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  ישראלישוב ארץ 

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

------------------------------------------------------  
 ואם, ישראל ארץ שמם על הארץ נקראת אז הם יםזכא שישראל

 כנען ארץ אחר שם על נקראת אז זכאים אינם
, כד  לא  זכו,  ארץ  ישראלאקרי  ארעא  על  שמא  דא  ,  כד  הוו  זכאין  ישראל.  ישראל  וכנען  1

כשישראל  זכאים  הם  אז  נקראת :  תרגום  הזוהר.  [אקרי  ארעא  על  שמא  אחרא  ארץ  כנען
]. ינם  זכאים  אז  נקראת  על  שם  אחר  ארץ  כנעןואם  א,  הארץ  על  שמם  ארץ  ישראל

  ).'ג עמוד א"דף ע' זוהר חלק א(
, כד  לא  זכו,  אקרא  ארעא  על  שמא  דא  ארץ  ישראל,  כד  הוו  זכאין  ישראל 2

 ).עג, זוהר נח ("ארץ כנען", אקרי על שמא אחרא
מתמן  נפקו  כל  שאר  חילין  דממנן  על  כל  סטרי )  ארץ  ישראלעל  (חילא  דשרי  עלה  .  כח 3

]. מארץ  ישראל  מתפשט  הכח  על  כל  העולם:  תרגום  הזוהר.  [כלהו  ביה  אחידןו,  עלמא
 ).'ח עמוד א"דף ע' זוהר חלק א(

אין  לך  כל  גפן "  אוסרי  לגפן  עירה)  "יא,  בראשית  מט(מאי  דכתיב  :  כי  אתא  רב  דימא  אמר 4
) יא,  בראשית  מט"  (ולשורקה  בני  אתונו.  "  שאין  צריך  עיר  אחת  לבצורארץ  ישראלוגפן  שב
ושמא  תאמר  אין  בו .    שאינו  מוציא  משוי  שתי  אתונותארץ  ישראלך  כל  אילן  סרק  שבאין  ל
תלמוד ?  ושמא  תאמר  אינו  אדום".  כבס  ביין  לבושו):  "טו,  דברים  לב(תלמוד  לומר  ?  יין

 ).ב, כתובות קיא" (ודם ענב תשתה חמר"לומר 
כי  הוא  על  ימים  יסדה  ועל ):  "ב,  תהלים  כד(מאי  דכתיב  :  יוחנן'  כי  אתא  רב  דימא  אמר  ר 5

ימה  של :  ימים'  ואלו  הן  ז,  ארץ  ישראלנהרות  שמקיפין  את  '  ימים  וד'  אלו  ז"  נהרות  יכוננה
, וים  אספמיא,  וימה  של  סיבכי,  וימה  של  חילתא,  וימה  של  חילת,  וימה  של  סדום,  טבריא

 ).ב, בבא בתרא עד(ופוגה , וקירומיון, וירמוק, ירדן: נהרות'  דואלו הן. וים הגדול
 אסור  לצאת  מארץ  לחוצה  לארץמשום  ד,  בעכו  הוו  מפטרי,  כי  הוו  מפטרי  רבנן  מהדדי 6

 ).גיטין עו(
דברים (כי  מנגד  תראה  אתה  ארץ  ושמה  לא  תבוא  אל  הארץ  אשר  אני  נותן  לבני  ישראל    7

ושמה  לא :  "וכתוב  אחד  אומר"  ה  לא  תבואושמ:  "כתוב  אחד  אומר,  )ב"ב  פסוק  נ"פרק  ל
אם  איני !  רבונו  של  עולם:  מלמד  שאמר  משה  לפני  הקדוש  ברוך  הוא)  דברים  לד"  (תעבור

ושמה :  "אמר  לו  הקדוש  ברוך  הוא.  אם  איני  עובר  חי  אעביר  מת,  אעביר  הדיוטי,  עובר  מלך
  )קח טובמדרש ל... (לא מלך ולא הדיוט לא חי ולא מת" ושמה לא תעבור" "לא תבוא

  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד


