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 בס"ד
 אם בחוקתי תלכו

 נבון ואיזמ הרב
 

 איה ברכות ו:מ ןעי אברהם יצחק הכהן קוק,הרב 
מי שיש לו יותר קישור אהבה לארץ, ויותר השתדלות בענין ישוב ארה"ק, הוא מוקדם לברכה 

 .השלימותוהוא קרוב יותר אל 
 

  כו פרק ויקרא
ַתי ִאם( ג) ֻחקֹּ כּו בְּ לֵּ ֶאת תֵּ ַתי וְּ וֹּ רּו ִמצְּ מְּ ָתם ַוֲעִשיֶתם ִתשְּ ָנַתִתי( ד: )אֹּ ֵמיֶכם וְּ ִעָתם ִגשְּ ָנה בְּ ָנתְּ  ָהָאֶרץ וְּ

בּוָלּה ֵעץ יְּ יוֹּ  ִיֵתן ַהָשֶדה וְּ ִהִשיג( ה: )ִפרְּ ֶתם ָזַרע ֶאת ַיִשיג ּוָבִציר ָבִציר ֶאת ַדִיש ָלֶכם וְּ ֶכם ַוֲאַכלְּ מְּ  ַלחְּ
ֶתם ָלשַֹּבע ֶכם ָלֶבַטח ִויַשבְּ צְּ ַארְּ ָנַתִתי( ו: )בְּ ֶתם ָבָאֶרץ ָשלוֹּם וְּ ַכבְּ ֵאין ּושְּ ַבִתי ַמֲחִריד וְּ ִהשְּ  ִמן ָרָעה ַחָיה וְּ
ֶחֶרב ָהָאֶרץ ֶכם ַתֲעבֹּר ֹלא וְּ צְּ ַארְּ ֶתם( ז: )בְּ ַדפְּ ֵביֶכם ֶאת ּורְּ יְּ לּו אֹּ ָנפְּ ֵניֶכם וְּ פּו( ח: )ֶלָחֶרב ִלפְּ ָרדְּ  ִמֶכם וְּ

ָבָבה ִמֶכם ּוֵמָאה ֵמָאה ֲחִמָשה פּו רְּ דֹּ לּו ִירְּ ָנפְּ ֵביֶכם וְּ יְּ ֵניֶכם אֹּ ֵריִתי ֲאֵליֶכם ּוָפִניִתי( ט: )ֶלָחֶרב ִלפְּ ִהפְּ  וְּ
ֶכם ֵביִתי ֶאתְּ ִהרְּ ֶכם וְּ ִתי ֶאתְּ ִריִתי ֶאת ַוֲהִקימֹּ ֶכם בְּ ֶתם( י: )ִאתְּ ָשן ָיָשן ַוֲאַכלְּ ָיָשן נוֹּ ֵני וְּ ִציאּו ָחָדש ִמפְּ : תוֹּ

ָנַתִתי( יא) ָכִני וְּ ֶכם ִמשְּ כְּ תוֹּ ֹלא בְּ ַעל וְּ ִשי ִתגְּ ֶכם ַנפְּ  : ֶאתְּ
 

  א הלכה ט פרק תשובה הלכות ם"רמב
 בחכמתה ונהגה נפש ובטובת בשמחה אותה נעשה שאם בתורה הבטיחנוה[ "]הקב... 

 וכיוצא ורעב ומלחמה חולי כגון מלעשותה אותנו המונעים הדברים כל ממנו שיסיר תמיד
 ורבוי ושלום שובע כגון התורה לעשות ידינו את המחזיקות הטובות כל לנו וישפיע, בהן
 ללמוד פנויים נשב אלא להן צריך שהגוף בדברים ימינו כל נעסוק שלא כדי, וזהב כסף

  ... ,הבא העולם לחיי שנזכה כדי המצוה ולעשות בחכמה
 
ֶכם ְוִהְתַהַלְכִתי( יב) כְּ תוֹּ ָהִייִתי בְּ ַאֶתם ֵלאֹלִהים ָלֶכם וְּ יּו וְּ ָעם ִלי ִתהְּ ָוק ֲאִני( יג: )לְּ קֹּ  ֲאֶשר ֱאֹלֵהיֶכם יְּ

ֵצאִתי ֶכם הוֹּ ַרִים ֵמֶאֶרץ ֶאתְּ יֹּת ִמצְּ בֹּר ֲעָבִדים ָלֶהם ִמהְּ טֹּת ָוֶאשְּ ֶכם מֹּ ֵלְך ֻעלְּ ֶכם ָואוֹּ ִמיּות ֶאתְּ מְּ   פ: קוֹּ
 

  ח פסוק ג פרק בראשית
עּו מְּ ל ֶאת ַוִישְּ ָוק קוֹּ קֹּ רּוחַ  ַבָגן ִמְתַהלְֵּך ֱאֹלִהים יְּ ַחֵבא ַהיוֹּם לְּ תוֹּ  ָהָאָדם ַוִיתְּ ִאשְּ ֵני וְּ ָוק ִמפְּ קֹּ  יְּ
ְך ֱאֹלִהים תוֹּ  : ַהָגן ֵעץ בְּ

 

עּו - ן"רמב מְּ ל ֶאת ַוִישְּ ָוק קוֹּ קֹּ ַהֵלְך ֱאֹלִהים יְּ  עדן בגן מתהלך טעם כי דעתי ולפי - ַבָגן ִמתְּ
 ..., ההוא במקום שכינה גלוי ענין והוא...  (, יב כו ויקרא) בתוככם והתהלכתי כטעם

 
ִאם( יד) עּו ֹלא וְּ מְּ ֹלא ִלי ִתשְּ ת ָכל ֵאת ַתֲעשּו וְּ וֹּ ִאם( טו: )ָהֵאֶלה ַהִמצְּ ַתי וְּ ֻחקֹּ ָאסּו בְּ ִאם ִתמְּ ָפַטי ֶאת וְּ  ִמשְּ

ַעל ֶכם ִתגְּ שְּ ִתי ַנפְּ ִבלְּ ַתי ָכל ֶאת ֲעשוֹּת לְּ וֹּ ֶכם ִמצְּ רְּ ַהפְּ ִריִתי ֶאת לְּ את ֶאֱעֶשה ֲאִני ַאף( טז: )בְּ  ָלֶכם זֹּ
ִתי ַקדְּ ִהפְּ ֶאת ַהַשֶחֶפת ֶאת ֶבָהָלה ֲעֵליֶכם וְּ ת ַהַקַדַחת וְּ ַכלוֹּ ִדיבֹּת ֵעיַנִים מְּ ֶתם ָנֶפש ּומְּ ַרעְּ ֲעֶכם ָלִריק ּוזְּ  ַזרְּ

ֵביֶכם ַוֲאָכֻלהּו יְּ ָנַתִתי( יז: )אֹּ ֶתם ָבֶכם ָפַני וְּ ִנַגפְּ ֵני וְּ ֵביֶכם ִלפְּ יְּ ָרדּו אֹּ ֵאיֶכם ָבֶכם וְּ ֶתם שֹּנְּ ַנסְּ ֵאין וְּ ֵדף וְּ  רֹּ
ֶכם ִאם( יח) ס: ֶאתְּ עּו ֹלא ֵאֶלה ַעד וְּ מְּ ִתי ִלי ִתשְּ ָיַספְּ ָרה וְּ ַיסְּ ֶכם לְּ ִתי( יט: )ַחטֹּאֵתיֶכם ַעל ֶשַבע ֶאתְּ ָשַברְּ  וְּ

ן ֶאת אוֹּ ֶכם גְּ ָנַתִתי ֻעזְּ ֵמיֶכם ֶאת וְּ ֶזל שְּ ֶאת ַכַברְּ ֶכם וְּ צְּ ֻחָשה ַארְּ ַתם( כ: )ַכנְּ ֲחֶכם ָלִריק וְּ ֹלא כֹּ  ִתֵתן וְּ
ֶכם צְּ בּוָלּה ֶאת ַארְּ ֵעץ יְּ יוֹּ  ִיֵתן ֹלא ָהָאֶרץ וְּ ִאם( כא: )ִפרְּ ְלכּו וְּ ֹלא ֶקִרי ִעִמי תֵּ אבּו וְּ עַ  תֹּ מֹּ ִתי ִלי ִלשְּ ָיַספְּ  וְּ
ַחטֹּאֵתיֶכם ֶשַבע ַמָכה ֲעֵליֶכם ִתי( כב: )כְּ ַלחְּ ִהשְּ ָלה ַהָשֶדה ַחַית ֶאת ָבֶכם וְּ ִשכְּ ֶכם וְּ ִריָתה ֶאתְּ ִהכְּ  ֶאת וְּ

ֶכם תְּ ֶהמְּ ִעיָטה בְּ ִהמְּ ֶכם וְּ ָנַשמּו ֶאתְּ ֵכיֶכם וְּ ִאם( כג: )ַדרְּ ֵאֶלה וְּ רּו ֹלא בְּ ( כד: )ֶקִרי ִעִמי ַוֲהַלְכֶתם ִלי ִתָּוסְּ
ִהֵכיִתי ְבֶקִרי ִעָמֶכם ֲאִני ַאף ְוָהַלְכִתי ֶכם וְּ ֵהֵבאִתי( כה: )ַחטֹּאֵתיֶכם ַעל ֶשַבע ָאִני ַגם ֶאתְּ  ֶחֶרב ֲעֵליֶכם וְּ

ֶקֶמת ַקם נֹּ ִרית נְּ ֶתם בְּ ֶנֱאַספְּ ִתי ָעֵריֶכם ֶאל וְּ ִשַלחְּ ֶכם ֶדֶבר וְּ כְּ תוֹּ ִנַתֶתם בְּ ַיד וְּ ֵיב בְּ ִרי( כו: )אוֹּ ִשבְּ  ָלֶכם בְּ
ָאפּו ֶלֶחם ַמֵטה ֶכם ָנִשים ֶעֶשר וְּ מְּ ַתנּור ַלחְּ ֵהִשיבּו ֶאָחד בְּ ֶכם וְּ מְּ ָקל ַלחְּ ֶתם ַבִמשְּ ֹלא ַוֲאַכלְּ ָבעּו וְּ  ס: ִתשְּ

ִאם( כז) את וְּ זֹּ עּו ֹלא בְּ מְּ ִתי ֶקִרי ַבֲחַמת ִעָמֶכם ְוָהַלְכִתי( כח: )ְבֶקִרי ִעִמי ַוֲהַלְכֶתם ִלי ִתשְּ ִיַסרְּ ֶכם וְּ  ֶאתְּ
ֶתם( כט: )ַחטֹּאֵתיֶכם ַעל ֶשַבע ָאִני ַאף ַשר ַוֲאַכלְּ ֵניֶכם בְּ ַשר בְּ ֵתיֶכם ּובְּ נֹּ אֵכלּו בְּ ִתי( ל: )תֹּ ַמדְּ ִהשְּ  ֶאת וְּ

ֵתיֶכם ַרִתי ָבמֹּ ִהכְּ ָנַתִתי ַחָמֵניֶכם ֶאת וְּ ֵריֶכם ֶאת וְּ ֵרי ַעל ִפגְּ ָגֲעָלה ִגלּוֵליֶכם ִפגְּ ִשי וְּ ֶכם ַנפְּ ָנַתִתי( לא: )ֶאתְּ  וְּ
ָבה םָעֵריכֶ  ֶאת ִתי ָחרְּ ֵשיֶכם ֶאת ַוֲהִשמוֹּ דְּ ֹלא ִמקְּ ֵריחַ  ָאִריחַ  וְּ ֲחֶכם בְּ ִתי( לב: )ִניחֹּ  ָהָאֶרץ ֶאת ֲאִני ַוֲהִשמֹּ

מּו ָשמְּ ֵביֶכם ָעֶליהָ  וְּ יְּ ִבים אֹּ ֶכם( לג: )ָבּה ַהיֹּשְּ ֶאתְּ ִים ֱאָזֶרה וְּ ִתי ַבגוֹּ ָתה ָחֶרב ַאֲחֵריֶכם ַוֲהִריקֹּ ָהיְּ ֶכם וְּ צְּ  ַארְּ
ָמָמה ָעֵריֶכם שְּ יּו וְּ ָבה ִיהְּ ֶצה ָאז( לד: )ָחרְּ ֶתיהָ  ֶאת ָהָאֶרץ ִתרְּ תֹּ ֵמי כֹּל ַשבְּ ַאֶתם ֳהַשָמה יְּ ֶאֶרץ וְּ ֵביֶכם בְּ יְּ  אֹּ

ַבת ָאז ָצת ָהָאֶרץ ִתשְּ ִהרְּ ֶתיהָ  ֶאת וְּ תֹּ ֵמי ָכל( לה: )ַשבְּ בֹּת ָהַשָמה יְּ ָתה ֹלא ֲאֶשר ֵאת ִתשְּ ֵתיֶכם ָשבְּ תֹּ ַשבְּ  בְּ
ֶכם תְּ ִשבְּ ָאִרים( לו: )ָעֶליהָ  בְּ ַהִנשְּ ֵהֵבאִתי ָבֶכם וְּ ֶרְך וְּ ָבָבם מֹּ ת ִבלְּ צֹּ ַארְּ ֵביֶהם בְּ יְּ ָרַדף אֹּ ָתם וְּ ל אֹּ  ָעֶלה קוֹּ

ָנסּו ִנָדף נַֻסת וְּ לּו ֶחֶרב מְּ ָנפְּ ֵאין וְּ ֵדף וְּ לּו( לז: )רֹּ ָכשְּ ָאִחיו ִאיש וְּ ֵני בְּ ִמפְּ ֵד  ֶחֶרב כְּ רֹּ ֹלא ָאִין ףוְּ ֶיה וְּ  ָלֶכם ִתהְּ
קּוָמה ֵני תְּ ֵביֶכם ִלפְּ יְּ ֶתם( לח: )אֹּ ִים ַוֲאַבדְּ ָלה ַבגוֹּ ָאכְּ ֶכם וְּ ֵביֶכם ֶאֶרץ ֶאתְּ יְּ ָאִרים( לט: )אֹּ ַהִנשְּ  ִיַמקּו ָבֶכם וְּ

ָנם ת ַבֲעוֹּ צֹּ ַארְּ ֵביֶכם בְּ יְּ ַאף אֹּ ת וְּ נֹּ ַודּו( מ): ִיָמקּו ִאָתם ֲאבָֹּתם ַבֲעוֹּ ִהתְּ ָנם ֶאת וְּ ֶאת ֲעוֹּ ן וְּ ָתם ֲעוֹּ ַמֲעָלם ֲאבֹּ  בְּ
ַאף ִבי ָמֲעלּו ֲאֶשר לְֵּך ֲאִני ַאף( מא: )ְבֶקִרי ִעִמי ָהְלכּו ֲאֶשר וְּ ֵהֵבאִתי ְבֶקִרי ִעָמם אֵּ ָתם וְּ ֶאֶרץ אֹּ ֵביֶהם בְּ יְּ  אֹּ

ָבָבם ִיָכַנע ָאז אוֹּ  ָאז ֶהָעֵרל לְּ צּו וְּ ָנם ֶאת ִירְּ  ...: ֲעוֹּ
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  כו פרק ויקרא י"רש
  ... במקרה, עראי אמרו רבותינו - קרי עמי תלכו ואם( כא)

 

 ג הלכה א פרק תעניות הלכות ם"רמב
 נקרה זו וצרה לנו אירע העולם ממנהג זה דבר יאמרו אלא יריעו ולא יזעקו לא אם אבל

 צרות הצרה ותוסיף, הרעים במעשיהם להדבק להם וגורמת אכזריות דרך זו הרי, נקרית
, "קרי בחמת עמכם והלכתי בקרי עמי והלכתם"+ ו"כ ויקרא+ בתורה שכתוב הוא, אחרות
  .קרי אותו חמת לכם אוסיף קרי שהוא תאמרו אם שתשובו כדי צרה עליכם כשאביא כלומר

 
  כג פסוק כו פרק בחקתי פרשת ויקרא הירש ר"רש
 הפועלות צויותמ סיבות של תוצאה היתה לא ההיסטורית ההיווצרות ,ישראל של תהמתחיל ...  

 שהבורא", יהי" מאמר אלא איננו ישראל" עם" ...ווצר עמים חדשים ילה בהיסטוריה במשותף
' שה די הרי, לאומית הווייה לו ניתנה שלשמו, הייעוד את ישראל ביטל אם. בהיסטוריה אָמרוֹּ 

 כחות העוינים כל בקרב מאליו יאבד וישראל - המיוחדת הנהגתו את ויסלק פניו את יסתיר
 אובדנוֹּ . אלוהי היסטורי נס הם קיומו והמשך קיומו אלא, אוֹּבדנוֹּ  לא. בהיסטוריה כנגדו הפועלים

 .... הדברים בטבע הנתונות הסיבות כל של פשוטה תוצאה הוא
 

 ~ טבע / שבע ~
 

ִאם( כא( ְלכּו וְּ ִאם( כג)...  ֶקִרי ִעִמי תֵּ ֵאֶלה וְּ רּו ֹלא בְּ  ֲאִני ַאף ְוָהַלְכִתי( כד) :ֶקִרי ִעִמי ַוֲהַלְכֶתם ִלי ִתָּוסְּ
ִאם( כז)...  ְבֶקִרי ִעָמֶכם את וְּ זֹּ עּו ֹלא בְּ מְּ  ֶקִרי ַבֲחַמת ִעָמֶכם ְוָהַלְכִתי( כח) :ְבֶקִרי ִעִמי ַוֲהַלְכֶתם ִלי ִתשְּ

ַאף ...( מ) ... לְֵּך ֲאִני ַאף( מא: )ְבֶקִרי ִעִמי ָהְלכּו ֲאֶשר וְּ  ... ְבֶקִרי ִעָמם אֵּ
 

 ַחטֹּאֵתיֶכם ַעל ֶשַבע 
 

 :למעלה האמורות העבירות שבע על פורעניות שבע - חטאתיכם על שבע - י"רש
 .... חטאותיכם על מכות הרבה כלומר - חטאתיכם על שבע - ם"רשב
 . רבים לשון על נאמר שלם חשבון היותו בעבור. שבע - עזרא אבן

  שמטתם שלא השבע שנת שם על שבע - חזקוני
 

ִאם( יח)  עּו ֹלא ֵאֶלה ַעד וְּ מְּ ִתי ִלי ִתשְּ ָיַספְּ ָרה וְּ ַיסְּ ֶכם לְּ ִאם( כא)...   :ַחטֹּאֵתיֶכם ַעל[ בטבע] ֶשַבע ֶאתְּ  וְּ
כּו ֹלא ֶקִרי ִעִמי ֵתלְּ עַ  אבּותֹּ  וְּ מֹּ ִתי ִלי ִלשְּ ָיַספְּ ַחטֹּאֵתיֶכם[ בטבע] ֶשַבע ַמָכה ֲעֵליֶכם וְּ ִתי( כד)... : כְּ ָהַלכְּ  וְּ

ֶקִרי ִעָמֶכם ֲאִני ַאף ִהֵכיִתי בְּ ֶכם וְּ ִתי( כח)...  :ַחטֹּאֵתיֶכם ַעל[ בטבע] ֶשַבע ָאִני ַגם ֶאתְּ ָהַלכְּ  ִעָמֶכם וְּ
ִתי ֶקִרי ַבֲחַמת ִיַסרְּ ֶכם וְּ  :ַחטֹּאֵתיֶכם ַעל[ בטבע] ֶשַבע ָאִני ַאף ֶאתְּ

 

 ~ארץ ~ 
 

R. Berkovits, “On the Return to Jewish National Life”, 1943 
Judaism looks upon life as the raw material which has to be shaped in conformity with the 
spiritual values contained in the Bible….  The teachings of the Torah can therefore reveal their 
real sense only when there is a concrete reality to which they are applied.  Judaism is a great 
human endeavor to fashion the whole of life, every part and every moment of it, in accordance 
with standards that have their origin in unchallengeable authority.  Its aim is not merely to 
cultivate the spirit, but infuse prosaic, everyday existence with the spirit.  
… 
The great spiritual tragedy of the exile consists in the breach between Tora and life, for exile 
means the loss of a Jewish-controlled environment….  It is incorrect to speak, as it is often done 
among Jews, of the conflict between Judaism and modern life.  For as yet there is no modern 
Jewish life [in 1943]. 
 

 ...,  גלות: ואלו הן, ארבעה מתחרט עליהן הקדוש ברוך הוא שבראם...  - :נבסוכה 
 

ִתי( מב) ָזַכרְּ ב ְבִריִתי ֶאת וְּ ַאף ַיֲעקוֹּ ָחק ְבִריִתי ֶאת וְּ ַאף ִיצְּ ָרָהם ְבִריִתי ֶאת וְּ כֹּר ַאבְּ כֹּר ְוָהָאֶרץ ֶאזְּ  :ֶאזְּ
ָהָאֶרץ( מג) ִתֶרץ ֵמֶהם ֵתָעֵזב וְּ ֶתיהָ  ֶאת וְּ תֹּ ַשָמה ַשבְּ ֵהם ֵמֶהם ָבהְּ צּו וְּ ָנם ֶאת ִירְּ ַיַען ַיַען ֲעוֹּ ָפַטי ּובְּ ִמשְּ  בְּ

ֶאת ָמָאסּו ַתי וְּ ָשם ָגֲעָלה ֻחקֹּ ַאף( מד: )ַנפְּ את ַגם וְּ ָתם זֹּ יוֹּ ֶאֶרץ ִבהְּ ֵביֶהם בְּ יְּ ִתים ֹלא אֹּ ַאסְּ ֹלא מְּ ִתים וְּ ַעלְּ  גְּ
ַכֹּלָתם ָהֵפר לְּ ִריִתי לְּ ָוק ֲאִני ִכי ִאָתם בְּ קֹּ ִתי( מה: )ֱאֹלֵהיֶהם יְּ ָזַכרְּ ִרית ָלֶהם וְּ ֵצאִתי ֲאֶשר ִראשִֹּנים בְּ  הוֹּ

ָתם ַרִים ֵמֶאֶרץ אֹּ ֵעיֵני ִמצְּ ִים לְּ יוֹּת ַהגוֹּ ָוק ֲאִני ֵלאֹלִהים ָלֶהם ִלהְּ קֹּ ָפִטים ַהֻחִקים ֵאֶלה( מו: )יְּ ַהִמשְּ  וְּ
רֹּת ַהתוֹּ ָוק ָנַתן ֲאֶשר וְּ קֹּ ֵני ּוֵבין ֵבינוֹּ  יְּ ָרֵאל בְּ ַהר ִישְּ ַיד ִסיַני בְּ ֶשה בְּ     פ: מֹּ

 

מי שיש לו יותר קישור אהבה לארץ, ויותר השתדלות בענין ישוב  -אברהם יצחק הכהן קוק, הרב 
 .השלימותוהוא קרוב יותר אל לברכה ארה"ק, הוא מוקדם 
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