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י ֲחַקל,  ד ָמטּו ַחד ּבֵ אֹוְרָחא, ּכַ י יֹוֵסי ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ יא ְוִרּבִ י ִחּיָ ִרּבִ

י  ין ָאְרָחא ִלְסַטר ְיִמיָנא. ָאַמר ִרּבִ ִקיְטָפא ּבֵ ְפִטיָרא ּדְ ָחמּו ַחד ּדַ

ְלֵמחֵמי  ְרׁשּו  ָלן  ֵלית  ִכיַח,  ׁשְ ַעְייִנין  ּבְ קּוְטָרא  ּדְ ֲעִטיָפא  יֹוֵסי, 

א. ׁשָ י ַמְקּדְ ִאְתֲחִריב ּבֵ ֶחְדָווָתא, ִמּיֹוָמא ּדְ ּבְ

ֵבי ָבּה,  ֵבל ְויֹוׁשְ ַתח ְוָאַמר, )תהלים כד( ַלְיָי' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ּתֵ ּפָ

ְוִכי  ֵבי ָבה,  ְויֹוׁשְ ֵבל  ּתֵ ּוְמלֹוָאּה, ֲאַמאי  ָהָאֶרץ  ַלְיָי'  ָאַמר  ּדְ יָון  ּכֵ

א ָהִכי ָקָאַמר, ַלְיָי' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה,  ֵבל ָלאו ִמן ַאְרָעא הּוא. ֶאּלָ ּתֵ

א  ּדָ ֵבי ָבּה,  ְויֹוׁשְ ֵבל  ים. ּתֵ ִאְקֵרי ֶאֶרץ ַהַחּיִ ּדְ א,  יׁשָ ַקּדִ א ַאְרָעא  ּדָ

ֵבל  ּתֵ ּפֹט  ִיׁשְ ְוהּוא  ט(  )תהלים  ָאֵמר  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ַאְרָעאן,  ָאר  ׁשְ

ה. א ַחד ִמּלָ ְלָיא, ְוֹכּלָ ֶצֶדק ּתַ ֵתֵבל ּבְ ֶצֶדק, ּדְ ּבְ

יַנח, ּוְמלֹוָאּה ַמאי  יא ָאַמר, ַלְיָי' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה. ָהָאֶרץ ּתִ י ִחּיָ ִרּבִ

א  ֵבל: ּדָ ֵבי ָבּה, ּתֵ ֵבל ְויֹוׁשְ יא. ּתֵ יַקּיָ ַצּדִ ָמִתין ּדְ ין ִנׁשְ א ִאּלֵ ִהיא. ֶאּלָ

י  ִרּבִ א. ָאַמר  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ין ִאיּנּון  ִאּלֵ ֵבי ָבּה:  ְויֹוׁשְ א.  ְלַתּתָ ּדִ ַאְרָעא 

ים ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרֹות  י הּוא ַעל ַיּמִ ַמאי אֹוִקיְמָנא ּכִ יֹוֵסי, ִאי ָהִכי ּבְ

ים  ים ַעל ַיּמִ ַהִהיא ֶאֶרץ ַהַחּיִ אי ָהִכי הּוא, ּדְ ְיכֹוְנֶנָה. ָאַמר ֵליּה ַוּדַ

ָנִגיד  ָאה ּדְ הּו ַנְפֵקי ֵמַההּוא ָנָהר ִעּלָ ֻכּלְ ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה, ּדְ

א, ּוְלֵמיָזן  יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ ָרא ּבְ ָקַנת ְלִאְתַעּטְ ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן, ּוְבהּו ִאְתּתְ

ָעְלִמין. )ובגין כך(

ְוא  ָ א ַלּשׁ ר לֹא ָנׂשָ ִים ּוַבר ֵלָבב ֲאׁשֶ ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיָי' ְוגֹו', ְנִקי ַכּפַ

ה,  א ַחד ִמּלָ א ּכֹּלָ י ְוַנְפׁשֹו. ֶאּלָ ִתיב, ַמהּו ַנְפׁשִ י ְוגֹו'. ַנְפׁשֹו ּכְ ַנְפׁשִ

ב(  א,  )שמואל  ַנְפׁשֹו  ּבְ ְיָי'  ע  ּבַ ִנׁשְ ו(  )עמוס  ָאַמר  ַאּתְ  ּדְ ָמה  ּכְ

ַההּוא ֵלב  א ִאְתֲאִחיד ּבְ ה. ְוָדִוד ַמְלּכָ י ַיֲעׂשֶ ְלָבִבי ּוְבַנְפׁשִ ר ּבִ ֲאׁשֶ ּכַ

ְוא ַנְפׁשֹו. ָ א ַלּשׁ א לֹא ָנׂשָ ּוְבַההּוא ֶנֶפׁש, ְוַעל ּדָ

תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- תזריע מה:

ֶדה  ְלׂשָ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ֶרְך.  ּדֶ ּבַ הֹוְלִכים  ָהיּו  יֹוֵסי  י  ְוַרּבִ יא  ִחּיָ י  ַרּבִ

י  ֶרְך. ָאַמר ַרּבִ ַצד ְיִמין ַהּדֶ ַאַחת, ָראּו ֵעץ ֲאַפְרְסמֹון ֶאָחד ּבְ

ן ְמצּוָיה ָבֵעיַנִים, ֵאין ָלנּו ְרׁשּות ִלְראֹות  ל ָעׁשָ יֹוֵסי, ֲעִטיָפה ׁשֶ

ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ְמָחה ִמּיֹום ׁשֶ ׂשִ ּבְ

ֵבי  ְוֹיׁשְ ֵבל  ַתח ְוָאַמר, )תהלים כד( ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ּתֵ ּפָ

ֵבי ָבּה?  ֵבל ְוֹיׁשְ ה ּתֵ ָאַמר ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה, ָלּמָ יָון ׁשֶ ָבּה. ּכֵ

ָהָאֶרץ  ַלה'  ָאַמר,  ְך  ּכָ א  ֶאּלָ ָהָאֶרץ?  ִמן  ה  ֵאיֶנּנָ ֵתֵבל  ְוִכי 

ֵבל  ים. ּתֵ ְקֵראת ֵעץ ַהַחּיִ ּנִ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ּוְמלֹוָאּה - זֹו ָהָאֶרץ ַהּקְ

ֱאַמר )שם ט( ְוהּוא  ּנֶ מֹו ׁשֶ ָאר ָהֲאָרצֹות, ּכְ ֵבי ָבּה - ֵאּלּו ׁשְ ְוֹיׁשְ

ָבר ֶאָחד. לּוָיה ְבֶצֶדק, ְוַהּכֹל ּדָ ֵבל ּתְ ּתֵ ֶצֶדק, ׁשֶ ֵבל ּבְ ּפֹט ּתֵ ִיׁשְ

ַמה  ָהָאֶרץ,  ֵמיָלא  ּוְמלֹוָאּה,  ָהָאֶרץ  ַלה'  ָאַמר,  יא  ִחּיָ י  ַרּבִ

ֵבי ָבּה.  ֵבל ְוֹיׁשְ יִקים. ּתֵ ּדִ מֹות ַהּצַ א ֵאּלּו ִנׁשְ זֶּה ּוְמלֹוָאּה? ֶאּלָ

ֵני ָהָאָדם.  ֵבי ָבּה - ֵאּלּו ֵהם ּבְ ה. ְוֹיׁשְ ַמּטָ ּלְ ֵבל - זֹו ָהָאֶרץ ׁשֶ ּתֵ

ים ְיָסָדּה  י הּוא ַעל ַיּמִ ַאְרנּו ּכִ ה ּבֵ ּמֶ ְך, ּבַ י יֹוֵסי, ִאם ּכָ ָאַמר ַרּבִ

אֹוָתּה ֶאֶרץ  ׁשֶ ֶזה,  ְך  ּכָ אי  ַוּדַ ְיכֹוְנֶנָה? ָאַמר לֹו,  ְנָהרֹות  ְוַעל 

ם יֹוְצִאים  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְיכֹוְנֶנָה,  ְוַעל ְנָהרֹות  ְיָסָדּה  ים  ַיּמִ ים ַעל  ַהַחּיִ

ֶנת  ּקֶ ֹוֵפַע ְויֹוֵצא ֵמֵעֶדן, ּוָבֶהם ִמְתּתַ ּשׁ ָהר ָהֶעְליֹון ׁשֶ ֵמאֹותֹו ַהּנָ

ְוָלזּון ֶאת ָהעֹוָלמֹות. )ומשום  דֹוׁש  ַהּקָ ֶלְך  ַהּמֶ ר ִעם  ְלִהְתַעּטֵ

כך(

א  ר לֹא ָנׂשָ ִים ּוַבר ֵלָבב ֲאׁשֶ ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה' ְוגֹו', ְנִקי ַכּפַ

ָבר  א ַהּכֹל ּדָ י ְוַנְפׁשֹו? ֶאּלָ תּוב, ַמה זֶּה ַנְפׁשִ י ְוגֹו'. ַנְפׁשֹו ּכָ ַנְפׁשִ

ַנְפׁשֹו. )שמואל א  ע ה' ּבְ ּבַ ֱאַמר )עמוס ו( ִנׁשְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶאָחד, ּכְ

אֹותֹו  ֶלְך ֶנֱאַחז ּבְ ה. ְוָדִוד ַהּמֶ י ַיֲעׂשֶ ְלָבִבי ּוְבַנְפׁשִ ר ּבִ ֲאׁשֶ ב( ּכַ

ְוא ַנְפׁשֹו. ָ א ַלּשׁ ן לֹא ָנׂשָ ֵלב ּוְבאֹוָתּה ֶנֶפׁש, ְוַעל ּכֵ

תשפ"ב
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נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלׁשֹון ַרֵבּ

ם ְוכּו': )יואל ב( ְלֶתּ בֹוַע ְוִהַלּ ם ָאכֹול ְוָשׂ ַוֲאַכְלֶתּ

הּוא ָרחֹוק  ָידּוַע ֶשׁ ַתֲאַות ֲאִכיָלה, ְבּ ע ְבּ ָקּ הּוא ְמֻשׁ ִמי ֶשׁ

ם ֶזה ִסיָמן ַעל  יִנים ׁשֹוִרין ָעָליו. ַגּ ִדּ ֵמֱאֶמת, ּוְבָידּוַע ֶשׁ

תּוב  ָכּ מֹו ֶשׁ ְזיֹונֹות ּובּוׁשֹות, ְכּ ם ָיבֹוא ִליֵדי ִבּ ּלּות. ַגּ ַדּ

ְצָרְך ָאָדם  ִנּ יָון ֶשׁ ת ִלְבֵני ָאָדם – ֵכּ ֻרם ֻזֻלּ )תהלים יב(: ְכּ

ִמי  ְוַדע,  ו:(.  )ברכות  ְכרּום  ִכּ ָניו  ָפּ ה  ֶנּ ַתּ ִנְשׁ ִרּיֹות  ַלְבּ

ה  רּוְך־הּוא עֹוֶשׂ דֹוׁש־ָבּ ֲאַות ֲאִכיָלה, ַהָקּ ר ַתּ ֵבּ הּוא ְמַשׁ ֶשׁ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  י  ִכּ מֹוְפִתים.  ָידֹו  ַעל 

א  ׂ א ָפִנים, ּוְכִתיב: ִיָשּ ׂ ר לֹא ִיָשּ ִתיב: ֲאֶשׁ )ברכות כ:(: ְכּ

א  ׂ רּוְך־הּוא: ֵאיְך לֹא ֶאָשּ דֹוׁש־ ָבּ ָניו ֵאֶליָך. ָאַמר ַהָקּ ד' ָפּ

 , ּוֵבַרְכָתּ ָבְעָתּ  ְוָשׂ ְוָאַכְלָתּ  י:  ָאַמְרִתּ ֲאִני  ִנים,  ָפּ ָלֶהם 

ִנְמָצא,  יָצה.  ּוְבַכֵבּ ְכַזִּית  ְבּ ַעְצָמן  ַעל  ִקין  ְמַדְקְדּ ְוֵהם 

ֲאִכיָלה.  ֲאַות  ַתּ ּבּור  ִשׁ ַעל־ְיֵדי  הּוא  ִנים  ָפּ יאּות  ִשׂ ְנּ ֶשׁ

י ָפַני ְוָהָיה ֶלֱאֹכל,  ְרִתּ רּוׁש )דברים לא(: ְוִהְסַתּ ְוֶזה ֵפּ

ִנים.  ָפּ יר  ַמְסִתּ הּוא  ֲאִכיָלה  ֲאַות  ַתּ ַעל־ְיֵדי  רּוׁש  ֵפּ

מֹו  ִחיַנת ַיֲעֹקב, ְכּ ּקּון ֶו"ֱאֶמת", ְבּ ִנים, הּוא ִתּ ְוֶהָאַרת ָפּ

ִחיַנת  ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב. ְוהּוא ְבּ ֵתּ תּוב )מיכה ז(: ִתּ ָכּ ֶשׁ

ָוִנין,  ַהְגּ ָלִלּיּות  ְכּ ְפֶאֶרת,  ִתּ הּוא  ַיֲעֹקב  י  ִכּ ין,  ִפִלּ ְתּ

תּוב )יחזקאל  ָכּ מֹו ֶשׁ ֵאר, ְכּ ְקָרִאים ְפּ ין ַהִנּ ִפִלּ ִחיַנת ְתּ ְבּ

מֹו  ְכּ ֵמֱאֶמת,  א  ָבּ ירּות  ֲעִשׁ ר  ְוִעַקּ ֲחבֹוׁש.  ֵאְרָך  ְפּ כד(: 

ָטא  ֻקְשׁ קד(:  )שבת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ

קיט(:  )פסחים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו  ָקֵאי. 

ָעָליו ָקֵאי.  ַרְגֵליֶהם – ֶזה ָממֹונֹו, ֶשׁ ר ְבּ ְוֶאת ַהְיקּום ֲאֶשׁ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות כד(: ְוָהיּו  ְוֶזה ֶשׁ

ם ָאְמרּו )מנחות  יו. ַגּ ִפָלּ לּוִאים – ֶזה ַהּתֹוֶלה ְתּ ַחֶיּיָך ְתּ

א  ּלּות ָבּ ַהַדּ ּוק; ַהְינּו ֶשׁ בּוָאה ִמן ַהּשׁ קג:(: ֶזה ַהּקֹוֶנה ְתּ

ל ֱאֶמת: ַגם ֶשׁ ין, ַעל־ְיֵדי ְפּ ִפִלּ ַגם ַהְתּ ַעל־ְיֵדי ְפּ

מֹו  ְכּ ַיֲעֹקב,  ִחיַנת  ִמְבּ ָלָתּה  ַקָבּ ר  ִעַקּ ֶשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ ְוֶאֶרץ 

ִביל  ְשׁ ֶאֶרץ, ִבּ ב ַיֲעֹקב ְבּ תּוב )בראשית לז(: ַוֵיֶּשׁ ָכּ ֶשׁ

י  ִכּ מה:(,  דף  ויקרא  )זוהר  ַהַחִיּים  ֶאֶרץ  ִנְקֵראת  ֶזה, 

ה'  לח(:  )ישעיה  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ַחִיּים,  ִנְקָרִאים  ין  ִפִלּ ְתּ

אַכל  נּות ֹתּ ר לֹא ְבִמְסֵכּ ְבָחּה: ֲאֶשׁ ִשׁ ְוֶזה  ִיְחיּו.  ֲעֵליֶהם 

ֶלֶחם  אֹוֵכל  ָאָדם  ִלְפָעִמים  י  ִכּ ח(.  )דברים  ֶלֶחם  ּה  ָבּ

ְלַתֲענּוִגים  ֲאָוה  ַתּ ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  ְולֹא  ֲעִנּיּות,  ֵמֲחַמת 

ָהָיה  לֹא  ַמֲאָכִלים,  ָאר  ְשׁ לֹו  ָהָיה  ִאם  ֲאָבל  ֲאֵחִרים, 

א ֵמֲחַמת  לֹּ ָרֵאל, ֶשׁ ַבח ֶאֶרץ־ִיְשׂ אֹוֵכל ֶלֶחם ְלַבד. ְוֶזה ֶשׁ

ֲאַות  ּבּור ּוִבּטּול ַתּ א ֵמֲחַמת ִשׁ אַכל ֶלֶחם, ֶאָלּ ֲעִנּיּות ֹתּ

ִחיַנת  ִמְבּ ָעה  ָפּ ְוַהְשׁ ֶהָאָרה  ֶלת  ְמַקֶבּ ִהיא  י  ִכּ ֲאִכיָלה. 

א  ם ָבּ ׁ ָשּ ִמּ ִחיַנת ֱאֶמת, ֶשׁ ִחיַנת ַיֲעֹקב, ִמְבּ ין, ִמְבּ ִפִלּ ְתּ

אַכל ֶלֶחם ְלַבד, לֹא ֵמֲחַמת  ֹתּ ׁ ירּות. ִנְמָצא ַמה ֶשּ ֲעִשׁ

ְוֶזה  ֲאִכיָלה.  ֲאַות  ַתּ ּבּור  ִשׁ ֵמֲחַמת  א  ֶאָלּ נּות,  ִמְסֵכּ

רּוׁש  ֵפּ ֶביָה;  יֹוְשׁ ֹאֶכֶלת  ֶאֶרץ  יג(:  )במדבר  רּוׁש  ֵפּ

תּוב:  ָכּ מֹו ֶשׁ ִחיַנת ַיֲעֹקב, ְכּ ְפָעּה ִמְבּ ֶלת ִשׁ ִהיא ְמַקֶבּ ֶשׁ

ְמָלתֹו ְלעֹורֹו  י ִהיא ִשׂ רּוׁש: ִכּ ֶאֶרץ. ְוֶזה ֵפּ ב ַיֲעֹקב ְבּ ַוֵיֶּשׁ

ין )תיקונים תיקון סט דף צא:(.  ִפִלּ ְתּ ל  ֶשׁ א עֹור  ָדּ  –

רּוׁש,  ין: ]ִלְכאֹוָרה ֵאין ָלֶזה ֵפּ ִפִלּ ִחיַנת ְתּ ּה ִנְכָנס ְבּ ָבּ ֶשׁ

ַאְך  ְלַמְעָלה.  תּוב  ָכּ ׁ ֶשּ ְלַמה  ֶזה  ְלִעְנָין  ֵיׁש  ִחּבּור  ַמה 

ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ ְמֹבָאר,  ְלַמְעָלה  י  ִכּ ה,  דֹוָשׁ ַהְקּ ָוָּנתֹו  ַכּ ִנְרֶאה 

זֹּוִכין ַעל־ ִחיַנת ַיֲעֹקב, ֶשׁ ִחיַנת ֱאֶמת, ְבּ הּוא ְבּ ין, ֶשׁ ִפִלּ ְתּ

ּלּות  ִמַדּ ִנּצֹוִלין  ֲאַות ֲאִכיָלה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַתּ ִביַרת  ְשׁ ְיֵדי 

ִהיא  י  ִכּ ֶזה,  ִמְקָרא  ֵהִביא  ׁ ֶשּ ַמה  ְוֶזהּו  "ל.  ַנּ ַכּ ַוֲעִנּיּות 

י ִמְקָרא ֶזה ֶנֱאַמר ַעל  רּוׁש, ִכּ ְמָלתֹו ְוכּו' ְלִעְנָין ֶזה. ֵפּ ִשׂ

ְמָלתֹו  ִשׂ ִהיא  ּה  ְלַבָדּ ְכסּוֹתה  ִהיא  י  ִכּ ְוָהֶאְביֹון:  ֶהָעִני 

ם  ׁ ָשּ ִמּ ֶשׁ ָגלּוָתא,  ְבּ ִכיָנה  ׁ ַהְשּ ֲעִנּיּות  ַעל  ז  ּוְמַרֵמּ ְלעֹורֹו. 

ּקּוִנים  ִתּ ַבּ ְמֹבָאר  ַכּ לּות,  ָגּ ַבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ל  ֶשׁ ָהֲעִנּיּות  ר  ִעַקּ

ְמָלתֹו ְלעֹורֹו –  י ִהיא ְכסּוֹתה ְוכּו' ִהיא ִשׂ )שם(. ְוֶזהּו: ִכּ

ֶגֶנת  ְמָלה ַהֵמּ ׂ ר ַהִשּ ין ֵהם ִעַקּ ִפִלּ ַהְתּ ין. ַהְינּו ֶשׁ ִפִלּ א ְתּ ָדּ

ִלין  ין ְמַבְטּ ִפִלּ י ְתּ ָרֵאל, ִכּ ִכיָנה ּוְכֶנֶסת־ִיְשׂ ׁ ַעל ֲעִנַיּת ַהְשּ

ַעל־ְיֵדי  ְך  ִנְמָשׁ ירּות  ְוָהֲעִשׁ ַפע  ׁ ַהֶשּ ר  ִעַקּ י  ִכּ ּלּות.  ַהַדּ

ְך  ין. ָכּ ִפִלּ ִחיַנת ְתּ ִחיַנת ֱאֶמת, ְבּ הּוא ְבּ ִחיַנת ַיֲעֹקב, ֶשׁ ְבּ

ב  י ֵעֶשׂ רּוׁש )דברים יא(: ְוָנַתִתּ ִנְרֶאה ִלי ְלָפֵרׁש.[ ְוֶזה ֵפּ

ין )תיקון נ"א וזוהר בראשית דף כה:(,  א ע"ב ִשׁ – ָדּ



ד ֶאת  ֵדּ ַשׂ ְתּ ֶשׁ ָך – ְכּ ְדָך ִלְבֶהְמֶתּ ָשׂ ָוִנין. ְבּ ָלִלּיּות ַהְגּ א ְכּ ָדּ

תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ָוִנין,  ַהְגּ ָלִלּיּות  ְכּ ה  ֶלּ ִיְתַגּ ָאז  ֲהִמּיּות,  ַהַבּ

ָניו ֵאֶליָך: א ד' ָפּ ׂ ִיָשּ

ה  ַנֲעֶשׂ ֲאַזי  ָוִנין,  ַהְגּ ְכָלִלּיּות  ִבּ ֱאֶמת,  ָבּ ּפֹוֵגם  ּוְכֶשׁ

ה, ַהְינּו ֲעִנּיּות.  ה, ּוָבא ָעָליו ּבּוָשׁ ָוִנין ּבּוָשׁ ָלִלּיּות ַהְגּ ִמְכּ

ה  ָניו ְלַכָמּ ה ָפּ ֶנּ ַתּ ת ִלְבֵני ָאָדם, ִנְשׁ ֻרם ֻזֻלּ תּוב: ְכּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ

ְכרּום: ָוִנין, ִכּ ְגּ

ָרֵאל.  ֶרְך ֶאֶרץ ִיְשׂ ַפע ֶדּ ׁ ִלין ַהֶשּ ָרֵאל ְמַקְבּ ֵני ִיְשׂ ַוֲאַנְחנּו ְבּ

ֶהָאַרת  ַיֲעֹקב,  ֵני  ְפּ ֶהָאַרת  ִהיא  ָרֵאל,  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ַפע  ְוֶשׁ

מט(:  )בראשית  ּה,  ָבּ ִתיב  ְכּ ֶזה  ִביל  ּוִבְשׁ ין.  ִפִלּ ַהְתּ

ִחיַנת  ֵאר, ְבּ ִחיַנת ְפּ ֶפר ֶזה ְבּ י ֶשׁ ֶפר; ִכּ ַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ָשׁ

ָלה  ְבּ ִקּ ִהיא נֹוֶתֶנת ָלנּו אֹוִתּיֹות ֶהָאָרה ֶשׁ ין, ַהְינּו, ֶשׁ ִפִלּ ְתּ

ה.  ׁ רּוׁש )קהלת ט(: ְרֵאה ַחִיּים ִעם ִאָשּ ין. ְוֶזה ֵפּ ִפִלּ ִמְתּ

ְרֵאה  ְוֶזה:  ה.  ׁ ִאָשּ בֹות  י־ֵתּ ָראֵשׁ  – ֶפר  ָשׁ ִאְמֵרי  ַהּנֹוֵתן 

ִלי ַאָיָּלה  ין ִנְקָרִאים ַחִיּים. ְוֶזה: ַנְפָתּ ִפִלּ י ְתּ ְיָקא, ִכּ ַחִיּים ַדּ

ין: ִפִלּ ִלי אֹוִתּיֹות ְתּ לּוָחה ְוכּו', ַנְפָתּ ְשׁ

ָרֵאל,  ֶרְך ֶאֶרץ ִיְשׂ א ֶדּ ַפע ֱאֶמת ַהָבּ ָאנּו אֹוְכִלים ֶשׁ ּוְכֶשׁ

רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ל  ֶשׁ ִהּלּולֹו  ִרים  ְמַדְבּ ָאנּו  ְך  ָכּ ְוַאַחר 

ָאְמרּו  מֹו ֶשׁ ה. ְכּ ַמִים ָוָאֶרץ ֲחָדָשׁ ה ָשׁ ַח, ֲאַזי ַנֲעֶשׂ ֶזה ַהֹכּ ְבּ

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )הקדמת הזוהר דף ה.(: ֵלאֹמר 

ִפי  ָתּ ֻשׁ י, ְבּ א ִעִמּ י ֶאָלּ ְקֵרי ַעִמּ ה – ַאל ִתּ י ַאָתּ ְלִצּיֹון ַעִמּ

ֵני ַיֲעֹקב,  ה ַעל־ְיֵדי ֶהָאַרת ְפּ ַמִים ֶהָחָדׁש ַנֲעֶשׂ י ָשׁ ְוכּו'. ִכּ

הֹוֶלֶכת  ָרֵאל, ֶשׁ ה ַעל־ְיֵדי ֶאֶרץ ִיְשׂ ה ַנֲעֶשׂ ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדָשׁ

ַמִים  ו ָשׁ ָרא ַעְכָשׁ ָבּ ָרֵאל; ִנְמָצא, ֶשׁ ֶרְך ֶאֶרץ ִיְשׂ ַפע ֶדּ ׁ ַהֶשּ

ע  ָהָיה ֻמְטָבּ ַבע ֶשׁ ה ַהֶטּ ֶנּ ַשׁ ְמּ ּוַמָזּלֹות ֲאֵחִרים; ִנְמָצא, ֶשׁ

ים.  ה ַמָזּלֹות ֲחָדִשׁ ו ַנֲעֶשׂ י ַעְכָשׁ ָזּלֹות ָהִראׁשֹוִנים, ִכּ ַמּ ַבּ

ה מֹוְפִתים  ֲאַות ֲאִכיָלה, ַנֲעֶשׂ ּבּור ַתּ ַעל־ְיֵדי ִשׁ ִנְמָצא, ֶשׁ

ּוְפָלאֹות:

ּה  ַעְצִמי, ְוִנְמְצאּו ָבּ ה ְבּ ִחָלּ י ִמְתּ ַתְבִתּ ם ֹזאת ַהּתֹוָרה ָכּ ַגּ

ְקָרא  רּוׁש ַהִמּ ם ִסּיּום ֵפּ ָבִרים ְמֹבָאִרים יֹוֵתר. ַגּ ה ְדּ ָמּ ַכּ

ר ֶזה  ִחֵסּ ׁ דֹוׁש, ּוַמה ֶשּ ְלׁשֹונֹו ַהָקּ אן ִבּ ם" ֶנְחַסר ָכּ "ַוֲאַכְלֶתּ

י  ַתְבִתּ ָכּ ם ֻנְסָחא ֹזאת ֶשׁ י ַגּ ְקִתּ ן ֶהְעַתּ ה ֶזה ְוכּו', ַעל ֵכּ ָלּ ִגּ

ַעְצִמי. ְוֶזהּו: ְבּ

ם ה' ֱאלֵֹקיֶכם  ם ֶאת ֵשׁ ְלֶתּ בֹוַע ְוִהַלּ ם ָאכֹול ְוָשׂ וֲַאַכְלֶתּ

ֲאַות ֲאִכיָלה, ָיכֹול ִלְהיֹות ִאיׁש  ָיָּצא ִמַתּ י ִמי ֶשׁ ְוכּו' – ִכּ

הּוא  ַתֲאַות ֲאִכיָלה, ִסיָמן ֶשׁ ע ְבּ ָקּ הּוא ְמֻשׁ מֹוֵפת. ּוִמי ֶשׁ

ֲאָוה,  ֵמַהַתּ ָיָצא  ָבר  ְכּ ֶשׁ יק  ַצִדּ ִאיׁש  ֲאִפּלּו  ְוֵכן  ְקָרן.  ַשׁ

ָיָּצא  ֶשׁ ִסיָמן   – ֲאִכיָלה  ְלַתֲאַות  ְוָנַפל  ְדֵרָגתֹו  ִמַמּ ְוָנַפל 

ין ָעָליו ְלַמְעָלה,  ִדּ ֵיּׁש  ֶשׁ ן  ֵכּ ם  ַגּ ְוֵכן מֹוֶרה  יו.  ֶקר ִמִפּ ֶשׁ

ִתיב )דברים ח(:  ה ְכּ ִהֵנּ ְוַגם הּוא ִסיָמן ֲעִנּיּות. ְוָהִעְנָין, ְדּ

; ְוִלְכאֹוָרה, ִמֶזּה ַטֲעַנת ַהֵיֶּצר  ָבְעָתּ ּוֵבַרְכָתּ ְוָאַכְלָתּ ְוָשׂ

ְלָבֵרְך  ְך  ְוַאַחר־ָכּ ַנְפׁשֹו,  ֹאת  ְלַמְלּ ַע  ֹבּ ְוִלְשׂ ֶלֱאֹכל  ָהָרע 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֱאֶמת  ֶבּ ַאְך  ה'.  ֶאת 

א  ׂ א ָפִנים, ּוְכִתיב: ִיָשּ ׂ ר לֹא ִיָשּ ִתיב: ֲאֶשׁ )ברכות כ:(: ְכּ

ֲאִני  ֶשׁ ְוכּו',  ִנים  ָפּ א  ׂ ֶאָשּ לֹא  ְוִכי  ְוכּו',  ֵאֶליָך  ָניו  ָפּ ה' 

ַעל  ִקין  ְמַדְקְדּ ְוֵהן   , ּוֵבַרְכָתּ ָבְעָתּ  ְוָשׂ ְוָאַכְלָתּ  י:  ָאַמְרִתּ

ָרֵאל  ֵביָצה. ְוֶזהּו ֶרֶמז ִנְפָלא: ִאם ִיְשׂ ַזִית ְוַעד ְכּ ַעְצָמן ִמְכּ

ֵביָצה,  ַזִית ְוַעד ְכּ ה, ַרק ִמְכּ ִקין ִלְבִלי ֶלֱאֹכל ַהְרֵבּ ְמַדְקְדּ

ִנים.  יאּות ָפּ ָניו; ְוָאז ֵיׁש ְנִשׂ א ה' ָפּ ׂ ְבִחיַנת: ִיָשּ ֲאַזי ֵהם ִבּ

ר ֵהם  ֲאֶשׁ ַכּ י  ִכּ ְוכּו';  ַלל ֵהן  ִמְכּ לֹום,  ְוָשׁ ְלֵהֶפְך, ַחס  ַאְך 

לֹום.  ִנים, ַחס ְוָשׁ ַרת ָפּ ַתֲאַות ֲאִכיָלה, ֲאַזי ַהְסָתּ ִעים ְבּ ָקּ ְמֻשׁ

לֹוַמר,  י ָפַני ְוָהָיה ֶלֱאֹכל; ְכּ ְרִתּ ְוֶזהּו )דברים לא(: ְוִהְסַתּ

י ָפַני,  ְרִתּ ַתֲאַות ֲאִכיָלה, ֲאַזי: ְוִהְסַתּ ִעים ְבּ ָקּ ִאם ֵהם ְמֻשׁ

ֱאֶמת,  ִחינֹות  ְבּ ִנים הּוא  ָפּ יאּות  ְנִשׂ ה  ְוִהֵנּ לֹום.  ְוָשׁ ַחס 

ּקּון ֱאֶמת  ֵרה ִמּדֹות, ִתּ לֹׁש־ ֶעְשׂ ָוּנֹות ַעל ְשׁ ַכּ ְמֹבָאר ַבּ ַכּ

ֲאִכיָלה  ע ַבּ ָקּ י ַהְמֻשׁ ָאַמְרנּו, ִכּ ִנים, ְוֶזהּו ֶשׁ הּוא ֶהָאַרת ָפּ

הּוא  ֶשׁ ִנים,  ָפּ ַרת  ַהְסָתּ ְבּ הּוא  י  ִכּ ֵמֱאֶמת,  ָרחֹוק  הּוא 

"ל: ַנּ ת ֱאֶמת ַכּ ִמַדּ

ָרֵאל,  ל ֶאֶרץ ִיְשׂ ַפע ֶשׁ ׁ ּלֹו ִנזֹּון ִמֶשּ ל ָהעֹוָלם ֻכּ ה ָכּ ְוִהֵנּ

ַפע ִמן ֱאֶמת,  ׁ ל ַהֶשּ ַעְצמֹו ְמַקֵבּ ָרֵאל ְבּ ָיּדּוַע. ְוֶאֶרץ ִיְשׂ ַכּ

ֱאֶמת  ן  ֵתּ ִתּ ז(:  )מיכה  ֱאַמר  ֶנּ ַכּ ַיֲעֹקב,  ת  ִמַדּ הּוא  ֶשׁ



ָוִנין.  ַהְגּ ָללּות  ְכּ הּוא  ֶשׁ ְפֶאֶרת,  ִתּ ת  ִמַדּ ְוהּוא  ְלַיֲעֹקב; 

ָללּות  ן ְכּ ם ֵכּ הּוא ַגּ ַמִים, ֵאׁש ּוַמִים, ֶשׁ ִחינֹות ָשׁ ְוהּוא ְבּ

ּתֹוָרה )במדבר יג(: ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת  ז ַבּ ָוִנין. ְוֶזה ְמֻרָמּ ַהְגּ

ֶקר  ֶשׁ הֹוִציאּו  ִלים  ַהְמַרְגּ ֶשׁ ֱאֶמת  ֵהן  ה,  ָקֶשׁ ְדּ ֶביָה.  יֹוְשׁ

ִהיא  ֶשׁ ּתֹוָרה  ַבּ ֶהם  ָלּ ֶשׁ ֶקר  ֶשׁ ב  ִנְכַתּ ֵאיְך  ַאְך  יֶהם,  ִמִפּ

ַבר  ְדּ ֶהם  ָבּ ִנְרַמז  לּו  ַהָלּ ָבִרים  ְדּ ַבּ ֶשׁ ּוְבֶהְכֵרַח,  ֱאֶמת, 

ֲאִכיָלָתּה  לֹוַמר ֶשׁ "ל: ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת, ְכּ ז ַהַנּ ֱאֶמת. ְוֵיׁש ְלַרֵמּ

ִחינֹות  ְבּ הּוא  ֶשׁ ֶביָה,  יֹוְשׁ ִחינֹות  ִמְבּ הּוא  ָעָתּה  ָפּ ְוַהְשׁ

ן  ֵכּ ם  ַגּ ְוהּוא  "ל.  ַנּ ַכּ ֱאֶמת  ת  ִמַדּ הּוא  ֶשׁ ַיֲעֹקב,  ב  ַוֵיֶּשׁ

ַיֲעֹקב.  ת  ִמַדּ הּוא  ֶשׁ ֵאר,  ְפּ ְקָרִאים  ִנּ ֶשׁ ין,  ִפִלּ ְתּ ִחינֹות  ְבּ

ַהּנֹוֵתן  לּוָחה  ְשׁ ַאָיָּלה  ָרֵאל:  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ִנְקֵראת  ן  ֵכּ ְוַעל 

ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ָדּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ֶפר;  ָשׁ ִאְמֵרי 

ל  ׁ ְלַבֵשּ לּוָחה  ְשׁ ַאָיָּלה  ִהיא  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  לֹוַמר:  ְכּ

ִחינֹות  הּוא ְבּ ת ֱאֶמת, ֶשׁ ַדּ ָעָתּה הּוא ִמִמּ ָפּ רֹוֶתיָה, ְוַהְשׁ ֵפּ

י  ֶפר, ִכּ ין. ְוַהְינּו: ַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ָשׁ ִפִלּ ִחינֹות ְתּ ְפֶאֶרת, ְבּ ִתּ

ז:  ין. ְוֵיׁש ְלַרֵמּ ִפִלּ ִחיַנת ְתּ הּוא ְבּ ֵאר, ֶשׁ ֶפר הּוא ְלׁשֹון ְפּ ֶשׁ

ין: ִפִלּ ִלי הּוא אֹוִתּיֹות ְתּ ַנְפָתּ

ִעם  ַחִיּים  ְרֵאה  ט(:  )קהלת  ן  ֵכּ ם  ַגּ ז  ְלַרֵמּ ֵיׁש  ֶזה  ְוַעל 

'ֶפר.  בֹות ַה'ּנֹוֵתן ִא'ְמֵרי ָשׁ י־ֵתּ ה – ָראֵשׁ ׁ י ִאָשּ ה; ִכּ ׁ ִאָשּ

ָאְמרּו  מֹו ֶשׁ ין ִנְקָרִאין ַחִיּים, ְכּ ִפִלּ י ְתּ ְוַהְינּו: ְרֵאה ַחִיּים; ִכּ

ֲעֵליֶהם  ה'  מד(:  )מנחות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

)דברים  ֶנֱאַמר  ין  ְתִפִלּ ִבּ י  ִכּ ין,  ִפִלּ ְתּ ַעל  ָדְרׁשּו  ְדּ ִיְחיּו, 

ם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך ְוכּו'  י ֵשׁ י ָהָאֶרץ ִכּ ל ַעֵמּ כח(: ְוָראּו ָכּ

ה  ׁ ין, ִעם ִאָשּ ִפִלּ הּוא ְתּ )ברכות ו(. ְוַהְינּו: ְרֵאה ַחִיּים, ֶשׁ

ן  ֵכּ ם  ַגּ הּוא  ֶשׁ ֶפר,  ָשׁ ִאְמֵרי  ַהּנֹוֵתן  בֹות:  ֵתּ י־  ָראֵשׁ  –

"ל: ַנּ ין ַכּ ִפִלּ ִחינֹות ְתּ ְבּ

ּה ֶלֶחם )דברים  אַכל ָבּ ֻנת ֹתּ ר לֹא ְבִמְסֵכּ ְוֶזהּו: ֶאֶרץ ֲאֶשׁ

הּוא  ְוָאז  ֱאֶמת,  ִחינֹות  ְבּ הּוא  ֶשׁ ֶאֶרץ,  לֹוַמר,  ְכּ ח(; 

ְוַעל  ַתְפנּוִקים.  ְבּ ּבֹוֵחר  ְוֵאינֹו  ִנים,  ָפּ ֶהָאַרת  ְבִחינֹות  ִבּ

ּה  אַכל ָבּ ּלּות ַוֲעִנּיּות – ֹתּ ֻנת – ֵמֲחַמת ַדּ ן לֹא ְבִמְסֵכּ ֵכּ

ְבִחינֹות  הּוא ִבּ ים, ַרק ֵמֲחַמת ֶשׁ ָאר ַמֲעַדִנּ ֶלֶחם, ְולֹא ְשׁ

ְוֵאינֹו ּבֹוֵחר ַרק  ֲאַות ֲאִכיָלה,  ט ִמַתּ ֱאֶמת, ְוהּוא ֻמְפָשׁ

ָרֵאל ֶאֶרץ ַהַחִיּים,  ן ִנְקֵראת ֶאֶרץ ִיְשׂ ֶלֶחם ֶלֱאֹכל. ְוַעל ֵכּ ְבּ

ֱאַמר ָעָליו: ַיֲעֹקב ָאִבינּו  ֶנּ ת ַיֲעֹקב, ֶשׁ ַדּ ָעָתה ִמִמּ ָפּ י ַהְשׁ ִכּ

ין,  ִפִלּ ְתּ ִחינֹות  ְבּ ן  ֵכּ ם  ַגּ ְוהּוא  ה:(.  )תענית  ֵמת  לֹא 

ת ֱאֶמת, ֲאַזי  ִמַדּ ְבּ י ָהאֹוֵחז  ִכּ ַחִיּים. ִנְמָצא,  ְקָרִאים  ִנּ ֶשׁ

"ל. ְוֶזה  ַנּ ת ֱאֶמת ַכּ ַדּ ָעה ִמִמּ ָפּ י ַהַהְשׁ ֶרַוח, ִכּ ְרָנָסתֹו ְבּ ַפּ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  י  ִכּ ָקֵאי;  ָטא  ֻקְשׁ קד(:  )שבת  ֶרֶמז 

ל ַהְיקּום  סּוק: ְוֶאת ָכּ ְרׁשּו )פסחים קיט( ַעל ָפּ ִלְבָרָכה ָדּ

ָטא  ֲעִמידֹו ְוכּו'. ְוֶזהּו: ֻקְשׁ ַמּ ל ָאָדם ֶשׁ ְוכּו' – ֶזה ָממֹונֹו ֶשׁ

ֲעִמידֹו  ַמּ ת ֱאֶמת, ֲאַזי: ָקֵאי – ֶזה ָממֹונֹו ֶשׁ ִמַדּ – ָהאֹוֵחז ְבּ

י  ִכּ ָקֵאי,  ָלא  ְקָרא  ִשׁ ַאְך  ֶרַוח.  ְבּ ּוַפְרָנָסתֹו  ַרְגָליו,  ַעל 

ן  ֵכּ ְוַעל  ֱאֶמת.  ִחינֹות  ְבּ הּוא  ֶשׁ ִנים  ָפּ ַרת  ַהְסָתּ ְבּ הּוא 

ֵמַאַחר  י  ִכּ ֲעִנית,  ַתּ ּגֹוְזִרין  בֹוא  ָתּ א  לֹּ ֶשׁ ָצָרה  ל  ָכּ ַעל 

ִנים,  ַרת ָפּ ְבִחינֹות ַהְסָתּ ָצָרה, ֵהם ִבּ ָרֵאל ְנתּוִנין ְבּ ִיְּשׂ ֶשׁ

ֲאַות  ַתּ ר  ֵבּ ְלַשׁ ֲעִנית,  ַתּ ּגֹוְזִרין  ן  ֵכּ ְוַעל  יִנים.  ִדּ ִחינֹות  ְבּ

ִנים,  ָפּ יאּות  ּוְנִשׂ ֶהָארֹות  ִחינֹות  ְבּ ִיְהֶיה  ַוֲאַזי  ֲאִכיָלה. 

"ל, ְוִכי לֹא  ַנּ יִנים ַכּ ַקת ּוִבּטּול ַהִדּ ִחינֹות ַהְמָתּ הּוא ְבּ ֶשׁ

ִקין ְוכּו': ֵהן ְמַדְקְדּ ִנים ֶשׁ א ָפּ ׂ ֶאָשּ

ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ִבין ִנְפָלאֹות ְבּ ּוָבֶזה ָתּ

לּוִאים  ְתּ ַחֶיּיָך  ְוָהיּו  סּוק:  ָפּ ַעל  ְרׁשּו  ָדּ ֶשׁ כד(,  )ברכות 

ֶזה   – קג:(:  )מנחות  ָאְמרּו  ם  ַגּ יו.  ִפָלּ ְתּ ַהּתֹוֶלה  ֶזה   –

ְבֵרי  י ֵאּלּו ָוֵאּלּו ִדּ ָאַמְרנּו, ִכּ ְלֵטר. ֶזהּו ֶשׁ ַהּקֹוֶנה ִמן ַהַפּ

הּוא  ֶשׁ ֵמַאַחר  י  ִכּ ֶאָחד.  ָבר  ָדּ ֵניֶהם  ּוְשׁ ַחִיּים,  ֱאלִֹקים 

ת ֱאֶמת, ֲאַזי  הּוא ִמַדּ ין, ֶשׁ ִפִלּ ְתּ יו, ּופֹוֵגם ַבּ ִפָלּ ּתֹוֶלה ְתּ

ּלֹו, ּוְמזֹונֹוָתיו  ַפע ֶשׁ ׁ ִנים, ְוִנְתַמֵעט ַהֶשּ ַרת ָפּ ַהְסָתּ הּוא ְבּ

ִתיב ַעל  ן ְכּ ְלֵטר. ְוַעל ֵכּ ְמֻצְמָצִמין, ְוָצִריְך ִלְקנֹות ִמן ַהַפּ

ּה,  ִמיד ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹקיָך ָבּ ָרֵאל, )דברים יא(: ָתּ ֶאֶרץ ִיְשׂ

ָקִרים לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני )תהלים קא(, ַאְך  י ּדֹוֵבר ְשׁ ִכּ

ּה  ָבּ ֵעיֵני ה'  ִמיד  ָתּ ת ֱאֶמת,  ִמַדּ ִהיא  ֶשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ ֶאֶרץ 

ְוכּו':

ֲאָוה  יק אֹוֵכל ְלׂשַבע ַנְפׁשֹו, ְולֹא ֵמֲחַמת ַתּ ִדּ ַהַצּ ֶשׁ ה ְכּ ְוִהֵנּ



ְוִנזֹּון  ִנים,  ָפּ יאּות  ְנִשׂ ְבִחיַנת  ִבּ הּוא  ֲאַזי  ִמּיּות,  ְשׁ ַהַגּ

ְלהֹודֹות  זֹו עֹוֵמד  ֲאִכיָלה  ֹכַח  ְבּ ר  ְוַכֲאֶשׁ ֱאֶמת.  ת  ַדּ ִמִמּ

ֵהם  ֶשׁ ֱאֶמת,  ּבּוֵרי  ִדּ ּנּו  ִמֶמּ יֹוְצִאין  ֲאַזי  ַלה',  ל  ּוְלַהֵלּ

ָוִנין.  ַהְגּ ָללּות  ְכּ הּוא  ֶשׁ ְפֶאֶרת,  ִתּ ת  ִמַדּ ַיֲעֹקב,  ִחיַנת  ְבּ

ִחיַנת ֶאֶרץ־ ן ְבּ ַמִים, ֵאׁש ּוַמִים. ְוַגם ֵכּ ִחיַנת ָשׁ ְוהּוא ְבּ

"ל. ְוַעל־ ַנּ ת ַיֲעֹקב ַכּ ַדּ ן ִמִמּ ם ֵכּ ָעָתּה ַגּ ָפּ ַהְשׁ ָרֵאל, ֶשׁ ִיְשׂ

ִלְבֹרא  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ָבּ ְלַהָקּ ף  ָתּ ֻשׁ ה  ַנֲעֶשׂ ֶזה  ֹכַח  ְבּ ן  ֵכּ

ים  דֹוִשׁ ִדּבּוָריו ַהְקּ ְבִחיַנת ֱאֶמת, ְבּ ֵהם ִבּ ַמִים ָוָאֶרץ, ֶשׁ ָשׁ

"ל.  ַנּ ְבִחיַנת ֱאֶמת ַכּ ן ִבּ ם ֵכּ ּנּו ַגּ ּנֹוְבִעים ְויֹוְצִאים ִמֶמּ ֶשׁ

ַאָיָּלה  ִהיא  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיְשׂ י  ִכּ ְלַמְעָלה,  ָאַמְרנּו  ֶשׁ ְוֶזהּו 

ִחינֹות  זֹּון ִמְבּ י ַהִנּ ֶפר; ִכּ לּוָחה, ְוַהְינּו: ַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ָשׁ ְשׁ

ִחינֹות  ְבּ ִהיא  ֶשׁ לּוָחה,  ְשׁ ַאָיָּלה  ִהיא  ֶשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ ֶאֶרץ 

ּנֹוֶתֶנת  ֶשׁ לֹוַמר,  ְכּ  – ֶפר  ָשׁ ִאְמֵרי  ַהּנֹוֵתן  ֲאַזי:  ֱאֶמת, 

ֵהם  ֶשׁ ְפֶאֶרת,  ִתּ ְלׁשֹון  ֶפר,  ָשׁ ִאְמֵרי  ָחּה  ּוִמֹכּ ֵמַעְצָמּה 

ֵהם  ֶשׁ ָוָאֶרץ,  ַמִים  ָשׁ ִלְבֹרא  יּוַכל  ן  ֵכּ ְוַעל  ִאְמֵרי ֱאֶמת, 

ְוָעָליו ֶנֱאַמר )ישעיה נא(:  "ל.  ַנּ ַכּ ת ֱאֶמת  ַדּ ן ִמִמּ ֵכּ ם  ַגּ

י;  א ִעִמּ י ֶאָלּ ְקֵרי ַעִמּ ה – ַאל ִתּ י ָאָתּ ְוֵלאֹמר ְלִצּיֹון ַעִמּ

ם ְוכּו'  ִמּלּוִלי, ַאף ַאֶתּ ַמָיּא ְוַאְרָעא ְבּ ָמה ֲאָנא ֲעַבִדי ְשׁ

ָבִרים  ְדּ ַבּ י  ִכּ "ל )הקדמת הזוהר דף ה.(,  ַנּ ַכּ ִמּלּוָלא  ְבּ

ְוֵלאֹמר  ]ְוֶזה:  ָוָאֶרץ.  ַמִים  ָשׁ ִלְבֹרא  יּוַכל  ִיּים,  ָהֲאִמִתּ

ִחיַנת ִאְמֵרי  הּוא ְבּ ְלִצּיֹון; ַהְינּו ַעל ְיֵדי ִאְמֵרי ֱאֶמת, ֶשׁ

ַעל־ ֱאֶמת,  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיְשׂ ִאְמֵרי  ִצּיֹון, 

"ל[. ְוֵכיָון  ַנּ י ְוכּו' ַכּ ְקֵרי ַעִמּ ה – ַאל ִתּ י ָאָתּ ְיֵדי־ֶזה: ַעִמּ

ַלֲעׂשֹות  יּוַכל  ים,  ֲחָדִשׁ ָוָאֶרץ  ַמִים  ָשׁ ִלְבֹרא  ָיּכֹול  ֶשׁ

ַמְנִהיג  ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ י  ִכּ ּוָבָאֶרץ.  ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ מֹוְפִתים 

י ַהְנָהַגת  ַבע הּוא ַעל ִפּ ַבע, ְוַהֶטּ ֶרְך ַהֶטּ י ֶדּ עֹוָלמֹו ַעל ִפּ

ַמִים  ָשׁ ִלְבֹרא  ָיכֹול  יק  ִדּ ַהַצּ ֶשׁ ְוֵכיָון  ָיּדּוַע,  ַכּ ים  ִלּ ְלַגּ ַהַגּ

ה ֶטַבע  ים, ְועֹוֶשׂ ִלּ ְלַגּ ל ַהַגּ ה ָכּ ֶנּ ים, ֲאַזי הּוא ְמַשׁ ֲחָדִשׁ

מֹוְפִתים,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  אי  ַוַדּ ְבּ ן  ְוַעל־ֵכּ ָחָדׁש, 

ם  ֶלא, ְודּוק: ְוֶזה: ַוֲאַכְלֶתּ ַבע. ְוָהִעְנָין ֶפּ ּנּוי ַהֶטּ ֵהם ִשׁ ֶשׁ

ְמַעט  ֵהן  אְכלּו,  ֹתּ ׁ ֶשּ ַמה  לֹוַמר,  ְכּ  – בֹוַע  ְוָשׂ ָאכֹול 

ַתֲאַות  ְבּ ִעים  ָקּ ְמֻשׁ ְהיּו  ִתּ ְולֹא  עּו,  ְבּ ְשׂ ִתּ ה,  ַהְרֵבּ ְוֵהן 

ִנים, ְוִנזֹּוִנין  יאּות ָפּ ְבִחיַנת ְנִשׂ ְהיּו ִבּ ֲאִכיָלה – ֲאַזי ִתּ

ם ה'  ם ֶאת ֵשׁ ְלֶתּ ת ֱאֶמת. ּוְבֹכַח ֲאִכיָלה זֹו: ְוִהַלּ ַדּ ִמִמּ

רּוְך־ דֹוׁש־ָבּ ְלַהָקּ ִפין  ָתּ ֻשׁ ְהיּו  ִתּ ֲאַזי  "ל,  ַנּ ַכּ  – ֱאלֵֹהיֶכם 

ֶכם,  ִעָמּ ה  ָעָשׂ ר  ֲאֶשׁ ְוֶזהּו  ָוָאֶרץ.  ַמִים  ָשׁ ִלְבֹרא  הּוא 

י", ָמה ֲאָנא ְוכּו'.  א "ִעִמּ י" ֶאָלּ ְקֵרי "ַעִמּ ַהְינּו: ַאל ִתּ ְדּ

 – ְלַהְפִליא  ֲאַזי  ָוָאֶרץ,  ַמִים  ָשׁ ִלְבֹרא  ּתּוְכלּו  ֶשׁ ְוֵכיָון 

ַמִים ּוָבָאֶרץ.  ׁ ָשּ ּתּוְכלּו ַלֲעׂשֹות ִנְפָלאֹות ּומֹוְפִתים ַבּ ֶשׁ

ה הּוא  ִחיַנת ַהּבּוָשׁ י ְבּ ִסֵיּם ְולֹא ֵיֹבׁשּו ְוכּו' – ִכּ ְוַהְינּו ְדּ

ָקא ְוָאֵתי ִחְוָרא )ב"מ  י ָאֵזל ֻסָמּ ָוִנין, ִכּ ָלִלּיּות ַהְגּ ן ְכּ ם ֵכּ ַגּ

ְפֶאֶרת,  ת ִתּ ָוִנין, ְוהּוא ִמַדּ ה ְגּ ה ְלַכָמּ ֶנּ ַתּ נח:(, ּוָפָניו ִמְשׁ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ִדּ ְתקּו  ָמּ ּוַמה  פּוִלין.  ַהְנּ ּדֹות  ִמִמּ

ִרּיֹות  ַלְבּ ְצָרְך  ִנּ ֶשׁ יָון  ֵכּ ו:(:  )ברכות  ֶזה  ְלִפי  ִלְבָרָכה 

יָון  י ֵכּ ָוִנין. ִכּ ה ְגּ ה ְלַכָמּ ֶנּ ַתּ ְשׁ ִמּ ְכרּום, ֶשׁ ה ִכּ ֶנּ ַתּ ָניו ִמְשׁ ָפּ

ֱאֶמת,  ת  ִמַדּ ְבּ ַגם  ָפּ ֶשׁ ֵני  ִמְפּ ְוַהְינּו  ִרּיֹות,  ַלְבּ ְצָרְך  ִנּ ֶשׁ

ָללּות  ְכּ ֱאֶמת,  ת  ִמַדּ הּוא  ֶשׁ ִנים,  ָפּ ַרת  ַהְסָתּ ְבּ ְוהּוא 

ָוִנין,  ה ְגּ ְכרּום ְלַכָמּ ין ִכּ ִנּ ַתּ ָניו ִמְשׁ ן ָפּ "ל, ְוַעל־ֵכּ ַנּ ָוִנין ַכּ ַהְגּ

י ֶאת  פּוִלין, ִכּ ּדֹות ַהְנּ ְפֶאֶרת ִמִמּ ת ִתּ ן ִמַדּ ם ֵכּ הּוא ַגּ ֶשׁ

ִנְדָרׁש  ַהֶזּה  ְקָרא  ַהִמּ ה  ְוַעָתּ ְוכּו'.  ה  ָעָשׂ ֶזה  ת  ְלֻעַמּ ֶזה 

ֱאֶמת  ְבִחיַנת  ִבּ  – בֹוע  ְוָשׂ ָאכֹול  ם  ַוֲאַכְלֶתּ ֹחֶמר:  ִמין  ְכּ

ֶכם  ה ִעָמּ ר ָעָשׂ "ל. ְוָאז ּתּוְכלּו ַלֲעׂשֹות ִנְפָלאֹות: ֲאֶשׁ ַנּ ַכּ

י ֵמַאַחר  י ְלעֹוָלם; ִכּ "ל. ֲאַזי: ְולֹא ֵיֹבׁשּו ַעִמּ ַנּ ְלַהְפִליא, ַכּ

ָוִנין, ֵאיְנֶכם ְצִריִכין  ָללּות ַהְגּ ְבִחינֹות ֱאֶמת, ְכּ ם ִבּ ַאֶתּ ֶשׁ

ַעל  פּוִלין.  ַהְנּ ִמּדֹות  ְבּ ָוִנין  ַהְגּ ָללּות  ְכּ ִהיא  ֶשׁ ֵיּׁש,  ְלִהְתַבּ

ְדָך  ָשׂ ב ְבּ י ֵעֶשׂ י ְלעֹוָלם. ְוֶזהּו: ְוָנַתִתּ ן: ְולֹא ֵיֹבׁשּו ַעִמּ ֵכּ

ֹזַּהר )בראשית  ְמֹבָאר ַבּ . ַכּ ָבְעָתּ ָך ְוָאַכְלָתּ ְוָשׂ ִלְבֶהְמֶתּ

ָלת  ְתּ שי"ן,  ע"ב  הּוא  ב  ֵעֶשׂ נא(:  ובתיקון  כה:  דף 

ְדָך  ָשׂ ָוִנין. ְוַהְינּו: ְבּ הּוא ַהְגּ ה ָאבֹות, ֶשׁ לָֹשׁ ין, ְשׁ ָראִשׁ

ָבְעָתּ  ָך, ְוָאַכְלָתּ ְוָשׂ ְלּ ֲהִמּיּות ֶשׁ ד ַהַבּ ֵדּ ַשׂ ְתּ ָך – ֶשׁ ִלְבֶהְמֶתּ

י  ֻמָעט – ֲאַזי: ְוָנַתִתּ ק ְבּ ֵפּ ַע, ַרק ְלִהְסַתּ ֹבּ – ֶלֱאֹכל ְוִלְשׂ

ב: ֵעֶשׂ



י  ד ָמטּו ַחד ּבֵ אֹוְרָחא, ּכַ י יֹוֵסי ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ יא ְוִרּבִ י ִחּיָ ִרּבִ
ין ָאְרָחא ִלְסַטר ְיִמיָנא.  ִקיְטָפא ּבֵ ְפִטיָרא ּדְ ֲחַקל, ָחמּו ַחד ּדַ
ִכיַח, ֵלית ָלן  ַעְייִנין ׁשְ קּוְטָרא ּבְ י יֹוֵסי, ֲעִטיָפא ּדְ ָאַמר ִרּבִ
א.-  ׁשָ י ַמְקּדְ ִאְתֲחִריב ּבֵ ֶחְדָווָתא, ִמּיֹוָמא ּדְ ְרׁשּו ְלֵמחֵמי ּבְ
ישראל  בארץ  הולכים בדרך  היו  יוסי  ורבי  חייא  רבי 
ממקום למקום ובכל ד’ אמות משיגים בהתחדשות כפי 
המקום בו הולכים בחינת שם הוי"ה ברוך הוא שכנגד 
התפארת בחינת תפילין המאירים השפע מוחין בארץ 
ישראל, היו הולכים ועוסקים בתורה שהיא בחינת תפארת 
כידוע, לקיים ודברת בם, בחינת ובלכתך בדרך, כאשר 
בהשגתם הגיעו לאחדות בחינת תפארת בחינת כלליות 
הגוונים, בחינת כד מטו חד, על ידי התורה שיש בה כ"ד 
ספרים, אשר מאחדים הכ"ד ספרים על ידי עשירות של 
תרוץ במקום אחד המשפיע לבטל העניות של הקושיה 
שבמקום אחר, וזאת האחדות שבדעתם מתוך חידושיהם, 
היא המביאה לאמונה באחדות ה’, והוא בחינת השגת 
מ’  בהתחלה  א’  כידוע  סוף  תוך  ראש  שהוא  האמת 
באמצע ות’ בסוף, שהכל הנהגה אחת הבאה מן האחד 
הפשוט, כל זה מאיר באמונה שהיא ארץ ישראל ארץ 
בה,  היושב  מיעקב  המקבלת  המלכות  שהיא  החיים, 
והיא אוכלת שפע הבא מיושביה, והיא נקראת גם שדה, 
בחינת  הבהמיות שבאכילה,  שידוד  על  לרמז  יש  ועוד 
התורה.  לאמת  זוכים  זה  ידי  שעל  לבהמתך,  בשדך 
וכאשר מאירה בה במלכות בשדה, האחדות של כלליות 
החקל  בתוך  חד  מטו  כ"ד  בחינת  הוא  אזי  יעקב  גווני 
ורבי  חייא  רבי  ראו  דייקא  ואז  כנ”ל,  השידוד  ידי  על 
שפע  שהוא  אחד,  אפרסמון  עץ  רוחנית,  בראיה  יוסי 
עליון של אחדות כנ"ל בחינת חד, שפע של שמן הנוטף 
בין הדרך שבה היו דברי התורה כנ"ל שהיא התפארת 
גווין דאבות, המאירה בענפיה  בחינת שין, תלת  כנ"ל 
הנוספים היוצאים מן ענפי השין, שהם לצד ימין, בחינת 
חסד בחינת ע"ב, שהם ע"ב שמות של ויסע ויבא ויט, 
אשר בראשם ג’ ווים של ש’, אשר מאלו השמות נבראו 
שהם  הצדיקים  נשמות  יתר  שהם  ואילנות  העשבים 
הוא  בחיר שבהם  הקדושים, אשר  תולדות של האבות 
יעקב מידת האמת )עיין תיקון נא דף פ"ז כמובא בתורה 
הנ"ל מקור זה( אשר אלו הצדיקים ממלאים ארץ החיים 
בשפע של תורת חיים שבפנימיות נשמתם, בחינת לה’ 
ארץ ומלואה, אלו הצדיקים כמובא לקמן בזהר. וכן על 
ידי אלו ע"ב שמות נעשו המופתים בקריעת ים סוף על 

בחינת  שהם  והמופתים  הניסים  שאלו  משה,  מטה  ידי 
שידוד מערכות הטבע שנעשה על ידי שידוד הבהמיות 
ושבירת תאוות אכילה, בחינת עש"ב בשדך לבהמתך 
התורה  אמת  יוסי  ורבי  חייא  רבי  שראו  דהיינו  כנ”ל. 
וגודל מעלת נשמתם המחדשת בתורה על ידי שבירת 
תאוות אכילה שעל ידי זה יכולים לעשות מופתים בכוח 
הע"ב שמות המקבלים מן השין כלליות הגוונים שהוא 
גדול של  סוד  יוסי, אמנם ראינו עתה  אמת. אמר רבי 
הגאולה הראשונה ומופתים שבה וכן הנפלאות לעתיד, 
בחינת כארץ מצרים אראנו נפלאות, בחינת אשר עשה 
כלליות  ומים  אש  השמים,  בחידושי  בשותפות,  עמכם 
אשר  ומים  אש  המאחדת  התורה  חידושי  הם  הגוונים, 
בכ"ד הספרים כנ"ל להפליא, הם המופתים שעל ידי אמת 
התורה כנ"ל אך עתה עטיפה של עשן מצויה בעינים, 
שזאת העטיפה היא בחינת מסך והסתרת פנים, בחינת 
והסתרתי פני והיה לאכול, שעל ידי תאוות אכילה של 
המון העם נעשה בחינת חרון אף בחינת עלה עשן באפו, 
בחינת עטיפה של עשן, המצויה בעיניים שעל ידי זה אין 
יכולים לראות בעיניים ההשגחה והניסים שנעשים בכל 
עת. ועתה אין לנו רשות לראות בשמחה של הנפלאות, 
מיום שחרב בית המקדש,  בחינת ישא ה’ פניו אליך, 
ידי  על  ההשגחה  התגלות  שלמות  הייתה  שם  אשר 
הקרבנות, ואכילת המזבח שהוא תיקון לתאוות אכילה, 
ואכילת הכוהנים בקדושה וטהרה, ועשרה ניסים שנעשו 
בבית המקדש כידוע, וכן שם היה יורד השפע של פאר 
במקום האפריון בארץ החיים, בחינת מוחין של תפילין 

המאירים במלכות.

ֵבל  ּתֵ ּוְמלֹוָאּה  ָהָאֶרץ  כד( ַלְיָי'  ְוָאַמר, )תהלים  ַתח  ּפָ
ֵבל  ָאַמר ַלְיָי' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה, ֲאַמאי ּתֵ יָון ּדְ ֵבי ָבּה, ּכֵ ְויֹוׁשְ
ָהִכי  א  ֶאּלָ הּוא.  ַאְרָעא  ִמן  ָלאו  ֵבל  ּתֵ ְוִכי  ָבה,  ֵבי  ְויֹוׁשְ
ִאְקֵרי  ּדְ א,  יׁשָ ַקּדִ ַאְרָעא  א  ּדָ ּוְמלֹוָאּה,  ָהָאֶרץ  ַלְיָי'  ָקָאַמר, 
ָמה  ּכְ ַאְרָעאן,  ָאר  ׁשְ א  ּדָ ָבּה,  ֵבי  ְויֹוׁשְ ֵבל  ּתֵ ים.  ַהַחּיִ ֶאֶרץ 
ֵתֵבל  ּדְ ֶצֶדק,  ּבְ ֵבל  ּתֵ ּפֹט  ִיׁשְ ט( ְוהּוא  ָאֵמר )תהלים  ְדַאּתְ 
ה.- פתח ואמר רבי יוסי, לה’  א ַחד ִמּלָ ְלָיא, ְוֹכּלָ ֶצֶדק ּתַ ּבְ
הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, כיון שאמר לה’ הארץ 
ויושבי  תבל  פרט  מדוע  שבה,  מה  כל  וכלל  ומלואה 
בה, וכי תבל לא מן הארץ הוא? אלא כך אמר, לה’ 
הארץ ומלואה זאת ארץ הקודש, הנקראת ארץ חיים, 
שמקבלת שפע חיים שלה מן התפילין הנקראים חיים, 
כלליות  תפארת  בחינת  יעקב,  בחינת  אמת,  בחינת 
ויושבי  תבל  את  הקודש  מארץ  מפריד  ולכן  הגוונים. 

פירוש נחל זהר
לכל מאמר הזהר על פי ההקדמות בליקוטי מוהר"ן



בה, אלו שאר ארצות, שהם בחינת שקר וטומאת מת 
שהיא  בצדק,  תבל  ישפוט  הוא  שנאמר  כמו  שבהם, 
המלכות וארץ ישראל בעצמה הנקראת צדק, כי בשעה 
שישראל דבוקים באמת התורה על ידי שבירת תאוות 
השפע  עיקר  מקבלת  ישראל  ארץ  זה  ידי  על  אכילה, 
ולעומתה תבל מקבלת רק התמצית ממנה, הוא יתברך 
ישפוט שפע של תבל בצדק ארץ ישראל הקדושה, שהרי 
תבל באמת תלויה בצדק, והכל דבר אחד באמת, כי 
ארץ ישראל היא שורש אחד, בחינת שין לענפים אשר 
בתבל היוצאים מארץ ישראל, ולכן לעתיד לבוא שיתגלה 
האמת בכל העולם אזי תתפשט קדושת ארץ ישראל על 
כל העולם כי ימשך השפע גם לשם כי הכל אחד, והיה 
ה’ למלך על כל הארץ ביום הוא יהיה ה’ אחד שמו אחד.

יַנח, ּוְמלֹוָאּה  יא ָאַמר, ַלְיָי' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה. ָהָאֶרץ ּתִ י ִחּיָ ִרּבִ
ֵבי  ְויֹוׁשְ ֵבל  ּתֵ יא.  יַקּיָ ַצּדִ ּדְ ָמִתין  ִנׁשְ ין  ִאּלֵ א  ֶאּלָ ִהיא.  ַמאי 
ֵני  ין ִאיּנּון ּבְ ֵבי ָבּה: ִאּלֵ א. ְויֹוׁשְ ְלַתּתָ א ַאְרָעא ּדִ ֵבל: ּדָ ָבּה, ּתֵ
י הּוא ַעל  ַמאי אֹוִקיְמָנא ּכִ י יֹוֵסי, ִאי ָהִכי ּבְ א. ָאַמר ִרּבִ ָנׁשָ
אי ָהִכי הּוא,  ים ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה. ָאַמר ֵליּה ַוּדַ ַיּמִ
ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה,  ים  ַיּמִ ים ַעל  ַהִהיא ֶאֶרץ ַהַחּיִ ּדְ
ָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן, ּוְבהּו  ָאה ּדְ הּו ַנְפֵקי ֵמַההּוא ָנָהר ִעּלָ ֻכּלְ ּדְ
א, ּוְלֵמיָזן ָעְלִמין. )ובגין  יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ ָרא ּבְ ָקַנת ְלִאְתַעּטְ ִאְתּתְ
כך(- רבי חייא אמר לפרש באופן שורשי יותר לאותה 
בחינה כנ”ל ובאופן של חלוקה אחרת בין ארץ לתבל , 
לה’ הארץ ומלואה. מילא הארץ מובן שהיא העליונה 
בחינת מלכות דאצילות )ע"פ מתוק מדבש( שהיא שורש 
עליון לארץ הקודש בה מתגלה מלכות ה’ בפועל, אך מה 
היא מלואה של הארץ העליונה הזו? אלא אלו נשמות 
הצדיקים, שהם המוחין של הצדיקים, בבחינת שורש אור 
התפילין הממלאים ארץ החיים עליונה בחינת תפארת 
דאצילות המשפיע למלכות דאצילות. תבל ויושבי בה. 
בה  ויושבי  העשיה,  בעולם  שלמטה  הארץ  זו  תבל 
יוסי,   רבי  לו  והקשה  אמר  כולם.  האדם  בני  הם  אלו 
המשך  בארנו  במה  העליונה,  בארץ  שמדובר  כך  אם 
הפסוק, כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה? וכי 
על איזה נהרות המשפיעים היא יושבת? אמר וענה לו 
רבי חייא, ודאי כך הוא, שאותה ארץ החיים העליונה 
ספירות  של  ימים  על  דעשיה,  מלכות  שורש  שהיא 
בהם  להשפיע  כדי  יסדה  ויצירה  שבבריאה  התפארת 
חסד שישפיעו בהם למטה יותר, ועל נהרות המקבלות 
מן הימים יכוננה לקבל בהם אורה, שהרי כולם יוצאים 
מאותו נהר העליון של שמן האפרסמון ששופע אחדות 
האמת של התורה, בחינת שמים, למטה בימים ובנהרות 

כנ"ל  דאצילות  מלכות  שהיא  העליון  הנהר  והוא  כנ"ל 

הוא  זה  כל  כנ"ל  תפארת דאצילות  יוצא מעדן שהוא 

ובהם  הקודש.  בארץ  המאירים  התפילין  שורש  בחינת 

תורת  ושל  השגות  של  רוחני  שפע  של  הנהרות  באלו 

אמת המתגלה גם בגשמיות בעשירות הארץ, אשר לא 

במסכנות תאכל בה לחם, אלא מחמת שבירת תאוות 

האכילה למרות שפע המזון. אזי באלו הנהרות של שפע 

מתתקנת המלכות להתעטר עם המלך הקדוש ולזון את 

על העולמות. כי כאשר השפע יורד למטה לעולם העשיה 

ובזכות שבירת תאוות אכילה נעשים ניסים ונפלאות, על 

ידי זה מתגלה מלכות ה’ יתברך כי הוא המולך על הטבע 

כרצונו וכרצון הצדיקים, ואין עוד מלבדו. ועל ידי שדוד 

הבהמיות שלנו בני ישראל לדקדק מכזית ועד ביצה, על 

ידי זה נושא ה’ פנים אלינו לזון את כל העולמות למעלה 

עד לארץ הקודש בפועל ולתבל המקבלת ממנה כנ"ל.

לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֵלָבב  ּוַבר  ִים  ַכּפַ ְנִקי  ְוגֹו',  ְיָי'  ְבַהר  ַיֲעֶלה  ִמי 

י ְוַנְפׁשֹו.  ִתיב, ַמהּו ַנְפׁשִ י ְוגֹו'. ַנְפׁשֹו ּכְ ְוא ַנְפׁשִ ָ א ַלּשׁ ָנׂשָ

ע  ּבַ ו( ִנׁשְ ָאַמר )עמוס  ַאּתְ  ּדְ ָמה  ּכְ ה,  ִמּלָ ַחד  א  ּכֹּלָ א  ֶאּלָ

ה.  י ַיֲעׂשֶ ְלָבִבי ּוְבַנְפׁשִ ר ּבִ ֲאׁשֶ ַנְפׁשֹו )שמואל א, ב( ּכַ ְיָי' ּבְ

א  ַההּוא ֵלב ּוְבַההּוא ֶנֶפׁש, ְוַעל ּדָ א ִאְתֲאִחיד ּבְ ְוָדִוד ַמְלּכָ

ְוא ַנְפׁשֹו.- מי יעלה בהר ה’, שהוא מקום  ָ א ַלּשׁ לֹא ָנׂשָ

הבית מקדש משם נמשך השפע לארץ הקודש מלמעלה, 

דובר אמת  להיות  לבב  ובר  הגניבה  כפים משקר  נקי 

בלבבו במשא ומתן באמונה, אשר לא נשא לשוא ושקר 

נפשי ולא נשבע למרמה, אלא הוא איש אמת בחינת 

יעקב. נפשו כתוב וקוראים נפשי. מה זה נפשי ונפשו? 

ה’  בנפש  המאוחדת  דוד  נפש  אחד.  דבר  הכל  אלא 

כביכול שהיא בחינת מלכות כנ”ל, כמו שנאמר נשבע 

ה’ אלוקים בנפשו. כאשר בלבבי ובנפשי יעשה, מכאן 

שיש כביכול בחינת נפש לקב"ה כביכול שהיא הדרגה 

הנמוכה והחיצונית של התגלות אלוקותו שהוא בחינת 

מה שמתגלה שהוא מלך על כל הארץ תקיף ובעל כל 

העם  מעשי  כפי  כרצונו  בהם  לעשות  כולם  הכוחות 

העושים רצונו או לאו. ודו המלך נאחז באותו לב עליון 

שבו הרצון האלוקי כביכול ובאותה נפש של מלכות ה’. 

מאוחד  היה  אלא  בשקר  נפשו  לשוא  נשא  לא  כן  ועל 

באמת ה’ המושפעת למטה הארץ החיים לגלות מלכותו 

בניסים ונפלאות במהרה בימינו אמן.



יֹוְצֵרנּו  ּגֹוֲאֵלנּו  ּבֹוְרֵאנּו  יֵרנּו  ַאִדּ נּו  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָעְזֵרנּו  ָרֵאל,  ִיְשׂ רֹוֵעה  רֹוֵענּו  ַיֲעֹקב  ְקדֹוׁש  נּו  ְקדֹוֵשׁ

דֹוִלים,  ַהְגּ ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ יֵענּו  ְוהֹוִשׁ

נּו ְלַגְמֵרי,  ֲאַות ֲאִכיָלה ֵמִאָתּ ר ַתּ ֵבּ ל ּוְלַשׁ ה ְלַבֵטּ ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ

ְבִצְמצּום  ִחּיּוִני  ֵדי  ְכּ ְמַעט  ֶלֱאֹכל  ָעט  ֻמּ ַבּ ק  ֵפּ ְוִנְסַתּ

ּוְתָגֵרׁש  ְוָתִסיר  ּנּו,  ִמֶמּ ַע  ֹבּ ְוִלְשׂ דֹול  ָגּ ּוְבִדְקּדּוק 

נּו. ְוַתַעְזֵרנּו ְלַהֲחיֹות ַעְצֵמנּו  ְרֵבּ ל ָהְרָעבֹון ִמִקּ ּוְתַבֵטּ

ק  ְלַדְקֵדּ ה  ְוֶאְזֶכּ ֻמֶעֶטת,  ֲאִכיָלה  ַבּ נּו  ַנְפֵשׁ יַע  ִבּ ּוְלַהְשׂ

ֵביָצה, ּוְמַעט ֲאִכיָלִתי ִיְהֶיה  ַזִּית ְוַעד ְכּ ֲאִכיָלִתי ִמַכּ ַבּ

ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  ִכּ ֱאֶמת  ֶבּ ְגדֹוָלה  ּוְבָטֳהָרה  ה  ׁ ְקֻדָשּ ִבּ

עֹות  ָפּ יְך ְמזֹונֹוַתי ּוַפְרָנָסִתי ְוָכל ַהְשׁ ַאְמִשׁ ִני ֶשׁ ּוְתַזֵכּ

ה ֶאֶרץ  דֹוָשׁ הּוא ֶאֶרץ ַהְקּ ָרֵאל, ֶשׁ טֹובֹות ֵמֶאֶרץ ִיְשׂ

ָרכֹות:  ַהְבּ ְוָכל  עֹות  ָפּ ַהַהְשׁ ל  ָכּ ֶרׁש  ֹשׁ ם  ׁ ָשּ ֶשׁ ַהַחִיּים, 

ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ים,  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ִני  ּוְתַזֵכּ ַעְזֵרִני  ּוְבֵכן ַתּ

לֹום  ׁ ל ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָעָליו ַהָשּ תֹו ֶשׁ ִמָדּ ִלְהיֹות ִנְכָלל ְבּ

ִמיד ְולֹא  ְבֵרי ֱאֶמת ָתּ ר ִדּ ה ְלַדֵבּ תֹו ֱאֶמת. ְוֶאְזֶכּ ָדּ ִמּ ֶשׁ

ין  ֵבּ ׁשֹוֵגג  ְבּ ין  ֵבּ ְלעֹוָלם,  י  ִמִפּ ֶקר  ֶשׁ ַבר  ְדּ ׁשּום  ֵיֵצא 

יֵלִני,  ְוַתִצּ ְמֵרִני  ְוִתְשׁ ָרצֹון.  ְבּ ין  ֵבּ ֹאֶנס  ְבּ ין  ֵבּ ֵמִזיד  ְבּ

ָטעּות,  ֶקר ֲאִפּלּו ְבּ ַבר ֶשׁ ׁשּום ְדּ ל ְבּ א ֶאְהֶיה ִנְכָשׁ לֹּ ֶשׁ

ַתְכִלית  ְבּ ֶקר  ֶשׁ ְבֵרי  ִמִדּ ַעְצִמי  ְלַהְרִחיק  ה  ְוֶאְזֶכּ

נּו  ְרָחק". ּוְתַזֵכּ ֶקר ִתּ ַבר ֶשׁ תּוב, "ִמְדּ ָכּ מֹו ֶשׁ ָהִרחּוק, ְכּ

ָכל ָהִעְנָיִנים,  ים, ִלְהיֹות ִאיׁש ֱאֶמת ְבּ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ְבּ

nahalzohar@gmail.com ליצירת קשר להארות ותרומות
לעילוי נשמת דבורה בת חיים

ת.נ.צ.ב.ה
לרפואת חיה ליאורה

בת פטריסיה

ְזיֹונֹות ּובּוׁשֹות:  ם ָיבֹוא ִליֵדי ּבִ ּלּות. ּגַ ם ֶזה ִסיָמן ַעל ּדַ יִנים ׁשֹוִרין ָעָליו. ּגַ ּדִ הּוא ָרחֹוק ֵמֱאֶמת, ּוְבָידּוַע ׁשֶ ָידּוַע ׁשֶ ַתֲאַות ֲאִכיָלה, ּבְ ע ּבְ ּקָ הּוא ְמׁשֻ א. ִמי ׁשֶ

ה ַעל ָידֹו מֹוְפִתים: )שם( רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ֲאַות ֲאִכיָלה, ַהּקָ ר ּתַ ּבֵ הּוא ְמׁשַ ב. ִמי ׁשֶ

ֶרַוח: ְרָנָסתֹו ּבְ ת ֱאֶמת – ּפַ ִמּדַ ְזיֹונֹות ּובּוׁשֹות. ֲאָבל ָהאֹוֵחז ּבְ ם ּבִ א ָעָליו ֲעִנּיּות, ּגַ ֱאֶמת ּבָ ּפֹוְגִמין ּבָ א ֵמֱאֶמת. ּוְכׁשֶ ירּות ּבָ ר ֲעׁשִ ג. ִעּקַ

לעילוי נשמת מירה בת אשר 
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת
 מאיר צבי בן הרב נחמן ישראל

להצלחת שמעון בן רמונדה רוחמה, ולזרע של קיימא  ת.נ.צ.ב.ה
וכן לרפואה שלמה רחל בת מזל ורמונדה רוחמה 

בת שמחה

ְולֹא  ְלָבִבי  ִבּ ֱאֶמת  ר  ּוְלַדֵבּ ָהֱאֶמת  ֶדֶרְך  ְבּ ְלִהְתַנֵהג 

ֹמאל.  ת ָהֱאֶמת ָיִמין ּוְשׂ ז ְנֻקַדּ ְרַכּ ה ְולֹא ָאסּור ִמֶמּ ַאֶטּ

ה ְלֵהִטיב,  ים, ַרב ֶחֶסד ּוַמְרֶבּ ִלּ ָמֵלא ַרֲחִמים חֹוֵנן ַדּ

ת ֱאֶמת, ִויֻקַיּם  ם ְוִנְדַבת ֶחֶסד, ִמַדּ ַנת ִחָנּ ן ִלי ְבַמְתּ ֶתּ

ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם  ֵתּ תּוב, "ִתּ ָכּ ִמְקָרא ֶשׁ

ְוַעל־ְיֵדי־ ֶקֶדם".  ִמיֵמי  ַלֲאבֹוֵתינּו  ְעָתּ  ַבּ ִנְשׁ ר  ֲאֶשׁ

ַהַחִיּים.  ֶאֶרץ  ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ְבּ ל  ֵלּ ְלִהְתַפּ ה  ִנְזֶכּ ֶזה 

ַפע טֹוָבה  ם, ֶשׁ ׁ ָרָכה ִמָשּ ַפע ְוַהְבּ ׁ יְך ַהֶשּ ה ְלַהְמִשׁ ְוִנְזֶכּ

ְוָכל  טֹוָבה  ּוַפְרָנָסה  לֹום  ְוָשׁ ְוַחִיּים  ְוַרֲחִמים  ּוְבָרָכה 

ָרֵאל.  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ ל  ָכּ ְוַעל  ָעֵלינּו  ָך,  ֵמִאְתּ טֹוב 

ְצָטֵרְך  ִנּ ָך ֹקֶדם ֶשׁ ֶרַוח ֵמִאְתּ ְרָנָסֵתנּו ְבּ ְוַתְזִמין ָלנּו ַפּ

לֹא  ְצִריֵכנּו  ַתּ ְוַאל  ּוְבָכבֹוד,  ּוְבַנַחת  ר  ֶהֵתּ ְבּ ָלֶהם, 

ָאִבינּו  ַהְלָוָאָתם.  ִליֵדי  ְולֹא  ָוָדם  ר  ָשׂ ָבּ ַנת  ַמְתּ ִליֵדי 

ּוֶמֶלְך  ַחִיּים  ֱאלִֹקים  ֱאֶמת,  ֱאלִקים  "ה'  ָהַרֲחָמן  ָאב 

ְמֵהָרה  נּו  ְוַזֵכּ ַרֲחִמים,  ְבּ ֲאלֹוֵתינּו  ִמְשׁ א  ַמֵלּ עֹוָלם" 

ל  י ְלָפֶניָך ִנְגָלה ַהֹכּ נּו, ִכּ ְרֵבּ ֲאַות ֲאִכיָלה ִמִקּ ר ַתּ ֵבּ ְלַשׁ

ה ֲאָלִפים ְמִניעֹות  ֲעלּומֹות ְלָבִבי, ְוַכָמּ ה יֹוֵדַע ַתּ ְוַאָתּ

ר  ה ְצָדִדים, ַעד ֲאֶשׁ ָמּ ֵיּׁש ִלי ַעל ֶזה ִמַכּ ְוִעּכּוִבים ֶשׁ

ה  ָלל. ֲעֵשׂ י ַעל ֶזה ְכּ ַנְפִשׁ ית ֵעצֹות ְבּ ֵאיִני יֹוֵדַע ָלִשׁ

ִמְפָעִלי,  ְגְמֵלִני ְכּ ַמִים, ְוַאל ִתּ ׁ ָשּ ַבּ ָך ָאִבי ֶשׁ ַחְסְדּ י ְכּ ִעִמּ

ְתָך  ׁ ִבְקֻדָשּ ִני  ֵשׁ ְוַקְדּ ם  ִחָנּ ַנת  ְבַמְתּ ִני  ָחֵנּ ִני  ָחֵנּ

ֲאַות  ר ַתּ ֵבּ ִני ְמֵהָרה ְלַשׁ ִנְדַבת ֶחֶסד, ְוַזֵכּ ָהֶעְליֹוָנה ְבּ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ּוְמַעט ֲאִכיָלִתי ִיְהֶיה  ֱאֶמת ִכּ ֲאִכיָלה ֶבּ

ֱאֶמת  דֹול ְלַבד ֶבּ ְמָך ַהָגּ ה ּוְבָטֳהָרה ְגדֹוָלה ְלִשׁ ׁ ִבְקֻדָשּ

ֹכַח  ְבּ ה  ְוֶאְזֶכּ ָלל.  ְכּ ַהּגּוף  ֲאַות  ַתּ ׁשּום  ִלי  ְבּ ַלֲאִמּתֹו, 

ַח  ֵבּ ּוְלַשׁ ל  ּוְלַהֵלּ ְלהֹודֹות  ְגדֹוָלה  ה  ׁ ְקֻדָשּ ִבּ ֲאִכיָלִתי 

ֱאֶמת  ְבֵרי  ִדּ ר  ּוְלַדֵבּ ִמיד  ָתּ דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ְמָך  ְלִשׁ

ַעד  ַמְלכּותֹו,  בֹוד  ְכּ ם  ֵשׁ ַעל  ְליֹוְצִרי  ּוְלָפֵאר  ִמיד,  ָתּ

ה ְגדֹוָלה ִלְהיֹות  ׁ ְקֻדָשּ ּבּוִרי ֶבֱאֶמת ִבּ ה ַעל־ְיֵדי ִדּ ֶאְזֶכּ ֶשׁ

ַהּבֹוְרִאים  מֹוֵפת,  י  ַאְנֵשׁ ִיּים  ֲאִמִתּ יִקים  ִדּ ַהַצּ ְכָלל  ִבּ

ִיּים,  ִדּבּוֵריֶהם ָהֲאִמִתּ ה ְבּ ים ְוֶאֶרץ ֲחָדָשׁ ַמִים ֲחָדִשׁ ָשׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ.  ׁ ָשּ ִיּים ַבּ דֹוִלים ֲאִמִתּ ים מֹוְפִתים ְגּ ְועֹוִשׂ

מֹוְפִתים  ַלֲעׂשֹות  דֹול  ַהָגּ ֹכֲחָך  ְבּ ן  ֵכּ ם  ַגּ ה  ְוֶאְזֶכּ

עֹוָלם, ְלַגּלֹות ּוְלַפְרֵסם ֱאָלהּוְתָך ַוֲאָדנּוְתָך  ִיּים ָבּ ֲאִמִתּ

ֵאי עֹוָלם, ְוֵיְדעּו  ָך ְלָכל ָבּ ָך ְוָגְדְלָך ְוִתְפַאְרְתּ ְלְתּ ּוֶמְמַשׁ

ַהּטֹוב,  ְרצֹוְנָך  ִבּ ַמְנִהיג עֹוָלְמָך  ְלַבד  ה  ַאָתּ י  ִכּ ם  ֻכָלּ

ר ָנַתָתּ  ָרֵאל ֲאֶשׁ ָך ִיְשׂ ירּו ֹעֶצם ַאֲהָבְתָך ֶאת ַעְמּ ְוַיִכּ

ָתם ְוַלֲעׂשֹות  ְתִפָלּ ַבע ִבּ ּנֹות ַהֶטּ ל ּוְלַשׁ ַח ְלַבֵטּ ָלֶהם ֹכּ

י  ְחִתּ ַטּ ל עֹוָלם, "ִשׁ עֹוָלם. ִרּבֹונֹו ֶשׁ דֹוִלים ָבּ מֹוְפִתים ְגּ

ֹאֶפן  ַרֲחֶמיָך, ְבּ ְרֶצה ְבּ ִתּ ׁ י ַמה ֶשּ ה ִעִמּ י" ֲעֵשׂ ֵאֶליָך ַכָפּ

ְוִלְהיֹות  ֶטיָך  ָפּ ִמְשׁ ֹמר  ְוִלְשׁ יָך  ֻחֶקּ ְבּ ֵליֵלְך  ִני  ַזֵכּ ְתּ ֶשׁ

ה ְוַעד עֹוָלם: ִמיד ֵמַעָתּ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ָתּ ִכּ

עלון זה מטרתו לעודד את הציבור לגלות ולחדש בהבנת מאמרי הזהר, על פי תורותיו של רבנו הקדוש, אשר המה הקדמות עמוקות לכל חלקי 
התורה ובפרט ללימוד הזהר, כפי המובא בדבריו:"אמר התורה שלי היא כולה הקדמות" )שיחות הר"ן קצ"ט(.  והוא בעיקר לפי הכלל החמישי 
לדרך לימוד ליקוטי מוהר"ן המובא בספר ביאור הליקוטים להרב רבי אברהם בן רבי נחמן זצוק"ל. וזה לשונו "...הוא כל מקרא או מאמר חז"ל, 
שמזכיר קצת מאתו לאיזה ענין, סובב כוונתו על כל הענין ונכנס ונתבאר כל המקרא והמאמר חז"ל בזה הענין". עכ"ל. כלומר שכללי התורה 
וההקדמות שמביא רבינו הקדוש בתורתו המה מפרשים את כל המאמר שמביא בדבריו רק את חלקו בספריו. והבא לעיין בתורתו ובזהר, יראה 
בעיניו ממש איך כל כללי תורתו נמצאים בכל מאמר הזהר והוא פלאי. ויש להבין קצת הענין בפרטות כי ידוע אשר נשמת רבנו הקדוש ונשמת 

רשב"י אחת המה, כמובא רמז לכך בספר כוכבי אור, כי גימטריה נחמן בן שמחה וכן גימטריה שמעון בן יוחאי חושבן דין כחושבן דדין.
לכן נרמז אור חכמתם הגדול בשם העלון נחל זהר, שהרי נחל הוא על שם הנחל נובע מקור חכמה המאיר ומגלה זהר רשב"י הנסתר, שהוא 
אור הזהר הקדוש.  נא ונא ראו בעצמכם לחדש בדרך לימוד זה להוציא עצות למעשה ולהתחזקות בעבודת ה‘ ויתקיים בנו מאמר הזהר: בהאי 

חיבורא דילך דאיהו ספר הזהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי. במהרה בימינו אמן.

הקדמה קבועה 
להבנת מטרת העלון ודרך הלימוד  

עצות על פי הלימוד

תפילה על פי הלימוד
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