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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

------------------------------------------------------

ארץ ישראל לא מנהיג לה שום רקיע ולא שום כח,
רק הקדוש ברוך הוא בלבדו
1
2
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"מלאתי משפט" )ישעיה א ,כא( .כגון משנתו של ר' חייא ומשנתו של ר' אושעיא ,ומשנתו
של בר קפרא )פסיקתא דרב כהנא פ' טו(.
"מלכי צדק מלך שלם" .המקום הזה מצדיק את יושביו "מלכי צדק"" ,אדני צדק" ,ירושלים
נקרא צדק ,שנאמר "צדק ילין בה" )בראשית רבה פ' מג(.
מנהג גדול היה בירושלים :המוסר סעודה לחברו וקלקלה ,נותן לו דמי בושתו ודמי בושת
אורחיו .עוד מנהג גדול היה בירושלים :מפה פרוסה על גבי הפתח ,כל זמן שמפה פרוסה,
אורחין נכנסין ,נסתלקה המפה אין אורחין נכנסין )בבא בתרא צג ,ב(.
מנהיג .ארעא דישראל לא אנהיג לה רקיעא ולא חילא אחרא ,אלא קודשא בריך הוא
בלחודוי כו'] .תרגום הזוהר :ארץ ישראל לא מנהיג לה שום רקיע ולא שום כח ,רק
הקדוש ברוך הוא בלבדו[) .זוהר חלק ב' דף ר"ט עמוד א'(.

 5מנהיגים .כלם אנשים ,כלהו זכאין הוו ,ורישי דישראל הוו ,אבל אינון דברו לגרמייהו עיטא
בישא כו' ,אמרו אי ייעלון ישראל לארעא נתעבר אנן מלמהוי רישין ,וימני משה רישין
אחרנין ,דהא אנן זכינן במדברא למהוי רישין ,אבל בארעא לא נזכי ,ועל דנטלי עיטא
בישא לגרמייהו ,מיתו אינון וכל אינון דנטלן מלייהו] .תרגום הזוהר :המרגלים כולם

צדיקים היו ומנהיגי ישראל היו ,אך אמרו אך נעלה לארץ ישראל יעברו
אותנו מלהיות עוד ראשים וימנו אחרים תחתינו ,כי אנחנו לא זכינו להיות
ראשים כי אם במדבר ולא בארץ ,ולא נתיעצו כולם בעצה רעה למנוע את
הכניסה לארץ ,ועל ידי זה מתו הם וכל ישראל שקבלו דבריהם[) .זוהר חלק ג'
דף קנ"ח עמוד א'(.

 6מעשה באדם שהיה קורא למעלה מרבי אליעזר" ,הודע את ירושלים
את תועבותיה" )יחזקאל טו ,ב( .אמר לו :עד שאתה בודק בתועבות
ירושלים ,צא ובדוק בתועבות אמך ,בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול
)מגילה כה ,ב; מסכת סופרים פ' ט(.
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