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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

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

"כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" " -לאוהבי
ולשומרי מצותי" אלו ישראל שהם יושבים בארץ ישראל
ונותנים נפשם על המצות
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כרם רבעי היה עולה לירושלים מהלך יום לכל צד ,וזו היא תחומה ,אילת מן הצפון
ועקרבת מן הדרום ,לוד מן המערב ,וירדן מן המזרח ,ואמר עולא ...מה טעם? כדי לעטר
שוקי ירושלים בפירות )ראש השנה לא ,ב(.
כרם הי' לידידי בקרן בן שמן ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו שורק ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב
בו )ישעיה ה(
כשירד חנינא בן אחי רבי יהושע לגולה ,היה מעבר שנים וקובע חדשים בחוצה לארץ.
שגרו אחריו שני תלמידי חכמים ,אמר להם :למה באתם? אמרו לו :ללמוד תורה באנו.
הכריז עליהם :אנשים הללו גדולי הדור הם .התחיל הוא מטמא והם מטהרים ,הוא אוסר
והם מתירים ,הכריז עליהם :אנשים הללו של שוא הם .אמר להם :מפני מה אני מטמא
ואתם מתירין וכו' ,אמרו לו :מפני מה אתה מעבר שנים בחוצה לארץ ,שנאמר )ישעיה ב(:
"כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" )ברכות סג ,א(.
כתב סתם ,אבל כתב על מנת להוציא ,מוציא )ירושלמי סנהדרין ג ,הלכה ט(.
כתיב" :ונשאתי ממצרים וכו'" .ר' לעזר אומר :דבר בגב .ר' חנינא אומר :דברים בגב .ר'
יהושע אומר :דברים בגב .מה דברים בגב? ר' שמעון בן לוי אומר" :אתהלך לפני ה'
בארצות החיים" והלא אין ארצות החיים אלא צור וחברותיה ,וקיסרין וחברותיה ,תמן
זולא ,תמן שובעא? ר' שמעון בן לוי בשם בר קפרא :ארץ שמיתיה חיין תחילה לימות
המשיח ,ומה טעם? "נותן נשמה לעם עליה") .ירושלמי כלאים פרק ט'(.
"לא אמר אדם לחבירו צר לי המקום שאלין בירושלים" )אבות( .כלומר ,דחוקה לי שעתי
בכאן ,ואינו יכול להתפרנס .שכל הדרים בתוכה היה הקדוש ברוך הוא מפרנסם עד שלא
נצרך אחד מהם לחברו ולצאת משם מטולטל )רש"י אבות פרק ה' על פי אגדה.
"לאוהבי ולשומרי מצותי" אלו ישראל שהם יושבים בארץ ישראל ונותנים נפשם על
המצות ,מה לך יוצא ליהרג? על שמלתי את בני ,מה לך יוצא לישרף? על שקראתי
בתורה ,או על ששמרתי את השבת )מכילתא יתרו(.

וועד העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל
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