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 ארץ ישראל קדושת  –  דבריםפרשת 

ֹּאתה'  ַויֵָּרא" שנאמר הובטחה לאברהםישראל ארץ  ן ֶאת ָהָאֶרץ ַהז ֹּאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאתֵּ י ְלָך " שנאמר ליצחק הובטחה וכן יב, ז()בראשית  "ֶאל ַאְבָרם ַוי כִּ
יָך י ְלַאְבָרָהם ָאבִּ ְשַבְעתִּ י ֶאת ַהְשֻבָעה ֲאֶשר נִּ מֹּתִּ ל ַוֲהקִּ ן ֶאת ָכל ָהֲאָרצֹּת ָהאֵּ ֲאֶשר ַאָתה ָהָאֶרץ " שנאמר ליעקבהובטחה וכן  )בראשית כו, ג( "ּוְלַזְרֲעָך ֶאתֵּ

ב ָעֶליָה ְלָך ֶאְתֶנָנה ּוְלזַ  ההבטחה הם עומדים לממש את שלהם  אמרמשה רבינו סמוך לכניסה לארץ,  ישראל הגיעו עם כאשרו .)בראשית כח, יג( "ְרֶעָךשֹּכֵּ
ָלה ּוַבֶנֶגב ה' יתברך לאבות הקדושים שנאמר "שנתן  ָניו ָבֲעָרָבה ָבָהר ּוַבְשפֵּ י ְוֶאל ָכל ְשכֵּ י ְפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ּובֹּאּו ַהר ָהֱאמֹּרִּ ּוְבחֹוף ַהָים ֶאֶרץ ַהְכַנֲענִּ

ְׁשַבע  ְוַהְלָבנֹון ַעד ַהָנָהר ַהָגדֹּל ְנַהר ְפָרת: ְפֵניֶכם ֶאת ָהָאֶרץ בֹּאּו ּוְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נִּ י לִּ ְצָחק ּוְלַיֲעקֹּב ָלֵתת  ה'ְרֵאה ָנַתתִּ ַלֲאבֵֹּתיֶכם ְלַאְבָרָהם ְליִּ
 .ח( -ברים א, ז )ד "ָלֶהם ּוְלַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם

 אל מול שאר הארצות בעולם? ,אברהם יצחק ויעקב הקדושים לאבותהובטחה של ארץ ישראל אשר  וקדושתהמעלתה ויש להתבונן, מהי 

  רי אומות העולםׂשולא על ידי  ה' יתברךארץ ישראל מונהגת על ידי 

ל עתעד ה פרשת כי תבוא ד"ה 'בפסוק והקמות'(לר' אלעזר רוקח )'מעשה רוקח' על התורה  'הסטרא אחרא'בתחילה ארץ ישראל היתה תחת רשות  ְשָראֵּ  אליהנכנסו  ֶשָעם יִּ
מונהגת ונשלטת על ידי  )'שער החצר' לר' דוד בן שמעון סימן שמט ד"ה 'אכן יבואר' מ'אהבת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ(החלה להיות ארץ ישראל ואז בימות יהושע בן נון 

ים את האדםזה הטעם ש .חוצץגורם ש שום ללאישירה ובצורה  לבדו הקב"ה אין דבר כי  ,ע"ב( קנחדף בבא בתרא גמ' )ראה  האוויר של ארץ ישראל ַמְחכִּ
בין בני  מהווים חציצהשל מעלה והם  הרוחניים ריםחוץ לארץ שולטים השב . ואילולשמיםשהיא רשותו של הקב"ה החוצץ בין ארץ ישראל 

שכל התפילות  הסיבה וזאת .כה( ,יחפרק אחרי מות פרשת רים ברמב"ן ג. וראה באריכות על הש גלנטי דף י ע"ג, 'נחל קדומים' להחיד"א פרשת ויחי אות)'קול בוכים' לר' אברהם  האדם לשמים
בארץ ישראל מתפלל כשיחיד עד שאפילו  )'דבש לפי' להחיד"א מערכת א' אות כה( סטרא אחראעולות ישירות בלי שום תערובת של והמצוות בארץ ישראל 

 .)'בית אלקים' להמבי"ט פרק ה' ד"ה וענין קביעות המקום( להיות תפילתו נשמעת הקרוב –בלי כוונה שלימה 

כפי שנאמר  כרים' בארץ ישראלנחשבים 'נֹּ  הללורים לכן הׂשרים של מעלה אלא שליטת ה' לבדו, כיון שאין ארץ ישראל מקום שליטת הש
ם ֲאבֶֹּתיָך ב עִּ ְנָך שֹּכֵּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה הִּ י  ְוָקם ָהָעם ַהֶזה ְוָזָנה אַ "ַוי י ֱאֹלהֵּ ֵַֽכרֲחרֵּ ועבדו  יים טעו בזהתִּ ּוהככאשר  משום כך .א, טז()דברים ל "ָהָאֶרץ נֵּ

ֹּא ָיְדעּו" עליהם נאמראז  ,לח בהם אריות לכלותםוה' ש'אלהים אחרים' בארץ ישראל  ְשַפט  ל ָנם  י ָהָאֶרץקֵּ ֱאֹלֶאת מִּ ַוְיַשַלח ָבם ֶאת ָהֲאָריֹות ְוהִּ
ים אֹוָתם ַכֲאֶשר  יתִּ יםְממִּ יָנם יְֹּדעִּ ְשַפט  אֵּ ּמֹווזה גם מה שאמר משה רבינו "ה' ָבָדד ַיְנֶחנּו  .)מלכים ב' יז, כו( "י ָהָאֶרץקֵּ ֱאֹלֶאת מִּ ין עִּ ל  ְואֵּ ראֵּ ָכֵֽ )דברים לב,  "נֵּ

כי הארץ  פרשת אחרי מות ד"ה ומזרעך לא תתן להעביר(למקובל ר' מנחם ציוני ספר 'ציוני' ) יהיה רשות לשום ׂשר משרי האומות לשלוט בארץ ישראלשלא  כלומר, יב(
פרשת בהר דף צ ע"ב ד"ה המאמר הזה  לר' אברהם חזקוני )'שתי ידות' על התורה שנת השמיטהשנה השביעית היא קדושתה ב תנובעגם ומזה  ,היא רק של הקב"ה לבדו

 .הוא(

למעלה עד  נמשכותוהן בין הרקיע של ארץ ישראל לרקיע של ארצות העמים יש שתי מחיצות רוחניות מבדילות הנקראות 'סגדון' ו'מגדון', 
להיכנס בתוך שתי  הם רשותואין לשל אומות העולם עומדים בריחוק אלפיים אמה מהמחיצות, הרוחניים רים שבעים השכיסא הכבוד. 

ם ר של אדֹור של יון ולׂשר של פרס לׂשרבן של בית המקדש ניתן רשות לׂשאמנם כאשר נגזרה גזירת החו .אל הרקיע של ארץ ישראל המחיצות
י  ת, ואז כנגדם נכנסו גם הגויים למטה לתוך ארץ ישראל ולתוך ירושלים.ולחבריהם להיכנס בתוך המחיצֹו םועל זה אמר המקונן "כִּ  ָרֲאָתה גֹויִּ

ֹּא ָיבֹּאּו ַבָקָהל ָלְך" יָתה ל ּוִּ ְקָדָשּה ֲאֶשר צִּ ם" ,)איכה א, י( ָבאּו מִּ ְקָדָשּהבתוך "רים רוחניים, שבאו הם אותם שבעים ש –" גֹויִּ ש הוא התחום הקדֹו –" מִּ
ֹּא ָיבֹּאּו ַבָקָהל ָלְךשכנגד אויר ארץ ישראל, " יָתה ל ּוִּ )'קול בוכים' לרבי אברהם גלאנטי בהקדמה ע"ג וכן בדף י  שלא יבואו באותו מקום שהוא מיוחד לך –" ֲאֶשר צִּ

 .ע"ג, 'ילקוט חדש' ערך 'ארץ ישראל וחוצה לארץ' אות נד ואות נז(

ְזמֹור ְלָאָסף ֱאֹלקִּ , והיה אומר כמתאונן בקול מר וצועק "דוד המלך ראה וידע ברוח קודשו כי כך יהיה בעת חורבן בית המקדש ם ָבאּו גֹויִּ ים מִּ
יַכל ָקְדֶשָך" ְבַנֲחָלֶתָך ְּמאּו ֶאת הֵּ ם ְבַנֲחָלֶתָך", )תהלים עט, א( טִּ ניתן  מחמת עוונות התחתונים האומות אשרשל הרוחניים רים הם אותם ׂש –" ָבאּו גֹויִּ

)'קול בוכים' לרבי אברהם גלאנטי בהקדמה לספרו ע"ג( )להרחבה על השרים של  תחום ארץ ישראל, כאשר לפני כן לא היה להם רשות להיכנסתוך להם רשות לבוא ב

 בארץ הגוים באו גםממילא  ,ארץ ישראלישראל ועל עם ר שלהם לשלוט על ניתן לש כאשראז ו .'שבעים הזקנים'( –אומות העולם ראה מאמרינו לפרשת בהעלותך 
)איכה ב, יז( )'כתם  "ֲאֶשר ָזָמםשנאמר "ָעָשה ה'  זאת כאילו הוא בעצמו עשהנחשב של הקב"ה לכן זה  יֹולמטה. וכיון שהיה זה בציוּו המקדשבית אל 

 .פז' על זוהר פרשת נח דף סא ד"ה אמר רבי אלעזר ואפילו בההיא שעתא(

 טמא של חוץ לארץ האויר וקדוש של ארץ ישראל האויר 

 :שבכל צד של ארץ ישראל יש מים בכך ,של ארץ ישראל לבין האויר הטמא של חוץ לארץ הקדושאויר הל בין יהבדסימן היכר לעשה  הקב"ה
 להראות כוונה בזה היאוה נהר פרת. –, מצד צפון שהוא הנילוס נחל מצרים –הים הגדול, מצד דרום  –נהר הירדן, מצד מערב  –מצד מזרח 

ד"ה 'היות  'מעלת ארץ ישראל וישיבתה'נתן שפירא פרק  ' לר'טוב הארץ') שהכנס לארץ הקדֹוילהתחילה ואחר כך  צריך לטבול ולטהר עצמו שהנכנס לארץ ישראל

ְזמֹור לה'  ולזה נאמר .סוף ענף ארץ ישראל( 'מדרש תלפיות' ,התפילה של ארץ ישראל' ד מִּ ים ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרֹות  ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה"ְלָדוִּ י הּוא ַעל ַיּמִּ י ָבּה: כִּ ל ְויְֹּשבֵּ בֵּ תֵּ
י י ַיֲעֶלה ְבַהר ה' ּומִּ ְמקֹום ָקְדשֹו" ְיכֹוְנֶנָה: מִּ ים ש" זוהר פרשת וארא דף כב סוף ע"ב ד"ה רבי יוסי(ראה )היא ארץ ישראל  –" ָהָאֶרץ, "ג( –)תהלים כד, א  ָיקּום בִּ ַעל ַיּמִּ

יםעוד וְ  .)'שער החצר' לר' דוד בן שמעון סימן סא ד"ה בכל גבולי א"י( "ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנהָ  שאי אפשר להיכנס רומזים על כך  אלו שסביבות ארץ ישראל גם ַיּמִּ
 .)'מגלה עמוקות' מהדורא בתראה פרשת תרומה סימן יח אות ט ד"ה לכן הוצרכו( דרך 'נהר דינור'קודם ל'ארץ החיים' למעלה אלא אם עוברים 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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מתחלפת נפשו גבול ארץ ישראל מחוץ לארץ אל תוך  שנכנס האדם הראשוןבלילה ש משום ,ביותר נצרכתבכניסה לארץ ישראל ההתקדשות 
קבל נפש נמוכה וגרועה יפסיד את נפשו וימארץ ישראל לחוץ לארץ,  ייצא האדם אםזה כנגד ו. והוא מקבל נפש בדרגה גבוהה יותר ומעולה יותר

שהיא  ,יצחק אבינו מארץ פלשתיםלה עלאחר שלכן  .(פרק 'פגם היוצא מארץ ישראל לחו"ל' לר' נתן שפירא וראה בספר 'טוב הארץ' .עיי"ש נהר יד מעין שלישי 'חסד לאברהם') יותר
ר ָשַבע"  לאארץ ישראל, תה במעלות דרגה פחּוב ָשם  ַוַיַעלשנאמר "כפי  ארץ ישראל ובמעלה הגבוהה של תוך גבולות ארץ ישראלשהיא ב"ְבאֵּ מִּ

