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שכל היהודים יעלו ויבואו לגור בארצינו עורר מוקדש לעולמי ארגון 
  א"בבצדקינו ידי זה נזכה בקרוב לביאת משיח ועל  , הקדושה

------------------------------------------------------  
 של גופא מתמצית - ופרועים מהולים נכנסו לארץ שראלי כשנכנסו

 שותה העולם ישראל ארץ
שיר  על  בנין  בימי ,  מזמור  על  בית  ראשון  בימי  שלמה".  מזמור  שיר  חנוכת  הבית  לדוד"  1

  )מדרש תהלים ל. (עזרא
לית  מילתא  פליגא  שבית  המקדש  של :  חסדא'  אמר  ר".  מזמור  שיר  חנוכת  הבית  לדוד" 2

אל  תקרי )  שמות  טו"  (מכון  לשבתך"שנאמר  ,    המקדש  של  מעלהמטה  מכוון  כנגד  בית
 ).מדרש תהלים ל. (מכון אלא מכוון

הוו  שוויין  ההוא  חוטרא  דמשה  קמייהו ,  כד  הוו  מטאן  לגבייהו  דאינון  ענקים.  מטה 3
שמו  לפניהם  את  מטה  משה ,  כשבאו  המרגלים  אצל  הענקים:  תרגום  הזוהר.  [ואשתזיבו
 ).'ס עמוד ב"קדף ' זוהר חלק ג]. (וניצולו

וכד  ישראל  הוו  עסקין  באורייתא  הוה ,  ארעא  קדישא  מן  שמיא  אתשקייא  תדיר.  מטר 4
]. כשישראל  עסקו  בתורה  ירד  המטר  בסיפוק:  תרגום  הזוהר.  [אתשקייא  כדקא  יאות

 ).'ח עמוד ב"דף רס' זוהר חלק ג(
וכד  אתפקד  עלמא  איהי  אתפקד ,  כל  עלמא  לא  שתיין  אלא  מתמצית  של  ארץ  ישראל.  מטר 5

וכל  העולם  שותה ,  ארץ  ישראל  נפקדת  במטר  בתחלה:  תרגום  הזוהר.  [בקדמיתא
 ).זוהר חדש מגילת רות]. (מתמציתה

  ).'ה עמוד ב"דף רנ' זוהר חלק א. (מתמצית גופא של ארץ ישראל העולם שותה. מטר  6

 לא  ראה  כרך  נחמד  מעולם,  רושלים  בתפארתהמי  שלא  ראה  י 7
 ).ב, סוכה נא(

לא  היה  חצר  בירושלים ...  מי  שלא  ראה  שמחת  בית  השואבה  לא  ראה  שמחה  מימיו 8
 ).סוכה נב (שאינה מאירה מאור בית השואבה

דגזר  יהושע  ואתגליא  בהו  גלויא  דרשימא  קדישא  דשמיה  דקודשא  בריך '  אינון  כו.  מילה 9
 ).'ט עמוד ב"דף נ' זוהר חלק ב. ('רת ארעא כואלין אתחזיאו למי, הוא

כשנכנסו :  תרגום  הזוהר.  ['כד  עאלו  ישראל  לארעא  עאלו  גזירין  ואתפרעו  כו.  מילה 10
  ).'עמוד ב' דף מ' זוהר חלק ב]. (ישראל לארץ נכנסו מהולים ופרועים

  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד


