
בס"ד

ייחודה של ארץ ישראל
The Uniqueness of Eretz Yisrael

דברים פרק ח
ֶרץ י� ְמִבֽיֲא֖� ֶאל־ֶא֣ ק ֱא�ֶה֔ י יְקָֹו֣ ת(ז) ִּכ֚ ֹ֔ יִם ֲעיָנֹ֙ת ּוְתהֹמ ֲחֵלי ָמ֔ ֶרץ ַנ֣ ה ֶא֚ ה ּוָבָהֽר:טֹוָב֑ ים ַּבִּבְקָע֖ יְֹצִא֥

ה ֶפן ּוְתֵאָנ֖ ה וְֶג֥ ֶרץ ִחָּט֙ה ּוְׂשעָֹר֔ ֶמן ּוְדָבֽׁש:(ח) ֶא֤ ית ֶׁש֖ ֶרץ־ֵז֥ וְִרּ֑מֹון ֶאֽ

ֶרץ(ט) רֶא֗ ּהְבִמְסֵּכנֻ֙ת֤�אֲאֶׁש֨ אַכל־ָּב֣ ֹֽ ֶחםּת רֶל֔ לֽ�א־ֶתְחַס֥ ֹ֖ ּהּכ ֶרץָּב֑ רֶא֚ יָהֲאֶׁש֣ לֲאָבֶנ֣ יָהַבְרֶז֔ בּוֵמֲהָרֶר֖ ֹ֥ ַּתְחצ
ֶׁשת: ֹֽ נְח

ק ְעָּת ּוֵבַֽרְכָּת֙ ֶאת־יְקָֹו֣ ר ָנַֽתן־ָלֽ�:(י) וְָאַכְלָּת֖ וְָׂשָב֑ ה ֲאֶׁש֥ ֶרץ ַהּטָֹב֖ י� ַעל־ָהָא֥ ֱא�ֶה֔

דברים פרק יא
הּוְׁשַמְרֶּת֙ם(ח) רֶאת־ָּכל־ַהִּמְצוָ֔ יֲאֶׁש֛ ַעןַהּ֑יֹוםְמַצּוְ֖�ָאנִֹכ֥ םּוָבאֶת֙םֶּתֶחְז֗קּוְלַמ֣ ֶרץִוֽיִרְׁשֶּת֣ רֶאת־ָהָא֔ םֲאֶׁש֥ ַאֶּת֛

ָּמה ְלִרְׁשָּתּֽה: ים ָׁש֖ עְֹבִר֥

ַען(ט) יכּוּוְלַמ֨ היִָמי֙םַּתֲאִר֤ ֲאָדָמ֔ עֲאֶׁש֩רַעל־ָה֣ קנְִׁשַּב֨ םיְקָֹו֧ תַלֲאבֵֹתיֶכ֛ םָלֵת֥ םָלֶה֖ ֶרץּוְלַזְרָע֑ תֶא֛ בָזַב֥ ּוְדָבֽׁש:ָחָל֖
ס

י(י) ֶרץִּכ֣ רָהָא֗ הֲאֶׁש֨ ָּמ֙הַאָּת֤ ּהָבא־ָׁש֙ ֶרץ֣�אְלִרְׁשָּת֔ יִ֙םְכֶא֤ ואִמְצַר֙ רִה֔ םֲאֶׁש֥ םיְָצאֶת֖ רִמָּׁש֑ ֶאת־ַזְרֲע֔�ִּתְזַר֙עֲאֶׁש֤
ק: ן ַהּיָָרֽ יָת ְבַרְגְל֖� ְּכַג֥ וְִהְׁשִק֥

ָּמ֙ה ים ָׁש֙ ם עְֹבִר֥ ר ַאֶּת֜ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ר(יא) וְָהָא֗ ת ִלְמַט֥ ֹ֑ ים ּוְבָקע ֶרץ ָהִר֖ ּה ֶא֥ יִם:ְלִרְׁשָּת֔ יִם ִּתְׁשֶּתה־ָּמֽ ַהָּׁשַמ֖

ּה ׁש אָֹת֑ י� ּדֵֹר֣ ֶרץ ֲאֶׁשר־יְקָֹו֥ק ֱא�ֶה֖ ֵרִׁשי֙ת(יב) ֶא֕ ּה ֵמֽ י֙� ָּב֔ ק ֱא�ֶה֙ י יְקָֹו֤ יד ֵעינֵ֨ ית ָׁשָנֽה:ָּתִמ֗ ד ַאֲחִר֥ ה וְַע֖ ַהָּׁשנָ֔

בראשית פרק יג
ר ם ָהָי֥ה צֹאן־ּוָבָק֖ � ֶאת־ַאְבָר֑ וְאָֹהִלֽים:(ה) וְַגם־ְל֔לֹוט ַההֵֹל֖

ו ֶבת יְַחָּד֑ ֶרץ ָלֶׁש֣ ם ָהָא֖ א אָֹת֛ ֶבת(ו) וְ�א־נָָׂש֥ ב וְ֥�א ָיְֽכ֖לּו ָלֶׁש֥ ה ְרכּוָׁש֙ם ָר֔ ו:ִּכֽי־ָהָי֤ יְַחָּדֽ

ם י ִמְקֵנֽה־ַאְבָר֔ ין רֵֹע֣ יב ֵּב֚ י(ז) ַוֽיְִהי־ִר֗ י ִמְקנֵה־֑לֹוט וְַהְּֽכנֲַענִ֙י וְַהְּפִרִּז֔ ין רֵֹע֣ ֶרץ:ּוֵב֖ ב ָּבָאֽ ז יֵֹׁש֥ ָא֖

י א ְתִה֤ ם ֶאל־֗לֹוט ַאל־נָ֨ אֶמר ַאְבָר֜ ֹ֨ ין(ח) וַּי י ּוֵב֣ ין רַֹע֖ � ּוֵב֥ י ּוֵבינֶ֔ ים ֲאָנְֽחנּו:ְמִריָב֙ה ֵּביִנ֣ ים ַאִח֖ י� ִּכֽי־ֲאנִָׁש֥ רֶֹע֑

א ֶרד ָנ֖ י� ִהָּפ֥ ֶר֙ץ ְלָפנֶ֔ ין(ט) ֲה֤�א ָכל־ָהָא֙ נָה וְִאם־ַהּיִָמ֖ אל וְֵאיִמ֔ ֹ֣ י ִאם־ַהְּׂשמ יָלה:ֵמָעָל֑ וְַאְׂשְמִאֽ

יווַּיִָּׂשא־֣לֹוט(י) רוַּיְַר֙אֶאת־ֵעינָ֗ ןֶאת־ָּכל־ִּכַּכ֣ יַהּיְַרֵּד֔ ּהִּכ֥ הֻכָּל֖ י׀ַמְׁשֶק֑ תִלְפֵנ֣ קַׁשֵח֣ ָ֗ הֶאת־ְסדֹ֙םיְקֹו וְֶאת־ֲעמָֹר֔
ַער: ֹֽ ה צ יִם ּבֲֹאָכ֖ ֶרץ ִמְצַר֔ ְּכַגן־יְקֹוָ֙ק ְּכֶא֣

ן ר ַהּיְַרֵּד֔ ת ָּכל־ִּכַּכ֣ יׁש(יא) וַּיְִבַחר־֣לֹו ֗לֹוט ֵא֚ ְר֔דּו ִא֖ ֶדם וַּיִָּפ֣ ע ֖לֹוט ִמֶּק֑ ל ָאִחֽיו:וַּיִַּס֥ ֵמַע֥

ַען וְ֗לֹוט ֶרץ־ְּכָנ֑ ב ְּבֶאֽ ם יַָׁש֣ ם:(יב) ַאְבָר֖ ֹֽ ל ַעד־ְסד ר וַּיֱֶאַה֖ י ַהִּכָּכ֔ יַָׁש֙ב ְּבָעֵר֣

ק ים ַליקָֹו֖ ים וְַחָּטִא֑ ם ָרִע֖ ֹ֔ י ְסד ד:(יג) וְַאנְֵׁש֣ ֹֽ ְמא

בראשית פרק יט



יִם חּו ַאַּפ֖ ם וַּיְִׁשַּת֥ ָקם ִלְקָראָת֔ ם וַּיְַרא־לֹו֙ט וַָּי֣ ֹ֑ ַער־ְסד ב ְּבַׁשֽ ֶרב וְ֖לֹוט יֵֹׁש֣ ָמ֙ה ָּבֶע֔ ֹ֙ ים ְסד י ַהַּמְלָאִכ֤ ּיָבֹאּו ְׁשנֵ֨ (א) וַ֠
ְרָצה: ָאֽ

א י ֣סּורּו נָ֠ אֶמר ִהֶּנ֣ה ּנָא־ֲאדֹנַ֗ ֹ֜ ם(ב) וַּי ם וְִל֙ינּ֙ו וְַרֲח֣צּו ַרְגֵליֶכ֔ ית ַעְבְּדֶכ֤ ם וַּיֹאְמ֣רּוֶאל־ֵּב֨ ם ְלַדְרְּכֶכ֑ ם וֲַהַלְכֶּת֣ וְִהְׁשַּכְמֶּת֖
ין: י ָבְר֖חֹוב נִָלֽ ֔�א ִּכ֥

אּו ֹ֖ יו וַּיָב רּו ֵאָל֔ ד וַּיָֻס֣ ֹ֔ ם ְמא ה ּוַמּ֥צֹות(ג) וַּיְִפַצר־ָּב֣ ַעׂש ָלֶה֙ם ִמְׁשֶּת֔ ה וַּיֹאֵכֽלּו:ֶאל־ֵּבי֑תֹו וַַּי֤ ָאָפ֖

רש"י בראשית פרשת וירא פרק יט
ומצות אפה - פסח היה:

בראשית פרק מה
םֶאל־ָאִב֒יוֲַע֣לּוַמֲהרּ֘ו(ט) יווֲַאַמְרֶּת֣ הֵאָל֗ ֹ֤ ףִּבנְ֣�ָאַמ֙רּכ נִייֹוֵס֔ יםָׂשַמ֧ יִםְלָא֖דֹוןֱא�ִה֛ הְלָכל־ִמְצָר֑ יְרָד֥ ַאֽל־ֵאַל֖

ד: ֹֽ ַּתֲעמ

יָת ָקרֹו֙ב ֶׁשן וְָהִי֤ ֹ֗ ֶרץ־ּג י� וְצֹאנְ֥�(י) וְיַָׁשְבָּת֣ ְבֶאֽ י ָבֶנ֑ י� ּוְבֵנ֣ ה ּוָבֶנ֖ י ַאָּת֕ ּוְבָקְר֖� וְָכל־ֲאֶׁשר־ָלֽ�:ֵאַל֔

ׁש ם ִּכי־֛עֹוד ָחֵמ֥ ְת֙� ָׁש֔ ֹֽ י א ה ּוֵבֽיְת֖�(יא) וְִכְלַּכְלִּת֤ ׁש ַאָּת֥ ב ֶּפן־ִּתָּוֵר֛ ים ָרָע֑ וְָכל־ֲאֶׁשר־ָלֽ�:ָׁשִנ֖

י י ָאִח֣ ינֵיֶכ֙ם רֹ֔אֹות וְֵעיֵנ֖ ה ֵעֽ ר ֲאֵליֶכֽם:(יב) וְִהֵּנ֤ י ַהְֽמַדֵּב֥ ין ִּכי־ִפ֖ ִבנְיִָמ֑

יִם י ֶאת־ָּכל־ְּכבֹוִד֙י ְּבִמְצַר֔ ם ְלָאִב֗ ם(יג) וְִהַּגְדֶּת֣ ַהְרֶּת֛ ם ּוִמֽ ר ְרִאיֶת֑ ת ָּכל־ֲאֶׁש֣ םוְֵא֖ י ֵהּֽנָה:וְהֹוַרְדֶּת֥ ֶאת־ָאִב֖

יו ן־ָאִח֖ י ִבנְיִָמֽ ל ַעל־ַצּוְאֵר֥ ֹ֛ יו:(יד) וַּיִּפ ה ַעל־ַצָּואָרֽ ן ָּבָכ֖ ְבּךְ ּוִבנְיִָמ֔ וֵַּי֑

ם ְבּךְ ֲעֵלֶה֑ יו וֵַּי֣ ק ְלָכל־ֶאָח֖ יו ִאּֽתֹו:(טו) וַיְנֵַּׁש֥ ן ִּדְּב֥רּו ֶאָח֖ ֲחֵרי ֵכ֔ וְַא֣

ר ֹ֔ ית ַּפְרעֹ֙ה ֵלאמ ע ֵּב֤ ל נְִׁשַמ֗ ֹ֣ ה(טז) וְַהּק ֹ֔ י ַפְרע ף וַּיִיַט֙ב ְּבֵעיֵנ֣ י יֹוֵס֑ אּו ֲאֵח֣ יו:ָּב֖ י ֲעָבָדֽ ּוְבֵעיֵנ֖

י� ר ֶאל־ַאֶח֖ ֹ֥ ף ֱאמ אֶמר ַּפְרעֹ֙ה ֶאל־יֹוֵס֔ ֹ֤ אּו(יז) וַּי ֹ֖ ם ּוְלכּו־ב יְרֶכ֔ את ֲעׂ֑שּו ַטֲֽענּ֙ו ֶאת־ְּבִע֣ ֹ֣ ְרָצה ְּכָנַֽען:ז ַא֥

אּו ֹ֣ ם ּוב ם וְֶאת־ָּבֵּתיֶכ֖ ם ֶאת־(יח) ּוְק֧חּו ֶאת־ֲאִביֶכ֛ י וְֶאְּתָנ֣ה ָלֶכ֗ יִםֵאָל֑ ֶרץ ִמְצַר֔ ֶרץ:טּו֙ב ֶא֣ ֶלב ָהָאֽ וְִאְכ֖לּו ֶאת־ֵח֥

את ֲעׂ֑שּו ְקחּו־ָלֶכ֩ם ֹ֣ יָתה ז ה ֻצֵּו֖ ם(יט) וְַאָּת֥ יִם ֲעָג֗לֹות ְלַטְּפֶכ֙ם וְִלנְֵׁשיֶכ֔ ֶרץ ִמְצַר֜ ם ּוָבאֶתֽם:ֵמֶא֨ ם ֶאת־ֲאִביֶכ֖ ּונְָׂשאֶת֥

ם ס ַעל־ְּכֵליֶכ֑ ֹ֖ ם ַאל־ָּתח ינְֶכ֔ יִםִּכי־֛טּוב(כ) וְֵע֣ ֶרץ ִמְצַר֖ ם ֽהּוא:ָּכל־ֶא֥ ָלֶכ֥

ן ל וַּיִֵּת֨ י יְִׂשָרֵא֔ ן(כא) וַַּיֲֽעׂשּו־ֵכ֙ן ְּבֵנ֣ ה וַּיִֵּת֥ ֹ֑ י ַפְרע ף ֲעָג֖לֹות ַעל־ִּפ֣ ם יֹוֵס֛ ֶר�:ָלֶה֥ ה ַלָּדֽ ם ֵצָד֖ ָלֶה֛

יׁש ֲחִל֣פֹות ְׂשָמ֑�ת ן ָלִא֖ ם נַָת֛ ׁש(כב) ְלֻכָּל֥ ֶסף וְָחֵמ֖ ן נַָת֙ן ְׁש֣�ׁש ֵמ֣אֹות ֶּכ֔ ת ְׂשָמֽ�ת:ּוְלִבנְיִָמ֤ ֹ֥ ֲחִלפ

יו(כג) חּוְלָאִב֞ הְּכזֹא֙תָׁשַל֤ יםֲעָׂשָר֣ יםֲחמִֹר֔ יִםִמּ֣טּובנְֹׂשִא֖ ֶׂשרִמְצָר֑ תוְֶע֣ ֹ֡ ְׂשאֹתֲאתֹנ ֹֽ֠ רנ ֶחםָּב֣ יוּוָמ֛זֹוןוֶָל֧ ְלָאִב֖
ַלָּדֶֽר�:

אֶמר ֹ֣ כּו וַּי יו וַּיֵֵל֑ ח ֶאת־ֶאָח֖ ם ַאֽל־ִּתְרְּג֖זּו ַּבָּדֶֽר�:(כד) וַיְַׁשַּל֥ ֲאֵלֶה֔

ֶרץַוַּֽיֲע֖לּו(כה) אּ֙ו ֶא֣ ֹ֙ יִם וַּיָב ב ֲאִביֶהֽם:ִמִּמְצָר֑ ֹ֖ ַען ֶאֽל־יֲַעק ְּכנַ֔

בראשית פרק ב
ם ֶרץ ְּבִהָּבְֽרָא֑ יִם וְָהָא֖ ֶּלה תֹוְל֧דֹות ַהָּׁשַמ֛ יִם:(ד) ֵא֣ ֶרץ וְָׁשָמֽ ים ֶא֥ ְּב֗יֹום ֲעׂ֛שֹות יְקָֹו֥ק ֱא�ִה֖

ל׀(ה) ֹ֣ יַחוְכ הִׂש֣ ֶרםַהָּׂשֶד֗ הֶט֚ ֶרץִיְֽהֶי֣ ֶׂשבָבָא֔ הוְָכל־ֵע֥ ֶרםַהָּׂשֶד֖ חֶט֣ יר֨�אִּכ֩ייְִצָמ֑ קִהְמִט֜ ֶרץֱא�ִהי֙םיְקָֹו֤ ַעל־ָהָא֔
ד ֶאת־ָהֲֽאָדָמֽה: ֹ֖ ֲעב יִן ַלֽ ם ַא֔ וְָאָד֣

רש"י בראשית פרשת בראשית פרק ב



גשמים,שלבטובתםמכירואיןהאדמהאתלעבודאיןשאדםלפיהמטיר,לאטעםומה-המטירלאכי
וצמחו האילנות והדשאים:וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולםט התפלל עליהם וירדו,


