בס"ד
אם בחוקתי תלכו
הרב מואיז נבון
הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,עין איה ברכות ו:מ
מי שיש לו יותר קישור אהבה לארץ ,ויותר השתדלות בענין ישוב ארה"ק ,הוא מוקדם לברכה
והוא קרוב יותר אל השלימות.
ויקרא פרק כו
ָארץ
(ג) ִאם בְּ חֻ קֹּתַ י ֵּתלֵּכּו וְּ אֶ ת ִמ ְּצוֹּתַ י ִת ְּש ְּמרּו וַ ע ֲִשיתֶ ם אֹּתָ ם( :ד) וְּ נָתַ ִתי גִ ְּשמֵ יכֶם ְּבעִ ָתם וְּ נ ְָּתנָה הָ ֶ
יְּ בּולָּה וְּ עֵ ץ הַ שָ ֶדה יִ ֵתן פִ ְּרי ֹּו( :ה) וְּ ִה ִשיג ָלכֶם ַדיִ ש אֶ ת בָ ִציר ּובָ ִציר י ִַשיג אֶ ת זָ ַרע וַ אֲ כַ לְּ ֶתם ל ְַּח ְּמכֶ ם
ּושכַבְּ ֶתם וְּ אֵ ין מַ חֲ ִריד וְּ ִה ְּשבַ ִתי חַ יָה ָרעָ ה ִמן
ָארץ ְּ
ַאר ְּצכֶם( :ו) וְּ נָתַ ִתי שָ לוֹּם בָ ֶ
ָלשֹּבַ ע וִ ישַ בְּ ֶתם לָבֶ טַ ח בְּ ְּ
ַאר ְּצכֶ ם( :ז) ְּּור ַדפְּ ֶתם אֶ ת אֹּיְּ בֵ יכֶם וְּ נָפְּ לּו לִ פְּ נֵיכֶם לֶחָ ֶרב( :ח) וְּ ָר ְּדפּו ִמכֶ ם
ָארץ וְּ חֶ ֶרב ֹלא תַ ֲעבֹּר בְּ ְּ
הָ ֶ
יתי
ִיתי אֲ לֵיכֶם וְּ ִהפְּ ֵר ִ
חֲ ִמשָ ה מֵ ָאה ּומֵ ָאה ִמכֶם ְּרבָ בָ ה יִ ְּרדֹּפּו וְּ נָפְּ לּו אֹּיְּ בֵ יכֶם לִ פְּ נֵיכֶ ם לֶחָ ֶרב( :ט) ּופָ נ ִ
יתי ִא ְּתכֶם( :י) וַ אֲ כַלְּ ֶתם י ָָשן נו ָֹּשן וְּ י ָָשן ִמפְּ נֵי חָ ָדש תו ִֹּציאּו:
יתי אֶ ְּתכֶם וַ הֲ ִקימ ִֹּתי אֶ ת בְּ ִר ִ
אֶ ְּתכֶם וְּ ִה ְּרבֵ ִ
(יא) וְּ נָתַ ִתי ִמ ְּשכָ נִי בְּ תוֹּכְּ כֶם וְּ ֹלא ִתגְּ עַ ל נַפְּ ִשי אֶ ְּתכֶם:
רמב"ם הלכות תשובה פרק ט הלכה א
[ ...הקב"ה] הבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחכמתה
תמיד שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה כגון חולי ומלחמה ורעב וכיוצא
בהן ,וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה כגון שובע ושלום ורבוי
כסף וזהב ,כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להן אלא נשב פנויים ללמוד
בחכמה ולעשות המצוה כדי שנזכה לחיי העולם הבא...,
ֵאֹלהים וְּ אַ ֶתם ִת ְּהיּו לִ י לְּ עָ ם( :יג) אֲ נִ י יְּ קֹּוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶם אֲ ֶשר
יתי ָלכֶם ל ִ
(יב) וְ ִה ְתהַ לַכְ ִתי בְּ תוֹּכְּ כֶם וְּ הָ יִ ִ
מטֹּת עֻלְּ כֶם וָ א ֹּולְֵך אֶ ְּתכֶם קו ְֹּּמ ִמיּות :פ
