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  ישראלישוב ארץ 

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

------------------------------------------------------  
 בארץ לדור לעלות, קבועה הסכמה בלבו לעשות צריך שראלמי אדם כל

 הקדושה הארץ ליישב כדי. הוצאה די ידו כשתמצא פנים כל על, ישראל
 היכל לפני שם להתפלל זוכה להיות ולהשתוקק, בניה מבלי השוממה

 אמת אלהי ללא עובד לארץ בחוצה והדר. המלך
  על  השטר  אלא  אם  כן  יודעין  מי לא  היו  חותמין:  כך  היו  נקיי  הדעת  שבירושלים  עושין 1

ולא  היו  נכנסין  בסעודה ,  ולא  היו  יושבין  בדין  אלא  אם  כן  יודעין  מי  יושב  עמהן,  חותם  עמהן
 ).א, סנהדרין כג(אלא אם כן היו יודעין מי מיסב עמהן 

על  כל ,  ארץ  ישראללעלות  לדור  ב,  כל  אדם  מישראל  צריך  לעשות  בלבו  הסכמה  קבועה 2
ולהשתוקק ,  כדי  ליישב  הארץ  הקדושה  השוממה  מבלי  בניה.  וצאהפנים  כשתמצא  ידו  די  ה

על .  והדר  בחוצה  לארץ  עובד  ללא  אלהי  אמת.  להיות  זוכה  להתפלל  שם  לפני  היכל  המלך
, התאוששו,  זכרו  זאת,  על  אדמה  טמאה,  כן  שמעוני  אחי  ורעי  המתגוררים  בארץ  לא  לנו

חושו  ואל  תחשבו  להשתקע  בחוצה  לארץ  חס ,  ושלים  תעלה  על  לבבכםויר'  זכרו  את  ה
כל  זאת ,  כי  מאסו  ארץ  חמדה,  זאת  היתה  חטאת  אבותינו  שגרמו  בכיה  לדורות...  ושלום
ל "יעקב  עמדין  ז'  הגאון  ר(לשוב  אל  ארץ  מולדתנו  לא  זכרנו  ,  כי  ארץ  צבי  שכחנו,  באתנו

 ).בהקדמתו לסידור בית יעקב
 ).אבות דרבי נתן פרק כו. א, כתובות קיא(רוי בלא עון  שארץ ישראלכל הדר ב 3
. א,  כתובות  קיא(מובטח  לו  שהוא  בן  העולם  הבא  ,  ארץ  ישראלאמות  ב'  כל  המהלך  ד 4

 ).אבות דרבי נתן פרק כו
אבות (מעלה  עליו  הכתוב  כאלו  עובד  עבודה  זרה  ,    ויוצא  חוץ  לארץארץ  ישראלכל  המניח   5

 ).דרבי נתן פרק כו
 ).פתיחתא איכה רבתי טו(כאילו מעמיד לסטים , ארץ ישראל רשע בכל המעמיד תלמיד 6
למען  תחיון  ורביתם  ובאתם  וירשתם  את ,  כל  המצוה  אשר  אנכי  מצוך  היום  תשמרון  לעשות  7

בני  חיי  ומזוני  לאו  בזכותא  תליא  מלתא  אלא :  ל  אמרו"רז,  )'פסוק  א'  דברים  פרק  ח(הארץ  
ראל  יתעצמו  לשמור  ולעשות  כל שאם  יש,  ובא  מאמר  משה  להם  בדבר  חידוש,  במזלא

, הרי  חיים"  למען  תחיון...  "והוא  אומר  כל  המצוה,  יובטחו  משלשתם  יחד,  המצות  בכללות
. ארץ  ומלואה  ובתים  מלאים  כל  טוב,  הרי  מזוני"  ובאתם  וירשתם",  הרי  בנים"  ורביתם"
  )אור החיים(

  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד


