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ֵאר.  ֵאָרה, ּוְלָבַתר ּבְ ָהָכא ּבְ ָנא ּדְ ֵאר. ַמאי ׁשְ ֵאָרה ִהוא ַהּבְ ם ּבְ ּוִמׁשָ
א.  ְלַתּתָ י  ְוַנְחּתֵ א,  ַיּמָ ְלגֹו  יא  ַמּיָ י  ְנׁשֵ ִמְתּכַ ּדְ ְלָבַתר  ֵאָרה,  ּבְ א  ֶאּלָ
ִתיב ְוָרָזא  ֵאר, הּוא ּכְ ָייא ֵליּה. ִהיא ַהּבְ ִיְצָחק ַמּלְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ֵאר, ּבְ ּבְ

ִוי הּוא. יב, )במדבר יח( ְוָעַבד ַהּלֵ ְכּתִ ָמה ּדִ א, ּכְ ּדָ
א  ְונּוְקּבָ ַכר  ּדְ ִהיא,  ְוָקֵריָנן  הּוא,  ֲאָתר  ָכל  ּבְ ָאַמר,  א  ַאּבָ י  ִרּבִ
א, ו' )רפ''ה ע''ב, פקודי רל''ה  נּוְקּבָ ָאה, ה'  ִעּלָ ּוְכָלָלא  ֲחָדא.  ּכַ
ִאין  ַזּכָ ְרָיא.  ׁשַ ִלימּו  ׁשְ ּבִ א'  ָהא  ּדְ א.  ֹכּלָ ּדְ ָלָלא  ּכְ א'  ַכר,  ּדְ ע''ב( 
ְכָלָלא  א, ִאיּנּון ֲאִחיָדן ּבִ ִאיּנּון ְלַתּתָ ב ּדְ ָרֵאל, ַאף ַעל ּגַ ִאיּנּון ִיׂשְ
נּו ְולֹא ֲאָנְחנּו,  ִתיב )תהלים ק( הּוא ָעׂשָ ְך ּכְ א, ּוְבִגין ּכָ ֹכּלָ ָאה ּדְ ִעּלָ

א. ָכִליל ּכֹּלָ ו''ה ְוא' ּדְ ָלָלא ּדְ ִתיב. ּכְ ָאֶלף ּכְ ּבְ
ב  ָנׁשַ ּדְ ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  הּוא  א  ּדָ א,  ַמּיָ ּדְ רּוַח  ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
י, ְלָבַתר  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )שיר השירים ד( ָהִפיִחי ַגּנִ ַקְדִמיָתא. ּכְ ּבְ
א ָלּה, )כלא( ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, )תהלים קמז(  יא ְלַמְלּיָ ַנְזִלין ַמּיָ
לּו ָמִים.  ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר ִיזְּ ב רּוחֹו ּבְ ֵ לּו ָמִים. ַיּשׁ ב רּוחֹו ִיזְּ ֵ ַיּשׁ
ַמע ָלן,  יא. ַמאי ָקא ַמׁשְ יב ַהאי רּוָחא, ָלא ַנְזִלין ַמּיָ ְוַעד ָלא ָנׁשִ
אֹו  ה,  ִמּלָ ּבְ אֹו  עֹוָבָדא  ּבְ ה,  ִמּלָ ָעָרא  ְלַאּתְ א  ֹכּלָ ּבְ ָבֵעי  ּדְ ַמע  ַמׁשְ
ָלא  יב,  ָנׁשִ ָלא  רּוָחא  ּדְ ַעד  ְוָהָכא,  עֹוָבָדא.  ּדְ ֵחיזּו  ּכְ ְלִאְתֲחָזָאה 

ַההּוא רּוַח. יּה ּדְ יא ְלַגּבֵ ַנְזִלין ַמּיָ
ֵאָרה,  ּבְ ַקְדִמיָתא  ּבְ ָנא  ׁשְ ַמאי  ָקֵריָנן,  ֵאר  ַהּבְ ִהיא  ֵאר,  ַהּבְ הּוא 
ָקָאַמר  א ּדְ ּתָ ְלחֹוָדָהא, ְוַהׁשְ א ּבִ ַקְדִמיָתא נּוְקּבָ א ּבְ ֵאר, ֶאּלָ א ּבְ ּתָ ְוַהׁשְ
ַכר,  ַכח ּדְ ּתְ ִאׁשְ ֵאר. ּוַבֲאָתר ּדְ א, ִאְקֵרי ּבְ ְדַכר ְונּוְקּבָ ָלָלא ּדִ הּוא, ּכְ

א. ַכר ָקֵריָנן ְלֹכּלָ א, ּדְ ֲאִפיּלּו ְמָאה נּוְקּבָ

תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- חקת קפ"ג:

ֵאר?  ְך ּבְ ֵאָרה ְוַאַחר ּכָ אן ּבְ ּכָ ֹוֶנה ׁשֶ ֵאר. ַמה ּשׁ ֵאָרה ִהוא ַהּבְ ם ּבְ ּוִמּשָׁ

ה.  ם ְויֹוְרִדים ְלַמּטָ ִים ְלתֹוְך ַהּיָ ִסים ַהּמַ ּנְ ְתּכַ ּמִ ֵאָרה, ְלַאַחר ׁשֶ א ּבְ ֶאּלָ

תּוב, ְוסֹוד  ֵאר, הּוא ּכָ ְצָחק ְמַמּלֵא אֹוָתם. ִהוא ַהּבְ ּיִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵאר, ּבְ ּבְ

ִוי הּוא. תּוב )במדבר יח( ְוָעַבד ַהּלֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶזה ּכְ

ּוְנֵקָבה  ָזָכר   - ִהיא  ְוקֹוְרִאים  הּוא,  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ָאַמר,  א  ַאּבָ י  ַרּבִ

ֲהֵרי א'  ַלל ַהּכֹל, ׁשֶ ּכְ ּוְכָלל ֶעְליֹון - ה' ְנֵקָבה, ו' ָזָכר, א'  ֶאָחד.  ּכְ

ה, ֵהם  ֵהם ְלַמּטָ ב ׁשֶ ָרֵאל. ַאף ַעל ּגַ ֵריֶהם ִיׂשְ ֵלמּות ׁשֹוָרה. ַאׁשְ ׁשְ ּבִ

תּוב )תהלים ק( הּוא  ּום ֶזה ּכָ ל ַהּכֹל, ּוִמּשׁ ָלל ָהֶעְליֹון ׁשֶ ּכְ ֲאחּוִזים ּבַ

ּכֹוֵלל ַהּכֹל. ל ו''ה, ְוא' ׁשֶ ַלל ׁשֶ תּוב. ּכְ ָאֶלף ּכָ נּו ְולֹא ֲאַנְחנּו, ּבְ ָעׂשָ

ַהְתָחָלה,  ָבה ּבַ ׁשְ ּנָ ִים זֹוִהי רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ְמעֹון ָאַמר, רּוַח ַהּמַ י ׁשִ ַרּבִ

ְך נֹוְזִלים ַמִים  י. ַאַחר ּכָ ֱאַמר )שיר השירים ד( ָהִפיִחי ַגּנִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

לּו  ִיזְּ רּוחֹו  ב  ֵ ַיּשׁ קמז(  )תהלים  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  )כלה(,  אֹוָתּה  ְלַמּלֵא 

ֶבת  ּלֹא נֹוׁשֶ לּו ָמִים. ְוַעד ׁשֶ ְך ִיזְּ ַהְתָחָלה, ְוַאַחר ּכָ ב רּוחֹו ּבַ ֵ ָמִים. ַיּשׁ

ּכֹל  ִריְך ּבַ ּצָ ִמיַע ׁשֶ ִמיֵענּו? ַמׁשְ א ְלַהׁשְ רּוַח זֹו, לֹא נֹוְזִלים ַמִים. ַמה ּבָ

ה.  ֲעׂשֶ ַמְרֵאה ַהּמַ ה אֹו ְבָדָבר, אֹו ְלַהְראֹות ּכְ ַמֲעׂשֶ ָבר, ּבְ ְלעֹוֵרר ַהּדָ

י אֹוָתּה  ְלַגּבֵ ֶבת, לֹא נֹוְזִלים ֵאֶליָה ַמִים  רּוַח לֹא נֹוׁשֶ ְוָכאן, ַעד ׁשֶ

ָהרּוַח.

ֵאָרה  ּבְ ַהְתָחָלה  ּבַ ׁשֶ ֹוֶנה  ּשׁ ֵאר. ַמה  ַהּבְ ֵאר, קֹוְרִאים ִהיא  ַהּבְ הּוא 

ָאַמר הּוא -  ׁשֶ ְוָכֵעת  ּה,  ְלַבּדָ ְנֵקָבה  ַהְתָחָלה  ּבַ א  ֶאּלָ ֵאר?  ּבְ ְוָכאן 

ְמָצא ָזָכר, ֲאִפּלּו  ּנִ ֵאר. ּוְבָמקֹום ׁשֶ ל ָזָכר ּוְנֵקָבה - ִנְקָרא ּבְ ָלל ׁשֶ ּכְ

ה ְנֵקָבה, ִנְקָרא ָזָכר ַלּכֹל. )מאה( ִמּלָ

תשפ"א
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חלק ב' תורה פ"ב
ְלָחָמה ְוכּו' )דברים כא(.  י ֵתֵצא ַלִמּ ִכּ

א  לֹּ ֵסֶדר ְוֶשׁ ִחיַנת ְכּ ִני )תהלים קלט( – ֶזה ְבּ ִתיב: ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרָתּ ְכּ
ֵסֶדר, ְוָאחֹור הּוא  ית ְכּ ִחיַנת ָאֶלף ֵבּ ֵסֶדר, ְבּ ִחיַנת ְכּ ֵסֶדר. ֶקֶדם הּוא ְבּ ְכּ
א  לֹּ ְוֶשׁ ֵסֶדר  ְכּ ה,  ְוַחָוּ ָאָדם  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  ֵסֶדר.  ְכּ א  לֹּ ֶשׁ ַר"ק  ְשׁ ַתּ ִחיַנת  ְבּ
ִחיַנת:  יַמְטִרָיּא מ"ה – ָאָדם, ְוַחָוּה הּוא ְבּ ִמּלּוי ַאְלִפין ִגּ ֵסֶדר. הוי"ה ְבּ ְכּ
תּוב  ָכּ מֹו ֶשׁ ּבּור, ְכּ ה ָקִריַנן ָלּה. ְוַחָוּה ְלׁשֹון ִדּ ַעל־ֶפּ ְבּ ה ְותֹוָרה ֶשׁ ַמְלכּות ֶפּ
ְלכּות  י ַהַמּ ה. ִכּ ַעת, ַהְינּו ַמְלכּות ֶפּ )תהלים יט(: ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחֶוּה ָדּ
לֹא ָעם, ְוֵאין ָהָעם יֹוְדִעים ְרצֹונֹו  י ֵאין ֶמֶלְך ְבּ ם ִכּ ּבּור, ַעל־ֵשׁ ִנְקָרא ִדּ
ּבּורֹו. ִנְמָצא  ְבּתֹו ּוְרצֹונֹו ְלתֹוְך ִדּ ה ַמֲחַשׁ ֶלְך ְמַגֶלּ ַהֶמּ ֶשׁ ן ְכּ א־ִאם־ֵכּ ֶאָלּ
רּוׁש: ַמְלכּות  ּבּור, ְוֶזה ֵפּ א ַעל־ְיֵדי ִדּ ר ַהְנָהַגת ַמְלכּותֹו ֵאינֹו ֶאָלּ ִעָקּ ֶשׁ
ֵלמּות  י ְשׁ ֵסֶדר, ִכּ א ְכּ לֹּ ְפָעִמים הֹוֵלְך ְלָהָאָדם ֶשׁ ִלּ ָאנּו רֹוִאים, ֶשׁ ה. ְוֶזה ֶשׁ ֶפּ
י  ַרְך, ִכּ ִרים ּבֹו ִיְתָבּ ׁ ֵהם ְמֻיָחִדים ּוְמֻקָשּ ֶשׁ א ְכּ ָבִרים ֵאינֹו ֶאָלּ ל ַהְדּ ל ָכּ ֶשׁ

ּנּו ַהִחּיּות, ֲאַזי  ק ִמֶמּ ֵלּ ְסַתּ ִנּ י ֵאיָבר ֶשׁ ּלּוי הּוא ַהִחּיּות. ִכּ ֵלמּות ְוַהִמּ ׁ ַהְשּ
ז(:  )קהלת  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ֶכל,  ׂ ְוַהֵשּ ִחין  ַהֹמּ ִהיא  ְוַהִחּיּות  רֹון.  ִחָסּ ִנְקָרא 
ֶמה  ָמה",  ַח  "ֹכּ  – "ָמה"  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ְוַהָחְכָמה  ְוכּו',  ַחֶיּה  ְתּ ְוַהָחְכָמה 
ָלא ָאֶלף, ַהְינּו הוי"ה  י ֵלית ָאָדם ְבּ ֵחנּו. ּוַמה הּוא ָאָדם, ִכּ ַחֵיּינּו ַמה ֹכּ
ָבִרים,  ַהְדּ ל  ָכּ ל  ֶשׁ ִחּיּות  הּוא  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ַהְינּו  ַאְלִפין.  ִמּלּוי  ְבּ
ִחיָנה  ם. ִנְמָצא ֹזאת ַהְבּ ָלּ ה ְמַחֶיּה ֶאת ֻכּ תּוב )נחמיה ט:(: ְוַאָתּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
דֹוׁש־ ֶרת ָלָאָדם, ִלְבִחיַנת "ָמה", ַהְינּו ְלַהָקּ ׁ ִהיא ְמֻקֶשּ ֶשׁ ַמְלכּות, ַחָוּה, ְכּ
ם  רּוְך־הּוא ָשׂ דֹוׁש־ ָבּ ַהָקּ ֶכל ֶשׁ ׂ י ַהֵשּ ֵלמּות. ִכּ רּוְך־הּוא, ֲאַזי ֵיׁש ָלּה ְשׁ ָבּ
ַהָחְכָמה  תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ אֹוָתּה,  ְמַחֶיּה  הּוא  ֶזה  ָבּ ַמְלכּותֹו,  ַהְנָהַגת  ְבּ
ִחיַנת  ָהָאֶרץ, ַהְינּו ְבּ ֶשׁ ַחֶיּה. ְוֶזהּו )תהלים כד(: ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה – ְכּ ְתּ
ק  ַחֵלּ ְמּ ֵלמּות. ּוִמי ֶשׁ ְמלֹאֹו ּוִבְשׁ ֶרת ַלה', ֲאַזי הּוא ִבּ ׁ ַחָוּה ַמְלכּות, ְמֻקֶשּ
ק  ֶזה הּוא ְמַחֵלּ א ֶאְמלְֹך – ָבּ אֹוֵמר: ֲאָנּ ה ַמְלכּות ְלַעְצמֹו, ֶשׁ ִחיַנת ַחָוּ ְבּ
ר  ִעָקּ י  ִכּ ֵלמּות.  ְשׁ ִבּ ֵאיָנּה  ֲאַזי  רּוְך־הּוא,  ָבּ דֹוׁש־  ֵמַהָקּ אֹוָתּה  ּוַמְפִריד 
ַהּגֹוִים  ַחְכֵמי  ְבָכל  י  ִכּ י(:  )ירמיה  ְוֶזה  ֶכל.  ׂ ַהֵשּ ַהְינּו  "ָמה",   – ִחּיּוָתּה 



דֹול ְלַהֲחיֹות ֶאת  ְך ָגּ ל־ָכּ ְכָלם ֵאין ָכּ רּוׁש: ִשׂ מֹוָך. ֵפּ ּוְבָכל ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ָכּ
ֵסֶדר,  א ְכּ לֹּ ק ֶאת ַמְלכּות ְלַעְצמֹו, ֲאַזי הֹוֵלְך לֹו ֶשׁ הּוא ְמַחֵלּ ַמְלכּוָתם, ּוְכֶשׁ
ֹזּאת  ַר"ק. ּוְכֶשׁ ְשׁ ֵסֶדר, ַהְינּו ַמְלכּות, ַחָוּה, ַתּ א ְכּ לֹּ ִחיַנת ֶשׁ תֹוְך ְבּ י הּוא ְבּ ִכּ
ֲאַזי  רּוְך־הּוא,  ָבּ דֹוׁש־  ְלַהָקּ ַהְינּו  ְלָהָאָדם,  ֶרת  ׁ ְמֻקֶשּ ִהיא  ַחָוּה  ִחיָנה  ַהְבּ
ן )זוהר  ָמּ ר ַתּ ּה ָלא ִאְדַכּ ַכר, ֻנְקֵבּ ִאית ְדּ ֲאָתר ְדּ י ַבּ ֵסֶדר, ִכּ הֹוֵלְך לֹו ְכּ
א  לֹּ ִחינֹות ַחָוּה ֶשׁ י ְבּ חוקת קפג ועיין זוהר בא דף לח לט(. ִנְמָצא ִכּ

ֵסֶדר: ִלים ַעל־ְיֵדי ָהָאָדם ְכּ ְטּ ֵסֶדר ִנְתַבּ ְכּ
ְרָמּה  ִמַגּ ָלּה  ֵלית  ֶלת,  ָדּ ְקָרא  ַהִנּ ְלכּות  ַמּ ֶשׁ יּוד.  ִנְקָרא  ֵסֶדר  ְכּ ּוְבִחיַנת 
יּו"ד,  ְקָרא  ַהִנּ ַהָחְכָמה,  ִחּיּות  ָלּה  יְך  ַמְמִשׁ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ָבּ ְוַהָקּ לּום,  ְכּ
ָך – ַאל  ֶפּ ת ָעַלי ַכּ ֶשׁ ִני ַוָתּ ֶל"ת. ְוֶזה: ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרָתּ ְוֶזה: יּו"ד ָו"ו ָדּ
הד'  ֶאת  ק  ַחֵלּ ְמּ ּוְכֶשׁ ף.  ָכּ יַמְטִרָיּא  ִגּ יּוד  ַהְינּו  ֶפָך,  ָכּ א  ֶאָלּ ָך,  ֶפּ ַכּ ְקֵרי  ִתּ
י  ָוּ ֵסֶדר: ַדּ א ְכּ לֹּ ית לֹו ֶשׁ ה, ֲאַזי ַנֲעֵשׂ ָנּ יְך ְלַעְצמֹו ִחּיּות ִמֶמּ ְלַעְצמֹו ּוַמְמִשׁ
הֹוֵלְך ְלָאָדם  ֶשׁ י ְכּ ָוּי, ִכּ י. ְוֶזה )ישעיה א(: ְוָכל ֵלָבב ַדּ ָוּ ה ַדּ – ִמּיּוד ַנֲעֶשׂ
ָכה  ׁ תּוב )משלי יג(: ּתֹוֶחֶלת ְמֻמָשּ ָכּ מֹו ֶשׁ ֵסֶדר, ֶזה לֹו ַמֲחַלת ֵלב, ְכּ א ְכּ לֹּ ֶשׁ
ֵיּׁש לֹו  ֵסֶדר, ֵיַדע ֶשׁ א ְכּ לֹּ הֹוֵלְך לֹו ֶשׁ ַעְצמֹו, ֶשׁ רֹוֶאה ָאָדם ְבּ ְוכּו'. ּוְכֶשׁ
יל ֶאת ַעְצמֹו, ְוִיְהֶיה  ִפּ ׁשּוָבה ְוַיְשׁ ה ְתּ ְדלּות, ַהְינּו: ֲאָנא ֶאְמלְֹך – ַיֲּעֶשׂ ַגּ
ה  תּוב )שמות טז(: ְוַנְחנּו ָמה, ַוֲאַזי ֶנֱחָזר ַחָוּ ָכּ מֹו ֶשׁ ִחיַנת "ָמה", ְכּ ְבּ
ְוכּו'  ָוֶקֶדם  ָאחֹור  ַהְינּו  ֵסֶדר,  ְכּ ה  ְוַנֲעֶשׂ ָמה,  ִלְבִחיַנת  ָאָדם,  ִלְבִחיַנת 

ָך ַהְינּו יּו"ד: ֶפּ ַכּ
ל  ה ְלַקֵבּ ָעָלה ֹמֶשׁ י ֵהם ְיֵמי ָרצֹון, ֶשׁ ֹחֶדׁש ֱאלּול, ִכּ ׁשּוָבה הּוא ְבּ ר ַהְתּ ְוִעָקּ
ה  ה ֹמֶשׁ ָעָשׂ ֶרְך ֶשׁ ּה. ְוַהֶדּ ָבּ ה ֵליֵלְך  בּוָשׁ ֶרְך ְכּ ֶדּ לּוחֹות ַאֲחרֹונֹות ּוָפַתח 
ּוָמַסר  ָרֵאל  ִיְשׁ ְבּ ֶשׁ חּות  ַלָפּ ֲאִפּלּו  ַעְצמֹו  ֶאת  ר  ָקַשׁ ה  ֶשׁ ֹמּ ֶשׁ ְך,  ָכּ הּוא 
רּוׁש  תּוב )שמות ל"ב(: ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא. ְוֶזה ֵפּ ָכּ מֹו ֶשׁ ַנְפׁשֹו ֲעֵליֶהם, ְכּ
ר  ׁ ף ּוְמַיֵחד ּוְמַקֵשּ ה ָהָיה ְמַאֵסּ ֶשׁ ֹמּ ה ְוכּו' – ֶשׁ ַוַיְּקֵהל ֹמֶשׁ )שמות ל"ה(: 
רּוׁש  חּוִתים. ְוֶזה ֵפּ ְפּ ַבּ חּות ֶשׁ ָרֵאל, ֲאִפּלּו ִעם ַהָפּ ל ִיְשׂ ֶאת ַעְצמֹו ִעם ָכּ
ָרֵאל,  ִמִיְּשׂ ֶאָחד  רֹוֶאה  ֲאִני  ֶשׁ ְכּ ֲאִפּלּו   – ו  ַיְחָדּ ָסג  ּלֹו  ֻכּ נ"ג(:  )תהלים 
ְהֶיה  ִנּ י־ֵכן ָצִריְך ֲאִני ֶשׁ רּוְך־הּוא, ַאף־ַעל־ִפּ דֹוׁש־ ָבּ ל ָוֹכל ֵמַהָקּ ג ִמֹכּ ָסּ ֶשׁ
ִחיַנת  י ֵיׁש ְבּ ה. ִכּ ה ֹמֶשׁ ָעָשׂ מֹו ֶשׁ ר ִעּמֹו, ְכּ ׁ ו – ָצִריְך ְלַיֵחד ּוְלַקֵשּ ַיְחָדּ
ְמָסֲאבּוָתא,  ְתֵרי ִדּ ָרה ִכּ ֲעָשׂ ְחּתֹוָנה, ֲאִפּלּו ַבּ יּוָטא ַהַתּ ְדּ ֱאלֹקּות ֲאִפּלּו ַבּ
מֹו  ְכּ ִחיִריק,  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  ָלה.  ָמָשׁ ל  ֹכּ ַבּ ּוַמְלכּותֹו  ק"ג(:  )תהלים  ְלַקֵיּם 
א, ְלַהְמִליְך  תּוב )בת"ז תי' י' דף כה(: ּוְבִחיִריק ְלַאְנָחָתא ָלּה ְלַתָתּ ָכּ ֶשׁ
אי ֵאיֶזה ֱאלֹקּות,  ַוַדּ ָרֵאל ֵיׁש ּבֹו ְבּ חּות ִמִיְּשׂ ָפּ ַבּ ִאין. ִנְמָצא ֶשׁ ָתּ ָלּה ַעל ַתּ
ו. ְועֹוד ֹזאת  ַיְחָדּ ּלֹו ָסג  ֻכּ ְוֶזה:  ו ִעּמֹו,  ַיְחָדּ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ֲאִני ָיכֹול ִלְהיֹות 
ָעָלה ְלַמֲעָלה יֹוֵתר ֶעְליֹוָנה, ָמָצא  ׁ י ָכל ַמה ֶשּ ה, ִכּ ִחיָנה ָהְיָתה ְלֹמֶשׁ ַהְבּ
י  ה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִֹֹקים. ִכּ ּוֹמֶשׁ תּוב )שמות י"ט(:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ם ֱאלִֹקים,  ָשׁ

