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 שורה ישראל בארץ
וברכה עשירות

דקיק )  ארץ  ישראל(איהו  .  עפר 1
וצח  בצחותא  דעפרא  יתיר  מכל 

: תרגום  הזוהר.  [שאר  עפר  אחרא
עפר  ארץ  ישראל  הוא  דק  וצח 
]. יותר  מעפר  שאר  הארצות

 ).'ב עמוד ב"דף רכ' זוהר חלק ב(
) למרגלים(אמר  לון  משה  .  עץ 2

אם  יש  בה  עץ  הא ',  היש  בה  עץ  כו
  מאי  עץ ,ידענא  דאנא  איעול  לתמן

ותמן  לא  הוה ,  דא  אילנא  דחיי
זוהר  חלק .  (אלא  בגן  עדן  דארעא

 ).'ז עמוד א"דף קנ' ג
וכי  לא ',  היש  בה  עץ  אם  אין  כו.  עץ 3

הוה  ידע  משה  דאית  בה  כמה 
והא  הוא ,  אילנין  משניין  דא  מן  דא

', שבח  לה  לישראל  בכמה  זמנין  כו
) אלא(',  ארץ  זבת  חלב  ודבש  כו

אמר  לון  אי  תחמון  דאיבא  דארעא 
כשאר  ארעי  בעלמא  יש  בה  עץ 
אילנא  דחיי  ולא  מאתר  עלאה 

ואי  תחמון  דאיבא  דארעא ,  יתיר
, יר  ומשנייא  מכל  אתר  בעלמאית

תנדעון  דהא  מעתיקא  קדישא  קא 
דף '  זוהר  חלק  ג.  (נגיד  ואתמשך

 ).'ח עמוד ב"קנ
קודשא  בריך  הוא (אמר  לון  .  עשו 4

בעאן  אתון  לקבלא )  לבני  עשו
בההוא  שעתא  אתרגזית ,  אורייתא

: תרגום  הזוהר.  ['ארעא  קדישא  כו
באותה  שעה  ששאל  הקדוש 
ם ברוך  הוא  לבני  עשו  אם  רוצי

]. רגזה  הארץ,  הם  לקבל  התורה
 ).'א עמוד ב"דף צ' זוהר חלק ג(

ארץ  אשר  לא  במסכנות .  עשירות  5
תאכל  בה  לחם  אלא  בעתירו 

תאכל  בה  ולא ,  בספוקא  דכלא
בה  בקדישו ,  באתר  אחרא

בה  שריא  מהימנותא ,  דארעא
בה  שריא  ברכתא  דלעילא ,  עלאה

: תרגום  הזוהר.  [ולא  באתר  אחרא
ת בארץ  ישראל  שורה  עשירו

דף  דף '  זוהר  חלק  א].  (וברכה
  ).'ח עמוד ב"ק
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