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  ישראלישוב ארץ 

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

  א"בבצדקינו 
------------------------------------------------------  

 החול בימי אפילו ישראל בארץ שולטים יםהחיצונ אין
 היא ירושלים בכלל ישראל ארץ כל - 

בר ,  על  עלמא)החיצונים(שלטין  כל  אינון  שית  ימי  החול  '  באינון  יומי  דחול  כו.  ימי  החול 1
אין  החיצונים  שולטים  בארץ  ישראל  אפילו  בימי :  תרגום  הזוהר.  ['בארעא  דישראל  כו

 ).'ד בח עמו"דף קכ' זוהר חלק א]. (החול
הר  סיני ,  יסדתו  ירושלים  בזכות  שני  הרים  של  קדושה)  תהלים  פז"  (יסדתו  בהררי  קדש" 2

 ).ז"ילקוט תהלים פ(והר המוריה 
: ישרה  שכינתו  בישראל,  )ז"פסוק  כ'  בראשית  פרק  ט(יפת  אלקים  ליפת  וישכון  באהלי  שם    3

שני  לא בית  ,  מבני  יפת'  שבנה  כורש  שהי,  מדרש  חכמים  אף  על  פי  שיפת  אלקים  ליפת
  )י"רש. (מבני שם' במקדש ראשון שבנה שלמה שהי? והיכן שרתה, שרתה בו שכינה

ומי  הוא  אורה  של ).  כג,  ישעיה  ס"  (והלכו  גוים  לאורך"שנאמר  ,  ירושלים  אורו  של  עולם 4
 ).בראשית רבה פרשה נט ("לך לאור עולם' והיה ה"דכתיב , הקדוש ברוך הוא? ירושלים

כל  ארץ  ישראל :  תרגום  הזוהר).  [דירושלים(כל  ארעא  דישראל  אתכפל  תחותיה  .  ירושלים 5
 ).'ח עמוד ב"דף קכ' זוהר חלק א]. (נתקפלה תחת ירושלים

). ש  באריכות"ועיי,  לענין  תחיית  המתים(  בכלל  ירושלים  היא  ארץ  ישראלכל  .  ירושלים 6
 ).'ד עמוד א"דף קי' זוהר חלק א(

. שהיא  גבוהה  מכל  הארצות,  ארץ  ישראל  זו  "ירכיבהו  על  במתי  ארץ" 7
  שהן  קלין  לאכול  מכל  הפירות ארץ  ישראלאלו  פירות  "  ויאכל  תנובת  שדי"

שמהם ,  זו  כסנית  וחברותיה"  ויניקהו  דבש  מסלע.  "של  שאר  הארצות
מדרש  לקח   (אלו  זיתי  גוש  חלב"  ושמן  מחלמיש  צור.  "הפירות  שמנות  מאד

 ).טוב האזינו
 ).'ח עמוד ב"דף נ' זוהר חדש פרשת אחרי ב. (חובכל עץ דא ירי. יריחו 8
 ).'ב עמוד א"ח דף צ"תיקוני זוהר תיקון נ. ('יריחו דא איהי ירח כו 9

  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד


