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 דבר העורך
האדם שממנו  –לאחר שמצא הקב"ה את אברהם אבינו 

ראויה לצאת האומה הנבחרת, שלמענה ברא הקב"ה את 
העולם, הקב"ה מדבר אתו ועם בניו אחריו על היעוד שלהם. 
כפי שאנו רואים בכל הפרשיות שאנו עוסקים בהם 
בשבועות אלו, העיסוק המרכזי סביב היעוד של עם ישראל 

 מדבר על ירושת ארץ ישראל. 

אשר הקב"ה מבשר לאברהם לכאורה אנחנו היינו מבינים שכ
הקמת האומה הנבחרת, הקב"ה יאמר  –אבינו את היעוד שלו 

לו, דע לך אברהם אבינו שממך תצא האומה הנבחרת, 
האומה שתעמוד על הר סיני ותקבל את התורה, תקבל את 
השבת ואת כל התרי"ג מצוות וכו', אך לא כן אנו רואים 

קב, שוב בתורה, הקב"ה מדבר עם אברהם, ועם יצחק ויע
ושוב, על כך שיהיה לבניהם ארץ. גם בפרשה שלנו, יצחק 

 את לך אבינו, לפני שיעקב נפרד ממנו, מברך את יעקב "ויתן
אתך", ומה היא הברכה המיוחלת?  ולזרעך לך אברהם ברכת

 לאברהם". אלוקים נתן אשר מגריך ארץ את "לרשתך –

, והדבר נראה תמוה מאד, האם זה מה שמטריד את אבותינו
והאם זה מה שנמצא בראש מעייניהם, שיהיה לצאצאיהם 
בעולם החולף מקום לגור? וכי לשאר האומות אין ארץ 
למגורים? הרי באמת היה מתאים יותר לומר לאברהם אבינו 
שבניו יקבלו את התורה ואת המצוות, והם יהיו אלו שיזכו 

 לעבוד את ה'.

טיח אמנם התשובה מבוארת בלשון הכתוב, שבו הקב"ה מב
לאברהם את הארץ, "ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ 

 "יםכנען לאחוזת עולם והייתי להם לאלוקאת כל ארץ מגוריך 
 להם אהיה ושם - עולם י: "לאחוזת", ופירש(יז, ח )בראשית

". אלוק לו שאין כמי דומה לארץ בחוצה הדר אבל, יםלאלוק
 )וכיוצא בזה בויקרא כה, לח ובפירש"י שם(.

 ידור לעולם" האומרת: ב( ומקורו מדברי הגמ' )כתובות קי,
 ל"בחו ידור ואל, כוכבים עובדי שרובה בעיר' אפי י"בא אדם

 דומה - ישראל בארץ הדר שכל, ישראל שרובה בעיר ואפילו
 שאין כמי דומה - לארץ בחוצה הדר וכל, אלוק לו שיש כמי

 לכם להיות כנען ארץ את לכם לתת שנאמר, אלוק לו
 לו אין בארץ דר שאינו "וכל . ]וממשיכה שם הגמ'"יםלאלוק

 עבודת עובד כאילו ל"בחו הדר כל לך לומר אלא? אלוה
 כוכבים"[.

ומשום כך חשובה כ"כ ההבטחה שיקבלו עם ישראל את 
הארץ, שכן "להיות לכם לאלוקים" היא התכלית של עם 

 נברא לא ישראל, וכדברי הרמח"ל במסילת ישרים "שהאדם
 התענוג שזהו שכינתו מזיו ולהנות' ה על להתענג אלא

להמצא";  שיכולים העידונים מכל הגדול והעידון האמיתי
 אשר המצוות הם, הזה לתכלית האדם את המגיעים והאמצעים"

שמו", אבל התכלית היא להדבק  יתברך האל עליהן צונו
 בהקב"ה, והיא אינה מתקיימת אלא דרך ארץ ישראל.

"ה כורת ברית עם אברהם אבינו, הוא משום כך, כאשר הקב
כורת אתו את הברית על "ונתתי לך ולזרעך את הארץ 
הזאת", כמ"ש רש"י )בראשית יז, ב( על הפסוק ואתנה בריתי 

 על לך להורישה הארץ וברית, אהבה של ביני ובינך "ברית
זו" וכמו שאנו אומרים כל יום "וכרות עמו הברית  מצוה ידי

החתי האמורי והפרזי והיבוסי והגרגשי לתת את ארץ הכנעני 
משום שלארץ ישראל משפט הקדימה, וכמ"ש לתת לזרעו", 

הגאון יעב"ץ )סידור בית יעקב( על ברכת נודה לך, בה אנו 
מודים להקב"ה על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה 
ורחבה, ואח"כ אנחנו מודים על שהוצאתנו מארץ מצרים וכו' 

ן, שהרי כיבוש הארץ מאוחר אפילו "לכאורה אין הסדר מכוו
. אבל נחלת הארץ לנתינת התורה, והיה לו להזכירו בסוף

 

  תשע"ו כסליו 84ן גליו                                       ארץ הקודש נחלת ה' גליון תורני בעניני

 מעניני הפרשה
 פרשת תולדות

 הרחיבי מקום אהלך
בפרשת השבוע אנו קוראים על הבארות שחפר יצחק אבינו וסתמום פלשתים, עד שחפר את 
הבאר השלישית שלא רבו עליה "ויקרא שמה רחובות ויאמר כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו 

 בארץ". )כו, כב(.
"וכל הספורים האלה בחפירות הבארות וקריאת וברד"ק )כו, כג( ביאר את ענין הבארות 

כי בארץ ישראל המוחזקת היה חופר בארות כרצונו ואין מוחה בידו, וכן קרא השמות להודיע, 
וכל זה היה להם לאות , והיה בני המקום קוראין אותן כן. וכן אברהם כמו שכתבנו. כרצונו שמות

 )עי"ש עוד מה שביאר(. ".ולסימן מה שיעדם האל לתת הארץ לזרעם

ולפי דברי הרד"ק י"ל שפסוקים אלו הם המשך למה שמובא בפסוקים שלפני כן, שאמר 
ולזרעך אתן את כל הארצות האל  לךכי  "גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכךהקב"ה ליצחק 

 .זו אצל יצחק אבינובטחה הכיצד התקיימה  כתובוכו'" וכאן מספר ה

שמואל ב, ), וז"ל: הוא כנגד התרחבות ארץ ישראל -שהבאר השלישי "רחובות" וכן ביאר הגר"א, 
כמ"ש ויצר לו מאד  ,. ואמר רחב על דרך מן המצר קראתי וכו' במרחב כו'..רחב פי על אויבי"(: א

וכמ"ש רז"ל ופרצת ימה וקדמה וכו' לא כנחלת אברהם ויצחק בגבול  .ואח"כ הרחיב לו ה'
 ,ובאר השלישי שנקרא רחובות לכן אמר רחב וכו'. ,נחלת יעקב נפרץ עד בלי גבולומיצר אלא 

  ".הוא נגד יעקב שהרחיב ה' את גבולו
 -בראשית רבה ההרחבה כאן שייך להרחבת א"י, שאמרו ) בדברי חז"ל אנו רואים ג"כ שענין

חמש  ..וישב יצחק ויחפור וגו' כמה בארות חפר אבינו יצחק בבאר שבע" (סד ח ,פרשת תולדות
 - ויקרא שמה רחובות... כנגד ספר בראשית - ויקרא שם הבאר עשק: כנגד חמשה ספרי תורה

"כי ירחיב ה' אלוקיך את גבולך כאשר  :כ דברים יב]א.ה. כנגד משנה תורה, על שם כי ירחיב, 
 ."כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץדבר לך"[. 

במקומות רבים התורה נותנת חשיבות להרחבת הארץ, כגון בפסוקים שהבאנו מהמדרש לעיל 
)שמות לד, כד(, וכן  והרחבתי את גבלךכי אוריש גוים מפניך ה' אלוקיך את גבולך;  כי ירחיב

 בעוד פסוקים.

הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת כו( " -וכן נאמר אצל ירבעם בן יואש )מלכים ב יד, כג 
ישראל אשר דבר ביד עבדו יונה בן אמתי הנביא אשר מגת  ה' אלוקי כדבר  עד ים הערבה

ולא דבר  .את עני ישראל מרה מאד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עזר לישראל ה'כי ראה  .החפר
". הרי אנו רואים שישועת ישראל מתחת השמים ויושיעם ביד ירבעם בן יואש למחות את שם ה'

 ישראל היא הרחבת גבולם "מלבא חמת עד ים הערבה".
 ונגלה כבוד ה' –ע"י הרחבת ארץ ישראל 

הרחבת הארץ, משום שככל  התורה נותנת חשיבות גדולה לעניןוביאור הדברים, מדוע 
, "אדרת אליהו")הגר"א  , וכמ"שכך השכינה באה ושורה על מקום זה –שמרחיבים את המקום 

כשיתגדל גבול ישראל יתרבה קדושת שמו  יגדל ה' מעל לגבול ישראל.יח( " בלק מהד"ו, כד,
ישעיה ) כתיב הרחיבי מקום אהלך עתידאבל ל)אופן קנ"ה(: " מגלה עמוקותכ"כ בעל ו". יתברך

]וכבוד ה' ". את כל הארץ 'ה דואז וימלא כבו ,ת"ת תחומי שבת דותתפשט ירושלים לכל צ (,נד ד
 הוא השכינה כמ"ש בתרגום אונקלוס שמות לג, יח, ובתרגום יונתן דברים ה, כא[.

וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקוב  "כל גיא ינשא ד(, ישעיהו מוי"ל שיסוד זה מבואר בכתוב )
 )דברים ואחז"ל למישור והרכסים לבקעה. ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר".

 רחבה, וכמה ארכה כמה יודע אדם אין הזאת המגילה יצחק ר""א יא(: ד, – ראה פרשת - רבה
הקב"ה  אותה וגבעות... כשישרה הרים רובה כל י,"א כך -היא.  כמה מודעת היא נפתחת כשהיא

 למישור העקוב והיה ישפלו וגבעה הר וכל ינשא גיא כל שנאמר כשיישר אותה הקב"ה(...-)
"כל גיא ינשא" הכוונה  ה שנאמרמ, כלומר היא". מה מודעת היא שעה אותה לבקעה, והרכסים

 שא"י תיפתח כמגילה ותתרחב. היא 

ינשא וכו', ואז ארץ ישראל תתרחב, ועי"ז "ונגלה כל גיא ולפי"ז מבואר היטב סמיכות הכתובים, 
 כבוד ה'", שהשכינה תשרה על ארץ ישראל. 

אנו רואים שככל שגבולות ישראל רחבים יותר, כך מתרבה השראת השכינה. ובהשראת  ועכ"פ
השכינה תלויות כל הטובות כמו שביאר הרמח"ל באריכות בדעת תבונות )סי' קס בהוצאת 

שה' משרה הגר"ח פרידלנדר( שכל השפע של הבריאה תלוי בהשראת השכינה, וכפי השיעור 
והנה "מג(: -)ירמיה עמוד מבשכינתו, כך מגיע הטבה לנבראים, ולהיפך ח"ו. וכ"כ רמ"ד ואלי 

". ולכן הברכה שהשראת השכינה היא שגורמת כל הטוב והסתלקותה גורמת כל הרעכבר ידוע 
 תלויה תמיד בהרחבה, שהיא גורמת לריבוי השראת השכינה.

 
נחלת ה' דא ארץ החיים, והכי קרא לה דוד מלכא 

)זוה"ק  נחלת ה' –לארץ ישראל דאיהי ארץ החיים 
 וירא קטו, א(.

 תרומתם של נדיבי לב, זכות ארץ ישראל תעמוד להםבזכות הרחבת הגליון התאפשרה 
 לע"נ עודדה בת ר' יהושע זליג תנצב"הש"ט    ***   יצחק שליט"א שיזכו אביו ואמו לגדלו לתורה לחופה ולמע רה"ג ר'להצלחת הרך הנולד איתן בן ה

 



וכ"כ רבי ירוחם ממיר )דעת תורה  ...".קדמה בבחינת התכלית
"ארץ ישראל היא תכליתו של המקום ב"ה. בראשית, עמ' ג( 

 .עיקר כל הבריאה, והיא תכלית כל התורה"

"הנה מאז הכיר  וכך כותב האור שמח במכתבו המפורסם
קושר כל תקותו האחד היה אברהם אבינו את בוראו, 

והבטחתו בהנחילו את ארץ הקדושה לבניו... וכל פסגת תקותם 
 היתה כי בניהם ישבו בארץ המוריה".

אחד הטעמים לדברי הגמ' שהדר בחו"ל כמי שאין לו אלוק 
 קבע דירת לארץ "שחוצה א( קיא, ביאר המאירי )כתובות

מדרכיהם".  ללמוד שלא אפשר ואי האלילים בדיולעו לגוים
וחידוש גדול למדנו מדברי המאירי, שלמרות שלפי ראות 
העין, הדר בא"י בעיר שרובה עובדי כוכבים עלול להיות 
מושפע מהגוים, יותר ממי שדר בחו"ל בעיר שרובה ישראל, 
קבעו חז"ל בעומק ראייתם, שאין הדברים כן, אלא ההיפך 

ל, כיון שהיא מקום קביעותם של הגוים, כ"כ הוא הנכון, בחו"
רבה השפעתם של העובדי כוכבים, עד שמי שגר שם, אפי' 
אם הוא גר בעיר שרובה ישראל, הוא בסכנה מחמת 
השפעתם ]ולמרות שחז"ל דיברו על זמן הגלות, שבה רוב 
חכמי ישראל היו בבבל, מ"מ קבעו חז"ל שכיון שא"י היא 

דים המעטים בה השפעה גם ארצם של עם ישראל, יש ליהו
 על מי שנמצא בעיר שרובה עכו"ם[.

ואמנם בעומק הדברים יש כאן סיבה נוספת, וכפי שביארו 
, (ט, לב דברים אליהו אדרת)והגר"א  (כה, יח ויקרא)הרמב"ן 

, שכיון (ב, עט יתרו ק"וכדבריהם מבואר בדברי חז"ל )זוה
היהודי שא"י הוא מקום השראת השכינה, לכן כל הקשר של 

עם בוראו אינו יכול להתקיים אלא בא"י. ומאידך, הדר 
חיובית, מכל מקום  ל, אפי' אם תהיה השפעת הסביבהבחו"

העיקר חסר מן הספר, והוא כמו מי שנמצא מחוץ לבית 
 המלך ושם הוא עובד אותו.

]ובוודאי גם המאירי אינו סובר שמעלתה של א"י מסתכמת 
היה צריך  לא, כן לא ם, שאםבכך שבה אין את השפעת הגוי

, ישראל בארץ דווקא ישבו שבניהם לאבות להבטיח ה"הקב
 שלא ובלבד, שהיא ארץ באיזו שישבו להבטיח יכול והיה
 דוגמא לתת אלא אינה המאירי כוונת אלא, ם"עכו בה יגורו

 מהטומאה כתוצאה, ל"לחו שיש לחסרונות ונגלית חיצונית
 הטומאה הוא, ל"חו של החסרון עיקר אבל באמת, בה שיש
 הקדושה היא – ישראל ארץ של מעלתה ועיקר, בה שיש
 בה[. שיש

לאור דברים אלו אנו יכולים להבין את החשיבות הגדולה 
שהיה לאבות שבניהם ישבו דווקא בא"י, מדוע לא היה טוב 
להם אם בניהם יקימו מדינה באוגנדה, ושם הם יהיו 

בכל לבבם, אין זאת  מנותקים מהשפעת הגוים, ויעבדו את ה'
אלא מפני שבכל מקום אחר, גם אם ההשפעה הסביבתית 

 תהיה הטובה ביותר, אין לזה כל ערך לעומת ארץ ישראל. 

 בברכת התורה, העורך

 

 ופרינו בארץ –ע"י השראת השכינה 

. והראיה לכך היא, היא מביאה לשם פריחה והפריה –שבמקום שהשכינה שורה יש כלל,  והנה
מההבדל בין הגלות והגאולה בענין פריחת ארץ ישראל, שבגלות )שאז השכינה גולה, כמ"ש 

והשימותי אני את הארץ. ואילו בגאולה לב( , ויקרא כוחז"ל גלתה שכינה עמהם( נאמר )
 ,אמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה צח, א( הדריןסנ)שהשראת השכינה חוזרת לא"י( נאמר )

ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו שנאמר )יחזקאל לו, ח( 
 )והרחבת הענין ראה במדור "נבואות ה' לאחרית הימים"(. לבוא"

שכיון שה' הרחיב לנו, עי"ז  –ומעתה מבואר מה שאמר יצחק אבינו "כי עתה הרחיב ה' לנו" 
מהרי"ל דיסקין עה"ת  כך כתבו"ופרינו בארץ", ] –תרד השכינה לשרות בארץ, וממילא 

כעת יכולים לנטוע אילנות ויעשו )תולדות, עמוד סג(: "כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ.. 
 –בראשית  פרשת -האריז"ל )שער מאמרי רשב"י  ויעוי' בדברי –. עיי"ש. פירות ופרינו בארץ

כי אי אפשר לפרות בארץ כי אם בהרחיב ה' כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ " עמוד כג(
  ". הרי אנו רואים בדבריו ג"כ שה"הרחיב ה' לנו", הוא תנאי ל"פרינו בארץ"[.המקום

ה( "אהבתי אתכם אמר ה'... ואת עשיו  –ואת הסדר הזה אנו רואים בפסוקים במלאכי )א, ב 
ים את הריו שממה ואת נחלתו לתנות מדבר... ועיניכם תראינה ואתם תאמרו יגדל שנאתי ואש

  ה' מעל לגבול ישראל".

ישראל הכל בנוי ופורח ]וכמו שפירש"י עם אצל אילו שאצל עשיו הכל שממה, ו כלומר,
 [, ומה הטעם? בגלל שיתגדל גבול ישראל."אינן דומין להרי ישראל -ואשים הריו שממה "

כשיתגדל  – יגדל ה' מעל לגבול ישראליח( " "א ב"אדרת אליהו" )בלק מהד"ו, כד,הגרוכפירוש 
 ". גבול ישראל יתרבה קדושת שמו יתברך

 מצות הרחבה

שגבולות ארץ ישראל תתרחב מעבר לגבולותיה היום, יש שיש בשורה והבטחה והנה חוץ ממה 
בתוך גבולותיה של ארץ ישראל, להרחיב את הישוב, וליישב את ארץ ישראל  מצוה למעשהגם 

ופרט אותה להם במצוה זו מקצה ועד קצה ]וכמ"ש הרמב"ן )סה"מ שכחת העשין מצוה ד( 
כולה בגבוליה ובמצריה כמו שאמר ובאו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפילה 

"הרחיבי  ב(, ישעיהו נד) [, וזהו מצות הנביאםובנגב ובחוף הים וגו' שלא יניחו ממנה מקו
וידוע  מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו אל תחשוכי האריכי מיתריך ויתדותיך חזקי".

 שהגר"א הורה לתלמידיו עפי"ד הנביא להרחיב את א"י.

כשהקב"ה מדבר אל ציון, כלול בזה ג"כ  אמנם הציווי "הרחיבי מקום אהלך" הוא לציון, והנה
' ה עזבני ציון ותאמר ]כמבואר בגמ' )ברכות לב, ב( דבר אל עם ישראל שהם בני ציוןשהוא מ

 ופטרי אילים עולות אשכח כלום: הוא ברוך הקדוש אמר, עולה אשה התשכח ...שכחני' וה
 כסא לפני שכחה ואין הואיל, עולם של רבונו: לפניו אמרה? במדבר לפני שהקרבת רחמים
 תשכחנה וכו'[. אלה גם: לה אמר -? העגל מעשה לי תשכח לא שמא כבודך

, ]מלבד עצם הציווי של ישוב ציווי לכל בית ישראלוא"כ מהפסוק הרחיבי מקום אהלך עולה 
א"י שנאמר בתורה[, שירחיבו את מקום מגוריהם, ואת משכנותיהם. ולפי פשוטו של מקרא 

מחוץ לגבול ישראל  םשיכבשו מקומות נוספיבכל גבול ישראל, ולא רק  יגורוהכוונה שצריך ש
אהל  –אהלך , אלא הרחיבי "מקום גבולךעד שירחיבו את הגבול, שהרי לא כתוב הרחיבי 

" יטו אל תחשוכי, כלומר, שאם "מקום אהל משכנות מגורייך –משכנותיך ", ויריעות "מגורייך
 ומשכנות מגורייך" הוא רק בירושלים, תרחיבי אותו אל סביבות ירושלים, ואח"כ אל הערים

 עד קצה גבול ישראל.  -הבאות, וכך הלאה 

]ומלבד מה שנתבאר שהפסוק מדבר לעם ישראל, כל הנבואות הטובות שנאמרו לעם ישראל, 
רצון ה' שעם ישראל יתחיל לקיים אותם, ועי"ז תתעורר הנהגת ה' לקיים אותם, כמ"ש הגר"א 

 באיתערותא דלתתא[.הטובות תלויות  )אדרת אליהו פר' וישב(, וידוע שכל ההשפעות

, ולכן אינה בטלה בשום זמןמשום מצוות התלויות בהקדושה עצמית ולא היא  –קדושת ארץ ישראל וירושלים 
]כתובות קי, ב: הכל מעלין לארץ ישראל, הכל מעלין לירושלים[. והנה לכאורה 

ות התלוים בא"י וירושלים כופים, אלא משום קדושת לא משום מצמשמע, 
 וכל הדר בח"ל דומה כמי שאין לו אלוה, ר"ל. עצמה,

שהטעם משום ...ומהרי"ט ח"ב חי"ד סי' כ"ח שהביא הדרת גאונו כ' להדיא 
ודלא כמשמע מתשב"ץ הנ"ל,  תוספת קדושתה ולא משום מצות הנוהגות,

 ותשב"ץ גופי' רפי' בידי'.

וכיון שכל עצמו הוא משום עוצם קדושתה אין לכנס כלל בפלפול אי קדושה 
 ...ראשונה וקדש' לעתיד לבא, ובפלפול רמב"ם וראב"ד בקדושת המקדש בזה"ז

שירושלים הוא שער השמים מימות עולם אפי' כשהי' היבוסי יושב ירושלים 
אפילו והכנעני והפריזי אז בארץ ולא זזה ולא תזוז שכינה מכותל מערבי 

 בחורבנה. 

קדושת שניהם ]ארץ ישראל וירושלים[ קדושת ..היוצא מדברינו דעכ"פ לכ"ע 
אלא  עולמים מימות עולם עד סוף כל ימות עולם, לא נשתנה ולא ישתנה,

 שקדושת ירושלים חמורה מקדושת שאר א"י.

וגם הרמב"ם דלא מנה למצות עשה ישיבת א"י כמו שחשב הרמב"ן במניין 
ומפני כן כ' במ"ע קנ"ג ומייתי  מודה ביתר שאת בקדושה בזמן הזה,מ"מ המצות, 

ליה המפרש ספ"ה מהלכות קידוש החודש, וז"ל: ונאמר אם ח"ו יאבדו בני 
ישראל מא"י ית"ש על זה לפי שהבטחנו בתורה שלא תכלה אומה זו בכלל, וכן 

זה החשבון שאנו  א"י ולא בח"ל ב"ד שנסמכו בא"י היהאם לא נמצא ב"ד ב
שנים וקובעים חדשים  "ל לא יועיל לנו כלום שאין מעבריםחשבין אותו בחמ

אלא בא"י שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים עכ"ל... נראה מדבריו 
 כלל בקיום מצות אלא הארץ עצמה קדושה. ושתה ולא תליאכי לא נפחתה קד

 יו"ד רלד.חתם סופר שו"ת 

 רץ החייםא
משא"כ בחו"ל ארץ ישראל גופא היא ארץ החיים  כי בא"י יש חיים כפולים

ושנית עסק התורה נקרא חיים. תורת משה וישב ד"ה  נחשבים מתים כנ"ל.
 אל בני.

 
 הגלות נקראת קבר

כדכתיב )יחזקאל לז( הנביא מדמה הגאולה לתחיית המתים והגלות לקבר 
 "וידעתם  כי אני ה' בפתחי  את קברותיכם ונתתי בכם רוח וחייתם". דרשות 

 דרשות ח"א יג, ב. ישראל בגלות נחשבים כמתים.כי  ב;, פט א חתם סופר
 

 רח. או"ח ת". שומיתה נקרא ישראל בארץ חלק שמפסיד מי
 

 עיקר הברכות בארץ ישראל
 ש"כמ הארץ אלוקי משפט שם כי ,י"בא והברכות הבכורה דעיקר יראה
 .קעה' עמ בראשית משה תורת. פעמים כמה ן"הרמב



מדברי רבותינו
 זיע"א ה"חתם סופר" ן של כל בני הגולהרב

במקומות רבים מזכיר החת"ס את  .ידועה חיבתו של החת"ס לארץ ישראל
, בדרשותיו מפוזרות מאות אמרות המדברות על ארץ ישראל, קדושתה "יא

אליה. החת"ס לא זכה לעלות לא"י אך רבים  חביבותה, וחובת העליה
מתלמידיו שחונכו אצלו לאהבת הארץ ומאיסת הגלות, עלו לארץ, והיו 
פעילים מרכזיים בהפרחתה וישובה, הם גם נשאו דרשות בגולה על מנת 

 . "שובי בתולת ישראל שובי אל עריך אלהאת הקריאה "עם ישראל הפיץ בל
הדברים מלוקטים מתוך שו"ת חתם סופר; דרשות חת"ס; תורת משה על 

מחמת ריבוי הדברים חילקנו את דבריו של התורה וחידושי חת"ס על הש"ס. 
 החת"ס לכמה מסגרות.

 העלייה לארץ ישראל –פרק א 
 כמו שיש מצווה בישוב א"י, כך יש עבירה בישוב חו"ל

 צוואת בשם ט"קע סימן דעה ליורה היטב באר' בס כתוב שנמצא מה ד"ע
 שם היה שלא במקום בית לבונה וגם אבנים לבונה סכנה שיש חסיד י"ר

 דברים כלל בהם וכיוצא האלו לדברים לחוש שלא יותר טוב מעולם... בית
 ש"ממ וכדמוכח העלי חתום חסיד י"ר ולא ופוסקים ס"בש הוזכרו שלא

 . תסא' סי ח"בס בעצמו
 מן ולהתייאש ל"בח משכנות לו להרחיב לצורך שלא אבנים בית בבונה ואולי

 המרחיב וה"ה נמי להגן מצוה ואינם סכנה בנינו הרי באלו בכיוצא הגאולה
 דידיעת ל."ח ישיבת להוסיף כדי בית שם היה שלא במקום לבנות דעתו

 משום מדקלי טפי בבתים ישראל בארץ מצוה דאיכא היכי כי ,'א ההפכים
  ...ל"בח בהיפוך ה"ה ין(עירוב סוף )ועיין י"א ישוב
 מזה נראה כט(, ב")ב ס"ש ליה ומייתי' וגו ושבו בתים בנו אמר ירמיה והנה
 בעיניהם והיה ,עין בהרף' ה לישועת מצפים גולה בני שהיו

 שנאמר עד ל"בח כרמים ולנטוע בתים לבנות ועון כחטא
שנה. ' ע קודם ממהרת תשועתם שאין' ה י"עפ המירמי להם

 קלח.שו"ת יו"ד 
 

 לעלות לא"י מחיים ולא מתחת המחילה
 ותוליכנו לומר אהבה בברכת תיקנו כ"שע לומר אני ורגיל

 אלא ,גלגול י"ע מיתה לאחר לאפוקי לארצנו, קוממיות
 לשם כ"ג יבוא התחיה בזמן המיתה דלאחר ,קוממיות בחיים

 שלב. יו"ד ת"המחילה. שו מתחת א"כ קוממיות לא אבל
 

 ההכרח שיבא עד לחכות ולא – בבחירה ישראל לארץ לעלות
, וישבתם הארץ את והורשתם פסוק על מסעי' בפ ן"הרמב' כ

 לנו כשאין והנה, הקדושה בארץ לישב מפורשת ע"מ שהיא
 זו ע"מ נקיים לא כ"א, הזאת הארץ רק, הארץ פני על חנינה

 אך', ה לשם ברצון אותה בחירתנו יוכר ולא, בהכרח אם כי
 אזי, בה אם כי לשבת נבחר ולא הגוים ארצות טוב לנו כשיש
 .א, שו ב דרשות. נפשינו ברצון ל"הנ ע"מ נקיים

 
 העמים בין לישיבה להתפתות שלא - ספרד מגירוש ללמד הרבה

 שחביבין ואמר ארצות ושאר ספרד מגירוש הסטוריה בעניני הרבה האריך
 וילמדו ישמעו למען, תורה מללמוד יותר כאלה דברים ולספר להגיד עליו

 ,לנו ישחקו והזמן העת אם נפתים נהיה שלא לטובה לבא העתיד על מהעבר
 הירש יעקב' ר עדות תלמידו העמים. בין מאלה טובים ימים לנו היו כבר כי

 מ'אמרים ו'ד'רשות; מ'ו'ר ד'רור(. -) .ד"המו ספרופתיחת ב הלוי יעבץ
 

 ודווקא בשעה שיושב בה – בא"י שרוי בלא עוון "בקביעות"הדר 
 עון... בלא שרוי ישראל בארץ הדר כל קיא, א( )כתובות ל"חז דקדקו ויפה

 לכל ויהיה שם דירתו שיקבע שצריך לומר י"בא הדר כל לומר דקדקו
 גב על ואף, אורח כעובר לשעה שם היושב לאפוקי, העיר מיושבי הפחות
 הוא כ"א אלא עון נשוא איננו מ"מ[, שם' ]וכו אמות' ד בה ההולך דאפילו

 יש... מדרגות ומדרגות מהיושבים
 לא עון נשיאת לענין]ד[, עון נשוא בקרבה היושב העם קרא מסיים מ"ומ

 באותה לשעה, אפילו ממנה יצא אם אבל, בה יושב שהוא בזמן אלא אזלינן
ת "שו .דוקא בה ושיהיה מהיושבים שיהיה' בעי ותרתי ,עון נשוא איננו שעה
 קצד. או"ח

 
 מסירות נפש על ארץ ישראל

 פי ותמרו דכתיב ג"דאע ש,"א המעפילים מן היה ואי היה צדיק צלפחד כ"ע
 על נפשם ומסרו עונם והתודו היו תשובה בעלי מ"מ ההרה, ותעלו ותזיד' ה
 נו. ח"ו, ת"שו .'ה לשם במלחמה למות י"א

 
ימסור נפשו והמבין ויורד בדעתו לסוף קדושת ארץ ישראל וקדושת נפשו, 

 . תורת משה במדבר, עמ' סג.וכל הונו רק לעלות ולראות

 
 העבודה בקרקע א"י מצווה

 םהקדושי הפירותי ולהוציא י"א יישוב משום מצוה גופה בקרקע שהעבודה
 משום הלילה םהשעורי גורן זורה ובועז דגנך ואספת התורה ציותה זה ועל

 יאמר לא נ"ה בתורה עוסק שאני מפני תפילין אניח לא תאמר וכאלו מצוה
 סוכה לו, א. .התורה עסק מפני דגני אאסוף לא

 
 ישראל מארץ החיצוניים את מגרשת - י"באר ישראל ישיבת

 הקליפות משם מגרשים ישראל בה כשיושבים.. הארץ את והורשתם
 בה וישבתם. המזיקים מטומאת - הארץ את והורשתם והיינו, והשעירים

 תורת משה במדבר, עמ' קס. .בקדושה מיושבת' ותהי
 

 אין לארץ קורת רוח כי אם בשכון ישראל בה
, לתוכה ישראל החזרת על מתפללת היא כי, אזכור והארץ( כו ויקרא) כתיב

 כי רוח קורת תמצא שלא הארץ אל נפלאה תשוקה נטע עמו את' ה ולאהבת
 כאמור, קולה שמעי' וה להתפלל שתרבה כדי ההיא בארץ ישראל בשכון אם

 בתולה בחור יבעל כי וזהו(. ן"ורמב. לב פסוק שם י"ערש) אזכור והארץ
 סנהדרין) כלי שעשאה למי אלא ברית כורתת אשה אין דידוע, בניך יבעלוך

 רוח קורת תמצא שלא באופן, בועלה וישראל כבתולה הארץ' יהי נ"ה(, ב ,כב
 כי רוח קורת מוצא אדם אין, כבחור נמשלים המה גם וישראל. מהם אם כי

 .האלי לבוא חפצם וכל תשוקתם גם שיהיה כדי(. שם) ראשונה מאשתו אם
 תורת משה דברים קכד.

 
 אע"פ שאין ישראל ראוים יגאלו בזכות הארץ

 הארץ' פי(. כז' א ישעיה) בצדקה יהושב תפדה במשפט ציון
 את רצתה כבר ה"הקב לפני צועקת השממה הקדושה

 ראוים אינם ישראל אך, עוד תשומם ולמה שבתותיה
 מה כי, תפדה וביושר במשפט שציון כיון כן ועל, להגאל
 י"אעפ בצדקה נפדים שביה כן על, עוד שתשומם חטאה
תורת  .אמת ודין במשפט ציון שתפדה כדי, ראוים שאינם

 משה דברים, עמ' יד.
 

 דרישת ציון – פרק ב
 וישא ידו.. לזרותם בארצות – וימאסו בארץ חמדה

באמרנו  הגלות נגזרה על אשר חירפנו את ארץ ישראלכל 
ארץ אוכלת יושביה, והגיע העונש על זה השיעור שנקבעה 
בכיה לדורות. הספד על ר' משולם איגרא, הובא בסוף שו"ת 

 ר"מ איגרא ורשה תרמ"ה.
 

 כל מגמתכם לארץ הקדושה ותורה הקדושה
 הקדושה ותורה הקדושה לארץ מגמתם כל מ"מ, בגלות אפילו ה"הקב אמר

 לא לבן אצל היותו ימי כל יעקב וכן... הימים כל שם ולבי עיני והיו כדכתיב
 אם כי, ולדור לישב ולא כבר גרתי אמר כן על הקדושה מארץ ולבו עינו זז

 וישלח משה תורת. הימים לכל הקדושה בארץ שם ולבי ועיני, בארץ לגור
 .גרתי לבן עם ה"ד

 
 מחשבותינו בא"י –אנו בגולה  אע"פ שעל כרחנו

ובכל מקום  שעל כרחינו אנו בגולה, גופינו, אבל לא מחשבותינו,אע"פ 
שאנחנו יושבים, אנו יושבים על האדמה הקדושה במחשבותינו. תורת משה 

 לך לך ד"ה ויקחו את לוט.
 

 בכל זמן שהיתה דעתם על ארץ נחלתם לא שלט בהם פרעה
 מקום בכל מ"מ אחר עם אל וממלכה גוי אל מגוי התהלכו שאבותינו פ"אע

 להם נתן אשר נחלתם ארץ אל מחשבותם וכל ועינם לבם היה שהלכו
 בכל כי ,להתיישב ולא, באנו בארץ לגור לפרעה השבטים אמרו וכן, ת"השי
 בהם שלט לא, כך דעתם שהיה זמן וכל, נחלתינו על דעתינו האפשרי רגע

 .מד' עמ, דברים ק"מהדו משה תורת .וגזירותיו פרעה
 

 העמים שנאת את מגבירה – העמים בארץ להתבסס ההשתדלות
 נותנים, יותר עוד ירושלים ולשכוח ה"או אל להתקרב שרוצים יותר דכל

 שיהיו ציון שונאי הנה והן, יותר בעיניהם ונשנאים מלכויות עול עליהם
 .ב, שלב ב דרשות. פירושו אחר במקום שכתבתי גגות כחציר

 
 שונאי ציון לא יהיו אפי' כעשב הראוי למאכל בהמה

 שלא יבש שלף שקדמת גגות כחציר יהיו ציון שונאי כל אחור ויסוגו יבושו
 תהלים) אליכם' ה ברכת העוברים אמרו ולא מעמר וחצנו קוצר כפו מלא



 אך, עשב כמו רשעים בפרוח, לעשב נמשלים הרשעים כל דהנה ל"י(. קכט
 מלא ועוד, קוצר כפו מלא. א: טובות 'ב בו יש בהמה למאכל הנקצר העשב
 או שנענש הזוכה רשע, והנמשל. אליכם' ה ברכת העוברים ועוד, מעמר חצנו
, קוצר כפו מלא והיינו, ד"בי לשליח שכר יש, ד"בי שליח י"ע נהרג או נלקה
 וקוברים בשר עיכול אחר עצמותיו בליקוט נשמתו ד"בי מזכים ושוב

 ושואלים באים הקרובים, ושלישית, ומלקט מעמר והיינו, אבותיו בקברות
' ג י"וע. עליכם' ה ברכת העוברים והיינו(, ו"מ ו"פ סנהדרין) הדיינים בשלום
 המה, ציון שונאי אך. ב"העוה לחיי וזוכה הנענש גם זוכה אלו מצוות

 הנקצר בקרקע הגדל כעשב יהיו לא, ותורתו ועמו' ה שונאי אפיקורסים
 בית ושליח קוצר ידי על ולא ,מאליו שיבש גגות כחציר אם כי, בהמה למאכל

 .הנזכרים אלה משלש זכיה שום לו ואין, אטפוך דאטפת על דרך על, דין
 ב בהערה., שלב ב דרשות

 
 אין תמורה לא"י –וה בחו"ל גם כשיושבים בשל

 שם]ד[" יש לדקדק. ציון את בזכרנו בכינו גם ישבנו שם בבל נהרות על
 גדול ובכבוד ובטחה בהשקט ישבנו שם, ל"קמ אלא למימר. ל"הו "גלינו
 בקשו והשובים ,ציון את בזכרנו בכינו זאת בכל גם, והשרים המלך בבית
 חסד עלינו ויט עזבנו לא בגלותינו חסדו רוב על' לה ותשבחות שירות לשיר
 ואל תמורה לזה אין כי ציון את בזכרנו לבנו נתננו לא מ"מ, ושרים מלך לפני

 .ב, שלא ב דרשות .בעמים גיל אל ישראל תשמח
 

 המחזיקים עצמם בגלות כתושבים לא יזכו אח"כ
 והיו ומודח האבוד כדבר בגלות עצמם מחזיקים שהיו אדם בני אותם

' לד ולהשתחוות גדול שופר בקול לשמוע יזכו המה, כגרים בעיניהם נחשבים
 לבין כתושבים בגלותם עצמם מחזיקים שהיו אותם אבל – קדשו בהר

 על המתאבל כל ל"חז שאמרו מה והיינו .כ"אח יזכו לא המה, אומות
 .ב, ה א דרשות. ל"וק בשמחתה ורואה זוכה ירושלים

 
 על הפסד ממון רק – ירושלים לא נזעק עלנבוש ונכלם אם 

 זה כי לבבינו אל נעלה ולא ירושלים נשכח אם נכלם והלא נבוש הלא ה"בעו
 יושבים בהיותנו הלא, ארצינו ועזבנו נחלותינו נטשנו שנים ט"ונ מאות ז"י

 יבול וישחיתו וירוצצו וירעצו הרעים שכיננו באו ולפעמים אדמתינו על
 בקרא כמבואר, ממונינו הפסד על אלוקינו' ה אל וזעקנו, סבלנו לא ארצנו

 הקדושה ארצנו והפסד לסבול יכולנו לא ממון הפסד ואיך, פעמים כמה
 .א, שכה ב דרשות. ונסבול נישא עוזו שכינת ומשכן

 
 נשמע קול כי, ואמר –? מה על– נהי עלינו ותשאו קראו לנשים שאמר וזהו

 ואינם, וזהבם מכספם שודדו כי ובוכים צועקים הם, שודדנו איך מציון
 ואהרן משה אשר, הקדושה ארץ עזבנו כי מאד בושנו הלא, ונכלמים בושים

 אלה כל על, ושלמטה שלמעלה' ה משכן משכונותינו השליכו וכי, לה זכו לא
 השגעון כל על כ"ע, וזהבם מכספם שדדו כי על נהי ונושאים, בוכים אינם
 .ב, שלה ב"ח דרשות .וקינה נהי חכמות הנשים ישאו הזה

 
 נכנס להחזיק ידי שונאי נפש דוד

נכנס להחזיק ידי שונאי נפש דוד שלא להתפלל עד הגאולה, כי אם ...
 ישעיהושכח קרא דוהעתיק דברי ירמיה,  להתפלל בשלומינו בין המלכות,

ז( המזכירים את ה' אל דמי לכם ואל תתנו דמי לו עד יכונן ועד -)ס"ב, ו
אומרי' בשבעים של בבל שהיו  ירמיה ובדברי, ישים ירושלים תהלה בארץ

 םשקר הם אומרי ירמיהנביאי השקר אומרי' שיצאו קודם הזמן ע"ז אמר 
אבל סוף ע' שנה כבר הרבה דניאל להתפלל, וכמשחז"ל דניאל בנו בתים וכו', 

מיירי בגלות הזה, דכל  ישעיהמנה וטעה ולפי טעותו התפלל למהר הקץ. ו
 .ו פוח"שו"ת  ת ה' אלקינו ואת דוד מלכינו.יומא זמנו, ומצוה עלינו לבקש א

 
 זוכה לשפע שלה –מי שאוהב את ארץ ישראל 

לאותם שאינם  .(ל ,בנאחזו בתוככם בארץ כנען )במדבר לואם לא יעברו ו
חפיצים ותאיבים לשבת בארץ הקדושה, וכמעט ישיבתה לעונש להם, כי 

אחזו בתוככם הוא ע"כ ונ ,עץ השדה לא יתן להם פריו -תקיא אותם הארץ 
 . תורת משה במדבר עמ' נט.יאחזו בתוכם כרחםעל  – להם לקנס ולעונש

 
 י"לא לבא יזכה שלא הגזירה כמו – ה"מרע של לבו שברה לא צרה שום

 היה לא עכשיו עד שהתפלל התפלות בכל קדושתו לעוצם ה"משה רבינו ע
 לאמור להתחנן צריך היה ולא ק"רוה מהמשכת שימנענו כ"כ שבור לבו

 שלא, האחרונה הצרה זאת אך. ממנו נמנע לא כי של שבחיו לסדר שיפתח
 עד ,לבו שברה היא, והלבנון הטוב ההר ולראות הקדושה לארץ ליכנס יזכה
' ה אל ואתחנן תחלה שהתפלל עד, שמחה מתוך שבחו לסדר כח עצר שלא
. תפתח שפתי' ה דרך על לאמור' ה שיזכהו שהתחנן, לאמור ההיא בעת

 .ב, שלג ב דרשות

 שבח ארץ הקודש

 גדולי ישראל מבינים את חשיבות הארץ

שלח לך אנשים.. נ"ל שהקב"ה אמר שאין די בשלחם הדיוטות לחפור 
הנסתר, גדולי ישראל המבינים וידעו בגשמיות, אלא ישלחו כל נשיא בהם, 

ואין שולט עליה אלא הקב"ה,  וקדושת ארץ ישראל, ,כי זה שער השמים
ותורת ה' היא משפט אלקי הארץ, ושהארץ והתורה וישראל שייכים זה לזה, 

 . תורת משה במדבר עמ' סא.וידעו ויבינו כי השי"ת שוכן בתוכה

 

 א"י עושה את עם ה' להיות אחד

, הכתוב עשה כל מה שבכף אחת קי"ל )חגיגה כג, ב( כף אחת עשרה זהב
בארץ ישראל שהוא כלי קודש לקודש... כי כלי הקודש מצרף להיות אחד... 

 דרשות ב שלב, ב.מצרף כל עם ה' להיות אחד. 

 

 להצדיקים ורעות ואהבה אחדות עוד להוסיף הקדושה ארץ טבע מדרך והנה
 הוא בבבל רגז לב שם לך' ה ונתן( , אכב נדרים) ל"כמשאחז ,היושבים

 דכתיב. תורת משה בראשית מב.

 

 וביחד עם זה למידת הענוה -בארץ ישראל זוכים לגדולה 

היינו לשון  כי טבע הארץ לגדל לב נכנע ושפל בעיניו,והנה ארץ כנען מרמז 
 -ונתן ה' לך שם לב רגז  (א, נדרים כב)כנען, וכ"כ של"ה. ומשו"ה אמרו 

ונקרא גם ארץ ישראל לשון שרית עם אלהים  .בבבל הוא דכתיב ולא בא"י
ע"פ כי אתם  (א חולין פט,)כמשארז"ל  לשררה וגדולה, ואפ"ה יהיו נכנעים

 .המעט, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם
 .תורת משה בראשית, עמוד מה

 

אם שהוא ארץ ישראל, שר ומושל עולם לתתך  -ארץ כנען וארץ ישראל 
אמנם הוא ארץ כנען  – על כל גויי הארץ, ע"כ נקרא ארץ ישראל עליון

 לא מרבכם כי אתם המעט.  (ז ,דברים ז)כדכתיב  הנכנעים בגדלם,

 
 בארץ ישראל סר הפחד ויש חיזוק ואומץ 

שכל  ,פי' זהו ג"כ סימן טוב .כ( ,והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ )במדבר יג
שאחז"ל )נדרים כב( ונתתי לכם לב ע"ד  העובר בארץ ההיא סר מורך לבבו,

רגז בבבל כתיב, על כן תראו כי "והתחזקתם" ולקחתם מפרי הארץ, ולא 
 .סה עמ'במדבר  תורת משה תיראו מוראת יושבי בה.

 
 בארץ ישראל זוכים לתקן מידת הכעס

( ונתן ה' לך כד( י"ל עפ"י משחז"ל )נדרים כב אל תרגזו בדרך )בראשית מה,
ועתה כשקבלו עליהם לגור בארץ שם לב רגז בבבל כתיב אבל לא בא"י, 

ע"כ אמר אל תרגזו  מצרים בהתחלת הגלות חשש שיתחדש להם לב רגז,
 ג.בראשית עמוד רכ תורת משה בדרך.

 
...כי ח"ו לא יאונה לו עון אשר חטא, כי  .בר ה' בי למענכם )דברים ג, כו(ויתע

אך קצת דקצת ... הוא לא האמנתם וגו', מ"מ הם גרמו לואעפ"י שהאמת 
שלא יכנס לאותו הארץ שאין חטא כעס לשם שמים, נענש מדה כנגד מדה 

 ח"ב שכד, ב.דרשות  .שליטה למדת הכעס
 

 ועי"ז היא מתרחבת -ארץ ישראל מטוהרת מסט"א ומחלוקת 
ירמזו כי לעולם תחלת  .כב( כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ )בראשית כו,

המחלוקה ע"י ערעורי אדם ]ועקשי[ לבו היא באה, ועי"ז מצא השטן מקום 
  .לנוח ורווח רווח, ושם קוננו הקליפות

מרחיבים לנו העולם, לכן היה א"י מחזיק  -וידוע כי עקירת השטן והקליפות 
אנשים שלא כדרך הטבע הרבה יותר מהראוי, משום שהיה האויר זך 

. לב לכן נקרא ארץ צבי, שאין לצבי מרה הכועס ומרבה מחלוקותמקליפות, ו
 רגז בבבל כתיב )נדרים כב(.

כיון שלא רבו על השלישי אמר הרחיב ה' לנו, פי' , ]מ[והן הנה דברי יצחק
 עמ'בראשית,  תורת משה שעקר הקליפות והרחיב את האויר ופרינו בארץ.

 .קטו
 

גבולך ולא יחמוד איש את ארצך כי אוריש גוים מפניך והרחבתי את 
היינו הסתלקות השדים מבינינו שעי"ז  בעלותך ליראות וגו' )שמות לד, כד(.

כמ"ש אצלנו בפ' תולדות על פסוק כי עתה הרחיב ה' לנו  מתרחב הגבול,
ע"ש. והפליג עוד, ולא יחמוד איש את ארצך, ר"ל כל כך תהיה הקליפה 

כי תהיה הקדושה רחוקה ממנו  מרוחקת עד שלא תחמוד כלל לינק מארצך,
 בתכלית הריחוק, עד שתהיה חוץ להדרגת החמדה שלך. דרשות ח"א מד, א.



 אמרו חברייא 
 מקולמוסם של תלמידי חכמים קוראי "נחלת ה'"

 הרב בנימין ליאון

 לך לך
 אוהבי, לך לך... לך לך  - םהקורא לאברקול ממרום 

אל  לך לך מארצך, לך לך ממולדתך, לך לך מבית אביך.: הציץ עליו בעל הבירה תחילת דבר ה' באברם על הארץ אשר בחר איוה למושב לו,
 .לך לך לארץ ה' למקום אשר בחר. לך לךעתה הארת לדבר ה' בחוץ לארץ,  עד עתה .הארץ אשר אראך

תומה מכל , קדושתה חואינו בא ינו משיגהאך א .חפץ הוא לבא אל נחלת ה' ,מרגשת בקדושה נשמת אברהם ,רהם מעצמו הולך לארץ הקודשאב
ומכאן ואילך קול ה'  .זרע אברהם אוהבי לזרעך ואנחילהאת סודה,  , אראה לך1אךאל הארץ אשר אר שמקבל את הקול הנבואי: עד ועלומה.

 .2מנבא לאברהם על המקום אשר בחר ה'  - בכח קול ה' בהדר 

ְנךָ  - ֶאת ָנא - ַקח ַויֹאֶמרנוטע אשל בבאר שבע, וקורא שם בשם ה', ושוב מקבל קול ממרום: אברהם  ֽיְדךָ  - ֶאת בִּ ְצָחק - ֶאת ָאַהְבָת  - ֲאֶשר ְיחִּ  ְוֶלְך  יִּ
ָיה ֶאֶרץ - ֶאל ְלךָ  - ים ַאַחד ַעל ְלעָֹלה ָשם ְוַהֲעֵלהו ַהםֹרִּ  :ֵאֶלֽיךָ  אַֹמר ֲאֶשר ֶהָֽהרִּ

  לירושלים לפני ולפנים בארץ הקודש. לך את בנך את יחידך אשר אהבת ולך לך אל ארץ המוריה. לך... הכנס לפנים קדושת הארץ, קח לך

 
בית אביך, לך מחוצה מלך לך יהודי, לך לך מארצך ממולדתך ו לעולם ה' דברך ניצב בשמים: לזרע אברהם, עומד לעולםממרום קול אותו 

ואתם תהיו לי  , מה לכהן בבית הקברות.ארץ הקודש לחלקת חמדת ה' יתברך, מה לך בארץ העמיםלך אל לארץ, ברח לך אל מקומך. לך 
יָרֽיו ַיֲעקֹב ְבֵני ַעְבדֹו ַאְבָרָהם ֶזַרע והבי.זרע אברהם א לך לך בני, אל הארץ הנכספת.לך לך ממלכת כהנים וגוי קדוש,   - ְבָכל ֱאלֵֹהינו ה' הוא: ְבחִּ

ְשָפָטֽיו ֶרץָהָא יתֹו ְלעֹוָלם ָזַכר: מִּ וָ  ָדָבר ְברִּ ְשָחֽק וְשבוָעתֹו ַאְבָרָהם - ֶאת ָכַרת ֲאֶשר: ֽדֹור ְלֶאֶלף הצִּ יֶדהָ : ְליִּ ְש ְל  ְלחֹק ְלַיֲעקֹב ַוַיֲֽעמִּ ית לָראֵ יִּ : עֹוָלֽם ְברִּ
 :ַנֲחַלְתֶכֽם ֶבלחֶ  ְכָנַען - ֶאֶֽרץ - ֶאת ֶאֵתן ְלךָ  רֵלאמֹ

 .לארצך... לך לך לך לך יהודי

 
ארץ ישראל היא הארץ  ,באו אל הארץ וקידשוה –ארץ הכנעני והיבוסי וגו'. זרע אברהם וכרות עמו הברית.   - ת את לבבו נאמן לפניך ומצא

נה ארץ הכנעני והחוי היא כבר נחלת הי"ת נחלה לישראל נאיכבר  .לבן ישראל אין מקום אחר היא חלקו ונחלתו הטובה אשר ה' נותן לכם.
אשר כרת ה' את אין זה בית אביך! ין זו מולדתך, א אין זו ארצךעבדו, כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו. לזרע ישראל אין חוץ לארץ מולדתו. 

ארץ כנען, היא ארץ  אינהלאחר קיום השבועה  לאמר לך אתן את ארץ כנען. ,ית עולםליעקב לחק לישראל בר ויעמידהאברהם ושבועתו לצחק 
 ישראל!

 קורא הוא ברוך הקדוש בה, וכך אלהיך' ה עיני תמיד אותה דורש אלהיך' ה אשר ארץ שנאמר, ישראל ארץ מהם אחד לו ובחר ארצות ברא"
 )תנחומא "סגולה לעם לו להיות אלהיך' ה בחר בך שנאמר, ישראל זה מהן אחד לו ובחר אומות ברא ...חלקו ארצי ואת שנאמר ארצו אותה

 במדבר(.

אל ארץ ה' ויקרא  ומכל ובא ו, אך לא חתולזרעו אחריו קשיי הדרך היה גם היה לאברהםארץ הקודש היא ארצך היא מולדתך היא בית אביך, 
יטו בשם ה', יֶכם ַאְבָרָהם - ֶאל ַהבִּ י ְתחֹוֶלְלֶכם ָשָרה - ְוֶאל ֲאבִּ יו ֶאָחד - כִּ  . 3ְוַאְרֵבֽהו ַוֲאָבְרֵכהו ְקָראתִּ

 קצה ארץ נושבת. יה, אלמחכה לך עד בואך אלהארץ בא הביתה אחי וידידי, בא! מחכים לך בבית, הבית שלך, נחלתך ומולדתך. 

בחר ה' בעמו כל נבואת הנביאים ודברי חכמים על הגאולה העתידה סובב סובב על ארץ ישראל וירושלים, ו ת ה' לארצו עומדת היא לעולם,אהב
י ונתן להם את ארצו: ְשָרֵאל עֹוד וָבַחר ַיֲעקֹב - ֶאֽת ְיַרֵחם ה כִּ יָחם ְביִּ מִּ ְלָוה ַאְדָמָתם  - ַעל ְוהִּ ְסְפחו ֲעֵליֶהם ַהֵגר ְונִּ ַיֲעקֹֽב. ארץ ה' היא,  ֵבית - ַעל ְונִּ

 בא הביתה! בא! ארצך ומולדתך,

, כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו. כל המעלות 4כי הארץ נחלת ה' היא, חמדת כל ישראל וחמדת ה' יתברך עליונים ותחתונים תשוקתם אליה
לארץ חוצה  , לא תחסר כל בה.שמירת המצוות 'כי תבואו אל הארץ'ם 'מלכה ושריה בגוים אין תורה', היא מקו לימוד התורהא מקום בה: הי

 אומר דוד המלך. ות החיים'מקום השגחת הי"ת 'עיני ה' אלוקיך בה'. היא גן העדן בעולם הזה, 'ארצ היא בגדר 'הציבי לך ציונים'.

מלאה ציה וצלמות  מדבראו  ,נרד וכרכם קנה וקינמון ,עם כל עצי פרי לא גן עדן מקדם ויש בה ריח ערבפגן נ :הברירה בידולאדם שיש משל 
רע יותר היש טוב ו טוב את המות ואת הרע ובחרת בחים!נתתי לפניך את החיים ואת ה מרעין בישין. הנה פגרים מתים המעלים באשה וכלב

. דבר 'ותהומות יוצאים בבקעה ובהרלי מים עינות 'חלקת חמדתי' 'ארץ נח, 'הארץ הטובה'הלא הי"ת קורא לארץ  ?מארץ ישראל וחוצה לארץ
 , אלא זהו טוב החלטי, טוב מוחלט שאין שני לו. הוא יחסי להכרת האדם 'טוב'ה' הארץ הטובה, אינה כלשון בני אדם ש

 בא אהובי ורעי! בא הביתה! בא!
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 זוה"ק כאן. 
2

ָפֶֽרד ַאֲחֵרי ַאְבָרם - ֶאל ָאַמר ַהזֹאת: וה' ָהָאֶרץ - ֶאת ֶאֵתן ְלַזְרֲעךָ  ַויֹאֶמר םַאְברָ  - ֶאל ה' אַוֵירָ פי"ג י"ד:  םֹו לֹוט - הִּ ן וְרֵאה ֵעיֶניךָ  ָנא ָשא ֵמֽעִּ  ָוֶנְגָבה ָצפָֹנה ָשם ַאָתה - ֲאֶשר ַהָםקֹום - מִּ
י :ָוָיָֽםה ָוֵקְדָמה י :עֹוָלֽם - ַעד ֽוְלַזְרֲעךָ  ֶאְתֶנָמה ְלךָ  רֶֹאה ַאָתה - ֲאֶשר ָהָאֶרץ - ָכל - ֶאת כִּ ם ֲאֶשר׀ ָהָאֶרץ ַכֲעַפר ַזְרֲעךָ  - ֶאֽת ְוַשְמתִּ יש יוַכל - אִּ ְמנֹות אִּ ָםֶנֽה ַזְרֲעךָ  - ַגֽם ָהָאֶרץ ֲעַפר - ֶאת לִּ  :יִּ

ְתַהֵלךְ  קום י וְלָרְחָבה ְלָאְרָכה ָבָאֶרץ הִּ  :ֶאְתֶנָֽמה ְלךָ  כִּ

י ֵאָליו ַויֹאֶמר ז: פט"ו יךָ  ֲאֶשר 'ה ֲאנִּ ים ֵמאור הֹוֵצאתִּ ְשָתֽה ַהזֹאת ָהָאֶרץ - ֶאת ְלךָ  ָלֶתת ַכְשדִּ ית ַאְבָרם - ֶאת ְיקָֹוק ָכַרת ַההוא ַביֹום :ְלרִּ י ְלַזְרֲעךָ  ֵלאמֹר ְברִּ  ַהזֹאת ָהָאֶרץ - ֶאת ָנַתתִּ
ְמַהר ם מִּ ְצַריִּ י - ֶאת :ְפָרֽת - ְנַהר ַהָגדֹל ַהָמָהר - ַעד מִּ י - ְוֶאת ַהֵקינִּ זִּ ֽי ְוֵאת ַהְקנִּ י - ְוֶאת: ַהַקְדמֹנִּ תִּ י - ְוֶאת ַהחִּ זִּ ֽים - ְוֶאת ַהְפרִּ י - ְוֶאת :ָהְרָפאִּ י - ְוֶאת ָהֱֽאמֹרִּ י - ְוֶאת ַהְֽכַנֲענִּ ְרָגשִּ  - ְוֶאת ַהגִּ

