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    טבש ירא ברה                 ה"ב
   

 “8 Approaches Towards the Specialness of the Land of Israel” 
 

  ב"ע ט ,אמוי  .1
 בהי הנח רב רב הבר אתא ,אנדריב יחס יוה שיקל שיר ...םנח תאנש וב התיהש ינפמ ?ברח המ ינפמ ...ינש שדקמ
 המוח םא" +ח ש"הש+ ביתכד ,)ארזע ימיב ולע אלש לבב ינב לכל :י"שרפ( וכל אנינס !אהלא :היל רמא .אדי היל
 ימיב םכלוכ םתילעו המוחכ םכמצע םתישע םא ,"זרא חול הילע רוצנ איה תלד םאו ףסכ תריט הילע הנבנ איה
 .וב טלוש בקרהש זראכ םתלשמנ תותלדכ םתילעש וישכע ,וב טלוש בקר ןיאש ,ףסככ םתלשמנ - ארזע
  ח השרפ )אנליו( הבר םירישה ריש .2
 .תינש םעפ אתעש איההב שדקמה תיב ברח אל לבבמ המוח ולעה לארשי ולא ,איה המוח םא
 
 ג"פ ,רפסה תמיתח ,ןושלה תרימש ,םייח ץפחה .3
 קזחתי 'א םא ,תוליכרו ר"השל ןועה ירמגל םישנא הזיא לצא רקפוהש ה״ועב וננמז יפלד ,וננינעב רמאנ ונא ףאו

 'סב בותכש המ אוה עודי אלהד  .ז"יע ול עיגי רכשהמ המכ ,תוליכרו ר״השל ןוע לע רובעל אלש ל"המש ןינעב דימת
 הוצמהש ינפמ .התושעל הירחא ףודר ,ןיפדור הל ןיאש הוצמו ,הוצמ תמכ איה ,ןישרוד הל ןיאש הוצמד םידרח
 תוכרב( ורמאד הממ .הוצמ תמ לש ונינע לדוג עודי רבכו .לכו לכמ יתמלעתנש יכנא העורג המכ תרמואו תגרטקמ
 .ונב תא לומלו וחספ טוחשל ךלוהו ריזנו לודג ןהכ וליפאד )׳כ
 
 יבר יחא ןב היננח יברו שרח ןב היתמ יברו הריתב ןב הדוהי יברב השעמ -פ אקסיפ ,בי האר 'פ ,םירבד ירפס .4
 וגלזו םהיניע ופקז .לארשי ץרא תא ורכזו םוטלפל ועיגהו ץראל הצוח םיאצוי ויהש ןתנוי יברו עשוהי
 םתרמשו הב םתבשיו התוא םתשריו" +אל אי /םירבד+ הזה ארקמה תא וארקו םהידגב וערקו םהיתועמד
 תוצמה לכ דגנכ הלוקש לארשי ץרא תבישי :ורמא ,םמוקמל ואבו ורזח,"הלאה םיקחה לכ תא תושעל

 .הרותבש
 
 דכ -גכ ,ב רמאמ ,ירזוכה רפס ,יולה הדוהי 'ר .5
 ךייח תיב והשוע ךניאו אוהה םוקמה לא הלוע ךניא םא ךתרות יפל תביוחמה הוצמ לע התא רבוע אלה ןכ םא :גכ
 יכ !רזוכ ךלמ ,יתפרח םוקמ תאצמ ןכא :דכ ...!"ונייח תיב איה יה ןויצ לע םחר" :רמוא התא יכ םא -ךתומו

 .ינש תיבל הול-אה דעי רשא דועיה םייקתנ אל וללגב רשא אוה הז אטח םנמא
 
 די 'מע ,לא תיב רודיס ,)ץ"בעיה( ןידמע בקעי 'ר .6
 וקיזחהש תוצמ יקודקד המכב ןמצע לע ודיפקה םה םוקמ לכב .םישודק לארשי לע תמייק אהימת איה תמאבו
 ןילזלזמ עודמו .ירשפאה תומילשב ןמייקל דאמ םיחרוטו בר ןוממ םירזפמ רתויב םהב םיקדקדמ םהב
 !?וב היולת הרותה לכש דתי ,תאזה הביבחה הוצמב ןילצעתמו
 
 םיבצנ תשרפ ףוס ,שודקה םייחה רוא .7
 ץראה תבישי יכ תומילשה תגשהמ אוה כ"ג הז רבדו ...ב"העל םימי ךרואו ז"העב םייחה ומצע אוה הזו וב הקבדלו

 .םייח ולכש אבה םלועל קלח ול שי תומא 'ד הב ךלוהה לכש ל"ז םרמאממ דמלו אצ .הרותה לכ תללוכ הוצמ איה
 
 .ןנבר ורזג אל לארשי ץרא בושי םושמ תובש ם"וכעל הרימאד ג"עא -ב"ע ח ןיטיג .8
 
  .אתיירואד הכאלמב ם"וכעל הרימא ןיריתמ ונייה אל תרחא הוצמ םושמ לבא -םש ,תופסות .9
 

 ץראל הצוחב אלו םיוג הבורש ריעב וליפאו 'רשי ץראב םדא הרשי -)ב ,ה וא( ג ,ד הרז הדובע תכסמ אתפסות .10

  .הרותבש תוצמ לכ דגנכ הלוקש 'רשי ץרא תבישיש דמלמ 'רשי הלוכש ריעב וליפאו

 
 תולעל התוא ןיפוכ ,י"אל ל"חמ לבא ;י"אל י"אמ ,ל"חל ל"חמ ,א"דב -ג ,הע ןמיס ,רזעה ןבא ,ךורע ןחלוש .11
 . םיבכוכ ידבוע ובורש םוקמל לארשי ובורש םוקממ וליפאו ,ערה הונל הפי הונמ וליפא

 201 'מע ,יבצ ץרא ,קוק הדוהי יבצ ברה .12
 ןכו ,המחלמ לכב םייק שפנ חוקפ :י"בצ ברה ?שפנ חוקפ יבצמב בשחתהל ןיא םאה י"א תומלש ןינעב :הלאש
 המחלמש םירורב םירבדב רידגמ ם"במרה .נ"וקפ לש בצמב היהנש ןכ תעד לע הב םיסנכנ ונא .וז הוצמ תמחלמב
 תוחודה תורחאה תווצמה לכב .ןכ תנמ לע איהש הרותב הדיחיה הוצמה תאז .םיגרהנו םיגרוה הב תואיצמ איה
 ,טלמהל רשפא םאו ,גרהיהל ידכ חתותה לומ הליחתכל דומעל ןינע םוש ןיא ,"רובעי לאו גרהי" ןהב רמאנו נ"וקפ
 .שפנמ תוריסמ תעד לע איה י"א ןוטלשו לארשי ץרא שובכ לש וז הוצמ לבא .טלמהל שי
 

 רשפא יא ללכבד םושמ רמול ןכתיו ,הז רבד םעט ראבתנ אל -בי םירבד ,המימת הרות ,ןייטשפע יולה ב"ר .13
 .י"אב קר הרותבש ןלוכ תווצמה לכ םייקל
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 לארשיל ץראה תניתנ ןינע יאמד השק יתכאד ת"או .'וכו ורמאי םאש יפל -א ,א תישארב ,הירא רוג ,ל"רהמ .14
 .ץראב תויולת הרותה תוצמ בורש ינפמ אישק הז ןיאו ?הרותב הז בותכש הרותה תוצמ לצא
 
 .וז הוצמה םייקמ אוה י"אב םדאהש עגרו תע לכ י"א תבישי תוצמ ג"ירת ןינמב ן"במר 'כו -טנ ,םידרחה 'ס .51
 
 ינאש יפ לע ףא ,)זי אי םירבד( הרהמ םתדבאו ,)גמ בקע( ירפסב ורמא הזה ןינעה ןמ -הכ ,חי ,ארקיו ן"במר .61
 סעכש ןודאל לשמ ,םישדח םכילע והי אל ורזחתשכש תוצמב ןינייוצמ ויה ץראל הצוחל ץראה ןמ םכתא הלגמ
 רמא ןכו ,םישדח ךילע ויהי אל ירזחתשכש םיטישכת תטשקתמ יוה הל רמא ,היבא תיבל החלשו ותשא לע
 ...הרהמ םתדבאו רמאש בותכה הנהו :םהב ןיניוצמ לארשיש תוצמה ולא ,םינויצ ךל יביצה )כ אל( הימרי
 והי אלש ידכ ןהב ושריפו ,תוזוזמו ןיליפתכ ףוגה תבוחב אלא תולגב בייחמ וניא ,'וגו הלא ירבד תא םתמשו

 התוא םתשריו ירפסב ורמא ךכיפלו .'ה ץראב םיבשויל תוצמה לכ רקיע יכ ,ץראל רוזחנשכ ונילע םישדח
 אוה ךכו ,הרותבש תוצמה לכ דגנכ הלוקש י"א תבישי ,)בל אל אי םירבד( תושעל םתרמשו הב םתבשיו
 דבע לאקזחי וניבר ,לאקזחיל םירמוא ויהש )א הק ןירדהנס( םיעשרה תבשחמ איה וזו .)ב ה( ז"עד אתפסותב
 !?םולכ וילע שי ובר ורכמש
 
 רשא םיטפשמהו םיקחהו  הוצמה לכ תא ךילא הרבדאו ידמע דמע הפ התאו )חכ( -א ,ו -חכ ,ה םירבד .71
 םכיהל-א 'ה הוצ רשא םיטפשמהו םיקחה הוצמה תאזו…התשרל םהל ןתנ יכנא רשא ץראב ושעו םדמלת
  .התשרל המש םירבע םתא רשא ץראב תושעל םכתא דמלל
 

 הוצמו ,איה םלועל תמייקתמה הוצמ אלא ,התעשל הוצמ הניא ,י"א בושי לבא -אק ןמיס ש"בירה ת"וש .18
 .תוצמ ראשל הנממ ןידמל ןיאו ,םיאמט דיב השודק ץרא עקתשת אלש ,לארשי לכל איה תלעותו
 

 איבמ אוהש פ"עא ,הרות-דומלתו :הרות-דומלתל המוד לארשי-ץרא  ]וט[ / אובמ / ץראה תבש ,קוק ה"יארה .19
 הנוילע איה לבא ,תווצמה השעמל רשכה א"כ ונניא הרות לש הכרעש ,רמול הלילח םוקמ-לכמ ,ןלוכ תווצמה ידיל
 ,אוהה דומילה תלעמל רועיש ןיא ללכ םייקל רשפא יאש המ ןידמולשכ וליפאש דע ,המצע ינפב התשודקב הבושחו
 י"ק תוחנמ( ןנירמאדכ ,הישע כ"ג בשחנ הז ירהש ,השעמב ומייקל רשפאש דומילה ןמ םינפ הזיאב לודג אוה דועו

 רועיש ןיאו ,"םשא בירקה וליאכ םשא תרותב קסועה לכו תאטח בירקה וליאכ תאטח תרותב קסועה לכ" ;)א
 ללכבש אלא ;לכמ הנוילע המצעב איה יכ ,םישעמ ינינעל שחי םוש םהל ןיאש םירבדב דומילה לש הרותה תלעמל
 התשודקבש פ"עא ,לארשי ץרא תשודק איה ןכ ומכ - .השעמ ידיל האיבמ איהש וז הלעמ םג הלולכ התלעמ לדוג

 אוה הז אל מ"מ ...הנינבב ו"קו ,ץראל -ץוחב ןתמגוד ונל ןיאש ,תווצמ המכ ידיל הנברוחב םג ונתוא האיבמ איה
 םויקל רשכה קר הניאו …הרותבש תוצמה לכ דגנ איה הלוקש המצע דצמ י"א תבישי םצע יכ…התלעמ רקיע לכ
 ,ץראב תויולתה תווצמה תשודקמ ץוח המצע ינפב הלעמ איה י"א תשודקש )י"פ( חרפו-רותפכ רפסב ןכו ...תוצמה
 תויולתה תובר תווצמב - ,הב אקוד היולתה לארשי תומלשו התלעמ תרקי ינפמ ,תרטועמ איה הזל ףרוצמש אלא
 ,ץראל הצוח םתויהב י"אב רבקהל םיקקותשמ ויה םלוכ השמו קידצה ףסויו וניבא בקעי ןכו" :םש בתכו .ץראב
 .השבכנ אל ןיידעש פ"עאו
  .הול-א ול ןיאש ימכ ץראל הצוחב רדה לכ ורמאש המ תלאש - דלק ןמיס א קלח א"בשרה ת"וש .02
 אלא ללכ תוגהונ ןיא תוצמ המכ יכ דע ןה ץראב ןלוכ הרותה תוצמ רקיעו ...'ה תלחנ תארקנ י"אש יפל -הבושת
  .)טל הימרי( םינויצ ךל יביצה שרדמב ורמאש ומכ .ץראב
 יִעָצְמֶא רֹותְּב קַר ,הָּמֻאָל יִנֹוציִח ןָיְנִק ,יִנֹוציִח רָבָּד הָּנֶניֵא לֵאָרְׂשִי-ץֶרֶא -א / לארשי-ץרא תורוא ,קוק ה"יארה .12
 תיִתּומְצַע הָביִטֲח איִה לֵאָרְׂשִי-ץֶרֶא .יִנָחּורָה ּוּלִפֲא ֹוא יִרְמָחַה ּהָמּוּיִק תַקָזְחַהְו תיִלָלְּכַה תּודְּגַאְתִהַה לֶׁש הָרָּטַּמַל
  .ּהָתּואיִצְמ םִע תֹוּיִמיִנְּפ תֹוּלֻגְסִּב הָקּובֲח ,הָּמֻאָה םִע םיִּיַח-רֶׁשֶקְּב הָרּוׁשְק
 .ךייהל-א ךילע שישי הלכ לע ןתח שושמו ךינב ךולעבי הלותב רוחב לעבי יכ -ה ,בס והיעשי .22
 
 בשחש ומכ י"א תבישי השע תוצמל הנמ אלד ם"במרה םגו -דלר ןמיס )העד הרוי( ב קלח רפוס םתח ת"וש .32
  ...הבש השודק ינפמ ... )'וכו "...י"אב םדא רודי םלועל" קסופ( תוצמה ןיינמב ן"במרה
 

 םכפנע לארשי ירה םתאו +ו"ל 'זחי+ 'אנש ,הזמ הלוגמ ץק ךל ןיא :אבא ר"או - א"ע חצ ,ןירדהנס ,ילבב .24

 .)ץקה ברקי זא הפי ןיעב הירפ י"א ןתתשכ :י"שר( .'וגו לארשי ימעל ואשת םכירפו ונתת

 

 תירקיע הדוקנ הנשי הפוקתו הפוקת לכב -וצק 'מע ,'המ קרפ 'ב קלח העושיה ינייעממ ,פ"לרח מ"ירגה .25

 םיעדויש ,איהה הפוקתבש תווצמהו הרותה ימויק לכ םיצצונתמ הכותמו בוטה לכ ריאמ איהה הדוקנה ךרדש

 רוניצה ךרד האבש השודקהו הרואה תעפשה לכ הזב וענמי איהה הדוקנה לש התחרפה דעב ובכעי םאש םה

 ןיא הב תוזחאתהה ידעלבמו לכה עבונ הנממו לארשי ץרא איה תירקעה הדוקנה אחישמד אתבקעבו ...הזלה

 םתורשקתהו ק"האב לארשי לש םתאיב בכעל םיצור םימעה לכ םא אלפ ןיאו ,םלועב השודק לש העפשה םוש

  .תאזה הדוקנה לע רקיעב איה םהלש תודגנתהה דבוכ לכו ,הב


