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 СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ - פרשת מסעי
 

  
והורשת� את האר� וישבת� בה כי לכ� נתתי את האר� לרשת אתה) נג(לג    

 Случилось так, что девятого ава император Наполеон проходил мимо синагоги. 

Увидев сидящих на полу и рыдающих евреев, он спросил, что это значит. Ему 

объяснили, что евреи оплакивают свой Храм и страну, утраченные две тысячи лет 
назад. Император заявил: «У народа, который так помнит давнее прошлое, у такого 

народа – большое будущее». 

 Так оно и есть у евреев. Мы быстро адаптируемся к новой среде, но никогда не 
забываем родной земли. Мы никогда не отрекались от мечты о возвращении. Мы 

никогда не перестаем молить об этом Б-га. Трижды в день мы в своих молитвах 

просим вернуть нас в нашу Страну. Ни у какого другого народа, полностью 

оторванного от своей родины, не было такой прочной памяти. Никогда не было 
другого такого народа, который бы жил в течение двух тысяч лет столь разбросанным 

физически и одновременно столь единым духовно.  

Нетрудно убедиться, что тема  ארץ ישראל занимает в двух наших главах большое 
место. В конце  פרשת מטות нам сообщают о просьбе Гада и Реувена разрешить им 

поселиться на восточном берегу Иордана (Трансиордания). Им пришлось обещать, что 
сначала они выйдут на войну за земли на западном берегу. Затем говорится, что народу 
Израиля было приказано изгнать врага, завладеть страной, разделить ее между 
коленами и заселить1

. Затем подробно, в деталях, описаны границы страны2
. Мы 

узнаем, что земля делилась по жребию и для этого были назначены представители от 
колен3

. Затем Моше отдает распоряжение выделить для левитов сорок восемь городов 
и сделать их арей-миклат4

. Наконец, в פרשת מסעי мы читаем о дочерях (бнот Цлофхад), 

наследующих своим отцам: им предписано вступать в брак внутри колена, чтобы их 

наделы остались в его владениях5
. 

Глава «Масэй» завершает книгу «Бамидбар». На следующей неделе мы 

приступаем к чтению книги «Дварим». Большинство глав в «Дварим» посвящены 

важной дополнительной информации о святости Земли Израиля и о требованиях, 
связанных с нашим пребыванием на этой земле. 

После того, как человек потерял Ган-Эден, Страна Израиля стала местом 

высочайшей духовности на земле6
, осуществляющим связь между небом и землей, и, 

следовательно, она стала центром мира1
. Эта внутренне присущая ей святость 
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 )  נו (�  )נ : (במדבר לג

2
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3
 ) יז  (�  ) יג: ( במדבר לד

4
 )  יג ( �)  א :(במדבר לה

5
 )  יג  (�  )א : (לו

6
 אמנ� באוצר נחמד הסביר שלאר� ישראל התייחסות ושייכות ע�  כ"שהיא רק מדרגה אחת למטה מג� עד� ע: בכוזרי ב יד 

מקו� עליית הנשמות למעלה מג� עד� ומה שאמר מדריגה למטה הוא לשו� גוזמא ורצונו לומר שדר  ש� עליה לג� עד� אמנ� עיי�  
 בראשית לג יט , אב� עזרא 
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дополняется еще и той святостью, которую земля обретает в результате ее освящения 
еврейским народом.  

 В Эрец-Исраэль рука Провидения гораздо ощутимее, чем где бы то ни было на 
земном шаре2

. И потенциал святости, заключенный в выполнении каждой заповеди, 

здесь гораздо выше3
.  

  Второй уровень святости Страна приобретает вследствие ее заселения 
еврейским народом и освящения4

, обусловленного выполнением заповедей, связанных 
с пребыванием в Стране, таких, как трума, маасер и т.д.

5
  

 Рамбам считает, что производимую человеком святость мы утратили после 
первого – вавилонского – изгнания, заново обрели с возвращением Эзры и больше уже 
не теряли6

. Разрушение Храма, несомненно, ослабило нашу способность ощущать 
присутствие Всевышнего на Земле Израиля, но присутствие это все еще 
наличествовало в скрытом виде7

. С последующим ударом многие из заповедей тлует 
ба-арец потеряли статус мицвот деорайта, поскольку их выполнение требует, помимо 
прочего, чтобы большинство евреев (если не все) обитали на территории Израиля – 

8ביאת כולכם 
. Это касается трумот1

 и, возможно, маасрот2
. (По некоторым мнениям, 

                                                                                                                                                                                     
1

יושבי  " ישראל נתונה באמצע העול� שנאמר כש� שהטבור הזה נתו� באמצע האיש כ  אר� : קדושי� י כתוב ,  במדרש תנחומא 
ל בבאר הגולה שהטבור מבדיל בי� חלקו העליו� של הגו" ובי� חלקו  "והסביר המהר) יחזקאל לח יב" (על טבור האר�

היא נקודת הביניי� בי� העול� התחתו� ובי� העולמות  , כ  ג� אר� ישראל. והוא כעי� נקודת קישור בי� שני החלקי� ,התחתו� 
   . �הרוחניי 

2
В отличие от других стран, у Эрец-Исраэль нет ангела или посредника, через которого действует 

Провидение Всевышнего. Это собственная страна Всевышнего:  

 ' ובשמואל א כו יט נקראת בש� נחלת ד"  ארצי" ,ביואל ד ב נקרא 

אבל אר� ישראל אמצעות הישוב היא   …   ע� וע� בארצות� לגוייה� כוכב ומזל נת� על כל .. הש� הנכבד  :� ויקרא יח כה"רמב
והיית� לי סגולה מכל העמי�  ) שמות יט ה (וזהו שאמר ...   לא נת� עליה מ� המלאכי� קצי� שוטר ומושל, מיוחדת לשמו' נחלת ה 

 יו את� אל אלהי� אחרי� כלל לא שתה, והיית� לי לע� ואנכי אהיה לכ� לאלקי� )  ירמיה יא ד (וכתיב  , כי לי כל האר� 

3
 א" על פי שאני מגלה אתכ�  –יח �יז :  כתוב בספרי דברי� יא)  מצוות התלויות באר�( חו� מהמצוות שרק אשפר לקיימ� באר�  
 שכשאת� חוזרי� לא יהיו עליכ� חדשי�, מ� האר� לחו� לאר� היו מצויני� במצוות 

4
ל מקו� היא בארצות שכיבש� מל  ישראל או נביא מדעת רוב  אר� ישראל האמורה בכ:  ב ' תרומות הל' א מהל" � פ"רמב

 ישראל וזהו הנקרא כיבוש רבי� 

5
סוריא   :ד ' הל,  תרומות ' א מהל"פ �"ומלבד אר� ישראל עצמה גזרו חכמי� על כנה מקומות סמוכי� לאר� וכמו שביאר הרמב

י לעני� תרומות ומעשרות ושביעית והכל  " אל והקונה בה קרקע כקונה ב"י ויש דברי� שהיא בה� כח"יש דברי� שהיא בה� כא
 :בסוריא מדברי סופרי�

6
כל שהחזיקו עולי מצרי� ונקדש קדושה ראשונה כיו� שגלו בטלה קדושת� שקדושה ראשונה  :  ה' א הל"תרומות פ' הל, �"רמב

ת האר� קדשוה  כיו� שעלו בני הגולה והחזיקו במקצ . לפי שהיתה מפני הכיבוש בלבד קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא
� שלא החזיקו עולי מצרי� את כל  "א הסביר הרמב"אמנ� ש� בפ'  וגו . לשעתה ולעתיד לבא , קדושה שנייה העומדת לעול�
 השטח שהחזיקו את עולי בבל 

על  , לפי שכשכבש נבוכדנצר את אר� ישראל , למה קדושה ראשונה בטלה ואחרונה לא בטלה , בטע� דבר זה ' חת� סופר 'וכתב ה  
אבל מה שכבשו  . י ובטלה ממנה קדושתה"שהנביא קרא לה� בגרו� שיבואו לכבשה ולכ  היה לה� קני� בא, כבש פי נביא 

לא ִנתנה לה� רשות לכבוש ולא נשלחו מאת הקדוש ברו  הוא ולפיכ  לא קנו את  , י מישראל לא על פי נביא היה"הרומיי� את א
'  פ , ספר התודעה ( : ולכ  ג� קדושת האר� לא בטלה , מת כמו שהיתהק)ֶ ,  האר� בכיבושיה� ונשארה החזקה שהחזיָקנו בה כורש 

 )לג

7
וכיו� שגרמו העוונות ונחרב בית  , היתה שכינה שרויה בתוכו ,  כל זמ� שבית המקדש קָ)� : כ  אמרו חכמי�: לג' פ , ספר התודעה

 בי� חרב ובי� שאינו  �רבי אלעזר ב� פדת  אמר . ַ.ָ-ַמִי� ִ+ְסאוֹ '  ה):  תהלי� יא ( שנאמר  , ה שכינתו לשמי�"ִסלק הקב,  המקדש 
 :ְוָהי1 ֵעיַני ְוִלִ.י ָ/� ָ+ל ַהָ)ִמי�):  א ט �מלכי�  (שכינה לא זזה ממקומה שנאמר  , חרב

8
 אינה מ� התורה אלא מדבריה� שאי� ל  תרומה של תורה אלא באר�  …התרומה בזמ� הזה : כו ' א הל "תרומות פ' הל �"רמב

 וכ� יראה … לא כשהיתה בימי עזרע שהיתה ביאת מקצת�  …ביאת כולכ� , שנאמר כי תבואו , שראל ש�ישראל ובזמ� שיהיו כל י 
כתובות  (שנאמר בבואכ� כולכ� ולא מקצת�  ) ה ' בכורי� הל' ה מהל"� פ"רמב( והוא הדי� בחלה ' לי שהוא הדי� במעשרות וגו

 . וחלה בעצ� המקור לדי� הזה וילפינ� תרומה מחלה .)  כה
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необходимо также, чтобы действовал Санедрин, располагающийся в лишкат-а-газит 
Храма.)  

Для евреев Страна Израиля – не просто олицетворение государственности, 

каким являются для других народов их страны. Возвращение всего народа в Эрец-

Исраэль в конце дней – один из основных принципов иудаизма. Любовь к Стране 
отражает одно из высших духовных устремлений каждого отдельного человека и путь 
к окончательному избавлению – для всего народа3

. Мы, евреи, сосредоточены на своих 

обязанностях, а не на правах. Мы мыслим не понятиями права на проживание в 
Израиле – ракурс, в котором вся проблема рассматривается сегодня. Мы верим, что 

между нами и Б-гом существует договоренность, по которой именно здесь мы должны 

выполнять то, чего требует от нас наш союз с Ним4
. И за то, что однажды мы 

усомнились в этом договоре – в истории с разведчиками, мы заплатили и по сей день 
платим высокую цену.  

В этой ситуации поражает мнение Рамбама, что это не мицва5
. Как и то, что при 

наличии большинства мнений, считающих проживание в Эрец-Исраэль мицвой6
, 

допускается, что это только мицва хиювит7
 (т.е. алия – это выполнение мицвы, но 

совершить алию человек не обязан). (По одному из мнений, жизнь в Стране больше не 
является мицвой8

.) Рав Вольбе указывает, что мы не произносим благословения, 
поселяясь в Стране, потому что все согласны с тем, что даже если это мицва, это не 
более чем эхшер для соблюдения Торы Всевышнего на самом высоком уровне9

. 

                                                                                                                                                                                     
1

התרומה בזמ� הזה ואפילו במקו� שהחזיקו עולי בבל ואפילו בימי עזרא אינה מ� התורה  : כו ' תרומות הל' הלא מ"� פ"רמב
י בלבד ובזמ� שכל ישראל ש� שנאמר כי תבואו ביאת כולכ� כשהיו בירושה  "אלא מדבריה� שאי� ל  תרומה של תורה אלא בא

רושה שנייה שהיתה בימי עזרא שהיתה ביאת מקצת� ולפיכ  לא  וכמו שה� עתידי� לחזור בירושה שלישית לא כשהיו בי'  ראשונ
 )  ז דאורייתא"ד ש� שתרומה בזה"ודעת הראב[חייבה אות� מ� התורה  

2
 וכ� יראה לי שהוא הדי� במעשרות שאי� חייבי� בזמ� הזה אלא מדבריה� כתרומה  :� ש�"רמב

3
ליח ובנה מקדש במקומו וקב� נדחי ישראל הרי זה  והצ ... וא� יעמוד מל  מבית דוד  :  ד' י הל"פ, מלכי� '  הל, �" רמב

'  ביחד שנאמר כי אז אהפו  אל עמי� שפה ברורה לקרוא כול� בש� ה' משיח בודאי ויתק� את העול� כולו לעבוד את ה 
 : ולעבדו שכ� אחד

4
 ה ועוד הרב:  ויאמר אליו אני ידוד אשר הוצאתי  מאור כשדי� לתת ל  את האר� הזאת לרשתה )  ז (   בראשית טו

5
)  השמטות העשי� ד ( � הביאו בהשמטות למצוות עשה ש� "� בספר המצוות אינו מונה את זה בי� המצוות והרמב"הרמב

 והורשת� את האר� וישבת� בה כי לכ� נתתי את האר� לרשת אותה והתנחלת� את האר�):  מסעי (מהפסוק במדבר לג נג  

ל נקט להלכה כדברי  "ה של הצדיק ממונקאטש ז"זר חוהמנחת אליע,  ) כח'  ב ס"ח(�  "כ נקט להלכה כהרמב"ט ג" והמהר
 . �"הרמב

6
יצוה אות�  , והורשת� את האר� וישבת� בה כי לכ� נתתי את האר� לרשת אתה על דעתי זו מצות עשה היא : � לג נג"רמב

ו אר� אשור  ואלו יעלה על דעת� ללכת ולכבוש אר� שנער א'  ולא ימאסו בנחלת ה, שישבו באר� ויירשו אותה כי הוא נתנה לה�
,  במצות הישיבה באר� ישראל ושאסור לצאת ממנה :) כתובות קי(ומה שהפליגו רבותינו  ' יעברו על מצות ה, וזולת� ולהתישב ש�

כי הכתוב הזה היא  , בכא� נצטווינו במצוה הזו, וכ� האיש ,  וידונו כמורדת האשה שאינה רוצה לעלות ע� בעלה לאר� ישראל 
,  והורשת� את האר�, י פירש"אבל רש)  דברי� א ח ( באו ורשו את האר� , במקומות רבי� מצות עשה ויחזיר המצוה הזו 

 : ומה שפירשנו הוא העיקר, וא� לאו לא תוכלו להתקיי� בה ,  תוכלו להתקיי� בה ,  אז וישבת� בה , והורשת� אותה מיושביה

,  אבל וישבת� היא הבטחה,  והורשת� ל פירש שהמצוה היא "י ז"רש' וישבת� וגו'  והורשת� את וגו ) נג  (:נג לג אור החיי� 
ונראה פשט הכתוב כדברי    : הכל מעלי� לאר� ישראל:) כתובות קי(ומכא� סמכו לומר  , ל פירש שהמצוה היא וישבת�"� ז"ורמב
'  היה לו לתלות בעיקר המצוה ולומר כי לכ� וגו, וא� הישיבה היא המצוה , לרשת אותה ' ממה שגמר אומר כי לכ� וגו, י"רש

 : לשבת בה

7
 א קב "ע ח"אה, קכב, ג"ד ח" אגרות משה יו

8
אינו נוהג בזמ� הזה דאיכא סכנת דרכי� והיה אומר רבינו חיי� דעכשיו אינו  :  'ה הוא אומר לעלות כו"ב ד"כתובות קי ע' תוס 

 :י כי יש כמה מצות התלויות באר� וכמה עונשי� דאי� אנו יכולי� ליזהר בה� ולעמוד עליה�"מצוה לדור בא

9
 נב ' השקולות עמ ספר המצוות ,  א "וולבי שליטשלמה ' ר
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По некоторым мнениям, евреи свободны от этой мицвы в случае опасности или 

при отсутствии полноценной еврейской общины1
. Другие идут еще дальше, утверждая, 

что святость Земли слишком высока, чтобы евреи могли ей соответствовать2
. Что ни 

говори, а евреям потребовалось сорок девять дней после исхода из Египта, чтобы 

подготовиться к получению Торы, и сорок лет, чтобы оказаться готовыми вступить в 
Страну!3

 (В отдельной и увлекательной дискуссии мудрецы обсуждают, является ли 

эта заповедь индивидуальной или такой, которая должна и может быть реализована в 
виде общенародного движения4

.) 

При всем широком спектре мнений все единодушны в том, что в вопросах 
нашего духовного и физического благополучия Страна занимает центральное место5

. 

Неоштукатуренный квадрат на одной из внутренних стен каждого еврейского дома 
постоянно напоминает его обитателям о ненормальности нашего настоящего 
положения. Еврейский народ может достичь полного расцвета только на своей 

собственной, на Святой земле6
. Каждый жених в день свадьбы посыпает голову 

                                                           
1

לאחר החרב� דאכתי איכא חבת האר� וכדאיתא בגמרא ומיהו  ' ואפי '  פי' א הכל מעלי� כו" וכתב הריטב:  ב "שיטה כתובות קי ע
ור  והפט. כ"שמעתי מרבינו דדוקא שיש ש� יישוב אר� ישראל ושאי� סכנה בדרכי� ושאינו צרי  לעבור י� שהוא בחזקת סכנה ע

ה שער  "אמנ� השל)  עיי� הארה הקודמת (בש� רבי חיי�  ' ה הוא אומר לעלות כו"ב ד"כתובות קי ע' כ מובא בתוס "של סכנה ג
 . האותיות כתב שה� דברי יחיד

2
ט שאיזה תלמיד העתיק את דברי� אלה בטעות  " אמנ� כתב המהר,  �"ת תשב"ושו,  � מרוטנברג "ומהר,  א "כתובות קיא ע' תוס 

 מ  ואי� לה� שו� ס

3
 קט ' ספר המצוות השקולות עמ, ל"שלמה וולבא זצ' ר

4
 שבועות הללו למה אחת שלא יעלו ישראל בחומה ' רבי יוסי ברבי חנינא דאמר ג:  א "בכתובות קיא ע' מקור המחלוקת הוא הגמ 

 הקדוש  ואחת שהשביע הקדוש ברו  הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העול� ואחת שהשביע )יחד ביד חזקה : י"פירוש רש(
אמר רבי אלעזר אמר לה� הקדוש ברו  הוא לישראל  ...   ברו  הוא את העובדי כוכבי� שלא ישתעבדו בה� בישראל יותר מדאי

ונראה דהרבי מסטמר היה  ',  א� את� מקיימי� את השבועה מוטב וא� לאו אני מתיר את בשרכ� כצבאות וכאילות השדה וגו
 הסיבה הזאת וההתנגדות של שאר גדולי� היתה כתגובה לחילוניות של  היחיד שאסר לחזור לאר� באופ� מאוחד מחמת

 . הציוני� 

כ את  "ה יתיר ג"אז הקב,  היינו שלא לשעבד את כלל ישראל יותר מדאי, ויש שפירשו שא� הגוי� לא יקיימו את השבועה שלה� 
ותנו משונאינו אפילו קוד� הזמ�  ה לגאול א"א משמע שזה לא תלוי בנו אלא בהקב"ומתלמידי הרשב.  השבועה כלפי כלל ישראל 

ההוא כנסת ישראל דקאמרי לאומות העול� אחר  ' השבעתי אתכ� בנות ירושלי� א� תמצאו את דודי וגו: ל המובא בשיטה"וז
ק לא תשתעבדו  "וקרי להו בנות ירושלי� על ש� שה� עכשו בירושלי� וה'  ה את אומות העול� שלא ישתעבדו כו"שהשביע הקב

