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מצוות למען העולמי וועד 

  ישראלישוב ארץ 

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

------------------------------------------------------  
 יום' ל כל, לארץ בחוץ בית והשוכר, ישראל בארץ קיבפונד הדר

 בארץ בית השוכר אבל, חייב ואילך מיכן, המזוזה מן פטור
 ישראל ארץ ישוב משום, לאלתר מזוזה יעשה, ישראל

,   ומת  בערב  שבת  ונקבר  קודם  שתחשך  השמש  בשעת  תקיעת  שופרארץ  ישראלהדר  ב 1
 ).ספר חיבוט הקבר. (אינו רואה חיבוט הקבר

מיכן ,  יום  פטור  מן  המזוזה'  כל  ל,  והשוכר  בית  בחוץ  לארץ,  ארץ  ישראלפונדקי  בהדר  ב 2
ארץ משום  ישוב  ,  יעשה  מזוזה  לאלתר,  ארץ  ישראלאבל  השוכר  בית  ב,  ואילך  חייב

 ).א, מנחות מד (ישראל
' ולכך  הוא  חסר  ו,  ארץ  ישראלמשום  שבח  "  גדול"הוא  הרביעי  שבנהרות  וקראו  הכתוב    3

  )מדרש שכל טוב. ( חביריושאינו גדול ממש משאר
היא  רוצה  והוא  אינו .  ופין  אותה  לעלותכ,  והיא  אינה  רוצה,  ארץ  ישראלהוא  רוצה  לעלות  ל 4

כופין  אותה ,  הוא  רוצה  לעלות  לירושלים  והיא  אינה  רוצה.  אין  כופין  אותו  לעלות,  רוצה
היא  רוצה .  אין  כופין  אותה  לצאת,  הוא  רוצה  לצאת  לחוצה  לארץ  והיא  אינה  רוצה.  לעלות

: הדא  אמרה.  אלארץ  ישרנותן  לה  ממעות  .  כופין  אותה  שלא  לצאת,  לצאת  והוא  אינו  רוצה
 ).הלכה יא, ירושלמי כתובות פרק יג( יפה מכל הארצות ארץ ישראלשמטבע 

נקדימון .  ובן  ציצית  הכסת,  ובן  כלבא  שבוע,  נקדימון  בן  גוריון,  הוו  בה  הנהו  תלתא  עתירי 5
, שכל  הנכנס  לביתו  כשהוא  רעב  ככלב,  בן  כלבא  שבוע.  שנקדה  לו  חמה  בעבורו,  בן  גוריון

איכא  דאמרי .  שהיתה  ציציתו  נגררת  על  גב  כסתו,  ן  ציצית  הכסתב.  יוצא  כשהוא  שבע
 ).א, גיטין מו(שהיתה כסותו מוטלת בין גדולי רומי 

' מיכה  פרק  ו"  (והצנע  לכת  עם  אלקיך"זה  בית  המקדש  על  שם  ":  הושענא  דביר  המוצנע" 6
עד  שלא ,  משל  למלך  שהיתה  לו  בת  קטנה):  כהנא'  בפסיקתא  דר(כדאמר  ):  'פסוק  ט
אין  כבודו :  משהגדילה  אמר  המלך,  המלך  מדבר  עמה  בגלוי'  ובאה  לידי  סמנים  היהגדילה  

כי  נער )  "א,  יהושע  יא(כתיב  ,  כך  ישראל).  אהל"  (פיליון"אעשה  לה  ,  לדבר  עמה  בגלוי
וכיון  שבאו  וקבלו  את  התורה  בכבוד  וגדולה  אמר ,  וכן  בסיני  פנים  בפנים  דבר"...  ישראל

". ועשו  לי  מקדש"אלא  ,  שראל  לדבר  עמהם  בפרהסיאאין  כבודן  של  י:  הקדוש  ברוך  הוא
 )י באוצר התפלות אבן שתיה"פירוש רש(

  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד


