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וועד למען קדושת ארץ ישראל
ארגון מוקדש לעורר על מצות ישוב ארץ ישראל ,שעל ידי זה נזכה
בקרוב לביאת המשיח בב"א

חודש סיון תשמ"ח
שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי
יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא
בתלמוד בבלי מסכת ברכות דף ה ע"א :תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר שלש מתנות טובות נתן הקדוש
ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא תורה מנין
שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו.
ארץ ישראל דכתיב כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסרך וכתיב בתריה כי ה' אלהיך מביאך אל
ארץ טובה העולם הבא דכתיב כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר.

שלשה דברים נתנו על תנאי .ארץ ישראל ,ובית המקדש ,ומלכות בית דוד
במדרש תהילים מזמור קלב :שיר המעלות זכור ה' לדוד את כל ענותו .אם ישמרו בניך בריתי .שלשה
דברים נתנו על תנאי .ארץ ישראל ,ובית המקדש ,ומלכות בית דוד .חוץ מספר תורה ובריתו של

אהרן ,שלא נתנו על תנאי.
ארץ ישראל מנין ,שנאמר )דברים יא ,טז-יז( השמרו לכם פן יפתה לבבכם .וחרה אף ה' בכם ועצר את
השמים וגו'.
בית המקדש מנין ,שנאמר )מלכים-א ט ,ג-ד( הבית הזה אשר אתה בונה ,אם תלך בחקותי .ואם לאו,
)שם ,ח( הבית הזה יהיה עליון כל עובר עליו ישום וגו'.
מלכות בית דוד מנין ,שנאמר ,אם ישמרו בניך בריתי .ונאמר) ,תהלים פט ,לג( ופקדתי בשבט פשעם.
ומנין לספר תורה שלא נתן על תנאי ,שנאמר )דברים לג ,ד( תורה צוה לנו משה מורשה .ומנין לבריתו של
אהרן שלא נתן על תנאי ,שנאמר )במדבר יח ,יט( ברית מלח עולם .ואומר) ,שם כה ,יג( והיתה לו ולזרעו אחריו
ברית כהונת עולם .זאת מנוחתי עדי עד.
תנו רבנן) ,דברים יב ,ט( כי לא באתם עד עתה אל המנוחה וגו' .זו שילה .אמאי קרי ליה מנוחה ,דנחו
מכיבוש הארץ.
נחלה ,זו ירושלים .וכן הוא אומר) ,ירמיה יב ,ח( היתה לי נחלתי כאריה ביער .ואומר) ,שם ,ט( העיט
צבוע נחלתי לי .דברי ר' יהודה.
ר' שמעון אומר ,מנוחה ,זו ירושלים .וכן הוא אומר ,זאת מנוחתי עדי עד .ואומר ,כי בחר ה' בציון אוה
למושב לו .ואמאי קרי ליה מנוחה ,על שם נחת הארון.
נחלה ,זו שילה .דכתיב) ,יהושע יח ,י( ויחלק להם יהושע ויפל להם הגורל בשילה .ר' ישמעאל אומר ,זה
וזה שילה.
רבי שמעון בן יוחאי אומר ,זה וזה ירושלים .כי בחר ה' בציון .עד שלא נבחרה ירושלים היתה ארץ
ישראל כשרה למזבחות ,משנבחרה ירושלים יצאת ארץ ישראל .שנאמר )דברים יב ,יג( השמר לך פן תעלה
עולותיך וגו' .עד שלא נבחרה בית עולמים היתה ירושלים ראויה לשכינה ,משנבחרה יצתה ירושלים ,שנאמר,
כי בחר ה' בציון ,ואומר ,זאת מנוחתי עדי עד .עד שלא נבחר אהרן היו כל ישראל ראוין לכהונה ,משנבחר
א

אהרן יצאו ישראל .שנאמר )במדבר יח ,יט( ברית מלח עולם היא .ואומר) ,שם כה ,יג( והיתה לו ולזרעו
אחריו .עד שלא נבחר דוד היו כל ישראל ראוין למלכות ,משנבחר יצאו ישראל .שנאמר )דברי הימים-ב יג ,ה(
הלא לכם לדעת כי ה' נתן הממלכה לדוד .עד שלא נבחרה ארץ ישראל היו כל הארצות כשרות לדברות:

שלשה דברים נתנו על תנאי ,ארץ ישראל ,ובית המקדש ,ומלכות בית דוד
בילקוט שמעוני דברים  -פרק לג  -רמז תתקנא :שלשה דברים נתנו על תנאי ,ארץ ישראל ,ובית
המקדש ,ומלכות בית דוד ,חוץ מספר תורה ובריתו של אהרן שלא ניתנו על תנאי.
ארץ ישראל מנין שנאמר השמרו לכם פן יפתה וגו' וחרה אף ה' בכם ,בית המקדש מנין שנאמר הבית
הזה אשר אתה בונה אם תלך )בדרכי( ]בחקתי[ ואם לאו והבית הזה יהיה עליון כל עבור עליו ישום )וישרוק(
]ושרק[.
מלכות בית דוד שנאמר אם ישמרו בניך )את( בריתי ,ואם לאו ופקדתי בשבט פשעם .ומנין לספר תורה
שלא ניתן על תנאי ,תלמוד לומר תורה צוה לנו משה ,ומנין לבריתו של אהרן שלא ניתן על תנאי שנאמר ברית
מלח עולם .כל העוסק בתורה זוכה לנחלת יעקב שנאמר מורשה קהלת יעקב ,ואומר אז תתענג על ה'
והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב וגו'.
בילקוט שמעוני מלכים א  -פרק ב  -רמז קע :אם ישמורו בניך את דרכם .שלשה דברים נתנן על תנאי,
ארץ ישראל ,ובית המקדש ,ומלכות בית דוד .חוץ מספר תורה ובריתו של אהרן שלא נתנו על תנאי.
ארץ ישראל מנין שנאמר השמרו לכם פן יפתה לבבכם וגו' וחרה אף ה' בכם.
בית המקדש מנין שנאמר הבית הזה אשר אתה בונה אם תלך בחקותי וגו' ,ואם לאו והבית הזה יהיה
עליון כל עובר עליו ישום .מלכות וגו' ,ואם לאו והבית הזה יהיה עליון כל עובר עליו ישום.
מלכות בית דוד אם ישמרו בניך את דרכם ואם לאו ופקדתי בשבט פשעם .ומנין לספר תורה שלא נתן על
תנאי שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה .ומנין לבריתו של אהרן שלא נתן על תנאי שנאמר ברית מלח עולם
היא ,ואומר והיתה לו לזרעו אחריו ברית כהונת עולם.
בילקוט שמעוני תהלים  -פרק קלב  -המשך רמז תתפא :שיר המעלות זכור ה' לדוד את כל ענותו )כתוב
ביהושע ברמז כ' וברמז כ"ד וברמז תקצ"א וברמז תשצ"א( .אם אתן שנת לעיני )כתוב בשמואל ברמז קמ"ה(:

אם ישמרו בניך בריתי .שלשה דברים נתנו על תנאי ,ארץ ישראל ,ובית המקדש ,ומלכות בית
דוד ,חוץ מספר תורה ובריתו של אהרן שלא נתנו על תנאי.
ארץ ישראל מנין ,שנאמר השמרו לכם פן יפתה לבבכם וגו' וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים וגו' .בית
המקדש מנין ,שנאמר הבית הזה אשר אתה בונה אם תלך בדרכי ,ואם לאו והבית הזה יהיה עליון כל עובר
עליו ישום ושרק .מלכות בית דוד מנין ,שנאמר אם ישמרו בניך בריתי ונאמר ופקדתי בשבט פשעם .ומנין
לספר תורה שלא נתן על תנאי ,שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה .ומנין לבריתו של אהרן שלא נתן על תנאי,
שנאמר ברית מלח עולם ,ואומר והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם.
במכילתא פרשת יתרו פרשה ב :שלשה דברים נתנו על תנאי ארץ ישראל ובית המקדש ומלכות בית
דוד חוץ מספר תורה ובריתו של אהרן שלא נתנו על תנאי.
ארץ ישראל מנין שנאמר דברים י"א השמרו לכם פן יפתה לבבכם וגו' וחרה אף ה' בכם .ובית המקדש
מנין שנאמר מ"א ו' והבית אשר אתה בונה אם תלך בחקתי ואת משפטי תעשה ושמרת את כל מצותי ללכת
בהם והקימותי את בריתי אתך אשר דברתי אל דוד אביך וגו' ואם לאו מיכה ז' והיתה הארץ לשמה על
יושביה.
ומלכות בית דוד מנין שנאמר תהלים קל"ב אם ישמרו בניך את בריתי וגו' ואם לאו שם פ"ט ופקדתי
בשבט פשעם .ומנין לספר תורה שלא ניתנה על תנאי שנאמר דברים ל"ג תורה צוה לנו משה מורשה .ומנין
לבריתו של אהרן שלא נתנה על תנאי שנאמר במדבר י"ח ברית מלח עולם היא שם כ"ה והיתה לו ולזרעו
אחריו ברית כהונת עולם.
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