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  וועד למען קדושת ארץ ישראל

שעל ידי זה נזכה , עורר על מצות ישוב ארץ ישראלארגון מוקדש ל
  א"בקרוב לביאת המשיח בב

  ט"מתש טבתחודש 

  )3 (ארץ ישראל כל הדר ב- ענף
  )מז(עין יעקב על מסכת כתובות אות ב

ָּכל ַהְמַהֵּלְך , יֹוָחָנן ָאַמר ַרִּבי
, ֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלַאְרַּבע ַאּמ

  .ֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבא
  .ַצִּדיִקים ֶׁשְּבחּוץ ָלָאֶרץ ֵאיָנם ַחִּיים

ת הֹוי  ִצּיֹון  ִהָּמְלִטי  יֹוֶׁשֶב)  "זכריה  ב(,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ָּכל  ַהָּדר  ְּבָבֶבל  ְּכִאּלּו  ָּדר  ְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל,  שם  ָאַמר  ַרב  ְיהּוָדה)  מז(
ַקְרָנא ,  ,ְוָקרּו  ֵליּה',    ְּדִבְנָיִמין-ִּתְרְּגָמה  ַאהּוְצל  .  ָּבֶבל  ָלא  ַחְזָיא  ַחְבֵליּה  ְּדָמִׁשיַח,  ַנְקִטיָנן,  ָאַמר  ַאַּבֵּיי,  "ַּבת  ָּבֶבל
, "ְוָנַתִּתי  ְצִבי  ְּבֶאֶרץ  ַחִּיים)  "יחזקאל  כו(,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֵמִתים  ֶׁשְּבחּוץ  ָלָאֶרץ  ֵאיָנם  ַחִּיים,  ָאַמר  ַרִּבי  ֶאְלָעָזר.  'ְדֵׁשיַזְבָּתא

ִיְחיּו )  "ישעיה  כו(,  ַמִּתיב  ַרִּבי  ַאָּבא  ַּבר  ֶמַמל.    ֵאין  ֵמֶתיָה  ַחִּיים-ֶׁשֵאין  ִצְביֹוִני  ָּבּה  ,    ֵמֶתיָה  ַחִּיים-ֶאֶרץ  ֶׁשִּצְביֹוִני  ָּבּה  
?   ֵמִתים  ֶׁשְּבחּוץ  ָלָאֶרץ-"  ְנֵבָלִתי  ְיקּומּון",  ֶׁשְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ֵמִתים  -"  ִיְחיּו  ֵמֶתיָך",  ַמאי  ָלאו,  "ֵמֶתיָך  ְנֵבָלִתי  ְיקּומּון

ְּדָקִליל  ִּכי ,  ַמְיִּתיָנא  ֲעַלְיהּו  ַמְלָּכא,  ְּדָאַמר  ַרֲחָמָנא,    ַאְּנבּוַכְדֶנַּצר  הּוא  ִדְכִתיב-?  "ְוָנַתִּתי  ְצִבי  ְּבֶאֶרץ  ַחִּיים"ּוַמאי  
ְוֶאָּלא  ָהא ".  ְורּוַח  ַלהֹוְלִכים  ָּבּה,  נֵֹתן  ְנָׁשָמה  ָלָעם  ָעֶליָה)  "ישעיה  מב(,  ִמְקָרא  ַאֵחר  ֲאִני  דֹוֵרׁש,  ַרִּבי,  ָאַמר  ֵליּה.  ַטְבָיא
ַמאי ,  "נֹוֵתן  ְנָׁשָמה  ָלָעם  ָעֶליָה"ַהאי  ,  ְוַרִּבי  ַאָּבא  ַּבר  ֶמַמל.    ִּבְנָפִלים  הּוא  ִּדְכִתיב-ַההּוא  ?  "ְנֵבָלִתי  ְיקּומּון",  ְּכִתיב
ֶׁשְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ֻמְבָטח  ָלּה  ֶׁשִהיא ]  ְּכַנֲעִנית[ֲאִפּלּו  ִׁשְפָחה  ,  ְּדָאַמר  ַרִּבי  ַאָּבהּו,  ִמיָּבֵעי  ֵליּה  ְלִכְדַרִּבי  ַאָּבהּו?  יד  ֵליּהָעִב

  ַעם  ַהּדֹוֶמה -"  ַהֲחמֹורְׁשבּו  ָלֶכם  ּפֹה  ִעם  )  "בראשית  כב(,  ּוְכִתיב  ָהָתם,  "ָלָעם  ָעֶליָה",  ְּכִתיב  ָהָכא,  ַּבת  ָהעֹוָלם  ַהָּבא
ָּכל  ַהְמַהֵּלְך  ַאְרַּבע  ַאּמֹות ,  יֹוָחָנן  ָאַמר  ַרִּבי,  ַאָּבא]  ַּבר)  [אמר  רבי(ָאַמר  ַרִּבי  ִיְרְמָיה  ,  "ְורּוַח  ַלהְֹלִכים  ָּבּה.  "ַלֲחמֹור

ָאַמר  ַרִּבי ?  ִּדיִקים  ֶׁשְּבחּוץ  ָלָאֶרץ  ֵאיָנם  ַחִּיים  ַצ-ּוְלַרִּבי  ֶאְלָעָזר  .  ֻמְבָטח  לֹו  ֶׁשהּוא  ֶּבן  ָהעֹוָלם  ַהָּבא,  ְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל
, ָאַמר  ַאַּבֵּיי?  ַצַער  הּוא,  ַלַצִּדיִקים"  ִּגְלּגּול",  ַמְתִקיף  ָלּה  ַרִּבי  ַאָּבא  ַסָלא  ַרָּבא.  ַעל  ְיֵדי  ִּגְלּגּול,  ]ִאיָלִעאי)  [אילא(

  .ְמִחּלֹות ַנֲעׂשֹות ָלֶהם ַּבַּקְרַקע
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