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

 ישראל ארץ איהי והאי לעילא יםחי ארץ אית
פעם  אחת  ראה  אנשי  עירו .  חנינא'  זה  ר)  כט,  משלי  כב"  (חזית  איש  מהיר  במלאכתו" 1

מה ,  אמר  כולם  מעלים  שלמים  לירושלים  ואני  איני  מעלה  כלום,  מעלים  עולות  ושלמים
, יצא  וסידקה,  ומצא  שם  אבן  אחת,  מיד  יצא  למדברה  של  עירו  בחורבה  של  עירו?  עשה

: אמר  להם,  ביקש  לשכור  לו  פועלים.  הרי  עלי  להעלותם  לירושלים:  אמר,  וכרכמה,  וסתתה
זהובים  ואנו  מעלים '  תן  לנו  שכרנו  ק:  אמרו  לו?  מעלים  לי  אתם  את  האבן  הזאת  לירושלים

ולא ?  זהובים  לתת  לכם'  וכי  מנין  לי  מאה  זהובים  או  נ:  אמר  להם.  לך  את  האבן  לירושלים
  זימנו  הקדוש  ברוך  הוא  חמשה  מלאכים  בדמות  בני מיד.  מיד  הלכו  להם,  מצאה  לשעה

ובלבד  שתתן  ידך ,  תן  לנו  חמשה  סלעים  ואני  מעלים  אבנך  לירושלים,  רבי:  אמרו  לו.  אדם
בא  המעשה  ללשכת .  ביקש  ליתן  שכרן  ולא  מצאן.  ונתן  ידו  ונמצא  עומדין  בירושלים,  עמנו
מיד  נתן ,  לירושליםדומה  רבינו  שמלאכי  השרת  העלו  לך  את  האבן  :  אמרו  לו,  הגזית

 ).מדרש שיר השירים(לחכמים אותה שכר שהשכיר עם המלכים 
בגין  דאינון  קרבנין ,  בזמנה  דהוו  ישראל  בארעא  קדישא  לא  אשתכח  בידייהו  חובא.  חטא 2

לא  היה ,  כשהיו  ישראל  בארץ:  תרגום  הזוהר[דהוו  מקרבין  בכל  יומא  הוו  מכפרי  עלייהו  
' זוהר  חלק  א].  (  בכל  יום  היו  מכפרים  עליהםכי  הקרבנות  שהקריבו,  מצוי  חטא  בידם

 ).'א עמוד א"דף קצ
דף .  'ג  עמוד  א"דף  קצ'  זוהר  חלק  א.  (ארץ  ישראלאית  ארץ  חיים  לעילא  והאי  איהי  .  חיים 3

 ).'ו עמוד א"קט
ד "ב  דף  ס"תיקוני  זוהר  תיקון  כ.  (  דאיהי  מחכיםארץ  ישראלאוירא  דכיא  אוירא  ד.  חכמה 4

 ).'עמוד א

משום  שמתי ,    ארץ  החייםארץ  ישראלקורא  ל).  תהלים  פד"  (חלקי  בארץ  החיים" 5
 מתאוה  אני  לישב  בתוכו:  אמר  דוד,    תחלה  לימות  המשיחארץ  ישראל

 ).ילקוט תהלים קמא(
שמים  וארץ  קנין ,  תורה  קנין  אחד:  הוא  בעולמו  ואלו  הן חמשה  קנינים  קנה  הקדוש  ברוך 6

 )אבות. ( אחדבית המדרש קנין, ישראל קנין אחד, אברהם קנין אחד, אחד

  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד


