
קרח

עלון מס' 34

ְוָלא  ָקדֹוׁש  ַוֲאַמאי  ּבֶֹקר,  ֲאַמאי  לֹו.  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ְיָי  ְויֹוַדע  ּבֶֹקר 
ֲהָנא.  ּכַ ְוָקדֹוׁש  ַאְתָיין,  ָקא  ָטהֹור  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ִאיּנּון  א  ֶאּלָ ָטהֹור. 
ָעְלָמא, ִאי ַאּתּון  ַער ּבְ ַכֲהָנא ִאּתְ ְתָרא ּדְ ְכֵדין ּכִ ה, ּבֶֹקר, ּדִ ָאַמר ֹמׁשֶ
ר  ֹבֶקר, ּוְכֵדין ְויֹוַדע ְיָי ֶאת ֲאׁשֶ ְלחּו ֲעבֹוָדה ּדְ ֲהֵני, ָהא ּבֶֹקר, ּפַ ּכַ
א  דֹוׁש, ּדָ א ֵליָוֵאי. ְוֶאת ַהּקָ ר לֹו ְסָתם, ּדָ דֹוׁש. ֶאת ֲאׁשֶ לֹו ְוֶאת ַהּקָ
א ּבֶֹקר,  ה, ֶאּלָ ַאְבִחין ִמּלָ ֵדין ְוִהְקִריב ֵאָליו. ְוֵלית ַמאן ּדְ ֲהָנא, ּכְ ּכַ
ָהא  יָנא, ּבֶֹקר ָלא ָסִביל ְלכּו, ּדְ ְסַטר ּדִ ֲאָרא ּבִ ּתַ ְתֲחזּון ְלִאׁשְ ִאי ּתִ
ֶחֶסד, ָהא ִזְמֵניּה הּוא,  ֲאָרא ּבְ ּתַ ְתֲחזּון ְלִאׁשְ ָלאו ִזְמֵניּה הּוא. ְוִאי ּתִ

ל ְלכּו. יּה, ִויַקּבֵ ּבֵ ַתֲארּון ּגַ ְוִתׁשְ
ַעל  ָרא  ְלִאְתַקּטְ ִביָנא,  ְלׁשּוׁשְ ֵעי  ּבָ ְקֹטֶרת  ָהא  ּדְ ֹטֶרת.  ּקְ ּבַ ָמה.  ּבְ
ּוְבִגין  ֲהָנא.  ּכַ א  ּדָ ִביָנא.  ׁשּוׁשְ ַמאן  ָרא.  ּוְלִאְתַקּשְׁ א,  ֹכּלָ ּבְ ְיֵדיּה 
ֵרין  הֹור. ּתְ דֹוׁש, ְוָלא ַהּטָ ר ִיְבַחר ְיָי הּוא ַהּקָ ְך, ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּכָ
א  ּדָ ְוַעל  ָטהֹור.  ֵלִוי,  ָקדֹוׁש.  ּכֵֹהן,  ְוָטהֹור.  ָקדֹוׁש.  ִאיּנּון:  ין  ְרּגִ ּדַ

ִתיב. דֹוׁש ּכְ ַהּקָ

תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- קרח קע"ו:

ה ָקדֹוׁש ְולֹא ָטהֹור?  ה ּבֶֹקר? ְוָלּמָ ר לֹו. ָלּמָ ּבֶֹקר ְוֹיַדע ה' ֶאת ֲאׁשֶ

ּבֶֹקר,  ה,  ַהּכֵֹהן. ָאַמר ֹמׁשֶ ְוָקדֹוׁש  ל ָטהֹור,  ד ׁשֶ אּו ִמּצַ ּבָ ֶאּלָא ֵהם 

ּבֶֹקר,  ּכֲֹהִנים, ֲהֵרי  ם  עֹוָלם - ִאם ַאּתֶ ּבָ ֶתר ַהּכֵֹהן ִמְתעֹוֵרר  ּכֶ ׁשֶ ּכְ

דֹוׁש.  ַהּקָ ְוֶאת  לֹו  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ה'  ְוֹיַדע  ְוָאז  ַהּבֶֹקר,  ֲעבֹוַדת  ִעְבדּו 

ָאז  ַהּכֵֹהן.  ֶזה  דֹוׁש -  ַהּקָ ְוֶאת  ם.  ַהְלִוּיִ ֶזה  ְסָתם,  ר לֹו -  ֲאׁשֶ ֶאת 

ְהיּו ְראּוִיים  א ּבֶֹקר. ִאם ּתִ ָבר ֶאּלָ ּדָ ְבִחין ּבַ ּיַ ְוִהְקִריב ֵאָליו. ְוֵאין ִמי ׁשֶ

ֲהֵרי לֹא ְזַמּנֹו הּוא.  ין, ּבֶקר לֹא ִיְסּבֹל ֶאְתֶכם, ׁשֶ ַצד ַהּדִ ֵאר ּבְ ְלִהּשָׁ

ל  ֲארּו ֶאְצלֹו ִויַקּבֵ ֶחֶסד, ֲהֵרי ְזַמּנֹו הּוא, ְוִתּשָׁ ֵאר ּבְ ְתָראּו ְלִהּשָׁ ְוִאם ּתִ

ֶאְתֶכם.

ר ַעל ָידֹו  ִבין ְלִהְתַקּטֵ ֲהֵרי ְקֹטֶרת ְצִריָכה ׁשֹוׁשְ ֹטֶרת. ׁשֶ ּקְ ּבַ ה?  ּמֶ ּבַ

ְך, ְוָהָיה ָהִאיׁש  ּום ּכָ ִבין? ֶזה ַהּכֵֹהן. ּוִמּשׁ ֹוׁשְ ר. ִמי ַהּשׁ ֵ ּכֹל ּוְלִהְתַקּשׁ ּבַ

י ְדָרגֹות ֵהן: ָקדֹוׁש  ּתֵ הֹור. ׁשְ דֹוׁש, ְולֹא ַהּטָ ר ִיְבַחר ה' הּוא ַהּקָ ֲאׁשֶ

תּוב. דֹוׁש ּכָ ְוָטהֹור. ּכֵֹהן ָקדֹוׁש, ֵלִוי ָטהֹור. ְוַעל ֶזה ַהּקָ

תשפ"א
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תורה נא
אְמרּו  ִיׁש ָטהֹור, ַאל ֹתּ יִעין ְלַאְבֵני ַשׁ ם ַמִגּ ַאֶתּ ֶשׁ י ֲעִקיָבא: ְכּ ָאַמר ַרִבּ

