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ידי זה נזכה בקרוב לביאת משיח ועל  , בארצינו הקדושה

  א"בבצדקינו 
------------------------------------------------------  

 לארץ נכנסים הם השבת את ניךב מקבלים אם
ונתתי  לך  ולזרעך  את  ארץ  מגוריך  את  כל  ארץ  כנען  לאחוזת  עולם  והייתי  להם  לאלוקים   1

אם  מקבלים  בניך  את  השבת  הם  נכנסים :  יודן  אומר'  ר,  )'ח  פסוק  ז"יבראשית  פרק  (
  )ו"בראשית רבה פרק מ(.  לארץ

שכל  זמן  שהגשמים  מרובים ,  לא  שכורה  ולא  צמאה  אלא  בינונית".  ונתתי  גשמיכם  בעתם" 2
 ).א, תענית כב(מטשטשים את הארץ ואינה מוציאה פירות 

הא  מה "  את  השמים  והארץ  אני  מלא"והלא  כבר  נאמר  ?  למה  נאמר"  ועשו  לי  מקדש"  3
  )מכילתא בא. ('כדי לקבל שכר על העשי? "ועשו לי מקדש"תלמוד לומר 

והוא  ינחיל  אותם  את  הארץ ,  הכי  הוא  יעבר  לפני  העם  הז,  וצו  את  יהושע  וחזקהו  ואמצהו  4
: דבר  אחר,  בספרי  אמרו  שצוהו  על  הגבעונים,  )ח"פסוק  כ'  דברים  פרק  ג(אשר  תראה  

ואפשר  לומר ,  זולת  אם  נאמר  שהם  דברי  קבלה,  ואין  זה  מפורש  בכתוב,  על  המריבותצוהו  
למשה  שבחייו  ימלוך  יהושע '  ובא  מאמר  ה,  ל  אין  צו  אלא  מלכות"על  פי  דבריהם  ז,  בפשט

  )אור החיים. (על ישראל
 ארץ  ישראלמלמד  שבית  המקדש  גבוה  מכל  ):  ח,  דברים  יז"  (וקמת  ועליתה  אל  המקום" 5

 ).ב, זבחים נד(בוהה מכל הארצות  גארץ ישראלו
דאפילו  אין  לו  לאדם  אלא :  אתמר  במדרש).  י,  שמות  כג"  (ושש  שנים  תזרע  שדך" 6

, דוקא  בארץ  ישראל,  ר  משה"ונראה  לה.  חייב  לעבדה  בכל  יום,  חורבה  אחת  בתוך  גנו
 ).בעלי התוספות(כדי להרבות תרומות ומעשרות 

ד "יהושע  פרק  כ(ואתן  אותם  בידכם  ...    בעלי  יריחוותעברו  את  הירדן  ותבאו  אל  יריחו  וילחמו  בכם 7
דעו  שלא  נכנסתם  לארץ  אלא  על  מנת :  עודן  בירדן  אמר  להם  יהושע,  )ב"פסוק  י

והורשתם  את  כל  יושבי  הארץ )  "במדבר  לג(שנאמר  ',  שתורישו  את  יושבי
 עודן  בירדן  אמר.  באים  מים  ושוטפין  אתכם,  אם  אי  אתם  מקבלין,  "ואם  לא  תורישו"  "מפניכם

איש  אבן  אחת  על  שכמו  למספר  שבטי  ישראל  ונחתם  אותם  במלון  והרימו  לכם:  "להם  יהושע
ממצב  רגלי ,  שאו  לכם  מזה  מתוך  הירדן:  "אמר  להם  יהושע,  עודן  בירדן".  אשר  תלינו  בו  הלילה

אבא  חלפתא  ואלעזר  בן  מתיא  וחנניא  בן :  יהודע  אומר'  ר".  הכהנים  הכין  שתים  עשרה  אבנים
 )'תוספתא סוטה פרק ח. (אותן אבנים ושיערום לכל אחת ואחת ארבעים סאהחכינאי עמדו על 

  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד


