
  תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קיב.1
אמי ורבי אסי ' ר. חנינא מתקן מתקליה' ר. אבא מנשק כיפי דעכו' ר

חייא בר גמדא מיגנדר ' ר. קיימי משמשא לטולא ומטולא לשמשא
כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה + ב"תהלים ק: +שנאמר, בעפרה
,  דוד באדור שבן: אמר רבי זירא אמר רבי ירמיה בר אבא. יחוננו

צירוף : אמר, כי אמריתה קמיה דשמואל. קטיגוריא בתלמידי חכמים
ועוד בה עשיריה ושבה והיתה + 'ישעיהו ו: +שנאמר, אחר צירוף

אמר רב חייא בר אשי אמר . בזוזי ובזוזי דבזוזי: תני רב יוסף. לבער
: שנאמר, עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות: רב
  .עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילםכי + 'יואל ב+

  י "רש
 . אלמוגים לישנא אחרינא כיפי דעכו סלעים-  כיפי

 משוה ומתקן מכשולי העיר מחמת חיבת הארץ שהיתה -  מתקן מתקליה
  .חביבה עליו ומחזר שלא יצא שם רע על הדרכים

 כשהשמש הגיע למקום שהן יושבין וגורסין וחמה -  קיימי משמשא לטולא
ן עומדין משם לישב בצל ובימי הצנה עומדין מן הצל ויושבין מקדרת עליה

  .בחמה כדי שלא יוכלו להתרעם על ישיבת ארץ ישראל
  . את אבניה ואת עפרה יחוננו-  כי רצו עבדיך

  . הרבה מסטינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם-  קטיגוריא
  . גזירות על גזירות-  צירוף אחר צירוף
ים יהיו אבודין ולא נותר כי אם  כשתשעה החלק-  ועוד בה עשיריה

  .העשירית אף היא תשוב והיתה לבער
  . שוללים אחר שוללים-  בזוזי ובזוזי דבזוזי

 מדכתיב תאנה וגפן נתנו חילם הרי עץ פרי אמור מה -  כי עץ נשא פריו
  .תלמוד לומר כי עץ נשא פריו אף אילני סרק ישאו פרי

  
  'הלכה ו' ם הלכות תשובה פרק י"רמב.2

ה נקשרת בלבו של אדם עד "דוע וברור שאין אהבת הקבדבר י
כמו שצוה , שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה

, ה אלא בדעת שידעהו"אינו אוהב הקב, ואמר בכל לבבך ובכל נפשך
לפיכך , ועל פי הדעה תהיה האהבה אם מעט מעט ואם הרבה הרבה

מות ותבונות המודיעים צריך האדם ליחד עצמו להבין ולהשכיל בחכ
לו את קונו כפי כח שיש באדם להבין ולהשיג כמו שבארנו בהלכות 

  יסודי התורה
  
  פרשה לט ) וילנא(בראשית רבה .3

,  נחורץאמר רבי לוי בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהרים ובאר
אמר הלואי לא יהא לי חלק , ראה אותן אוכלים ושותים ופוחזים

לסולמה של צור ראה אותן עסוקין בניכוש בארץ הזאת וכיון שהגיע 
אמר הלואי יהא חלקי בארץ , בעידור בשעת העידור, בשעת הניכוש

  .ה לזרעך אתן את הארץ הזאת"אמר לו הקב, הזאת
  
  תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צח עמוד א .4

ואתם + ו"יחזקאל ל+שנאמר , אין לך קץ מגולה מזה: ואמר רבי אבא
  .'ו ופריכם תשאו לעמי ישראל וגוהרי ישראל ענפכם תתנ

  י "רש
,  כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ- מגולה מזה

  .ואין לך קץ מגולה יותר
  
  תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קי עמוד ב .5
ואל , בעיר שרובה עובדי כוכבים' י אפי"לעולם ידור אדם בא: ר"ת

 -דר בארץ ישראל שכל ה, ל ואפילו בעיר שרובה ישראל"ידור בחו
 דומה כמי שאין לו -וכל הדר בחוצה לארץ , דומה כמי שיש לו אלוה

לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם + ה"ויקרא כ: +'שנא, אלוה
כל הדר : אלא לומר לך? וכל שאינו דר בארץ אין לו אלוה, לאלהים

שמואל : +וכן בדוד הוא אומר;  כאילו עובד עבודת כוכבים- ל "בחו
לאמר לך עבוד אלהים ' כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה+ ו"כ' א

: אלא לומר לך? וכי מי אמר לו לדוד לך עבוד אלהים אחרים, אחרים
  . כאילו עובד עבודת כוכבים- ל "כל הדר בחו

  
  ן ויקרא פרק יח "רמב.6

אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוצה לארץ היו מצויינין 
משל לאדון שכעס על , במצות שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים

אמר לה הוי מתקשטת תכשיטים , אשתו ושלחה לבית אביה
הציבי לך ) לא כ(וכן אמר ירמיה , שכשתחזרי לא יהיו עליך חדשים

  :אלו המצות שישראל מצוינין בהם, ציונים
ואבדתם מהרה ושמתם את דברי ) דברים יז יח(נה הכתוב שאמר וה

, אינו מחייב בגלות אלא בחובת הגוף כתפילין ומזוזות', אלה וגו
כי עיקר כל , ופירשו בהן כדי שלא יהו חדשים עלינו כשנחזור לארץ

וירשתם , )ראה פ(ולפיכך אמרו בספרי . 'המצות ליושבים בארץ ה
ישיבת ארץ , )דברים יא לא לב(ת אותה וישבתם בה ושמרתם לעשו

  ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה
  
   מאמר שני -ספר הכוזרי .7
כך גם הרכם זה שאתם אומרים כי הכרם מצליח בו : אמר החבר) יב(

לולא היו נוטעים בו את הגפנים ועושים את כל מלאכת עבודת הכרם 
באה הדרושה לגדולם לא היה עושה ענבים והנה המעלה המיחדת 

) כמו שהזכרתי למעלה(ראשונה לעם אשר הוא הסגלה והגרעין 
ואחרי זה יש גם לארץ חלק במעלה הזאת וכן למעשים ולמצוות 
התלויים בארץ שהם מעין עבודת הכרם לכרם אולם שלא ככרם 
העושה ענבים גם במקום אחר אין עם הסגלה יכול להדבק בענין 

  : האלוהי כי אם בארץ הזאת
  :אם כן אינכם היום כי אם גוף בלא ראש ובלא לב: ריאמר הכוז) כט(
כן הדבר אשר אמרת גדולה מזאת אף לא גוף כי אם : אמר החבר) ל(

  .אברים מפזרים מעין העצמות היבשות אשר ראה יחזקאל במראה
  
   ספרא דצניעותא, ח"סעיף ל, ליקוטים, הגאון מוילנא.8

כי מעת שחרב . ..אכן אנחנו בגלות ובפיזור עצמות העצמות היבשות
הבית יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו הוא הגוף שלה בלא 

לינו ואין בידנו ויצאה לחוץ לארץ הוא הקבר ורימה מסובבת ע. נפש
ומכל מקום היו חבורות . כוכבים האוכלים בשרנולהציל מן העובדי 

. וישיבות גדולות עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור
כל מקום היו עדיין העצמות קיימות שהן תלמידי חכמים שבישראל ומ

עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאתנו , מעמידי הגוף
ואנחנו מקוין עתה לתחית המתים " שחה לעפר נפשינו", ונעשה עפר

  ויערה רוח ממרום עלינו..." התנערי מעפר קומי"
  
  דברים פרק יא .9
ַע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר 2נִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְוָהָיה ִאם ָׁשמֹ) יג(

  :ְל8ֲהָבה ֶאת ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם
ְוָנַתִּתי ְמַטר 8ְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְו2ַסְפָּת ְדָגֶנָך ְוִתירְֹׁשָך ) יד(

  :ָךְוִיְצָהֶר
  :ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך ְו2ַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת) טו(
ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ) טז(

  :ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם
ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה ְוָחָרה 8ף ְיקָֹוק ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְולֹא ) יז(

לֹא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָה2ֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ְיקָֹוק 
 :נֵֹתן ָלֶכם

 ד"בס


