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א ֲאִצילּוָתא  ִריָאה ֶאּלָ ּה ּבְ ָאה ְדָלא ִאְתְקֵרי ּבָ ְוִאית אֹוַרְייָתא ִעּלָ

אֹוַרְייָתא  ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ר ַנׁש ּדְ א ָחד, ְוָכל ּבַ ִדיֵליּה, ְוִהיא ְוהּוא ּכֹּלָ

בֹוִציָנא  ן ּבְ ּכֵ ׁשֶ ן ְוָכל  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ן,  ּמָ ּתַ ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ֵמיּה  ׁשְ

ַבע ֲהָבִלים  יָמְך ִאיִהי ִסיַני, ׁשֶ אי ּפִ א ַוּדַ יׁשָ א, ּובֹוִציָנא ַקּדִ יׁשָ ַקּדִ

ִאינּון  ַבע, ּדְ ת ׁשֶ ְרָיא ֲעַלְייהּו, ְדִאיִהי ּבַ א ׁשַ ִכיְנּתָ ָנְפִקין ִמּפּוָמְך ׁשְ ּדְ

ִעין ּוְתֵרין  ָמא ְדַאְרּבְ ִאיהּו ׁשְ ָמא ְמָפַרׁש, ּדְ ׁשְ ָמָהן ּדִ ַבע ׁשְ ׁשֶ

ַאְתָוון.

ְבִעין  ק ְלׁשַ ּלַ ִאיהּו ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְוִאְסּתַ יּה ָסִליק קֹול ּדְ ּוִמּנֵ

יָרא  ָאה, ַאּוִ ִאיִהי ה' ִעּלָ ּדְ ַבע,  יּה ָסְלָקא ְלׁשֶ ּבֵ אי  ַוּדַ ִאיִהי  ּדְ ָקִלין, 

ְדָחְכָמה  ְטָרא  ִמּסִ ים,  ַמְחּכִ ִאיִהי  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְדֶאֶרץ  יָרא  ַאּוִ ַדְכָיא, 

ר ו' ִזְמִנין, ּוב' ֵהִהי''ן ִאינּון ה' ֲהַבל  ְדִאיִהי י', ּוָבּה ְסִליק ו' ְלֵעׂשֶ

א ּוְבפּוָמא, ִאינּון  ִלּבָ ּבְ ְוַתְרַוְייהּו ִאינּון  ָבר,  ָגאו ה' ֲהַבל ִמּלְ ִמּלְ

ִוין,  א ּופּוָמא ׁשָ ִריְך הּוא, ּוְבהֹון ִאינּון ִלּבָ א ּבְ קּוְדׁשָ ָרן ּדְ ּבְ ר ּדִ ֲעׂשַ

ִוין,  א ׁשָ ְיֵהא פּוָמא ְוִלּבָ ֵדין ָצִריְך ּדִ אֹוַרְייָתא ּכְ ק ּבְ ִאְתַעּסַ ּוָמאן ּדְ

ַברֹו  ֵאין ּתֹוכֹו ּכְ ל ִמי ׁשֶ ָנא אּוְקמּוהּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּכָ ְוַלאו ְלַמּגָ

ְדָרׁש. ֵנס ְלֵבית ַהּמֶ ַאל ִיּכָ

תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- תיקון כב דף ס"ד:

ּלֹו,  א ָהֲאִצילּות ׁשֶ ִריָאה ֶאּלָ ּה ּבְ ּלֹא ִנְקֵראת ּבָ ְוִיׁשִ ּתֹוָרה ֶעְליֹוָנה ׁשֶ

ל  מֹו ׁשֶ ּתֹוָרה, ׁשְ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ְוִהיא ְוהּוא - ַהּכֹל ֶאָחד, ְוָכל ָאָדם ׁשֶ

ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ נֹוָרה  ּמְ ּבַ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ם,  ׁשָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ּיֹוְצִאים  ְבַעת ַהֲהָבִלים ׁשֶ יְך הּוא ִסיַני, ׁשִ אי ּפִ ה ַוּדַ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ְוַהּמְ

ְבָעה  ׁשִ ֵהם  ׁשֶ ַבע,  ׁשֶ ַבת  ִהיא  ׁשֶ ֲעֵליֶהם,  ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ַהּשְׁ יְך,  ִמּפִ

ִים  ּתַ ּוׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ל  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ הּוא  ׁשֶ ַהְמֹפָרׁש,  ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ מֹות  ׁשֵ

אֹוִתּיֹות.

ְבִעים  ְלׁשִ ּוִמְתַעּלֶה  ָהֶאְמָצִעי,  ָהַעּמּוד  הּוא  ׁשֶ קֹול  עֹוֶלה  ּנּו  ּוִמּמֶ

ִהיא ה' ָהֶעְליֹוָנה, ֲאִויר ַזְך,  ַבע, ׁשֶ אי עֹוָלה בֹו ְלׁשֶ ִהיא ַוּדַ קֹולֹות, ׁשֶ

ִהיא י',  ל ַהָחְכָמה ׁשֶ ד ׁשֶ ים, ִמּצַ הּוא ַמְחּכִ ָרֵאל ׁשֶ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ֲאִויר ׁשֶ

ְפִנים,  ָעִמים, ּוב' ֵהִהי''ן ֵהם, ה' ֶהֶבל ִמּבִ ר ו' ּפְ ּוָבּה עֹוֶלה ו' ְלֶעׂשֶ

רֹות  ּבְ ַהּדִ ֶרת  ֲעׂשֶ ֵהם  ה,  ּוַבּפֶ ּלֵב  ּבַ ֵהם  ֵניֶהם  ּוׁשְ חּוץ,  ִמּבַ ֶהֶבל  ה' 

ק  ְתַעּסֵ ּמִ ׁשֶ ּוִמי  ִוים,  ׁשָ ה  ְוַהּפֶ ַהּלֵב  ּוָבֶהם  רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ

ְרׁשּוהּו  ם ּפֵ ִוים, ְולֹא ְלִחּנָ ְוַהּלֵב ׁשָ ה  ְהֶיה ַהּפֶ ּיִ ּתֹוָרה, ָאז ָצִריְך ׁשֶ ּבַ

ָברֹו ֵאין ּתֹוכֹו ּכְ ל ִמי ׁשֶ ָנה, ּכָ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ּבַ

ְדָרׁש. ֵנס ְלֵבית ַהּמִ  ַאל ִיּכָ
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תורה מ' חלק ב'

ָרֵאל, הּוא ָיכֹול  ֱאֶמת ַטַעם ֶאֶרץ־ִיְשׂ ַעם ֶבּ ָטּ ָרֵאל, ֶשׁ ּיֹוֵדַע ֵמֶאֶרץ־ִיְשׂ ִמי ֶשׁ

ָנה ִאם ָלאו, ְוִאם אֹותֹו  ׁ יק ַעל ֹראׁש־ַהָשּ ַאֵחר, ִאם ָהָיה ֵאֶצל ַצִדּ יר ְבּ ְלַהִכּ

ָלאו,  ִאם  י  ֲאִמִתּ יק  ַצִדּ הּוא  ְוִאם  ָקָטן,  אֹו  ַמֲעָלה  ְבּ דֹול  ָגּ הּוא  יק  ִדּ ַהַצּ

ִלְפֵני  ְלַצֵיּר  ְיכֹוִלין  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיְשׂ ַטַעם  י  ִכּ יק.  ַצִדּ ַעְצמֹו  ְבּ הּוא  ִאם  אֹו 

ר לֹו ֵליַדע  הּוא ִאיׁש ּבּור, ִאי ֶאְפָשׁ י ַרק ִמי ֶשׁ ֶכל. ִכּ ּיֹוֵדַע ַטַעם ֵשׂ ִמי ֶשׁ

ַטַעם  ְמַעט  ים  יִשׁ ְרִגּ ַמּ ֶשׁ לֹוְמִדים  גֹון  ְכּ ֶכל,  ׂ ִמֵשּ ּיֹוֵדַע  ֶשׁ ִמי  ֲאָבל  ֹזאת, 

ֲאֵחרֹות,  ָחְכמֹות  ְבּ ֲחָכִמים  ַהּלֹוְמִדים, אֹו  ֶדֶרְך  ְכּ ָיא  ְוֻקְשׁ ט  ְפָשׁ ִבּ ֶכל  ׂ ַהֵשּ

ֲאִויָרא  י  ִכּ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיְשׂ ַטַעם  ְלָהִבין  ְיכֹוִלין  ֶכל,  ֵשׂ ַטַעם  ים  יִשׁ ְרִגּ ַמּ ֶשׁ

ים )ב"ב קנח, ובזוהר פנחס דף רמה: ובתי' כב(.  ָרֵאל ַמְחִכּ ֶאֶרץ־ִיְשׂ ְדּ

ת ֶאֶרץ־ ׁ ר ַמֲעַלת ְקֻדַשּ אי ָיָקר ְמֹאד, ַאְך ִעָקּ ַוַדּ ֶכל ְבּ ׂ ְוַטַעם ַהָחְכָמה ְוַהֵשּ

ַרְך  ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ ַרְך. ּוַמֲחַמת ֶשׁ ם ִיְתָבּ ׁ ַחת ַהֵשּ ָגּ ָרֵאל הּוא ַרק ַעל־ְיֵדי ַהְשׁ ִיְשׂ

ִמיד ֵעיֵני ה'  תּוב )דברים יא(: ָתּ ָכּ מֹו ֶשׁ ִמיד, ְכּ ָרֵאל ָתּ ֶאֶרץ־ ִיְשׂ ל ְבּ ֵכּ ִמְסַתּ

ָרֵאל  ָנה, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶאֶרץ־ִיְשׂ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָשׁ ׁ ית ַהָשּ ּה ֵמֵראִשׁ ֱאלֶֹקיָך ָבּ

חּות  ְתּ ִהְתַפּ י  ִכּ ַהָחְכָמה,  ם  ַעל־ֵשׁ ֵעיַנִים  י  ִכּ ים,  ַמְחִכּ ַוֲאִויָרּה  ת  ֶשׁ ְמֻקֶדּ

ַקְחָנה  ָפּ ַוִתּ ג(:  )בראשית  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ֵעיַנִים,  ִחיַנת  ְבּ ִנְקָרא  ַהָחְכָמה 

ֵעיֵני ה'  ם ַהָחְכָמה ֶנֱאַמר. ּוֵמֲחַמת ֶשׁ "י: ַעל־ֵשׁ ֵניֶהם, ּוֵפֵרׁש ַרִשׁ ֵעיֵני ְשׁ

ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיְשׂ ִמיד, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֲאִויָרא ְדּ ּה ָתּ ל ָבּ ֵכּ ְסַתּ ִמּ ָרֵאל, ֶשׁ ֶאֶרץ־ִיְשׂ ְבּ

ַהְינּו  ְדּ ַרְך,  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ְוִנְתעֹוֵרר ֹזאת ֵאֶצל  ְך  ִנְמָשׁ ֵמֵהיָכן  ַאְך  ים.  ַמְחִכּ

ם  ׁ ַהֵשּ ָרֵאל, ֶשׁ מֹות ִיְשׂ ה ַעל־ְיֵדי ִנְשׁ "ל, ֶזה ַנֲעֶשׂ ַנּ יַח ַכּ ִגּ ִחיַנת ֵעיַנִים ְלַהְשׁ ְבּ

ָאר.  ָך ֶאְתָפּ ר ְבּ ָרֵאל ֲאֶשׁ ְבִחיַנת )ישעיה מט(: ִיְשׂ ֶהם, ִבּ ֵאר ָבּ ַרְך ִמְתָפּ ִיְתָבּ

ֵאר )סוכה כה(,  ְקָרִאין ְפּ ִנּ ין, ֶשׁ ִפִלּ ִחיַנת ְתּ ין ְבּ ֲארּות ַנֲעִשׂ ְוַעל־ְיֵדי ַהִהְתָפּ

ּוִמֶזּה  ֵעיַנִים,  ָבּ ּובֹוְקִעין  ִלְפִנים  ְוִנְכָנִסין  ֹמִחין,  ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ין  ִפִלּ ְוַהְתּ

ת ֶאֶרץ־ ׁ ה ְקֻדַשּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעֶשׂ ְבָיכֹול, ֶשׁ ַרְך ִכּ ם ִיְתָבּ ׁ ַחת ַהֵשּ ָגּ ה ַהְשׁ ַנֲעֶשׂ

ם ֶזה ִנְקָרא  "ל. ְוַעל־ֵשׁ ַנּ ים ַכּ ָרֵאל ַמְחִכּ ֶאֶרץ־ִיְשׂ ִחיַנת ֲאִויָרא ְדּ ָרֵאל, ְבּ ִיְשׂ

ָאר,  ָך ֶאְתָפּ ר ְבּ ָרֵאל ֲאֶשׁ ִחיַנת: ִיְשׂ ָתּה, ִמְבּ ׁ ֶלת ְקֻדָשּ ַקֶבּ ְמּ ָרֵאל, ֶשׁ ֶאֶרץ־ִיְשׂ

ם  ׁ ְלַהֵשּ ָרֵאל  ִיְשׂ ִהְתָקְרבּות  ְבּ וֹות  ָשׁ ים  ָהִעִתּ ל  ָכּ לֹא  אי  ַוַדּ ְבּ ַאְך  "ל.  ַנּ ַכּ

ַרְך,  ִיְתָבּ ם  ׁ ֵמַהֵשּ ְתַרֵחק ֶאָחד  ִנּ ֶשׁ ֵיׁש  לֹום,  ְוָשׁ ִלְפָעִמים, ַחס  י  ִכּ ַרְך,  ִיְתָבּ

ִני ִמְזּרֹוִעי )סנהדרין  י, ַקַלּ ִני ֵמֹראִשׁ ִכיָנה צֹוֶעֶקת: ַקַלּ ׁ א, ַהְשּ ַרָבּ ַוֲאַזי ַאְדּ

ֵאינֹו ָיכֹול  ֲארּות ֶשׁ ִחיַנת ַהִהְתָפּ ם ְבּ ְתַקְלֵקל ְוִנְפַגּ ִנּ ֲעָקָתּה, ֶשׁ ַצּ מו(. ַהְינּו ֶשׁ



"ל.  ַנּ ֲארּות ַכּ ין ִמן ַהִהְתָפּ ֲעִשׂ ַנּ ין, ֶשׁ ִפִלּ ִחיַנת ַהְתּ ם ְבּ ֶהם, ְוִנְפַגּ ֵאר ָבּ ְלִהְתָפּ

ין  ִפִלּ ִחיַנת ְתּ ְיָקא, ְבּ י ִמְזּרֹוִעי ַדּ ִני ִמְזּרֹוִעי, ֵמֹראִשׁ י, ַקַלּ ִני ֵמֹראִשׁ ְוֶזה: ַקַלּ

ָרֵאל ִנְתָקֵרב  ֶאָחד ִמִיְּשׂ ֶשׁ "ל. ַרק ְכּ יִחין ַעל ָהֹראׁש ְוַעל ַהְזּרֹוַע( ְוַכַנּ ִנּ ַמּ )ֶשׁ

ַרְך, ְוָכל ַמה  רֹוֶצה ְלָעְבדֹו ִיְתָבּ ָרֵאל ֶשׁ ַרְך, ְוִנּתֹוֵסף עֹוד ִיְשׂ ם ִיְתָבּ ׁ ְלַהֵשּ

רֹוִצים ְלָעְבדֹו ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו, ֲאַזי  ָרֵאל ֶשׁ ים ִמִיְּשׂ ּתֹוְסִפין יֹוֵתר ַרִבּ ִנּ ׁ ֶשּ

ֵאר  ִמְתָפּ ַרְך  ִיְתָבּ הּוא  ֶשׁ ַרְך,  ִיְתָבּ ֲארּותֹו  ִהְתָפּ יֹוֵתר  ְוִנּתֹוֵסף  ל  ֵדּ ִנְתַגּ

ין  ַנֲעִשׂ ֲארּות  ַהִהְתָפּ ֶזה  ְוַעל־ְיֵדי  ֵאָליו.  ְתָקְרִבים  ַהִמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ַעּמֹו  ְבּ

ֶאֶרץ־ ִחיַנת ֲאִויָרא ְדּ ָרֵאל, ְבּ ת ֶאֶרץ־ִיְשׂ ׁ ה ְקֻדַשּ ין ֹמִחין, ּוִמֶזּה ַנֲעֶשׂ ִפִלּ ְתּ

ִלְראֹות  ָיּכֹול  ֶשׁ ִמי  ַאְך  "ל:  ַנּ ַכּ ָחתֹו  ָגּ ַהְשׁ ֵעיֵני  ַעל־ְיֵדי  ים,  ַמְחִכּ ָרֵאל  ִיְשׂ

הּוא  ֲאַזי  ָרֵאל,  ִיְשׂ ַעּמֹו  ְבּ ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ֵאר  ְתָפּ ִמּ ֶשׁ ֲארּות,  ַהִהְתָפּ ֹזאת 

ין ֶאְצלֹו  רֹוֶאה, ְוַנֲעִשׂ ֲארּות ֶשׁ ֵאר ּוֹמִחין ִמן ֹזאת ַהִהְתָפּ ִחיַנת ְפּ ל ְבּ ְמַקֵבּ

"ל, ַוֲאַזי  ַנּ ֵעיַנִים ַכּ "ל, ּובֹוְקִעין ָבּ ַנּ ין, ְוִנְכָנִסין ִלְפִנים ַכּ ִפִלּ ִחיַנת ְתּ ן ְבּ ַגם־ֵכּ

ל  ֵכּ הּוא ִמְסַתּ ָכל ָמקֹום ֶשׁ ְבִחיַנת ֵעיֵני ה'. ַוֲאַזי ְבּ ן ִבּ ין ֵעיָניו ַגם־ֵכּ ַנֲעִשׂ

י  ִכּ ים,  ַמְחִכּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ־  ְדּ ֲאִויָרא  ִחיַנת  ְבּ ן  ַגם־ֵכּ ם  ָשׁ ה  ַנֲעֶשׂ ְורֹוֶאה, 

ִמי  ֲאָבל  "ל.  ַהַנּ ֵעיַנִים  ִחיַנת  ִמְבּ ַרק  הּוא  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיְשׂ ת  ׁ ְקֻדַשּ ר  ִעָקּ

ֲארּותֹו  ּיּוַכל ִלְראֹות ִהְתָפּ ַרְך, ֶשׁ ם ִיְתָבּ ׁ ּיּוַכל ִלְראֹות ֶאת ַהֵשּ הּוא ֶזה ֶשׁ

ֵני־ָאָדם  הּוא ְמָקֵרב ְבּ יק ָהֱאֶמת, ֶשׁ ִדּ רֹוֶאה ֶאת ַהַצּ ַרְך, ָאְמָנם ִמי ֶשׁ ִיְתָבּ

ַמִים,  ׁ ָשּ ַבּ ֶשׁ ַלֲאִביֶהם  ָרֵאל  ִיְשׂ ר ִהְתָקְרבּות  ִעָקּ ַרְך, ְוהּוא  ִיְתָבּ ַלֲעבֹוָדתֹו 

י  ַעּמֹו, ִכּ ַרְך ְבּ ם ִיְתָבּ ׁ ֵאר ַהֵשּ ְתָפּ ִמּ ֲארּות ֶשׁ ַעְצמֹו ַהִהְתָפּ הּוא ְבּ ִנְמָצא ֶשׁ

ָבר  ר ַהָדּ ל ּבֹו. ְוִעָקּ ֵכּ ְסַתּ ִמּ ֲארּות. ֲאַזי ִמי ֶשׁ ל ַהִהְתָקְרבּות ְוַהִהְתָפּ ַעל־ָידֹו ָכּ

ַבר  ֹמַע ֶאת ְדּ ִאים ִלְשׁ ִצים ֵאָליו ָהעֹוָלם ַהָבּ ְתַקְבּ ִמּ ֵעת ֶשׁ ּבּוץ, ְבּ ֵעת ַהִקּ ְבּ

ֲארּות  דֹול, ֲאַזי ַהִהְתָפּ ּבּוץ ַהָגּ ָאז הּוא ַהִקּ ָנה, ֶשׁ ׁ ֹראׁש־ַהָשּ ה', ּוְביֹוֵתר – ְבּ

ֵני־ָאָדם ַהֲחֵפִצים ְלִהְתָקֵרב  ה ְבּ ִצים ַהְרֵבּ ְתַקְבּ ִמּ יֹוֵתר, ֵמֲחַמת ֶשׁ דֹול ְבּ ָגּ

ַעְצמֹו  י הּוא ְבּ יק, ִכּ ִדּ ֵאר ְוֹיִפי ַהַצּ ל ְוִנּתֹוֵסף ְפּ ֵדּ ַרְך, ַוֲאַזי ִנְתַגּ ֵאָליו ִיְתָבּ

י, ֲאַזי  יק ָהֲאִמִתּ ִדּ ֶזה ַהַצּ ֱאֶמת ְבּ ל ֶבּ ֵכּ ְסַתּ ִמּ "ל, ֲאַזי ִמי ֶשׁ ַנּ ֲארּות ַכּ ַהִהְתָפּ

ִחיַנת  ן ְבּ ין ֶאְצלֹו ַגם־ֵכּ ֲארּות ַהֹזּאת, ְוַנֲעִשׂ ל ִמן ַהִהְתָפּ ן ְמַקֵבּ הּוא ַגם־ֵכּ

ה'.  ֵעיֵני  ְבִחיַנת  ִבּ "ל  ַנּ ַכּ ן  ַגם־ֵכּ ֵעיָניו  ין  ַנֲעִשׂ ַוֲאַזי  "ל,  ַנּ ַכּ ֹמִחין  ין  ִפִלּ ְתּ

ָרֵאל,  ִחיַנת ֶאֶרץ־ִיְשׂ ן ְבּ ה ַגם־ֵכּ ל, ַנֲעֶשׂ ֵכּ הּוא ִמְסַתּ ָכל ָמקֹום ֶשׁ ם ְבּ ַוֲאַזי ַגּ

ים ָהֲאִויר ַעל־ְיֵדי  י הּוא ַמְחִכּ ים, ִכּ ָרֵאל ַמְחִכּ ֶאֶרץ־ ִיְשׂ ִחיַנת ֲאִויָרא ְדּ ְבּ

רּוׁש  ֵפּ ְוֶזה  "ל.  ַנּ ַכּ ֲארּות  ַהִהְתָפּ ִמן  ין  ֲעִשׂ ַנּ ֶשׁ "ל,  ַהַנּ ֵעיָניו  ְבּ לּותֹו  ְכּ ִהְסַתּ

ֶמֶלְך  ִלְראֹות  ה  ְזֶכּ ִתּ ֶשׁ ְכּ ַהְינּו  ֵעיֶניָך,  ֱחֶזיָנה  ֶתּ ָיְפיֹו  ְבּ ֶמֶלְך  )ישעיה לג(: 

ֲאַזי הּוא  ּבּוץ, ֶשׁ ֵעת ַהִקּ ַהְינּו ְבּ ָיְפיֹו ְוִתְפַאְרּתֹו, ְדּ יק ְבּ ִדּ ַהְינּו ַהַצּ ָיְפיֹו, ְדּ ְבּ

ִחיַנת  ים, ְבּ ְרֶאיָנה ֶאֶרץ ַמְרַחִקּ "ל, ַעל־ְיֵדי־ֶזה: ֵעיֶניָך ִתּ ַנּ ָיְפיֹו ְוִתְפַאְרּתֹו ַכּ

י ַהָחְכָמה ִנְקָרא  ים. ִכּ ָרֵאל ַמְחִכּ ֶאֶרץ־ִיְשׂ ִחיַנת ֲאִויָרא ְדּ ָרֵאל, ְבּ ֶאֶרץ־ִיְשׂ

ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה, ַהְינּו  י ֶאְחָכּ תּוב )קהלת ז(: ָאַמְרִתּ ָכּ מֹו ֶשׁ ים, ְכּ ַמְרַחִקּ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל,  ַנּ ַכּ ְוִתְפַאְרּתֹו  ָיְפיֹו  ְבּ יק  ִדּ ַהַצּ ֶאת  ְרֶאה  ִתּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֶשׁ

ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיְשׂ ִחיַנת ֲאִויָרא ְדּ ה ְבּ ֵעיֶניָך, ִיְהֶיה ַנֲעֶשׂ ְרֶאה ְבּ ִתּ ְבָכל ָמקֹום ֶשׁ

ֵיּׁש  "ל. ִנְמָצא, ִמי ֶשׁ ַנּ ים ַכּ ְרֶאיָנה ֶאֶרץ ַמְרַחִקּ "ל. ְוֶזהּו: ֵעיֶניָך ִתּ ַנּ ים ַכּ ַמְחִכּ

ַעם ַטַעם ָהֱאֶמת  ָטּ ְפָרט ִמי ֶשׁ ָרֵאל, ִבּ ּתֹוְקקּות ְלֶאֶרץ־ ִיְשׂ ֲאָוה ְוִהְשׁ לֹו ַתּ

יק  ַצִדּ ֵאֶצל  ָהָיה  ֶשׁ ָאָדם  ַיַחד ִעם  ּוִמְתַוֵעד  ּפֹוֵגַע  ֶשׁ ְכּ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיְשׂ ל  ֶשׁ

י  ָרֵאל, ִכּ יׁש ָאז ַטַעם ֶאֶרץ־ִיְשׂ ָנה, הּוא ְמֻחָיּב ְלַהְרִגּ ׁ י ַעל ֹראׁש־ַהָשּ ֲאִמִתּ

"ל,  ַנּ ַכּ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיְשׂ ְבִחיַנת  ִבּ ָהֲאִויר  ֶזה  ם  ַגּ ה  ַנֲעֶשׂ ָהִאיׁש  ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ל ֶאָחד  ָרֵאל, ָכּ ּתֹוְקקּות ְוַגְעּגּוִעין ְלֶאֶרץ־ִיְשׂ ה ִהְשׁ ִיְּתעֹוֵרר לֹו ַעָתּ ְוָראּוי ֶשׁ

ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות: ִיְּהֶיה ֶבּ ָבר – ֶשׁ ר ַהָדּ ִחיָנתֹו. ְוִעָקּ ְלִפי ְבּ

ָידֹו. )מ"ר קהלת  ֲאָותֹו ְבּ י ֵאין ָאָדם ֵמת ַוֲחִצי ַתּ ֶזה עֹוד ִעְנָיִנים, ִכּ ְוֵיׁש ָבּ

ִמיד  י ָתּ ָממֹון ְלעֹוָלם, ִכּ ֲאָותֹו ּוְרצֹונֹו ְבּ א ַתּ ֵאין ְמַמֵלּ סדר א( ִנְמָצא ֶשׁ

ִחיַנת )איוב כ"ב(: ְוֶכֶסף  פּוָלה, ְבּ ַפע ְכּ ִחיַנת ֶשׁ "ל. ֲאָבל ֵיׁש ְבּ ַנּ ָחֵסר לֹו ַכּ

א ְרצֹונֹו,  ַפע ִנְתַמֵלּ ׁ ֶזה ַהֶשּ ְבּ פּול. ִנְמָצא ֶשׁ הּוא ְלׁשֹון ָכּ תֹוָעפֹות ָלְך, ֶשׁ

פּוָלה )ְולֹא ִסֵיּם(: ִהיא ְכּ ֵמַאַחר ֶשׁ

א ֲאִצילּוָתא  ִריָאה ֶאּלָ ּה ּבְ ָאה ְדָלא ִאְתְקֵרי ּבָ ְוִאית אֹוַרְייָתא ִעּלָ
אֹוַרְייָתא  ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ר ַנׁש ּדְ א ָחד, ְוָכל ּבַ ִדיֵליּה, ְוִהיא ְוהּוא ּכֹּלָ
בֹוִציָנא  ן ּבְ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ן, ּכָ ּמָ ִריְך הּוא ּתַ א ּבְ קּוְדׁשָ ֵמיּה ּדְ ׁשְ
ַבע ֲהָבִלים  יָמְך ִאיִהי ִסיַני, ׁשֶ אי ּפִ א ַוּדַ יׁשָ א, ּובֹוִציָנא ַקּדִ יׁשָ ַקּדִ
ַבע,  ׁשֶ ת  ּבַ ְדִאיִהי  ֲעַלְייהּו,  ְרָיא  ׁשַ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ִמּפּוָמְך  ָנְפִקין  ּדְ
ִעין  ְדַאְרּבְ ָמא  ׁשְ ִאיהּו  ּדְ ְמָפַרׁש,  ָמא  ׁשְ ּדִ ָמָהן  ׁשְ ַבע  ׁשֶ ִאינּון  ּדְ
ּוְתֵרין ַאְתָוון.- יש תורה עליונה, פנימית ושורשית, שמגלה 
הצדיק, הפועלת התקרבות של כל עם ישראל לקב"ה באופן 
פקיחת  כביכול  הקב"ה  אצל  שפועלים  עד  בהם  שמתפאר 
עיניים להסתכל ולהשגיח ולהחכים את יושבי ארץ ישראל וכן 
יושבי חו"ל הבאים לקבל תורתו, והחכמה בפקיחת עיני ה' 
נעשית על ידי האויר שהוא אות יוד’ שהיא החכמה והמוחין 
שלו יתברך בכלליות ובפרטי הבינה המלבישה את החכמה 
שהיא האור העוטף את היוד ונעשה ואויר )אור אויר-כמובא 
בפרשת פנחס רמא(, וזה והאויר המחכים שהם המוחין שלו 
הם  המוחין  אלו  ברחמים,  להשגיח  בעיניו  הבוקעין  יתברך 
בעצמם חכמת תורתו שבה מנהיג עולם העשייה וארץ ישראל 
בהשגחה פרטית, על ידי התפארות שמקבל מן המתקרבים 
אליו על ידי זאת התורה בעצמה שמגלה הצדיק, שמגלה להם 
עצות איך להתקרב לה’, ומגלה להם ואיך ה’ יתברך מתפאר 

בעקשנות של ישראל להתקרב בעל פעם מחדש מכל מקום 
גדולה  להגיע בהשתוקקות  הרחוקה  מהגלות  לקדושה,  שהם 
כזו  עליונה  תורה  ויש  הארצות.  מכל  הגבוה  ישראל  לארץ 
כנ"ל שלא נקראת בה הבריאה בריאה, מה שברא בה נבראים 
הנפרדים כביכול ממנו כי הוא בורא והם נבראים, אלא הבריאה 
שמתגלה  והשגחה  התורה  זאת  של  הדעת  ידי  על  מתעלה 
בארץ ישראל בזכות זאת התורה, עד שלא נקראת הבריאה 
עתה בריאה אלא אצילות שלו יתברך שמו, כי ניכר בזכות 
המשכת השגחה היא נאצלת מאורו ואינה נפרדת ממנו כלל, 
והיא הבריאה והוא הבורא הכל אחד, אור נאצל מן המאציל, 
כי האור תמיד מחובר למקורו, בבחינת תמיד עיני ה’ והמוחין 
שלו בה לקשרה אליו. וכל אדם שמשתדל בתורה המחכימה 
לעסוק בה והוציא ממנה עצות איך להתחדש בתשובה, לשוב 
לה’ בכל עת ובכל מקום, שעל ידי זה ה’ יתברך מתפאר בו, 
ונעשה לה’ יתברך בחינת תפילין כנ"ל, על ידי זה שמו של 
הקב"ה נמצא שם במוחו ליבו ובפיו להשפיע השגחה למקומו 
להחכימו כדי גם לו יהיו עיניים וחכמה לראות איך ה’ יתברך 
מתפאר בו ומשגיח ומסתכל עליו בכל עת להביאו לתכלית, 
ולעלות מדרגה לדרגה בארץ ישראל הקדושה. כל שכן וכל 
שכן במנורה הקדושה, הוא רשב"י צדיק הדור, הרואה את 
ולעורר  ברחמים  ישראל  לקרב  וזוכה  בעמו,  המתפאר  ה’ 
עין אחת פקוחה של רחמים אצל הקב"ה עד שגם עין הדין 

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



מתמתקת. כי כל התפארות הממשיכה השגחת הרחמים הוא 
על ידי הצדיק כנ"ל, לכן ודאי פה שלך שהיא המלכות שבך, 
שהיא בחינת ארץ ישראל, ארץ המלכות המקבלת מישראל 
אשר בך אתפאר, ודאי הפה והמלכות שלך היא בחינת סיני, 
שבו ראו כל העם את הקולות חוצבי אש בהשגחה עליונה, כי 
בזכות פאר תורתך מאיר שם השם בך, שם התפארת בחינת 
ד' מוחין של תפילין, יוד במוחך, הא בלבך, ואו בפיך שהיא 
הבלי  מוציא  כסיני  פיך  אשר  הקדוש,  שבשם  אחרונה  הא 
קולך הקדוש כנ"ל. שבע הבלים בגוונים מפוארים מחסד עד 
מלכות אשר יוצאים מפיך, שכינה הממשיכה השגחה לפרטי 
על  שורה  הקודש,  בארץ  ישראל  כל  על  הבינה  מן  פרטים 
אלו גווני ההנהגה, להשגיח על ישראל להביאם לקרבת השם 
הרצויה, שהרי היא בת שבע, כי היא שורש השבע מידות 
הרמוזות באותם שבע שמות של השם המפורש שהוא שם 
של ארבעים ושתים אותיות. ובכל אחד מהשבע שמות שש 
אותיות כנגד התפארת שממנו התעוררות המוחין הנמשכים 

למלכות )של אותה מידה מהשבע שמות( מהחכמה והבינה.

ְבִעין  ק ְלׁשַ ּלַ ִאיהּו ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְוִאְסּתַ יּה ָסִליק קֹול ּדְ ּוִמּנֵ
יָרא  ָאה, ַאּוִ ִאיִהי ה' ִעּלָ ַבע, ּדְ יּה ָסְלָקא ְלׁשֶ אי ּבֵ ִאיִהי ַוּדַ ָקִלין, ּדְ
ְטָרא ְדָחְכָמה  ים, ִמּסִ ִאיִהי ַמְחּכִ ָרֵאל ּדְ יָרא ְדֶאֶרץ ִיׂשְ ַדְכָיא, ַאּוִ
ר ו' ִזְמִנין, ּוב' ֵהִהי''ן ִאינּון ה' ֲהַבל  ְדִאיִהי י', ּוָבּה ְסִליק ו' ְלֵעׂשֶ
א ּוְבפּוָמא, ִאינּון  ִלּבָ ָבר, ְוַתְרַוְייהּו ִאינּון ּבְ ָגאו ה' ֲהַבל ִמּלְ ִמּלְ
ּופּוָמא  א  ִלּבָ ִאינּון  ּוְבהֹון  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָרן  ּבְ ּדִ ר  ֲעׂשַ
פּוָמא  ְיֵהא  ּדִ ָצִריְך  ֵדין  ּכְ אֹוַרְייָתא  ּבְ ק  ִאְתַעּסַ ּדְ ּוָמאן  ִוין,  ׁשָ
ִמי  ל  ּכָ ַמְתִניִתין,  ָמאֵרי  אּוְקמּוהּו  ָנא  ְלַמּגָ ְוַלאו  ִוין,  ׁשָ א  ְוִלּבָ
ְדָרׁש.- ומפיו של רשב"י  ֵנס ְלֵבית ַהּמֶ ַברֹו ַאל ִיּכָ ֵאין ּתֹוכֹו ּכְ ׁשֶ
היא  התפארת,  שהוא  האמצעי  עמוד  הוא  אשר  קול  עולה 
התורה הפועלת ההתקרבות המפוארת של ישראל לאביהם 
שבשמים, ועולה לשבעים גוונים מפוארים של קולות, שעולה 
הפאר לעורר עין ה' להשגיח, כי שבעים גימטריה ע'. והנה 
פרטי  הרואה  הבינה  מן  העליון  מעולם  באה  ההשגחה 
בראש  ובפרט  הצדיק  אצל  יחד  המתקבצים  ישראל  נשמות 
השנה, והיא הבינה ודאי על ידה עולה עמוד אמצעי שהוא 
עולה לשבע שהיא  ודאי  ישראל שמגלה הצדיק,  התפארות 
הבינה שהיא ספירה שביעית מן המלכות ולמעלה, כי בבינה 
שורש גווני נשמות ישראל, שהרי היא ה' עליונה, והיא אויר 
עוטה  הבינה  אשר  כנ"ל  ביוד  רמוזה  החכמה  אור  כי  הזך, 
זך ועליון של  וזהו אויר  זה האור באורה ונעשה אויר כנ"ל 
החכמה והשגחה של השם יתברך על ישראל להביאם לפעול 
מאחר  לכן  הקדושה,  ישראל  לארץ  לבא  ההשתוקקות  בהם 
וזה האויר הגשמי שבארץ ישראל נמשך מן החכמה והבינה 
של הקב"ה לכן זה האויר של ארץ ישראל המקבלת מבחינת 
להחכים  ה'  השגחת  שבמקבלת  אתפאר,  בך  אשר  ישראל 
התפארות  ידי  על  ההשגחה,  וגילוי  התורה  בלימוד  יושביה 
של ה' שעל ידי זה נפקחות עיניו כביכול להשגיח, וזהו אויר 
משפיע  החכמה  ובזאת  כנ"ל,  שמחכים  ישראל  ארץ  של 
י' המלובשת  שם הוי"ה ברוך הוא, מצד החכמה אשר היא 
באור הבינה כנ"ל, ועל ידי החכמה האלוקית עולה ו' שהוא 
התפארת לעשר דהיינו לכתר קוצו של יוד, דהיינו שעל ידי 
לעשות  לקב"ה   להתקרב  אתנו  לעורר  הצדיק  של  החכמה 

רצונו של מקום, על ידי זה עולה ההתפארות עד לכתר לרצון 
גדול,  בשלמות  עלינו  להשגיח  ברחמים  שמתרצה  העליון, 
בחינות  ו'  דהיינו  פעמים  בו'  היא  לכתר  עד  העלייה  וזאת 
רצונות  בגווני  המתקבצים  ישראל  נשמות  בגווני  פאר  של 
לעבדו  שבשמים,  אבינו  רצון  לעשות  אחד,  רצון  ששורשם 
הוי"ה  ה' שבשם  וב' אותיות  רוח.  לו נחת  ולעשות  יתברך 
ברוך הוא, הם הבינה והמלכות, הם ה' שהוא הבל והשפעת 
אור מבפנים וה' שהוא הבל והשפעת אור מבחוץ, ושתי אלו 
ההשפעות הם בלב ובפה, בלב הקדוש של הצדיק הרואה את 
ה' יתברך מה שמתפאר מישראל, ובפה הקדוש שלו בבחינת 
יתברך,  לה'  לקרבם  כדי  לישראל  השגות  אלו  סיני, שמגלה 
ואלו השתי ההין הם בחינת המשכת השגחה פרטית בגילוי 
בעולם העשיה בארץ ישראל, והם בחינת עשרת הדיברות, 
הנמשכות מעשר ספירות מכתר ועד מלכות, כי דרך הבינה 
התפארת  דרך  ומאירה  מהכתר,  המקבלת  החכמה  מאירה 
למלכות, ובאלו שתי ה' הזהות, על ידי שנמשכת ההשגחה מן 
המאציל ללא מסך המבדיל , ומתגלה אחדות ה' על ידי אחדות 
נשמות ישראל בקיבוץ הקדוש אצל הצדיק, באלו הב' אותיות 
ה' בינה ומלכות, לב ופה שווים, שמצליח להמשיך בדיבורו 
גילוי אחדות ה', עד מתגלה ההשגחה כשם שבעולם העליון 
רוצה ההשגחה להתגלות למטה, ולכן כדי שגם ישראל יזכו 
לאלו המוחין, שהיכן שמסתכלים נעשה בחינת אויר של ארץ 
ישראל מחכים, לעורר ההשתוקקות ליושבי חו"ל לעלות לארץ 
הקודש, צריכים הם גם לפעול ההשוואה בין שתי אותיות ה', 
לאחד עשרת הדברות כנ"ל, ולכן מי שמתעסק בתורה שהיא 
התפארת כדי לעורר על ידי התפארות את ההשגחה, צריך 
שיהיו פיו ולבו שווים, כנגד אותה השוואה של בינה ומלכות 
לחנם פרשוהו  ולא  כנ"ל,  בחינת המשכת ההשגחה פרטית 
בעלי המשנה, כל מי שאין תוכו כברו, שאין תוכו שהיא 
חכמתו ובינתו מחכימה אותו להשיג שהוא מושגח תמיד על 
ידי ה' יתברך המתפאר בו שעל ידי זה זוכה שגם בחיצוניות 
הירא המשיג  מלבו  נובעים  דברי אמת אשר  מדבר באמת 
חכמתו יתברך באמת, שאם לא כן אל יכנס לבית המדרש, 
כי לא יוכל לזכות לאויר הזך המחכים בתורה הבא מלב מבין 
כי אם רק בחיצוניות מדבר דברי  וזך,  קדוש  ביראה, טהור 
יראה אך אין לבו ומעשיו קדושים באמת, עליו השכינה צווחת 
קלני מראשי קלני מזרועי עד ישוב להתחדש בתשובה על ידי 
הצדיק המקרבו, בפרט בקיבוץ הקדוש בראש השנה, שעל ידי 
זה נזכה כולנו להשתוקקות נפלא להתגבר על כל המניעות 
מן הקדושה ולהיות נוצח המלחמה, ולבא כולנו לארץ ישראל 
הקדושה,  ותקבץ נדחי עמך ישראל מארבע כנפות הארץ, 
ותמלוך אתה הוא ה' אלוקינו מהרה לבדך על כל מעשיך בהר 
ציון משכן כבודך וירושלים עיר קודשך ככתוב בתרתך ימלוך 
ובכן תן שמחה לארצך  ולדור הללויה  לדור  ציון  ה' אלוקיך 

וששון וליראך וצמיחת קרן לדוד עבדך במהרה בימינו אמן.



ֶמת  ִאֶלּ יֹוָנה  ַעל  ַרֵחם  עֹוָלם,  ל  ִרּבֹונֹו ֶשׁ
ִנְבֶזה  ַעל  ָעה,  ֵדּ ֲחלּוׁש  ַעל  ַרֵחם  מֹוִני,  ָכּ
ִנְבֶזה  ָמאּוס  ֲאִני  ר  ֲאֶשׁ מֹוִני,  ָכּ ְוִנְמָאס 
אּוס  ַהִמּ ַתְכִלית  ְבּ ַעְצִמי  ֵעיֵני  ְבּ ְוִנְמָאס 
י  ִיּית, ִכּ ֶרְך ָהֲעָנָוה ָהֲאִמִתּ ם ִמֶדּ ְולֹא ַעל ִחָנּ
ָהָרִעים  י  ַמֲעַשׂ ִמאּוס  ֲעִכיַרת  ֵמֲחַמת  ִאם 
א  ָאָנּ ים,  ֻרִבּ ַהְמּ ּוְפָגַמי  ָהֲעצּוִמים  ַוֲעֹונֹוַתי 
ִני  ַרֲחִמים, ְוַזֵכּ ֲאלֹוַתי ְבּ א ִמְשׁ ָאדֹון ָיִחיד, ַמֵלּ
ה ַלֲעֹבר  ָרֵאל ְמֵהָרה. ְוֶאְזֶכּ ָלֹבא ְלֶאֶרץ־ִיְשׂ
ְוִלְנֹסַע  ְמִניעֹות,  ִמיֵני  ל  ָכּ ל  ָכּ ַעל  ג  ּוְלַדֵלּ
ִלי  ְבּ לֹום  ָשׁ ְבּ ה  חּוָשׁ ְמֵהָרה  ם  ְלָשׁ ְוָלֹבא 
ֹאֶפן  ְבּ ְוָטֳהָרה,  ה  ׁ ְקֻדָשּ ם  ָשׁ ְוִלְפֹעל  ֶפַגע, 
ֵאֶליָך  ּוְלִהְתָקֵרב  ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ
ה  ֵמַעָתּ ְלִכְסָלה  עֹוד  ָאׁשּוב  ְולֹא  ֱאֶמת,  ֶבּ
ְזכּות  ִבּ ִני  ַזֵכּ ל עֹוָלם,  ְוַעד עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ֶשׁ
ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיְשׂ ת  ׁ ְקֻדַשּ ּלּו  ִגּ ֶשׁ יִקים  ִדּ ַהַצּ ל  ָכּ
ִרים  ֵשׁ ְוַהְכּ יִקים  ִדּ ַהַצּ ל  ָכּ ּוִבְזכּות  עֹוָלם,  ָבּ
ְמִניעֹות  ַאֲחֵרי  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיְשׂ ָלֹבא  ָזּכּו  ֶשׁ
ה  ַאָתּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ עּור  ִשׁ ִלי  ְבּ ַוֲעצּומֹות  ַרּבֹות 
ִני  ַזֵכּ ֲעלּו.  ָפּ ֶשׁ ַמה  ם  ָשׁ ּוְפֲעלּו   , ָיַדְעָתּ
ה ּוִבְזכּות  דֹוָשׁ ְזכּוָתם ּוִבְזכּות ּתֹוָרָתם ַהְקּ ִבּ
ָאֹנִכי  ם  ַגּ ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ַהּטֹוִבים,  יֶהם  ַמֲעֵשׂ
ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיְשׂ ְוָלבֹוא  ֵליֵלְך  זּוי  ְוַהָבּ ָפל  ׁ ַהָשּ
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בת בפטריסיה

א. על ידי שמתקבצים ישראל אצל הצדיק ובפרט בראש השנה לשמוע דבר ה' מפיו הקדוש שעל ידי זה מתקרבים לה' יתברך, על ידי זה 
נעשה התפארות אצלו יתברך, ונעשים אצלו בחינת תפילין מוחין להסתכל ולהשגיח על יושבי ארץ ישראל.

ב. על ידי שמקבצים אצל הצדיק כנ"ל יכול גם המתקבץ לראות ההתפארות של ה' יתברך מה שמתפאר בישראל המתקרבים אליו על 
ידי הצדיק כנ"ל, ועל ידי זה בכל מקום שנמצא ואפילו בחו"ל יכול גם הוא להמשיך קדושת ארץ ישראל והשגחה פרטית לשם, עד שיוכל 

הפוגש אותו להתעורר גם הוא להתשוקקות גדול לארץ ישראל, עד שעל ידי גודל ההשתוקקות יזכה להגיע לארץ ישראל.

