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

------------------------------------------------------  
, ליהושע נאמנים מרגלים שני היו ופנחס כלב

 בישראל שתדור השכינה והחזירו
יהושע  הא ,  אמר  כלב,  כלב  הוא  דאתא  לצלאה  על  קברי  אבהתא',  ויבא  עד  חברון  כו.  כלב 1

אימלך ,  ואנא  מה  אעביד,  ברכיה  משה  בסיועא  עלאה  קדישא  ויכיל  לאשתזבא  מנייהו
: תרגום  הזוהר[  .  מאלליןבגין  דישתזיב  מרזהון  דשאר,  למבעי  בעותא  על  קברא  אבהתא

יהושע  הרי  ברכו  משה  בסיוע ,  אמר  כלב.  כלב  הוא  דאתא  להתפלל  על  קברי  האבות
נמלך  לבקש  בקשה  על  קברות  האבות .  ואני  מה  אעשה,  עליון  קדוש  ויכול  להנצל  מהם

 ).'ח עמוד ב"דף קנ' זהר חלק ג]. (של שאר מרגלים) מהעצה הרעה(כדי שינצל מסודם 
ונפש ,  מן  לשולחיו  אלו  כלב  ופנחס  דהוו  שליחי  מהימני  לגבי  יהושעציר  נא.  כלב  ופנחס 2

כלב  ופנחס  היו  שני :  תרגום  הזוהר.  [דאהדרו  שכינתא  לדיירא  בהו  בישראל,  אדוניו  ישיב
ז "דף  קנ'  זוהר  חלק  ג].  (והחזירו  השכינה  שתדור  בישראל,  מרגלים  נאמנים  ליהושע

 ).'עמוד א
לא  הות  ארעא  חולקיה ,  אי  לא  אתייהיבת  ארעא  קדישא  לכנען  בקדמיתא  לישלוט  בה.  כנען 3

אם  לא  נתנה  הארץ  בתחלה  לכנען  שישלוט :  תרגום  הזוהר[ועדביה  דקודשא  בריך  הוא  
ג  עמוד "דף  פ'  זוהר  חלק  א].  (לא  היתה  הארץ  חלקו  ונחלתו  של  הקדוש  ברוך  הוא,  בה
 ).'ג עמוד ב"דף ע. 'א

ארעא  דשאר  חיילין  עלאין  תבירין  תחותה  תמן  ולית  להו ,  ארץ  כנען  ממש,  ןארץ  כנע.  כנען 4
רץ  כנען  לשון ת  אארץ  ישראל  נקרא:  תרגום  הזוהר.  [קיומא  בהדא

לרמז  שהיא  מכניעה  ומשברת  את  כחות ,  הכנעה  ושבירה
. 'ו  עמוד  א"דף  רנ'  זוהר  חלק  א].  (הסטרא  אחרא  ואין  להם  תקומה  בה

 ).א"סימן כ

 עיר  שהיא  עושה  כל  ישראל  חברים).  ד,  תהלים  קכד"  (חדיוכעיר  שחברה  לה  י" 5
 ).ג' ירושלמי חגיגה פ(

שלא ?  למה,  וכל  מי  שמבקש  לחשב  הולך  לשם,  כפה  של  חשבונות  היתה  חוץ  לירושלים 6
 ).נב' שמות רבה פ(לפי שירושלים נקראת משוש כל הארץ , יחשב בירושלים ויצר
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