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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

------------------------------------------------------  
  ישראל ארץ את בתחלה זן הוא ךברו הקדוש

 העולם  כל את כך ואחר
עם  כל  דא  מחילא  וזכותא  דארעא ,  אף  על  גב  דישראל  השתא  לבר  מארעא  קדישא.  מזון 1

אף  עתה  שישראל  בגלות  בחוץ :  תרגום  הזוהר.  [אשתכח  מזונא  וספוקא  לכל  עלמא
 ).'ז עמוד ז"דף קנ' זוהר חלק ב(]. בכל זאת נזון כל העולם מכוחה וזכותה של ארץ ישראל, לארץ

תרגום .  [עד  לא  סאיבו  ישראל  ארעא  לא  הוו  שלטין  שאר  עמין  אלא  אתזני  מתמצית.  מזון 2
זוהר ].  (עד  שלא  טמאו  ישראל  את  הארץ  היו  האומות  נזונים  רק  מן  התמצית:  הזוהר
 ).'ד עמוד ב"דף פ' חלק א

כל ,  כל  עלמאבקדמיתא  ולבתר  ל)  בארץ  ישראל(קודשא  בריך  הוא  יהיב  מזונא  תמן  .  מזון 3
וארעא  דישראל  לאו  הכי  אלא  ארץ  ישראל  אתזן  בקדמיתא  ולבתר  כל ,  שאר  עמין  במסכנות

הקדוש  ברוך  הוא  זן  בתחלה  את  ארץ  ישראל  ואחר  כך  את  כל :  תרגום  הזוהר.  [עלמא
 ).'ח עמוד ב"דף ק' זוהר חלק א]. (העולם

ומה  תלמוד  לומר ,  הלא  שלמה  בנאו,  וכי  דוד  בנאו".  מזמור  שיר  חנוכת  הבית  לדוד"  4
. אלא  לפי  שנתן  נפשו  עליו  לבנותו  נקרא  על  שמו?  "מזמור  שיר  חנוכת  הבית  לדוד"
  ).מכילתא בשלח(

, כיון  ששמע  דוד  בשביל  ששפך  דמיםאינו  יכול  לבנותו".  מזמור  שיר  חנוכת  הבית  לדוד"  5
הקדוש  ברוך  הוא  אל '  י  אמר  לי"אר.  לתי  מלבנות  בית  המקדשהרי  נפס:  נתיירא  ואמר

על  הארץ  תשפכנו "חייך  כל  הדמים  ששפכת  כאיל  וכצבי  הן  לפני  שנאמר  בהן  ,  תירא
גלוי  וידוע  לפני  שישראל  עתידים '  אמר  לי?  אם  כן  למה  איני  בונה  אותו'  אמר  לי".  כמים

אותו  הרי  הוא  קיים  ואינו  חרב ואם  אתה  בונה  ,  לחטוא  ואני  מפיג  בו  חמתי  וישראל  ניצולין
ואף  שאין  אתה ,  מוטב  שאפיג  בו  חמתי  והן  ניצולין'  אמר  לי.  והרי  הוא  יפה'  אמר  לי,  לעולם

מזמור  שיר  חנוכת  הבית "שנאמר  ,  על  שמך  אני  קורא,  הואיל  וחשבת  לבנותחו,  בונה  אותו
  )ג"מדרש תהלים ס". (לדוד

) ג,  איוב  מא"  (מי  הקדימני  ואשלם":  זהו  שאמר  הכתוב".  מזמור  שיר  חנוכת  הבית  לדוד"  6
מי  חישב  בלבו  לעשות  מצוה ?  מי  חישב  בלבו  לעשות  מצוה  לפני  ולא  השלמתי  לאחריו

שהרי  דוד  חשב  לבנות  בית  המקדש ?  ונאנס  ולא  עשאה  שאיני  מעלה  עליו  כאילו  עשאה
  )מדרש תהלים ל". (מזמור שיר חנוכת הבית לדוד"שנאמר , ונקרא על שמו

   מצוות ישוב ארץ ישראלהעולמי למען וועד