ר ָשַבע" באה לו ש 'הנבואה'ו .כו, כד( בראשית) א"הּוה הַ לָ יְ לַ יו ה' בַ לָ א אֵּ ָר יֵּ שנאמר "וַ כפי  נבואה יבדבר בלילה אליו ה'תגלה ה מיד ,כו, כג( בראשית) ְבאֵּ
לילה הבאותו  – שינוי הרוחני שחל בו בעת שהתחלפה נפשו בנפש מעולה יותרהללמדו על על מנת  היתה בעת כניסתו לגבולות הארץדווקא 

 .ד"ה ויעל משם( פרשת תולדות 'האגרא דכל') ישראלארץ לתחומי כניסתו לאחר  הראשון

של אויר ה ,עם ישראל היו במצריםכשלכן  .ישראל מכונסים במקום אחד עם לכ כאשרלחוץ לארץ גיע יכול להשל ארץ ישראל  הקדוש האויר
עם קבורים במצרים אחרי ש הם לא רצו להישארשל ארץ ישראל. משום כך  'באויר'ויעקב ויוסף שנפטרו שם מתו  .היה עמהם ארץ ישראל

 .)'שער החצר' לר' דוד בן שמעון סימן תקו ד"ה 'הנה כתבתי' בשם השל"ה הקדוש בטומאתה תישאר ארץ, כי ידעו שאוירה של ארץ ישראל תסתלק והייצאו משםישראל 

ו שם משכן והקריבו לכן הקימ. ארץ ישראל עמהם של אוירההיה  ,במדבר ארבעים שנההלכו כאשר ישראל  ןוכ .(ועיי"ש שם שהביא כמה רמזים נחמדים בזה
)ראה זוהר  והיו נקראים 'דור דעה' מהאויר החכימו מאוד וישראלאויר של ארץ ישראל. הץ' כי היה עמהם מטי חּו'שחּו יםנקרא קרבנות ולא היו

קדושת האויר כן מחמת להביט לשמים על מנת להחכים. ולא היו נצרכים ו ה' הקיפם בענני כבוד לכןו .פרשת בשלח דף סב סוף ע"ב ד"ה וכדין מתברך(
 .(ועיי"ש עוד בזה ואכמ"ל .)'שער החצר' סימן תקסב בשם 'מגלה צפונות' בפרשת זאת הברכה מיד כשחטאו היו נענשים במדברשעמהם 

 ומקיאה את החוטאים מי שיש לו פגם בקדושה סובלת אתארץ ישראל לא 

ומי שהיה שמור  ילה בארץלא זכה לקבורה רג ,בדורות ראשוניםמי שהיה לו אפילו מעט חיסרון 'בקדּושת ישראל' בשל מעלתה של ארץ ישראל, 
עצמותיו  וגם גופוגם  וזכה שנקבר לכן, טן על אף שבאה לפניוע אחות לֹונַ ְמ תחתן עם תִּ הלא  – יעקב אבינו .להיקבר בארץ זכה ת ישראל'שבקדּו'

 לכן רק ה טיפות מבין אצבעות ידיויצאו ממנו עשר מכל מקוםאך  תה בו,למרות התגרּו עם אשת פוטיפר היהלא  – יוסף הצדיק .בארץ ישראל
לכן , שּואלמנתו של מלך כ שהיתה 'שיתּואשה כ'א נשל עם ישראל שטרם היותו מנהיג  – משה רבינו. עצמותיו נקברו בארץ ישראל ולא כל גופו

 השָ י"אֹודֹות ָהאִּ ן במשה רבינו דיברו מרים ואהרועל כך  .היה עמהאף שרק קידשה ולא , וזה על ישראללא גופו ולא עצמותיו נקברו בארץ 
ית אֲ  תלו זאת   )ראה רש"י במדבר יא, כז( ויהושע מכניס לארץ שמשה עתיד למותאת נבואת אלדד ומידד  שאחרי ששמעו )במדבר יב, א(" חקָ ר לָ שֶ ַהֻכשִּ

 .פרשת בהעלותך( ' להאר"י ז"ל)'שער הפסוקים בקידושיןשית שלקח לו ּובאישה הכ

ראובן אבי השבט משום ש – ראובןשבט . בתחילת יצירתם חיסרוןבגלל היה לא קיבלו נחלה בארץ ישראל, מה ששניים וחצי השבטים  וכן
תנה ינִּ  של גדשזילפה אמו משום  – גדשבט  .למרות שלמעשה היתה זו לאה ,באותו הלילה נמצאת עמו רחלשנו חשב יעקב אביש בזמןבא לעולם 

משום  – מנשהחצי שבט . לפני שנתנה לו אותה עמול אימנו שם התייעצה רחשתו לפני כן, מה שאין כן עם בלהה אליעקב אבינו ללא התייעצות 
ָּמּה את אסנת לאישה א נשו ,היה אביו של מנשהשיוסף הצדיק   מעטע מזרעם היה בַ ֶר שב נמצא לכן שכם בן חמור.היה דינה ואביה היתה ֶשאִּ

' מדרש תלפיות'ת מטות, שפר ' להאר"י ז"לספר הליקוטים') יחד מאפרים ומנשהשהוא רבע  חצי משבט מנשההחיסרון בויצא , 'שכם בן חמור'פגם בגלל הסבא 

יורמז לכך בפסוק " פרשת שלח ד"ה למטה יוסף( 'האגרא דכלענף ארץ ישראל ד"ה למה לא, ' ְגָרעֹות כִּ יב חּוָצה מִּ ת ָסבִּ ְגָר " )מלכים א' ו, ו( "ָנַתן ַלַביִּ ראשי תיבות  –" עֹותמִּ
)'דבש לפי' להחיד"א מערכת פ' אות לג  " לארץ ישראלחּוָצהת שהיה בהם גרם שנשארו "וּולומר עִּ כ – בכתיב חסר ת'וּו'עִּ  אובן' ונשארה התיבהרד גנשה מ'

 .'מעשה דינה בת יעקב'( –)להרחבה על מעשה דינה ואסנת ראה מאמרינו לפרשת וישלח ד"ה וגורי האר"י ז"ל( 

וזה  ,בין אם הוא גוי ובין אם הוא יהודי ,ממנהויכולה להקיא אותו  אז קדושת ארץ ישראל לא סובלת אותובגופו אדם חוטא  אם חלילהוכן 
ֹּ שנאמר "וְ כפי  יפְ ר לִּ שֶ אֲ  יֹוגהַ  ֶאת האָ ר קָ שֶ אֲ ה כַ תָ ם אֹּ כֶ אֲ ּמַ טַ בְ  םכֶ ְת אֶ ץ ֶר אָ יא הָ קִּ א תָ ל  וירא יט פסוק 'רבינו בחיי', )'רבינו אפרים על התורה' פרשת וירא )ויקרא יח, כח( ם"כֶ נֵּ

)ספר 'ציוני' פרשת אחרי מות ד"ה  הרוחניים של מעלה ריםממשלת השא הומקיאה את החוטאים אל מחנות הגוים עובדי עבודה זרה, ששם הארץ ו .כט(

הארץ איננה סובלת את אנשי ו חלק מנחלת ה' בארץ ישראלהיו  שאזורים אלווזה היה סיבת הפיכת סדום ועמורה, לפי  .ומזרעך לא תתן להעביר(
 בארץ ישראל ָשְכנּושלא שהן  משום, שחטאו והרשיעו מאודעל אף  ת אחרותמֹוהפך אותם ה' והשמידם לגמרי מה שלא עשה לאּו לכןהתועבות, 

ייותר  ,ארץ ישראל נחרבה מאין יושבש וזה גם הטעם .וירא יט, כט( 'רבינו בחיי', )'רבינו אפרים על התורה' פרשת וירא כמו ששכנו סדום ועמורה ם מכל ְפָעמִּ
 .)ספר 'ציוני' פרשת אחרי מות ד"ה ותטמא הארץ ואפקוד עונה( הארצות

 בירושלים היה וכך .ה מתחת רגליו בשביל שלא יטמא אותהשתמקפלת ומזיזה את קדּו שהיאואם לא מסלקת הארץ את החוטא מעליה, הרי 
 – בית תורפה ועשו מעשה זימה וטומאה במקום המקודש ביותר לעם היהודי הוא 'קודש הקודשים' שבהר הביתכאשר הישמעאלים בנו 

ְמקֹום  ,םוזזה מתחת 'ירושליםשת קדּו' התקפלהבאותה השעה ש  חשבואותם ישמעאלים ו .ה תחתיהםושרת זה באה 'טומאת ארץ העמים'ּובִּ
רי ישראל עבכל מקום שבו עובדים עבודה זרה ב וכן הוא .בראשית ב, ז ד"ה ויהי האדם לנפש חיה( 'שפתי כהן על התורה') שהם טועים דעולא ישהם 'בירושלים' ו

)'צמח ה'  מארצם של הגוים ' הנמשכתרצועה'ה לשם אוב אפשרת לאדמת ארץ ישראל להישאר שםהארץ לא מ קדושתשכמו עצים ופסלים, 

 .'(פרשת ראה ד"ה 'אבד תאבדון את כל לצבי'

 מעלת הנפטר והנקבר בארץ ישראל גדולה מאוד

 'רחמים'באמצעות מלאך של מתים אנשים ו אין כוח למלאך המוות לפעול בה ארץ ישראלב. אך מלאך המוותבעולם מתים על ידי  האנשיםכל 
)'פרדס רימונים'  מלאך המוות הטמאולא על ידי  ,'דין ואכזריות'מתלבש בה ('ועל דא כל אינון'דף קנא ע"ב ד"ה שם בוכן  'כל אינון מתין דעלמא'ד"ה  אע" דף קנאתרומה פרשת )זוהר 

י ָעָפרמה שנאמר "וזה  .(ד"ה וזה בחוצה לארץ אבי"ע סוף פרק ראשוןלהרמ"'ק שער  יצּו ְוַרְננּו שְֹּכנֵּ י ְיקּומּון ָהקִּ ָלתִּ ֶתיָך ְנבֵּ ְחיּו מֵּ ְחיּו " )ישעיה כו, יט( "יִּ ֶתיָךיִּ אלו  –" מֵּ
י" אחר'.צד 'השייכים ללא לכן ו מלאך ה' שהומתו על ידי המתים הקבורים בארץ ישראל ָלתִּ  אלו המתים הקבורים בחוץ לארץ –" ְיקּומּון ְנבֵּ

יצּו ול' ונקראים על שמו 'נבלה'. "הנקרא 'מנּו 'הסטרא אחרא'בשחיטת  מתו, כי הם שנשחטה נקראים 'נבלה' כמו שנקראת בהמה פסולהו ָהקִּ
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י ָעָפר ישלא נקראים מתים אלא ' הקדושים אלו האבות –" ְוַרְננּו שְֹּכנֵּ ים ָדרִּ נִּ ישֵּ דף קנא ע"ב ד"ה  )זוהר פרשת תרומה חברוןעיר בם' וקיימים כולם בגופם וִּ

 .ועל דא כתיב וד"ה כל שחיטה וד"ה הקיצו ורננו(

 דף קמאתרומה פרשת )זוהר  כל הדרך מחוץ לארץ לטרוח טרחה רבה מאוד ולעבור אתצריכה  היא ,בחוץ לארץ שמת אדםנשמת ישראל יוצאת מכאשר 

לעומתן ו .(ין ג נהר י' ד"ה והנה אמרומע 'חסד לאברהם') התחתוןלגן עדן כדי להיכנס ארץ ישראל ומשם למערת המכפלה ל העד שהיא מגיע (ובגין כך כל אינוןד"ה  ע"א
פרשת )זוהר  הטמא ןרשֹושה ומגיעות לׁשעד שיוצאות מארץ ישראל הקדֹוומתרחקות ת דחֹונִּ  ישראל של אומות העולם שמתו בארץ ןיהנשמות

 הקבוריםישראל  של הגופות שאז כל כאשר תסולק הטומאה מן הארץ, לעתיד לבואלמה שיהיה דומה  ודבר זה .(ובגין כך כל אינוןד"ה  ע"א קמאדף תרומה 
וכנגדם כל הגופות של הגוים  .)ראה גמ' כתובות דף קיא ע"א( בארץ ישראל נפשם תהמקום שבו עומד אלעל ידי מחילות מתחת לאדמה בחוץ לארץ יאספו 

ֶּמָנה" ְבַכְנפֹות ָהָאֶרץֶלֱאחֹּז שנאמר "ת הארץ את כנפֹוינער ה' על ידי שהרשעים המתים יושלכו לחוץ לארץ  ים מִּ ָנֲערּו ְרָשעִּ  למחבר)'צמח דוד'  )איוב לח, יג( ְויִּ

 .ת קרח ד"ה 'ותפתח הארץ את פיה' עפ"י 'פרקי דרבי אליעזר' ו'הילקוט שמעוני'(פרש 'בית דוד'שו"ת 

אף מטעם זה נכון ש. (ין ג' נהר י' ד"ה אמנם מימע לר' אברהם אזולאי זקנו של החיד"א )'חסד לאברהם' בארץ ישראל מעלתו גדולה מאוד אדם שזכה כי גופו נטמן ונרקב
 יועיל לווהדבר  ,עיניו וכפיו עלו וברית קודש עלו וטבורעל  וכןמארץ ישראל  מעט עפר מתחתיו ישימו שלא זכה לכך ונקבר בחוץ לארץ, מי

י " בבחינת נּו ֲעָפָרּהְוֶאת ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה כִּ שעפר חוץ לארץ  משום ,אף שהמת נמצא בחוץ לארץ תועלתה והסיבה שיש בז .)תהלים קב, טו( "ְיחֹּנֵּ
, יהיה לו ד"ה ואם פרק כז שפת אמתק' )'מעבר יב עפר הארץדינו כנשאר שיצא לחוץ לארץ ישראל ארץ עפר , ואילו שנכנס לארץ הופך להיות דינו כעפר הארץ

עיר נהרדעא ב'דשף ויתיב'  בית הכנסת אתעל ידם ּוָבנּו  ,בבלת גלּול ואבניה מעפר הארץ לקחושים לִּ גֹוהיו לכן  .(בשם 'מעבר יבק' 'מדרש תלפיות' ענף ארץ ישראל
י ָרצּו ֲעָבֶדיָך" לקיים מה שנאמר נּו" כִּ נֵּ ים לִּ היו הגֹושכל זמן ו .רדעא()תהלים קב, טו( )ראה רש"י על גמ' ראש השנה דף כד ע"ב ד"ה דשף ויתיב בנה ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיחֹּ

 .(' ועיי"ש עודעל מה שמקשים')'שער החצר' לר' דוד בן שמעון סימן תרט ד"ה  אדמת ארץ ישראל שהם עלהיה נחשב  בית הכנסתקרקע בשם  הולכים

ואין  .(זכאה חולקיהד"ה  ע"א דף קמאתרומה פרשת )זוהר  לא שולטת עליו רוח הטומאה כלל – באותו היום ולהיקברשה בארץ ישראל הקדֹו למותמי שזכה 
אלא לטומאה חזקה יותר מטומאת המת שהיא אחיזת למתים בארץ ישראל ובחוץ לארץ,  יםשוותיו שהכוונה לטומאת המת והליכֹו

)'אור  . וזה הסיבה לאיסור הלנת המתזוטומאה ר ביחס למת בחוץ לארץ שנוספה לו חשב טהונהמת בארץ ישראל מחמתה , עד ש'ניםהחיצֹו'

 ינּולִּ , וכאשר לא הֵּ להיכנס בגוף אדם שמת בארץ ישראל לטומאהמותר  בלילהשרק לפי  החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קמא ע"א ד"ה 'ונשמתהון דישראל' מהרמ"ק(
 ,משך הלילהללהלין את גופתו של אדם שנתלה על עץ  זה גם הטעם שאסורו. אפשרות לטומאה להיכנס באדם נתלא נית את הגופה אז בלילה

על אף , ֲעבּוָרּהּול יבהמהווה כלי קִּ  בגופת המתלהיכנס  המשוטטת בלילה מטמא את אדמת הארץ על ידי שמאפשר לרוח הטומאהזה כי 
 .(זכאה חולקיה מאןד"ה  ע"א קמאדף תרומה פרשת )זוהר  שהלא נכנסת לארץ ישראל הקדֹו הזאת שבדרך כלל רוח הטומאה

אילו ו תן לרוח הטומאה שלטון בארץ ישראלשהוא לא נ לפי, אזי הקב"ה מיצר על כך ישראל אל ארץ מחוץ לארץוכאשר מעלים גופת נפטר 
י ועל זה נאמר " .דשאת אדמת הקֹו המטמאהיא ו המתשורה על גופת ש 'רוח הטומאה'מביאים את עתה  י ְוַנֲחָלתִּ ַוָתבֹּאּו ַוְתַטְּמאּו ֶאת ַאְרצִּ

ָבה לאחר שנרקב גופו כי ה' ברחמיו עשה רפואה לארץ שלא יישאר בה הטומאה גם אם הביאו מת מחוץ לארץ,  אמנם .)ירמיה ב, ז( "ַשְמֶתם ְלתֹועֵּ
בזכות אדמת ארץ  לנפטרכפר וגם מת ,)זוהר פרשת תרומה דף קמא ע"ב ד"ה ואי ההוא גופא דאשתאיב( מאותו המתרוח הטומאה  מסתלקת שבארץ ישראל בקבר

ֶפר  הקודש כי ולא את גופו,  עצמותיולכן יוסף הצדיק ציוה להעלות את . ד"ה ויקרא(אות ג  פרשת ויחי 'מדרש תנחומא') )דברים לב, מג( "ַאְדָמתֹו ַעּמֹושנאמר "ְוכִּ
. טומאה שורה על הבשר והדם ואחרי שזה מתעכל באדמה אין לרוח הטומאה יותר שלטון בו אפילו אם היה רשע וכל שכן בצדיק כמותורוח ה

ְשָר  שאמרוזה מה  י יִּ ף ֶאת ְבנֵּ ְפקֹּד ֱאֹלקִּ יוסף לפני מותו "ַוַיְשַבע יֹוסֵּ אמֹּר ָפקֹּד יִּ ל לֵּ ֶתם ֶאת אֵּ ֲעלִּ ֶזה ַעְצמַֹּתיים ֶאְתֶכם ְוַהֵֽ )בראשית נ, כה( )'אור החמה' על  "מִּ

 .(' ממהרח"וזכאה איהו מאן'זוהר פרשת תרומה דף קמא ע"ב סוף ד"ה 

)'מדרש תלפיות' ענף יעקב ד"ה 'כלי  שהטומאה לא שלטה בגופו משוםזה היה  ,שבארץ ישראל מערת המכפלהלופו השלם ומה שיעקב ציוה להעלות את ג

ילכן אמר ליוסף " .גמ' תענית דף ה ע"ב(ראה רש"י בראשית מט, לג, ראה ) לא מתהוא  שהרי יקר' בשם השל"ה הקדוש( ם ְוָשַכְבתִּ י  עִּ ם ּוְקַבְרַתנִּ ְצַריִּ ּמִּ י מִּ ֲאבַֹּתי ּוְנָשאַתנִּ
ְקֻבָרָתם" יהיה רק וליך את גופו ולא את עצמותיו, היות שלא תשלוט בו המיתה והוא הסבר וטעם ליוסף מדוע ציוה לה והיה זה ,)בראשית מז, ל( בִּ

את ארץ  טומאה המטמאה שום לא תהיה בווממילא  ,)'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קמא ע"ב סוף ד"ה 'יעקב לא מית וגומר' ממהרח"ו( על מטתו 'השוכב'כאדם 
ם" יוסףשאמר לוזה מה  .)עפ"י 'צמח דוד' לבעל שו"ת בית דוד בפרשת ויחי דף קכד ד"ה 'בפרק ב' דייני גזירות'( שהישראל הקדֹו ְצַריִּ מִּ י מִּ ממש ולא  בגוף –" ּוְנָׂשאַתנִּ

)'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קמא ע"ב סוף ד"ה 'יעקב  ציוה שאף איש אחר לא יגע במטתו, על מנת שלא יטמא אותהגם מטעם זה יעקב אבינו  בעצמות.

 .'יעקב אבינו לא מת'( –)להרחבה על כך שיעקב אבינו לא מת ראה מאמרינו לפרשת ויחי לא מית וגומר' ממהרח"ו( 

 ולא בחוץ לארץ תהיה דווקא בארץ ישראללעתיד לבוא תחיית המתים 

 (, 'בראשית רבה' עד, אתיקון מ דף פא ע"א ד"ה אמר רבי יצחק 'תיקוני הזוהר') לפני המתים של חוץ לארץ יקומו המתים הקבורים בארץ ישראל בעת תחיית המתים
ד"ה תנן מתניתין אמר רבי תחילת . ראה זוהר פרשת חיי שרה דף קכט ע"א מדרש הנעלם כפי המקובל מרבותינו )'חסד לאברהם' מעין שלישי נהר כג בהפרש של ארבעים שנהויש אומרים 

ישנאמר "( שמעון ָלתִּ ֶתיָך ְנבֵּ ְחיּו מֵּ ֶתיָך"בתחילה , )ישעיה כו, יט( ְיקּומּון" יִּ ְחיּו מֵּ י" ואזאלו המתים הקבורים בארץ ישראל, ש "יִּ ָלתִּ אלו " ְיקּומּון ְנבֵּ
היו מתאווים למות ולהיקבר בארץ ישראל, כי ְמֵתי ארץ הצדיקים לכן  .תיקון מ דף פא ע"א ד"ה אמר רבי יצחק( 'תיקוני הזוהר') המתים הקבורים בחוץ לארץ

 קבורש צדיק בן תורה אדםואם יש  .ד"ה אל נא תקברני במצרים. ראה 'מדרש תנחומא' פרשת ויחי אות ג( )'רבינו בחיי' בראשית מז פסוק כט ישראל חיים תחילה בימות המשיח
בחוץ לארץ עתיד לקום ביחד עם הקבורים שגם קרובו  אזי בזכות הבן תורה, ארץחוץ לבבקרבה ראשונה שקבור קרוב משפחה ויש לו  ארץב

  .)'חסד לאברהם' מעין שלישי נהר כג( בארץ ישראל

ת רחֹולעבור אֹו צריכהאז הנפש בחוץ לארץ  נקבראדם  קבר כל שניים עשר חודש ראשונים. אםה לאכאשר אדם מת נפשו עולה ויורדת 
)'שער החצר' סימן קכ מהרב  עולה ויורדת בנקלהנפש ותחת כסא הכבוד  שאז הואבארץ ישראל אם נקבר במקום הטומאה, מה שאין כן ו 'עקלקלות'

'שער  פרק נח, )'בית אלקים' להמבי"ט שער היסודות בארץ ישראל ולא בחוצה לארץדווקא תהיה  לעתיד לבוא המתיםגופות תחיית  ומטעם זה גם .מהר"ש יפה(

שלא  על מנת ,ת שם מתיםלהחיֹו לארץ ת בלי גוף אל חוץמֹוכי לא תצאנה הנשמות הקדושות ערּו ,החצר' סימן קיט ד"ה 'וטעם שמתיה חיים' בשם עין יעקב(
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 חזרת הנשמות לגופותועוד ש .החיצונים השולטים בה הרוחניים ריםמהׂשוף וטומאת חוץ לארץ בהם שום סיג מטינּו ידבקישלא טמאו ויי
, שה יתרהסף בהם קדּווויתשה וחשב שנולדו בקדּואז ישבארץ ישראל דווקא  'ייוולדו'שהם וצריך היא כמו שעת הלידה,  ת המתיםיבעת תחי

 .פרק נח( )'בית אלקים' להמבי"ט שער היסודות שהנולדו בקדּולא כי ולא בחוץ לארץ שאז ייחשב 

יֶצר ה' ֱאֹל" נאמרש נשמתויצירת האדם הראשון ונפיחת ב היה וכך ַפחקִּ ַויִּ ן ָהֲאָדָמה ַויִּ י ָהָאָדם ְלֶנֶפש  ים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר מִּ ים ַוְיהִּ ְשַמת ַחיִּ ְבַאָפיו נִּ
מעשה עקידת יצחק  גם כך .במקום מזבח האדמה שבמקדשארץ ישראל בדווקא  לכן נעשתה תחיית המתיםכעין  היתה היאש )בראשית ב, ז(" ַחָיה

ְצָחק קִּ ָהֱאֹלַוָיבֹּאּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶשר ָאַמר לֹו "ונאמר בו והיה כעין תחיית המתים  ים ַוַיֲעקֹּד ֶאת יִּ צִּ ַח ַוַיֲערְֹּך ֶאת ָהעֵּ ְזבֵּ ֶבן ָשם ַאְבָרָהם ֶאת ַהּמִּ ים ַויִּ
ים צִּ ַּמַעל ָלעֵּ ַח מִּ ְזבֵּ מעשה בהיה כן ו .(פרק לא 'פרקי דרבי אליעזר'ראה ) בארץ ישראל של המקדש במקום המזבחה היש )בראשית כב, ט( "ְבנֹו ַוָיֶשם אֹּתֹו ַעל ַהּמִּ

ראה מלכים ב' ד, ) בן השונמית שקם לתחייה על ידי אלישע הנביאמעשה עם וב ,כד( -מלכים א' יז, יזראה ) עם בן הצרפית שקם לתחייה על ידי אליהו הנביא

)'בית אלקים' להמבי"ט  היו בארץ ישראלכולם ש (מלכים ב' יג, כאראה ) אלישע הנביא יו שלתחיית האיש שנגע בעצמות מעשהבו ,(' פרק לגפרקי דרבי אליעזר') (לז -יג

 .'עקידת יצחק'( –)להרחבה על מעשה תחית המתים בעקידת יצחק ראה מאמרינו לפרשת וירא  פרק נח( שער היסודות

)'בית  לצורך שעהרק  היה אך זה – בבקעת דורא שבחוץ לארץ נעשה יד( -ראה יחזקאל לז, א) הנביאיחזקאל על ידי עצמות היבשות תחיית ה לעומתן

ועלו מיד  ויש אומרים שהם חיו .ת בחוץ לארץכי לא היה להם חיּו מתו מיד, אותם יהודים שקמו לתחייהגם לכן  .פרק נח( שער היסודות אלקים' להמבי"ט
היה  יבשות עצמותאותן  גם אז תחייתו .שער היסודות פרק סב ד"ה ומה שכתוב(להמבי"ט )'בית אלקים'  אחרת היו מתים ,לכן יכלו להתקייםולארץ ישראל 

ֹּאֶמר וזה מה שנאמר " מארץ ישראל. 'הפסק'ללא  הנשמות היועל ידי כן ו, בנשמותיהן באמצעות רוחות של ארץ ישראל שהפיחו את הגופות ַוי
א ָנבֵּ א ֶאל ָהרּוַח הִּ ָנבֵּ ַלי הִּ ְח  אֵּ ֶלה ְויִּ ים ָהאֵּ י ַבֲהרּוגִּ י ָהרּוַח ּוְפחִּ ַאְרַבע רּוחֹות בֹּאִּ ָני ה' מֵּ י  יּו:ֶבן ָאָדם ְוָאַמְרָת ֶאל ָהרּוַח כֹּה ָאַמר ֲאדֹּ ָּונִּ י ַכֲאֶשר צִּ אתִּ ַנבֵּ ְוהִּ

ל ָגדֹול ְמאֹּד ְמאֹּד יֶהם ַחיִּ ְחיּו ַוַיַעְמדּו ַעל ַרְגלֵּ י ָהרּוחַ " ,י( –)יחזקאל לז, ט  "ַוָתבֹוא ָבֶהם ָהרּוַח ַויִּ  אלו ארבע רוחות של ארץ ישראל –" ֵמַאְרַבע רּוחֹות בֹּאִּ
 .שער היסודות פרק נח ועיי"ש בהרחבה על ענין הרוחות ואכמ"ל(להמבי"ט )'בית אלקים'  שהגיעו על מנת להחיות את המתים

 לתחיהגופות המתים יתגלגלו במחילות עד לארץ ישראל ושם יקומו 

לֶ ללא ו בגוףחוץ לארץ בשהוא יקים את המתים ארץ ישראל, ב הקבוריםהמתים  את ְיַחֶיההקב"ה ש יאחר )'תיקוני הזוהר' תיקון מ' דף פא ע"א ד"ה אמר  קחֵּ

פרשה ד סימן ה ד"ה 'וקרוב לזה' וקרא לה 'חלק הרוח , 'נזר הקדש' על 'בראשית רבה' )'כתם פז' על זוהר פרשת חיי שרה דף קכט ד"ה רבי יצחק פתח בלבד 'נפשחלק 'האלא ב ,נשמהה רבי יצחק(

ינאמר "ועל זה  .(החיוני' ְחיּו ֵמֶתיָך ְנֵבָלתִּ בלבד, בשונה מהמתים בארץ  'קימהלשון 'נאמר על המתים בחוץ לארץ כלומר  ,)ישעיה כו, יט( "ְיקּומּון יִּ
ְחיּו"שישראל שעליהם נאמר   )'תיקוני הזוהר' תיקון מ' דף פא ע"א ד"ה אמר רבי יצחק( במחילות של מתי חוץ לארץ הגופות ןאותאחר כך יתגלגלו ו ." ממשיִּ

אמר רבי ד"ה  ע"א תיקון מ' דף פא 'זוהר'תיקוני ה) העפרו (, 'מדרש תנחומא' פרשת ויחי אות גע"ב מדרש הנעלם ד"ה אחר כל זה )זוהר פרשת חיי שרה דף קכח שיעשה הקב"ה תחת הארץ

)להרחבה על תחיית המתים ראה  ענף יעקב ד"ה רד"ק ז"ל( 'מדרש תלפיות') 'תהקליפֹו'מאויר העמים ששם שולטות  ְיַטְמאּועל מנת שלא  ולא על גבי הקרקע, (יצחק

 .'תחיית המתים'( –מאמרינו לפרשת האזינו 

יסבלו הם ו (אחר כל זה מה כתיבד"ה  ע"ב מדרש הנעלם חיי שרה דף קכחפרשת זוהר ) מחילות ןאותדרך ים בחוץ לארץ רִּ בּויהיה אחראי להוליך את הְק גבריאל המלאך 
)'תיקוני הזוהר' תיקון  יקבלו נשמותהם שם ו ,לארץ ישראל עדד"ה 'וקרוב לזה'(  דף עו ע"א על 'בראשית רבה' פרשה ד סימן ה' יחיאל מיכל לר)'נזר הקודש'  אז 'צער גלגול מחילות'

ויתקיימו  )'מדרש תנחומא' פרשת ויחי אות ג( ויעמדו זוהר פרשת חיי שרה דף קכח ע"ב מדרש הנעלם ד"ה אחר כל זה מה כתיב, 'מדרש תנחומא' פרשת ויחי אות ג( ,מ' דף פא ע"א ד"ה דהא רוחא דחיי
י על  שנאמרוזה מה  .זוהר פרשת חיי שרה דף קכח ע"ב מדרש הנעלם ד"ה אחר כל זה מה כתיב( ,)'תיקוני הזוהר' תיקון מ' דף פא ע"א ד"ה דהא רוחא דחיי בעולם י " ץ לארץחּוְמתֵּ ה ֲאנִּ נֵּ הִּ

י  יתִּ יֶכם ְוַהֲעלֵּ ְברֹותֵּ ַח ֶאת קִּ לפֹּתֵּ ְשָראֵּ י ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת יִּ אתִּ בֵּ י ְוהֵּ יֶכם ַעּמִּ ְברֹותֵּ קִּ י" )'מדרש תנחומא' פרשת ויחי אות ג( )יחזקאל לז, יב( "ֶאְתֶכם מִּ " ֶאְתֶכם ְוַהֲעֵליתִּ
י ֶאְתֶכם ֶאל ואז יתקיים " )'אברהם שנית' לר' אברהם פאלאג'י מערכת מ'ם דף טז ע"א אות צד( מכל הארצות גבוההדרך מחילות אל ארץ ישראל שהיא  – אתִּ בֵּ ְוהֵּ

ל ְשָראֵּ  .)'מדרש תנחומא' פרשת ויחי אות ג( )יחזקאל לז, יב( "ַאְדַמת יִּ

יר  ותועול ותיהיו מבצבצ ןה לארץ ישראל הגופות כשיגיעוו עִּ יצּו מֵּ ֶשב ָהָאֶרץכעשב השדה שנאמר "ְוָיצִּ יר"  )תהלים עב, טז( "ְכעֵּ היא ירושלים ו"עִּ
יר ֲאֶשר  י ָבּהשנאמר "ָהעִּ י ָבֶכם" יקייםאז ה' יתברך  )'שער החצר' סימן תקצא ד"ה 'ונקראת צבי' מהתשב"ץ( )מלכים א' יא, לב( "ָבַחְרתִּ י רּוחִּ י ֶאְתֶכם וִּ  ְוָנַתתִּ ַנְחתִּ יֶתם ְוהִּ ְחיִּ

ים ָבּה" וכן ,)יחזקאל לז, יד( "ַעל ַאְדַמְתֶכם ן ְנָשָמה ָלָעם ָעֶליָה ְורּוַח ַלהְֹּלכִּ .לפי זה מובן מדוע העצמות היבשות )ישעיה מב, ה( )'מדרש תנחומא' פרשת ויחי אות ג( "נֹּתֵּ
 על פני השדה ותמתחת האדמה אלא היו פזור ותלא היו קבור ןלפי שהשהחייה יחזקאל הנביא לא התגלגלו לארץ ישראל ואז קמו לתחייה, 

ָאה ֲעָצמשנאמר " יא ְמלֵּ ְקָעה ְוהִּ י ְבתֹוְך ַהבִּ נִּ יחֵּ י ְברּוַח ה' ַוְינִּ נִּ אֵּ ה ַרבֹות ְמאֹּד  ֹות:ָהְיָתה ָעַלי ַיד ה' ַויֹוצִּ נֵּ יב ְוהִּ יב ָסבִּ יֶהם ָסבִּ י ֲעלֵּ יַרנִּ ְקָעהְוֶהֱעבִּ י ַהבִּ  ַעל ְפנֵּ
שֹות ְמאֹּד נֵּה ְיבֵּ )'בית אלקים' שער היסודות פרק סב ד"ה  העצמות להתגלגל משם לארץ ישראל דרך הרים וגבעות לעין כל תלוויכ היו ולא ב( –)יחזקאל לז, א  "ְוהִּ

 .)עפ"י 'מדרש תלפיות' ענף יעקב ד"ה רד"ק ז"ל( 'תהקליפֹו'ולהיטמא בטומאת אויר העמים ששם שולטות  ומה שכתוב(

יגרום  אך גם ,להתגלגל לארץ ישראל ןינתן בגופות בני האדם בחוץ לארץ יאפשר להיש( )'כתם פז' על זוהר פרשת חיי שרה דף קכט ד"ה רבי יצחק פתח חלק 'הנפש'
התאוּו למות ולהיקבר הצדיקים  לכן .ד"ה 'וקרוב לזה'( דף עו ע"א )'נזר הקדש' על 'בראשית רבה' פרשה ד סימן ה המחילות עד לארץ ישראלגלגול את צער שירגישו 

בארץ  יעקב אבינו ביקש מיוסף לקבור אותווזה הטעם ש .בראשית מז, כט ד"ה אל נא תקברני במצרים( ')'רבינו בחייהזה צער החשש ל מפני דווקא בארץ ישראל
י "שנאמר  מחילֹותהצער גלגול  לעתיד לבוא את על מנת שלא יסבול ישראל ם ָנא ָמָצאתִּ ֹּאֶמר לֹו אִּ ף ַוי ְבנֹו ְליֹוסֵּ ְקָרא לִּ ל ָלמּות ַויִּ ְשָראֵּ י יִּ ְקְרבּו ְימֵּ ַויִּ

י ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל ָנא  ָּמדִּ יָת עִּ י ְוָעשִּ כִּ ים ָנא ָיְדָך ַתַחת ְירֵּ יֶניָך שִּ ן ְבעֵּ םחֵּ ְצָריִּ י ְבמִּ נִּ ְקְברֵּ שיהיו  םמתיהדווקא ש משוםו .)רש"י בראשית מז, כט( )בראשית מז, כט( "תִּ
ים"בשם  נקראת ארץ ישראללכן  עתידים לחיות לימות המשיחהם אלו שארץ ישראל ב י  "ֶאֶרץ ַחיִּ ישנאמר "ְוָנַתתִּ ים" ְצבִּ )יחזקאל כו, כ(  ְבֶאֶרץ ַחיִּ

 מהרה בימינו, אמן.ב .)'ילקוט שמעוני' תהלים רמז תתעד, 'ילקוט שמעוני' יחזקאל רמז שסו, 'מצודת דוד' יחזקאל כו פסוק כ(
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 צ. ב. ה. ת. נ.
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