ַדֲחקּות, ֲאַזי הּוא  ה ְבּ הּוא ְלַמָטּ ֵיּׁש ָאָדם ֶשׁ ִמּיּות ָאנּו רֹוִאים, ֶשׁ ַגְשׁ ְבּ
ר, ֲאַזי  ׁ ְתַעֵשּ ִנּ ה ְלַמְעָלה, ֶשׁ הּוא ִנְתַעֶלּ יר אֹותֹו, ּוְכֶשׁ ם ּוַמִכּ ׁ עֹוֵבד ַהֵשּ
ק  רּוְך־הּוא. ְוָדִוד ָאַמר )תהלים קל"ט(: ִאם ֶאַסּ דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ הּוא ׁשֹוֵכַח ְבּ
ָכל  ְבּ רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ֵיׁש  ם  ָשׁ ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ ֲאִפּלּו   – ה  ָאָתּ ם  ָשׁ ַמִים  ָשׁ
ע  ֱאִליָשׁ ֶשׁ ּוָמִצינּו  רּוְך־הּוא.  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ם  ָשׁ ִלְמֹצא  ָצִריְך  ַוֲעִלָיּה  ֲעִלָיּה 
ר )חגיגה יד(.  ִעָקּ ַפר ָבּ י־ֵכן ָכּ ם, ְוַאף־ַעל־ִפּ ַאֵחר ָעָלה ָלָרִקיַע ַעל־ְיֵדי ֵשׁ
אי  ַוַדּ יֹוֵתר, ְבּ ה ְבּ ָאָדם ִנְתַעֶלּ ׁ י ָכל ַמה ֶשּ א, ִכּ ַרָבּ י ַאְדּ , ִכּ מּוַהּ ָבר ָתּ ְוַהָדּ
תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ֱאלֹקּות,  הּוא  ַהּטֹוב  ָכל  י  ִכּ ֶלֱאלֹקּות,  ָקרֹוב  יֹוֵתר  הּוא 
א  ָבּ ָאָדם  ֶשׁ ְכּ  – ֵהֶפְך  ְבּ רֹוִאים  ְוָאנּו  ל,  ַלֹכּ ה'  טֹוב  קמ"ה(:  )תהלים 
ֶזּה  ֶשׁ ְוֵתַדע,  רּוְך־ הּוא.  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ְבּ ׁשֹוֵכַח  ֲאַזי הּוא  טֹוב,  ְבּ ירּות,  ֲעִשׁ ַבּ
ְתָקֵרב  ִנּ ֶשׁ ֵמֲחַמת  ֵמְראֹות,  ֵעיָניו  ְכֶהיָנה  ַוִתּ )בראשית כ"ז(:  ִחיַנת  ְבּ
מֹו  ְכּ לֹו,  ּוַמִזּיק  ֵעיָניו  ַמְכֶהה  ָהאֹור  ֲאַזי  ֱאלֹקּות,  ָהאֹור  ֶאל  יֹוֵתר  ְבּ
ֵיׁש  ֲאָבל  ְלֵעיָניו.  ַמִזּיק  ֶמׁש  ׁ ַהֶשּ ֶמׁש, אֹור  ׁ ַהֶשּ ֶעֶצם  ְבּ ל  ֵכּ ִמְסַתּ ָאָדם  ֶשׁ ְכּ
ין  ד ִאיִהי ֵבּ תּוב )ת"ז תי' יח דף לא(: ּוְסגֹול ַכּ ָכּ מֹו ֶשׁ ִחיַנת ְסגֹול, ְכּ ְבּ
י  י ָעֶליָך, ִכּ ִתי ַכִפּ ֹכּ ִחיַנת )שמות ל"ג(: ְוַשׂ ֶזּהּו ְבּ א, ֶשׁ ַמְלָכּ רֹוִעין ְדּ ֵרין ְדּ ְתּ
י לֹא  תּוב )שם(: ִכּ ָכּ מֹו ֶשׁ ה, ְכּ בֹוד ַמִזּיק ְלֹמֶשׁ לֹא ֶזה ָהָיה ֹעֶצם אֹור ַהָכּ ְבּ
בֹוד  ִוד: ְוַאַחר ָכּ ׁש ָדּ ֵקּ ִבּ ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי, ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי ְוכּו'. ְוֶזה ֶשׁ
ָך  ׁש ִמְמּ ֵקּ ִבּ ה, ֶשׁ ל ֹמֶשׁ ִהְתָקְרבּות ֶשׁ ָקְרֵבִני ְבּ ֵחִני )תהלים עג( – ְתּ ָקּ ִתּ
מֹו  בֹוֶדָך, ְכּ ֹבֶדָך )שמות שם(, ְוֶהְרֵאיָת לֹו ֶאת ֲאחֹוֵרי ְכּ ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ְכּ

ִתי ְוכּו' ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי : ֹכּ תּוב: ְוַשׂ ָכּ ֶשׁ
ִיְּהֶיה  דּות ָהָרצֹון – ֲאִני רֹוֶצה ֶשׁ ֵסֶדר, ֶזהּו ִהְתַנְגּ א ְכּ לֹּ הֹוֵלְך ָלָאָדם ֶשׁ ּוְכֶשׁ
ָכל  י  ִכּ ִמְלָחָמה,  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  ֵסֶדר.  ְכּ א  לֹּ ֶשׁ ְלֵהֶפְך,  ָבר  ְוַהָדּ ָבר,  ַהָדּ ן  ֵכּ
י  ִכּ ְוֶזהּו:  ֵסֶדר.  ְכּ א  לֹּ ֶשׁ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ָהָרצֹון,  דּות  ִהְתַנְגּ הּוא  ִמְלָחָמה 
ָהָרצֹון,  דּות  ִהְתַנְגּ ַהְינּו  ֵסֶדר,  ְכּ א  לֹּ ֶשׁ ְלָך  הֹוֵלְך  ֶשׁ ְכּ  – ְלָחָמה  ַלִמּ ֵתֵצא 
ֵיֵּלְך ְלָך  ל ְרצֹונֹות ֶנֶגד ְרצֹוְנָך, ֶשׁ ֵטל ָכּ ִיְּתַבּ ָיֶדָך – ֶשׁ ּוְנָתנֹו ה' ֱאלֶֹקיָך ְבּ
ָמה,  ְבִחיַנת  ִבּ ְהֶיה  ִתּ ֶשׁ ְכּ  – ְביֹו  ִשׁ ִביָת  ְוָשׁ ד  ַכּ ֵאיָמַתי  ְרצֹוְנָך,  ִכּ ֵסֶדר  ְכּ
ָבה  ַמֲחָשׁ רּוׁש  ֵפּ ְוֶזה  ַאְלִפין.  ִמּלּוי  ְבּ הוי"ה  ֱאלֹקּות,  ְלְך  יְך  ְמִשׁ ַתּ ֶשׁ ְכּ
ִמיד  ָתּ ר  ׁ ַקֵשּ ְתּ ֶשׁ ְכּ סט(.  ותיקון  כד  בראשית  )זוהר  ָמה  ב  ֲחֹשׁ  –
ְרָהִטים  ָבּ ָאסּור  ֶמֶלְך  ז(:  )שה"ש  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  ֱאלֹקּותֹו.  ָך  ְבְתּ ַמֲחַשׁ ְבּ
תֹוְך  יְך "ָמה" ְבּ ְמִשׁ ַתּ ְביֹו – ֶשׁ ִביָת ִשׁ יָלְך. ְוֶזהּו: ְוָשׁ ְרִהיֵטי ֹמִחין ִדּ – ִבּ
קֹום  ְך ִמָמּ ְמָשׁ ִנּ ָבר ֶשׁ י ָכל ָדּ ָך, ִכּ ְבְתּ ַמֲחַשׁ ר ֱאלֹקּותֹו ְבּ ׁ ַקֵשּ ְתּ ָך, ֶשׁ ְבְתּ ַמֲחַשׁ
ִביָת  ָשׁ רֹום  ַלָמּ ָעִליָת  )תהלים ס"ח(:  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ִבי,  ְשׁ ִנְקָרא  בֹוַהּ  ָגּ
ְלָחמֹות ְוָכל ָהְרצֹונֹות ֶנֶגד ְרצֹוְנָך. ְוֶזה  ל ַהִמּ לּו ָכּ ְטּ ִבי, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִיְתַבּ ֶשׁ
ל ֹראׁש־ֹחֶדׁש  ְכָלל יט, ּוְבַכָוּנֹות ֶשׁ ָמה ִבּ ַהְקָדּ ֵעץ־ ַהַחִיּים, ַבּ ַהּסֹוד ִנְרָמז ְבּ

ֱאלּול:

