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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
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ארץ ישראל היא חלקו יתברך
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אפס כי עז העם ,אורחיה דעלמא דאינון גברין מגיחי קרבא יתבין לבר לאסתמרא ארחין,
והכא אפילו אינון בני מתא תקיפין גבורין] .תרגום הזוהר :דרך העולם הוא שהגבורים
יושבים מבחוץ ,וכאן אפילו יושבי העיר גבורים הם[) .זוהר חלק ג' דף קס"א עמוד א'(.
ארץ החיים .ארעא קדישא אקרי ארץ החיים ]זו הארץ נקראת ארץ החיים[ )זוהר חלק ג'
דף מ"ה עמוד ב'(.
ארץ הצבי הוה אתמשך לכל סטרין ולא אתידע כו'] .תרגום הזוהר :ארץ ישראל היתה
מתפשטת לכל הצדדים כעור הצבי ולא נודע איך[) .זוהר חלק ב' דף קל"ו עמוד א'(.
ארצות .תחומא דכל עמא ועמא סחרא לארעא קדישא דישראל כו'] .תרגום הזוהר :כל
הארצות סובבים את ארץ ישראל[) .זוהר חלק ב' דף ל' עמוד ב'(.
"ארץ צבי" .מה צבי אין זה עורו מחזיק את בשרו ,כך ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה,
רווחא ,ובזמן שאין יושבין עליה ,גמדא )גיטין נז ,א(.
ארעא קדישא אמצעיתא דעלמא ,ובאמצעיתא דארעא קדישא איהו ירושלים ,ובאמצעיתא
דירושלים איהו בית קדשי הקדשים ]תרגום הזוהר :ארץ הקודש אמצע העולם ובאמצע
ארץ הקודש היא ירושלים .אמצע ירושלים הוא בית קודש הקדשים[) .זהר תרומה
קנז(.
ארץ ישראל היא טבורו של עולם שיושבת באמצעיתו ,וירושלים באמצע ארץ ישראל,
ובית המקדש באמצע ירושלים ,וההיכל באמצע בית המקדש ,והארון באמצע ההיכל
)תנחומא ה"ק(.

 8ארץ ישראל היא חלקו יתברך ,ולכן כל תפלה ,ותלמוד תורה ,ומצות ,עולים
דרך ישר אל הקדש בלי שום תערובות ,וזהו קדושת ארץ ישראל ,ואף
בחורבנה שקולה ישיבת ארץ ישראל ככל המצות .ועל ידי שבני הגולה הם סיבה
שיהיה ישוב ,ויוכל להתקיים בארץ ישראל ,יש להם גם כן חלק בתורה ותפלות
של ארץ ישראל )ספר דבש לפי להרב חיד"א ז"ל מ"א אות ח"ה(.
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