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

------------------------------------------------------  
 שונאיהם נכנעו ולא לארץ נכנסו לא, פריעה ישראל ימוקי שלא עד

]. כל  הנימול  נוחל  את  הארץ:  תרגום  הזוהר[כל  מאן  דאתגזר  ירית  ארעא  .  מילה 1
 ).'ג עמוד א"דף כ' זוהר חלק ב(

תרגום .  [עד  דאתפרעו  ואתגליא  האי  ברית  לא  עאלו  לארעא  ולא  אתכנעו  שנאיהון.  מילה 2
זוהר  חלק ].  (לא  נכנסו  לארץ  ולא  נכנעו  שונאיהם,  עד  שלא  קיימו  ישראל  פריעה:  הזוהר

 ).'ג עמוד ב"דף צ' א
בר  ארעא ,  בעלמא  דלית  תמן  תמציתא  מההוא  סילונא  דגיהנם)  מים(לית  לך  .  מים 3

חוץ  בארץ ,  אין  לך  מים  בעולם  שאין  בו  מתמצית  מי  הגיהנם:  תרגום  הזוהר[דישראל  
 ).'ג עמוד א"פרשת בראשית דף י' זוהר חלק א]. (ישראל

המתים  בארץ  ישראל :  תרגום  הזוהר[אלין  דמתין  בארעא  קדישא  אינון  מתין  דיליה  .  מיתה 4
 ).'א עמוד ב"דף קנ' זוהר חלק ב]. (הם המתים של הקדוש ברוך הוא

. זכאה  חולקיה  מאן  דנשמתיה  נפקא  ברשו  קדישא  בההוא  פתיחו  דארעא  קדישא.  מיתה 5
 ).'א עמוד א"דף קמ' זוהר חלק ב]. (אשרי חלקו מי שמת בארץ ישראל: תרגום הזוהר[

בר  אינון  דמתין  בארעא ,  כל  אינון  מתין  דעלמא  כלהו  מתין  על  ידא  דמלאכא  מחבלא.  מיתה 6
: תרגום  הזוהר[.  אלא  על  ידי  דמלאכא  דרחמי  דשליט  בארעא,  קדישא  לא  מתין  על  ידוי

 ).'א עמוד א"קנדף ' זוהר חלק ב( ].מתים על ידי מלאך רחמים השולט בארץ, המתים בארץ ישראל
סלקין  וההוא  חופאה  קלישא )  בארץ  ישראל(כל  אינון  נשמתין  דישראל  דנפקין  תמן  .  מיתה 7

המתים  בארץ  ישראל  עולים :  תרגום  הזוהר.  [מקבלא  לון  ועאלין  לקדושא  עלאה
 ).'א עמוד א"דף קמ' זוהר חלק ב (].לקדושה עליונה

  חובוי  וזכי  לאתקשרא  תחות  גדפוי אתכפרו,  כל  מאן  דזכי  למיפק  נשמתיה  בארעא  קדישא.  מיתה 8
 .)'ב עמוד ב"דף ע' זוהר חלק ג( ].המת בארץ ישראל מתכפרים עונותיו :תרגום הזוהר. [דשכינתא

. 'נפשא  וגופא  אשתזיב  מכלא  כו,  שאר  בני  עלמא  דנפקת  נשמתייהו  בארעא  קדישא.  מיתה 9
והר ז].  (המת  בארץ  ישראל  ניצול  מן  הטומאה  ומן  הסטרא  אחרא:  תרגום  הזוהר[

 ).'א עמוד ב"דף קמ' חלק א
. 'בזמנא  דמקדשא  קאים  מלא  כל  הארץ  כבודו  דא  ארעא  קדישא  כו.   מלא  כל  הארץ  כבודו  10

  ).'ט עמוד ב"דף קנ' זוהר חלק א(
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