ָקִרים לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני: )חגיגה יד( ֵבר ְשׁ ֱאַמר: ֹדּ ֶנּ ַמִים ַמִים, ֶשׁ
ג(:  )ישעיה  ְבִחיַנת  ִבּ ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגְשׁ ְבּ ָלֵעיַנִים  ַמִזּיק  ֶקר  ׁ ַהֶשּ י  ִכּ
ַמְרִאין  ֵאיָנם  ֶשׁ ִרין,  ְקּ ְמַשׁ ֵהם  הֹות  ֵכּ ָהֵעיַנִים  ֶשׁ ְכּ י  ִכּ ֵעיַנִים;  רֹות  ְקּ ּוְמַשׂ
הּוא ָקָטן, ְוַעל ֶאָחד  דֹול ַמְרֶאה ֶשׁ ָבר ָגּ גֹון: ַעל ָדּ הּוא, ְכּ מֹות ֶשׁ ָבר ְכּ ַהָדּ
ָמעֹות,  הֹות ִמן ַהְדּ י ָהֵעיַנִים ַנֲעׂשּו ֵכּ ַנִים, ֶהֶפְך ִמן ָהֱאֶמת. ִכּ הּוא ְשׁ ֶשׁ
ַאַחר  ֶהָעִבים  בּו  ְוָשׁ קנא:(:  )שבת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ְכּ
ָרה  ִכי. ּוְדָמעֹות ֵהן ִמּמֹוְתֵרי ַהָמּ הֹוֵלְך ַאַחר ַהֶבּ ם – ֶזה ָהְראּות, ֶשׁ ֶשׁ ַהֶגּ
חֹוָרה  ְשׁ ָרה  ְוַהָמּ ָהֵעיַנִים.  ֶרְך  ֶדּ ַלחּוץ  אֹוָתם  ּדֹוֶחה  ַבע  ַהֶטּ ֶשׁ חֹוָרה,  ְשׁ
ֶקר,  ׁ ַהֶשּ ַעל־ְיֵדי  ִמים הּוא  ַהָדּ ַוֲעִכיַרת  ִמים.  ַהָדּ ֵמֲעִכיַרת  ׁשֹוֶאֶבת  ִהיא 
ר  ֶאְפָשׁ ִאי  ֶוֱאֶמת  ָמיו,  ָדּ ֶאת  ר  ְיַּעֵכּ ֶשׁ ַעד  ֶקר,  ֶשׁ ר  ְלַדֵבּ ר  ֶאְפָשׁ ִאי  י  ִכּ
ֶפׁש,  ּבּור הּוא ַהֶנּ ר ַהִדּ י ִעַקּ ִמים. ִכּ ֶדם ֶאת ַהָדּ ְך ִמֹקּ ַזֵכּ ְמּ ֶשׁ י־ִאם ְכּ ר, ִכּ ְלַדֵבּ
מֹו  ם, ְכּ ֶפׁש הּוא ַהָדּ רֹו; ְוַהֶנּ י ָיְצָאה ְבַדְבּ תּוב )שה"ש ה(: ַנְפִשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
ֶקר, ֵיׁש לֹו  אֹוֵמר ֶשׁ ֶשׁ ֶפׁש. ִנְמָצא, ְכּ ם הּוא ַהֶנּ י ַהָדּ תּוב )ויקרא יז(: ִכּ ָכּ ֶשׁ
חֹוָרה  ָרה ְשׁ חֹוָרה, ּוִמּמֹוְתֵרי ַהָמּ ָרה ְשׁ ָאה ַהָמּ ִמים, ּוִמֶזּה ָבּ ֲעִכיַרת ַהָדּ
ל(:  )איוב  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  הֹות.  ֵכּ ָהֵעיַנִים  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָמעֹות,  ַהְדּ ִנְתַהּוּו 
ֵהם ַמִים ְמלּוִחים,  ָמעֹות, ֶשׁ ִחיַנת ְדּ יַח. ַמּלּוַח, ֶזה ְבּ ְטִפים ַמּלּוַח ֲעֵלי ִשׂ ַהֹקּ
הּוא ַאְזָהָרה  אְמרּו ַמִים ַמִים, ֶשׁ ִחיַנת: ַאל ֹתּ יָחה. ְוֶזה ְבּ א ַעל־ְיֵדי ִשׂ ָבּ ֶשׁ
ָקִרים לֹא ִיּכֹון ְוכּו'(. ַמִים  ֵבר ְשׁ ֱאַמר: ֹדּ ֶנּ ם ֶשׁ ֵיּם ָשׁ ִסּ מֹו ֶשׁ ֶקר, )ְכּ ַעל ֶשׁ
י  ֵהם ַמִים ְמלּוִחים. ִכּ ָמעֹות, ֶשׁ ִחיַנת ְדּ הּוא ְבּ ֶקר, ֶשׁ ִחיַנת ֶשׁ ַמִים, ֵהם ְבּ
ֵאינֹו  י ֶשׁ ֹוֶתה ַמִים ְמלּוִחים, לֹא ַדּ ֹוֶתה ַמִים, ַמְרֶוה ִצְמאֹונֹו, ַאְך ַהּשׁ ַהּשׁ
ּתֹות  ִריְך ִלְשׁ ָצּ אֹון ַעל ִצְמאֹונֹו, ַעד ֶשׁ ּמֹוִסיף ִצָמּ א ֶשׁ ַמְרֶוה ִצְמאֹונֹו, ֶאָלּ

ְוֶזהּו:  ַמִים.  ַמִים  ֶקר,  ׁ ַהֶשּ ִנְקָרא  ן  ְוַעל־ֵכּ ִצְמאֹונֹו.  ְלַכּבֹות  ֲאֵחִרים,  ַמִים 
ִיּכֹון  ָקִרים לֹא  ֵבר ְשׁ ֹדּ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ֶקר,  ׁ הּוא ַהֶשּ אְמרּו ַמִים ַמִים, ֶשׁ ַאל ֹתּ

ְלֶנֶגד ֵעיָני:
ָהִרחּוק  ֵמֲחַמת  ְמָאה, הּוא  ַהֻטּ הּוא  ֶשׁ ָהָרע,  הּוא  ֶשׁ ֶקר,  ׁ ַהֶשּ ְוִהְתַהּוּות 
ל  הּוא ֶנֶגד ְרצֹונֹו ֶשׁ ׁ ל ַמה ֶשּ ל: ָכּ ּיּות, ְלָמָשׁ י ָהָרע הּוא ֶנְגִדּ ֵמֶאָחד, ִכּ
ָאְמרּו  ּלֹו טֹוב. ְוֶזה ֶשׁ א ֻכּ ּיּות, ֶאָלּ ָיְּך ֶנְגִדּ ָאָדם הּוא ַרע. ּוְבֶאָחד ֵאין ַשׁ
ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ְוכּו' –  ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )פסחים נ(: ַבּ
ן ֶלָעִתיד  ָיְּך ַרע, ְוַעל־ֵכּ ֶאָחד ֵאין ַשׁ י ְבּ יִטיב, ִכּ ּלֹו ַהּטֹוב ְוַהֵמּ ֻכּ ִיְּהֶיה  ֶשׁ
ּלֹו ֶאָחד,  י ִיְהֶיה ָאז ֻכּ ּכֹון ָלַעד )משלי יב(, ִכּ ַפת ֱאֶמת ִתּ ָלבֹוא ְיֻקַיּם: ְשׂ
אֹוְמִרים ָעָליו  ֶשׁ ֶסף ְכּ ִלי ֶכּ ל, ַעל ְכּ י ֱאֶמת הּוא ֶאָחד, ְלָמָשׁ ּלֹו טֹוב. ִכּ ֻכּ
ִלי ָזָהב,  הּוא ְכּ אֹוְמִרין ָעָליו ֶשׁ ֶשׁ ֶסף, הּוא ָהֱאֶמת, ֲאָבל ְכּ ִלי ֶכּ הּוא ְכּ ֶשׁ
ֱאֶמת,  לֹוַמר  ר  ֶאְפָשׁ ִאי  י  ִכּ ֶאָחד,  הּוא  ָהֱאֶמת  ֶשׁ ִנְמָצא  ֶקר.  ֶשׁ הּוא 
ר  ֶאְפָשׁ י  ִכּ ה,  ַהְרֵבּ הּוא  ֶקר  ׁ ַהֶשּ ֲאָבל  יֹוֵתר;  לֹא  ֶכֶסף,  ִלי  ְכּ הּוא  ֶשׁ ַרק 
ֶקר הּוא  ׁ ַהֶשּ מֹות. ִנְמָצא, ֶשׁ ָאר ֵשׁ ת ּוְשׁ ִלי ָזָהב ּוְכִלי ְנֹחֶשׁ הּוא ְכּ לֹוַמר ֶשׁ
ִביל ֶזה ֶלָעִתיד ָלבֹוא  ים. ּוִבְשׁ ֹבנֹות ַרִבּ ׁ ְבִחיַנת )קהלת ז(: ִבְקׁשּו ִחְשּ ִבּ
תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ָמעֹות,  ַהְדּ ל  ֵטּ ְוִיְתַבּ דּות,  ַהִהְתַנְגּ ל  ֵטּ ְוִיְתַבּ ָהָרע,  ל  ֵטּ ִיְתַבּ
ּטּול ָהָרע. ּוְכִתיב )שם(: ְוָגר ְזֵאב ִעם  )ישעיה יא(: לֹא ָיֵרעּו ְוכּו', ַהְינּו ִבּ
דּות. ּוְכִתיב )שם  ּטּול ַהִהְתַנְגּ ִחיַנת ִבּ ִדי ְוכּו', ַהְינּו ְבּ ֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ְגּ ֶכּ
ֵהם  ָמעֹות, ֶשׁ ּטּול ַהְדּ ִנים; ַהְינּו ִבּ ל ָפּ ְמָעה ֵמַעל ָכּ כה(: ּוָמָחה ה' ֱאלִֹקים ִדּ
ּלֹו טֹוב,  הּוא ֻכּ מֹו ֶאָחד, ֶשׁ י ָאז ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ "ל, ִכּ ַנּ ֶקר ַכּ ִחיַנת ֶשׁ ְבּ
תּוב  ָכּ מֹו ֶשׁ ְמָאה, ְכּ ל ַהֻטּ ֵטּ ן ֶלָעִתיד ָלבֹוא ִיְתַבּ "ל. ְוַעל־ֵכּ ַנּ ּלֹו ֱאֶמת ַכּ ֻכּ
ּלֹו ֶאָחד,  י ָאז ִיְהֶיה ֻכּ ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ; ִכּ )זכריה יג(: ְוֶאת רּוַח ַהֻטּ
ר  ִעַקּ רּוׁש, ֶשׁ ֵמא לֹא ֶאָחד. ]ֵפּ ן ָטהֹור ִמָטּ תּוב )איוב יד(: ִמי ִיֵתּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
י ֹקֶדם  ִחיַנת ִהְתַרֲחקּות ֵמֶאָחד[: ִכּ ְמָאה, הּוא ִמְבּ ֳהָרה ְוַהֻטּ ֲאִחיַזת ַהָטּ



