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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

-----------------------------------------------------מתחילת ברייתו של עולם עשה הקדוש ברוך הוא בירושלים
סוכה ,כביכול שהיה מתפלל בתוכה.
" 1וחברון שבע שנים נבנתה" )במדבר יג ,כב( .מאי נבנתה? שהיתה מבונה על אחד משבע
בצוען ,ואין לך טרשים בכל ארץ ישראל יותר מחברון .ואין לך מעולה בכל הארצות יותר
מארץ מצרים .ואין לך מעולה בכל ארץ מצרים יותר מצוען .ואפילו הכי חברון מבונה אחד
משבע בצוען )סוטה לב ,א(.
" 2ויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך" .אביך מצפה לך ,אמך
מצפה לך ,אבי בעצמי מצפה לך .ר' אמי בשם ריש לקיש אמר :נכסי חוצה לארץ אין בהם
ברכה ,אלא משתשוב אל ארץ אבותיך אהיה עמך )בראשית רבה פרק עד ,א(.
 3ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש )דברים פרק כ"ו
פסוק ט'(" ,ויביאנו אל המקום הזה" זה "בית המקדש"" ,ויתן לנו את הארץ" זו "ארץ
ישראל"" ,ארץ זבת חלב ודבש" מכאן רבי יוסי הגלילי אומר :אין מביאין ביכורים מעבר
לירדן שאינה "ארץ זבת חלב ודבש") .מדרש לקח טוב(
ְבּ ַח לַה' ַהִנּר ֶ
שׁם ִמז ֵ
 4וַיִּבֶן ָ
ְאה ֵאלָיו )בראשית פרק י"ב פסוק ז'( .אמר ר' אלעזר :ג' מזבחות
בנה ,אחד לבשורת ארץ ישראל ,ואחד לקנייה ,ואחד שלא יפלו בניו) .שמות
רבה פרק ל"ב(
" 5ויגרש את האדם" :הראה לו חורבן בית המקדש) .בראשית רבה פ' כא(
" 6ויהי בשלם סוכו ,ומעונתו בציון" תהלים עו( .אמר ר' ברכיה :מתחילת ברייתו של עולם
עשה הקדוש ברוך הוא בירושלים סוכה ,כביכול שהיה מתפלל בתוכה" .יהי רצון שיהיו
עושין בניי רצוני ,כדי שלא אחריב את ביתי ומקדשי" .כיון שגרם החטא מה כתיב?
"ויחמוס כגן סוכו ,שיחת מועדו" מקום שהיה מתוודע בתפלה .וכיון שחרב הוא מתפלל
"יהי רצון מלפני שיעשו בני תשובה ,שאקרב בנין ביתי ומקדשי" ,הוי "ויהי בשלם סוכו".
את מוצא שנקרא בית המקדש "שלם" שנאמר "ומלכי צדק מלך שלם" ואברהם קרא לבית
המקדש "יראה" אמר המקום אם אקרא אותו ,שלם" אני אבטל דברי אברהם אוהבי .ואם
אני קורא אותו "יראה" ,אני אבטל דברי שם הצדיק .מה עשה הקדוש ברוך הוא? שיתף
מה שקראו שניהם ,אברהם קראו "יראה" ושם קראו "שלם" והקדוש ברוך הוא "ירושלים"
הוי "ויהי בשלם סוכו" ומהו? ירושלים "יראה ושלם" )מדרש תהלים עו ,ג(.
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