אתי אֶ ְּתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְּצ ַריִ ם ִמ ְּהיֹּת לָהֶ ם עֲבָ ִדים וָ אֶ ְּשבֹּר ֹּ
הוֹּצֵ ִ
בראשית פרק ג פסוק ח
ָאדם וְּ ִא ְּשת ֹּו ִמפְּ נֵי יְּ קֹּוָ ק
ֹלהים ִמ ְתהַ לְֵּך בַ גָן לְּ רּוחַ הַ יוֹּם וַ יִ ְּתחַ בֵ א הָ ָ
וַ יִ ְּש ְּמעּו אֶ ת קוֹּל יְּ קֹּוָ ק אֱ ִ
ֹלהים בְּ תוְֹּך עֵ ץ הַ גָן:
אֱ ִ
ֹלהים ִמ ְּתהַ לְֵך בַ גָן  -ולפי דעתי כי טעם מתהלך בגן עדן
רמב"ן  -וַ יִ ְּש ְּמעּו אֶ ת קוֹּל יְּ קֹּוָ ק אֱ ִ
כטעם והתהלכתי בתוככם (ויקרא כו יב) ... ,והוא ענין גלוי שכינה במקום ההוא... ,
(יד) וְּ ִאם ֹלא ִת ְּש ְּמעּו לִ י וְּ ֹלא תַ עֲשּו אֵ ת ָכל הַ ִמ ְּצוֹּת הָ אֵ לֶה( :טו) וְּ ִאם בְּ חֻ קֹּתַ י ִת ְּמָאסּו וְּ ִאם אֶ ת ִמ ְּשפָ טַ י
יתי( :טז) ַאף אֲ נִי ֶאע ֱֶשה זֹּאת ָלכֶם
ִתגְּ עַ ל נַפְּ ְּשכֶם לְּ בִ לְּ ִתי עֲשוֹּת אֶ ת כָל ִמ ְּצוֹּתַ י לְּ הַ פְּ ְּרכֶם אֶ ת בְּ ִר ִ
ּומ ִדיבֹּת נָפֶ ש ּוזְּ ַרעְּ ֶתם ל ִָריק זַ ְּרעֲכֶ ם
וְּ ִהפְּ ַק ְּד ִתי ֲעלֵיכֶם בֶ הָ לָה אֶ ת הַ שַ חֶ פֶ ת וְּ אֶ ת הַ ַק ַדחַ ת ְּמכַלוֹּת עֵ ינַיִ ם ְּ
וַ אֲ ָכלֻהּו אֹּיְּ בֵ יכֶם( :יז) וְּ נָתַ ִתי פָ נַי בָ כֶם וְּ ִנגַפְּ ֶתם לִ פְּ נֵי אֹּיְּ בֵ יכֶ ם וְּ ָרדּו בָ כֶם שֹּנְּ אֵ יכֶם וְּ נ ְַּס ֶתם וְּ אֵ ין ר ֵֹּדף
אֶ ְּתכֶם :ס (יח) וְּ ִאם עַ ד אֵ לֶה ֹלא ִת ְּש ְּמעּו לִ י וְּ יָסַ פְּ ִתי לְּ י ְַּס ָרה אֶ ְּתכֶם ֶשבַ ע עַ ל חַ טֹּאתֵ יכֶם( :יט) וְּ ָשבַ ְּר ִתי
ַאר ְּצכֶם ַכ ְּנחֻ שָ ה( :כ) וְּ תַ ם ל ִָריק כֹּחֲ כֶם וְּ ֹלא ִת ֵתן
אֶ ת גְּ אוֹּן עֻזְּ כֶם וְּ נָתַ ִתי אֶ ת ְּשמֵ יכֶם כַבַ ְּרזֶ ל וְּ אֶ ת ְּ
ָארץ ֹלא יִ ֵתן פִ ְּרי ֹּו( :כא) וְּ ִאם ֵּתלְ כּו עִ ִמי ֶק ִרי וְּ ֹלא תֹּאבּו לִ ְּשמֹּעַ לִ י וְּ יָסַ פְּ ִתי
ַאר ְּצכֶם אֶ ת יְּ בּולָּה וְּ עֵ ץ הָ ֶ
ְּ
ֲעלֵיכֶם מַ כָ ה שֶ בַ ע כְּ חַ טֹּאתֵ י ֶכם( :כב) וְּ ִה ְּשל ְַּח ִתי בָ כֶם אֶ ת חַ יַת הַ ָש ֶדה וְּ ִשכְּ לָה אֶ ְּתכֶם וְּ ִהכְּ ִריתָ ה אֶ ת
בְּ הֶ ְּמ ְּתכֶם וְּ ִה ְּמעִ יטָ ה אֶ ְּתכֶם וְּ נָשַ מּו ַד ְּרכֵיכֶם( :כג) וְּ ִאם בְּ אֵ לֶה ֹלא ִתּוָ ְּסרּו לִ י וַהֲ לַכְ ֶתם עִ ִמי ֶק ִרי( :כד)
אתי ֲעלֵיכֶם חֶ ֶרב
ֵיתי אֶ ְּתכֶם גַם ָאנִי שֶ בַ ע עַ ל חַ טֹּאתֵ יכֶם( :כה) וְּ הֵ בֵ ִ
וְ הָ לַכְ ִתי ַאף אֲ נִ י עִ מָ כֶם בְ ֶק ִרי וְּ ִהכ ִ
נ ֶֹּקמֶ ת נ ְַּקם בְּ ִרית וְּ נֶאֱ סַ פְּ ֶתם אֶ ל עָ ֵריכֶם וְּ ִשל ְַּח ִתי ֶדבֶ ר בְּ תוֹּכְּ כֶם וְּ נ ִַת ֶתם ְּביַד א ֹּויֵב( :כו) ְּב ִשבְּ ִרי לָכֶ ם
מַ טֵ ה לֶחֶ ם וְּ ָאפּו עֶ שֶ ר נ ִָשים ל ְַּח ְּמכֶם בְּ תַ נּור אֶ חָ ד וְּ הֵ ִשיבּו ל ְַּח ְּמכֶם בַ ִמ ְּש ָקל וַ אֲ כַלְּ ֶתם וְּ ֹלא ִת ְּשבָ עּו :ס
(כז) וְּ ִאם בְּ זֹּאת ֹלא ִת ְּש ְּמעּו לִ י וַהֲ לַכְ ֶתם עִ ִמי בְ ֶק ִרי( :כח) וְ הָ לַכְ ִתי עִ מָ כֶם בַ חֲ מַ ת ֶק ִרי וְּ יִ סַ ְּר ִתי אֶ ְּתכֶ ם
ַאף ָאנִי שֶ בַ ע עַ ל חַ טֹּאתֵ יכֶם( :כט) וַ אֲ כַלְּ ֶתם בְּ שַ ר בְּ נֵיכֶם ּובְּ שַ ר בְּ נֹּתֵ יכֶם תֹּאכֵ לּו( :ל) וְּ ִה ְּשמַ ְּד ִתי אֶ ת
בָ מֹּתֵ יכֶם וְּ ִהכְּ ַר ִתי אֶ ת חַ מָ נֵיכֶ ם וְּ נָתַ ִתי אֶ ת פִ גְּ ֵריכֶם עַ ל פִ גְּ ֵרי גִ לּולֵיכֶם וְּ ָג ֲעלָה נַפְּ ִשי אֶ ְּתכֶם( :לא) וְּ נ ַָת ִתי
ָארץ
ָאריחַ בְּ ֵריחַ נִיחֹּחֲ כֶם( :לב) וַ הֲ ִשמ ִֹּתי אֲ נִי אֶ ת הָ ֶ
אֶ ת עָ ֵרי ֶכם חָ ְּרבָ ה וַ הֲ ִשמו ִֹּתי אֶ ת ִמ ְּק ְּדשֵ יכֶם וְּ ֹלא ִ
ַאר ְּצכֶ ם
וְּ שָ ְּממּו עָ לֶיהָ אֹּיְּ בֵ יכֶם הַ י ְֹּּשבִ ים בָ ּה( :לג) וְּ אֶ ְּתכֶם אֱ זָ ֶרה בַ גוֹּיִ ם וַ הֲ ִריק ִֹּתי ַאחֲ ֵריכֶם חָ ֶרב וְּ הָ יְּ תָ ה ְּ
ָארץ אֶ ת שַ בְּ תֹּ תֶ יהָ כֹּל יְּ מֵ י הֳ ַשמָ ה וְּ אַ ֶתם בְּ ֶא ֶרץ אֹּיְּ בֵ יכֶ ם
ְּשמָ מָ ה וְּ עָ ֵריכֶם יִ ְּהיּו חָ ְּרבָ ה( :לד) ָאז ִת ְּרצֶ ה הָ ֶ
ָארץ וְּ ִה ְּרצָ ת אֶ ת שַ בְּ תֹּתֶ יהָ ( :לה) כָ ל יְּ מֵ י הָ שַ מָ ה ִת ְּשבֹּת אֵ ת אֲ ֶשר ֹלא ָשבְּ תָ ה בְּ ַשבְּ תֹּתֵ יכֶ ם
ָאז ִת ְּשבַ ת הָ ֶ
ַארצֹּת אֹּיְּ בֵ יהֶ ם וְּ ָר ַדף אֹּתָ ם קוֹּל עָ לֶה
אתי מ ֶֹּרְך בִ לְּ בָ בָ ם בְּ ְּ
ָארים בָ כֶם וְּ הֵ בֵ ִ
בְּ ִשבְּ ְּתכֶם עָ לֶיהָ ( :לו) וְּ הַ נ ְִּש ִ
ָאחיו כְּ ִמפְּ נֵי חֶ ֶרב וְּ ר ֵֹּדף ָאיִ ן וְּ ֹלא ִת ְּהיֶה לָכֶ ם
נ ִָדף וְּ נָסּו ְּמנֻסַ ת חֶ ֶרב וְּ נָפְּ לּו וְּ אֵ ין ר ֵֹּדף( :לז) וְּ כ ְָּשלּו ִאיש בְּ ִ
ָארים בָ כֶ ם יִ מַ קּו
ְּתקּומָ ה לִ פְּ נֵי אֹּיְּ בֵ יכֶם( :לח) וַ אֲ בַ ְּד ֶתם בַ גוֹּיִ ם וְּ ָאכְּ לָה אֶ ְּתכֶם אֶ ֶרץ אֹּיְּ בֵ יכֶם( :לט) וְּ הַ נ ְִּש ִ
ַארצֹּת אֹּיְּ בֵ יכֶם וְּ ַאף בַ ֲע ֹּונֹּת אֲ בֹּתָ ם ִא ָתם יִ מָ קּו( :מ) וְּ ִה ְּתוַ דּו אֶ ת ֲע ֹּונָם וְּ אֶ ת ֲעוֹּן אֲ בֹּתָ ם בְּ מַ ֲעלָם
בַ ֲע ֹּונָם בְּ ְּ
אתי אֹּתָ ם ְּבאֶ ֶרץ אֹּיְּ בֵ יהֶ ם
אֲ שֶ ר מָ עֲלּו בִ י וְּ ַאף אֲ שֶ ר הָ לְ כּו עִ ִמי בְ ֶק ִרי( :מא) ַאף אֲ נִי אֵּ לְֵּך עִ מָ ם בְ ֶק ִרי וְּ הֵ בֵ ִ
א ֹּו ָאז יִ כָ נַע לְּ בָ בָ ם הֶ עָ ֵרל וְּ ָאז יִ ְּרצּו אֶ ת ֲע ֹּונָם... :
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רש"י ויקרא פרק כו
(כא) ואם תלכו עמי קרי  -רבותינו אמרו עראי ,במקרה ...
רמב"ם הלכות תעניות פרק א הלכה ג
אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה
נקרית ,הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים ,ותוסיף הצרה צרות
אחרות ,הוא שכתוב בתורה +ויקרא כ"ו" +והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי",
כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהוא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי.
רש"ר הירש ויקרא פרשת בחקתי פרק כו פסוק כג
 ...מתחילתה של ישראל ,היווצרותה ההיסטורית לא היתה תוצאה של סיבות מצויות הפועלות
במשותף בהיסטוריה להיווצר עמים חדשים " ...עם" ישראל איננו אלא מאמר "יהי" ,שהבורא
אמָ ר ֹּו בהיסטוריה .אם ביטל ישראל את הייעוד ,שלשמו ניתנה לו הווייה לאומית ,הרי די שה'
יסתיר את פניו ויסלק את הנהגתו המיוחדת  -וישראל יאבד מאליו בקרב כל כחות העוינים
הפועלים כנגדו בהיסטוריה .לא אוֹּבדנ ֹּו ,אלא קיומו והמשך קיומו הם נס היסטורי אלוהי .אובדנ ֹּו
הוא תוצאה פשוטה של כל הסיבות הנתונות בטבע הדברים... .
~ טבע  /שבע ~
)כא) וְּ ִאם ֵּתלְ כּו עִ ִמי ֶק ִרי ( ...כג) וְּ ִאם בְּ אֵ לֶה ֹלא ִתּוָ ְּסרּו לִ י וַהֲ לַכְ ֶתם עִ ִמי ֶק ִרי( :כד) וְ הָ לַכְ ִתי ַאף אֲ נִ י
עִ מָ כֶם בְ ֶק ִרי ( ...כז) וְּ ִאם בְּ זֹּאת ֹלא ִת ְּש ְּמעּו לִ י וַהֲ לַכְ ֶתם עִ ִמי בְ ֶק ִרי( :כח) וְ הָ לַכְ ִתי ִעמָ כֶם בַ חֲ מַ ת ֶק ִרי
( ...מ)  ...וְּ ַאף אֲ שֶ ר הָ לְ כּו עִ ִמי בְ ֶק ִרי( :מא) ַאף אֲ נִ י אֵּ לְֵּך עִ מָ ם בְ ֶק ִרי ...