ַעל,  הֹוִציא ֶאל ַהֹפּ ְבָיכֹול, ֹקֶדם ֶשׁ ֹכַח, ִכּ ִריָאה ְבּ ָהָיה ַהְבּ ֶשׁ ִריָאה, ְכּ ַהְבּ
ם ָטהֹור לֹא  ּלֹו ֶאָחד, ְוֻכּלֹו ֱאֶמת, ְוֻכּלֹו טֹוב, ְוֻכּלֹו ֹקֶדׁש, ֲאִפּלּו ֵשׁ ָהָיה ֻכּ
תּוב  ָכּ מֹו ֶשׁ ֵיּׁש ֻטְמָאה, ְכּ ֶשׁ א ְכּ ָיְּך ֶאָלּ י ָטהֹור ֵאין ַשׁ ָיְּך לֹוַמר, ִכּ ָהָיה ַשׁ
ם  ּלֹו ֶאָחד, ֵאין ָשׁ ֻכּ ֶשׁ ל ֻטְמאֹוֵתיֶכם; ֲאָבל ְכּ ם ִמָכּ )יחזקאל לו(: ּוְטַהְרֶתּ
ֳהָרה  י ַהָטּ "ל, ִכּ ַנּ ְמָאה ַכּ ר ָהָרע ְוַהֻטּ הּוא ִעַקּ ים, ֶשׁ ֹבנֹות ַרִבּ ׁ ִחיַנת ִחְשּ ְבּ
ְמָאה,  ן ַהֻטּ ֵקּ ַעל ָידֹו ִנְתַתּ ְמָאה, ֶשׁ ֶדׁש ְוַהֻטּ ין ַהֹקּ ע ֵבּ ִחיַנת ַהְמֻמָצּ הּוא ְבּ
ִחיָרה,  ַהְבּ ִחיַנת  ְבּ ְוהּוא  ֻטְמאֹוֵתיֶכם;  ל  ִמָכּ ם  ּוְטַהְרֶתּ תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ
ָאז  ֶשׁ ִריָאה,  ַהְבּ ֹקֶדם  ָיְּך  ַשׁ ֵאין  ְוֶזה  ָבִרים.  ְדּ ֵני  ְשׁ ין  ֵבּ ע  ְמֻמָצּ הּוא  ֶשׁ
ֳהָרה.  ִחיַנת ַהָטּ הּוא ְבּ ִחיָרה, ֶשׁ ָיְּך ְבּ ֶאָחד ֵאין ַשׁ י ְבּ ּלֹו ֶאָחד, ִכּ ָהָיה ֻכּ
ַעל, ֲאַזי  ַח ֶאל ַהֹפּ ִריָאה ִמן ַהֹכּ רּוְך־הּוא ֶאת ַהְבּ דֹוׁש־ָבּ הֹוִציא ַהָקּ ּוְכֶשׁ
ַעל, ָהיּו  ַח ֶאל ַהֹפּ הֹוִציא ִמן ַהֹכּ ֶשׁ י ְכּ ֳהָרה, ִכּ ִחיַנת ַהָטּ ֶכף ְבּ ה ֵתּ ִנְתַהָוּ
ִחיַנת  הּוא ְבּ ִחיָרה, ֶשׁ ָיְּך ְבּ ִריָאה, ְוָאז ַשׁ ִחיַנת ָהֶאָחד ְוַהְבּ ָבִרים: ְבּ ֵני ְדּ ְשׁ
יַע  י הּוא ָסמּוְך לֹו, ַוֲעַדִין לֹא ִהִגּ ין ָהֶאָחד, ִכּ ע ֵבּ הּוא ְמֻמָצּ ֳהָרה, ֶשׁ ַהָטּ
ַעל  ְוִסיָמן  ם  ֹרֶשׁ הּוא  ַאְך  ְמָאה,  ְוַהֻטּ ָהָרע  ִהיא  ֶשׁ ים,  ַרִבּ ֹבנֹות  ׁ ְלִחְשּ
ִיְּהֶיה ַרע ְוֻטְמָאה. ְוַעל־ יַע ַעד ֶשׁ ל ְוַיִגּ ְלֵשׁ ַתּ ּיּוַכל ְלִהְשׁ לּות, ֶשׁ ְלְשׁ ַתּ ַהִהְשׁ

ר ֲאִחיַזת  ִעַקּ ֹזַּהר )בראשית דף מח. ובכמה מקומות(, ֶשׁ תּוב ַבּ ן ָכּ ֵכּ
ֵיּׁש ֻטְמָאה, ְוהּוא  ֶזת ֶשׁ ֳהָרה ְמַרֶמּ י ַהָטּ ָמאָלא, ִכּ ְשׂ ְטָרא ִדּ ְמָאה – ִמִסּ ַהֻטּ
ְך ּוְלַהֲעלֹות  ר ְלַזֵכּ ן ֶאְפָשׁ ִיְּהֶיה ֻטְמָאה. ְוַעל־ֵכּ ל ַעד ֶשׁ ְלֵשׁ ַתּ ִיְּשׁ ִסיָמן ֶשׁ
תּוב:  ָכּ מֹו ֶשׁ ֳהָרה, ְכּ ָלה ִמָטּ ְלְשׁ ַתּ ַעְצָמּה ִנְשׁ י ִהיא ְבּ ְמָאה ְלָטֳהָרה, ִכּ ַהֻטּ
ִחיַנת  ְמָאה, ִמְבּ ר ֲאִחיַזת ַהֻטּ ִעַקּ ל ֻטְמאֹוֵתיֶכם. ִנְמָצא, ֶשׁ ם ִמָכּ ּוְטַהְרֶתּ
ֹמאל,  ִחיַנת ְשׂ ֳהָרה הּוא ְבּ "ל. ְוַהָטּ ַנּ ִחיָרה ַכּ ִחיַנת ַהְבּ הּוא ְבּ ֳהָרה, ֶשׁ ַהָטּ
ֹמאל,  ִחיַנת ְשׂ ֵני ֵלִוי; ְוֵלִוי הּוא ְבּ ִחיַנת: ְוִטַהְרָתּ ֶאת ְבּ ִחיַנת ֵלִוי, ְבּ ְבּ
ֹמאל  י ְשׂ ָמאָלא, ִכּ ִחיַנת ְשׂ ְמָאה הּוא ִמְבּ ר ֲאִחיַזת ַהֻטּ ן ִעַקּ ָיּדּוַע. ְוַעל־ֵכּ ַכּ
ֶזה,  ְוָכל  "ל.  ַנּ ַכּ ְמָאה  ַהֻטּ ֲאִחיַזת  ר  ִעַקּ ם  ׁ ָשּ ִמּ ֶשׁ ֳהָרה,  ַהָטּ ִחיַנת  ְבּ הּוא 
ר  ִעַקּ ם  ׁ ָשּ ִמּ ֶשׁ ִחיָרה,  ַהְבּ ִחיַנת  ְבּ ָטֳהָרה,  ִחיַנת  ְבּ ֹמאל,  ְשׂ ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו 
"ל –  ַנּ ֶקר ַכּ ִחיַנת ֶשׁ דּות, ְבּ הּוא ָהָרע ְוַהִהְתַנְגּ ְמָאה, ֶשׁ לּות ַהֻטּ ְלְשׁ ַתּ ִהְשׁ
ַח ֶאל  ִריָאה ִמֹכּ ָיָּצא ַהְבּ ִריָאה, ַאַחר ֶשׁ ִחיַנת ַאַחר ַהְבּ ְך ִמְבּ ל ֶזה ִנְמָשׁ ָכּ
"ל.  ִריָאה ְוַכַנּ ַהְינּו ָהֶאָחד ְוַהְבּ ִחינֹות, ְדּ ֵני ְבּ ְבָיכֹול, ְשׁ ָאז ָהָיה ִכּ ַעל, ֶשׁ ַהֹפּ
ְמָאה ְוכּו', הּוא ֵמֲחַמת ָהִרחּוק  ִהיא ַהֻטּ ֶקר, ֶשׁ ׁ ר ֲאִחיַזת ַהֶשּ ִעַקּ ִנְמָצא ֶשׁ
ַחת  ָגּ ַהְשׁ ְיֵדי  ְוַעל  "ל:  ַנּ ְוַכּ ִריָאה  ַהְבּ ַאַחר  ִחיַנת  ִמְבּ ַהְינּו  "ל,  ַנּ ַכּ ֵמֶאָחד 
ַח  רּוְך־הּוא ִמֹכּ דֹוׁש־ָבּ הֹוִציא ַהָקּ ה, ֶשׁ ֻעָלּ ַרְך, ֲאִפּלּו ַאַחר ַהְפּ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ
ָאַרת  ֵמַהְשׁ יֹוֵנק  ְוָהָרע  ִעּמֹו,  ַאְחדּות  ְבּ ֵהם  ָבִרים  ַהְדּ ל  ָכּ ַעל,  ַהֹפּ ֶאל 
ְוַעל־ְיֵדי  ֵמֶאָחד.  ָרחֹוק  ְוהּוא  ָיּדּוַע,  ַכּ ּה,  ְתֵפּ ַכּ ֵמֲאחֹוֵרי  ַהְינּו  ָחה,  ָגּ ַהַהְשׁ
ֵעיַני  קא(:  )תהלים  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ָעָליו,  ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ַחת  ָגּ ַהְשׁ ֱאֶמת 
ם  ׁ ַחת ַהֵשּ ָגּ ּנּו ַהְשׁ הּוא ָהַרע, ֵמִסיר ִמֶמּ ֶקר, ֶשׁ ׁ ֶנֶאְמֵני ָאֶרץ; ְוַעל־ְיֵדי ַהֶשּ ְבּ
ְוֵאין  ֵעיָני;  ְלֶנֶגד  ִיּכֹון  לֹא  ָקִרים  ְשׁ ֵבר  ֹדּ )שם(:  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ַרְך,  ִיְתָבּ
ַאַחר  ִיְּהֶיה  ֶשׁ רֹוֶצה  הּוא  ֶשׁ ִמי  ִנְמָצא,  א.  ְתָפּ ַכּ ֵמֲאחֹוֵרי  א  ֶאָלּ ִחּיּותֹו 

ִיְּהֶיה  ּלֹו ֶאָחד, ֶשׁ ִיְּהֶיה ֻכּ ַעל, ֶשׁ ַח ֶאל ַהֹפּ הֹוִציא ִמֹכּ ה ֶשׁ ֻעָלּ ַהֵיּׁשּות ְוַהְפּ
ַעְצמֹו  ֹמר  ִיְשׁ  – ֹכח  ְבּ ָהָיה  ֶשׁ ְכּ ֶדם  ִמֹקּ ָהָיה  ֶשׁ מֹו  ְכּ ֶאָחד,  ְכּ ּוֵבן  ָאב 
ּלֹו ֶאָחד: ְוֶזה  ַרְך ָעָליו, ַוֲאַזי ֻכּ ם ִיְתָבּ ׁ ַחת ַהֵשּ ָגּ ֶקר, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַהְשׁ ׁ ִמֶשּ
ִיׁש ָטהֹור,  ִיׁש ָטהֹור. ַשׁ יִעים ְלַאְבֵני ַשׁ ם ַמִגּ ַאֶתּ ֶשׁ י ֲעִקיָבא: ְכּ ָאַמר ַרִבּ ֶשׁ
"ל. ִאם  ַנּ ם ָטהֹור ַכּ ָיְּך ֵשׁ הּוא ֵיׁש, ְוָאז ַשׁ ה, ֶשׁ ֻעָלּ ִחיַנת ַאַחר ַהְפּ הּוא ְבּ
ֶאָחד.  ִיְּהֶיה ָאב ּוֵבן ְכּ ֹכַח, ֶשׁ ָהָיה ְבּ ה ֶשׁ ֻעָלּ מֹו ֹקֶדם ַהְפּ ִיְּהֶיה ְכּ ְרֶצה ֶשׁ ִתּ
הּוא  ֲחָדא, ֶשׁ ַכּ ּוֵבן  ִחיַנת ָאב  ְבּ יִעין ְלַאְבֵני – הּוא  ַמִגּ ם  ַאֶתּ ֶשׁ ְכּ ְוֶזהּו: 
ִיׁש ָטהֹור הּוא  ל ֶאָחד. ַשׁ ָהָיה ַהֹכּ ֹכַח, ֶשׁ ָהָיה ְבּ ִריָאה ֶשׁ ִחיַנת ֹקֶדם ַהְבּ ְבּ
יַע  ְרצּו ְלַהִגּ ִחיַנת ֵיׁשּות ְוָטֳהָרה. ִאם ִתּ הּוא ְבּ ה, ֶשׁ ֻעָלּ ִחיַנת ַאַחר ַהְפּ ְבּ
"ל.  ַנּ ֶקר ַכּ ִחיַנת ֶשׁ אְמרּו ַמִים ַמִים, הּוא ְבּ ִיׁש ָטהֹור ְלַאְבֵני – ַאל ֹתּ ַשׁ
ֶקר הּוא ֵמִסיר  י ַעל־ְיֵדי ֶשׁ ָקִרים לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני; ִכּ ֵבר ְשׁ ֱאַמר: ֹדּ ֶנּ ֶשׁ
ַעל־ְיֵדי ֱאֶמת,  ֵמֶאָחד. ַאְך  ְוהּוא ָרחֹוק  ַרְך,  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ַחת  ָגּ ַהְשׁ ֵמָעָליו 
ָהָיה  מֹו ֶשׁ ּלֹו ֶאָחד, ְכּ ָחה, ֻכּ ָגּ ַרְך ָעָליו. ְוַעל־ְיֵדי ַהַהְשׁ ם ִיְתָבּ ׁ ַחת ַהֵשּ ָגּ ַהְשׁ
א, ַעִין לֹא ָרֲאָתה ֱאלִֹקים  ַכר עֹוָלם ַהָבּ ן ְשׂ "ל: ְוַעל ֵכּ ַנּ ִריָאה ַכּ ֹקֶדם ַהְבּ
ּלֹו ֶאָחד, לֹא  ִיְּהֶיה ֻכּ י ֵמַאַחר ֶשׁ זּוָלֶתָך )ישעיה סד, ועיין ברכות לד:(; ִכּ
ָיא  ֶזה ֵיׁש ֻקְשׁ ם ָבּ ַגּ ִיְּרֶאה, ַרק ֶאלִֹהים זּוָלֶתָך: ְוָאַמר ָאז, ֶשׁ ִיְהֶיה ַעִין ֶשׁ
ָכר ְלָכל ֶאָחד  ׂ ן ֵאיְך ִיְהֶיה ִחּלּוק ַהָשּ י ִאם ֵכּ ר ְלָהִבין. ִכּ ִאי ֶאְפָשׁ ַמה ֶשׁ
ם  ׁ ִביל ַהֵשּ ְשׁ ֶזה ָהעֹוָלם ִבּ ְוֶאָחד ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו, ּוְלִפי ֲעבֹוָדתֹו ִויִגיָעתֹו ְבּ
ּוֵמַאַחר  ִוים.  ָשׁ ם  ָלּ ֻכּ ִיְהיּו  לֹא  ָהַאֲחרֹון,  ַהּסֹוף  ְבּ ם  ַגּ אי  ַוַדּ ְבּ י  ִכּ ַרְך,  ִיְתָבּ
ין ֶאָחד ַלֲחֵברֹו ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו. ַאְך ֵיׁש  ָיְּך ִחּלּוק ֵבּ ּלֹו ֶאָחד, ֵאיְך ַשׁ ִיְּהֶיה ֻכּ ֶשׁ

יִקים: ָבִרים ַעִתּ ר ַלֲהִבינֹו, ְוַהְדּ ִאי ֶאְפָשׁ ֶזה סֹוד ֶשׁ ָבּ
ק  ֶקר ְמַסֵלּ ׁ י ַעל־ְיֵדי ַהֶשּ ֶקר ַמִזּיק ָלֵעיַנִים, ִכּ ׁ ִביל ֶזה ַהֶשּ ָיְּך ְלֵעיל(: ּוִבְשׁ )ַשׁ
ָחה  ָגּ ַהְשׁ ְבִחיַנת  ִבּ ֵהם  ֶשׁ ֵעיַנִים,  ָבּ ּופֹוֵגם  ַרְך,  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ֵעיֵני  ַחת  ָגּ ַהְשׁ
ְמָאה,  ר ֲאִחיַזת ַהֻטּ ם ִעַקּ ׁ ָשּ ִמּ ְך ֵמִרחּוק ֵמֶאָחד, ֶשׁ ֶקר ִנְמָשׁ ׁ י ַהֶשּ "ל, ִכּ ַנּ ַכּ
ַעל־ְיֵדי  ּפֹוֵגם  ַעְצמֹו,  ְבּ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  "ל.  ַנּ ַכּ ֶקר,  ׁ ַהֶשּ הּוא  ֶשׁ ָהָרע,  הּוא  ֶשׁ
ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ ֵמָעָליו,  ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ַחת  ָגּ ַהְשׁ ק  ּוְמַסֵלּ ָחה,  ָגּ ַהְשׁ ְבּ ֶקר  ֶשׁ
ִריָאה.  מֹו ֹקֶדם ַהְבּ ִריָאה ְכּ ל ֶאָחד, ַאַחר ַהְבּ ַרְך ַהֹכּ ם ִיְתָבּ ׁ ַחת ַהֵשּ ָגּ ַהְשׁ
ן  ֵכּ ַעל  "ל.  ַנּ ַכּ ֵמֶאָחד  ָרחֹוק  ֶקר  ׁ ַהֶשּ י  ִכּ ֶאָחד,  ְבּ ּפֹוֵגם  ֶקר  ׁ ַהֶשּ ְוַעל־ְיֵדי 
ִריָאה  ַהְבּ ַאַחר  לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ּוַמְפִריד,  ֶקר,  ׁ ַהֶשּ ַעל־ְיֵדי  ָחה  ָגּ ַהַהְשׁ ק  ְמַסֵלּ
ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל  "ל.  ַנּ ַכּ ְמָאה  ַהֻטּ ֲאִחיַזת  ר  ִעַקּ ם  ׁ ָשּ ִמּ ֶשׁ ִריָאה,  ַהְבּ ֶדם  ִמֹקּ
ַחת  ָגּ יְך ַהְשׁ ּלֹו טֹוב, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַמְמִשׁ ּלֹו ֶאָחד, ֻכּ ִחיַנת ֻכּ הּוא ְבּ ֱאֶמת, ֶשׁ
ִריָאה  ָחה ִנְכָלל ַאַחר ַהְבּ ָגּ י ַעל־ְיֵדי ַהַהְשׁ ל ֶאָחד. ִכּ ַרְך, ְוָאז ַהֹכּ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ
ר  ׁ "ל: ּוָבֶזה ְמֻקָשּ ַנּ י ֲעִקיָבא ְוכּו' ַכּ "ל. ְוֶזהּו: ָאַמר ַרִבּ ַנּ ִריָאה ַכּ ֹקֶדם ַהְבּ ְבּ
ֶאְמָצעּותֹו,  תֹו, ְוֵכן ְבּ ְתִחָלּ סֹופֹו, ְוסֹופֹו ִבּ תֹו ְבּ ִחָלּ ֲאָמר ַהֶזּה ֵהיֵטב, ְתּ ַהַמּ

ְוָהֵבן ֵהיֵטב:

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

ר לֹו. ֲאַמאי ּבֶֹקר, ַוֲאַמאי ָקדֹוׁש ְוָלא ָטהֹור.  ּבֶֹקר ְויֹוַדע ְיָי ֶאת ֲאׁשֶ
ֲהָנא. - בקר ויודע  ָטהֹור ָקא ַאְתָיין, ְוָקדֹוׁש ּכַ ְטָרא ּדְ א ִאיּנּון ִמּסִ ֶאּלָ
לו. למה בקר? מדוע משה תלה ברור האמת בזמן  ה’ את אשר 
הבוקר. וכן למה קדוש ולא טהור? מדוע תלה משה דרגת ובחינת 
הראוי, בקדושה ולא בטהרה? אלא אלו שבאו לחלוק על משה מצד 
בחינת טהור באו, וקדוש הוא דרגת ובחינת כהן. כי הלוים באים 
מבחינת הטהרה, בחינת שמאל שהוא בחינת דין וצמצום והסתרת 
אחדותו יתברך ובחינת אחר הבריאה ששם הוא בחינת הבחירה, 
כי קודם הבריאה היה הוא אחד לבדו ואחר הבריאה כביכול נתהווה 
בחינת שנים, בחינת קודם הבריאה והאחר הבריאה ולכן נתהווה 
הנפרד  עצמו  בפני  כדבר  הבריאה  באחר  לבחור  הבחירה,  מיד 
בתחילת  ומיד  יתברך.  באחדותו  עדין  הכלול  כדבר  או  האחד  מן 
הבריאה נתהווה הטהרה הכלולה בקדושה בחינת אב ובן כחדא. 
אך על ידי הטהרה גם כן נתהווה האפשרות שישתלשל מן הטהרה 

וקורח  הבריאה.  מקודם  הבריאה  אחר  המפריד  והשקר  הטומאה 
שהיה לוי שהוא צד השמאל בחינת טהרה כל מהותו לבחור לכלול 
דייקא, ששם אחיזת השקר, בקודם הבריאה שהוא  אחר הבריאה 
בחינת קדושה בחינת אחד. שהוא בחינת קדוש כהן. כי הכהן איש 
חסד הוא צד הימין בחינת קודם הבריאה בחינת אחד בחינת אמת. 
כי משה אמת ותורתו אמת. והוא זכה בעצמו לתורת אמת על ידי 
מסירות נפשו למען עם ישראל שראה בסבלתם וכן שעזב גשמיות 
עימו  ולהתייחד  להתבודד  המדבר  אחר  הצאן  וניהג  הזה  העולם 
דייקא מתוך גשמיות העולם הזה מקום אחיזת השקר  כי  יתברך, 
התעלה לבחינת קודם הבריאה באחדות גדול. וכן בחזרתו למצרים 
אכן נודע לו הדבר על אודות הפירוד של הניצים במצרים שהוא 
הפך האחדות של נשמות ישראל בה’ יתברך ועל ידי כל זאת שברר 
האמת מתוך השקר זכה לתורת אמת הוא זכה לקבל תורה מסיני 
לקבל  למרום  ועלה  שתה  לא  ומים  אכל  לא  לחם  ימים  מ’  לאחר 
מבחינת התורה אשר קודם הבריאה להמשיך לתוך הבריאה. ולכן 
היה לו לקרח לכלול עצמו באמת של משה. כי משה ביחס אל קורח 



ישראל  כל  כי  אף  על  קדושה.  בחינת  הבריאה  קודם  בחינת  הוא 
הם בנים למקום והם באמונתם בחינת אב ובן כחדא שנכללים בו 
יתברך בבחינת קודם הבריאה בחינת קודש. אך זאת מעלתם להיות 
בחינת אב ובן כחדא הוא דיקא כשניכר מי הקדוש ומי הטהור שיכול 
הטהור הבעל הבחירה לכלול עצמו בקדוש משה שהוא בחינת אמת 
מצוות  תרי"ג  באמונה  שמקיים  ידי  על  כי  לטהור.  ביחס  לאמיתו 
שמשה קיבל מסיני מבחינת קודם הבריאה, על ידי זה נמשך עיני 
ההשגחה של ה’ יתברך עליו ויכול להיות בן אב ובן כחדא כראוי, 
ובתורת האמת שלו  לבחור להאמין במשה  היה צריך  קורח  ולכן 
כדי לכלול בחירתו הטהרה בקדושה, לכלול אחר הבריאה בקודם 

הבריאה, בתורת  משה שנכתבה בידי השם קודם הבריאה. 

ַאּתּון  ִאי  ָעְלָמא,  ּבְ ַער  ִאּתְ ַכֲהָנא  ּדְ ְתָרא  ּכִ ְכֵדין  ּדִ ּבֶֹקר,  ה,  ֹמׁשֶ ָאַמר 
ֹבֶקר, - אמר משה, בזמן הבקר, אזי  ְלחּו ֲעבֹוָדה ּדְ ֲהֵני, ָהא ּבֶֹקר, ּפַ ּכַ
כתר הכהן מתעורר בעולם, דהיינו שכל יום בבוקר שהוא תחילת 
הבריאה של אותו יום, מתעורר הכתר שהוא הרצון העליון לברוא 
הוא  בוקר  כי  וחסדו  טובו  שנכיר  יתברך,  אותו  נכיר  כדי  העולם 
בחינת חסד, ורצה הקב"ה שנכיר טובו דייקא על ידי הבחירה הבאה 
מבחינת טהרה, לכלול אותה בקדושה, להאמין כי גם עתה בעולם 
הבחירה המסתיר השגחתו יתברך, עדין באמת מושגחים אנו על 
ידו יתברך, ובאמת הוא יתברך אחד כשם שהיה קודם הבריאה וזה 
הדבר אי אי אפשר להשיג בשכל אלא על ידי אמונה וקיום המצוות 
שקיבלנו ממשה בסיני כי כל מצוותיך אמונה הם המצוות בעצמם 
העשיה.  לעולם  עד  טהורה  בהשתלשלות  הבריאה  מקודם  נמשכו 
וזה הכתר שהוא שורש הבריאה הוא בחינת אחדות השם הנמשכת 
ובהשגחתו  ברצונו  נעשה  הכל,  כולל  הכל  כי  בכל פרט בבריאה, 
הבריאה בעת שעלה  קדושה שקודם  בחינת  הוא  זה  וכל  יתברך. 
הבחירה  ידי  על  לנו  להטיב  כדי  הבריאה  לברוא  הפשוט  ברצונו 
כנ"ל. ולכן אמר משה, אם אתם בחינת כהנים בחינת חסד,בחינת 
מה שרצה להטיב לנבראים קודם הבריאה שזה בחינת קודש כנ”ל, 
הרי למחר זמן בקר, עבדו עבודת הבוקר, שהיא עבודת הקטורת 
המקשרת כל העולמות לשורשם, עד שביכולת עבודת הכהן לקשר 
אפילו השקר שהשתלשל מן הטהרה לכלול אותו בקדושה. אך זה 
יכול הכהן רק מפני קדושתו שהיא בחינת שורש הבריאה בחינת 
המדרגות  כל  לכלול  יכול  אחד  מבחינת  שאוחז  ידי  על  כי  אחד. 
בשורש  אוחז  אין  ואם  באחד.  אותם  לכולל  האחד  אחר  שנבראו 
האחדות לא יוכל לקשר על ידי הקטרות כל המדרגות. משל למה 
הדבר דומה למלך שהחליט ברצונו לבנות ארמון כדי שיהנו בו בניו 
ורצה שבכל פרט בארמון יוסתר דיוקנו של המלך כדי שיחפשו ויגלו 
לפניו  נמצאים  הם  כאילו  עצמו  המלך  באביהם  ויזכרו  הדיוקן  זה 
עד שבסוף יגיעו בפועל לחדר הפנימי בארמון לראות פני המלך. 
והמלך נתן לבנו הבכור את תוכניות בניית הארמון שעל ברצונו 
וכן את הבנת כוונתו בכל פרט ופרט בארמון איך מוסתר בו דיוקן 
אביו. ובא הבן ליתר הבנים לחלק להם עבודת הבניה כפי שהבין 
הבן מאביו המלך איך כל חדר מתאים לכל אחד מהבנים. ובא אחד 
יבנו  אליו  הקרוב  ואחיו  הבכור  הבן  מדוע  קשה  לו  שהיה  הבנים 
דייקא חדרים סומכים לחדר המלך הפנימי בחשבו שגם הוא יכול 
לבנות חדר זה. והטעות אשר בידו היא שלא קיבל מאביו המלך את 
כוונת התוכנית הנמצאת מוסתרת בכל פרט ופרט ואיך ידע איך 
זה ללא הכוונה הראשונית. הן אמת ששמע מהמלך  לבנות חדר 
בעצמו שכולם שייכים בבנית הארמון איך גם ראה האמת שהמלך 
הפקיד סוד תכנית הבניה רק לבן הבכור. והבן הנמשל כי ארמון 
המלך הוא  אחר הבריאה בחינת טהרה. וקודם הבריאה היא בחינת 
כוונת תכנית הבניה שניתנה רק למשה הוא הן הבכור שרק הוא 
יכול לבנות כל פרטי הארמון באופן שתהיה תמיד אחדותו יתברך 

בכל פרט ופרט.

א ֵליָוֵאי.  ר לֹו ְסָתם, ּדָ דֹוׁש. ֶאת ֲאׁשֶ ר לֹו ְוֶאת ַהּקָ ּוְכֵדין ְויֹוַדע ְיָי ֶאת ֲאׁשֶ
ה,  ַאְבִחין ִמּלָ ֵדין ְוִהְקִריב ֵאָליו. ְוֵלית ַמאן ּדְ ֲהָנא, ּכְ א ּכַ דֹוׁש, ּדָ ְוֶאת ַהּקָ
יָנא, ּבֶֹקר ָלא ָסִביל ְלכּו,  ְסַטר ּדִ ֲאָרא ּבִ ּתַ ְתֲחזּון ְלִאׁשְ א ּבֶֹקר, ִאי ּתִ ֶאּלָ
ִזְמֵניּה  ָהא  ֶחֶסד,  ּבְ ֲאָרא  ּתַ ְלִאׁשְ ְתֲחזּון  ּתִ ְוִאי  הּוא.  ִזְמֵניּה  ָלאו  ָהא  ּדְ
יבחן  אז  הנ"ל  כל  לפי  לכן  ְלכּו.-  ל  ִויַקּבֵ יּה,  ּבֵ ּגַ ַתֲארּון  ְוִתׁשְ הּוא, 

הדבר אם ראוים אתם לכהונה ויודע ה’ את אשר לו ואת הקדוש. 
את אשר לו סתם, כתוב סתום ולא פירש, זה לוי שהוא בחינת אחר 
ידי הצמצום  הבריאה שם נסתרת האלוקות וסתומה מעין כל על 
בחינת דין בחינת שמאל בחינת לוי, שעל ידי זה יש בחירה, וזהו גם 
אשר לו, השייך אליו, שיש עבודה לשייך הטהור לקדוש, דייקא על 
ידי שהדבר בתחילה סתום ונסתר שלא ניכר שהבן והאב אחד, ויש 
לבחור לחבר הבן באב, הלוי לה’. ואת הקדוש זה הכהן אשר הוא 
כתוב מפורש וגלוי, כי הוא נמצא מובדל מן העולם הזה המפריד 
והמסתיר והוא ומאוחד בו יתברך בבחינת קודם הבריאה. ולכן אז 
למחר בבוקר יתברר כי זה היודע לעבוד עבודת הקטורת ממילא 
והקריב ה’ אותו אליו. הקב"ה יקרב אותו להיות אב ובן כחדא כי זו 
היא בחינתו הקדושה ביחס לנשמות שהם רק בחינת טהרה ובחירה 
עדין. לכן אין מי שיבחין ויברר הדבר האם באמת אתם קדושים או 
אהרן הוא הנקרא קדוש, אלא הבוקר שהוא בחינת קודם הבריאה, 
הדין  בצד  נשארים  להיות  ה’  מאת  מושגחים  ותהיו  תתראו  אם 
והבחירה בחינת שמאל, ולא תצליחו לקשר אחר הבריאה בשלמות 
בקודם הבריאה בבחינת אבן, בחינת אב ובן כחדא, אלא תהיו עדין 
בבחינת שקר בחינת שנים בחינם מים מים, לא תהיו נראים לפניו 
בבחינת קדושה, ובוקר שהוא בחינת קדושה בחינת קודם הבריאה 
בו בגלל השקר, בחינת  כלולים  כי אינכם  לסבול אתכם  יוכל  לא 
דובר שקרים לא יכון לנגד עיני. כי לא גילתם האמת שרק משה 
זכה לאמת לאמיתו שהוא שורש התורה. כי מאחר והבוקר אין זמנו 
דין כמוכם לכן לא יכול לסבול אתכם. כי הוא בחינת קודם הבריאה 
התנגדות  בחינת  מחלוקת.  בחינת  שנים.  בחינת  שם  אין  אשר 
הרצון. ואם תתראו בהשגחתו יתברך להשאר בחסד, להשיג איך 
החסד מלובש באחדות בבריאה ממש כמו קודם הבריאה, שבוקר 
הוא זמן החסד, ותהיו לפניו בלא בפרוד ממנו ויקבל את נשמתכם 

והשגתכם, שאתם משיגים אחדותו אזי אתם ראוים לכהונה.

ְיֵדיּה  ַעל  ָרא  ְלִאְתַקּטְ ִביָנא,  ְלׁשּוׁשְ ֵעי  ּבָ ְקֹטֶרת  ָהא  ּדְ ֹטֶרת.  ּקְ ּבַ ָמה.  ּבְ
ְוָהָיה  ְך,  ּכָ ּוְבִגין  ֲהָנא.  ּכַ א  ּדָ ִביָנא.  ׁשּוׁשְ ַמאן  ָרא.  ּוְלִאְתַקּשְׁ א,  ֹכּלָ ּבְ
ין ִאיּנּון:  ְרּגִ ֵרין ּדַ הֹור. ּתְ דֹוׁש, ְוָלא ַהּטָ ר ִיְבַחר ְיָי הּוא ַהּקָ ָהִאיׁש ֲאׁשֶ
ִתיב.- במה,  דֹוׁש ּכְ א ַהּקָ ָקדֹוׁש. ְוָטהֹור. ּכֵֹהן, ָקדֹוׁש. ֵלִוי, ָטהֹור. ְוַעל ּדָ
באיזו עבודה יתברר מי הקדוש שזכה לבחינת אבני שיש. אב ובן 
כחדא? בקטורת כנ"ל. המקשרת תחילת פרוד אחר הבריאה בקודם 
הבריאה מעשיה עד אין סוף. שהרי הקטורת הפועלת היחוד הקדוש 
לחתן,  וחבר  שושבין  צריכה  הבריאה  וקודם  הבריאה  אחר  של 
שהוא בחינת קודם הבריאה, בחינת קב"ה להתחבר ולהתייחד עם 
הכל בחינת התגלות ההשגחה שאחר הבריאה, שעל ידי ההשגחה 
עולה ונשאת לחתן, להתקטר על ידו של השושבין בכל הבחינות 
והמדרגות הנמוכות של עולם הזהולהתקשר בבחינת קודם הבריאה. 
ומי הוא זה השושבין הקדוש וחבר לחתן הקדוש שיש ביכולתו לחבר 
החיבור. זה הוא הכהן שהוא בחינת ימין שהוא בעצמו בחינת קודם 
הבריאה. ומפני כך, והיה האיש אשר יבחר ה’ הוא הקדוש המשיג 
הבריאה.  אחר  בבחינת  גם  נסתרת  איך  הבריאה  קודם  קדושת 
ולא הטהור שהוא בחינת לוי שרק השתלשל מן הקדושה לבחינת 
הבחירה אך הוא עצמו אין משיג הקדושה בשורשה. כי שתי דרגות 
הם. קדוש כנ"ל. וטהור כנ"ל. כהן קדוש. בחינת קודם הבריאה כנ"ל. 
לוי טהור בחינת אחר הבריאה כנ"ל. ולכן הקדוש כתוב. כי הוא יכול 
לקשר הקטורת כנ"ל. כי הוא בבחינת שורש האחדות לפני הפירוד 
שלכן הוא זה היכול לפעול גילוי האחדות גם במקום הטומאה לפעול 
התכללות הטהרה בקדושה על ידי בחינת וטהרתם מכל טמאתכם.
ויהי רצון שנזכה לדבר אמת ושכל מעשינו יהיו מעשים של אמת 
ואחד אחר הבריאה בקודם הבריאה בשלמות ותקיים בנו במהרה 

ביום הוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.



ים  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ָעְזֵרִני  ֱאֶמת,  ה' ֱאלִֹקים 
ְמֵרִני  י ָתִמיד, ְוָשׁ ֶקר ֶוְהֵיה ִעִמּ ׁ יֵלִני ִמן ַהֶשּ ְוַהִצּ
ין  ֵבּ ְלעֹוָלם,  י  ִמִפּ ֶקר  ֶשׁ ַבר  ְדּ ׁשּום  ֵיֵצא  א  לֹּ ֶשׁ
ָרצֹון.  ְבּ ין  ֵבּ ֹאֶנס  ְבּ ין  ֵבּ ֵמִזיד  ְבּ ין  ֵבּ ׁשֹוֵגג  ְבּ
ֶקר  ַבר ֶשׁ ׁשּום ְדּ ל ְבּ א ֶאְהֶיה ִנְכָשׁ לֹּ ְוַתַעְזֵרִני ֶשׁ
דֹוִלים.  ַרֲחֶמיָך ַהְגּ ִני ֶלֱאֶמת ְבּ ָטעּות, ַזֵכּ ֲאִפּלּו ְבּ
ְמָאה ְלָטֳהָרה ֵמֹחל  חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ְוַהֲעֵלִני ִמֻטּ
ֱאֶמת,  ֶבּ ָהֶעְליֹוָנה  ְתָך  ׁ ְקֻדָשּ ִבּ ִני  ֵשׁ ַקְדּ ְלֹקֶדׁש, 
ְנְצֵרִני.  ֵצִני ה' ֵמָאָדם ָרע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ִתּ "ַחְלּ
ה'  ָעְזֵרִני.  ְרָדפּוִני  ֶקר  ֶשׁ ֱאמּוָנה  ִמְצֹוֶתיָך  ל  ָכּ
ֶרְך  ׁשֹון ְרִמָיּה. ֶדּ ֶקר ִמָלּ ַפת ֶשׁ י ִמְשׂ יָלה ַנְפִשׁ ַהִצּ
ֶקֶרב  ב ְבּ ִני. לֹא ֵיֵשׁ י ְותֹוָרְתָך ָחֵנּ ִנּ ֶקר ָהֵסר ִמֶמּ ֶשׁ
ָקִרים לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד  ה ְרִמָיּה ּדֹוֵבר ְשׁ יִתי ֹעֵשׂ ֵבּ
ִמן  ָהֻאְמָלָלה  י  ַנְפִשׁ ּוְפֵדה  ַוֲעֵנִני  ִני  ָחֵנּ ֵעיָני". 
ַנת  ַמְתּ ֶקר, ְוֵתן ִלי ְבּ ׁ ְמָאה ּוִמן ַהֶשּ ָהַרע ּוִמן ַהֻטּ
ה  ׁ ָך ְקֻדָשּ יַע ָעַלי ֵמִאְתּ ִפּ ם ֱאֶמת ָוֶחֶסד, ְוַתְשׁ ִחָנּ
ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ְשׁ ְוָטֳהָרה ֱאֶמת ָוטֹוב. ַהֲחִזיֵרִני ִבּ
ְמֵהָרה  ָלֵצאת  ה  ֵמַעָתּ ִני  ְוַזֵכּ ֱאֶמת,  ֶבּ ְלָפֶניָך 
ֶקר ֶלֱאֶמת,  ׁ ְמָאה ְלָטֳהָרה, ִמֶשּ ֵמַרע ְלטֹוב, ִמֻטּ
יְך  ְוַתְמִשׁ ַלֲאִמּתֹו.  ָהֱאֶמת  ְלֶעֶצם  ה  ְוֶאְזֶכּ
ָעֵלינּו  יַח  ִגּ ְוַתְשׁ ָעֵלינּו,  ֵלָמה  ׁ ַהְשּ ָחְתָך  ָגּ ַהְשׁ
ה  ִנְזֶכּ ֶשׁ ַעד  ְוַהֲחִניָנה  ַהֶחְמָלה  ֵעין  ְבּ ֵלמּות  ְשׁ ִבּ
ַאַחר  ְוֻיְכְללּו  ְוִיְתַאֲחדּו  ֱאֶמת,  ֶבּ ָך  ְבּ ֵלל  ְלִהָכּ
ָחְתָך  ָגּ ַהְשׁ ַעל־ְיֵדי  ִריָאה  ַהְבּ ֹקֶדם  ְבּ ִריָאה  ַהְבּ
ֹקֶדׁש  ּלֹו  ֻכּ ּלֹו טֹוב  ֻכּ ּלֹו ֶאָחד  ֻכּ ְוִיְהֶיה  ֵלָמה,  ׁ ַהְשּ
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ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות:  ַגׁשְ יק ָלֵעיַנִים ּבְ ֶקר ַמזִּ ֶ א. ַהּשׁ

י  ר ּכִ ר ְלַדּבֵ ָמיו. ֶוֱאֶמת ִאי ֶאְפׁשָ ָעֵכר ֶאת ּדָ ּיְ ֶקר ַעד ׁשֶ ר ׁשֶ ר ְלַדּבֵ י ִאי ֶאְפׁשָ ַקְלְקִלין ֵעיָניו. ּכִ ּמְ ָמעֹות ׁשֶ ֹחָרה ְוַהּדְ ָרה ׁשְ א ַהּמָ ם ּבָ ָ ּשׁ ּמִ ִמים, ׁשֶ ִרים ֲעִכיַרת ַהּדָ ּבְ ֶקר, ִמְתּגַ אֹוֵמר ׁשֶ ׁשֶ ב. ּכְ

ִמים:  ְך ִמּקֶֹדם ֶאת ַהּדָ ַזּכֵ ּמְ ׁשֶ ִאם ּכְ

ֵלמּות:  ׁשְ ַרְך ָעָליו ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ַחת ַהּשׁ ּגָ ַרְך ֵמָעָליו. ֲאָבל ַעל־ְיֵדי ֱאֶמת, ַהׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַחת ַהּשׁ ּגָ ְמָאה. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ֵמִסיר ַהׁשְ ֶקר הּוא ָהָרע ,הּוא ַהּטֻ ֶ ג. ַהּשׁ

ר  ֶקר ּוְתַדּבֵ ֶ ֹמר ֶאת ַעְצְמָך ִמּשׁ ׁשְ ִריָאה, ּתִ ָהָיה ֹקֶדם ַהּבְ מֹו ׁשֶ ּלֹו ֹקֶדׁש, ּכְ ּלֹו טֹוב ּכֻ ּלֹו ֶאָחד ּכֻ ְהֶיה ּכֻ ּיִ ִריָאה, ׁשֶ ְבִחיַנת ֹקֶדם ַהּבְ ִריָאה ּבִ ְהֶיה ִנְכָלל ַאַחר ַהּבְ ּיִ ֶאָחד, ַעד ׁשֶ ֵלל ּבְ ְרֶצה ְלִהּכָ ּתִ ׁשֶ ד. ּכְ

"ל: ּנַ י ֱאֶמת הּוא ֶאָחד ּכַ "ל, ּכִ ּנַ ֶאָחד ּכַ ְהֶיה ִנְכָלל ּבְ ַרק ֱאֶמת, ְוִתְהֶיה ִאיׁש ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוַעל־ְיֵדי ֶזה ּתִ
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דּות,  ִהְתַנְגּ ִמיֵני  ל  יֵלִני ִמָכּ ְוַתִצּ ֱאֶמת:  ּלֹו  ֻכּ
לֹום  דּות ַחס ְוָשׁ י ׁשּום ַצד ִהְתַנְגּ ֵצא ִבּ א ִיָמּ לֹּ ֶשׁ
ר  ֵשׁ ָכּ ָאָדם  ְלׁשּום  ְולֹא  ה  ׁ ְקֻדָשּ ִבּ ֶשׁ ָבר  ָדּ ְלׁשּום 
ָבִרים  ָכל ַהְדּ ֱאֶמת ְבּ עֹוָלם, ַרק ֶאְהֶיה ִנְכָלל ֶבּ ָבּ ֶשׁ
ּיּות  ים, ְוִיְהֶיה ִלי ַאֲהָבה ֲאִמִתּ דֹוִשׁ ַהּטֹוִבים ְוַהְקּ
ִיּים  ֲאִמִתּ ִרים  ֵשׁ ַהְכּ ל  ָכּ ִעם  ׁשּוט  ָפּ ְוַאְחּדּות 
ל  ִיּים, ְוִעם ָכּ יִקים ָהֲאִמִתּ ִדּ ל ַהַצּ ּדֹור, ְוִעם ָכּ ַבּ ֶשׁ
דֹוׁש,  ַהָקּ ָרֵאל  ִיְשׂ ָך  ַעְמּ ְכָלִלּיּות  ִבּ ֵיּׁש  ֶשׁ ַהּטֹוב 
ָך ה' ֱאלֵֹקינּו ֵואלֵֹקי  ְכָלָלם ֶאְהֶיה ִנְכָלל ְבּ ִבּ ַעד ֶשׁ
ֵלל  ֱאֶמת ּוְלִהָכּ ָך ֶבּ ק ְבּ ֵבּ ה ְלִהְתַדּ ֲאבֹוֵתינּו, ְוֶאְזֶכּ
ְלעֹוְלֵמי  עֹוָלם  ְוַעד  ה  ֵמַעָתּ ָתִמיד  ַאְחּדּוְתָך  ְבּ
ָהְראּות,  ַגם  יֵלִני ִמְפּ ְוַתִצּ ְנָצִחים:  ּוְלֵנַצח  ַעד 
עֹוד  ל  ֵכּ ֶאְסַתּ ְולֹא  ִמיד,  ָתּ ֵעיַני  ֶאת  ׁש  ּוְתַקֵדּ
ה  ֶאְזֶכּ ַרק  ָהְראּות,  ֶאת  ַהּפֹוֵגם  ָבר  ָדּ ׁשּום  ְבּ
ַעל  ל  ֵכּ ּוְלִהְסַתּ תֹוָרֶתָך,  ְבּ ֵעיַני  ְבּ ל  ֵכּ ְלִהְסַתּ
ין  ִשׁ ָבִרים ַהְמַקְדּ ל ַהְדּ ִיּים, ְוַעל ָכּ יֶקיָך ָהֲאִמִתּ ַצִדּ
ים ּוְטהֹוִרים  ִיְּהיּו ֵעיַני ְקדֹוִשׁ ֶאת ָהֵעיַנִים, ַעד ֶשׁ
ְמֵהָרה  ן  ְלַתֵקּ ה  ְוֶאְזֶכּ ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ֶבּ ִמיד  ָתּ
ְוַתַעְזֵרִני  ֵעיַני.  ְבּ י  ַגְמִתּ ָפּ ֶשׁ ָגִמים  ַהְפּ ל  ָכּ ֶאת 
ְלקּול חּוׁש ָהְראּות ַחס  ְמֵרִני ִמִקּ ַרֲחֶמיָך ְוִתְשׁ ְבּ
"ְוַגם  ְלעֹוָלם,  ֵעיַני  ְמאֹור  ִיְכהּו  ְולֹא  לֹום,  ְוָשׁ
ֹמר ֶאת  ְוִתְשׁ ַעְזֵבִני",  ַתּ ַאל  יָבה,  ְוֵשׂ ִזְקָנה  ַעד 
תֹוָרְתָך  ה ַלֲהגֹות ְבּ ִמיד, ְלַמַען ֶאְזֶכּ אֹור ֵעיַני ָתּ
יַע ִלי  ָנה ֵמֵעיַני, ְולֹא ַיִגּ ד ֵשׁ יֹוָמם ָוָלְיָלה, ּוְלַנֵדּ
ַעל־ְיֵדי־ֶזה ׁשּום ֶהֵזּק וֵמחֹוׁש ְלֵעיַני, ְוִיְהיּו ֵעיַני 

ָקְרֵבנּו  ּוְמֻיָחד,  ָיִחיד  ְוַכָיֵּרַח.  ֶמׁש  ׁ ֶשּ ַכּ ְמִאירֹות 
ֶקר  ׁ ל ַהֶשּ ֱאֶמת, ְוִתְדֶחה ְוַתֲעִביר ּוְתַבֵטּ ֵאֶליָך ֶבּ
ְמֵהָרה  ּוְתַקֵיּם  ָהעֹוָלם,  ִמן  ְמָאה  ְוַהֻטּ ְוָהַרע 
ַאֲעִביר  ְמָאה  ַהֻטּ רּוַח  ְוֶאת  תּוב,  ָכּ ֶשׁ ִמְקָרא 
ִמיֵני  ָכל  ְבּ נּו  ֵשׁ ּוְתַקְדּ ּוְתַטֲהֵרנּו  ָהָאֶרץ.  ִמן 
תּוב,  ָכּ ֶשׁ נּו ִמְקָרא  ָבּ ּוְתַקֵיּם  ֹות.  ּוְקֻדּשׁ ָטֳהרֹות 
ל  ִמֹכּ ם  ּוְטַהְרֶתּ ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  י  ְוָזַרְקִתּ
ֶאְתֶכם.  ֲאַטֵהר  ּלּוֵליֶכם  ִגּ ל  ּוִמָכּ ֻטְמאֹוֵתיֶכם 
עֹוָלם ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ּוְתַקֵיּם  ה ָהֱאֶמת ָבּ ּוְתַגֶלּ
יָעה  ַעד ַאְרִגּ ְוִ ּכֹון ָלַעד  ַפת ֱאֶמת ִתּ ָיֵמינּו "ְשׂ ְבּ
ַמִים  ׁ ְצָמח ְוֶצֶדק ִמָשּ ֶקר. ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִתּ ְלׁשֹון ָשׁ
קּו.  לֹום ָנָשׁ ׁשּו ֶצֶדק ְוָשׁ ָקף. ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפָגּ ִנְשׁ
ִעי  ה ֱאלֵֹקי ִיְשׁ י ַאָתּ ֵדִני ִכּ ָך ְוַלְמּ ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶתּ
ְך  ָך ַאַהֵלּ ְרֶכּ ל ַהּיֹום. הֹוֵרִני ה' ַדּ אֹוְתָך ִקִוּיִתי ָכּ
ַלח אֹוְרָך  ֶמָך. ְשׁ ָך ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה ְשׁ ֲאִמֶתּ ַבּ
ָך  ָקְדְשׁ ַהר  ֶאל  ְיִביאּוִני  ַיְנחּוִני  ה  ֵהָמּ ָך  ַוֲאִמְתּ
ָעֹון  א  נֹוֵשׂ מֹוָך  ָכּ ֵא-ל  ִמי  נֹוֶתיָך.  ְכּ ִמְשׁ ְוֶאל 
ֶהֱחִזיק  לֹא  ַנֲחָלתֹו  ֵאִרית  ִלְשׁ ע  ַשׁ ֶפּ ַעל  ְועֹוֵבר 
ְיַרֲחֵמנּו  ָיׁשּוב  הּוא.  ֶחֶסד  ָחֵפץ  י  ִכּ ַאּפֹו  ָלַעד 
ל  ָכּ ָים  ְמֻצלֹות  ִבּ ִליְך  ְוַתְשׁ ֲעֹונֹוֵתינּו  ִיְכּבׁש 
ְלַאְבָרָהם  ֶחֶסד  ְלַיֲעֹקב  ֱאֶמת  ן  ֵתּ ִתּ אָתם.  ַחֹטּ
יֵבנּו  ְעָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם. ֲהִשׁ ַבּ ר ִנְשׁ ֲאֶשׁ
ָאֵמן  ֶקֶדם".  ְכּ ָיֵמינּו  ׁש  ַחֵדּ ְוָנׁשּוָבה  ֵאֶליָך  ה' 

ְוָאֵמן:

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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