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 ארץ ישראל:
 ט "קכ תורה. ליקוטי מוהר"ן קמא

 
ֶביה   ֶאֶרץ" י אֹו אֶכֶלת יֹושְׁ חַּ ְך לַּנִּּזֹון, ְכגֹון ְכֶשהַּ פֵּ זֹון נְִּתהַּ מָּ ֲאכִּילָּה ֶשהַּ ְדבָּר י"ג(. כִּי ֶטבַּע הָּ חַּ )בַּמִּ ֶכֶלת צֹומֵּ

ים בִּ י ְכגֹון ֲעשָּ ים ְלחַּ בִּ ֲעשָּ ְפכִּין הָּ ין נְִּתהַּ י לְִּמדַּבֵּר, ְכֶשהַּ ְבתֹוְך מֵּ  ְכֶשנְִּכנָּסִּ חַּ יֶעיהָּ וְכֵּן מֵּ חַּ  ְמדַּבֵּר אֹוכֵּל הַּ
רִּים,  יבָּ אֵּ לֵּק ְלהָּ זֹון ֶשנְִּתחַּ מָּ ם הַּ קֹום ֶשנְִּכנָּס ְלשָּ י לְַּמדַּבֵּר ּוְלכָּל מָּ חַּ ְך הַּ פֵּ פְֵּךנְִּתהַּ יבָּר  נְִּתהַּ אֵּ ְלמַּהּות הָּ

נִּ  זֹון הַּ מָּ הַּ ֶלק מֵּ חֵּ ם כְגֹון הַּ ש ֶשנְִּכנָּס ְלשָּ מָּ ְך ְללֵּב, וְכֵּן מַּ פֵּ נְִּכנָּס לַּלֵּב נְִּתהַּ , וְהַּ ְך ְלמחַּ פֵּ מחַּ נְִּתהַּ ְכנָּס ְלהַּ
רִּיםלְִּשָאר  יבָּ אֵּ לִּים ל"ז(: "ְשכָּן  ֶאֶרץ .הָּ ינַּת ֱאמּונָּה, ְכמֹו ֶשכָּתּוב )ְתהִּ אכֶֶלת יֹוְשֶביהָּ כִּי ֶאֶרץ הּוא ְבחִּ

ה ֱאמּונָּה , כִּי כְ  "ֶאֶרץ ּוְרעֵּ יְנּו לָָּאֶרץֶשנְִּכנָּס אכֶֶלת יֹוְשֶביהָּ ינַּת ֱאמּונָּה, נֱֶאכָּל ֶאְצלָּּה, הַּ יא ְבחִּ , ֶשהִּ
ּה  הּותָּ ְך ְלמַּ פֵּ ֵּש לָּּה גַּם ..ֶשנְִּתהַּ ּה, י ְצמָּ ל ְבעַּ ְִּשרָּאֵּ ל-וְכֵּן ֶאֶרץ י ֶּזה וְעַּ כחַּ הַּ ינּו, זְִּכרֹונָּם -כֵּן הַּ כֵּן ָאְמרּו רַּבֹותֵּ

בלְִּברָּכָּה )ְכֻתבֹות קיא(: 'כָּל  ּיֹושֵּ ֹון-ְבֶאֶרץ הַּ ב בָּּה נְשּוא עָּ ּיֹושֵּ ם הַּ עָּ ר: "הָּ וֹון' ֶשנֱֶאמַּ רּוי ְבלא עָּ ל שָּ ְִּשרָּאֵּ  "י
יא  )ישעיהו לג'( ּה, כִּי הִּ ל  ל ֶאצְׁ ם נֱֶאכ  ב ש  ', ֶשַהּיֹושֵׁ ֶביה  ְך'ֶאֶרץ אֹוֶכֶלת יֹושְׁ ַהפֵׁ דֹוש וְׁנִתְׁ ּה ַהק  ַמהּות   לְׁ

מְ  לּו 'הַּ ל כֵּן ֲאפִּ מֹות ְבֶאֶרץוְעַּ לְֵּך ַאְרבַּע אַּ בָּא' ְכמֹו ֶשָאְמרּו -הַּ ח לֹו ֶשהּוא ֶבן עֹולָּם הַּ ל, ֻמְבטָּ ְִּשרָּאֵּ י
ינּו, זְִּכרֹונָּם  ם לְִּברָּכָּהרַּבֹותֵּ  "... שָּ

 
 

ומפרשו  ", המתפרש על פי פשוטו כדיבת הארץ רעה מפי המרגלים,כלת יושביהא"ארץ את הביטוי  מהפךר' נחמן 
של הארץ 'לאכול' את יושביה. הקריאה הזו בפסוק מאירה את איכותה  יכולתה. הפסוק שלנו מעיד על ביכביטוי חיו

להיות של ארץ ישראל באופן חדש: היא אינה רק מצע, קרקע, או מקום מגורים. ארץ ישראל מציעה ליושביה להפוך 
 .להיות אכולים בה  ממנה, מהותיים לה, קרי:חלק 

