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, ת בתחלה לארץ ישראלההשפעה יורד

 ומשם נשפע שפע לכל העולם

" וטובל  בשמן  רגליו:  "תנו  רבנן 1
זה  חלקו  של  אשר )  דברים  לג(

 ).ב, מנחות פה(שמושך שמן כמעיין 

מה  הן  בני  סלמאי :  תנו  רבנן 2
פעם  אחת  גזרה :  אמרו?  הנטופסי

המלכות  גזרה  על  ישראל  שלא 
והושיבו ,  יביאו  עצים  למערכה

  כדרך פרוזדאות  על  הדרכים
שהושיב  ירבעם  בן  נבט  על 
. הדרכים  שלא  יעלו  ישראל  לרגל
? מה  עשו  יראי  חטא  שבאותו  דור
, הביאו  גזיריהן  ועשו  סולמות
. והניחו  על  כתפיהם  והלכו  להם

: אמרו  להם,  כיון  שהגיעו  אצלן
: אמרו  להם:  להיכן  אתם  הולכין

להביא  גוזלות  משובך  שלפנינו 
כיון ,  ובסולמות  שעל  כתפינו

הן  פירקום  והביאם שאמרו  מ
ועליהם  ועל  כיוצא  בהם .  לירושלים

זכר  צדיק ):  "ז,  משלי  י(הוא  אומר  
ועל  ירבעם  בן  נבט ,  "לברכה

ושם ):  "ז,  משלי  י(וחביריו  נאמר  
 ).א, תענית כח" (רשעים ירקב

מה  היו  בני  גונבי  עלי :  תנו  רבנן 3
פעם :  אמרו?  ובני  קוצעי  קציעות

 אחת  גזרה  המלכות  גזרה  על
, ישראל  שלא  יביאו  עצים  למערכה
, ושלא  יביאו  בכורים  לירושלים
. והושיבו  פרוזדאות  על  הדרכים
? מה  עשו  כשרין  שבאותו  דור

הביאו  סלי  בכורים  וחיפום 
, ונטלם  ועלו  על  כתפיהן,  בקציעות

, וכיון  שהגיעו  אצל  פרוזדאות
? להיכן  אתם  הולכין:  אמרו  להם
לעשות  שני  עיגולי :  אמרו  להם
ובעלי ,  כתשת  שלפנינודבילה  במ

, כיון  שעמרו  מהן,  שעל  כתפינו
עיטרום  בסלים  והביאום  לירושלים 

 ).א, תענית כח(
הארץ ,  הארץ  ומלואה'  לה.  שפע 4

דא  ארעא  קדישא  דישראל  דאיהי 
קיימא  לאתשקייא  מניה 
, ולאתברכא  מניה  בקדמיתא

ולבתר  מינה  אתשקייא  עלמא 
דא  שאר ,  תבל  ויושבי  בה,  כלא

תרגום .  [הארעאן  דשתאן  מינ
ההשפעה  יורדת  בתחלה :  הזוהר

ומשם  נשפע  שפע ,  לארץ  ישראל
דף '  זוהר  חלק  ב].  (לכל  העולם

 ).'ב עמוד ב"כ
  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד


