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מצוות למען העולמי וועד 

  ישראלישוב ארץ 

שכל היהודים יעלו ויבואו לגור עורר מוקדש לעולמי ארגון 
ידי זה נזכה בקרוב לביאת משיח ועל  , בארצינו הקדושה

  א"בבצדקינו 
------------------------------------------------------  

 -ך הוא לבד שולט על ארץ ישראל הקדוש ברו
. הקדוש ברוך הוא שולט על הארץ הן לטוב והן לרע

. כי לא נתמסרה הארץ תחת ממונה אחר, לטוב
 שלא ישמחו הסטרא אחרא לשלוט עליה, ולרע

. לבתר  דמית  אתקיימו  בזכותיה,  כל  יומא  דדוד  מלכא  אתקיימא  ארעא  בגיניה.  דוד  המלך 1
זוהר ].  (וכשמת  נתקיימה  בזכותו,  יימה  הארץ  בשבילוכל  ימי  דוד  נתק:  תרגום  הזוהר[

 ).'ג עמוד ב"דף קצ' חלק א
לא  אשתכחת  בה  דינין  תתאין  וכנסת  ישראל  הות  בה ,  כיון  דעאלו  ישראל  לארעא.  דינים 2

כשנכנסו  ישראל  לארץ  לא  היה  שכיח  בה :  תרגום  הזוהר.  [בנייחא  על  כנפי  דכרובים
 ).'ח עמוד א"דף ק' זוהר חלק ג]. (דינים

ט  עמוד "דף  ע'  זוהר  חלק  ב.  ('דומה  כמי  שיש  לו  אלוה  כו,  ארץ  ישראלכל  הדר  ב.  דירה 3
 ).'ב

וכי  לאכול  מפריה  הוא ?  ארץ  ישראלמפני  מה  נתאווה  משה  רבינו  ליכנס  ל:  שמלאי'  דרש  ר 4
ואין ,  הרבה  מצות  נצטוו  ישראל:  אלא  כך  אמר  משה?  או  לשבוע  מטובה  הוא  צריך,  צריך

 ).א, סוטה יד(כדי שיתקיימו כולן על ידי , אכנס אני לארץ, ארץ ישראלמתקיימין אלא ב

 הקדוש  ברוך  הוא  הפריש  את  ארץ  ישראל  תרומה  מכל  הארצות 5
 ).'תנא דבי אליהו זוטא פרק ב(

לטב ,  )ארץ  ישראלעל  (הן  לטב  והן  לביש  קודשא  בריך  הוא  שליט  עלה  .  הקדוש  ברוך  הוא 6
. ביש  בגין  דלא  יחדון  אינון  לשלטאה  עלהל,  בגין  דלא  אתמסרא  תחות  שאר  ממנן  כו

כי  לא ,  לטוב.  הקדוש  ברוך  הוא  שולט  על  הארץ  הן  לטוב  והן  לרע:  תרגום  הזוהר[
]. שלא  ישמחו  הסטרא  אחרא  לשלוט  עליה,  ולרע.  נתמסרה  הארץ  תחת  ממונה  אחר

 ).'א עמוד א"דף ס' זוהר חלק א(

  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד