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

ֵאר.  ֵאָרה, ּוְלָבַתר ּבְ ָהָכא ּבְ ָנא ּדְ ֵאר. ַמאי ׁשְ ֵאָרה ִהוא ַהּבְ ם ּבְ ּוִמׁשָ
א. -  י ְלַתּתָ ְוַנְחּתֵ א,  ַיּמָ יא ְלגֹו  י ַמּיָ ְנׁשֵ ִמְתּכַ ּדְ ֵאָרה, ְלָבַתר  א ּבְ ֶאּלָ
ומשם בארה היא הבאר. מה סיבת וצורך השינוי בלשון הכתוב, 
שכאן נאמר בארה ולאחר מכן באר. אלא התשובה היא כי הבאר 
ויורדים  הים  לתוך  הבאר  מי  שמתכנסים  בעת  בארה  נקראת 
למטה. דהיינו בעת הנס בנחלי ארנון, לפני שהבאר העלתה הדם  
לים  הנחלים  מתוך  מתכנסים  היו  המים  ראשית  הנחל  בנקיקי 
ויורדים לתהומות. והמשל בזה הוא בחינת עבודת משה באלול 
שקיים כולו סג יחדיו בחינת מלכותו בכל משלה כמובא שם, כי 
משה שהוא הדעת ממשיך דעתו וחכמתו והשגת האלוקות גם 
ונחתי לתתא, כמו שמצטט בתורה  למקומות הנמוכים, בחינת 
לתתא,  לאנחתא  ובחיריק  התיקונים,  לשון  דומה  בלשון  הנ"ל 

להמליך לה על תתאין, כי יש אלוקות אפילו בדיוטא התחתונה. 
ומשה ממשיך כאמור החיות והחכמה בחינת מה, בחינת אדם 
בחינת  הים  לתוך  החכמה  בענווה  שממשיך  מה,  נחנו  בחינת 
חווה, כי הים הוא כלי המכיל המים, והוא בחינת מלכות דלית לה 
מגרמא כלום בחינת אות ד’, והמלכות תלויה בהמשכת החכמה 
והחיות לתוכה בחינת מחשבה חשוב מה, בחינת אדם המאיר 
בחווה, בחינת כסדר, וזאת החכמה היא בחינת יוד המאיר בתוך 
הים בתוך הד’ ונעשה אות ה’ )יוד בתוך ד’( והוא בחינת ה’ של 
הנך, שגם בתחתיות  הוא בחינת אציעה שאול  זה  וכל  בארה. 
ארץ יש שם אלוקות, וגם במקומו הנמוך יכול לשוב אל ה’ ולדבוק 

בו ולבטל גדולות עצמו ולהחזיר המלכות אל ה’ כראוי. 

ָייא ֵליּה.- ונקראת באר, בשעה שיצחק  ִיְצָחק ַמּלְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ֵאר, ּבְ ּבְ
ממלא אותה. הוא בחינת אם אסק שמים שם אתה, שגם בשעה 



שיצחק ממלא הבאר, דהיינו שהמים עולים בה, שזוכה להתגלות 
מימי הדעת, אזי גם בעליה, בחינת אסק שמים, שאז הוא בחינת 
שכחה, כגון כשעולה למעלה ונתעשר והוא שוכח בהקב"ה, גם 
שם אפשר למצוא אותו יתברך בחינת שם אתה. וכמובא בדבריו, 
מה שנאמר ביצחק, ותכהינה עיניו מראות, שכהו עיניו דייקא 
מראות, דייקא מחמת שנקרב ביותר אל אור האלוקות, אזי האור 
חכמה,  בחינת  המים,  ריבוי  ידי  על  כי  לו.  ומזיק  עיניו  מכהה 
בחינת זקן זה קנה חכמה הנאמר ביצחק בזה הפסוק, ויהי כי זקן 
יצחק ותכהנה עיניו וכו’. כי מרוב גילוי האלוקות במדרגה עליונה 
מה שמאיר האור בשווה לכל הנבראים, לא יכול היה ראות כי 
עשו לקחת הבכורה ברמאות לפני יעקב ואין ראוי להמשיך לו 
האלוקות  בהשגת  יותר  שעולה  ככל  אמנם  כי  וחכמה,  הברכה 
אזי מגלה יותר רחמנותו ויכול להאיר במקומות היותר נמוכים 
כנ”ל, אך צריך גם שם דעת גדול, לדעת את מי לקרב על ידי 
)עיין  דייקא.  ריחוק  בחינת  ידי  על  לקרב  ומי  החכמה  המשכת 
בתורה ו’ הקשורה לתורה הנ"ל וכן תורה ז’ חלק ב’ שם מבאר 
שגם לדרי מטה צריך להאיר בחינת יראה בחינת אם אסק שמים 
שם אתה( וזה בחינת בשעתא דיצחק מלייא ליה, שמגלה בחינת 
מלא כל הארץ כבודו, שלפי דרגתו וגודל קדושתו  זקנתו וחכמתו 
זוכה להאיר המלכות שהיא הבאר, בשלמות גדול, בעת נתמלא 
החסרון של המלכות, אזי צריך לדעת כי שם אתה, שעדין לא 
הגיע לתכלית עליית המלכות ומילוי הבאר והיא חסרה, בחינת 
באר בלי ה’, כי יש לו שוב להמשיך יוד המחשבה  לדלת  המלכות 

כנ"ל. ולעלות למדרגה הבאה של גילוי המלכות. והבן היטב. 

ויש לרמז עבודת זאת התורה בשם יצחק, כי יוד וצדי של יצחק 
הוא בחינת אלף בית כסדר. רק שלא יסתפק בזה ויפעל מחדש 
בחינת כסדר באות חית ואות קוף, שהם כסדר, רק שאות חית 
שמאיר  מה  בחינת  שהוא  צדי,  אחרי  קוף  ואות  יוד  אות  לפני 
ממדרגה יותר גבוה למדרגה יותר נמוכה ורחוקה. וכן יוד הוא 
החכמה  כידוע שמאיר  ונון  יוד  חיבור  הוא  וצדי  חכמה  בחינת 
כידוע,  זין  ואות  ואו  אות  חיבור  הוא  חית  אות  וכן  למלכות. 
בחינת אדם וחווה בחינת ז"א ומלכות כסדר, וכן אות קוף הוא 
דומה לאות ה’ והוא בחינת עבודת משה, מה שמאיר האלוקות 
דמסאבותא  כתרין  עשרה  בבחינת  התחתונה,  בדיוטא  אפילו 
הד’  כי בתוך  בכל משלה,  מלכותו  בחינת  לקיים  לבטלם,   כדי 
שהוא עולם העשיה ומקום התגלות המלכות  יש אות ן’, בחינת 
מה שקליפות אשר למטה מקבלות חיות החכמה בחינת יוד וכן 
ויונקים מהמלכות שהיא הנון כידוע. ובעת שמשה ויצחק מגלים 
גם  ומאירים  אלול  כוונות  של  הבחינות  שתי  ידי  על  המלכות 
לתתא החיות אזי דייקא נתבטל יניקת הקליפות ובטלות ממילא.

יח(  )במדבר  יב,  ְכּתִ ּדִ ָמה  ּכְ א,  ּדָ ְוָרָזא  ִתיב  ּכְ הּוא  ֵאר,  ַהּבְ ִהיא 
הוא  אך  נקבה,  בלשון  נקראת  הבאר  היא  הּוא.-   ִוי  ַהּלֵ ְוָעַבד 
נכתב בלשון זכר, וסוד זה מדוע נקרא בלשון נקבה ונכתב בלשון 
זכר, הוא כמו שכתוב, ועבד הלוי הוא- ויש לבאר לפי הספרי 
וזה לשונו: ועבד הלוי הוא - למה נאמר? לפי שהוא אומר חלף 
עבודתם, שומע אני: רצה - יעבוד, לא רצה - לא יעבוד? - ת"ל 
"ועבד הלוי הוא" - בעל כרחו. עכ"ל. כי הלוי הוא בחינת שמאל 
בחינת נקבה בחינת חסרון, בחינת מלכות דלית לה מגרמא כלום, 
ומתגלה  בחירה,  יש  האלוקות  והסתרת  החסרון  ידי  על  ודייקא 
כי העם תלוי בהמשכת  אין מלך בלא עם,  כי  המלכות כראוי, 
החכמה של המלך על ידי דיבורו, אך גם המלך תלוי בעם המקיים 

דיבורו ורצונו. והנה הלוי שהוא בחינת נקבה, עיקר תיקונו שיהיה 
הענווה  ידי  על  כי  זכר,  בחינת  החכמה  והשפעת  בחסד  נכלל 
החכמה  מחדש  פעם  בכל  שממשיך  מה   , הגדלות  הפך  שהיא 
להשלים החסרון בדרגה יותר גבוה, על ידי זה נכלל הנקבה בזכר 
חווה באדם בחינת כסדר, וכביכול בעל כורחו נכלל בחסד. וזהו 
סוד המדרש בספרי, שומע אני רצה- יעבוד לא רצה לא יעבוד, 
שזה בחינת הבחירה, שמלכות השם יתברך תלויה בבחירתנו, 
הן אמת נכון, אך צריך שבבחירתו יבטל עצמו בבחינת מה, עד 
מלמעלה  בהתעוררות  האלוקות  מחשבת  מוחו  ברהיטי  יתגלה 
כביכול  ויעבוד  מגורנו,  המדברת  ושכינה  הקודש  רוח  בבחינת 
בעל כורחו על ידי החסד המושפע בו, כי נכלל השמאל בימין, 
וכן  בהמשך  שמובא  מה  בחינת  והוא  בכהן.  לוי  באדם,  חווה 
בדברי רבנו, כל מקום שהזכר נמצא, נקבה אינה נזכרת שם כי 
נכללת בו שהוא הפך בחינת אנא אמלוך, אלא האדם מלך כסדר 

ובחינת הלוי נכלל בו לקיים רצון המלך.

ֲחָדא.  א ּכַ ַכר ְונּוְקּבָ ָכל ֲאָתר הּוא, ְוָקֵריָנן ִהיא, ּדְ א ָאַמר, ּבְ י ַאּבָ ִרּבִ
ַכר,  א, ו' )רפ''ה ע''ב, פקודי רל''ה ע''ב( ּדְ ָאה, ה' נּוְקּבָ ּוְכָלָלא ִעּלָ
ָרֵאל, ַאף  ִאין ִאיּנּון ִיׂשְ ְרָיא. ַזּכָ ִלימּו ׁשַ ׁשְ ָהא א' ּבִ א. ּדְ ֹכּלָ ָלָלא ּדְ א' ּכְ
א, ּוְבִגין  ֹכּלָ ּדְ ָאה  ְכָלָלא ִעּלָ א, ִאיּנּון ֲאִחיָדן ּבִ ִאיּנּון ְלַתּתָ ּדְ ב  ַעל ּגַ
ָלָלא  ִתיב. ּכְ ָאֶלף ּכְ נּו ְולֹא ֲאָנְחנּו, ּבְ ִתיב )תהלים ק( הּוא ָעׂשָ ְך ּכְ ּכָ
א.- רבי אבא אמר לבאר הסוד הנ”ל, בכל  ָכִליל ּכֹּלָ ו''ה ְוא' ּדְ ּדְ
מקום שכתוב הוא וקוראים היא, בא לרמז כי הוא זכר ונקבה 
דהיינו  באדם,  נכללת  שחוה  כסדר,  וחוה  אדם  בחינת  כאחד, 
יתברך  אלוקותו  וממשיך  אמלוך,  אנא  בחינת  הגדלות  שמבטל 
בתוך מחשבתו, בחינת מחשבה, חשוב מ"ה, בחינת אדם. וכלל 
עליון ושורשי הנראה בכל פרטי הבריאה, כי אות ה’ היא נקבה, 
מלכות  בחינת  חוה,  בחינת  שמאל,  בחינת  וחסרון  נקב  בחינת 
דלית לה מגרמא כלום, שהיא חסרה ללא המשכת החכמה לתוך 
הנהגת המלכות. אות ו’ הוא זכר, בחינת אדם בחינת מ"ה. אות 
א’ כלל הכל. דהיינו שנכללת הנקבה בזכר, שמקבלת המלכות 
א’  אות  בשלמות, שהרי  שורה   זה  ידי  והחיות, שעל  החכמה 
נבנת מאות י’ למעלה אות ו’ באמצע ואות ד’ למטה. יוד שהיא 
החכמה בחינת זכר בחינת אדם, בחינת מה בחינת חשוב מה, 
מחשבה דקודשא בריך הוא, ואו הוא בחינת המשכת השפע של 
הזכר למלכות, היא אות דלת ונכללת הדלת דרך הואו ביוד. וכן 
יוד עצמה במילואה שם שורה כלליות  החכמה הנרמזת באות 
הא’ הנבנית מאותיות המלוי של היוד כנ"ל, כי בכלל העליון של 
מי’  ההשתלשלות  תהליך  נקבע  כבר  עצמה  האלוקית  החכמה 
הו’  דרך  בצמצום  האלוקית  החכמה  המשכת  דהיינו  ולד’,  לו’ 
למלכות, על ידי בחירתנו להיות בבחינת מה כדי לקבל החכמה. 
המשכת  התחדשות  בעת  כי  שורה.  בשלמות  א’  אות  שהרי 
חיות החכמה, בדיבור הנהגת המלכות בכל מדרגה ומדרגה,  על 
כנ"ל,  שאול  אציעה  ובחינת  אסק  אם  בחינת  אלול,  כוונות  ידי 
ונתמלא  בשלמות.  שורה  והמלכות  החסרון  ממלא  השפע  אזי 
בשלמות מחשבה תחילה דקב"ה בסוף המעשה של בחינת מה. 
למטה, בדיוטא התחתונה  גב שהם  על  ישראל, אף  הם  זכאים 
בחינת אציעה שאול, הנה בזכות משה הם מאוחדים בכלל העליון 
ומקיימים המחשבה  א’  אות  צורת  הכל, שפועלים בעצמם  של 
תחילה שלו יתברך, על ידי ענווה בחינת נחנו מה, ונכללים בו 
יתברך על ידי שחושבים באלוקותו גם בשאול, עד שזוכים לשוב 
בתשובה שלמה לשרות בשלמות, להיות מאוחדים ברצון העליון 
ובחכמה העליונה. ומפני כך כתוב הוא עשנו ולא אנחנו. באות 



