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

  ט"מתש סיוןחודש 

  )8 (ארץ ישראל כל הדר ב- ענף

  ספרי פרשת האזינו פיסקא כח 
מאיר אומר כתובות קיא כל היושב בארץ ' היה ר

העם היושב בה " :מרעליו שנאי מכפרת "ישראל א
  ".נשוא עון

מאיר אומר כל הדר בארץ ישראל וקורא ' וכן היה ר
ש שחרית וערבית ומדבר בלשון הקודש הרי הוא "ק

  . בן העולם הבא
למחר  כשהמקום  מביא  גאולה  לישראל  אומר  העולם  מתרגזים  לפניו  ולא  זו  תחילה  להם .  הרנינו  גוים  עמו

א  הרנינו  גוים  עמו  שעתידים  אומות  העולם  להיות "ד.  שמעו  עמים  ירגזוןאלא  שכבר  רגזו  מקדם  כענין  
' ומנין  שאף  שמים  וארץ  שנאמר  ישעיה  מד  רנו  שמים  כי  עשה  ה.  מקלסים  לפני  ישראל  שנאמר  הרנינו  גוים  עמו

וגבעות  שנאמר  שם  נה  ההרים  יפצחו  לפניכם  רנה  וכל  עצי  השדה  ימחאו '  ומנין  אף  הרי.  הריעו  תחתיות  ארץ
כי  דם  עבדיו  יקום  ונקם :  ומנין  אף  אבות  ואמהות  שנאמר  שם  מב  ירונו  יושבי  סלע  ומראש  ההרים  יצוחו.  כף

ומנין  אתה אומר שכל חמס שחמסו אומות העולם את ישראל .  שתי  נקמות  נקם  על  הדם  ונקם  על  החמס.  ישיב
אל  עמק  יהושפט  ונשפטתי  עמם '  יואל  ד  וקבצתי  את  כל  הגוים  והורדתי'  מעלה  עליהם  כאלו  דם  נקי  שפכו  שנא

באותה  שעה  שם .  שממה  מחמס  בני  יהודה  אשר  שפכו  דם  נקי  בארצם'  למדב'  מצרים  לשמה  תהיה  ואדו.  שם
מנין  אתה  אומר  שהריגתן  של  ישראל  ביד  אומות .  ויהודה  לעולם  תשב  ונקיתי  דמם  לא  נקיתי  וכפר  אדמתו  עמו

  .ים באו גוים נחלתיךמזמור לאסף אלה' העולם כפרה היא להם לעולם הבא שנא
א  וכפר  אדמתו  עמו  מנין  אתה  אומר  שירידתם  של  רשעים  בגיהנם  כפרה  היא  להם "ד.  שפכו  דמם  כמים

ונתתי  כפרך  מצרים  כוש  וסבר  מאשר  יקרת  בעיני  נכבדת  ואני  אהבתיך  ואתן '  לישראל  בעולם  הבא  שנאמ
ישעיה  לג  העם '    מכפרת  עליו  שנאי"מאיר  אומר  כתובות  קיא  כל  היושב  בארץ  ישראל  א'  היה  ר.  אדום  תחתיך

. ישראל  ועון  דבר  תלי  בדלא  תלי'  כי  ארצם  מלאה  אשם  מקדו.  היושב  בה  נשוא  עון  ועון  דבר  תלי  בדלא  תלי
אם  פורקים  עונותיהם  עליה  ואם  נושאים  עונותיהם  עליה  כשהוא  אומר  וכפר  אדמתו  עמו '  ועדין  אין  אנו  יודעי

מאיר  אומר  כל  הדר  בארץ  ישראל '  רוכן  היה  .    עונותיהם  עליההרי  פורקים  עוונותיהם  עליה  ואין  נושאים
אמרת  גדולה  שירה  שיש  בה .  ש  שחרית  וערבית  ומדבר  בלשון  הקודש  הרי  הוא  בן  העולם  הבא"וקורא  ק

 .)סליק פיסקא: (עכשיו ויש בה לשעבר ויש בה לעתיד לבוא ויש בה לעולם הבא
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