ֽי  :ַהְיבוסִּ

י ח: ז"יפ י עֹוָלם ַלֲאֺחַזת ְכַנַען ֶאֶרץ - ָכל ֵאת ְמֺגֶריךָ  ֶאֶרץ ֵאת׀ ַאֲחֶריךָ  וְלַזְרֲעךָ  ְלךָ  ְוָנַתתִּ יתִּ ֽים ָלֶהם ְוָהיִּ  .ֵלאלֹהִּ
3

 תמהים אם, ציון' ה בנה כי וכתיב. תושב לירושלים האומר שנאמר תבנה והיא נבנית שלא האומות ממנה שנתיאשו כשם אלא לכאן זה ענין ישעיהו נא. תנחומא וירא: ומה
 . לירושלים אעשה כך ולשרה לאברהם שעשיתי כשם תחוללכם שרה ואל אביכם אברהם אל הביטו אתם

4
 .לתרופה עלים במכתבו ל"ז א"הגר 



  נבואות ה' לאחרית הימים

 פריחת ארץ ישראל
ביטול קללת הגלות "והשימותי אני  –פרק א: ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו 

 את הארץ"
לעמי ישראל כי  יחזקאל לו )ח( ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו

קרבו לבוא: )ט( כי הנני אליכם ופניתי אליכם ונעבדתם ונזרעתם: )י( והרביתי 
עליכם אדם כל בית ישראל כלה ונשבו הערים והחרבות תבנינה: )יא( והרביתי 
עליכם אדם ובהמה ורבו ופרו והושבתי אתכם כקדמותיכם והטבתי מראשתיכם 

אדם את עמי ישראל וירשוך והיית להם וידעתם כי אני ה': )יב( והולכתי עליכם 
 לנחלה ולא תוסף עוד לשכלם:

ואמרו בגמ' )סנהדרין צח, א( ואמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר 
 ח( ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל וגו'.-)יחזקאל לו

 לפי שכל זמן שאין ישראל על אדמתם אין הארץ נותנתוביאר המהרש"א "
אבל כשתחזור ליתן פירותיה זהו קץ מגולה שקרב לבא זמן  פירותיה כדרכה,

 גאולה שיחזרו ישראל על אדמתן. 

 
 והשימתי אני את הארץ –בזמן הגלות 

)ויקרא כו, לב( "והשימותי אני את  ביאור דבריו: בתורה נאמר על זמן הגלות
ו עליה אויביכם" הארץ" וכ' הרמב"ן )ויקרא כו, טז( "וכן מה שאמר בכאן "ושממ

היא בשורה טובה מבשרת בכל הגליות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו, וגם זו 
כי לא תמצא בכל הישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה ראיה גדולה והבטחה לנו 

כי מאז יצאנו ממנה לא קבלה  ואשר היתה נושבת מעולם והיא חרבה כמוה,
 ".ידם וכולם משתדלים להושיבה ואין לאלאומה ולשון, 

ומעתה, מעת שהרי ישראל נותנים פירותם, הרי אנו רואים שפסקה קללת 
"פריחת הארץ  מאמרעמ' הבא ב. )ויעוי' בלך קץ מגולה מזה הגלות, ולכן אין

על הנס הגדול בשממת הארץ בגלות והיפוכו בתקופה האחרונה  ושממתה"
 בפריחת הארץ(.

וזהו שכתב המהרש"א, שבזמן הגלות אין הארץ נותנת פירותיה כדרך הארץ, 
 תי שתחזור ליתן פירותיה, הוא הוכחה שקרב לבא זמן הגאולה.וממ

על דרך הדרש "ועוד יש לפרש כמ"ש פרק במה ]ועוד פי' המהרש"א ביאור נוסף 
מדליקין דלעתיד אילנות מוציאין פירות בכל יום שנאמר ונשא ענף ועשה פרי 

פכם וגו' מה ענף בכל יום אף פרי בכל יום וכו', וכן יש לדרוש בהאי קרא ענ
תתנו ופריכם תשאו וגו' מה ענף כל יום אף פרי בכל יום תשאו לעמי ישראל, 
וזה יהיה בזמן שקרוב לבא זמן הגאולה, וזהו דבר ניסי ודאי קץ מגולה הוא". 

  וכעי"ז פי' המהרש"א בכתובות )קיב, ב(. 
ואמנם ודאי אין כוונת המהרש"א לעקור את דברי הגמרא מפשוטם, כפי 

שעצם נתינת הפירות היא קץ מגולה, וגם בביאור הכתוב  הביאור הראשון,
אף אחד ממפרשי המקרא אינו מפרש  –ביחזקאל בפסוק ואתם הרי ישראל 

 שמדובר על נתינת פירות בדרך ניסית[.

 
 : וכך ביאר המלבי"ם )יחזקאל לו, ח(

בל תעצרו מלתת ענף ופרי, בל תיראו כי זרים . "ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו
כי הארץ הזו יאכלוהו כי קרבו לבא, שבימי כורש התחילו לשוב אל א"י, 

 ההשגחיי תעצור פירותיה בעת שאין עם ה' עליה המושגחים מאת השגחתו".
 ."והשימותי את הארץ"ביטול של , הוא "אתם הרי ישראל ענפכם תתנו"כלומר, 

 
 ר המהר"ל )נצח ישראל פרק לט(:וכן ביא

"ולפיכך אמר אין קץ מגולה, כמו זה מדכתיב "ואתם הרי ישראל ענפיכם תשאו 
מזה תלמוד שקודם זה לא היה דבר זה, שלא היו הרי ישראל נותנים וכו'". 
כאשר הדברים הטבעיים יהיו נעדרים. ואין זה מדרך , וזהו קץ מגולה פריים

ע"ז נד ב(". ]יעוי"ש שביאר באופן אחר מדוע ) הטבע, שהעולם כמנהגו נוהג
פריחת הארץ היא קץ המגולה, והבאנו מדבריו רק לענייננו ש"אתם הרי ישראל 

 ענפכם תתנו" הוא בטול של "והשימותי אני את הארץ"[.

 
 וכך ביאר הגר"ח קנייבסקי שליט"א )טעמא דקרא פר' נצבים(: 

אויביכם.  אני את הארץ ושממו עליה "תו"כ שהביא רש"י בפ' בחוקותי, והשמותי
נחת רוח בארצם שתהא שוממה זו מדה טובה לישראל שלא ימצאו האויבים 

ואתם הרי  צ"ח א' אין לך קץ מגולה מזה שנאמר . וז"ש בגמרא סנהדריןמיושביה
שהגיע הזמן שישראל עומדים  תתנו ופריכם תשאו וגו', דזה ראיה ישראל ענפכם

 ע"ש". לחזור
זה שיוצאים מכלל "והשימותי אני את הארץ", הוא כבר הראיה כלומר, עצם 

 לקץ המגולה, ואי"צ שהארץ תתן פירות שלא כדרך הטבע.

 
 משום שהשכינה גלתה ממנה –בזמן הגלות הארץ אינה נותנת פירותיה 

משום שפירות  –ביאור הדבר, שבזמן הגלות לא יתכן שהארץ תתן פירותיה ו
ובגלות שהשכינה גולה מארץ ישראל, השראת השכינה בארץ,  א"י מגיעים מכח

אין לארץ כח להצמיח פירות, וכמש"כ רמ"ד וואלי על הפסוק והשימותי אני את 
בריבוי כמו שהיתה  שלא תתן עוד את פירותיהויקרא עמ' שכ"א(: "..הארץ )

כי נשמתה של ארץ נותנת קודם לכן בשבת ישראל עליה. והטעם ברור כשמש, 
השכינה כבר גלתה עם ישראל, וגוף בלא נשמה חשוב כמת, ומה יוכל  שהיא

", אמנם קצת בריבוי]ומה שאמר בתחילת דבריו "שלא תתן פירותיה  לעשות".
היא נותנת, הוא משום מה שכתב שם בהמשך, שנשאר קצת השראת השכינה 

 על ארץ ישראל אף בזמן הגלות[.
משום שהשכינה ירדה לארץ ומאידך, כשא"י נותנת פירותיה, אין זה אלא 

 ישראל, ועי"ז הארץ מגדלת ומצמיחה פירות. 

 
 פרק ב: השלבים בקץ המגולה

משמע שעדיין  כי קרבו לבא".מלשון הפסוק "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו... 
 לא באו, אלא שקרובים לבא.

וכן פירש הרמב"ן ב"ספר הגאולה" )בהוצאת מכון הרב קוק, הוא בכתבי הרמב"ן, 
חלק א', עמוד ער( "ואשר כתוב עליו ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם 

פרים כאשר יקרב תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, ענינו שיצוה להרים לשאת 
 ". קץ ישראל לשוב טרם בואם
 קיבוץ גליות לאחר ברכת השניםב(: "ומה ראו לומר וכן מבואר במס' מגילה )יז, 

דכתיב ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו  -
 לבוא". 

 מזה, כלומר שכבר הגיע הקץ. אין לך קץ מגולהומאידך לשון הגמ' הוא 

 
עצם פריחת הארץ, הוא ענין  א.ואמנם ביאורו של דבר, שיש כאן שני ענינים. 

לה מצד עצמו, ]וכמו שנתבאר שהוא הוכחה לחזרתה של השראת השכינה גאו
שהוא גם סימן שקרוב הקיבוץ גלויות,  ב.בא"י[ וכבר התחיל "הקץ המגולה". 

שהוא החלק השני של "הקץ המגולה". ]ואמנם אח"כ יש עוד קיבוץ גלויות 
רמח"ל במאמר הגאולה )עמ' נח בהוצאת "מכון לעשרת השבטים כמ"ש 

(: "והבן, כי שני השבטים היו ליהודה והעשרה לאפרים, ולעתיד יקבצו רמח"ל"
  השנים על ידי משיח בן אפרים.. והעשרה האחרים יבואו על ידי משיח בן דוד"[. 

 
 פרק ג: קץ מגולה וקץ הפלאות

קץ דניאל )יב, ו( "ויאמר לאיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאור עד מתי 
מלשון כיסוי והעלם,   –" קץ הפלאותלה נקראת "". ומבואר שהגאוהפלאות

ממך דבר למשפט )דברים יז, ח(; כי המצוה הזאת... לא יפלא ]וכמש"כ כי 
 היא ממך )דברים ל, יא([. נפלאת

 מגולה".ולכאורה הוא סתירה לדברי הגמ' שקראו לגאולה "קץ 

 
 ביאור הדברים

בזמן הגלות גלתה שכינה מא"י ]כמו שאחז"ל גלתה אמנם ביאורו של דבר: 
]ולכן נקראת  השראת השכינה חוזרת להיות בארץשכינה עמהם[ ובזמן הגאולה 

הגאולה קץ, ע"ש השכינה שנקראת "קץ הימין. עי' זוה"ק תרומה קלד, א([. 
שהיא  –וישנם שני שלבים בהשראת השכינה: בשלב א הדבר מתבטא בארץ 

קרא "קץ המגולה". ובשלב השני תהיה השראת השכינה מוציאה פירות וזה נ
כמ"ש כי עין בעין יראו בשוב  –בדרגה יותר גבוהה, ויראו את השכינה עין בעין 

. ]ובזוה"ק )ויצא קנח, א( עלמא "פלאותה' ציון )ישעיהו נב, ח(, וזה נקרא "קץ ה
)השכינה עלמא תתאה  באתכסיא,כל מילוי  )השכינה העליונה(עילאה 
 כל מילוי באתגליא[. ה(התחתונ

 
ושני השלבים הם כנגד משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שמשיח בן יוסף עיקר 

קץ המגולה[, ומשיח ב"ד תפקידו  -תפקידו הוא קיבוץ גלויות והפרחת הארץ ]
הנביאים עד למצב של עין בעין יראו בשוב ה'  הוא הגאולה הרוחנית וכל יעודי

 אתכסיא לאה"בגין כך קץ הפלאות[. ]וכמו שממשיך הזוהר הנ"ל  -ציון ]
דאורחא. )כי ורחל בגלויא  במערתא דכפלתא )כי לאה כנגד השכינה העליונה(.

 רחל כנגד השכינה התחתונה(. ומשיח בן יוסף הוא מרחל, ומשיח בן דוד מלאה[.

 
ר הכתובים )ישעיהו לה, א( "ישושום מדבר וציה ותגל ערבה סדג"כ וכך הוא 

א"י שהיא עתה כמדבר  –]ובמצודת דוד: יששום מדבר וציה  ".ותפרח כחבצלת
ארץ ישראל שהיא עתה כערבה תגל אז[. )ב(  –וציה ישישו, אז: ותגל ערבה 

המה ת ורנן, כבוד הלבנון ניתן לה, הדר הכרמל והשרון ותגל אף גיל פרוח תפרח
  יראו כבוד ה' הדר אלוקינו".

ופירשו חז"ל )תנחומא דברים סי' א(: "ללמדך שבשעה שהקב"ה מגלה שכינתו 
עליהם כאחת, מפני שאינן יכולין לעמוד באותה טובה  נגלהעל ישראל אינו 

בפעם אחת... אלא מה הקדוש ברוך הוא עושה, מתגלה להם קמעא קמעא, 
מדבר וציה, ואח"כ תגל ערבה  בתחילה משיש את המדבר שנאמר ישושום

ותפרח כחבצלת, ואחרי כן פרוח תפרח, ואחרי כן כבוד הלבנון נתן לה, ואח"כ 
 המה יראו כבוד ה' הדר אלוקינו".  

וא"כ מבואר כאן שני השלבים שבתחילה א"י מוציאה פירות )קץ המגולה( 
 ואח"כ המה יראו כבוד ה' הדר אלוקינו )קץ הפלאות(.



 ישיבת ישראל בהלפי  –פריחת הארץ ושממתה 
" )להג"ר יצחק זילבר זצ"ל רבם ולהבה לא תבער בך" יםהספר]מעובד עפ"י 

הרה"ג ר' יוסף גבאי מאת " )מסילות אל האמונהשל רבים מעולי רוסיה(, ו"
 [.(שליט"א

 פוריה ופורחת –ארץ ישראל עד הגלות 
התורה קוראת לה: "ארץ  ארץ ישראל היתה גן פורח, האזור הפורה בעולם.

 זבת חלב ודבש" )שמות ג ח(.
יך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עינות ותהמת וקכי השם אל"

יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חטה ושערה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן 
כל בה לחם, לא תחסר מפרי התמרים(, ארץ, אשר לא במסכנת תא-ודבש )

ט(. "ארץ הרים ובקעת, למטר השמים תשתה מים. ארץ -כל בה" )דברים ח, ז
 יב(. -)דברים יא, יא ".יך דרש אותה...וקאשר השם אל

ספרי הנביאים והתלמוד מעידים על השפע בארץ, על חקלאותה הפורחת 
, וצמחייתה הרעננה שכיסתה אותה, בתקופות הבית הראשון והמשגשגת

 והשני.

ארץ, בה כמות והנה עדות של המצרים הקדמונים על ארץ ישראל: "
 ". כחול במדבר, ויין נוזל כפלגי מים -התבואה 

ההיסטוריון יוסיפוס פלביוס בספרו "מלחמות היהודים" מתאר את הגליל 
הארץ פוריה מאוד, משופעת במרעה, עשירה בצמחיה בימי הבית השני כך: "

ומעודדת לעבודה אפילו את הפלח העצל ביותר. על כן היא מיושבת 
כמאתיים, ובעקבות פוריותה הנפלאה  -בצפיפות. מספר ערים וכפרים בה 

אלף  51יותר מ  -של האדמה, האוכלוסייה כאן מרובה: בכפר הקטן ביותר 
מתאים היה תושבים. אדמת הגליל כולה מעובדת ונראית כגן ענק מטופח. 

הארץ אשר נותנת בשפע כזה פירות מהנדירים והיקרים ביותר, גן  לכנות את
 עדן עלי אדמות. אין הרבה מקומות אשר יוכלו להשתוות אליה".

 

 הארץ שממה –מזמן הגלות במשך כאלפיים שנה 
העם הארץ נכבשה בידי הרומאים, בית המקדש השני חרב,  והנה מהפך!!
 נה. שממה פתאומית ומוזרה,שממה! שממה במשך אלפיים ש –הוגלה, ומאז 

עליה יש עדויות לרוב מפי יהודים ושאינם יהודים: ההיסטוריון הגרמני 
מינטער מתאר את שהתרחש מיד לאחר חורבן הבית השני: "עתה )אחרי 
 נפילת ביתר( בא הכל תחת עול רומא, אבל פלסטינה הייתה לתל שממה...". 

לפיים השנים בארץ והשממה נמשכה תקופה ארוכה, מי לא היה במשך א
, אחר כך הרומאיםישראל למודת הסבל?! עד שנת ד' אלפים, ק', שלטו בה 

, היא היתה חלק (ת' משנת ד' אלפים) אח"כ ,ביזנטיהנפלה הארץ לידי 
, ואחרי שהיא התפרקה משלו בה המצרים. אחרי כן שלטו מּכִַליפּות ערביה

 דין-א-סולטן מצרים סלח - (ד' תתקמ"זבשנת אח"כ ). נושאי הצלבבה 
הביס את נושאי הצלב וצרף את כל ארץ ישראל )חוץ מעכו, אשר היתה בידי 

שלטו בארץ עד הערבים נושאי הצלב במשך מאה שנים נוספות( למדינתו. 
ארץ ישראל היתה תחת עול  ה"א רע"ו.בשנת  התורכיםלכיבושם בידי 

  . האנגליםעד שנת תרע"ו, כאשר כבשוה  העותומניתהאימפריה 

הכובשים, אשר התחלפו בארץ ישראל במשך אלפיים אף אחד מהעמים 
שנה, לא עשה שום דבר מועיל בהפרחת הארץ, וכפי שתיאר הרמב"ן, 
באגרתו משנת ה'כ"ז לבריאת העולם, את אשר ראו עיניו בארץ: "...ומה 

. וכללו של דבר, כל כי רבה העזובה וגדול השיממוןאגיד לכם בעניין הארץ, 
ירושלים יותר מן הכל, וארץ יהודה יותר מן חרב יותר מחברו.  –הקדוש 

 הגליל...". 

אשר ביקר תמונה דומה מתאר מארק טווין, הסופר האמריקני המפורסם, 
 אלא, למדי עשירה שאדמתה שממה ארץ"... :שנה 521-בארץ רק לפני כ

 לא היה לא כמעט מקום בשום. וָאֵבל דומם מרחב, ושית שמיר עולה שכולה
 ...".חמדה וחשוכת שוממה ישראל ארץ.. שיח ולא עץ

המציאות הגיאוגרפית  תופעה מוזרה זו נובעת מכוחו של פסוק אחד בתורה!
והחקלאית הרכינה בפניו ראש, ודאגה במשך אלפי שנים שאמיתותו 

והשימותי אני את הארץ, 'ושממו עליה אויביכם' " -תישמר ושלא יוכחש 
סיר ג'ון ויליאם דוסון כתב " )ויקרא כו, לב(. ואכן, פרופסור היושבים בה

כדברים הבאים: "עד היום הזה לא הצליחה שום אומה  תרמ"חבשנת 
להתבסס כאומה בארץ ישראל. שום אחדות לאומית ושום רוח לאומית לא 

 -קנו להם אחיזה שם. אותו ערב רב של שבטים מדולדלים שישבו בה 
עליל הם שכפי שנראה בהחזיקו בה רק כאריסים סתם, כבעלים ארעיים, 

 מחכים לאלה הזכאים לבעלות קבע על האדמה".

 

 ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא

ולאחר שביתה כה ארוכה שוב מהפך: יהודים חוזרים לא"י במאה הנוכחית, 
בתוך דור אחד וארץ ישראל חוזרת גם היא לעצמה. אנו בעצמנו עדים, כי 

לא יאומן, מארץ ריקה ושוממה, מלאה בביצות, הפכה עברה הארץ מהפך 
יבולים ותנובות שיא בהרבה ענפים, פטנטים  היא לארץ מוריקה ופורחת.
 חקלאיים בין לאומיים, ועוד. 

(: ... הגמרא אומרת שלפני 77ומסיים הג"ר יצחק זילבר בספרו הנ"ל )עמוד 
עו כרמים והארץ ביאת משיח יהיה ישוב יהודי בארץ ישראל, יזרעו שדות ויט

 תתן פירותיה בעין יפה לעם ישראל. 

ולכת והופכת ממדבר לגן רוה, עם תחילת ההתישבות היהודית, הארץ ה
היתה שממה כשמשלו בה אויבנו, ולבעליה היא נותנת פירות  ההאדמ

  התלמוד אומר שזה סימן קרבת הימים הטובים.נפלאים ויבולי שיא. 

זה )יחזקאל לו ח( "ואתם הרי ישראל אין לך קץ מגולה מ"אמר רבי אבא 
( , אכי קרבו לבוא" )סנהדרין צח ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל

רש"י מפרש "כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ, ואין לך קץ 
 מגולה יותר". 

מה שעינינו רואות את הישוב היהודי בארץ, והארץ נותנת פריה בעין יפה 
 .עכ"דבואה. הרי זה קיום של הנ

 מדברי גדולי הדורות על פריחת הארץ בימינו
 הגרי"ח זוננפלד:

כמה פחד ורחב לבבו למראה ארץ "(: 531"האיש על החומה" )ח"ב, עמוד 
ישראל ההולכת ונבנית, מושבות חדשות מוקמות במקומות שונים, 

ויעוד הנביא יחזקאל: "ואתם הרי שדות שוממות מוריקות מלא העין, 
ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל", הולך ומתגשם לנגד 

מותה של , והלא כבר אמר רבי אבא )סנהדרין צח, א( כי בהתגשעינינו
 נבואה זו "אין לך קץ מגולה מזה".

 
 הג"ר אברהם שאג, עם תלמידו הגרי"ח זוננפלד:

מקומות בשעה שרוב הארץ היתה שממה, ורק  כבר בשנת תרל"ג,
 בשנת -התחילו לפרוח ]כמה שנים לפני כןבסביבות יפו  , בעיקרבודדים

 בספרו, חיים עץ ישיבת ראש, ל"זצ כהנוב נחמיה משה ר"הג כתב, ז"תרכ
 אמנם, י"אר ברוב שהיתה הגדולה השממה על –" ירושלים שלום שאלו"

 כעת ובאמת:  "לשונו וזה, פריחה התחילה יפו שבסביבות ל"כנ ציין
 שמה להתיישב אלה בזמנינו התחילו אשר הקודש עיר יפו סביבות

 בגנות ופארוה עטרוה, אחרות ממדינות כרמים ונוטעי אדמה עובדי
 מסביב מילין כמה במרחק פרי עושה עץ מכל טובים וכרמים נחמדים

 דורשי לכל טובה ולתקוה ולתפארת לנס ותהי: "ומסיים". ומגרשיה לעיר
 ["לארץ תהיה וגאולה דגאולה ואתחלתא היא קרן צמיחת ואולי, ציון

מסופר על עלייתו של הגרי"ח זוננפלד עם רבו רבי אברהם שאג 
בצאתם את העיר יפו נכנסה העגלה אל שביל שמשני צדיו נטועים היו "...

באותה שעה פרדסי יפו המפורסמים, וריח של תפוחים הגיע לנחיריהם. 

מלמל הצדיק מקוברסדארף )הג"ר אברהם שאג( עתה מומחשים לי 
כיתי מעולם זוכי  -ביתר שאת דברי הפסוק: "כריח שדה אשר ברכו ה'". 

הלא זהו  -פוחין קדישין", כפי שאני זוכה עתה? לריח כזה של "חקל ת
 מעין עולם הבא, ממש מעין עולם הבא, גן עדן עלי אדמות... 

הלא זהו מה ששנינו ומכיון שהשתיקה הופרה, ענה התלמיד לעומתו: נו, 
בסנהדרין: "ואמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר )יחזקאל ל"ו( 

, ופירש"י ם תשאו לעמי ישראלואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכ
"כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה 

יפה אמרת  -נענה רבו והפטיר אחריו לאות הסכמה: יותר". באותה שעה 
אין בכך כל ספק, הקץ מתקרב, יש לזרז את הסוסים שיגיעו  - חיים בני,

 האיש)"... "משתהים בדרך, שמא יבוא המשיח, ואנחנו לירושליםמהרה 
 .(531 עמוד, א"ח" החומה על

 

 הגרא"ז מלצר:

כתב  (ספרים בכמה וצוטטה, בשעתו התפרסמה)ש וכן ב"קריאה נאמנה"
הבה נתבונן ונכיר את התפקיד הגדול הג"ר איסר זלמן מלצר זצ"ל: "... 

 –אחרי כאלפיים שנות גלות מרה  –כזאת, אשר זכינו  לעתהמוטל עלינו 
והתגשמות יעודי לחזות בשיבת בנים בונים לגבולם בממדים ענקיים, 

 ". הנביא "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל

זצ"ל  וע"ע בדבריו של הגרי"י הלברשטאם זצ"ל האדמו"ר מקלויזנבורג
 .(ד הערהב שלג עמוד, יחזקאל) "סופרים דעת" בספרשהובאו 



כי רצו עבדיך את אבניה
 מעלותיה של ארץ הקודש במשנתו של בעל החתם סופר

עבודת ה' בארץ ישראל

 ישראל בארץ אלא – השלימות לקנות א"א
 כי העליונות עולמות גם לתקן להם הראוי מעלותם שלימות קנות יצויר ולא
 דרשות ב, שו, א. .הקדושה בארץ אם

 
 דרשות ב, שו, א. .האמיתי השלימות קנין הוא שם כי, האמורי הר אל ובאו

 
 דוקא י"בא הוא והמצוות התורה קיום

 זוכים אנו ז"ועי, י"א היא החיים בארץ אלא והמצוות התורה קיום עיקר אין
 היינו מ"מ, זה לכל זוכים היינו לא' אפי אבל, המקווה' ה בטוב לראות
. מזה טוב מה כי, שכר תשלום בלי' אפי י"בא' ה לעבוד שנזכה רק שמחים
 .א, יח א דרשות

 
 יהיו שלא אלא ל"בחו נצטוינו ולא, הארץ אלוקי משפט הוא ומצוות תורה כי

 .]ועיין בעמוד א[. ב, שו ב"ח דרשות. כשנחזור עלינו חדשים

 
 דוקא בא"י –יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים 

 חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה ל"אחז הנה
.  אדמה על לא אבל הקדושה בארץ היינו ל"נ כן אמנם, הבא העולם טמאה..
 שטוב י"אעפ, מאלף בחצריך יום טוב כי קרא דקאמר והיינו

 בחרתי מ"מ, בטרקלין ימים מאלף ,חצריך הנקרא ז"בעוה יום
 בלי הבא העולם שהוא אלוקי בבית הסף אצל הסתופף יותר
 בתערובת ל"בחו – רשע באהלי אדור מאשר ,רוח קורת שום

 .ב, שה ב"ח דרשות. ה"בעו העולם אומות
 והמצוות התורה שכר הוא – ל"בחו שאוכלים מה

 ...מעלה של בפמליה כח מוסיפים אנו ישראל בארץ כי וידוע
 ...כלל מצותם שכר ואינו עצמם משל להם נותן הוא כ"וא

 אזי', ה כסא תחת ולא השר תחת נתונים שהם ה"בעו ובגולה
 כח להוסיף ולא טרף להמציא רק הוא התורה עמל כל ה"בעו

 .רלה' עמ בראשית משה תורת. למעלה

 
 לי יש קפידה דוקא בארץ הזאת

שאתה רוצה רק תענוגים ט(. רמז לו כי לפניך  הפרד נא מעלי )בראשית יג,
גשמיים והבלי עוה"ז ולא דביקות בהשי"ת, הנה כל הארץ לפניך, משא"כ לי 

 .מ 'תורת משה בראשית, עמ יש קפידא דוקא בארץ הזאת.

  
 רג. ת או"ח"שו ו."ח תורה תפוג, שמה ]בארץ ישראל[כי לולא ישיבת ישראל 

 
 ארעא חשוכא

 דארץ באוירא להגיה, חשוכא בארעא בעלוטה שניתן, דברי יאירו ואיך
 יב. משפט חושן ת"שו .המחכים ישראל

 
 "ישיש בו קדושת א -וקא בעבר הירדן "משנה תורה" נתבאר דו

 משום ועוג סיחון בארץ התורה ביאר ה"ע רבינו דמשה' כ בהפלאה מורי
 .א, שלז – ב, שלו ב"ח דרשות .מצלחת ותורתו מחכים י"דא אוירא ל"דה

 
 ואויר חו"ל מוסיף שקר וסברא כוזבת –אויר א"י מטוהר 

 אויר כי, יותר האמת מכוונים להיותם בבל בני על גדולה מעלה יש י"א לבני
. בבל בני כ"משא כוזבת וסברת שקר מוסיף ואינו טומאה מכל מטהורה י"א

 .א, שעד ב"ח דרשות

 
 לימודיהם שהיה ישראל בארץ ...כ"משא ,בבלי תלמוד זה הושיבני במחשכים

 .א, שפט ב"ח דרשות. ופלפלים לחובלים ולא ונקי זך

 
 בארץ הקודש יתעלו הדברים בחכמה

 שנים פי ויתקדשו יתעלו נכונה לארץ הדברים לכשיגיעו ואולי
 תלמוד נתעלה ז"ועד מלאכה ובכל ובדעת ובתבונה בחכמה

 בדין הרוחה והיתה שם שנתקבל אחר ירושלמי על בבלי
 .רלג ד"יו ת"שו. ובהלכה

 
 לתקן סדר תפילה צריך זכותא דא"י

 בכל לישראל ומועיל קרבן במקום השיהי תפלה סדר לתקן
' אפי ל"ובחו .ישראל דארץ זכותא צריך לזה ...זמן ובכל מקום

 ובהם זקנים כ"וק ג"כה אנשי כמו הקודש רוח בעלי נביאים
 ענין לסדר ידיהם חיל אנשי כל מצאו לא - נביאים כמה

 לא מ"ומ, תפלות כמה התפלל ה"ע רבנו ומשה. ..הזה הנכבד
 - האחרונה מתפלתו אלא השם וקדושת וגבורות אבות שבח סידור למדנו

 ענין כל לתקן מ"ומ. קודם ולא ועוג סיחון לארץ פ"עכ כשנכנס ,'וגו ואתחנן
 דרשות ח"א כו, א. .י"דא זכותא לו היה לא כי יכול לא וסידורה תפלה

 קדושת ארץ ישראל

 קרקע א"י קדושה משמים של חו"ל
 עצומה וקדושה נפלא אור הרגיש ישראל ארץ לגבול( רבינו משה-) בהגיעו

 של משמים יותר עצומה קדושה י"א קרקע כי, בשמים' אפי הרגיש שלא מה
 .ב, שכד ב"ח דרשות .ל"חו

 
 ראיית ארץ ישראל משפיעה קדושה

 הארץ את קדשו עין ראיית י"ע כי, הארץ את וראה הזה העברים הר אל עלה
 ב"ח דרשות. עדיין לו חסר שהיה י"דא זכותא קדושת עליו יקלוט, הקדושה

 .א, שלו

 
 אהבה ודבקות בה' המוסיפ -אכילת פירות ארץ ישראל 

הנה שבח ארץ ישראל זבת חלב ודבש, אם שהוא כפשוטו בלי ספק, מ"מ זה 
הארץ ופירותיו, כי הם מולידים קדושה בנפש  תקדושהתואר מורה עוד 

כי התורה הברורה בלי סיג ופסולת  האוכל אותם, ומוסיף אהבה ודבקות בה',
 סוף חידושי חולין מהדו"ק.נקרא דבש וחלב תחת לשונך.. כן פירות א"י. 

 
 -לפי גדול המדינה שהוא דר שם ואוכל מפירותיה תולדת הגוף המתגדל 

 תורת משה בראשית, עמ' פז. .לענין זה ארץ כנען היא אויר קדוש

 
 חשיבותם של בני א"י

 מקום חומרי למעבד בעי לא לבבל י"דמא נמי אמרינן שנהגו מקום' בפ
 חשובי י"א דבני דידעו כיון מחלוקת שייך דלא טעמא מהאי לשם שהלך

 . חולין יח, ב.יתקוטטו לא טפי

 
 שם טבעם להפוך לישראל מזיקים - העמים ארץ של הרעים הטבעים

 [מזה יתנקו שבקל, שחרחורת שאני תראוני אל כ"עדמש, לגמרי לא ואמנם]
 מארץ נזונים ואנו, כ"כ הימים באורך ה"בעו כי, אנוש לבב יתחמץ הלא

 טבעיים ויתהפכו, אבדנו כלנו אבדנו שגוענו ו"ח יוגרם, לה הטמאה העמים
 ארץ של וטבעים מאכלים י"ע, ו"ח וטומאה לקללה וברכותינו וקדושתינו

 בריה כל ואמנם(. לח ,כו ויקרא) אויביכם ארץ אתכם ואכלה והיינו, העמים
 לא כבריה בקדושתינו חשובים אנו והיות, בטלה ולא חשיבא כברייתו שהוא
 שטז, א. ח"א דרשות. מעולם ביטול לשום נחוש

 
 נהפכו טמאה אדמה על קדש אנשי והתגדלו הגלות אריכות מתוך ה"שבעו

 עד אויביכם ארץ אתכם ואכלה והיינו, ההיא הארץ אנשי טבעי ולקחו ה"בעו
 .א, שלא שם .יצאו קודש שממעי ניכר אין שממש

 
 ישראל בארץ למאוס גורמת - ל"חו טומאת

. (ד ,מז בראשית) גשן בארץ עבדיך נא ישבו ועתה' וגו באנו בארץ לגור
 בדעתם עלה כבר הטומאה לאויר שבאו ועתה, לגור רק בדעתם ההי מתחלה

 תורת משה בראשית עמ' רד. .שם לישב
 

 פ"אע כי ,ל"חו של כחה כמה וראה בא(. א רות) שם ויהיו מואב שדי ויבאו
 היה לא ובתחילה. צדקתו נתמעטה ל"לחו שבא כיון מ"מ, יצא שמדוחק

, שמה הויה לו היה שם ויהיו – מואב שדי שבא ומכיון, שם לגור רק דעתו
 נתישבו, שם וישבו – יותר בבניו ר"יצה שלט, הצדיק אלימלך משמת כ"ואח
 .א, רצו ב דרשות .ממש שם


