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מצוות למען העולמי וועד 

  ישראלישוב ארץ 

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

------------------------------------------------------  
, שבת דוחה ישראל ארץ כיבוש כך שבת דוחה שהמילה כשם
 בראשית ימי בששת שנברא מה כל כנגד שקולה שהיא ועוד

, עממים'  אבותיך  ירשו  ארץ  של  ז:  יוחנן'  חלבו  בשם  ר'  אמר  ר".  והטיבך  והרבך  מאבותיך" 1
ואת ,  את  הקיני,  תלתי  חורנייתא  אילין  אינון,  ואתם  עתידין  לירש  ארץ  של  עשר  עממים

, אסיא:  שמעון  אומר'  ר.  נטבייא,  שלמייא,  ערבייא:  יודה  אומר'  ר.  קדמוניואת  ה,  הקניזי
אדום :  רבי  אומר.  וקרתיגני  ותורקי,  אסיא:  ליעזר  בן  יעקב  אומר'  ר.  ודמשק,  ואספמיא

אבל ,  אבותיך  אף  על  פי  שנגאלו  חזרו  ונשתעבדו"  מאבותיך.  "ומואב  וראשית  בני  עמון
 ).'הלכה א' ירושלמי שביעית פרק ה (אתם משאתם נגאלין עוד אין אתם משתעבדין

ישעיה "  (וחובל  עול  מפני  שמן,  ועולו  מעל  צוארך,  והיה  ביום  ההוא  יסור  סבלו  מעל  שכחך" 2
חובל  עול  של  סנחריב  מפני  שמנו  של  חזקיה  שהיה  דולק :  אמר  רבי  יצחק  נפחא).  כז,  י

י מה  עשה  נעץ  חרב  על  פתח  בית  המדרש  ואמר  כל  מ,  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות
שאינו  עוסק  בתורה  ידקר  בחרב  זו  בדקו  מדן  ועד  באר  שבע  ולא  מצאו  עם  הארץ  מגבת 
ועד  אנטיפרס  ולא  מצאו  תינוק  ותינוקת  איש  ואשה  שלא  היו  בקיאין  בהלכות  טומאה 

 ).ב, סנהדרין צד (וטהרה
, )ד"י  פסוק  ח"כבראשית  פרק  (והיה  זרעך  כעפר  הארץ  ופרצת  ימה  וקדמה  וצפנה  ונגבה    3

כך  ישראל  אין  מתברכין  אלא ,  ומה  עפר  הארץ  אין  מתברך  אלא  במים,  מה  עפר  בכל  מקום
מדרש (.  ומה  עפר  הארץ  קיום  לעולם  אף  בניך  יסודו  של  עולם,  שנמשלה  למים,  בתורה

  )לקח טוב

, ארץ  ישראלאין  תורה  כתורת  ש).  יג,  בראשית  ב"  (וזהב  הארץ  ההיא  טוב" 4
 ).רבה פרק טזבראשית ( ארץ ישראלולא חכמה כחכמת 

וזכרתי  את  בריתי  יעקב  ואף  את  בריתי  יצחק  ואף  את  בריתי  אברהם  אזכר  והארץ  אזכר   5
בחמשה ,  בחמשה  מקומות  נכתב  יעקוב  מלא  ואליהו  חסר,  )ב"מ  פסוק  ו"כ  פרק  ויקרא(

  )י"רש(. מקומות נטל יעקוב אות משמו של אליהו ערבון שיבוא ויבשר גאולת בניו
י  ַיֲעקֹוב  ְוַאף  ֶאת  ְּבִריִתי  ִיְצָחק  ְוַאף  ֶאת  ְּבִריִתי  ַאְבָרָהם  ֶאְזּכֹר  ְוָהָאֶרץ ְוָזַכְרִּתי  ֶאת  ְּבִריִת  6

  שקולה  כנגד ארץ  ישראלמן  הפסוק  הזה  אתה  למד  ש,  )ב"ו  פסוק  מ"ויקרא  פרק  כ:  (ֶאְזּכֹר
ועוד  שהיא  שקולה ,    דוחה  שבתארץ  ישראלכשם  שהמילה  דוחה  שבת  כך  כיבוש  ,  המילה

  )ילקוט עקב(. בששת ימי בראשיתכנגד כל מה שנברא 

  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד


