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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

-----------------------------------------------------ארץ אשריהם יושבי ארץ ישראל ,שאין להם לא חטא ולא עון,
לא בחייהם ולא במותן
 1ארץ ישראל נבראת תחלה ,וכל העולם כולו נברא לבסוף .ארץ ישראל משקה אותה
הקדוש ברוך הוא בעצמו ,וכל העולם כולו על ידי שליח .ארץ ישראל שותה מי גשמים,
וכל העולם כולו מתצמית .ארץ ישראל שותה תחלה ,וכל העולם כולו לבסוף )תענית י,
א(.

המרגלים רוצים להרוג את יהושע וכלב – למה?
 2אשכול .אתכלא חד מאינון זעירין קטפו ,אמרו אי לדא אחסין קודשא בריך הוא לישראל
וסבלו כל אינון עקתין וליאותין ,הא בארעא דמצרים אית אתכלין ואיבין דארעא יתיר על
חד תרין] .תרגום הזוהר :קטפו אשכול אחד מאותם הקטנים ,ואמרו ,אם את זה מנחיל
הקדוש ברוך הוא לישראל אחרי שסבלו כל כך צרות ותלאות ,הרי במצרים יש פירות
גדולים כפלים[) .זוהר חלק ג' דף קס"א עמוד א'(.
 3אשכול .כרתו )המרגלים( ההוא אשכול ,אתו לסלקא ליה לא יכילו ,אתו לנטלא ליה לא
יכילו ,אתו כלב ויהושע נטלו ליה וסליקו ליה ואזדקף על ידייהו ,ההא דכתיב וישאוהו במוט
בשנים ,בשנים באינון שנים יחידן כו' ,מכאן ידעו יהושע וכלב דאינון אתחזיין למיעל
לארעא ולמהוי לון בה חלק ואחסנא ,עד דהוו אתיין אמלכו עלייהו כלהו )להורגם( קאים
כלב באיבא ,אמר איבא איבא ,אי בגינך אנן מתקטלין מה אנן בחולקך ,מיד קליל גרמיה
ויהבו לון] .תרגום הזוהר :כרתו המרגלים את האשכול באו להגביהו לא יכלו,

באו לקחתו לא יכלו ,באו כלב ויהושע והגביהו אותו ועמד על ידיהם ,מכאן
ידעו יהושע וכלב שעתידים הם ליכנס בארץ ולנחול בה חלק ונחלה ,נמלכו
כולם עליהם להרגם ,עמד כלב לפני הפרי ,ואמר פרי פרי אם בשבילך אנו
נהרגים מה יש לנו בחלק שיש לנו בך ,מיד נעשה קל ונתנוהו להם[) .זוהר
חלק ג' דף ק"ס עמוד ב'(.
 4אשריהם יושבי ארץ ישראל ,שאין להם לא חטא ולא עון ,לא בחייהם ולא במותן )מדרש
שוחר טוב פרק ה(.

וועד העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל
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