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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

-----------------------------------------------------אשרי חלקו מי שזוכה בחייו לקבוע דירתו בארץ הקודש -
אכניס את ישראל שהם חביבים עלי ,לארץ שחביבה עלי
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יריחו .כד בעו ישראל למכבש לארעא דכנען ,אקיפו לה )ליריחו( שיתא יומין זמנא חדא
בכל יומא ,לקבל אינון שית זכאי קשוט ,וביום ז' לקבל צדיק כו'] .תרגום הזוהר :כשרצו
ישראל לכבוש את יריחו הקיפו אותה ששה ימים כל יום הקפה אחת ,כנגד ששה
הרועים ,וביום השבת הקיפוה פעם שביעית כנגד יוסף הצדיק ואז כבשוה[) .זוהר
חדש פרשת תרומה דף נ"ה עמוד א' .חלק ב' דף רע"ו עמוד ב'(.
יריחו .שקולה היתה יריחו כנגד כל ארץ ישראל מרוב התענוגים שהיו בה) .זוהר חדש
פרשת בראשית דף י"ח עמוד א'(.
יש אדם שהוא נאה ולבושו הוא כעור ,הוא כעור ולבושו נאה ,אכניס את ישראל שהם
חביבים עלי ,לארץ שחביבה עלי )תנחומא מסעי(.
ישב רבן גמליאל ודרש :עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת ,לגלג עליו
אותו תלמיד ואמר" :אין כל חדש תחת השמש" .יצא הראה לו כמהין ופטריות ,ועל כלי
מילת נברא "ברקורא" )שבת ל ,ב(.
ישבעו עצי ה' ארזי לבנון )תהלים קד( ר' חנינא אומר :ישבעו מימיהם ישבעו ימיהם,
ישבעו מטעתן .לא היו ארזים צריכים להבראות ,ולמה נבראו? מפני כבוד המקום ,שנאמר
"ארזי לבנון אשר נטע" ואין לבנון אלא בית המקדש ,שנאמר "ההר הטוב הזה והלבנון"
הוי "ישבעו עצי ה' ארזי לבנון אשר נטע" .אמר ריש לקיש :לא הי' זהב צריך להבראות,
ולמה נברא? בשביל כבוד המקום לבית המקדש) .מדרש שוחר טוב קד(
ישוב .זכאה חולקיה מאן דזכי בחייו למשרי מדורא בארעא קדישא כו' ,זכי לאנגדאמטלא
דשמיא דלעילא דנחית על ארעא כו' זכי לאתקשרא לבתר בארעא קדישא עלאה כו' וזכי
לאתמשכא עליה רוחא קדישא תדיר] .תרגום הזוהר :אשרי חלקו מי שזוכה בחייו לקבוע
דירתו בארץ הקודש[) .זוהר חלק ג' דף ע"ב עמוד ב'(.

 7ישראל .ארעא לא אתקנת לפולחנא ,אלא לישראל כו'] .תרגום הזוהר :הארץ לא
נבראה כי אם לישראל ,שיעבדו בה עבודת ה'[) .זוהר חלק א' דף פ"ד עמוד ב'(.

וועד העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל
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