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בראשית י"ז:ז-ח
ֲך
ַרע ָ
וּלז ְ
עוֹלם ִל ְהיוֹת ְל ָך ֵלא-ל ִֹהים ְ
דרתם ִל ְב ִרית ָ
יך ְל ָ
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
וּבין ז ְ
ֶך ֵ
וּבינ ָ
יתי ֵבּינִ י ֵ
מתי ֶאתְ -בּ ִר ִ
ַה ִק ִ
ז וֲ
יתי ָל ֶהם ֵלא-
עוֹלם וְ ָהיִ ִ
ַען ַל ֲא ֻחזַּת ָ
יך ֵאת ָכּל ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ֻר ָ
יך ֵאת ֶא ֶרץ ְמג ֶ
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
וּלז ְ
ָת ִתּי ְל ָך ְ
יך :ח וְ נ ַ
אַח ֶר ָ
ֲ
ל ִֹהים:
דברים י"א:ט"ז-י"ז
יתם ָל ֶהם :יז וְ ָח ָרה אַף-ה'
ֲב ְד ֶתּם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
טז ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן-יִ ְפ ֶתּה ְל ַב ְב ֶכם וְ ַס ְר ֶתּם ַוע ַ
טּבה
אָרץ ַה ָ
ַא ַב ְד ֶתּם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ֶ
בוּלהּ ו ֲ
ָבּ ֶכם וְ ָע ַצר ֶאתַ -ה ָשּׁ ַמיִ ם וְ לֹא-יִ ְה ֶיה ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה לֹא ִת ֵתּן ֶאת-יְ ָ
נתן ָל ֶכם:
ֲא ֶשׁר ה' ֵ
דברים ד:כ"ו-כ"ז
עב ִרים ֶאת-
אַתּם ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
תּאבדוּן ַמ ֵהר ֵמ ַעל ָה ֶ
ֵ
אָרץ ִכּי-אָבד
ידתי ָב ֶכם ַהיּוֹם ֶאתַ -ה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאתָ -ה ֶ
כו ַה ִע ִ
אַר ֶתּם
יה ִכּי ִה ָשּׁ ֵמד ִתּ ָשּׁ ֵמדוּן :כז וְ ֵה ִפיץ ה' ֶא ְת ֶכם ָבּ ַע ִמּים וְ נִ ְשׁ ְ
ָמים ָע ֶל ָ
ַה ַיּ ְר ֵדּן ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ לֹאַ -ת ֲא ִריכֻן י ִ
ַהג ה' ֶא ְת ֶכם ָשׁ ָמּה:
ְמ ֵתי ִמ ְס ָפּר ַבּגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר יְ נ ֵ
דברים כ"ח:ל"ז
ַהגְ ָך ה' ָשׁ ָמּה:
ית ְל ַשׁ ָמּה ְל ָמ ָשׁל וְ ִל ְשׁנִ ינָה ְבּכל ָה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר-יְ נ ֶ
לז וְ ָהיִ ָ
ויקרא כ"ו:ל"ו-ל"ח
ֻסתֶ -ח ֶרב
אתם קוֹל ָע ֶלה נִ ָדּף וְ נָסוּ ְמנ ַ
יהם וְ ָר ַדף ָ
אַרצת איְ ֵב ֶ
מר ְך ִבּ ְל ָב ָבם ְבּ ְ
אתי ֶ
אָרים ָבּ ֶכם וְ ֵה ֵב ִ
לו וְ ַהנִּ ְשׁ ִ
יכם :לח
קוּמה ִל ְפנֵי איְ ֵב ֶ
רדף אָיִ ן וְ לֹאִ -ת ְהיֶה ָל ֶכם ְתּ ָ
אָחיו ְכּ ִמ ְפּנֵיֶ -ח ֶרב וְ ֵ
רדף :לז וְ ָכ ְשׁלוּ ִאישְׁ -בּ ִ
ָפלוּ וְ ֵאין ֵ
וְ נ ְ
יכם וְ אַף
אַרצת איְ ֵב ֶ
אָרים ָבּ ֶכם יִ ַמּקּוּ ַבּעֲוֹנָם ְבּ ְ
יכם :לט וְ ַהנִּ ְשׁ ִ
אָכ ָלה ֶא ְת ֶכם ֶא ֶרץ איְ ֵב ֶ
ַא ַב ְד ֶתּם ַבּגּוֹיִ ם וְ ְ
וֲ
בתם ִא ָתּם יִ ָמּקּוּ:
ַבּעֲוֹנת ֲא ָ
ירמיהו ט:י
יוֹשׁב:
הוּדה ֶא ֵתּן ְשׁ ָמ ָמה ִמ ְבּ ִלי ֵ
ַלּים ְמעוֹן ַתּנִּ ים וְ ֶאתָ -ע ֵרי יְ ָ
רוּשׁ ַלם ְלג ִ
ָת ִתּי ֶאת-יְ ָ
י וְ נ ַ
ויקרא כ"ו:ל"ב
יּשׁ ִבים ָבּהּ:
יכם ַה ְ
יה איְ ֵב ֶ
אָרץ וְ ָשׁ ֲממוּ ָע ֶל ָ
מּתי ֲאנִ י ֶאתָ -ה ֶ
ַה ִשׁ ִ
לב ו ֲ
רש"י שם
והשמתי אני את הארץ .זו מדה טובה לישראל שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצם שתהא שוממה
מיושביה:
דברים ל:ג-ה
יך ָשׁ ָמּה :ד ִאם-
יצ ָך ה' ֱא-ל ֶֹה ָ
בוּת ָך וְ ִר ֲח ֶמ ָך וְ ָשׁב וְ ִק ֶבּ ְצ ָך ִמ ָכּלָ -ה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר ֱה ִפ ְ
יך ֶאתְ -שׁ ְ
ג וְ ָשׁב ה' ֱא-ל ֶֹה ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר-
יך ֶאלָ -ה ֶ
יא ָך ה' ֱא-ל ֶֹה ָ
ֶה ִב ֲ
וּמ ָשּׁם יִ ָקּ ֶח ָך :ה ו ֱ
יך ִ
יִ ְהיֶה נִ ַדּ ֲח ָך ִבּ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ָמיִ ם ִמ ָשּׁם יְ ַק ֶבּ ְצ ָך ה' ֱא-ל ֶֹה ָ
יך:
בת ָ
יט ְב ָך וְ ִה ְר ְבּ ָך ֵמ ֲא ֶ
יר ְשׁ ָתּהּ וְ ֵה ִ
יך וִ ִ
בת ָ
ָרשׁוּ ֲא ֶ
יְ
יחזקאל ל"ו:ח-י"א
יתי
וּפנִ ִ
יכם ָ
וּפ ְריְ ֶכם ִתּ ְשׂאוּ ְל ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ֵק ְרבוּ ָלבוֹא :ט ִכּי ִהנְ נִ י ֲא ֵל ֶ
אַתּם ָה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַענְ ְפּ ֶכם ִתּ ֵתּנוּ ֶ
ח וְ ֶ
נוֹשׁבוּ ֶה ָע ִרים וְ ֶה ֳח ָרבוֹת
אָדם ָכּלֵ -בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל כֻּלּה וְ ְ
יכם ָ
ֲל ֶ
יתי ע ֵ
ֱב ְד ֶתּם וְ נִ ְז ַר ְע ֶתּם :י וְ ִה ְר ֵבּ ִ
יכם וְ ֶנע ַ
ֲא ֵל ֶ
יכם
אשׁת ֶ
בתי ֵמ ִר ֵ
יכם וְ ֵה ִט ִ
מוֹת ֶ
הוֹשׁ ְב ִתּי ֶא ְת ֶכם ְכּ ַק ְד ֵ
וּפרוּ וְ ַ
וּב ֵה ָמה וְ ָרבוּ ָ
אָדם ְ
יכם ָ
ֲל ֶ
יתי ע ֵ
ִתּ ָבּנֶינָה :יא וְ ִה ְר ֵבּ ִ
יד ְע ֶתּם ִכּיֲ -אנִ י ה':
וִ ַ
סנהדרין צ"ח ע"א
אמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי
ישראל וגו'
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