ִגּבֹור  ה'  ְוִגּבֹור  ִעזּּוז  ְיֹהָוה  מֹו,  ְשׁ ה'  ִמְלָחָמה  ה' ִאיׁש 
בּורֹות  ְגּ ּפֹוֵעל  ְוָקדֹוׁש  ָמרֹום  עֹוָלם,  ל  ֶשׁ ִרּבֹונֹו  ִמְלָחָמה". 
ֶמָך,  ְשׁ ְלַמַען  ָעַלי  ַרֵחם  ִמְלָחמֹות,  ַעל  ַבּ ֲחָדׁשֹות  ה  עֹוֶשׂ
ֲעִדי ִמְלֲחמֹות ה', "ִריָבה ה' ֶאת ְיִריַבי ְלַחם ֶאת  ֵחם ַבּ ְוִהָלּ
ְלָחָמה, ּוְרֵאה  ְבָדה ָעַלי ַהִמּ ים ָכּ ֲעֹונֹוַתי ָהַרִבּ י ַבּ לֹוֲחָמי". ִכּ
ָהֲעצּוִמים  ּוַבֲעֹונֹוַתי  ְוָעזּוב".  ָעצּור  ְוֶאֶפס  ָיד  ָאְזַלת  י  "ִכּ
הֹום  ַמִים ְוָעְמקּו ִמְתּ ׁ ֵמי ַהָשּ ְבֵהי ְשׁ ים ְמֹאד ְמֹאד ַעד ָגּ ְוָהַרִבּ
ר ַמְטִעין אֹוִתי  ְך, ַעד ֲאֶשׁ ל־ָכּ י ָכּ ה ְוכּו', ֶהְחִליׁשּו ַדְעִתּ ַרָבּ
ִלְלחֹום  לֹום  ְוָשׁ ַחס  ָיִדי  ְבּ ֵאין  ְמַעט  ִכּ ֶשׁ ֵפָלה,  ׁ ַהְשּ י  ַדְעִתּ ְבּ
ַהֶזּה,  ה  ֲעֶשׂ ַהַמּ עֹוָלם  ְבּ ֵחם  ְלִהָלּ ֻמְכָרח  ֲאִני  ֶשׁ י  ִמְלַחְמִתּ
ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות,  ַגְשׁ ָיִדי ַלֲעֹמד ֶנֶגד ׂשֹוְנַאי ְואֹוְיַבי ְבּ ְוֵאין ְבּ
ֲאֹוַתי ָהָרעֹות. אֹוי ִלי ַוי ִלי, ָמה אֹוַמר ָמה  ְפַרט ֶנֶגד ַתּ ִבּ
ק, ְוַגם ֶזה ֵמֹעֶצם ִנְפְלאֹוֶתיָך ְונֹוְראֹוֶתיָך  ר ָמה ֶאְצַטָדּ ֲאַדֵבּ
ה  ֵאֶלּ ָבַרי  ְדּ ר  ְלַדֵבּ ֲעַדִין  ִנים  ל־ָפּ ַעל־ָכּ זֹוֶכה  ֲאִני  ר  ֲאֶשׁ
י ֶנֶגד אֹוְיַבי  ֲעִדי ִמְלַחְמִתּ ְלחֹום ַבּ ִתּ ֶניָך ֶשׁ ְלָפֶניָך, ְלַחּלֹות ָפּ
ֵעיַני,  ְבּ ִהיא  ִנְפֵלאת  ֱאֶמת  ֶבּ י  ִכּ ְורּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגְשׁ ְבּ
ִנְפֵליִתי  נֹוָראֹות  י  ִכּ ַעל  "אֹוְדָך  ִעים,  ֵדּ ִמים  ְתּ ִנְפְלאֹות 
ַמֲעֶשיָך  ְדלּו  ָגּ ַמה  ְמֹאד.  יֹוַדַעת  י  ְוַנְפִשׁ יָך  ַמֲעֶשׂ ִנְפָלִאים 
בֹות  ב ַמֲחָשׁ ה חֹוֵשׁ ר ַאָתּ בֹוֶתיָך", ֲאֶשׁ ה' ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְשׁ
ְלָפֵרׁש  ֲעַדִין  ֲעַדִין  ְמַחְזֵּקִני  ה  ְוַאָתּ ֵאֶליָך,  ְלָקְרֵבִני  ֲעַדִין 
ַרֵחם ָעַלי  ְתּ ל ֶשׁ ֵלּ יָחִתי ֹזאת ְלָפֶניָך, ָלבֹוא ְלָפֶניָך ְלִהְתַפּ ִשׂ
יָך ְוִנְפְלאֹוֶתיָך  ֲעִדי ִמְלֲחמֹוֶתיָך, ְוַעל ֲחָסֶדיָך ְוִנֶסּ ְוִתְלחֹום ַבּ
י  ה ִעִמּ ה עֹוֶשׂ ַאָתּ ר ֲאִני רֹוֶאה ֵמָרחֹוק ֶשׁ ה ֲאֶשׁ ה ְוָכֵאֶלּ ֵאֶלּ ָכּ
ֲאִני  ׁ ֶשּ ַבד ַמה  ִמְלּ ָעה,  ָשׁ ּוְבָכל  ּוְבָכל ֵעת  יֹום  ָכל  ְבּ ָתִמיד 
ְעָלם  ְתָך ַעד ֵאין ֵחֶקר ַהֶנּ ִנְפְלאֹוֶתיָך ַוֲחָסֶדיָך ּוְגֻדָלּ ַמֲאִמין ְבּ
דֹולֹות ְלַבּדֹו  ה ִנְפָלאֹות ְגּ תּוב, ְלֹעֵשׂ ָכּ מֹו ֶשׁ י ְלַגְמֵרי, ְכּ ִנּ ִמֶמּ
ה ֲאִני ְמַחֵזּק ַעְצִמי ֲעַדִין  ל ֵאֶלּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֵהן ַעל ָכּ ִכּ
ְלַרֲחֶמיָך  ֵמָעָפר,  ִאְמָרִתי  ּוְלַצְפֵצף  ִליׁשּוָעֶתיָך,  ְלַצּפֹות 

ר לֹא ַתּמּו ְולֹא ָכלּו ְלעֹוָלם: ַוֲחָסֶדיָך ֲאֶשׁ

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

ת.נ.צ.ב.ה
לרפואת חיה ליאורה

בת בפטריסיה

ְבִחיַנת ַמ"ה, ַוֲאַזי ַיֲחֹזר ֵליֵלְך  יל ֶאת ַעְצמֹו ְוִיְהֶיה ּבִ ּפִ ׁשּוָבה ְוַיׁשְ ה ּתְ ְדלּות. ַיֲעׂשֶ ׁש לֹו ּגַ ּיֵ ֶדר, ֵיַדע ׁשֶ ּסֵ ּלֹא ּכַ הֹוֵלְך לֹו ׁשֶ ַעְצמֹו ׁשֶ רֹוֶאה ָאָדם ּבְ ׁשֶ א. ּכְ
ֶדר: ּסֵ לֹו ּכַ

ב. צריך שידע שגם אם סג לגמרי מאתו יתברך, אזי משה רבנו וצדיקי הדורות עדין מאוחדים אתו במקום הנמוך שמונח שם, אפילו 
עשרה כתרין דמסאבותא, ועל ידי שיתקשר לצדיק יוכל להגיע לענוה אמתית ולהמליך את ה' יתברך ממקומו הנמוך ולצאת משם בתשובה 

שלמה.
ג. צריך שידע שגם אם הגיע למעלה עליונה בעבודת ה' ובתורה, אל לו להתגאות ולהסתפק בכך אלא ישפיל עצמו ושאף למדרגה הבאה.

לעילוי נשמת מירה בת אשר 
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת ג׳זל מזל חיה בת סולטנה  

ת.נ.צ.ב.ה לעילוי נשמת יעל בת  אליהו
ת.נ.צ.ב.ה

ּפֹוֵעל  בֹוד,  ַהָכּ "ֶמֶלְך  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְלָפֶניָך  אִתי  ן ָבּ ַעל־ֵכּ
ה  ֶאְזֶכּ ַח אֹוְתָך, ֶשׁ ֵדִני ֵאיְך ְלַנֵצּ ֶקֶרב ָהָאֶרץ", ַלְמּ ְיׁשּועֹות ְבּ
ֲעִדי ִמְלֲחמֹות  ְלחֹום ַבּ ִתּ ַרֲחִמים ֶאְצְלָך, ֶשׁ ִתי ְבּ ָשׁ ָקּ ִלְפעֹול ַבּ
ִמּיּות  ַגְשׁ ְבּ י  ְחָתּ ַתּ ל אֹוְיַבי  ָכּ ל  ּוְתַבֵטּ ר  ֵבּ ּוְתַשׁ ְוַתְכִניַע  ה', 
ִמּדֹוַתי  ְוָכל  ָהָרעֹות  ֲאֹוַתי  ַתּ ל  ָכּ י  ִנּ ִמֶמּ ל  ּוְתַבֵטּ ְורּוָחִנּיּות, 
י  ַנְפִשׁ ט  ְלַמֵלּ ֵאיְך  ֵעת  ָכל  ְבּ ֵדִני  ּוְתַלְמּ ְותֹוֵרִני  ָהָרעֹות, 
י  ִכּ יֹוֵדַע  ה  ַאָתּ י  ִכּ לֹום.  ְוָשׁ ַחס  ָעַלי  יֵכם  ַאְמִשׁ א  לֹּ ֶשׁ ֵמֶהם 
ם  ִחָנּ ׂשֹוְנַאי  י  ֹראִשׁ ֲערֹות  ׂ ִמַשּ ַרּבּו  ְוָצָרי,  רֹוְדַפי  ים  "ַרִבּ
יב,  ָאִשׁ ָאז  י  ָגַזְלִתּ לֹא  ר  ֲאֶשׁ ֶקר  ֶשׁ אֹוְיַבי  ַמְצִמיַתי  ָעְצמּו 
ְוכּו', אם יש  ְפָרט  (ִבּ ים ָקִמים ָעָלי"  ַרִבּ ַרּבּו ָצָרי  ה' ָמה 
יפרש  ה'  אותו מעבודת  המונעין  יסורים משונאים  לו 
ַמה  ֵנַדע  לֹא  "ַוֲאַנְחנּו  עליהם),  ותפילתו  שיחתו  כאן 
בֹוד  ַבר ְכּ ֵענּו ַעל ְדּ י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו, ָעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי ִיְשׁ ה ִכּ ֲעֶשׂ ַנּ
י לֹא ַעל  ֶמָך. ִכּ אֵתינּו ְלַמַען ְשׁ ר ַעל ַחֹטּ יֵלנּו ְוַכֵפּ ֶמָך ְוַהִצּ ְשׁ
י ַעל ַרֲחֶמיָך  ֲחנּוֵננּו ְלָפֶניָך ִכּ יִלים ַתּ ִצְדקֹוֵתינּו ֲאַנְחנּו ַמִפּ
ְדקֹוֵתנּו ַמה  נּו ַמה ִצּ ים", ָמה ָאנּו ֶמה ַחֵיּינּו ֶמה ַחְסֵדּ ָהַרִבּ
ה'  ְלָפֶניָך  אַמר  ֹנּ ַמה  בּוָרֵתנּו,  ְגּ ַמה  ֵחנּו  ֹכּ ַמה  ְיּׁשּוָעֵתנּו 
ְלָפֶניָך,  ַאִין  ְכּ ּבֹוִרים  ַהִגּ ֱאלֵֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו, ֲהלֹא ָכל 
ְבִלי  ע, ּוְנבֹוִנים ִכּ ְבִלי ַמָדּ לֹא ָהיּו, ַוֲחָכִמים ִכּ ם ְכּ ׁ י ַהֵשּ ְוַאְנֵשׁ
י ְרָבבֹות ַקל  ן ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵבּ ֵכּ ן ְוָכל ֶשׁ ֵכּ ל ֶשׁ ל. ִמָכּ ֵכּ ַהְשׂ
מֹוִני, ָחלּוׁש  ל ְוֶאְביֹון ָכּ ַחת, ַדּ גּום ְוִנְשׁ ָוחֹוֶמר ַעד ֵאין ֵקץ, ָפּ
ֲעִדי ִלְלחֹום ִמְלָחָמה  מֹוִני, אֹוי, ִמי ָיקּום ַבּ ַח ָכּ ָעה, ָחלּוׁש ֹכּ ֵדּ
ָכל ֵעת  ְבּ י  ֶנְגִדּ ְכּ ִמְתעֹוֶרֶרת  ר  ֲאֶשׁ ֹזאת,  ָכּ ְונֹוָרָאה  ְגדֹוָלה 
ַמִים: ׁ ָשּ ַבּ ֵען ַעל ָאִבי ֶשׁ ׁ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות ַעל ִמי ִלי ְלִהָשּ ַגְשׁ ְבּ
ק,  ֶאְצַטָדּ ָמה  ר  ֲאַדֵבּ ָמה  אֹוַמר  ָמה  עֹוָלם,  ל  ִרּבֹונֹו ֶשׁ
ָוֶקֶדם  ּה, ָאחֹור  ָלּ ֻכּ ָיַדְעָתּ  ְיֹהָוה  ֵהן  ְלׁשֹוִני  ִבּ ה  ִמָלּ ֵאין  י  "ִכּ
ָבה  ְגּ ִנְשׂ י  ִנּ ִמֶמּ ַדַעת  ִליָאה  ְפּ ָכה,  ֶפּ ַכּ ָעַלי  ת  ֶשׁ ַוָתּ ִני  ַצְרָתּ
א  לֹּ ִחיַנת ֶשׁ ל ְבּ מֹוִני ְלַבֵטּ ה ַנַער ָכּ ִיְזֶכּ לֹא אּוָכל ָלּה, ֵאיְך 
ר ַעְצִמי  ׁ מֹוִני ְלַקֵשּ ה ַנַער ָכּ ה ִיְזֶכּ ֶמּ ֵסֶדר, ַבּ ְכֵסֶדר ִלְבִחיַנת ְכּ
ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ר  ׁ ְלַקֵשּ ֱאֶמת,  ֶבּ ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ְלַהֵשּ ֵעת  ָכל  ְבּ

ַרְך  ִיְתָבּ ּבֹו  ַלְחׁשֹוב  ֵעת  ָכל  ְבּ ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ָתִמיד,  י  ְבִתּ ַמֲחַשׁ ְבּ

ֲאֹוַתי  ּוִתי ְוָכל ַתּ ל ַעְצִמי ְוָכל ֵיּשׁ ֱאֶמת, ּוְלַבֵטּ ּוְלָדְבָקה ּבֹו ֶבּ

ַאִין  ֱאֶמת, ְוִלְהיֹות ְכּ מּור ֶבּ ִבּטּול ָגּ ַרְך ְבּ ּוִמּדֹוַתי ֶנְגּדֹו ִיְתָבּ

ה ִלְהיֹות  ֶאְזֶכּ ֱאֶמת, ַעד ֶשׁ ְפלּוִתי ֶבּ ׁש, ְוֵליַדע ִשׁ ּוְכֶאֶפס ַמָמּ

ַרְך  ִיְתָבּ ּבֹו  ֵלל  ּוְלִהָכּ ר  ׁ ּוְלִהְתַקֵשּ ֱאֶמת,  ֶבּ 'ַמה'  ְבִחיַנת  ִבּ

ָהְרצֹונֹות  ל  ָכּ לּו  ְטּ ְוִיְתַבּ ֵסֶדר,  ְכּ ל  ַהֹכּ ָיּׁשּוב  ֶשׁ ַעד  ֱאֶמת  ֶבּ

ְרצֹוְנָך  ִיְּהֶיה ִכּ ֶנֶגד ְרצֹוִני ֶשׁ ִדים ְוַהחֹוְלִקים ְכּ ְתַנְגּ ל ַהִמּ ל ָכּ ֶשׁ

ֱאֶמת: ֶבּ

ֵדִני  ִיּית, ַלְמּ ֵדִני ַדְרֵכי ָהֲעָנָוה ָהֲאִמִתּ ל עֹוָלם, ַלְמּ ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ֱאֶמת  ֶבּ י  ִכּ י.  ְוַדְעִתּ י  ִלִבּ ְבּ ֶשׁ ֲאָוה  ַהַגּ ל  ּוְלַבֵטּ ר  ֵבּ ְלַשׁ ֵאיְך 

י  ְעִתּ ַדּ ַעל  ְלַהֲעלֹות  ָראּוי  ֵאין  ֶשׁ ְפלּוִתי,  ִשׁ ְמַעט  י  ָיַדְעִתּ

ִקְלקּוִלי  ִרּבּוי  ְלֹעֶצם  ּוְפִנּיֹות  ְוַגּסּות  ֲאָוה  ַגּ ל  ֶשׁ בֹות  ַמֲחָשׁ

ָך  ֶנְגְדּ י  ְעִתּ ּוָפַשׁ ָעִויִתי  ָחָטאִתי  ר  ֲאֶשׁ עּור,  ִשׁ ִלי  ְבּ ּוְפָגִמי 

י־ֵכן  ַאף־ַעל־ִפּ ַאְך  ַהֶזּה.  ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוִדי  ְמֹאד  ה  ַהְרֵבּ

ִיּית  ֲאִמִתּ ֵמֲעָנָוה  ָרחֹוק  ַוֲאִני  ְוַגְבהּות,  ֲאָוה  ִמַגּ ָנִקי  ֵאיִני 

ֵסֶדר,  ִחיַנת ְכּ ַתְכִלית ָהִרחּוק, ּוֵמֲחַמת ֶזה ֲאִני ָרחֹוק ִמְבּ ְבּ

ל  ֶשׁ ַהַהְנָהָגה  לֹום  ְוָשׁ ַחס  י  ֶנְגִדּ ְכּ ֶרת  ֶבּ ִמְתַגּ ַעם  ַפּ ּוְבָכל 

ֵסֶדר, ַרק  ֵיֵּלְך ִלי ְכּ ָבר ֶשׁ ֵסֶדר, ְוֵאין ׁשּום ָדּ א ְכּ לֹּ ִחיַנת ֶשׁ ְבּ

ֶאת  ִלין  ּוְמַבְלְבּ ִמין  ְמַעְקּ י  ִכּ ּוִבְלּבּוִלים,  ַעְקִמיִמּיּות  ְבּ ל  ַהֹכּ

ה ְצָדִדים, ְוַגם  ָמּ ְוִיּסּוִרים ִמַכּ ְלּבּוִלים  ה ִמיֵני ִבּ ַכָמּ י ְבּ ְעִתּ ַדּ

ֵעיַנִים,  ִכְליֹון  ְבּ ֶכת  ְוִנְמֶשׁ ּוְמצּוְמֶצֶמת,  ְדחּוָקה  ְרָנָסה  ַהַפּ

ֵיׁש  ָאר ִמיֵני ִיּסּוִרים ֶשׁ ים ְסָבבּוִני, ּוְשׁ ים ְוחֹובֹות ַרִבּ ְונֹוְגִשׂ

ְך  ִנְמַשׁ ֶזה  ל  ָכּ ֶשׁ ים,  אֹוַפִנּ ה  ַכָמּ ְבּ ֵאַלי,  מּוִכים  ַהְסּ ּוְלָכל  ִלי 

ֲעָנָוה  ַבּ י  ַגְמִתּ ָפּ ֶשׁ ְכֵסֶדר, ַעל־ְיֵדי  א  לֹּ ֶשׁ ַהַהְנָהָגה  ִחיַנת  ִמְבּ

ה: ֵגאּות ְוַגְדלּות, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ֵמַעָתּ י ְבּ ְלִתּ ְוִנְכַשׁ

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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