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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

-----------------------------------------------------ג' מנוחלי העולם הבא ,אלו הן :הדר בארץ ישראל
1

בשלשה דברים נתחלקה הארץ ,בגורלות ,באורים ותומים ,ובכספים .הדא הוא דכתיב:
"וישלך להם יהושע גורל לפני ה' במצפה" .גורל ,אילו לגורלות" .לפני ה'" אילו אורים
ותומים" .בין רב למעט" אילו הכספים .אמר ר' אבין :אילמלא נתן הקדוש ברוך הוא חן כל
מקום בעיני יושביו ,לא היתה ארץ ישראל מתחלקת לעולם )ירושלמי יומא פרק ד' הלכה
א'(.
ג' דברים נתנו על תנאי ,ארץ ישראל ,בית המקדש ומלכות בית דוד )מכילתא יתרו(.
ג' דברים אמר ר' יוחנן משום אנשי ירושלים :כשאתה יוצא למלחמה אל תצא בראשונה
אלא תצא באחרונה כדי שתכנס בראשונה ,ועשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות ,והוי
משתדל עם מי שהשעה משחקת לו )פסחים קיג ,א(.
ג' דברים אמר רבי יהושע בן לוי משום אנשי ירושלים :אל תרבה בגנות משום מעשה
שהיה ,בתך בגרה ,שחרר עבדך ותן לה ,והוי זהיר באשתך מחתנך הראשון )פסחים קיג,
א(.
ג' מנוחלי העולם הבא ,אלו הן :הדר בארץ ישראל ,והמגדל בניו לתלמוד תורה ,והמבדיל
על היין במוצאי שבת )פסחים קיג ,א(.
ג' מקומות אין אומות העולם יכולין להונות את ישראל לומר גזולים הם בידכם ,ואלו הם:
מערת המכפלה ,קבורתו של יוסף ובית המקדש )בראשית רבה פרק עט(.
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ג' מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנו אלא על
ידי יסורין ואלו הן :תורה ,וארץ ישראל ,והעולם הבא )ברכות ה ,א(.
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 8גבוה .ארץ ישראל עלאה מכלא ]גבוה מכל שבע הארצות[) .זוהר חלק ג' דף ו' עמוד א'(.
 9גברת .ארץ ישראל גברתה אקרי כו') .זוהר חלק ג' דף רס"ה עמוד א'(.
 10גוי אחד בארץ ,בארץ הם גוי אחד כו') .זוהר חלק ג' דף צ"ג עמוד ב'(.
 11גורל כו' הוה אמר דא ליהודה ודא לבנימין ]תרגום הזוהר :הארץ כשנתחלקה בגורל,
היה הגורל אומר זה ליהודה זה לבנימין[) .זוהר חלק ג' דף רפ"ד עמוד ב'(.

וועד העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל
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