ה אינו יכול לראות צרה גדולה לישראל שלא יושיע�  "די שתגרמו לי לעורר לי אהבת� שלא בזמנה שהקבבה� יותר מדאי כ 
וא�  . כ "ה מעמיד עליה� מל  שגזרותיו כהמ� ומחזיר� למוטב ומיד ה� נגאלי� ע" בעלמא כשיגיע זמנ� ליגאל הקב' כדאמרי

 ורבו השיטות בזה  ורבו הדעות '  תעוררו משמע שלא יעוררו את עצמ� ליל  לירושלי� וגו

5
מביא את כל המעלות הגדולות של האר� וכמו שנבאר בהמש   ,  שאינו מונה ישוב אר� ישראל כמצוה, �"ולדוגמה אפילו הרמב

� מובא בספר א� הבני� שמחה של הרב  "ושיטה חדשה בדברי הרמב.   יב ובהמש  כא� –ט  ' ה הל"מלכי� פ'  עיי� לדוגמה בהל
התניא כתב במכתב לרב לוי יצחק   .  א מנה ישוב אר� ישראל כמצוה כי היא מצוה כוללת� ל"יששכר שלמה טייכטל שהרמב

שנגדל ונקדש ש� שמי�  , עד הלו�' שפל אנשי� כמוני שהביאני ד, ומי אנכי :  רגמברדיטשוב בעת ששחררו אותו מהכלא בפטרשב
,  היא שעמדה לנו ותעזור לנו בכל עת , לגלגל זכות על ידינו בזכות האר� הקדושה ויושביה , היתה זאת'  א  מאת ד',  על ידי וכו

 ' להרחיב לנו מצר ולחלצנו ממצר וגו

6
ה זוכר את  "היינו הקב: והאר� אזכראת בריתי יצחק וא" את בריתי אברה� אזכר  וזכרתי את בריתי יעקוב וא" : ויקרא כו מב

היינו שזכירת האר�  , ברית שעשה ע� כל אחד מ� האבות כדי להציל אותנו מ� הגלות והפרועניות אבל לא פחות זוכר את האר�
 . היא חלק מעצ� הצלתינו מהגלות לגאולה

 : דתרומה יש שמונה או תשעה מצוות והיינו

או  , שלא יאכל עבד עברי של כה� תרומה , שלא יאכל זר,  אלא מנה טהרה , שלא יאכל כה� טמא תרומה , ומ� היפה , רישלהפ
 לא לאכל טבל , שלא תאכל חללה תרומה , ערל

   : מצוות והיינו 14במעשרות יש 

כל זר או שלא יאכל  שלא יא , אלא מנה בטהרה ,  שלא יאכל כה� טמא תרומה , ומ� היפה, להפריש, תרומת מעשר ,  מעשר ראשו� 
הרע  ,תרומת מעשר ואל ללוי�, להפריש ולתת ללוי� , לא לאכל טבל, שלא תאכל חללה תרומה ,  עבד עברי של כה� תרומה או ערל 

לא  , לא לאכל בטומאה : מעשר שני ,  לאונ� ,ושל יי� ושל שמ�   מעשר שני של תבואה ,  למכרו  ולא ,מעשר בהמה ,  אלא מ� הטוב 
 שהפריש ומת� כל המעשרות  , ובכורות בירושלי�לאכל מעשר שני , להשתמש בו 
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пеплом, умеряя свою радость, и произносит псалом (137:1-6): 

На реках Вавилона – там сидели мы и плакали, 

Вспоминая Цион. 

На ивах посреди него  

Повесили мы свои лиры. 

Ибо там наши завоеватели 

Требовали от нас песнопений, 

А глумившиеся над нами – веселья, говоря: 

«Спойте нам из песен Циона!»  

Как нам петь песнь Г-споду 

На чужой земле? 

Если забуду тебя, Иерусалим,  

Пусть забудет меня моя правая рука. 

Пусть прилипнет мой язык к гортани, 

Если не вспомню о тебе, 

Если не поставлю Иерусалим 

Во главе своего веселья!1
 

Возможно, Рамбам не включил заселение в Страну в перечень мицвот, потому 
что считал его мета-принципом иудаизма – одним из основных положений, 

определяющих наши отношения с собой и с нашим Б-гом на этой земле!2
  

Проживание в Израиле – одна из семи заповедей, которые мудрецы считают 

                                                           
1
 Мы также произносим эту молитву в будничном  ברכת המזו�.  

2
 Во многих случаях мы видим, что принципы иудаизма не определяют мицвот согласно тому или иному 

мнению. Так, Бехаг не считает  אנוכי заповедью веры в Б-га; многие ришоним полагают, что вступление в 

брак – лишь כשר ה  заповеди  פרו ורבו для мужчины (и, следовательно, еще менее обязательно для 

женщины); источник заповеди хинух баним неясен; תשובה не может быть  מצוה, по мнению Рамбама, а 

тфила не является  מצוה, согласно Рамбану. Все ришоним, за исключением Смака, считают, что нет 

заповеди цниюта, а рав Хаим Виталь полагает, что нет заповеди совершенствовать свои  מדות. 

Объяснение во всех случаях одно и то же: поскольку это основные принципы иудаизма, а не отдельные 

ג"תרי они не оформлены как составляющие ,מצות   – в соответствии с этими мнениями. 
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равнозначными всем остальным заповедям Торы вместе взятым ( מצוות שקולות)1
. Кроме 

того, существует множество מצוות התלויות בארץ, таких, как трума и маасер2
, шмита3

, 

йовель4
, бикурим5

, хала6
, шихеха7

, арей-левиим (арей-миклат), нахалот и асагат гвуль. 
Заповедей такого типа не больше не меньше, как двести шестьдесят две8

.  

Многие из этих заповедей, казалось бы, должны быть действительны в любом 

месте на земле. Например, шмита, которая учит, что все в конечном счете принадлежит 
Б-гу. Но дело в том, что урок этот особо акцентирует принадлежность Б-гу Земли 

Израиля. Именно поэтому нарушение шмиты влечет за собой изгнание и рассеяние9
. 

Ведь приверженность шмите – показатель того, действительно ли мы верим, что Б-г 
изначально дал эту Землю Своему избранному народу. Мы возвращаем ее Б-гу, потому 
что твердо знаем в душе, что дар, который Он дал нам, на самом деле состоит в Его 
собственности10

. Нам дано совершенно небывалое обещание (и этим мы живем), что, 

                                                           
1

וולבא  ' י ר"המצוות השקולות ע(תשובה  ) נצבי� ל א( אר� ישראל ולפי בעל הטורי� , מילה ,  חילול שבת , ציצית , ז"ע: ואלו ה� 
 ) ל"זצ

 
לא ללקט  , או מה שזרעו בה בשישית, לא לקצור ספיחי�, זמירת האיל� , זריעת התבואה, להפקיר התבואות , שביתת האר� 2

 שמיטת כספי�, ביעור , להשתמש בפירות שביעית לאכילה או בכל שימושה, פרות האיל� בשביעית 

 �:היה נוהג אלא בזמ
 שכל יושביה עליה ל

לא ללקט פרות  , הספיחי� לא לקצור , לא לעבוד אדמה ואיל� , לחדש ,כ "לתקע בשופר ביו, לקדש שנת היובל, לספר שנות היובל 
בארצינו עד שיקבל על עצמו שבע  , ז "לא להושיב עובדי ע,  לא לשנות בערי הלויי�, לדו� , להחזיר הקרקעות ביובל, האילנות 

 רבעי , ערלה, מצוות בני נח 

 : מצות בכורי�

 לא להקדי� התרומה לבכורי� ,לא לאכל חו� לירושלי� ,לקרא את הפרשה , להביא משבעת המיני� 

 

 

 

 

   ה"ראשית עריסתיכ� חלה תרימו תרומה חינו  מצוה שפ): שלח (במדבר טו כ  : החל6

 

 ב  "לגר וליתו� ולאלמנה יהיה חינו  מצוה תקצ): כי תצא (דברי� כד יט  :  להניחה לעניי��שכחה  ) 71

  מצוה  לא תשוב לקחתו חינו, כי תקצר קציר  בשד  ושכחת עמר בשדה: דברי� כד יט:  לא לשוב לקחת השכחה �שכחה  ) 2
 ג "תקצ

 

8
ע קשורות מאה ושלושי� מצוות לאר� ישראל שרק בה אשפר  "ח מ"מרמ: קח' ל עמ "שלמה וולבא זצ' המצוות השקולות של ר

פ עוסקי� רוב סדרי  "בתושבע. שאנו נזהרי� בה� רק באר� ישראל ישנ� מאה ושלושי� ושתי�  ת "ה מצוות ל"משס, לקיי� אות�
.  במצוות התלויות באר� ) נדה ומקוואות'  מלבד מס( וטהרות  ) חולי� ' מלבד מס(קדשי� ,  ) חלהו  בכורי�, ברכות ' מלבד מס ( זרעי� 
 . הוריות בסדר נזיקי� ' סנהדרי� וכל מס' רוב מס, נזיר וסוטה בסדר נשי�' מס,  יומא וחגיגה בסדר מועד ' וכ� מס 

9
'  אר� את שבתותיה כל ימי השמה וגווהיתה ארצכ� שממה ועריכ� יהיו חרבה אז תרצה ה:  וכדכתיב בתוכחה בפרשת בחקותי 

 את אשר לא שבתה בשבתותיכ� בשבתכ� עליה

 וישבת� על האר� לבטח ... ועשית� את חוקותי : ויקרא כה יח 

 אז תרצה האר� את שבתותיה והרצת את שבתותיה ) ויקרא כו (שבעו� שמיטה ישראל גולי� שנאמר  ): ש� (י "רש

והחטא הפרטי היחיד שנכתבו הוא החטא  , אי� כלליי� ולא חטאי� פרטיי�בתוכחה נכתבו רק חט " וכתב הנתיבות שלו� ש�
גלות באה לעול� בעוו� עבודה  , ) ה "פ( א באבות  "וכ� מד.  שמשו� כ  והיתה ארצכ� שממה ועריכ� יהיו חרבה ,שלא שמרו שמיטה

שה� ג העברות החמורות  ד מוב� שבעטיי� באה גלות  "ע ושפ"ז ג"בשלמא ע. גילוי עריות ושפיכות דמי� ושמיטת האר�, זרה
 .  אבל במה מיוחדת שמטה משאר כל המצוות שבשבילה גלות באה לעול� . ביותר שדינ� ביהרג ואל יעבור 

10
   . אמר הקדוש ברו  הוא לישראל זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהאר� שלי: ע "ד" לט א,   מסכת סנהדרי� 

 ) אבות ה י(היא נגד מדת שלי של  ... יתבר  כל קנינו באר�  האד� מקנה לש� ... א� כי האר� נת� לבני אד� : מי שלוח 
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несмотря на изгнание и рассеяние, на этой Земле всегда жили и всегда будут жить 
отдельные представители народа1

 – цепь, которая не прерывалась с момента 
вступления в Страну еврейского народа во главе с Иеошуа. 

Именно здесь «право собственности» Всевышнего на весь мир выражено 

наиболее ясно, реализуясь в Его непосредственной ашгахе. 

Мы видим, говорит Кузари, что разным народам, разной флоре и фауне 
подходят разные климатические условия и почвы2

. Самый старательный уход за 
виноградником не позволит вырастить качественные сорта винного винограда на 
неподходящей почве3

. Еврейский народ тоже может расти где угодно, но расцветает он 

только на почве Святой Земли4
, земли лишь на уровень ниже, чем Ган-Эден5

. Между 
душой этой земли и душой еврея существует естественная духовная гармония. 

 Поскольку цель Торы – направить еврейский народ к выполнению его миссии, а 
именно – привлечению Шехины на землю, и объяснить, как это сделать, о Стране 
Израиля говорится как о душе Торы6

. В идеале весь мир станет одной Святой Землей, и 

все сущее окажется לפני ד ' , как сегодня – Земля Израиля7
. В сегодняшнем мире другие 

страны получают благо через Святую Землю, как части тела получают существование 
от сердца8

.  

 Самые первые стихи Торы говорят о связи еврейского народа с его Страной9
. 

Завет Всевышнего с Авраамом-авину был заветом об обрезании и о Земле Израиля, 
заветом о святости тела и мира, о святости народа в месте проживания, способном 

                                                           
1

ואני אוסי" ל  באור אילו אפשר דר  משל שבני אר� ישראל יעדרו מאר� ישראל חלילה   :קנג עשה –�  " ספר המצות להרמב
 בית די�  לאל מעשות זאת כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל ולא יהיה ש� בית די� ולא יהיה בחוצה לאר�

ל ונעבר שני� ונקבע חדשי� אלא  "שנסמ  באר� הנה חשבוננו זה לא יועילנו אז כלו� בשו� פני� לפי שאי� לנו רשות שנחשב בחו
 בתנאי� הנזכרי� כמו שבארנו 

2
הלא בעיני  תראה כי מקו� אחד טוב משאר כל המקומות לצמח מיחד למחצב מיחד ולחי מיחד  : אמר החבר:  כוזרי מאמר ב י 

שביו מיחדי� בצורת� ובמדות� משאר כל האנשי� וכל זה באמצעות מזג הלחיות אשר בגו" כי במזג הזה תלויי� ג� שלמות  ותו
   :הנפש וחסרונה 

3
שלא ככר� העושה ענבי� ג�  ...  לולא היו נוטעי� בו את הגפני� ועושי� את כל מלאכת עבודת הכר� ...   :כוזרי מאמר ב יב

 עובד האדמה במצאו בתו  אדמה צחיחה שרש של איל� שפריו טוב מעבירו הוא אל אדמה  הלא כה יעשה) יד . (במקו� אחר 
   נעבדת שלפי טבעה עתיד זה להצליח בה וש� יגדלהו

4
 אי� ע� הסגלה יכול להדבק בעני� האלוקי כי א� באר� הזאת :  כוזרי מאמר ב יב

5
יחסות ושייכות ע� מקו� עליית הנשמות למעלה בג�  י התי" שלא: נ" או( היא רק מדרגה אחת למטה מג� עד� : כוזרי מאמר ב יד

 ) ל שדר  ש� עלייה לג� עד� "עד� ומה שאמר מדרגה למטה הוא לשו� גוזמה ור

6
 . זאת אומרת לעשות מקו� להשראת השכינה , הנשמה של כל התורה כולה היא כיבוש האר�: ד ' בראשית עמ , דעת תורה

7
ויקרא כה  ( והספורנו ) הוא בורח' כי מלפני ד(ומיונה  ) ' ויצא קי� מלפני ד(מקי�  ' הוכיח שהדר באר� נקרא לפני ד) ב יד (הכוזרי  

 ". והאר� נת� לבני אד�"כתב שאי� האר� נכללת ב) כג

8
והלא  : י ש�"ופירש רש: אלקי  בה מרשית השנה ועד אחרית שנה ' אלקי  דרש אתה תמיד עיני ה '  אר� אשר ה) יב ( דברי� יא 

י אותה דרישה שדורשה דורש  "מטיר על אר� לא איש אלא כביכול אינו דורש אלא אותה ועכל הארצות הוא דורש שנאמר לה 
רק מפני שאי אפשר להיות  , ועניו זה מוב� שהאר� בלבד היה ראוי שתהא נבראת: ופירש הגור אריה: את כל הארצות עמה

,  ולפיכ  נבראו שאר הארצות עמה )  ל שלא כל בני אד� ראויי� לקבל קדושה זו "ר(האר� בלבד שאי� ראוי לקבל קדושה בכל 
כמו שכל האברי� ,  ולפיכ  כאשר דורש אותה דורש שאר הארצות עמה, ומפני שאי� שאר הארצות לעצמ� אלא שנבראו עמה 

י שותה והיינו כמו שהד� הטוב והמשובח ניזו� בו הלב  "ל לומר שכל העול� מתמצי� א"וכ� מדמי� אותה חכמי� ז, תלויי� בלב 
מובא בהמצות  ". (כ� הוא באר� שכל העול� מתפרנס מתמצית אר� ישראל, � התמצית ניזו� בו שאר האברי�ושאר ד� הוא ד

 ) נד ' השקולות עמ 

9
 אמר רבי יצחק לא היה צרי  להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכ� שהיא מצוה ראשונה  �בראשית  : בראשית א א, י"רש

כח מעשיו הגיד לעמו לתת לה� נחלת גוי� שא� יאמרו  ) א "לי� קיתה( שנצטוו בה ישראל ומה טע� פתח בבראשית משו� 
ה היא הוא בראה ונתנה  "אומות העול� לישראל ליסטי� את� שכבשת� ארצות שבעה גוי� ה� אומרי� לה� כל האר� של הקב 

 : לאשר ישר בעיניו ברצונו נתנה לה� וברצונו נטלה מה� ונתנה לנו
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привести в мир Присутствие Всевышнего1
.  

Только здесь, говорит Рамбан, может быть полностью реализовано благо 
каждой мицвы2

. Поэтому человек, уже живущий в Израиле, не должен уезжать из нее 
на постоянное жительство, кроме как для целей Торы, брака или добывания средств к 
существованию3

.  

Это не только требование алахи. В течение трех тысяч лет евреи выражали свою 

глубокую любовь к этой земле, целуя ее камни и простираясь в ее пыли4
. Нет более 

красноречивого свидетельства ценности и важности проживания в таком 

поразительном месте, чем то, что дал нам Моше, чье последнее желание и мольба5
 

предоставить ему такую привилегию были отклонены и кто считал исключительной 

честью хотя бы увидеть эту Страну6
. Первым пророчеством, полученным Авраамом-

авину, был приказ покинуть родные места ради этой Страны7
. И хотя Всевышний не 

уточнил, куда именно он должен уйти, Авраам, не колеблясь, отправился в Эрец-

Исраэль, поскольку, согласно Сфорно, она уже славилась как страна особой 

духовности и устремленности к Б-гу8
.  

С того времени наши праотцы покидали эту землю только по указанию Б-га или 

с Его благословения. И по сей день евреи, соблюдающие Тору, уезжают из Израиля на 
жительство в другие страны только по особым причинам9

. Все праотцы похоронены в 

                                                           
1

והקמתי את בריתי ביני  ): " יז ז   בראשית (  : ה"ה כרת בריתו ע� אאע"הקב): נ א ' עמ  (יג'  במצוות השקולות פ,  ל "רב וולבא זצ
ונתתי ל  ולזרע  אחרי   )  ח (להיות ל  לאלקי� ולזרע  אחרי   "–ומהו הברית  ,  "ובינ  ובי� זרע  אחרי  לדרת� לברית עול�

 וש� אהיה לכ� לאלקי� אבל  �וזת עול� לאח ) ח( י  "רש, "את אר� מגרי  את כל אר� כנע� לאחזת עול� והייתי לה� לאלקי� 
ויאמר אלקי� אל אברה� ואתה את בריתי תשמר אתה וזרע  אחרי   )  ט ". "( הדר בחוצה לאר� כמו שאי� לו אלוק) בר ישראל(

ה את ברית אר� ישראל ע�  "כר  הקב." זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכ� ובי� זרע  אחרי  המול לכ� כל זכר) י . ( לדרת�
קדושת  ". להיות לכ� אלוקי� " תכלית ע� ישראל שהיא השראת השכינה –וברית האר� ,  יסוד קדושת האר� –מילה  ברית ה 

 . הגו" באד� וקדושת האר� בעול� זה יסוד ותכלית 

2
 . ' כי עיקר המצוות ליושבי� באר� ד ):  אחרי מות (� ויקרא יח כה  "רמב

3
וצה לאר� לעול� אלא ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מ�  אסור לצאת מאר� ישראל לח : ט ' ה הל ' מלכי� פ' הל , �"רמב
� ויחזור לאר� וכ� יוצא הוא לסחורה אבל לשכו� בחוצה לאר� אסור אלא א� כ� חזק ש� הרעב עד שנעשה שוה דינר  "העכו

ות ולא במה  חטי� בשני דינרי� במה דברי� אמורי� כשהיו המעות מצויות והפירות ביוקר אבל א� הפירות בזול ולא ימצא מע
ישתכר ואבדה פרוטה מ� הכיס יצא לכל מקו� שימצא בו ריוח וא" על פי שמותר לצאת אינה מדת חסידות שהרי מחלו� וכליו�  

 :שני גדולי הדור היו ומפני צרה גדולה יצאו ונתחייבו כלייה למקו� 

� ואל ידור בחוצה לאר� ואפילו בעיר  "ולעול� ידור אד� באר� ישראל אפילו בעיר שרובה עכ   :יב' ה הל' מלכי� פ' הל , �"רמב
לאמר ל  עבוד אלהי�  ' ז שנאמר כי גרשוני היו� מהסתפח בנחלת ה"שרובה ישראל שכל היוצא לחוצה לאר� כאילו עובד ע

 ' וגו  אחרי� ובפורעניות הוא אומר ואל אדמת ישראל לא יבאו

4
 אר� ישראל ומנשקי� אבניה ומתגלגלי� על עפרה וכ� הוא  גדולי החכמי� היו מנשקי� על תחומי : י'  ה הל '  מלכי� פ '  הל, �"רמב

 :אומר כי רצו עבדי  את אבניה ואת עפרה יחוננו 

חייא  '  קיימי משמשא לטולא ומטולא לשמשא ר )ב "קיב ע ( חנינא ' אבא מנשק כיפי דעכו ר ' ר:  ב "כתובות קיא ע' ומקורו מהגמ
   ת עפרה יחוננובר גמדא מיגנדר בעפרה שנאמר כי רצו עבדי  את אבניה וא 

5
 ריש ואתחנ� , י"עיי� רש

6
וזכר כמה התחנ� משה לראותה ומה קשתה בעיניו הגזרה בהמנע הדבר ממנו ומה גדול היה בעיניו החסד כאשר נת� לו אחר כ   

 לראותה מראש הפסגה 

7
 כ  זכה אברה� לנבואתו הראשונה כאשר צוה ללכת אל האר� הזאת : כוזרי מאמר ב יב

8
כ והיינו  "שהיתה מפורסמת אצל� לאר� מוכנת להתבוננות ולעבודת הקל יתבר  ע: או ללכת ארצה כנע�ויצ:  בראשית יב ה

 ז וכמו שמבאר הכוזרי א כ בסו" "פ שעדיי� היה בידי עוע"אע

9
אלא ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מיד  ,  אסור לצאת מאר� ישראל לחוצה לאר� לעול�: ט' ה הל"מלכי� פ, �"רמב

 '  אבל לשכו� בחוצה לאר� אסור אלא א� כ� חזק ש� הרעב וגו,  וכ� יוצא הוא לסחורה . ור לאר� הגוי� ויחז 

 שאר ארצות לא כל שכ� , אסור,  שנכרתה עליה ברית , ומה מצרי�: כתובות קיב דנו קל וחומר בעניי� ' ובגמ
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Стране1
, и многие евреи, не удостоившиеся чести жить здесь, хотят быть здесь 

похоронены2
, потому что даже в смерти эта земля очищает тело3

. По сей день евреи 

всего мира трижды в день поворачиваются лицом к Иерусалиму в своей молитве. 
Никакой другой народ не проявил такой приверженности и преданности своей стране, 
как евреи. 

Все пророки пророчествовали на территории Страны или о ней4
. Кузари делает 

два ошеломляющих, но убедительно обоснованных заявления: он утверждает, что гора 
Синай находится на территории Эрец-Исраэль и что здесь был сотворен Первый 

человек5
. Неудивительно поэтому, что даже при том, что без Храма духовное 

состояние Страны снизилось, евреи во все века стремились жить в Эрец-Исраэль, хотя 
бы и в условиях невероятных лишений6

.  

Земля Израиля возлагает огромную ответственность на людей, живущих здесь. 
Они должны вести себя как святой народ. Страна требует и требовала еще до Синая, 
чтобы ее стандарты выдерживались, говорит Рамбан. Ведь именно здесь Всевышний 

пожелал установить максимально прямые отношения с народом, который стремится 
быть наиболее близок к Нему7

. Так, Яаков, который жил до дарования Торы, мог 
жениться на двух сестрах, но жить с ними в Святой Земле не мог. Поэтому Рахель 
умерла на границе, когда Яаков и его семья вступали в Израиль, выкинули всех идолов 
и готовились к жизни по более строгим стандартам8

. Тора говорит совершенно ясно, 
                                                           

1
 ובאמת כל האבות מתו ש� חו� מיעקוב אבינו 

ור בה בעודנה בידי עובדי עבודה זרה כמה השתוקקו אליה ברחק� ממנה עד  ראה כמה השתדלו האבות לג : כוזרי מאמר ב כ
 שדאגו להעלאת עצמות� אליה כמו שמצאנו אצל יעקב ויוס" 

י גלגול "אמר רבי אילעא ע )  פירוש לעתיד לבא בתחיית התתי� (?  אלעזר צדיקי� שבחו� לאר� אינ� חיי�'   ולר:  א "כתובות קיא ע
אבא סלא רבא גלגול לצדיקי�  ' מתקי" לה ר  )ו עצמותיה� לגלגל לאר� ישראל ורק אז יחיופירוש שאמנ� שיחיו אבל יצטרכ (

אמר אביי מחילות נעשות לה� בקרקע ונשאתני ממצרי� וקברתני  )  פירוש וא� לא מגיע לה� עונש למה יצטערו(צער הוא  
וצה לאר� חיי� למה הטריח את בניו  בקבורת� אמר קרנא דברי� בגו יודע היה יעקב אבינו שצדיק גמור היה וא� מתי� שבח

יודע היה יוס" בעצמו  : ר חנינא דברי� בגו"א'  שמא לא יזכה למחילות כיוצא בדבר אתה אומר וישבע יוס" את בני ישראל וגו 
   שצדיק גמור היה וא� מתי� שבחוצה לאר� חיי� למה הטריח את אחיו ארבע מאות פרסה שמא לא יזכה למחילות 

2
מר רב ענ� כל הקבור באר� ישראל כאילו קבור תחת המזבח כתיב הכא מזבח אדמה תעשה לי וכתיב הת�   א:  א" כתובות קיא ע

וכפר אדמתו עמו עולא הוה רגיל דהוה סליק לאר� ישראל נח נפשיה בחו� לאר� אתו אמרו ליה לרבי אלעזר אמר אנת עולא על  
 יי� לקולטתו לאחר מיתה  אדמה טמאה תמות אמרו לו ארונו בא אמר לה� אינו דומה קולטתו מח

3
אמרו חכמי� כל השוכ� באר� ישראל עונותיו מחולי� שנאמר וכל יאמר שכ� חליתי הע�   : יא'  ה הל'  מלכי� פ' הל,  �"רמב

היושב בה נשוא עו� אפילו הל  בה ארבע אמות זוכה לחיי העול� הבא וכ� הקבור בה נתכפר לו וכאילו המקו� שהוא בו מזבח  
מתו עמו ובפורענות הוא אומר על אדמה טמאה תמות ואינו דומה קולטתו מחיי� לקולטתו אחר מותו  כפרה שנאמר וכפר אד

 :כ גדולי החכמי� היו מוליכי� מתיה� לש� צא ולמד מיעקב אבינו ויוס" הצדיק "ואעפ

4
 ) ד פתיחה כ, איכה רבתי(כל מי שנתנבא לא נתנבא כי א� באר� הזאת או בעבורה  : אמר החבר   :יד כוזרי מאמר ב

5
 –פירוש ממקו� בית המקדש  (באר� הזאת נוצר אד� הראשו�  ... כי סיני ופאר� שניה� בגבול אר� ישראל :  כוזרי מאמר ב יד

כי לפי המקבל אצלנו  ( ובה מת  ) אדמה ה יב ובבאור מספיק ש� מדכתיב וייצר אלקי� את האד� עפר מ� ' אליעזר פ'  פרקי דר
 ה אברה� ושרה יצחק ורבקה ויעקב ולאה נקברו במערת המכפלה ארבעה זוגות אד� וחו

6
א� כי אותה שעה לא היתה השכינה    ...והנה אבותיכ� הראשוני� היו בוחרי� לדור בה  ... אמר הכוזרי : כוזרי מאמר ב כג 

שוכנת בה ולא נגלית ש� כי היתה אז האר� מלאה זמה וזהמה ועבודה זרה בכל זאת לא התאוו כי א� להדבק בה ולא היו  
 נה בשנות רעב כי א� ברשות מאת האלוה יוצאי� ממ

7
)  להל� כ כב(ולכ  אמר  ,  והנה קידש הע� היושב בארצו בקדושת העריות וברובי המצות להיות� לשמו  :� ויקרא יח כה"רמב

ואמר לכ� את� תירשו  )  ש� פסוק כד(וכתיב , ושמרת� את כל חוקותי ואת כל משפטי ועשית� אות� ולא תקיא אתכ� האר�
יאמר כי הבדיל אותנו מכל העמי� , אלקיכ� אשר הבדלתי אתכ� מ� העמי�'  ני אתננה לכ� לרשת אותה אני ה את אדמת� וא

בתתו לנו את האר� שיהיה הוא יתבר  לנו לאלקי� ונהיה מיוחדי� לשמו והנה האר�  , אשר נת� עליה� שרי� ואלהי� אחרי�
 :  ומגלי� עריותז" שהיא נחלת הש� הנכבד תקיא כל מטמא אותה ולא תסבול עובדי ע

8
הסירו את אלהי  ) בראשית לה ב(וזו היא מצות יעקב אבינו לביתו ולכל אשר עמו בשעת ביאת� לאר�   :� ויקרא יח כה"רמב

כי בזכותה לא מתה בחוצה  ,  הנכר אשר בתוככ� והטהרו והש� לו לבדו נתכנו עלילות שמתה רחל בדר  בתחילת בוא� באר� 
תי אחיות והיא היתה הנשאת באיסור האחוה ונראה שנתעברה מבנימי� קוד� בוא� בשכ�  ובזכותו לא ישב באר� ע� ש, לאר�

 : מפני העני� שהזכרנו, ולא נגע בה באר� כלל
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что если мы не будем соответствовать этим стандартам, Страна нас просто исторгнет1
.  

Страна нетерпима и к низким духовным стандартам неевреев2
. Снова и снова 

Б-г говорит нам, что наше благополучие в Стране зависит от соблюдения нами Торы3
. 

Мы не можем относиться к пребыванию в Эрец-Исраэль как к само собой 

разумеющемуся4
.  

Эрец-Исраэль способствует духовному росту человека, который к этому 

стремится. Даже просто ходьба по этой земле, четыре шага по ней порождают 
духовность5

. Проживание здесь – своего рода очищение от греха1
, что-то вроде 

                                                           
1

 פרשת אחרי מות 

Рав Ш.-Р. Гирш, Ваикра 18:24-28: на этой земле у деградировавшего социально или морально населения 

нет никакого будущего… и так же, как тело изрыгает наружу все, что с ним несовместимо, так поступает 

Страна, извергая своих обитателей.  

 את יושביה   ותטמא האר� ואפקוד עונה עליה ותקיא האר�:ויקרא יח כה 

חובת הגו" ואינ� תלויות  בעבור האר� שתטמא בה� ותקיא הנפשות העושות והנה העריות ,  החמיר הכתוב בעריות: � ש�"רמב
 באר� 

:  ל"אבל אי� האר� מקיא יחיד שיעשה מצוות או לא וז. � שכל זה נוגע להע� בכלליותה"במקו� אחר הסביר הרמב, אמנ� 
לשו�  , אלא אזהרה ליחיד ואזהרה לצבור, בכל לבבכ� ובכל נפשכ� והלא כבר הזכיר בכל לבב  ובכל נפש  : דברי� יג יג, � "רמב
לתת מטר האר� בכל עת יורה ומלקוש ולהוסי" בדג�  , כי הש� לא יעשה הנסי� תמיד, ובאור העני�) ב יגעק(י מספרי "רש

אבל היחיד הוא בזכותו  , רק על מעשה רוב הע�,  ובתירוש וביצהר ולהרבות ג� העשב בשדה לבהמה או שיעצור השמי� וייבשו 
ואמר כי  ,  מה יעשה עמה� את כל הנסי� האלה לטובה יחיה והוא בעונו ימות והנה אמר כי בעשות� כל המצות מאהבה שלי

 : ז יעשה עמה� אות לרעה"בעבד� ע

אבל הבינוני� כדר  מנהגו של עול� יעשה  ,  ודע כי הנסי� לא יעשו לטובה או לרעה רק לצדיקי� גמורי� או לרשעי� גמורי�
 :בה� טובה או רעה כדרכ� וכעלילות�

 שבכמה מקומות אנחנו רואי� שהתורה החמירה באר� ישראל יותר מחו� לאר� ג�  שוור� . כתב הרב י , בציו� בית חיינו ד" כו
ושפיכות דמי�  , )ויקרא יח כה ( וכגו� כתבה התורה על העוברי� בגילוי עריות שתקיא האר� אות� . בעברות שאינ� תלויות באר� 

 ודיני עגלה ערופה ועיר המקלט רק ,) � שורש ה" השגות הרמב(ג יש איסור נפרד לשפיכות דמי� באר�  "שלבה, ) במדבר לה לג(
 27עיי� ש� עוד ד" ' וכ� מצות עיר הנדחת וגו, שייכי� לשפיכות דמי� באר� 

2
שהוזהרו עליה�  :) סנהדרי� נו (ורבותינו אמרו  ,  והנה הזכיר הכתוב כי אנשי אר� כנע� נענשו בעבור העריות  :� ויקרא יח כה"רמב

אבל הכתוב לא יזכיר האזהרה אבל יאמר כי האר� תקיא אות� כי  ,  הזהיר שלא ענש אלא א� כ� , מעת היצירה לאד� ולנח
שהיו ג�  " כמעשה אר� מצרי�"והפרשה הזכיר , האר� תתעב כל התועבות האל והנה לא אנשי אר� כנע� בלבד היו מ� המוזהרי�

 העני� כולו למעלת האר�  אבל,  ולא תקיא אות� אר� מצרי� ולא שאר ארצות הגוי� את גוייה� , ה� עושי� ככל התועבות האלה
או  , כי מעת שפקד עונה עליה שנגזר על הכנעני� להכרת כאילו כבר הקיאה אות�,  "ותקיא האר�"וקדושתה ואמר הכתוב 

והנה הכותיי� לא היו נענשי� בארצ� בעבד� את אלהיה� לשלח   ): ... במדבר יד ט(כעני� סר צל� מעליה�  , למעלה, " ותקיא"
באר� הש� ועשו ש� כמעשיה� הראשוני� שלח בה� האריות הממיתי� אות� וכ� שנו בספרא  ובבוא� , בה� את האריות 

 אינה מקיימת עוברי עבירה, אר� ישראל אינה כשאר ארצות',  ולא תקיא האר� אתכ� וגו, ) קדושי� יא יד(

כתב על זה ההעמק  ו. אלקי  בה מראשית השנה ועד אחרית שנה'  אלקי  דרש אתה תמיד עיני ה' אר� אשר ה: דברי� יא יב
מ אי� לה�  "ג שנדרשי� לגש� להשקות השדות מכ"אע. הוסיפה תורה לומר דג� בזה אינו שוה לכל מדינות . 'אר� אשר וגו : דבר

י חקירה לפי  "אינו נות� גשמי� אלא עפ. אלקינו דורש אותה ' י ה" כ א"משא. בטבע המדינה להיות גש� בעתו. דאגה מזה
 : המעשי�

3
 '  תשמעו וגווהיה א� שמע: וכגו�

4
 ולמע  תאריכו  …ושמרת� את כל המצוה אשר אנוכי מצו  היו� למע� תחזקו ובאת� וירשת� את האר� :  יב�ח : דברי� יא

 . לאבתיכ� לתת לה� ולזרע� אר� זבת חלב ודבש ' ימי� על האדמה אשר נשבע ד

 על לבבכ� ועל נפשכ� ושמת� את דברי ,  נות� לכ� '  ואבדת� מהרה מעל האר� הטובה אשר ד : יח�יז : דברי� יא

 כל המקו� אשר  …את כל הגוי� האלה מלפניכ� '   והוריש ד…כי א� שמור תשמרו� את כל המצוה הזאת :  כג�כב :  דברי� יא
 . תדרו  כ" רגליכ� בו לכ� יהיה מ� המדבר והלבנו� מ� הנהר נהר פרת ועד הי� האחרו� יהיה גבלכ� 

.  מוריש� מפני  ' לרשת את האר� הזאת וברשעת הגוי� האלה ד ' ני ד  לאמר בצדקתי הביא …אל תאמר בלבב    :ו�ד : דברי� ט
אלקי  מוריש� מפני  ולמע� הקי� את הדבר אשר  '  לא בצדקת  ובישר לבב  אתה בא לרשת את ארצ� ברשעת הגוי� האלה ד

תה כי ע� קשה  אלקי  נות� ל  את האר� הטובה הזאת לרש'  וידעת כי לא בצדקת  ד . לאבתי  לאברה� ליצחק וליעקב ' נשבע ד
 . ער" אתה

5
 ר ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנ� כל המהל  ארבע אמות באר� ישראל מובטח לו שהוא ב� העול� הבא " א:  א "כתובות קיא ע
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гигантской миквэ, потому что Страна окружена водой: на востоке – река Ярден, на 
западе – Средиземное море, на юге – Египетский поток (Вади-эль-Ариш), а на севере – 

река Евфрат. Эти естественные водные границы как будто содержат намек на 
духовный скачок, который должен совершить человек, «восходящий» на Святую 

Землю, потому что вода – элемент очищения2
.  

Мудрецы сделали примечательное заявление, утверждая, что лучше жить в 
Израиле, даже в городе с нееврейским большинством населения, чем в городе с 
еврейским большинством в диаспоре, потому что у человека, живущего за пределами 

Страны, связь с Б-гом слабеет3
. Что это значит? Рамбан4

 и другие мудрецы5
 говорят, 

что в Израиле Всевышний гораздо более прямо участвует в жизни Страны. В других 

местах участие Всевышнего не носит непосредственного характера, оно проходит 
через вспомогательную ступень (שר), и Б-г оказывается более отдален и менее 
доступен для контакта6

. Между жизнью по законам иудаизма в Стране и жизнью по 

тем же правилам где-то в другом месте разница столь велика, что мудрецы сравнивают 
ее с разницей между тренировкой и реальным делом7

.  

Человек, который добровольно отказывается от этой особой близости, который 

                                                                                                                                                                                     
1

 אמר רבי אלעזר כל הדר באר� ישראל שרוי בלא עו� שנאמר ובל יאמר שכ� חליתי הע� היושב בה נשוא עו�  :א "כתובות קיא ע
  אנ� בסובלי חלאי� מתנינ� לה  אמר ליה רבא לרב אשי

2
По книге «Land of our Heritage» Давида Руссофа  

3
בעיר שרובה עובדי כוכבי� ואל ידור בחו� לאר� ואפילו בעיר שרובה  ' י אפי" תנו רבנ� לעול� ידור אד� בא: ב"כתובות קי ע

לתת לכ� את אר�  ' מה כמי שאי� לו אלוק שנא ישראל שכל הדר באר� ישראל דומה כמי שיש לו אלוק וכל הדר בחוצה לאר� דו
כנע� להיות לכ� לאלקי� וכל שאינו דר באר� אי� לו אלוק אלא לומר ל  כל הדר בחו� לאר� כאילו עובד עבודת כוכבי� וכ�  

� לאמר ל  עבוד אלהי� אחרי� וכי מי אמר לו לדוד ל  עבוד אלהי� אחרי ' בדוד הוא אומר כי גרשוני היו� מהסתפח בנחלת ה 
 אלא לומר ל  כל הדר בחו� לאר� כאילו עובד עבודת כוכבי� 

4
 � ויקרא יח כה"רמב

5
 ב "א כתובות קי ע"רשב

6
ונת� על כל ע� וע� בארצות� לגוייה� כוכב ומזל ידוע כאשר נודע באצטגנינות  ..  והעני� כי הש� הנכבד:  � ויקרא יח כה"רמב

וגבוהי� עליה� מלאכי עליו�  ,  כי חלק לכול� מזלות בשמי�,   העמי�אלקי  אות� לכל '  אשר חלק ה) דברי� ד יט (וזהו שנאמר  
,  והנה שר יו� בא )  ש� פסוק כ (וכתיב  , ושר מלכות פרס עומד לנגדי ) דניאל י יג (כעני� שכתוב  , נתנ� להיות� שרי� עליה�

 : ואני נותרתי ש� אצל מלכי פרס) ש� פסוק יג (ונקראי� מלכי� כדכתיב  

מיוחדת  ' אבל אר� ישראל אמצעות הישוב היא נחלת ה, האלקי� ואדוני האדוני� לכל העול�והנה הש� הנכבד הוא אלקי 
)  שמות יט ה (וזהו שאמר  ,  לא נת� עליה מ� המלאכי� קצי� שוטר ומושל בהנחילו אותה לעמו המיחד שמו זרע אוהביו , לשמו

לא שתהיו את�  , לע� ואנכי אהיה לכ� לאלקי� והיית� לי )  ירמיה יא ד ( וכתיב  , והיית� לי סגולה מכל העמי� כי לי כל האר�
 אל אלהי� אחרי� כלל 

7
א" על פי שאני מגלה אתכ� מ�  , ) דברי� יא יז(ואבדת� מהרה  ,  ) עקב מג (ומ� העני� הזה אמרו בספרי  : � ויקרא יח כה"רמב

אמר  , שלחה לבית אביה משל לאדו� שכעס על אשתו ו,  האר� לחוצה לאר� היו מצוייני� במצות שכשתחזרו לא יהו עליכ� חדשי�
אלו המצות שישראל  , הציבי ל  ציוני�) לא כ (וכ� אמר ירמיה ,  לה הוי מתקשטת תכשיטי� שכשתחזרי לא יהיו עלי  חדשי�

אינו מחייב בגלות אלא בחובת הגו"  ', ואבדת� מהרה ושמת� את דברי אלה וגו ) דברי� יז יח (והנה הכתוב שאמר   : מצויני� בה�
ולפיכ  אמרו  ' כי עיקר כל המצות ליושבי� באר� ה, ירשו בה� כדי שלא יהו חדשי� עלינו כשנחזור לאר�ופ , כתפילי� ומזוזות 

ישיבת אר� ישראל שקולה כנגד כל המצות  , ) דברי� יא לא לב (וירשת� אותה וישבת� בה ושמרת� לעשות  ,  ) ראה פ(בספרי 
 ) ב "ה ה"פ(ז "וכ  הוא בתוספתא דע,  שבתורה

כמו שאמרו במדרש  , ועיקר מצות התורה כול� באר� ה� עד כי כמה מצות אי� נוהגות כלל אלא באר�:  ב"א כתובות קי ע"רשב
ועל כ� כשביר  יצחק את יעקב שלא מדעתו ונת� לו את הברכות  ,  )כא . ירמיה לא (הציבי ל  ציוני�  ) א "ד ה"ירושלמי קדושי� פ(

ה יעקב בברכת אברה� שהיא ירושת האר� ולא היה יכול  מיד זכ '  וית� ל  האלהי� מטל השמי� וגו)  כח , בראשית כז ( דכתיב 
 ): קלד '  א סי"תשובות ח. ( ול  איפוא מה אעשה בני )  ש� לז (והוא אמרו , ליתנה לעשיו 

כדי שלא יהו עליכ�  , הניחו תפילי� עשו מזוזה,  ושמת� את דברי אלה א" לאחר שתגלו היו מצויני� במצות : דברי� יג טו , � "רמב
כי המצות האלה חובת  , י וכבר כתבתי פירוש העני� "לשו� רש, הציבי ל  ציוני�)  ש� ש� כ(הוא אומר  וכ� ,  חדשי� כשתחזרו 

והנה החזיר במצות  ) ויקרא יח כה (אבל יש בו במדרש הזה סוד עמוק וכבר רמזתי ממנו  , ודינ� בכל מקו� כמו באר�,  הגו" ה� 
ומה�  , זה שנהיה חייבי� בה� לאחר הגלות בחוצה לאר� לרמוז בהיקש ה , האלה תפילי� ודברי תורה ומזוזה כא� פע� שנית

כ   , ושנהיה פטורי� בחוצה לאר� מחובת הקרקע כגו� תרומה ומעשרות ,  נלמוד לכל המצות שה� חובת הגו" שחיוב� בכל מקו�
למע�  ) פסוק כא (דכתיב  , מפני שסמ  ושמת� אל ואבדת� אבל עיקר הכתוב באר� , וכוונת המדרש)  עקב יז(הוא נדרש בספרי 

 : שתשובו ותאריכו בה ימי� לעול�, " למע� ירבו ימיכ�"ירבו ימיכ� וימי בניכ� על האדמה או יאמר 
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навсгда отказывается от полного единства между делом, средой и чистотой1
, 

приравнивается к безбожнику и идолопоклоннику2
.  

Страна создана как место, полностью зависимое от провиденциального отклика 
Всевышнего на наши действия3

. Это Страна:  

)דברים יא יב( אלוקיך דרש אותה' אשר ד  

«Страна, о которой Г-сподь, Б-г твой, (непрестанно) печется». Раши и Рамбан 

утверждают, что другие страны получают поддержку Свыше через эту Страну и что 

когда евреи находятся в изгнании и Земля Израиля оскудевает, от этого в итоге 
страдает весь мир4

. Все страны становятся беднее, когда скудеет Земля Израиля.  

Даже согласно Рамбаму, который не включил проживание в Стране в перечень 
позитивных мицвот, вся алаха подтверждает особую роль соблюдения иудаизма в 
границах Страны. Так, например, запрещено покидать Страну, за исключением особых 
случаев. Супруг может заставить своего партнера переехать в Эрец-Исраэль5

, даже 
если это влечет за собой ухудшение условий жизни6

, и даже кнаанский раб может 
заставить своего хозяина освободить его в целях репатриации7

.  

                                                           
1

בעבור המשרתי� המושלי� עליה  , אי� טהרה בה שלימה , פ שהכל לש� הנכבד"אע, והנה בחוצה לאר�  :� ויקרא יח כה"רמב
  והעמי� תועי� אחרי שריה� לעבוד ג� אות�

2
'  ושבתי בשלו� אל בית אבי והיה ה) בראשית כח כא (הרי הוא אומר , ) ה "ה ה"פ(ז "ואמרו בתוספתא דע :� ויקרא יח כה"רמב

אי� את� באר� כנע� כביכול אי� אני  , כל זמ� שאת� באר� כנע� הייתי לכ� לאלקי�, ואומר לתת לכ� את אר� כנע� , לי לאלקי� 
  .לכ� לאלקי� 

� ואל ידור בחוצה לאר� ואפילו בעיר  "� באר� ישראל אפילו בעיר שרובה עכולעול� ידור אד   :יב' ה הל' מלכי� פ' הל , �"רמב
לאמר ל  עבוד אלהי�  ' ז שנאמר כי גרשוני היו� מהסתפח בנחלת ה"שרובה ישראל שכל היוצא לחוצה לאר� כאילו עובד ע

 ' וגו  אחרי� ובפורעניות הוא אומר ואל אדמת ישראל לא יבאו

3
'  שאמר לה� ושמרת� את כל המצוה וירשת� אר� זבת חלב ודבש כי ה, ר  האזהרות נאמר ופשוטו של מקרא בד  : � יא י"רמב

אבל דעו לכ� שאינה כאר� מצרי� להשקות אותה ברגל מ� היאורי� ומ� האגמי� כג�  , ית� מטר ארצכ� בעתו והאר� תת� יבולה 
כי היא אר�  , אותה תמיד במטר ' וש ה וצריכה שידר, הירק רק היא אר� הרי� ובקעות למטר השמי� תשתה מי� לא בעני� אחר 

ולא ידרוש אותה בגשמי רצו� הנה היא רעה מאד לא תזרע ולא  '  וא� תעברו על רצו� ה, צמאה מאד וצריכה מטר כל השנה
כי א� שמוע תשמעו אל מצותי  , ) יז�להל� פסוקי� יג  (תצמיח ולא יעלה בה כל עשב בהריה ויחזור ויפרש כל זה בפרשה השניה  

,  ואבדת� מהרה ברעב מעל האר� הטובה' וא� לא תשמעו ועצר את השמי� וגו,  ארצכ� בעתו יורה ומלקוש תמיד ונתתי מטר
 : שלא תוכלו לחיות בה בלא מטר 

4
 כביכול אינו דורש אלא אותה ועל ידי אותה דרישה שדורש אותה דורש כל הארצות …  : דברי� יא י, � "רמב

