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  ישראלישוב ארץ 

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

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

 ...הארץ על אלא אינה בריות של שיחתן כל
 .המקדש בית על אלא אינה ישראל של תפלתן כל

 "המקדש בית יתבני מתי מרי"
" יראה"אברהם  קרא  אותו  ).  יד,  בראשית  כב"  (יראה'  ויקרא  אברהם  שם  המקום  ההוא  ה" 1

". ומלכי  צדק  מלך  שלם).  "יח,  שם  כד"  (שלם"שם  קרא  אותו  ".  ויקרא  אברהם"שנאמר  
שם  אדם ,  כשם  שקרא  אותו  אברהם"  יראה"אם  קורא  אני  אותו  :    הואאמר  הקדוש  ברוך

אלא  הריני  קורא ,  אברהם  איש  צדיק  מתרעם"  שלם"ואם  קורא  אני  אותו  ,  צדיק  מתרעם
 ).ח, בראשית רבה נט" (יראה שלם" "ירושלים"אותו 

אין  דרך :  אמר  הקדוש  ברוך  הוא,  מתחלה  היה  המקום  עמוק,  "וירא  את  המקום  מרחוק" 2
שמיראתו  נעשה  הר "  המוריה"לכך  נקרא  ,  והגביהו  הקדוש  ברוך  הוא,  שכון  בעמקהמלך  ל

 ).ז"ילקוט תהלים פ(
... כל  שיחתן  של  בריות  אינה  אלא  על  הארץ,  )'פסוק  ה'  בראשית  פרק  ב(  שיח  השדה  וכל  3

מרי "?  "מרי  מתי  יתבני  בית  המקדש.  "כל  תפלתן  של  ישראל  אינה  אלא  על  בית  המקדש
  )ג"במדבר רבה פרק י". (יתבני בית המקדש

, אלארץ  ישרמשום  דחביבה  ,  הרי  למחר  בכך  וכך:  אומר  לו,  ארץ  ישראלוכן  הקונה  חצר  ב 4
 ).בראשית רבה פרק מז(יש לו רשות לומר כך 

' למען  אשר  תבא  אל  הארץ  אשר  ה,  וכתבת  עליהן  את  כל  דברי  התורה  הזאת  בעברך  5
יעזרך  אם  החלות  לשמור  מצותיו  וזאת '  כי  ה,  )ז  פסוק  ד"דברים  פרק  כ(אלקיך  נותן  לך  

 .המצוה  הראשונה  לביאתכם  לבנות  מזבח  חדש  להודות  לשם  שהחלו  להיותם  בארץ
  )ן ופירוש אור החיים על למען אשר תבא"אבן עזרא ועיין פירוש הרמב(

יודע  היה ,  דברים  בגו:  אמר  קרנא).  בראשית  מז"  (ונשאתי  ממצרים  וקברתני  בקבורתם" 6
שמא ?  ואם  מתים  שבחוץ  לארץ  חיים  למה  הטריח  את  בניו,  יעקב  אבינו  שצדיק  גמור  היה

: אמר  רבי  חנינא"  בע  יוסף  את  בני  ישראלויש:  "כיוצא  בדבר  אתה  אומר.  לא  יזכה  למחילות
ואם  מתים  שבחוץ  לארץ  חיים  למה ,  יודע  היה  יוסף  בעצמו  שצדיק  גמור  היה,  דברים  בגו

 ).א, כתובות קיא(שמא לא יזכה למחילות ? מאות פרסא' הטריח את אחיו ד

  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד