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

ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה:
ֲחָסִדים  י  ִעִמּ ַהּגֹוֵמל  ַמִים,  ׁ ָשּ ַבּ ָאִבי ֶשׁ
יָתִני  ִזִכּ ר  ֲאֶשׁ ֵעת,  ָכל  ְבּ ַרּבֹות  ְוטֹובֹות 
ָלֹבא  ֶזה  ַעל  ל  ֵלּ ְלִהְתַפּ ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ְבּ
עֹוד  ָך  ַעְבְדּ ַעל  מֹול  ְגּ ָרֵאל.  ְלֶאֶרץ־ִיְשׂ
יל  ְוַתְגִדּ ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ְוטֹובֹות  ֲחָסִדים 
ם  ִחָנּ ֶחֶסד  י  ִעִמּ ה  ְוַתֲעֶשׂ י  ִעִמּ ִנְפְלאֹוֶתיָך 
ֵעצֹוֶתיָך  ֶדֶרְך  ְבּ ֵדִני  ּוְתַלְמּ ֵעת,  ָכל  ְבּ
ְוָהֱאֶמת,  ר  ַהָיָּשׁ ֶדֶרְך  ְבּ ְותֹוֵרִני  ּיֹות  ָהֲאִמִתּ
ָהַרע  י  ְרִכּ ַדּ ַלֲעֹזב  ה  ֵמַעָתּ ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ֹאֶפן  ְבּ
ר  ׁ ְלִהְתַקֵשּ ה  ְוֶאְזֶכּ גּומֹות.  ַהְפּ בֹוַתי  ּוַמְחְשׁ
ְלֶאֶרץ־ ְמֵהָרה  ְוָלֹבא  ְוֵליֵלְך  ה  ֵמַעָתּ ָך  ְבּ

ׁש  ְלִהְתַחֵדּ ה  ְוֶאְזֶכּ ַהֹזּאת,  ָנה  ׁ ָשּ ַבּ ָרֵאל  ִיְשׂ
ְיֹהָוה  ֲעבֹוַדת  ַבּ ֵמָחָדׁש  ְלַהְתִחיל  ְלַגְמֵרי 

י ַהּיֹום: ִאּלּו נֹוַלְדִתּ ְכּ
ֲארּות  ַהִהְתָפּ ָנא  ְזָכר  עֹוָלם,  ל  ִרּבֹונֹו ֶשׁ
יִקים  ִדּ ַהַצּ ל  ִמָכּ ְלָתּ  ַבּ ִקּ ֶשׁ ֲעׁשּוִעים  ׁ ְוַהַשּ
ָך  ָרֵאל ַעְמּ ַלל ִיְשׂ ָכל ּדֹור ָודֹור, ּוִמְכּ ָהיּו ְבּ ֶשׁ
ֲעׁשּוִעים  ׁ ְוַהַשּ ֲארּות  ַהִהְתָפּ ְוָכל  דֹוׁש,  ַהָקּ
ָרֵאל  ִיְשׂ ַלל  ִמְכּ ֲעַדִין  ל  ְמַקֵבּ ה  ַאָתּ ר  ֲאֶשׁ
ִיּים  ֲאִמִתּ ִרים  ֵשׁ ְוַהְכּ יִקים  ִדּ ּוֵמַהַצּ ָך,  ַעֶמּ
ם  ׁ ִמָשּ ר  ַהֶזּה, ֲאֶשׁ ּדֹור  ַבּ ֶשׁ ְלִוים ֲאֵליֶהם  ַהִנּ
ם  ַגּ ִני  ְוַזֵכּ ָרֵאל.  ת ֶאֶרץ־ִיְשׂ ׁ ְקֻדַשּ ל  ָכּ ְך  ִנְמָשׁ

ַהֹזּאת,  ֲארּות  ַהִהְתָפּ ְבּ ֵחֶלק  ִלי  ִיְּהֶיה  ֶשׁ ן  ֵכּ
ְרצֹוְנָך  ְוַלֲעׂשֹות  ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ
ִכיָנה  ׁ י ַהְשּ ֵאר ִעִמּ ְתָפּ ר ִתּ ֱאֶמת, ַעד ֲאֶשׁ ֶבּ
ים  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ י  ִכּ ֵעת.  ָכל  ְבּ ָתִמיד 
ֵאר  ה ִמְתָפּ ים, ְוַאָתּ ל ָהַעִמּ נּו ִמָכּ ַחְרָתּ ָבּ ָבּ
ֲארּות  ַהִהְתָפּ ְוֹזאת  ָודֹור,  ּדֹור  ָכל  ְבּ נּו  ָבּ
ְבִחיַנת  ִבּ ָך  ַוֲעָטָרה ַעל ֹראְשׁ עֹוָלה ְלֶכֶתר 
ָרֵאל.  ת ֶאֶרץ־ִיְשׂ ׁ ְך ְקֻדַשּ ם ִנְמָשׁ ׁ ין, ּוִמָשּ ִפִלּ ְתּ
ֵעיַנִים, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֲארּות ּבֹוֵקַע ָבּ י ַהִהְתָפּ ִכּ
ָרֵאל,  ָחְתָך ַעל ֶאֶרץ־ִיְשׂ ָגּ ִכין ֵעיֵני ַהְשׁ ִנְמָשׁ
ָתּה  ׁ ָרֵאל ְקֻדָשּ ֶלת ֶאֶרץ־ִיְשׂ ם ְמַקֶבּ ׁ ר ִמָשּ ֲאֶשׁ
ים, ַעל־ י ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֲאִויָרּה ַמְחִכּ דֹוָלה, ִכּ ַהְגּ

ים  דֹוִשׁ ִמיד ֵעיֶניָך ַהְקּ ם ָתּ ִכין ָשׁ ְמָשׁ ִנּ ְיֵדי ֶשׁ
תּוב,  ָכּ מֹו ֶשׁ ע, ְכּ ָדּ ֵהם ֵעיֵני ַהָחְכָמה ְוַהַמּ ֶשׁ
ִמיד  ר ה' ֱאלֶֹקיָך ּדֹוֵרׁש אֹוָתּה ָתּ ֶאֶרץ ֲאֶשׁ
ָנה ְוַעד  ׁ ית ַהָשּ ּה ֵמֵראִשׁ ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹקיָך ָבּ
ל  ָכּ ְוַעל  ָעַלי  ַרֵחם  ן  ֵכּ ַעל  ָנה.  ָשׁ ַאֲחִרית 
ת ֶאֶרץ־ ׁ ה ָלנּו ְקֻדַשּ ֶלּ ִיְּתַגּ ִני ֶשׁ ָרֵאל, ְוַזֵכּ ִיְשׂ

ּתֹוֵקק  ה ִלְכֹסף ּוְלִהְשׁ ר ִנְזֶכּ ָרֵאל, ַעד ֲאֶשׁ ִיְשׂ
ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ־ִיְשׂ ֱאֶמת  ֶבּ ִמיד  ָתּ ַע  ְעֵגּ ּוְלִהְתַגּ
ָמֵלא  ְלָפֶניָך  ֶזה  ַעל  ה  ַהְרֵבּ ל  ֵלּ ּוְלִהְתַפּ
ְלֶאֶרץ־ ָלֹבא  ה  ִנְזֶכּ ר  ֲאֶשׁ ַעד  ַרֲחִמים, 

ָרֵאל ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה: ִיְשׂ

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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