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וועד למען קדושת ארץ ישראל
ארגון מוקדש לעורר על מצות ישוב ארץ ישראל ,שעל ידי זה נזכה
בקרוב לביאת המשיח בב"א

חודש תמוז תשמ"ח
אין חכמה כחכמת ארץ ישראל ואין תורה כתורת ארץ ישראל
במדרש רבה בראשית )פט"ז ז (.אין חכמה כחכמת ארץ ישראל ואין תורה כתורת ארץ
ישראל".
וז"ל שם" :ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והי' לארבעה ראשים"  -והיה לד'
נהרים אין כתיב כאן אלא לד' ראשים  -אלו ד' מלכיות " ...שם האחד פישון" זו בבל  -על שם
"ופשו פרשיו" "הוא הסובב את כל ארץ החוילה" שעלה והקיף את כל ארץ ישראל דכתיב ביה
"הוחילו לאלקים כי עוד אודנו"" ,אשר שם הזהב" אלו דברי תורה שהן נחמדים מזהב ומפז רב,
"וזהב הארץ ההיא טוב" מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל ,ולא חכמה כחכמת ארץ ישראל,
"שם הבדולח" וגו'  -מקרא משנה תלמוד ותוספתא ואגדה.
באבות דרבי נתן )כה( כתב:
רנ"א :אין לך אהבה כאהבה של תורה ,ואין לך חכמה כחכמה של ארץ ישראל ,ואין לך יופי
כיופי של ירושלים.
וז"ל הגמרא )קידושין מ"ט ע"ב( עשרה קבין חכמה ירדו לעולם ,תשעה נטלה ארץ ישראל
ואחד כל העולם כולו .ופירש"י שם ,חכמה ,תורה ודרך ארץ.
וכל כך היתה חשובה בעיני האמוראים תורת ארץ ישראל ,עד שהתפללו שתשתכח מהם תורת
חוץ לארץ ,כדמצינו )ב"מ דף פ"ה( ר' זירא כי סליק לארעא דישראל ,יתיב מאה תעניתא
דלישתכח גמרא בבלאה מיניה כי היכי דלא נטרדיה.
ובספר חסידים )סימן תתתשכ"א ,דפוס ברלין( אל תתמה על תלמידי חכמים שבבבל שהיו
יודעים מעשה מרכבה והיו יודעים בתורה לחוץ תנ"ך ולא היה האש מתלהטת סביבן כמו
לתלמידי חכמים שבארץ ישראל ,כי זכות ארץ ישראל יועיל לתורה.
והרמב"ן ז"ל בספר אמונה ובטחון )פרק ח'( כתב אין תורה כתורת ארץ ישראל ,שאך ארץ
ישראל ראויה לתורה ואין התורה שלימה רק בארץ ישראל.
ובספר לבנת הספיר )פרשת לך לך( כתב ,לך לך לתועלתך ,בגין דלא אשתלים אורייתא
וחכמתיה אלא בארעא קדישא.
ומבואר שם בזוה"ק פרשת לך )ח"א דף ע"ז( ויאמר ה' אל אברם לך לך ,א"ר אלעזר לך לך
לגרמך לאתקנא גרמך ,ופירש שם בזהרי חמה ,לאתתקנא גרמך ,היינו תיקון נפשו ונשמתו
במצוות ובמעשים טובים שיעשה בארץ ישראל.
א

ובאור החמה על זוהר הקדוש )ח"א דף ק"ן( בשם הרא"ג ,כי בארץ ישראל יוכל להשלים
האדם יותר מחוצה לארץ ,כי כל המצוות שייכות בה ,משא"כ בחוץ לארץ ,וכעין זה איתא
ברמב"ן )פרשת אחרי( עיין שם.
והמגלה עמוקות ז"ל כתב ,דלפיכך רצה משה ליכנס לארץ ישראל להשיג שם השגות ,לפי
שארץ ישראל הוא הסולם להשגת שמות הקדושים ,והכתוב אומר לכו חזו מפעלות אלקים אשר
שם שמות בארץ.

תלמידי חכמים שבארץ ישראל מעמידין ההלכה על בוריה
ועוד יותר מזה אמרו חז"ל )סנהדרין כ"ד ,ע"א( ,תלמידי חכמים שבארץ ישראל מעמידין
ההלכה על בוריה.
וז"ל הגמרא שם" :וירא והנה באר בשדה" זו סנהדרין " ...ונאספו שמה כל העדרים" אלו
תלמידי חכמים שבארץ ישראל ,והשיבו את האבן על פי הבאר" ,שהיו נושאים ונותנים בהלכה
עד שמעמידין אותה על בוריה.

חשיבות התורה שלומדים בארץ ישראל
ואיתא בילקוט שמעוני )תהלים ,רמז תתס"ב( מבקש אתה לראות את השכינה בעולם הזה,
עסוק בתורה בארץ ישראל .והרמב"ן כתב בכמה מקומות )בפרשת חיי ,פרשת אחרי ובפרשת
וילך( כי הקב"ה יקרא אלקי הארץ ישראל.
ועיין עוד מה שכתב הרמב"ן )בפרשת לך( מלכי צדק הוא שם בן נח ,הלך מארצו לירושלים
לעבוד שם את ה' והיה להם לכהן לקל עליון.
ובפרשת ויצא כתב הרמב"ן ,והיה ה' לי לאלקים איננו תנאי כדברי רש"י ,אבל הוא הנדר
וענינו אם אשוב אל בית אבי אעבוד השם המיוחד בארץ הנבחרת כו' ,ויש בענין סוד ממה
שאמרו כל הדור בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו א-לוה.

צדיקים שבארץ ישראל מגינים על כל העולם
ובספר טוב הארץ )דף י"ד ע"ב( כתב ,הצדיקים בהיותם בארץ ישראל יוכלו להגין על כל
המקומות ,והטעם כי ארץ ישראל הוא כמו הלב הנותן חיות וקיום לכל האיברים כולם .אמנם
צדיקי חוץ לארץ לא יועילו אלא למקומם לבד ,כי הם כמו חיות האבר הפנימי הפרטי שלא
יועיל רק לעצמו ,עכ"ל.

בארץ ישראל צריך יראת שמים בכפלי כפלים
כתב החרדים זצ"ל וזה לשונו ,כל אדם יחרד בבואו אל ארץ ישראל להיות ירא שמים כפלי
כפלים ממה שהוא בחוץ לארץ ,וידע כי בבית המלך הוא יושב ,עכ"ל.
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