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 קֹוֵבץ

ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר



ׁ̆ „ו… ָּ̃ ַמ„ ז…ַ‰ר ַ‰ ל¿ ּ ƒנ ׁ∆̆  ‰ ַחכ∆ּ יַח מ¿ ׁƒ̆ ַ‰ָמּ
ָעָליו  נּו  ּ ַרב≈  ‰ ׁ∆̆ מ ר  מ≈ ‡ו… ָכך¿  יַע",  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ "ו¿
ר ַ‰ז…ַּ‰ר...  פ∆ י‰ּו ס≈ ƒ‡ ּ יָלך¿ „¿ ּ ƒ„ ‡ּבּוָר ƒי ח‡‰ַ ּ ָיָע"ָ‡: "ב¿ "י ז¿ ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ם ל¿ לו… ׁ ָּ̆ ‰ַ
ר  פ∆ ס≈ י‰ּו  ƒ‡ ּ ¿„ י,  ּ ַחי≈ ּ ¿„ יָלָנ‡  ƒ‡ מ≈ ַעם"  ט¿ ƒמ "ל¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ין  ƒ„י ƒ̇ ֲע ּ„ַ ין  ƒ‚ ּוב¿
ים  ƒ„י ƒ̇ ֲע ׁ∆̆ ּום  ׁ ּ̆ ƒמ  : ׁ̆ רּו פ≈ּ י".  ַרֲחמ≈ ּ ב¿  ‡ ָ̇ לּו ּ‚ָ ן  ƒמ יּ‰  ּ ב≈ ˜ּון  פ¿ ƒי ַ‰ז…ַּ‰ר, 
ן  ƒּו מ‡ ¿̂ ר ַ‰ז…ַּ‰ר, ַעל ָי„ו… י≈ פ∆ ‰ּו‡ ס≈ ׁ∆̆ ים  ּ ƒיַלן ַ‰ַחי ƒ‡ ע…ם מ≈ ט¿ ƒל ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ף ˜כ„: (רמ"˜)) ּ„ַ ‡ ׂ̆ ' ָנ ָנ‡ ָפּ ימ¿ ≈‰ ָי‡ מ¿ ים (ַרע¿ ƒַרֲחמ ּ לּו˙ ב¿ ּ‚ָ‰ַ

˘ל  ין  ƒֲחָייל  ‰ ָמּ ַכּ ם  ƒע ם  ƒַמי ׁ ָּ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָיַר„  ב  טו… ל¿ ָזכּור  י‡  ƒב ַ‰ָנּ ‰ּו  ָיּ ƒל ≈‡
‰ּו  ל¿ּ ֻכּ ַעל  ֲעָטָר‡   ‰‡ָ ָלּ ƒע  ‡ ָּ̇ ינ¿ ƒכ ׁ¿̆ ּו יבו…  ƒב ס¿ ים  ƒכ‡ָ ַמל¿  ‰ ַכָמּ ו¿  ˙ מו… ָׁ̆ נ¿
"י:  ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ָ‡ַמר ל¿ ˙]... ו¿ מו… ָׁ̆ ּ ל ַ‰נ¿ ‰ ֲעָטָר‰ ַעל ָכּ ָ̇ ָנ‰ ָ‰י¿ יו… ל¿ יָנ‰ ע∆ ƒכ ׁ¿̆ [ּו
 ‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿  ‡ ָׁ̆ ָנ י  נ≈ ּ ב¿  ‰ ַכָמּ ו¿ "י:  ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ל¿ י‡  ƒב ַ‰ָנּ ‰ּו  ָיּ ƒל ≈‡ ָ‡ַמר  ו¿ י...  ּ ƒַרב י  ּ ƒַרב
ָרָ‡‰  ¿̇ ַבּ ָ„ָר‡  ּ ב¿  ‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ י  ל≈ ּ‚ַ ¿̇ ƒי  „ ַכּ  , יָלך¿ ƒ„ ּבּוָר‡  ƒח ַ‰‡י  מ≈ סּון  נ¿ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒי
ּבּור  ƒח‰ַ ‰ּ ז∆ ƒסּון מ נ¿ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒי ‰ ַמָטּ י ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ּ ‰ ב¿ ָמּ : ַכּ ׁ̆ רּו ‡... פ≈ּ ַמָיּ ף יו… סו… ּ ב¿
ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ּמּו„ ‰זו‰"˜] ַכּ ƒע"י ל ׁ̆ פ∆ ּ ּון ַ‰נ∆ ּ̃ ƒ̇ ן ו¿ ם ָמזו… ‰ ָל‰∆ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָך [ ּ ל¿ ׁ∆̆
יַח],  ׁƒ̆ יַ‡˙ ָמ ƒב ב ל¿ רו… ָ̃ ים [ ƒמ ף ַ‰ָיּ סו… ּ ן ב¿ ר ָ‰ַ‡ֲחרו… ּ„ו… ַבּ  ‰ ַמָטּ ‰ ל¿ ל∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי
 ı ָ‡ר∆ ר ָבּ רו… ּ ם „¿ ∆̇ ָר‡ ¿̃ ˙ּוב "ּו ָכּ ׁ ּ∆̆ ם ַמ‰  ּ י≈ ַ̃ ¿̇ ƒּמּו„ ‰זו‰"˜ י ƒיל ל ƒב ׁ¿̆ ƒּוב
ל  „ו… ָפר ָ‚ּ ו… ׁ̆ ּ ע ב¿ ַ̃ ¿̇ ƒי נּו ו¿ ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ׁƒ̆ ‡ מ¿ בו… ָיּ ׁ∆̆  , ו… ׁ̆ רּו יָ‰" – פ≈ּ ב∆ ׁ¿̆ ָכל יו… ל¿
 : ך¿ ל∆ מ∆  ‡ ס≈ּ ּƒכ‰ַ ן  ו… ׁ̆ ל¿  - ובל"ר).  - ‰‚ר"‡  ו'  (˙י˜"ז… ˙י'  נּו בב"‡  ≈̇ רּו ח≈ ל¿
י  ƒנ‡ַ„ָ ּלּו פ¿ּ ƒ‡ ב כ¿ּ ָׁ̆ ח¿ ּ נ∆ ׁ∆̆ ˙ ח ע"‡),  ָרכו… ּ "‰ (ב¿ ָבּ ָ̃ ּמּו„ ָ‡ַמר ַ‰ ּ ƒל‰ַ ‰ ַעל ז∆ ו¿
 ˙ בו… ˙ טו… ‰ ַמֲעלו… ָמּ י ַכּ ּƒך¿ ָ‡ַמר: כ ל∆ ׁ̆ מ∆ ּ„ָ ¿̃ ƒמ לּו˙. - ּוב¿ ּ‚ָ‰ַ ָבַני מ≈ י ּול¿ ƒל
 ı ≈̃ ין  ≈‡ ַח‡י, ו¿ ן יו… ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒי ַרב ר≈ ׁ̆ ַמַ‡מ¿ רּו ּמּו„ פ≈ּ ƒל ּ ל ב¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ּƒַלמ ׁ̆ י≈
ב  ר≈ ָ̃ ּול¿ ַלֲעז…ר   ‰ כ∆ּ ז¿ ƒנ ם  ƒ‡ נּו  ≈̃ ל¿ ח∆ ב  ּטו… ּוַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ ו¿  , ָכרו… ׂ ¿̆ ל  ∆„…‚ ל¿
נּוז  ּ‚ָ ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ ו¿ ל∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַזר ַ‰ּבו… ך¿ ָ‚ּ י ָכּ ּƒנּו, כ יח≈ ׁƒ̆ יַ‡˙ מ¿ ּ ƒב
י  ּƒכ ל,  ≈‡ ַ‰ּ‚ו…  ‡ ָיבו… כּו˙ו…  ז¿ ּ ƒב ׁ∆̆ ים  ƒמ ַ‰ָיּ ף  סו… ַע„   ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ַ‰ז…ַּ‰ר  ר  פ∆ ס≈

, עכ"ל. זּוָל˙ו… ּ ל…‡ ב¿ ‡ ו¿ ָ̃ ו¿ ‰ זו… ּבו… ַ„ּ ֻ‚ָלּ ס¿



ַמִים ָוָאֶרץ ה ׁשָ ם עוֹׂשֵ ֵ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּשׁ

ֵסֶפר

ְזכּוָתא ְּדַּבר יֹוַחאי
U

U
יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"

ֶמׁש תובב"א בהוצאה שלישית, חודש אדר א' תשע"א ית ֶשׁ בעיה"ק ּבֵ
ועתה יוצא לאור מחדש חודש כסליו תשע"ב

ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ים ַהּמִ דֹוׁש  ¦  ָהֲאָנׁשִ תֹוְך ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ מֹות ּבְ ים ִרּבֹוא ְנׁשָ ִ ּשׁ ׁשִ

ָאּה ּכּוָלה  ִאילּו ֲעׂשָ ַכר ּכְ ל ֶאָחד נֹוֵטל ׂשְ ֲחלּוַקת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ּוְבִסיּומֹו, ּכָ ּבַ

ְמַחת  ְמַחת ִסּיּום ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵמֵעין ׂשִ ים ְסעּוַדת ִסּיּום ¦ ׂשִ ְלַבּדֹו, ְועֹוׂשִ

ּקּוִנים  ית ¦ ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְוַהּתִ ה ָהֲאִמּתִ ֻאּלָ ּקּון ַלּגְ ּתֹוָרה ¦ ִסּיּום זַֹהר הּוא ּתִ

לֹֹמה ¦ ִסּיּום ֵסֶפר ַהזֹוַהר ָראּוי ְוָחׁשּוב  סֹוד ָהֶאֶלף ְלָך ׁשְ ָעִמים ּבְ ֶאֶלף ּפְ

ֵליָמה  ׁשְ ָנה  ׁשָ מֹו  ּכְ קּול  יּמּוד ַהזֹוַהר ׁשָ ּלִ ָעה ַאַחת  ¦  ׁשָ ְסעּוַדת ִמְצָוה 

לֹוְמֵדינּו ּתֹוָרתֹו ¦ ִמי  נּו ּבְ ב ִאּתָ "י זי"ע יֹוׁשֵ ּבִ ְגֶלה ¦ ָהַרׁשְ יּמּוד ּתֹוַרת ַהּנִ ּלִ

ף ִעּמֹו ְוַלֲעׂשֹות  ּתֵ ּתַ ּתֹוָרה, ָאסּור ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו, ְלִהׁשְ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ּלֹא ִמׁשְ ׁשֶ

ֲהֵרי ֵאין ּבֹו ֱאמּוָנה ¦ ַרק  ֶרְך, ׁשֶ ּדֶ ּבַ ן ָלֶלֶכת ִעּמֹו  ּכֵ ִעּמֹו ְסחֹוָרה, ְוָכל ׁשֶ

ֵניֶהם  ל ּבְ ּה, ּכָ ְרׁשָ ׁשָ ָרה ּבְ ָנּה ּוְלַקׁשְ ּה ְלַתּקְ ּתֹוָרה ְועֹוְסִקים ּבָ ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ

יֵקי ֱאֶמת ֵהם ַצּדִ
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א ַרק ַהִּמְׁשַּתְּדִלים ַּבּתֹוָרה ְועֹוְסִקים ָּבּה ְלַתְּקָנּה ּוְלַקְׁשָרה ְּבָׁשְרָׁשּה, ָּכל ְּבֵניֶהם 	.
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¢ ֹּתֶכן ָהִעְנָיִנים ¡



חאיי ר זכ תא הְְַַָ

יחאי ר ְְַַָזכתא

 דה ה הר  ספר ת נמת  ר א  י ְְִִִֵֶַַַָָָֹל
ספרה'ההריו'דיה'י'ראל ת נמת רא י ל ליל הדה ההר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

הרמח"ל דה ינר דתב ספרא– עצמ יטמי אחד ל ולכ ארתיו. זי"ע ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ז"ל תינר אמר זה על ,[אחר [ר תראה רא רנד מיחד ,דה קל"חהזהר (ת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

אמר:ע"ב) מראל, כח רה עתידה ,אמר יבנה לכר תינר כנס ,נר נ :ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
א י יל צמא ולא חל רעב לא אר רעב והלחתי אלקי ה' נא אי ימי ְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ"הה
מראל, רה כח לו חס אמר: יחאי  מע רי ניא ה'"... ברי את ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלמע

"זרע מי תכח לא "י ...באמר: ְֱִִִִֶֶַַַָֹ

מעםא . זרת  לבל עצה מצא  לא זי"ע ְְֵֵֵֵַַָָָֹהרמח"ל
וללא  רצף  "ד ה "ה הר לד א א ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹי ראל,
זרת ל לבל "דה "ההר כח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהפסק,

רחמים. ה אה ְְְֲִֵַַָָֻלקרב
ענין עתה י חאי ר מען רי ריחת ְְְְִִִִַַַַַָָוז"ל:
ונ צל. האת הבה אל נברח   נ וכ ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻה בה,
עתה יחאי ר מען  רי ריחת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָונמצא
נכלל  אר  ההר, נעה דס הבה , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹענין
ואז  נים, זר  נמתין, רא  הים  ְְְִִִִִִִַַַָָָָֻל 
עד  יראל, לכל  ללית לבריחה  זה  ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָנחב
 וזה יציאה, א א יצטר לא המים  ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹסף

יב )אמר נב, צא(יעיה בחזן לא  "י : ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹ
מאפכם ה' לפניכם  הל י תלכן  לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹבמנ סה
 דה הר  תק  מי ל  יראל"... ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹאלקי 
מיח. מחבלי ויצל אחרא, הטרא  מן  ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָרח

אחריו נאר  ה הר ספר  י רשב"י)והאמת, (אחרי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

מן רח נקרא  תק  מי  ל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָזי "ע,
ל יצטר א  עד אחרא, ה מים )ה טרא (אחרית ְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

זה , נמצא עלת מה  דיע וא יציאה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָא א
הלה הא י הא, דל עלת י ְֱִִֶֶֶַָָָָוהאמת

מ יח הזהר )מחבלי אר אר .(ראה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

על ב . י חאי; אתת ,'זרע מ'י כ'ח  ל'א ְִִִִִַַַַָֹ'י
יחאי, ן מע ן רי ה א י חאי ל זרע ְְְִִֵֶֶֶַַַַידי 

הרה . כח ִַַָָֹלא 
ד ת  מ ד נפלא  התת ה ם, מפעלת חז ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָֻלכ
לברכה: נ זכר יחאי ן מען ר י האלקי ְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָֹה א 

רה ח א הבטיח יחאי ן מע ן  ְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹר י
זכרנם תינר דברי  בא . יד על ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמ ראל

קלח :)לברכה לכרם(ת תינר כנס' : ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
מראל , ח רה עתידה  : אמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָיבנה

אמר:ואמר ח . א  יחאי ן  מען רי  ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
הר וכמבאר  ."זרע מי כח לא (נ א "י  ְְְִִִִַַַַַָָָֹֹֹ

מן:קכד:)  יפקן ההר ספר  איה ח רא ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ'האי
נסרת לתא' נפלאת והבן  ראה א ועה  . ְְְְְִִֵֵַָָָָָָ

מע ן רי  סמ ן  על  י הד ה.  רתנ ְְִִִֵֵֶַַַַָָָל
מי כח לא  "י  ה ס ק זה  על עצמ י חאי ְִִִִֶֶַַַַָָָֹן
ונס ר מרז עצמ ה ס ק זה אמת י ."ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֻזרע
רי הא י חאי, ל  זרע ידי  על  הה, ְְִֵֶֶֶֶַַַַָסד 
הרה ח  לא  יד על יחאי, ן ְְִִֶַַַַָָָֹמען

'" ה ס ק זה ל ב ת ס פי י א ל 'ימ ראל. ְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
וזהזרע 'ימ 'חכ' יוחא"י, א תת הם " ְְִִִִֵֶַַָ

כח לא י ה ס ק מג ה זרע,ר ז מי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
 עצמ זה ל זרע מי הינ יקא,  זרע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָמ י
ה א הא הסק , זה ונס ר מר ז ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֻהא

זהיחאי. ר ז י חאי ל זרע ידי על י ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻ
רי הא  לעיל, ז ר ב ת ספי ְְְִִֵֵֵֶַַַַָה סק
י ה רה, כח  לא יד על יחאי, ן ְִִִֶַַַָָָָֹמען

לתא  מן יפקן א ודע,,הר  לעיל. זר  ְְְְִִִֵַַַַַָָָֹ
אחר . פס ק  מרז ה א  עצמ מע ן  ר י ְְְְְִִֵֶַַַָָֻד
חינת  הא מען ר י  דה הא ע ְְִִִִֶַַַַַַָָי 

ד ') ראינ 'מא'ןמ 'קי'ו'יר ע':(נ אל חת, ְְִִִִִֵֵַַָָָָ
הפר )וכו'שמעו"ןבת תח ת מוהר"ן, לטי .(ספר ְִִִֵֵֵֵֶֶַַ

בשנת תשכ"ב היגר לברוקלין. לפני  האדמו"ר מהאלמין  שליט"א, נולד בהונגריה, עלה לארץ בשנת תש"ו. 
40 שנה. - הקים הרבה ארגונים: בשנת תשכ"ה, הקים וועד העולמי למען קדושת בית הכנסת, ונדפסו ספרים וקול 
קורא'ס. בשנת תשכ"ו, ערך מלחמה גדולה נגד המזוזות הפסולות1, בשנת תשכ"ו, ערך מערכה גדולה נגד סימילאק 
וקול  ונדפס ספר,  בשנת תשכ"ז, הקים ארגון הצלה,  יצרו סימילאק מחלב ישראל2.  ומאז לראשונה  מחלב עכו”ם, 
בשנת  המהדרין,  מן  למהדרין  בהכשר  תולעים  באכילת  שנכשלים  על  גדולה  מערכה  בשנת תשכ"ז, ערך  קורא’ס. 
תשכ"ח, ערך מערכה גדולה על אזהרת זמן קריאת שמע ותפלה3. בשנת תשכ"ח, הקים ארגון ובית דין צדק לכשרות 
בודדות,  54 פרשיות  ונדפסו  והפיץ לראשונה חק לישראל שבועי,  יזם הדפיס  בשנת תשכ"ט,  וטהרת המקוואות4. 
ועשר כרכים. בשנת תשל"ב-ס"ב, ערך מלחמה כבידה על כשרות השחיטה5, בשנת תשל"ד, הקים ארגון וועד הכשרות 
התאחדות הקהילות, ונדפסו 39 ספרים וקול קורא'ס. בשנת תשל"ד, הקים את הרעיון הדף היומי, ופרסמו כל שבוע 
בשנת תשל"ה, ערך מלחמה גדולה   .2 ונדפס גם כן במדריך לכשרות #  בעיתונים על הרעיון של לימוד דף היומי, 
למען קדושת השבת6. בשנת תשל"ט-ס"ג, ערך מלחמה כבידה על כשרות הניקור7, בשנת תשמ"א-ס"ד, ערך מלחמה 
כבידה על תיקון עירובין בארה"ב8, בשנת תשמ"ו יצא לאור ספר הסכמות ומכתבים 1.296 מכתבים. בשנת תשס"ג 
שלח לארצינו הקדושה כמה מיליוני ספרים ועוד 320 אלף דיסקים ]בכל דיסק לערך 500 ספרים[ ונחלקו בחינם 
7000 קבצים ספרים  שלחו לא"י עוד 250.000 דיסקים של  בשנת תשס"ד  בכל הארץ, ול-150.000 חיילים בצבא. 
בחינם. בשנת תשס"ד, הקים מפעל עולמי ללימוד הלכה יומית מחבר ורמ"א, ונדפסו ספרי שו"ע מחבר ורמ"א, וקול 
קורא'ס, ומודעות בהרבה עיתונים. בשנת תשס"ז - 2007 עלה לארץ, הקים את "מפעל הזהר העולמי", ומאז פועל 
יומית של דף הזהר היומי, ובכך לממש בפועל את  יומם ולילה, לזכות כל אחד מישראל בקריאה  במסירות נפש, 

הבטחתם וצוואתם של רשב"י וגדולי הצדיקים, שבזכות הזוהר, יצא עם ישראל מהגלות ברחמים, והמשיח יבוא.

בעהמח"ס: "אין ליכט פון תורה" - 887 חלקים, "אכילת מצות בישראל" - 7 חל', "אפיית המצות" - 3 חל', קובץ 
ספרי ארץ ישראל - 26 חלקים, "שמירת המצוות כהלכתן" - 58 חל', קובץ ספרי כשרות - 53 חל’, "נפש ישעיה" על 
מאכלות אסורות - 7 חל', קובץ ספרי שחיטה - 26 חל', קובץ ספרי ניקור - 33 חל', קובץ ספרי שמירת שבת - 18 חל', 
קובץ ספרי מקוואות - 8 חל', "שמירת הברית" - 10 חל', "דברי תורה" עה"ת - 7 חל’, קובץ ספרי סת"ם - 22  חל', קובץ 
ספרי קדושת ביהכ"נ - 17  חל’, "מקדש מעט", "ואמרו אמן", "עניית אמן כהלכתו", "יצחק לשוח", ועוד. "שכר ועונש" 
- 6 חל', "אור הזוהר" - 5 חל', "זוהר השבת" - 5 חל’, "זוהר חק לישראל" - 5 חל’, "מאורות הזוהר" - 15 חל’, "תיקוני 
זוהר" - 2 חל', "תיקוני זוהר" - 29 חל', "זוהר היומי" - 6 חל’, "זוהר היומי" - 12 חל’, זוהר עם פירוש הסולם, זוהר היומי 
- 70 חל’, "זוהר תורה" - 54 חל', "תיקוני הזוהר", "אדרא רבה" ו"אדרא זוטא" עם עוד 6 ספרים, "ספרא דמשכנא", 

"ספרא דצניעותא" ועוד. עלוני הזוהר - 39 חל', ועוד יותר מאלף ספרים וחוברות על הזוהר הקדוש. על כל הנ"ל,

בשנת תשס"ז, הקים בארץ ישראל מפעל הזוהר העולמי. ונדפסו קרוב ל-2000 ספרים חוברות וקול קורא'ס. 
- על הדברים הנ"ל פרסם ספרים וקול קורא'ס, בלשון הקודש, באידיש ובאנגלית, ובעוד הרבה שפות. 
- מפיץ מיליוני ספרי זוהר הדף היומי של הזוהר, ועוד, המחולק בתפוצה עצומה בבתי כנסיות ובתי  
מדרשות, חנויות, קברי צדיקים, ארגונים גדולים, כגון ערוץ הידברות, בתי אב בכל רחבי הארץ ובחו"ל. 
- הקים את "קול הרשב"י" "קול הזוהר" לשמיעה של הזהר היומי, ושומעים דרשותיו. כיום מתגורר 

בבית שמש, מפיץ דרשותיו מידי שבוע ברדיו  2000, ומעביר הרצאות בכל רחבי הארץ.

1. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 2. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 3. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 4. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 5. ונדפסו 
מאות ספרים וקול קורא'ס. 6. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 7. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס. 8. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.

 מייסד מפעל הזוהר העולמי
נחל לכיש 24/8 בית שמש, טל: 054-8436784



חאיי ר זכ תא הְְַַָ

יחאי ר ְְַַָזכתא

 דה ה הר  ספר ת נמת  ר א  י ְְִִִֵֶַַַָָָֹל
ספרה'ההריו'דיה'י'ראל ת נמת רא י ל ליל הדה ההר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

הרמח"ל דה ינר דתב ספרא– עצמ יטמי אחד ל ולכ ארתיו. זי"ע ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ז"ל תינר אמר זה על ,[אחר [ר תראה רא רנד מיחד ,דה קל"חהזהר (ת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

אמר:ע"ב) מראל, כח רה עתידה ,אמר יבנה לכר תינר כנס ,נר נ :ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
א י יל צמא ולא חל רעב לא אר רעב והלחתי אלקי ה' נא אי ימי ְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ"הה
מראל, רה כח לו חס אמר: יחאי  מע רי ניא ה'"... ברי את ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלמע

"זרע מי תכח לא "י ...באמר: ְֱִִִִֶֶַַַָֹ

מעםא . זרת  לבל עצה מצא  לא זי"ע ְְֵֵֵֵַַָָָֹהרמח"ל
וללא  רצף  "ד ה "ה הר לד א א ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹי ראל,
זרת ל לבל "דה "ההר כח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהפסק,

רחמים. ה אה ְְְֲִֵַַָָֻלקרב
ענין עתה י חאי ר מען רי ריחת ְְְְִִִִַַַַַָָוז"ל:
ונ צל. האת הבה אל נברח   נ וכ ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻה בה,
עתה יחאי ר מען  רי ריחת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָונמצא
נכלל  אר  ההר, נעה דס הבה , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹענין
ואז  נים, זר  נמתין, רא  הים  ְְְִִִִִִִַַַָָָָֻל 
עד  יראל, לכל  ללית לבריחה  זה  ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָנחב
 וזה יציאה, א א יצטר לא המים  ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹסף

יב )אמר נב, צא(יעיה בחזן לא  "י : ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹ
מאפכם ה' לפניכם  הל י תלכן  לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹבמנ סה
 דה הר  תק  מי ל  יראל"... ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹאלקי 
מיח. מחבלי ויצל אחרא, הטרא  מן  ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָרח

אחריו נאר  ה הר ספר  י רשב"י)והאמת, (אחרי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

מן רח נקרא  תק  מי  ל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָזי "ע,
ל יצטר א  עד אחרא, ה מים )ה טרא (אחרית ְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

זה , נמצא עלת מה  דיע וא יציאה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָא א
הלה הא י הא, דל עלת י ְֱִִֶֶֶַָָָָוהאמת

מ יח הזהר )מחבלי אר אר .(ראה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

על ב . י חאי; אתת ,'זרע מ'י כ'ח  ל'א ְִִִִִַַַַָֹ'י
יחאי, ן מע ן רי ה א י חאי ל זרע ְְְִִֵֶֶֶַַַַידי 

הרה . כח ִַַָָֹלא 
ד ת  מ ד נפלא  התת ה ם, מפעלת חז ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָֻלכ
לברכה: נ זכר יחאי ן מען ר י האלקי ְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָֹה א 

רה ח א הבטיח יחאי ן מע ן  ְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹר י
זכרנם תינר דברי  בא . יד על ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמ ראל

קלח :)לברכה לכרם(ת תינר כנס' : ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
מראל , ח רה עתידה  : אמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָיבנה

אמר:ואמר ח . א  יחאי ן  מען רי  ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
הר וכמבאר  ."זרע מי כח לא (נ א "י  ְְְִִִִַַַַַָָָֹֹֹ

מן:קכד:)  יפקן ההר ספר  איה ח רא ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ'האי
נסרת לתא' נפלאת והבן  ראה א ועה  . ְְְְְִִֵֵַָָָָָָ

מע ן רי  סמ ן  על  י הד ה.  רתנ ְְִִִֵֵֶַַַַָָָל
מי כח לא  "י  ה ס ק זה  על עצמ י חאי ְִִִִֶֶַַַַָָָֹן
ונס ר מרז עצמ ה ס ק זה אמת י ."ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֻזרע
רי הא י חאי, ל  זרע ידי  על  הה, ְְִֵֶֶֶֶַַַַָסד 
הרה ח  לא  יד על יחאי, ן ְְִִֶַַַַָָָֹמען

'" ה ס ק זה ל ב ת ס פי י א ל 'ימ ראל. ְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
וזהזרע 'ימ 'חכ' יוחא"י, א תת הם " ְְִִִִֵֶַַָ

כח לא י ה ס ק מג ה זרע,ר ז מי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
 עצמ זה ל זרע מי הינ יקא,  זרע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָמ י
ה א הא הסק , זה ונס ר מר ז ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֻהא

זהיחאי. ר ז י חאי ל זרע ידי על י ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻ
רי הא  לעיל, ז ר ב ת ספי ְְְִִֵֵֵֶַַַַָה סק
י ה רה, כח  לא יד על יחאי, ן ְִִִֶַַַָָָָֹמען

לתא  מן יפקן א ודע,,הר  לעיל. זר  ְְְְִִִֵַַַַַָָָֹ
אחר . פס ק  מרז ה א  עצמ מע ן  ר י ְְְְְִִֵֶַַַָָֻד
חינת  הא מען ר י  דה הא ע ְְִִִִֶַַַַַַָָי 

ד ') ראינ 'מא'ןמ 'קי'ו'יר ע':(נ אל חת, ְְִִִִִֵֵַַָָָָ
הפר )וכו'שמעו"ןבת תח ת מוהר"ן, לטי .(ספר ְִִִֵֵֵֵֶֶַַ



יחאיו ר זכ תא ְְַַָ

מהימנא זהר רעיא קנ "ג:  ג' הא )ג(חלק , נח"אמר הרא.ד"יבת הל מני יל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ללמ דולזה י ראל  ל את  צ דיק זי"ע הרמח "ל דה להר  ל ית בזה , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
צמיחת היע ת ויצמח  –ההזר ת טהר  לב עלה ועה מהרה. וד  קר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

נתאר ג. לעיל הזר מהימנא  הרעיא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָברי
סימן דה ארת קיא, ניא פר  ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאריכת
י ד  זכת  רק ידע , הבר והנה  ם. ע ן ְִִִֵֵֶַַַַָָָָכ"ו,
פרט , הקדוש  והזהר  כלל, הד ה  ְְְִִַַָָָָה רה
.מ קרב להאל הרים, מ ל לצל  ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָנזה
ע ה "צהר הסק  אמר לדבר ,  סמ מצינְֲֲִֶַַַַַַָָָָָָֹ
הנה זיעוכי"א , הבעש"ט פר ֵֵֵֶַַַָָָל יבה".
"האר תב   מ תפה . רה ל ְְִֵֶֶַַָָָָָל יבה

ח)האיר " רת ר )מ ת "ועל וזל"ק: , ְְְִֵֶֶַַַַַָָ
צהר  ר זללה"ה הבעש "ט  ם ְְִֵֵֵֶֶַַָֹמעי

ליבה  טז )עה  ו , מן(ראית  צהר לעת , ְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹ
פרים עד מ בא תפה ". רה ל ְְִִֵֶַַָָָָָה בה

נח) רת אדם בה(תלדת  נח עה מ  ְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
אפר יד על  רחנית, בה  י ן מ ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמית,
ז' א תת וידע רה. ל בה והיא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלהאל,
לבאר אפר מילא הם , מתחפת א תת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָוצ'
ז'הר היינ צ 'הר ליבה", עה "צהר הס ק  ְֲֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹאת
היבת  הא הקדוש  הזהר  ד ליבה, ֲִֵֵֶֶַַַַָע ה
מל לה צל לגאלה , לזת אפר יד על ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹנח,
ל  רד האנ ים על העברים מים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָמ רי

.לכ זה  מי ארי ְְְִִִֵֶֶַַָָמ יח ,

נ ד. ולח  לה רפ אה  לנ הקים ְְְִִַַַָָָָָהקב"ה
,"דה "ה הר ה א הרשב"י, ל נח ֵֶֶַַַַַָֹֹיבת

הרא! מה ל ילנ ְִֵֵַַַַָלה

אין א ין  הרקיע". זהר יזהיר ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹ"והמ ילים
אקרי א, זהר  מ לין  ה הר קא ,ספר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

מעיר , נים  מתין נח , תיבת איהְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹ
נים מעיר , אחד  לזמנין מלכתא. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָובע

יתק ם בה ן א )מ חה. הן(מ ת  "ל ְְְְִִִִֵֵַַָָָ
."ה ליכ הא רה ספרא הד ארה ודא ְְְְְִִִַַַָָָָ

מהימנא ).א  רעיא קנ"ג : ף  ג' חלק  (ועי"ע .(זהר ְְְְֵֵֶַַַָָָֹ

לאר  ה ציא הקמת ד', עד ע"ב ף  חד זהר ְִִֵַַַַַַָָָָֹני

את ע ,ביררדק מה הרב  ינר מהגר"א, זהר ְִֵֵֵֶֶַַַַָֹני

י"א ) ,אבי .אלקי  ֱִֵָֹ

ניםה .  כ "ד.)אמר ף ו ' ל נ ):ן  וזה , ְְְִִִֶַַָ
נ א ני ח רא וכה  מהאי ית רנסן  לת א ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

ס ף  בתראה דרא לתא יתלי ד ,ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָדיל
בגיני י)ימא, כה ארץ "(וקרא רר "קראתם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

נ דעה י מע, אזני הט  ם . ע ן ְְְֲִֵֵֶַַָָָָוגמר,

עבדיו, אל  ה ם לא יד  דה ההר ח ר ְֲִֵֶַַַַַָָָֹֹ
לראנים אםנתה  י יראל , לפנים זאת ְְְְִִִִִִִֵַָָָָֹ

נאמנ"ה קריא"ה נ י ם האחרן ר אל ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָואמר
זהרה 'ורי, הנהרקני ויצמח  זאת בזכת  ְְְְְְִֵַַַָֹ
יחי מ .ויקרב ְִִֵֵָ

האמר דכתיב קרא לפר אל ז  בדרְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ
הר יביהפרת לכל ארץ רר "קראתם  ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָ

לכם" היה הוא מהיבל נביא עד והן גו'. ְְִִִֵֵֶֶַָָ
נא ספר מהימנא רעיא דה הר  ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹתב 

קכד:) זהר(דף יזהיר "והמ ילים :נל והיל ְְְְְְִִִֵַַַַַָ
מן ההר , ספר איה  יל חרא  האי ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהרקיע",
רי לא  אין בה. ע אה  אימא ְְְֲִִִִֵָָָָָָָזהרא

מאילנא נ ין, למטעם  יראל עתידין בגין ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָ
לתא  מן י יפקן ההר, ספר האי  איה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹדח י,

הן,רחמי. לב )ויתק ים ינח)ברים דד "ה' ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
ראה , ם ראה .נל אן עד נכר", אל ע ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָואין

בינה ה א ההר ספר חינת מאיי  ידיע  מידע , ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ
ט בא, ד כי בנים ד ה הר ְְְְִִִֵַַַַַָָֹדאמר
מק ם איזה רג"ל  עין אצל הרא יר ף  ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹא ר

הםינה, הה יבל נים חמים י והא, ְְֲִִִִִִִֵֵָָָ
ינה. ערי ררחמים "קראתם אמר וזה  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

י ביה ", לכל אר יקא ,קראת"םארץ ְְְְֲֶֶֶֶַָָָָָָ
וה נים ה הר ספר  אתם  "קראתאבזכ , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

זה  ידי על מי תא, לכל ליא ארץ רר ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָ
וקאמר .יביה ס ם  זה היא ועל  למריבל , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

 מ ינה , חינת בל  מ אחת, חינה  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָהם 
מה ברה. לי ינה אני ד ה ההר  לד ְֲִִִִֵַַַַָָָֹכן 
ל ד  ידי על ה זה אמר דה הר   אמרְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ט עמי"ם  ויהי בינה מטרא  הא ההר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹספר
לרמז  ינחני יס ב"ב נפי דחי מאילנא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹמ מה

י  ימטרא ינהזה, הלל חים חי"םעם נפ) ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה')מ את הז' .ערכת ֲֶֶַַ

מהימנא קכ "ד:):רעיא ף  נא "והמילים(רת ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ
 איה יל חרא האי  הרקיע", זהר  ְְְְִִִִִַַַַָָָָיזהיר
בה. עאה אימא זהרא מן ההר, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹספר

 ני ן , רי לא יראל אין עתידין בגין  ְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָ
ה הר, ספר האי איה דח י, מאילנא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלמטעם 

רחמי. לתא מן  י ה ן,יפקן (ברים ויתקים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ

ההלב ) עכ"ל . נכר . אל ע ואין  ינח דד ְְִִֵֵֵֵֶַָָָה'

חאיי ר זכ תא זְְַַָ

,דה הזהר  ספר  את  יחד ל יסיימ ספר ת  דת  א ר  י ראל  ל את   ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלק
הלל, ע   מ חלק ל מד אחד וכל ,י קט לחלקי הלימד את  קיח ידי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָעל
צי מתק אר  מ עט זמ זה וכל ,דה ההר  ל וס מד יחיד  לכל  נח ב ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹבזה

. נרצ פי  מני ל  ד ק ת בי ת  ליל הנסת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָבית 

ר הכבר ניה מ"ר ה ל , ענוות הלל , החכ ק י א  ברא האי אלפייה יצחק הרב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ספר זי "ע  הר "(ועהז לאר"התקצת  נס א האה את  עצר  יקי צ עד ע תפתיו אי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ברי יראל) עיי לה . החברה ל יסיימ זה ידי ועל   חלק אחד ל  חברה ללמד , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
נתיב". "יאיר  ההר ספר ְְְְִִִַָָָקד

מבסי הזהר ספר חל קת פיה  י האנ מנית],ל בש"ס וכ] ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
 ס סעדת יוע , לב לה  אע איל כר  נטל אחד  ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָל

חמדתב קצ"ח)די לל ס מ' וז"ל:(מערכת פת,, אד ני הרה תא יע מצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
לב לה אע איל כר נטל אחד לעתל יראל ית ל הגינ זה עמ , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

הש"ס קימח ש"ס סחרת יוע אחת, מכת לקח אחד ל ,אד ני ה י ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ללמד יניה קח חברת וכ נה, אחת עתנימ לסדר נתנת יה ורת , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ל הש"ס למד איל כר ואחד אחד .ול ְְְִֶֶַַָָָָ

רה מחת מעי ההר ספר   ס ְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹמחת
האלקיהצה"ק מעזיזהמק בל ר נכד רי טב,  כלהעל נהג  , עלינ יג  תזכ , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

.דה ההר  ספרי  ס לעת  עמר  ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹל"ג 

י ה יק  ונה נה  כל  נהג ,עלינ  יג  תזכ ט ב  העל  נכד ,ר ר י  ד ה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ידי  ה הר  הפר  לקח ה ואחר ,דה ההר ספרי  ס לע ת  עמר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹל "ג
נק הרה ממחת    ה מ מחת  קדה די ר ואחרי ע ת, ה  ורקד זקד ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֻ

מאן, להיתמבאר עתיד היה  מההר החר ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
ה מים סף האחרן הר ב א עד וכו' ְֲִֶַַַַָָָָנ ז 
יב א  הע סקים בזכת לח נים, יתה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָאז

זהמיח אר ,ת ס עה הארץ  לא אז י  , ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
 אמר וזה .לביאת קרבה סה בגיניהיה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ת אח אל   אי זהובם  זכת די וכו ', ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָֻ
מ צרים י ראל נגאל א ם יראל,  אל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹי
סח דם לק ם הא ר דה  הצר ְְְְֶֶַַַַַַָָָֻעד 
האה היה לא העתידה אה ן  מילה, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֻֻבדם
האל רצ ן  והא ,ה ה דה  ל ספת ז ְְְְְְִֵֶַַַָָֻעד 

 הכה וארי  , רת,יתמאמר ערה (של "ה, ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ

ראן) .מאמר ֲִַָ

רה.ו. מחת לי ם הם ים  את ְְְִִִֶַַַָֹלקע 

סעדתא אתקינ הערה בספר ה ם סעדת  (חלק ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ש "ס",25) "חברת  נהג קהילת דקצת ְְְְֲִִִֵֶַַָהביא,

מ כת  ל  את מחקים הי החברה  ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָל מר,
ל את יסיימ ם  די  חברים, ין  ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָֻהש "ס
לי ם ה ם י ם  את וקבע מס יים, ים ְְְְְִֶַָָהש "ס
ותרה כתב  רה יסיימ די רה ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָמחת
הרת  ר מי   אחד. ים כאחד, ה ְְְְֵֶֶֶֶַַָָעל 

מנ   החליט תקע"ה ניסן כ"ז ים י  היגיתבים, ְְְְִִִִִֵֶַָ
הש "ס  את לחלק יאליסט ק , מיד" "נר  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָחברת

החברה, אנ י אתין יסיימ יחד ם  די ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
רה מחת ים  עד היינ נה , חצי  ְֲִִִַַָָָָהש"ס
יאת עד נה נה מידי  וכן תקע"ו, נת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָל

ה')האל  .(ס ד ֵַ

המקובל ז. קדישא, צדיקא  בהאי מדעסקינן
המעניין מן זיע"א, ממעזבוז ברוך רבינו  האלקי,
להבין נוכל מהם  פלא, סיפורי שתי כאן לצטט 
שלו. ישראל ואהבת  קדושתו מגודל מזעיר מעט



יחאיו ר זכ תא ְְַַָ

מהימנא זהר רעיא קנ "ג:  ג' הא )ג(חלק , נח"אמר הרא.ד"יבת הל מני יל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ללמ דולזה י ראל  ל את  צ דיק זי"ע הרמח "ל דה להר  ל ית בזה , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
צמיחת היע ת ויצמח  –ההזר ת טהר  לב עלה ועה מהרה. וד  קר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

נתאר ג. לעיל הזר מהימנא  הרעיא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָברי
סימן דה ארת קיא, ניא פר  ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאריכת
י ד  זכת  רק ידע , הבר והנה  ם. ע ן ְִִִֵֵֶַַַַָָָָכ"ו,
פרט , הקדוש  והזהר  כלל, הד ה  ְְְִִַַָָָָה רה
.מ קרב להאל הרים, מ ל לצל  ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָנזה
ע ה "צהר הסק  אמר לדבר ,  סמ מצינְֲֲִֶַַַַַַָָָָָָֹ
הנה זיעוכי"א , הבעש"ט פר ֵֵֵֶַַַָָָל יבה".
"האר תב   מ תפה . רה ל ְְִֵֶֶַַָָָָָל יבה

ח)האיר " רת ר )מ ת "ועל וזל"ק: , ְְְִֵֶֶַַַַַָָ
צהר  ר זללה"ה הבעש "ט  ם ְְִֵֵֵֶֶַַָֹמעי

ליבה  טז )עה  ו , מן(ראית  צהר לעת , ְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹ
פרים עד מ בא תפה ". רה ל ְְִִֵֶַַָָָָָה בה

נח) רת אדם בה(תלדת  נח עה מ  ְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
אפר יד על  רחנית, בה  י ן מ ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמית,
ז' א תת וידע רה. ל בה והיא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלהאל,
לבאר אפר מילא הם , מתחפת א תת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָוצ'
ז'הר היינ צ 'הר ליבה", עה "צהר הס ק  ְֲֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹאת
היבת  הא הקדוש  הזהר  ד ליבה, ֲִֵֵֶֶַַַַָע ה
מל לה צל לגאלה , לזת אפר יד על ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹנח,
ל  רד האנ ים על העברים מים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָמ רי

.לכ זה  מי ארי ְְְִִִֵֶֶַַָָמ יח ,

נ ד. ולח  לה רפ אה  לנ הקים ְְְִִַַַָָָָָהקב"ה
,"דה "ה הר ה א הרשב"י, ל נח ֵֶֶַַַַַָֹֹיבת

הרא! מה ל ילנ ְִֵֵַַַַָלה

אין א ין  הרקיע". זהר יזהיר ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹ"והמ ילים
אקרי א, זהר  מ לין  ה הר קא ,ספר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

מעיר , נים  מתין נח , תיבת איהְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹ
נים מעיר , אחד  לזמנין מלכתא. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָובע

יתק ם בה ן א )מ חה. הן(מ ת  "ל ְְְְִִִִֵֵַַָָָ
."ה ליכ הא רה ספרא הד ארה ודא ְְְְְִִִַַַָָָָ

מהימנא ).א  רעיא קנ"ג : ף  ג' חלק  (ועי"ע .(זהר ְְְְֵֵֶַַַָָָֹ

לאר  ה ציא הקמת ד', עד ע"ב ף  חד זהר ְִִֵַַַַַַָָָָֹני

את ע ,ביררדק מה הרב  ינר מהגר"א, זהר ְִֵֵֵֶֶַַַַָֹני

י"א ) ,אבי .אלקי  ֱִֵָֹ

ניםה .  כ "ד.)אמר ף ו ' ל נ ):ן  וזה , ְְְִִִֶַַָ
נ א ני ח רא וכה  מהאי ית רנסן  לת א ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

ס ף  בתראה דרא לתא יתלי ד ,ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָדיל
בגיני י)ימא, כה ארץ "(וקרא רר "קראתם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

נ דעה י מע, אזני הט  ם . ע ן ְְְֲִֵֵֶַַָָָָוגמר,

עבדיו, אל  ה ם לא יד  דה ההר ח ר ְֲִֵֶַַַַַָָָֹֹ
לראנים אםנתה  י יראל , לפנים זאת ְְְְִִִִִִִֵַָָָָֹ

נאמנ"ה קריא"ה נ י ם האחרן ר אל ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָואמר
זהרה 'ורי, הנהרקני ויצמח  זאת בזכת  ְְְְְְִֵַַַָֹ
יחי מ .ויקרב ְִִֵֵָ

האמר דכתיב קרא לפר אל ז  בדרְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ
הר יביהפרת לכל ארץ רר "קראתם  ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָ

לכם" היה הוא מהיבל נביא עד והן גו'. ְְִִִֵֵֶֶַָָ
נא ספר מהימנא רעיא דה הר  ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹתב 

קכד:) זהר(דף יזהיר "והמ ילים :נל והיל ְְְְְְִִִֵַַַַַָ
מן ההר , ספר איה  יל חרא  האי ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהרקיע",
רי לא  אין בה. ע אה  אימא ְְְֲִִִִֵָָָָָָָזהרא

מאילנא נ ין, למטעם  יראל עתידין בגין ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָ
לתא  מן י יפקן ההר, ספר האי  איה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹדח י,

הן,רחמי. לב )ויתק ים ינח)ברים דד "ה' ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
ראה , ם ראה .נל אן עד נכר", אל ע ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָואין

בינה ה א ההר ספר חינת מאיי  ידיע  מידע , ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ
ט בא, ד כי בנים ד ה הר ְְְְִִִֵַַַַַָָֹדאמר
מק ם איזה רג"ל  עין אצל הרא יר ף  ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹא ר

הםינה, הה יבל נים חמים י והא, ְְֲִִִִִִִֵֵָָָ
ינה. ערי ררחמים "קראתם אמר וזה  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

י ביה ", לכל אר יקא ,קראת"םארץ ְְְְֲֶֶֶֶַָָָָָָ
וה נים ה הר ספר  אתם  "קראתאבזכ , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

זה  ידי על מי תא, לכל ליא ארץ רר ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָ
וקאמר .יביה ס ם  זה היא ועל  למריבל , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

 מ ינה , חינת בל  מ אחת, חינה  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָהם 
מה ברה. לי ינה אני ד ה ההר  לד ְֲִִִִֵַַַַָָָֹכן 
ל ד  ידי על ה זה אמר דה הר   אמרְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ט עמי"ם  ויהי בינה מטרא  הא ההר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹספר
לרמז  ינחני יס ב"ב נפי דחי מאילנא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹמ מה

י  ימטרא ינהזה, הלל חים חי"םעם נפ) ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה')מ את הז' .ערכת ֲֶֶַַ

מהימנא קכ "ד:):רעיא ף  נא "והמילים(רת ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ
 איה יל חרא האי  הרקיע", זהר  ְְְְִִִִִַַַַָָָָיזהיר
בה. עאה אימא זהרא מן ההר, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹספר

 ני ן , רי לא יראל אין עתידין בגין  ְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָ
ה הר, ספר האי איה דח י, מאילנא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלמטעם 

רחמי. לתא מן  י ה ן,יפקן (ברים ויתקים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ

ההלב ) עכ"ל . נכר . אל ע ואין  ינח דד ְְִִֵֵֵֵֶַָָָה'

חאיי ר זכ תא זְְַַָ

,דה הזהר  ספר  את  יחד ל יסיימ ספר ת  דת  א ר  י ראל  ל את   ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלק
הלל, ע   מ חלק ל מד אחד וכל ,י קט לחלקי הלימד את  קיח ידי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָעל
צי מתק אר  מ עט זמ זה וכל ,דה ההר  ל וס מד יחיד  לכל  נח ב ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹבזה

. נרצ פי  מני ל  ד ק ת בי ת  ליל הנסת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָבית 

ר הכבר ניה מ"ר ה ל , ענוות הלל , החכ ק י א  ברא האי אלפייה יצחק הרב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ספר זי "ע  הר "(ועהז לאר"התקצת  נס א האה את  עצר  יקי צ עד ע תפתיו אי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ברי יראל) עיי לה . החברה ל יסיימ זה ידי ועל   חלק אחד ל  חברה ללמד , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
נתיב". "יאיר  ההר ספר ְְְְִִִַָָָקד

מבסי הזהר ספר חל קת פיה  י האנ מנית],ל בש"ס וכ] ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
 ס סעדת יוע , לב לה  אע איל כר  נטל אחד  ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָל

חמדתב קצ"ח)די לל ס מ' וז"ל:(מערכת פת,, אד ני הרה תא יע מצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
לב לה אע איל כר נטל אחד לעתל יראל ית ל הגינ זה עמ , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

הש"ס קימח ש"ס סחרת יוע אחת, מכת לקח אחד ל ,אד ני ה י ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ללמד יניה קח חברת וכ נה, אחת עתנימ לסדר נתנת יה ורת , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ל הש"ס למד איל כר ואחד אחד .ול ְְְִֶֶַַָָָָ

רה מחת מעי ההר ספר   ס ְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹמחת
האלקיהצה"ק מעזיזהמק בל ר נכד רי טב,  כלהעל נהג  , עלינ יג  תזכ , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

.דה ההר  ספרי  ס לעת  עמר  ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹל"ג 

י ה יק  ונה נה  כל  נהג ,עלינ  יג  תזכ ט ב  העל  נכד ,ר ר י  ד ה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ידי  ה הר  הפר  לקח ה ואחר ,דה ההר ספרי  ס לע ת  עמר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹל "ג
נק הרה ממחת    ה מ מחת  קדה די ר ואחרי ע ת, ה  ורקד זקד ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֻ

מאן, להיתמבאר עתיד היה  מההר החר ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
ה מים סף האחרן הר ב א עד וכו' ְֲִֶַַַַָָָָנ ז 
יב א  הע סקים בזכת לח נים, יתה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָאז

זהמיח אר ,ת ס עה הארץ  לא אז י  , ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
 אמר וזה .לביאת קרבה סה בגיניהיה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ת אח אל   אי זהובם  זכת די וכו ', ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָֻ
מ צרים י ראל נגאל א ם יראל,  אל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹי
סח דם לק ם הא ר דה  הצר ְְְְֶֶַַַַַַָָָֻעד 
האה היה לא העתידה אה ן  מילה, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֻֻבדם
האל רצ ן  והא ,ה ה דה  ל ספת ז ְְְְְְִֵֶַַַָָֻעד 

 הכה וארי  , רת,יתמאמר ערה (של "ה, ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ

ראן) .מאמר ֲִַָ

רה.ו. מחת לי ם הם ים  את ְְְִִִֶַַַָֹלקע 

סעדתא אתקינ הערה בספר ה ם סעדת  (חלק ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ש "ס",25) "חברת  נהג קהילת דקצת ְְְְֲִִִֵֶַַָהביא,

מ כת  ל  את מחקים הי החברה  ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָל מר,
ל את יסיימ ם  די  חברים, ין  ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָֻהש "ס
לי ם ה ם י ם  את וקבע מס יים, ים ְְְְְִֶַָָהש "ס
ותרה כתב  רה יסיימ די רה ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָמחת
הרת  ר מי   אחד. ים כאחד, ה ְְְְֵֶֶֶֶַַָָעל 

מנ   החליט תקע"ה ניסן כ"ז ים י  היגיתבים, ְְְְִִִִִֵֶַָ
הש "ס  את לחלק יאליסט ק , מיד" "נר  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָחברת

החברה, אנ י אתין יסיימ יחד ם  די ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
רה מחת ים  עד היינ נה , חצי  ְֲִִִַַָָָָהש"ס
יאת עד נה נה מידי  וכן תקע"ו, נת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָל

ה')האל  .(ס ד ֵַ

המקובל ז. קדישא, צדיקא  בהאי מדעסקינן
המעניין מן זיע"א, ממעזבוז ברוך רבינו  האלקי,
להבין נוכל מהם  פלא, סיפורי שתי כאן לצטט 
שלו. ישראל ואהבת  קדושתו מגודל מזעיר מעט



יחאיח  ר זכ תא ְְַַָ

" מי קענסט  א ,י  קע  אי" :ה זה ואמר  ההר ספר את  קד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹפי 
א תי] מיר  וא ה  , ת א מיר  אני  =]( נהגי ה .(טעמי  ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָֹֹֹ

י ראל   ע מל ועי – האמית לאה   הא זהר   ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹֻס
הזהרנת לימ ד החזק  למע  ד ק קריאת יראל אר וצ יקי ד לי   יצא תרפ"א  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

דלכב יד ע  בר  :קריאת נ ח וזה  .דאהה אר ,דה ההר לד מעלת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
מעלמא. בה וחרא מתנא ורעת, קת גזרת רענת מיני ל ברמבל עברה והנה ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

ארעא מארי ניאה ניהר עמ האמית לאה " מדעת יראל ע ררנְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֻע
למה, נעתקה היא אר ההרקיא" לד על אללקד לאר בחצה אר לגמר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

מיניסר אנחנ  על .מיס מאת  לער רק נגמר לא ,לנק אר הרימת כפי , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
לגמר כדי ע עד ללמד מגת, יד אר יראל ר מל ימב הדה אר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹגאני
חברת ני ע חת א יתר הרא ער פי לטבה, עלינ הא אלל בכ"ה מיס ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָהאל

אקד, ותחני,ל ניעלי תא ריה ל לבל יראל ע מל לעי אחד זהר ס ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ונראה לבטח י ויראל ה, ידיה עינה ולא תבמח ויקלקל יבינא עצת ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹויפר

"אר רר קראת" יתקיי במהרה ,צ אכי"ר.נחמת , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

למה  ל האל סד   עמי  אל ניוה ה הר ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹילמד
הק הרי וי נה ויתה  מיח , ל   מת ונ הרחמי מערר  הא ההר  ל ד י ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

לבטח , י מיחויראל  חבלי צער יסל א טח  אנחנוהמד  על אר , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
ליד ררננתע ,יני בי ,אמ ימינ מהרה נות נה לייר דה עיר ורני ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹחכמי
עלינ הא אלל בכ"ה ה ויהיה ההר, הפר לגמר כדי לאר בח אר ההר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹלד

למה. ל האל סד עמי אל ניוה ההר וילמד ,להע ריאת י ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלטבה,
ולכ חזק מלאכת: עלי  ,י עלי ,חריס ,ני ר חכמי אחינ ,לכ ראי ק  אנחנ ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

וכל האת , חברה  רוהתח זכ אני. ר יאמר   והח ,נ ע חלק  לקחת  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹואמצ
א ר הדר פי עלי איזה ילמד  בקיה בי ה נאי  בעת  מההר , חלק   יחט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹאחד 

א . לאר   ח י  אר י והמנהלי איה לכ נ מטהרי מי ע י ראל, ריכ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אנשים לעתים, לבזות, היה בקודש שדרכו ידוע,
שולחנו  בעת ביחוד  בצלו, לחסות שבאו מסוימים
היו  והללו  בחגים, או בשבתקודש הטהור
שרבם בידעם גמורה, באהבה  זאת מקבלים
ודינים קטרוגים  עליהם רואה  בודאי הגדול
והבוטים הקשים ובדיבוריו עליהם, ששורים

אלה. קשים  דינים מעליהם ביטל כל , לעיני
ניהול בעת קודש, שבת מלילות באחת זה היה
אחד  אצלו התארח שבת אותו הטהור. שולחנו 
להשתתף אליו  הגיע אשר  הצדיקים , ממחותניו
ביחוד  צאצאיהם, לנשואי  ברכות שבע בשמחת
של במחיצתו  קדישין תפוחין דחקל בסעודתא
עריכת  באמצע ברוך. רבי הקדוש , מחותנו

החסידים אחד נגד ברוך רבי התבטא ה "שולחן ",
ויהי בקודש. כדרכו נגדו, חריפים בביטויים
נבהל הדברים , את המחותן אורחו  בשמוע
חז"ל: מאמר  עם  ומה הצדיק : מארחו את ושאל
בעולם חלק לו אין ברבים חבירו את המבזה

העולםהבאהבא?! את ברוך: רבי לו ענה 
קינדער אידישע  לטובת מזמן  הפקרתי כבר שלי

ישראל) !(בני
עלי בחייו האחרונות בשעותיו כי  מסופר, כן 
בלימודו  ושקד תמיד כמנהגו  ישב אדמות ,
לדברי הגיע כאשר ויהי הקדוש. הזוהר בספר 

הקדוש : איתהזהר רוגזא; ואית רוגזא "אית
דברוך" רוגזא  ואית דארור, יצאהרוגזא –

חאיי ר זכ תא טְְַַָ

ע למת רבב ור י אלפי  אל נע ית  מה מה ל , ע .מי אביכ ,ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאתכ
החה. א ר  הקמת זר ,מי ני ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָעלי

,נאמר וא עליכ א ר ,לאר בח אר  קד ע מנהלי אי ,יקיאחינמצ" ְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ועד" ללע כבי יפיהר וחבר חבר לכל וסדר ממרת ממרת וע עמד , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ל ס ל לזג ,רבע א חצי א אלל כ"ה עד ל זהר ילמד חבר ל י אפ ,חְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ
כבר .עמי אל לילה ועיר עיר כל י מיס ה לדעת כדי חברי ד' א ג' ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל

זה. להל יהר את מזה חברת ינְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָמ
יתברר, מסת  דה עיר  אני  ע ה הד יעלה  לאר   ח אני   י  ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

א ה נת  חדה, לנה  ונ נס זה, זה ערבי י ראל  ל סד  י ד ה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻקד
נחזר ע ד  יצטר א ,ה ואחר . להע ל  ועל  י ראל   ע על רחמי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֻויעה
 וא עליכ ויג  עלינ יג ,אמ עלינ יג  תזכ הרשב"י  הא זכת ני. סדר  ע ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָע ד 

ל(א יק ארעא מארי ניאה  ני הר  ע מ  דק .(קריאת  ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

ארמה מ הלימד, ל למד  איל ל עלה ס  ה חז"ל ברי  דל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
 ספר אלה"הגר"א  מ""קל ו"ו יו"ד "סמ : נכבת מתיה מי ס מילת , ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָ

האת – "ס"מ למר: ימטרא, תא עלה הסר, נכב, אינו גלה. הכב חלק וכל –ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
– והסר ,י עלה הראנה ו'ו"דס' ער, עלה י' – יו"ד וכ ,י עלה  "מ ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ל למר ,עיאר  ,'ו ,עיאר – מ' ,   ו' והסר ,  ו' וכ ער עלה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
עלה ,לס רק א זה והסר הלימד, ל מד זה הגלה  ,ווי והסר ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהנגלה

הלימד. ל מד ְִֶֶַָָָלה
הלכהאיתא תקנא)באר את(סימ לילה לאכל, ר  ,צ י ס סע דת  לג י ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

.ה סע דת   פי לא  א א א  ,מדיל רק  לא  אחר ,  י ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהצ
עה,וז"ל : למד א תא א לאכל רידמ ררה, נה תב מה עיי  מכת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹוס

ידי המחזיקי דהיינ ע ,עמדי ר"י ל סר וע רה. הואל אברה גמ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָוהא
"נממ מדיע"כ.ה , ְְִַָָ

וא,נ רצ מתאחדי פימ ת  ה אחד ל חברה, מדיה –   ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ
לע ת נ כל  וכ , ד ה ההר  ל מד ל לה ע לה וכ ה ה אחת  ְְְֲֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹעל

י עיה  הביא  ברי  נ ויתקיי ,לאלפי ז הר  כ"ב)סימי ס ' לאל):"רק יהיה טה", ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
.דה ההר ל  ,האל לר להחב יכל מה רנד אפילְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

רי)יעבלא ער)יר לתרה טבת מעלת וכה מצוהחתב: וכל ,יר תפה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לקיי מ וחבי ה' יראי ע להתחר אד לכל ראי  י הה ,יר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהעית

ע"המאמ לה וד ס"ג)ר עכ"ל.(קי"ט ,"ירא אר לכל אני "חבר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

תיבת  כאשר מרומים,  לשמי הטהורה נשמתו 
החיים"ברוך" בחיי להתדבק הטהור, לשונו על 

הוא. ברוך
לע יםח. ינה ר"חבספר ל ת  א ר  ב  (חלק ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

החכםאלל) מ נת אחת לי היתה וזאת וז"ל : , ְְֱִִֶַַַָָָָָֹ

ילים א יביו ם אי רכי ה ' רצ ת  אמר ְְְְְְִִִֵַַַָָע "ה
ז )א טז השי "ת (מ לי  אר י מבאר , טפ . ְְְֲִִִֵֶַָ

אז  מהם, נחה ע האדם  דרכי וחפץ ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָר צה
יה האדם  ל א יביו ם ע ה ית' ל םה א   י ְְְִֶֶֶַָָָָָ

רכי יאמר, נ ר לפי .ה יקי ולא  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹע



יחאיח  ר זכ תא ְְַַָ

" מי קענסט  א ,י  קע  אי" :ה זה ואמר  ההר ספר את  קד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹפי 
א תי] מיר  וא ה  , ת א מיר  אני  =]( נהגי ה .(טעמי  ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָֹֹֹ

י ראל   ע מל ועי – האמית לאה   הא זהר   ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹֻס
הזהרנת לימ ד החזק  למע  ד ק קריאת יראל אר וצ יקי ד לי   יצא תרפ"א  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

דלכב יד ע  בר  :קריאת נ ח וזה  .דאהה אר ,דה ההר לד מעלת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
מעלמא. בה וחרא מתנא ורעת, קת גזרת רענת מיני ל ברמבל עברה והנה ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

ארעא מארי ניאה ניהר עמ האמית לאה " מדעת יראל ע ררנְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֻע
למה, נעתקה היא אר ההרקיא" לד על אללקד לאר בחצה אר לגמר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

מיניסר אנחנ  על .מיס מאת  לער רק נגמר לא ,לנק אר הרימת כפי , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
לגמר כדי ע עד ללמד מגת, יד אר יראל ר מל ימב הדה אר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹגאני
חברת ני ע חת א יתר הרא ער פי לטבה, עלינ הא אלל בכ"ה מיס ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָהאל

אקד, ותחני,ל ניעלי תא ריה ל לבל יראל ע מל לעי אחד זהר ס ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ונראה לבטח י ויראל ה, ידיה עינה ולא תבמח ויקלקל יבינא עצת ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹויפר

"אר רר קראת" יתקיי במהרה ,צ אכי"ר.נחמת , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

למה  ל האל סד   עמי  אל ניוה ה הר ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹילמד
הק הרי וי נה ויתה  מיח , ל   מת ונ הרחמי מערר  הא ההר  ל ד י ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

לבטח , י מיחויראל  חבלי צער יסל א טח  אנחנוהמד  על אר , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
ליד ררננתע ,יני בי ,אמ ימינ מהרה נות נה לייר דה עיר ורני ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹחכמי
עלינ הא אלל בכ"ה ה ויהיה ההר, הפר לגמר כדי לאר בח אר ההר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹלד

למה. ל האל סד עמי אל ניוה ההר וילמד ,להע ריאת י ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלטבה,
ולכ חזק מלאכת: עלי  ,י עלי ,חריס ,ני ר חכמי אחינ ,לכ ראי ק  אנחנ ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

וכל האת , חברה  רוהתח זכ אני. ר יאמר   והח ,נ ע חלק  לקחת  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹואמצ
א ר הדר פי עלי איזה ילמד  בקיה בי ה נאי  בעת  מההר , חלק   יחט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹאחד 

א . לאר   ח י  אר י והמנהלי איה לכ נ מטהרי מי ע י ראל, ריכ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אנשים לעתים, לבזות, היה בקודש שדרכו ידוע,
שולחנו  בעת ביחוד  בצלו, לחסות שבאו מסוימים
היו  והללו  בחגים, או בשבתקודש הטהור
שרבם בידעם גמורה, באהבה  זאת מקבלים
ודינים קטרוגים  עליהם רואה  בודאי הגדול
והבוטים הקשים ובדיבוריו עליהם, ששורים

אלה. קשים  דינים מעליהם ביטל כל , לעיני
ניהול בעת קודש, שבת מלילות באחת זה היה
אחד  אצלו התארח שבת אותו הטהור. שולחנו 
להשתתף אליו  הגיע אשר  הצדיקים , ממחותניו
ביחוד  צאצאיהם, לנשואי  ברכות שבע בשמחת
של במחיצתו  קדישין תפוחין דחקל בסעודתא
עריכת  באמצע ברוך. רבי הקדוש , מחותנו

החסידים אחד נגד ברוך רבי התבטא ה "שולחן ",
ויהי בקודש. כדרכו נגדו, חריפים בביטויים
נבהל הדברים , את המחותן אורחו  בשמוע
חז"ל: מאמר  עם  ומה הצדיק : מארחו את ושאל
בעולם חלק לו אין ברבים חבירו את המבזה

העולםהבאהבא?! את ברוך: רבי לו ענה 
קינדער אידישע  לטובת מזמן  הפקרתי כבר שלי

ישראל) !(בני
עלי בחייו האחרונות בשעותיו כי  מסופר, כן 
בלימודו  ושקד תמיד כמנהגו  ישב אדמות ,
לדברי הגיע כאשר ויהי הקדוש. הזוהר בספר 

הקדוש : איתהזהר רוגזא; ואית רוגזא "אית
דברוך" רוגזא  ואית דארור, יצאהרוגזא –

חאיי ר זכ תא טְְַַָ

ע למת רבב ור י אלפי  אל נע ית  מה מה ל , ע .מי אביכ ,ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאתכ
החה. א ר  הקמת זר ,מי ני ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָעלי

,נאמר וא עליכ א ר ,לאר בח אר  קד ע מנהלי אי ,יקיאחינמצ" ְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ועד" ללע כבי יפיהר וחבר חבר לכל וסדר ממרת ממרת וע עמד , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ל ס ל לזג ,רבע א חצי א אלל כ"ה עד ל זהר ילמד חבר ל י אפ ,חְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ
כבר .עמי אל לילה ועיר עיר כל י מיס ה לדעת כדי חברי ד' א ג' ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל

זה. להל יהר את מזה חברת ינְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָמ
יתברר, מסת  דה עיר  אני  ע ה הד יעלה  לאר   ח אני   י  ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

א ה נת  חדה, לנה  ונ נס זה, זה ערבי י ראל  ל סד  י ד ה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻקד
נחזר ע ד  יצטר א ,ה ואחר . להע ל  ועל  י ראל   ע על רחמי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֻויעה
 וא עליכ ויג  עלינ יג ,אמ עלינ יג  תזכ הרשב"י  הא זכת ני. סדר  ע ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָע ד 

ל(א יק ארעא מארי ניאה  ני הר  ע מ  דק .(קריאת  ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

ארמה מ הלימד, ל למד  איל ל עלה ס  ה חז"ל ברי  דל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
 ספר אלה"הגר"א  מ""קל ו"ו יו"ד "סמ : נכבת מתיה מי ס מילת , ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָ

האת – "ס"מ למר: ימטרא, תא עלה הסר, נכב, אינו גלה. הכב חלק וכל –ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
– והסר ,י עלה הראנה ו'ו"דס' ער, עלה י' – יו"ד וכ ,י עלה  "מ ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ל למר ,עיאר  ,'ו ,עיאר – מ' ,   ו' והסר ,  ו' וכ ער עלה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
עלה ,לס רק א זה והסר הלימד, ל מד זה הגלה  ,ווי והסר ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהנגלה

הלימד. ל מד ְִֶֶַָָָלה
הלכהאיתא תקנא)באר את(סימ לילה לאכל, ר  ,צ י ס סע דת  לג י ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

.ה סע דת   פי לא  א א א  ,מדיל רק  לא  אחר ,  י ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהצ
עה,וז"ל : למד א תא א לאכל רידמ ררה, נה תב מה עיי  מכת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹוס

ידי המחזיקי דהיינ ע ,עמדי ר"י ל סר וע רה. הואל אברה גמ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָוהא
"נממ מדיע"כ.ה , ְְִַָָ

וא,נ רצ מתאחדי פימ ת  ה אחד ל חברה, מדיה –   ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ
לע ת נ כל  וכ , ד ה ההר  ל מד ל לה ע לה וכ ה ה אחת  ְְְֲֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹעל

י עיה  הביא  ברי  נ ויתקיי ,לאלפי ז הר  כ"ב)סימי ס ' לאל):"רק יהיה טה", ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
.דה ההר ל  ,האל לר להחב יכל מה רנד אפילְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

רי)יעבלא ער)יר לתרה טבת מעלת וכה מצוהחתב: וכל ,יר תפה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לקיי מ וחבי ה' יראי ע להתחר אד לכל ראי  י הה ,יר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהעית

ע"המאמ לה וד ס"ג)ר עכ"ל.(קי"ט ,"ירא אר לכל אני "חבר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

תיבת  כאשר מרומים,  לשמי הטהורה נשמתו 
החיים"ברוך" בחיי להתדבק הטהור, לשונו על 

הוא. ברוך
לע יםח. ינה ר"חבספר ל ת  א ר  ב  (חלק ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

החכםאלל) מ נת אחת לי היתה וזאת וז"ל : , ְְֱִִֶַַַָָָָָֹ

ילים א יביו ם אי רכי ה ' רצ ת  אמר ְְְְְְִִִֵַַַָָע "ה
ז )א טז השי "ת (מ לי  אר י מבאר , טפ . ְְְֲִִִֵֶַָ

אז  מהם, נחה ע האדם  דרכי וחפץ ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָר צה
יה האדם  ל א יביו ם ע ה ית' ל םה א   י ְְְִֶֶֶַָָָָָ

רכי יאמר, נ ר לפי .ה יקי ולא  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹע
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הזהר יד  אחת  עה  וכדע מצוה, סעדת וח ב רא י הז הר  ספר  על  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָס
ה גלה רת י ד לימה  נה   מ ְְְִִֵֶַַָָָָק ל

 מצוהס סע דת  חיב הזהר  ספר  כ רי )על תענית ב(ויפטר  תב  כמ רחי. שו"ת ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
י"ג)הנה סי' או"ח ס(חלק חיב הז הר  ספר ס א זה, די נאל א ר , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הריטב"א   ל ספר,(ביש "ש )ודק   מר מצוה סע דת י דע  דכתב החו"י, ול ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
זהר  ל  מילא ,נ ל כדייקא  ,מדר ל  אא  מרא  וונת אי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָב טת 

, דל ס למח  עלינתלחר מעבדת ציאנלה החידי הבר הא הזהר יד כת ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
מכת בכלל מנית, דתיו על מלא ההר ועד ,דה זהר מקמת הרה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹזר

בריו. כ א עד מצוה, סעדת כלל הא וזה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנחב,

ספר בגדל   צינ ,ס סע דת למהח יב ת  ל לז')י סימ ז רק תב,(ב"ק ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
אמר, זה ר ת עת למה", ל  י"  ספר על עה ס ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻסע ת 

"נמע המחה וז"ל:"נבר הקב"ה. לפני יתר מחה ל אי עוה נמי, הפר, וס" ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מ ס נמע המחה לבר נראה היה זה מ מצוה. סעדת הא עיני כת.נראה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ד' אא למע להקב"ה אי רה. ל ורה מחה אא הקב"ה, לפני יתר מחה ל איְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
הלכה ל ע"א)את ח' ה).רכת דימ רע לא . ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

עתהרי   ל צוה, לסע דת נח ב הש"ס על  יח לספר ס ע ת  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ
מצוה. לסע דת  יחב רשב "י, האלקי מהנא  ד ה ההר  על  ְְֱִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹס

הד ועד  ספר צינ"מו יתר)"מאר רת מכת,(מ ת , ה מעלת על  תב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ההר ד  וכל  אחד ת , ידי על  רק  הא  – הרה הגת לע ר  ימדְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
מכת, ס על  אמרנ "וה ה וז"ל : הרה. לה גת  לזת  עיל אחד ת,  דְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָה

ידע י,  תבי וה בא  מכת , יבת על  ר('א ה' הקמה  רא(זהר אריתא  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

הם  הינ ה', את ורצים מדרכים הם  ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻהאי
יסיק לא ה ה  ית', ויראת אהבת אל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻמירים

במעיו, דרכיו לם  עצמ הא  תהי אבל ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָ
הר עים הם  ה', ל איביו ם  זה   אי ְְִִִֵֶֶֶַָָָָצרי
,ע להלימם תלה ל יים  ית', ְְְְְְִִִִַַַָָָָמנאיו
להית והם ה א פ וי ,המ למים  היְְְְְְְִִִִֵֵֶַָ
הא  וזה ה למת , הגת  ענין זה עם  זה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָיחד

הע לם. לזה האדם לביאת האמ י  ןהכלית על ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
 ל מצה אני  אמת א ר הצוה ל ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָאמר
ל י אתם, עה ואחד אחד לכל  ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָפרטת

,לעצמ מצה אהאחד היה א ל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
אחרים ע פ אבל ,תא העה  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָלב

לעת, שמרה  רביתם,וככם  חין למען ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָֻ
אמת ח ים  לכם  יהי לכםלמען לה הכי בלאו , ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ע"ד יד חים, א אני.)(אב ת מה לעצמי כאני ְְְֲֲִִִִֶַַָָ
ז"ל : נמד מה זה ריםונכלל מה אינ ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

.ת א העים למעטים הצוה ְְִִִִַָָָָָהע ים

חכמה רא ית ביעי)בספר  רק  הבה ,(ער ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

דכתיב מצוה, היא ר ים קדה  וכן ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָֻוז"ל:
הר  ירשד יראל , ני ת ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹונקי 
לדבר נמנים חבריו נכל וכן אמר . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָר ת
אינ והא ערה הנסת בית מתלים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָמצוה
וי ם ה נסת לבית לב א והרגיל עהם. ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָנמנה
וגם עליו . אל הא ר  דה א, לא ְֵֶַַָָָָָָֹאחד
ה א מע , קריאת בת רמ"ח  מלים ְְְִִִֵֵֶֶַַַאינ
מלמד  יתל  ם לתקן. יכל  אינ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֻמעת
מ ני וה ל ה רה , מן עה מצות היא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹרה 

 מרא ,תב )סכל יט, ס ף(מלי אדם  אלת ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
וגו'. בוהרכו ר ויהיה  רא עיניו חכם  ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹ
יצר ראאת פרט ,אות אחר  י ולא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹ

י ס פרים, מ ברי העדה בפרים ,  ְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹחד
ל לידי ויבא חלה טנ ימ א א ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹליהר 
אין הרה, מן עה מצות  הם  תפה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָרה 

ה רה. מן עה  חה מ בריהם ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָעה 
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אלפא ערי ברל "א ונצטרפ על ה רה  א ת ת  היינ עלמא, ה א  רי ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָק ד א 
 ר והא  כ"ת , הא  "ב א"ל  ל   רה וס ," ב א"ל  ה א  הרא רוה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹיתא.

 מדיע  הי נס ל ח ת  "וסמ "ומ .פירה לאר  א)הקר קד  מסכ"ת.(ת   וזה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ה תב מאמר  אחדת, ידי  על  הא  הרה ה גת  ב)וע ר  יט  יראל(מ ת   חו" ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָ

הוי "ה   צר  ו בט בט וכל ,זהמת נפסק  ו אחד,  אי אחד  לב   ההר" ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻנגד 
ונת ה  קבי נ מיי  והעל , ל מיר ת  ד לה תקה  ונמע" "נע ה  ואמר ,ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ה רה להג ת  וזכ הרה , לה  ל  מר ממי הקב"ה רד   רי דכ מיי נגְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.פי רה לאר  הק ר  ר הא  הרא   צר ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹעד
ממ ועד  ר ר ' הרה"ק ימי אחת נה עליד ע , ד ל  ק ר ג  היה זיעוכי "א , עז'יבז' ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

, ר ר ' אמר עד הטר ג , את  לבל  הר ת  ציקי  הצליח ולא י ראל , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹני 
 צרי ,חבריה את מזמיני מ כת ,  עת  סע דה יראל  ני י ע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהכת 

הוה. וכ  הזרה  את  ְְְֲֵֵֶַַָָָלבל 
מהובשו"ת קנז)ארת  סימ א חלק  יח הא,(ארח ספר  ס ל  לבאר ,  מארי   ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

 י ל י חברה, עתה מצוה בפרט רב, זמ התמ כת  מצוה ל  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוכ
מהענית ריכה לפטר מצוה סע דת  להח יב י א "דבר  וז"ל : מצוה. סע דת  ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָל
מדי ח רה מסיימי  הענית . עד אב  דח  מרא ר  ולאכל  סח, ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹערב
זה  כתרה"ר עת  ,קיסה על חז"ל מדר ת לפניה  ר והרב  ,ע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמקרא 
אמת,  יה ע י  לענת  נראה  מק מל "אבל  מכת". ס מצוה סע דת ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָנחב
הא מצוה , סעדת  ה להח יב   י נמי  כתב, רה  ל פריה   ע ל ד  אְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
מחה י נמי ,זמ מ מ כה מצוה ל אא לל ד, מכת ס וקא לאו  צינְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

תרא  בא  " ר דאיתא ,מ ס(קכ "א  )ל טב  י  ס י ורב ר ה טע ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
 הי י  ת א לפי ל ערכה, עצי מ כר ת   סקי מ הא אב ער  ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָחמ ה
מחה לע ת   מה , ללמד   י ני ל  על  "אבל  זאת ", דלה מצוה  לימיְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹמ
סעדה לע ת  לה י ,זמ מ מצוה י ע מיחדי יאנ ולכ מצוה, ל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻלגמר 
אבל ,יחידי  לא  טב  לי  ה את  לע ת  מ אחרת  מחה י  ,מחת ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹל

  כמ מכת ,  מצות לגמר  יחידי יע צינ הא מצוהסעדה לגמר  הא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
.א עד  מצוה ", ל גמר  מחה לע ת   חזינ מאחר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחרת ,

ע"ו )הגר"אבוע ס"ק רמ"ו סי' ס צרי (יו"ד מכת  ס לזה "מהרשב הכיח  , ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
 סי נ קי מפר מצוה. סעדת  ונקראת  קכ "א)ל מ ח  מצוה(ב"ב כל סת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹ

 מ ה, ללמד  י ואי  וא עיי"ש. טב, וי מה מחה יע ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹששהלימה
מחה לע ת   מצוה  מ ל  רע  א  זמ איזה  מ חברה מקרא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹל ד
ט, אבל  . ע  מד ספר  איזה מרי מצוה סע דת  נח בת  והיא  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָמה,
ולא ,ני הרא תינ ר מ רי כאחד  הא אמת ,  ר פי  מד רק ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהא 
ני מגה עי   י והר ה אמת, ואינ אי ד  ר עלמא י מאנ ירְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

.טייפיינ מ ה ,ידיד הלכה. א  ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹרה
מסי ספר באר  ,ס סע דת נמי ח יב הלה מפרי  אחד  לחיספר זכירה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

פלאג'י נ"ג)להגר"ח  ירש(ח"ב להבי צרי מנית לימד דוקא ,ליהמק  ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ
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הזהר יד  אחת  עה  וכדע מצוה, סעדת וח ב רא י הז הר  ספר  על  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָס
ה גלה רת י ד לימה  נה   מ ְְְִִֵֶַַָָָָק ל

 מצוהס סע דת  חיב הזהר  ספר  כ רי )על תענית ב(ויפטר  תב  כמ רחי. שו"ת ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
י"ג)הנה סי' או"ח ס(חלק חיב הז הר  ספר ס א זה, די נאל א ר , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הריטב"א   ל ספר,(ביש "ש )ודק   מר מצוה סע דת י דע  דכתב החו"י, ול ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
זהר  ל  מילא ,נ ל כדייקא  ,מדר ל  אא  מרא  וונת אי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָב טת 

, דל ס למח  עלינתלחר מעבדת ציאנלה החידי הבר הא הזהר יד כת ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
מכת בכלל מנית, דתיו על מלא ההר ועד ,דה זהר מקמת הרה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹזר

בריו. כ א עד מצוה, סעדת כלל הא וזה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנחב,

ספר בגדל   צינ ,ס סע דת למהח יב ת  ל לז')י סימ ז רק תב,(ב"ק ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
אמר, זה ר ת עת למה", ל  י"  ספר על עה ס ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻסע ת 

"נמע המחה וז"ל:"נבר הקב"ה. לפני יתר מחה ל אי עוה נמי, הפר, וס" ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מ ס נמע המחה לבר נראה היה זה מ מצוה. סעדת הא עיני כת.נראה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ד' אא למע להקב"ה אי רה. ל ורה מחה אא הקב"ה, לפני יתר מחה ל איְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
הלכה ל ע"א)את ח' ה).רכת דימ רע לא . ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

עתהרי   ל צוה, לסע דת נח ב הש"ס על  יח לספר ס ע ת  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ
מצוה. לסע דת  יחב רשב "י, האלקי מהנא  ד ה ההר  על  ְְֱִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹס

הד ועד  ספר צינ"מו יתר)"מאר רת מכת,(מ ת , ה מעלת על  תב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ההר ד  וכל  אחד ת , ידי על  רק  הא  – הרה הגת לע ר  ימדְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
מכת, ס על  אמרנ "וה ה וז"ל : הרה. לה גת  לזת  עיל אחד ת,  דְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָה

ידע י,  תבי וה בא  מכת , יבת על  ר('א ה' הקמה  רא(זהר אריתא  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

הם  הינ ה', את ורצים מדרכים הם  ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻהאי
יסיק לא ה ה  ית', ויראת אהבת אל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻמירים

במעיו, דרכיו לם  עצמ הא  תהי אבל ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָ
הר עים הם  ה', ל איביו ם  זה   אי ְְִִִֵֶֶֶַָָָָצרי
,ע להלימם תלה ל יים  ית', ְְְְְְִִִִַַַָָָָמנאיו
להית והם ה א פ וי ,המ למים  היְְְְְְְִִִִֵֵֶַָ
הא  וזה ה למת , הגת  ענין זה עם  זה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָיחד

הע לם. לזה האדם לביאת האמ י  ןהכלית על ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
 ל מצה אני  אמת א ר הצוה ל ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָאמר
ל י אתם, עה ואחד אחד לכל  ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָפרטת

,לעצמ מצה אהאחד היה א ל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
אחרים ע פ אבל ,תא העה  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָלב

לעת, שמרה  רביתם,וככם  חין למען ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָֻ
אמת ח ים  לכם  יהי לכםלמען לה הכי בלאו , ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ע"ד יד חים, א אני.)(אב ת מה לעצמי כאני ְְְֲֲִִִִֶַַָָ
ז"ל : נמד מה זה ריםונכלל מה אינ ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

.ת א העים למעטים הצוה ְְִִִִַָָָָָהע ים

חכמה רא ית ביעי)בספר  רק  הבה ,(ער ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

דכתיב מצוה, היא ר ים קדה  וכן ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָֻוז"ל:
הר  ירשד יראל , ני ת ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹונקי 
לדבר נמנים חבריו נכל וכן אמר . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָר ת
אינ והא ערה הנסת בית מתלים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָמצוה
וי ם ה נסת לבית לב א והרגיל עהם. ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָנמנה
וגם עליו . אל הא ר  דה א, לא ְֵֶַַָָָָָָֹאחד
ה א מע , קריאת בת רמ"ח  מלים ְְְִִִֵֵֶֶַַַאינ
מלמד  יתל  ם לתקן. יכל  אינ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֻמעת
מ ני וה ל ה רה , מן עה מצות היא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹרה 

 מרא ,תב )סכל יט, ס ף(מלי אדם  אלת ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
וגו'. בוהרכו ר ויהיה  רא עיניו חכם  ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹ
יצר ראאת פרט ,אות אחר  י ולא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹ

י ס פרים, מ ברי העדה בפרים ,  ְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹחד
ל לידי ויבא חלה טנ ימ א א ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹליהר 
אין הרה, מן עה מצות  הם  תפה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָרה 

ה רה. מן עה  חה מ בריהם ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָעה 
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אלפא ערי ברל "א ונצטרפ על ה רה  א ת ת  היינ עלמא, ה א  רי ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָק ד א 
 ר והא  כ"ת , הא  "ב א"ל  ל   רה וס ," ב א"ל  ה א  הרא רוה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹיתא.

 מדיע  הי נס ל ח ת  "וסמ "ומ .פירה לאר  א)הקר קד  מסכ"ת.(ת   וזה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ה תב מאמר  אחדת, ידי  על  הא  הרה ה גת  ב)וע ר  יט  יראל(מ ת   חו" ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָ

הוי "ה   צר  ו בט בט וכל ,זהמת נפסק  ו אחד,  אי אחד  לב   ההר" ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻנגד 
ונת ה  קבי נ מיי  והעל , ל מיר ת  ד לה תקה  ונמע" "נע ה  ואמר ,ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ה רה להג ת  וזכ הרה , לה  ל  מר ממי הקב"ה רד   רי דכ מיי נגְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.פי רה לאר  הק ר  ר הא  הרא   צר ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹעד
ממ ועד  ר ר ' הרה"ק ימי אחת נה עליד ע , ד ל  ק ר ג  היה זיעוכי "א , עז'יבז' ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

, ר ר ' אמר עד הטר ג , את  לבל  הר ת  ציקי  הצליח ולא י ראל , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹני 
 צרי ,חבריה את מזמיני מ כת ,  עת  סע דה יראל  ני י ע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהכת 

הוה. וכ  הזרה  את  ְְְֲֵֵֶַַָָָלבל 
מהובשו"ת קנז)ארת  סימ א חלק  יח הא,(ארח ספר  ס ל  לבאר ,  מארי   ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

 י ל י חברה, עתה מצוה בפרט רב, זמ התמ כת  מצוה ל  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוכ
מהענית ריכה לפטר מצוה סע דת  להח יב י א "דבר  וז"ל : מצוה. סע דת  ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָל
מדי ח רה מסיימי  הענית . עד אב  דח  מרא ר  ולאכל  סח, ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹערב
זה  כתרה"ר עת  ,קיסה על חז"ל מדר ת לפניה  ר והרב  ,ע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמקרא 
אמת,  יה ע י  לענת  נראה  מק מל "אבל  מכת". ס מצוה סע דת ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָנחב
הא מצוה , סעדת  ה להח יב   י נמי  כתב, רה  ל פריה   ע ל ד  אְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
מחה י נמי ,זמ מ מ כה מצוה ל אא לל ד, מכת ס וקא לאו  צינְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

תרא  בא  " ר דאיתא ,מ ס(קכ "א  )ל טב  י  ס י ורב ר ה טע ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
 הי י  ת א לפי ל ערכה, עצי מ כר ת   סקי מ הא אב ער  ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָחמ ה
מחה לע ת   מה , ללמד   י ני ל  על  "אבל  זאת ", דלה מצוה  לימיְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹמ
סעדה לע ת  לה י ,זמ מ מצוה י ע מיחדי יאנ ולכ מצוה, ל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻלגמר 
אבל ,יחידי  לא  טב  לי  ה את  לע ת  מ אחרת  מחה י  ,מחת ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹל

  כמ מכת ,  מצות לגמר  יחידי יע צינ הא מצוהסעדה לגמר  הא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
.א עד  מצוה ", ל גמר  מחה לע ת   חזינ מאחר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחרת ,

ע"ו )הגר"אבוע ס"ק רמ"ו סי' ס צרי (יו"ד מכת  ס לזה "מהרשב הכיח  , ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
 סי נ קי מפר מצוה. סעדת  ונקראת  קכ "א)ל מ ח  מצוה(ב"ב כל סת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹ

 מ ה, ללמד  י ואי  וא עיי"ש. טב, וי מה מחה יע ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹששהלימה
מחה לע ת   מצוה  מ ל  רע  א  זמ איזה  מ חברה מקרא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹל ד
ט, אבל  . ע  מד ספר  איזה מרי מצוה סע דת  נח בת  והיא  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָמה,
ולא ,ני הרא תינ ר מ רי כאחד  הא אמת ,  ר פי  מד רק ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהא 
ני מגה עי   י והר ה אמת, ואינ אי ד  ר עלמא י מאנ ירְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

.טייפיינ מ ה ,ידיד הלכה. א  ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹרה
מסי ספר באר  ,ס סע דת נמי ח יב הלה מפרי  אחד  לחיספר זכירה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

פלאג'י נ"ג)להגר"ח  ירש(ח"ב להבי צרי מנית לימד דוקא ,ליהמק  ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ
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ספר תב וכ ה'. לפני לרצ יעלה לל, מבי אינ י על א ,דה זהר אבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהבת,
ללב א')יפה ס"ק רמ"ו סימ ליו"ד המטת בספר(ח"ה עבי, ו')ייל אות כ"ח סימ יו"ד לפי(ח"ו , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

בשו"ת עד וע .ס לסעדת עלה מבי לא  בריהאל יב')ח את ע"ה סימ ,(ח"א ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

הבנה לא א הזהר יד זה.טמעלת לימד ס  זה לפי , ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ

בשו"ת יתר,  דעניאמח קנד)אפרקסתא סימ א  התמיד(חלק אחד אד על תב , ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
וז"ל: .ני  לקיר זכה זה ל וע למד , הא  מה ידע היה ולא  הש"ס, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלימד 
זכה  י על וא קאמר, מה ידע ולא הש"ס לימד התמיד אחד אי היה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ"ומעי
מקלי נפ על הבה עלתיה הרה סגת מתרי וזה .חכ למיד ני אר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻלקיר

נחליאל", מ.א עד ֲִֵַַַָָ

יהדהספר קל ל"ג)תלדת עה(את ,הצ קד דאב בימי אחת פע עבדא, הבא ְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
הפר את ס י והיב, ?ס עה מה על תא אלו ר. ואכל ס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָסעדת

דהאנמ להרמ"ע מאמרת מנהגיוערה וכ קכ"ט)ז"ל, את )צאימ אחת ע . ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ
ספר על ס ל  ואמר ר, אכל אב חיעה ע הד(רי .(להאר"י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ההר"סעל ספר כרי"ל ולפטר מצוה, סעת אז לעת יראל מנהג מצינ גירסא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
סח ערב כ"ז)מענית עד א' חלק צבה אר יהדי מנהגי אר ר .(פר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ה'בספר בריסד י [על חימבאר אי וה מל הרהא הלימד מעלת את ועד] ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ
,מדל רגע כל מחה מתמא וטהר חד לאי נתה מ המד ,דְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָה
ולעת למח עלינ  חד וזהר הרה, על זהר ,נייקה ספר מ חלק ל בסיי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹבואי

הדה, הארא על בואי הזהר, מחלקי חלק ל על דלה האראסעדה ד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
הארא מד לק מקיב וב מל מער א בעצמ דכב הר"י זכה .הדה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ל הרצ  לזת י ב ה זי "ע  הר"י   דה זהר  ילמד  בית הר"י את ארח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
רת  מדינ ל נ ְְִֵָָא

ר יתב   ד ה אזלאיה ק ל  לאברה זקנו הרבהחיד"אזיע"א המקבל  ,אברה ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ספרגלאנטי החה"זי"ע, ה"אר דמכנא"על ע"ב)"ארא קכ"ג  טימ ,(פרת ְְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ

:קד ל דבריוזה סקיע אנ זמ ל ,ינינמ רשב"י פטר אחר ,ה עד אפיל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
הא עכל"ק. ,גוו ויב ,רא עטרתיו מל מער מע רי א  "אתעטר" ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻהארא,

מ הט. הרב  ראה: הד ים, ספרים ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹבאר
ז', את יעץ לא  הנת, לספר  הה תיו  ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָזכתא
ה ד, נת סדר  ז"ל, האר"י  נת ס ר ְִִֵֶַַַַַָָֹזהר,
סעיף א ' סימן  ,ריא מאיר להרב צ יקים ְְְִִִִִִֵַַַָָא ר 
אצע מ רה להחיד"א,  דה עב דת טז, ְְֲֶֶֶַַַָָֹקטן
מ ם ד', את  הז' מערכת חים נפ מד, ֲִִִֵֶֶֶֶַַַָסימן 
חי, אי ה ן חים, י סף נ ר להחיד"א , ְִִִֵֵֶַַַַַה דלים
מ ה ר י ד ה הרב ,ניה הנים ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָהקמת
אפרים מחנה  גל על מדילק ב  אפרים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַח ים
רי, נתיב ספר י קני, ה תחיל  ר  ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָטים

הל רי  היק  הרב  ה א  הלא  מ רי, ְֲִִִִֵֵַַַַָֹם
אלקים ברי  מאמרי עז, מג ל  ספר ,אריט ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹמ
אריאל , חנה תכ"ו, עד  חב"ד, מאדמרי  ְֲִִֵֵֵַַַָָח ים
אר רה סד, עד מת מה מיל, ְִֵַָלהרי "א
התחיל ר ח ר ת ה ניא, ְְְְִִַַַַַַַַַָָָלבעל 
ארית  מוילעדניק, דב יראל רי  לה ', ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָא ירה

ער ב ')יראל מאמר ה' ר הא' ער ,(ההתקרת ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָ

ס ר לספר ההתיו  אלימל צבי  הרב רנ ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָמ
עצי ספר הק מת ט', א ת נקטמ פס  ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָמרע,

ועוד. לברכה, נ זכר מאמארנא ְְְִִִֵֶַָָָָעדן

חאיי ר זכ תא יג ְְַַָ

מצוה. סעדת לעת וראי דאי ואי ,מ דלה מחה ליוית יב אר בואי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
האר"י כתבי מבאר .ת ותעה תפ תקל הרשב"י ירזכת ספר  קיסה (ער ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

(ירימיעיני":הה ללק יבימק חברי י בת"הבת ראי ,יבימ'ק ח'בירי ְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ
ה'מיעני לל'קה מתחמל"ה,, פרת זהר ר מ(ע"ב י"ב )הוה" סק על , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

עכ"ל. זה, והב וגו', עליו" וחמל כה ְְֵֶֶַַַַָָָֹנער

קטרגהבהר ד תבה, זרי ח אר  ח מלת  הדה הכינה ,אר  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ני מת ת בה זריח וכאר  רה, ל  על יה חמלתי מ ת מד  , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ

נח.י. בת לי ראל מגן ה א ההר ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֹספר

א האפרחים על  רבצת והאם חרא  האי  ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹבגין
אן אין הנים, על האם  ח לא  היצים ִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹעל

אלהיכם. לה' אם  נים ה ן  והאיאמר  ְְְְֱִִֵֶֶַַַָֹ
נח תבת גונא הוא מיןח רא  ל  נאת ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹ

נ מתיןומין, ל ח רא האי מתין הכי ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
מ ת ואנ י  ה ןציקא אמר קיח), (הים  ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָ

יבא צ יקים  לה ' ה ער  לא"זה ואחרנין  ," ְֳִִִֶַַַַַָָָָָֹ
מ ן. אתחין ח רא ציקים, האי אתיא וכד ְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָ

לג מתין סיאין  ה ןעלמא , א מר ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָ
כט) א ר(ברים ואת וגו', ה ני אר  את י  ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶָֹ

אמר ועלה הם.  נע ח רא האי ה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאינ
יב ) ועד,(נ אל  לעלם כבים  הר ים  מציקי ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

עלמא, לעלמי לעלם  קמין יהן כבא  ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָא ן
ה מים. ככבי  זרע והיה  ה ן (ניואמר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

ד ') עד ע"ב ף חד .זהר ַַַָָֹ

נח תבת גונא איה חרא חדהאי זהר (ני ְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹ

ד ') עד ע"ב ספרף  קרא זה  ח ר י , ר , ְִִִֵֵֶֶֶַַָ
הר ה מינים  הי  נח, בת  מ ה א  ְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֹה הר
ם והחת הינים לא תם ק ם היה ְְְְִִִִַַָָָָָֹֻולא 
י ,מ הא ן להבה , ניסתם  ידי  על  ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָא א
ם ליקים גם מ יע  וכו' ה לת ס ד ידי ְְִִִֵַַַַַַָָָֻעל
מ ות, מר ט עמת מעט א רם מארי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָוהח כת
להם היה  הם  ה לת ילט א לקמם  ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹולזה

מ נח בת ענין הה החר מחץס ד  לתן , ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָֹ
וכו', החיכים החיצנים מל מי הלת ְִִִִֵַַַַַַַָמ ת
מלת  קצת מאירה  כינה  אר היה  ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָא א
חר אר סד אל ה יקים נס י ן  ְִִִִִִֵֶַַַַָה יקים,

החר  סגת וכ להתקם. עסקהה  ד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
האבן איבת אבי הם אהבת ק חְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ה רזל  את נפ,האבה לה לת  אליו וינס  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
.נות  מתונ ח איןור רע , יהיה אם   ואפ ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָ

ינס  אם  אחא ניסה , ניסת אין מ ני  , ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ
תבה יחזיר א מהים, אחת ל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיהיה 

מרה חיה חי א , וינס  ציק  ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָויהיה
חה היה  נח בת ענין  ,עצמ  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויפר

החה מן חטא ואתם (אר וההמה ,הר עים ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
ה') סימן א' ער .יקר, ִַַָָָ

ער  אליו  תא ו אב  אסף נח בת  מ ְְֵֵֵֵֶַַַַַָֹה א
ֵַַלה ם.

יתחרהחר אא  יעלם ולא יעדר  לא הה  ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
לא מם  כתיבת ח אין י ויס ר, ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָֻויתב
ה א אם רע, א ציק  הא  לעסק  הא ֲִִִַַַַָָָָֹי נע

אר ה, נחציק , בת מ ה א ה ה  הח ר ְְִִֵֶַַַַַַַָֹ
אסף  להם  ער אליו תא ואב ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָאסף

נימה ההיכל   אל  מ ה היקים  הרב ינר) ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

י"א ) ,אבי אלקי את ע ,ביררדק. ְֱִֵֵֶַָֹ

אלל   חד מרא ים  ארעים  זהר ני ְְֱִִִֵֵֶַַָֹֹֹֹללמד
הרים. י ם ִִַַעד

על הק מת ס ף מלךיען כהא וע ד ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָֻ
מאד הלהיב קדים  הניספרים ללמד ְְְְְִִִִִִֵֶַָֹֹ

ים עד אלל חד רא ים  ארעים ְְֱִֵֶֶַַַַָֹֹֹה הר
תבהרים מה  זה להסמי י ואלי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

ע ה אר ה בה ח ן את נח ו פח  ו' ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹתן
הרים ים עאהודא אא היא נח  תבת ְְִִִִִֵַַַָָָָֹ

אר  בי אמצעיתא עדא הא ילי  ְְְִִִֵֶַַָָָח ן
הרים ים הגר "א באר וכתב  א ר  ְְְְִִֵֵֶַַָָיתירה

הבה  תחיםחנ ת ע אה  אא  בה וה א ְְְִִִֵַַָָָָָ
תב עיםוזה אר הם י ם ארעים מ ץ  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מהימנא  ורעיא אלל חד מרא הידעים  ְְְְְֱִֵֵֶַַָָֹֹי ם
נח תבת גונא איהי  זהר ה ני על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹאיתא

'ע.וכד זהר ני לאר הציא (הקמת ְְִִֵַַַַַַָָָֹ

אנמהגר"א )  ה ב  את ידעים לנ  .ְִֶֶַַָָָ
 ים!!! ילד  מה ידע מי רינ ,נמצאים! מה  ְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ

עליהם י חאי ן מע ן ורי הביא ,  הְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאל
מןהלם יפקן הזהר ספר רק  , לנ מ ים , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

רחמי, נחגלתא יבת מ הזהר ורקי , ְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹ
ה א נח  תבת צלי  דה זהר  למדְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
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ספר תב וכ ה'. לפני לרצ יעלה לל, מבי אינ י על א ,דה זהר אבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהבת,
ללב א')יפה ס"ק רמ"ו סימ ליו"ד המטת בספר(ח"ה עבי, ו')ייל אות כ"ח סימ יו"ד לפי(ח"ו , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

בשו"ת עד וע .ס לסעדת עלה מבי לא  בריהאל יב')ח את ע"ה סימ ,(ח"א ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

הבנה לא א הזהר יד זה.טמעלת לימד ס  זה לפי , ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ

בשו"ת יתר,  דעניאמח קנד)אפרקסתא סימ א  התמיד(חלק אחד אד על תב , ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
וז"ל: .ני  לקיר זכה זה ל וע למד , הא  מה ידע היה ולא  הש"ס, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלימד 
זכה  י על וא קאמר, מה ידע ולא הש"ס לימד התמיד אחד אי היה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ"ומעי
מקלי נפ על הבה עלתיה הרה סגת מתרי וזה .חכ למיד ני אר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻלקיר

נחליאל", מ.א עד ֲִֵַַַָָ

יהדהספר קל ל"ג)תלדת עה(את ,הצ קד דאב בימי אחת פע עבדא, הבא ְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
הפר את ס י והיב, ?ס עה מה על תא אלו ר. ואכל ס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָסעדת

דהאנמ להרמ"ע מאמרת מנהגיוערה וכ קכ"ט)ז"ל, את )צאימ אחת ע . ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ
ספר על ס ל  ואמר ר, אכל אב חיעה ע הד(רי .(להאר"י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ההר"סעל ספר כרי"ל ולפטר מצוה, סעת אז לעת יראל מנהג מצינ גירסא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
סח ערב כ"ז)מענית עד א' חלק צבה אר יהדי מנהגי אר ר .(פר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ה'בספר בריסד י [על חימבאר אי וה מל הרהא הלימד מעלת את ועד] ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ
,מדל רגע כל מחה מתמא וטהר חד לאי נתה מ המד ,דְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָה
ולעת למח עלינ  חד וזהר הרה, על זהר ,נייקה ספר מ חלק ל בסיי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹבואי

הדה, הארא על בואי הזהר, מחלקי חלק ל על דלה האראסעדה ד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
הארא מד לק מקיב וב מל מער א בעצמ דכב הר"י זכה .הדה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ל הרצ  לזת י ב ה זי "ע  הר"י   דה זהר  ילמד  בית הר"י את ארח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
רת  מדינ ל נ ְְִֵָָא

ר יתב   ד ה אזלאיה ק ל  לאברה זקנו הרבהחיד"אזיע"א המקבל  ,אברה ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ספרגלאנטי החה"זי"ע, ה"אר דמכנא"על ע"ב)"ארא קכ"ג  טימ ,(פרת ְְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ

:קד ל דבריוזה סקיע אנ זמ ל ,ינינמ רשב"י פטר אחר ,ה עד אפיל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
הא עכל"ק. ,גוו ויב ,רא עטרתיו מל מער מע רי א  "אתעטר" ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻהארא,

מ הט. הרב  ראה: הד ים, ספרים ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹבאר
ז', את יעץ לא  הנת, לספר  הה תיו  ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָזכתא
ה ד, נת סדר  ז"ל, האר"י  נת ס ר ְִִֵֶַַַַַָָֹזהר,
סעיף א ' סימן  ,ריא מאיר להרב צ יקים ְְְִִִִִִֵַַַָָא ר 
אצע מ רה להחיד"א,  דה עב דת טז, ְְֲֶֶֶַַַָָֹקטן
מ ם ד', את  הז' מערכת חים נפ מד, ֲִִִֵֶֶֶֶַַַָסימן 
חי, אי ה ן חים, י סף נ ר להחיד"א , ְִִִֵֵֶַַַַַה דלים
מ ה ר י ד ה הרב ,ניה הנים ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָהקמת
אפרים מחנה  גל על מדילק ב  אפרים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַח ים
רי, נתיב ספר י קני, ה תחיל  ר  ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָטים

הל רי  היק  הרב  ה א  הלא  מ רי, ְֲִִִִֵֵַַַַָֹם
אלקים ברי  מאמרי עז, מג ל  ספר ,אריט ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹמ
אריאל , חנה תכ"ו, עד  חב"ד, מאדמרי  ְֲִִֵֵֵַַַָָח ים
אר רה סד, עד מת מה מיל, ְִֵַָלהרי "א
התחיל ר ח ר ת ה ניא, ְְְְִִַַַַַַַַַָָָלבעל 
ארית  מוילעדניק, דב יראל רי  לה ', ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָא ירה

ער ב ')יראל מאמר ה' ר הא' ער ,(ההתקרת ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָ

ס ר לספר ההתיו  אלימל צבי  הרב רנ ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָמ
עצי ספר הק מת ט', א ת נקטמ פס  ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָמרע,

ועוד. לברכה, נ זכר מאמארנא ְְְִִִֵֶַָָָָעדן

חאיי ר זכ תא יג ְְַַָ

מצוה. סעדת לעת וראי דאי ואי ,מ דלה מחה ליוית יב אר בואי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
האר"י כתבי מבאר .ת ותעה תפ תקל הרשב"י ירזכת ספר  קיסה (ער ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

(ירימיעיני":הה ללק יבימק חברי י בת"הבת ראי ,יבימ'ק ח'בירי ְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ
ה'מיעני לל'קה מתחמל"ה,, פרת זהר ר מ(ע"ב י"ב )הוה" סק על , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

עכ"ל. זה, והב וגו', עליו" וחמל כה ְְֵֶֶַַַַָָָֹנער

קטרגהבהר ד תבה, זרי ח אר  ח מלת  הדה הכינה ,אר  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ני מת ת בה זריח וכאר  רה, ל  על יה חמלתי מ ת מד  , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ

נח.י. בת לי ראל מגן ה א ההר ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֹספר

א האפרחים על  רבצת והאם חרא  האי  ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹבגין
אן אין הנים, על האם  ח לא  היצים ִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹעל

אלהיכם. לה' אם  נים ה ן  והאיאמר  ְְְְֱִִֵֶֶַַַָֹ
נח תבת גונא הוא מיןח רא  ל  נאת ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹ

נ מתיןומין, ל ח רא האי מתין הכי ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
מ ת ואנ י  ה ןציקא אמר קיח), (הים  ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָ

יבא צ יקים  לה ' ה ער  לא"זה ואחרנין  ," ְֳִִִֶַַַַַָָָָָֹ
מ ן. אתחין ח רא ציקים, האי אתיא וכד ְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָ

לג מתין סיאין  ה ןעלמא , א מר ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָ
כט) א ר(ברים ואת וגו', ה ני אר  את י  ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶָֹ

אמר ועלה הם.  נע ח רא האי ה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאינ
יב ) ועד,(נ אל  לעלם כבים  הר ים  מציקי ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

עלמא, לעלמי לעלם  קמין יהן כבא  ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָא ן
ה מים. ככבי  זרע והיה  ה ן (ניואמר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

ד ') עד ע"ב ף חד .זהר ַַַָָֹ

נח תבת גונא איה חרא חדהאי זהר (ני ְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹ

ד ') עד ע"ב ספרף  קרא זה  ח ר י , ר , ְִִִֵֵֶֶֶַַָ
הר ה מינים  הי  נח, בת  מ ה א  ְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֹה הר
ם והחת הינים לא תם ק ם היה ְְְְִִִִַַָָָָָֹֻולא 
י ,מ הא ן להבה , ניסתם  ידי  על  ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָא א
ם ליקים גם מ יע  וכו' ה לת ס ד ידי ְְִִִֵַַַַַַָָָֻעל
מ ות, מר ט עמת מעט א רם מארי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָוהח כת
להם היה  הם  ה לת ילט א לקמם  ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹולזה

מ נח בת ענין הה החר מחץס ד  לתן , ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָֹ
וכו', החיכים החיצנים מל מי הלת ְִִִִֵַַַַַַַָמ ת
מלת  קצת מאירה  כינה  אר היה  ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָא א
חר אר סד אל ה יקים נס י ן  ְִִִִִִֵֶַַַַָה יקים,

החר  סגת וכ להתקם. עסקהה  ד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
האבן איבת אבי הם אהבת ק חְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ה רזל  את נפ,האבה לה לת  אליו וינס  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
.נות  מתונ ח איןור רע , יהיה אם   ואפ ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָ

ינס  אם  אחא ניסה , ניסת אין מ ני  , ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ
תבה יחזיר א מהים, אחת ל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיהיה 

מרה חיה חי א , וינס  ציק  ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָויהיה
חה היה  נח בת ענין  ,עצמ  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויפר

החה מן חטא ואתם (אר וההמה ,הר עים ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
ה') סימן א' ער .יקר, ִַַָָָ

ער  אליו  תא ו אב  אסף נח בת  מ ְְֵֵֵֵֶַַַַַָֹה א
ֵַַלה ם.

יתחרהחר אא  יעלם ולא יעדר  לא הה  ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
לא מם  כתיבת ח אין י ויס ר, ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָֻויתב
ה א אם רע, א ציק  הא  לעסק  הא ֲִִִַַַַָָָָֹי נע

אר ה, נחציק , בת מ ה א ה ה  הח ר ְְִִֵֶַַַַַַַָֹ
אסף  להם  ער אליו תא ואב ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָאסף

נימה ההיכל   אל  מ ה היקים  הרב ינר) ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

י"א ) ,אבי אלקי את ע ,ביררדק. ְֱִֵֵֶַָֹ

אלל   חד מרא ים  ארעים  זהר ני ְְֱִִִֵֵֶַַָֹֹֹֹללמד
הרים. י ם ִִַַעד

על הק מת ס ף מלךיען כהא וע ד ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָֻ
מאד הלהיב קדים  הניספרים ללמד ְְְְְִִִִִִֵֶַָֹֹ

ים עד אלל חד רא ים  ארעים ְְֱִֵֶֶַַַַָֹֹֹה הר
תבהרים מה  זה להסמי י ואלי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

ע ה אר ה בה ח ן את נח ו פח  ו' ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹתן
הרים ים עאהודא אא היא נח  תבת ְְִִִִִֵַַַָָָָֹ

אר  בי אמצעיתא עדא הא ילי  ְְְִִִֵֶַַָָָח ן
הרים ים הגר "א באר וכתב  א ר  ְְְְִִֵֵֶַַָָיתירה

הבה  תחיםחנ ת ע אה  אא  בה וה א ְְְִִִֵַַָָָָָ
תב עיםוזה אר הם י ם ארעים מ ץ  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מהימנא  ורעיא אלל חד מרא הידעים  ְְְְְֱִֵֵֶַַָָֹֹי ם
נח תבת גונא איהי  זהר ה ני על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹאיתא

'ע.וכד זהר ני לאר הציא (הקמת ְְִִֵַַַַַַָָָֹ

אנמהגר"א )  ה ב  את ידעים לנ  .ְִֶֶַַָָָ
 ים!!! ילד  מה ידע מי רינ ,נמצאים! מה  ְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ

עליהם י חאי ן מע ן ורי הביא ,  הְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאל
מןהלם יפקן הזהר ספר רק  , לנ מ ים , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

רחמי, נחגלתא יבת מ הזהר ורקי , ְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹ
ה א נח  תבת צלי  דה זהר  למדְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
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ע עצמ  מ אר  האר "י, ברי  ר ועל ה פילה. ונמעת  הדה, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהכינה 
ולע ת תפ ול מע  עליו לחמל הדה הכינה את מע רר אז ,ד ל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹהצי ר

ב לט בה. תיהח אמר אר מ , האחר אל הא  הרא דג אל תב  דה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
. האחר האל  הא  היה , – מה  בת  רא י  – ה 'א 'היה מ'ה דה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹבהר 

נאל)  ת בזכ מ ה נ מת  דהרשב"י לרמז, לגא ל(אפר  רצה ה רה  מסר ע "ה  ינר מה ואי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
א למי קרא דה וב הר  זיע "א. דה י הח האר ברי ע"כ ,טלני ל  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹע
בגלל ,האר ע  [ דה הר  קריאה יד ה חת [לכל  הרה סדת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹל מד

האלה הה.יאמתע ב דה לימד  להתאחד להתח ק  צריכי לנכ  על רח"ל . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ר י תב קד י ראל  אפלאג'י יחספר ארז"זי"ע ו')"לח בכל(רק הג וז"ל: ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

וכתבי דה זהר קלה, ברי מד מק מל ,א כר הה האד מד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָהרה
מסל מרבה כר מד, מה מבי אינ אפיל י אד, הלימד נב ועד. ז"ל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻהאר"י

עכ"ל. ,ריה מ ְְִִִִֶַַַלהבריח
ספר ועי קס"ז)הנ"ל"נתיב"ע ד  הד(נתיב ההר ברי ע"א.)הביא פ'  וז"ל:(ח"ג (וקרא, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

הייט) יקד אליה ואמר יראל ני עדת ל אל ר לאמר. מה אל ה' ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ"וידר
תח: אלעזר רי ."אלהיכ ה' אני קד לב)י יה)פרד סס הי וגו'.יב"אל "הבי אי ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ל י זה  מיח, מחבלי צל וי , דה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהזהר
,לתגא האחרן ר  יראל עם ה לת ְְֲִֵַַַַַָָָָסד 

.דה הזהר לד סגת ְְִַַַַַָֹֻכח
מהימנא רעיא   רתבזהר דר ג ' ר) ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹ

ב ) עד קנג  ף  תהעלזהר יזהיר "והילים : ְְְְְְֲִִִַַַַַַַֹ
א הר  מלין קא אינן  אלין  ְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹהרקיע",
דתנין נח יבת איה הזהר, ספר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹאקרי 
אחד  לזמנין מלכתא, ו בע עיר נים ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

יתקיים  דבה ן  מחה , נים א )מעיר (מת ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָ

."הליכ היא רה הד הן  ְְִִֵַַַַָָ"ל
ה הר.יא . לד ליה ְְְִַַַָָֹֻהאה 

חים רי  הא להי המק ל הדל  הרב ְֱִִִַַַַַַָָָָָֹֻתב
הרב למיד הא, העלם לחי נזכר ְְְִִִֵַַַַַָָָָויטאל

,עלינ יגן ת זכ ההקמ ת)האר"י ער ,(הקמת ְְְְֵֵַַַַַַָָָָ

חים אלפי  ה ל  עיר, ה עיר  אני : נל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָוזה
נזכר ויטאל י סף הרב אבי  לאד ני ן ְֲִִִִִֵֶַַַַָָויטאל,
 לכח לים ן  הי תי  הא, הע לם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלחי
עבר י מהים , מחבתי ממם  ויבי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹחי 
לא רפה ,עננ לא ואנחנ קיץ, לה  ְְְֲִִַַַַָָָָֹֹקציר ,
עלתה ולא רנ לב מזר אין ,למחלתנ ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹעלתה
י לנ אי .נמק ית לחר ן תנלמ ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻארכה
הים, ל וכל ערב, צללי  נט וגם  הם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָנה
לחקר ני את ואנה א . לא  וד ן ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹועדין 
,תנוגל  נק נתאר ה  מה  ועל ה  מה  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָולדעת

י י? ן א לא ִֶַַַָֹמע

מאמר די ולי  קר י ואנינה לי און ְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָָמצאתי
: נ ל וזה ל', ן הנים  ספר  הבא ְְְִִִֵֶֶֶַָָאחד,
והיא וכו ' מרחפת אלהים ורח תיב  ְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹינא,
י וזר  זמנא הה א וכו' אקרא מה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָא מרת

יב ולא לה ר ח  הה לט)בר  עח  (הים ְְִִֵֵַָָָָֹ

מאן לן וי דמיח. רחא איה ודא ְְְְִִַַָָָָָָלעלמא,
לעלמא, יתב  ולא עלמא מן  לי יזיל ְְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָגרמין
בעאן ולא יה, לארייתא  עבדין אינן  ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָאין

דקלה בחכמה לד לא דלא ל מר (רצה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָ

י 'ההר ) דאיהי דחכמה נביע אסק  דגרמין , ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָֹ
וי יביה . ב' וא ארת ,גרמיןמינ לן ְְְְְְִִִֵַַָָָָ

והאי עלמא, וא דן והרג ביזה וחרא  ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָענ תא
דאמר , מה  דיח  רח  איה אסק ְְְְְְִִִִַַַַַַָָר ח 
ר ח בינה  חכמה רח ואיה , דה רח ְְְִִִֶַַַַָָָֹואיה

הם  ויראת עת רח גברה  ב )עצה יא  ,(יעיה ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָ

אן. ַָעד 
הא יב . הח"ן  רת ולמד מאמין  אינ ְֲִִֵֵֶַַמי

מא רת". יראה לא א ף  "מפריד ְְְְִִִִֶַַַֹבחינת 
קדים  רת זכתא מ ה ע"ב )הרב תב:(ף ְְִֶַַַַָָָָָ

רצה ולא , ר רמז ט מעלת, ג' היג ְְְֲֲִִִֶֶַָָָֹאפ
הינ הרה, אר ימנע אז ה ד, חכמת ְְְְִַַַַַַַָָָָלדעת
ר הו"ה. על  הו"ה ויהיה הוי"ה , מם ְְִִֵֵֶַי '

חינת לעת מחבים  אנחנ ר ''ס','הברים, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֻ
הינ'ט'מזר'םס 'ר אתת ד' נגד ד , ְְְְִֵֶֶֶֶַָ

הג ', ל  היג אפ ן, ואם הא. ר ְֲִִִִֵַָָהוי "ה

חאיי ר זכ תא טוְְַַָ

לאערא סטרי לכל ,קלי ארימת זמני מה נא, בני ה אסהידת ארייתא זמני ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָכה
ביהח ינתא מיכי הוכ ,לה(בחוריהו אני(ס''א הי ,יחימ ולא לימס לא , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

,לקבליה צווחת ארייתא, עלנא עאה מלא ל יתע ד עאה, דינא לימא מְְְְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָיק
,ל ווי עאה, מלא מהימנתא ידע לא כא, גימי הכ ,לקבל יאנ ראה ְְְְְְְְְְְְְְֳִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָֹֻולא

ואמרת אסהידת, י ארייתא הא .הלנפ ט)ווי לב"(משלי חסר הה יסר פתי (ס''א"מי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
יואמרה) לאו ארייתא, אל לא מא מהימנתא, לי לית לב. חסר מה .ל ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָאמרה

.דה ההר ל א עד מא. הא פגי ְְְִִֵַַַָָָָָֹֹמהימנתא,

 ר:הקודש אללל ר אמר מה אל ה' אלה"וידר ואמר יראל ני עדת ל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ
תח: אלעזר רי ."אלהיכ ה' אני קד י הי ילב)קד יה)סס הי "אל ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

קלת מרימה היא פעמי ה ,אד בני מעידה הרה פעמי כה וגו'. "הבי אי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָפרד
חטאיה נה מירד וכ ,תא להעיר דדיה ואינ(חריה)לכל לימס אינ , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

הרה על על העלי לה תא תע ,העלי יה לי יעמד פני איזה יחיְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמ
ל, מיג  ,למ ניה מחזירי ואינ ,נג אמנתעקת את דעיי אינ ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

!לנפ ואי לה אי .העלי למרת:הוא  מעידה הרה ט)הרי יסר(משלי פתי "מי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
לב" חסר .(ואמרה)הה רה,אמרה עסק אינ י אמנה.  אי לב? חסר ה מה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מהל. הא פג אמנה  ֱֵֵַָָֹאי

הוע ד  ברי   מלהביא ק י ה י יהיה הח ה אחר  הה י  הנ "ל: הזהר  על ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
 יהעליל תהי הא רה, ל נעל ניה חכי מא עיאה מלא יתע ואז ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

סדתיה. אחר לח ציח ולא טיתה, דר א י עיניה לרתחבה לה ["אי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
רה"]. ל נְֵֶֶָָמעל

ולכ מ הרה, סדת  מחד י  האיר  דעתיק  רינה ש"ע  מ ניה הארת לה אי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זהר  ע"ב)תב ד'  יאכל)ראית עש הרה לביהע אבל קראת. קלה  י) ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

מה דה ) הפ והיא זהרע"ש תב  מ הלכה, א  רה ני מג ה  כלל ה י  , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
 ת העל ע"ב)ר ת קמ "ט ): וז"ל ההא, על לאחזאה ארייתא, סרא ההא אמר, מא ְְְְְְְֲֲִַַַַַַַַַַָָָָָָָ

,חיר יח קאתי, לבד [סר הקודש:עכ"ל. ל רל סר תא אמר מי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
.[חר ח  א הא לבד סר תא על להראת ְְְִִִַַַַַָָהרה,

היג ולא הוי"ה, אתת ג' נגד ,ר רמז , ְְְִִִֶֶֶֶָֹט,
על הו"ה. על הו "ה  ס ד  הא י', הינ סד, ְְְֶֶַַַנגד
ס ס  הי "אל הים הסק  ר נראה  ְְְְִִִִִֵֶֶַַָזה 
אתת  ג' הינ כפר"ד וגו', הבין" אין ְְְְִִֵֶֶַָפרד 
ה א האתת עם "הבין" אין סד , לא ְִִִֵָָֹפ'ר 'ד '
הבין" "אין  ן ואם ה לל , עם  סו"ד  ימטרה  ְְִִִִִֵֵֵַַָָע "א,
פר"ד, הא ס ד, לא  "הבין " ל אין ְְְִֵֶֶַָֹל מר

ח' תנים וען  נפרד. ף מ קטאנטינא  (פס ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

כו',קמט .) הציץ חד  לרס   נכנס ד ' :נ ל וזה  ,ְְְְְִִֵֵֶַַַ

בפ'ר'ד',  על הג ' פר"ד, ס ד ה א  לנכ לת ְְְִֵַָָָהני 
ם ען ל ם, נפק לם עאל עקיבא ְְְְֲִִֵַַַַָָָָורי

 נל אן  עד  .אר דה מהרב יראל  (פארת  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

קד ים ) רת לברכה, וקד ציק זכר .מ אטאנאב  ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

'ר'ד'. נאר ד מאמין   אינ ְֲִִִֵֶֶֶַַָמי
הרה ל  י ותדע פרד ", ס ס   הי ְְְְְִִֵֶֶַַָָ"אל
'ר ''ס, ונדר ת הא, ר  דה ל  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָמתיו

'ר'ד' נ אר ד מאמין אינ התמי (יסף ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

ט) לב, הים .להחיד"א, ְִִ



יחאייד ר זכ תא ְְַַָ

ע עצמ  מ אר  האר "י, ברי  ר ועל ה פילה. ונמעת  הדה, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהכינה 
ולע ת תפ ול מע  עליו לחמל הדה הכינה את מע רר אז ,ד ל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹהצי ר

ב לט בה. תיהח אמר אר מ , האחר אל הא  הרא דג אל תב  דה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
. האחר האל  הא  היה , – מה  בת  רא י  – ה 'א 'היה מ'ה דה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹבהר 

נאל)  ת בזכ מ ה נ מת  דהרשב"י לרמז, לגא ל(אפר  רצה ה רה  מסר ע "ה  ינר מה ואי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
א למי קרא דה וב הר  זיע "א. דה י הח האר ברי ע"כ ,טלני ל  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹע
בגלל ,האר ע  [ דה הר  קריאה יד ה חת [לכל  הרה סדת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹל מד

האלה הה.יאמתע ב דה לימד  להתאחד להתח ק  צריכי לנכ  על רח"ל . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ר י תב קד י ראל  אפלאג'י יחספר ארז"זי"ע ו')"לח בכל(רק הג וז"ל: ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

וכתבי דה זהר קלה, ברי מד מק מל ,א כר הה האד מד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָהרה
מסל מרבה כר מד, מה מבי אינ אפיל י אד, הלימד נב ועד. ז"ל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻהאר"י

עכ"ל. ,ריה מ ְְִִִִֶַַַלהבריח
ספר ועי קס"ז)הנ"ל"נתיב"ע ד  הד(נתיב ההר ברי ע"א.)הביא פ'  וז"ל:(ח"ג (וקרא, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

הייט) יקד אליה ואמר יראל ני עדת ל אל ר לאמר. מה אל ה' ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ"וידר
תח: אלעזר רי ."אלהיכ ה' אני קד לב)י יה)פרד סס הי וגו'.יב"אל "הבי אי ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ל י זה  מיח, מחבלי צל וי , דה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהזהר
,לתגא האחרן ר  יראל עם ה לת ְְֲִֵַַַַַָָָָסד 

.דה הזהר לד סגת ְְִַַַַַָֹֻכח
מהימנא רעיא   רתבזהר דר ג ' ר) ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹ

ב ) עד קנג  ף  תהעלזהר יזהיר "והילים : ְְְְְְֲִִִַַַַַַַֹ
א הר  מלין קא אינן  אלין  ְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹהרקיע",
דתנין נח יבת איה הזהר, ספר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹאקרי 
אחד  לזמנין מלכתא, ו בע עיר נים ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

יתקיים  דבה ן  מחה , נים א )מעיר (מת ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָ

."הליכ היא רה הד הן  ְְִִֵַַַַָָ"ל
ה הר.יא . לד ליה ְְְִַַַָָֹֻהאה 

חים רי  הא להי המק ל הדל  הרב ְֱִִִַַַַַַָָָָָֹֻתב
הרב למיד הא, העלם לחי נזכר ְְְִִִֵַַַַַָָָָויטאל

,עלינ יגן ת זכ ההקמ ת)האר"י ער ,(הקמת ְְְְֵֵַַַַַַָָָָ

חים אלפי  ה ל  עיר, ה עיר  אני : נל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָוזה
נזכר ויטאל י סף הרב אבי  לאד ני ן ְֲִִִִִֵֶַַַַָָויטאל,
 לכח לים ן  הי תי  הא, הע לם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלחי
עבר י מהים , מחבתי ממם  ויבי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹחי 
לא רפה ,עננ לא ואנחנ קיץ, לה  ְְְֲִִַַַַָָָָֹֹקציר ,
עלתה ולא רנ לב מזר אין ,למחלתנ ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹעלתה
י לנ אי .נמק ית לחר ן תנלמ ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻארכה
הים, ל וכל ערב, צללי  נט וגם  הם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָנה
לחקר ני את ואנה א . לא  וד ן ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹועדין 
,תנוגל  נק נתאר ה  מה  ועל ה  מה  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָולדעת

י י? ן א לא ִֶַַַָֹמע

מאמר די ולי  קר י ואנינה לי און ְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָָמצאתי
: נ ל וזה ל', ן הנים  ספר  הבא ְְְִִִֵֶֶֶַָָאחד,
והיא וכו ' מרחפת אלהים ורח תיב  ְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹינא,
י וזר  זמנא הה א וכו' אקרא מה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָא מרת

יב ולא לה ר ח  הה לט)בר  עח  (הים ְְִִֵֵַָָָָֹ

מאן לן וי דמיח. רחא איה ודא ְְְְִִַַָָָָָָלעלמא,
לעלמא, יתב  ולא עלמא מן  לי יזיל ְְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָגרמין
בעאן ולא יה, לארייתא  עבדין אינן  ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָאין

דקלה בחכמה לד לא דלא ל מר (רצה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָ

י 'ההר ) דאיהי דחכמה נביע אסק  דגרמין , ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָֹ
וי יביה . ב' וא ארת ,גרמיןמינ לן ְְְְְְִִִֵַַָָָָ

והאי עלמא, וא דן והרג ביזה וחרא  ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָענ תא
דאמר , מה  דיח  רח  איה אסק ְְְְְְִִִִַַַַַַָָר ח 
ר ח בינה  חכמה רח ואיה , דה רח ְְְִִִֶַַַַָָָֹואיה

הם  ויראת עת רח גברה  ב )עצה יא  ,(יעיה ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָ

אן. ַָעד 
הא יב . הח"ן  רת ולמד מאמין  אינ ְֲִִֵֵֶַַמי

מא רת". יראה לא א ף  "מפריד ְְְְִִִִֶַַַֹבחינת 
קדים  רת זכתא מ ה ע"ב )הרב תב:(ף ְְִֶַַַַָָָָָ

רצה ולא , ר רמז ט מעלת, ג' היג ְְְֲֲִִִֶֶַָָָֹאפ
הינ הרה, אר ימנע אז ה ד, חכמת ְְְְִַַַַַַַָָָָלדעת
ר הו"ה. על  הו"ה ויהיה הוי"ה , מם ְְִִֵֵֶַי '

חינת לעת מחבים  אנחנ ר ''ס','הברים, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֻ
הינ'ט'מזר'םס 'ר אתת ד' נגד ד , ְְְְִֵֶֶֶֶַָ

הג ', ל  היג אפ ן, ואם הא. ר ְֲִִִִֵַָָהוי "ה

חאיי ר זכ תא טוְְַַָ

לאערא סטרי לכל ,קלי ארימת זמני מה נא, בני ה אסהידת ארייתא זמני ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָכה
ביהח ינתא מיכי הוכ ,לה(בחוריהו אני(ס''א הי ,יחימ ולא לימס לא , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

,לקבליה צווחת ארייתא, עלנא עאה מלא ל יתע ד עאה, דינא לימא מְְְְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָיק
,ל ווי עאה, מלא מהימנתא ידע לא כא, גימי הכ ,לקבל יאנ ראה ְְְְְְְְְְְְְְֳִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָֹֻולא

ואמרת אסהידת, י ארייתא הא .הלנפ ט)ווי לב"(משלי חסר הה יסר פתי (ס''א"מי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
יואמרה) לאו ארייתא, אל לא מא מהימנתא, לי לית לב. חסר מה .ל ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָאמרה

.דה ההר ל א עד מא. הא פגי ְְְִִֵַַַָָָָָֹֹמהימנתא,

 ר:הקודש אללל ר אמר מה אל ה' אלה"וידר ואמר יראל ני עדת ל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ
תח: אלעזר רי ."אלהיכ ה' אני קד י הי ילב)קד יה)סס הי "אל ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

קלת מרימה היא פעמי ה ,אד בני מעידה הרה פעמי כה וגו'. "הבי אי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָפרד
חטאיה נה מירד וכ ,תא להעיר דדיה ואינ(חריה)לכל לימס אינ , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

הרה על על העלי לה תא תע ,העלי יה לי יעמד פני איזה יחיְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמ
ל, מיג  ,למ ניה מחזירי ואינ ,נג אמנתעקת את דעיי אינ ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

!לנפ ואי לה אי .העלי למרת:הוא  מעידה הרה ט)הרי יסר(משלי פתי "מי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
לב" חסר .(ואמרה)הה רה,אמרה עסק אינ י אמנה.  אי לב? חסר ה מה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מהל. הא פג אמנה  ֱֵֵַָָֹאי

הוע ד  ברי   מלהביא ק י ה י יהיה הח ה אחר  הה י  הנ "ל: הזהר  על ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
 יהעליל תהי הא רה, ל נעל ניה חכי מא עיאה מלא יתע ואז ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

סדתיה. אחר לח ציח ולא טיתה, דר א י עיניה לרתחבה לה ["אי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
רה"]. ל נְֵֶֶָָמעל

ולכ מ הרה, סדת  מחד י  האיר  דעתיק  רינה ש"ע  מ ניה הארת לה אי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זהר  ע"ב)תב ד'  יאכל)ראית עש הרה לביהע אבל קראת. קלה  י) ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

מה דה ) הפ והיא זהרע"ש תב  מ הלכה, א  רה ני מג ה  כלל ה י  , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
 ת העל ע"ב)ר ת קמ "ט ): וז"ל ההא, על לאחזאה ארייתא, סרא ההא אמר, מא ְְְְְְְֲֲִַַַַַַַַַַָָָָָָָ

,חיר יח קאתי, לבד [סר הקודש:עכ"ל. ל רל סר תא אמר מי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
.[חר ח  א הא לבד סר תא על להראת ְְְִִִַַַַַָָהרה,

היג ולא הוי"ה, אתת ג' נגד ,ר רמז , ְְְִִִֶֶֶֶָֹט,
על הו"ה. על הו "ה  ס ד  הא י', הינ סד, ְְְֶֶַַַנגד
ס ס  הי "אל הים הסק  ר נראה  ְְְְִִִִִֵֶֶַַָזה 
אתת  ג' הינ כפר"ד וגו', הבין" אין ְְְְִִֵֶֶַָפרד 
ה א האתת עם "הבין" אין סד , לא ְִִִֵָָֹפ'ר 'ד '
הבין" "אין  ן ואם ה לל , עם  סו"ד  ימטרה  ְְִִִִִֵֵֵַַָָע "א,
פר"ד, הא ס ד, לא  "הבין " ל אין ְְְִֵֶֶַָֹל מר

ח' תנים וען  נפרד. ף מ קטאנטינא  (פס ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

כו',קמט .) הציץ חד  לרס   נכנס ד ' :נ ל וזה  ,ְְְְְִִֵֵֶַַַ

בפ'ר'ד',  על הג ' פר"ד, ס ד ה א  לנכ לת ְְְִֵַָָָהני 
ם ען ל ם, נפק לם עאל עקיבא ְְְְֲִִֵַַַַָָָָורי

 נל אן  עד  .אר דה מהרב יראל  (פארת  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

קד ים ) רת לברכה, וקד ציק זכר .מ אטאנאב  ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

'ר'ד'. נאר ד מאמין   אינ ְֲִִִֵֶֶֶַַָמי
הרה ל  י ותדע פרד ", ס ס   הי ְְְְְִִֵֶֶַַָָ"אל
'ר ''ס, ונדר ת הא, ר  דה ל  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָמתיו

'ר'ד' נ אר ד מאמין אינ התמי (יסף ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

ט) לב, הים .להחיד"א, ְִִ



יחאיטז ר זכ תא ְְַַָ

תוזה חינ אר ע  מה לכל   דע , למה ירמז  . לקבל י אנ ראה ולא אמר  ְְְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ר' ר'מז ['ט  פרד "ס נגד וה ואחר , מאל  וימי ני  וה בי"ע , א ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹנגד 

הוי"ה. אתת  ואר ע  נ'מה], ר 'ח  נ'פ] " הנר חינ ת  ואר ע  ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָס'ד]

פ"ד)ואיתא ח"א א(בסה "ג מי  פרד"ס, חינת  אר ע  כל לה אד ל  רי , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
בלי  בכלא ", פגימי הכ" נאמר  צא ועל  עליו , ויכל  חלק לפי לְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹנ
ת ב  כמ .למד ולא  ללמד  יד סק  היה  תלא הא הה  ה בהיל  הענ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹספק 

הנ "ל) קדי רת לר,(זהר לי חי החכמה הגת יר ש, אדק , ולא לאדבקא  יכיל  ואי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
 ע"ב)ואמר קי"א  וכו',(ת בת יח אינ האר ע י אמר  למאמ אינ ל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

חה סד היא החכמה מד הד הא ייקא, רה אר ,המח רה אר אי רה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאר
החה. ח לתלמידמה  מיא  הרה מ רפאה לה מצאנ  אחר אמר אבל ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עה א ,בחכת כמ כינה], מדק איל] מכסיו מהה א חכ לתלמיד רקמטיא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
בריו אר עיי"ש ."ה כ יח אלקיכ בה' בקיה מהרש"א)"וא אדת חי ועי). ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ

 בסת כלל  והנרנח "י  האד  לת  צר  יומ , על  אר  תב: קס"ז נתיב  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
רי דה  דה ההר לח ק  הכרחנ – מקצתיה כל הדה  הרה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֻפרד"ס
מע לי   ידריכנ הא  רי וק ד א זה . על לעיל כחנכדה הד ה... הרה ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָדת 
כנפ ת מאר ע  תינל ויק ראל,  ע נרנח "י ללת ע  נ נרנח"י להאיר  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹיר

ה הר. עכ"ל  בב "א. צדקינ מיח  ביאת י הח אר  לאר ונזה , לארצנ  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהאר

לויבספה"ק ואיתא א פי,(לטי )קדת ני היה יקיה סע דת לבא , עתיד , ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
יבאר,  א" וז"ל: הרה. סדת  לג ת ז הא  והני ,טפ ה א  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאחד
י  על אחד  חינ ת: ני  על יהיה לב א לעתיד יקי צ סעדת  י  וכו', אכל  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָואכל
ר חנת על  יהיה  והע ת  הרה, סדת  יראל  יג ואחד ,מ סע דת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻט ,
הענ ג קטה , מדרגה ה אר  יהאנ אמת , ניה והה .דה זהר  ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹבאר
ענ ג א ר לידה יקיוה ,מ סעדה ה עדה יהיה לה ממת, הְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
וזה ה ד ה. רתמ נפלאת יג י אר  הע דה  יהיה לה מהרה, סדת הְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
א ר יהאנ  א  ה'  את   ל וה' ,טי ילאנ ובע ' אכל  ואכל'ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

יג 'להפליא', כ ע ע ה  א ר ה ענ ג יהיה  לה לה', הל ה נפלא תהענ ג ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
עכל "ק . ה ד ה",  רתְִַָָמ

ספרוכ ציקת ב הש"ס)רי וס עמר  ל"ג ה ר(וקרא  א" וזל "ק: , ר  ת א על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
 אמרנ מ ד')הא מאמר לעיל  ה מרא(ונת אר ברי  ( בא ר  תראה(רכת למ ע ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

לזה זה   ,רית ה' וידיעת הרה סד ת  ה ג ת  ה א לעתיד דהכר  הינ , י חְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
 אמר מ הה , ל ע האר  תמא א)לה יג  מ "א  ייג(ק מי והיינ טב , לאד ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עכל "ק . ַָהרה".

ההב,מבאר נ לא אא הרה, סדת לעמל אנ צריכי הה לע רק א ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
לעמל כה מי וארי הרה, סדת יי – היה יקיה סעדת לבא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלעתיד

להע זה עד הרה .סדת ְֶַָָָָ

חאיי ר זכ תא יזְְַַָ

סח רה , ע ולעת ע  לה אליו, להתקרב אסר רה , מל  א מי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹל
אמנה   אי הרי ,ר ע ללכת  ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוכל 

ע"א)זהר תב פ'   יקד אסיר:(ר ת  ארייתא, אל לא מא ל ,נינ הכי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ארחא. יע למה  ול סחרא, י למעד ,יה לאפא ,ילג ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלמקרב

מהימנתא. י לית א)הא ארייתא,(ועל מי יע ולית ארחא, אזיל נ ר ל נינ ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָ
חיב לא מהימנתא, י לית מא ע ארחא, אזוג מא  ל .ינפ ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאתחיב

.ינפ על חס לא ,ודידי מארי ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָליקרא

ר:הקודש לל,נינ ,אליו להתקרב אסר רה, מל א מי ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
אמנה.  אי הרי ,ר ע ללכת  וכל סחרה, ע ולעת ע ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלה

זה) מתחר(ועל מי  ל .נפ מתחב תרה, ברי ע ואי ר לה אד ל ,נינ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
.נפ על חס א , ואת נאד בד את מחיב א אמנה,  אי מי ע רְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ציקי  ה  ניה ל ,ר לקרה   נלת   סקיוע רה ליה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָרק
 יקד  ני ,ל ה ני ונקראי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָאמת,

א מר ,רי לברייהדה כרא נפא לי הי ,ינפ על חס לא אלעזר,מא רי אמר . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
איז .הבי אי פרד סס הי אל תיב א ועל וכו'. מה אמר והא רא, על ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוהנא
רמייה מקי הא, רי קדא ארחי וידעי ארייתא, מלי ציקיא, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָאי
בנייה מעיא, קדא רחא מפי  בגי כא, ייק כחוא מלא, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹקדא

.ייק ני מלא ני ואקר קט, זאי הְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻ

ר:הקודש מילל :במ מתק ר] ,נפ על חס א מי אמר, יהדה רי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
רה נפ לי אי [ר לקרה נלת רה לעסק נפ על חס אינְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

להמי יכל אי :במ מתק ר] ?רלבנמק אינ עצמ הא א י ,לבנ רה נפ  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
קדת ידי על אא נמה ילהמ ר אי י ,לבנ קדה נמה יימ אי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻלמעלה,

מתיגנהי אל תב זה ועל וכו'. נאמר הבר והרי הר, על מהני אלעזר, רי אמר .[ ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
ר דה רכי את דעיוי רה לי יקיה ריהא .הבי אי פרד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָסס
ל רח לפי  מ ל, יקד ונמצאי ,לה קדת עצמ את ימק ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהא,

.יקד ני ,לה ני ונקראי אמת, ציקי ה ניה וכל מלמעלה, ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקד

יד)מליהגר"א ,(יב , מע א ,חבר את מכיח יהר למזי  הכת גדל מבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
הב, חלק ל מקל אז מע, לא א וג לדרת, עה מה ל על כר ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹמקל
לא עי" נצח לעלמת לזת נרצ וא  . יהה חלק את מ לקח מע א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹוזה

האלה לקרב ספרראתה.." לחק יכל ה "עה ל הר"ער ללמד מערר המעדד , ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

דליםיג. ערים  ה וז"ל : הרמ "ז ְִִִַַָָָתב
רה , העסק  א . לבנים. קדה  נמה יְְְְְִִֵֶַַָָָָָָלהמ
מקר הא העלמ ת נימ ת  מאיר ְְִִִֵֶֶָָָ
לח זכה  אם  ן וכל  הד ת, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָה מת

 מ חד א ר  מליד  הם רה, ִִִֶֶַַָָָָָחידשין
ה לד  נמת   מ יזהיר  בזה ,מתנ ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָמ ק ר ת

רתה ד... ב מ מתק בריו  המ (וען ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ע"א ) פ' ף .קדים ְִַ



יחאיטז ר זכ תא ְְַַָ

תוזה חינ אר ע  מה לכל   דע , למה ירמז  . לקבל י אנ ראה ולא אמר  ְְְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ר' ר'מז ['ט  פרד "ס נגד וה ואחר , מאל  וימי ני  וה בי"ע , א ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹנגד 

הוי"ה. אתת  ואר ע  נ'מה], ר 'ח  נ'פ] " הנר חינ ת  ואר ע  ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָס'ד]

פ"ד)ואיתא ח"א א(בסה "ג מי  פרד"ס, חינת  אר ע  כל לה אד ל  רי , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
בלי  בכלא ", פגימי הכ" נאמר  צא ועל  עליו , ויכל  חלק לפי לְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹנ
ת ב  כמ .למד ולא  ללמד  יד סק  היה  תלא הא הה  ה בהיל  הענ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹספק 

הנ "ל) קדי רת לר,(זהר לי חי החכמה הגת יר ש, אדק , ולא לאדבקא  יכיל  ואי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
 ע"ב)ואמר קי"א  וכו',(ת בת יח אינ האר ע י אמר  למאמ אינ ל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

חה סד היא החכמה מד הד הא ייקא, רה אר ,המח רה אר אי רה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאר
החה. ח לתלמידמה  מיא  הרה מ רפאה לה מצאנ  אחר אמר אבל ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עה א ,בחכת כמ כינה], מדק איל] מכסיו מהה א חכ לתלמיד רקמטיא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
בריו אר עיי"ש ."ה כ יח אלקיכ בה' בקיה מהרש"א)"וא אדת חי ועי). ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ

 בסת כלל  והנרנח "י  האד  לת  צר  יומ , על  אר  תב: קס"ז נתיב  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
רי דה  דה ההר לח ק  הכרחנ – מקצתיה כל הדה  הרה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֻפרד"ס
מע לי   ידריכנ הא  רי וק ד א זה . על לעיל כחנכדה הד ה... הרה ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָדת 
כנפ ת מאר ע  תינל ויק ראל,  ע נרנח "י ללת ע  נ נרנח"י להאיר  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹיר

ה הר. עכ"ל  בב "א. צדקינ מיח  ביאת י הח אר  לאר ונזה , לארצנ  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהאר

לויבספה"ק ואיתא א פי,(לטי )קדת ני היה יקיה סע דת לבא , עתיד , ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
יבאר,  א" וז"ל: הרה. סדת  לג ת ז הא  והני ,טפ ה א  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאחד
י  על אחד  חינ ת: ני  על יהיה לב א לעתיד יקי צ סעדת  י  וכו', אכל  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָואכל
ר חנת על  יהיה  והע ת  הרה, סדת  יראל  יג ואחד ,מ סע דת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻט ,
הענ ג קטה , מדרגה ה אר  יהאנ אמת , ניה והה .דה זהר  ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹבאר
ענ ג א ר לידה יקיוה ,מ סעדה ה עדה יהיה לה ממת, הְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
וזה ה ד ה. רתמ נפלאת יג י אר  הע דה  יהיה לה מהרה, סדת הְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
א ר יהאנ  א  ה'  את   ל וה' ,טי ילאנ ובע ' אכל  ואכל'ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

יג 'להפליא', כ ע ע ה  א ר ה ענ ג יהיה  לה לה', הל ה נפלא תהענ ג ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
עכל "ק . ה ד ה",  רתְִַָָמ

ספרוכ ציקת ב הש"ס)רי וס עמר  ל"ג ה ר(וקרא  א" וזל "ק: , ר  ת א על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
 אמרנ מ ד')הא מאמר לעיל  ה מרא(ונת אר ברי  ( בא ר  תראה(רכת למ ע ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

לזה זה   ,רית ה' וידיעת הרה סד ת  ה ג ת  ה א לעתיד דהכר  הינ , י חְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
 אמר מ הה , ל ע האר  תמא א)לה יג  מ "א  ייג(ק מי והיינ טב , לאד ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עכל "ק . ַָהרה".

ההב,מבאר נ לא אא הרה, סדת לעמל אנ צריכי הה לע רק א ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
לעמל כה מי וארי הרה, סדת יי – היה יקיה סעדת לבא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלעתיד

להע זה עד הרה .סדת ְֶַָָָָ

חאיי ר זכ תא יזְְַַָ

סח רה , ע ולעת ע  לה אליו, להתקרב אסר רה , מל  א מי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹל
אמנה   אי הרי ,ר ע ללכת  ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוכל 

ע"א)זהר תב פ'   יקד אסיר:(ר ת  ארייתא, אל לא מא ל ,נינ הכי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ארחא. יע למה  ול סחרא, י למעד ,יה לאפא ,ילג ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלמקרב

מהימנתא. י לית א)הא ארייתא,(ועל מי יע ולית ארחא, אזיל נ ר ל נינ ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָ
חיב לא מהימנתא, י לית מא ע ארחא, אזוג מא  ל .ינפ ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאתחיב

.ינפ על חס לא ,ודידי מארי ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָליקרא

ר:הקודש לל,נינ ,אליו להתקרב אסר רה, מל א מי ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
אמנה.  אי הרי ,ר ע ללכת  וכל סחרה, ע ולעת ע ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלה

זה) מתחר(ועל מי  ל .נפ מתחב תרה, ברי ע ואי ר לה אד ל ,נינ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
.נפ על חס א , ואת נאד בד את מחיב א אמנה,  אי מי ע רְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ציקי  ה  ניה ל ,ר לקרה   נלת   סקיוע רה ליה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָרק
 יקד  ני ,ל ה ני ונקראי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָאמת,

א מר ,רי לברייהדה כרא נפא לי הי ,ינפ על חס לא אלעזר,מא רי אמר . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
איז .הבי אי פרד סס הי אל תיב א ועל וכו'. מה אמר והא רא, על ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוהנא
רמייה מקי הא, רי קדא ארחי וידעי ארייתא, מלי ציקיא, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָאי
בנייה מעיא, קדא רחא מפי  בגי כא, ייק כחוא מלא, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹקדא

.ייק ני מלא ני ואקר קט, זאי הְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻ

ר:הקודש מילל :במ מתק ר] ,נפ על חס א מי אמר, יהדה רי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
רה נפ לי אי [ר לקרה נלת רה לעסק נפ על חס אינְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

להמי יכל אי :במ מתק ר] ?רלבנמק אינ עצמ הא א י ,לבנ רה נפ  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
קדת ידי על אא נמה ילהמ ר אי י ,לבנ קדה נמה יימ אי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻלמעלה,

מתיגנהי אל תב זה ועל וכו'. נאמר הבר והרי הר, על מהני אלעזר, רי אמר .[ ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
ר דה רכי את דעיוי רה לי יקיה ריהא .הבי אי פרד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָסס
ל רח לפי  מ ל, יקד ונמצאי ,לה קדת עצמ את ימק ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהא,

.יקד ני ,לה ני ונקראי אמת, ציקי ה ניה וכל מלמעלה, ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקד

יד)מליהגר"א ,(יב , מע א ,חבר את מכיח יהר למזי  הכת גדל מבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
הב, חלק ל מקל אז מע, לא א וג לדרת, עה מה ל על כר ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹמקל
לא עי" נצח לעלמת לזת נרצ וא  . יהה חלק את מ לקח מע א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹוזה

האלה לקרב ספרראתה.." לחק יכל ה "עה ל הר"ער ללמד מערר המעדד , ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

דליםיג. ערים  ה וז"ל : הרמ "ז ְִִִַַָָָתב
רה , העסק  א . לבנים. קדה  נמה יְְְְְִִֵֶַַָָָָָָלהמ
מקר הא העלמ ת נימ ת  מאיר ְְִִִֵֶֶָָָ
לח זכה  אם  ן וכל  הד ת, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָה מת

 מ חד א ר  מליד  הם רה, ִִִֶֶַַָָָָָחידשין
ה לד  נמת   מ יזהיר  בזה ,מתנ ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָמ ק ר ת

רתה ד... ב מ מתק בריו  המ (וען ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ע"א ) פ' ף .קדים ְִַ



יחאייח  ר זכ תא ְְַַָ

טב. בי דק ת בפרט ,י כל דרהאצל(אפ חינלהיג העלמי" ההר "מפעל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

יהר את לזת די – .)בכמת ְְְִֵֶַַַָֻ

יד)מליהגר"א ,(יב , מע א ,חבר את מכיח יהר למזי  הכת גדל מבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
הב, חלק ל מקל אז מע, לא א וג לדרת, עה מה ל על כר ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹמקל

 .וזה יהה חלק את מ לקח מע א ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

להואאה לקרב ראתה..." לא עי" נצח לעלמת לזת נרצספר לחק יכל ה  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
עה" ל ער"דק ת בפרט ,י כל דה הר ללמד מערר המעדד , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

טב. ביראצל(אפ חינלהיג העלמי" הזהר הרי)"מפעל את לזת די – .בכמת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

לוא י רה, נת למיליני זה הרי ,דה הזהר את אחד יהדי אפיל ילמד תזכ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
תת כל כיל וא רה. נה מלי לאה ל עלה ת, דה הר עה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָֹהמד

חיו ימי לכל ויו"ט, ואהנה רה. נה מליארד 640ל יע [בעי ה תיננ [ימי , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
מליארדי ל אדי לסכ יע דה זהר למד דייה למני יער יתארג תזכְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

רה. ניִָָ

קס "א.)הדהר ו צא דע(רת ועד, . אל הא מימ תני מה ל תב: ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
למסר יע . אל דייה  מני ל  מכיל אה ריה , כינה י ערה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָל 
לחב יכל  מי  רה. נה טרילי 400 ו' זילי 6 : לער והא לחב אד  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה 

ודא ת !!!  תלזכ קפ ה צחי  הכר גדל  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָאת 

קחזינלח אא  לנ אי עה הזהר . ספר  הד  ל   ח ועצ ד ל ה עד  הא  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ה ד ה. דת עב וחזק  וכח  אמ לה סי לה , דה מלאכת  ע י ידי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹאת 
ח לפרס יחאי , ר   מע רי ל רא את  להפי י להמ עז   וחגר מתני צ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹא
ה א  רי לק ד א חילי להר ת  חיל לע ת  סיפוה אפר, מה כל  לסע  ל עְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

מעפרא. כינתא לאקמא  ְְְְְְְִֵַַָָָָואריתא ,

ברללא הע בד  הע למי " הזהר  "מפעל  ע יראל  לל להתח ר  רנ ד כינ ה' ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
הכינה הקי  למע הח בת, וע ל  מא  כמ על  ול קח  רוח , מטרת ללא  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹלא ת 

.מי  לאבינ ל ח  ְְְִִֵֶַַַַַָָָהדה

למע על  הד ה, הכינה דת למע הה  ה ב  לימ ד יכלל אחד ל אחי!  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
.רצ יהי   אמ ,רחמי ימינ מהרה  קר ב  יראל  ע פד ת   נ נפ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָדת 





ֵסֶפר 
ִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י

 יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי
 נחל לכיש 8/24 בית שמש

ְדָרָׁשה ְּבִמירֹון – ֱאלּול תש"ע
 ִחּזּוק ְוִהְתעֹוְררּות ְלִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש
  ּוִבְפָרט ַעל ִצּיֹון ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי ָהַרְׁשִּב"י זי"ע

 ִמְכ"ְק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א



  

 

  :תהוצא

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

"מפעל הזוהר העולמי"
 רחוב נחל לכיש 24/8

רמת בית שמש ארץ ישראל
טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

בשאר  בדפוס  באו  כבר  ישראל,  מגדולי  הסכמה  מכתבי 
הספרים שהוצאנו לאור - וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן 

 בס"ד 

 עימוד ועיצוב ספרים מקצועי

 'מקראי אור'
052-7615936

yoel32@neto.net.il

הרשב"י  אנשמת

ספר 
הרׁש בּ "י  נ ׁש מת

תש "ע  אל וּ ל  – בּ מירוֹ ן דרׁש ה
הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  ספר  לל ּמ וּ ד  והתע וֹ רר וּ ת חזּ וּ ק
זי"ע הרׁש בּ "י האקי  הּת נּ א צ יּ וֹ ן על וּ בפרט

ׁש ליט"א מהאלמין אדמ וֹ "ר מכ "ק

ה'רכים  ם .האים ְְִִֵַָ

העלים רת וכל הה.  דה ההל וכל  ליט "א  החבים הר נים ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָ

 דה הן על .אלהח ְְִִֵַַַַַָ

זוהר כתוב  ו')בתיקוני הצדיקים,(תיקון  ציוני על שכינתו משרה שהקב"ה ,

להיות  זכינו כאן ואנחנו השכינה, השראת כאן שיש לידע ועלינו

זי"ע. הרשב"י של הקדוש בציונו

ביבמותואמרו ע"א )חז"ל צז  ע"ב  לשמעתא (צו אמר אלעזר ר' אזל ... :

יוחנן  רבי שמע יוחנן. דר' משמיה אמרה ולא מדרשא, בי 

יוחנן ורבי האי?איקפד... כולי קפיד  טעמא  אמר מאי יהודה רב דאמר 

דכתיב מאי בשני רב: לגור לאדם לו אפשר וכי עולמים"? באהלך "אגורה

            

             
             
            
              
             

              

  

 
             

                                                                              

                                                                      

                                         

                                                                



הרשב"י  אנשמת
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הרשב"י ב  נשמת

יהיעולמים? עולם, של רבונו הוא: ברוך הקדוש לפני דוד אמר אלא 

בעוה"ז . מפי שמועה דבר שיאמרו שמעון רצון רבי  משום יוחנן רבי דאמר

 הזה בעולם  מפיו  שמועה דבר שאומרים חכם תלמיד  כל יוחאי : בן

בקבר . דובבות  נזירא:שפתותיו שמעון ואיתימא  זעירא  בן יצחק ר' אמר 

קראה? ישנים".מאי  שפתי דובב למישרים לדודי הולך הטוב כיין  "וחכך

עליו  אצבעו אדם שמניח  כיון  ענבים של כומר מה ענבים. של ככומר

דובב , בעולםמיד  מפיהם שמועה דבר  שאומרים כיון  חכמים תלמידי אף

שפת  בקבר הזה דובבות .ב ותיהם

אחת הקדושועל ציונו על הרשב "י תורת את ללמוד  שצריך וכמה כמה

רוח נחת לו ולעשות המימרא , בעל לתאר גשהוא אפשר  ואי  ,

וממשיך  ומפעיל  מעורר  זה ידי  שעל  הקדוש  בזהר הלומד כח גדול  כמה

שאמרו  כמו עלינו, לרחם כפשוטו, ממש  השלום, עליו הרשב"י נשמת את

ע"ב )בגמרא מה דף שמעון :(סוכה רבי משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר

עד שנבראתי מיום הדין מן כולו העולם כל את לפטור  אני יכול יוחאי בן

ואילמלי  עכשיו ועד העולם שנברא מיום עמי  בני  אליעזר ואילמלי  עתה


              

           
           

         
          

            
           

          
              

            
            

            
              

             

               
              

          

הרשב"י  גנשמת

רבי  אמר  חזקיה ואמר סופו עד  העולם שנברא מיום עמנו עוזיהו  בן יותם

אלף  אם מועטין והן עלייה בני ראיתי יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה

הן . ובני  אני הן  שנים אם מהן ובני  אני הם מאה אם מהן ובני  אני הן 

לנשמת ואפילו  להתקשר  תוכלו מקום ובכל רגע  בכל הפשוט בדורנו

יכיר דהרשב"י זי "ע  הרשב "י ובוודאי נפלאות, לישועות ולזכות 
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הרשב"י ד נשמת

ומציל  מגן הקדוש שהזוהר  שכידוע  הברכות, ממקור  ותושפעו טובה לכם

ואסונות. פגועים ומונע הצרות מכל

אבתתב א )נה ג  הסל (רק א מר, מהללאל בן  "עקביא : ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לאן  את, מאין ע, עברה. לידי  בא א ה ואין  דברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָל ה 

עתיד א ה מי ולפני וח ן... ין  לן עתיד אה מי ולפני ,לה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאה

הא ". ר דה הלכים מלכי  מל לפני וח ן, ין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלן

על אלים  זה ין  מבארים ח ן? זה  ומה ין זה מה הפרים, ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

צוה לעת יכ ל היה העברה זמן על  זה וחן  ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהעברה

רה. ְִָללד

הד ים:ידעים חז "ל ע"ב )ברי פ"ו ף מהכת (י מא מ ראה בה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

לזכת. נהכים זדנ תיו מאהבה תבה ל גגת, ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻזד נת

מס די ואחד מאהבה, בה היא  מהחן  להצל החידה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוהעצה 

לעתיד. קלה זה  ְִֶֶַַָָָָהבה 

ורתי!!! למאת מרי אחת עה להפ אפר  ואי לתן , אפר אי ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

בתנ יתרה ב ה  רה? ל עת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָמלי ני

וח ן? ין  לז ת די  עצמנ על נקל  מה מאהבה? ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָלתבה

ן יצאה "על א י סיח ן: עיר  ות נן נה חן א ה לים יאמר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

ארנן" מת  עלי מ אב ער אכלה סיחן מרית להבה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹמח ן 

כ"זכ "ח ) – כ"א תרא(במדבר א מרא ע"ב ), ע "ח נחמן (דף ר מאל  א "ר : ְְְְִֵַַַָָָָָָ

,'וג הלים  יאמר ן על כתיב  מאי יחנן , אא "ר הלים ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹ

עלם ל נ ח נחב  א חן,  א יצרם , הפסדהלים , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

 כר נגד הפסד,המצוה נגד עברה א ה כר אם ות נן, נה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ


           

          
            

           

               
            

 
            

הרשב"י  ה נשמת

הא, לעלם ותנן הה עלם בנה ן  עיניועכ"ל .ע ה מי  וכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

האמ ים. החים אילן  ויאחז ויחטף יר ץ עה , ר ועדין ראְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹ

הקדוש קודש,בזוהר בשבת חידושים לחדש חייב  יהודי שכל כתוב 

חידש לא ואם חידשה, מה לנשמה שואל  והקב "ה

הקדוש בזוהר הנפלא הלימוד ידי על  ועתה גדולה, בבושה נמצאת

כדברי שנה אלף לערך עולה ובשבת מלך הכסא  כדברי שנה שווה ששעה

צדיקים, האורחות כדברי שנה למיליון ובשמחה זי "ע , חי  איש הבן

נתן דרבי באבות כדאיתא מאה כפול ו')וביסורים משנה ג' רבי(פרק  ,

ממאה בצער אחד דבר לאדם לו  שטוב לפי אומר... יוסי  ברבי ישמאעל

שמעוניובריווח בילקוט ואיתא ליסורים, נחשב היצר  כבישת צער וגם ,

תתקסח ) רמז  ב  פרק  באף (קהלת  שלמדתי תורה פפא  בר חנינא רבי אמר :

לי. נתקיימה


              
              


            
             

             
             

         
            
             

          
             

            
              

               

              
            
           
          

           



הרשב"י ד נשמת
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הרשב"י  ה נשמת
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הרשב"י ו נשמת

וראו  מאהבואו שווה קודש בשבת אחת שעה זה: מחשבון היוצא

חידושים  שמחדשים כמו נחשב  ועוד תורה , שנה  מיליון

אחד כל  ובכך לשמה, ותורה אמיתיים חידושים בוודאי וזהו בתורה,

לנשמתו . ונחת תיקון ימצא 

י "ח )חז "לאמרו ה' פרק ידו,(אבות על בא חטא  אין הרבים את המזכה כל 

ועבירה,מלשון חטא מלשון חטא  אניחיסרון וגם "והייתי ְֲִִִָכמו:

חאים" למה כא )בני פסוק א ' פרק  א' חסרים.(מלכים  פירוש : . ְְִִַָֹֹ

בפסוקובמה כתוב החיסרון? את נשלים במה העבירה? את (ירמיהנתקן

י "ז ) י "ג ותרדפרק דמע  ודמע  גוה  מ ני נפי בה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ"מס רים

חז"ל  ודרשו ה'". עדר נ ה י מעה ע"ב )עיני ה' דף רב (חגיגה  אמר : ְְִִִִֵֵֶָָ

ומסתרים  הוא  ברוך להקדוש לו יש מקום דרב משמיה איניא  בר שמואל

ישראל  של  גאוותן מפני יצחק  בר  שמואל  רב אמר גוה מפני מאי שמו 

מפני אמר  נחמני בר שמואל  רב כוכבים  לעובדי  ונתנה מהם שניטלה

בזוה"ק וכתוב עכ"ל. שמים, מלכות של  ובאדרא )גאוותה ע"א, מ"ו דף ב  (חלק

משקיט הקב"ה לילה חצות אחר הלומד וכולם זכל  המלאכים  את

בפלגות אבל הקדוש: הזוהר לשון וזה לקולו, קודשא מקשיבים ליליא 

               

            
           

           
              

              
              
           
          
             
            
             
            
           

             
          

הרשב"י  זנשמת

לבר  ליה בעי וכדין צדיקיא , עם לאשתעשעא  דעדן  בגנתא עאל  הוא בריך

צדיקיא  וכל  הוא בריך דקודשא  אתמר והא  באורייתא , ולמלעי למיקם נש

דכתיב הוא הדא  לקליה, צייתין כלהו דעדן  ח'דבגנתא פרק השירים (שיר

אוקמוהחי "ג ) והא ה מיעיני. ללק מקיבים חברים ים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַהבת

הוא  בריך לקודשא  ליה משבחת דאיהי ישראל, כנסת דא בגנים היושבת

לשבחא  בהדה, דאשתתף מאן חולקיה זכאה בליליא , דאורייתא בשבחא

דאורייתא . בשבחא הוא בריך לקודשא  ליה

האר"י השירים )מובאובכתבי שיר ספר  הפסוקים  ים (שער "הבת :ִֶֶַַַ

המיעיני": ל לק מקיבים תיבות חברים ראשי ְְְֲִִִִִִֵֵַַ

הוא ה'קולךל'קשיביםמ'בירים בזוהר חמלה,שמיעני, שדרשו כמו

זה. והבן  וגו', עליו ותחמול  בוכה נער והנה פסוק על שמות, בפרשת

ורבותי, לא מורי היאך בגלותא? שכינתא  תהא מתי עד קדוש! קהל

שבשמים? אבינו על נחוס

השם המשיח מלך לבוא, רוצה הוא אלינו, ומתחנן  ביסורים מתגולל

בנו!!! רק תלוי זה וכל  לגאלנו, רוצה יתברך

עצהומה לנו  נתנו זיע "א  והרשב "י הנביא אליהו  רבינו  משה העצה?

נזכה וכיצד הגאולה, לקירוב  לעשות מה ומועילה  קלה טובה

ומיד. תיכף שיבוא

יקרים ! השם.אחים בעזרת ומיד תיכף אותו, להביא יכולים ביחד כולנו

ישראל.א. ואהבת מיליוניב.באחדות להרבות עלינו 

תורה. הקדוש.ג.שעות זוהר  בלימוד רק  יכולים  זה, לכל  ולזכות

המשיח !!! את  נביא ש"ח  מאות  בחמש

למען רבותי, מתאספים כולם ונורא ! גדול השם קידוש ב"ה כאן לנו יש

שמים!!! כבוד  תיקוניהרבות  ספרי 100 יקנה אחד  כל  כאשר
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הרשב"י ח נשמת

ויחלק ש"ח, 500 הכל סך לספר, ש"ח בחמש הקרן  ממחיר בפחות זוהר 

כך  משפחותיהם, בני עם וביחד העיר, ולכל ולחברים, למשפחה זה את

הרבים  בזיכוי איך מובן עתה הקדוש, זוהר  לומדי ישראל  עם לכל נגיע

תורה שעות למיליארדי זכויותינו את מכפיל כי חיסרון לידי  יבואו  לא 

רק תבוא  אחרונה שהגאולה הקדוש בזוהר  שכתוב  וכמו קץ , אין עד

להינצל  היחידה שהעצה  המקובלים וכתבו  הקדושה , התורה ובכוח  בזכות

ומגוג גוג הקדושטממלחמת הזוהר ולימוד הסוד תורת ללמוד היא ,

המשיח. מגיע  ומיד ותיכף  בראשונה,

ה' ללשון ברוך  תרגום עם מיוחדת במהדורה הקדוש  זוהר היום  שיש

מסובסד, במחיר להתחיל הקודש, תיכף יכול אחד  כל וכך

הקדוש, זוהר  ולהבין מלך:ללמוד הכסא בעל אמר  זה  יבין שעל אם

עליה, מבני להיות יזכה ובזה תמימה, שנה ללימוד  לו  עולה אחד  מאמר 

במלכות . ראשונה היושבים

צדקנ מ יח  ני  לק ל  הרא נים יהי הפרים יב א, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיח 

האשכנזים,ברוך אצל גם  מאוד  חזק נכנס הקדוש הזוהר לימוד  שענין ה'

הקדוש, זוהר ללמוד  צריך יהודי  שכל כזה  ממושג ידעו  לא  שפשוט

יום  יום כמעט  ועכשיו ונסתרים, למקובלים רק ענין שזה וחשבו

מופלגים, אברכים  גם ובתוכם ברק, בני  מירושלים יהודים אלי מטלפנים

אל  הזה הבושם להכניס לזכות ורוצים  הקדוש, זוהר בבית להם שאין

הקדוש. בזוהר  ללמוד ושוב ולסיים, וללמוד ביתם

       

           
             
            
           
             

           
            

             
             

           

הרשב"י  ט נשמת

להבחל "ח וכאן ממחותני ששמעתי מה  לספר האדמו"ר כדאי מרן כ"ק

ושו"ע],מקלויזנבורג הש"ס, מפעל [מייסד כמהזצללה"ה, שאמר

משיח פני לקבל  הראשונים  יהיו הספרדים יבוא , שכשמשיח פעמים

לאמונה זכו  מה מפני ובאמת פשוטה. אמונה להם שיש  מפני צדקנו,

דברי את כפשוטו ומקיימים ותמימותם אמונתם  שגדלה וידוע  פשוטה,

חבקוק כ')הנביא ב' ואין (פרק הארץ ", ל מניו הס   קד היכל  ְְִֵַַַָָָָָָ"וה'

הכנסת.ימשיחים  בבית כלל

למהומנין ועוד  זה? כל  להם "חכם ",בא בשם נקראו הספרדים גדולי כל

בא  זה כל "רבי "? בשם  רק נקראו אחרים במקומות ואילו

הקדושים בספרים  וכתוב  הקדוש!!! הזוהר בלימוד  מי מדבקותם שרק 

חכם בשם נקרא הסוד  תורת היו ,יאשלומד הספרדים גדולי כל ובאמת 

            

      
             
           
              

           
            

             
             
             
              
             

             
             

             
              

              
            

             
            

        
     

           



הרשב"י ח נשמת
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הרשב"י י  נשמת

יראת  פשוטה אמונה להחדיר זכו זה ובזכות הסוד , בתורת גם  גדולים

הקדוש. הזוהר  של הכח שזה העם , להמון גם יתברך, השם ואהבת שמים

זוהר  וברבים ביחיד  שיעורים ולומדים אבותיהם בדרכי  דבקים וכולם 

ולא  הקדוש הזוהר את  פעמים כמה שסיימו העם לפשוטי וראינו הקדוש ,

מכוח זה וכל  הקדוש , זוהר שלומדים לפני לילה כל  לישון הולכים

הברכות  וכל והטהורה. התמימה ונפלאות יב אמונתם ניסים והישועות

כדי עד ועצום רב כוחו זי"ע הרשב"י  כי הזה, הקדוש הלימוד בזכות

הקדוש, בזוהר עליו השםשאמרו  לנו נתן אלא בסיני  תורה ניתנה לא  אילו

התורה לעולם ותאיר  תתגלה שממנו דיינו, יוחאי  בר שמעון רבי (זוהר את

רמ"א ) דף פנחס .פרשת

ואפילו הרשב"י לנשמת להתקשר תוכלו  רגע בכל הפשוט בדורנו

טובה  לכם יכיר זי"ע הרשב"י  ובוודאי נפלאות, לישועות ולזכות 

הברכות  ממקור מכל יגותושפעו ומציל מגן הקדוש שהזוהר שכידוע  ,

ואסונות. פגועים ומונע הצרות

העם!" בגאולת חלק  יש לך הגעתי! "בזכותך 

ואמר :התבטא צדיק ובאופעם נקבצו  ישראל עם המשיח , מלך בבוא

מלך יתבונן הזאת בעת ושמחים, ששים העם  ופליטת לך,

ידו ירים לפתע מעשיו , לפי ואחד אחד כל יבחן הטהורות בעיניו  המשיח


             

             
             

         
              

  

           
          

           
        

           
            

         

הרשב"י  יאנשמת

ישמיע  אז במחזה , ויביטו בפליאה עיניהם ירימו כולם באצבעו, ויראה

"בזכותך מסויים : יהודי  על אצבע בהפנותו ויאמר , קולו את המשיח מלך

שפעל  ויהודי יהודי  כל על יראה כך  העם!". בגאולת חלק  יש  לך הגעתי!

ביאתו. למען

הראשונים,ובוודאי יהיו הם הקדוש , זוהר שלמדו  אלו יבוא, כשמשיח

הגאולה, שזרזתם כוחכם יישר  להם יאמר ומשיח  פניו, לקבל

השלם. תיקונו  על ובא קיים, העולם ובזכותכם 

ובעצמו הלואי בכבודו שהמשיח המאושרים, הזוכים מן  להיות שנזכה

הגעתי". "בזכותך – עלינו יעיד 

כן, למען על מדקותיכם הקריבו  שמים, לשם לימוד תנו  יקרים, יהודים

לפדות  לגרום ליוצרינו , רוח נחת לעשות הקדושה, השכינה

במהרה  המשיח  מלך  פני  אור את לקבל יחד  כאחד כולנו  ונלך נפשנו,

אמן . בימינו
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קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 8



גדול מכל ספר הזוהר הקדוש  ליקוט  זוהר ארץ ישראל חלק א': 
ומאמרי חז"ל מש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים, ועוד, על קדושת ארץ 

ישראל, ומצוות ישוב ארץ ישראל.

זוהר ארץ ישראל חלק ב': ליקוט מספרי ארץ ישראל, וקול קורא'ס 
שיצאו לאור על קדושת ארץ ישראל, ומצות ישוב ארץ ישראל, שהוא 

מצות עשה מן התורה, ושקולה כנגד כל מצות התורה.

הקדוש  הזוהר  ספר  מכל  גדול  ליקוט  ג':  ישראל חלק  זוהר ארץ 
ומאמרי חז"ל מש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים, ועוד, על קדושת ארץ 

ישראל, ומצוות ישוב ארץ ישראל בדרך שו"ת.

זוהר ארץ ישראל חלק ד': שולחן ערוך ורמ"א הלכות ארץ ישראל
זוהר ארץ ישראל חלק ה': קונטרס "לעולם אין השכינה זזה מכותל 

מערבי" 

זוהר ארץ ישראל חלק ו': קונטרס "סוד ה' ליראיו"
זוהר ארץ ישראל חלק ז': קונטרס המשיח והזוהר

זוהר ארץ ישראל חלק ח': ספר פאת השולחן

שמונה חלקים



חסר  במבצע  יוצא  העולמי  הזוהר  מפעל 
מסובסד,  במחיר  הספרים  רכישת  תקדים, 
הידברות,  כגון  רחוקים,  לקרב  לארגונים 
ערכים, יד לאחים, שובו בנים ועוד, וכן למזכי 

הרבים המתנדבים לקרב ולרבות הלומדים.

המעוניין יתקשר לטלפון:
0527-651911

קחו עמכם דברים ושובו אל ה'!
לא ידח ממנו נדח



חלק א'
מש"ס  חז"ל  ומאמרי  הקדוש  הזוהר  ספר  מכל  גדול  ליקוט 
ישראל,  ארץ  קדושת  על  ועוד,  ומדרשים,  ירושלמי  בבלי 
התורה,  מן  עשה  מצות  שהיא  ישראל,  ארץ  ישוב  ומצוות 
ושקולה כנגד כל מצות התורה, ודבריהם הקדושים חוצבים 
מלהבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא, דברים 
העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ואפילו 
זה  ספר  ידי  ועל  ידיעה.  חיסרון  מחמת  והיראים  הלומדים 

יהיה יד הכל ממשמשין בהם ויזכרו לשמור ולקיים.
מלמדים  ישיבות,  וראשי  שיעור  מגידי  רבנים,  ימצאו  בו 
ומחנכים "את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון".

יוצא לאור על ידי  "מפעל הזוהר העולמי" חשוון תשע"ג
סניף בת ים רחוב בר יהודה 50 בת ים יצ"ו ארץ ישראל

טל: 052-7651911



    



          
          
           
           

          

           
           
            

            
          

            
            
            

           
            

          
             

           
           

 

         
          
            
          

   

         
          

מחפשים תורמים להדפיס מאות אלפים עד 15 
 מיליון של תיקוני זוהר "תיקון מג"

לחלקם ל-15 מיליון יהודים בחינם. 
 התורמים משלמים ישר לדפוס! 

ובתוך כמה ימים מקבלים הסחורה בע"ה.

האם יש מחשב 
שיוכל לחשבן את 

הזכות הגדולה 
שיכולים לזכות בכסף 

קטן?

לפרטים: 052-7651911



    



          
          
           
           

          

           
           
            

            
          

            
            
            

           
            

          
             

           
           

 

         
          
            
          

   

         
          



    

        
           

          
        

        
     



    


  

  

 

עלי חביבה  הוא:  ברו הקדוש  ישראלאמר  שאני ארץ למה ? הכל, מ יותר 
אותה . שהתרתי  מסעי)הוא (תנחומא

,עלי  חביבי וישראל  עלי, חביבה   האר למשה : הוא   ברו הקדוש  אמר
עלי. שחביבה   לאר עלי,  חביבי  שה ישראל את כג)אכני רבה (במדבר

ב קטנה  כת עלי חביבה  הוא :  ברו הקדוש ישראלאמר  מנהדריארץ ,
. לאר שבחוצה ו)גדולה  פ' נדרים (ירושלמי

 את לאלו נתתי לא  הוא :  ברו הקדוש  ישראלאמר  שיקראו ארץ כדי אלא ,
. אר דר וילמדו בזמנו, עני כל  בתורה  ויעקו וישנו

יא ) פרק רבה אליהו  דבי (תנא

 איהי ומאי לתתא בישא דזיני חיה  דא , האר  מ רעה חיה והשבתי אגרת.
ואפילו  בארעא תשלוט דלא כו' דילה ייעתא  וכל  היא מחלת בת אגרת

הזוהר: תרגו] בעלמא. אינהבהעברה סייעתה וכל  מחלת בת  אגרת
לבד]. בהעברה  ואפילו  בארץ שולטת

ב ') עמוד קי"ד  דף ב ', עמוד קי"ג דף ג' חלק  (זוהר 

תרגו] כו'. דישראל ארעא היא ודא  מעפר, דאיהו  אדמת  כו', עפר אדמת
עפרהזוהר: אדמת  קרויה  ישראל ].ארץ

א') עמוד קס"ג דף חדש מזוהר זוהר (תיקוני

וראשו מבבל גופו  , הראשו  ישראלאד ב).מארץ לח, (סנהדרין

מהא  נפקי כד בארעא,  דדיירי עמי דשאר   נשמתי  אינו כל  י אומות.
הזוהר:  תרגו] כו'. לבר  לו ודחי  לו מקבלא  לא הדריםעלמא  הגוים

לחוץ נשמתם דוחים כשמתים א')].בארץ, עמוד קמ "א  דף ב ' חלק (זוהר

ולפני אמנה  מטורי  ששופע כל  ? לאר חו היא  ואיזו האר היא איזו
ישראל שהואארץ כל  אומר : יהודה  ר' . לאר חו  ולחו אמנה  מטורי ,

י יֹום,  ּקּון ֶזה ִמּדֵ ְקָרא ּתִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ֲעלֹות ְלָכל ָאָדם ִמּיִ ְוֵאּלּו ֵהן ַהּמַ
ה. ִפּלָ ּוִבְפָרט ִאם ֹיאַמר אֹותֹו ְלַאַחר ַהּתְ

ַפע  ְלׁשֶ ה  ְזּכֶ ּיִ  - ֲהגּוִנים  ִזיוּוִגים   - ִית  ּבַ לֹום  ׁשָ  - ָרָכיו  ּדְ ָכל  ּבְ ַיְצִליַח   - לֹו  ַמּזָ ָירּום 
ְמָאה  ָמתֹו - ּכֹחֹות ַהּטֻ ן רּוחֹו ְוִנׁשְ ַמִים - זֹוֶכה ּוְמַתּקֵ ה ְלִיְרַאת ׁשָ ְזּכֶ ִמי - ּיִ רּוָחִני ְוַגׁשְ
ֵצל ֵמעֶֹנׁש  ָניו - ִיּנָ יו - לֹא ִיְרֶאה ִמיַתת ּבָ ְחּתָ לּו ּתַ ל אֹוְיָביו ִיּפְ ּנּו - ּכָ ִמְתַרֲחִקים ִמּמֶ
ְתָקֵרב  א - ְוַעל ָידֹו ּתִ ה ְלעֹוָלם ַהּבָ ְזּכֶ ִנים - ּיִ ה ַלֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ ְזּכֶ ְלּגּוִלים - ּיִ ַהּגִ

דֹוִלים ַרֲחִמים ּגְ אּוָלה ּבְ ַהּגְ
ין(. יׁשִ )סֹוד ה' ָרִזין ַקּדִ

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי

 

 "ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"

 

סניף בת-ים יצ"ו )052-7651911( 
 מר חשוון תשע"ג

ים ם ְלִזּכּוי ָהַרּבִ ִחּנָ ק ּבְ ֻחּלָ  ּמְ

ֵסֶפר
אּוָלה סֹוד ַהּגְ

ֲעלֹות ְוֵאּלּו ֵהן ַהּמַ
ָרֵאל ׂשְ ְלָכל ָאָדם ִמּיִ

י יֹום  ּקּון ֶזה ִמּדֵ ְקָרא ּתִ ּיִ ׁשֶ

ּוִבְפָרט 
ִאם יֹאַמר אֹותֹו
ה. ִפּלָ ְלַאַחר ַהּתְ

ּקּון מ"ג דֹוׁש ּתִ ָכל יֹום זֹוַהר ַהּקָ דֹוָלה ִלְקרֹא ּבְ ְסגּוָלה ּגְ
ף פ"ב( )תיקו"ז ּדַ

ּקּוִנים ְבִעים ּתִ ִ ְוהּוא ֶאָחד ִמּשׁ
א ָהֱאֹלִקי ְמאֹור ָהעֹוָלם ּנָ ַתב ַהּתַ ּכָ ׁשֶ

 

ר יֹוַחאי זיע"א ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ
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ישראלכנגד הוא ארץ ישראלהרי שונ :כארץ בר  יוטא ר' אמר .
תשורי  ?טע מה שירה , לומר עתידות ה אמנה , לטורי הגליות  לכשיגיעו 

אמנה  א').(שיר )מראש  הלכה ו' פרק  שביעית (ירושלמי

. לאר שבחוצה נ על  שירה אומרי  ב)אי י, (ערכין

 היו ?עושי הדור פריצי היו מה דוד . של  כדורו  לצני בו  שאי דור  אי
בית יבנה  אימתי דוד! דוד לו: אומרי דוד של  חלונותיו אצל  הולכי
שמתכווני פי על א אומר : דוד והי' ? נל ה' בית אימתי המקדש ?
"שמחתי  דכתיב  ,בדבריה שמח הייתי לא  א עלי  יבא להכעיני ,

."נל ה ' בית  לי  קכב)באומרי תהלים מדרש  שני, פרק  (שקלים

כתורת תורה  ישראלאי כחכמתארץ חכמה  ולא  ישראל, עקב).ארץ (ספרי

ב דקה בהמה  מגדלי ישראלאי גונח ארץ שהיה  אחד בחיד מעשה .
משחרית רותח חלב שינק  עד  תקנה לו  אי ואמרו:  לרופאי ושאלו מלבו,
משחרית ממנה יונק  והיה המטה , בכרעי  לו וקשרו  עז, לו והביאו  לשחרית ,
המטה , בכרעי קשורה  העז אותה שראו  כיו לבקרו, חבריו  נכנו  לשחרית .
אצלו ? ינכנ ואנו זה  של בביתו  מזויי  טיל ואמרו: לאחוריה חזרו
בשעת הוא  וא העז, אותה של  עו אותו אלא  בו מצאו ולא ובדקו, ישבו
דברי  על שעברתי העז אותה   עו אלא  עו בי שאי אני יודע  אמר: מיתתו

 דקהחכמי בהמה מגדלין אין ישראל(שאמרו  ישובבארץ ישראלמשום .)ארץ
א ) פ, קמא  (בבא

מ פירות מוציאי ישראלאי יהודהארץ רבי נפש . חיי  בה שיש  דברי ,
משתכרי אי :רבנ תנו התיפלה. את שממעט  מפני  ביי מתיר בתירא  ב

ישראלב ולתות .ארץ  ושמני יינות  כגו נפש , חיי  בה שיש  בדברי
ב) צא , בתרא (בבא

' ר אמר  בלע .  אתי עמדו כ  א אלא  , לאר לחוצה  מאר יוצאי  אי
אפילו  ליקח, שמוצא   בזמ אבל  ליקח, מוצא שאינו  בזמ אימתי? : שמעו
אלימל אומר: יוחאי  בר  שמעו רבי  היה וכ יצא . לא בלע, אה עמדה 
שיצאו  מפני נענשו? מה ומפני היו , הדור ופרני היו , הדור גדולי  וכליו

לאר .מארץ א )לחוצה צא, בתרא (בבא

 אלקי קאמר משה  . אלקינו)אלקי לארעא(ולא למיעאל   זמיני דהוו  לאינו ,
כו'. שכינתא  אפי ולקבלא א')קדישא עמוד קמ "א  דף ב ' חלק (זוהר

 דישובא אמצעיתא  נקודא  מההיא ישראל)אמצע . כל(דארץ אשתיל מניה 
הזוהר : תרגו] טרוי. לכל  ישראלעלמא  שבארץ אמצעית נקודה  מאותה 

העולם כל  א')].נשתל  עמוד ע "ח דף א' חלק  (זוהר

    


ומא חדא, דנקודה חרניה  עלמא אחר הוא ברי קודשא  . העול אמצע
הזוהר :  תרגו] דעלמא אמצעיתא קדישא  ארעא קדישא , ארעא דא איהו

העולם באמצע היא ישראל  א')].ארץ עמוד קנ "ז דף ב ' חלק (זוהר

את לראות מבקש  אתה בנו : ישמעאל לרבי  חלפתא  ב יוי רבי אמר
הזה בעול בהשכינה בתורה  עוק ישראל ., טוב)ארץ שוחר  (מדרש

דכתוב מהו אושעיא : רבי ז)אמר יא, לאחד (זכריה מקלות, שתי לי "ואקח :
 חכמי תלמידי אלו " נע" ," חובלי קראתי ולאחד  נע שבארץקראתי 

שבבבלישראל חכמי תלמידי אלו "חובלי" בהלכה, לזה זה  שמנעימי
בהלכה . זה את זה א )שמחבלי כה, (סנהדרין

ב עיר  הלוקח נחמני: בר שמואל ר' ישראלאמר  להארץ ליקח אותו   כופי ,
ישוב  משו רוחות, מארבע ישראל .דר ב)ארץ פ , קמא  (בבא 

משו יוחנ רבי אמר טעמא ? מאי לו. שומעי  אי נוטל , אני  זית הלה  אמר
ישראלישוב א ).ארץ קא, מציעא (בבא

: נחמיה ר' ישראלאמר וכלארץ זבדא: רב אמר מיתה . עונות על  מכפרת
אומר: הוי אלא ?לה עושה  אתה מה  לאר בחוצה  שמתו  ארץצדיקי

הקדושישראל עתיד , לאר שבחוצה  הצדיקי אבל  המיתה, על  מכפרת
במחילות  אות מביאי  וה השרת, למלאכי לצוות הוא  ישראלברו ,לארץ

שנאמר: , לה שתכפר  אדמתכם".ש על  משלי)"ונטהרתם (מדרש

 עצמותיו , עול של רבונו הוא ,  ברו הקדוש  לפני משה  אמר לוי : ר' אמר
הוא :  ברו הקדוש לו אמר ? לאר נכנ איני ואני , לאר נכנו  יו של
נקבר אינו בארצו הודה שלא ומי  בארצו, נקבר בארצו שהודה מי

ב)בארצו. פרק  רבה (דברים

, חרדל בדי שלשה  אביו לו שהניח באחד ,בשיחי מעשה יוי: ר ' אמר
וכת בו יככו ועציו חרדל ,  קבי תשעה בו ונמצאו , מה אחד ונפשח

. ב)יוצרי קיא , (כתובות

כשהל ירא, בימי ול "א ביריחו  ל"א  היו מלכי "ב הכה ינאי ר' אמר
מתאוי  שה למה ? עמו,  ה א נהרגו  בישראל  להלח מי מארץלשתות

מלישראל וכל  במלחמה ,  עמ נבוא ממ בבקשה  ואמרו מירא  ובקשו
 בכ  אחרי  מלכי ושוכר משלח היה  למלחמה  ליל מבקש  שהיה 
עמ נבוא אלא  כלו ממ  מבקשי אנו אי לירא  אמרו  אותו , שיעזרו

. האר אותה  של  מי מ כרינו למלאות מתאוי שאנו  בחנ
מסעי) תנחומא (מדרש 
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א ) פ, קמא  (בבא
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לאר .מארץ א )לחוצה צא, בתרא (בבא

 אלקי קאמר משה  . אלקינו)אלקי לארעא(ולא למיעאל   זמיני דהוו  לאינו ,
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העולם כל  א')].נשתל  עמוד ע "ח דף א' חלק  (זוהר

    


ומא חדא, דנקודה חרניה  עלמא אחר הוא ברי קודשא  . העול אמצע
הזוהר :  תרגו] דעלמא אמצעיתא קדישא  ארעא קדישא , ארעא דא איהו

העולם באמצע היא ישראל  א')].ארץ עמוד קנ "ז דף ב ' חלק (זוהר
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דכתיב מאי חדא ר ' יט)אמר  ג, צבי"(ירמיה נחלת חמדה  ארץ לך  "ואתן
ישראללמה  מחזיקארץ עורו  אי זה  צבי מה  ל לומר  לצבי? נמשלה

א ישראלבשרו, קלארץ זה צבי מה  אחר : דבר פירותיה . מחזקת אינה 
א החיות, ישראלמכל פירותיה .ארץ לבשל  הארצות מכל  קלה

לב) פרשה רבה שמות א; קיב , (כתובות 

 עתידה :יו בר חייא  ר ' ישראלאמר  וכלי ארץ גלוקאות  שתוציא 
ב)מילת . קיא , (כתובות

 רק אילני כל עתידי אשי: בר חייא ר' ישראלאמר שיטענו שבארץ
א )פירות. קיב, (שם

 המגוני  ה מקומות ישראלארבע נה "שבארץ ו"קרית "דנה " :ה ואלו ,
."ו"חברו רח" שרה)ו"תמנת חיי טוב  שכל (מדרש 

? כיצד ,עו ובידו שבירושלי אד ל היה  לא   מעול :ימו בר ר"י  אמר
על מכפר הערבי  בי ושל  שבלילה, עבירות על  מכפר שחר של  תמיד
שנאמר ,עו ובידו  בירושלי אד ל לא  מקו מכל  ,ביו שנעשו עברות

א ) בה .(ישעיה   ילי כא )צדק פ' רבה (במדבר

 מכא ליק אמאי  שלח)אמת בפרשת הכתובים הרחמים אינו (במדת (המרגלים)כו ',

הזוהר :  תרגו] גרמייהו. דברו בשקר  דהא  ,מכא דאתליק  ליה גרמו 
אמת, מדת נזכר  לא שלח , בפרשת המרגלים אצל  הכתוב  הרחמים במדות

בשקר עצמם שהנהיגו המרגלים ב ')].בשביל עמוד קס "א  דף ג' חלק (זוהר

בני של חולי שיחת ישראלאפילו תלמוד.ארץ לד)צריכה  פרק רבה (ויקרא 

ובקר צא ורועי , לאר בחו וחכמי  צדיקי ישראלאפילו איבארץ ,
ובקר צא רועי  ידי על אלא השנה  את ישראלמעברי נביאיבארץ אפילו .

והדיוטי ,לאר  ישראלבחו ידי בארץ על  אלא  השנה  את  מעברי אי ,
 ישראל.הדיוטי שמיני)שבארץ פרק הג' אלעזר דרבי (פרקי

 שיצא בשעה  לו  עומדת אינה אבות, זכות לו שיש  מי ישראלאפילו מארץ
. לאר א )לחוצה צא, בתרא (בבא

 עלה ג אעל ואנכי  מצרימה  עמ ארד ד')אנוכי פסוק מ "ו פרק טע(בראשית ,
ב שיקבר  עלה, ג ישראל.אעל עזרא )ארץ (אבן

נות  אלקי ה ' אשר  באר ה ' יברכ  בר כי ,אביו ב יהיה  לא  כי  אפ
לרשתה נחלה  ד')ל פסוק ט "ו פרק אביו(דברים יחדל לא  כי נאמר ולמטה  ,

    


שאי בזמ הא ,מקו של  רצונו שעושי בזמ הא רז"ל : ואמרו  , האר מקרב
אביו ב יהי' לא כי אפ שנאמר: מה זה  על  והעד  ,מקו של  רצונו עושי

זה . בתנאי ורק   א ה'", בקול תשמע שמוע   א "רק יקר )וגומר (כלי

בה  אלקי ה' עיני תמיד אותה, דורש  אלקי ה' אשר  אר
י"ב) פסוק י"א פרק  כל,(דברים והלא  דורש, הוא  בלבד אותה  וכי אומר: רבי

שהוא דרישה  ובשביל אותה , אלא דורש   אי כביכול דורש? הוא הארצות
עמה . הארצות כל  דורש  מ ')דורשה, פרק ב ' חלק (ספרי

,תמוז בתקופת  לגשמי  צריכי ,הי באיי  הנדויי אפילו מזרח, בני אפילו 
בעת אלא  הגשמי את שואלי ישראלאינ תאמרשארץ  שא .לה צריכה 

עצמ את רואי נמצאו החמה, בימות אפילו , לה  צריכי  שה בעת ישאלו
ולב באכניא ה כאלו עצמ את  רואי יהו אלא  ,שלה  באר ה כאילו

 ישראלמכוו בעונתו.לארץ שלישית)ושאלתו פרשה אליעזר  ר ' (משנה

לבר  יתבי קרבא מגיחי גברי  דאינו דעלמא אורחיה ,הע עז כי אפ
תרגו] . גבורי  תקיפי מתא בני  אינו אפילו והכא , ארחי לאתמרא

יושבי הזוהר : אפילו וכאן מבחוץ, יושבים שהגבורים הוא העולם דרך 
הם גבורים א')].העיר  עמוד קס "א  דף ג' חלק (זוהר

] החיי  אר אקרי קדישא  ארעא  . החיי ארץאר נקראת הארץ זו 
ב ')].החיים עמוד מ"ה דף ג' חלק (זוהר

:הזוהר  תרגו] כו '. אתידע ולא   טרי לכל  אתמש הוה  הצבי  ארץאר
איך נודע ולא  הצבי כעור  הצדדים לכל  מתפשטת  היתה ].ישראל 

א') עמוד קל"ו דף ב ' חלק (זוהר

תרגו] כו'. דישראל  קדישא לארעא חרא ועמא  עמא דכל תחומא  ארצות.
ישראלהזוהר: ארץ את סובבים הארצות ב ')].כל עמוד ל' דף ב ' חלק (זוהר

"צבי כ "ארץ בשרו, את מחזיק  עורו זה אי צבי מה ישראל. בזמארץ
גמדא . עליה, יושבי  שאי  ובזמ רווחא , עליה ,  א )שיושבי נז, (גיטין 

קדישא איהו ארעא  קדישא  דארעא  ובאמצעיתא דעלמא , אמצעיתא 
הזוהר :  תרגו] הקדשי קדשי בית איהו דירושלי ובאמצעיתא  , ירושלי
אמצע ירושלים. היא  הקודש ארץ ובאמצע העולם  אמצע הקודש  ארץ

הקדשים קודש  בית הוא קנז)].ירושלים תרומה (זהר

ישראל באמצעארץ  וירושלי באמצעיתו, שיושבת   עול של  טבורו היא 
ישראל המקדש ,ארץ בית באמצע  וההיכל ,ירושלי באמצע המקדש  ובית ,

ההיכל . באמצע  ה"ק)והארו (תנחומא
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ישראל ומצות,ארץ תורה , ותלמוד תפלה , כל ולכן יתברך , חלקו היא 
קדושת וזהו תערובות, שום בלי הקדש ישראל דרך ישראלעולים ,ארץ

שבני  ידי  ועל  המצות. ככל  ישראל  ארץ ישיבת  שקולה  בחורבנה  ואף
גם להם יש ישראל , בארץ להתקיים ויוכל  ישוב, שיהיה  סיבה  הם הגולה 

ישראל ארץ של ותפלות בתורה  חלק  .כן 
ח "ה) אות מ"א ז"ל  חיד"א  להרב  לפי דבש (ספר

ישראל לבו.ארץ נברא  כולו   העול וכל  תחלה , ישראלנבראת  ארץ
שליח. ידי על  כולו העול וכל  בעצמו, הוא  ברו הקדוש  אותה  משקה

ישראל מתצמית.ארץ כולו  העול וכל  , גשמי מי ישראלשותה  ארץ
.ולב כולו  העול וכל תחלה, א )שותה  י, (תענית

      
ברי קודשא יאח לדא אי אמרו  קטפו, זעירי מאינו חד אתכלא אשכול .

אית  דמצרי בארעא  הא ,וליאותי  עקתי  אינו כל  ובלו לישראל  הוא 
הזוהר :  תרגו] . תרי חד על  יתיר דארעא   ואיבי אשכולאתכלי קטפו 

מאו לישראלאחד הוא ברוך  הקדוש מנחיל זה  את אם ואמרו, הקטנים, תם
גדולים פירות יש במצרים הרי ותלאות , צרות כך  כל  שסבלו אחרי

א')].כפלים עמוד קס "א  דף ג' חלק (זוהר

 כרתו אתו (המרגלים)אשכול . יכילו, לא  ליה ללקא אתו אשכול, ההוא
על ואזדק ליה וליקו ליה  נטלו  ויהושע  כלב אתו יכילו, לא ליה  לנטלא
כו',  יחיד  שני באינו בשני ,בשני במוט  וישאוהו דכתיב  ההא ידייהו,
חלק בה   לו ולמהוי לארעא  למיעל  אתחזיי דאינו וכלב יהושע ידעו מכא

כלהו עלייהו אמלכו   אתיי דהוו עד באיבא ,(להורגם)ואחנא, כלב  קאי
קליל מיד , בחולק אנ מה  מתקטלי  אנ בגינ אי איבא, איבא אמר

הזוהר:  תרגו] .לו ויהבו להגביהוגרמיה  באו האשכול את  המרגלים  כרתו
על ועמד אותו והגביהו  ויהושע כלב  באו יכלו , לא  לקחתו  באו  יכלו, לא
חלק בה  ולנחול  בארץ ליכנס  הם שעתידים וכלב  יהושע  ידעו מכאן ידיהם ,
פרי  פרי ואמר  הפרי, לפני  כלב עמד להרגם, עליהם כולם נמלכו  ונחלה ,
קל נעשה מיד בך , לנו שיש בחלק לנו יש מה  נהרגים אנו בשבילך אם 

להם ב ')].ונתנוהו עמוד ק "ס דף ג' חלק (זוהר 

 יושבי  ישראלאשריה ולאארץ בחייה לא  ,עו ולא  חטא  לא לה  שאי ,
. ה)במות פרק טוב  שוחר (מדרש 



    


 

 יהראד תקונא אינו כו' האר עלאה(מלכות)באי בליקו הוו ולא כו',
המדבר )כוותייהו הזוהר:(כדור  דור[תרגו במדרגת היו  לא הארץ באי

א')].המדבר עמוד כ"ב דף ב ' חלק  (זוהר 

"חיים מים של"באר תורה  ישראלזו השירים).ארץ שיר שמעוני (ילקוט 

"מלכותו כבוד עושר את אומר(אסתר )"בהראותו ימו בי בר יהודה ר' .
ישראלעודת לה .ארץ אסתר )הראה  מגילת (מדרש

ב שאד ישראלבזמ למד ?ארץ אתה  וממי  אותו,  משמרי  מלאכי ,
ג)מיעקב . אות וישלח  (תנחומא

"אלהי בבית תופה פד)"בחרתי הוא :(תהלים ברו הקדוש  לפני דוד  אמר .
ב אחד ה אלא לי   ואי , לאר בחוצה וטרקלי  פרקלטי לי יש ארץאפילו 

התופ.ישראל בחרתי  ח), ראה  (תנחומא

הזאת האר את נתתי לזרע לאמר  ברית  אבר את ה' כרת ההוא   ביו
פרת נהר  הגדול הנהר עד  מצרי י"ח)מנהר  פסוק ט "ו  פרק בית(בראשית ,

בנימי של מחלקו  יוצא  תור  וכראש  , בנימי של  בחלקו  בנוי הי ' הבחירה
בנימי זכה מה ומפני ."שכ כתפיו ובי" שנאמר: יהודה , של  לחלקו
ואחד  אחד כל , לפרקי בניו אצל  שבא למל משל  בחלקו? שכינה שתשרה
אחי  אבא שמניח  אפשר אמר:  שבכול  קט שורה, הוא אצלי אומר:
: המל אמר עגומה , ונפשו  כבושות ופניו והל עמד אצלי? ושורה  הגדולי
מאכל עכשיו  עליו? עגומה  ונפשו כבושות ופניו שעמד  הקט בני ראית
בית הוא : ברו הקדוש  אמר  כ אצלו. ולינתי , משלכ יהא  ומשתה

. השבטי מכל  וקרבנות בנימי של  בחלקו יהי' שמעוני)הבחירה  (ילקוטי

יברכ ה', ירא גבר יבור  כ כי "הנה אמרי? מאי  הכפורי יו של בנעילה 
על  שלו  לבני  בני וראה  ,חיי ימי  כל   ירושלי בטוב וראה  ,מציו ה '

יא )ישראל ". פ' רבה (במדבר

שנאמר במדה ,  ירושלי לתת הוא ברו הקדוש  ה)בקש  ב , "ואמר(זכריה :
לפני  השרת מלאכי אמרו ." ירושלי את למוד לי ויאמר הול אתה אנה

הרב , עול של רבונו הוא:  ברו אומותהקדוש  של בעולמ בראת   כרכי ה 
ומקדש בתוכה ,  ששמ  ירושלי , רחב ומדת ארכ מדת נתת ולא  , העול
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דבר  רו אליו  "ויאמר מיד  מדה? בה נות אתה בתוכה ,  וצדיקי בתוכה ,
בתוכה ". ובהמה  אד מרוב ירושלי תשב פרזות לאמר הלז הנער  אל 

ב) עה, בתרא (בבא 

ציו זו  בשדה " אתה  ברו" עיר . שנקראת  ירושלי זו בעיר ", אתה  ברו"
הברכה לישראל הוא  ברו הקדוש  מראה  אימתי תחרש . שדה ציו שנאמר 

לתוכה . הגליות ויחזיר  ירושלי כשיבנה  תבא )הזאת? כי תנחומא (מדרש

מ ישראלברח לארץ  לאר מחוצה דינו , את  ותרי  אי לאר ארץלחוצה
של ישראל זכותה  מפני דינו, את  ותריישראל א ).ארץ ז, (מכות

מלעילא  ברכא משכי הוו  אינו קדישא, בארעא  ישראל דהוו  בזמנא  ברכה.
וברכא אחרא , רשו תחות אעלו קדישא , מארעא  ישראל נפקו וכד לתתא,

הזוהר:  תרגו] מעלמא . מןאתמנעו  ברכה  נמנע וכשגלו  למטה , מלמעלה 
א')].העולם עמוד קנ "ג דף ב ' חלק  (זוהר 

הדא .פיובכ , ותומי באורי בגורלות , ,האר נתחלקה   דברי בשלשה 
אילו  גורל , במצפה". ה ' לפני  גורל יהושע  לה  וישל" דכתיב: הוא 
. פיהכ אילו למעט " רב בי" . ותומי אורי אילו  ה '" "לפני לגורלות.
יושביו, בעיני  מקו כל   ח הוא ברו הקדוש  נת אילמלא : אבי ר ' אמר

היתה  ישראללא לעול .ארץ א')מתחלקת הלכה ד ' פרק  יומא (ירושלמי



    


 

,תנאי על  נתנו   דברי ישראלג' דוד.ארץ בית  ומלכות המקדש  בית ,
יתרו) (מכילתא

 משו לוי   ב יהושע  רבי אמר  דברי ירושליםג' בגנותאנשי  תרבה אל  :
באשת זהיר  והוי לה , ות  עבד שחרר בגרה,  בת שהיה, מעשה  משו

. הראשו א )מחתנ קיג, (פסחים

 
ב הדר  :ה אלו  הבא ,  העול מנוחלי ישראלג ' לתלמוד ארץ בניו והמגדל ,

שבת. במוצאי  היי על והמבדיל  א )תורה, קיג, (פסחים

ה  גזולי לומר ישראל  את להונות יכולי  העול אומות  אי מקומות ג'
המקדש . ובית יו של  קבורתו המכפלה, מערת : ה ואלו , בידכ

עט) פרק  רבה  (בראשית

על אלא  נתנו לא  וכול לישראל  הוא  ברו הקדוש   נת טובות מתנות ג'
ו  תורה, : ה ואלו  וריי ישראלידי הבא .ארץ והעול א ), ה, (ברכות

. ישראלגבוה [ארץ מכלא הארצותעלאה שבע מכל ].גבוה 
א') עמוד ו' דף ג' חלק (זוהר

.ישראלגברת כו'.ארץ אקרי א')גברתה  עמוד רס"ה דף ג' חלק  (זוהר

, באר אחד אחדגוי גוי הם ב ')כו'.בארץ עמוד צ "ג דף ג' חלק (זוהר

:הזוהר תרגו]  לבנימי ודא  ליהודה דא  אמר  הוה כו' הארץגורל
לבנימין זה ליהודה זה  אומר  הגורל  היה  בגורל , ].כשנתחלקה 

ב ') עמוד רפ"ד  דף ג' חלק  (זוהר

'כו  האר על  השכינה ישראל)גילוי א').(בארץ עמוד ל"ו דף ויצא פרשת חדש  (זוהר

בארעא אחרא לטרא  בישי בעובדי ישראל דאמשיכ אלמלא גלות .
ע שאר שלטו לא ארעא .קדישא, מעל  אתגלו ולא קדישא בארעא מי

הזוהר :  הסטרא[תרגו את רעים מעשים ידי על  ישראל שהמשיכו  אלמלא
גולים היו  ולא בארץ, שולטים  הגוים היו לא  לארץ , ].אחרא

ב ') עמוד רכ"ט דף א' חלק  (זוהר 



    


דבר  רו אליו  "ויאמר מיד  מדה? בה נות אתה בתוכה ,  וצדיקי בתוכה ,
בתוכה ". ובהמה  אד מרוב ירושלי תשב פרזות לאמר הלז הנער  אל 

ב) עה, בתרא (בבא 

ציו זו  בשדה " אתה  ברו" עיר . שנקראת  ירושלי זו בעיר ", אתה  ברו"
הברכה לישראל הוא  ברו הקדוש  מראה  אימתי תחרש . שדה ציו שנאמר 

לתוכה . הגליות ויחזיר  ירושלי כשיבנה  תבא )הזאת? כי תנחומא (מדרש

מ ישראלברח לארץ  לאר מחוצה דינו , את  ותרי  אי לאר ארץלחוצה
של ישראל זכותה  מפני דינו, את  ותריישראל א ).ארץ ז, (מכות

מלעילא  ברכא משכי הוו  אינו קדישא, בארעא  ישראל דהוו  בזמנא  ברכה.
וברכא אחרא , רשו תחות אעלו קדישא , מארעא  ישראל נפקו וכד לתתא,

הזוהר:  תרגו] מעלמא . מןאתמנעו  ברכה  נמנע וכשגלו  למטה , מלמעלה 
א')].העולם עמוד קנ "ג דף ב ' חלק  (זוהר 

הדא .פיובכ , ותומי באורי בגורלות , ,האר נתחלקה   דברי בשלשה 
אילו  גורל , במצפה". ה ' לפני  גורל יהושע  לה  וישל" דכתיב: הוא 
. פיהכ אילו למעט " רב בי" . ותומי אורי אילו  ה '" "לפני לגורלות.
יושביו, בעיני  מקו כל   ח הוא ברו הקדוש  נת אילמלא : אבי ר ' אמר

היתה  ישראללא לעול .ארץ א')מתחלקת הלכה ד ' פרק  יומא (ירושלמי



    


 

,תנאי על  נתנו   דברי ישראלג' דוד.ארץ בית  ומלכות המקדש  בית ,
יתרו) (מכילתא

 משו לוי   ב יהושע  רבי אמר  דברי ירושליםג' בגנותאנשי  תרבה אל  :
באשת זהיר  והוי לה , ות  עבד שחרר בגרה,  בת שהיה, מעשה  משו

. הראשו א )מחתנ קיג, (פסחים

 
ב הדר  :ה אלו  הבא ,  העול מנוחלי ישראלג ' לתלמוד ארץ בניו והמגדל ,

שבת. במוצאי  היי על והמבדיל  א )תורה, קיג, (פסחים

ה  גזולי לומר ישראל  את להונות יכולי  העול אומות  אי מקומות ג'
המקדש . ובית יו של  קבורתו המכפלה, מערת : ה ואלו , בידכ

עט) פרק  רבה  (בראשית

על אלא  נתנו לא  וכול לישראל  הוא  ברו הקדוש   נת טובות מתנות ג'
ו  תורה, : ה ואלו  וריי ישראלידי הבא .ארץ והעול א ), ה, (ברכות

. ישראלגבוה [ארץ מכלא הארצותעלאה שבע מכל ].גבוה 
א') עמוד ו' דף ג' חלק (זוהר

.ישראלגברת כו'.ארץ אקרי א')גברתה  עמוד רס"ה דף ג' חלק  (זוהר

, באר אחד אחדגוי גוי הם ב ')כו'.בארץ עמוד צ "ג דף ג' חלק (זוהר

:הזוהר תרגו]  לבנימי ודא  ליהודה דא  אמר  הוה כו' הארץגורל
לבנימין זה ליהודה זה  אומר  הגורל  היה  בגורל , ].כשנתחלקה 

ב ') עמוד רפ"ד  דף ג' חלק  (זוהר

'כו  האר על  השכינה ישראל)גילוי א').(בארץ עמוד ל"ו דף ויצא פרשת חדש  (זוהר

בארעא אחרא לטרא  בישי בעובדי ישראל דאמשיכ אלמלא גלות .
ע שאר שלטו לא ארעא .קדישא, מעל  אתגלו ולא קדישא בארעא מי

הזוהר :  הסטרא[תרגו את רעים מעשים ידי על  ישראל שהמשיכו  אלמלא
גולים היו  ולא בארץ, שולטים  הגוים היו לא  לארץ , ].אחרא

ב ') עמוד רכ"ט דף א' חלק  (זוהר 



    


 דאיהו בגי לאתגלאה , משיחא  מלכא  זמי תמ כו' דגליל ארעא  גליל .
הזוהר: תרגו] .דיו להתגלותחולקיה  המשיח  מלך  עתיד ].בגליל

א') עמוד קי"ט דף א' חלק  א'. עמוד ט ' דף א '. עמוד ר"כ דף ב ' חלק (זוהר 

יתער משיחא )גליל. דאתחרבא(מלכא קדמאה  אתר דאיהו בגי דגליל  בארעא 
הזוהר :  תרגו] אתר. לכל  קדמאה  תמ יתגלי כ  ובגי קדישא, בארעא 
להתגלות המשיח  מלך  עתיד לכך  בארץ, לראשונה  נחרב שהגליל  בשביל 

בראשונה א')].שם עמוד ר "כ דף א'. עמוד ט ' דף ב '. עמוד ז' דף ב ' חלק (זוהר 

חיילי חיילי ויקומו קדישא  דארעא מתייא יתער הוא   ברי קודשא גליל .
הזוהר:  תרגו] דגליל. ישראל ,בארעא ארץ מתי  יחיה  הוא  ברוך  כשהקדוש 

הגליל בארץ מחנות מחנות א')].יקומו  עמוד ר "כ דף א'. עמוד י' דף ב ' חלק (זוהר



    


 

 
דמית לבתר  בגיניה, ארעא אתקיימא  מלכא דדוד יומא כל .המל דוד

הזוהר :  תרגו] בזכותיה . בשבילו,אתקיימו הארץ נתקיימה  דוד ימי  כל 
בזכותו נתקיימה  ב ')].וכשמת  עמוד קצ "ג דף א' חלק  (זוהר 

תוכנ  תתאי דיני בה אשתכחת לא לארעא, ישראל  דעאלו   כיו .דיני
הזוהר :  תרגו] .דכרובי כנפי על בנייחא בה  הות ישראלישראל  כשנכנסו 

לא דיניםלארץ בה שכיח  א')].היה  עמוד ק "ח דף ג' חלק  (זוהר

ב הדר  כל  ישראלדירה. כו'.ארץ אלוה לו שיש  כמי  דומה  ,
ב ') עמוד ע "ט דף ב ' חלק (זוהר

ל ליכנ רבינו משה  נתאווה מה מפני שמלאי: ר' ישראלדרש  וכי ארץ ?
משה : אמר  כ אלא ? צרי הוא  מטובה לשבוע או , צרי הוא מפריה  לאכול 

ב אלא   מתקיימי ואי ישראל , נצטוו  מצות ישראלהרבה אני ארץ אכנ ,
ידי. על  כול שיתקיימו כדי , א )לאר יד, (סוטה





    


 דאיהו בגי לאתגלאה , משיחא  מלכא  זמי תמ כו' דגליל ארעא  גליל .
הזוהר: תרגו] .דיו להתגלותחולקיה  המשיח  מלך  עתיד ].בגליל

א') עמוד קי"ט דף א' חלק  א'. עמוד ט ' דף א '. עמוד ר"כ דף ב ' חלק (זוהר 

יתער משיחא )גליל. דאתחרבא(מלכא קדמאה  אתר דאיהו בגי דגליל  בארעא 
הזוהר :  תרגו] אתר. לכל  קדמאה  תמ יתגלי כ  ובגי קדישא, בארעא 
להתגלות המשיח  מלך  עתיד לכך  בארץ, לראשונה  נחרב שהגליל  בשביל 

בראשונה א')].שם עמוד ר "כ דף א'. עמוד ט ' דף ב '. עמוד ז' דף ב ' חלק (זוהר 

חיילי חיילי ויקומו קדישא  דארעא מתייא יתער הוא   ברי קודשא גליל .
הזוהר:  תרגו] דגליל. ישראל ,בארעא ארץ מתי  יחיה  הוא  ברוך  כשהקדוש 

הגליל בארץ מחנות מחנות א')].יקומו  עמוד ר "כ דף א'. עמוד י' דף ב ' חלק (זוהר



    


 

 
דמית לבתר  בגיניה, ארעא אתקיימא  מלכא דדוד יומא כל .המל דוד

הזוהר :  תרגו] בזכותיה . בשבילו,אתקיימו הארץ נתקיימה  דוד ימי  כל 
בזכותו נתקיימה  ב ')].וכשמת  עמוד קצ "ג דף א' חלק  (זוהר 

תוכנ  תתאי דיני בה אשתכחת לא לארעא, ישראל  דעאלו   כיו .דיני
הזוהר :  תרגו] .דכרובי כנפי על בנייחא בה  הות ישראלישראל  כשנכנסו 

לא דיניםלארץ בה שכיח  א')].היה  עמוד ק "ח דף ג' חלק  (זוהר

ב הדר  כל  ישראלדירה. כו'.ארץ אלוה לו שיש  כמי  דומה  ,
ב ') עמוד ע "ט דף ב ' חלק (זוהר

ל ליכנ רבינו משה  נתאווה מה מפני שמלאי: ר' ישראלדרש  וכי ארץ ?
משה : אמר  כ אלא ? צרי הוא  מטובה לשבוע או , צרי הוא מפריה  לאכול 

ב אלא   מתקיימי ואי ישראל , נצטוו  מצות ישראלהרבה אני ארץ אכנ ,
ידי. על  כול שיתקיימו כדי , א )לאר יד, (סוטה





    


 

את הפריש הוא  ברו ישראלהקדוש הארצות .ארץ מכל  תרומה 
ב ') פרק זוטא אליהו דבי (תנא

       
עלה שליט  הוא   ברי קודשא  לביש   וה לטב   ה הוא .  ברו הקדוש 

ישראל) ארץ בגי(על  לביש  כו',  ממנ שאר תחות אתמרא  דלא   בגי לטב ,
הזוהר :  תרגו] עלה . לשלטאה  אינו  יחדו שולטדלא הוא ברוך  הקדוש

ממונה תחת הארץ נתמסרה  לא  כי לטוב , לרע. והן  לטוב הן הארץ על 
עליה לשלוט  אחרא  הסטרא ישמחו  שלא ולרע, ].אחר.

א') עמוד ס "א  דף א' חלק  (זוהר 

ב ישראלהדר בשעתארץ השמש שתחש  קוד ונקבר שבת בערב ומת
הקבר. חיבוט  רואה  אינו שופר, הקבר )תקיעת חיבוט  (ספר 

ב בפונדקי ישראלהדר  מארץ פטור  יו ל' כל , לאר בחו בית והשוכר  ,
ב בית  השוכר  אבל  חייב , ואיל מיכ ישראלהמזוזה , מזוזהארץ יעשה  ,

ישוב  משו ישראללאלתר, א .ארץ מד , )(מנחות

שבח משו "גדול" הכתוב  וקראו שבנהרות הרביעי ישראלהוא ולכארץ ,
חביריו. משאר ממש גדול  שאינו ו' חר טוב)הוא  שכל (מדרש

ל לעלות רוצה ישראלהוא  היאארץ לעלות. אותה כופי רוצה, אינה  והיא ,
לירושלי לעלות רוצה  הוא  לעלות. אותו כופי אי רוצה , אינו והוא  רוצה 
והיא  לאר לחוצה  לצאת רוצה הוא  לעלות. אותה כופי רוצה, אינה  והיא 
כופי רוצה , אינו והוא  לצאת רוצה  היא לצאת. אותה כופי אי רוצה , אינה 

ממעות לה  נות לצאת. שלא  ישראלאותה  שמטבעארץ אמרה: הדא  ארץ.
הארצות.ישראל מכל יא )יפה  הלכה יג, פרק  כתובות (ירושלמי

" אלקי ע לכת "והצנע  ש על המקדש  בית זה  המוצנע": דביר "הושענא 
ט ') פסוק ו' פרק  כדאמר (מיכה כהנא ): דר ' בת(בפסיקתא לו  שהיתה  למל משל :

בגלוי, עמה  מדבר  המל הי'  מני לידי ובאה  הגדילה שלא  עד  קטנה ,
" פיליו" לה אעשה  בגלוי , עמה  לדבר כבודו  אי : המל אמר משהגדילה

כתיב(אהל) ישראל , כ א ). יא , פני(יהושע  ביני  וכ ישראל "... נער "כי
הקדוש אמר  וגדולה  בכבוד התורה את וקבלו שבאו וכיו דבר , בפני

    


לי  "ועשו אלא  בפרהיא,  עמה לדבר ישראל של   כבוד אי הוא :  ברו
שתיה)מקדש ". אבן התפלות באוצר רש"י (פירוש

 קדשי ובית והיכל   אול יהודה, של  בחלקו היו  והעזרות הלשכות  הבית, הר
יהודה של מחלקו יוצאה היתה ורצועה ,בנימי של  בחלקו הי' ,הקדשי

בנוי. מזבח הי' ובה   בנימי של  לחלקו ונכנ
א') עמוד כ"ו דף מגילה א'. עמוד י"ב דף (יומא

כ לבו את  יכוי  לאר בחוצה עומד ישראלנגדהיה  בארץ עומד היה ארץ.
ירושלי .ישראל כנגד  לבו את  ה')יכוי הלכה ד' פרק ברכות ירושלמי א ; ל, (ברכות

כנגד לבו את  יכוי , לאר בחוצה עומד ישראלהיה בארץ עומד היה  ארץ.
לבו ישראל את יכוי בירושלי עומד  היה . ירושלי כנגד לבו את יכוי

קדשי  בית כנגד לבו את יכוי המקדש  בבית עומד היה המקדש, בית כנגד
. א )הקדשי ל, (ברכות

הכל .הנשי ואחד  האנשי אחד , מוציאי הכל  ואי לירושלי  מעלי הכל
מוציאי הכל ואי הרעה . לנוה היפה  מנוה  לאתויי מאי? לאתויי  מעלי

היפה . לנוה  הרעה מנוה אפילו מאי? ב)לאתויי ג, ערכין ב; ק, (כתובות

ב בית ישראלהלוקח לנכרי ארץ אומר בשבת... אפילו אונו עליו  כותבי ,
ישוב  משו היא, שבות לנכרי  דאמירה גב  על  וא ישראלועושה , ארץ

. רבנ ביה גזרו ב)לא  פ , קמא  (בבא 

הבאר מ ,רגלי שלשה "צא עדרי "שלשה  .ציו זו  בשדה", באר  "הנה 
הקדש . רוח שואבי  שמש ע)ישקו, פ' רבה (בראשית





    


 

את הפריש הוא  ברו ישראלהקדוש הארצות .ארץ מכל  תרומה 
ב ') פרק זוטא אליהו דבי (תנא

       
עלה שליט  הוא   ברי קודשא  לביש   וה לטב   ה הוא .  ברו הקדוש 

ישראל) ארץ בגי(על  לביש  כו',  ממנ שאר תחות אתמרא  דלא   בגי לטב ,
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לי  "ועשו אלא  בפרהיא,  עמה לדבר ישראל של   כבוד אי הוא :  ברו
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ורחבה טובה   אר אל ההיא  האר מ ולהעלותו  מצרי מיד להצילו וארד
ודבש  חלב זבת  אר ג')אל  דר(שמות אני כאשר כי  וארד, כנגד  ולהעלותו ,

. האר מכל  עליו שהוא  במקו אשכנ  כ ,עליו  עזרא )במקו (אבן

האר אל  באתי כי אליו... ואמרת  , הה  בימי יהיה אשר  הכה אל  ובאת
לנו לתת לאבותינו  ה' נשבע ג')אשר פסוק  כ"ו  פרק רבותינו (דברים אמרו ולכ ,

אומר : בתפלה אבל "לאבותינו ". לומר יכול שאינו קורא , ואינו מביא  שהגר 
הגרי שכל שאמר הירושלמי  על   ומכי שאנו  אבותינו", ואלקי "אלקינו

ש על  נקראי."גוי המו "אב נקרא   ולכ , התוספות)אברה (בעלי

חלב זבת  אר לאבותינו נשבעת אשר האדמה ואת ישראל  עמ את  ובר
ט "ו)ודבש  פסוק כ"ו  פרק  בשבועות(דברים נזכר לא כי   בכא בעיני יקשה  ולא ,

ודבש " חלב "זבת באר לה נשבע  הנה כי ודבש", חלב  זבת  אר" האבות
כעני ודבש ", חלב  "זבת אר אל : לה שנאמר  מצרי יוצאי לאבותינו או 

ולאבותינו".  מצרי לנו (רמב"ן)"וירעו

: הזוהר  תרגו] כו'. ובדהבא בכפא  בממונא  כו ' טוב כל  מלאי  ובתי
ובזהב בכסף ב ')].בממון עמוד נ' דף ג' חלק (זוהר

השמי למטר ובקעות הרי אר לרשתה , שמה   עברי את אשר  והאר
 מי י"ב)תשתה  פסוק  י"א פרק פירות(דברים כטע לא   ההרי פירות  טע ,

שמעו רבי אמר שמינות. הבקעות ופירות  קלי ההרי שפירות הבקעות,
פירות טע שוו ולא  ישראל  שבטי י"ב כנגד  נתנו ארצות י"ב יוחאי :  ב

זה . שבט  פירות  לטע זה  טוב)שבט  לקח (מדרש 

ליצחק לאברה אותה  לתת ידי את נשאתי אשר  האר אל  אתכ והבאתי
מורשה לכ אתה  ונתתי ח ')וליעקב ו' ה '(שמות  שקיי ראינו שלא א ,

לאר  לביאת תנאי  ה ' הקדי כי  ידענו אבל ,מצרי ליוצאי זאת הבטחה 
להביא ה ' מחויב  שיקימו, אחר ורק  ה '" אני  כי   וידעת" : מקוד ואמר

. החיים)לאר (אור 

ליצחק  לאברה אתה  לתת ידי את נשאתי אשר  האר אל  אתכ והבאתי
ה' אני מורשה   לכ אתה  ונתתי ח ')וליעקב פסוק ו' פרק  אמרו:(שמות חז"ל ,

"והצלתי", "והוצאתי", גאולה  של  לשונות ד' כנגד  תקנו כוות ארבע  אשר 
"והבאת כנגד  כו  ג תקנו לא  ומדוע "ולקחתי ", לא"וגאלתי", יע י "?

    


השרש  למע אליהו של  כו תקנו זה מטע ואפשר .האר אל  עוד באנו
יגאלו. ישראל  וע נקוי עליה אשר העת שיבוא  בנינו בלב  האמונה 

יצחק) (דברי

' ר אמר  הלכתא ? למאי ,ירושלי בפרוארי כקונה  בוריא , שדה והקונה
בשבת. ואפילו אונו  עליו  שכותבי לומר  ב)ששת: ח, (גיטין

אר ירשו  אבותי : יוחנ ר'  בש חלבו ר ' אמר ." מאבותי  והרב והטיב"
חורנייתא תלתי , עממי עשר של   אר לירש   עתידי ואת ,עממי ז ' של
ערבייא , אומר: יודה ר' הקדמוני. ואת הקניזי, ואת הקיני, את , אינו אילי
ב ליעזר  ר' ודמשק . ואפמיא , איא, אומר: שמעו ר' נטבייא . שלמייא ,
בני  וראשית ומואב  אדו אומר : רבי ותורקי. וקרתיגני איא, אומר : יעקב
את אבל  ונשתעבדו, חזרו שנגאלו פי על   א  אבותי "מאבותי" . עמו

. משתעבדי  את אי עוד נגאלי א')משאת הלכה ה' פרק שביעית (ירושלמי

ונגבה וצפנה  וקדמה  ימה  ופרצת  האר כעפר   זרע והיה 
י"ד) פסוק  כ"ח  פרק  מתבר(בראשית  אי  האר עפר ומה  , מקו בכל עפר מה  ,

עפר ומה , למי שנמשלה בתורה , אלא   מתברכי אי ישראל כ , במי אלא 
. עול של  יודו בני א לעול  קיו טוב)האר לקח (מדרש 

"טוב ההיא האר יג)"וזהב ב, כתורת(בראשית תורה שאי ישראל. ולאארץ ,
כחכמת ישראל .חכמה  טז)ארץ פרק  רבה (בראשית

אזכר  אברה בריתי את וא יצחק  בריתי את וא יעקב בריתי  את וזכרתי
אזכר   מ "ב)והאר פסוק  כ"ו פרק  מלא(ויקרא יעקוב נכתב מקומות  בחמשה ,

ערבו אליהו של  משמו אות יעקוב נטל  מקומות בחמשה חר, ואליהו
בניו. גאולת  ויבשר (רש"י)שיבוא 

אזכר אברה בריתי את וא יצחק  בריתי את  וא יעקוב בריתי את וזכרתי
אזכר   מ "ב)והאר פסוק  כ"ו פרק ש(ויקרא למד אתה הזה הפוק  מ ארץ,

כיבושישראל כ שבת דוחה שהמילה  כש המילה, כנגד  ארץשקולה
ימי ישראל בששת  שנברא  מה  כל  כנגד שקולה שהיא  ועוד שבת, דוחה 

עקב)בראשית. (ילקוט

" נבנתה  שני שבע  כב)"וחברו יג, על(במדבר  מבונה  שהיתה  נבנתה? מאי .
בכל  טרשי  ל ואי ,בצוע משבע ישראלאחד ואיארץ . מחברו יותר 

אר בכל  מעולה  ל  ואי .מצרי מאר יותר  הארצות בכל  מעולה  ל
. בצוע משבע אחד מבונה חברו הכי ואפילו .מצוע יותר  מצרי

א ) לב, (סוטה
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אבי ." עמ ואהיה ולמולדת  אבותי  אר אל שוב יעקב אל  ה' "ויאמר 
לקיש ריש   בש אמי  ר' . ל מצפה  בעצמי אני , ל מצפה   אמ ,ל מצפה
אבותי  אר אל משתשוב אלא  ברכה,  בה  אי  לאר חוצה נכי אמר:

. עמ א )אהיה עד, פרק  רבה (בראשית

ודבש חלב זבת אר הזאת  האר את לנו וית הזה  המקו אל  ויביאנו
ט ') פסוק  כ"ו פרק "וית(דברים המקדש ", "בית זה הזה " המקו אל  "ויביאנו ,
" זו " האר את ישראללנו יוי ארץ רבי מכא ודבש " חלב זבת אר" ,"

חלב זבת אר" שאינה  לירד מעבר ביכורי מביאי אי אומר: הגלילי 
טוב)ודבש ". לקח (מדרש 

אליו הנראה לה' מזבח ש  ז')ויב פסוק י"ב  פרק ג'(בראשית אלעזר : ר' אמר .
לבשורת אחד בנה , ישראלמזבחות יפלו ארץ שלא  ואחד לקנייה , ואחד ,

ל"ב)בניו. פרק  רבה (שמות

. המקדש בית   חורב לו הראה  :"האד את כא )"ויגרש פ' רבה (בראשית

 וי""בציו ומעונתו וכו , בשל עו)הי מתחילת(תהלים ברכיה : ר' אמר .
שהיה כביכול וכה ,  בירושלי הוא  ברו הקדוש עשה עול של ברייתו
את אחריב  שלא  כדי רצוני, בניי עושי שיהיו רצו "יהי  בתוכה. מתפלל
שיחת וכו , כג ויחמו" כתיב? מה החטא שגר כיו ומקדשי ". ביתי
רצו "יהי  מתפלל  הוא שחרב וכיו בתפלה . מתוודע שהיה   מקו מועדו"
בשל "ויהי הוי ומקדשי", ביתי בני שאקרב תשובה , בני  שיעשו מלפני
מל צדק "ומלכי  שנאמר " של" המקדש  בית שנקרא מוצא את וכו".
אותו, אקרא א  המקו אמר "יראה" המקדש  לבית קרא  ואברה " של
אני  "יראה", אותו קורא  אני וא אוהבי . אברה דברי  אבטל אני " של
שקראו  מה  שית הוא ? ברו הקדוש  עשה מה  הצדיק . ש דברי אבטל
הוא ברו והקדוש  "של" קראו  וש "יראה" קראו אברה , שניה

." ושל "יראה  ירושלי ומהו? וכו" בשל "ויהי הוי  " ירושלי"
ג) עו, תהלים (מדרש

יקב  וג" מזבח, זה בתוכו" מגדל  ויב" המקדש, בית זה שורק " "ויטעהו
. השתי אלו בו " א')חצב עמוד מ "ט דף (סוטה

,יריחו פני  על  אשר הפגה ראש נבו הר אל  מואב מערבות משה  ויעל 
אר ואת נפתלי, כל  ואת , ד עד  הגלעד את ,האר כל את ה' ויראהו

האחרו הי עד יהודה אר כל ואת ומנשה,  א')אפרי פסוק  ל"ו פרק  ,(דברים
הוא ברו הקדוש  לו  שהראה מלמד  ,האחרו  יו אלא  האחרו  י תקרי אל

הדורות. כל  ו עד  (ספרי)למשה 

    


הזאת  האר את  את  לזרע ויאמר  אבר אל ה' ז')וירא  פסוק י"ב  פרק  ,(בראשית
נחור  ובאר נהרי באר  מהל אבינו אברה שהיה בשעה  לוי: ר' אמר
כיו הזאת,  באר חלקי יהא לא  הלואי אמר : ,ושותי אוכלי אות ראה
הלואי  אמר : ובעידור בניכוש  קיעו אות ראה צור, של  לולמה  שהגיע
האר את את  לזרע הוא :  ברו הקדוש לו אמר הזאת ,  באר חלקי יהא 

ל "ט)הזאת. פרק רבה (בראשית

" בארצכ לבטח  ה)"וישבת כו, ואי (ויקרא לבטח , יושבי את בארצכ .
. לאר בחוצה לבטח יושבי  שמאת בחוקותי)(ילקוט עוני

"המחנה מ ב)"וישלחו ה, זו(במדבר  ישראל. חונה .ארץ השכינה  שש
שמיני) פרק רבה (במדבר

" היקו כל  את כג)"וימח ז, וחו(בראשית בתיבה, אתו אשר וכל  מנח   חו .
מ  וחו ,הבש  מל ישראלמעוג שנאמרארץ ,גשמי עליה ירדו שלא 

כד) כב, ביו(יחזקאל גשמה  לא  היא מטהרה  לא  אר את לה: אמר  אד  ב" :
."כ"ג)זע פרק הג' אליעזר  דרבי (פרקי 

" השדה חלקת את  לד)"ויק להודיע(בראשית הכתוב, זה והזכיר בשדה , חלק  :
ל יש  גדולה מעלה ישראלכי כחלקארץ הוא חשוב בה חלק לו שיש  מי ,

הבא . עזרא )עול (אבן

" יראה ה ' ההוא המקו ש אברה יד)"ויקרא כב, קרא(בראשית אברה .
" של" אותו קרא  ש ." אברה "ויקרא  שנאמר  "יראה " יח)אותו כד, .(שם

אותו  אני  קורא א הוא :  ברו הקדוש אמר ."של  מל צדק  "ומלכי
אני  קורא   וא , מתרע צדיק   אד  ש , אברה אותו שקרא   כש "יראה"
" ירושלי" אותו קורא  הריני אלא ,מתרע צדיק איש   אברה " של" אותו 

."של ח)"יראה  נט, רבה (בראשית

ברו הקדוש  אמר עמוק ,  המקו היה מתחלה מרחוק ",  המקו את "וירא
נקרא לכ הוא, ברו הקדוש  והגביהו בעמק , לשכו  המל דר  אי הוא :

הר. נעשה  שמיראתו  פ "ז)"המוריה " תהלים (ילקוט 

השדה שיח ה')וכל פסוק ב ' פרק  על(בראשית אלא אינה  בריות של  שיחת כל  ,
בית על  אלא  אינה ישראל  של   תפלת כל  ... יתבני האר מתי "מרי המקדש .

המקדש ". בית יתבני "מרי המקדש "? י"ג)בית  פרק רבה (במדבר 

ב חצר הקונה  ישראלוכ משוארץ  ,וכ בכ למחר הרי לו : אומר ,
ישראלדחביבה  כ .ארץ לומר  רשות לו יש  מז), פרק  רבה (בראשית
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האר אל  תבא  אשר למע , בעבר הזאת התורה  דברי כל  את עליה וכתבת
 ל  נות אלקי ה ' ד)אשר פסוק  כ"ז פרק החלות(דברים  א  יעזר ה' כי ,

להודות חדש מזבח לבנות לביאתכ הראשונה המצוה וזאת מצותיו לשמור 
. באר להיות שהחלו לש

תבא ) אשר למען על החיים אור ופירוש הרמב "ן פירוש  ועיין, עזרא  (אבן

"בקבורת וקברתני  ממצרי מז)"ונשאתי  בגו,(בראשית דברי קרנא : אמר .
חיי  לאר  שבחו מתי  וא היה, גמור שצדיק אבינו יעקב היה  יודע
אומר : אתה בדבר כיוצא למחילות. יזכה  לא  שמא בניו? את  הטריח למה
 יו היה  יודע  בגו,  דברי חנינא : רבי  אמר ישראל " בני את יו "וישבע 
את הטריח למה  חיי  לאר  שבחו מתי  וא היה, גמור שצדיק בעצמו

למחילות. יזכה לא שמא  פרא ? מאות ד' א )אחיו קיא, (כתובות

 והייתי עול לאחוזת כנע אר כל את  מגורי  אר את  ולזרע  ל ונתתי
 לאלוקי  ח ')לה פסוק  י"ז פרק  את(בראשית בני  מקבלי א אומר : יוד ר ' ,

. לאר ינכנ ה מ "ו)השבת פרק רבה (בראשית

" המקו אל  ועליתה ח)"וקמת יז, מכל(דברים גבוה  המקדש  שבית  מלמד :
ישראל ישראלו ארץ הארצות.ארץ מכל ב)גבוהה  נד , (זבחים

" שד תזרע  שני י)"ושש  כג, לאד(שמות לו אי דאפילו  במדרש : אתמר  .
משה , לה"ר ונראה  . יו בכל  לעבדה  חייב גנו ,  בתו אחת חורבה אלא 

ב ישראלדוקא  ומעשרות.ארץ תרומות להרבות כדי התוספות), (בעלי

אות ואת יריחו... בעלי  בכ וילחמו יריחו אל  ותבאו   הירד את  ותעברו
 י"ב)בידכ פסוק  כ"ד פרק שלא(יהושע  דעו יהושע:  לה אמר בירד עוד ,

שנאמר  יושבי', את שתורישו מנת על  אלא  לאר  תלג)נכנ (במדבר 

את אי  א תורישו ", לא  וא" " מפניכ  האר יושבי כל את  והורשת"
"והרימו  יהושע:  לה אמר  בירד עוד .אתכ  ושוטפי  מי באי , מקבלי
במלו אות ונחת ישראל  שבטי למפר שכמו  על  אחת  אב איש  לכ
מתו מזה   לכ "שאו יהושע: לה אמר  ,בירד עוד הלילה ". בו תלינו אשר 
אומר : יהודע  ר ' ."אבני עשרה שתי  הכי  הכהני רגלי ממצב ,הירד
אבני אות על  עמדו חכינאי ב וחנניא  מתיא ב ואלעזר חלפתא אבא

אה . ארבעי ואחת אחת לכל   ח ')ושיערו פרק סוטה (תוספתא
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ישראלחביבה בארץ היה ,גרי שמכשרת  ישראל, אני,ארץ גר ואמר:
היו  כ  א אלא  מיד, אותו מקבלי אי לאר ובחוצה מיד, אותו מקבלי

עמו. רביעי)עדי פרק  גרים (מסכת

 אתקברו דתמ בגי טעמא , מאי  ארבע, קרית אקרי אתר  ההוא  . חברו
תרגו] ולאה  יעקב ורבקה , יצחק  ושרה, אברה וחוה ,  אד זוגות, ארבע

שםהזוהר: שנקברו זוגות ארבע בשביל ארבע קרית  נקרא ].חברון
ב ') עמוד רמ "ח דף א' חלק (זוהר

 אלי  אתי וכל  .הגאולה)חברו חברו(בקץ דתמ  בגי , יהו דישראל בארעא 
הזוהר :  תרגו]  קבורי  תמ בארץדאבה יהיו הגאולה  שבקץ הנסים כל

שם קבורים האבות אשר חברון, שבה  בשביל  ].ישראל ,
ב ') עמוד כ"ח דף י"ג תיקון זוהר  (תיקוני

"במלאכתו מהיר איש  כט)"חזית כב , ראה(משלי אחת  פע חנינא. ר ' זה
לירושלי  שלמי  מעלי כול אמר  ,ושלמי עולות   מעלי עירו אנשי
של בחורבה עירו של  למדברה יצא  מיד  עשה ? מה  ,כלו מעלה איני  ואני
עלי  הרי אמר: וכרכמה, ותתה, וידקה , יצא אחת, אב ש ומצא  עירו ,
את לי מעלי :לה אמר , פועלי לו לשכור ביקש  .לירושלי  להעלות
מעלי ואנו  זהובי ק' שכרנו  לנו   ת לו: אמרו ? לירושלי הזאת האב את
זהובי נ' או  זהובי מאה לי  מני וכי : לה אמר .לירושלי האב את ל
הוא  ברו הקדוש  זימנו מיד .לה הלכו מיד לשעה, מצאה ולא ?לכ לתת
ואני   לעי חמשה לנו   ת רבי, לו: אמרו . אד בני בדמות  מלאכי חמשה
עומדי ונמצא ידו  ונת עמנו, יד שתת ובלבד , לירושלי  אבנ  מעלי
אמרו  הגזית, ללשכת  המעשה  בא  . מצא ולא  שכר לית ביקש  . בירושלי
נת מיד , לירושלי  האב את  ל העלו  השרת שמלאכי רבינו דומה לו:

. המלכי  ע שהשכיר שכר אותה  השירים)לחכמי שיר (מדרש

בגי חובא, בידייהו אשתכח לא  קדישא  בארעא ישראל דהוו בזמנה  חטא.
הזוהר : תרגו] עלייהו מכפרי הוו יומא  בכל מקרבי דהוו קרבני דאינו
בכל שהקריבו  הקרבנות כי  בידם, חטא מצוי היה  לא בארץ, ישראל  כשהיו 

עליהם מכפרים  היו  א')].יום עמוד קצ"א  דף א' חלק (זוהר

 חיי  אר אית .איהיחיי והאי ישראללעילא .ארץ
א') עמוד קט "ו דף א'. עמוד קצ"ג דף א' חלק  (זוהר

    


 ד אוירא דכיא  אוירא  ישראלחכמה. מחכי .ארץ דאיהי 
א') עמוד ס"ד דף כ"ב  תיקון זוהר  (תיקוני

"החיי באר פד)"חלקי ל(תהלים קורא  ישראל. משוארץ , החיי  אר
ישראלשמתי לישבארץ אני מתאוה דוד: אמר המשיח , לימות תחלה

קמא )בתוכו. תהלים (ילקוט 

 זו רקת טבריא ". "חמי ש על חמת? שמה  נקרא  ולמה טבריא , זו חמת
זו  כינרת דנהרא . כרקתא דמידלייא   משו רקת ? שמה  נקרא  ולמה צפורי,

דכינרי. כקלא פירא  דמתיקי כינרת? שמה  נקרא ולמה "גינור "
א ) ו, (מגילה

'כו עלייכו יעבור לא מזיינא נש  בר  אפילו כו'  בארצכ תעבור לא חרב 
הזוהר: עליכם[תרגו יעבור  לא מזוין  אדם ].אפילו

א') עמוד קי"ד דף ג' חלק (זוהר

,' כו  בארצכ תעבור לא  כו'.חרב נכה  פרעה  כגון שלום של חרב  דאפילו
א') עמוד קי"ג דף כ' חלק (זוהר
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דעמי מאבותא מכל לארעיה לדכאה  הוא  ברי קודשא זמי טהרה.
אינו וכל  מניה, טנופא ואנער בטליתיה  דאחיד  מא כהאי לה , דאיבו

הזוהר: תרגו] לבר . לו למשדי  קדישא בארעא הקדושדאתקברו  עתיד
הקדוש ויאחז הגוים, שטמאוה הטומאה  מכל  הארץ את לטהר  הוא ברוך
כל את  מתוכה  וישליך  ומנערה, בטליתו שאוחז  כאדם בארץ הוא ברוך

בה הקבורים הגוים עמ].פגרי ע"ב  דף ג' חלק ב ')(זוהר עמוד קפ"א  דף א' חלק ב '. וד

     
" בה ושלוה חרבה פת א )"טוב יז, זו(משלי רבי : אמר ישראל. שאפילו ארץ ,

ב ודר ומלח פת  יו בכל   אד ישראלאוכל עולארץ  ב שהוא  לו מובטח ,
ריב" זבחי  מלא  "מבית א )הבא . יז, חמי(משלי מלאה שהיא , לאר חוצה זו

ב המהל כל אר"י: ישראלוגזלות. בתוכה ,ארץ ומת אחת שעה  אפילו
הבא . עול ב שהוא  לו משלי)מובטח (מדרש

בארעא אתרא ישתכח לא  מאבא  ורוח כו ' קדישא היא  ארעא  טומאה .
הזוהר : תרגו] כו '. עלוי למשרי להקדישא  מוצאת  אינה  הטומאה  רוח 

בארץ לשכון ב ')].מקום עמוד כ"ה דף ג' חלק  (זוהר 

: הזוהר תרגו] כו'. מאבהא רוח עלה  שלטא  לא ארצי שלאטומאה. ארצי 
טומאה רוח עליך ב ')].שולט  עמוד קמ "א  דף ב' חלק (זוהר

בארעא עאלי ולא  כו' לשטטא מאבא לרוח רשו  אתיהיב בליליא  טוומאה .
הזוהר:  תרגו] ביה. לאעלא מנא תמ  אשכח אי בר בלילהקדישא 

שם יש  אם רק בארץ, ליכנס  רשות לה אין בעולם, שוטטת כשהטומאה 
בו ליכנס א')].מת  עמוד קמ "א  דף ב ' חלק (זוהר



    


 

דיהושע עליה  צלי כדי בארחייהו,  יצלחו דלא וידע אתכל  משה  יהושע.
והוא דיהרא , נהירו ביה  דשדר דמשה עלאה בייעתא  אזיל  ויהושע כו',

הזוהר:  תרגו] שמשא. דאיהו  בגי בצלותיה, עליה וידעאנהיר ראה משה 
בסיועו הלך ויהושע יהושע, על  התפלל  אז  בדרכם, יצליחו  לא  שהמרגלים

משה ב ')].של  עמוד קנ"ח דף ג' חלק  (זוהר 

כ טב חמר  כו '  ל לית . הזוהר:יי  תרגו] דישראל. דארעא לךחמרא  אין
ישראל ארץ כיין טוב  ב ')].יין עמוד כ"ח דף נח  פרשת חדש (זוהר 

לומר תלמוד  שירצה, רוח לכל   אד יתפלל יא )יכול  ו , "לקבל(דניאל :
."א )ירושלי לא, (ברכות

החול ימי שית אינו כל שלטי כו' דחול  יומי  באינו החול. על(החיצונים)ימי 
הזוהר:  תרגו] כו'. דישראל בארעא בר שולטיםעלמא, החיצונים אין

החול בימי אפילו ישראל  ב ')].בארץ עמוד קכ"ח דף א' חלק (זוהר

" קדש בהררי פז)"ידתו של(תהלים הרי שני בזכות  ירושלי ידתו
המוריה . והר יני הר פ "ז)קדושה, תהלים (ילקוט 

"לאור  גוי "והלכו שנאמר , עול של  אורו  כג).ירושלי ס , הוא(ישעיה  ומי 
" עול לאור   ל ה' "והיה  דכתיב  הוא , ברו הקדוש  ? ירושלי של אורה

נט) פרשה רבה (בראשית

 תחותיה אתכפל  דישראל ארעא  כל . הזוהר :(דירושלים)ירושלי תרגו] כל.
ירושלים תחת נתקפלה ישראל ב ')].ארץ עמוד קכ"ח דף א' חלק (זוהר

 כל .ישראלירושלי היא ארץ ירושלי ועיי"שבכלל  המתים, תחיית (לענין

א').באריכות) עמוד קי"ד דף א' חלק  (זוהר

זו " אר במתי על  ישראל"ירכיבהו הארצות .ארץ מכל  גבוהה שהיא  ,
פירות אלו שדי" תנובת ישראל"ויאכל  הפירותארץ מכל לאכול  קלי שה

שמה וחברותיה, כנית זו מלע" דבש "ויניקהו הארצות. שאר  של
חלב . גוש זיתי אלו צור " מחלמיש  ושמ" מאד. שמנות  הפירות

האזינו) טוב  לקח  (מדרש 

.יריחו דא   ע בכל ב ')יריחו. עמוד נ"ח דף ב ' אחרי פרשת חדש  (זוהר
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בו ליכנס א')].מת  עמוד קמ "א  דף ב ' חלק (זוהר



    


 

דיהושע עליה  צלי כדי בארחייהו,  יצלחו דלא וידע אתכל  משה  יהושע.
והוא דיהרא , נהירו ביה  דשדר דמשה עלאה בייעתא  אזיל  ויהושע כו',

הזוהר:  תרגו] שמשא. דאיהו  בגי בצלותיה, עליה וידעאנהיר ראה משה 
בסיועו הלך ויהושע יהושע, על  התפלל  אז  בדרכם, יצליחו  לא  שהמרגלים

משה ב ')].של  עמוד קנ"ח דף ג' חלק  (זוהר 

כ טב חמר  כו '  ל לית . הזוהר:יי  תרגו] דישראל. דארעא לךחמרא  אין
ישראל ארץ כיין טוב  ב ')].יין עמוד כ"ח דף נח  פרשת חדש (זוהר 

לומר תלמוד  שירצה, רוח לכל   אד יתפלל יא )יכול  ו , "לקבל(דניאל :
."א )ירושלי לא, (ברכות

החול ימי שית אינו כל שלטי כו' דחול  יומי  באינו החול. על(החיצונים)ימי 
הזוהר:  תרגו] כו'. דישראל בארעא בר שולטיםעלמא, החיצונים אין

החול בימי אפילו ישראל  ב ')].בארץ עמוד קכ"ח דף א' חלק (זוהר

" קדש בהררי פז)"ידתו של(תהלים הרי שני בזכות  ירושלי ידתו
המוריה . והר יני הר פ "ז)קדושה, תהלים (ילקוט 

"לאור  גוי "והלכו שנאמר , עול של  אורו  כג).ירושלי ס , הוא(ישעיה  ומי 
" עול לאור   ל ה' "והיה  דכתיב  הוא , ברו הקדוש  ? ירושלי של אורה

נט) פרשה רבה (בראשית

 תחותיה אתכפל  דישראל ארעא  כל . הזוהר :(דירושלים)ירושלי תרגו] כל.
ירושלים תחת נתקפלה ישראל ב ')].ארץ עמוד קכ"ח דף א' חלק (זוהר

 כל .ישראלירושלי היא ארץ ירושלי ועיי"שבכלל  המתים, תחיית (לענין

א').באריכות) עמוד קי"ד דף א' חלק  (זוהר

זו " אר במתי על  ישראל"ירכיבהו הארצות .ארץ מכל  גבוהה שהיא  ,
פירות אלו שדי" תנובת ישראל"ויאכל  הפירותארץ מכל לאכול  קלי שה

שמה וחברותיה, כנית זו מלע" דבש "ויניקהו הארצות. שאר  של
חלב . גוש זיתי אלו צור " מחלמיש  ושמ" מאד. שמנות  הפירות

האזינו) טוב  לקח  (מדרש 

.יריחו דא   ע בכל ב ')יריחו. עמוד נ"ח דף ב ' אחרי פרשת חדש  (זוהר



    


.'כו ירח איהי דא  א')יריחו עמוד צ"ב דף נ"ח  תיקון זוהר  (תיקוני

 לה אקיפו ,דכנע לארעא  למכבש  ישראל  בעו כד יומי(ליריחו)יריחו. שיתא 
צדיק לקבל  ז' וביו קשוט , זכאי שית  אינו לקבל  יומא, בכל  חדא זמנא 

הזוהר: תרגו] ששהכו'. אותה  הקיפו יריחו את לכבוש ישראל  כשרצו
פעם הקיפוה  השבת וביום הרועים, ששה  כנגד אחת, הקפה  יום כל ימים

כבשוה ואז  הצדיק יוסף כנגד ].שביעית
ב ') עמוד רע "ו דף ב' חלק  א '. עמוד נ"ה דף תרומה פרשת חדש (זוהר

כל כנגד יריחו היתה שקולה ישראליריחו. שהיו ארץ  התענוגי מרוב 
א')בה . עמוד י "ח דף בראשית פרשת חדש (זוהר

את  אכני נאה , ולבושו כעור הוא  כעור , הוא  ולבושו  נאה שהוא   אד יש 
עלי. שחביבה   לאר עלי,  חביבי  שה מסעי)ישראל (תנחומא

עתידה ודרש : גמליאל רב ישראלישב וכלי ארץ גלוקאות שתוציא 
יצא השמש ". תחת חדש  כל  אי" ואמר: תלמיד אותו עליו לגלג מילת,

"ברקורא". נברא  מילת כלי ועל  ופטריות ,  כמהי לו ב)הראה ל, (שבת

לבנו ארזי ה ' עצי קד)ישבעו  ישבעו (תהלים מימיה ישבעו אומר: חנינא  ר '
מפני  נבראו? ולמה  להבראות, צריכי  ארזי היו לא . מטעת ישבעו , ימיה
המקדש , בית אלא לבנו  ואי נטע" אשר   לבנו "ארזי שנאמר ,המקו כבוד
אשר  לבנו ארזי ה' עצי  "ישבעו הוי "והלבנו הזה הטוב "ההר שנאמר 

זהב  הי ' לא לקיש : ריש אמר  בשבילנטע". נברא? ולמה להבראות, צרי
המקדש . לבית  המקו קד)כבוד טוב  שוחר (מדרש 

,'כו קדישא בארעא  מדורא  למשרי בחייו דזכי מא חולקיה  זכאה  ישוב .
לאתקשרא זכי כו' ארעא על דנחית דלעילא  דשמיא  לאנגדאמטלא זכי
תדיר . קדישא רוחא  עליה  לאתמשכא וזכי כו' עלאה קדישא בארעא לבתר

הזוהר : בארץ[תרגו דירתו לקבוע בחייו  שזוכה  מי חלקו אשרי
ב ')].הקודש עמוד ע "ב דף ג' חלק  (זוהר

: הזוהר תרגו] כו'. לישראל אלא לפולחנא , אתקנת לא  ארעא ישראל .
ה ' עבודת  בה  שיעבדו לישראל , אם כי נבראה  לא ].הארץ

ב ') עמוד פ"ד  דף א ' חלק  (זוהר

דא שמא  על  ארעא  אקרי ישראל,  זכאי הוו כד  .וכנע ישראלישראל ,ארץ
הזוהר :  תרגו] . כנע  אר אחרא שמא על ארעא אקרי זכו, לא כד
אינם ואם ישראל , ארץ שמם על הארץ נקראת אז  הם זכאים כשישראל 

כנען ארץ אחר שם על  נקראת  אז  א')].זכאים עמוד ע"ג דף  א ' חלק (זוהר



    


 

 עלה דשרי חילא ישראל)כח. ארץ על(על   דממנ  חילי שאר כל נפקו מתמ
הזוהר: תרגו] . אחיד ביה  וכלהו  עלמא , טרי מתפשטכל ישראל מארץ

העולם כל  על  א')].הכח עמוד ע "ח דף א' חלק  (זוהר

דכתיב מאי אמר : דימא  רב אתא  יא )כי מט , אי(בראשית עירה "  לגפ "אורי
שב  וגפ גפ כל  ישראלל "ולשורקהארץ לבצור. אחת עיר  צרי שאי

אתונו" יא )בני מט , שב(בראשית רק  איל כל  ל  ישראלאי שאינו ארץ
לומר תלמוד ?יי בו אי תאמר  ושמא  אתונות . שתי  משוי מוציא

טו) לב, לומר(דברים תלמוד  ? אדו אינו תאמר ושמא  לבושו". ביי כב" :
חמר". תשתה ענב  ב)"וד קיא , (כתובות

דכתיב מאי  :יוחנ ר' אמר דימא רב אתא ב)כי כד, ימי(תהלים על הוא "כי  :
את שמקיפי נהרות וד' ימי ז ' אלו יכוננה" נהרות ועל  ישראלידה  ,ארץ

וימה חילת, של  וימה  , דו של וימה טבריא, של ימה :ימי ז' ה ואלו
נהרות : ד' ה ואלו הגדול . וי אפמיא,  וי יבכי, של  וימה חילתא, של

ופוגה . , וקירומיו וירמוק , , ב)ירד עד , בתרא (בבא

מאר לצאת דאור משו מפטרי, הוו בעכו מהדדי,  רבנ מפטרי הוו כי
. לאר עו)לחוצה (גיטין

 לבני  נות אני אשר  האר אל תבוא  לא ושמה   אר אתה תראה  מנגד  כי
נ"ב)ישראל  פסוק  ל"ב  פרק וכתוב(דברים תבוא " לא "ושמה אומר : אחד כתוב ,

תעבור" לא "ושמה  אומר: לד)אחד  הקדוש(דברים לפני משה  שאמר מלמד
איני   א הדיוטי, אעביר , מל עובר איני  א !עול של  ריבונו הוא:  ברו
"ושמה תבוא" לא  "ושמה  הוא: ברו הקדוש לו אמר מת. אעביר חי עובר 

מת... ולא חי לא הדיוט  ולא  מל לא תעבור" טוב)לא לקח (מדרש 

אעברה ואראה, נא , אעברה  שאלת, דברי שני ." האר את תראה  מנגד "כי
הכל .  מ ריק  פני להשיב שלא  ,ל  ינת אראה  ,ל  ינת לא 

התוספות) (בעלי

ושמה שאמר אחר  ." האר אל  תבוא  לא ושמה  האר את תראה מנגד "כי
שעתיד  ז"ל  אמרו דר על ויתבאר ? האר אל לומר עוד  מקו מה  תבוא  לא
את יביא  היא כי בזהר ואמרו לבוא, לעתיד האבות  ע  לאר ליכנ משה
הדברי שהיו חש  תבוא, לא  ושמה ה' כשאמר ולזה , האר אל ישראל 
אשר  האר "אל אמר  לזה  ועד, לעול  האר ביאת לו שמחליט  נשמעי
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,'כו קדישא בארעא  מדורא  למשרי בחייו דזכי מא חולקיה  זכאה  ישוב .
לאתקשרא זכי כו' ארעא על דנחית דלעילא  דשמיא  לאנגדאמטלא זכי
תדיר . קדישא רוחא  עליה  לאתמשכא וזכי כו' עלאה קדישא בארעא לבתר

הזוהר : בארץ[תרגו דירתו לקבוע בחייו  שזוכה  מי חלקו אשרי
ב ')].הקודש עמוד ע "ב דף ג' חלק  (זוהר

: הזוהר תרגו] כו'. לישראל אלא לפולחנא , אתקנת לא  ארעא ישראל .
ה ' עבודת  בה  שיעבדו לישראל , אם כי נבראה  לא ].הארץ

ב ') עמוד פ"ד  דף א ' חלק  (זוהר

דא שמא  על  ארעא  אקרי ישראל,  זכאי הוו כד  .וכנע ישראלישראל ,ארץ
הזוהר :  תרגו] . כנע  אר אחרא שמא על ארעא אקרי זכו, לא כד
אינם ואם ישראל , ארץ שמם על הארץ נקראת אז  הם זכאים כשישראל 

כנען ארץ אחר שם על  נקראת  אז  א')].זכאים עמוד ע"ג דף  א ' חלק (זוהר



    


 

 עלה דשרי חילא ישראל)כח. ארץ על(על   דממנ  חילי שאר כל נפקו מתמ
הזוהר: תרגו] . אחיד ביה  וכלהו  עלמא , טרי מתפשטכל ישראל מארץ

העולם כל  על  א')].הכח עמוד ע "ח דף א' חלק  (זוהר

דכתיב מאי אמר : דימא  רב אתא  יא )כי מט , אי(בראשית עירה "  לגפ "אורי
שב  וגפ גפ כל  ישראלל "ולשורקהארץ לבצור. אחת עיר  צרי שאי

אתונו" יא )בני מט , שב(בראשית רק  איל כל  ל  ישראלאי שאינו ארץ
לומר תלמוד ?יי בו אי תאמר  ושמא  אתונות . שתי  משוי מוציא

טו) לב, לומר(דברים תלמוד  ? אדו אינו תאמר ושמא  לבושו". ביי כב" :
חמר". תשתה ענב  ב)"וד קיא , (כתובות

דכתיב מאי  :יוחנ ר' אמר דימא רב אתא ב)כי כד, ימי(תהלים על הוא "כי  :
את שמקיפי נהרות וד' ימי ז ' אלו יכוננה" נהרות ועל  ישראלידה  ,ארץ

וימה חילת, של  וימה  , דו של וימה טבריא, של ימה :ימי ז' ה ואלו
נהרות : ד' ה ואלו הגדול . וי אפמיא,  וי יבכי, של  וימה חילתא, של

ופוגה . , וקירומיו וירמוק , , ב)ירד עד , בתרא (בבא

מאר לצאת דאור משו מפטרי, הוו בעכו מהדדי,  רבנ מפטרי הוו כי
. לאר עו)לחוצה (גיטין

 לבני  נות אני אשר  האר אל תבוא  לא ושמה   אר אתה תראה  מנגד  כי
נ"ב)ישראל  פסוק  ל"ב  פרק וכתוב(דברים תבוא " לא "ושמה אומר : אחד כתוב ,

תעבור" לא "ושמה  אומר: לד)אחד  הקדוש(דברים לפני משה  שאמר מלמד
איני   א הדיוטי, אעביר , מל עובר איני  א !עול של  ריבונו הוא:  ברו
"ושמה תבוא" לא  "ושמה  הוא: ברו הקדוש לו אמר מת. אעביר חי עובר 

מת... ולא חי לא הדיוט  ולא  מל לא תעבור" טוב)לא לקח (מדרש 

אעברה ואראה, נא , אעברה  שאלת, דברי שני ." האר את תראה  מנגד "כי
הכל .  מ ריק  פני להשיב שלא  ,ל  ינת אראה  ,ל  ינת לא 

התוספות) (בעלי

ושמה שאמר אחר  ." האר אל  תבוא  לא ושמה  האר את תראה מנגד "כי
שעתיד  ז"ל  אמרו דר על ויתבאר ? האר אל לומר עוד  מקו מה  תבוא  לא
את יביא  היא כי בזהר ואמרו לבוא, לעתיד האבות  ע  לאר ליכנ משה
הדברי שהיו חש  תבוא, לא  ושמה ה' כשאמר ולזה , האר אל ישראל 
אשר  האר "אל אמר  לזה  ועד, לעול  האר ביאת לו שמחליט  נשמעי



    


פ ישראל" לבני   נות לעתידאני ית אשר  ולא עתה החיים)ירוש  כי (אור .
לה ' שבת  האר ושבתה   לכ נות אני  אשר   האר אל תבא 

ב ') פסוק  כ"ה פרק וכמו (ויקרא שלנו, הגורל  כעי הוא  הקדושה ארצנו גורל  ,
החומרי החיי  מתהו השבת  יו בבוא מתנשאי ישראל בני שאנו
עליה שישבו עוד כל  ארצנו  ג  כ השבת,  יו של  יתירה לקדושה
שבת  האר ושבתה  אז "האר אל  תבואו  "כי וזה שבת, לבחינת נתקוממה

שבת. בבחינת חדשה  תקופה תחול  אז לומר: רצונו והעיון)לה', (הדרש

 האר את לרשת לבא   הירד את  עוברי  את ל "א )כי פסוק י"א  פרק ,(דברים
אלקיכ ה' אשר  האר את שיורשי את  יודעי הירד את  עוברי משאת

. בזכות  לכ  טוב)נת לקח (מדרש 

אוירא מינה , שמע זירא : ר ' אמר זירא, דר' בשיטתיה   ק זירא , ר ' ליק כי
ישראלד  ב)מחכי .ארץ קנח, בתרא (בבא

לאחוזה  לכ נות אני אשר  כנע אר אל  תבא ל"ד)כי  פסוק י"ד פרק  (ויקרא

עליכ זו הגזירה שהיתה מפני מתחלה : לה אמר לאחוזה ? היא  מה 
ויאחזו  מצרי  באר ישראל  "וישב ?ש כתיב מה , במצרי שתשתעבדו
לאר שבאו כיו אבל  ,אות ותופת  בה אוחזת היתה   האר כלומר בה "
אוחזי את היא,  ברשותכ  חייכ הוא : ברו הקדוש לו אמר כנע

תדשא )אותה . (מדרש

זכותהו לאו  אי כו ',  דכנע לארעא  למכבש  ישראל  בעו כד  כיבוש .
הזוהר:  תרגו] כו'. למכבשה  יכלי הוו לא אתדצדיקייא  ישראל כשכבשו

ואלולא הצדיקים, לזכות  זקוקים עדיין  היו ההקפות , סדר  כל לאחר  הארץ,
לכבשה יכולים היו לא ].זה 

א') עמוד נ"ה דף תרומה  פרשת  חדש  זוהר  ב '. עמוד רע"ו  דף ב ' חלק (זוהר 

 שבירו הדעת נקיי היו  כא אלא השטר על  חותמי היו לא  : עושי  שלי
יושב מי   יודעי כ  א אלא בדי יושבי היו ולא , עמה  חות מי יודעי  כ

. עמה מיב מי יודעי היו   כ א אלא  בעודה  ינכנ היו  ולא  ,עמה
א ) כג, (סנהדרין

ב לדור לעלות קבועה, הכמה  בלבו לעשות  צרי מישראל   אד ארץכל 
הקדושהישראל האר ליישב כדי הוצאה. די ידו כשתמצא   פני כל  על  ,

היכל לפני  ש להתפלל זוכה  להיות ולהשתוקק  בניה , מבלי השוממה 
ורעי  אחי שמעוני  כ על אמת. אלהי ללא עובד  לאר בחוצה והדר  . המל
זכרו  התאוששו, זאת, זכרו טמאה, אדמה  על לנו, לא  באר  המתגוררי

    


בחוצה להשתקע  תחשבו ואל חושו , לבבכ על  תעלה וירושלי ה ' את
כי  לדורות, בכיה שגרמו אבותינו חטאת היתה זאת ...ושלו ח לאר
אר אל  לשוב שכחנו, צבי  אר כי  באתנו , זאת כל חמדה ,  אר מאו

זכרנו. לא יעקב)מולדתנו בית לסידור בהקדמתו  ז"ל עמדין יעקב ר' (הגאון

ב הדר  ישראלכל  עו .ארץ בלא  כו)שרוי פרק  נתן דרבי אבות  א. קיא, (כתובות

ב אמות ד' המהל ישראלכל  הבא .ארץ  העול ב שהוא לו מובטח ,
כו) פרק  נתן דרבי אבות  א. קיא, (כתובות

המניח ישראלכל עובד ארץ כאלו הכתוב עליו מעלה  , לאר  חו ויוצא
זרה . כו)עבודה  פרק  נתן דרבי (אבות 

ב רשע  תלמיד המעמיד ישראלכל לטי .ארץ מעמיד  כאילו  ,
טו) רבתי איכה (פתיחתא

ורבית  תחיו  למע לעשות,  תשמרו היו  מצו אנכי אשר המצוה  כל 
 האר את וירשת א')ובאת פסוק ח ' פרק ומזוני (דברים חיי בני אמרו: רז "ל  ,

חידוש , בדבר  לה משה מאמר  ובא  במזלא, אלא  מלתא תליא  בזכותא  לאו
יובטחו  בכללות, המצות כל  ולעשות לשמור יתעצמו ישראל  שא
" ורבית" ,חיי הרי " תחיו למע" המצוה ... כל  אומר והוא  יחד ,  משלשת

כלה מלאי  ובתי ומלואה   אר מזוני, הרי "וירשת ובאת" , בני רי
החיים)טוב. (אור 

: אמר יעקב  בר  אחא  רב זית . ושל   גפ משל   חו למערכה ,  כשרי העצי כל 
ישוב  ישראלמשו א ).ארץ כט, (תמיד

ב הקבור  ישראלכל  המזבח.ארץ תחת קבור  כאלו ,
כו) פרק  נתן דרבי אבות  א. קיא, (כתובות

ב שקבוע מי ישראלכל  בטהרה ,ארץ פירות ואוכל  הקדש , בלשו ומדבר  ,
הוא . הבא עול שב מבושר יהא  ובערב, בבקר שמע קריאת וקורא

ג) פרק (שקלים

, הגוי מבי אפילו  לאר ומחוצה  מאר באי והיחיד צבור קרבנות  כל 
 מ אלא  באי  שאי ומעשר מבכור ישראלחו אלאארץ באי ואי ,

ח)מישראל . מנחות, (תוספתא

לאשתטחא  לחברו בלחודוי איהו  ואתא  , מאללי  מאינו אתפרש  כו' כלב
הזוהר: תרגו] . אבה קברי לחברוןעל  ובא המרגלים, מן עצמו פירש כלב

אבות קברי  על  להשתטח א')].בלבדו  עמוד ל "א  דף ב ' חלק (זוהר



    


פ ישראל" לבני   נות לעתידאני ית אשר  ולא עתה החיים)ירוש  כי (אור .
לה ' שבת  האר ושבתה   לכ נות אני  אשר   האר אל תבא 

ב ') פסוק  כ"ה פרק וכמו (ויקרא שלנו, הגורל  כעי הוא  הקדושה ארצנו גורל  ,
החומרי החיי  מתהו השבת  יו בבוא מתנשאי ישראל בני שאנו
עליה שישבו עוד כל  ארצנו  ג  כ השבת,  יו של  יתירה לקדושה
שבת  האר ושבתה  אז "האר אל  תבואו  "כי וזה שבת, לבחינת נתקוממה

שבת. בבחינת חדשה  תקופה תחול  אז לומר: רצונו והעיון)לה', (הדרש

 האר את לרשת לבא   הירד את  עוברי  את ל "א )כי פסוק י"א  פרק ,(דברים
אלקיכ ה' אשר  האר את שיורשי את  יודעי הירד את  עוברי משאת

. בזכות  לכ  טוב)נת לקח (מדרש 

אוירא מינה , שמע זירא : ר ' אמר זירא, דר' בשיטתיה   ק זירא , ר ' ליק כי
ישראלד  ב)מחכי .ארץ קנח, בתרא (בבא

לאחוזה  לכ נות אני אשר  כנע אר אל  תבא ל"ד)כי  פסוק י"ד פרק  (ויקרא

עליכ זו הגזירה שהיתה מפני מתחלה : לה אמר לאחוזה ? היא  מה 
ויאחזו  מצרי  באר ישראל  "וישב ?ש כתיב מה , במצרי שתשתעבדו
לאר שבאו כיו אבל  ,אות ותופת  בה אוחזת היתה   האר כלומר בה "
אוחזי את היא,  ברשותכ  חייכ הוא : ברו הקדוש לו אמר כנע

תדשא )אותה . (מדרש

זכותהו לאו  אי כו ',  דכנע לארעא  למכבש  ישראל  בעו כד  כיבוש .
הזוהר:  תרגו] כו'. למכבשה  יכלי הוו לא אתדצדיקייא  ישראל כשכבשו

ואלולא הצדיקים, לזכות  זקוקים עדיין  היו ההקפות , סדר  כל לאחר  הארץ,
לכבשה יכולים היו לא ].זה 

א') עמוד נ"ה דף תרומה  פרשת  חדש  זוהר  ב '. עמוד רע"ו  דף ב ' חלק (זוהר 

 שבירו הדעת נקיי היו  כא אלא השטר על  חותמי היו לא  : עושי  שלי
יושב מי   יודעי כ  א אלא בדי יושבי היו ולא , עמה  חות מי יודעי  כ

. עמה מיב מי יודעי היו   כ א אלא  בעודה  ינכנ היו  ולא  ,עמה
א ) כג, (סנהדרין

ב לדור לעלות קבועה, הכמה  בלבו לעשות  צרי מישראל   אד ארץכל 
הקדושהישראל האר ליישב כדי הוצאה. די ידו כשתמצא   פני כל  על  ,

היכל לפני  ש להתפלל זוכה  להיות ולהשתוקק  בניה , מבלי השוממה 
ורעי  אחי שמעוני  כ על אמת. אלהי ללא עובד  לאר בחוצה והדר  . המל
זכרו  התאוששו, זאת, זכרו טמאה, אדמה  על לנו, לא  באר  המתגוררי

    


בחוצה להשתקע  תחשבו ואל חושו , לבבכ על  תעלה וירושלי ה ' את
כי  לדורות, בכיה שגרמו אבותינו חטאת היתה זאת ...ושלו ח לאר
אר אל  לשוב שכחנו, צבי  אר כי  באתנו , זאת כל חמדה ,  אר מאו

זכרנו. לא יעקב)מולדתנו בית לסידור בהקדמתו  ז"ל עמדין יעקב ר' (הגאון

ב הדר  ישראלכל  עו .ארץ בלא  כו)שרוי פרק  נתן דרבי אבות  א. קיא, (כתובות

ב אמות ד' המהל ישראלכל  הבא .ארץ  העול ב שהוא לו מובטח ,
כו) פרק  נתן דרבי אבות  א. קיא, (כתובות

המניח ישראלכל עובד ארץ כאלו הכתוב עליו מעלה  , לאר  חו ויוצא
זרה . כו)עבודה  פרק  נתן דרבי (אבות 

ב רשע  תלמיד המעמיד ישראלכל לטי .ארץ מעמיד  כאילו  ,
טו) רבתי איכה (פתיחתא

ורבית  תחיו  למע לעשות,  תשמרו היו  מצו אנכי אשר המצוה  כל 
 האר את וירשת א')ובאת פסוק ח ' פרק ומזוני (דברים חיי בני אמרו: רז "ל  ,

חידוש , בדבר  לה משה מאמר  ובא  במזלא, אלא  מלתא תליא  בזכותא  לאו
יובטחו  בכללות, המצות כל  ולעשות לשמור יתעצמו ישראל  שא
" ורבית" ,חיי הרי " תחיו למע" המצוה ... כל  אומר והוא  יחד ,  משלשת

כלה מלאי  ובתי ומלואה   אר מזוני, הרי "וירשת ובאת" , בני רי
החיים)טוב. (אור 

: אמר יעקב  בר  אחא  רב זית . ושל   גפ משל   חו למערכה ,  כשרי העצי כל 
ישוב  ישראלמשו א ).ארץ כט, (תמיד

ב הקבור  ישראלכל  המזבח.ארץ תחת קבור  כאלו ,
כו) פרק  נתן דרבי אבות  א. קיא, (כתובות

ב שקבוע מי ישראלכל  בטהרה ,ארץ פירות ואוכל  הקדש , בלשו ומדבר  ,
הוא . הבא עול שב מבושר יהא  ובערב, בבקר שמע קריאת וקורא

ג) פרק (שקלים

, הגוי מבי אפילו  לאר ומחוצה  מאר באי והיחיד צבור קרבנות  כל 
 מ אלא  באי  שאי ומעשר מבכור ישראלחו אלאארץ באי ואי ,

ח)מישראל . מנחות, (תוספתא

לאשתטחא  לחברו בלחודוי איהו  ואתא  , מאללי  מאינו אתפרש  כו' כלב
הזוהר: תרגו] . אבה קברי לחברוןעל  ובא המרגלים, מן עצמו פירש כלב

אבות קברי  על  להשתטח א')].בלבדו  עמוד ל "א  דף ב ' חלק (זוהר



    


דמשה עלאה בייעתא  אזיל  יהושע הא אעביד , מה  אמר בדוחקא , הוה  כלב
אחרא ארח כו ',  דאבה קברא  לגבי ואתא מנייהו  אשתמיט  עביד מה כו',
אתכל לא בדוחקא  דהוה  בגי כו' בגרמיה תכוא כו' שבילי ועקי נטיל
הזוהר : תרגו] דא. מעיטא לאשתזבא , אבה קברא על לצלאה  ואתא מידי,
עשה מה  משה, של בסיועו הולך הוא  הרי יהושע אמר , בצער, היה  כלב 
בלבדו ובא עקומים, שבילים דרך אחר  בדרך והלך מהם, עצמו השתמט 
ובא בצער שהיה  בשביל כלום, הסתכל ולא  בנפשו והסתכן  אבות קברו  על 

מעצתם שינצל  קנ"].להתפלל דף ג' חלק  ב ')(זוהר  עמוד ח

אמר אבהתא, קברי על  לצלאה  דאתא הוא  כלב  כו', חברו עד ויבא  כלב.
לאשתזבא ויכיל קדישא עלאה ביועא משה  ברכיה  הא  יהושע כלב,
בגי אבהתא, קברא על בעותא למבעי  אימל אעביד, מה  ואנא מנייהו,

הזוהר :  תרגו] . מאללי דשאר  מרזהו להתפללדישתזיב דאתא הוא כלב 
קדוש עליון בסיוע משה  ברכו הרי  יהושע כלב , אמר  האבות. קברי  על 
האבות קברות על בקשה  לבקש  נמלך  אעשה . מה  ואני מהם, להנצל  ויכול

מסודם שינצל  הרעה)כדי מרגלי(מהעצה  שאר  ].של
ב ') עמוד קנ"ח דף ג' חלק  (זהר 

 לגבי מהימני שליחי דהוו ופנח כלב  אלו לשולחיו נאמ ציר .ופנח כלב
תרגו] בישראל . בהו לדיירא  שכינתא  דאהדרו ישיב, אדוניו ונפש  יהושע,

השכינההזוהר: והחזירו  ליהושע, נאמנים מרגלים שני היו ופנחס  כלב 
בישראל א')].שתדור  עמוד קנ "ז דף ג' חלק  (זוהר

לא בה, לישלוט  בקדמיתא לכנע קדישא  ארעא אתייהיבת לא  אי  .כנע
הזוהר:  תרגו] הוא ברי דקודשא  ועדביה חולקיה  ארעא נתנההות לא  אם

של ונחלתו  חלקו הארץ היתה  לא בה , שישלוט  לכנען בתחלה  הארץ
הוא ברוך  ב ')].הקדוש עמוד ע"ג דף א'. עמוד פ"ג דף א' חלק (זוהר

תחותה תבירי  עלאי חיילי דשאר ארעא ממש , כנע אר ,כנע אר .כנע
הזוהר:  תרגו] בהדא. קיומא להו ולית כנעןתמ ארץ נקראת ישראל ארץ

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

"יחדיו לה  שחברה ד)"כעיר  קכד, ישראל(תהלים כל  עושה שהיא עיר .
. ג)חברי פ' חגיגה (ירושלמי

, לש  הול לחשב שמבקש  מי וכל  ,לירושלי  חו היתה חשבונות של  כפה
האר כל  משוש  נקראת  שירושלי לפי  ויצר ,  בירושלי יחשב שלא  למה?

נב)( פ' רבה שמות

    


תרגו] עלמא  בההוא ליתבהא וכפרה חיי יהיב קדישא  ארעא  כפרה .
ההואהזוהר: בעולם וכפרה  חיים ליושביה נותנת  ישראל  ].ארץ

א') עמוד קנ"ב דף ב' חלק (זוהר

אילת תחומה , היא  וזו  צד , לכל   יו מהל  לירושלי עולה  היה  רבעי  כר
ואמר המזרח, מ וירד המערב, מ לוד ,הדרו מ ועקרבת הצפו  מ

בפירות.  ירושלי שוקי  לעטר כדי ? טע מה  ב)עולא ... לא , השנה (ראש

מגדל ויב שורק  ויטעהו ויקלהו ויעזקהו שמ ב בקר לידידי הי' כר
בו. חצב יקב  וג ה)בתוכו (ישעיה

חדשי וקובע שני מעבר היה  לגולה , יהושע  רבי אחי  ב חנינא  כשירד
?באת למה :לה אמר , חכמי תלמידי שני אחריו  שגרו . לאר בחוצה 
. ה הדור גדולי הללו אנשי : עליה הכריז באנו. תורה ללמוד  לו : אמרו
: עליה הכריז ,מתירי  וה אור הוא , מטהרי  וה מטמא הוא  התחיל 
מתירי ואת מטמא  אני  מה  מפני :לה אמר  .ה שוא של  הללו  אנשי

שנאמר  , לאר בחוצה   שני מעבר  אתה  מה  מפני לו: אמרו ב)וכו', :(ישעיה
."מירושלי ה' ודבר תורה תצא   מציו א )"כי סג, (ברכות

. מוציא להוציא, מנת על  כתב אבל  ,ת ט)כתב הלכה  ג, סנהדרין (ירושלמי 

: אומר חנינא  ר' בגב. דבר אומר : לעזר  ר ' וכו'".  ממצרי "ונשאתי  כתיב:
ב  שמעו ר' בגב ? דברי מה  בגב. דברי אומר : יהושע ר' בגב.  דברי
אלא  החיי ארצות  אי והלא "החיי בארצות ה' לפני  אתהל" אומר: לוי 
ב שמעו ר' שובעא? תמ זולא, תמ וחברותיה, ריוקי וחברותיה, צור
?טע ומה  המשיח, לימות תחילה חיי שמיתיה   אר קפרא : בר   בש לוי 

עליה". לע נשמה ט ')"נות פרק כלאים (ירושלמי





    


דמשה עלאה בייעתא  אזיל  יהושע הא אעביד , מה  אמר בדוחקא , הוה  כלב
אחרא ארח כו ',  דאבה קברא  לגבי ואתא מנייהו  אשתמיט  עביד מה כו',
אתכל לא בדוחקא  דהוה  בגי כו' בגרמיה תכוא כו' שבילי ועקי נטיל
הזוהר : תרגו] דא. מעיטא לאשתזבא , אבה קברא על לצלאה  ואתא מידי,
עשה מה  משה, של בסיועו הולך הוא  הרי יהושע אמר , בצער, היה  כלב 
בלבדו ובא עקומים, שבילים דרך אחר  בדרך והלך מהם, עצמו השתמט 
ובא בצער שהיה  בשביל כלום, הסתכל ולא  בנפשו והסתכן  אבות קברו  על 

מעצתם שינצל  קנ"].להתפלל דף ג' חלק  ב ')(זוהר  עמוד ח

אמר אבהתא, קברי על  לצלאה  דאתא הוא  כלב  כו', חברו עד ויבא  כלב.
לאשתזבא ויכיל קדישא עלאה ביועא משה  ברכיה  הא  יהושע כלב,
בגי אבהתא, קברא על בעותא למבעי  אימל אעביד, מה  ואנא מנייהו,

הזוהר :  תרגו] . מאללי דשאר  מרזהו להתפללדישתזיב דאתא הוא כלב 
קדוש עליון בסיוע משה  ברכו הרי  יהושע כלב , אמר  האבות. קברי  על 
האבות קברות על בקשה  לבקש  נמלך  אעשה . מה  ואני מהם, להנצל  ויכול

מסודם שינצל  הרעה)כדי מרגלי(מהעצה  שאר  ].של
ב ') עמוד קנ"ח דף ג' חלק  (זהר 

 לגבי מהימני שליחי דהוו ופנח כלב  אלו לשולחיו נאמ ציר .ופנח כלב
תרגו] בישראל . בהו לדיירא  שכינתא  דאהדרו ישיב, אדוניו ונפש  יהושע,

השכינההזוהר: והחזירו  ליהושע, נאמנים מרגלים שני היו ופנחס  כלב 
בישראל א')].שתדור  עמוד קנ "ז דף ג' חלק  (זוהר

לא בה, לישלוט  בקדמיתא לכנע קדישא  ארעא אתייהיבת לא  אי  .כנע
הזוהר:  תרגו] הוא ברי דקודשא  ועדביה חולקיה  ארעא נתנההות לא  אם

של ונחלתו  חלקו הארץ היתה  לא בה , שישלוט  לכנען בתחלה  הארץ
הוא ברוך  ב ')].הקדוש עמוד ע"ג דף א'. עמוד פ"ג דף א' חלק (זוהר

תחותה תבירי  עלאי חיילי דשאר ארעא ממש , כנע אר ,כנע אר .כנע
הזוהר:  תרגו] בהדא. קיומא להו ולית כנעןתמ ארץ נקראת ישראל ארץ

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

"יחדיו לה  שחברה ד)"כעיר  קכד, ישראל(תהלים כל  עושה שהיא עיר .
. ג)חברי פ' חגיגה (ירושלמי

, לש  הול לחשב שמבקש  מי וכל  ,לירושלי  חו היתה חשבונות של  כפה
האר כל  משוש  נקראת  שירושלי לפי  ויצר ,  בירושלי יחשב שלא  למה?

נב)( פ' רבה שמות

    


תרגו] עלמא  בההוא ליתבהא וכפרה חיי יהיב קדישא  ארעא  כפרה .
ההואהזוהר: בעולם וכפרה  חיים ליושביה נותנת  ישראל  ].ארץ

א') עמוד קנ"ב דף ב' חלק (זוהר

אילת תחומה , היא  וזו  צד , לכל   יו מהל  לירושלי עולה  היה  רבעי  כר
ואמר המזרח, מ וירד המערב, מ לוד ,הדרו מ ועקרבת הצפו  מ

בפירות.  ירושלי שוקי  לעטר כדי ? טע מה  ב)עולא ... לא , השנה (ראש

מגדל ויב שורק  ויטעהו ויקלהו ויעזקהו שמ ב בקר לידידי הי' כר
בו. חצב יקב  וג ה)בתוכו (ישעיה

חדשי וקובע שני מעבר היה  לגולה , יהושע  רבי אחי  ב חנינא  כשירד
?באת למה :לה אמר , חכמי תלמידי שני אחריו  שגרו . לאר בחוצה 
. ה הדור גדולי הללו אנשי : עליה הכריז באנו. תורה ללמוד  לו : אמרו
: עליה הכריז ,מתירי  וה אור הוא , מטהרי  וה מטמא הוא  התחיל 
מתירי ואת מטמא  אני  מה  מפני :לה אמר  .ה שוא של  הללו  אנשי

שנאמר  , לאר בחוצה   שני מעבר  אתה  מה  מפני לו: אמרו ב)וכו', :(ישעיה
."מירושלי ה' ודבר תורה תצא   מציו א )"כי סג, (ברכות

. מוציא להוציא, מנת על  כתב אבל  ,ת ט)כתב הלכה  ג, סנהדרין (ירושלמי 

: אומר חנינא  ר' בגב. דבר אומר : לעזר  ר ' וכו'".  ממצרי "ונשאתי  כתיב:
ב  שמעו ר' בגב ? דברי מה  בגב. דברי אומר : יהושע ר' בגב.  דברי
אלא  החיי ארצות  אי והלא "החיי בארצות ה' לפני  אתהל" אומר: לוי 
ב שמעו ר' שובעא? תמ זולא, תמ וחברותיה, ריוקי וחברותיה, צור
?טע ומה  המשיח, לימות תחילה חיי שמיתיה   אר קפרא : בר   בש לוי 

עליה". לע נשמה ט ')"נות פרק כלאים (ירושלמי





    


 

"בירושלי שאלי  המקו לי צר  לחבירו אד אמר כלומר ,(אבות)"לא .
היה בתוכה  הדרי שכל  .להתפרנ יכול  ואינו  , בכא שעתי לי דחוקה 
מש ולצאת לחברו מה אחד  נצר שלא עד  מפרנ הוא ברו הקדוש 

אגדה.מטולטל . פי על ה' פרק  אבות  (רש "י 

ב יושבי שה ישראל  אלו מצותי" ולשומרי ישראל"לאוהבי ונותניארץ
יוצא  ל מה  בני, את שמלתי על  ליהרג? יוצא  ל מה  המצות, על   נפש

השבת . את ששמרתי על  או  בתורה, שקראתי על ?יתרו)לישר (מכילתא

'כו לבא  ישראללב. העול .ארץ לב  א')הוא עמוד קס "א  דף ג' חלק (זוהר

 מפני גנה , חורבתו את אד יטע  לא גנה , לעשותה ביתו  את  אד יתיר  לא
את כמחריב  ישראל.שהוא  ה')ארץ ערכין (תוספתא

"היא  מצרי  כאר י)"לא  ובקרדו(דברים בפל עמל  אינו א מצרי אר .
אבל  ,כלו בה לה   אי עליה  עיניו שנת ישראלונודד  הארץ , כ אינה 

. גשמי לה מוריד הוא ברו והקדוש   מטותיה על   (ספרי)ישני

ארעא דאיהי אתמר , דישראל  ארעא  על קרא האי ומלואה,  האר לה'
הזוהר: תרגו] כו'. ישראלקדישא ארץ על נאמר זה  ].פסוק

א') עמוד ס"ז דף א' חלק  (זוהר 

"והתפארת" בכורות, מכת זו "והגבורה , ,ו י קריעת זו הגדולה" ה ' ל"
המקדש . בית זו  "וההוד " , ירושלי זו  "והנצח" תורה ,  מת זו

א') עמוד נ"ח דף (ברכות

: אחא ר' אמר המקדש , בית של  מערבי מכתל זזה השכינה  אי לעול
שנאמר המקדש , בית של  מערבי מכתל  זזה השכינה   אי  השירים)לעול :(שיר

כתלנו". תחת עומד זה פ "הנה  רבה  שמות שמות, ב ')(תנחומא רק

" ירדתי הרי ז)"לקצבי ב, הרי(יונה שבעה על  שירושלי , למדי אנו מכא .
קרח  ובני ה ', היכל תחת בתהומות קבוע שתיה אב הראהו  עומדת. היא 

עליה . ומתפללי עשירי)עומדי פרק הג' אליעזר דרבי (פרקי

לא בישא, דלישנא בימנא  לארעא ישראל  עיילי הוו אלמלא הרע.  לשו
הזוהר :  תרגו] חד. רגעא עלמא קאי נכנסיםהוה  ישראל  היו אלמלא

אחד רגע עומד העולם היה  לא הרע, לשון של  בסימן ].לארץ
ב ') עמוד ק "ס דף ג' חלק (זוהר 

    


דכתיב מכלהו וקשיא  אמרי, בישא  בלישנא דאמרי מה כל הרע.  לשו
זמי הכא הא בכלא קרבא  דאגח ההוא כלומר כו ', הנגב  באר יושב עמלק 

הזוהר :  תרגו] ביה . לאעלא אתר  הוא  דהא הנגב,  באר אתר מהובא כל 
בארץ יושב  עמלק שאמרו מה  מכולם וקשה  היה , הרע בלשון שאמרו 

ישראל לארץ הכניסה  במקום  כלומר  א')].הנגב, עמוד קס "א  דף ג' חלק (זוהר

   
ייעול דלא אבהתנא  על גזר בישא , לישנא  ההוא עבד  כמה הרע .  לשו

הזוהר:  תרגו] .דרי לדרי בכיה ואתגזר דאמרו, אינו ומיתו כמהלארעא,
אותם ומתו לארץ, יכנסו שלא  לאבותינו גרם הרע, לשון אותו גרם רעות

לדורות בכיה  וגרם הלשון, א'.].בעלי  עמוד קס"א דף ג' חלק  (זוהר 

דאפיקו כיו כביכול הרע. הרע)לשו אפיקו (לשון כאילו קדישא , ארעא על
כלהו  ישראל  וקאימו דא , על  הוא  ברי קודשא קני  כ בגי עליה,

הזוהר : תרגו דמשה . בעותיה  אלמלא מעלמא, שהוציאולאשתצאה  כיון
ובשביל הוא, ברוך  הקדוש על הוציאו כאילו  כביכול  ישראל , ארץ על דבה
תפלתו אלמלא  לכליה , ישראל  כל ועמדו  זה , על  הוא  ברוך  הקדוש קינא  כך 

משה א')].של  עמוד קס "א  דף ג' חלק (זוהר





    


 

"בירושלי שאלי  המקו לי צר  לחבירו אד אמר כלומר ,(אבות)"לא .
היה בתוכה  הדרי שכל  .להתפרנ יכול  ואינו  , בכא שעתי לי דחוקה 
מש ולצאת לחברו מה אחד  נצר שלא עד  מפרנ הוא ברו הקדוש 

אגדה.מטולטל . פי על ה' פרק  אבות  (רש "י 

ב יושבי שה ישראל  אלו מצותי" ולשומרי ישראל"לאוהבי ונותניארץ
יוצא  ל מה  בני, את שמלתי על  ליהרג? יוצא  ל מה  המצות, על   נפש

השבת . את ששמרתי על  או  בתורה, שקראתי על ?יתרו)לישר (מכילתא

'כו לבא  ישראללב. העול .ארץ לב  א')הוא עמוד קס "א  דף ג' חלק (זוהר

 מפני גנה , חורבתו את אד יטע  לא גנה , לעשותה ביתו  את  אד יתיר  לא
את כמחריב  ישראל.שהוא  ה')ארץ ערכין (תוספתא

"היא  מצרי  כאר י)"לא  ובקרדו(דברים בפל עמל  אינו א מצרי אר .
אבל  ,כלו בה לה   אי עליה  עיניו שנת ישראלונודד  הארץ , כ אינה 

. גשמי לה מוריד הוא ברו והקדוש   מטותיה על   (ספרי)ישני

ארעא דאיהי אתמר , דישראל  ארעא  על קרא האי ומלואה,  האר לה'
הזוהר: תרגו] כו'. ישראלקדישא ארץ על נאמר זה  ].פסוק

א') עמוד ס"ז דף א' חלק  (זוהר 

"והתפארת" בכורות, מכת זו "והגבורה , ,ו י קריעת זו הגדולה" ה ' ל"
המקדש . בית זו  "וההוד " , ירושלי זו  "והנצח" תורה ,  מת זו

א') עמוד נ"ח דף (ברכות

: אחא ר' אמר המקדש , בית של  מערבי מכתל זזה השכינה  אי לעול
שנאמר המקדש , בית של  מערבי מכתל  זזה השכינה   אי  השירים)לעול :(שיר

כתלנו". תחת עומד זה פ "הנה  רבה  שמות שמות, ב ')(תנחומא רק

" ירדתי הרי ז)"לקצבי ב, הרי(יונה שבעה על  שירושלי , למדי אנו מכא .
קרח  ובני ה ', היכל תחת בתהומות קבוע שתיה אב הראהו  עומדת. היא 

עליה . ומתפללי עשירי)עומדי פרק הג' אליעזר דרבי (פרקי

לא בישא, דלישנא בימנא  לארעא ישראל  עיילי הוו אלמלא הרע.  לשו
הזוהר :  תרגו] חד. רגעא עלמא קאי נכנסיםהוה  ישראל  היו אלמלא

אחד רגע עומד העולם היה  לא הרע, לשון של  בסימן ].לארץ
ב ') עמוד ק "ס דף ג' חלק (זוהר 

    


דכתיב מכלהו וקשיא  אמרי, בישא  בלישנא דאמרי מה כל הרע.  לשו
זמי הכא הא בכלא קרבא  דאגח ההוא כלומר כו ', הנגב  באר יושב עמלק 

הזוהר :  תרגו] ביה . לאעלא אתר  הוא  דהא הנגב,  באר אתר מהובא כל 
בארץ יושב  עמלק שאמרו מה  מכולם וקשה  היה , הרע בלשון שאמרו 

ישראל לארץ הכניסה  במקום  כלומר  א')].הנגב, עמוד קס "א  דף ג' חלק (זוהר

   
ייעול דלא אבהתנא  על גזר בישא , לישנא  ההוא עבד  כמה הרע .  לשו

הזוהר:  תרגו] .דרי לדרי בכיה ואתגזר דאמרו, אינו ומיתו כמהלארעא,
אותם ומתו לארץ, יכנסו שלא  לאבותינו גרם הרע, לשון אותו גרם רעות

לדורות בכיה  וגרם הלשון, א'.].בעלי  עמוד קס"א דף ג' חלק  (זוהר 

דאפיקו כיו כביכול הרע. הרע)לשו אפיקו (לשון כאילו קדישא , ארעא על
כלהו  ישראל  וקאימו דא , על  הוא  ברי קודשא קני  כ בגי עליה,

הזוהר : תרגו דמשה . בעותיה  אלמלא מעלמא, שהוציאולאשתצאה  כיון
ובשביל הוא, ברוך  הקדוש על הוציאו כאילו  כביכול  ישראל , ארץ על דבה
תפלתו אלמלא  לכליה , ישראל  כל ועמדו  זה , על  הוא  ברוך  הקדוש קינא  כך 

משה א')].של  עמוד קס "א  דף ג' חלק (זוהר





    


 

" ארצו ה ' יד)"מבורכת לג, מכל(דברים מבורכת  יו של  שארצו מלמד :
ופתוחה במעינות מרבצת והיתה  שעה , בכל  לה מצוי טל  שהיה הארצות,

ברכה . כל חרה  ואינה וללבנה, (ספרי)לחמה

המשל אזכור  זכור , ירושלי הקודש עיר ותפארת מקדושת דברי מדי
עתה  שג וראה   ירושלי לשערי שבא בעת לברכה  זכרונו "הרמב שאמר 
היושבי העול לאומות מופלגת ועשירות רבה השפעה בה  יש בחורבנה
לבחינת ברכתה שנותנת בראותו בו בחלה ונפשו למאד צערו ויגדל  בה ,
, ירושלי ואמר: מר בקול וצעק פניו על נפל  בשמחה, יערב וזר החיצוני
עליה החביב יחידה בנה את  המניקה  לאשה  משל אמשול  ! ירושלי
החלב מטוב לינוק יכול היה  ולא  הלז, החביב הב חלה  ולפעמי כנפשה,
של האלו  בימי חלילה  חלבה תיבש  פ יראה  אמו  והיתה אמו, שבדדי 
ולפעמי מניקתו , והיתה לביתה נכרי תינוק לקחה עשתה? מה בנה, חליות
יצמקו  ולא החלב תיבש  שלא רק  הזה  בזמ אותו ומניקה כלב  לוקחת היתה
והשפעת ברכת לתת מוכרחת את הקדש, עיר ירושלי את  וכ דדיה .
לדביר ויבואו בני שיחזרו בעת ההשפעה שתהיה כדי העול לאומותת

הנ"ל . האשה כדמיו מאת ההשפעה  לקבל  ויוכלו  בית

של במדבריות  ללי ישראלמוטב חוצהארץ של בפלטריות  ללי ולא ,
. לט)לאר (ב "ר 

ותב מו בה אית אחרא , רשו בה  אעל לא דהא  קדישא ארעא . ותב  מו
כו'. הוה  אחרא  דטר   ותב  מו ההוא מארעא ולבר טר, מההוא דלאו

הזוהר: אותם[תרגו רק אחרא , מהסטרא אינם ישראל שבארץ ותבן מוץ
לארץ א')].שבחוץ עמוד קפ"ט דף ג' חלק  (זוהר

מחילא דא  כל   ע קדישא, מארעא  לבר השתא דישראל  גב על א .מזו
הזוהר :  תרגו] עלמא . לכל  ופוקא מזונא אשתכח דארעא עתהוזכותא  אף 

של וזכותה  מכוחה  העולם כל נזון זאת  בכל  לארץ, בחוץ בגלות שישראל
ישראל ז')].ארץ עמוד קנ"ז דף ב ' חלק  (זוהר 

 אתזני אלא  עמי שאר שלטי הוו  לא  ארעא ישראל איבו לא עד .מזו
הזוהר :  תרגו] האומותמתמצית. היו הארץ את  ישראל  טמאו שלא עד

התמצית מן רק ב ')].נזונים עמוד פ"ד  דף א ' חלק  (זוהר

    


תמ מזונא  יהיב  הוא ברי קודשא  .ישראל)מזו לכל(בארץ ולבתר בקדמיתא
ישראל  אר אלא  הכי לאו דישראל  וארעא  במכנות,  עמי שאר כל עלמא ,

הזוהר: תרגו] עלמא . כל  ולבתר בקדמיתא  זןאתז הוא  ברוך הקדוש 
העולם כל  את  כך ואחר ישראל  ארץ את  ].בתחלה

ב ') עמוד ק "ח דף א' חלק (זוהר 

ומה בנאו, שלמה  הלא בנאו, דוד  וכי לדוד". הבית חנוכת שיר "מזמור
עליו  נפשו שנת לפי  אלא לדוד"? הבית חנוכת שיר "מזמור לומר  תלמוד

שמו. על  נקרא בשלח)לבנותו (מכילתא 

 אינו דמי  ששפ בשביל  דוד ששמע כיו לדוד". הבית חנוכת  שיר "מזמור
אמר אר"י המקדש . בית מלבנות נפלתי הרי  ואמר: נתיירא  לבנותו, יכול 
ה וכצבי כאיל  ששפכת הדמי כל  חיי תירא, אל הוא  ברו הקדוש  לי'
איני  למה   כ  א לי ' אמר ." כמי תשפכנו  האר "על בה שנאמר לפני
מפיג  ואני לחטוא עתידי שישראל  לפני וידוע גלוי  לי' אמר אותו? בונה 
חרב ואינו קיי הוא הרי אותו בונה  ואאתה ,ניצולי וישראל  חמתי בו
, ניצולי וה חמתי בו  שאפיג מוטב לי' אמר יפה . הוא והרי לי' אמר  , לעול
קורא , אני שמ על לבנותחו, וחשבת הואיל  אותו , בונה  אתה  שאי וא

לדוד". הבית  חנוכת שיר  "מזמור ס"ג)שנאמר  תהלים (מדרש

" ואשל הקדימני "מי הכתוב: שאמר  זהו לדוד". הבית חנוכת שיר "מזמור
ג) מא , מי (איוב לאחריו? השלמתי ולא לפני מצוה  לעשות  בלבו חישב  מי

כאילו  עליו מעלה שאיני עשאה  ולא ונאנ מצוה  לעשות בלבו חישב
דוד  שהרי שנאמרעשאה? שמו, על ונקרא המקדש  בית לבנות חשב

לדוד". הבית  חנוכת שיר  ל)"מזמור תהלים (מדרש 

שבית פליגא  מילתא  לית חדא: ר ' אמר לדוד". הבית חנוכת שיר "מזמור
מכו" שנאמר מעלה, של  המקדש  בית כנגד מכוו מטה  של  המקדש 

"טו)לשבת מכוו .(שמות אלא   מכו תקרי  ל)אל  תהלים (מדרש 

קיע הוו ישראל  וכד  תדיר, אתשקייא שמיא   מ קדישא  ארעא  מטר.
הזוהר: תרגו] יאות. כדקא אתשקייא  הוה  עסקובאורייתא כשישראל 

בסיפוק המטר  ירד ב ')].בתורה  עמוד רס "ח דף ג' חלק (זוהר

 אתפקד וכד ישראל ,  אר של מתמצית אלא  שתיי לא עלמא  כל מטר.
הזוהר: תרגו] בקדמיתא . אתפקד איהי במטרעלמא נפקדת ישראל  ארץ

מתמציתה שותה  העולם וכל  רות)].בתחלה , מגילת חדש (זוהר

. שותה  העול ישראל  אר של  גופא  מתמצית מטר .
ב ') עמוד רנ "ה דף א' חלק  (זוהר 



    


 

" ארצו ה ' יד)"מבורכת לג, מכל(דברים מבורכת  יו של  שארצו מלמד :
ופתוחה במעינות מרבצת והיתה  שעה , בכל  לה מצוי טל  שהיה הארצות,

ברכה . כל חרה  ואינה וללבנה, (ספרי)לחמה

המשל אזכור  זכור , ירושלי הקודש עיר ותפארת מקדושת דברי מדי
עתה  שג וראה   ירושלי לשערי שבא בעת לברכה  זכרונו "הרמב שאמר 
היושבי העול לאומות מופלגת ועשירות רבה השפעה בה  יש בחורבנה
לבחינת ברכתה שנותנת בראותו בו בחלה ונפשו למאד צערו ויגדל  בה ,
, ירושלי ואמר: מר בקול וצעק פניו על נפל  בשמחה, יערב וזר החיצוני
עליה החביב יחידה בנה את  המניקה  לאשה  משל אמשול  ! ירושלי
החלב מטוב לינוק יכול היה  ולא  הלז, החביב הב חלה  ולפעמי כנפשה,
של האלו  בימי חלילה  חלבה תיבש  פ יראה  אמו  והיתה אמו, שבדדי 
ולפעמי מניקתו , והיתה לביתה נכרי תינוק לקחה עשתה? מה בנה, חליות
יצמקו  ולא החלב תיבש  שלא רק  הזה  בזמ אותו ומניקה כלב  לוקחת היתה
והשפעת ברכת לתת מוכרחת את הקדש, עיר ירושלי את  וכ דדיה .
לדביר ויבואו בני שיחזרו בעת ההשפעה שתהיה כדי העול לאומותת

הנ"ל . האשה כדמיו מאת ההשפעה  לקבל  ויוכלו  בית

של במדבריות  ללי ישראלמוטב חוצהארץ של בפלטריות  ללי ולא ,
. לט)לאר (ב "ר 

ותב מו בה אית אחרא , רשו בה  אעל לא דהא  קדישא ארעא . ותב  מו
כו'. הוה  אחרא  דטר   ותב  מו ההוא מארעא ולבר טר, מההוא דלאו

הזוהר: אותם[תרגו רק אחרא , מהסטרא אינם ישראל שבארץ ותבן מוץ
לארץ א')].שבחוץ עמוד קפ"ט דף ג' חלק  (זוהר

מחילא דא  כל   ע קדישא, מארעא  לבר השתא דישראל  גב על א .מזו
הזוהר :  תרגו] עלמא . לכל  ופוקא מזונא אשתכח דארעא עתהוזכותא  אף 

של וזכותה  מכוחה  העולם כל נזון זאת  בכל  לארץ, בחוץ בגלות שישראל
ישראל ז')].ארץ עמוד קנ"ז דף ב ' חלק  (זוהר 

 אתזני אלא  עמי שאר שלטי הוו  לא  ארעא ישראל איבו לא עד .מזו
הזוהר :  תרגו] האומותמתמצית. היו הארץ את  ישראל  טמאו שלא עד

התמצית מן רק ב ')].נזונים עמוד פ"ד  דף א ' חלק  (זוהר

    


תמ מזונא  יהיב  הוא ברי קודשא  .ישראל)מזו לכל(בארץ ולבתר בקדמיתא
ישראל  אר אלא  הכי לאו דישראל  וארעא  במכנות,  עמי שאר כל עלמא ,

הזוהר: תרגו] עלמא . כל  ולבתר בקדמיתא  זןאתז הוא  ברוך הקדוש 
העולם כל  את  כך ואחר ישראל  ארץ את  ].בתחלה

ב ') עמוד ק "ח דף א' חלק (זוהר 

ומה בנאו, שלמה  הלא בנאו, דוד  וכי לדוד". הבית חנוכת שיר "מזמור
עליו  נפשו שנת לפי  אלא לדוד"? הבית חנוכת שיר "מזמור לומר  תלמוד

שמו. על  נקרא בשלח)לבנותו (מכילתא 

 אינו דמי  ששפ בשביל  דוד ששמע כיו לדוד". הבית חנוכת  שיר "מזמור
אמר אר"י המקדש . בית מלבנות נפלתי הרי  ואמר: נתיירא  לבנותו, יכול 
ה וכצבי כאיל  ששפכת הדמי כל  חיי תירא, אל הוא  ברו הקדוש  לי'
איני  למה   כ  א לי ' אמר ." כמי תשפכנו  האר "על בה שנאמר לפני
מפיג  ואני לחטוא עתידי שישראל  לפני וידוע גלוי  לי' אמר אותו? בונה 
חרב ואינו קיי הוא הרי אותו בונה  ואאתה ,ניצולי וישראל  חמתי בו
, ניצולי וה חמתי בו  שאפיג מוטב לי' אמר יפה . הוא והרי לי' אמר  , לעול
קורא , אני שמ על לבנותחו, וחשבת הואיל  אותו , בונה  אתה  שאי וא

לדוד". הבית  חנוכת שיר  "מזמור ס"ג)שנאמר  תהלים (מדרש

" ואשל הקדימני "מי הכתוב: שאמר  זהו לדוד". הבית חנוכת שיר "מזמור
ג) מא , מי (איוב לאחריו? השלמתי ולא לפני מצוה  לעשות  בלבו חישב  מי

כאילו  עליו מעלה שאיני עשאה  ולא ונאנ מצוה  לעשות בלבו חישב
דוד  שהרי שנאמרעשאה? שמו, על ונקרא המקדש  בית לבנות חשב

לדוד". הבית  חנוכת שיר  ל)"מזמור תהלים (מדרש 

שבית פליגא  מילתא  לית חדא: ר ' אמר לדוד". הבית חנוכת שיר "מזמור
מכו" שנאמר מעלה, של  המקדש  בית כנגד מכוו מטה  של  המקדש 

"טו)לשבת מכוו .(שמות אלא   מכו תקרי  ל)אל  תהלים (מדרש 

קיע הוו ישראל  וכד  תדיר, אתשקייא שמיא   מ קדישא  ארעא  מטר.
הזוהר: תרגו] יאות. כדקא אתשקייא  הוה  עסקובאורייתא כשישראל 

בסיפוק המטר  ירד ב ')].בתורה  עמוד רס "ח דף ג' חלק (זוהר

 אתפקד וכד ישראל ,  אר של מתמצית אלא  שתיי לא עלמא  כל מטר.
הזוהר: תרגו] בקדמיתא . אתפקד איהי במטרעלמא נפקדת ישראל  ארץ

מתמציתה שותה  העולם וכל  רות)].בתחלה , מגילת חדש (זוהר

. שותה  העול ישראל  אר של  גופא  מתמצית מטר .
ב ') עמוד רנ "ה דף א' חלק  (זוהר 



    


.מעול נחמד כר ראה לא  בתפארתה,  ירושלי ראה  שלא ב)מי  נא, (סוכה

חצר היה  לא  מימיו... שמחה  ראה לא השואבה בית שמחת  ראה  שלא  מי
השואבה . בית מאור מאירה שאינה נב)בירושלי (סוכה

דשמיה קדישא דרשימא  גלויא  בהו ואתגליא יהושע  דגזר  כו'  אינו מילה.
כו'. ארעא למירת אתחזיאו  אלי הוא, ברי דקודשא 

ב ') עמוד נ"ט דף ב ' חלק (זוהר

: הזוהר  תרגו] כו'. ואתפרעו גזירי עאלו לארעא  ישראל עאלו  כד מילה.
ופרועים מהולים נכנסו לארץ ישראל  ב ')].כשנכנסו עמוד מ ' דף ב' חלק  (זוהר

:הזוהר תרגו] ארעא  ירית דאתגזר   מא כל  אתמילה . נוחל הנימול כל 
א'].הארץ עמוד כ"ג דף ב' חלק  )(זוהר

 אתכנעו ולא לארעא עאלו לא  ברית האי ואתגליא  דאתפרעו עד מילה.
הזוהר :  תרגו] .לארץשנאיהו נכנסו לא  פריעה , ישראל  קיימו שלא עד

שונאיהם נכנעו  ב ')].ולא עמוד צ "ג דף א ' חלק  (זוהר

ל לית . בר(מים)מי , דגיהנ ילונא  מההוא  תמציתא   תמ דלית בעלמא 
הזוהר: תרגו] דישראל מי ארעא  מתמצית בו שאין בעולם מים לך אין

ישראל בארץ חוץ א')].הגיהנם, עמוד י"ג דף בראשית פרשת א' חלק  (זוהר

:הזוהר  תרגו] דיליה   מתי  אינו קדישא בארעא דמתי אלי המתיםמיתה.
הוא ברוך  הקדוש של  המתים הם ישראל ].בארץ

ב ') עמוד קנ"א  דף ב' חלק (זוהר

 פתיחו בההוא  קדישא  ברשו  נפקא  דנשמתיה   מא חולקיה זכאה מיתה .
הזוהר: תרגו] קדישא . ישראלדארעא  בארץ שמת מי חלקו  ].אשרי

א') עמוד קמ "א  דף ב ' חלק (זוהר

בר מחבלא, דמלאכא ידא  על  מתי כלהו  דעלמא   מתי אינו כל מיתה .
דרחמי  דמלאכא  ידי על אלא  ידוי, על   מתי לא קדישא בארעא   דמתי  אינו

הזוהר :  תרגו] בארעא. מלאךדשליט  ידי  על  מתים ישראל , בארץ המתים
בארץ השולט א')].רחמים עמוד קנ"א  דף ב ' חלק (זוהר

תמ  דנפקי דישראל   נשמתי  אינו כל ישראל)מיתה. וההוא(בארץ לקי
הזוהר : תרגו] עלאה. לקדושא  ועאלי לו מקבלא  קלישא המתיםחופאה

עליונה לקדושה  עולים ישראל א')].בארץ עמוד קמ "א  דף ב ' חלק (זוהר

    


מא כל וזכי מיתה. חובוי אתכפרו קדישא , בארעא נשמתיה למיפק  דזכי
הזוהר : תרגו] דשכינתא. גדפוי  תחות ישראללאתקשרא בארץ המת 

עונותיו ב ')].מתכפרים עמוד ע "ב דף ג' חלק  (זוהר

וגופא נפשא קדישא, בארעא נשמתייהו דנפקת עלמא בני שאר  מיתה .
הזוהר: תרגו] כו'. מכלא הטומאהאשתזיב מן ניצול  ישראל  בארץ המת

אחרא הסטרא ב ')].ומן עמוד קמ "א  דף א' חלק (זוהר

דא כבודו האר כל  מלא  קאי דמקדשא  בזמנא  כבודו. האר כל  מלא
כו'. קדישא  ב ')ארעא  עמוד קנ"ט דף א' חלק (זוהר

 אדני" צדק ", "מלכי יושביו את מצדיק  הזה  המקו ."של  מל צדק  "מלכי
בה".  ילי "צדק שנאמר  צדק , נקרא   ירושלי מג)צדק ", פ' רבה (בראשית

 דמי לו נות וקלקלה, לחברו עודה  המור :בירושלי היה  גדול מנהג
פרוה מפה  : בירושלי היה גדול  מנהג עוד אורחיו. בושת ודמי בושתו
אי המפה נתלקה ,ינכנ אורחי פרוה, שמפה   זמ כל  הפתח, גבי  על 

. ינכנ  ב)אורחי צג, בתרא (בבא 

קודשא אלא אחרא , חילא  ולא רקיעא לה  אנהיג לא דישראל ארעא  מנהיג .
הזוהר : תרגו] כו'. בלחודוי  הוא  שוםברי לה מנהיג  לא  ישראל ארץ

בלבדו הוא ברוך  הקדוש רק כח , שום ולא א')].רקיע עמוד ר "ט  דף ב' חלק (זוהר

 דברו  אינו אבל  הוו, דישראל  ורישי הוו,  זכאי כלהו , אנשי  כל . מנהיגי
אנ נתעבר  לארעא  ישראל ייעלו אי אמרו כו', בישא  עיטא לגרמייהו
למהוי  במדברא זכינ  אנ דהא , אחרני רישי משה  וימני , רישי מלמהוי
אינו מיתו  לגרמייהו, בישא  עיטא  דנטלי ועל  נזכי, לא בארעא אבל  ,רישי

הזוהר : תרגו] מלייהו.  דנטל אינו היווכל  צדיקים כולם  המרגלים
מלהיות אותנו יעברו ישראל  לארץ נעלה אך  אמרו אך  היו , ישראל ומנהיגי
אם כי ראשים להיות  זכינו  לא אנחנו כי תחתינו, אחרים וימנו  ראשים עוד
לארץ, הכניסה את  למנוע רעה  בעצה  כולם נתיעצו ולא בארץ, ולא במדבר 

ידי דבריהםועל  שקבלו ישראל וכל  הם מתו  ].זה 
א') עמוד קנ"ח דף ג' חלק  (זוהר 

את  ירושלי את "הודע אליעזר, מרבי למעלה  קורא שהיה  באד מעשה 
ב)תועבותיה" טו, צא.(יחזקאל  ,ירושלי בתועבות בודק שאתה עד לו: אמר

פול .  שמ בו ומצאו אחריו  בדקו  ,אמ בתועבות ובדוק
ט) פ' סופרים מסכת ב ; כה, (מגילה

 רבי אחי ב חנינא ורבי חרש ,  ב מתיא  ורבי בתירא ב יהודה ברבי מעשה 
את וזכרו ,לפלטו והגיעו ,לאר חוצה יוצאי שהיו יהושע , ורבי  יהושע,



    


.מעול נחמד כר ראה לא  בתפארתה,  ירושלי ראה  שלא ב)מי  נא, (סוכה

חצר היה  לא  מימיו... שמחה  ראה לא השואבה בית שמחת  ראה  שלא  מי
השואבה . בית מאור מאירה שאינה נב)בירושלי (סוכה

דשמיה קדישא דרשימא  גלויא  בהו ואתגליא יהושע  דגזר  כו'  אינו מילה.
כו'. ארעא למירת אתחזיאו  אלי הוא, ברי דקודשא 

ב ') עמוד נ"ט דף ב ' חלק (זוהר

: הזוהר  תרגו] כו'. ואתפרעו גזירי עאלו לארעא  ישראל עאלו  כד מילה.
ופרועים מהולים נכנסו לארץ ישראל  ב ')].כשנכנסו עמוד מ ' דף ב' חלק  (זוהר

:הזוהר תרגו] ארעא  ירית דאתגזר   מא כל  אתמילה . נוחל הנימול כל 
א'].הארץ עמוד כ"ג דף ב' חלק  )(זוהר

 אתכנעו ולא לארעא עאלו לא  ברית האי ואתגליא  דאתפרעו עד מילה.
הזוהר :  תרגו] .לארץשנאיהו נכנסו לא  פריעה , ישראל  קיימו שלא עד

שונאיהם נכנעו  ב ')].ולא עמוד צ "ג דף א ' חלק  (זוהר

ל לית . בר(מים)מי , דגיהנ ילונא  מההוא  תמציתא   תמ דלית בעלמא 
הזוהר: תרגו] דישראל מי ארעא  מתמצית בו שאין בעולם מים לך אין

ישראל בארץ חוץ א')].הגיהנם, עמוד י"ג דף בראשית פרשת א' חלק  (זוהר

:הזוהר  תרגו] דיליה   מתי  אינו קדישא בארעא דמתי אלי המתיםמיתה.
הוא ברוך  הקדוש של  המתים הם ישראל ].בארץ

ב ') עמוד קנ"א  דף ב' חלק (זוהר

 פתיחו בההוא  קדישא  ברשו  נפקא  דנשמתיה   מא חולקיה זכאה מיתה .
הזוהר: תרגו] קדישא . ישראלדארעא  בארץ שמת מי חלקו  ].אשרי

א') עמוד קמ "א  דף ב ' חלק (זוהר

בר מחבלא, דמלאכא ידא  על  מתי כלהו  דעלמא   מתי אינו כל מיתה .
דרחמי  דמלאכא  ידי על אלא  ידוי, על   מתי לא קדישא בארעא   דמתי  אינו

הזוהר :  תרגו] בארעא. מלאךדשליט  ידי  על  מתים ישראל , בארץ המתים
בארץ השולט א')].רחמים עמוד קנ"א  דף ב ' חלק (זוהר

תמ  דנפקי דישראל   נשמתי  אינו כל ישראל)מיתה. וההוא(בארץ לקי
הזוהר : תרגו] עלאה. לקדושא  ועאלי לו מקבלא  קלישא המתיםחופאה

עליונה לקדושה  עולים ישראל א')].בארץ עמוד קמ "א  דף ב ' חלק (זוהר

    


מא כל וזכי מיתה. חובוי אתכפרו קדישא , בארעא נשמתיה למיפק  דזכי
הזוהר : תרגו] דשכינתא. גדפוי  תחות ישראללאתקשרא בארץ המת 

עונותיו ב ')].מתכפרים עמוד ע "ב דף ג' חלק  (זוהר

וגופא נפשא קדישא, בארעא נשמתייהו דנפקת עלמא בני שאר  מיתה .
הזוהר: תרגו] כו'. מכלא הטומאהאשתזיב מן ניצול  ישראל  בארץ המת

אחרא הסטרא ב ')].ומן עמוד קמ "א  דף א' חלק (זוהר

דא כבודו האר כל  מלא  קאי דמקדשא  בזמנא  כבודו. האר כל  מלא
כו'. קדישא  ב ')ארעא  עמוד קנ"ט דף א' חלק (זוהר

 אדני" צדק ", "מלכי יושביו את מצדיק  הזה  המקו ."של  מל צדק  "מלכי
בה".  ילי "צדק שנאמר  צדק , נקרא   ירושלי מג)צדק ", פ' רבה (בראשית

 דמי לו נות וקלקלה, לחברו עודה  המור :בירושלי היה  גדול מנהג
פרוה מפה  : בירושלי היה גדול  מנהג עוד אורחיו. בושת ודמי בושתו
אי המפה נתלקה ,ינכנ אורחי פרוה, שמפה   זמ כל  הפתח, גבי  על 

. ינכנ  ב)אורחי צג, בתרא (בבא 

קודשא אלא אחרא , חילא  ולא רקיעא לה  אנהיג לא דישראל ארעא  מנהיג .
הזוהר : תרגו] כו'. בלחודוי  הוא  שוםברי לה מנהיג  לא  ישראל ארץ

בלבדו הוא ברוך  הקדוש רק כח , שום ולא א')].רקיע עמוד ר "ט  דף ב' חלק (זוהר

 דברו  אינו אבל  הוו, דישראל  ורישי הוו,  זכאי כלהו , אנשי  כל . מנהיגי
אנ נתעבר  לארעא  ישראל ייעלו אי אמרו כו', בישא  עיטא לגרמייהו
למהוי  במדברא זכינ  אנ דהא , אחרני רישי משה  וימני , רישי מלמהוי
אינו מיתו  לגרמייהו, בישא  עיטא  דנטלי ועל  נזכי, לא בארעא אבל  ,רישי

הזוהר : תרגו] מלייהו.  דנטל אינו היווכל  צדיקים כולם  המרגלים
מלהיות אותנו יעברו ישראל  לארץ נעלה אך  אמרו אך  היו , ישראל ומנהיגי
אם כי ראשים להיות  זכינו  לא אנחנו כי תחתינו, אחרים וימנו  ראשים עוד
לארץ, הכניסה את  למנוע רעה  בעצה  כולם נתיעצו ולא בארץ, ולא במדבר 

ידי דבריהםועל  שקבלו ישראל וכל  הם מתו  ].זה 
א') עמוד קנ"ח דף ג' חלק  (זוהר 

את  ירושלי את "הודע אליעזר, מרבי למעלה  קורא שהיה  באד מעשה 
ב)תועבותיה" טו, צא.(יחזקאל  ,ירושלי בתועבות בודק שאתה עד לו: אמר

פול .  שמ בו ומצאו אחריו  בדקו  ,אמ בתועבות ובדוק
ט) פ' סופרים מסכת ב ; כה, (מגילה

 רבי אחי ב חנינא ורבי חרש ,  ב מתיא  ורבי בתירא ב יהודה ברבי מעשה 
את וזכרו ,לפלטו והגיעו ,לאר חוצה יוצאי שהיו יהושע , ורבי  יהושע,



    


ישראל אתארץ וקראו , בגדיה וקרעו ,דמעותיה וזלגו   עיניה זקפו .
אמרו: לעשות"... ושמרת בה   וישבת אותה  וירשת" ארץהמקרא ישיבת

שבתורה המצות כל  כנגד שקולה  ראה).ישראל פרשת שמעוני (ילקוט 

לנציבי  הולכי שהיו הנדלר  יוחנ ורבי  שמוע  ב אלעזר ברבי  ומעשה 
את  וזכרו לצידו והגיעו תורה  ממנו ללמוד בתירא ב יהודה  רבי  ארץאצל

המקראישראל את וקראו  בגדיה וקרעו  דמעותיה וזלגו  עיניה וזקפו
ישיבת אמרו האלה,  החקי את  לעשות ושמרת בה וישבת ארץוירשת

למקומ .ישראל לה ובאו חזרו שבתורה  המצות כל כנגד שקולה
ראה) שמעוני (ילקוט 

. מקיפ דבש של  גדר ומצא  ובא  תאני של  שורה לו שהיה  באד מעשה
ז) פרק פאה (ירושלמי

מצא וכשבא, ,רגלי לפעמי שעלה ביתו, בלתי לנעול ששכח באחד מעשה 
דלתותיו. בטבעות קשור רבה)נחש השירים שיר  פאה (ירושלמי

רעי שכני לה והיו , באשקלו שהיו  עשירי אחי בשני  ומעשה 
, העול להתפללמאומות הללו היהודי יעלו  אימתי אומרי והיו 

. לה שיש  מה כל ונוטלי  בתיה את  ומקפחי  ינכנ ואנחנו  בירושלי
ינכנ והיו  כדמות  מלאכי הוא   ברו הקדוש  לה  זמ ועלו. זמ הגיע 
דורונות  לשכניה שלחו , מירושלי  האחי כשבאו , בתיה בתו ויוצאי
אמרו  ?היית  היכ :השכני לה אמרו , מירושלי עמה שהביאו מה מכל 
פלוני,  ביו ?באת ואימתי פלוני. ביו ? עלית אימתי . בירושלי : לה
היהודי אלקי  ברו אמרו : .אד  שו הנחנו לא ?ביתכ  בתו  הנחת ומי

. לעול יעזב ולא  עזב רבה)שלא השירים שיר  פאה (ירושלמי

 אפוני של אה שזרע  באחד לו (יט)מעשה  אמרו  ,אי מאות שלש  ועשת
. לברכ הוא  ברו הקדוש  ז)התחיל  פרק פאה (ירושלמי

התאנה והיתה אחת, תאנה תחת יושב שהיה  אלעזר  ב יוחנ בר' מעשה 
מגבלו  הרוח והיה  דבש, שואבות  התאני והיו טל וירד יפות,  תאני מלאה 
ואמר לתלמידי וקרא בדבש , חלב מנטפת והיתה אחת עז באה בעפר ,

הבא . העול  מעי דוגמא וראו בואו : תצוה)לה הקדום (תנחומא

לחוצה לצאת ובקש  ידו  נשמטה ,הנגעי את רואה  שהיה  אחד בכה מעשה 
לראות אצלי  לבא  רגילי  אד שבני בשביל לה  אמר לאשתו קרא  לאר
שערו  ראית  א , הנגעי את רואה שתהא   מלמד ואני בואי ,הנגעי את
ברא ושער שער שכל לפי  שלקה, יודעת  תהא שלו  המעי שיבש   אד של

    


השער . יבש  המעי יבש שותה , שיהא עצמו בפני מעי הוא  ברו הקדוש  לו
מעי הוא   ברו הקדוש  לו ברא ושער שער כל א ומה אשתו  לו אמרה 
ב יש  שערות כמה  אד  ב שאתה  אתה ממנו  שותה  שיהא  עצמו בפני
את  ל יזמי הוא ברו שהקדוש שכ כל  לא  יד על   ימתפרנ ובני

. לאר חוצה לצאת אותו הניחה  לא   לפיכ , ח)פרנ תזריע  הק ' (תנחומא

אומרי  רגלי עולי יהו שלא כדי ? בירושלי גינור פירות אי מה  מפני
עשייה נמצא  דיינו,  בירושלי גינור  פירות לאכול  אלא  עלינו לא  אלמלא

לשמה . ב)שלא ח, (פסחים

ל משה נכנ לא  מה  ישראלמפני חוצהארץ למתי ימ שיהיה כדי  אר"י ?
. המתי בתחית שיקומו  שמינילאר פרק  דרכים פרשת )(מדרש,

ב אחד  כר ישהו מפני למלכות? עמרי זכה  מה ישראלמפני .ארץ
ב) קב, (סנהדרין

?ויקירא אנפר לקרותו נחריב זכה מה  א )מפני ד, יפר(עזרא שלא  מפני
של  ישראלבגנותה שנאמר ארץ יח), לו , אתכ(ישעיה ולקחתי בואי "עד  :

."כארצכ  אר א )אל  צה, (סנהדרין

אורייתא מפקודי ישנה  אני ישראל  כנת אמרה  ער, ולבי ישנה  אני מצות.
כל דהא להו, למעבד לארעא לאעלא  ער  ולבי  במדברא , דאזילנא בזמנא 

הזוהר: תרגו] כו'.  משתכחי בארעא אורייתא ישראלפקודי כשהיו
בארץ כי המצות לקיים  בכדי ישראל  לארץ ליכנס תאבים היו  במדבר 

התורה מצות כל  לקיים אפשר  א')].ישראל עמוד רפ"ו דף ג' חלק  (זוהר 

לארעא ישראל  דעאלו ו עד למעבד , כו ' אורייתא פקודא הוו לא מצות.
הזוהר :  תרגו] כו'.  שני  ארבעי ואםל כי נתקיימו, לא התורה  מצות

לארץ ישראל ב ')].כשנכנסו עמוד י"א  דף ב' חלק  (זוהר

"כנע  באר  אברה לשבת שני עשר   ג)"מק טז, שאי(בראשית  ללמד :
. המני מ עולה לאר חוצה  א )ישיבת סד, (יבמות

 של לבושתה  אלא  נתכוונו  לא   ישראלמרגלי "ויחפרו ארץ הכא  כתיב  ,
 הת וכתיב כג)לנו", כד, החמה".(ישעיה ובושה הלבנה  ב)"וחפרה לד , (סוטה

. ליליא בההוא  לעלמי לדורות בכיה קביעו , קול את ויתנו בכיה. מרגלי
הזוהר: לעולמ[תרגו לדורות בכיה  בו ].יםקבעו

א') עמוד קס "א  דף ג' חלק (זוהר

, בתראי  לדרי בכיה גרימו משה  דשדר  אלי כו ' שליחי בכיה . מרגלי
שכינתא ללקא  וגרימו , ורבב  אל כמה מישראל  לאתלקא וגרימו



    


ישראל אתארץ וקראו , בגדיה וקרעו ,דמעותיה וזלגו   עיניה זקפו .
אמרו: לעשות"... ושמרת בה   וישבת אותה  וירשת" ארץהמקרא ישיבת

שבתורה המצות כל  כנגד שקולה  ראה).ישראל פרשת שמעוני (ילקוט 

לנציבי  הולכי שהיו הנדלר  יוחנ ורבי  שמוע  ב אלעזר ברבי  ומעשה 
את  וזכרו לצידו והגיעו תורה  ממנו ללמוד בתירא ב יהודה  רבי  ארץאצל

המקראישראל את וקראו  בגדיה וקרעו  דמעותיה וזלגו  עיניה וזקפו
ישיבת אמרו האלה,  החקי את  לעשות ושמרת בה וישבת ארץוירשת

למקומ .ישראל לה ובאו חזרו שבתורה  המצות כל כנגד שקולה
ראה) שמעוני (ילקוט 

. מקיפ דבש של  גדר ומצא  ובא  תאני של  שורה לו שהיה  באד מעשה
ז) פרק פאה (ירושלמי

מצא וכשבא, ,רגלי לפעמי שעלה ביתו, בלתי לנעול ששכח באחד מעשה 
דלתותיו. בטבעות קשור רבה)נחש השירים שיר  פאה (ירושלמי

רעי שכני לה והיו , באשקלו שהיו  עשירי אחי בשני  ומעשה 
, העול להתפללמאומות הללו היהודי יעלו  אימתי אומרי והיו 

. לה שיש  מה כל ונוטלי  בתיה את  ומקפחי  ינכנ ואנחנו  בירושלי
ינכנ והיו  כדמות  מלאכי הוא   ברו הקדוש  לה  זמ ועלו. זמ הגיע 
דורונות  לשכניה שלחו , מירושלי  האחי כשבאו , בתיה בתו ויוצאי
אמרו  ?היית  היכ :השכני לה אמרו , מירושלי עמה שהביאו מה מכל 
פלוני,  ביו ?באת ואימתי פלוני. ביו ? עלית אימתי . בירושלי : לה
היהודי אלקי  ברו אמרו : .אד  שו הנחנו לא ?ביתכ  בתו  הנחת ומי

. לעול יעזב ולא  עזב רבה)שלא השירים שיר  פאה (ירושלמי

 אפוני של אה שזרע  באחד לו (יט)מעשה  אמרו  ,אי מאות שלש  ועשת
. לברכ הוא  ברו הקדוש  ז)התחיל  פרק פאה (ירושלמי

התאנה והיתה אחת, תאנה תחת יושב שהיה  אלעזר  ב יוחנ בר' מעשה 
מגבלו  הרוח והיה  דבש, שואבות  התאני והיו טל וירד יפות,  תאני מלאה 
ואמר לתלמידי וקרא בדבש , חלב מנטפת והיתה אחת עז באה בעפר ,

הבא . העול  מעי דוגמא וראו בואו : תצוה)לה הקדום (תנחומא

לחוצה לצאת ובקש  ידו  נשמטה ,הנגעי את רואה  שהיה  אחד בכה מעשה 
לראות אצלי  לבא  רגילי  אד שבני בשביל לה  אמר לאשתו קרא  לאר
שערו  ראית  א , הנגעי את רואה שתהא   מלמד ואני בואי ,הנגעי את
ברא ושער שער שכל לפי  שלקה, יודעת  תהא שלו  המעי שיבש   אד של

    


השער . יבש  המעי יבש שותה , שיהא עצמו בפני מעי הוא  ברו הקדוש  לו
מעי הוא   ברו הקדוש  לו ברא ושער שער כל א ומה אשתו  לו אמרה 
ב יש  שערות כמה  אד  ב שאתה  אתה ממנו  שותה  שיהא  עצמו בפני
את  ל יזמי הוא ברו שהקדוש שכ כל  לא  יד על   ימתפרנ ובני

. לאר חוצה לצאת אותו הניחה  לא   לפיכ , ח)פרנ תזריע  הק ' (תנחומא

אומרי  רגלי עולי יהו שלא כדי ? בירושלי גינור פירות אי מה  מפני
עשייה נמצא  דיינו,  בירושלי גינור  פירות לאכול  אלא  עלינו לא  אלמלא

לשמה . ב)שלא ח, (פסחים

ל משה נכנ לא  מה  ישראלמפני חוצהארץ למתי ימ שיהיה כדי  אר"י ?
. המתי בתחית שיקומו  שמינילאר פרק  דרכים פרשת )(מדרש,

ב אחד  כר ישהו מפני למלכות? עמרי זכה  מה ישראלמפני .ארץ
ב) קב, (סנהדרין

?ויקירא אנפר לקרותו נחריב זכה מה  א )מפני ד, יפר(עזרא שלא  מפני
של  ישראלבגנותה שנאמר ארץ יח), לו , אתכ(ישעיה ולקחתי בואי "עד  :

."כארצכ  אר א )אל  צה, (סנהדרין

אורייתא מפקודי ישנה  אני ישראל  כנת אמרה  ער, ולבי ישנה  אני מצות.
כל דהא להו, למעבד לארעא לאעלא  ער  ולבי  במדברא , דאזילנא בזמנא 

הזוהר: תרגו] כו'.  משתכחי בארעא אורייתא ישראלפקודי כשהיו
בארץ כי המצות לקיים  בכדי ישראל  לארץ ליכנס תאבים היו  במדבר 

התורה מצות כל  לקיים אפשר  א')].ישראל עמוד רפ"ו דף ג' חלק  (זוהר 

לארעא ישראל  דעאלו ו עד למעבד , כו ' אורייתא פקודא הוו לא מצות.
הזוהר :  תרגו] כו'.  שני  ארבעי ואםל כי נתקיימו, לא התורה  מצות

לארץ ישראל ב ')].כשנכנסו עמוד י"א  דף ב' חלק  (זוהר

"כנע  באר  אברה לשבת שני עשר   ג)"מק טז, שאי(בראשית  ללמד :
. המני מ עולה לאר חוצה  א )ישיבת סד, (יבמות

 של לבושתה  אלא  נתכוונו  לא   ישראלמרגלי "ויחפרו ארץ הכא  כתיב  ,
 הת וכתיב כג)לנו", כד, החמה".(ישעיה ובושה הלבנה  ב)"וחפרה לד , (סוטה

. ליליא בההוא  לעלמי לדורות בכיה קביעו , קול את ויתנו בכיה. מרגלי
הזוהר: לעולמ[תרגו לדורות בכיה  בו ].יםקבעו

א') עמוד קס "א  דף ג' חלק (זוהר

, בתראי  לדרי בכיה גרימו משה  דשדר  אלי כו ' שליחי בכיה . מרגלי
שכינתא ללקא  וגרימו , ורבב  אל כמה מישראל  לאתלקא וגרימו



    


הזוהר: תרגו] דישראל. מבינייהו לדורות,מארעא בכיה  גרמו המרגלים
שתסתלק לשכינה  וגרמו מישראל , ורבבות אלפים  כמה  שיסתלקו וגרמו 

הארץ א')].מן עמוד קנ "ז דף ג' חלק  (זוהר

 בעי והוה כו' לארעא ייעול דלא  ידע  כו' משה  כו',  אנשי  ל שלח משה.
מלה אתיבו דלא כיו מאללי,  לאלי ושלח  יתלק, לא  עד  מנה  למנדע

הזוהר: תרגו] אחרא. זמנא שלח לא יאות , יכנסכדקא  שלא  ידע משה 
הביאו שלא  וכיון ממנה , לו שיספרו בשביל  מרגלים שלח  ולכך לארץ,

שני  פעם שלח  לא הגונה  א')].תשובה  עמוד קנ "ז דף ג' חלק  (זוהר

פשת כלי כגו ,יוחנ רבי אמר בשבת. ואפילו פרקמטיא  על  מתריעי
ב  ושמ ויי ישראלבבבל, א ).ארץ צא, בתרא (בבא

 בטלו , ירושלי איש  יהודה  ב ויוי צרידה, איש  יועזר ב יוי משמת
בו. שהכל  איש שמואל : אמר יהודה  ר' אמר אשכולות? מאי  האשכולות.

טז) תמורה  ב ; מז, (סוטה

פע היבוי,  ארנ של  מתייחת והיתה , בירושלי היתה  אנטכילא  משפחת 
, לירושלי  חו להוציא שלא זהב, כיכרי מאות שש   חכמי  לה פקו אחת

. ירושלי לרבות " בשערי בשערי" :דרשי דהוו
ח) הלכה  שמיני פרק  פיאה (ירושלמי



    


 

. נבואה ומרמיז מחכי ישראל  דאר אוירא  נבואה.
א') עמוד ל"ו דף ויצא פרשת חדש  (זוהר

בההוא דהוו   נביאי אינו כל ארעא , על   שרא ישראל דהוו בזמנא נבואה.
הזוהר: תרגו] כו'. באתרה  אלא נבואה נטלו  לא ישראלזמנא  כשהיו 

ההיא בעת  שהיו הנביאים כל  אדמתם, על עליהםשרוים שרתה  לא
במקומה אלא ב ')].הנבואה  עמוד פ"ד  דף א ' חלק  (זוהר

לאשכחא דא עובדא  אי כו',  אחוזתכ  אר בבית נגע ונתתי . נגעי
קרא אבל  כו', לאתרייהו דאינו כמה  לבתר  אבני  יהדרו בלחודוי, מטמוני
מאבא רוח דיתעבר   בגי כו ', יקח אחר  ועפר  כו' האבני את  וחלצו כתיב
בינייהו  למשרי  קדישא  ובדיורא  בקדושה  ישראל  וישתכחו כו ', ויתפני

הזוהר:  תרגו] כו '. רקשכינתא  היה  לא ישראל  שבארץ בתים  נגעי  מצות
מן הטומאה  רוח  את להעביר  בכדי גם אלא  בלבד, המטמונים את  לגלות

א')].הארץ עמוד נ' דף חדש (זוהר 

: הזוהר תרגו] . החיי  אר דאיהי ישראל  לאר לה  קרא  הכי ה'. נחלת
ארץ שהיא ישראל, ארץ את לה קרא וכך החיים. ארץ זו  ה '? נחלת  זה  מה 

א')].החיים עמוד קט "ו דף א ' חלק  (זוהר





    


הזוהר: תרגו] דישראל. מבינייהו לדורות,מארעא בכיה  גרמו המרגלים
שתסתלק לשכינה  וגרמו מישראל , ורבבות אלפים  כמה  שיסתלקו וגרמו 

הארץ א')].מן עמוד קנ "ז דף ג' חלק  (זוהר

 בעי והוה כו' לארעא ייעול דלא  ידע  כו' משה  כו',  אנשי  ל שלח משה.
מלה אתיבו דלא כיו מאללי,  לאלי ושלח  יתלק, לא  עד  מנה  למנדע

הזוהר: תרגו] אחרא. זמנא שלח לא יאות , יכנסכדקא  שלא  ידע משה 
הביאו שלא  וכיון ממנה , לו שיספרו בשביל  מרגלים שלח  ולכך לארץ,

שני  פעם שלח  לא הגונה  א')].תשובה  עמוד קנ "ז דף ג' חלק  (זוהר

פשת כלי כגו ,יוחנ רבי אמר בשבת. ואפילו פרקמטיא  על  מתריעי
ב  ושמ ויי ישראלבבבל, א ).ארץ צא, בתרא (בבא

 בטלו , ירושלי איש  יהודה  ב ויוי צרידה, איש  יועזר ב יוי משמת
בו. שהכל  איש שמואל : אמר יהודה  ר' אמר אשכולות? מאי  האשכולות.

טז) תמורה  ב ; מז, (סוטה

פע היבוי,  ארנ של  מתייחת והיתה , בירושלי היתה  אנטכילא  משפחת 
, לירושלי  חו להוציא שלא זהב, כיכרי מאות שש   חכמי  לה פקו אחת

. ירושלי לרבות " בשערי בשערי" :דרשי דהוו
ח) הלכה  שמיני פרק  פיאה (ירושלמי



    


 

. נבואה ומרמיז מחכי ישראל  דאר אוירא  נבואה.
א') עמוד ל"ו דף ויצא פרשת חדש  (זוהר

בההוא דהוו   נביאי אינו כל ארעא , על   שרא ישראל דהוו בזמנא נבואה.
הזוהר: תרגו] כו'. באתרה  אלא נבואה נטלו  לא ישראלזמנא  כשהיו 

ההיא בעת  שהיו הנביאים כל  אדמתם, על עליהםשרוים שרתה  לא
במקומה אלא ב ')].הנבואה  עמוד פ"ד  דף א ' חלק  (זוהר

לאשכחא דא עובדא  אי כו',  אחוזתכ  אר בבית נגע ונתתי . נגעי
קרא אבל  כו', לאתרייהו דאינו כמה  לבתר  אבני  יהדרו בלחודוי, מטמוני
מאבא רוח דיתעבר   בגי כו ', יקח אחר  ועפר  כו' האבני את  וחלצו כתיב
בינייהו  למשרי  קדישא  ובדיורא  בקדושה  ישראל  וישתכחו כו ', ויתפני

הזוהר:  תרגו] כו '. רקשכינתא  היה  לא ישראל  שבארץ בתים  נגעי  מצות
מן הטומאה  רוח  את להעביר  בכדי גם אלא  בלבד, המטמונים את  לגלות

א')].הארץ עמוד נ' דף חדש (זוהר 

: הזוהר תרגו] . החיי  אר דאיהי ישראל  לאר לה  קרא  הכי ה'. נחלת
ארץ שהיא ישראל, ארץ את לה קרא וכך החיים. ארץ זו  ה '? נחלת  זה  מה 

א')].החיים עמוד קט "ו דף א ' חלק  (זוהר





    


 

 לאו , אחרני  זיני לאתזנא בליליא  דמתאכלו  ופדרי  אברי אחרא . טרא 
טרא תשלוט  דלא בגי אלא  בארעא, לו לאמשכא ולאו  בארעא   דעיילי
הוה מנייהו תננא  כ ובגי ,תמ לאעלא  יתמשכא ולא  ארעא  גו אחרא

הזוהר: תרגו] לבר. ומתגלגלא  עקימא שהיוליק ופדרים האברים
מחנות אל  לחוץ ויוצא  מתעקם שלהם העשן היה בלילה , מתאכלים

לארץ יכנסו שלא לזונם, אחרא  א')].הסטרא עמוד קמ "א  דף ב ' חלק (זוהר

.'כו כלל אחרא טרא תמ שלטא לא  כו' קדישא  בארעא  אחרא. טרא 
הזוהר: ישראל[תרגו בארץ שולטת אחרא הסטרא  ].אין

ב '.) עמוד קנ "א דף ב ' חלק (זוהר

תרגו] כו'. קדישא ארעא על  לשריא לו לאתערא איר  כו' אחרא טרא 
הקודשהזוהר: בארץ אחרא הסטרא  שתשכון לגרום ].אסור

א') עמוד ק"ל דף ב' חלק  (זוהר

דא בארעא  כו', אחרא  ישראל)טרא כו'.(בארץ בגויה  לאשראה  תיאובתיה 
הזוהר: ישראל[תרגו בארץ לשכון תאבה  אחרא ].הסטרא 

ב ') עמוד קצ "ג דף דף ב ' חלק (זוהר

שפחא האי  אחרא. אחרא )טרא קדישא(הסטרא בארעא  לשלטאה  זמינא
ברי קודשא וזמי כו', בקדמיתא  שלטא  מטרוניתא  דהות כמה דלתתא,

הזוהר: תרגו] כו'. לאתרהא למטרוניתא  לאתבא  שולטתהוא  הגלות בימי
השלטון להשיב  הוא  ברוך הקדוש  ועתיד ישראל , בארץ אחרא  הסטרא 

כמתחלה א')].להשכינה  עמוד ס "ט דף ג' חלק  (זוהר

טראמ קדישא  ארעא  לדכאה כו' הוא ברי קודשא זמי אחרא. טרא 
הזוהר:  תרגו] כו'. ישראלאחרא  ארץ את  לטהר  הוא  ברוך  הקדוש עתיד

אחרא הסטרא ב ')].מן עמוד ע "ב דף ג' חלק  (זוהר



    


 

תרגו] כו'. בפולחניה  דישתכחו בגי קדישא בארעא   לו אשרי  ה'. עבודת
ה 'הזוהר: בעבדות  מצוים שיהיו בשביל ישראל  ארץ את להם ].נתן

א') עמוד ס "ו דף ג' חלק  (זוהר 

, בארעא אחרא רשותא  או בישי זיני  מאינו דאעבר  מא כל  עבירות.
לא קדישא  ארעא  דהאי לנפשיה , ווי גבר להאי ליה ווי אתאבת ארעא 

הזוהר: תרגו] לבתר. ליה  ואוי מקבלא  לו  אוי בחטאיו הארץ את המטמא
ב ')].לנפשו עמוד ע "ב דף ג' חלק  (זוהר

נבחרה שלא  ישראלעד משנבחרהארץ לדיבור, כשירות היו  הארצות כל ,
ישראל הארצות.ארץ כל נפלו בא ), תנחומא (מדרש

 ומשנכנ שירה, לומר הארצות כל  הוכשרו  לאר ישראל נכנו  שלא  עד 
לומ הארצות כל  הוכשרו לא  שירה .לאר בא )ר תנחומא (מדרש

מ ירד ישראלעולא לו:ארץ אמרו  בוכה, התחיל  פטירתו בשעת לבבל,
ל  אות  מעלי אנו הרי  בוכה? אתה  ישראלמפני ומהארץ : לה אמר ,

הפולטה דומה  אינו  טמאה, באר שלי  מרגלית אני מאביד אני? מועיל 
אתה אמר : אלעזר, לר' ואמרו  באו כשמת, נכריה. בחיק  לפולטה אמו בחיק 
דומה אינו  :לה אמר  בא , ארונו  לו: אמרו תמות? טמאה  אדמה על עולא

מיתה . לאחר  לקולטתו מחיי ד)קולטתו הלכה תשיעי פרק  כלאים (ירושלמי

לעלמא חולקא  ליה  אית קדישא , ארעא  בהאי  דזכי  מא כל  הבא. עול
הזוהר: תרגו] הבאדאתי. לעולם חלק לו יש ישראל , בארץ שזכה ].כל 

ב ') עמוד קע "ז  דף א' חלק (זוהר

, מהימנותא ושלוחי מהימנותא  בני אשתכחו דלא על  מרגלי הבא. עול
הזוהר :  תרגו] דאתי . ובעלמא  די בעלמא  בנפשייהו שלאאתחייבו  בשביל

ובעולם הזה בעולם בנפשם נתחייבו בשליחותם, נאמנים המרגלים  היו
א')].הבא עמוד קנ"ח דף ג' חלק  (זוהר 

"ירושלי בשערי רגלינו היו ג)"עומדות קכב , ב(תהלים יהושע ר' אמר .
בה  קיעו שהיו  ירושלי שערי במלחמה ? שיעמדו לרגלינו גר מי לוי :

טוב)בתורה . שוחר  (מדרש

: הזוהר  תרגו] קדישא  לארעא עאלו עד כו' נטלו עותרי כשנכנסועושר.
בעושר נכנסו ב ')].לארץ עמוד נ' דף ג' חלק (זוהר



    


 

 לאו , אחרני  זיני לאתזנא בליליא  דמתאכלו  ופדרי  אברי אחרא . טרא 
טרא תשלוט  דלא בגי אלא  בארעא, לו לאמשכא ולאו  בארעא   דעיילי
הוה מנייהו תננא  כ ובגי ,תמ לאעלא  יתמשכא ולא  ארעא  גו אחרא

הזוהר: תרגו] לבר. ומתגלגלא  עקימא שהיוליק ופדרים האברים
מחנות אל  לחוץ ויוצא  מתעקם שלהם העשן היה בלילה , מתאכלים

לארץ יכנסו שלא לזונם, אחרא  א')].הסטרא עמוד קמ "א  דף ב ' חלק (זוהר

.'כו כלל אחרא טרא תמ שלטא לא  כו' קדישא  בארעא  אחרא. טרא 
הזוהר: ישראל[תרגו בארץ שולטת אחרא הסטרא  ].אין

ב '.) עמוד קנ "א דף ב ' חלק (זוהר

תרגו] כו'. קדישא ארעא על  לשריא לו לאתערא איר  כו' אחרא טרא 
הקודשהזוהר: בארץ אחרא הסטרא  שתשכון לגרום ].אסור

א') עמוד ק"ל דף ב' חלק  (זוהר

דא בארעא  כו', אחרא  ישראל)טרא כו'.(בארץ בגויה  לאשראה  תיאובתיה 
הזוהר: ישראל[תרגו בארץ לשכון תאבה  אחרא ].הסטרא 

ב ') עמוד קצ "ג דף דף ב ' חלק (זוהר

שפחא האי  אחרא. אחרא )טרא קדישא(הסטרא בארעא  לשלטאה  זמינא
ברי קודשא וזמי כו', בקדמיתא  שלטא  מטרוניתא  דהות כמה דלתתא,

הזוהר: תרגו] כו'. לאתרהא למטרוניתא  לאתבא  שולטתהוא  הגלות בימי
השלטון להשיב  הוא  ברוך הקדוש  ועתיד ישראל , בארץ אחרא  הסטרא 

כמתחלה א')].להשכינה  עמוד ס "ט דף ג' חלק  (זוהר

טראמ קדישא  ארעא  לדכאה כו' הוא ברי קודשא זמי אחרא. טרא 
הזוהר:  תרגו] כו'. ישראלאחרא  ארץ את  לטהר  הוא  ברוך  הקדוש עתיד

אחרא הסטרא ב ')].מן עמוד ע "ב דף ג' חלק  (זוהר



    


 

תרגו] כו'. בפולחניה  דישתכחו בגי קדישא בארעא   לו אשרי  ה'. עבודת
ה 'הזוהר: בעבדות  מצוים שיהיו בשביל ישראל  ארץ את להם ].נתן

א') עמוד ס "ו דף ג' חלק  (זוהר 

, בארעא אחרא רשותא  או בישי זיני  מאינו דאעבר  מא כל  עבירות.
לא קדישא  ארעא  דהאי לנפשיה , ווי גבר להאי ליה ווי אתאבת ארעא 

הזוהר: תרגו] לבתר. ליה  ואוי מקבלא  לו  אוי בחטאיו הארץ את המטמא
ב ')].לנפשו עמוד ע "ב דף ג' חלק  (זוהר

נבחרה שלא  ישראלעד משנבחרהארץ לדיבור, כשירות היו  הארצות כל ,
ישראל הארצות.ארץ כל נפלו בא ), תנחומא (מדרש

 ומשנכנ שירה, לומר הארצות כל  הוכשרו  לאר ישראל נכנו  שלא  עד 
לומ הארצות כל  הוכשרו לא  שירה .לאר בא )ר תנחומא (מדרש

מ ירד ישראלעולא לו:ארץ אמרו  בוכה, התחיל  פטירתו בשעת לבבל,
ל  אות  מעלי אנו הרי  בוכה? אתה  ישראלמפני ומהארץ : לה אמר ,

הפולטה דומה  אינו  טמאה, באר שלי  מרגלית אני מאביד אני? מועיל 
אתה אמר : אלעזר, לר' ואמרו  באו כשמת, נכריה. בחיק  לפולטה אמו בחיק 
דומה אינו  :לה אמר  בא , ארונו  לו: אמרו תמות? טמאה  אדמה על עולא

מיתה . לאחר  לקולטתו מחיי ד)קולטתו הלכה תשיעי פרק  כלאים (ירושלמי

לעלמא חולקא  ליה  אית קדישא , ארעא  בהאי  דזכי  מא כל  הבא. עול
הזוהר: תרגו] הבאדאתי. לעולם חלק לו יש ישראל , בארץ שזכה ].כל 

ב ') עמוד קע "ז  דף א' חלק (זוהר

, מהימנותא ושלוחי מהימנותא  בני אשתכחו דלא על  מרגלי הבא. עול
הזוהר :  תרגו] דאתי . ובעלמא  די בעלמא  בנפשייהו שלאאתחייבו  בשביל

ובעולם הזה בעולם בנפשם נתחייבו בשליחותם, נאמנים המרגלים  היו
א')].הבא עמוד קנ"ח דף ג' חלק  (זוהר 

"ירושלי בשערי רגלינו היו ג)"עומדות קכב , ב(תהלים יהושע ר' אמר .
בה  קיעו שהיו  ירושלי שערי במלחמה ? שיעמדו לרגלינו גר מי לוי :

טוב)בתורה . שוחר  (מדרש

: הזוהר  תרגו] קדישא  לארעא עאלו עד כו' נטלו עותרי כשנכנסועושר.
בעושר נכנסו ב ')].לארץ עמוד נ' דף ג' חלק (זוהר



    


ששי ממנה  מוציאי שהיו , המל בהר המל לינאי לו היתה  אחת עיר 
רבי אתא  כי שבת. לערב שבת מערב  תאני לקוצצי טרית פלי רבוא 
ארבעי ממנו מורידי שהיו המל בהר המל לינאי  היה  אחד איל אמר:

. בחדש בריכות משלש  גוזלות א )אה מד, (ברכות

ב היתה אחת ישראלעיר עד ארץ עמה וגלגלו למול , עבדיה  רצו ולא
. לנכרי  ומכרו וחזרו חדש, עשר ב)שני מח, (יבמות

והיא אקרי ישראל   ואר הוא   ברי לקודשא אית קדישא  עלאה  אר .עליו
בגי לישראל , הוא   ברי קודשא לה  יואח עלה  דקא דיעקב דרגא  תחות
ואקרי  מכולה , להו ולאגנא להו ולדברא   עמהו לדירא  דילהו רחימותא 

הזוהר:  תרגו] . חיי ברוךע להקדוש יש קדושה  עליונה  אחרת ארץ
ואוריש עליה , שעומד יעקב דרגת תחת והיא  נקראת , ישראל  וארץ הוא ,
עמהם לדור שלהם האהבה  בגלל לישראל , הוא ברוך הקדוש אותה 

החיים ארץ ונקראת מהכל, עליהם ולהגן  אותם ].ולהנהיג
א') עמוד פ "ד דף ג' חלק (זוהר

"אר וימדד ו)"עמד ג , ולא(חבקוק העירות כל את הוא  ברו הקדוש  מדד .
. ירושלי אלא  המקדש  בית בה שיבנה עיר ו)מצא פרק  רבה  (בראשית

בגי וגו' יושב  עמלק אמרי משה , דשדר  מאללי  אינו אתו  כד  עמלק .
הזוהר : תרגו] בקדמיתא.  חיליהו אתבר בעמלא  דהא לבייהו, לתברא 
כבר שהרי ישראל, של לבם את  לשבור  בכדי עמלק , את  המרגלים הזכירו

אחת פעם בו א')].נכוו עמוד ק"ג דף ג' חלק (זוהר

איהו ישראל)עפר. עפר(ארץ שאר  מכל יתיר  דעפרא  בצחותא  וצח דקיק 
הזוהר: תרגו] שאראחרא. מעפר יותר  וצח  דק הוא ישראל  ארץ עפר 

ב ')].הארצות עמוד רכ"ב דף ב ' חלק (זוהר

משה  לו אמר  . ידענא(למרגלים)ע הא   ע בה יש   א כו',  ע בה היש 
עד  בג אלא  הוה  לא ותמ דחיי, אילנא  דא   ע מאי ,לתמ איעול דאנא 

הזוהר: תרגו] אכנסדארעא. שאני ידעתי הרי עץ, בה יש  אם משה , אמר
שבארץ עדן בגן אלא  היה , לא ושם  החיים. עץ זה  עץ? איזה ].לשם.

א') עמוד קנ "ז דף ג' חלק  (זוהר

כ אי  א ע בה היש  . עאילני כמה בה  דאית משה  ידע הוה לא וכי  ו',
זבת אר כו', זמני בכמה  לישראל  לה שבח הוא והא דא, מ דא משניי

כו', ודבש ארעי (אלא )חלב כשאר דארעא  דאיבא תחמו אי לו אמר
דאיבא  תחמו ואי יתיר , עלאה מאתר ולא דחיי אילנא  ע בה  יש  בעלמא 

    


קא קדישא מעתיקא  דהא  תנדעו בעלמא, אתר מכל ומשנייא יתיר  דארעא 
הזוהר: תרגו] דעלמא. אתרי מכל  עלאה שנוייא  ההוא ואתמש וכי נגיד

שבח הוא והרי מזה ? זה  משונים עצים כמה  בה שיש  משה יודע היה  לא
תראו אם להם, אמר  ודבש . חלב  זבת ארץ וכו' פעמים כמה  לישראל  אותה 
יותר ממקום ולא  החיים, עץ בה יש   העולם ארצות כשאר  הארץ שפרי
שהרי  תדעו בעולם , מקום מכל ומשונה  יתר הארץ שפרי תראו ואם עליון.

העולם מקומות מכל  עליון שנוי אותו ונמשך שופע הקדוש  ].מהעתיק
ב ') עמוד קנ"ח דף ג' חלק  (זוהר 

 לו אמר עשו)עשו. לבני הוא בריך בההוא(קודשא אורייתא, לקבלא אתו בעא
הזוהר :  תרגו] כו'. קדישא  ארעא  אתרגזית ששאלשעתא  שעה  באותה 

הארץ רגזה  התורה, לקבל הם רוצים אם עשו לבני הוא ברוך ].הקדוש
ב ') עמוד צ"א  דף ג' חלק  (זוהר

פוקאב בעתירו אלא לח בה תאכל במכנות לא  אשר  אר עשירות.
שריא בה  דארעא, בקדישו  בה אחרא, באתר ולא  בה  תאכל  דכלא,
תרגו] אחרא. באתר  ולא  דלעילא  ברכתא  שריא בה  עלאה, מהימנותא

וברכההזוהר: עשירות שורה ישראל  ב ')].בארץ עמוד ק "ח דף דף א' חלק (זוהר

עגלה מביאה ואינה  בה, חלוט  הבית  אי :בירושלי נאמרו דברי עשרה
בה מוציאי ואי ,בנגעי מטמאה  ואינה הנדחת, עיר נעשית ואינה  ערופה ,
עושי ואי כבשונות, בה ואי אשפתות , בה  עושי ואי וגזוזטראות,  זיזי
ואי , הראשוני  נביאי מימות שהיו ורדי מגנות חו ופרדות גנות  בה 

המת. את  בה מליני  ואי ,תרנגולי בה   ב)מגדלי פב, קמא (בבא

נטלה תשעה , לעול ירדו  חכמה   קבי ישראלעשרה העולארץ כל ואחד 
ב)כולו. מט, (קידושין

, לאר בחוצה  השנה את לעבר יחזקאל ורצה עמו , הקהל  וכל  עזרא  עלה 
. לאר בחוצה  השנה  את לעבר רשות  ל אי הוא : ברו הקדוש  לו אמר

שמיני)(פרק פרק הג' אלעזר דרבי י

"אר וימודד ו')"עמד ג, ולא(חבקוק  הארצות, כל הוא ברו הקדוש מדד :
אלא  לישראל   לית שראויה  אר ישראלמצא  ו).ארץ פרק  רבה  (בראשית

בכל נוד ריח ,מה  יקימ שהיו ובשעת היו,  קינמו של ירושלי עצי
ישראל כשעורה ,ארץ אלא  נשתייר ולא  נגנזו,  ירושלי ומשחרבה ,

מלכתא . דצימצמאי בגזאי א )ומשתכח סג, (שבת



    


ששי ממנה  מוציאי שהיו , המל בהר המל לינאי לו היתה  אחת עיר 
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החיים ארץ ונקראת מהכל, עליהם ולהגן  אותם ].ולהנהיג
א') עמוד פ "ד דף ג' חלק (זוהר

"אר וימדד ו)"עמד ג , ולא(חבקוק העירות כל את הוא  ברו הקדוש  מדד .
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פוקאב בעתירו אלא לח בה תאכל במכנות לא  אשר  אר עשירות.
שריא בה  דארעא, בקדישו  בה אחרא, באתר ולא  בה  תאכל  דכלא,
תרגו] אחרא. באתר  ולא  דלעילא  ברכתא  שריא בה  עלאה, מהימנותא

וברכההזוהר: עשירות שורה ישראל  ב ')].בארץ עמוד ק "ח דף דף א' חלק (זוהר

עגלה מביאה ואינה  בה, חלוט  הבית  אי :בירושלי נאמרו דברי עשרה
בה מוציאי ואי ,בנגעי מטמאה  ואינה הנדחת, עיר נעשית ואינה  ערופה ,
עושי ואי כבשונות, בה ואי אשפתות , בה  עושי ואי וגזוזטראות,  זיזי
ואי , הראשוני  נביאי מימות שהיו ורדי מגנות חו ופרדות גנות  בה 

המת. את  בה מליני  ואי ,תרנגולי בה   ב)מגדלי פב, קמא (בבא

נטלה תשעה , לעול ירדו  חכמה   קבי ישראלעשרה העולארץ כל ואחד 
ב)כולו. מט, (קידושין

, לאר בחוצה  השנה את לעבר יחזקאל ורצה עמו , הקהל  וכל  עזרא  עלה 
. לאר בחוצה  השנה  את לעבר רשות  ל אי הוא : ברו הקדוש  לו אמר

שמיני)(פרק פרק הג' אלעזר דרבי י

"אר וימודד ו')"עמד ג, ולא(חבקוק  הארצות, כל הוא ברו הקדוש מדד :
אלא  לישראל   לית שראויה  אר ישראלמצא  ו).ארץ פרק  רבה  (בראשית

בכל נוד ריח ,מה  יקימ שהיו ובשעת היו,  קינמו של ירושלי עצי
ישראל כשעורה ,ארץ אלא  נשתייר ולא  נגנזו,  ירושלי ומשחרבה ,

מלכתא . דצימצמאי בגזאי א )ומשתכח סג, (שבת



    


וארבע  עשרי ופלטיא  פלטיא וכל  , בירושלי היו פלטיות וארבע  עשרי
עשרי ושוק שוק וכל  , שוקי וארבע  עשרי ומבוי מבוי וכל  מבואות,
וחצר חצר  וכל  חצרות, וארבע   עשרי ושקק  שקק  וכל  ,שקקי וארבע

. מצרי כיוצא כפלי , ע מוציאה  והיתה , בתי וארבע   עשרי
פ"א ) רבתי (איכה

. העול בכל וא '  בירושלי תשעה  ,בעול יופי של   חלקי עשרה 
אסתר ) מגלת (מדרש

עשרה .העול בכל ואחד ביהודה  תשעה  ,בעול גבורה של  חלקי עשרה 
חלקי עשרה  ,העול בכל  ואחד בירושלי תשעה  , בעול יופי של  חלקי

ב תשעה  ,בעול חכמה ישראלשל  העול .ארץ בכל ואחד
אסתר ) מגלת (מדרש

ישראלעתידה אלאארץ נתחלקה  לא  שבתחלה ,שבטי לי"ג שתתחלק
. שבטי א )לי "ב קכב, בתרא (בבא



    


 

 של ישראלפירות הארצות.ארץ כל של  מפירות לאכול  (ספרי)קלי

על טומאה לגזור  ובקשו  ,העצי דיר בלשכת עצמות מצאו אחת  פע
שנגזור לנו היא  וכלימה  בושה לא  ואמר: רגליו  על  יהושע ר' עמד  , ירושלי

נבוכדנאצר? הרוגי איה המבול ? מתי איה אבותינו?  אר על  טומאה
א ) קיג, (זבחים

 פעהל לשתות,  מי  לה היה ולא  , לירושלי לרגל  ישראל  כל  עלו  אחת
מעיינות עשרה  שתי הלויני לו  אמר  אחד,  אדו אצל  גוריו  ב  נקדימו
לו  וקבע ,כ ככר עשרה  שתי ל  נות הריני , ל  נות איני וא , מי

...ב)זמ יט, תענית (עיין

שנאמר אותיות, ב' בי שנת מקדש  גדול ה '. טז)פעלת ה '(שמות "פעלת
ה'". א')מקדש עמוד ל"ג דף (ברכות

 תמ הוו לא  קדישא דעמא  בגי ישראל)פרוכת. פתיחו (בארץ על  חפיא ,
ישראל) ארץ שכנגד השמים ההוא(שער  לנטרא קלישא  דפרוכתא קדישא חופאה

טרוי. בכל  ואחיד  תקיפא, קליפה ההיא  ליה  תוי דלא  [תרגואתר
כסוי הזוהר : פתיחה  אותה על  נכנסה  שם, היו לא הקדוש שהעם ומשום

אותה את  יסתום שלא מקום אותו את  לשמר  קלושה , פרכת של קדוש
צדדיו בכל ואוחז קשה , א')].קלפה  עמוד קמ "א  דף ב ' חלק (זוהר

, לארעא עאלו לא ברית, האי ואתגלייא  דאתפרעו  עד כו ' ישראל  פריעה .
הזוהר :  תרגו] כו'. שנאיהו אתכנעו  ישראלולא  של  שונאיהם נכנעו  לא

פריעה שקיימו ב ')].עד עמוד צ "ג דף א ' חלק  (זוהר

עלאי  רזי מניה ואשתמעו דחכמתא  רזא  אוליפנא דא  מפרשתא פרשה.
הזוהר: תרגו] .וסודותויקירי חכמה  למדין אנו  המרגלים מפרשת

ויקרים נעלים ב ')].עליונים עמוד קנ"ט דף ג' חלק (זוהר





    


וארבע  עשרי ופלטיא  פלטיא וכל  , בירושלי היו פלטיות וארבע  עשרי
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...ב)זמ יט, תענית (עיין

שנאמר אותיות, ב' בי שנת מקדש  גדול ה '. טז)פעלת ה '(שמות "פעלת
ה'". א')מקדש עמוד ל"ג דף (ברכות
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ויקרים נעלים ב ')].עליונים עמוד קנ"ט דף ג' חלק (זוהר





    


 

"שריו לחרמו יקראו י)"צדוני ג, מהרי(דברים ושריו שניר תנא ארץ:
גדולישראל כר לו  ובנה  הל  העול מאומות ואחד  אחד  שכל מלמד ,

הרי שאפילו  ,ללמד ישראל, הרי ש על  לו והעלה ישראללעצמו, ארץ
ומזלות. כוכבי עובדי על  ב)חביבי ס, (חולין

:הזוהר תרגו] כו'. צדיק אלא  ארעא ירית לא הארץצדיק . את נוחל  אינו
צדיק למדת שזכה  מי א')].אלא עמוד כ"ג דף ב ' חלק (זוהר



    


 

יתערו אינו דישראל , בארעא  לאתקברא דזכו  כו' אינו כל  קבורה .
הזוהר:  תרגו] לראשונהבקדמיתא. יקומו ישראל  בארץ הקבורים  אלו 

המתים ב ')].בתחיית עמוד קפ"א  דף א' חלק (זוהר

כתוב עליה , תמ לאתקברא  ליה ומייתי בחייוי זכי דלא   מא כל קבורה .
הזוהר : תרגו] לתועבה.  שמת לארץונחלתי מחוץ אותו שמביאים מת 

ונחלתי  כתיב עליו ישראל , בארץ ב ')וגו'].לקברו עמוד ע "ב דף ג' חלק  (זוהר

ליה  לקי אי כו', דישראל  מארעא לבר נפקא דנשמתיה   מא קבורה .
כו'. ארצי את ותטמאו ותבואו כתיב עליה  קדישא ארעא  גו לאתקברא 

הזוהר:  עליו[תרגו ישראל בארץ לקברו לארץ מחוץ אותו שמביאים מת
וגו' ותבואו ב ')].כתיב  עמוד קמ "א  דף ב' חלק (זוהר

לא יומא , בההוא אתקבר אי קדישא, בארעא  נפקת דנשמתיה  מא קבורה .
הזוהר:  תרגו] כלל. מאבא  רוחא עליה ונקברשלטא  בארץ שמת מי

כלל עליו שולט  הטומאה  רוח  אין יום, ].באותו
א') עמוד קמ "א  דף דף ב ' חלק (זוהר

: הזוהר תרגו] כו' עלאה מאתר  אתי דארעא  באהקדושה  הארץ קדושת 
גבוה ב ')].ממקום עמוד ע "ט דף א' חלק  (זוהר 

אתקדשת לא  עד כו', ומזונא  תוקפא  יהיב ארעא  כו ' הוה לא  קדושה .
הזוהר: תרגו] כו'. בקיומא הארץוקיימא  שעל  הכח היה  לא עתה  שעד

התקדשה  לא עתה שעד מפני הארץ, על  ומזון חוזק נתקנה)נותן לאו (נ "א
בקיום א')].עומדת עמוד פ' דף א' חלק (זוהר

: הזוהר  תרגו] ישראל.  דאר כגוונא ישובא בכל קדושא אתר לית קדושה .
ישראל ארץ כמו העולם  בכל קדוש מקום ב ')].אין  עמוד קנ"א  דף ב' חלק (זוהר

:אתננה  ל כי ולרחבה  לארכה  באר  התהל  י"ז)קו פסוק י"ג פרק ,(בראשית
מקו עד קנה רחבה , ובי ארכה בי בשדה  הל חז"ל : שאמרו הוא 

. ל"ב)שהל פרק  רבה (שמות

בההוא לשלטאה  תקיפא קליפה ההוא יכיל  ולא  הואיל  תימא אי קליפה.
חריב קיימא  אמאי קדישא באריכות)דוכתא  התשובה שם  הזוהר :.(עיין תרגו]

בארץ שולטת הקליפה  א')].אין עמוד קמ "א  דף ב ' חלק (זוהר
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שלטא ולא  אתר  מההוא  אתברא  תקיפא קליפה כו' קדישא  בארעא קליפה.
הזוהר: תרגו] כלל . שולטתביה  ואינה  ישראל  בארץ היא שבורה  הקליפה 

כלל ב ')].שם עמוד ק "מ דף ב ' חלק (זוהר

. קץק ישראל  לאדמת אלוקים ה ' אמר  כה  אדם בן קואתה  היא  ,
הזוהר :  תרגו] סודדימינא . הפסוק זה  הארץ, כנפות ארבע על  הקץ אבא

הוא ב ')].עליון  עמוד ר "י דף דף א' חלק  (זוהר

כדקא מתתק הוה כלא  קדישא, ארעא על  שריי דישראל בזמנא קרבנות.
וליק דעלמא   אוירי ובקע פולחנא  ועבדי עלייהו שלי וכריא  יאות

הזוהר :  תרגו] לאתריה. לעילא  פולחנא  עלההוא  שרוים ישראל  כשהיו
ועשו תקונואדמתם על  הכל  היה  הקרבנות  ].עבודת 

ב ') עמוד פ"ד  דף א ' חלק  (זוהר

"נאמנה כא )"קריה  א, בש(ישעיה פנח ר' מרבבתא. קרתא  חדתא , קרתא .
וכל ,בירושלי היו  כניות בתי  ושמוני מאות ארבע  אומר: אושעיא  ר'
תלמוד  ובית למקרא, פר  בית תלמוד, ובית פר  בית בה  יש  ואחד אחד 

טו)למשנה . פ' כהנא דרב (פסיקתא



    


 

לאבתיכ ה' נשבע אשר האר את ורשו באו ,האר את לפניה נתתי ראה
וליעקב ליצחק י"ח)לאברה פסוק  א ' פרק  לשו(דברים ראה  בתחלה  אומר ,

כאיש ה  שוי הראי' שבגדר לפי  , רבי לשו  לפניכ אומר וגמר יחיד 
כ אחר שאמר מה  כ כמו שוה , כול גדר אי , שה מה  בער אבל אחד ,

ורשו". החיים)"באו (אור 

בקרב כ לעשות אלקי  ה' צוני כאשר  ומשפטי  חקי  אתכ למדתי ראה
ה')האר פסוק  ג' פרק אנכי (דברים "אשר שאמר  אחר אתכ למדתי טע ,

שתעשו  מצותיו  ה המצות כי ה'", צוני "כאשר ילהו " אתכ מלמד
, הגוי כל  על  במצותיו תפארת לכ ש  כיי ועוד לירושה. לכ שית  באר

נתנו. למה וידע המשכיל  יבינ המצות עיקר כי , והטע
שם) אביעזר עיין עזרא, (אבן 

באי שהיו ארונות ראו , טריבאי  מטיילי  הוו לעזר ורבי קיריא  בר רבי 
אני  אילו ? הועילו מה לעזר : לר' קיריא בר רבי אמר ,לאר לאר מחוצה
ארצי  את ותטמאו ותבואו , בחייכי לתועבה  שמת "ונחלתי  עליה קורא

"ז)במיתתכ ב , ל(ירמיה מגיעי שה כיו לו: אמר ישראל. נוטליארץ  ה
כדכתיב ,ארונ על  ומניחי עפר מג)גוש  לב, עמו.(דברים אדמתו וכפר 

ד) הלכה תשיעי פרק  כלאים (ירושלמי

ל ליק הוה כי זירא  ישראלר' במצראארץ נקש  למעבר , מברא אשכח לא
לאודנייכו, פומייכו דקדמיתי פזיזא עמא  צדוקי: ההוא ליה  אמר  וקעבר,

בפזי  אנאאכתי לה, זכו לא  ואהר דמשה  דוכתא ליה: אמר קמייתו, זותייכו
לה ? דזכינא יימר  א )מי קיג, (כתובות

מרכיבי היו , יו בכל  מקריבי שהיו תמידי שני : אבי רב בש חונא רב 
. באר נוגעות ורגליה גמל  גבי על  ז)אות פרק פאה (ירושלמי

דבש ומצא  ובא  לתאינה, עז  שקשר באחד  מעשה  אידי: רב   בש חונא רב 
. מעורבי ז)וחלב פרק פאה (ירושלמי

 קמייהו אייתו אתרא . לההוא איקלעו  חנינא  בר יוי ור ' עוירא ור' חלבו ר'
הוי ? כמה  הינו כפר ואילפ הינו, כפר  כאילפ דהוה פרי]  ש] אפרקא 
לשנה שליש , בהמת לפני ונתנו שליש , והפקירו  שליש , אכלו ,אי ה '
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ארצי  את ותטמאו ותבואו , בחייכי לתועבה  שמת "ונחלתי  עליה קורא

"ז)במיתתכ ב , ל(ירמיה מגיעי שה כיו לו: אמר ישראל. נוטליארץ  ה
כדכתיב ,ארונ על  ומניחי עפר מג)גוש  לב, עמו.(דברים אדמתו וכפר 

ד) הלכה תשיעי פרק  כלאים (ירושלמי

ל ליק הוה כי זירא  ישראלר' במצראארץ נקש  למעבר , מברא אשכח לא
לאודנייכו, פומייכו דקדמיתי פזיזא עמא  צדוקי: ההוא ליה  אמר  וקעבר,

בפזי  אנאאכתי לה, זכו לא  ואהר דמשה  דוכתא ליה: אמר קמייתו, זותייכו
לה ? דזכינא יימר  א )מי קיג, (כתובות

מרכיבי היו , יו בכל  מקריבי שהיו תמידי שני : אבי רב בש חונא רב 
. באר נוגעות ורגליה גמל  גבי על  ז)אות פרק פאה (ירושלמי

דבש ומצא  ובא  לתאינה, עז  שקשר באחד  מעשה  אידי: רב   בש חונא רב 
. מעורבי ז)וחלב פרק פאה (ירושלמי

 קמייהו אייתו אתרא . לההוא איקלעו  חנינא  בר יוי ור ' עוירא ור' חלבו ר'
הוי ? כמה  הינו כפר ואילפ הינו, כפר  כאילפ דהוה פרי]  ש] אפרקא 
לשנה שליש , בהמת לפני ונתנו שליש , והפקירו  שליש , אכלו ,אי ה '



    


למלחה פרי  אר" ואמר בידיהו  נקטו לקמיה , ואייתו  ,להת ר "א איקלע
בה". יושבי ב)מרעת קיא , (כתובות

. ירושלי של כיופי  יופי ל אי אומר:  נת ר '
ועשרים) שמונה פרק  נתן דרבי (אבות

,עיגלי כי קיימי דהוו קטופי להנהו  חזנהו לגבלא , איקלע לוי ב יהושע  ר'
הכניי  , אר  אר אמר : נינהו, קטופי ליה : אמר ? הגפני  בי  עגלי אמר:
עלינו  שעמדו הללו  לערביי  פירותי מוציאה  את למי !פירותי
אמר : כעיזי, קיימי דהוו  חזוהו  , להת חייא  ר' איקלע  לשנה  בחטאתינו?

. כחבר ל תעביד לא  זיל , ליה: אמר  ?הגפני בי א )עזי קיב, (כתובות

במנויי ירדנא  עבר  זעירא ד).(במלבושיו)ר' פרק שביעית (ירושלמי

 קיימי אי ור ' אמי ר ' מתקליה .  מתקי חנינא ר' דעכו. כיפי מנשק אבא  ר'
בעפרה . מיגנדר גמדא  בר  חיי  ר ' לשמשא . ומטולא לטולא משמשא 

ד) פרק שביעית (ירושלמי

בטהרה ומזלות כוכבי עובדי  לאר שבחוצה  ישראל  אומר: ישמעאל ר'
. א )ה ח , זרה (עבודה 

ל כשעלה זירא ישראלר' תלמודו ארץ ממנו שישכח  תעניתי מאה ישב  ,
יטרידוהו. שלא  כדי  בבל , א )של  פה, מציעא (בבא

שרא כד דישראל ארעא בר דישובא , נקודה בגו שליט  כו' ערה  רוח
ארעא על שלטא  ישראל  דחבו ולבתר עלייהו , שלטה  לא  איהו בגוה ישראל 

הזוהר: תרגו] כו'. בחורבה ,קדישא שעומדת אמצעית  נקודה  היא  וזו
זולת הישוב , דברי וכל  הישוב  נקודת בתוך  שולט  לפתות, שיודע ומפני 
שחטאו ולאחר  עליהם. שולט  לא  הוא  בתוכה, שרויים כאשר  ישראל  ארץ

לא )ישראל  מפני (ד"א ימינו אחור  השיב  שכתוב  מפני  הקודש  ארץ על  שולט
א')].אויב עמוד ר "ג דף ב' חלק  (זוהר

רוחי ארעא על ישלטו דלא בגי אתיא  איהי ערופה  עגלה רעות. רוחות
הזוהר: תרגו] . רוחותבישי הארץ על  ישלטו שלא כדי באה ערופה  עגלה 

ב ')].רעות עמוד ר "י דף א' חלק  (זוהר

: הזוהר  תרגו] כו'. דרומאי מתא עד תהא דישראל  נתהואח לאחררומי .
רומי  עיר עד ישראל  נחלת תתפשט המתים  ].תחיית

א') עמוד ר "כ דף ב' חלק  (זוהר

,תאיני תותי   דקאכל עיזי להנהו חזנהו ברק , לבני איקלע  יחזקאל  בר  רמי 
ודבש ". חלב  "זבת היינו אמר הדדי, בהדי ומיערב מנייהו, טיי וחלב

ב) קיא , (כתובות

    


. ישראל אר איהי היחיד א')רשות עמוד ס' דף כ"א תיקון זוהר (תיקוני

וגרמי מארעא , לשכינתא  דדחיי כו' עלמא  לחייבא לו ווי . רשעי
שכינתא מניה , תלקווי עלמא חייבי  יתמחו וכד כו', מעלמא  דתתלק
דהוו  חייביא דאתמחו דישראל ארעא הכי אי כו', בעלמא  מדורה אהדרת

זמנא ישראל)בההוא  כדבקדמיתא(כשגלו לאתרה שכינתא אהדרת לא  אמאי 
עלמא זכאי  שאר  בה  אשתארו דלא  בגי הזוהר:כו',  תרגו] להםכו'. אוי

העולם, מן שיסתלק וגורמים מהארץ, השכינה את  שדוחים להרשעים
ישראל ובארץ בעולם מדורה השכינה תחזיר הרשעים  ].וכשימחו

ב ') עמוד ס "ח דף דף א' חלק (זוהר





    


למלחה פרי  אר" ואמר בידיהו  נקטו לקמיה , ואייתו  ,להת ר "א איקלע
בה". יושבי ב)מרעת קיא , (כתובות

. ירושלי של כיופי  יופי ל אי אומר:  נת ר '
ועשרים) שמונה פרק  נתן דרבי (אבות

,עיגלי כי קיימי דהוו קטופי להנהו  חזנהו לגבלא , איקלע לוי ב יהושע  ר'
הכניי  , אר  אר אמר : נינהו, קטופי ליה : אמר ? הגפני  בי  עגלי אמר:
עלינו  שעמדו הללו  לערביי  פירותי מוציאה  את למי !פירותי
אמר : כעיזי, קיימי דהוו  חזוהו  , להת חייא  ר' איקלע  לשנה  בחטאתינו?

. כחבר ל תעביד לא  זיל , ליה: אמר  ?הגפני בי א )עזי קיב, (כתובות

במנויי ירדנא  עבר  זעירא ד).(במלבושיו)ר' פרק שביעית (ירושלמי

 קיימי אי ור ' אמי ר ' מתקליה .  מתקי חנינא ר' דעכו. כיפי מנשק אבא  ר'
בעפרה . מיגנדר גמדא  בר  חיי  ר ' לשמשא . ומטולא לטולא משמשא 

ד) פרק שביעית (ירושלמי

בטהרה ומזלות כוכבי עובדי  לאר שבחוצה  ישראל  אומר: ישמעאל ר'
. א )ה ח , זרה (עבודה 

ל כשעלה זירא ישראלר' תלמודו ארץ ממנו שישכח  תעניתי מאה ישב  ,
יטרידוהו. שלא  כדי  בבל , א )של  פה, מציעא (בבא

שרא כד דישראל ארעא בר דישובא , נקודה בגו שליט  כו' ערה  רוח
ארעא על שלטא  ישראל  דחבו ולבתר עלייהו , שלטה  לא  איהו בגוה ישראל 

הזוהר: תרגו] כו'. בחורבה ,קדישא שעומדת אמצעית  נקודה  היא  וזו
זולת הישוב , דברי וכל  הישוב  נקודת בתוך  שולט  לפתות, שיודע ומפני 
שחטאו ולאחר  עליהם. שולט  לא  הוא  בתוכה, שרויים כאשר  ישראל  ארץ

לא )ישראל  מפני (ד"א ימינו אחור  השיב  שכתוב  מפני  הקודש  ארץ על  שולט
א')].אויב עמוד ר "ג דף ב' חלק  (זוהר

רוחי ארעא על ישלטו דלא בגי אתיא  איהי ערופה  עגלה רעות. רוחות
הזוהר: תרגו] . רוחותבישי הארץ על  ישלטו שלא כדי באה ערופה  עגלה 

ב ')].רעות עמוד ר "י דף א' חלק  (זוהר

: הזוהר  תרגו] כו'. דרומאי מתא עד תהא דישראל  נתהואח לאחררומי .
רומי  עיר עד ישראל  נחלת תתפשט המתים  ].תחיית

א') עמוד ר "כ דף ב' חלק  (זוהר

,תאיני תותי   דקאכל עיזי להנהו חזנהו ברק , לבני איקלע  יחזקאל  בר  רמי 
ודבש ". חלב  "זבת היינו אמר הדדי, בהדי ומיערב מנייהו, טיי וחלב

ב) קיא , (כתובות

    


. ישראל אר איהי היחיד א')רשות עמוד ס' דף כ"א תיקון זוהר (תיקוני

וגרמי מארעא , לשכינתא  דדחיי כו' עלמא  לחייבא לו ווי . רשעי
שכינתא מניה , תלקווי עלמא חייבי  יתמחו וכד כו', מעלמא  דתתלק
דהוו  חייביא דאתמחו דישראל ארעא הכי אי כו', בעלמא  מדורה אהדרת

זמנא ישראל)בההוא  כדבקדמיתא(כשגלו לאתרה שכינתא אהדרת לא  אמאי 
עלמא זכאי  שאר  בה  אשתארו דלא  בגי הזוהר:כו',  תרגו] להםכו'. אוי

העולם, מן שיסתלק וגורמים מהארץ, השכינה את  שדוחים להרשעים
ישראל ובארץ בעולם מדורה השכינה תחזיר הרשעים  ].וכשימחו

ב ') עמוד ס "ח דף דף א' חלק (זוהר





    


 

"ירושלי  שלו ז)"שאלו קכב , ברכת(תהלים אחר  ולירושלי לומר ראו מה .
?הצדיקי קרני מתרוממות  היכ ,"ירושלי  שלו "שאלו דכתיב ?הצדיקי
למודי   בני וכל  שנאמר ,בעול  שלו  מרבי  חכמי תלמידי . בירושלי

. ב  שלו נא אדרבה ורעי  אחי   למע ז)ה ', קכב , טוב  שוחר (מדרש 

 אלא בחר  לא   ומכל הוא,  ברו הקדוש ברא ארצות ישראלשבע .ארץ
עשר ) שמונה  פרק  הג ' אלעזר  דרבי (פרקי

עד  וג ותשובה  תורה  :ה ואלו ,העול שנברא   קוד נבראו דברי שבעה 
משיח. של  ושמו המקדש  ובית הכבוד וכא   א')וגיהנ עמוד נ "ד דף (פסחים

ביו אומר הוי בעטרהא , ואתעטרת קדישא ארעא  אתרביאת אימתי שבת.
הזוהר: תרגו] ישראלהשבת . ארץ מתעטרת השבת ].ביום

א') עמוד י"ב דף ג' חלק (זוהר

אב כל ועל  ופינה , פינה כל על ובצלצלי  ובנבלי ברננות תודה של שיר
ואומר , שבירושלי ב)גדולה  ל, דליתני".(תהלים כי ה '  ארוממ" :

ב) טו, (שבועות

 בארעא דאשתאר צדיקיא אינו בזכות החורבן)שכינה. שכינה(לאחר שארת ,
הזוהר : תרגו] .לעלמי מנייהו אעדי  ולא שנשארובארעא  הצדיקים בזכות

בארץ השכינה שרתה  החורבן, לאחר ב ')].בארץ עמוד ס "ו דף  דף ג' חלק (זוהר

לו לדכאה הוא   ברי קודשא  בעא  לארעא  ישראל דעאלו  כיו שכינה.
גו  שכינתא תשרי דלא  לשכינתא, אתר ולאפנאה ארעא לו ולקדשא

הזוהר :  תרגו] הואמאבא. ברוך הקדוש רצה  לארץ, ישראל כשנכנסו 
הטומאה בין  השכינה תשרה שלא  ישראל , ארץ ולקדש אותם ].לטהר

א') עמוד ג' דף דף ג' חלק  (זוהר

בני כביכול  לה, חזי כדקא  באתרה  צניעא  הוה דשכינתא זמנא כל  שכינה.
דאכתי  ,לשלחנ ביב בארעא , שרא כד  ישראל  אלי ,זיתי כשתילי 
עלאי ומתברכא הוא , ברי קודשא  קמי  וחדא  קרבני  וקרבי  ושתא

הזוהר: תרגו] כו'. בגינייהו במקומהותתאי היתה  שהשכינה  זמן כל
הוא ברוך  הקדוש לשולחן סביב זיתים  כשתילי ישראל היו ].כראוי,

א') עמוד קט"ז דף א' חלק  (זוהר 

    


 יהראד תקונא ארעא עובדי כל הזוהר :(שכינה)שכינה . תרגו] וכלהוה.
היה השכינה  תקון הארץ א')].מעשי עמוד כ"ב דף א' חלק  (זוהר

תרגו] קדישא . ארעא דאיהי  באחנתיה  אלא  שריא  לא שכינתא  שכינה.
ישראלהזוהר: ארץ שהיא בנחלתה  אם כי  שורה  לא ].השכינה 

א') עמוד קס "ו דף א' חלק  (זוהר

 מכלהו רשי דהוה  מא כו' אלא  ליה, מבעי  ויבואו , חברו עד ויבא  שכינה.
בכלב(השכינה)  תמ עאלת  שכינתא כו', כלא תליא  דביה  בגוויה עאל  דא

קודשא  לו דאומי  לארעא  בנייהו לאעלא  זמנא  מטא  דהא לאבה לבשרא
הזוהר:  תרגו] חברו עד ויבא הוא  ודא הוא ,  השכינהברי על מוסב ויבא

לארץ בניהם להכניס  הזמן  שהגיע להאבות  לבשר שיבא בכלב  ].שנכנסה 
א') עמוד קנ"ט דף ב '. עמוד קנ "ח  דף ג' חלק  (זוהר

 איהו אלא  אחרא, ממנא ולא מלאכא בה שליט  לא  דישראל  ארעא .שלטו
של דלא  לעמא  אעיל   כ  בגי שליטבלחודוי, דלא לארעא אחרא, בהו יט 

הזוהר: תרגו] אחרא. שוםבה  ולא  מלאך לא בה  שולט  אין ישראל ארץ
אם כי  שולט  שום עליהם אין ישראל  וכן הוא, ברוך הקדוש  אם כי ממונה
לארץ אחר  שליט  עליהם שאין ישראל  את הכניס ולכך  הוא, ברוך  הקדוש 

אחר שליט לה ב ')].שאין עמוד ק "ח דף א' חלק (זוהר 

הוא  ברי קודשא  בר אחרא  ממנא עלה שליט  לא דישראל  ארעא .שלטו
מאתרה . שכינתא  אדחייא כביכול כו' ישראל דחבו ובשעתא בלחודוי,

הזוהר: ממקומה[תרגו השכינה  את דחו כביכול ישראל  ].כשחטאו
ב ') עמוד פ"ד  דף א ' חלק  (זוהר

בר אחרא , ממנא ולא אחרא  רוחא עלה שריא  לא  דישראל ארעא .שלטו
שליט הוא  ברי קודשא  לביש   ה לטב ה כו', בלחודוי הוא  ברי קודשא 

הזוהר:  תרגו] וכו'.  ממנ שאר תחות אתמרא דלא  בגי לטב  שארץעלה ,
ברוך מהקדוש חוץ אחר ממונה  ולא אחרת רוח עליה  שורה לא  ישראל 
לטוב הוא, ברוך הקדוש  עליה שולט לרע הן לטוב הן וכו '. בלבדו הוא

וכו' הממונים  שאר  תחת  נמסרה  שלא א')].משום עמוד ס "א  דף א' חלק  (זוהר 

אחרני טריל אתמר דארעא  ישובא ,שרים)שלטו דישראל(לע ' ארעא  בר  ,
הזוהר :  תרגו] לצדדיםבלחודהא . נמסר הארץ שישוב למדנו מכאן

בלבדה ישראל ארץ זולת א')].אחרים. עמוד ל"ג דף ב ' חלק (זוהר

דעליה רקיעא ההיא  על שליט  לא  . ישראל)שלטו ארץ ולא(דעל אחרא  ממנא
קדישא לארעא  פקיד ואיהו בלחודוי, הוא  ברי קודשא  אלא  אחרא , חילא 

הזוהר:  תרגו] רקיעא. אםבההיא כי שולט לא ישראל  ארץ שכנגד ברקיע
לארץ הוא  ברוך הקדוש משפיע הרקיע ומאותו  הוא, ברוך  הקדוש 

ב ')].ישראל עמוד ר"ט דף ב ' חלק (זוהר



    


 

"ירושלי  שלו ז)"שאלו קכב , ברכת(תהלים אחר  ולירושלי לומר ראו מה .
?הצדיקי קרני מתרוממות  היכ ,"ירושלי  שלו "שאלו דכתיב ?הצדיקי
למודי   בני וכל  שנאמר ,בעול  שלו  מרבי  חכמי תלמידי . בירושלי
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 יהראד תקונא ארעא עובדי כל הזוהר :(שכינה)שכינה . תרגו] וכלהוה.
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תרגו] קדישא . ארעא דאיהי  באחנתיה  אלא  שריא  לא שכינתא  שכינה.
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הזוהר :  תרגו] לצדדיםבלחודהא . נמסר הארץ שישוב למדנו מכאן

בלבדה ישראל ארץ זולת א')].אחרים. עמוד ל"ג דף ב ' חלק (זוהר

דעליה רקיעא ההיא  על שליט  לא  . ישראל)שלטו ארץ ולא(דעל אחרא  ממנא
קדישא לארעא  פקיד ואיהו בלחודוי, הוא  ברי קודשא  אלא  אחרא , חילא 

הזוהר:  תרגו] רקיעא. אםבההיא כי שולט לא ישראל  ארץ שכנגד ברקיע
לארץ הוא  ברוך הקדוש משפיע הרקיע ומאותו  הוא, ברוך  הקדוש 

ב ')].ישראל עמוד ר"ט דף ב ' חלק (זוהר



    


:הזוהר תרגו] קדישא . בארעא אלא אשתכח לא שלימו איןשלימות .
ישראל בארץ אם כי מצויה ].שלימות

א') עמוד ש' דף ג ' חלק א'. עמוד רל"ט דף א' חלק  (זוהר

. ישראל  לאר יכנו שלא עד ישראל   לאר יהושע שלח פרוטגמאות שלש 
יעשה . מלחמה לעשות , ישלי להשלי יפנה , להפנות רוצה  שהוא מי
עשו  ואחד שלשי השלימו...  גבעוני לאפריקי, לו והל פינה... גרגשי

ונפלו. א')מלחמה  הלכה ששי פרק  שביעית (ירושלמי

 בניו והמגדל  ישראל, באר הדר  :ה אלו  הבא ,  העול מנוחלי שלשה 
שבת. במוצאי  היי על והמבדיל  תורה, א )לתלמוד קיג, (פסחים

לא כד ישראל,  אר דא  שמא  על  ארעא אקרי ישראל  זכאי הוו כד .ש
הזוהר: תרגו]  כנע  אר אחרא  שמא  על  ארעא  אקרי ישראלזכו כשזכו 

ארץ אחר  שם על נקראה  זכו  וכשלא  ישראל , ארץ שמם על  הארץ נקראה 
א')].כנען עמוד ע"ג דף  א ' חלק (זוהר

תרגו] מנייהו. אשתזיבו ובגיניה  משה , לו מר קדישא  שמא מורת .ש
הענקיםהזוהר: מן ניצולו  ובזה  למרגלים, קדוש  שם משה  ].מסר

ב ') עמוד ק "ס דף ג' חלק (זוהר 

ארעא על  כלא, על  מאי ביש , שו לאפקא כלא , על  ניבו עיטא רע. ש
הזוהר :  תרגו] הוא . ברי קודשא הקדושועל ועל  הארץ על  רע שם  הוציאו

הוא א')].ברוך  עמוד קס "א  דף ג' חלק (זוהר

דתמ קדישא , בארעא קיימי דישראל  בזמנא  אלא אשתכח לא  חדוה  שמחה.
הזוהר :  תרגו] בבעלה. אתתא  בזמןאתחברת אלא מצויה  השמחה  אין 

הקודש בארץ נמצאים א')].שישראל עמוד קי "ח דף ג' חלק  (זוהר

.'כו ישראל  אר מתמצית  אלא   שתיי לא עלמא כל שפע .
א') עמוד קי "ח דף רות חדש  (זוהר

קיימא דאיהי דישראל  קדישא ארעא  דא  האר ומלואה, האר לה ' שפע .
עלמא אתשקייא מינה ולבתר בקדמיתא, מניה ולאתברכא  מניה לאתשקייא 
הזוהר :  תרגו] מינה. דשתא  ארעא שאר  דא  בה , ויושבי תבל כלא,

העולם לכל  שפע נשפע ומשם ישראל, לארץ בתחלה  יורדת ].ההשפעה
ב ') עמוד כ"ב דף ב ' חלק  (זוהר 

    


בית ישראל , שלמה, ,בנימי הוא,  ברו הקדוש :ידידי נקראו ששה
יב ,אברה ישראלהמקדש , בני יבאו לידיד . ידיד בית ויבנה ידיד א

ידיד, שנקרא המקדש בית ויבנו ידיד, שנקרא אב בני  , ידידי שנקראו
ידיד שנקרא  בנימי נאמר :(א )בחלק לכ ידיד. שנקרא  הוא ברו להקדוש 

חרב  בי ,"שכ כתפיו ובי  היו כל  עליו חופ עליו לבטח  ישכו ה ' "ידיד
חרב. שאינו  א )בי פ "ד, מזמור  תהלים מדרש ועיין הברכה זאת (ספרי
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זו ישראלתבל שנאמר ארץ ל), ח , נקרא(משלי ולמה ארצי" בתבל "משחק  :
אבל בזו, שאי מה בזו יש הארצות שכל בכל, תבלת שהוא תבל ? שמה

ישראל בה".ארץ כל  תחר "לא שנאמר: , כלו חרה (ספרי)אינה 

עונשא  בגי דא  כל  ,תקיפי  בגזירי מיתו עלאי קדישי כמה תורה .
הזוהר :  תרגו] קדישא . בארעא  שרא הוו כד ישראל קיימו  דלא דאורייתא 
כמה נהרגו בארץ, שרוים כשהיו  התורה  את  ישראל  קיימו שלא בשביל 

קשות בגזירות  עליונים א')].קדושי  עמוד קט"ז דף א' חלק  (זוהר 

. המתי שבארץתחיית תחלה.(ישראל)המתים חיים  הם 
א') עמוד פ"א  דף מ' תיקון זוהר  תיקוני א'. עמוד קי"ג דף א', עמוד ב ' חלק  (זוהר 

וכל כו', לעפר ישובו לא   בירושלי הנשארי  הצדיקי . המתי תחיית
כו'. קדישא  בארעא  דאשתארו  א')אינו עמוד קי"ד דף א' חלק  (זוהר

ב ממקומ נתלשות עיירות ראית  א יוחאי: בר שמעו רבי ישראלתני ,ארץ
. משני ובשכר ופרי בשכ החזיקו שלא  ב)דע  אות רבה דאיכא (פתיחא

אלא יריחו  נכבשה שלא  מצינו שכ בשבת, אפילו רדתה " "עד חזקיה: תני
מז)בשבת. פרק  רבה (בראשית

, לעלות אותה   כופי לעלות, שלא  אומרת והיא  לעלות אומר הוא רבנ תנו
לעלות שלא  אומר והוא לעלות אומרת היא  כתובה. בלא תצא לאו   וא
והוא לצאת אומרת היא  כתובתה.  וית יוציא  לאו  וא לעלות אותו כופי
הוא כתובה . בלא  תצא לאו  וא לצאת, שלא אותה כופי לצאת שלא  אומר
לאו  וא לצאת שלא אותו  כופי לצאת שלא  אומרת והיא  לצאת אומר

כתובתה . וית ב)יוציא  קיא , (כתובות

ב אד ידור לעול : רבנ ישראלתנו ואלארץ , נכרי שרובה  בעיר אפילו
ב הדר שכל ישראל , שרובה  בעיר ואפילו  לאר בחוצה ישראלידור ארץ

לו  שאי כמי דומה  לאר בחוצה הדר  וכל אלוה , לו שיש  כמי דומה
ב)אלוה . קיא , (כתובות

מגליל או לגליל מיהודה גולה  כשהוא  אד יוחאי: בר  שמעו רבי תני
לאר לחוצה  ישראל מאר גולה  שהוא בשעה גולה , קרוי זה   אי ליהודה,

גולה . ח)קרוי  פרק  שמואל (מדרש 

    


משתעשע הוא  ברי קודשא בארעהו שרא דישראל  בשעתא תפלה .
תרגו] בהו. ואשתבח קליהו ושמע  דישראל, לגבייהו וקריב בגנתיה ,

קרובהזוהר : הוא ברוך  הקדוש  אדמתם, על שרויים שישראל  בשעה 
קולם] ושומע א').אליהם עמוד רס"ז דף ג' חלק  (זוהר 





    


 

זו ישראלתבל שנאמר ארץ ל), ח , נקרא(משלי ולמה ארצי" בתבל "משחק  :
אבל בזו, שאי מה בזו יש הארצות שכל בכל, תבלת שהוא תבל ? שמה

ישראל בה".ארץ כל  תחר "לא שנאמר: , כלו חרה (ספרי)אינה 

עונשא  בגי דא  כל  ,תקיפי  בגזירי מיתו עלאי קדישי כמה תורה .
הזוהר :  תרגו] קדישא . בארעא  שרא הוו כד ישראל קיימו  דלא דאורייתא 
כמה נהרגו בארץ, שרוים כשהיו  התורה  את  ישראל  קיימו שלא בשביל 

קשות בגזירות  עליונים א')].קדושי  עמוד קט"ז דף א' חלק  (זוהר 

. המתי שבארץתחיית תחלה.(ישראל)המתים חיים  הם 
א') עמוד פ"א  דף מ' תיקון זוהר  תיקוני א'. עמוד קי"ג דף א', עמוד ב ' חלק  (זוהר 

וכל כו', לעפר ישובו לא   בירושלי הנשארי  הצדיקי . המתי תחיית
כו'. קדישא  בארעא  דאשתארו  א')אינו עמוד קי"ד דף א' חלק  (זוהר

ב ממקומ נתלשות עיירות ראית  א יוחאי: בר שמעו רבי ישראלתני ,ארץ
. משני ובשכר ופרי בשכ החזיקו שלא  ב)דע  אות רבה דאיכא (פתיחא

אלא יריחו  נכבשה שלא  מצינו שכ בשבת, אפילו רדתה " "עד חזקיה: תני
מז)בשבת. פרק  רבה (בראשית

, לעלות אותה   כופי לעלות, שלא  אומרת והיא  לעלות אומר הוא רבנ תנו
לעלות שלא  אומר והוא לעלות אומרת היא  כתובה. בלא תצא לאו   וא
והוא לצאת אומרת היא  כתובתה.  וית יוציא  לאו  וא לעלות אותו כופי
הוא כתובה . בלא  תצא לאו  וא לצאת, שלא אותה כופי לצאת שלא  אומר
לאו  וא לצאת שלא אותו  כופי לצאת שלא  אומרת והיא  לצאת אומר

כתובתה . וית ב)יוציא  קיא , (כתובות

ב אד ידור לעול : רבנ ישראלתנו ואלארץ , נכרי שרובה  בעיר אפילו
ב הדר שכל ישראל , שרובה  בעיר ואפילו  לאר בחוצה ישראלידור ארץ

לו  שאי כמי דומה  לאר בחוצה הדר  וכל אלוה , לו שיש  כמי דומה
ב)אלוה . קיא , (כתובות

מגליל או לגליל מיהודה גולה  כשהוא  אד יוחאי: בר  שמעו רבי תני
לאר לחוצה  ישראל מאר גולה  שהוא בשעה גולה , קרוי זה   אי ליהודה,

גולה . ח)קרוי  פרק  שמואל (מדרש 

    


משתעשע הוא  ברי קודשא בארעהו שרא דישראל  בשעתא תפלה .
תרגו] בהו. ואשתבח קליהו ושמע  דישראל, לגבייהו וקריב בגנתיה ,

קרובהזוהר : הוא ברוך  הקדוש  אדמתם, על שרויים שישראל  בשעה 
קולם] ושומע א').אליהם עמוד רס"ז דף ג' חלק  (זוהר 







חלק ב'
'

על  לאור  שיצאו  קורא'ס  וקול  ישראל,  ארץ  מספרי  ליקוט 
קדושת ארץ ישראל, ומצות ישוב ארץ ישראל, שהוא מצות 

עשה מן התורה, ושקולה כנגד כל מצות התורה.

º

יוצא לאור על ידי  "מפעל הזוהר העולמי" חשוון תשע"ג
סניף בת ים רחוב בר יהודה 50 בת ים יצ"ו ארץ ישראל

טל: 052-7651911
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 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"בלהחזרת כל אח, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ספר דברים פרק יא
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 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  פרשת בא–) ליאסקא(ספר ישמח ישראל 
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 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, הי לארצינו הקדוש"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                        

 ספר שמות פרק ג
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 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                        

 ה ג דין הלכות ברכת המזון" סימן כ–ספר כל בו 
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א 

  ד"בס

  1 #בולעטין
  וועד למען קדושת ארץ ישראל

שעל ידי זה נזכה , עורר על מצות ישוב ארץ ישראלארגון מוקדש ל
  א"בקרוב לביאת המשיח בב

  ח"מתש תשריחודש 

 íéøùò ìéâî äìòîì àåáø íéùù
çéùîä úåîé úìçúá õøàì åñðëé  

  ל"מדרשי חז

  , רבוא'אף יציאת מצרים שנים מס רבוא' מה ביאתן לארץ שנים מס
  כן לימות המשיח בששים רבוא

סימאי  אומר '    תניא  ר:וזה  לשונו,    רמז  תקיח-  פרק  ב  -ילקוט  שמעוני  הושע  ב
ונתתי '  אתכם  אל  הארץ  וגו  ונאמר  להלן  והבאתי'  נאמר  ולקחתי  אתכם  לי  לעם  וגו

' אותה  לכם  מקיש  יציאתם  ממצרים  לביאתם  לארץ  מה  ביאתן  לארץ  שנים  מס
מה '  וכתיב  וענתה  שמה  כימי  נעוריה  וגו,  ב  רבוא'    שנים  מס  אף  יציאת  מצריםארבוא

כן  לימות  המשיח  בששים רבוא  '  רבוא  וכניסתן  לארץ  בס'  יציאתם  ממצרים  בס
  .רבוא

אמר , מה ביאתם לארץ שנים מששים רבוא אף יציאתם ממצרים שנים מששים רבוא
  רבא וכן לימות המשיח

והוצאתי  אתכם  מתחת :  שונווזה  ל  רמז  קעז  -  פרק  ו  -ילקוט  שמעוני  שמות  ב
סבלות  מצרים  בראש  השנה  בטלה  עבודה  מאבותינו  במצרים  אתיא  סבילה  סבילה 
', כתיב  הכא  והוצאתי  אתכם  מתחת  סבלות  מצרים  וכתיב  התם  הסירותי  מסבל  וגו

ויוסף  יצא  בראש  השנה  מבית  האסורין  כתיב  תקעו  בחדש  שופר  וכתיב  בתריה  עדות 
סימאי  אומר '  ר,  ם  וכתיב  הסירותי  מסבל  שכמוביהוסף  שמו  בצאתו  על  ארץ  מצרי

                                                 
  .י"רש, ריבוא שיצאו ממצרים אלא שני אנשים יהושע וכלב'  שלא נשתיירו מס)א
  . והשאר מתו כולם בשלשת ימי אפילה)ב
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 ל"דברים קדושים מרבינו האלשיך הקדוש זצ

א 

דברים ברורים ומזהירים כנתינתן 
ך הקדוש "מרבינו האלשי, מסיני

בספרו תורת משה פרשת כי , ל"זצ
  .)ח-ח פסוקים ו"פרק כ(תבוא 

אם  תצטרך  לצאת  חוץ  לארץ 
אל ,  להרויח  טרף  ביתך

, תחוש  תאכל  מתחת  החצונים  ותפרוש  הקדושה  ממך  או  שטומאה  תדבק  בך
כן  ברוך ,  ר  ברוך  אתה  בבואך  לארץ  כי  אתה  בא  אל  הקדושהכי  הנה  כאש

ובמה  תדע  כי ,  אתה  בצאתך  שלא  תוסר  קדושה  ממך  כי  גם  שם  ברוך  תהיה
, כבקודם'  נגפים  לפניך  וכו'  הנה  אם  יקומו  אויביך  עליך  בצאתך  יתנם  ה,  כן

  ואין  זה  רק  הוראה  כי  מלאכיו  יצוה  לך  לשמרך
  :ולהפיל את אויביך  

, שלא  תצא  חוץ  לארץ  לבקש  מזונך
כי  אם  שכון  בארץ  הקדושה  ובטח 

אתך '  וזהו  יצו  ה.  מלהטיב  לך  שם'  כי  לא  יגעל  בך  ה,  ועשה  טוב'  בה
והסר  מלבך  דבר  שקר  לומר  כי  יותר ,  אלהיך  נותן  לך'  בארץ  אשר  ה'  כו

ומה  אם  בחוץ ,  כי  הלא  שא  נא  קל  וחומר  ואמור,  יבורך  גבר  בחוץ  לארץ
מה ,  די  הדר  בה  דומה  כמי  שאין  לו  אלוה  מתפרנס  איש  ישראללארץ  שיהו

. אלהיו  עמו  שיפרנסהו  בה  אם  יבטח  בו'  גם  עתה  בארצו  יתברך  אשר  בה  ה
אתך '  לומר  הלא  ודאי  הוא  כי  יצו  ה,  אתך  את  הברכה'  וזהו  אומרו  יצו  ה

' והיכן  הוא  אתך  הלא הוא בארץ אשר ה',  כלומר  בהיותו  אתך  את  הברכה  וכו
ואמר  באסמיך  לומר  אל  תעש לך חשבונות לומר איזה הדרך ,    לךאלהיך  נותן

 .'או יאמר ברוך אתה בבואך וכו

 ,צתיזאת ע, ועם כל זה
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א 

  ד"בס

  ק"ג לפ" תשכתשרי - 1 #בולעטין 
  תקן חטא המרגליםלו, וועד העולמי למען הצלת ישראל מעצת מרגלים

, קור את עצת המרגלים המדברים לשון הרע על ארצינו הקדושהארגון מוקדש לע
 ורר על ולע,)ל"ובא עלינו כל הצרות רח, מקדשות וגלינו מארצינו' שעל ידיהם נחרב ב(

יחד הקדוש , )ענף ארץ ישראל( ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישובקדושת 
והשכינה אין שורה , ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל המיחד קרקע לאשתו למזונותיה

שנאמר , מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל, )ז"דף נ(ובספר חרדים . בחוץ לארץ
ויתקיים , ל מצות שבתורה זו שקולה כנגד כשמצוהל "וכאמרם ז, וירשתה וישבת בה

 ָלׂשּום ִׁשְבֵטיֶכם ִמָּכל יֶכםֵקֱאלֹ 'ה ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ִאם ִּכי") 'ה ,יב( דבריםבנו הפסוק 
  א"נזכה לביאת המשיח בבו, "ָׁשָּמה ּוָבאָת ִתְדְרׁשּו ְלִׁשְכנֹו ָׁשם ְׁשמֹו ֶאת

  .ק"לפ" ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל"שנת 
  העולמי למען הצלת ישראלוועד יצא על ידי 

  תקן חטא המרגליםלו, מעצת מרגלים
 -' וגו להושע משה ויקרא )טז פסוק יג פרק( במדבר י"רשכמו שכתוב 
  .מרגלים מעצת יושיעך יה - עליו תפללה

  ארץ ישראל, באר שבע
 

  הקדמה
קדושת  ארץ  ישראל  וגודל  עון  המרגלים מעלת  בו  יבואר  גודל  

בואר  כל  הפסוקים  והמפרשים וי,  שדברו  סרה  על  ארץ  ישראל
תינו  הקדושה  בענין  המרגלים  מה  שגרמו  עם  לשון רהמובאים  בתו

מרגלים "  ונבאר  מה  שכתוב  בתורה  ,הרע  שדברו  על  ארץ  ישראל
שכל  אחד ,    שזה  סובב  על  כל  אחד  מישראל  עד  ביאת  הגואל"אתם

לבוא מחשבות  טהורות  הוא  נגד  ארצינו  הקדושה  ואינו  חושב  אשר  
 ,מב  פרק  בראשית(תורה  הקדושה  צווחת  ואומרת    ה,לארץ  ישראל

הם  גלגולים ו,  ָּבאֶתם  ָהָאֶרץ  ֶעְרַות  ֶאת  ִלְראֹות  ַאֶּתם  ְמַרְּגִלים)  'ט
  . הוא וארץ ישראלאמהמרגלים וכל אלו שדברו סרה נגד הקדוש ברוך

                                                 
לאחרונה  יצאו  אנשים  בני  בליעל  שלוחי  המרגלים  ואומרים  שהיום  נסתלקה  שכינה  מארץ  ישראל  כל )   א

רי בדעו  נאמנה  שהם  אפיקורסים  גמורים  ואינם  מודים  בדת,  ושכל  העולם  כולו  שוה  לארץ  ישראלעיקר  
  .עיין שם' מבואר לקמן בפרק אל כ"חז
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א 

  ד"בס

  ק" לפד"נתש לולאחודש  - 84 #גליון 
מצוות למען העולמי וועד 

  ישראלישוב ארץ 

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

------------------------------------------------------  
 גולה מיהודה לגליל או מגליל אדם כשהוא

בשעה שהוא , אין זה קרוי גולה, ליהודה
 גולה מארץ ישראל לחוצה לארץ קרוי גולה

,  בשעה שישראל שרויים על אדמתם-
  הקדוש ברוך הוא קרוב אליהם

ושומע קולם
תני  רבי  שמעון  בר  1

אדם  כשהוא :  יוחאי
ו גולה  מיהודה  לגליל  א

אין  זה ,  מגליל  ליהודה
בשעה ,  קרוי  גולה

שהוא  גולה  מארץ 
ישראל  לחוצה  לארץ 

מדרש   (קרוי  גולה
 ).שמואל פרק ח

בשעתא .  תפלה 2
דישראל  שראן  בארעהון 

קודשא  בריך  הוא 
, משתעשע  בגנתיה
, וקריב  לגבייהו  דישראל

ושמע  קליהון  ואשתבח 
: תרגום  הזוהר.  [בהו

בשעה  שישראל 
, שרויים  על  אדמתם

ש  ברוך  הוא הקדו
קרוב  אליהם  ושומע 

' זוהר  חלק  ג].  (קולם
 ).'ז עמוד א"דף רס

  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד
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א 

  ד"בס

  ק" לפד"נתש לולאחודש  - 84 #גליון 
מצוות למען העולמי וועד 

  ישראלישוב ארץ 

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

------------------------------------------------------  
 גולה מיהודה לגליל או מגליל אדם כשהוא

בשעה שהוא , אין זה קרוי גולה, ליהודה
 גולה מארץ ישראל לחוצה לארץ קרוי גולה

,  בשעה שישראל שרויים על אדמתם-
  הקדוש ברוך הוא קרוב אליהם

ושומע קולם
תני  רבי  שמעון  בר  1

אדם  כשהוא :  יוחאי
ו גולה  מיהודה  לגליל  א

אין  זה ,  מגליל  ליהודה
בשעה ,  קרוי  גולה

שהוא  גולה  מארץ 
ישראל  לחוצה  לארץ 

מדרש   (קרוי  גולה
 ).שמואל פרק ח

בשעתא .  תפלה 2
דישראל  שראן  בארעהון 

קודשא  בריך  הוא 
, משתעשע  בגנתיה
, וקריב  לגבייהו  דישראל

ושמע  קליהון  ואשתבח 
: תרגום  הזוהר.  [בהו

בשעה  שישראל 
, שרויים  על  אדמתם

ש  ברוך  הוא הקדו
קרוב  אליהם  ושומע 

' זוהר  חלק  ג].  (קולם
 ).'ז עמוד א"דף רס

  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד

 1

  ד"בס

  ק" לפג"נש תשבט - 365  #בולעטין
  תקן חטא המרגליםלו, הצלת ישראל מעצת מרגליםלמען העולמי וועד 

, קור את עצת המרגלים המדברים לשון הרע על ארצינו הקדושהעארגון מוקדש ל
 ורר על ולע,)ל"ובא עלינו כל הצרות רח, מקדשות וגלינו מארצינו' שעל ידיהם נחרב ב(

יחד הקדוש , )ענף ארץ ישראל(ב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישוקדושת 
והשכינה אין שורה , ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל המיחד קרקע לאשתו למזונותיה

שנאמר , מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל, )ז"דף נ(ובספר חרדים . בחוץ לארץ
ויתקיים , כל מצות שבתורהה זו שקולה כנגד ושמצל "וכאמרם ז, וירשתה וישבת בה

 ָלׂשּום ִׁשְבֵטיֶכם ִמָּכל יֶכםֵקֱאלֹ 'ה ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ִאם ִּכי") 'ה ,יב( דבריםבנו הפסוק 
  א"נזכה לביאת המשיח בבו, "ָׁשָּמה ּוָבאָת ִתְדְרׁשּו ְלִׁשְכנֹו ָׁשם ְׁשמֹו ֶאת

  .ק"לפ" ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל"שנת 
   העולמי למען הצלת ישראלוועדיצא על ידי 

  תקן חטא המרגליםלו, מעצת מרגלים
 משה ויקרא )טז פסוק יג פרק( במדבר י"רשכמו שכתוב 

  .מרגלים מעצת יושיעך יה - עליו תפללה -' וגו להושע
  ארץ ישראל, באר שבע

  רמז תתצא - פרק א -ילקוט שמעוני איוב 
כתוב  במגלת (ה  עולם  חדש  אמר  רבי  כל  מי  שנאמר  בו  היה  רא.  איש  היה  בארץ  עוץ

בו  ביום  דרש  רבי  יהושע  בן  הורקנוס  לא  עבד  איוב  את  המקום ).  איש  יהודי'  אסתר  בפ
ועדיין  הדבר  שקול  אם  אני  מצפה  לו  או  איני ,  אלא  מאהבה  שנאמר  הן  יקטלני  לא  איחל

ל  מי "אמר  ריב.  ל  עד  אגוע  לא  אסיר  תומתי  ממני  ללמד  שמאהבה  עשה"ת,  מצפה  לו
יך  רבי  יוחנן  בן  זכאי  שהיית  אומר  כל  ימיך  לא  עבד  איוב  אלא  מיראה יגלה  עפר  מעינ

. שנאמר  וירא  אלהים  וסר  מרע  והרי  יהושע  תלמיד  תלמידך  לימד  שמאהבה  עשה
ף "ד  אל"וכל  היכא  דכתיב  בלמ,  ו  כתיב"ד  וא"ף  אי  בלמ"ד  אל"וליחזי  להאי  קרא  אי  בלמ

ב  ומלאך  פניו  הושיעם לא  הוא  אלא  מעתה  בכל  צרתם  לא  צר  הכי  נמי  דלא  הוא  והכתי
תניא  רבי  אומר  נאמר .  באהבתו  ובחמלתו  הוא  גאלם  אלא  לאו  משמע  הכי  ומשמע  הכי

, ירא  אלהים  באברהם  ונאמר  ירא  אלהים  באיוב  מה  להלן  מאהבה  אף  כאן  מאהבה
מאי  איכא  בין  עושה  מיראה  לעושה ,  והתם  גופיה  מנלן  דכתיב  זרע  אברהם  אוהבי

בי  שמעון  בן  אלעזר  גדול  העושה  מאהבה  יותר  מן איכא  בינייהו  הא  דתני  ר,  מאהבה
כתיב  הכא  ועושה  חסד ,  העושה  מיראה  שזה  תלו  לו  לאלף  דור  וזה  תלו  לו  לאלפים  דור

וכתיב  התם  ולשומרי  מצותיו  לאלף  דור  האי  לדסמיך  ליה  והאי ,  לאלפים  לאוהבי
לוי ר  "מסייע  לרבי  לוי  בר  חמא  דא,  משה  כתב  ספרו  ופרשת  בלעם  ואיוב.  לדסמיך  ליה

וכתיב  התם ,  כתיב  הכא  ועושה  חסד  לאלפים  לאוהבי,  בר  חמא  איוב  בימי  משה  היה
משה  כתב  ספרו .  ולשומרי  מצותיו  לאלף  דור  האי  לדסמיך  ליה  והאי  לדסמיך  ליה
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BSD 

ERETZ ISRAEL 
BULLETIN 365 

 
WORLD ALLIANCE FOR THE CORRECTION  

OF THE SIN OF THE SPIES 
 

“LIVING IN ERETZ ISRAEL IS THE EQUIVALENT OF ALL THE 
MITZVOT OF THE TORAH”  (SIFRE, PARASHAT REE) 

LEARN THE LESSON AND DO NOT FOLLOW ON THE FOOTSTEPS OF THE SPIES 
FROM THE BOOK ZION TODAY 

 
In Em Habanim Smeicha the point is reiterated and emphasized: 

the initial awakening for the Redemption (geula) is destined to come 
from us, here on earth. 

 
The Chafetz Chaim in 1890 observed signs of such an awakening 

in the purchase (by Jews expelled from Moscow) of large parcels of 
land in Eretz Yisroel, and their subsequent aliya. He urged his family, if 
at all possible, to buy land and move to Eretz Yisroel, because the 
times appear to be those preceding the advent of Mashiach. (Michtevei 
heChafetz Chaim, p. 44) 

 
The Chazon Ish also perceived in the settling of the Land, a 

movement to expedite Redemption. (See Igros Chazon Ish, 10 Tammuz 
5700) 

 
…'She is Zion and no one asks for her' (Yirmiyahu 30). The 

implication is that Zion needs to be asked for." (Rosh Hashana 
30)."Happy is he who waits to arrive and see the rise of your light, over 
him your dawns shall break" (from Rabbi Yehuda Halevi's "Zion Won't 
You Inquire", lamentations for Tisha B'Av). 

 
…"Consider the bravery of the seven bnei yeshiva who founded 

Nachlat Shiva in the western part of Yerushalayim. They were 
surrounded by wild animals and thieves. What of Meah Shearim, in the 
city's north and Beis Yisroel, Mishkenos, Even Yisroel to the east? And 
the tremendous courage to found the first colony, Petach Tikva, out in 
the barren wilderness, until then home only to wild beasts and bandits. 

 
 

PLEASE HASHEM SAVE US FROM THE SIN OF THE SPIES WHO SPOKE LASHON 
HARA AGAINST ERETZ ISRAEL. LET US CORRECT THE SIN OF “THEY DESPISED 
THE DESIRABLE LAND” (TEHILLIM 106) FOR IN THIS WAY WE BRING CLOSER 
THE COMPLETE GEULA WHEN YOUR NAME WILL BE SANCTIFIED IN THE 
WORLD AND YOUR NATION ISRAEL SHALL BE EXALTED AND YOUR BEIT HA 
MIKDASH REBUILT MAY THIS BE SOON IN OUR DAYS, AMEN YEHI RATZON 
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ERETZ ISRAEL 
BULLETIN 365 

 
WORLD ALLIANCE FOR THE CORRECTION  

OF THE SIN OF THE SPIES 
 

“LIVING IN ERETZ ISRAEL IS THE EQUIVALENT OF ALL THE 
MITZVOT OF THE TORAH”  (SIFRE, PARASHAT REE) 

LEARN THE LESSON AND DO NOT FOLLOW ON THE FOOTSTEPS OF THE SPIES 
FROM THE BOOK ZION TODAY 

 
In Em Habanim Smeicha the point is reiterated and emphasized: 

the initial awakening for the Redemption (geula) is destined to come 
from us, here on earth. 

 
The Chafetz Chaim in 1890 observed signs of such an awakening 

in the purchase (by Jews expelled from Moscow) of large parcels of 
land in Eretz Yisroel, and their subsequent aliya. He urged his family, if 
at all possible, to buy land and move to Eretz Yisroel, because the 
times appear to be those preceding the advent of Mashiach. (Michtevei 
heChafetz Chaim, p. 44) 

 
The Chazon Ish also perceived in the settling of the Land, a 

movement to expedite Redemption. (See Igros Chazon Ish, 10 Tammuz 
5700) 

 
…'She is Zion and no one asks for her' (Yirmiyahu 30). The 

implication is that Zion needs to be asked for." (Rosh Hashana 
30)."Happy is he who waits to arrive and see the rise of your light, over 
him your dawns shall break" (from Rabbi Yehuda Halevi's "Zion Won't 
You Inquire", lamentations for Tisha B'Av). 

 
…"Consider the bravery of the seven bnei yeshiva who founded 

Nachlat Shiva in the western part of Yerushalayim. They were 
surrounded by wild animals and thieves. What of Meah Shearim, in the 
city's north and Beis Yisroel, Mishkenos, Even Yisroel to the east? And 
the tremendous courage to found the first colony, Petach Tikva, out in 
the barren wilderness, until then home only to wild beasts and bandits. 

 
 

PLEASE HASHEM SAVE US FROM THE SIN OF THE SPIES WHO SPOKE LASHON 
HARA AGAINST ERETZ ISRAEL. LET US CORRECT THE SIN OF “THEY DESPISED 
THE DESIRABLE LAND” (TEHILLIM 106) FOR IN THIS WAY WE BRING CLOSER 
THE COMPLETE GEULA WHEN YOUR NAME WILL BE SANCTIFIED IN THE 
WORLD AND YOUR NATION ISRAEL SHALL BE EXALTED AND YOUR BEIT HA 
MIKDASH REBUILT MAY THIS BE SOON IN OUR DAYS, AMEN YEHI RATZON 

א 

  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
  #1גליון 

ומצות ישוב ארץ ישראל כמבואר עורר על קדושת תיקון חטא המרגלים ולארגון מוקדש ל
יחד הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל , )ענף ארץ ישראל(במדרש תלפיות 

, )ז"דף נ (םובספר חרדי. והשכינה אין שורה בחוץ לארץ, המיחד קרקע לאשתו למזונותיה
ל "וכאמרם ז, שנאמר וירשתה וישבת בה, מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל

  שמצוה זו שקולה כנגד כל מצות שבתורה
  ק"ס לפ"תשתשרי חודש 

  היה ראוי להכניסן לארץ מיד לולא חטא המרגלים
  בתבערה  היו א  כי  טעם  ובתבערה  ובמסה  בעבור  כי"  ואמר  ר-כד  -כב    ן  על  דברים  פרק  ט  פסוק  כא"רמבב

הזכיר  להם  כי  הייתם  מקציפים  את  השם  בנסיון  אשר  נסיתם  בתבערה ,  העם  כמתאוננים  מנסים  השם  בתואנות
ולא  לקחתם  מוסר  ויפה  פירש  והנה  החטא  לנסות  את  השם  הוא  חטא ,  כאשר  עשיתם  כבר  פעם  אחרת  במסה

על  כן  החזיר ,  שר  נסיתם  במסהאלהיכם  כא'  לא  תנסו  את  ה)  לעיל  ו  טז(כאשר  הזהיר  ממנו  ,  גדול  ואשמה  רבה
כי  בו  ישלים ,  בעבור  העון  הגדול,  אותו  להם  בכאן  וכך  הזכיר  פעם  אחרת  חטא  המרגלים  בקצרה

  לרמוז על תלונותיהם קודם מתן תורה, ואמר מיום דעתי אתכם' ממרים הייתם עם ה
תורה  תכופים  בזמן   כשם  שהיו  כל  השאר  יציאת  מצרים  וקריעת  ים  סוף  ומתן  -והבאתי  אתכם  אל  הארץ  )  ח(
ומצינו  דוגמתן  ארבע  לשונות  של  גאולה  לעתיד  לבא ,  כן  היה  ראוי  להכניסן  לארץ  מיד  לולא  חטא  המרגלים,  קרוב

והוצאתים  מן  העמים  וקבצתים  מן  הארצות  והביאותים  אל  אדמתם  ורעיתים  אל )  יחזקאל  לד(והוא  שאמר  הנביא  
וכן  שכר  הצדיקים  נמשל  לכוס  הוא  שנאמר .    כוסות  בפסח'ל  ד"לשונות  אלו  תקנו  לנו  רז'  וכנגד  ד,  הרי  ישראל

) ישעיה  סו(וכתיב  ,  כוס  ישועות  אשא)  שם  קטז(מנת  חלקי  וכוסי  וכתיב  '  ה)  שם  טז(כוסי  רוויה  וכתיב  )  תהלים  כג(
ולא  ישקו  אותם  כוס )  ירמיה  טז(וכתיב  ,  למען  תינקו  ושבעתם  משוד  תנחומיה  והכונה  בו  כוס  של  תנחומין

והטעם  בזה  לפי  שעתיד ,  ל  לגמור  את  ההלל  בכוס  רביעי  ולהתחיל  בו  שפוך  חמתך"ו  לנו  רזותקנ,  תנחומים
וכתיב ,  קח  את  כוס  היין  החמה)  שם  כה(ה  להשקות  לרשעי  העולם  ארבע  כוסות  של  פורענות  הוא  שכתוב  "הקב

ויין '    כוס  ביד  הכי)  תהלים  עה(וכתיב  ,  ורוח  זלעפות  מנת  כוסם)  תהלים  יא(וכתיב  ',  כוס  זהב  בבל  ביד  ה)  שם  נא(
 :חמר מלא מסך

כאדם  הנשבע  שנושא  את  ידיו  אל ,    דברה  תורה  כלשון  בני  אדם  ודרך  משל  הוא- אשר  נשאתי  את  ידי  
ל  על  דרך  האמת  נשאתי  את  ידי  שהרימותי  זרוע "ן  ז"וכתב  הרמב  :כי  אשא  אל  שמים  ידי)  דברים  לב(וכן  ,  השמים

ואין ,  די  שאשא  היד  הגדולה  אל  שמים  להיות  בה  לעולם  החייםוכן  כי  אשא  אל  שמים  י,  עזי  אלי  שאתן  להם  הארץ
וירם  ימינו  ושמאלו  אל  השמים  מן  הענין  הזה  כי  הוא  נאמר  במלאך  לבוש  הבדים  שנשבע  בחי  העולם )  דניאל  יב(
 :כ"ע

 מורשה  ולא  ירושה  לרמוז  שלא  יהיו  יורשים  אותה  לפי  שעתידין  היו  יוצאי  מצרים  למות  במדבר  אבל  יהיו 
) דברים  לג(וכן  יש  לפרש  בפסוק  ,  ותה  לבניהם  ובניהם  יכנסו  לארץ  ולא  הם  ולכך  הזכיר  לשון  מורשהמורישים  א

מורשה  ולא  אמר  ירושה  כי  היה  במשמע  שהתורה  לא  תהיה  ירושה  כי  אם  לאותו  הדור  תורה  צוה  לנו  משה
כי  גם  הדורות ,  יךושננתם  לבנ)  שם  ו(שקבלוה  בלבד  ועל  כן  אמר  מורשה  שצריך  להורישה  לבניהם  וכענין  שכתוב  

ואת  אשר )  שם  כט(ל  שם  היו  וכענין  שכתוב  "ועל  דעת  רז,  העתידים  חייבים  הם  בקיום  התורה  כאותם  שקבלוה
' המבטיח  אני  ה'  כי  כן  התחיל  בלשון  הזה  ובא  ולמד  אני  ה'  והנה  הבטחה  זו  סיים  בה  אני  ה.  איננו  פה  עמנו  היום

  :המקיים

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
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  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   48  #גליון

כמו ומצות ישוב ארץ ישראל קדושת עורר על תיקון חטא המרגלים ולארגון מוקדש ל
כמבואר במדרש  ו שקולה כנגד כל מצות שבתורהמצות ישוב ארץ ישראלל "שאמרו חז
מיחד יחד הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל ה, )ענף ארץ ישראל(תלפיות 

מצות , )ז"דף נ (ובספר חרדים. והשכינה אין שורה בחוץ לארץ, קרקע לאשתו למזונותיה
   .שנאמר וירשתה וישבת בה, עשה מן התורה לדור בארץ ישראל

  ק" לפג"סתש לולאחודש 

מרידה בארץ ישראל ושני החטאים נוקבין ' וחטא מרגלים שהי
 נמחל והולכין על כל ימי שפלותינו בגלות וביום הכפורים

  עיקר חטא העגל
 ו באב " לט-שפת אמת ליקוטים 

 .ו באב"ה לט"ב
, ו  באב  מאי  טעמא  יום  שהותרו  השבטים  לבא  זה  בזה"כט'  סוף  תענית  לא  היו  ימים  טובים  כו'  בגמ

וקשה  כיון  דאמרינן  מאי  דרש  שלא  ינהג  הדבר  רק  באותו  הדור  אם  כן  מעולם  לא  נאסרו  השבטים  רק 
ובאמת  מצאתי  כן  בפירוש ,  ו  באב  נתחדש  הדור"ודוחק  לפרש  דבט,  הזהאותו  הדור  ומה  שמחה  ביום  

אבל  נראה ,  בבא  בתרא  עיין  שם  אבל  דוחק  הוא  דמה  שמחה  שייך  בהסתלקות  דור  הראשון'  ם  במס"רשב
ה  עמהם  כן  בני  יוסף "דבאמת  חכמי  הדור  התירו  כמו  שחדשו  האיסור  על  ידי  נשיאי  ישראל  שהסכים  הקב

, ט"כמו  כן  כוונו  דור  השני  לדרוש  להתיר  מכאן  ולהבא  והסכימו  עמהם  מן  השמים  ולזה  קבעוהו  יו,  דוברים
 .ל"י שם בתענית כנ"וכן יתכן לומר בכוונת רש

אלו  היו  עוונות  הגדולים  שבישראל  חטא  העגל '  ו  באב  כמו  ביום  הכפורים  נראה  דב"ט  בט"יו'  ומה  שהי
מרידה  בארץ  ישראל  ושני  החטאים  נוקבין  והולכין  על '  יוחטא  מרגלים  שה,  מרידה  בלוחות  והתורה'  שהי

ו  באב  נמחל  חטא  המרגלים  שכלו "ובט,  כל  ימי  שפלותינו  בגלות  וביום  הכפורים  נמחל  עיקר  חטא  העגל
ו  באב "ושמחת  ט,  ולכן  שמחת  יום  הכפורים  נשאר  גם  עתה  שאין  לנו  שיור  רק  התורה  הזאת,  מתי  מדבר

ויתכן  גם  כן  שלכן  הנשים  יוצאות  במחולות ,  דש  נהפך  לאבלרק  בזמן  המקדש  ועתה  שמחת  המק'  הי
ובארץ  ישראל ,  אלו  החטאים  נשתנו  הנשים  למעליותא  כדאיתא  שלא  רצו  ליתן  נזמיהם'  שאחר  שבב

איתא  גם  כן  שהנשים  חבבו  את  הארץ  עיין  שם  גבי  בנות  צלפחד  לכן  מתפארים  בזה  בחור  שא  עיניך 
ואפשר  שתעטרנו  כמו  שאמרו .  להם'    קלקלו  בהזהב  שהישתעטרנו  בזהובים  רמז  כמו  ודי  זהב  שהם  לא

אם  כן  כשהאנשים  מתכשרין  במה  שכבר ,  במקום  שבעלי  תשובה  עומדין  אין  צדיקים  גמורים  יכולין  לעמוד
  .נכשלו הזכות גדול יותר וזהו שתעטרנו

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
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  בעזרת השם יתברך

  ' בראשית יום א- 1 #גליון 
  הצלת ישראל מעצת מרגליםול, קרב הגאולה שלימהוועד העולמי ל

  מבשרת ציון
  דף היומי על ארץ ישראל

הגליונות האלו מיוסדים איך לקרב הגאולה שלימה ולזכות לבנין בית 
  וקדושת ארצינו הקדושה, ונחמת ציון, המקדש השלישי

  ללמוד וללמד עניני ארץ ישראל היומי, ום מהשבועסידרנו לכל יום וי
  דבר יום ביומו 

, זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים, ס בבלי ירושלמי ומדרשים"ל בש"מלוקט מדברי חז
  ה"ן מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה"ומספרי מוסר וספרי ח

ל כמבואר במדרש תלפיות שהשכינה אין ומצות ישוב ארץ ישראקדושת  ורר עללעארגון מוקדש 
ושמצוה זו , מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל, )ז"דף נ(ובספר חרדים . שורה בחוץ לארץ

  א"לביאת המשיח בבבקרוב ממש נזכה שקולה כנגד כל מצות שבתורה ועל ידי זה 
  ארץ ישראל', עיר הקודש טברי

  חביבה עלי ארץ ישראל
שאני  הוא  שהתרתי  אותה ?  למה,    יותר  מן  הכלארץ  ישראלבה  עלי  חבי:  אמר  הקדוש  ברוך  הוא

 ).תנחומא מסעי(
אכניס את ישראל שהם , וישראל חביבים עלי, הארץ חביבה עלי: אמר הקדוש ברוך הוא למשה

  ).במדבר רבה כג(לארץ שחביבה עלי , חביבים עלי

  בית המקדש
 ליעקב הוא ברוך הקדוש שהראה מלמד, יעקב ויצא
 נורא מה ויאמר ויירא. ובנוי וחרב בנוי המקדש בית

, אלקים בית אם כי זה אין. בנוי זה, הזה המקום
 ומשוכלל בנוי, השמים שער וזה. חרב זה הרי

  )ויצא פסיקתא: (לבוא לעתיד
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  ד"בס

  ק"ח לפ"חודש תשרי תשמ - #1גליון 
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 
------------------------------------------------------  

  עליהארץ חביבה 
חביבה  עלי :  אמר  הקדוש  ברוך  הוא 1

שאני ?  למה,  ארץ  ישראל  יותר  מן  הכל
 ).תנחומא מסעי(הוא שהתרתי אותה 

: אמר  הקדוש  ברוך  הוא  למשה 2
וישראל  חביבים ,  הארץ  חביבה  עלי

אכניס  את  ישראל  שהם  חביבים ,  עלי
במדבר  רבה (לארץ  שחביבה  עלי  ,  עלי
 ).כג

  צוות ישוב ארץ ישראלהעולמי למען מ וועד
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  בעזרת השם יתברך

  'היום בראשית  - 5 # גליון
  הצלת ישראל מעצת מרגליםול, קרב הגאולה שלימהוועד העולמי ל

  מבשרת ציון
  דף היומי על ארץ ישראל

האלו מיוסדים איך לקרב הגאולה שלימה ולזכות לבנין בית גליונות ה
  וקדושת ארצינו הקדושה, ונחמת ציון ,השלישיהמקדש 

  ארץ ישראל היומיללמוד וללמד עניני , ום מהשבועלכל יום ויסידרנו 
   דבר יום ביומו

, זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים, ס בבלי ירושלמי ומדרשים"ל בש"מלוקט מדברי חז
  ה"ן מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה"ומספרי מוסר וספרי ח

השכינה אין של כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישוב ארץ ישראקדושת  ורר עללעארגון מוקדש 
שמצוה זו ו, מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל, )ז"דף נ(ובספר חרדים . שורה בחוץ לארץ

  א"לביאת המשיח בבבקרוב ממש נזכה ל ידי זה  ועשקולה כנגד כל מצות שבתורה
  ארץ ישראל', עיר הקודש טברי

  ציון אבלי מנחם הנביא' ישעי
:ֶנֱאָמָנה ִקְרָיה ַהֶּצֶדק ִעיר ָלְך ִיָּקֵרא ֵכן ַאֲחֵרי ְּכַבְּתִחָּלה ְויֲֹעַצִיְך ְּכָבִראׁשָֹנה ׁשְֹפַטִיְך ְוָאִׁשיָבה: כו פסוק 'א פרק ישעיה ספר  

  ?שעדיין משיח לא בא, מי מעכב את הגאולה שלימה
  ]רכד[ אות -ספר מנורת המאור 

  ]:רכד[פרק שלישי 
', משפט'על  כן  קרא  שם  כסאו  ,  וא  דבר  המשפט כמה  הוא  חביב  לפני  הקדוש  ברוך  ה

בתורה  ובנביאים :  רבי  יעקב  אומר).  טו,  תהלים  פט('  צדק  ומשפט  מכון  כסאך':  שנאמר
ובכתובים  מצינו  שהקדוש  ברוך  הוא  מזהיר  על  המשפט  וסמך  לו  את  החסד  מכאן  ואת 

' כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו וגו': דכתיב? בתורה מנין. הצדקה מכאן
  :שנאמר, את החסד? ומה דבר עליו; )יט, בראשית יח(' וגו' לעשות צדקה

עשה  חסד  משפט '  כי  אני  ה':  דכתיב?  ובנביאים  מנין).  כ,  מיכה  ז('  וגו'  תתן  אמת  ליעקב'
  :'ט מכון כסאךצדק ומשפ': דכתיב? בכתובים מנין). כג, ירמיה ט(' וצדקה בארץ

התורה  והמשפט :  ואלו  הן.  'עז'שהוא  אחד  משלשה  דברים  הנקראים  ,   גדול  הוא  המשפט
  :ואומר) יא, תהלים כט(' וגו' עז לעמו יתן' ה': דכתיב? תורה מנין. והמלך המשיח

, תהלים  צט('  ועז  מלך  משפט  אהב':  דכתיב?  המשפט  מנין).  ה,  משלי  כד('  גבר  חכם  בעוז'
  :דכתיב? מלך המשיח מנין). כט, שם סח('  אלהים זו פעלת לנועוזה': ואומר) ד
  ):ב, תהלים כא(' בעזך ישמח מלך' ה': וכתיב) ג, מיכה ה('' ועמד ורעה בעז ה'

ועז  מלך  משפט ':  הדא  הוא  דכתיב:  פרשת  ואלה  המשפטים,   וגרסינן  באלה  שמות  רבה
אם  אין  אתם  עושים ,  והרי  נתן  לכם  הקדוש  ברוך  הוא  את  תורת:  אמר  משה  לישראל',  אהב
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BS`D 
ERETZ ISRAEL    

BULLETIN 1 
“DWELLING IN ERETZ ISRAEL IS EQUIVALENT TO 

ALL THE MITZVOT OF THE TORAH” (SIFREI, PARASHAT REE) 

 
HASHEM LOVES MORE THAN ANYTHING  

THE JEWS OF ERETZ ISRAEL 
 
Said the Holy One Blessed be He: A small group in the Land of Israel is 

dearer to Me than a full Sanhedrin outside the Land. (Yerushalmi, Sanhedrin 
86) 
 

One should always live in the Land of Israel, even in a city where the 
majority are idol worshippers, and not in chutz laAretz, even in a city where the 
majority are Jews. (Kesubos 110); also included in the Rambam   (Hilchos 
Melachim Chapter 5) 
 

Rav Zera said: “Even the conversation of the sons of Eretz Israel is 
Torah” (Vayikra Rabba 34) 
 

All who live in Eretz Israel reside without sin (Ketuvot 101) 
 

"It is preferable to dwell in the deserts of Eretz Israel than the palaces of 
Chutz La Aretz" (Bereshit Rabba 39:8). 
 

"lf you desire to see the Presence of the Shechina in this world, study 
Torah in Eretz Israel." (Midrash Tehillim 105)  
 

There’s no happiness except in dwelling in Eretz Israel (Ohr ha Chayyim 
ha Kaddosh Devarim 26:I) 

 
Please Hashem, Be good to Me according to Your will, and grant me with 

compassion and kindness and as a free gift, that I will soon merit to come to Eretz 
Israel, to the Eretz ha Keddosha, the Land our forefathers inherited, the Land which 
all the authentic Tzaddikim, wished with all their soul and desired to be there, and 
most of them came there…  (Tefillah of  Rebbe Nachman of Bresslov) 
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    26  #בולעטין
  וועד למען קדושת ארץ ישראל

שעל ידי זה נזכה , עורר על מצות ישוב ארץ ישראלארגון מוקדש ל
  א"בקרוב לביאת המשיח בב

  נ"תש כסלוחודש 

  )13 (ארץ ישראל כל הדר ב- ענף

 דרוש - חלק א -ספר בינה לעיתים ) 11(
 ג לשבת תשובה 

. עירנו  בעונותינו  מלחמה  ורעב  וחלאים  רעיםלשבת  תשובה  אשר  אז  נתקבצו  ב'  דרוש  ג
תניא  ובעבור  תהיה ).  כ  א(נדרים  פרק  ואלו  מותרים  .  אלהיך  ההולך  לפניך  הוא  יהיה  עמך'  ה

מלמד  שהבושה  מביאה  לידי ,  )שם(לבלתי  תחטאו  .  זו  בושה,  )שמות  כ  יז(יראתו  על  פניכם  
ם  כל  המתבייש  לא אחרים  אומרי.  מכאן  אמרו  סימן  יפה  לאדם  שהוא  ביישן,  יראת  חטא

 :במהרה הוא חוטא וכל שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני
מעיקר  פרטי  החיוב  אצל  הרופא  המבקר את החולה הוא להתווכח ולגלות דעתו על אותו 

אם  יש  שם  קדחת ,  בהכרת  מהות  החולי  ולקרא  לו  שם  בגדרו  האמתי'    הא-דברים  '  החולי  בד
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נהגה  נכונה  להבריא  את לסדר  התרופות  הצריכות  ולתת  ה'  הד.  הוא  חולי  ממית  בלי  תרופה
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ליקוט ספרים וקול קורא'ס על ארץ ישראל | כא זוהר ארץ ישראל



ליקוט ספרים וקול קורא'ס על ארץ ישראל | כגכב | ליקוט ספרים וקול קורא'ס על ארץ ישראל  זוהר ארץ ישראל



ליקוט ספרים וקול קורא'ס על ארץ ישראל | כג זוהר ארץ ישראל



ליקוט ספרים וקול קורא'ס על ארץ ישראל | כהכד | ליקוט ספרים וקול קורא'ס על ארץ ישראל  זוהר ארץ ישראל



ליקוט ספרים וקול קורא'ס על ארץ ישראל | כה זוהר ארץ ישראל



ליקוט ספרים וקול קורא'ס על ארץ ישראל | כוכו | ליקוט ספרים וקול קורא'ס על ארץ ישראל  זוהר ארץ ישראל



חלק ג'
מש"ס  חז"ל  ומאמרי  הקדוש  הזוהר  ספר  מכל  גדול  ליקוט 
ישראל,  ארץ  קדושת  על  ועוד,  ומדרשים,  ירושלמי  בבלי 
התורה,  מן  עשה  מצות  שהיא  ישראל,  ארץ  ישוב  ומצוות 
ושקולה כנגד כל מצות התורה, ודבריהם הקדושים חוצבים 
מלהבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא, דברים 
העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ואפילו 
זה  ספר  ידי  ועל  ידיעה.  חיסרון  מחמת  והיראים  הלומדים 

יהיה יד הכל ממשמשין בהם ויזכרו לשמור ולקיים.
מלמדים  ישיבות,  וראשי  שיעור  מגידי  רבנים,  ימצאו  בו 
ומחנכים "את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון".

יוצא לאור על ידי  "מפעל הזוהר העולמי" חשוון תשע"ג
סניף בת ים רחוב בר יהודה 50 בת ים יצ"ו ארץ ישראל

טל: 052-7651911



מחפשים תורמים להדפיס מאות אלפים עד 15 
 מיליון של תיקוני זוהר "תיקון מג"

לחלקם ל-15 מיליון יהודים בחינם. 
 התורמים משלמים ישר לדפוס! 

ובתוך כמה ימים מקבלים הסחורה בע"ה.

האם יש מחשב שיוכל 
לחשבן את הזכות 

הגדולה שיכולים לזכות 
בכסף קטן?

לפרטים: 052-7651911

  


    


         
            

           
        

        
            
            


את לחבב ישראל איש כל

אליה ולבא ישראל ארץ
כבן גדולה בתשוקה ארץ מאפסי
עונינו תחילת כי אמו, חיק אל
מאסנו יען לדורות בכיה לנו שקבע

שנאמר כד)בה, קו, וימאסו(תהלים ,
חמדה. בארץ

וצריך לשונו, וזה ס' דף כתב
ארץ את לחבב ישראל איש כל
ארץ מאפסי אליה ולבא ישראל
כי אמו, חיק אל כבן גדולה בתשוקה
בכיה לנו שקבע עונינו תחילת
שנאמר בה, מאסנו יען לדורות

כד) קו, חמדה,(תהלים בארץ וימאסו ,
כתיב יהיה, מהרה נפשנו ובפדיון

טו) קב, את(תהלים עבדיך רצו כי ,

אתה וגו' יחוננו עפרה ואת אבניה
היו ולפיכך ציון, תרחם תקום
ואבניה עפרותה מנשקים האמוראים
נעים ומה טוב ומה אליה. בבואם
רבי יסד אשר ידידות שיר לשיר
רבה, באהבה עליה הלוי יהודה
יקרה הקדושה ארץ השירה תחילת
על משוררים אנו כן וכו', חמודה
ראש ערב כל אלעי בר יהודה ר' ציון
לאל ומתחננים רבה בשמחה חודש

מעליה. יגרשנו הקרוביםאל גם
להם ראוי לה חוצה אשר והרחוקים
כי אליה, ותאבים נכספים שיהיו

בארץכשם בחר כך בהם שבחר
ואין להם, אותה ויחד ישראל

עמה אלא אחד גוי שכךנקראים ,
רשב"י א)פירוש קסד, ח"א על(זוהר

השל "ה  ספר
הקדוש ,
שער 
האותיות ,
ברכה  עמק 
(כב)
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שכתוב כא)מקרא יז, כעמך(דה"א ומי ,
בארץ: אחד גוי ישראל

     

ועולם התורה נכלל ישראל
דארץ אוירא כי הבא,

מחכים ב)ישראל קנח, ושם(ב"ב ,
שלמטה ישראל וארץ הגזית, לשכת
עולם שהוא שלמעלה נגד מכוון
יש ישראל כל נאמר שעליו הבא,
שנאמר, הבא, לעולם חלק להם
ירשו לעולם צדיקים כלם ועמך
וארץ תורה נכלל הבא בעולם ארץ.
הוא הבא עולם ענין כי ישראל,
ושעל התורה, ושמות סודות גילוי
ארץ ושם מוריך, את וראית נאמר זה
שלמעלה: מקדש הקדושה ישראל

       
      

  

את לחבב ישראל איש כל
אליה ולבא ישראל ארץ
אל כבן גדולה בתשוקה ארץ מאפסי
שנקבעה עווננו תחלת כי אמו, חיק
בה מאסנו יען לדורות בכיה לנו

כד)שנאמר קו, בארץ(תהלים וימאמו
יהלה מהרה נפשנו ובפדיון חמדה,

טו)כתיב קב, את(שם עבדיך רצו כי
נאמר ושם יחוננו, עפרה ואת אבניה

ולפיכך(יד) ציון, תרחם תקום אתה
עפרותיה מנשקים האמוראים היו
ומה טוב ומה אליה בבואם ואבניה
ר' יסד אשר ידידות שיר לשיר נעים

רבה. באהבה עליה הלוי יהודה

יקרה הקדושה ארץ השירה,
אנו כן וכו', חמודה
בר יהודה רבי ציון על משוררים
בשמחה חודש ראש ערב כל אלעאי
יגרשנו שאל לאל ומתחננים רבה

גם והרחוקיםמעליה. הקרובים
שיהיו להם ראוי לה חוצה אשר
כשם כי אליה, ותאבים נכספים
ישראל בארץ בחר כך בהם שבחר
גוי נקראין ואין להם אותה ויחד
רשב"י פירש שכך עמה אלא אחד
ישראל כעמך ומי שכתוב מקרא על

בארץ. אחד גוי

הוא ברוך שהקדוש במדרש
פעם אבינו לאברהם אמר
ויראנה ישראל לארץ שילך ראשונה
רשות לו נתן לא שחזר ואחר ויחזור,
חמש עד ישראל לארץ ללכת לחזור
היה שנים חמש ואותן שנים
זה אמר והוא ללכת לחזור משתוקק

ז)הפסוק נה, כיונה(שם אבר לי יתן מי
נדוד ארחיק הנה ואשכונה אעופה

סלה. במדבר אלין

ארץ של במדברות ללון
בפלטריות ללון ולא ישראל

לארץ, חוצה תאב,של והיה
אברם וילך כתיב ומשהורשה,
אל בואו וקודם ה', אליו דבר כאשר
אחר אבל משתוקק היה לא הארץ
וראה ראשונה פעם שמה שבא
תפארת יקר הנבואה במראה
נכסף, נכסוף אז הארץ, קדושת
יוצאי אנחנו לדורות נלמד וממנו

השל "ה  ספר
הקדוש ,
מסכת 
פסחים,
עשירה  מצה
השני  דרוש 
(ו)

חרדים  ספר
נט  פרק 
ישוב  מצות
ישראל: ארץ

  


על אף כמוהו נכספים להיות חלציו
כך מנת על בצער, שיושביה פי

ביסורין: שמחין נהיה

עמלק פרשת סמיכת טעם
בפרשת ישראל ארץ וביאת
מתנות ג' ז"ל שאמרו כמו תבא, כי
ולא לישראל הוא ברוך הקדוש נתן
הן ואלו יסורין, ידי על אלא נתנן
וכי הבא, ועולם ישראל וארץ תורה
עמלק בא ראשונה דבביאה היכי
כשרוצים גליות בקיבוץ נמי הכא
מזדמן עמלק ישראל לארץ לבא
רואות עינינו וכאשר בדרך להם

וישפוט: ה' ירא תמיד, היום

       
 

אחד הוא והיה, בתיבת
של צירופין עשר משנים
בארץ הדר כי רמז הקדוש, השם
בחוץ הדר הפך בה' דבק ישראל
למי שדומה הישראל היינו לארץ,
רמז זה צרוף ונקט אלוה, לו שאין
תהיה שנאמר מקום כל שאז"ל למה

הוא: שמחה לשון

     
      

   

מצות תרי"ג במנין רמב"ן
עת כל ישראל ארץ ישיבת
הוא ישראל בארץ שהאדם ורגע
שכר שעיקר וידוע זו, המצוה מקיים
בה הגדולה השמחה על המצוה

מז)כדכתיב כח, לא(דברים אשר תחת

כן אם בשמחה, אלהיך ה' את עבדת
להיות ישראל בארץ היושב צריך
התדירה במצוותו תדיר שמח
ירא להיות צריך וגם אותה באהבתו
פקודא כל רשב"י כדכתב וחרד
לאו ודחילו ברחימו איהו דלאו
דרבי באבות אמרו לכך היא פקודא

המצות: על וחרד שש הוי נתן

ישיבתתיבת מצות אצל והיה
לשמחת רמז ישראל ארץ

לעמלקהמצוה הפרשה וסמיכות ,
מהרצועה במצוה לחרדה רמז
ארץ של ויסורין באויר, התלויה
מן הן מ"ה האומות מן הן ישראל
כדבר הם, כפרה מזבח החולאים,

כד)שנאמר לג, שכן(ישעיה יאמר ובל
עון. נשוא בה היושב העם חליתי
בסופי זה בפסוק כן גם רמוז וזה
הארץ אלא תבא כי והיה תיבות
נכ"ה, נחלה, לך נותן אלהיך ה' אשר
הדמים, מן לו מנכה לשון והוא
נכה אוכל אולי בפסוק וכדפרש"י
קצרות ידי שעל הענין, ופירוש בו,
ומתמעטים מתנכים ישראל שבארץ
עון, נשוא בה היושב והעם העונות
ודוקא עמו. אדמתו וכפר וכתיב
ומתחרטים ששבים קלים בעונות
ובעת ממרקין, אלו ויסורין עליהם
עדן: לגן נכוחו הולך אדם של מותו

ואין ישראל לארץ הבאים
בהיכל הם כי לב על שמים
ומרבים ופושעים ומורדים המלך
מריעות סעודת של במשתאות
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יגרשנו שאל לאל ומתחננים רבה

גם והרחוקיםמעליה. הקרובים
שיהיו להם ראוי לה חוצה אשר
כשם כי אליה, ותאבים נכספים
ישראל בארץ בחר כך בהם שבחר
גוי נקראין ואין להם אותה ויחד
רשב"י פירש שכך עמה אלא אחד
ישראל כעמך ומי שכתוב מקרא על

בארץ. אחד גוי

הוא ברוך שהקדוש במדרש
פעם אבינו לאברהם אמר
ויראנה ישראל לארץ שילך ראשונה
רשות לו נתן לא שחזר ואחר ויחזור,
חמש עד ישראל לארץ ללכת לחזור
היה שנים חמש ואותן שנים
זה אמר והוא ללכת לחזור משתוקק

ז)הפסוק נה, כיונה(שם אבר לי יתן מי
נדוד ארחיק הנה ואשכונה אעופה

סלה. במדבר אלין

ארץ של במדברות ללון
בפלטריות ללון ולא ישראל

לארץ, חוצה תאב,של והיה
אברם וילך כתיב ומשהורשה,
אל בואו וקודם ה', אליו דבר כאשר
אחר אבל משתוקק היה לא הארץ
וראה ראשונה פעם שמה שבא
תפארת יקר הנבואה במראה
נכסף, נכסוף אז הארץ, קדושת
יוצאי אנחנו לדורות נלמד וממנו

השל "ה  ספר
הקדוש ,
מסכת 
פסחים,
עשירה  מצה
השני  דרוש 
(ו)

חרדים  ספר
נט  פרק 
ישוב  מצות
ישראל: ארץ

  


על אף כמוהו נכספים להיות חלציו
כך מנת על בצער, שיושביה פי

ביסורין: שמחין נהיה

עמלק פרשת סמיכת טעם
בפרשת ישראל ארץ וביאת
מתנות ג' ז"ל שאמרו כמו תבא, כי
ולא לישראל הוא ברוך הקדוש נתן
הן ואלו יסורין, ידי על אלא נתנן
וכי הבא, ועולם ישראל וארץ תורה
עמלק בא ראשונה דבביאה היכי
כשרוצים גליות בקיבוץ נמי הכא
מזדמן עמלק ישראל לארץ לבא
רואות עינינו וכאשר בדרך להם

וישפוט: ה' ירא תמיד, היום

       
 

אחד הוא והיה, בתיבת
של צירופין עשר משנים
בארץ הדר כי רמז הקדוש, השם
בחוץ הדר הפך בה' דבק ישראל
למי שדומה הישראל היינו לארץ,
רמז זה צרוף ונקט אלוה, לו שאין
תהיה שנאמר מקום כל שאז"ל למה

הוא: שמחה לשון

     
      

   

מצות תרי"ג במנין רמב"ן
עת כל ישראל ארץ ישיבת
הוא ישראל בארץ שהאדם ורגע
שכר שעיקר וידוע זו, המצוה מקיים
בה הגדולה השמחה על המצוה

מז)כדכתיב כח, לא(דברים אשר תחת

כן אם בשמחה, אלהיך ה' את עבדת
להיות ישראל בארץ היושב צריך
התדירה במצוותו תדיר שמח
ירא להיות צריך וגם אותה באהבתו
פקודא כל רשב"י כדכתב וחרד
לאו ודחילו ברחימו איהו דלאו
דרבי באבות אמרו לכך היא פקודא

המצות: על וחרד שש הוי נתן

ישיבתתיבת מצות אצל והיה
לשמחת רמז ישראל ארץ

לעמלקהמצוה הפרשה וסמיכות ,
מהרצועה במצוה לחרדה רמז
ארץ של ויסורין באויר, התלויה
מן הן מ"ה האומות מן הן ישראל
כדבר הם, כפרה מזבח החולאים,

כד)שנאמר לג, שכן(ישעיה יאמר ובל
עון. נשוא בה היושב העם חליתי
בסופי זה בפסוק כן גם רמוז וזה
הארץ אלא תבא כי והיה תיבות
נכ"ה, נחלה, לך נותן אלהיך ה' אשר
הדמים, מן לו מנכה לשון והוא
נכה אוכל אולי בפסוק וכדפרש"י
קצרות ידי שעל הענין, ופירוש בו,
ומתמעטים מתנכים ישראל שבארץ
עון, נשוא בה היושב והעם העונות
ודוקא עמו. אדמתו וכפר וכתיב
ומתחרטים ששבים קלים בעונות
ובעת ממרקין, אלו ויסורין עליהם
עדן: לגן נכוחו הולך אדם של מותו

ואין ישראל לארץ הבאים
בהיכל הם כי לב על שמים
ומרבים ופושעים ומורדים המלך
מריעות סעודת של במשתאות



   


אומר הכתוב עליהם (ירמיהומרזחים,

ז) ארציב, את ותטמאו ותבאו
וכתיב לתועבה, שמתם ונחלתי

יב) א, מי(ישעיה פני לראות תבואו כי
ולא חצרי. רמוס מידכם זאת בקש
ישארו מותם שאחרי לבם על יעלה
יגרשום במותם אלא ישראל, בארץ

ככלבים. חוצה

פרק אליעזר רבי פרקי לשון
בארץ הרשעים וכל ל"ד,
לחוצה נשלכות נפשותם ישראל

שנאמר ט)לארץ כה, א ואת(שמואל
כף בתוך יקלענה אויביך נפשך
ברוך הקדוש לבא ולעתיד הקלע.
ומנער הארץ בכנפות אוחז הוא
לחוצה ומשליכן טומאה מכל אותה

שנאמר יג)לארץ, לח, לאחוז(איוב
ממנה: רשעים וינערו הארץ בכנפות

מות)הרמב"ן אחרי (בפרשת

בעריות הכתוב שהזכיר
על אף עונה, ואפקוד הארץ ותטמא
ואינן הגוף חובת שהעריות פי
כל עיקר מקום מכל בארץ, תלויות
שנו וכן ה'. בארץ ליושבים המצות
אתכם, הארץ תקיא ולא בסיפרא
ארצות, כשאר אינה ישראל ארץ
והנה עבירה. עוברי מקיימת אינה
בארצם, ענושים היו לא הכותיים
שם ועשו ה' בארץ ובבואם
בהם שלח הראשונים כמעשיהם
כל לכן אותם. הממתים האריות
ישראל ארץ אל בבואו יחרד אדם
ממה כפלים כפל שמים ירא להיות

בבית כי וידע לארץ, בחוצה שהוא
יושב: הוא המלך

      
    

ג)פתח וימודד(חבקוק עמד
הוא ברוך הקדוש מדד ארץ
שהיתה אומה מצא ולא האומות כל
דור אלא התורה את לקבל ראויה
כל הוא ברוך הקדוש מדד המדבר
את בו שתנתן הר מצא ולא ההרים
ברוך הקדוש מדד סיני אלא התורה
עיר מצא ולא העיירות כל את הוא
אלא המקדש בית בו שיבנה
כל הוא ברוך הקדוש מדד ירושלים
שראויה ארץ מצא ולא הארצות
ישראל ארץ אלא לישראל לינתן
וגו'. ראה ארץ וימודד עמד הה"ד

      
   

ויתר ראה ארץ וימודד עמד
ו')וגו' ג' א"ר(חבקוק תניא

הקדוש שמדד מלמד יוחי בן שמעון
מצא ולא אדם בני כל את הוא ברוך
ממצרים [ישראל] שיצאו נאה אדם
הקדוש מדד רבינו משה אלא ידו על
מצא ולא הימים כל את הוא ברוך
מי אלא בתוכו ישראל להעביר נאה
מצא ולא הדורות כל מדד סוף ים
דור אלא תורה להם שיתן נאה דור
את הוא ברוך הקדוש מדד המדבר
שלימה אומה מצא ולא האומות כל
אלא התורה את לקבל ראויה שהיא
הר מצא ולא ההרים כל מדד ישראל

רבה  מדרש 
ויקרא 

יג  פרשה
ב  פסקה 

פסיקתא 
הוספה  רבתי

ג  פרשה א 

  


סיני הר אלא עליו תורה ליתן נאה
נאה עיר מצא ולא הארצות כל מדד
אלא בתוכה ביהמ"ק לבנות
הוא ברוך הקדוש חזר ירושלים
הר מצא ולא ההרים כל את ומדד
הר אלא שכינתו שישרה נאה
מצא ולא בראשית ימי מדד המוריה

כיום(יאה)יום מקודש להיות [נאה]
מדד מלאכתו מכל שבת שבו השבת
נאה חדש מצא ולא החדשים את

ולכפרה חודש)לסליחה (כיום

נולדו שבו תשרי (האבות)[כחודש]

בו העושה וכל העולם [אבות]
נאמר לכך מסייעתו צדקתו תשובה

ארץ: וימודד עמד

      


על הלל אומרים שאין שני:
והרי - לארץ. שבחוצה נס
יציאת של הנס על הלל אומרים
שלא עד כדתניא: אלא מצרים?
כל הוכשרו לארץ ישראל נכנסו
משנכנסו שירה; לומר הארצות
ולא הארצות, כל נפסלו - לארץ
ארץ אלא שירה לומר הוכשרה

בלבד: ישראל

      
       

      

אומר יוחאי בן שמעון רבי
מתנות נתןשלש טובות

לא וכולן לישראל הוא ברוך הקדוש
הן אלו יסורין ידי על אלא נתנן

הבא והעולם ישראל וארץ תורה
אשר הגבר אשרי שנאמר מנין תורה
ארץ תלמדנו ומתורתך יה תיסרנו
איש ייסר כאשר כי דכתיב ישראל
וכתיב מיסרך אלהיך ה' בנו את
ארץ אל מביאך אלהיך ה' כי בתריה
נר כי דכתיב הבא העולם טובה
חיים ודרך אור ותורה מצוה

מוסר. תוכחות

,יסורין חביבין אומר, שמעון
שנתן טובות מתנות ששלש
והעולם לישראל הוא ברוך הקדוש
בזכות אלא נתנן לא להן מתאוין

- הם ואלו התורה,הייסורין.
ישראל וארץ הבא, תורה,והעולם .

ב)שנאמר א, חכמה(משלי לדעת
אשר הגבר אשרי וכתיב, ומוסר.
ארץ תלמדנו. ומתורתך יה תיסרנו

דכתיב ה)ישראל, ח, עם(דברים וידעת
בנו. את איש ייסר כאשר כי לבבך

ז)למה, אל(שם, מביאך אלהיך ה' כי
טובה. ארץ

חביבין אומר, יוסי ברבי נתן
הברית שבשבילן יסורין,
ה' כי שנאמר, לישראל, כרותה

ארץ אל מביאך (העולםטובה.אלהיך

ותורה מצוה נר כי כג) ו, (משלי שנאמר הבא,

מוסר) תוכחות חיים ודרך צאאור וראה,.
הבא. העולם לחיי מביאה מהן זה אי
ברוך שהקדוש הייסורין. אומר, הוי
שייסורין מי על שמו מיחל הוא

שנאמר עליו, ה)באין ח, ה'(דברים כי
יעקב בן אליעזר ר' מיסרך. אלהיך

ספר 
התודעה,
ששה  פרק 
עשר:

בבלי  תלמוד 
מסכת 

(דף ברכות 
ה .)

מדרש 
תהילים 

צד  מזמור



   


אומר הכתוב עליהם (ירמיהומרזחים,

ז) ארציב, את ותטמאו ותבאו
וכתיב לתועבה, שמתם ונחלתי

יב) א, מי(ישעיה פני לראות תבואו כי
ולא חצרי. רמוס מידכם זאת בקש
ישארו מותם שאחרי לבם על יעלה
יגרשום במותם אלא ישראל, בארץ

ככלבים. חוצה

פרק אליעזר רבי פרקי לשון
בארץ הרשעים וכל ל"ד,
לחוצה נשלכות נפשותם ישראל

שנאמר ט)לארץ כה, א ואת(שמואל
כף בתוך יקלענה אויביך נפשך
ברוך הקדוש לבא ולעתיד הקלע.
ומנער הארץ בכנפות אוחז הוא
לחוצה ומשליכן טומאה מכל אותה

שנאמר יג)לארץ, לח, לאחוז(איוב
ממנה: רשעים וינערו הארץ בכנפות

מות)הרמב"ן אחרי (בפרשת

בעריות הכתוב שהזכיר
על אף עונה, ואפקוד הארץ ותטמא
ואינן הגוף חובת שהעריות פי
כל עיקר מקום מכל בארץ, תלויות
שנו וכן ה'. בארץ ליושבים המצות
אתכם, הארץ תקיא ולא בסיפרא
ארצות, כשאר אינה ישראל ארץ
והנה עבירה. עוברי מקיימת אינה
בארצם, ענושים היו לא הכותיים
שם ועשו ה' בארץ ובבואם
בהם שלח הראשונים כמעשיהם
כל לכן אותם. הממתים האריות
ישראל ארץ אל בבואו יחרד אדם
ממה כפלים כפל שמים ירא להיות

בבית כי וידע לארץ, בחוצה שהוא
יושב: הוא המלך

      
    

ג)פתח וימודד(חבקוק עמד
הוא ברוך הקדוש מדד ארץ
שהיתה אומה מצא ולא האומות כל
דור אלא התורה את לקבל ראויה
כל הוא ברוך הקדוש מדד המדבר
את בו שתנתן הר מצא ולא ההרים
ברוך הקדוש מדד סיני אלא התורה
עיר מצא ולא העיירות כל את הוא
אלא המקדש בית בו שיבנה
כל הוא ברוך הקדוש מדד ירושלים
שראויה ארץ מצא ולא הארצות
ישראל ארץ אלא לישראל לינתן
וגו'. ראה ארץ וימודד עמד הה"ד

      
   

ויתר ראה ארץ וימודד עמד
ו')וגו' ג' א"ר(חבקוק תניא

הקדוש שמדד מלמד יוחי בן שמעון
מצא ולא אדם בני כל את הוא ברוך
ממצרים [ישראל] שיצאו נאה אדם
הקדוש מדד רבינו משה אלא ידו על
מצא ולא הימים כל את הוא ברוך
מי אלא בתוכו ישראל להעביר נאה
מצא ולא הדורות כל מדד סוף ים
דור אלא תורה להם שיתן נאה דור
את הוא ברוך הקדוש מדד המדבר
שלימה אומה מצא ולא האומות כל
אלא התורה את לקבל ראויה שהיא
הר מצא ולא ההרים כל מדד ישראל

רבה  מדרש 
ויקרא 

יג  פרשה
ב  פסקה 

פסיקתא 
הוספה  רבתי

ג  פרשה א 

  


סיני הר אלא עליו תורה ליתן נאה
נאה עיר מצא ולא הארצות כל מדד
אלא בתוכה ביהמ"ק לבנות
הוא ברוך הקדוש חזר ירושלים
הר מצא ולא ההרים כל את ומדד
הר אלא שכינתו שישרה נאה
מצא ולא בראשית ימי מדד המוריה

כיום(יאה)יום מקודש להיות [נאה]
מדד מלאכתו מכל שבת שבו השבת
נאה חדש מצא ולא החדשים את

ולכפרה חודש)לסליחה (כיום

נולדו שבו תשרי (האבות)[כחודש]

בו העושה וכל העולם [אבות]
נאמר לכך מסייעתו צדקתו תשובה

ארץ: וימודד עמד

      


על הלל אומרים שאין שני:
והרי - לארץ. שבחוצה נס
יציאת של הנס על הלל אומרים
שלא עד כדתניא: אלא מצרים?
כל הוכשרו לארץ ישראל נכנסו
משנכנסו שירה; לומר הארצות
ולא הארצות, כל נפסלו - לארץ
ארץ אלא שירה לומר הוכשרה

בלבד: ישראל

      
       

      

אומר יוחאי בן שמעון רבי
מתנות נתןשלש טובות

לא וכולן לישראל הוא ברוך הקדוש
הן אלו יסורין ידי על אלא נתנן

הבא והעולם ישראל וארץ תורה
אשר הגבר אשרי שנאמר מנין תורה
ארץ תלמדנו ומתורתך יה תיסרנו
איש ייסר כאשר כי דכתיב ישראל
וכתיב מיסרך אלהיך ה' בנו את
ארץ אל מביאך אלהיך ה' כי בתריה
נר כי דכתיב הבא העולם טובה
חיים ודרך אור ותורה מצוה

מוסר. תוכחות

,יסורין חביבין אומר, שמעון
שנתן טובות מתנות ששלש
והעולם לישראל הוא ברוך הקדוש
בזכות אלא נתנן לא להן מתאוין

- הם ואלו התורה,הייסורין.
ישראל וארץ הבא, תורה,והעולם .

ב)שנאמר א, חכמה(משלי לדעת
אשר הגבר אשרי וכתיב, ומוסר.
ארץ תלמדנו. ומתורתך יה תיסרנו

דכתיב ה)ישראל, ח, עם(דברים וידעת
בנו. את איש ייסר כאשר כי לבבך

ז)למה, אל(שם, מביאך אלהיך ה' כי
טובה. ארץ

חביבין אומר, יוסי ברבי נתן
הברית שבשבילן יסורין,
ה' כי שנאמר, לישראל, כרותה

ארץ אל מביאך (העולםטובה.אלהיך

ותורה מצוה נר כי כג) ו, (משלי שנאמר הבא,

מוסר) תוכחות חיים ודרך צאאור וראה,.
הבא. העולם לחיי מביאה מהן זה אי
ברוך שהקדוש הייסורין. אומר, הוי
שייסורין מי על שמו מיחל הוא

שנאמר עליו, ה)באין ח, ה'(דברים כי
יעקב בן אליעזר ר' מיסרך. אלהיך

ספר 
התודעה,
ששה  פרק 
עשר:

בבלי  תלמוד 
מסכת 

(דף ברכות 
ה .)

מדרש 
תהילים 

צד  מזמור



   


אומר, הוא הרי יב)אומר, ג, את(משלי
בן את וכאב יוכיח ה' יאהב אשר
אלא וכאב קורא תהי אל ירצה.
גרם ומי שמכאיבו. בשעה וכאב.
הוי שבשמים, לאביהם לרצות להם
אומר, נתן רבי הייסורין. אומר
שהקרבנות שכשם יסורין, חביבין
בקרבנות מרצין. הייסורין כך מרצין

אומר, ד)הוא א, לו(ויקרא ונרצה
אומר, הוא ובייסורין עליו. לכפר

מא) כו, ולא(שם עונם. את ירצו אז
מן חביבין שייסורין אלא עוד,
והייסורין בממון שהקרבן הקרבנות,

שנאמר ד)בגוף, ב, אשר(איוב וכל
אשרי לפיכך, נפשו. בעד יתן לאיש
למה, יה. תיסרנו אשר הגבר
מימי לו להשקיט תלמדנו. ומתורתך
לוי, א"ר שחת. לרשע יכרה עד רע
ורבנן המיתה. ויום הדין יום זה
הכפורים. ויום השנה ראש זה אמרי,

עמו. את ה' יטוש לא כי

נחמני בר שמואל ורב איבו
עושין שישראל בשעה אמרו,
בשביל עושה הוא מקום של רצונו
להם שאין ובשעה ונחלתו. עמו
שמו למען עושה טובים מעשים
חוצה לאנשי אמרי, ורבנן הגדול.
הארץ לאנשי עצמו, בשביל לארץ
ה' יטוש לא כי הוי, נחלתו. בעבור

עמו :את

כי לבבך עם וידעת אומר מאיר
יודע לבך יהא ייסר כאשר
שהבאתי ויסורין שעשית מעשים

עליך הבאתי מעשיך לפי שלא עליך
היסורין. חביביןאת אומר יונתן ר'

לארץ כרותה שהברית שכשם יסורין
ה' שנאמר ליסורין כרותה ברית כך
אלהיך ה' כי ואומר מיסרך אלהיך

טובה ארץ אל .מביאך

חביבין אומר יוחאי בן שמעון
טובות מתנות ששלש יסורין
העולם ואומות לישראל להם נתנו
אלא להן נתנו ולא להן מתאוין

הן ואלו ישראלביסורין וארץ תורה
הבא. שנאמרוהעולם מנין תורה

אמרי להבין ומוסר חכמה לדעת
תיסרנו אשר הגבר אשר ואומר בינה

תלמדנו. ומתורתך יה

'ה לומר תלמוד מנין ישראל
ה' כי ואומר מיסרך אלהיך
טובה ארץ אל מביאך .אלהיך
נר כי לומר תלמוד מנין הבא העולם
צא אמרת וגו' אור ותורה מצוה
לחיי לאדם מביאה דרך איזו וראה
ר' יסורין. זה אומר הוי הבא העולם
שכשם יסורין חביבין אומר נחמיה
מרצין. יסורין כך מרצין שהקרבנות
לכפר לו ונרצה אומר מהו בקרבנות

ביסורי ירצועליו. והם אומר מהו ן
היסורין כי אלא עוד ולא עונם. את
מפני קרבנות מן יותר מרצין
בגוף. והיסורין בממון שהקרבנות
וכל עור בעד עור אומר הוא וכן

וגו'. לאיש אשר

.אור ותורה מצוה יוחנןנר א"ר
ברוך הקדוש נתן מתנות שלש

ילקוט 
שמעוני 
פרק  שמות 
שג  רמז כ

ילקוט 
שמעוני 

ו  פרק  משלי
רמז  המשך 

תתקלח 

  


על אלא נתנם לא וכלם לישראל הוא
וארץ תורה הם. אלו יסורין ידי
לן מנא תורה הבא, והעולם ישראל
יה תיסרנו אשר הגבר אשרי שנאמר
מנא ישראל ארץ תלמדנו. ומתורתך
בנו את איש ייסר כאשר כי דכתיב לן
ה' כי בתריה וכתיב מיסרך אלהיך ה'

טובה ארץ אל מביאך עולםאלהיך .
ותורה מצוה נר כי דכתיב מנין הבא

מוסר. תוכחות חיים ודרך אור

כשם יסורין חביבין אומר יונתן
ברית כך לארץ כרותה שברית
אלהיך ה' שם ליסורין כרותה
אל מביאך אלהיך ה' כי שם מייסרך
יוחאי בן שמעון רבי טובה. ארץ
מתנות ששלש יסורי' חביבי' אומר
העולם ואומות לישראל נתנו טובות
אלא להם נתנו ולא להם מתאוין
וארץ תורה הן ואלו בייסורין.
דכתיב תורה הבא. ועולם ישראל
להבין ומוסר חכמה לדעת א' משלי
הגבר אשרי צ"ד תהלים בינה אמרי

יה. תיסרנו אשר

'ח דברים דכתיב מנין ישראל
שם ואומר מיסרך אלהיך ה'
טובה ארץ אל מביאך אלהיך ה' .כי
כי ו' משלי דכתיב מנין הבא העולם
אי ואמרת וגו'. אור ותורה מצוה נר
לחיי האדם את שמביאה דרך זה
יסורין. אלו אומר הוי הבא העולם
יסורין חביבין אומר נחמיה ר'
יסורין כך מרצין שהקרבנות שכשם
א' ויקרא אומר מהו בקרבנות מרצין
מה בייסורין עליו לכפר לו ונרצה

את ירצו והם כ"ו שם אומר הוא
שהייסורין אלא עוד ולא עונם.
מפני הקרבנות מן יותר מרצין
בגוף והייסורין בממון שהקרבנות
עור. בעד עור ב' איוב אומר הוא וכן
ונכנסו חולה אליעזר רבי היה כבר
ורבי טרפון ר' לבקרו זקנים ארבעה
ורבי עזריה בן אלעזר ור' יהושע
טוב ואמר טרפון רבי נענה עקיבא
למדת הא חמה מגלגל ישראל אתה

ייסורין: שחביבין

חביבים אומר יוחאי בן שמעון
נתן מתנות ששלש יסורים
לישראל להם הוא ברוך הקדוש
ולא להן מתאוים העולם שאומות
ייסורים ידי על אלא לישראל נתנוהו
והעולם ישראל וארץ תורה הם ואלו

אהבא. משלי שנאמר מנין תורה
תהלים ואומר ומוסר חכמה לדעת
יה תייסרנו אשר הגבר אשרי צד
מנין ישראל ארץ תלמדנו. ומתורתך
אלהיך ה' ואומר מייסרך אלהיך ה'
נחלי ארץ טובה ארץ אל מביאך
יוצאים ותהומות עיינות מים

ובהר בבקעה

דברכות א)קמא שלוש,(ה,
הקדוש נתן טובות מתנות
נתנן לא וכולן לישראל, הוא ברוך
וארץ תורה יסורין, ידי על אלא

הבא ועולם כיישראל להודיענו כו'.
שהוא הנפש גובר הגוף ביסורי
בזרעו אברהם בחר כן ועל הפכו.
שלא כדי עונם, על בגלות שיפלו
בבראשית כדאיתא בגיהנם, יפלו

מכילתא 
פרשת 
בחדש 
י  פרשה 

פרשת  ספרי
ואתחנן 

ז  פיסקא 

השל "ה  ספר
הקדוש 
בעשרה 

מאמרות 
מאמר 

(ג)החמישי



   


אומר, הוא הרי יב)אומר, ג, את(משלי
בן את וכאב יוכיח ה' יאהב אשר
אלא וכאב קורא תהי אל ירצה.
גרם ומי שמכאיבו. בשעה וכאב.
הוי שבשמים, לאביהם לרצות להם
אומר, נתן רבי הייסורין. אומר
שהקרבנות שכשם יסורין, חביבין
בקרבנות מרצין. הייסורין כך מרצין

אומר, ד)הוא א, לו(ויקרא ונרצה
אומר, הוא ובייסורין עליו. לכפר

מא) כו, ולא(שם עונם. את ירצו אז
מן חביבין שייסורין אלא עוד,
והייסורין בממון שהקרבן הקרבנות,

שנאמר ד)בגוף, ב, אשר(איוב וכל
אשרי לפיכך, נפשו. בעד יתן לאיש
למה, יה. תיסרנו אשר הגבר
מימי לו להשקיט תלמדנו. ומתורתך
לוי, א"ר שחת. לרשע יכרה עד רע
ורבנן המיתה. ויום הדין יום זה
הכפורים. ויום השנה ראש זה אמרי,

עמו. את ה' יטוש לא כי

נחמני בר שמואל ורב איבו
עושין שישראל בשעה אמרו,
בשביל עושה הוא מקום של רצונו
להם שאין ובשעה ונחלתו. עמו
שמו למען עושה טובים מעשים
חוצה לאנשי אמרי, ורבנן הגדול.
הארץ לאנשי עצמו, בשביל לארץ
ה' יטוש לא כי הוי, נחלתו. בעבור

עמו :את

כי לבבך עם וידעת אומר מאיר
יודע לבך יהא ייסר כאשר
שהבאתי ויסורין שעשית מעשים

עליך הבאתי מעשיך לפי שלא עליך
היסורין. חביביןאת אומר יונתן ר'

לארץ כרותה שהברית שכשם יסורין
ה' שנאמר ליסורין כרותה ברית כך
אלהיך ה' כי ואומר מיסרך אלהיך

טובה ארץ אל .מביאך

חביבין אומר יוחאי בן שמעון
טובות מתנות ששלש יסורין
העולם ואומות לישראל להם נתנו
אלא להן נתנו ולא להן מתאוין

הן ואלו ישראלביסורין וארץ תורה
הבא. שנאמרוהעולם מנין תורה

אמרי להבין ומוסר חכמה לדעת
תיסרנו אשר הגבר אשר ואומר בינה

תלמדנו. ומתורתך יה

'ה לומר תלמוד מנין ישראל
ה' כי ואומר מיסרך אלהיך
טובה ארץ אל מביאך .אלהיך
נר כי לומר תלמוד מנין הבא העולם
צא אמרת וגו' אור ותורה מצוה
לחיי לאדם מביאה דרך איזו וראה
ר' יסורין. זה אומר הוי הבא העולם
שכשם יסורין חביבין אומר נחמיה
מרצין. יסורין כך מרצין שהקרבנות
לכפר לו ונרצה אומר מהו בקרבנות

ביסורי ירצועליו. והם אומר מהו ן
היסורין כי אלא עוד ולא עונם. את
מפני קרבנות מן יותר מרצין
בגוף. והיסורין בממון שהקרבנות
וכל עור בעד עור אומר הוא וכן

וגו'. לאיש אשר

.אור ותורה מצוה יוחנןנר א"ר
ברוך הקדוש נתן מתנות שלש

ילקוט 
שמעוני 
פרק  שמות 
שג  רמז כ

ילקוט 
שמעוני 

ו  פרק  משלי
רמז  המשך 

תתקלח 

  


על אלא נתנם לא וכלם לישראל הוא
וארץ תורה הם. אלו יסורין ידי
לן מנא תורה הבא, והעולם ישראל
יה תיסרנו אשר הגבר אשרי שנאמר
מנא ישראל ארץ תלמדנו. ומתורתך
בנו את איש ייסר כאשר כי דכתיב לן
ה' כי בתריה וכתיב מיסרך אלהיך ה'

טובה ארץ אל מביאך עולםאלהיך .
ותורה מצוה נר כי דכתיב מנין הבא

מוסר. תוכחות חיים ודרך אור

כשם יסורין חביבין אומר יונתן
ברית כך לארץ כרותה שברית
אלהיך ה' שם ליסורין כרותה
אל מביאך אלהיך ה' כי שם מייסרך
יוחאי בן שמעון רבי טובה. ארץ
מתנות ששלש יסורי' חביבי' אומר
העולם ואומות לישראל נתנו טובות
אלא להם נתנו ולא להם מתאוין
וארץ תורה הן ואלו בייסורין.
דכתיב תורה הבא. ועולם ישראל
להבין ומוסר חכמה לדעת א' משלי
הגבר אשרי צ"ד תהלים בינה אמרי

יה. תיסרנו אשר

'ח דברים דכתיב מנין ישראל
שם ואומר מיסרך אלהיך ה'
טובה ארץ אל מביאך אלהיך ה' .כי
כי ו' משלי דכתיב מנין הבא העולם
אי ואמרת וגו'. אור ותורה מצוה נר
לחיי האדם את שמביאה דרך זה
יסורין. אלו אומר הוי הבא העולם
יסורין חביבין אומר נחמיה ר'
יסורין כך מרצין שהקרבנות שכשם
א' ויקרא אומר מהו בקרבנות מרצין
מה בייסורין עליו לכפר לו ונרצה

את ירצו והם כ"ו שם אומר הוא
שהייסורין אלא עוד ולא עונם.
מפני הקרבנות מן יותר מרצין
בגוף והייסורין בממון שהקרבנות
עור. בעד עור ב' איוב אומר הוא וכן
ונכנסו חולה אליעזר רבי היה כבר
ורבי טרפון ר' לבקרו זקנים ארבעה
ורבי עזריה בן אלעזר ור' יהושע
טוב ואמר טרפון רבי נענה עקיבא
למדת הא חמה מגלגל ישראל אתה

ייסורין: שחביבין

חביבים אומר יוחאי בן שמעון
נתן מתנות ששלש יסורים
לישראל להם הוא ברוך הקדוש
ולא להן מתאוים העולם שאומות
ייסורים ידי על אלא לישראל נתנוהו
והעולם ישראל וארץ תורה הם ואלו

אהבא. משלי שנאמר מנין תורה
תהלים ואומר ומוסר חכמה לדעת
יה תייסרנו אשר הגבר אשרי צד
מנין ישראל ארץ תלמדנו. ומתורתך
אלהיך ה' ואומר מייסרך אלהיך ה'
נחלי ארץ טובה ארץ אל מביאך
יוצאים ותהומות עיינות מים

ובהר בבקעה

דברכות א)קמא שלוש,(ה,
הקדוש נתן טובות מתנות
נתנן לא וכולן לישראל, הוא ברוך
וארץ תורה יסורין, ידי על אלא

הבא ועולם כיישראל להודיענו כו'.
שהוא הנפש גובר הגוף ביסורי
בזרעו אברהם בחר כן ועל הפכו.
שלא כדי עונם, על בגלות שיפלו
בבראשית כדאיתא בגיהנם, יפלו

מכילתא 
פרשת 
בחדש 
י  פרשה 

פרשת  ספרי
ואתחנן 

ז  פיסקא 

השל "ה  ספר
הקדוש 
בעשרה 

מאמרות 
מאמר 

(ג)החמישי



   


פרשה ז)(מ"ב)רבה נא, ושמו"ר כא (מד,

לענות לישראל טוב כי שם. עיין
ולא וגליות וצרות ביסורים גופם

הנצחי. בעונש נפשם יענש

    
       

  

שכלול הם האבות העולה,
והם בברכה, הנברא העולם
סוד שהוא ישראל, לוי כהן מדת

ותרו מעשרמעשר סוד והנה מה.
נתפשט לעיל, כדפירשתי י' שהוא
שנתנו טובות מתנות בשלוש

י', סוד כולם והם דהיינולישראל,
הבא ועולם ישראל וארץ כללתורה .

כל נרמזים ששם דברות, י' התורה
עד אותיות בתרי"ג מצות תרי"ג
הם הדברות והנה לרעך. אשר
אלהיך ה' אנכי ומאמר קדושים,
למעלה מלמטה העשירי שהוא
מקודש, יותר העשירי הראש והוא
הוא הדבור זה כי הכולל, והוא
ארץ כך אחר יתברך. מציאתו
כדתנן קדושות, עשרה ישראל

א': פרק כלים במסכת

ישראל ארץ הן, קדושות
ומה הארצות מכל מקודשת

קדושתה המוקפותכו',היא עיירות
מן לפנים כו', מקודשת חומה
כו', הבית הר כו', מקודש החומה
כו'. מהם מקודש הקדשים קדשי עד
הוא והעשירי קדושות, עשר הם הרי

קדשים, הבאקודש עולם כך אחר
ב'י'. נברא

מכוון מטה של ישראל ארץ
עליו אשר מעלה, של נגד
לעולם צדיקים כלם ועמך נאמר
מאמרות עשרה סוד והם ארץ. ירשו
אחד ומאמר העולם, נברא שבהם
כנודע המאמרות כל כולל הוא
קדשי והוא המקובלים, בדברי
מתנות שלש אלה והנה קדשים.
האבות. בשלושת שייכי מישך
מאברהם מתחיל תורה של מתנה
קמא בפרק שאמרו כמו אבינו,

זרה א)דעבודה תורה(ט, אלפים שני
עשו אשר הנפש ואת מן מתחילין
דשעבידו ומתרגמינן בחרן,

זהולאורייתא. ישראל ארץ מתנת
ישראל מארץ לילך נאסר כי ליצחק,

לארץ: לחוץ

השמים ברקיע אלהים אותם
נתנו דברים ג' יוחנן רבי אמר
התורה הן ואלו לעולם מתנה
מנין התורה והגשמים והמאורות

לב)שנאמר וגו'(שמות משה אל ויתן
שנא' מנין א)המאורות ויתן(בראשית

גשמים השמים ברקיע אלהים אתם
שנאמר כו)מנין גשמיכם(ויקרא ונתתי

יהודה רבי בשם עזריה רבי בעתם
שנאמר השלום אף אומר סימון ב"ר

יהושע(שם) רבי בארץ שלום ונתתי
הישועה אף אמר נחמיה ב"ר

יח)שנאמר ישעך(תהלים מגן לי ותתן
ישראל ארץ אף אמר תנחומא רבי

קה)שנא' גוים(שם ארצות להם ויתן
שנא' באדום הנקמה אף וי"א וגו'

כה) וגו'.(יחזקאל באדום נקמתי ונתתי

השל "ה  ספר
ספר  הקדוש 
בראשית 
תולדות 
אור  תורה 
(ב)

רבה  מדרש 
בראשית 
ו  פרשה 
ה  פסקה

  


      
    

כל את לדוד ה' זכור המעלות
בריתי. בניך ישמרו אם ענותו.
ארץ תנאי. על נתנו דברים שלשה
בית ומלכות המקדש, ובית ישראל,

שלדוד. ובריתו תורה מספר חוץ
תנאי. על נתנו שלא אהרן,

מנין שנאמרישראל יא,, (דברים

יפתהטז-יז) פן לכם השמרו
את ועצר בכם ה' אף וחרה לבבכם.
מנין, המקדש בית וגו'. השמים

ג-ד)שנאמר ט, הזה(מלכים-א הבית
בחקותי. תלך אם בונה, אתה אשר

לאו, ח)ואם יהיה(שם, הזה הבית
וגו'. ישום עליו עובר כל עליון
אם שנאמר, מנין, דוד בית מלכות

ונאמר, בריתי. בניך פט,ישמרו (תהלים

ומניןלג) פשעם. בשבט ופקדתי
תנאי, על נתן שלא תורה לספר

ד)שנאמר לג, לנו(דברים צוה תורה
של לבריתו ומנין מורשה. משה
שנאמר תנאי, על נתן שלא אהרן

יט) יח, עולם.(במדבר מלח ברית
יג)ואומר, כה, ולזרעו(שם לו והיתה

זאת עולם. כהונת ברית אחריו
רבנן, תנו עד. עדי יב,מנוחתי (דברים

המנוחהט) אל עתה עד באתם לא כי
ליה קרי אמאי שילה. זו וגו'.

הארץ. מכיבוש דנחו מנוחה,

,אומר הוא וכן ירושלים. זו
ח) יב, נחלתי(ירמיה לי היתה

ואומר, ביער. ט)כאריה העיט(שם,
ר' יהודה. ר' דברי לי. נחלתי צבוע

ירושלים. זו מנוחה, אומר, שמעון

עד. עדי מנוחתי זאת אומר, הוא וכן
למושב אוה בציון ה' בחר כי ואומר,
שם על מנוחה, ליה קרי ואמאי לו.
דכתיב, שילה. זו נחלה, הארון. נחת

י) יח, ויפל(יהושע יהושע להם ויחלק
ישמעאל ר' בשילה. הגורל להם

שילה. וזה זה אומר,

וזה זה אומר, יוחאי בן שמעון
עד בציון. ה' בחר כי ירושלים.
ארץ היתה ירושלים נבחרה שלא
משנבחרה למזבחות, כשרה ישראל
שנאמר ישראל. ארץ יצאת ירושלים

יג) יב, תעלה(דברים פן לך השמר
וגו'. עולותיך

היתה עולמים בית נבחרה שלא
לשכינה, ראויה ירושלים
שנאמר, ירושלים, יצתה משנבחרה
זאת ואומר, בציון, ה' בחר כי

עד. עדי נבחרמנוחתי שלא עד
לכהונה, ראוין ישראל כל היו אהרן
ישראל. יצאו אהרן משנבחר

יט)שנאמר יח, מלח(במדבר ברית
ואומר, היא. יג)עולם כה, והיתה(שם

נבחר שלא עד אחריו. ולזרעו לו
למלכות, ראוין ישראל כל היו דוד

שנאמר ישראל. יצאו (דברימשנבחר

ה) יג, ה'הימים-ב כי לדעת לכם הלא
שלא עד לדוד. הממלכה נתן
הארצות כל היו ישראל ארץ נבחרה

לדברות: כשרות
    

הוא ברוך הקדוש זה אלף
ה' אלהינו ה' ישראל שמע

מדרש 
תהילים 
קלב  מזמור

פסיקתא 
פרשה  רבתי

כא 



   


פרשה ז)(מ"ב)רבה נא, ושמו"ר כא (מד,

לענות לישראל טוב כי שם. עיין
ולא וגליות וצרות ביסורים גופם

הנצחי. בעונש נפשם יענש

    
       

  

שכלול הם האבות העולה,
והם בברכה, הנברא העולם
סוד שהוא ישראל, לוי כהן מדת

ותרו מעשרמעשר סוד והנה מה.
נתפשט לעיל, כדפירשתי י' שהוא
שנתנו טובות מתנות בשלוש

י', סוד כולם והם דהיינולישראל,
הבא ועולם ישראל וארץ כללתורה .

כל נרמזים ששם דברות, י' התורה
עד אותיות בתרי"ג מצות תרי"ג
הם הדברות והנה לרעך. אשר
אלהיך ה' אנכי ומאמר קדושים,
למעלה מלמטה העשירי שהוא
מקודש, יותר העשירי הראש והוא
הוא הדבור זה כי הכולל, והוא
ארץ כך אחר יתברך. מציאתו
כדתנן קדושות, עשרה ישראל

א': פרק כלים במסכת

ישראל ארץ הן, קדושות
ומה הארצות מכל מקודשת

קדושתה המוקפותכו',היא עיירות
מן לפנים כו', מקודשת חומה
כו', הבית הר כו', מקודש החומה
כו'. מהם מקודש הקדשים קדשי עד
הוא והעשירי קדושות, עשר הם הרי

קדשים, הבאקודש עולם כך אחר
ב'י'. נברא

מכוון מטה של ישראל ארץ
עליו אשר מעלה, של נגד
לעולם צדיקים כלם ועמך נאמר
מאמרות עשרה סוד והם ארץ. ירשו
אחד ומאמר העולם, נברא שבהם
כנודע המאמרות כל כולל הוא
קדשי והוא המקובלים, בדברי
מתנות שלש אלה והנה קדשים.
האבות. בשלושת שייכי מישך
מאברהם מתחיל תורה של מתנה
קמא בפרק שאמרו כמו אבינו,

זרה א)דעבודה תורה(ט, אלפים שני
עשו אשר הנפש ואת מן מתחילין
דשעבידו ומתרגמינן בחרן,

זהולאורייתא. ישראל ארץ מתנת
ישראל מארץ לילך נאסר כי ליצחק,

לארץ: לחוץ

השמים ברקיע אלהים אותם
נתנו דברים ג' יוחנן רבי אמר
התורה הן ואלו לעולם מתנה
מנין התורה והגשמים והמאורות

לב)שנאמר וגו'(שמות משה אל ויתן
שנא' מנין א)המאורות ויתן(בראשית

גשמים השמים ברקיע אלהים אתם
שנאמר כו)מנין גשמיכם(ויקרא ונתתי

יהודה רבי בשם עזריה רבי בעתם
שנאמר השלום אף אומר סימון ב"ר

יהושע(שם) רבי בארץ שלום ונתתי
הישועה אף אמר נחמיה ב"ר

יח)שנאמר ישעך(תהלים מגן לי ותתן
ישראל ארץ אף אמר תנחומא רבי

קה)שנא' גוים(שם ארצות להם ויתן
שנא' באדום הנקמה אף וי"א וגו'

כה) וגו'.(יחזקאל באדום נקמתי ונתתי

השל "ה  ספר
ספר  הקדוש 
בראשית 
תולדות 
אור  תורה 
(ב)

רבה  מדרש 
בראשית 
ו  פרשה 
ה  פסקה

  


      
    

כל את לדוד ה' זכור המעלות
בריתי. בניך ישמרו אם ענותו.
ארץ תנאי. על נתנו דברים שלשה
בית ומלכות המקדש, ובית ישראל,

שלדוד. ובריתו תורה מספר חוץ
תנאי. על נתנו שלא אהרן,

מנין שנאמרישראל יא,, (דברים

יפתהטז-יז) פן לכם השמרו
את ועצר בכם ה' אף וחרה לבבכם.
מנין, המקדש בית וגו'. השמים

ג-ד)שנאמר ט, הזה(מלכים-א הבית
בחקותי. תלך אם בונה, אתה אשר

לאו, ח)ואם יהיה(שם, הזה הבית
וגו'. ישום עליו עובר כל עליון
אם שנאמר, מנין, דוד בית מלכות

ונאמר, בריתי. בניך פט,ישמרו (תהלים

ומניןלג) פשעם. בשבט ופקדתי
תנאי, על נתן שלא תורה לספר

ד)שנאמר לג, לנו(דברים צוה תורה
של לבריתו ומנין מורשה. משה
שנאמר תנאי, על נתן שלא אהרן

יט) יח, עולם.(במדבר מלח ברית
יג)ואומר, כה, ולזרעו(שם לו והיתה

זאת עולם. כהונת ברית אחריו
רבנן, תנו עד. עדי יב,מנוחתי (דברים

המנוחהט) אל עתה עד באתם לא כי
ליה קרי אמאי שילה. זו וגו'.

הארץ. מכיבוש דנחו מנוחה,

,אומר הוא וכן ירושלים. זו
ח) יב, נחלתי(ירמיה לי היתה

ואומר, ביער. ט)כאריה העיט(שם,
ר' יהודה. ר' דברי לי. נחלתי צבוע

ירושלים. זו מנוחה, אומר, שמעון

עד. עדי מנוחתי זאת אומר, הוא וכן
למושב אוה בציון ה' בחר כי ואומר,
שם על מנוחה, ליה קרי ואמאי לו.
דכתיב, שילה. זו נחלה, הארון. נחת

י) יח, ויפל(יהושע יהושע להם ויחלק
ישמעאל ר' בשילה. הגורל להם

שילה. וזה זה אומר,

וזה זה אומר, יוחאי בן שמעון
עד בציון. ה' בחר כי ירושלים.
ארץ היתה ירושלים נבחרה שלא
משנבחרה למזבחות, כשרה ישראל
שנאמר ישראל. ארץ יצאת ירושלים

יג) יב, תעלה(דברים פן לך השמר
וגו'. עולותיך

היתה עולמים בית נבחרה שלא
לשכינה, ראויה ירושלים
שנאמר, ירושלים, יצתה משנבחרה
זאת ואומר, בציון, ה' בחר כי

עד. עדי נבחרמנוחתי שלא עד
לכהונה, ראוין ישראל כל היו אהרן
ישראל. יצאו אהרן משנבחר

יט)שנאמר יח, מלח(במדבר ברית
ואומר, היא. יג)עולם כה, והיתה(שם

נבחר שלא עד אחריו. ולזרעו לו
למלכות, ראוין ישראל כל היו דוד

שנאמר ישראל. יצאו (דברימשנבחר

ה) יג, ה'הימים-ב כי לדעת לכם הלא
שלא עד לדוד. הממלכה נתן
הארצות כל היו ישראל ארץ נבחרה

לדברות: כשרות
    

הוא ברוך הקדוש זה אלף
ה' אלהינו ה' ישראל שמע

מדרש 
תהילים 
קלב  מזמור

פסיקתא 
פרשה  רבתי

כא 



   


ד')אחד ו' כף(דברים חמשים נון
איותנטיות שבעים הם עשרים
יוד בעולמו הוא ברוך הקדוש שברא
ומכולם [דורות] עשרה אילו עשרה

בישראל: אלא בחר לא

     
     

 

הוא ברוך הקדוש נטל שלא
ישראל את אלא בעולמו חלק

שנאמר לב)בלבד ה'(דברים חלק כי
ואומר נחלתו חבל יעקב (תהליםעמו

אףטז) בנעימים לי נפלו חבלים
למה משל משלו עלי שפרה נחלת
שהוא ודם בשר למלך דומה הדבר
אותה ושכלל פלטרין בונה
סיים בה משמח שהוא ובשמחתו

לדירתו בית ברוךבה הקדוש כך
שעמד הארץ של שכרו זו הוא
את וברא בתוכה הוא ברוך הקדוש
ישראל ארץ את והפריש הארצות כל
את והפריש הארצות מכל תרומה
ישראל ארץ מכל תרומה ירושלים
המקדש בית מקום את והפריש

ירושלים. מכל תרומה

כל את הוא ברוך הקדוש ברא
כולן אתהעמים והפריש

העמים מכל תרומה ישראל
שבט את תרומה הפריש ומישראל
את תרומה הפריש לוי ומשבט לוי
ומשחו וקידשו ובניו הכהן אהרן
ובאורים ובציץ כהונה בבגדי וכבדו
הקדוש לפני יעמוד שהוא ותומים
בכל ישראל על ומכפר הוא ברוך

שהם ישראל את והביא ושנה שנה
ישראל לארץ העמים מכל תרומה
והביא הארצות מכל תרומה שהוא
תרומה שהפריש הלוי שבט את
שהפריש לירושלים ישראל מכל
את והביא ישראל ארץ מכל תרומה
משבט תרומה שהפריש אהרן בני
תרומה שהפריש המקדש לבית לוי
לפני לשרת לעמוד ירושלים מכל
רצונו ולעשות הוא ברוך הקדוש

ג)שנאמר ארץ(חבקוק וימודד עמד
עד הררי ויתפוצצו גוים ויתר ראה
לו. עולם הליכות עולם גבעות שחו
בכל הלכות השונה כל אמרו מכאן
הבא עולם בן שהוא לו מובטח יום
א"ת לו עולם הליכות שנאמר

הלכות. אלא הליכות

לארץ משה שנתאוה שני טעם
שערישראל, שזה מטעם

למטה, ישראל בארץ השמים
שלמעלה המרכבה כנגד מכוונת
הכסא על יושבת השכינה ,שהיא
ושמה סביב הכסא את נשאו והחיות
עיילין והנשמות כסאות, ישבו
צפור גם שאמר וזה משם. ונפקין
אחר טעם גם ר"ל בית, מצאה
שצפור לפי ישראל, ארץ לראות
לארץ בית מצאה הנשמה היא
אלהים בית אם כי זה אין ישראל,

יז) כח בו(בראשית נרמז שמ"ה ובמלת ,
משה נתאוה הטעם וזה מ"שה,

ישראל. לארץ

אני רוצה נא, אעברה משה
דתמן ישראל בארץ להיות

דבי  תנא 
זוטא  אליהו
ב  פרק 

מגלה  ספר
על עמוקות 

ואתחנן,
קו  אופן 

מגלה  ספר
על עמוקות 

ואתחנן,
קצט  אופן 

  


ה', הלבנהכסא אור עתה ויהיה
ז' סוד שם אשיג גם החמה. כאור
הלבנון, שם כי כסאות, וז' נהרות
מכון מעון, מול מעון כסא, מול כסא
הוא ברוך הקדוש השיב מכון. מול
באה היא משה של הנשמה לך, רב
למשה אפשר אי גם הכסא, מסוד
אותו ולהקרא לירושלים עתה להגיע
בביאתו משה נתחלל כי ה', כסא
ערוה מצד שבא העולם, לזה
את עמרם שלקח תורה שאסרה
לאסור, התורה שעתידה דודתו
היה שעמרם פי על אף הטעם שמזה
בעטיו שמתו אדם בני מחמשה אחד

נחש [ע"ב])של נ"ה עמרם(שבת ונקרא ,
נקי עמר שם ט)על ז חטא(דניאל שלא

הוצרך זה עבור מקום מכל מימיו,
גם לעולם, ולבא כך אחר להתגלגל
ענין התורה הסתירה זה בשביל
באמרו משה, ולידת אשתו לקיחת

לוי מבית איש [א])וילך ב' .(שמות
ראובן בני כן גם נתחללו זה ומטעם
כמ"ש ישראל, לארץ לבא יכלו שלא

ע"א])הזוהר רל"ו ח"א [זוהר תצ"ט (עמוד

פסוק ד)על מט עלית(בראשית כי
משכב אמר ולא אביך, משכבי
בכוס יעקב ששתה לפי אבל אביך.
אפילו נצרך לא אחר, בכוס ועינו זה
לאה אצל יעקב שהיה נשיו, לשתי
והנה בבקר ויהי רחל שהיא וחשב

לאה כה)היא כט בראשית כל(שם אבל ,
ובזה רחל, שהיא חשב הלילה
לבא יכול היה ולא ראובן נתחלל
משכבי שנקראת ישראל לארץ

כדאיתא תצ"טאביך, עמוד ויחי (בזוהר

משה[שם]) וכן כן. נקראת שירושלים
שאסרה באיסור לידתו שהיתה עבור
לבא יכול היה לא לכן לבסוף, תורה
כן גם נרמז וזה ישראל. לארץ כן גם
למפרע נוטריקון ר"ב לך, רב במלת
ראובן שבני וכמו 'ראובן, 'בני
אל לכן אתה, כן גם כן נתחללו,

דבר: תוסף

     

,מות אחרי בפרשת הרמב"ן
בעריות הכתוב שהזכיר
אף עונה, ואפקוד הארץ ותטמא
ואינן הגוף חובת שהעריות פי על

מקום מכל בארץ, כלתלויות עיקר
ה' בארץ ליושבים שנוהמצות וכן .

כב)בספרא כ, קדושים תקיא(תו"כ ולא
אתכם, אינההארץ ישראל ארץ

עוברי מקיימת אינה ארצות, כשאר
היועבירה. לא הכותיים והנה

ה' בארץ ובבואם בארצם, נענשים
הראשונים כמעשיהם שם ועשו
הממיתים האריות בהם שלח

בבואואותם. יחרד איש כל לכן
שמים ירא להיות ישראל ארץ אל
בחוץ שהיה ממה כפלים כפלי
הוא המלך בבית כי וידע לארץ,

עכ"ל:יושב,

       
  

הגאולה התשובה
שנאמר מתעכבת,
ובכל אליכם, ואשובה אלי שובה

השל "ה  ספר
שער  הקדוש 

האותיות 
ברכה  עמק 

(כו)

חרדים  ספר
ט  פרק 



   


ד')אחד ו' כף(דברים חמשים נון
איותנטיות שבעים הם עשרים
יוד בעולמו הוא ברוך הקדוש שברא
ומכולם [דורות] עשרה אילו עשרה

בישראל: אלא בחר לא

     
     

 

הוא ברוך הקדוש נטל שלא
ישראל את אלא בעולמו חלק

שנאמר לב)בלבד ה'(דברים חלק כי
ואומר נחלתו חבל יעקב (תהליםעמו

אףטז) בנעימים לי נפלו חבלים
למה משל משלו עלי שפרה נחלת
שהוא ודם בשר למלך דומה הדבר
אותה ושכלל פלטרין בונה
סיים בה משמח שהוא ובשמחתו

לדירתו בית ברוךבה הקדוש כך
שעמד הארץ של שכרו זו הוא
את וברא בתוכה הוא ברוך הקדוש
ישראל ארץ את והפריש הארצות כל
את והפריש הארצות מכל תרומה
ישראל ארץ מכל תרומה ירושלים
המקדש בית מקום את והפריש

ירושלים. מכל תרומה

כל את הוא ברוך הקדוש ברא
כולן אתהעמים והפריש

העמים מכל תרומה ישראל
שבט את תרומה הפריש ומישראל
את תרומה הפריש לוי ומשבט לוי
ומשחו וקידשו ובניו הכהן אהרן
ובאורים ובציץ כהונה בבגדי וכבדו
הקדוש לפני יעמוד שהוא ותומים
בכל ישראל על ומכפר הוא ברוך

שהם ישראל את והביא ושנה שנה
ישראל לארץ העמים מכל תרומה
והביא הארצות מכל תרומה שהוא
תרומה שהפריש הלוי שבט את
שהפריש לירושלים ישראל מכל
את והביא ישראל ארץ מכל תרומה
משבט תרומה שהפריש אהרן בני
תרומה שהפריש המקדש לבית לוי
לפני לשרת לעמוד ירושלים מכל
רצונו ולעשות הוא ברוך הקדוש

ג)שנאמר ארץ(חבקוק וימודד עמד
עד הררי ויתפוצצו גוים ויתר ראה
לו. עולם הליכות עולם גבעות שחו
בכל הלכות השונה כל אמרו מכאן
הבא עולם בן שהוא לו מובטח יום
א"ת לו עולם הליכות שנאמר

הלכות. אלא הליכות

לארץ משה שנתאוה שני טעם
שערישראל, שזה מטעם

למטה, ישראל בארץ השמים
שלמעלה המרכבה כנגד מכוונת
הכסא על יושבת השכינה ,שהיא
ושמה סביב הכסא את נשאו והחיות
עיילין והנשמות כסאות, ישבו
צפור גם שאמר וזה משם. ונפקין
אחר טעם גם ר"ל בית, מצאה
שצפור לפי ישראל, ארץ לראות
לארץ בית מצאה הנשמה היא
אלהים בית אם כי זה אין ישראל,

יז) כח בו(בראשית נרמז שמ"ה ובמלת ,
משה נתאוה הטעם וזה מ"שה,

ישראל. לארץ

אני רוצה נא, אעברה משה
דתמן ישראל בארץ להיות

דבי  תנא 
זוטא  אליהו
ב  פרק 

מגלה  ספר
על עמוקות 

ואתחנן,
קו  אופן 

מגלה  ספר
על עמוקות 

ואתחנן,
קצט  אופן 

  


ה', הלבנהכסא אור עתה ויהיה
ז' סוד שם אשיג גם החמה. כאור
הלבנון, שם כי כסאות, וז' נהרות
מכון מעון, מול מעון כסא, מול כסא
הוא ברוך הקדוש השיב מכון. מול
באה היא משה של הנשמה לך, רב
למשה אפשר אי גם הכסא, מסוד
אותו ולהקרא לירושלים עתה להגיע
בביאתו משה נתחלל כי ה', כסא
ערוה מצד שבא העולם, לזה
את עמרם שלקח תורה שאסרה
לאסור, התורה שעתידה דודתו
היה שעמרם פי על אף הטעם שמזה
בעטיו שמתו אדם בני מחמשה אחד

נחש [ע"ב])של נ"ה עמרם(שבת ונקרא ,
נקי עמר שם ט)על ז חטא(דניאל שלא

הוצרך זה עבור מקום מכל מימיו,
גם לעולם, ולבא כך אחר להתגלגל
ענין התורה הסתירה זה בשביל
באמרו משה, ולידת אשתו לקיחת

לוי מבית איש [א])וילך ב' .(שמות
ראובן בני כן גם נתחללו זה ומטעם
כמ"ש ישראל, לארץ לבא יכלו שלא

ע"א])הזוהר רל"ו ח"א [זוהר תצ"ט (עמוד

פסוק ד)על מט עלית(בראשית כי
משכב אמר ולא אביך, משכבי
בכוס יעקב ששתה לפי אבל אביך.
אפילו נצרך לא אחר, בכוס ועינו זה
לאה אצל יעקב שהיה נשיו, לשתי
והנה בבקר ויהי רחל שהיא וחשב

לאה כה)היא כט בראשית כל(שם אבל ,
ובזה רחל, שהיא חשב הלילה
לבא יכול היה ולא ראובן נתחלל
משכבי שנקראת ישראל לארץ

כדאיתא תצ"טאביך, עמוד ויחי (בזוהר

משה[שם]) וכן כן. נקראת שירושלים
שאסרה באיסור לידתו שהיתה עבור
לבא יכול היה לא לכן לבסוף, תורה
כן גם נרמז וזה ישראל. לארץ כן גם
למפרע נוטריקון ר"ב לך, רב במלת
ראובן שבני וכמו 'ראובן, 'בני
אל לכן אתה, כן גם כן נתחללו,

דבר: תוסף

     

,מות אחרי בפרשת הרמב"ן
בעריות הכתוב שהזכיר
אף עונה, ואפקוד הארץ ותטמא
ואינן הגוף חובת שהעריות פי על

מקום מכל בארץ, כלתלויות עיקר
ה' בארץ ליושבים שנוהמצות וכן .

כב)בספרא כ, קדושים תקיא(תו"כ ולא
אתכם, אינההארץ ישראל ארץ

עוברי מקיימת אינה ארצות, כשאר
היועבירה. לא הכותיים והנה

ה' בארץ ובבואם בארצם, נענשים
הראשונים כמעשיהם שם ועשו
הממיתים האריות בהם שלח

בבואואותם. יחרד איש כל לכן
שמים ירא להיות ישראל ארץ אל
בחוץ שהיה ממה כפלים כפלי
הוא המלך בבית כי וידע לארץ,

עכ"ל:יושב,

       
  

הגאולה התשובה
שנאמר מתעכבת,
ובכל אליכם, ואשובה אלי שובה

השל "ה  ספר
שער  הקדוש 

האותיות 
ברכה  עמק 

(כו)

חרדים  ספר
ט  פרק 



   


בנים שובו מכרזת קול בת ויום יום
נשא, פרשת בזוהר כדאיתא שובבים
וישיב וישוב, יחרד איש כל לכן
לשונו, במתק כחו כפי מעון אחרים
עולם של מלכו בעיני חן וימצא

חלקו. אשרי

     
       
      
      

  

ואין ישראל לארץ הבאים
בהיכל הם כי לב על שמים
ומרבים ופושעים ומורדים המלך
מריעות סעודת של במשתאות

אומר הכתוב עליהם (ירמיהומרזחים,

ז) ארציב, את ותטמאו ותבאו
וכתיב לתועבה, שמתם ונחלתי

יב) א, מי(ישעיה פני לראות תבואו כי
ולא חצרי. רמוס מידכם זאת בקש
ישארו מותם שאחרי לבם על יעלה
יגרשום במותם אלא ישראל, בארץ

ככלבים. חוצה

פרק אליעזר רבי פרקי לשון
בארץל"ד, הרשעים וכל

לחוצה נשלכות נפשותם ישראל
ט)שנאמרלארץ כה, ואת(שמו"א

כף בתוך יקלענה אויביך נפשך
ברוך הקדוש לבא ולעתיד הקלע.
ומנער הארץ בכנפות אוחז הוא
לחוצה ומשליכן טומאה מכל אותה

שנאמר יג)לארץ, לח, לאחוז(איוב
ממנה: רשעים וינערו הארץ בכנפות

מות)הרמב"ן אחרי (בפרשת

בעריות הכתוב שהזכיר
על אף עונה, ואפקוד הארץ ותטמא
ואינן הגוף חובת שהעריות פי
כל עיקר מקום מכל בארץ, תלויות
שנו וכן ה'. בארץ ליושבים המצות
אתכם, הארץ תקיא ולא בסיפרא
ארצות, כשאר אינה ישראל ארץ
והנה עבירה. עוברי מקיימת אינה
בארצם, ענושים היו לא הכותיים
שם ועשו ה' בארץ ובבואם
בהם שלח הראשונים כמעשיהם
כל לכן אותם. הממתים האריות
ישראל ארץ אל בבואו יחרד אדם
ממה כפלים כפל שמים ירא להיוח
בבית כי וידע לארץ, בחוצה שהוא

יושב: הוא המלך
      

בארץ לדור התורה מן עשה
שנאמר א)ישראל, כו, (דברים

חז"ל ואמרו בה. וישבת וירשתה
כל כנגד שקולה זו שמצוה בספרי
היוצא כל ואמרו התורה, מצות
יהיה לארץ בחוץ ודר ישראל מארץ
זרה, עבודה עובד כאילו בעיניך
מהסתפח היום גרשוני כי שנאמר
אלהים עבוד לך לאמור ה' בנחלת
אמר בתרא במסכת ואיתא אחרים.
וכליון ומחלון דאלימלך רשב"י
ישראל מארץ שיצאו מפני נענשו
העיר כל ותהום שנאמר לארץ לחוץ
אמר נעמי, הזאת ותאמרנה עליהם
שיצאת נעמי חזיתם אמרו יצחק ר'
עלתה מה לארץ לחוץ ישראל מארץ

חרדים  ספר
נט  פרק 

חרדים  ספר
נז  פרק 

  


שאפילו ושלום חס ב"ק ר' אמר לה,
מה ומפני יצאו, לא סובין מצאו
לבקש להם שהיה מפני נענשו
עד בקשו ולא דורן בני על רחמים

ולרשב"ץ)כאן, לרמב"ן :(מתרי"ג

     

ישראל שארץ שאמרנו מה
ר"ל השמים, שער תחת נתונה
כיפת שבאמצעות חלון תחת
והוא מרובע הוא זה וחלון השמים,
מלמטה, ורחב מלמעלה צר
על אמה ת"ק מלמעלה ושיעורו
בית כמות כשיעור אמה ת"ק
ניתן כולו המקדש בית כי המקדש
של עוביו ובאמצעות החלון, תחת
הקודש עיר כשיעור הכיפה חלון
החלון כמות ושיעור ירושלים,
מאות ד' על פרסה מאות ד' מלמטה
ארץ וכל ישראל ארץ כשיעור פרסה
השפע יורד ושהיה תחתיו, ישראל
הי' מלכות צינור דרך מלמעלה
יורד היה האופנים, מעולם ספירות
הנזכר, הכיפה חלון עד ישרה דרך
ומבית המקדש בית על ויורד
ארץ כל על מתפשט המקדש
בבית הפריצים וכשרבו ישראל,
לשון מדברי מהבל ראשון המקדש
גרם הפה וניבלות ורכילות הרע
ונתעבה הבל אותו ונתגשם העון
והתחיל עבה, ענן דמות ונעשה

שפתי סביבות מעט מעט להסגיר
כולו נסגר באב ט' שביום עד החלון
ותכף הבית. ונחרב השפע ונפסק
הקדוש הבית שנחרב לאחר ומיד
והוריד החלון את פתח הוא ברוך
מלכות וצמצם האופנים עולם את
כדי החלון בתוך האופנים עולם
לא זה פתח ולעולם עוד, יסגר שלא
שניתן החרבן בעת דוקא אלא יסתם

לארץרשו ליכנס החיצונים אל ת
ומיד כנזכר, המקדש בית להחריב
ומסך כיסוי ויש משם, נתגרשו
שהיא ישראל לארץ סביב פרוכת
שלא האלו הגבולים שומרת
זר כל ומגרש הקליפה תתפשט
ישראל שארץ ואפילו מתוכה,
החצונית מפעולת ושממה חרבה
זה כל עם החרבן, בעל שהיא הזאת
אלא ישראל בארץ שולטת אינה

ונתגרשה ארץהחריבה ועמדה
נקייה חורבנה בעת אפילו ישראל

בתוכה: זר מאין וברה

'ד מהלך ישראל ארץ ששיעור
מאות ד' על פרסה מאות
מאה אלא נשארה לא ועכשיו פרסה,
וכל שמיני, חלק חצי שהוא מאה על
וזה ונתכווץ, נקמט ושמן דשן מקום
שמיטות ע' כנגד שבתותיה לרצות
אלא ממנו נשאר ולא שבטלו
שזורעין פי על ואף שבה, הטרשין

דליתא. כמאן שבה בטרשין



חסד  ספר
לאברהם,
ג  מעין
ג  נהר



   


בנים שובו מכרזת קול בת ויום יום
נשא, פרשת בזוהר כדאיתא שובבים
וישיב וישוב, יחרד איש כל לכן
לשונו, במתק כחו כפי מעון אחרים
עולם של מלכו בעיני חן וימצא

חלקו. אשרי

     
       
      
      

  

ואין ישראל לארץ הבאים
בהיכל הם כי לב על שמים
ומרבים ופושעים ומורדים המלך
מריעות סעודת של במשתאות

אומר הכתוב עליהם (ירמיהומרזחים,

ז) ארציב, את ותטמאו ותבאו
וכתיב לתועבה, שמתם ונחלתי

יב) א, מי(ישעיה פני לראות תבואו כי
ולא חצרי. רמוס מידכם זאת בקש
ישארו מותם שאחרי לבם על יעלה
יגרשום במותם אלא ישראל, בארץ

ככלבים. חוצה

פרק אליעזר רבי פרקי לשון
בארץל"ד, הרשעים וכל

לחוצה נשלכות נפשותם ישראל
ט)שנאמרלארץ כה, ואת(שמו"א

כף בתוך יקלענה אויביך נפשך
ברוך הקדוש לבא ולעתיד הקלע.
ומנער הארץ בכנפות אוחז הוא
לחוצה ומשליכן טומאה מכל אותה

שנאמר יג)לארץ, לח, לאחוז(איוב
ממנה: רשעים וינערו הארץ בכנפות

מות)הרמב"ן אחרי (בפרשת

בעריות הכתוב שהזכיר
על אף עונה, ואפקוד הארץ ותטמא
ואינן הגוף חובת שהעריות פי
כל עיקר מקום מכל בארץ, תלויות
שנו וכן ה'. בארץ ליושבים המצות
אתכם, הארץ תקיא ולא בסיפרא
ארצות, כשאר אינה ישראל ארץ
והנה עבירה. עוברי מקיימת אינה
בארצם, ענושים היו לא הכותיים
שם ועשו ה' בארץ ובבואם
בהם שלח הראשונים כמעשיהם
כל לכן אותם. הממתים האריות
ישראל ארץ אל בבואו יחרד אדם
ממה כפלים כפל שמים ירא להיוח
בבית כי וידע לארץ, בחוצה שהוא

יושב: הוא המלך
      

בארץ לדור התורה מן עשה
שנאמר א)ישראל, כו, (דברים

חז"ל ואמרו בה. וישבת וירשתה
כל כנגד שקולה זו שמצוה בספרי
היוצא כל ואמרו התורה, מצות
יהיה לארץ בחוץ ודר ישראל מארץ
זרה, עבודה עובד כאילו בעיניך
מהסתפח היום גרשוני כי שנאמר
אלהים עבוד לך לאמור ה' בנחלת
אמר בתרא במסכת ואיתא אחרים.
וכליון ומחלון דאלימלך רשב"י
ישראל מארץ שיצאו מפני נענשו
העיר כל ותהום שנאמר לארץ לחוץ
אמר נעמי, הזאת ותאמרנה עליהם
שיצאת נעמי חזיתם אמרו יצחק ר'
עלתה מה לארץ לחוץ ישראל מארץ

חרדים  ספר
נט  פרק 

חרדים  ספר
נז  פרק 

  


שאפילו ושלום חס ב"ק ר' אמר לה,
מה ומפני יצאו, לא סובין מצאו
לבקש להם שהיה מפני נענשו
עד בקשו ולא דורן בני על רחמים

ולרשב"ץ)כאן, לרמב"ן :(מתרי"ג

     

ישראל שארץ שאמרנו מה
ר"ל השמים, שער תחת נתונה
כיפת שבאמצעות חלון תחת
והוא מרובע הוא זה וחלון השמים,
מלמטה, ורחב מלמעלה צר
על אמה ת"ק מלמעלה ושיעורו
בית כמות כשיעור אמה ת"ק
ניתן כולו המקדש בית כי המקדש
של עוביו ובאמצעות החלון, תחת
הקודש עיר כשיעור הכיפה חלון
החלון כמות ושיעור ירושלים,
מאות ד' על פרסה מאות ד' מלמטה
ארץ וכל ישראל ארץ כשיעור פרסה
השפע יורד ושהיה תחתיו, ישראל
הי' מלכות צינור דרך מלמעלה
יורד היה האופנים, מעולם ספירות
הנזכר, הכיפה חלון עד ישרה דרך
ומבית המקדש בית על ויורד
ארץ כל על מתפשט המקדש
בבית הפריצים וכשרבו ישראל,
לשון מדברי מהבל ראשון המקדש
גרם הפה וניבלות ורכילות הרע
ונתעבה הבל אותו ונתגשם העון
והתחיל עבה, ענן דמות ונעשה

שפתי סביבות מעט מעט להסגיר
כולו נסגר באב ט' שביום עד החלון
ותכף הבית. ונחרב השפע ונפסק
הקדוש הבית שנחרב לאחר ומיד
והוריד החלון את פתח הוא ברוך
מלכות וצמצם האופנים עולם את
כדי החלון בתוך האופנים עולם
לא זה פתח ולעולם עוד, יסגר שלא
שניתן החרבן בעת דוקא אלא יסתם

לארץרשו ליכנס החיצונים אל ת
ומיד כנזכר, המקדש בית להחריב
ומסך כיסוי ויש משם, נתגרשו
שהיא ישראל לארץ סביב פרוכת
שלא האלו הגבולים שומרת
זר כל ומגרש הקליפה תתפשט
ישראל שארץ ואפילו מתוכה,
החצונית מפעולת ושממה חרבה
זה כל עם החרבן, בעל שהיא הזאת
אלא ישראל בארץ שולטת אינה

ונתגרשה ארץהחריבה ועמדה
נקייה חורבנה בעת אפילו ישראל

בתוכה: זר מאין וברה

'ד מהלך ישראל ארץ ששיעור
מאות ד' על פרסה מאות
מאה אלא נשארה לא ועכשיו פרסה,
וכל שמיני, חלק חצי שהוא מאה על
וזה ונתכווץ, נקמט ושמן דשן מקום
שמיטות ע' כנגד שבתותיה לרצות
אלא ממנו נשאר ולא שבטלו
שזורעין פי על ואף שבה, הטרשין

דליתא. כמאן שבה בטרשין



חסד  ספר
לאברהם,
ג  מעין
ג  נהר





חלק ד'
 שולחן ערוך ורמ"א
 הלכות ארץ ישראל

מצוות ארץ ישראל, ישוב ארץ ישראל, בית 
המקדש, חורבן בית המקדש, ומקום המקדש, 

וכל התלויים בהם

יוצא לאור על ידי  "מפעל הזוהר העולמי" חשוון תשע"ג
סניף בת ים רחוב בר יהודה 50 בת ים יצ"ו ארץ ישראל

טל: 052-7651911
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והלא כל הארצות כולם הוא ,  דורשוכי אותה בלבד הוא, "אלקיך דורש אותה תמיד' ארץ אשר ה: "כיוצא בו אתה אומר

  .'אלא כביכול שאינו דורש אלא אותה וכו, "להמטיר על ארץ לא איש: ")איוב לח(שנאמר , דורש
  )ד" רמז קצ-'  פרק ח–' ילקוט שמעוני מלכים א(

:  שנאמר,שאין הקדוש ברוך הוא מזיז עיניו ממנה, זו ארץ ישראל, )ז, איוב לו(" לא יגרע מצדיק", דבר אחר
  )מדרש ילמדנו פרשת פקודי(  .'וגו" אלקיך בה' תמיד עיני ה"
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E      e  


– 

       
    


– 

     
     , פירוש(

 לא ) י"רש, ומשם והלאה אין יכולים לראות

) אלא לצפון או לדרום(  ישב 
    

–


 

      
     

     

       
       
       

    
      
       

       
       

      
     

       
    

–


 

      
      
     

      
     
      
     
      

    

      
       

      
    

     : הגה
      

    )אין . )ג"טור וסמ

עושין מקום הארון וצד התפלה נגד זריחת השמש 

ממש כי זהו דרך המינים רק מכוונים נגד אמצע היום 

ומי שרוצה לקיים אמרם . )הגהות אלפסי החדשים(

הרוצה להעשיר יצפין או להחכים ידרים מכל מקום 

  :יצדד פניו למזרח

       
  

        
       
        

     
      
       

       
      
        

       
      

      

–
 

       
     
    

–
 

       
       

       
  )הגהות . 'ויום התקופה הוא בכלל הס

    )'מיימוני פרק ב
     

        
   

–


       
       
       

      
     

     
     


–

 

     
        

        
   

–


 

       
     ויש : הגה

, )טור( אינו חזק אין צריך למוזגו אומרים דאם היין

ויוציאנו מן החבית לשם . וכן נוהגין באלו הארצות

ונראה דלדידן שאין לנו הרבה . )י"טור בשם רש(ברכה 

אין צריך רק לשפכו מן הקנקן ששומרים בו היין , יין

לשם ברכה וחבית לאו דוקא וכן נוהגין במדינות 

ל וכוס של ברכה ימלאנו שיהא מלא על כ. אלו

  :גדותיו


–
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–


      
      

   
      

       
      

        
 ואם נעקרה עבודת כוכבים : הגה

ממקום אחד ונתנוה במקום אחר מברך על מקום 

שנעקרה שעקר עבודת כוכבים ועל מקום שנתנוה 

בית יוסף בשם תוספות (לשם שנתן ארך אפים 

  :)וירושלמי

–


       
       

      
    

     
  

–


 

      
        
       
       
       

       
      

      
       
      
      
     
      

      
      
      

  יש אומרים שכל מקום שאדם : הגה

הולך לסחורה או לראות פני חברו חשוב הכל דבר 

מצוה ואינו חשוב דבר הרשות רק כשהולך לטייל 

ועל כן נהגו בקצת מקומות להקל בענין הפלגת 

ספינות והליכת שיירא תוך שלשה ימים כי חושבים ה

הכל לדבר מצוה ואין למחות בידן הואיל ויש להם 

  :על מי שיסמוכו

–
 

     
      

       
     )טור(:  

–
 

     ) והיינו כדי

טור ( רבעי מיל אחר שקיעת החמה 'שיעור הלוך ג

 ושיעור מיל הוא )'ג וכדלקמן סוף סימן ב"בסימן רצ

   ) 'שליש שעה פחות חלק ל
      

      ) ועיין

   ) 'ו סעיף ב"לקמן סימן תט
      
 )ג"ועיין לקמן סימן שצ .(  

       
      

      
 וכן מי שקבל עליו שבת שעה או ב: הגה' 

קודם חשיכה יכול לומר לאינו יהודי להדליק הנר 

   )ועיין  ()ו"ו סימן קי"מהרי

  ):ב"לקמן סימן שמ

–
 

       
      

    ) ועיין לקמן סימן

      ) ג"רע
       
        

      
       

      
  ונהגו לעמוד בשעה : הגה

  :שמקדשין בבית הכנסת

–


      
    

הגה :    
       

  )אור זרוע(:  

–


   ולכן אסור לתפוס ולהכניס : הגה

איזה עונש כדי שלא יברח לבית הסוהר מי שנתחייב 

וכל שכן שאסור להלקותו דהוה בכלל דין ואם יברח 

ג בשם שבולי "בית יוסף סוף סימן רס(אין עלינו כלום 

ויש מתירין לקדש היכא : הגה.  ולא מקדשין)הלקט

 ואפשר דהוא הדין )רבינו תם(דאין לו אשה ובנים 

 ואף על גב דלא קיימא לן )ג"סמ(הכניסה לחופה שרי 

 מכל מקום סומכין על זה בשעת הדחק כי גדול הכי

כבוד הבריות כמו שרגילין שלפעמים שלא היו 

 עד הלילה 'יכולים להשוות עם הנדוניא ביום ו

דעושין החופה והקידושין בליל שבת הואיל וכבר 

הוכנו לסעודה ולנשואין והוי ביוש לכלה ביום לכלה 

ולחתן אם לא יכנוס אז ומכל מקום לכתחלה יש 

ועיין בטור אבן העזר סימן (זהר שלא יבא לידי כך לי

       ). ג"ס
      

    
         

 )דתקיף ליה עלמא (   
       

  

–
 

     
        

    )הנודר ( 
        

     
       

   ) ואם אמר קונם הנאתו או אכילתו

  :)טור() עלי לכולי עלמא אין משתתף בה


– 
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–
 

        
      

  )מרדכי () ואם בירך לגמור אין צריך לחזור

   )פרק במה מדליקין ושבולי לקט
       

        
       

  ויש אומרים : הגה

 וכן )ש ורבינו תם"טור בשם הרא(דגם יחיד מברך עליו 

ומכל מקום יזהר אדם לקרות . נוהגין במדינות אלו

ויש אומרים . בצבור כדי לברך עליו עם הצבור

ומר לשנים שיאמרו עמו ראשי דכשיחיד קורא א

מרדכי פרק במה מדליקין ואגור (פרקים דאז הוי כרבים 

  :ונהגו כן בהודו ולא באנא. )בשם שוחר טוב

–

 

         
       

     

–
 

   
     
      
      

     
     
      
       

     

–
 

       
       

    
       

      ומותר : הגה

לגרוד גבינה ביום טוב על הכלי שהוא מורג חרוץ 

ש סימן "ריב(מיהו צריך שינוי מעט כמו דיכת מלח 

 בלא שינוי משום דאין טחינה  והוא הדין מצות)ד"קפ

  :)ל"מהרי(באוכלין שהיו טחונין תחלה 

–


       
       
         

       
      

      
 ודין פדיון הבן כדינו : הגה

ט "בשבת כך דינו ביום טוב ועיין לעיל סימן של

  :'סעיף ד

–


       
        
       
        
        
        

       
       

     


–

 

        
       

       
      
       
       

 )מעבירין על הבגדים אבן חלק פירוש 

      ) ערוך, להחליקו
       

        
      
      
        
        

    )גיהוץ (   
    

     
      
      

        
        

        
        

     ואנו : הגה

נוהגין להחמיר בכל זה מתחילת ראש חודש עד אחר 

התענית אם לא לצורך מצוה כגון אשה הלובשת 

לבנים מותרת לכבס וללבוש לבנים ולהציע תחתיה 

 אבל בתשעה באב עצמו לא תלבש )רוקח ואור זרוע(

 )הגהות שערי דורא(ויפה לבנים רק לובשת חלוק בדוק 

וכן לכבוד שבת לובשים כלי פשתן ומציעין לבנים 

כמו בשאר שבתות ואסור ליתן כלים לכובס נכרי 

לכבס מראש חודש ואילך אבל קודם ראש חודש 

מותר לתת אף על פי שכובסת אחר ראש חודש 

  :)ל" דתענית ומהרי'תוספות פרק ד(


–

 

      
     
    

      
      

    


–

 

     
     

    
     
       
      

    
     

  
      

     
      
    
    
     

     
      

    הגה :
       
       

  )כל בו( .   
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  הגה :    
     

     )טור( .

     
       

       
      
      

 הגה :     
    )ג והגהות "תוספות וסמ

  :)מיימוני

       
      
     

      
       
      

   
      

  


–


 

      
       

      
 )בית יוסף(:  

     
 
     
     

      
     
      
      
      
       
  

   
       

     

     
      
      

  
      

       
    

     
   

       
      

      
    

–
 

        
       

      
     
      

       
        

  

–


      
        

     
   

–


 

     
      

      
     

      
   

        
        

       
     

   

         
      

      
      

       
       
       
      
      
      

  

        
       
       
    
      
     
     

      
    ) אותן החנויות המוכרות

  )י"בית יוסף בשם רש() אכילה ושתיה
      
       
        

      
  

       
     

    ) ואסור להן להחמיר

  :)ח"ץ סימן תכ"תשב() ולהתענות

        
       

      
       

     

       
        

 )טור() אלא אם כן כותלו נוטה ליפול( 

    
      
       
      
        
       
        

   
      
       
      



שולחן ערוך ורמ"א - הלכות ארץ ישראל | ה זוהר ארץ ישראל

  

        
     

        
  )ירוש המטר היורד להצמיח כל פ

צמח ועשב האדמה נקרא רביעה מפני שרובע ומעבר 

 והולידה 'את הקרקע כדכתיב כי כאשר ירד הגשם וגו

    ) והצמיחה וגומר
       
    

       
       
      
         
       
       
        

        
     

       
    

    

      
      

     
        
      
       
         

     

       
       

      
      
       

   

      
      

      
   ) ושיעור כמה צריכין

 ). א"לירד לברך עליהם עיין לעיל סימן רכ
       

   ) ט בסופו"ועיין לעיל סימן תקס(
      
       

  

      
         

   

       
       

–


 

       
       
           

         
         

        
       

      
   

      
  )דתענית'ן פרק ג"ר ( . 

      
       

  

      
       
     

     
     ) פירוש מין ארבה(

       
        

  

       
     
       

      
       
   

       

        
       
       

     
     
     
      

  
    

  

–
 

     
  


– 

 
  ומתענים למחרת ראש השנה : הגה

  :והוא תענית ציבור )טור(


–

 

      
       

     
  

–
 

      
      
        
       

      
      הגה :

ויש אומרים ששנים הראשונים קורין בספיקא דיומא 

והשלישי קורא ביום המחרת והרביעי חוזר וקורא כל 

ספיקא דיומא דהיינו מה שקראו שנים הראשונים וכן 

אנו נוהגין וביום השביעי הכהן קורא ביום החמישי 

 ישראל ביום השביעי והרביעי קורא לוי ביום הששי

י בשם "רש(ביום הששי וביום השביעי וכן אנו נוהגין 

   . )ו ומנהגים"רבותיו ומהרי
      

       
     

    
      

  


–

 

      
      

        
  )בטלים ממלאכתן ועוסקין פירוש 
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     ). בצרכי צבור
        
      

  ):ן"ר, אבל בסתמא הוקפה ולבסוף ישבה(

       
       

       
      
        

   

      
      

  

       
      

     

       
       
        
     

    ואם הוא במדבר : הגה

  :)כל בו(ד כמו רוב העולם "או בספינה קורא ביום י

       
      
     
       

       
       

       
       

        
       

אחר כך והכי נהוג ומיהו אם נזדמן לו: הגה 

ד אפילו קראה "מגילה חוזר וקורא אותה ביום י

ג מכל מקום קרא אותה שלא בזמנה "תחלה ביום י

  :)כל בו ובית יוסף(

         
        

   

–


       
        
      
        
        

       
ויש אומרים דכל דבר שבמנין דהיינו שדרכו : הגה

וכן . )י ובית יוסף"טור בשם ר(למנותו תמיד אינו בטל 

הא דדבר חשוב אינו בטל אינו אלא מדרבנן . נוהגין

ם פרק "והרמב, ה"ארוך כלל כ(ואזלינן בספיקו לקולא 

, ג"ותוספות דזבחים סוף דף ע, ז דמאכלות אסורות"ט

, א בתורת הבית"ורשב, נשהש פרק גיד ה"ורא, ואגודה שם

כמו שיתבאר , ועוד הרבה פוסקים, ונימוקי יוסף פרק הערל

כל דבר שהוא חשוב אצל בני . )בסימן זה בכמה דוכתי

   מקום מהמקומות 
     הזמנים הוא

אוסר בכל שהוא לפי חשיבותו באותו מקום ובאותו 

א לפי שהן אוסרים בכל שהן זמן ולא הוזכרו אלו אל

והוא הדין בכל כיוצא בהן בשאר . בכל מקום

  :מקומות

–
 

        
 מיהו יש אומרים דבדבר דאיכא : הגה

אך עובד כוכבים לברורי כגון שאמר לו אחד בא ואר

בית יוסף בשם (מנסך יינך צריך לחוש לדבריו 

וכל דבר שלא אתחזק לא להיתר ולא ). התוספות

אשירי פרק (לאיסור עד אחד נאמן עליו אפילו לאסרו 

   ). הניזקין ומרדכי פרק האשה רבה
     או חתיכת בשר שאינה

       מנוקרת 
   )ואם היו בכאן ב). גם זה שם '

חתיכות אחת של איסור ואחת של היתר נאמן העד 

ואדם נאמן על ). ן שם"הר(לומר זה היתר וזה איסור 

' ועי). שם באשירי(שלו ואפילו היכא דאתחזק איסורא 

. ט דין החשוד על הדבר אם מעיד עליו"לעיל סימן קי

ה מי שאומר פלוני חכם הכשיר "ועיין לקמן סימן קפ

ב אם "ועיין באבן העזר סימן קנ. לי זה והחכם כופר

. אמרינן לגבי עדות שהפה שאסר הוא הפה שהתיר

ן פרק "ר(ואשה נאמנת בדבר איסור לומר תקנתיו 

 ודוקא בודאי איסור כגון ניקור בשר )האומר וריש חולין

וכדומה אבל בספק שמא אין כאן איסור כגון 

איסור והיתר ( לברור דגים טמאים מטהורים שצריכה

 אין )ן"שם בר( או איסור שיש בו צדדים להקל )הארוך

קטן אין לו דין . אשה נאמנת דאשה דעתה קלה להקל

 מכל )ה"ש סימן רמ"ריב(עד להיות נאמן באיסורין 

מקום בקטן חריף ובקי בדבר ואיכא רגלים לדבריו 

). ד"כ' א סי"רשב(יש להחמיר אם מעיד על דבר איסור 

ואם מעיד על איסור דרבנן להקל ולא אתחזק איסורא 

שם (כגון בדיקת חמץ נאמן דהימנוהו רבנן בדרבנן 

  : אבל אם אתחזק איסורא אינו נאמן כלל)ש"בריב

–
 

        
       
     
       

    )בלא רבית (

   ) טור והפוסקים(
         

      
       
       

   

     
       

  

        
      

       

      
        

  

–


 

          
      
      

  
      

     
     

     

–


 

   )משבעה העממין ( 
    

      
      
     
       

     
       

    ) דאז אפילו בחנם שרי
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בית יוסף בשם () אם לא יוכל להשמט אפילו בחנם

     )ן"הרמב
  )ג"תוספות ומרדכי פרק אין מעמידין ובסמ(

     
      
       
       
      
   

     

–




        
       
        

        
       
       

      
     

ובגולה זמן הגשמים ששים יום אחר : הגה

התקופה שמתחילין אז השאלה וזמן רביעה שניה 

  :)טור(שבעים יום אחר התקופה 

–




       
   

      
     

 )ו"ועיין לקמן סוף סימן רל(  

–
 

       
      
      
       
      

       
   ואפילו אם טען זה : הגה

העובר המועד שהיה אנוס אינו נאמן שיתחייב 

שכנגדו עדיין בשבועתו ומכל מקום אם רצה זה 

לפטור משבועתו ילך אצל חכם ויתיר לו שבועתו 

שמא יביא זה שכנגדו עדים שהיה אנוס בדבר 

שהעביר המועד ונמצא עבר זה על שבועתו אם נשא 

וכל זה לא . )ז"ו סימן קל"תשובת מהרי(א התרה בל

מיירי אלא בשנים שנשבעו זה לזה אבל שנים 

שנשבעו יחד לעשות דבר כגון שלא לדבר עם פלוני 

ועבר אחד מהם השני חייב לקיים שבועתו ואפילו 

או יותר שאף אם עובר ' אם נשבעו זה לזה והם ג

האחד השבועה השנים הנשארים צריכין לקיים 

. )ג"ש סימן תנ"ו ובריב"ם מפאדואה סימן כ"מהר(ן שבועת

ונראה הא דאם נשבעו שנים ביחד ולא נשבעו זה לזה 

ועבר האחד השני חייב לקיים שבועתו היינו דוקא 

שאינן תלויין זה בזה אבל אם תלויין זה בזה ואי 

 אפשר לאחד לקיים שבועתו בלא חבירו 
      

        
תשובת (ד "ח סעיף מ"וכמו שנתבאר לעיל סימן רכ

   :)'ש כלל ח"הרא

–
 

      
     

       
ודוקא צדקה שאין לה קצבה או שיש לה : הגה

קצבה על נכסי יתומים ויכולין להמתין עד שיגדלו 

       
      

   והוא הדין בצדקה שיש

 להם לה קצבה כגון שהיו להם קרובים עניים והיה

קצבה מאביהם כל שנה ואין להם לאכול רק זו או 

יחזרו על הפתחים ויהיה גנאי ליתומים האפוטרופוס 

י "תשובת ר( שלהם נותן מנכסיהם הקצבה לקרוביהם

  )'מינץ סימן א

–
 

       
      
       

       
     

 
      

      
       

והקבועים בעיר : הגה ).ק וטור"ג וסמ"כן משמע בסמ(

קרויים עניי העיר והם קודמין לעניים אחרים הבאים 

 .)י בר ברוך"טור דלא כר(לשם ממקומות אחרים 
    

  פרנסה עצמו קודמת לכל : הגה

אדם ואינו חייב לתת צדקה עד שיהיה לו פרנסתו 

ואחר כך יקדים פרנסת אביו ואמו אם הם עניים והם 

ואחר כך בניו והם קודמים . קודמים לפרנסת בניו

לאחיו והם קודמים לשאר קרובים והקרובים קודמים 

לשכיניו ושכיניו לאנשי עירו ואנשי עירו לעיר אחרת 

  :)הכל בטור(ין אם היו שבויים וצריך לפדותן והוא הד

–



 

      
      

      
     
     

       
    ) טור ובית יוסף בשם

  ):'ם דין ט"הרמב

      
     
      

       
      

     ) לשון

  )'ם שם דין ח"רמב

      
       

      
      

       
     

  
      

      
     

       
       
      

     
   

–
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–
 

      
    

      
      

      ) בית

  ):ס"מ בש"יוסף בשם הרב רבינו מנוח וכ

–


 

      
    

      
  

         
     

      
     

     
       
        
       
       

      
       

       
     

    )לשון עצמו( הגה :

ר הוא יותר "ומטבע הרגילה במדינות אלו החצי וינ

. )ב"תרומת הדשן סימן קצ(משוה פרוטה ופודין עליו 

  :ן מלקט ושכחה ופרט ועוללותפירות רבעי פטורי

       
       

       
    ) ויש אומרים שאינו

טור () נוהג בחוצה לארץ רק בכרם ולא בשאר אילנות

  :)פ"ש וע"ן ורא"בשם הגאונים ורמב

       
       

      
   ואסור ללקוט לנכרי : הגה

פירות מאילן שלו שהוא ערלה משום שנהנה במה 

ה בשם ארחות "כל בו וב(שמחזיק לו הנכרי טובה על זה 

  :)חיים

      
       

 
     

       
       

      ) וכל

כן נראה () הוא מותרשכן שכרם שהוא ספק ערלה ש

  :)ש ומרדכי פרק קמא דקדושין"מהטור והרא

      
       
  

        
        
      

      
      

       
       

     
     

     
     

      
     

    

–


 

        
         

       
      

      
      

      

        
      

      
     

    
    

       
       

    

     
     
      

       
       

      
        
        

        
        
      
      

ויש אומרים דהואיל ומותר לזרוע ירק בצד : הגה

הגפנים בחוצה לארץ מותר לאכול אותו ירק גם כן 

' רות דין טמהלכות מאכלות אסו' הגהות מיימוני פרק י(

ואין לחוש אלא במקום . )ד"ותרומת הדשן סימן קצ

דאיכא למיחש שנזרע שני מיני ירק או שני מיני 

מרדכי פרק קמא (תבואה עם חרצן במפולת יד 

ועל כן נהגו להקל במדינות אלו בירקות . )דקדושין

הנמצאים זרועות בכרמים כי לא שכיח שנזרעו 

  :באיסור

–
 

      
     

      
     
      
       

      
     

       


–
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–


 

      
     

       
      

        
      

      
     

        
     

       
    

     
     

    
      

    
      

       

       
       

      
     

  
     
    
     

     
       

       
      
      

     
      
    
     

     

      
   

        
      
      
       
      

     
       

      
        
       
         
        

פרק אלו ן "הר() ויש אומרים שצריך הערב שמש(

       )עוברין
      הגה :

       
    גם בשאר מקומות אין צריכין

טור בשם יש אומרים (להפריש רק חלה אחת ולשרפה 

וכן המנהג פשוט בכל מדינות אלו . )ושאר פוסקים

מפרישין רק חלה אחת בלא שיעור ושורפין שאין 

אותה כמו שהיו עושין כשמפרישין שתי חלות שחלת 

ומכל מקום נוהגין ליטול . האור לא היה לה שיעור

והאוכל חלה אפילו בחוצה לארץ . )ל"מהרי(כזית 

מברך תחלה על המין שרוצה לאכול ואחר כך מברך 

אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול "

. )ם סוף הלכות תרומה"כל בו והוא מלשון הרמב(" תרומה

ויש אומרים כששורפין החלה עושין לה היסק בפני 

ק וכן הוא "מהרי(עצמה דישראל אסור ליהנות ממנה 

ונוהגין להשליכה לתנור קודם . )בתוספות פרק כל שעה

  :שאופין הפת

–


 

       
         

  ) פירוש ענין דמוע הוא תרומה

   )שנפלה בחולין
ויש חולקין וסבירא להו דאוסרת תערובתה עד : הגה

ד ששים מאה ואחד אם הוא במינה ושלא במינה ע

ט "ש ורוקח סימן שנ"י וספר התרומה ורא"טור בשם ר(

ואם חזרה ונתערבה בעיסה . )שמשון' ח ור"ו סמ"ומהרי

ואין מאה ואחד לבטלה אם לא אכל העיסה ישאל 

לחכם עליה ויתיר לו כנדר דנשאלין על ההקדשות 

תשובת מיימוני סוף הלכות (ויחזור ויטול חלה אחרת 

   . )יםה בשם ארחות חי"זרעים וב

       
      

       
      

  וצריך לשייר מעט :  הגה

בשעה יותר משיעור חלה שמפריש כדי שיהא שיריים 

. )ן דביצה"ג ובהר"ש וסמ"בית יוסף בשם הרא(שמפריש 

ודוקא לעיסה שנתחייב עם חלה זו יכול לפטור שלא 

מן המוקף אבל עיסה שנילושה בפני עצמה אין 

י "ב(מפרישין חלה מעיסה אחרת שלא מן המוקף 

     . )ק וכל בו"בשם סמ
      

      
     

     
       
        

       
     


–




 

    
      

     
     
      
    
    
      
     

      
   

     
   

    
       
     

    
      

  הגה :  
      

     
  )י"טור בשם ר(:  



שולחן ערוך ורמ"א - הלכות ארץ ישראל | יאי | שולחן ערוך ורמ"א - הלכות ארץ ישראל זוהר ארץ ישראל

  

       
     

     
     

       
       

     
     
     
        
      

  :)טור() והתרומת מעשר מוכר לכהן ונוטל דמיה(

     
       
      
       
     

       
      

     
      

      
     
       

        

       
      

      
       

        
      
      

       
       

  

      
       
      

  

       
       

        
    

        
        
      

   

      
      

       
      
         

     
     

       
     

       
      
    
       

  
     

    
    

     
     

  
       

   

      
    
       
         

  

      
      

     

      
      

        
      

  

      
       
       
      
        

    

      
     

ונותנה בזמן הזה לכל כהן שירצה בין חבר בין : הגה

עם הארץ ואפילו אינו מיוחס רק שמוחזק בכהן והוא 

שיכול להנות ] עד[שורפה ויכול להניחה ולשרפה 

ממנה בשעת שריפה אבל זר אסור ליהנות ממנה 

אבל שאר . מובשעת שריפתה אם לא שכהן נהנה ע

הנאות שאינה מכלה אותה מותרת אפילו לזרים 

כהן שאוכל אצל ישראל נותן בנר שמן של . )טור(

תרומה ואף על פי שעומד הכהן והולך לו אין צריך 

אלמנה לכהן ' מרדכי פ(לכבותו עד שיכבה מעצמו 

וכל זה מיירי בתרומה שהוכשרה דאז נטמאת . )גדול

 שלא נטמאה ומותר לשרפה אבל אם לא הוכשרה

וטוב להכשיר אותה קודם מירוח כדי . אסור לשורפה

ואחר כך . )טור(שתקבל טומאה ויהא מותר לשורפה 

מפריש מן השאר אחד מעשרה והוא נקרא מעשר 

ועל . )טור(ויש אומרים אף לכהן . ראשון ונותנו ללוי

' וגו" כי את מעשר בני ישראל"זה נאמר בתורה 

. 'וגו" מעשר בישראלולבני לוי הנה נתתי את כל "

ואחר כך מפריש מהשאר אחד מעשרה והוא נקרא 

מעשר שני והוא לבעליו ובסימן זה יתבארו משפטיו 

ועל הסדר הזה מפרישין " עשר תעשר"ועליו נאמר 

בשנה ראשונה מהשבוע ובשניה וברביעית 

ובחמישית אבל בשלישית ובששית מהשבוע אחר 

עשר שמפרישין מעשר ראשון מפרישין מהשאר מ

ואין בשתי . אחר ונותנו לעניים והוא נקרא מעשר עני

שנים אלו מעשר שני אלא מעשר עני ועליו נאמר 

' מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך וגו"

שנת השמיטה כולה הפקר ואין בה . 'וגו" ובא הלוי

ובחוצה לארץ שאין . לא תרומה ולא מעשרות כלל

ה בארץ בה שמיטת קרקע מפרישין בשנת השמט

. מצרים ובעמון ומואב מעשר ראשון ומעשר עני

ובארץ שנער מפרישין בה מעשר שני כמו ברוב 

. ג"ושנת השמיטה האמיתית היתה שנת השי. השנים

ויש אומרים אם גוי מכר פירות בשביעית לישראל (

וגמר מלאכתו ביד ישראל חייבים בתרומה ומעשר 

וכן , וסףבית י() ומפריש מעשר עני כדין עמון ומואב

  :)כתב כפתור ופתור ופרח

      
       

      
ודין תרומת מעשר כדין תרומה גדולה מיהו אפילו (

  :)ם"בית יוסף בשם הרמב() האידנא בעינן ליתן כשיעור
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  ) וניטלת שלא מן

) המוקף ותלמידי חכמים אין תורמין אלא מן המוקף

  :)'ם פרק ג"הרמב(

       
        
        
      

       
       
        

       
     

       
      
      

       
       

        
        

  

       
        

    

      
       

        
      
       
       
        

       
       

      
  

       
      
      
        

      
    

       
       

         
       
        

       
  

      
       

      
      

       

        
        

  

    
        
       

 ויש אומרים דבכהאי גוונא חזקתו : הגה

תרום דאמרינן חזקה שליח עושה שליחותו אפילו 

אבל אם אינו יודע אם כרי תרום . ורייתאבאיסור דא

או לא אסור לאכול ממנו דהשליח אומר ודאי לא יגע 

  :)ש"ש והר"טור בשם הרא(בו עד שידע שהוא תרום 

     
       

      
        

         
        
       

      
      
        

  

       
      
        

      
  ) ויש חולקין וסבירא להו דכל

שביטל השליחות אפילו לא שינה לא הוי תרומתו 

  :)טור() תרומה

        
       

    

   

       
     

  

       
      

       
   

       
    

        
      

      
      

  ובודקין אותו אם אמר : הגה

בדעת ישראל הפרשתי תנתן לכהן ואם לאו טעונה 

  :)טור(גניזה 

     
      

  

      
       

   

       
    

     
       

   

       
   

       
      

  ) פירוש שבלים קטועים שלא נדושו(
       

        
       

        
)פירוש פסולת של זיתים(     
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  ) פירוש זרעונים שחורים הנמצא בין

       ) החטים

       
       
       

   

      
      

       
      

      
    

        
      

        
       

        
        

      
         

        
       
        
      

     

      
     

      
      

   

  ) פירוש דא מאי כלומר פירות או

ידוע אם הרים תבואה שנלקחה מעם הארץ שאין 

  ) המעשר כראוי וחייב במעשרות מדרבנן
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     ) פירוש

  ) עמרים של תבואה המונחים בקש
   

       
       

       
       

     

        
       

     
       

  

        
      

         
      

  )פירוש חותכו ( 
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  )'ד סעיף ו"ועיין לעיל סימן רצ(

     
   

     
      
     

       
     

    
      
     

    
      
       

     
     )טור(  

     
        

     
    

      
       

       
       

    

     
        

        
      
         
       
      
       
       

     
     
     
       
      
     
      

   
     

       
        

       
      

       
     

        
      

     
     

        
       

     
        

    

       
       
      
     

   

       
        
        

   

       
        

  הרב המחבר הזה השמיט כל : הגה

 ללמוד מהם הרבה דיני מעשר עני שכתב הטור שיש

דיני צדקה הנוהגים האידנא ואפשר שסמך עצמו על 

מה שנתבאר בדיני צדקה אך גם בדיני תרומות 

ומעשרות השמיט כמה דינים שכתב הטור והכניס 

אחרים תחתיהם וכל זה גרם לו שהעתיק דברי 

ם הלכות תרומות ומעשרות ככתבם וכלשונם "הרמב

וד על ולא שת לבו לדברים אחרים והרוצה לעמ

  :עיקרי הדינים יעיין בפנים

–


 

      
     

    

–


 

       
        
       

       
       

     
       

      
         

       
  )אור זרוע(     
 )מדרש תנחומא פרשת ויחי(:  

      
      

  או שמוליכין אותו למקום : הגה

ואם צוה להוליכו . )כן משמע באור זרוע(קברות אבותיו 

ממקום למקום או שצוה לקברו בביתו ולא בבית 

ומותר ליתן סיד עליו . )גם זה שם(הקברות שומעין לו 

ר מהר ולהוליכו למקום אשר צוה כדי לעכל הבש

  :)ט"א סימן שס"רשב(

–
 

     
    

      
  שבר כוס ויש מקומות שנהגו ל: הגה

אחר שבע ברכות וזהו מנהג נוהג במדינות אלו 

כל (שהחתן שובר הכלי שמברכין עליו ברכת אירוסין 

עוד נוהגים להתענות ועיין .  וכל מקום לפי מנהגו)בו
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ודין זריקת אוכלין לפני חתן וכלה . א"לעיל סימן ס

 :א"עיין באורח חיים סימן קע

–


 

     
       

       
     ) שחלוקים

   . )ז"קי' ם סי"מוהר() בלשונם
      

        
         

 ) אבל אינו יכול להוציאה מעיר לכרך או

להיפך בגליל אחד אף על פי שהתנה עמה להוציאה 

  . )ן פרק שני דייני גזירות"הר() מגליל ליהודה
     

       
      
      

     הגה :

ויש אומרים דאם היו שניהם מארץ אחת ונשאה 

בארץ אחרת היא יכולה לכוף אותו לילך עמה 

טור בשם (ינה או להיפך לארצה אפילו מכפר למד

אבל אם שניהם מארץ אחת ונשאה באותה . )רבינו תם

הארץ אין אחד מהם כופה לשני להוציאו ממדינה 

לכפר או להיפך אבל ממדינה למדינה או מכפר לכפר 

האשה יכולה להכריחו שילך עמה למקומה הואיל 

היה דר עמו בעירו ולא מתדר . )גם זה שם(והם שוים 

ירה דרך מקרה ולא איתדר ליה שם ונסע עמה לע

יש אומרים . )ח"ש סימן מ"ריב(יכול לחזור ולהוציאה 

אם לא יוכל להחיות ולפרנס עצמו כופין אשתו 

 ויש )ו"תרומת הדשן סימן תי(שתלך עמו למקום שירצה 

מי . )א"ש סימן פ"בית יוסף וכן משמע בריב(חולקין 

שהוא ממדינה אחת ויש לו שם אשה ונשא אחרת 

ה אחרת צריכה לילך עמו לעירו דודאי נשאה במדינ

ועיין לקמן סימן . )ץ"בית יוסף בשם הרשב(לשוב לביתו 

  :עוד מדינים אלו' ד סעיף ט"קנ

      
       
        

      
      

  ואינו יכול להוציאה : הגה

הגהות (ממקום שהמושל טוב למקום שהמושל רע 

כל מקום שיכול להוציאה . )ג דאישות"מיימוני פרק י

ממקומה היינו לאחר שכנסה ונשאה אבל קודם 

מה אם נישואין לא יכול להוציאה וצריך לכנסה במקו

לא התנה בפירוש עם האשה אבל אם התנה עם אמה 

מיהו אם יש . )ז"ש סימן קע"ריב(לאו כלום הוא 

אמתלאות וטעמים לדבריו האשה צריכה לילך אחריו 

  :)ח"תשובת מיימוני לנשים סימן כ(

      
      

    
     
      

     
     
     

   
      

     
       : גהה

       
       
       
        

  )ם"במרדכי סוף כתובות בשם מוהר( . 
      
        
       

   )גם זה שם( .  
      

      
     

      
     

  
       

     
      

      
     
      

  

–


 

       
      
       
        
        

      
         
      

  )פירוש שתוקע בקול באזנו ומבעיתו(
)פירוש מכה בידו על הלחי (  

        
    

       
   

      
      

      
טור (ויש אומרים שאף ריפוי ושבת אין דנין : הגה

 ולא ראיתי נוהגין לדקדק בזה רק כופין )ש"בשם רא

דרכי (קנסו כפי הנראה להם החובל לפייס הנחבל ול

 וכמו שיתבאר )ח"ם בפסקיו סימן ר"משה לדעת מהר

  :'בסמוך סעיף ה

       
      

        
        

     
       

    
       הגה :

ויש אומרים דוקא גזילות דשכיחי כגון כפר בפקדון 

וכדומה אבל גזילה ממש לא שכיחא ואין דנין אלא 

נימוקי יוסף (אם כן הגזילה קיימת מחייבין להחזירה 

  :)פרק החובל

        
    

עדים שהעידו עדות שקר והוזמו והוציאו ממון : הגה

על פיהם ואי אפשר למהדר דנין אותם ומחייבין 

ועיין לקמן סימן . )מרדכי ריש פרק החובל(אותם לשלם 

  :'ט סעיף ב"כ

      
      

    
     ) בין נתפייס בעל דינו

)בין לא נתפייס       
      ואם : הגה

עד כמה אתפוס אין יאמר הניזק שומו לי נזקי שאדע 

שומעין לו אלא אם כבר תפס שמין לו ואומרים לו 

ש פרק "טור בשם הרא(כך וכך תחזיק וכך וכך תחזיר 

וכל זה דווקא . )החובל וסוף פרק קמא דבבא קמא

בקנסות הכתובים אבל קנסות שבאים חכמים לקנוס 

מעצמן על תקנתן גובין בכל מקום וכמו שיתבאר 

  :)רק השולחמרדכי סוף פ(' בסימן ב
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   כ "ועיין לקמן סימן ת: הגה

אם נתחייב לו מלקות ' ועיין לקמן סימן ב. ח"סעיף ל

  :אם יכול לפדות עצמו בממון

–


        
         

    ) פירוש תבואה שלא

" על בלילו"הביאה שליש והוא מאכל בהמה תרגום 

    , ")על אספסתיה"
       

  )והוא הדין שלא יפתח חלון מבית 

טור () שיש בו דברים אלו לחדר שיש לו תחת האוצר

      .)א"בשם הרשב
    

      
     

   ) וכן במקום שקול ונדנוד

)ו"ש סימן קצ"ריב() קשים ליין שצריך להרחיק  
      

        
    

       
      

       
 כי כן ) פירש רבינו חננאלכן(: הגה 

ואם אין דרך . דרך צורך המחרישה בין האילנות

בית (לחרוש בין האילנות אין צריך להרחיק כלל 

ובמקום שצריכים להרחיק ובאין שניהם ליטע . )יוסף

המגיד פרק (כל אחד מרחיק חצי השיעור , בבת אחת

    . )עשירי דשכנים
      

      
   )או שדה לבן( 

ויש אומרים דבין גפנים לאילנות בעינן : הגה

להרחיק כפי אומד הדעת שלא יפריחו העופות מן 

ויש . )טור(האילנות אל הגפנים בשיטה אחרת 

נוטע גרעין אבל , אומרים דוקא בנוטע אילנות

הגהות אשירי (והאילן ממילא גדל אין צריך להרחיק 

ראובן . )ומרדכי פרק לא יחפור ובית יוסף בשם התוספות

שמכר ביתו לאחד וגינתו לאחר אין בעל הגינה צריך 

, להרחיק אילנותיו אף על פי שמכר הבית תחילה

ש "ריב(ואין אומרים בזה מוכר בעין יפה הוא מוכר 

ובכל . ח"ד סעיף כ"ן לעיל סימן קנועיי. )ל"סימן ק

מקום אם היה גדר בינתיים זה סומך לגדר וזה סומך 

  :לגדר


–

 

     
       

      
     

  )בענין שראויים להתקיים על ידן (

      , )טור(
     )הזיתים(

       
       

      
       

        
      

       
      
    


–

 

        
       

         
      

        
      

         
        

        
       

        
       

       
        

         
     

       
       

        
      

       
        

      היה : הגה

' ומכר אחד מהן לשנים או הורישו לב, בו דין חלוקה

אינן יכולין לעכב , כדי חלוקהבניו ואין לאחד מהן 

מרדכי (מלחלוק דלא עדיפי מגברא דאתו מחמתיה 

היו . )ד"סוף פרק השואל וסוף כתובות וטור סימן קע

לשנים יש להן שיעור חלוקה , ארבעה שותפין ביחד

השנים שיש להן , ולשנים אין להן שיעור חלוקה

. חלוקה נוטלין חלקן והשנים האחרים נשארו שותפין

אמר אחד מאותן שאין בו כדי חלוקה תנו לי ואפילו 

גם כן חלקי ואם כן ישאר לרביעי פחות מכדי חלוקה 

תשובת (וכדי לבטל החלוקה אמר כן אין שומעין לו 

, שלשה שהיו שותפין בבית. )ד"דקנין סימן י' מיי

לשנים היה להן כדי חלוקה ולאחר אין בו כדי 

ין וקנה אחד מן השנים חלקו של האחד שא, חלוקה

אין יכול לבטל החלוקה אף על פי , לו כדי חלוקה

  :)מרדכי סוף כתובות(שהמוכר היה יכול לבטל 


–






     
      

      
    

     
      

      
     

       
        

      
     

    
      

      
      

    

–
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–


 

       
     

     
     )ואם חסמו ,

  :)ה"טור בשם הרמ() שלומי משלם ליה מלקי לא לקי

     
     

      
    

     
     

      
   ) פירוש המוציא חמאה מן

ויש אומרים המקפה את החלב בקיבה . ערוך, החלב

 )דשבת' י בפרק י"רש, להיות נקרש
      

      
     

     
     

      
   
    

  
    

    

    
    

      
    

      
     

      
   

     
     

     
     

     
     

     
    

     
      

    
      

   
      

      
   

משום גררא הבאנו גם כן שני סעיפים (
  )בשביל הנחיצות שבהם, הבאים

       
      

     

        
      

        
        

     
        

        
     

     

–
 

     
       

      
     

      
   ) אם מותר

עיין לעיל סימן , לאדם ליקח מערופיא של חבירו

  ):ו"קנ

–
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ַהָּמִׁשיַח ְוַהֹּזַהר
ַהָּמִׁשיַח ְמַחֶּכה ֶׁשִּנְלַמד ֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש

 ַהְּמַצִּפים ּוַמֲאִמיִנים ִלְגֻאָּלה ֵהם ִיְזּכּו ְלָכל ַהּטֹובֹות ַהֻּמְבָטחֹות
 ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה. ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה ּלֹו ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיבֹוא:
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ַהָּמִׁשיַח ְוַהֹּזַהר | גב | ַהָּמִׁשיַח ְוַהֹּזַהר זוהר ארץ ישראל

המשיח
והזוהר

ׁ̆ „ו… ָּ̃ ַמ„ ז…ַּ‰ר ַ‰ ל¿ ּƒנ ׁ∆̆  ‰ ַחכ∆ּ יַח מ¿ ׁƒ̆ ַ‰ָמּ

י ַרֲחמ≈ ּ ‡ ב¿ ָ̇ ן ָ‚לּו ƒיּ‰ מ ּ ˜ּון ב≈ פ¿ ƒי ‡ ז…ַּ‰ר ָ„ּ ַבּ

‰ ֻ‡ָלּ ¿‚ ƒים ל ƒינ ƒים ּוַמֲ‡מ ּƒפ ַ̂ ַ‰מ¿ּ
˙ ָטחו… ב¿ ˙ ַ‰ֻמּ בו… ָכל ַ‰ּטו… ּכּו ל¿ ז¿ ƒם י ≈‰

ּ‰ַ מ≈ ַמ‰¿ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ּƒף ַעל פ‡ַ ו¿
‰ ּלו… ‰ ֲ‡ַחכ∆ּ ל ז∆ ם ָכּ ƒע

‡ בו… ָיּ ׁ∆̆ ם  ָכל יו… ּ ב¿

י" ƒָלמ ַעל ַ‰ז…ַּ‰ר ָ‰עו… פ¿ ƒי "מ ≈„ ר ַעל י¿ ‡ ָל‡ו… ≈̂ יו…
בעי‰"˜ בי˙ ˘מ˘ ˙ובב"‡

‡„ר ˙˘"ע לפ"˜

נטרס קו



ַהָּמִׁשיַח ְוַהֹּזַהר | ג זוהר ארץ ישראל

  

  סדר שלש עשרה עיקרים
ֵלָמה- יא  ֱאמוָנה ׁשְ מֹו גֹוֵמל טֹוב . ּ ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ַרך ׁשְ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּׁשֶ ְ

  :ְּלׁשֹוְמֵרי ִמְצֹוָתיו וַמֲעִניׁש ְלעֹוְבֵרי ִמְצֹוָתיו

ֵלָמה-יב  ֱאמוָנה ׁשְ יַח. ּ ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ִביַאת ַהָמׁשִ . ּּבְ

ֵלָמה- יג  ֱאמוָנה ׁשְ ַיֲעֶלה . ּ ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ֵעת ׁשֶ ִתְהֶיה ְתִחַית ַהֵמִתים ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ
מֹו ְוִיְתַעֶלה ִזְכרֹו ָלַעד וְלֵנַצח ְנָצ ַרך ׁשְ ָּרצֹון ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּ   :ִחיםְ

 

ִנְלַמד   )א ה ׁשֶ יַח ְמַחּכֶ ַּהָמׁשִ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁשּ ּ  

ִכיִלים ַיְזִהירו ְכזַֹהר ָהָרִקיַע ְּוַהַמׂשְ ּּ ְָכך : ּ נו ָעָליו ּ ה ַרּבֵ לֹום ּאֹוֵמר מׁשֶ ַּהׁשָ
ּבִ ַהאי ִחּבוָרא: "א"י זיע"ְלַרׁשְ ּ ִדיָלך ְדִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהרּּבְ ּ ּ ּוְבִגין ַדֲעִתיִדין ... ְּ ּ

ָרֵאל  ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵיי" ְלִמְטַעם"ִיׂשְ ְּדִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר, ּ ּ יה ִמן ָגלוָתא , ּ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּּ
ַרֲחֵמי הֹון ה". ּבְ ָדד ַי' ְּוִיְתַקֵים ּבְ ְּנֶחּנו ְוֵאין ִעמֹו ֵאל ֵנָכר ּבָ   .)יב, ְּדָבִרים לב(ּ



ַהָּמִׁשיַח ְוַהֹּזַהר | הד | ַהָּמִׁשיַח ְוַהֹּזַהר זוהר ארץ ישראל יַח   ְּוַהזַֹהר                   ]4[                   ַּהָמׁשִ

ֵּפרוׁש ָרֵאל ִלְטֹעם : ּ ֲעִתיִדים ִיׂשְ ִּמׁשום ׁשֶ הוא ֵסֶפר ֵמִאיָלן ּ ַּהַחִיים ׁשֶ ּ
ַרֲחִמים, ַּהזַֹהר ַּעל ָידֹו ֵיְצאו ִמן ַהָגלות ּבְ ם יֹוִציֵאנו, ּּ ַהׁשֵ נו ַהָפסוק ׁשֶ ְּוִיְתַקֵים ּבָ ּ ּּ ּ ּ 

ִּמן ַהָגלו ִלי ִקְטרוגּ   .ּת ּבְ
ת ָנׂשא ַדף קכדַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ( ָּפָרׁשַ   )ק"ַרַמ, :ּ

הו ַהָנִביא ָזכור ְלטֹוב  )ב ֵּאִלּיָ ּבִ ּּ ֵני ָאָדם ְלַמָטה : י"ָלַרׁשְ ָמה ּבְ ּּכַ ּ
ְלך ִָיְתַפְרְנסון ִמֶזה ַהִחּבור ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ  

ַמִים ִע ִביא ָזכור ְלטֹוב ָיַרד ִמן ַהׁשָ ֵּאִלָיהו ַהּנָ ּ ּ ה ֲחָייִלין ּ ּמָ ל ם ּכַ ׁשֶ
ְלהו ִכיְנָתא ִעָלָאה ֲעָטָרא ַעל ֻכּ ה ַמְלָאִכים ְסִביבֹו וׁשְ מֹות ְוַכּמָ ְּנׁשָ ּ ּּ ּ, 

מֹות[ ׁשָ ִכיָנה ֶעְליֹוָנה ָהְיָתה ֲעָטָרה ַעל ָכל ַהּנְ ּוׁשְ ן ]... ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְוָאַמר ְלַרּבִ
י ַאְנְת הוא ִאיָלָנא ִד: יֹוַחאי י ַרּבִ ַּרּבִ אֹוַרְייָתאּ ַּאָתה הוא  [,ְּרָבה וְתִקיף ּבְ ּ

תֹוָרה ִּאיָלן ַהָגֵדל וִמְתַחֵזק ּבַ ּ ּ ין] ּ יׁשִ ִאינון ֵאָבִרין ַקּדִ יָלך ּדְ ַעְנִפין ּדִ ּּבְ ְ, 
ים[ ֵהם ֵאיָבִרים ַהְקדֹוׁשִ ְלך ׁשֶ ֲעָנִפים ׁשֶ ּּבָ ָ ְָוַהְיינו ְסִביבֹות ֵאיָבֶריך, ּ ה , ]ּ ּמָ ּכַ

ְרָיין ַת ןּעֹוִפין ׁשַ ין, ּמָ יׁשִ ָמִתין ַקּדִ ִנׁשְ מֹות ְקדֹוׁשֹות  [ּדְ ל ְנׁשָ ַּכָמה עֹופֹות ׁשֶ ּ
ם ַגְוָנא ] ׁשֹוִרים ׁשָ ְלֵעיָלאּכְ ל ִאיָלן ָהֶעְליֹון [,ּדִ מֹות ׁשֶ ׁשָ ְּדִאְתַמר , ]ְּכֻדְגַמת ַהּנְ

יה ֱאַמר ּבֹו [ּּבֵ ּנֶ ם ט(] ׁשֶ ּוְבַעְנפֹוִהי ְידוָרן  )ׁשָ ַמָיאִּצֳפֵרי ּ נו  [,ּׁשְ ּוַבֲעָנָפיו ְיַקּנְ ּ
ַמִים מֹות , ּעֹופֹות ַהׁשָ ׁשָ ַמִים ְּזֵעיר ַאְנִפין ִדְּוַהְיינו ַהּנְ ְקָרא ׁשָ סֹוד (ַהּנִ  'לכים אמ(ּבְ

ַמִיםּ ְוַאָת)לב, ח ַמע ִמן ַהׁשָ ּה ִתׁשְ ּ.[(  

ְמעֹון י ׁשִ ִביא ְלַרּבִ ְּוָאַמר ֵאִלָיהו ַהּנָ א ְלַתָתא ִיְת: ּ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ַּפְרְנסון ְּוַכּמָ ּ
ְֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך סֹוף יֹוַמָיא, ּ ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבַ ד ִיְתַגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּּכַ ּ ּ ,

ּוְבִגיֵניה ָאֶרץ  )ַּוִיְקָרא כה י( ּ רֹור ּבָ   .'ְוגֹוּוְקָראֶתם ּדְ

ֵּפרוׁש ְלך: ּ ה ִיְתַפְרְנסון ִמֶזה ַהִחּבור ׁשֶ ֵני ָאָדם ְלַמּטָ ה ּבְ ּמָ ָּכַ ּ ּ ּּ ִּיְהֶיה ׁשֶ [ּ
ָּלֶהם ָמזֹון ְוִתקון ֶפׁש ַעל ְיֵדי ִלמוד ּ ּ ַהּנֶ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁשּ ה ] ּ ר ִיְתַגֶלה ְלַמּטָ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ

סֹוף ַהָיִמים ּדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ יַח [,ּּבַ ִביל ִלמוד ,]ָקרֹוב ְלִביַאת ָמׁשִ ּ וִבׁשְ ַּהזַֹהר ּּ

ָכתוב ַּהָקדֹוׁש  ִּיְתַקֵים ַמה ׁשֶ ּ ּ ֶביָהּוְקָראֶת"ּ ָאֶרץ ְלָכל יֹוׁשְ רֹור ּבָ ּ ֵפרוׁשֹו."ם ּדְ ּ :
ׁשֹוָפר ָגדֹול ְלֵחרוֵתנו  יַח ִצְדֵקנו ְוִיְתַקע ּבְ ָיבֹוא ְמׁשִ ּׁשֶ ּ ּּ ָיֵמינו ּ ְמֵהָרה ּבְ ּּבִ

  .ָאֵמן
ִּתקוֵני זַֹהר ִתקון ו( ּּ ּּ סֹופֹו ' ּ   ).ר"א ובל"ַּהְגָר -ּבְ
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ַּעל ֶזה ַהִלמוד ָאַמר   )ג ּ רוּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּך הואּ ִאלו ְפָדַאִני ְ ב ּכְ ֶנְחׁשָ ּ ׁשֶ ּּ ּ
לות ִּלי וְלָבַני ֵמַהּגָ ּ  

ְְלׁשֹון ַהִכֵסא ֶמֶלך ּ ְּוַעל ֶזה ַהִלמוד ָאַמר : ּ ּ רוך הוא ּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָרכֹות ח(ּ , ).ּבְ
ב ְכִאלו ְפָדַאִני ִלי וְלָבַני ֵמַהָגלות ְחׁשָ ּנֶ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ.  

ְוְבִמְקָדׁש ֶמֶלך ָאַמר ּ ִלמוד ֵפרוׁש ִּכי : ּ ַתֵדל ּבְ ַּכָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ֵיׁש ַלִמׁשְ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָכרֹו, ַמַאְמֵרי ַרּבִ ֵרינו וַמה טֹוב , ְוֵאין ֵקץ ְלֹגֶדל ׂשְ ְּוַאׁשְ ּ ּ

יֵחנו יַאת ְמׁשִ ֶּחְלֵקנו ִאם ִנְזֶכה ַלֲעזֹר וְלָקֵרב ּבִ ּ ִּכי ָכך ָגַזר ַהּבֹוֵרא ִיְת, ּּ ְ ּ לֹא ּ ַרך ׁשֶ ּּבָ ְ

ְזכותֹו ָיבֹוא ַהגֹוֵאל ּבִ ִּיְתַגֶלה ְוִיְהֶיה ָגנוז ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַעד סֹוף ַהָיִמים ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ ,
זוָלתֹו ִּכי ְסֻגָלה זֹו ּבֹו ַדְוָקא ְולֹא ּבְ ּ ּ   .ל"עכ, ּ

ְוָיָתן   ִמְלֶחֶמת ׁשֹור ַהּבֹור ִעם ַהּלִ
 )ל"י ֲחַזּפִל ַע(

ִפּיוט    )א ּּבַ בועֹות" ְּקָדמֹותַא"ּ ׁשָ ָנהוג ִלְקֹרא ּבְ ּׁשֶ ּ ּ:  

ָכל ַהַמְחזֹוִרים(  ַּהִפיוט מֹוִפיַע ּבְ ּ ּ בועֹות ַעמוד ּוְבֵסֶפ, ּ ּר ַהמֹוֲעִדים ְלׁשָ ּּ ּ
ּ ַהָמקֹור ְוַהַתְרגום- 138 ּ ּ ּ.(  

ְּותֹור טור ָרמוָתא, ְּטלוָלא ְדִלְוָיָתן ּ. 

אור[ ל ִלְוָיָתן ְוׁשֹו :ּּבֵ ת עֹורֹו ׁשֶ בֹוִהיםֻסּכַ  ].ר ֶהָהִרים ַהּגְ

י ָסִביך ַחד ּכִ   .ְּוָעִביד ְקָרבוָתא, ְְוַחד ּבְ
אור[ ֶאָחד ִיְס :ּּבֵ ה ִמְלָחָמהְוֶאָחד ּבְ ך ְוַיֲעׂשֶ ְַתּבֵ ּ.[ 

ֵהמֹות ַקְרנֹוִהי ְמַנַגח ּבְ ַרְבְרבוָתא, ּּבְ   .ּּבְ
אור[ ַגֲאָותֹו :ּּבֵ ֵהמֹות ּבְ ח ּבְ ַקְרָניו ְיַנּגַ  ].ּבְ

ּון ְלִקְבֵלהְיַקְרַטע נ ְגבוְרָתא, ּ ִציצֹוי ּבִ ּּבְ ּ.  
אור[ ֶנְגד :ּּבֵ ץ ַהָדג ּכְ ְּיַקּפֵ ְגבוָרהּ יָריו ּבִ ְסַנּפִ  ].ֹּו ּבִ

ְרֵיה ַרְבְרבוָתא, ְּמָקֵרב ֵליה ּבָ ה ּבְ ַחְרּבֵ ּּבְ ּ.  
אור[ דֹוָלה :ּּבֵ ַחְרּבֹו ַהּגְ ׁש ֵאָליו ּבֹוְראֹו ּבְ  ].ִיּגַ

רוָתא, ןֲּאִריְסטֹון ְלַצִדיֵקי ְיַתֵק   .ְּוׁשֵ
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אור[ ִּדיִקים ַיְתִקין ַוֲארוָחהְּסֻעָדה ַלּצַ :ּּבֵ ּ.[ 

י   וגומרתְדַכְדּכֹוד , ְמַסֲחִרין ֲעֵלי ַתּכֵ
אור[ ְדֹכד ְוַאְבֵני ֶאְקָדח :ּּבֵ ל ּכַ ְלָחנֹות ׁשֶ ים ְלׁשֻ  ].ְּמִסּבִ

  .ֲאַפְרְסמֹון ַנֲהָרָתא, ְנִגיִדין ָקֵמיהֹון
אור[ ִכים ִלְפֵניֶהםְוַנֲהרֹות ֲאַפְר :ּּבֵ ּפָ  ].ְסמֹון ִנׁשְ

ּוִמְתַפְנִקין ְוָרֵוי ַכֵסי ְרָוָיָתא, ּ   .ּבְ
אור[ ּוִמְתַעְדִנ :ּּבֵ כֹוסֹות ְרָוָיהּ  ].ים ְורֹוִוים ּבְ

ית ֵראׁשִ י ַנֲעָוָתא, ֲחַמר ְמַרת ְדִמּבְ   .ְנִטיר ּבֵ
אור[ ֶיֶקבַיִין ָעִסיס ׁשֶ :ּּבֵ מור ּבְ ית ׁשָ ֵראׁשִ ּבְ  ].ּּמִ

  

ְבִריֵאל ַלֲעׂשֹות ְקִניָגָיא ִעם ִלְוָיָתןָעִתי   )ב   ד ּגַ

י  ֱאַמר : יֹוָנָתןָאַמר ַרּבִ ּנֶ ָּעִתיד ַגְבִריֵאל ַלֲעׂשֹות ְקִניָגָיא ִעם ִלְוָיָתן ׁשֶ
ִקיַע ְלׁשֹנֹו ַחָכה וְבֶחֶבל ַתׁשְ ִּתְמׁשֹך ִלְוָיָתן ּבְ ּּ ּ רוך הוא ְוִאְלָמֵלא , ְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ֱאַמר ָהעֹׂשֹו ַיֵגׁש ַחְרּבֹול לֹו עֹוְזרֹו ֵאין ָיכֹו ּנֶ י ... "ּׁשֶ ִָתיד יֹוָחָנן עָאַמר ַרּבִ
רוך הוא ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ל ִלְוָיָתןּ יִקים ֵמעֹורֹו ׁשֶ ה ַלַצּדִ ֱאַמר ּ ַלֲעׂשֹות ֻסּכָ ּנֶ  ׁשֶ

כֹות עֹורֹו' ַּהְתַמֵלא ְבׂשֻ ְבִלי". ('ּ ַּתְלמוד ּבַ ָב, ּ ְתָרא עדּבָ   ).עה-.א ּבַ

ה ִלְראֹות ִמְלָחָמה זֹולֹא ּכָ  )ג   ל ֶאָחד ִיְזֶכּ

ִמְדָרׁש . ג ה יג ג[ּּבַ י  ]'ַּוִיְקָרא ַרּבָ ְמעֹוןָאַמר ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ ֵהמֹות : ּיוָדן ּבְ ָּכל ּבְ
ל ַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא ל ,ְּוִלְוָיָתן ֵהן ְקִניִגין ׁשֶ לֹא ָרָאה ְקִניִגין ׁשֶ ּ ְוָכל ִמי ׁשֶ

ָחִטים ,ּעֹוָלם ַהֶזהֻּאמֹות ָהעֹוָלם ּבָ א ֵכיַצד ֵהם ִנׁשְ ּ זֹוֶכה ִלְראֹוָתה ָלעֹוָלם ַהּבָ ּ
ְסַנִפיָריו  ֵהמֹות ּבִ ַקְרָניו ְוקֹוְרעֹו ְוִלְוָיָתן נֹוֵתץ ַלּבְ ֵהמֹות נֹוֵתץ ַלִלְוָיָתן ּבְ ּּבְ ּ

ָרה ִהיא, ְונֹוֲחרֹו ִחיָטה ְכׁשֵ ְְולֹא ָכך ָתִניַנ. ַּוֲחָכִמים אֹוְמִרים זֹו ׁשְ ַּהֹכל : "ןּ
ַנִים  ּׁשֹוֲחִטין וַבכֹל ׁשֹוֲחִטין וְלעֹוָלם ׁשֹוֲחִטין חוץ ִמַמַגל ָקִציר ְוַהְמֵגָרה ְוַהׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּּ
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ֵהן חֹוְנִקין ר ַכֲהָנא? "ִּמְפֵני ׁשֶ י ָאִבין ּבַ רוך הואָאַמר : ָּאַמר ַרּבִ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ 
ה ֵמִאִתי ֵתֵצא" ּתֹוָרה ֲחָדׁשָ ּ ִּחדוׁש תֹו, ּ ּ ָּרה ֵמִאִתי ֵתֵצאּ ּ."  

י ִיְצָחק ָאִריְסטֹון ם ַרּבִ ׁשֵ ַרְכָיה ּבְ י ּבְ רוך הוא : ָאַמר ַרּבִ ָּעִתיד ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ
עֹוָלם  לֹא ָאַכל ְנֵבלֹות ּבָ ַּלֲעׂשֹות ַלֲעָבָדיו ַהַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא ְוָכל ִמי ׁשֶ ּ ּ

א  ּוא ִדְכִתיב ֲהָדא הַּהֶזה זֹוֶכה ִלְראֹותֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ְוֵחֶלב ְנֵבָלה ְוֵחֶלב ְטֵרָפה "ּ
ה ְלָכל ֹתאְכלו ִמֶמּנו )ַּוִיְקָרא ז(" ְּמָלאָכה ְוָאֹכל לֹא תֹאְכֻלהו ֵיָעׂשֶ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּ ּבִ ּּ ּ

ָרֵאל ְואֹוֵמר ָלֶהם ֶלָעִתיד ָלבֹא  ה ַמְזִהיר ְלִיׂשְ ר זֹ"ְְלִפיָכך מׁשֶ ּאת ַהַחָיה ֲאׁשֶ
ּתֹאְכלו ּ."  

ִחיָטה לֹא ִנְצַט  )ד ׁשְ ָרֵאל ּבַ ּוו ִיׂשְ ּ ֵדי ּ ֶלָעִתיד   -  ְלָצְרָפןֶּאָלא ּכְ
ם  ֵהָמה ְוִלְוָיָתן ְוֵאין ׁשָ ה ְסֻעָדה ַלַצִדיִקים ִמן ַהּבְ ָּלבֹוא עֹוׂשֶ ּּ

ִחיָטה   ׁשְ

ִמיִני  ִּמְדָרׁש ַתְנחוָמא ׁשְ ר ה: )ֶּפֶרק ז ז(ּ ה ֵלאמֹר ֹזאת ַהַחָיה ' ַוְיַדּבֵ ֶּאל מׁשֶ
ר תֹאְכ נו : ּלוֲּאׁשֶ עֹוָלם ָכך ׁשָ ֵהמֹות ְטהֹורֹות ֵיׁש ּבָ ינו ַכָמה ּבְ ְּיַלְמֵדנו ַרּבֵ ּ ְּ ּ ּּ ּ

ה  ֵהמֹות ֵהן ַאָיל וְצִבי ְוַיְחמור ַאקֹו ְוִדיׁשֹון וְתאֹו ְוֶזֶמר ְוׁשֹור ׂשֵ ר ּבְ ַּרּבֹוֵתינו ֶעׂשֶ ּ ּ ּּ ּ
עֹוָלם ָאַמר  ה ִעִזים יֹוֵתר ֵמֵאֶלה ֵאין ּבָ ִבים ְוׂשֵ ְּכׂשָ ּ רוך הואַהּ ָּקדֹוׁש ּבָ ְּ ָרֵאל ּ  ְלִיׂשְ

ֶרץ ָטֵמא ְבֵהָמה ְטֵמָאה וְבׁשֶ ֵקץ ֶאת ַעְצְמֶכם ּבִ לֹא ְלׁשַ ִּהָזֲהרו ַעְצְמֶכם ׁשֶ ּּ ּ ּ 
ָּכך ָאַמר ָדִוד ָהֵאל ָתִמים ַדְרכֹו ִאְמַרת ה ּּ ּּ ְּתִהִלים יח(ְּצרוָפה ' ְ ִביל ְלָצֵרף )ּ ׁשְ  ּבִ

י ִריֹוָתיו ָאַמר ֵליה ַרּבִ ּּבְ לֹא ּ ָרֵאל ּבְ יֹאְכלו ִיׂשְ רוך הוא ׁשֶ ּ ָמה ִאְכַפת ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּּ ְ ּ ּ
ָרֵאל נֹוֵחר ְואֹוֵכל ְוׁשֹוֵחט ִמן ַהַצָואר ִמן ַהָיֵרך ֵתַדע  ְיֵהא ִיׂשְ ִחיָטה ׁשֶ ּׁשְ ְ ּ ּּ לֹא ּ ּׁשֶ

ָרֵאל ֵדי ְלָצֵרף ֶאת ִיׂשְ ִחיָטה ַהזֹו ֶאָלא ּכְ ִּנְצַטָוה ַהׁשְ ּ ּ ה ּ ִכי ֶלָעִתיד ָלּ בֹוא עֹוׂשֶ
ִרָיה  ִחיָטה ֵתַדע ְלך ִלְוָיָתן ּבְ ם ׁשְ ֵהָמה ְוִלְוָיָתן ְוֵאין ׁשָ ְּסֻעָדה ַלַצִדיִקים ִמן ַהּבְ ָ ּ ּ ּּ

ֱאַמר  ּנֶ ה ִהיא ְוַהַמְלָאִכים ָיגורו ִמֶמּנו ׁשֶ ּנָ ְּמׁשֻ ּ ּּ תֹו ָיגורו ֵאִלים ְוֵהם ) ִּאיֹוב מא(ּ ִּמׁשֵ ּ ּ
ּזֹוְרִקין ָעָליו ַכָמה ְרָמִח ֱאַמר ּ ּנֶ ָבן ׁשֶ ְרֶזל ְכֶתֶבן הוא חֹוׁשְ ל ּבַ ּים ׁשֶ ם(ּ  ַיְחׁשֹב )ׁשָ

הוא רֹוֵבץ ַעל ֶאֶלף ָהִרים  ה ׁשֶ ַדי ָקׁשֶ ֵהמֹות ׁשַ ְרֶזל ְוֵכן ּבְ ְּלֶתֶבן ּבַ ֱאַמר ּ ּנֶ ְּתִהִלים (ׁשֶ ּ

ַהְרֵרי)נ ֵהמֹות ּבְ ָחִטין ֶאָלא ֶזה ְלֶזה ִמְזַדְוִג  ּבְ ָּאֶלף ְוֵהיָכן ֵהן ִנׁשְ ּ ֵניֶהם ּ ין ׁשְ
ֱאַמר  ּנֶ ֶאָחד ִיַגׁשו ")ִּאיֹוב מא(ׁשֶ ֶּאָחד ּבְ ַקְרָניו " ּ ִלְוָיָתן ְואֹותֹו ּבְ ֵהמֹות ִיַגׁש ּבְ ּּבְ

ְזָנבֹו ְוהֹוְרגֹו ְוַהַצִדיִקים  ַמֶכה אֹותֹו ּבִ ּובֹוֵקַע ְוִלְוָיָתן ֵהֶפך ִיְהֶיה ִמיָתתֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ְ ּ
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ִביל ִלהֹוְלִכין ְונֹוְטִלין ָמנֹות ָמנֹות  ׁשְ ִחיָטה ֶאָלא ּבִ ִּמָכאן ׁשְ ְּבֹדק וְלָצֵרף ֶאת ּ ּ
ָרֵאל   .ִיׂשְ

ִתְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹוא  )ה ַּהִמְלָחָמה ׁשֶ ר  - ּ ֲאׁשֶ סֹוף ַהִמְלָחָמה ּכַ ּּבְ
ֵתיֶהן ֶנֱהָרגֹות רוך הוא ,ּׁשְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָרן וֵמעֹוָרן  ּ ׂשָ ּלֹוֵקַח ִמּבְ

ַתֵמׁש ּבֹו ְלטֹוַבת ַה ּוִמׁשְ ּ ַּצִדיִקיםּ ּ  

ְמעֹוִני ִאיֹוב ַיְלקוט ׁשִ ּּבְ ר ָחָנה :)ֶרֶמז תתקכז( ּ ר ּבַ ה ּבַ י  ָאַמר ַרּבָ ָאַמר ַרּבִ
רוך הואָעִתיד : יֹוָחָנן ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ר ִלְוָיָתן ּ ׂשַ ּ ַלֲעׂשֹות ְסֻעָדה ַלַצִדיִקים ִמּבְ ּּ

ֱאַמר  ּנֶ ִרים"ׁשֶ ָאר חֹוְל"... ִּיְכרו ָעָליו ַחּבָ ָוֵקי ְּוַהׁשְ ׁשְ ין אֹותֹו ְסחֹוָרה ּבִ ִקין ְועֹוׂשִ
ַלִים ר ָחָנה... ְּירוׁשָ ר ּבַ ה ּבַ רוך הואָעִתיד : ָאַמר ַרּבָ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ַלֲעׂשֹות ֻסָכה ּ

ַּלַצִדיִקים  רוך הואְו... ֶלָעִתיד ָלבֹאּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ֵרת ְרדו ּ ּ אֹוֵמר ְלַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ּ
ַּוֲעׂשו ִעמֹו ִמְלָח ים ִעמֹו ִמְלָחָמה ְוִלְוָיָתן תֹוֶלה ָפָניו , ָמהּ ִּמָיד יֹוְרִדים ְועֹוׂשִ ּ ּ ּ

ֲהִלים ִמִיְרָאתֹו ובֹוְרִחים ֵרת רֹוִאים אֹותֹו וִמְתּבַ ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ּ ּּ ַּהָקדֹוׁש ַמה ... ּ
רוך הוא ּּבָ ים ִמְלָחָמה ֶזה ִעְּ ֵהמֹות ְוִלְוָיָתן ְוֵהם עֹוׂשִ ה ֵמִביא ּבְ ִּמָיד ... ם ֶזה עֹוׂשֶ

ֵהמֹות ְוִלְוָיָתן ֱאַמר  ּבְ ּנֶ ִקים ֶזה ִעם ֶזה ׁשֶ קו ִאיׁש"ִּמְתַדּבְ ָאִחיהו ְיֻדּבָ ּּבְ ּ "
ֶזה ֵאיָנם  ִקים ֶזה ּבָ ֵהם ִמַדּבְ ּוִמׁשֶ ּ ין(ּ ין) [ִּמְתַנְפׁשִ ֱאַמר ] ִּמְתָפְרׁשִ ּנֶ ֶּזה ִמֶזה ׁשֶ

ִּיְתַלְכדֹו ְולֹא ִיְתָפָרדו ּ רוך הואַּהָקדֹוׁש ַמה , ּ ּּבָ ה רֹוֵמז ַלִלְוָיָתןְּ ְּוהוא ַמֶכה  ּ עֹוׂשֶ ּ
ְזָנבֹו  ֵהמֹות ְוהוא ַמֶכה ֶאת ִלְוָיָתן ּבִ ְסַנִפיָריו ְוׁשֹוֲחטֹו ְורֹוֵמז ַלּבְ ֵהמֹות ּבִ ֶּאת ּבְ ּ ּ

ּוְמִמיתֹו ִמָיד ַמה  רוך הואּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ה ֻסָכּ ל ִלְוָיָתן ְועֹוׂשֶ ה נֹוֵטל עֹורֹו ׁשֶ ה ּ עֹוׂשֶ
ַּלַצִדיִקים ִדְכִתיב  ּ כֹות עֹורֹו וְבִצְלַצל ָדִגים רֹאׁשֹו"ּ ַּהְתַמֵלא ְבׂשֻ ּ ּ ּ."  

מור ִחּבור    )ו ָרם ִחּבור ּגָ ִּלְוָיָתן הוא ַהּסֹוֵעד ֶאת ַהַצִדיִקים וְמַחּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ַּהֶנֶפׁש ִעם ַהּגוף ּ  

י ָּכַתב  י ְיהוָדה ֶהָחִסיד ָהַרב ַרּבִ ן ַרּבִ ָּדִוד ּבֶ ִּלְבַנת ַהַסִפיר"ֵּסֶפר ל ּבַ"ַזַצּ ּ "
ָרם ִחּבור ָגמור ִחּבור : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ִּלְוָיָתן הוא ַהסֹוֵעד ֶאת ַהַצִדיִקים וְמַחּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֶפׁש ִעם ַהגוף ַּהּנֶ ְּדֵבי ֵאִלָיהוִּכְדָתָנא , ּ ּ ֲעִתיִדים ִלְחיֹות ֵאיָנם : ּ ַּצִדיִקים ׁשֶ
ְּוֶזהו ִיְכרו , חֹוְזִרים ַלֲעָפָרן ין ְכַנֲעִניםּ ִרים ֶיֱחצוהו ּבֵ ָּעָליו ַחּבָ ּ ּקֹוֵרא ַלַצִדיִקים , ּ ּ

ָמָתן ְלגוָפן ר ִלְוָיָתן ִנׁשְ ׂשַ ר ּבְ ְמַחּבֵ ם ַהִחּבור ַהָגמור ׁשֶ ִרים ַעל ׁשֵ ַּחּבָ ּ ּּ ְוֵהם ... ּ
לֹא ְלהֹוִציא ַמֲאָמִרים ֵאלו ִמְפׁשוָטן ְּדָבִרים ְנכֹוִחים ְוטֹוִבים ׁשֶ ּּ ּ ּ לֹא ְכ, ּ ּׁשֶ ִדְבֵרי ּ
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ֶכל ַגם ִעְנַי ֶפׁש ְוַהׂשֵ ָזָכר הוא ִזווגֹו ִעְנַין ַהּנֶ ִעְנַין ִלְוָיָתן ׁשֶ ֵפֵרׁש ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ן ַהֹחֶמר ּ
ְּוַהצוָרה ּ.  

ֶצת( יָטה ְמֻקּבֶ ְתָרא עה, ׁשִ ָבא ּבַ   )א, ּבָ

ה ִלְראֹות ִמְלָחָמה זֹו   )ז ל ֶאָחד ִיְזֶכּ ַמר , לֹא ּכָ ׁשָ ֶּאָלא ַרק ִמי ׁשֶ ּ
  ת ַעְצמֹו ְוִטֵהר ֶאת ֵעיָניוֶא

ִּדּבור ַהַמְתִחיל ד "רכּאֹוַרח ַחִיים ִסיָמן (ח "ַהּבַ ּ כֹול)ִּמֵסֶפרּ ם ֵסֶפר ָהֶאׁשְ ׁשֵ לֹא : ּ ּבְ ּׁשֶ
ָּכל ֶאָחד ִיְזֶכה ִלְראֹות ִמְלָחָמה זֹו ַמר ֶאת ַעְצמֹו ְוִטֵהר ֶאת , ּ ׁשָ ֶּאָלא ַרק ִמי ׁשֶ ּ

ל ֵּעיָניו ִמִלְראֹות ִמְלָחמֹו ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ַהְמַבְטאֹות ֶאת ַהַצד ַהַגס ׁשֶ ּת ׁשֶ ּ ּ
ָצחֹון ַּהְמִציאות ִיְזֶכה ִלְראֹות ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֶאת ַהִמְלָחָמה ְוֶאת ַהּנִ ּ ּּ ְּוִיְזֶכה , ּ

ִתָוֵצר ְלַאַחר ִמְלָחָמה זֹו ְמִציאות ׁשֶ ִּלְחיֹות ּבַ ּּ כֹול . [ּ ְוִכי ִיְקֶרה 'ְּלׁשֹון ֵסֶפר ָהֶאׁשְ
ל  ִעיְרך ְקִניָגאֹות ׁשֶ ּעֹוְבֵדי ִגלוִליםָּבְ ּ ֵמר ְלך ֶפן ִתְרֶאה ְוהוא ַהִדין ... ּ ִּהׁשָ ּ ּ ּ ָ ּ

ְמָחָתם ָאז ִתְזֶכה ְוֶתֱחֶזה  ְּמחֹוָלָתם אֹו ׁשום ְדַבר ׂשִ ּ ּ ל ִלְוָיָתן "יְקִניֵגיּ ן ׁשֶ
  ]."ְּוַהׁשֹור

ה ִלְסֻעַדת  )ח ה הוא ִיְזֶכּ ַכָוָנה ְקדֹוׁשָ ָּהאֹוֵכל ּבְ ּ ִלי ָסֵפקּ ,  ִלְוָיָתן ּבְ
הוא ַהַתְכִלית ַהְמֻקָוה ֵמֲאִכיָלה ּׁשֶ ּּ  

ִסדור  ּּבְ ית ַיֲעקֹב"ּ לֹו ַעל ְסֻעַדת ַהִלְוָיָתן . ַיֲעקֹב ֵמֶעְמִדין' ְלר" ּבֵ ְדרוׁש ׁשֶ ּּבַ ּּ ּּ
י ַיֲעקֹב  ַמֲעֶלה )123 ודעמ( ֶּעְמִדין ְתִמיָהה ְגדֹוָלה ַעל ִדְבֵרי ֲחַזַּהָגאֹון ַרּבִ ּ ל "ּ

ָאְמרו  ִתָיה"ּׁשֶ ֲאִכיָלה וׁשְ ְמָחה ֶאָלא ּבַ ֵּאין ׂשִ ּ ָמחֹות ": "ּ ה ֲהלֹא ֵיׁש ׂשְ ְוָקׁשֶ
ָפט. ֲּאֵחרֹות ְכמֹו ֵכן ְמָחה ַלַצִדיק ֲעׂשֹות ִמׁשְ ִּכי ָכתוב ׂשִ ּ ּ ּ ּ ה ... ּ לֹא ִאׁשָ רוי ּבְ ְּוַהׁשָ ּּ

ְמָחה לֹא ׂשִ רוי ּבְ ְּוֵאיך ִיְהיו ִדְב. ּׁשָ ּ   ".ן ֶזה ֶאת ֶזהֵריֶהם סֹוְתִריְ

יר ֵאין ָכאן ְסִתיָרה ְכָלל,ּוַמְסּבִ ּ ׁשֶ ָמחֹו"ֶּאָלא , ּ ָכל ֵאֶלה ַהׂשְ ּׁשֶ ּ ּת ָדָבר ֶאָחד ּ
ַיד ַהְקִלפֹות... ַּמָמׁש ֵהן ִּכי ֶזה ָכל ְפִרי ָהֲאִכיָלה ְלָבֵרר ִניצֹוצֹות ָהֲעׁשוקֹות ּבְ ּ ּּ ּ ּ .

ֱאֶמת ׁשֹוֵמר  ִלי ְקִלָפה ִמָסִביב ְוהוא ּבֶ עֹוָלם ַהֶזה ׁשום ְדַבר ַמֲאָכל ּבְ ָּלֵכן ֵאין ּבָ ּּ ּ ּ ּ

ַּמְטַרת ָהָאָדם ֵאיָנה ְלִהָמ" ַּלְפִרי ּ ִתָיה ֶאָלא ָלַדַעת ִלְבנֹות ֶאת ּ ַּנע ֵמֲאִכיָלה וׁשְ ּ ּ
הֹוִציא ִמתֹו י ִניצֹוצֹות ַהקֶֹדׁש ׁשֶ לֹו ַעל ַגּבֵ ַּהֵחֶלק ָהרוָחִני ׁשֶ ּ ּ ּ ַהחֹול , ְך ָהאֶֹכלּ

  .ְּוַהֶטַבע



ַהָּמִׁשיַח ְוַהֹּזַהר | יאי | ַהָּמִׁשיַח ְוַהֹּזַהר זוהר ארץ ישראל יַח   ְּוַהזַֹהר                   ]10[                   ַּהָמׁשִ

ל ִמְלָחָמה וְגבוָרה  ְּוַגם ָכאן ַהָדָבר ַמְצִריך ֲעבֹוָדה ְגדֹוָלה ׁשֶ ּ ּ ְ ּ ְּוֶזה ָכל "ּ
ִמית ַמֲעׂשֵ ָכל ְדַבר ְפֻעָלה ַגׁשְ עֹוַלם ַהִכָליֹון ַהָלֶזה ּבְ ל ָאָדם ּבְ ּה ָתְקפֹו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ

ְמֵצאת ְלָפָניו ָכאן ִמְלָחָמה ַהְגדֹוָלה ְוַהְכֵבָדה ַהּנִ ְּלַהְראֹות כֹחֹו ּבַ ּ ּּ ְוָאֵכן ַרק ". ּ
ַחֵייֶהם ְלַהִגיַע ְלַדְרָגה זֹו ֵהם ֵא ִהְצִליחו ּבְ ֵּאלו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ת ּ ִיְזּכו ִלְסֻעּדַ ֶּלה ׁשֶ ּ ּ

ִסיס ַהחֹול ַּהִלְוָיָתן  נוי ַעל ּבְ ּבָ ל ַהֹקֶדׁש ׁשֶ ֵלם ׁשֶ ְמַבֵטאת ֶאת ַהַמָצב ַהׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ
הוא ַהַתְכִלית " ִלי ָסֵפק ׁשֶ ה הוא ִיְזֶכה ִלְסֻעַדת ִלְוָיָתן ּבְ ַכָוָנה ְקדֹוׁשָ ְּוָהאֹוֵכל ּבְ ּ ּ ּּ ּ

ַּהְמֻקָוה ֵמֲאִכיָלה ְדָרׁש ַתְנחוָמאְרֵא[". ּ ּה ְלַמְעָלה ֵמַהּמִ ָאַכל , ּ ַרק ִמי ׁשֶ ׁשֶ
ה ֵלָהנ ר ִיְזֶכּ ׁשֵ ֻעּדֹות ַהִלְוָיָתןּכָ  ].ֹּות ִמּסְ

 

  
  



ַהָּמִׁשיַח ְוַהֹּזַהר | יא זוהר ארץ ישראל
יַח   ְּוַהזַֹהר                   ]11[                   ַּהָמׁשִ

י יֹוֵסי ְוָאַמרָּפַתח  ְעָיה (, ַרּבִ ְלמו ּכֹל ַהֶנֱחִרים ֵהן ֵי )מאְיׁשַ ֹּבׁשו ְוִיּכָ ּ ך ּ ְּבָ

ָרֵאל .'ְוגֹו ד ְלִיׂשְ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ַּזִמין קוְדׁשָ ל , ְּ ִּאנון ּכָ ָּטָבאן ְדָקָאַמר ּ

ּבָ[ ...ַעל ְיֵדי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ל ה "ָעִתיד ַהּקָ ָרֵאל ֶאת ּכָ ַלֲעׂשֹות ְלִיׂשְ
או ְנִביֵאי  ְתַנּבְ ּנִ ַּהטֹובֹות ׁשֶ ...] ָּגלותְּוָסְבלו ֲעֵליֶהם ּבַ, ָהֱאֶמתּ

ל , ִסְפִריןָּפְתִחין , ֲאָבל ַאְזִלין ְלֵבי ִמְדָרׁשֹות ִּאנון ְוָחָמאן ּכָ ְּדָקא , ָטָבאןּ

ן ִתיִבין , ְמַחּכָ אֹוַרְיָתאְוָחָמאן ּכְ ִריך הוא ָעַלְייהו, ּבְ א ּבְ ְּדַאְבַטח לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

ָגל ר ָראו [ ...ֹוןּוְתהּוִמְתַנֲחִמין ּבְ ֲאׁשֶ ָרֵאל ֶהֱחִזיקו ַמֲעָמד ּכַ ְּוִיׂשְ ּ
ים  דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ִהְבִטיַח ֵאת ּבַ ל ַהַהְבָטחֹות ְוַהטֹובֹות ׁשֶ ם ּּכָ ַּהׁשֵ

ַרך ְלמו ֵהן , ְּוַעל ָדא ...]ְִיְתּבָ ֵּיֹבׁשו ְוִיּכָ ךַּהֶנֱחִרים ּכֹל ּ  ַּהֶנֱחִריםַמאי ּכֹל . ְּבָ

ך ָגלוָתא ָדאְּדִאְתָקפ. ְּבָ רוְגָזא ֲעָלך ּבְ ּו ְנִחיֵריהֹון ּבְ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא. ְּ ֵּיֹבׁשו , ּּבְ

ל ָטִבין  ְלמו ִמּכָ ָרֵאלְּדֶיֱחמון ְּוִיּכָ   .ְלהֹון ְלִיׂשְ

ֶהֱאִמין ֶזה ְוַעל [ ַרק ִמי ׁשֶ ִביא ׁשֶ א ַהּנָ ְּוִצָפה ְלִקיום ִהְתַנּבֵ ּ ּ
ה  בוָאה הוא ִיְזּכֶ ַּהּנְ ּ ְגּ מֹוַח ּבַ ְלמו ְוָהֵעֶרב , ֻּאָלהִּלׂשְ ַּרב ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ

י ָהְלכו ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל  ִלַפת ָהֵעֶרב ְוָהרֹוֶצה  -ּּכִ ֵצל ִמּקְ ַרב ְּלִהּנָ

דֹוׁש זַֹהר ַהּקָ ֵתַבת , ֻּמְכָרח ַלֲעֹסק ּבַ ִהִציָלה ֵמַהַמּבולּּכְ ֹּנַח ׁשֶ ּ ּ.[  

א ַדף ( י ִתׂשָ ת ּכִ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ּּ ּ  ):קפחּ



ַהָּמִׁשיַח ְוַהֹּזַהר | יגיב | ַהָּמִׁשיַח ְוַהֹּזַהר זוהר ארץ ישראל
יַח   ְּוַהזַֹהר                   ]12[                   ַּהָמׁשִ

ְּוִאנון  יַעָייאּ ֵּעֶרב ַרב ַרׁשִ ִעים [ ,ּ ֵמָהֵעְואֹוָתם ָהְרׁשָ  ]ַרבֶרב ּׁשֶ

ַההוא ִזְמָנא הו ּבְ ְּדִיְתַקָיים ּבְ ּ יַח  ִּיְתַקֵים [,ּּ יַאת ַהָמׁשִ ֶהם ִלְפֵני ּבִ ּּבָ
תוב ָּדִנֵיאל יב( :]ַּהּכָ ִעים)ּ יעו ְרׁשָ ים ְוִהְרׁשִ נו ְוִיָצְרפו ַרּבִ ְררו ְוִיְתַלּבְ ּ ִיְתּבָ ּ ּ ּּ. 

ָאז ִיְהֶיה [ רור ׁשֶ ָרֵאלּּבֵ ִיׂשְ ָּגמור ּבְ נו ]ּ ָנה: ִּיְתַלּבְ ִּאינון ָמאֵרי ִמׁשְ ֵּאלו [ .ּ ּ

ֶנה  ֲעֵלי ַהִמׁשְ ְררו ׁשֶּּבַ ִּיְתּבָ ִּלמוד ַעל ְיֵדי ּ ְּוִיָצְרפו] ַּהתֹוָרהּ ִּאנון : ּ ַזְרָעא ּ

ַאר ַעָמא א ִדׁשְ ַּקִדיׁשָ ל ׁשְ[ .ּ דֹוׁש ׁשֶ ְררו ַעל ְיֵדי ְוֶזַרע ַהּקָ ַּאר ָהָעם ִיְתּבָ
ים טֹוִבים וְצָדָקה ִּמְצוֹות וַמֲעׂשִ ּ וְצַרְפִתים )ְזַכְרָיה יג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ]ּ ּּ

ֶסףּכִ ּנֹוְתִנים ִלְצָדָקהְּדָהְי[ .ְּצרֹוף ֶאת ַהּכֶ ֶסף ׁשֶ יעו  ]ּינו ַעל ְיֵדי ּכֶ ְּוִהְרׁשִ

ִעים ִּאנון , ְרׁשָ ְּוֵאלו ָהֵעֶרב [ .ֵעֶרב ַרבּ ָרֵאלָיְצַרב ּ ָלל ִיׂשְ   ]ּאו ִמּכְ

יִלים ָיִבינו ּכִ ָּדִנֵיאל יב( ְּוַהַמׂשְ ִּאנון , )ּ ָלהּ ּכִ[ ,ָמאֵרי ַקּבָ יִלים ֵהם ְּוַהַמׂשְ
סֹודֹות ַהתֹוָרה עֹוְסִקים ּבְ ֵּאלו ׁשֶ ּ הֹון  ]ּ ְּדִאְתַמר ּבְ ָּדִנֵיאל יב(ּ יִלים  )ּ ּכִ ְוַהַמׂשְ

ֹזַהר ָהָרִקיַע ִּאֵלין ִאנון . ַּיְזִהירו ּכְ ּ ֹזַהר ָדאּ ַתְדִלין ּבְ ְּדָקא ִמׁשְ ּ ּ ְּדִאְקֵרי ֵסֶפר , ּ

עֹוְסִקים[ ,ַּהזַֹהר ֵּאלו ֵהם ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּּ ְקָרא ֵסֶפר ּ אֹור ַהֶזה ַהּנִ ּ ּבְ
ְּדִאיהו  ]ַּהזַֹהר ֵתַבת ּ הוא [ ,ֹנַחּּכְ ֵתַבת ּׁשֶ ַמִציל ֵמַהַמּבולּּכְ ֹּנַח ׁשֶ ּ ּ ּ ּ[ 

ַנִים ֵמִעיר ה ׁשְ ין ּבָ ְנׁשִ ְּדִמְתּכַ ַבע ִמַמְלכוָתא, ּּ ְּוׁשֶ ַנִים , ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר. ּ ּוׁשְ

ָפָחה ִּמִמׁשְ ֹל[. ּ מֹו ׁשֶ ּכְ ָלם א ּׁשֶ ֵנס ַלֵתָבה ָּזכו ּּכֻ ִּלְפֵני ַהַמּבולְּלִהּכָ ך , ּ ְּכָ

יִלים ִיְזּכו  ּכִ ַּרק ַהְזִריִזים ְוַהַמׂשְ ּ ֵצל ּ דֹוׁשַּהֹזַהר ַעל ְיֵדי ְלִהּנָ י , ַהּקָ ּכִ
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תוב , ָקֵצרַּהְזַמן  ּכָ מֹו ׁשֶ ַמְלֲאֵכי ּּכְ ָּפסוק ' ֶּפֶרק ג(ּבְ  ִהְנִני ׁשֵֹלַח )'אּ
ּה ֶדֶרך ְלָפָני וִפְתֹאם ַּמְלָאִכי וִפּנָ ר ָיֹבא ְ ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאׁשֶ

ר ַאֶתם ֲחֵפִצים ִהּנֵה ָבא ָאַמר  ִרית ֲאׁשֶ ים וַמְלַאך ַהּבְ ַּאֶתם ְמַבְקׁשִ ְּ ּ
ֵאלו [ ִּדְבהֹון ]ֹותק ְצָב'ה ּּבְ זַֹהר ּ ִיְזּכו ַלֲעֹסק ּבַ ּׁשֶ ּ דֹוׁשּ ִּיְתַקֵים  ]ַהּקָ

מֹות א( ן )ׁשְ ל ַהּבֵ ִליכוהו ּכָ ַּהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ַתׁשְ ּ ּ ּ ְבִחיַנת ִלְהיֹות [. ּּ ִנים ּבִ ּבָ
יַח ּוֵמָהִראׁשֹוִנים  ל ְפֵני ָמׁשִ ָיֵמינו, ִּצְדֵקנוְּלַקּבֵ ְמֵהָרה ּבְ ְוָדא  ]ּּבִ

ּאֹוָרה ְדִסְפָרא ָדא ה ִדיָלך, ּ ְְוֹכָלא ַעל ִסיּבָ ּ ל ֵסֶפר [ .ּ ּזַֹהר ְוֶזה ָהאֹור ׁשֶ
דֹוׁש ָיִא מֹוֵתיֶהםיר ַהּקָ ִנׁשְ ּבְִּזכות ֶזה ּבִל  ְוָכ,ּבְ דֹוׁשי "ָהַרׁשְ   ].ַהּקָ

ַהֲעלֹוְתךּזַֹהר ( ת ּבְ ַָהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ּ ְּוַעֵין ִתקוֵני זַֹהר  –: גקנַּדף   ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא,ּ ּ ּּ ּ
ִּתקון  ַּעמוד א "כּּ  .)נד-נגּ

  –  ֵּבאּור ָקָטן ַעל ָהֵעֶרב ַרב  –

בעמלק מדר ' מלחמה לה) ז"דף ס(פסוק זה איתא בזוהר הקדוש על 
יהודה בכל דרא ודרא בכל דרין דאתיין לעלמא לית לך דר ' אמר ר, דר

רבי יצחק אמר , ה אגח בהו קרבא"דלית בהו מההוא זרעא בישא וקב
  .ש"עיי, ועלייהו כתיב יתמו חטאים מן הארץ

, ם"דערב רב אינון יין דנתנסך לעכו:) ב דף קכ"ח(ק "עוד איתא בזוה
ומנהון משומדים מינים ואפיקורסים משומדים לעבירות שבכל התורה 

  .כולה

הערב רב הם , ל"כתב וז) ק"נשא בשם הרמ' פ(ק אור החמה "ובספה
ל "וז) ב"כ ע"ק משפטים דף ק"על זוה(ושם . גויי הארץ נשמת החיצונים

בעמלק שהם ערבוביא בישא שכולם נתערבו אלו באלו וזרע ' מלחמה לה
רב בהם ויש רשעי ישראל שהם נחשבים מכולם שהם פריצי עמלק נתע

  .'ישראל מהרסיך ומחריביך ממך יצאו וכו

כתות הערב רב אשר בקרבנו , כתב) מאמרי חודש אדר(ובבני יששכר 
הן המה משורש עמלק הדעת , מינים מוסרים אפיקורסים, הם יושבים

 אשר ת כאשר תראה בדורות הללו"ב גימטריא דע"ב ר"דסטרא אחרא ער
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וגם אותן דקיימין כלי חמס על ישראל , ר נתרבה האפיקורסות"בעוה
ועיין . כ"ע, ל"לפשוט את עורם מעליהם בעצות רעות בחוקים לא טובים וד

  .ק תולדות יעקב יוסף פרשת נשא"בספה

ועתה רוב הדור עם , ל"כתב וז) ג"דף קי(ובזוהר חי פרשת בראשית 
  .כ"ע, הראשים שלהם הם מערב רב

דלפני ביאת , ל" דברי חיים בהשמטות לפרשת ויקהל כתב וזובספר
כי ישראל : ל הדברי חיים שם"וז', המשיח יהיו רוב הרבנים מהערב רב כו

בעצמן קדושים אך הערב רב כל חסדים דעבדי לגרמייהו עבדו כנראה 
ר רובן מערב "בעליל שהרבנים והחסידים והבעלי בתים שבדור המה בעוה

 הציבור וכל מעשיהם רק לגרמייהו לקבל כבוד וממון רב ורוצים לשרור על
לא לקבל ' ולכן אין להתחבר רק אם עובדים באמת שמוסרים נפשם לד

  ש עוד"כ עיי"ע, שום תועלת לעצמם

דרוב הרבנים ובעלי בתים הם של , ונמצא מכל זה דברים נוראים
ר לא די שאין "ובעוה, וצריכים ללחום נגדם במלחמה גדולה, הערב רב

חמים נגדם אלא הרבה אנשים יש להם קשר אתם ובונים להם בנינים נל
ויש להם שם כבוד ויקר , ונותנים להם ממון כסף רב, ופלטרין גדולים

א "ע וא"יושבים בעניות ל' והצדיקים האמיתיים המקושרים לה, וגדולה
להרבות פעלים לתורה וליראת , להם לפעול ולעשות לצרכי שמים כראוי

  .שמים

בפרשת ואתחנן (ק היכל הברכה "ש בספה"זה אפשר להבין מועל פי 
ואני תמהתי על בעלי בתים : "וזה לשונו) 'ל על פסוק הטיבו וגו"הנ

למה לא יעמדו , הכשרים למה ישנו כל הלילה ויבלו ימיהם בהבל
באשמורת לומר תהלים וחצות כפי כחם ואחר כך ילכו להתפלל מלה 

ואם הוא בר הכי ללמוד על , ר דיליהכל חד כפום שיעו, במלה בכוונת הלב
למה ימנע עצמו מזה ולומר איזה דפין מן הזוהר הקדוש , כל פנים משניות

למה לא ילחם עם חלק , כי כל דיבורים אלו הם קישוטי הנפש חיים לנפשו
הרע שבנפשו המונע אותו בחכמות זרות ואם ההתחלה יהיה לו קשה שלא 

ר וחיות ומתיקות וחיים לנפשו בזה סופו יהיה לו או, יטעום אלא מרירות
אין ואם יסמוך בעל הבית הכשר שהוא מתומכי התורה בוודאי . 'ובבא וכו

ועוד שיש , דבר גדול בעולם מן מי שהוא תומך התורה אבל זעירין אינון
הרבה טועין ומטעין ואם אין לו זכות לא יזכה לזה אלא ידבק עצמו בשד 

 בקשות ורחמים בבכיה שיזכה והרבה צריך, יהודי שהוא תלמיד חכם
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ולזה לא יזכה אלא על ידי זכיות , לדבק עצמו בתלמיד חכם אמת וצדיק
הרבה ותפלות ותחנונים כי מן השמים אין נותנים שום דבר קדושה ומצוה 

  .כ"ע" אלא על ידי זכות הקדום וטורח ובקשות ותפלה

ד ואם אין לו זכות לא יזכה לזה אלא ידבק עצמו בשש "והכוונה במ
דיכול להיות שהוא תלמיד חכם , ל"כ כנ"ל ג"י, יהודי שהוא תלמיד חכם

כ "וע, ל"ו לכת הערב רב והסטרא אחרא רח"אבל עדיין יכול להשתייך ח
צריך לזה זכיות הרבה ותפלות ותחנונים שיזכה לדבק עצמו בתלמיד חכם 

  .ל"וד, אמת וצדיק

פרשת (ק תולדות יעקב יוסף "וכמה נוראים הדברים שכתב בספה
  :ל"וז) ה העולה"ד, נשא

העולה מזה דראוי העושר לילך אל החכם לקבל ממנו חכמה כמו "
שהחכם הולך אצל העושר לקבל ממנו חסד מעשרו כי זה תכלית הבריאה 

על פסוק ישב עולם לפני ) 'תנחומא משפטים ט) (שוחר טוב(ש במדרש "כמ
ו לקבל זה ל שאל שיהיה כולם שוין בעושר וחכמה שלא יצטרכ"אלקים ר

כי במה יזכה זה , והשיבו רוח הקדש אם כן חסד ואמת מן ינצרוהו, מזה
כ עכשיו החכם מקבל חסד מהעושר והעושר מקבל מן החכם "משא, עם זה

ובשכר שמשפיעים זה לזה בחכמה ובעושר כך , תורה וחכמה הנקרא אמת
ס ולמוכיחים יונעם ועליהם תבוא ברכת "ש בש"מלמעלה יורד השפע וכמ

ל "ור) א"י ע"תמיד כ(' כל זמן שתוכחה בעולם ברכה בעולם וכו, בטו
  ".ש"יעו) ד"תיקון מ(ש בתיקונים "וכמ, ל"שגורם שפע כנ

ל כשעושין להשפיע זה לזה החכמים "ר, ובזה יובן חסד ואמת נפגשו"
מקבלין חסד מהעושר והעשירים שומעין חכמה ומוסר הנקרא אמת 

אז , ל"סד ואמת מן ינצרוהו כנש ח"מהחכמים שהוא עיקר התכלית כמ
וזהו צדק ושלום , מדות הגורמין שפע וברכה בעולם' גורמים לייחד ב

  .'וכו" נשקו

למה רגשו גוים , ובזה יובן דברי נעים זמירות ישראל בפתח דבריו"
ל שלא אמר זה דרך תרעומות "ור' ולאומים יהגו ריק יתיצבו מלכי ארץ וגו

דרך מוסר לעמו ישראל בטוב טעם רק שאמר ' להתרעם למה רגשו וכו
ודעת להבינם למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק להתעולל עלילות בריק 

כאשר באזנינו שמענו עלילות שונאינו בכמה , והבל על בחירי אומה ישראל
מיני תחבולות אין מספר להעלותן אשר האומות מעלילין והם המוני 

מדינה מאומות העולם האומות הנקראים גוים שרגשו וגם השרים של ה



ַהָּמִׁשיַח ְוַהֹּזַהר | יזטז | ַהָּמִׁשיַח ְוַהֹּזַהר זוהר ארץ ישראל יַח   ְּוַהזַֹהר                   ]16[                   ַּהָמׁשִ

היאומן כי יסופר להאמין מחכמי אומות , הנקראים לאומים יהגו ריק
אבל זה נמשך מצד כי יתיצבו מלכי ארץ , העולם על דברי הבל וריק כזה

וזה , שמעמידין על פי השר שארץ שלו) א"ב ע"גיטין ס(מאן מלכי רבנן 
חר חורבן שנצב לרב שנקרא מלך על פי מלכי ארץ שהארץ והעיר שלו א

ויתיצבו מלכי ארץ ורוזנים שהם ] ותיבת מלכי משמש לכאן ולכאן[הבית 
כי מיד יועצים עצות , ועל משיחו' ל נוסדו יחד על ה"המנהיגים של הרב הנ

בענין מאכלות אסורות להעביר שוחטים טובים ולהעמיד רעים לפי ' על ה
ים רצונו וכיוצא בזה לפי מה שראתה עיני ועל משיחו שהם הלומד

העוסקים בתורה ועבודה איך לגרשם מהעיר ולבטל מנין שלו יעשו כעובדא 
דאחז המלך שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשות ואמר אם אין חכמה אין 

ישעיה (' ה משרה שכינתו בישראל שנאמר חתום תורה בלימודי וכו"הקב
ל כי עצתם איך "ור, ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו,  )'ח

י שיש להם מקום מיוחד "ע' ך עבותות האהבה שבינם לבינו יתלהשלי
י תורה ומוסר כולם נכנעים "להתלמד ולהתפלל ולהסיר מוסרותימו שע
  ".לפניהם ולהסיר עול מעלינו זהו תוכן עצתם

ובזה , ל"ל שיש יראי השם לשם שמים וכנ"כתות כנ' והנה באלו יש ב"
המעלות בשמים שכבר ל כי זה שהוא ברום "אמר יושב בשמים ישחק ר

כ "משא, גם עתה ישחק וישמח ולא יחוש כלל לעצתם' נתקשר באהבה ית
כנודע שלא ' אד' במדרגה תחתונה הנק' ל שהי"הנ' כי כת ב, ילעג למו' אד

וכעת שרואה , היה לשם שמים רק ליטול את השם שהוא מחסידי ארץ
אים כדי מיד הוא עצמו ילעג למו על היר' שיועצים עליהם הרוזנים וכו

וזה הוא , שלא ימצא בו שום דבר מחסידים שלא ילכד בעצת רוזנים
כי מי שאינו הגון אז ידבר ' השמירה של מעלה לבל יכנס פנימה כל מי שיהי

אלימו באפו ובחרונו יבהלמו כדי שיהיו נרפים מהתורה והעבודה לכוונה 
ל עצמו ל שדוד אמר ע"ור, אבל ואני נסכתי מלכי על ציון  הר קדשי, ל"הנ

ואני שעמדתי בנסיון כל הבזיונות והשפלות וכעת אני נסכתי מלכי שאינו 
' י השררה רק ואני נסכתי מלכי שהוא אלקי עולם ה"נצב ממלכי ארץ עפ

על ציון הלומדים המצויינים בהלכה שעיקר מלכותי ונסיכותי הוא על 
ש חבר אני לכל אשר יראוך "ועבודתו כמ' הלומדים העוסקים בתורת ה

ועל זה הוא סמוך לשון חיבור כמו ועליו מטה מנשה ) ט"תהלים קי(' כוו
צ לומר שלא "וא) 'ר א"פתיחתא דאיכ(כי הם נטורי קרתא ) 'במדבר ב(

וגם על הר קדשי שהם ראשי . לגרשם מהעיר רק שהם עיקר ממשלתי
דברים (ש "קציני אלופי ישראל שהם נקראים הר והם גורמים קדושתו כמ
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אלי שאין קדושת שמו על נביאים כי אם ' תמו וידבר הויהי כאשר ) 'ב
אותי לנסיך ומלך הוא בזכות ישראל שהם ' בזכות ישראל ומה שהעמיד ית

וחס על כבודם ) 'ירמיה ב(ראשית תבואתו ' נקראין קודש ישראל לה
) א"ב ע"יומא כ(שיהיה להם רועה נאמן לבל יגיס דעתו עליהן כמו שאמרו 

, "בור אלא אם כן קופה של שרצים תלוין אחוריואין ממנין פרנס על הצי
  . ק הנוגע לענינינו"עכלה

' כ מדברי התולדות יעקב יוסף שהצדיקים ועובדי ה"רואים אנו ג
כ אותם שדורשים רק כבוד עצמם יושבים "יושבים בעניות ובדחקות משא

  .ל"על מי מנוחות ולא חסר להם כלום וכנ

הצדקה שנותן ' שתהי, לזהולכן צריך באמת סייעתא דשמיא גדולה 
ח וירא שמים שאינו שייך לכת הערב "שיתן לעני הגון ת, באופן ראוי והגון

  .ל"רב רח

כדי שתהא המצוה ' פי, "ה-כי יד על כס י"וזהו מרומז כאן בפסוק 
צריך האדם לדעת , הכסא שלם'  ויהיה-על כס ישנותן צדקה ומעשר 

ומר לו על העמלקים מ מסמא את עיניו וא"כי הס', מלחמה להשהוא 
ולהיפך על הצדיקים אומר לו שאינם צדיקים אמיתיים רק , שהם צדיקים
שעל כן , וזהו מדור דור שהמלחמה הזאת הוא מדור דור, ל"מהערב רב רח

פ שהיו צדיקים גדולים "לא זכינו לגאולה השלימה  בדורות הקדמונים אע
הצדקה אינה באופן והטעם בזה כי , מ עדיין לא זכינו לגאולה"מ, וקדושים

ויודע שבזה תלוי עיקר מפלתו , ר שהוא עמלק"מחמת עצת היצה, הראוי
  .ל"כנ

  





 ספר
פאת השולחן
והוא סוף וסיום לארבע שלחן ערוך

והם הלכות  ישראל  נחסר בסדר השלחנות אלו הלכות מהלכות ארץ  אשר 
פאה והלכות לקט והלכות שכחה והלכות מ"ע והלכות דמאי והלכות שביעית, 
ועוד כמה דיני ארץ ישראל הנוהגים ומבואר פנימה לשון רבינו הרמב"ם ז"ל 
וניתוסף הרבה הגהות דינים מרבותינו הצרפתים הר"ש הזקן ורש"י ותוספות 
ובה"ג ורמב"ן וראב"ד וש"פ וכמה הלכות ותוספתא וירושלמי אשר נשמטו וגם 
שיטות עמוקות וגירסאות נפלאות בסדר זרעים ירושלמי ממרן הגאון האמיתי 
רשבכה"ג אור עולם רבינו אליהו החסיד נ"ע מווילנא וסדרתי'  בקצרה בלשון 
שלחן ערוך ומצידו ביאור ארוך על כל ההלכות והסעיפים ולשונות הרמב"ם 
ז"ל וישובים לקושיות הגאונים ונקרא בשם בית ישראל וטעם שם הספר ותוכן 
ויבין דבר על אפנו  יראה המעיין  יבואר בהקדמת הספר באורך שם   עניינם 
חדתין  תקלין  ס'  בע"מ  ישראל  ארץ  עפר  חברייא  דמן  זעירא  אני  חיברתיו 

מעה"ק צפת גליל העליון תוב"בא 

חלק ח'
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ספר פאת השולחן | ג זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | הד | ספר פאת השולחן זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | ה זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | זו | ספר פאת השולחן זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | ז זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | טח | ספר פאת השולחן זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | ט זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | יאי | ספר פאת השולחן זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | יא זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | יגיב | ספר פאת השולחן זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | יג זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | טויד | ספר פאת השולחן זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | טו זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | יזטז | ספר פאת השולחן זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | יז זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | יטיח | ספר פאת השולחן זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | יט זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | כאכ | ספר פאת השולחן זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | כא זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | כגכב | ספר פאת השולחן זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | כג זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | כהכד | ספר פאת השולחן זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | כה זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | כזכו | ספר פאת השולחן זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | כז זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | כטכח | ספר פאת השולחן זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | כט זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | לאל | ספר פאת השולחן זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | לא זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | לגלב | ספר פאת השולחן זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | לג זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | להלד | ספר פאת השולחן זוהר ארץ ישראל



ספר פאת השולחן | לה זוהר ארץ ישראל
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ּבֹו ְיֹבַאר ָהַאְׁשָלָיה ְוַהַהְסָּתָרה ַהּנֹוָרָאה ֶׁשְּמצּוִיים ַּבחּוֵרי ַהְּיִׁשיבֹות ְוַהַאְבֵרִכים ִּבְהיֹוָתם ְּבַתְרֵּדָמה ֲעמּוָקה, ַּתַחת 
ְׁשִליָטה כֹוחֹות ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשּמֹוְנִעים ֵמֶהם ֶאת ִּליּמּוד ָהֱאֶמת, ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ִּליּמּוד ְׂשַפת ַהְּגאּוָלה, 
ּוִבְמקֹום ֹזאת ְׁשקּוִעים ַרק ְּבִלימּוד ִחיצֹוִנּיּות ַהּתֹוָרה, ּוְבָכְך ְמַחְּזִקים ֶאת ִחיצֹוִנּיּות ָהעֹוָלם, ֶאת ָהַאְׁשָלָיה, ְוָלֵכן 
ָהעֹוָלם זֹוֵעק ִמִּיּסּוִרים, ִּכי ֵאין לֹו ַחִּיים, הּוא ַרק ּפֹוֵעל ְּכגּוף ְלֹלא ְנָׁשָמה, ְוָלֵכן נֹוֲחתֹות ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, 
ֶקר,  ְּכֵדי ֶׁשִּנְתעֹוֵרר ֵמַהַּתְרֵּדָמה, ִּכי ָאנּו ּדֹור ַאֲחרֹון ֶׁשל ְּגאּוָלה ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ּוָבאנּו ָּכאן ָלֶתת ְּתרּוָפה ַלּׁשֶ

ְלַמְכאֹוב ַהָּגדֹול, ֶׁשָּכל ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִיְקחּו ַאֲחָריּות ִאיִׁשית, ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָהעֹוָלם ּכּולֹו.



יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי
חודש טבת תשע"ב

נחל לכיש 24/8 בית שמש תובב"א, טל: 0548-436784

ר 38 - ֵטֵבת תשע"ב יֹון ִמְסּפַ ּלָ ּגִ

קּוְנְטֶרס

אּוָלה מֹוֶרה ְנבֹוִכים ְלדֹור ַהּגְ
)ֵחֶלק ב(

יּמּוד  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ִלּ
ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 

ִּגּלּוי ָהֱאֶמת ַלֲאִמיָּתה!!!

ְׁשֵאָלה: ַמּדּוַע ֹלא ָׁשָמְענּו ַעד ַהּיֹום ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל 
ַעל חֹוַבת ִלּיּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש?

ַנת  ׁשְ ּבִ עֹוד  ָיְדָך,  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ָטעּות  ׁשּוָבה:  ּתְ
יִקים  ּדִ ל ַהּצַ "ץ ׁשֶ ּדַ ָרֵאל ּבַ דֹוֵלי ִיׂשְ תרפ"א ָיְצאּו ּגְ
זצ"ל,  ִדיְסִקין  ֵליּב  ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ
ְך ָחְתמּו  ָאז, ְוַאַחר ּכָ דֹוִלים ּדְ ל ַהּגְ ְוָחְתמּו ַעל ֶזה ּכָ
ַנת  ׁשְ ּבִ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ַהֲחֵרִדית  ָהֵעָדה 
ה  ַהְרּבֵ ְוָיְצאּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ְועֹוד  תשס"ב-ח, 
ים  ַנּזִ ּכְ ָהַאׁשְ דֹוֵלי  ּגְ רֹוב  ל  ׁשֶ ֲחִתימֹות  ִעם  ְסָפִרים 
ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ַהּזֹוַהר  אֹור  ּוְבֵסֶפר  ים.  ָפַרּדִ ְוַהּסְ
ְוַהּזַֹהר ְמאֹורֹות ַהּזֹוַהר ְועֹוד מּוָבִאים יֹוֵתר ֵמֶאֶלף 
ָך  ּלְ ׁשֶ ָהַרב  ׁשֶ ִסיָמן   ? ַמְעּתָ ׁשָ לֹא  ְוִאם  יִקים.  ַצּדִ

יָלה ְלָך ֶאת ָהֱאֶמת. ֵמָהֶעֶרב ַרב ְולֹא ּגִ

]ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות - המשך מחלק א'[

יט. ְׁשֵאָלה: ִּדַּבְרִּתי ִעם ֲהֹראׁש ְיִׁשיָבה ֶׁשִּלי, ֶהְרֵאִתי 
ְּבׁשּום  ֶהְחִליט,  ּׁשֶ ְּבַתִּקיפּות  ִלי  ְוָאַמר  ַהְּסָפִרים  לֹו 
ִּביִׁשיָבה!!!  זֹוַהר  ְלַהְכִניס  ַמְסִּכים  ֵאינֹו  ָּבעֹוָלם  ֹאֶפן 
ְוָאַמְרִּתי לֹו, ֲהֹלא ֶהָחֵפץ ַחִּייםא ְוֶהָחזֹון ִאיׁש זי"ע ֶׁשָאנּו 
ִלְלֹמד  ָאְמרּו  ֵהם  ְּבִסְפֵריֶהם,  ְולֹוְמִדים  ַתְלִמיֵדיֶהם 
ָהֹראׁש  ֶׁשל  ָּפָניו  ְּבַדְרֵכיֶהם?  ֵנֵלְך  ֶׁשֹּלא  ָלָּמה  זֹוַהר 
ְיִׁשיָבה ָחְורּו, ְוָאַמר ְּבַתִּקיפּות ָּכאן ֲאִני ַהַּבַעל ַהַּבִית!!! 
ַהַּבִית,  ַהַּבַעל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִּכי  לֹו,  ָרִציִתי ֹלאַמר 
ְיכֹוִלים  ַאֶּתם  ַהִאם  ְּכלּום,  ָאַמְרִּתי  ְוֹלא  ְוִהְתַאַּפְקִּתי 
ְּבַדְרּכֹו  ֵליֶלְך  ְמָסֵרב  ַהְּיִׁשיָבה  ֹראׁש  ָלָּמה  ִלי,  ְלַהְסִּביר 

ֶׁשל ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְוַהְגָר"א? ֲהֹלא הּוא ִליָטִאי?

ִנְתַּגָּלה ַהּסֹוד
ה'-טו-י"ז,  א'  ֵאלֹות  ׁשְ ְלֵעיל  ְרֵאה  ׁשּוָבה:  ּתְ
י  ָנה ֶהְחַלְטּתִ ָהָיה: ִלְפֵני ׁשָ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֵ יר ְלָך ּבְ ְוַאְסּבִ

ָאַמר  ְוֵכן  ָלה.  ַהְגּבָ ׁשּום  ֵאין  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ַעל  ים':  ַחּיִ ֶה'ָחֵפץ  .א 
ם ַרּבֹו ֶה'ָחֵפץ  ֵ יק ִלְבָרָכה ִמּשׁ לֹוְך ֵזֶכר ַצּדִ לֹֹמה ּבְ י ׁשְ יק ַרּבִ ּדִ אֹון ַהּצַ ַהָגּ

י  ָלה ּכִ ַעל ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגּבָ יק ִלְבָרָכה, ׁשֶ ים' ֵזֶכר ַצּדִ ַחִיּ

ת ֶאת  ּבָ ל ׁשַ ְלְמדּו ּכָ ּיִ ם ׁשֶ ים' ְמעֹוֵרר ְלֻכּלָ ֻרּבֹו ִמְדָרׁש, ְוָהָיה ֶה'ָחֵפץ ַחּיִ

ה ַוֲאִפּלּו ְלַבחּוִרים )ר' יוסף בן שלמה מפוזין הוספות  ָרׁשָ ל אֹוָתּה ּפָ ַהּזַֹהר ׁשֶ

בנין יוסף(.
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ׁש ֵמֶהם ִלְכּתֹב  דֹוִלים ְלַבּקֵ ִנים ַהּגְ ֵליֵלְך ְלָכל ָהַרּבָ
ם  ַהּגַ דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ ִחּזּוק  ֵבי  ִמְכּתְ
הּוא  ְך  ּכָ ֲאָבל  ָמָתם,  ְלַהְסּכָ ָצִריְך  ֵאינֹו  ַהּזַֹהר  ׁשֶ
ַעת  מֹוַע ּדַ ל ֶאָחד רֹוֶצה ִלׁשְ ים, ּכָ ל ָהֲאָנׁשִ ם ׁשֶ ְרּכָ ּדַ
י ִעם  ָהַלְכּתִ ֶ י טֹוב ּשׁ ּתִ ֶזה, ְולֹא ַחׁשְ דֹוֵלי ַהּדֹור ּבְ ּגְ
דֹול  ְלִמיד ָחָכם ּגָ לַֹח ּתַ י ִלׁשְ ים, ֶהְחַלְטּתִ ּלִ ְלּגַ א ּגַ ּסֵ ּכִ
מֹות  ָבר ַהְסּכָ ל ּכְ דֹוִלים ְוִקּבֵ ר ְסָפִרים ּגְ ַעל ְמַחּבֵ ּבַ
ָהַלְך  ְוָהַאְדמֹוִרי"ם,  ִנים  ָהַרּבָ ֵלְך ֶאל  ּיֵ ׁשֶ ִנים,  ָהַרּבָ
דֹול  ּגָ ּוִבְנַין  דֹול  ּגָ ְקַהל  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶאָחד  דֹול  ּגָ ְלַרב 
ָמה  ַהְסּכָ ּנּו  ִמּמֶ ל  ִקּבֵ ּוְכָבר  ְנָיִנים[,  ּבִ ה  ּמָ ּכַ ]ְואּוַלי 
עֹות ָעָנה  י ׁשָ ּתֵ ׁשְ ל  יָחה ׁשֶ ּלֹו, ַאַחר ׂשִ ׁשֶ ַעל ֵסֶפר 
ַהּזַֹהר ֵיׁש לֹו ּכֹוַח ָעצּום ְוכּו', ֲאָבל  לֹו, ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ
ְלְמדּו זֹוַהר ָאז לֹא ִיְצָטְרכּו  ּיִ ים ׁשֶ ִאם אֹוַמר ַלֲאָנׁשִ
ְמעֹון ְלָכל ְוכּו', ָלֵכן ָהרֹאׁש  י ׁשִ י ַרּבִ ָלל ּכִ אֹוִתי ּכְ
ה  ַאּתָ ֶרַגע ׁשֶ י ּבְ ְלַמד זֹוַהר, ּכִ ּתִ יָבה לֹא רֹוֶצה ׁשֶ ְיׁשִ
דֹולֹות ַוֲעצּומֹות,  ְדֵרגֹות ּגְ ה ְלּמַ ְתַעּלֶ לֹוֵמד זֹוַהר, ּתִ
ּיֹאַמר ִיְהיּו ֶאְצְלָך  ֶ ָרׁשֹות ְוִדְבֵרי ַהּמּוָסר ּשׁ ְוָכל ַהּדְ
י ִאם לֹוְמִדים זֹוַהר זֹוִכים ָלֱאֶמת,  ֶאֶפס ָוַאִין, ּכִ ּכְ
ַעם  ֶקר, ְועֹוד ַהּפַ ּמֹוְכִרים ְלָך ַרק ׁשֶ ֵרר ְלָך ׁשֶ ְוִיְתּבָ
מֹו  ּכְ ה,  ְתַעּלֶ ּתִ ׁשֶ ְכָלל  ּבִ רֹוֶצה  לֹא  ְוהּוא  ֶקר,  ׁשֶ
דֹול  ַהּגָ ַהּסֹוד  ְוֶזהּו  י"ז  ֵאָלה  ׁשְ ּבִ ְלֵעיל  ֵהֵבאנּו  ׁשֶ
ְלְמדּו  ּתִ ּלֹא רֹוִצים ׁשֶ ֵני ָהֶעֶרב ַרב ׁשֶ ל ַרּבָ ְוַהּנֹוָרא ׁשֶ

זֹוַהר )ראה בספר סוד ה' באריכות(.

וֶוה  ָשׁ קֹוֶדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַאַחת  ָעה  ׁשָ ּוְראּו:  ּבֹואּו 
 10,000 ַעְצְמָך:  ּבְ ע  ַהּגַ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  ֵמָאה 
ָלנּו  ֵיׁש  יֹום,  ּבְ עֹות  ׁשָ  10 ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ַאְבֵרִכים 
אֹו  ׁשּוט  ּפָ ְיהּוִדי  ר  ְוַכֲאׁשֶ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון 
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַאַחת  ָעה  ׁשָ ַרק  ּלֹוֵמד  ׁשֶ ָקָטן  ֶיֶלד  ֲאִפילּו 
ּתֹוָרה.  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  וֶוה  ָשׁ ן  ּכֵ ם  ּגַ דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר 
ָנה,  ה ְלָך ִלְלמֹוד ָאז ָזִכיָת ְלֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ ְוִאם ָקׁשֶ
יֹום  עֹות ּבְ ּלֹוְמִדים 10 ׁשָ מֹו 10,000 ַאְבֵרִכים ׁשֶ ]ּכְ
ִביא  ְבֵרי ַהּנָ נּו ּדִ ְך ֵמָאה ָיִמיםב[, ְוָכְך ְיקּוָיים ּבָ ֶמׁשֶ ּבְ
ּבֹור ָאִני", ְוָכל ְיהּוִדי  ּגִ ׁש יֹאַמר  יֹוֵאל )ד' י'( "ַהָחּלָ

ַרֲחִמים. יַח ּבְ ׁשִ ָיכֹול ִלְזּכֹות ָלֶזה ּוְלָהִביא ֶאת ַהּמָ

ֲהדּות הּוא  סֹוד ַהּיַ ים": ּיְ ָאַמר ָמָרן ַה"ָחֵפץ ַחּיִ
ּדּוי: "ְוַסְרנּו  ַכר ְועֹוֵנׁש, ּוֵבֵאר ֶאת ַהּוִ ׂשְ ְלַהֲאִמין ּבִ
ָווה ָלנּו",  ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ָשׁ ּפָ ׁשְ ְצֹוֶתיָך ּוִמּמִ ִמּמִ
ֱאֶמת ֶאת ַהּתֹוָרה  ְבנּו ּבֶ ּבֹון ְוֶהְחׁשָ ינּו ֶחׁשְ ּלֹא ָעׂשִ ׁשֶ

הפסוק:  על  הקדושים  חז"ל  דברי  את  זה  על  להמליץ  ואפשר  .א 
אלא  מה  תקרי  אל  ליראה...  אם  כי  מעמך  שואל  אלוקיך  ה'  מה 

ימים  למאה  לך  יחשב  בשבת  זוה"ק  אחת  שעה  שבלימוד  מאה. 

עשר  הלומדים  אברכים  אלפים  עשרת  של  תורה  לימוד  של 

שעות ביום 

ִווים, ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחַז"ל  ֱאֶמת ׁשָ ה ּבֶ ּמָ ְצוֹות ּכַ ְוַהּמִ
ְוָכל  ִניִנים  ִמּפְ ִהיא  "ְיָקָרה  ַהּתֹוָרה  יּמּוד  ִלּ ַעל 
ָכר  ּבֹון: ֵאיֶזה ׂשָ ּה", ּבֹואּו ֶחׁשְ וּו ּבָ ֲחָפֶציָך לֹא ִיׁשְ
ְוֵכן  דֹוׁש.  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּמּוד  ּלִ ּבְ ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלים  דֹול  ּגָ
ִביַאת  ּבְ ַמֲאִמין  ֲאִני  ַעְצמֹו  ּבְ ים  ַחּיִ ַהֵחֶפץ  ים  ִקּיֵ
ים  ה לֹו, ּוַמה ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ ָכל יֹום ֲאַחּכֶ יַח... ּבְ ׁשִ ַהּמָ

ָרֵאל. ת ַעם ִיׂשְ ֻאּלַ יַח ּוְלַמַען ּגְ ׁשִ יַאת ַהּמָ ְלַמַען ּבִ

יּמּוד ּתֹוַרת  ַעל ְיֵדי ִלּ ְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ׁשֶ ִכּ תּוב ּבְ ּכָ
ּכּוָלנּו  דֹוֵרנּו  ּוְבּ ַהִנְגָלה,  ּתֹוַרת  ָלנּו  ה  ּלֶ ִמְתּגַ ַהּסֹוד 
ְמִעיִדים  ּוְכָבר  ַעִין,  ּבְ ַעִין  ֶזה  ֶאת  ִלְרֹאת  זֹוִכים 
ׁשּוִטים,  ּפְ ְיהּוִדים  ַוֲאִפילּו  ַהּכֹוְלִלים  ַאְבְרֵכי 
דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ְדַבׁש  ִמּצּוף  ֲעמּו  ּטַ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ׁשֶ
ים  ִחּדּוׁשִ ׁש  ְלַחּדֵ ֹמָחם  ּוִמְתַרֵחב  ם  ִלּבָ ח  ִנְפּתָ
ר ִחיּבּוִרים  ְלַחּבֵ ְוָזכּו  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ ִנְפָלִאים 

ְמצּוָייִניםג.

ַהּכֹוֵלל  ֹראׁש  ִאם  ַלֲעֹׂשת  ִּבְיכֹוְלִּתי  ַמה  ְׁשֵאָלה:  כ. 
ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ֲהֵרי  יֹום,  ְּבָכל  זֹוַהר  ֶׁשִּנְלַמד  ְמָסֵרב  ֶׁשִּלי 
ּוִבְכָלל  ְּביֹוֵתר,  ַהּטֹוב  מּוָסר  ַהֵּסֶפר  הּוא  ֶׁשֹּזַהר  ָאַמר 
ַרק  מּוָסר  ֵסֶפר  ָּכל  ִלְלֹמד  ָלנּו  ַמִּתיר  ָלָּמה  ֵמִבין,  ֵאיִני 

ֹלא זֹוַהר?

רֹאׁש  הּוא  ּכֹוֵלל,  רֹאׁש  לֹא  הּוא  ׁשּוָבה:  ּתְ
ַלֲהרֹוג  ֶות  ַהּמָ ְלָאְך  ַלּמַ ף  ּתָ ְוׁשֻ ְוַגְזָלִנים  ָהרֹוְצִחים 
ַעל  ם  ָאׁשֵ ְוהּוא  ּוְצִעירֹות,  ְצִעיִרים  ים  ֲאָנׁשִ
ֵלִאים ִעם ְצִעיִרים  ּמְ ים ׁשֶ י ַהַחּיִ ּתֵ ּבָ ָהֲאסֹונֹות ְוָכל 
ַהּגּוָבִא"י  ל ָהֱאלִֹקי  ֻקּבָ ַהּמְ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְצִעירֹות, 

ֵאָלה י"ז.  זצ"ל, ְרֵאה ׁשְ

ֶׁשִאם  אֹוְמִרים  ֶׁשִהְנֶכם  ִלי  ִסֵּפר  ֶאָחד  ְׁשֵאָלה:  כא. 
ֵאין לֹוְמִדים זֹוַהר ַהְּתִפּלֹות ֵאיָנן ִמְתַקְּבלֹות, ַהִאם ֱאֶמת 

ַהָּדָבר? ָמה ַהְּמקֹור ְלָכְך?

ַיֲעֹקב  נּו  ַרּבֵ ָהֱאלִֹקי  ל  ֻקּבָ ַהּמְ יק  ּדִ ַהּצַ ׁשּוָבה:  ּתְ
ַסח  ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ִסְפרֹו ַעל ַהּגָ ְך ּבְ ַאּבּוֲחִציָרא ּכֹוֵתב ּכָ

ְפָרא ִדְצִנִיעותא(. ָמה ַלּסִ ַהְקּדָ ֲאִריכּות ּבְ )ְרֵאה ּבַ

כב. ְׁשֵאָלה: ָהַרב ֶׁשִּלי ַעד ַהּיֹום ִהְתַנֵּגד ְלָכל ִלּמּוד 
ַהּזֹוַהר, ַמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות? 

ְלרֹאׁש  ה  ַהּזֶ ַהּקּוְנְטֵרס  ֶאת  ְלַהְראֹות  ׁשּוָבה:  ּתְ
ל ַהּזֹוַהר,  ר 35 ְו-36 ׁשֶ יָבה, ְוַגם ַעלֹוִנים ִמְסּפַ ׁשִ ַהּיְ

ָרֵאל.  ַרע ִיׂשְ י הּוא ִמּזֶ ים, ּכִ ְוָלֶבַטח ַיְסּכִ

z

   ובוודאי זכו לכל זה שהרי ה"אור הגנוז" טמון - ומתגלה בלימוד 

באור  ראה  צדיקים,  ועוד  יששכר,  הבני  )כדברי  הקדוש  הזוהר 

הזוהר(, ומאיר את הנשמה, וכך זוכים לחדש נפלאות בתורה.
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הספר הזה נדפס
 להצלחה בריאות

ופרנסה ושלום בית של:

מאיר נהוראי בן אליס
הילה בת אליס

רוני בן יפה
אליס בת עליה

יהודית בת אליס
סמדר בת אליס 
אסתר בת אליס

אלי אליהו בן אליס
אמיל בן מטילדה
מרדכי בן אליס



לעילוי נשמת
עליה סננס בת סעדה ז"ל

סעדה בת אסתר ז"ל
מאמא אסתר בת חוה ז"ל

לונה בת סעדה ז"ל
סמי בן סעדה ז"ל

אסתר אקוקה בת סעדה ז"ל
רבקה בת רוחמה ז"ל
רוחמה בת חוה ז"ל
מאמא סוליקה ז"ל

מאמא שבזי ז"ל
איישה כהנת בת חוה ז"ל

מרדכי בן אליה ז"ל
משה בן סעדה ז"ל

אברהם בן סעדה ז"ל
חנניה בן רבקה ז"ל

שמעון בן אסתר ז"ל
מרדכי בן אסתר ז"ל
עמרם בן אסתר ז"ל
אליהו בן חוה ז"ל

ממן אליהו בן חוה ז"ל
מכלוף בן חמו בן חוה ז"ל

יצחק הלוי בן חוה ז"ל
אברהם סננס בן רחל ז"ל




