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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

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

רשות היחיד איהי ארץ ישראל
 1רוח סערה כו' שליט בגו נקודה דישובא ,בר ארעא דישראל כד שראן ישראל בגוה
איהו לא שלטה עלייהו ,ולבתר דחבו ישראל שלטא על ארעא קדישא כו'] .תרגום
הזוהר :וזו היא נקודה אמצעית שעומדת בחורבה ,ומפני שיודע לפתות ,שולט
בתוך נקודת הישוב וכל דברי הישוב ,זולת ארץ ישראל כאשר שרויים בתוכה,
הוא לא שולט עליהם .ולאחר שחטאו ישראל )ד"א לא( שולט על ארץ הקודש
מפני שכתוב השיב אחור ימינו מפני אויב[) .זוהר חלק ב' דף ר"ג עמוד א'(.
 2רוחות רעות .עגלה ערופה איהי אתיא בגין דלא ישלטון על ארעא רוחין בישין.
]תרגום הזוהר :עגלה ערופה באה כדי שלא ישלטו על הארץ רוחות רעות[) .זוהר
חלק א' דף ר"י עמוד ב'(.

 3רומי .אחסנתהון דישראל תהא עד מתא דרומאי כו'] .תרגום הזוהר :לאחר
תחיית המתים תתפשט נחלת ישראל עד עיר רומי[) .זוהר חלק ב' דף ר"כ
עמוד א'(.
 4רמי בר יחזקאל איקלע לבני ברק ,חזנהו להנהו עיזי דקאכלן תותי תאיני ,וחלב טייף
מנייהו ,ומיערב בהדי הדדי ,אמר היינו "זבת חלב ודבש" )כתובות קיא ,ב(.
 5רשות היחיד איהי ארץ ישראל) .תיקוני זוהר תיקון כ"א דף ס' עמוד א'(.
 6רשעים .ווי לון לחייבא עלמא כו' דדחיין לשכינתא מארעא ,וגרמין דתסתלק מעלמא
כו' ,וכד יתמחון חייבי עלמא ויסתלקון מניה ,שכינתא אהדרת מדורה בעלמא כו' ,אי
הכי ארעא דישראל דאתמחון חייביא דהוו בההוא זמנא )כשגלו ישראל( אמאי לא
אהדרת שכינתא לאתרה כדבקדמיתא כו' ,בגין דלא אשתארו בה שאר זכאי עלמא
כו'] .תרגום הזוהר :אוי להם להרשעים שדוחים את השכינה מהארץ ,וגורמים
שיסתלק מן העולם ,וכשימחו הרשעים תחזיר השכינה מדורה בעולם ובארץ
ישראל[) .זוהר חלק א' דף דף ס"ח עמוד ב'(.
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