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 אמור פרשת( ויקרא) ג כרך מהימנא רעיא - זוהר .א

 [ב עמוד פח בדף המתחיל]

  ליה   לאטעמא  לעשו  וקרי בלחודוי יצחק  נפיק  ה "דר ביומא

  שעתא  בההיא דהא, ארחוי כפום  עלמא  דכל  תבשילין 

  דאחשך מאן  מניה  דנפיק  מראות עיניו  ותכהין( כז בראשית )

  לעשו  וקרי דדינא  ערסיה   על ושכיב  ואתפרש  בריין  אפי

 ורבקה , לי והביאה  מטעמים  לי  ועשה  צידה   לי וצודה  ואמר

  דאתמסר   רחימא בנה  דנפשה   רחימא בנה  יעקב  אל אמרה 

  איהו לאתערא  ליה  ופקידת , עלמא דאתברי   מיומא לה 

  מתתא[ א עמוד ק  דף]  אתער  ויעקב, דיליה   מטעמים באינון

  שופר בההוא יעקב  קול והקול, ובעותין בצלותין מתלבש

  לו ויגש  בהדיה  ואתקריב לגביה   יעקב ואתער  סליק  דקא

  בראשית) בהדיה  דאתכליל  כיון, בדא דא  ואתכליל ויאכל 

  רזא  דלבא חדו  דהוא יין  דמנטרא  יין  דא  יין  לו ויבא( ב קמב

  דסלקין  צלותין  בגדיו  ריח  את וירח  כדין   דאתי דעלמא 

  כיון, רחמי איהו וכלא לבא  וחדי רוגזא  נח, ויברכהו ובעותין

  דהוו ורוגזין  ותוקפין חיילין  אינון כל ביעקב אתכליל דאיהו

  דינא  מן נפקין  וישראל  תמן  אשתכחו ולא  אתבדרו זמינין 

 . ובברכאן בחדוה 

ביום ראש השנה יצא יצחק לבדו וקרא לעשו   –תרגום 

להטעים לו תבשילים של כל העולם כפי דרכיו. שהרי  

באותה שעה ותכהין עיניו מראות, שיצא ממנו מי שהחשיך  

פני הבריות, ופרש ושכב על כסא דין, וקרא לעשו ואמר  

וצודה לי ציד ועשה לי מטעמים והביאה לי. ורבקה אמרה  

נה האהוב שנמסר לה מיום  אל יעקב בנה אהוב נפשה ב

שנברא העולם, וצותה אותו להתעורר הוא באותם מטעמים 

שלו. ויעקב התעורר מלמטה מתלבש בתפילות ובקשות,  

והקול קול יעקב באותו שופרשעולה והתעורר יעקב למולו  

והתקרב אליו ויגש לו ויאכל והתכללו זה בזה. כיוון  

יין שהוא חדות  שהתכלל איתו ויבא לו יין, זה יין המשומר,  

וירח את בגדיו תפילות שעולות  –הלב, סוד עולם הבא, ואז 

ויברכהו. נח הרוגז ושמח הלב והכל הוא רחמים.   –ובקשות 

כיון שהוא התכלל ביעקב כל אותם צבאות ותוקפנויות  

ורגזות שהיו מזומנים התפזרו ולא נמצאו שם, וישראל  

  יוצאים מן הדין בחדוה ובברכות.

 

  כז פרק בראשית תורה  - ליונתן חסהמיו תרגום .ב

 כה פסוק

 וקריב נפשי תברכינך בגין דברי   מצידא ואיכול לי   קריב ואמר

  ואייתי  מלאכא ליה  ואזדמן גביה  חמרא הוה  ולא ואכל ליה 

  ביד  ויהביה  עלמא שירוי יומי  מן  בעינבויי  דאצטנע   חמרא מן

 .ושתי  לאבוי  ליה  אמטי  ויעקב יעקב

  ויגש  נפשי תברכך בעבור  בני  מציד ואוכל  לי   הגישה  ויאמר

  יין  מן  ויבא מלאך  לו  והזדמן אצלו יין  היה  ולא ויאכל לו

  יעקב  ביד ויתנה  העולם  ראשית  ימי מן  בענביו המשומר

 : וישת  לאביו  הביא ויעקב

 עין אי"ה, שבת ב, פרק ט, סעיף ט .ג

בי  רמר  א חמנינר ב מואל שבי רמר מאי "גבלו ראשונים", א

דכתיב "אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ", אטו  , מאי  נתןוי

כו"ע יושבי רקיע נינהו, אלא שהיו בקיאין בישובה של ארץ, 

שהיו אומרים מלא קנה זה לזית, מלא קנה זה לגפנים, מלא  

 ."קנה זה לתאנה 

התוכן הארצי והקישור אל האדמה של בנ"א, מוכרח הוא  

תם  שיקלט יפה בתחילה, ובעת שאלה הראויים ע"פ תכונ

להיות קלוטים במעמקי החיים שלהם אל האדמה, מופיעים, 

מוכרח הוא שלא יפריעם תוכן רוחני. כי רק המסירה  

הגמורה לעניני האדמה תכשיר את בני האדם לחדור לתוך  

מעמקי הידיעה בחוש נפשי פנימי, לדעת את תורת האדמה  

ואת חייה, ולהיות ג"כ קשור לה באופן הראוי לאדם הנועד  

ת האדמה אשר לוקח משם . והם הראשונים,  לעבוד א 

שרוחניותה העליונה של התורה לא נתנה עליהם את  

הארתה, בכל לב וכל מילוי נפש נתמכרו לאדמה, והם הם  

"יושבי הארץ". ועומק הקישור והחשק הפנימי, הוא הוא 

המוליד את החדירה, הידענות, עד שעלתה בידם לקבע את  

האדמה והתפתחות   היסודות הראשונים לצורך כלכלת 

תרבותה, שהיו אומרים מלא קנה זה לזית, מלא קנה זה 

לגפנים, מלא קנה זה לתאנה. ההתמכרות החושית והקישור 

הנפשי שלהם עם האדמה, גרם להם הכרה פנימית חדה  

ופרטית. ולא רק סקירה כללית על ערכי האדמה ועניני  

ני  עבודתה רכשו להם, כי אם מרוב נתינות כל חושיהם לעני

האדמה, ירדו למעמקי ידיעתה הפרטית, עד שהיו יודעים  

ג"כ איך ובאיזה אופן לשכלל את המטעים, בכל פרטיות  



ההכרות הנפשיות, עד כדי חדירה לפרטים, לזית, לגפן  

ולתאנה, לכל אחד ואחד לפי ערכו, וק"ו לצמחים הנמוכים,  

שהם הם יסודות החיים הגשמיים, כתבואה וקטניות וכיוצא 

והתרבות הנמוכה הזאת של האדם, בתור בעל חי]ים[  בהן. 

עובד וניזון מהאדמה, קדמה לאורה של תורה, למען תמצא  

צורה עליונה זו כבר בחיים את בסיסה האמיץ, יסוד הישוב, 

שכל חוקת אמונת אומן, יושר וצדק ודבר ד', יסוב עליו.  

והוצרכה תרבות של יושבי הארץ להיות מתקדמת בזמן,  

האור השמימי העליון, "אתם ראיתם כי מן  טרם הופיע 

השמים דברתי עמכם" . ובעלי הארץ השקועים באדמה בכל  

חושי חייהם, הרוחניות שלהם היא הנטיה אל היופי הגופני,  

השמחה הבשרית, ועונג החושים, שהזית, "להצהיל פנים  

משמן" יקח מקומו בהיופי, הגפן, בהשמחה, "ויין ישמח לבב 

קור הדבש, המאכל היותר ערב לחיך  אנוש" , התאנה, מ

האדם הטבעי, שעל כל אלה דאגו מאד. והמינים הרבים  

ביותר, דאגו על הגפנים, שהשכרות מחברת את השמחה 

הבשרית עם הדמיון הנלהב, להיות יותר מוכשר להתפעל  

מהענוגים הגשמיים האחרים, ובמקום שהזית והתאנה 

ים, המינים  תאמר בלשון יחיד, יאמר קנה זה לגפנים הרב

 .השונים, במטעי הכרמים

 עין אי"ה, שבת ב, פרק ט, סעיף יא .ד

 ."אמר, חורי, שנעשו בני חורין מנכסיהם  עקבי ר רב אחא ב"

אחרי כל הקישור הזה אל הארץ, וההעמקה של הידיעה  

הגדול שיש למשפחות האדמה הללו עם   הפנימית והיחש

הקרקע, אינם היסוד של הקיום לישוב הארץ התכליתי,  

ואינם כ"א משמשים בתור מעבר להוריש לבני אדם יותר  

מפותחים, שהרוחניות יותר פועל)ו(ת עליהם, עד שהם  

עולים במעלות האדם. אע"פ שאינם יכולים מצד יתרונם  

י שעיר החורי, מ"מ להיות כ"כ קשורים אל הקרקע כאלה בנ

הם האחרונים הנם המנצחים. ואותם עבדי הקרקע  

מתגרשים ונדים ממנה ונעשו בני חורין מנכסיהם. כי "עצת  

ד' לעולם תעמד", אשר יצר את האדם בצורה עליונה שיהיה 

לו יתרון על כל בע"ח, ומוכרח הדבר שלא ישאר האדם  

ן  בשיקועו הארצי. ואם באו נפשות ירודות לעולם, למע

הוציא אל הפועל זה השימוש המוכרח, לא הם יהיו העם  

יורש את הארץ ומנחילה לדורות הבאים, כ"א הם ישמשו  

בתור יסוד תחתיתי, שהבנין היותר עליון ויותר מפואר  

מאבני היסוד עליו יכון. כי כל אשר יעלה האדם, יותרו  

חושיו מהקשר האדמתי ויעלה אל על, לחוש הרגשות  

אל מקדשי אל, שהיא המגמה העליונה. עדינות, עד באו 

ודוקא ע"י העליוניות המוחלטת ירש ארץ, "והרכבתיך על  

במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ד' דבר, ויכין  

רשע וצדיק ילבש. והחירות המדומה, שבעלי החומר שקועי  

הקרקעות מדמים שהם שרויים בתוכה, היא חירות כזאת  

הושיב על מקומם את היסוד  הגורמת להם גלות, למען 

הראוי להתנחלות אידיאלית, עזיזה ונאדרת בקודש. "כי  

אלהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה. וזרע  

עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה". "ורשעים מארץ יכרתו 

ובוגדים יסחו ממנה". והחירות הפגומה והנשפלת נהפכת  

ו ממגמתם הקרקעית, ונעשו בני  לרועץ לבעליה, להיפוך אפיל

 .חורין מנכסיהם

 קובץ ו קמט .ה

הרע הגמור והמוחלט, שאין בו שום ניצוץ של טוב, הוא שמח 

בכליונו, ואבודו ואפיסתו, זוהי שלמות התפתחותו היותר  

גדולה. ואנו צריכים להתרומם למדת חסד מקיפה כזאת, עד  

ב במה אשר נשאף להיטיב לכל, וגם עם הרע אנו חפצים להיטי

שנכלהו, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. הצער נמצא רק  

לאותו הניצוץ מן הטוב, הקשור בחטיבה אחת עם הרע, והוא 

מצד הטוב שלו שואף לקיום, ומדמה בדעתו, שתנאי קיומו  

תלויים הם בקיום כל הסתעפות הרע, שהוא קשור בו, וכל  

ד זעזוע של כילוי של הרע מכאיב אותו. ואנו שואפים להפרי

את הרע מן הטוב. אז ימלא העולם עונג, יתענג הטוב בקיומו, 

ההולך וגובר כצאת השמש בגבורתו, ויתענג הרע בכליונו,  

ההולך ומתגבר גם הוא לפי רבות הטוב. נר רשעים ידעך, ואור  

 .צדיקים ישמח

 תענית כט:  .ו

ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה' אמר רב יהודה 

שילת משמיה דרב כריח שדה של  בריה דרב שמואל בר 

   :תפוחים


