בס"ד

גליון  - 32 #חודש אייר תש"נ לפ"ק

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

-----------------------------------------------------כל המהלך בארץ ישראל אפילו שעה אחת ומת בתוכה,
מובטח לו שהוא בן עולם הבא
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חמת זו טבריא ,ולמה נקרא שמה חמת? על שם "חמי טבריא" .רקת זו צפורי ,ולמה
נקרא שמה רקת? משום דמידלייא כרקתא דנהרא .כינרת זו "גינוסר" ולמה נקרא שמה
כינרת? דמתיקי פירא כקלא דכינרי )מגילה ו ,א(.
חצר גדולה היתה בירושלים ,ובית יעזק היתה נקראת ,לשם כל העדים מתכנסין ,ובית דין
בודקין אותם שם ,וסעודות גדולות עושין להם ,בשביל שיהו רגילין לבא )ראש השנה כג,
ב(.
חרב לא תעבור בארצכם כו' אפילו בר נש מזיינא לא יעבור עלייכו כו' ]תרגום הזוהר:
אפילו אדם מזוין לא יעבור עליכם[) .זוהר חלק ג' דף קי"ד עמוד א'(.
חרב לא תעבור בארצכם כו' ,דאפילו חרב של שלום כגון פרעה נכה כו') .זוהר חלק כ' דף
קי"ג עמוד א'(.
טהרה .זמין קודשא בריך הוא לדכאה לארעיה מכל מסאבותא דעמין דסאיבו לה ,כהאי
מאן דאחיד בטליתיה ואנער טנופא מניה ,וכל אינון דאתקברו בארעא קדישא למשדי לון
לבר] .תרגום הזוהר :עתיד הקדוש ברוך הוא לטהר את הארץ מכל הטומאה שטמאוה
הגוים ,ויאחז הקדוש ברוך הוא בארץ כאדם שאוחז בטליתו ומנערה ,וישליך מתוכה את
כל פגרי הגוים הקבורים בה[) .זוהר חלק ג' דף ע"ב עמוד ב' .חלק א' דף קפ"א עמוד ב'(.

מובטח לו שהוא בן עולם הבא
" 6טוב פת חרבה ושלוה בה" )משלי יז ,א( .אמר רבי :זו ארץ ישראל ,שאפילו אוכל אדם
בכל יום פת ומלח ודר בארץ ישראל ,מובטח לו שהוא בן עולם הבא" .מבית מלא זבחי
ריב" )משלי יז ,א( זו חוצה לארץ ,שהיא מלאה חמסים וגזלות .אר"י :כל המהלך בארץ
ישראל אפילו שעה אחת ומת בתוכה ,מובטח לו שהוא בן עולם הבא )מדרש משלי(.

רוח הטומאה אינה מוצאת לה מקום לשכון בארץ
 7טומאה .ארעא היא קדישא כו' ורוח מסאבא לא ישתכח אתרא בארעא קדישא למשרי
עלוי כו'] .תרגום הזוהר :רוח הטומאה אינה מוצאת לה מקום לשכון בארץ[) .זוהר חלק
ג' דף כ"ה עמוד ב'(.
וועד העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל
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