל ארץ לקדושת מתחבר לארץ בחוץ שגר והוא מקבל כח מקדושתה. יהודי

אליה, כפי שידוע שצדיקים בכל הדורות היו מתפללים לזכות לקדושת ארץ ישראל. יהודים 
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במשך שנות הגלות מייחלים לזכות לעלות לארץ ישראל בקדושה ובטהרה, בשמירת תורה 

  ומצוות בשלימות, והרצונות הטהורים מחברים אותם לקדושת הארץ.)

", אנא ה', בנה לנו את בית המקדש, כשגילוי רחם נאאנו ממשיכים ומבקשים, "

כבוד ה' בעולם כבר יהיה בשלימותו. אנו מייחלים לזמן שנכיר ונדע בשלימות שכל 

", שתָפתח ותתגלה מידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבהמה שיש כאן בעולם הוא רק "

  יד ה' שהיא מנהיגה את הכל. 

שהפרנסה מגיעה ממקור כזה או אחר, ממשכורת או הכנסה גם כשנדמה לנו 

ונא אל תצריכנו... לידי אחרת שאנו מקבלים מידי בשר ודם, מבקשים אנו בכל זאת, "

", שנדע בבירור שהשי"ת לבדו הוא הנותן לנו הכל. הטוב האמיתי הוא מתנת בשר ודם

  רבה לה'. רק כשאנו יודעים שהטוב מגיע מידיו של הקב"ה, ומביא לאהבה וקי

  טובה הארץ מאד מאד

בפרשת שלח מספרת לנו התורה על חטא המרגלים, שתרו את ארץ ישראל 

והוציאו את דיבת הארץ רעה. הספרים הקדושים מסבירים שהמרגלים ראו את השפע 

הגשמי השורר בארץ ישראל, ולא רצו להיכנס אליה. במדבר חיו יהודים בדרגה של 

מוקפים בענני כבוד ואוכלים ָמן משמים, ומנותקים גילוי אלוקות מוחשי. הם היו 

לגמרי מהעולם הגשמי. המרגלים ראו בארץ ישראל פירות משובחים במיוחד, ארץ 

זבת חלב ודבש. נגלו לפניהם "ערים בצורות גדולות מאד", ערים מפותחות, מיושבות 

טענה בעמים חזקים ומגושמים. הם לא רצו ללכת לשם, לחיות בתוך העולם הגשמי, ב

ששם אי אפשר להשאר קרובים להשי"ת, "כי חזק הוא ממנו". הם פחדו מהנסיונות 

: כט)-(ראה יבהקשים הצפויים להם, מהתחככות בגויי הארץ המגושמים. התורה מזהירה 

אחריהם..."  תנקש פן לך השמר שמה... בא אתה אשר הגוים את אלקיך ה' יכרית "כי

  פחדו מכך, חששו שעם ישראל ישקעו בגשמיות.להשמר מפני השפעת הגויים. המרגלים 

רק שנים מהמרגלים, יהושע וכלב הצדיקים, נותרו באמונה איתנה, והכריזו לכל 

עם ישראל כי ארץ ישראל היא הארץ הטובה שה' נותן לנו. הם התבטאו בלשון, 

. את הלשון "טוב מאד" אנו מוצאים בתורה במקום ז)-(שלח יד"טובה הארץ מאד מאד" 

ם יותר. בסוף היום הששי של בריאת העולם ברא השי"ת את האדם, לאחר מכן מוקד

מאד", הבריאה אכן  טוב והנה עשה אשר כל את אלקים , "ויראא)-(בראשית לאנאמר 
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מהו הטוב שראה השי"ת בבריאה השי"ת, היא הגיעה לתכלית הרצויה.  טובה בעיני

 יצר זה –טוב"  "והנה זה אדם, –טוב"  "והנה :טז)-ג קהלת רבה(אשר ברא? אומרים חז"ל 

הרע. וכי היצר הרע טוב מאד? אלא, אומרים חז"ל, לולי היצר  יצר זה "מאד" טוב,

בנים, ולא עסק במשא ומתן.  הוליד ולא אשה נשא ולא בית אדם לא בנה –הרע 

היצר הרע טוב מאד כי תכלית הבריאה היא שיש לאדם יצר רע ויצר טוב וכך הוא 

רוח של השי"ת היא שיש לאדם יצר הרע, הוא חי בבריאה -י"ת. הנחתעובד את הש

(ראה גם הגשמית, נושא אשה, מנהל בית ועוסק בפרנסה, וכאן הוא מגלה את השי"ת 

  . ובחרת בחיים") –מאמר "אותך אבקש 

את זאת זעקו יהושע וכלב אל עם ישראל. "טובה הארץ מאד מאד!" איננו 

כנסים אל ארץ ישראל. בדיוק להיפך. "אם חפץ מתרחקים מהשי"ת חלילה כשאנו נ

בנו ה' והביא אותנו אל הארץ הזאת", השי"ת חפץ בנו ולכן הוא מביא אותנו לכאן. 

לנו", השי"ת  השי"ת נמצא איתנו בתוך הגשמיות, כאן ה' רוצה שנגלה אותו, "ּוְנָתנה

   יתן את הארץ בידיים שלנו, נזכה לכבוש אותה ולחיות בה מתוך קרבת ה'.

אין המטרה שיהודים יחיו במדבר ויהיו מנותקים מהעולם הזה. השי"ת רוצה 

להכניסנו לארץ ישראל, שנרד לחיים הפשוטים, חיי הגוף הגשמיים, ונכיר בכך שכאן 

טמונה אלוקות. ארץ ישראל היא זבת חלב ודבש, מבורכת בשפע גשמי, אך בדיוק כך 

טמונה כאן, על כך אמר  –וב היא "טובה מאד מאד". תכלית הבריאה, פיסגת הט

מאד", כאן מתמלאת מטרת הבריאה. השפע הגשמי  טוב השי"ת בבריאת העולם "והנה

בארץ ישראל לא מפריד אותנו מהשי"ת, חלילה. הקב"ה מלווה אותנו בתוך החיים 

 הגשמיים. שפע הברכה בארץ ישראל מביא אותנו להכרה בטובו של השי"ת, "וזכרת

. "ואכלת ושבעת וברכת את יח)-(עקב ח חיל" לעשות כח לך הנותן הוא כי אלקיך ה' את

ה' אלקיך". בארץ ישראל יש את הכח לחיות עם השי"ת בתוך הגשמיות. זה הטוב 

האמיתי עבורו ה' ברא את העולם כולו, כדי שעם ישראל יגלו את הקב"ה בעולם 

  הזה הגשמי. 

  ארץ חמדה

(כתובות  ץ ישראל. חז"ל מספריםבכל שנות הגלות מלאים יהודים בגעגועים לאר

שגדולי החכמים היו מנשקים על תחומי ארץ ישראל ומנשקים אבניה ומתגלגלים  קיב)

יחוננו".  עפרה ואת אבניה את עבדיך רצו , "כיטו)-(קבעל עפרה, כמו שכתוב בתהילים 
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כפשוטו,  –צדיקים בכל הדורות רחשו חיבה עמוקה לאדמת ארץ ישראל, לאדמתה 

דרכים, להרים, לעצים ולבתים. כי המתנה המיוחדת של ארץ ישראל היא לאבנים, ל

שכאן מוצאים את השי"ת בתוך הגשמיות. כן, באלו האבנים ובאלו הבתים, בחיים 

  הפשוטים בארץ ישראל, כאן טמונה הקדושה.

גם לפירות ארץ ישראל יש חיבה מיוחדת. בברכת "על המחיה" אנו מודים "על 

". כשאנו לאכול מפריה ולשבוע מטובהשהנחלת לאבותינו  ורחבה טובה חמדה ארץ

אוכלים מפירות ארץ ישראל הם משביעים אותנו בטוב אמיתי, בקרבת אלקים. 

קדושת הארץ שנשפעת בארץ  ,(ב"ח על או"ח סי' רח)הפוסקים מסבירים את נוסח הברכה 

רץ. ישראל היא נשפעת גם בפירותיה, שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הא

באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה, ונשבע מטובתה. אנו שבעים 

  מקדושת השכינה השורה בארץ. 

לשון  –מטל", מגד  שמים , "ממגדיג)-(וזאת הברכה לג על פירות ארץ ישראל נאמר

מתק, עדן. המתיקות של פירות ארץ ישראל מגיעה מהטל ומהגשם היורד משמים. 

והמשובח של פירות ארץ ישראל אינו רק טעם גשמי המורגש בלשון, הטעם המתוק 

הפירות מקבלים את מתיקותם מגשמי הברכה היורדים ממרום. מרגישים בפירות את 

הטעם המתוק של ברכת ה', את האהבה שה' אוהב אותנו, ה' קרוב אלינו ומשפיע 

  עלינו שפע ברכה ומעדנים ערבים. 

ש במילים, "כי אתה ה' טוב ומיטיב לכל". אנו מסיימים את ברכת מעין שלו

הטוב  –הטוב האמיתי שיש בעולם זה קרבת ה'. השי"ת הוא טוב, והוא גם מיטיב לנו 

של קרבת ה' מגיע עד אלינו, לעולם הגשמי, בתוך הגשמיות אנו קרובים ומחוברים 

יש להשי"ת. אכלנו מפירות ארץ ישראל, וכעת אנו מודים לה' שזכינו לטוב הזה, להרג

(על ועל המחיה/ ועל הפירות  הארץ על לך "ונודה את קירבת ה' באכילה הגשמית,

כאן בארץ ישראל מתגלה הטוב בתכליתו, הטוב עליו  ".פירות ארץ ישראל: על פירותיה)

"והנה טוב מאד". תכלית הבריאה היא שכבוד ה'  –השי"ת אמר בבריאת העולם 

  מתגלה בתוך הגשמיות. 

 ל-א ב"ברך עלינו" כשמבקשים על פרנסה, אומרים אנו, "כיגם בשמונה עשרה 

השנים". אנו מודים להשי"ת שהוא טוב, קרבת ה' היא טוב,  ומברך אתה, ומטיב טוב

ועוד יותר מכך, ה' הוא "מיטיב", גם כשאנו טרודים בפרנסה ודאוגים מצרכינו 

 ושבענו ה,האדמ פני על לברכה ומטר טל הגשמיים, השי"ת קרוב אלינו כאן. "ותן
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מטּובה", השי"ת מוריד לנו גשם ומשביע אותנו בטוב האמיתי שהוא קרבת אלקים, 

  אנו מרגישים שה' חושב עלינו, משביע אותנו ונותן לנו. 

 אלקים, בית אם כי זה "אין )יז-כח (ויצאכשיעקב אבינו עמד במקום המקדש אמר, 

לות תפילתם השמימה. כאן הוא מקום תפילה, לע –מסביר רש"י  השמים". שער וזה

בית המקדש היה המקום בו נפתחו שערי שמים. התפללנו לגשם, והשי"ת הרעיף עלינו 

שפע מידו הפתוחה. מקום המקדש הוא השער הפתוח המחבר בין שמים וארץ. השי"ת 

שמע לתפילתנו, ושלח אלינו שפע גשמי ברכה מן השמים להרוות את האדמה. ראינו 

כאן איתנו בעולם הגשמי הפשוט ודואג לנו לכל צרכינו. והרגשנו איך השי"ת נמצא 

כשאנו פונים אל השי"ת בתפילה, ה' פותח לנו את השערים במפתח הגשמים והפרנסה 

תנו על כל צעד ושעל בחיים ושמלווה אשבידו, ואנו זוכים לחוות את ברכת ה' 

  הפשוטים הארציים. 

לת לאבותינו ארץ חמדה לא נותר לנו אלא להודות ולשבח לה' יתברך "על שהנח

 אלקיך ה' עיני ואשר "תמיד מים", תשתה השמים טובה ורחבה", ארץ אשר "למטר

  שנה", אחרית ועד השנה ֵמֵרשית בה

  ונישא תפילה לבורא עולם, 

  "שתעלנו בשמחה לארצנו ותטענו בגבולנו",

  "וקרב פזורנו מבין הגויים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ

  ברינה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם".והביאנו לציון עירך 

  "שבענו מטובך ושמחנו בישועתך, וטהר לבנו לעבדך באמת".
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