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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 
------------------------------------------------------  

 ששנים פעמים, דור בכל מישראל היוצאים איםג שרי שלשה
 כאן ואחד ישראל בארץ ששנים פעמים, ישראל בארץ ואחד כאן

' כי  באתי  אל  הארץ  אשר  נשבע  ה...  ואמרת  אליו,  ובאת  אל  הכהן  אשר  יהיה  בימים  ההם 1
, ולכך  אמרו  רבותינו  שהגר  מביא  ואינו  קורא,  )'ו  פסוק  ג"דברים  פרק  כ(לאבותינו  לתת  לנו  

שאנו  סומכים ,  "אלקינו  ואלקי  אבותינו:  "אבל  בתפלה  אומר".  לאבותינו"יכול  לומר  שאינו  
". אב  המון  גוים"ולכך  נקרא  ,  על  הירושלמי  שאמר  שכל  הגרים  נקראים  על  שם  אברהם

 )בעלי התוספות(
אלו  שלשה  שרי :  אמר  רב  חייא  בר  אבא  אמר  רב).  ט,  בראשית  מ"  (ובגפן  שלשה  שריגים" 2

פעמים  ששנים ,  ארץ  ישראלפעמים  ששנים  כאן  ואחד  ב,    בכל  דורגאים  היוצאים  מישראל
 ).א, חולין צב( ואחד כאן ארץ ישראלב

דברים (שראל  ואת  האדמה  אשר  נשבעת  לאבותינו  ארץ  זבת  חלב  ודבש  וברך  את  עמך  י 3
ארץ  זבת  חלב "ולא  יקשה  בעיניך  בכאן  כי  לא  נזכר  בשבועות  האבות  ,  )ו"ו  פסוק  ט"פרק  כ
או  לאבותינו  יוצאי  מצרים  שנאמר "  זבת  חלב  ודבש"כי  הנה  נשבע  להם  בארץ  ,  "ודבש
 )ן"רמב". (רים ולאבותינווירעו לנו מצ"כענין , "זבת חלב ודבש"אל ארץ : להם

בממון  בכסף :  תרגום  הזוהר.  ['בממונא  בכספא  ובדהבא  כו'  ובתים  מלאים  כל  טוב  כו  4
  ).'עמוד ב' דף נ' זוהר חלק ג]. (ובזהב

ארץ  הרים  ובקעות  למטר  השמים  תשתה  מים ,  והארץ  אשר  אתם  עברים  שמה  לרשתה  5
שפירות ,    הבקעותטעם  פירות  ההרים  לא  כטעם  פירות,  )ב"א  פסוק  י"דברים  פרק  י(

ב  ארצות  נתנו  כנגד "י:  אמר  רבי  שמעון  בן  יוחאי.  ההרים  קלים  ופירות  הבקעות  שמינות
  )מדרש לקח טוב. (ב שבטים ישראל ולא שוו טעם פירות שבט זה לטעם פירות שבט זה"י

והבאתי  אתכם  אל  הארץ  אשר  נשאתי  את  ידי  לתת  אותה  לאברהם  ליצחק   6
' אף  שלא  ראינו  שקיים  ה,  )'ח'  מות  וש(וליעקב  ונתתי  אתה  לכם  מורשה  

תנאי  לביאתם  לארץ '  אבל  ידענו  כי  הקדים  ה,  הבטחה  זאת  ליוצאי  מצרים
להביאם '  מחויב  ה,  ורק  אחר  שיקימו"  'וידעתם  כי  אני  ה:  "ואמר  מקודם

  )אור החיים( .לארץ

  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד


