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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

-----------------------------------------------------"ויקן את חלקת השדה" )בראשית לד( :חלק בשדה ,והזכיר זה הכתוב ,להודיע כי
מעלה גדולה יש לארץ ישראל ,מי שיש לו חלק בה חשוב הוא כחלק עולם הבא
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"ויטעהו שורק" זה בית המקדש" ,ויבן
מגדל בתוכו" זה מזבח" ,וגם יקב חצב
בו" אלו השתין) .סוטה דף מ"ט עמוד
א'(
ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו
ראש הפסגה אשר על פני יריחו ,ויראהו
ה' את כל הארץ ,את הגלעד עד דן ,ואת
כל נפתלי ,ואת ארץ אפרים ומנשה ,ואת
כל ארץ יהודה עד הים האחרון )דברים
פרק ל"ו פסוק א'( ,אל תקרי ים האחרון
אלא יום האחרון ,מלמד שהראה לו
הקדוש ברוך הוא למשה עד סוף כל
הדורות) .ספרי(
ויפול על צוארי בנימין אחיו )בראשית
מה( ,כמה צוארין הוו לי' לבנימין? אמר
רבי אלעזר בכה על שני מקדשין
שעתידין להיות בחלקו של בנימין
ועתידין ליחרב" .ובנימין בכה על צואריו"
בכה על משכן שילה שעתיד להיות
בחלקו של יוסף ועתיד ליחרב) .מגילה
דף טז ,ג(
ַיֹּאמר ְלַז ְר ֲע ָך ֶא ֵתּן ֶאת
אַברָם ו ֶ
וַיֵּרָא ה' ֶאל ְ
ָהאָרֶץ ַהזֹּאת )בראשית פרק י"ב פסוק
ז'( ,אמר ר' לוי :בשעה שהיה אברהם
אבינו מהלך בארם נהרים ובארם נחור
ראה אותם אוכלין ושותין ,אמר :הלואי
לא יהא חלקי בארץ הזאת ,כיון שהגיע
לסולמה של צור ,ראה אותם עוסקים
בניכוש ובעידור אמר :הלואי יהא חלקי
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בארץ הזאת ,אמר לו הקדוש ברוך הוא:
לזרעך אתן את הארץ הזאת) .בראשית
רבה פרק ל"ט(.
"וישבתם לבטח בארצכם" )ויקרא כו,
ה( .בארצכם אתם יושבים לבטח ,ואי
אתם יושבים לבטח בחוצה לארץ )ילקוט
שמעוני בחוקותי(.
"וישלח יואב תקעה ,ויקח משם אשה
חכמה" )שמואל ב ,יד( .מאי שנא
תקועה? אמר רבי יוחנן :מתוך שרגילין
בשמן זית חכמה מצויה בהן )מנחות
פה ,ב(.
"וישלחו מן המחנה" )במדבר ה ,ב( .זו
ארץ ישראל ששם השכינה חונה
)במדבר רבה פרק שמיני(.
"וימח את כל היקום" )בראשית ז ,כג(.
חוץ מנח וכל אשר אתו בתיבה ,וחוץ
מעוג מלך הבשן ,וחוץ מארץ ישראל
שלא ירדו עליה גשמים ,שנאמר
)יחזקאל כב ,כד(" :בן אדם אמר לה:
את ארץ לא מטהרה היא לא גשמה
ביום זעם" )פרקי דרבי אליעזר הג' פרק
כ"ג(.
"ויקן את חלקת השדה" )בראשית לד(:
חלק בשדה ,והזכיר זה הכתוב ,להודיע
כי מעלה גדולה יש לארץ ישראל ,מי
שיש לו חלק בה חשוב הוא כחלק עולם
הבא )אבן עזרא(.

וועד העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל
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