 
של הנמוך בגבוה ממנו. הירק להתכללותו נחמן את שרשרת המזון הטבעית כביטוי  בתחילת התורה מתאר ר'

נכלל בו, ובכך הוא מתעלה ממדרגת צומח לחי.  –הנאכל על ידי בעל החיים, נכנס אל תוכו והופך להיות חלק ממנו 
עצמו. בתודעה  ביחס לאדם –כך גם במעבר מהחי אל המדבר. בדיון הזה, ר' נחמן מוסיף ללמד אותנו עומק נוסף 

רגילה חי האדם את חייו כשהוא מרכזו של עולם. כל פעילותו החומרית והרוחנית כאחת, מתפרשת ונתפסת על ידו 
כאכילה מתמדת, כלומר: הוא רוכש, קונה, אוכל ומנכס לעצמו מאכלים ותענוגות. כך גם ביחס למצוות, מחשבות 

 בברבורים, שליו וגם ש"ס ופוסקים.  –ורעיונות. כל אלו "ממלאים כרסו של אדם" 
 

ר רחב ממנו. לצאת מבדידותו הקיומית ולהיות ש  ק  ר' נחמן מלמד אותנו על אפשרותו של האדם הבודד להיכנס לה  
ע"י התורה.  להילמד מחדש  -להפסיק להיות 'אוכל' ולהתחיל להיות 'נאכל'. במקום ל'למוד תורה'כלול, שייך. 

 זאת הארץ.  –מי שמאפשר לו את התנועה הזו  להחיות אותו.לתת לארץ  -במקום לחיות בארץ
 

האמונה כפי שמתוארת בתורה זו אינה תוכן מסוים שנמצא בתוך המאמין )אמונה ארץ ישראל היא בחינת אמונה. 
האמונה מהווה אם ירצה ואם לא.  -היא גדולה ממנו והיא משפיעה עליוב... ש...(, אלא המאמין נמצא בתוכה. 

ר חייו דרכה הוא חי, מבין, ומבאר את המציאות. כמו הארץ, כך גם האמונה מזמינה אותנו להיכנס ש  ק  ה   למאמין את
 לקרבה. דרכה נוכל לראות את העולם לא רק דרך פרטיו ופרטיותנו אלא באופן רחב, מתוך קשר ושייכות. 

 
רץ אוכלת יושביה" לאוהדיה. באופן שונה ולהבדיל ניתן לראות גם בקבוצת כדורגל כמו בית"ר ירושלים מעין "א

שייכותם לקבוצה, הפסדיה וניצחונותיה צובעים את חייהם באופן ממשי. לא ניתן להם ולסביבתם לראות את עצמם 
 לא דרך נקודת מבט זו.

 
 היא חיה  ארץ ישראל, מתקיימת בזיקה מתמדת וחיה עם הקב"ה. אין היא רק אדמה דוממת,

עיני ה' בה מראשית השנה עד אחריתה. ון משלה, היא מושגחת תמידית, ונושמת אוכלת ומקיאה יש לה לארץ רצ
קדושתה של הארץ מהווה להולכים ולשוכנים בה, אפילו לאלו שרק הולכים בה ד' אמות, מקום המאפשר 

 לאדם  קדוש. -מעלתה מאפשרת לצמוח מאדם  התעלות וקרבה לקב"ה.
 
ֵּש לָּ .... " ּה, י ְצמָּ ל ְבעַּ ְִּשרָּאֵּ ֶּזה וְעַּל-ּה גַּםוְכֵּן ֶאֶרץ י כחַּ הַּ ינּו, זְִּכרֹונָּם לְִּברָּכָּה )ְכֻתבֹות קיא(: 'כָּל -כֵּן הַּ בכֵּן ָאְמרּו רַּבֹותֵּ ּיֹושֵּ  הַּ

ֹון-ְבֶאֶרץ ב בָּּה נְשּוא עָּ ּיֹושֵּ עָּם הַּ ר: "הָּ וֹון' ֶשנֱֶאמַּ רּוי ְבלא עָּ ל שָּ ְִּשרָּאֵּ יא  " )ישעיהו לג'(י ', 'ֶאֶרץ אֹוֶכֶלת יֹושְׁ כִּי הִּ ֶביה 
ּה,  ל  ם נֱֶאכ ל ֶאצְׁ ב ש  ְךֶשַהּיֹושֵׁ ַהפֵׁ דֹוש וְׁנִתְׁ ּה ַהק  ַמהּות  לְֵּך ַאְרבַּע אַּמֹות ְבֶאֶרץ לְׁ ְמהַּ לּו 'הַּ ל כֵּן ֲאפִּ ח לֹו -וְעַּ ל, ֻמְבטָּ ְִּשרָּאֵּ י

בָּא'  "ֶשהּוא ֶבן עֹולָּם הַּ
 

  ע"פ דברים שכתב הרב דוב זינגר
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