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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

------------------------------------------------------  
 של מערבי מכתל זזה השכינה אין לעולם - העולם לב הוא ישראל ארץ
 בית של מערבי מכתל זזה השכינה אין לעולם: אחא' ר אמר, המקדש בית

 לבא. לב". כתלנו תחת עומד זה הנה): "השירים שיר (שנאמר, המקדש
 .העולם לב הוא ישראל ארץ' כו

מפני  שהוא ,  הלא  יטע  אדם  את  חורבתו  גנ,  לא  יסתיר  אדם  את  ביתו  לעשותה  גנה 1
 ).'תוספתא ערכין ה (ארץ ישראלכמחריב את 

ארץ  מצרים  אם  אינו  עמל  בפסל  ובקרדום  ונודד  שנת ).  דברים  י"  (לא  כארץ  מצרים  היא" 2
הם  ישנים  על  מטותיהם  והקדוש ,    אינה  כןארץ  ישראלאבל  ,  עיניו  עליה  אין  לה  בה  כלום

 ).ספרי(ברוך הוא מוריד להם גשמים 
תרגום .  ['דאיהי  ארעא  קדישא  כו,  אי  קרא  על  ארעא  דישראל  אתמרה,  הארץ  ומלואה'  לה 3

 ).'ז עמוד א"דף ס' זוהר חלק א]. (פסוק זה נאמר על ארץ ישראל: הזוהר
, זו  מתן  תורה"  והתפארת",  זו  מכת  בכורות,  והגבורה",  זו  קריעת  ים  סוף"  הגדולה'  לך  ה"  4

  )'ח עמוד א"ברכות דף נ. (זו בית המקדש" וההוד", זו ירושלים" והנצח"
לעולם  אין  השכינה :  אחא'  אמר  ר,  לעולם  אין  השכינה  זזה  מכתל  מערבי  של  בית  המקדש 5

". הנה  זה  עומד  תחת  כתלנו):  "שיר  השירים(שנאמר  ,  זזה  מכתל  מערבי  של  בית  המקדש
 )'שמות רבה פרק ב, תנחומא שמות(

. שירושלים  על  שבעה  הרים  היא  עומדת,  מכאן  אנו  למדין).  ז,  יונה  ב"  (לקצבי  הרים  ירדתי" 6
פרקי  דרבי (ובני  קרח  עומדים  ומתפללין  עליה  ',  הראהו  אבן  שתיה  קבוע  בתהומות  תחת  היכל  ה

 ).פרק עשירי' אליעזר הג
לא  הוה  קאים  עלמא ,  אלמלא  הוו  עיילין  ישראל  לארעא  בסימנא  דלישנא  בישא.  שון  הרעל 7

לא ,  אלמלא  היו  ישראל  נכנסים  לארץ  בסימן  של  לשון  הרע:  תרגום  הזוהר.  [רגעא  חד
 ).'ס עמוד ב"דף ק' זוהר חלק ג]. (היה העולם עומד רגע אחד

כתיב  עמלק  יושב  בארץ וקשיא  מכלהו  ד,  כל  מה  דאמרי  בלישנא  בישא  אמרי.  לשון  הרע 8
דהא  הוא ,  כלומר  ההוא  דאגח  קרבא  בכלא  הא  הכא  זמין  ובאן  אתר  בארץ  הנגב',  הנגב  כו

וקשה  מכולם  מה ,  כל  מה  שאמרו  בלשון  הרע  היה:  תרגום  הזוהר.  [אתר  לאעלא  ביה
' זוהר  חלק  ג].  (כלומר  במקום  הכניסה  לארץ  ישראל,  שאמרו  עמלק  יושב  בארץ  הנגב

 ).'א עמוד א"דף קס

  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד


