
והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

תמוז תשע"ד - עיה“ק בית שמש תובב“א

ֵסֶפר
זוהר ארץ ישראל א'

41 חוברת מספר 

ַהזֹוַהר ַּבֲעֵקב





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 



    


ישראלכנגד הוא ארץ ישראלהרי שונ :כארץ בר  יוטא ר' אמר .
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כתורת תורה  ישראלאי כחכמתארץ חכמה  ולא  ישראל, עקב).ארץ (ספרי
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ב) צא , בתרא (בבא
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את לראות מבקש  אתה בנו : ישמעאל לרבי  חלפתא  ב יוי רבי אמר
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שבבבלישראל חכמי תלמידי אלו "חובלי" בהלכה, לזה זה  שמנעימי
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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 



    


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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שאי בזמ הא ,מקו של  רצונו שעושי בזמ הא רז"ל : ואמרו  , האר מקרב
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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 
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 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
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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
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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





    


 

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



    


 

דארעא חד דמטרא  ישראל  ושמעו לארעא  ישראל  דעאלו בשעתא זמר.
הזוהר : תרגו] בארעא. דמזמרי  עלאה  מזמרי וקל וחדו , כשנכנסותושבח
בארץ מזמרים שהיו מלאכים של  זמר  קול שמעו לארץ ].ישראל 
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: הזוהר  תרגו] כו'. לקא קדישא  לארעא  קדישא  עולהזרעא הקודש זרע
הקודש ב ')].לארץ עמוד ע "ט דף ב ' חלק (זוהר
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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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.'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



    


.'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



    


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
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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
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"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 
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



    


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
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





    


 

"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



    


 

"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



    


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 '



    


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 '



    


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

. 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



    


: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





    


: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





    


 

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 
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