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וועד העולמי למען מצוות
ישוב ארץ ישראל
ארגון עולמי מוקדש לעורר שכל היהודים יעלו ויבואו לגור
בארצינו הקדושה ,ועל ידי זה נזכה בקרוב לביאת משיח
צדקינו בב"א

-----------------------------------------------------ארץ אשר ה' אלקיך דורש אתה ,תמיד עיני ה' אלקיך בה
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אפילו שיחת חולין של בני ארץ ישראל צריכה תלמוד )ויקרא רבה פרק לד(.
אפילו צדיקים וחכמים בחוץ לארץ ,ורועי צאן ובקר בארץ ישראל ,אין מעברין את השנה
אלא על ידי רועי צאן ובקר בארץ ישראל .אפילו נביאים בחוץ לארץ ,והדיוטים בארץ
ישראל ,אין מעברין את השנה אלא על ידי הדיוטים שבארץ ישראל )פרקי דרבי אלעזר
הג' פרק שמיני(.
אפילו מי שיש לו זכות אבות ,אינה עומדת לו בשעה שיצא מארץ ישראל לחוצה לארץ
)בבא בתרא צא ,א(.
אנוכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה )בראשית פרק מ"ו פסוק ד'( ,טעם אעלך
גם עלה ,שיקבר בארץ ישראל) .אבן עזרא(
אפס כי לא יהיה בך אביון ,כי ברך יברכך ה' בארץ אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה לרשתה
)דברים פרק ט"ו פסוק ד'( ,ולמטה נאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ ,ואמרו רז"ל :הא
בזמן שעושין רצונו של מקום ,הא בזמן שאין עושין רצונו של מקום ,והעד על זה מה
שנאמר :אפס כי לא יהי' בך אביון וגומר "רק אם שמועא תשמע בקול ה'" ,אך ורק בתנאי
זה) .כלי יקר(
אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב ,דרך כוכב מיעקב) :במדבר פרק כ"ד פסוק י"ז( ,אראנו
למלך המשיח ולא עתה ,אשורנו ולא קרוב ,זה אורך הגלות הנמשך) .מדרש לקח טוב(
ארץ אשר ה' אלקיך דורש אתה ,תמיד עיני ה' אלקיך בה )דברים פרק י"א פסוק י"ב( ,רבי
אומר :וכי אותה בלבד הוא דורש ,והלא כל הארצות הוא דורש? כביכול אין דורש אלא
אותה ,ובשביל דרישה שהוא דורשה ,דורש כל הארצות עמה) .ספרי חלק ב' פרק מ'(.

 8אפילו בני מזרח ,אפילו הנדויים באיי הים ,צריכין לגשמים בתקופת תמוז ,אינן
שואלין את הגשמים אלא בעת שארץ ישראל צריכה להן .שאם תאמר ישאלו
בעת שהן צריכין להן ,אפילו בימות החמה ,נמצאו רואין את עצמן כאילו הן
בארץ שלהן ,אלא יהו רואין את עצמן כאלו הן באכסניא ולבם מכוון לארץ
ישראל ושאלתו בעונתו )משנה ר' אליעזר פרשה שלישית(.
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