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מצוות למען העולמי וועד 

  ישראלישוב ארץ 

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

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

 וידע ראה משה - טומאה רוח עליך ולטש שלא ארצי
 ,יהושע על התפלל אז, בדרכם יצליחו לא שהמרגלים

 משה של בסיועו הלך ויהושע
ארצי  שלא  שולט  עליך :  תרגום  הזוהר[  .'ארצי  לא  שלטא  עלה  רוח  מסאבהא  כו.  טומאה 1

 ).'א עמוד ב"דף קמ' זוהר חלק ב]. (רוח טומאה
ולא  עאלין  בארעא  קדישא  בר  אי '    לשטטא  כובליליא  אתיהיב  רשו  לרוח  מסאבא.  טוומאה 2

אין ,  בלילה  כשהטומאה  שוטטת  בעולם:  תרגום  הזוהר.  [אשכחן  תמן  מנא  לאעלא  ביה
 ).'א עמוד א"דף קמ' זוהר חלק ב]. (רק אם יש שם מת ליכנס בו, לה רשות ליכנס בארץ

ויהושע  אזיל ',  כדין  צלי  עליה  דיהושע  כו,  משה  אסתכל  וידע  דלא  יצלחון  בארחייהו.  יהושע 3
בגין  דאיהו ,  והוא  אנהיר  עליה  בצלותיה,  בסייעתא  עלאה  דמשה  דשדר  ביה  נהירו  דסיהרא

אז  התפלל  על ,  משה  ראה  וידע  שהמרגלים  לא  יצליחו  בדרכם:  תרגום  הזוהר.  [שמשא
 ).'ח עמוד ב"דף קנ' זוהר חלק ג]. (ויהושע הלך בסיועו של משה, יהושע

ואל ,  ויהיו  עניים  בני  ביתך,  יהי  ביתך  פתוח  לרוחה:    אומראיש  ירושליםיוסי  בן  יוחנן   4
 ).אבות(תרבה שיחה עם האשה 

אין  לך  יין  טוב  כיין  ארץ :  תרגום  הזוהר.  [חמר  טב  כחמרא  דארעא  דישראל'  לית  לך  כו.  יין 5
 ).'ח עמוד ב"זוהר חדש פרשת נח דף כ]. (ישראל

, דניאל  ו(תלמוד  לומר  ,  יכול  יתפלל  אדם  לכל  רוח  שירצה 6
 ).א, ברכות לא( "לקבל ירושלים): "אי

. ולא  עוד  אלא  שנטל  מלא  חבל  חרם  בדרומה,  ימה  של  טבריה  בחלקו  של  נפתליה  היתה 7
ואין  לך  כל  שבט  מישראל  שאין ,  תלושין  שבהרים  בחזקת  כל  השבטים  הן  עומדין:  תנו  רבנן
 ).ב, בבא קמא פא(ובעמק , ובנגב, ובשפלה, לו בהר

  ב ארץ ישראלהעולמי למען מצוות ישו וועד


