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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

כשכבשו ישראל את הארץ ,לאחר כל סדר ההקפות ,היו עדיין
זקוקים לזכות הצדיקים ,ואלולא זה לא היו יכולים לכבשה
 3כי אתם עוברים את הירדן לבא
לרשת את הארץ )דברים פרק י"א
פסוק ל"א( ,משאתם עוברין את
הירדן יודעין אתם שיורשין את הארץ
אשר ה' אלקיכם נתן לכם בזכותם.
)מדרש לקח טוב(
 4כי סליק ר' זירא ,קם בשיטתיה דר'
זירא ,אמר ר' זירא :שמע מינה,
אוירא דארץ ישראל מחכים )בבא
בתרא קנח ,ב(.

" 1כי מנגד תראה את הארץ" .שני
דברים שאלת ,אעברה נא ,ואראה,
אעברה לא ינתן לך ,אראה ינתן לך,
שלא להשיב פניך ריקם מן הכל.
)בעלי התוספות(
" 2כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא
תבוא אל הארץ" .אחר שאמר ושמה
לא תבוא מה מקום עוד לומר אל
הארץ? ויתבאר על דרך אמרו ז"ל
שעתיד משה ליכנס לארץ עם האבות
לעתיד לבוא ,ואמרו בזהר כי היא
יביא את ישראל אל הארץ ,ולזה
כשאמר ה' ושמה לא תבוא ,חש שהיו
הדברים נשמעים שמחליט לו ביאת
הארץ לעולם ועד ,לזה אמר "אל
הארץ אשר אני נותן לבני ישראל"
פירוש עתה ולא אשר יתן לעתיד.
)אור החיים( כי תבא אל הארץ אשר
אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'
)ויקרא פרק כ"ה פסוק ב'( ,גורל
ארצנו הקדושה הוא כעין הגורל
שלנו ,וכמו שאנו בני ישראל
מתנשאים בבוא יום השבת מתהום
החיים החומרים לקדושה יתירה של
יום השבת ,כן גם ארצנו כל עוד
שישבו עליה נתקוממה לבחינת
שבת ,וזה "כי תבואו אל הארץ" אז
ושבתה הארץ שבת לה' ,רצונו לומר:
אז תחול תקופה חדשה בבחינת
שבת) .הדרש והעיון(

 5כי תבא אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם
לאחוזה )ויקרא פרק י"ד פסוק ל"ד( מה
היא לאחוזה? אמר להם :מתחלה מפני
שהיתה הגזירה זו עליכם שתשתעבדו
במצרים ,מה כתיב שם? "וישב ישראל
בארץ מצרים ויאחזו בה" כלומר הארץ
היתה אוחזת בהם ותופסת אותם ,אבל
כיון שבאו לארץ כנען אמר לו הקדוש
ברוך הוא :חייכם ברשותכם היא ,אתם
אוחזים אותה) .מדרש תדשא(

 6כיבוש .כד בעו ישראל למכבש
לארעא דכנען כו' ,אי לאו זכותהון
דצדיקייא לא הוו יכלין למכבשה כו'.
]תרגום הזוהר :כשכבשו ישראל

את הארץ ,לאחר כל סדר
ההקפות ,היו עדיין זקוקים לזכות
הצדיקים ,ואלולא זה לא היו
יכולים לכבשה[) .זוהר חלק ב' דף רע"ו
עמוד ב' .זוהר חדש פרשת תרומה דף נ"ה עמוד
א'(.

וועד העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל
א