ֶ שבַ ע עַ ל חַ טֹּאתֵ י ֶכם
רש"י  -שבע על חטאתיכם  -שבע פורעניות על שבע העבירות האמורות למעלה:
רשב"ם  -שבע על חטאתיכם  -כלומר הרבה מכות על חטאותיכם... .
אבן עזרא  -שבע .בעבור היותו חשבון שלם נאמר על לשון רבים.
חזקוני  -שבע על שם שנת השבע שלא שמטתם
ֹּאתיכֶם( ... :כא) וְּ ִאם
(יח) וְּ ִאם עַ ד אֵ לֶה ֹלא ִת ְּש ְּמעּו לִ י וְּ יָסַ פְּ ִתי לְּ י ְַּס ָרה אֶ ְּתכֶם ֶשבַ ע [בטבע] עַ ל חַ ט ֵ
ֵתלְּ כּו עִ ִמי ֶק ִרי וְּ ֹלא ֹּתאבּו לִ ְּשמֹּעַ לִ י וְּ יָסַ פְּ ִתי ֲעלֵיכֶם מַ כָ ה ֶשבַ ע [בטבע] כְּ חַ טֹּאתֵ יכֶם( ... :כד) וְּ הָ לַכְּ ִתי
יתי אֶ ְּתכֶם גַם ָא ִני ֶשבַ ע [בטבע] עַ ל חַ טֹּאתֵ יכֶם( ... :כח) וְּ הָ לַכְּ ִתי עִ מָ כֶ ם
ַאף אֲ נִי עִ מָ כֶם בְּ ֶק ִרי וְּ ִהכֵ ִ
בַ חֲ מַ ת ֶק ִרי וְּ יִ סַ ְּר ִתי אֶ ְּתכֶם ַאף ָאנִי ֶשבַ ע [בטבע] עַ ל חַ טֹּאתֵ יכֶם:
~ 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].

סוכה נב ... - :ארבעה מתחרט עליהן הקדוש ברוך הוא שבראם ,ואלו הן :גלות... ,
ָארץ אֶ זְּ כֹּר:
יתי ַאבְּ ָרהָ ם אֶ זְּ כֹּר וְ הָ ֶ
יתי יִ ְּצחָ ק וְּ ַאף אֶ ת בְ ִר ִ
יתי ַיעֲקוֹּב וְּ ַאף אֶ ת בְ ִר ִ
(מב) וְּ זָ כ ְַּר ִתי אֶ ת בְ ִר ִ
ּוביַעַ ן בְּ ִמ ְּשפָ טַ י
ָארץ ֵתעָ זֵ ב מֵ הֶ ם וְּ ִת ֶרץ אֶ ת שַ בְּ תֹּתֶ יהָ בָ ְּהשַ מָ ה מֵ הֶ ם וְּ הֵ ם יִ ְּרצּו אֶ ת ֲע ֹּונָם יַעַ ן ְּ
(מג) וְּ הָ ֶ
ַאס ִתים וְּ ֹלא גְּ עַ לְּ ִתים
מָ ָאסּו וְּ אֶ ת חֻ קֹּתַ י ָג ֲעלָה נַפְּ שָ ם( :מד) וְּ ַאף גַם זֹּאת בִ ְּהיוֹּתָ ם בְּ אֶ ֶרץ אֹּיְּ בֵ יהֶ ם ֹלא ְּמ ְּ
אתי
יתי ִא ָתם כִ י אֲ נִי יְּ קֹּוָ ק אֱ ֹלהֵ יהֶ ם( :מה) וְּ זָ כ ְַּר ִתי לָהֶ ם בְּ ִרית ִראשֹּנִ ים אֲ ֶשר הוֹּצֵ ִ
לְּ כַֹּלתָ ם לְּ הָ פֵ ר בְּ ִר ִ
ֵאֹלהים אֲ נִי יְּ קֹּוָ ק( :מו) ֵאלֶה הַ חֻ ִקים וְּ הַ ִמ ְּשפָ ִטים
אֹּתָ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְּצ ַריִ ם לְּ עֵ ינֵי הַ גוֹּיִ ם לִ ְּהיוֹּת לָהֶ ם ל ִ
וְּ הַ ת ֹּורֹּת אֲ שֶ ר נָתַ ן יְּ קֹּוָ ק בֵ ינ ֹּו ּובֵ ין בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל בְּ הַ ר ִסינַי בְּ יַד מ ֶֹּשה :פ
הרב אברהם יצחק הכהן קוק - ,מי שיש לו יותר קישור אהבה לארץ ,ויותר השתדלות בענין ישוב
ארה"ק ,הוא מוקדם לברכה והוא קרוב יותר אל השלימות.
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