ארצות הוא דורש שנאמר להמטיר על אר� לא איש אלא כביכול אינו דורש  והלא כל ה : אלקי  דרש אותה' ה אשר ה"י ד"רש
   : י אותה דרישה שדורשה דורש את כל הארצות עמה"אלא אותה וע

5
 הכל מעלי� לאר� ישראל ואי� הכל מוציאי� הכל מעלי� לירושלי� ואי� הכל מוציאי� אחד האנשי�  :משנה  : ב "כתובות קי ע

רבנ� הוא אומר לעלות והיא אומרת שלא לעלות כופי� אותה לעלות וא� לאו תצא בלא כתובה  תנו : ש�' ובגמ ' ואחד הנשי� וגו 
 היא אומרת לעלות והוא אומר שלא לעלות כופי� אותו לעלות וא� לאו יוציא וית� כתובה  

 

6
תויי מאי לאתויי  ולמא� דתני עבדי� בהדיא לאתויי מאי לאתויי מנוה היפה לנוה הרעה ואי� הכל מוציאי� לא: ב "כתובות קי ע

 עבד שברח מחוצה לאר� לאר� דאמרינ� ליה זבניה הכא וזיל משו� ישיבת אר� ישראל

7
 הכל מעלי� לאתויי מאי לאתויי עבדי� : ב"כתובות קי ע

ה דמסתברא לעני� עבד עברי דכש� שהרב יכול לכו" את העבד לעלות אחריו כ  העבד יכול לכו" את הרב  "וכתב הרמ: שיטה
מחית להו וכש� שהאשה יכולה לכו" את בעלה  '  תנא דינא דעבד בהדי רבו כדינא דאשה בהדי בעלה חדא מחת להעלותו דקאי 

כ תלמידי  "ע. כ  העבד יכול לכו" את רבו להעלותו וא� לא רצה הרי העבד עולה לבדו וא� רצה הרב להשתמש עמו עולה עמו 
 : ל "רבינו יונה ז

ל לאר� שאי� רבו רשאי להוציאו מש� ומסתבר בעבד כנעני הוא  " עבד שברח מחואי� הכל מוציאי� לאתויי מאי לאתויי: שיטה
זבניה לעבד  הכא באר� ישראל וזיל ואי בעבד עברי מאי אריא ברח אפילו לא ברח נמי אי בעי  ' ליה לרבי ' דאצטריכא דאמרי
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На протяжении истории, кажется, все народы признавали особую святость этого 
места1

, и, как будет показано ниже, многие из них боролись за владение ею. Так как эта 
земля будет давать свои благословенные дары только народу, соблюдающему Тору, ее 
материальные ресурсы вряд ли стоили этих тысячелетий борьбы2

. Рав Шимшон-

Рефаэль Гирш3
 говорит: 

 ... Страна, где он [ אברהם אבינו]теперь находился, была обещана ему и его народу 
в будущем, и первое, что он здесь увидел, был голод, а второе – война. Эта страна не 
знала ни материального процветания, ни политической независимости. В обоих 
отношениях она представляла собой полную противоположность Египту. Так же, 
как ее плодородие целиком зависело от дождей и она должна была вглядываться в 
Небеса в надежде на урожай4

, так и ее политическое состояние было не в ее власти, 

потому что естественным путем она не могла оказать сопротивление захватчикам. 

Предоставленная самой себе, Страна Израиля была беззащитна против голода и 

политической зависимости. Расположенная на мировом перекрестке, соединяющем 

Европу, Азию и Африку, она оказывалась вовлеченной во все международные 
конфликты, что оборачивалось для нее тяжкими страданиями. Но именно это и было 

той причиной, по которой она была избрана. Если, несмотря ни на что, в этой стране 
будет жить и процветать народ, на который не посмеет напасть ни один 

завоеватель (при том, что трижды в год: в Песах, Шавуот и Сукот – ее границы 

оставались совершенно открытыми и всякая военная защита снималась), если даже в 
случае, когда все מלכיות мира начнут ссориться и пойдут войной друг на друга, ни один 

враг не поднимет меча на самую уязвимую из стран –  וחרב לא תעבר בארצכם – тогда 

народы всего мира воочию убедятся, что «здесь пребывает Б-г»!..»  

Законы Земли Израиля отражают ее высокий статус. Так же, как дни недели 

обретают свою кульминацию в субботу, так есть своя суббота у земли – шмита5
, и 

                                                                                                                                                                                     
תדע דהא קרא כתיב לא תסגיר עבד  עבדא למיסק לאר� ישראל לא מצי מריה לעכובי עליה כדברירנא לעיל אלא לאו בעבד כנעני 

 : תלמידי רבינו יונה.  ל "ודרשינ� ליה בפרק השולח בעבד כנעני שברח מח'  אל אדוניו וגו

1
התבונ� כמה השתדלו בני אמות אחרות פרס הודו יו� ועוד כי יקריבו בה קרבנות בשמ� ויתפללו בעד� בבית  : כוזרי מאמר ב כ 

הוא א� כי היו בני דתות אחרות כי הדת האמתית לא קבלה אות� וראה כמה  הגדול ההוא וכמה ממו� פזרו על המקו� ה
 מכבדי� ה� את האר� ג� היו� א� כי פסקה השכינה מהראות בה שכ� כל הכתות הדתיות עולות לרגל אליה 

2
 יתבר   'פ שהכל ברשותו ונקל בעיני ה"וממנה נלמד כי אע,  והנה הפרשה הזו תזהיר במנהגו של עול�: דברי� יא י , � "רמב

שלא ית� בה מטרות עוזו החולה צרי   אר� כנע� תאבד יותר מהרה אבל ,  להאביד יושבי אר� מצרי� ולהוביש נהרות� ויאוריה�
 : ' וכ  המדה בעני ובעשיר ומאיר עיני שניה� ה,  זכות ותפלה שירפאהו הש� יותר מ� הבריא שלא בא עליו החולי 

אמר רב חייא בר אשי אמר רב  : בהטע� לחלק הרוחני כדאיתא בסו" כתובות יחזור החלק הגשמי של האר� ,  לעתיד לבא , אמנ� 
�  "כ ונראה שכל זמ� שהעכו"עתידי� כל אילני סרק שבאר� ישראל שיטענו פירות שנאמר כי ע� נשא פריו תאנה וגפ� נתנו חיל� ע

גבלא חזנהו להנהו קטופי דהוו  רבי יהושע ב� לוי איקלע ל : ב"וכ� משמע מכתובות קיא ע שלטו על האר� לא נתנה את יבולה
קיימי כי עיגלי אמר עגלי� בי� הגפני� אמרו ליה קטופי נינהו אמר אר� אר� הכניסי פירותיי  למי את מוציאה פירותיי   

חייא להת� חזנהו דהוו קיימי כעיזי אמר עזי� בי� הגפני� אמרו ליה זיל  ' לערביי� הללו שעמדו עלינו בחטאתינו לשנה איקלע ר 
   ... יד ל� כי חבר   לא תעב 

3
 א :בראשית יד 

4
Т.е. Страна создана так, что даже ее физические и топографические особенности требуют особого 

участия Провидения для того, чтобы она стала пригодной для обитания:  

אר� הרי�  .. שר תזרע את זרע  והשקית ברגל  כג� הירק לא כאר� מצרי� הוא אשר יצאת� מש� א.. כי האר� :יב�ח : דברי� יא 
 מראשית השנה ועד אחרית השנה , אלוקי  בה'  תמיד עיני ד ,  אלוקי  דורש אותה ' אר� אשר ד.ובקעת למטר השמי� תשתה מי�  

 � ש� "עיי� במלבי 

א רק בנוגע לחו� לאר� אבל  א� אד� נידו� בכל יו� ויו� או רק בראש השנה הי ראש השנה '  � ש� שהמחלוקת בהגמ"וכתב הרמב
 בנוגע לאר� ישראל כול� מסכימי� שהאד� נידו� בכל יו� ויו�

5
 �)  היינו שמצינו דוגמת שבת אצל האר� : נ" או(האינ  רואה כי האר� א" היא נתחיבה בשמירת שבתות  : אמר החבר : ש� יח

 ' כמה שנאמר שבת האר� ושבתה האר� שבת לה



   

 
Page 14 of 

14  

безвозвратная продажа земли здесь не разрешена. Если где-нибудь можно со всей 

очевидностью убедиться, что земля принадлежит Б-гу, то именно в Эрец-Исраэль1
. И 

потому испытываешь шок, читая в «Кузари», как мудрец утверждает, что мы, евреи, 

заметно утратили чувствительность к этой стране. Мы произносим правильные слова, 
трижды в день прося в молитвах Всевышнего вернуть Шехину в Эрец-Исраэль, и все 
же мы не усвоили то, что произносим2

.  

 

 

                                                           
1

 נחלה באר� הזאת לצמיתות כי כה אמר האלוק כי לי האר� ולכ� לא התר לנו למכר כל : ש� יח

2
אכ� מצאת מקו� חרפתי מל  כוזר כי אמנ� חטא זה הוא אשר בגללו לא נתקי� היעוד אשר יעד האלוק  :  אמר החבר   :ש� כד

י� לגלות  מסכימ , נשארו בבל ,  והחשובי� שבה�, ורוב�... '  לבית השני רני ושמחי בת ציו� כי הנני בא ושכנתי בתוכ  נא� ה
ולכ� גמל� האלוק כמחשבת לב� ונתקימו בה� ההבטחות האלוקיות רק במדה  ...  ולבד שלא יפרדו ממשכנת�  , ולשעבוד

אי� הדברי� שאנו אומרי�  ...  מצמצמת כפי מעוט התעוררות� כי העני� האלוקי אינו חל על אד� כי א� לפי הכנת האד�  
  והמחזיר שכינתו לציו� וכדומה כי כדבור התכי וכצפצו" הזרזיר ) ...תהלי� צט ט (השתחוו להר קדשי  "בתפלותינו 


