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מצוות ישוב למען העולמי וועד 

  ישראלארץ 

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

------------------------------------------------------  
 ואף, ועושה לנכרי אומר... בשבת אפילו אונו עליו כותבין, ישראל ארץב בית הלוקח
 רבנן ביה גזרו לא ישראל ארץ ישוב משום, היא שבות לנכרי דאמירה גב על

' הי,  אולם  והיכל  ובית  קדשי  הקדשים,  הלשכות  והעזרות  היו  בחלקו  של  יהודה,  הר  הבית  1
'   ונכנס  לחלקו  של  בנימין  ובה  היורצועה  היתה  יוצאה  מחלקו  של  יהודה,  בחלקו  של  בנימין

  )'ו עמוד א"מגילה דף כ. 'ב עמוד א"יומא דף י. (מזבח בנוי
  יכוין  את ארץ  ישראלהיה  עומד  ב.  ארץ  ישראלהיה  עומד  בחוצה  לארץ  יכוין  את  לבו  כנגד   2

 ).'הלכה ה' ירושלמי ברכות פרק ד; א, ברכות ל(לבו כנגד ירושלים 
  יכוין  את ארץ  ישראלהיה  עומד  ב.  ארץ  ישראלבו  כנגד  יכוין  את  ל,  היה  עומד  בחוצה  לארץ 3

היה  עומד  בבית ,  היה  עומד  בירושלים  יכוין  את  לבו  כנגד  בית  המקדש.  לבו  כנגד  ירושלים
 ).א, ברכות ל(המקדש יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים 

נשים  יקרות .  כדי  שתטרף  דעתו,  היוצא  ליהרג  משקין  אותו  קורט  של  לבונה  בכוס  של  יין 4
 ).א, סנהדרין מג(שבירושלים היו מתנדבות ומביאות אותן 

הכל .  אחד  האנשים  ואחד  הנשים,  הכל  מעלין  לירושלים  ואין  הכל  מוציאין 5
אפילו ?  לאתויי  מאיואין  הכל  מוציאין  .  לאתויי  מנוה  היפה  לנוה  הרעה?  מעלין  לאתויי  מאי

 ).ב, ערכין ג; ב, כתובות ק(מנוה הרעה לנוה היפה 
ואף  על ,  אומר  לנכרי  ועושה...  כותבין  עליו  אונו  אפילו  בשבת,  ארץ  ישראלהלוקח  בית  ב 6

, בבא  קמא  פ(  לא  גזרו  ביה  רבנן  ארץ  ישראלמשום  ישוב  ,  גב  דאמירה  לנכרי  שבות  היא
 ).ב

מן  הבאר ,  שלשה  רגלים"  י  צאןשלשה  עדר.  "זו  ציון,  "באר  בשדההנה  " 7
 ).ע' בראשית רבה פ(שמשם שואבים רוח הקדש , ישקו

כל  הסומך  גאולה ,  משום  קהלא  קדישא  דבירושליםי  בן  אליקים  "העיד  ר 8
 ).ב, ברכות ט(אינו נזוק כל היום כלו , לתפלה

וארד  להצילו  מיד  מצרים  ולהעלותו  מן  הארץ  ההיא  אל  ארץ  טובה  ורחבה  אל  ארץ  זבת   9
כן  אשכנם ,  כי  כאשר  אני  דר  במקום  עליון,  ולהעלותו  כנגד  וארד,  )'שמות  ג(בש  חלב  וד

  )אבן עזרא(. במקום שהוא עליון מכל הארץ
  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד


