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תיקון ע דף קכו:

ון  ַגּוָ ּבְ ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ ָהָעם,  ל  ִמּכָ ֶתחֶזה  ה  ְוַאּתָ הֹון  ּבְ ַעְייִנין, 

ון ָירֹוק,  ַגּוָ י ֱאֶמת ּבְ ון סּוַמק, ַאְנׁשֵ ַגּוָ ור ִיְרֵאי אלהי''ם ּבְ ִחּוָ

ת,  ּבָ ִאיִהי אּוְכָמא, ְוָדא ָרָזא ְדׁשַ ַבת ַעִין ּדְ ׂשֹוְנֵאי ָבַצע ּבְ

ַבת  א  ּדָ ת  ּבָ ׁשַ ּדְ ''ת  ּבַ ִעיָנא,  ּדְ וִנין  ּוָ ּגַ ַלת  ּתְ ַעְנֵפי  ַלת  ּתְ ש 

ָרֵאל  ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ַמר )שמות לא טז( ְוׁשָ ַעִין, ַוֲעַלְייהּו ִאּתְ

תֹות,  ּבָ ֵרין ׁשַ ת ְוגֹוֵמר, ְוָהא אּוְקמּוהּו ְדִאינּון ּתְ ּבָ ַ ֶאת ַהּשׁ

ין,  ְרּגִ ְתַלת ּדַ ָאה ּבִ ּתָ א ּתַ ין, ְוִאיּמָ ְרּגִ ְתַלת ּדַ ָאה ּבִ א ִעּלָ ִאיּמָ

ין,  ְרּגִ ית ּדַ ִאינּון ׁשִ ית ִסְטִרין ּדְ ִליל ׁשִ ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכְ

ִאינּון  ין  ִאּלֵ ִחְוורּו,  ּבְ ר  ֵמיׁשַ ֹאַרח  ּבְ ִלין  ּכְ ִמְסּתַ ּדְ ַעְייִנין 

ֵלית  ּדְ ָבָנה  ּלְ ּכַ ָיָפה  א ִאיִהי  ִכיְנּתָ ׁשְ ּוְבהֹון  ְרִחימּו,  ּדִ ַעְייִנין 

ְך  ָיִתי ִהּנָ ְך ָיָפה ַרִעִ ּה )שיר א טו( ִהּנָ ַמר ּבָ ִגימּו, ְדִאּתְ ּה ּפְ ּבָ

ָיָפה ִעיַנִיְך יֹוִנים. 

ְדמֹוִני,  הֹון, ָנָחׁש ַהּקַ רּוְך ּבְ ַההּוא ִחְוָיא ִאיהּו ּכָ ְוִאית ַעְייִנין ּדְ

ל ִאְתַלְטָיא. ּכַ ִאְסּתַ ָכל ַמה ּדְ ר, ּבְ ֹאַרח ֵמיׁשַ ִלין ּבְ ּכְ ְוַלאו ִמְסּתַ

תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- תיקוני זהר

תיקון ע 

עיינים,בהם ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל בגוון לבן, 

יראי אלוקים בגוון אדום, אנשי אמת בגוון ירוק, שונאי 

ש'  שבת,  סוד  וזה  שחורה,  היא  אשר  עין  בבית  בצע 

זו בת  ב"ת שבת  העין,  גוונים של  ענפים שלוש  שלוש 

והרי  ישראל את השבת,  ושמרו בני  עין, עליהם נאמר 

העמידו שהן שתי שבתות, אמא עליונה בשלוש דרגות, 

ואמא תחתונה בשלוש דרגות, עמוד האמצעי כלול שש 

דרך  שמסתכלות  עינים  דרגות,  שש  הם  אשר  צדדים 

ירשה בלובן, הם אותם עינים של רחמים, ובהם השכינה 

היא יפה כלבנה שאין בה פגם, ונאמר בה המך יפה רעתי 

בנך יפה עיניך יונים..

הקדמוני,  נחש  בהם,  כרוך  הוא  נחש  עינים שאותו  ויש 

ולא מסתכלות בדרך ישרה, ובכל מה שמסתכל מתקלל.

תשפ"א

לבין המצרים

ליקוטי מוהר"ן
ובו מביא מעט ממאמר הזהר על הפרשה

סז חלק ב

סֹוָפּה( )ִחּבּור ַהְתָחַלת ַהּתֹוָרה ְבּ

ָרֵאל.  ל ִיְשׂ ית – ְלֵעיֵני ָכּ ֵראִשׁ ְבּ

ְורֹוִמי  ִתי  ַרָבּ רֹוִמי  ֵהם  ֶשׁ ֵעיָנא,  ַעל  ְמַכְסָין  ִדּ ֲעָנִנין  ֵיׁש  י  ִכּ

ִחיַנת  ּמּוָבא )ברעיא מהימנא פנחס דף רנב(. ְוֶזה ְבּ ְזִעיָרָתא, ַכּ

הֹוֵלְך  ם – ֶזה ְמאֹור ֵעיַנִים, ֶשׁ ֶשׁ בּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהָגּ )קהלת יב(: ְוָשׁ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבת קנא:(,  מֹו ֶשׁ ִכָיּה, ְכּ ַאַחר ַהְבּ

ִקיַעת  ִחיַנת ְשׁ ק ְמאֹור ֵעיַנִים. ְוֶזה ְבּ ֵלּ ִכי הֹוֵלְך ּוִמְסַתּ ַעל־ְיֵדי ַהְבּ ֶשׁ

ה זֹוַרַחת ּוְבַמֲעָרב ׁשֹוַקַעת, ִנְמָצא  ִמְזָרח ַחָמּ י ְבּ ַמֲעָרב, ִכּ ָהאֹור ְבּ

ַעל־ ִכי, ֶשׁ ִחיַנת ַהְבּ ִקיַעת ָהאֹור. ְוָכל ֶזה ַעל־ְיֵדי ְבּ ֲעָרב הּוא ְשׁ ַמּ ֶשׁ

ָהאֹור  ִקיַעת  ְשׁ ִחיַנת  ְבּ ֶזּה  ֶשׁ "ל,  ַנּ ַכּ ָהֵעיַנִים  ְמאֹור  ק  ֵלּ ִמְסַתּ ָידֹו 
ֶניָה )ירמיה  ה ַעל ָבּ י־ֵתבֹות: ָרֵחל ְמַבָכּ י ַמֲעָרב – ָראֵשׁ "ל. ִכּ ַנּ ַכּ
)ב"ב  ַמֲעָרב  ְבּ ִכיָנה  ְשׁ י  ִכּ ַז"ל(,  ָהֲאִר"י  ִכְתֵבי  ְבּ ּמּוָבא  )ַכּ לא(, 
ִחיַנת  ְבּ ָרֵאל,  ִיְשׂ ַעל  ְבָיכֹול,  ִכּ ֶלת,  ּוְמַיֶלּ ּבֹוָכה  ִכיָנה  ׁ ְוַהְשּ כה(, 
י  ֶניָה ִכּ ֵחם ַעל ָבּ ֶניָה, ֵמֲאָנה ְלִהָנּ ה ַעל ָבּ )ירמיה לא(: ָרֵחל ְמַבָכּ
ּגֹוִיים ְוֵאיָנם  ָרֵאל, ַהְמֻפָזִּרים ַבּ ִהיא ּבֹוָכה ַעל ָצַרת ִיְשׂ ֵאיֶנּנּו – ֶשׁ
ִכָיּה  י ַעל־ְיֵדי ַהְבּ ַמֲעָרב, ִכּ ִקיַעת ָהאֹור ְבּ ן ְשׁ ַעל ְמקֹוָמם. ְוַעל־ֵכּ
ְוֶזה  "ל.  ַנּ ַכּ ָהאֹור  ִקיַעת  ְשׁ ִחיַנת  ְבּ ֶזּה  ֶשׁ ֵעיַנִים,  ְמאֹור  ק  ֵלּ ִמְסַתּ
ן  ֻחְרַבּ ַעל  ֶלת  ּוְמַיֶלּ ּבֹוָכה  ִכיָנה  ׁ ַהְשּ ם  ׁ ָשּ ֶשׁ ַמֲעָרִבי,  ֶתל  ֹכּ ִחיַנת  ְבּ
"ל. ְוֵיׁש  ַנּ ֶניָה, ַכּ ה ַעל ָבּ ם ָרֵחל ְמַבָכּ ַמֲעָרב ָשׁ י ְבּ ׁש, ִכּ ְקָדּ ית־ַהִמּ ֵבּ
ַח  ֹכּ ֵיּׁש  ֶשׁ ְכּ ֶשׁ ֶזה;  ת  ְלֻעַמּ ֶזה  ְוֵהם  ֵאׁש,  ּוְמאֹוֵרי  אֹור  ְמאֹוֵרי 
לֹום,  ִלְמאֹוֵרי אֹור, ֲאַזי ִנְכָנִעין ְמאֹוֵרי ֵאׁש, ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ַחס ְוָשׁ



ִרין  ְבּ לֹום, ֲאַזי ִמְתַגּ ִקין ְמאֹוֵרי אֹור, ַחס ְוָשׁ ְלּ ְכָנִעין ְוִנְסַתּ ִנּ ֶשׁ ְכּ ֶשׁ
)איכה  ִחיַנת  ְבּ ׁש,  ַהִמְקָדּ ית  ֵבּ ן  ֻחְרַבּ ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  ֵאׁש.  ְמאֹוֵרי 
רּו ְמאֹוֵרי ֵאׁש ַעל־ ְבּ י ִנְתַגּ ַעְצֹמַתי; ִכּ ַלח ֵאׁש ְבּ רֹום ָשׁ א(: ִמָמּ
ֶניָה;  ָבּ ַעל  ה  ְמַבָכּ ָרֵחל  ְבִחיַנת:  ִבּ אֹור,  ְמאֹוֵרי  קּו  ְלּ ְסַתּ ִנּ ֶשׁ ְיֵדי 
ַוֲאַזי  "ל,  ַנּ ַכּ אֹור  ְמאֹוֵרי  קּות  ְלּ ִהְסַתּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ִכָיּה  ַהְבּ י  ִכּ
ַלח ֵאׁש  רֹום ָשׁ ִחיַנת: ִמָמּ לֹום, ְמאֹוֵרי ֵאׁש, ְבּ ִרין, ַחס ְוָשׁ ְבּ ִמְתַגּ

"ל: ַנּ ְוכּו', ַכּ
ָהעֹוָלם.  ל  ָכּ ל  ֶשׁ ֵאר  ְוַהְפּ ַהֹיִּפי  ם  ְתַעֵלּ ִנּ ֶשׁ ַהַהֲעָלָמה,  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה 
ּלֹו,  ֻכּ ָהעֹוָלם  ל  ָכּ ל  ֶשׁ ְוַהֵחן  ֵאר  ְוַהְפּ ַהֹיִּפי  הּוא  ֶשׁ יק,  ַצִדּ ֵיׁש  י  ִכּ
ִויֵפה־ַמְרֶאה,  ְיֵפה־ֹתַאר  יֹוֵסף  ַוְיִהי  לט(:  )בראשית  ְבִחיַנת  ִבּ
יק  ִדּ י ֶזה ַהַצּ ל ָהָאֶרץ. ִכּ ִחיַנת )תהלים מח(: ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ָכּ ְבּ
ל ָהעֹוָלם,  ל ָכּ ִחיַנת יֹוֵסף, הּוא ַהִהּדּור ְוַהֹיִּפי ֶשׁ הּוא ְבּ י ֶשׁ ָהֲאִמִתּ
יק,  ַהַצִדּ ֶזּה  ֶשׁ ְכּ ַהְינּו  ְדּ עֹוָלם,  ָבּ ה  ֶלּ ִנְתַגּ ֵאר  ְוַהְפּ ַהֹיִּפי  ֶזּה  ּוְכֶשׁ
ֲאַזי  עֹוָלם,  ָבּ ל  ֵדּ ְוִנְתַגּ ְרֵסם  ִנְתַפּ ָהעֹוָלם,  ל  ָכּ ל  ֶשׁ ַהֹיִּפי  הּוא  ֶשׁ
ֶזה ַהֵחן ָהֱאֶמת  ְכָלל ְבּ ִנּ ל ִמי ֶשׁ ָכּ ל ָהעֹוָלם, ֶשׁ ִחין ָהֵעיַנִים ֶשׁ ִנְפָתּ
ְתָקֵרב  ִמּ ַהְינּו ֶשׁ ל ָהעֹוָלם, ְדּ הּוא ַהֵחן ְוַהֹיִּפי ֶשׁ יק, ֶשׁ ִדּ ל ֶזה ַהַצּ ֶשׁ
ל  ֵכּ ר ְלִהְסַתּ ִחין ֵעיָניו ְוָיכֹול ִלְראֹות, ְוָהִעָקּ ֵאָליו ְוִנְכָלל ּבֹו, ִנְפָתּ
ְתָקֵרב  ִמּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ סו(,  )בסימן  ְלֵעיל  ְוַכְמֹבָאר  ַעְצמֹו,  ַעל 
ִחיַנת  יק ְיסֹוד עֹוָלם, ְבּ ִחיַנת )משלי י(: ַצִדּ הּוא ְבּ י, ֶשׁ יק ֲאִמִתּ ִדּ ַלַצּ
ְבִחיַנת  ִבּ ְיסֹודֹות,  ָעה  ָהַאְרָבּ ל  ָכּ ִכין  ִנְמָשׁ ּנּו  ֶמּ ִמּ ֶשׁ ׁשּוט,  ַהָפּ ְיסֹוד 
ֵרד  ם ִיָפּ ׁ ן, ּוִמָשּ קֹות ֶאת ַהָגּ )בראשית ב(: ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהְשׁ
יק  ַצִדּ ִחיַנת:  ְבּ ֶזה   – ֵמֵעֶדן  יֹוֵצא  ָנָהר  ים;  ָראִשׁ ָעה  ְלַאְרָבּ ְוָהָיה 
ֵרד ְוָהָיה  ם ִיָפּ ׁ ר ִמָשּ ׁשּוט; ֲאֶשׁ ִחיַנת ְיסֹוד ַהָפּ הּוא ְבּ ְיסֹוד עֹוָלם, ֶשׁ
ִכין  ְמָשׁ ִנּ ֶשׁ ְיסֹודֹות,  ָעה  ִחיַנת ָהַאְרָבּ ְבּ ַהְינּו  ים –  ָעה ָראִשׁ ְלַאְרָבּ
ל  ֵכּ ְתָקֵרב ֵאָליו, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ָראּוי לֹו ְלִהְסַתּ ִמּ "ל. ּוְכֶשׁ ַנּ יק ַכּ ִדּ ִמן ַהַצּ
ּדֹות  ַהִמּ ָכל  י  ִכּ ֶהם.  ָבּ אֹוֵחז  הּוא  ֵאיְך  ּדֹות,  ַהִמּ ל  ָכּ ַעל  ַעְצמֹו  ְבּ
ִכין  ָעה ְיסֹודֹות ִנְמָשׁ ָיּדּוַע, ְוָהַאְרָבּ ָעה ְיסֹודֹות, ַכּ ִכין ִמן ָהַאְרָבּ ִנְמָשׁ
הּוא ַהֵחן ְוַהֹיִּפי  יק, ֶשׁ ִדּ ה ֶזה ַהַצּ ֶלּ ְתַגּ ִנּ ֶשׁ ן ְכּ "ל, ְוַעל־ֵכּ ַנּ יק ַכּ ִדּ ִמן ַהַצּ
ִחין  ֶזה ַהֵחן ָהֱאֶמת, ִנְפָתּ ְתָקֵרב ְוִנְכָלל ְבּ ִמּ ל ִמי ֶשׁ ל ָהעֹוָלם, ָכּ ֶשׁ
ּדֹות,  ָכל ַהִמּ ל ַעל ַעְצמֹו, ֵאיְך הּוא אֹוֵחז ְבּ ֵכּ ֵעיָניו, ְורֹוֶאה ּוִמְסַתּ
"ל, ְוַגם  ַנּ יק ַכּ ִדּ ִכין ֵמַהַצּ ֵהם ִנְמָשׁ ָעה ְיסֹודֹות, ֶשׁ ִכין ֵמַאְרָבּ ְמָשׁ ִנּ ֶשׁ
עֹוָלם, ַעל־ְיֵדי  ל ָבּ ֵכּ ם ּוְלִהְסַתּ ׁ ת ַהֵשּ ְגֻדַלּ ל ִבּ ֵכּ ָיכֹול ִלְראֹות ּוְלִהְסַתּ
"ל.  ַנּ יק ָהֱאֶמת ַכּ ִדּ ל ַהַצּ ֵאר ֶשׁ ּלּות ַהְפּ חּו ֵעיָניו ַעל־ְיֵדי ִהְתַגּ ְפְתּ ִנּ ֶשׁ
ם,  ֵשׁ ִחיַנת  ְבּ ֶזה  עֹוָלם,  ָבּ ְרֵסם  ְוִנְתַפּ ה  ֶלּ ִנְתַגּ יק  ִדּ ַהַצּ ֶזּה  ֶשׁ ְכּ י  ִכּ
ל  ֶשׁ ם  ׁ ַהֵשּ ֶזה  ּוְבתֹוְך  עֹוָלם,  ָבּ ם  ֵשׁ לֹו  ְוֵיׁש  ְרֵסם  ְתַפּ ִנּ ֶשׁ ַהְינּו  ְדּ
ף  ָתּ מֹו ְמֻשׁ י ְשׁ ַרְך, ִכּ ִיְתָבּ מֹו  ף ְשׁ ָתּ ׁש ּוְמֻשׁ יק ָהֱאֶמת ְמֻלָבּ ִדּ ַהַצּ
ַרְך,  ִיְתָבּ מֹו  ל ְשׁ ֵדּ יק, ִנְתַגּ ִדּ ם ַהַצּ ל ֵשׁ ֵדּ ְתַגּ ִנּ ֶשׁ ְכּ ֵמנּו. ִנְמָצא,  ְשׁ ִבּ
ַרְך,  מֹו ִיְתָבּ ל יֹוֵתר ְשׁ ֵדּ יק, ִנְתַגּ ִדּ ם ַהַצּ ל יֹוֵתר ֵשׁ ֵדּ ְתַגּ ִנּ ׁ ְוָכל ַמה ֶשּ
ִחיַנת  ם ה' הּוא ְבּ "ל. ְוֵשׁ ַנּ ֵמנּו ַכּ ְשׁ ף ִבּ ָתּ מֹו ְמֻשׁ י ְשׁ ְבָיכֹול, ִכּ ִכּ
ַרְך הּוא ַאְחדּות  מֹו ִיְתָבּ י ְשׁ מֹו ֶאָחד; ִכּ )זכריה יד(: ה' ֶאָחד ּוְשׁ
ָעה  ִחיַנת ָהַאְרָבּ ַרְך ְבּ מֹו ִיְתָבּ ׁ ל ִמְשּ ְלֵשׁ ַתּ ה ִמְשׁ ׁשּוט, ַאְך ְלַמָטּ ָפּ
ע אֹוִתּיֹות  ִחיַנת ַאְרַבּ ַרְך – הּוא ְבּ מֹו ֶאָחד ִיְתָבּ י ְשׁ ְיסֹודֹות, ִכּ
ָעה  ִחיַנת ָהַאְרָבּ ַרְך ְבּ מֹו ִיְתָבּ ׁ ל ִמְשּ ְלֵשׁ ַתּ ה ִנְשׁ ן ְלַמָטּ ם. ְוַעל־ֵכּ ׁ ַהֵשּ
ָלת  ִחיַנת ְתּ ם ְבּ ׁ ע אֹוִתּיֹות ַהֵשּ ל ֵמַאְרַבּ ְלֵשׁ ַתּ ה ִמְשׁ ִחָלּ ְיסֹודֹות. ּוִמְתּ
ָעה ְיסֹודֹות.  ל ְלַאְרָבּ ְלֵשׁ ַתּ ְך ִמְשׁ ֵעיָנא ּוַבת ַעִין, ְוַאַחר־ָכּ ָוִנין ְדּ ְגּ
ִכין  ּנּו ִנְמָשׁ ֶמּ ִמּ יק ְיסֹוד עֹוָלם, ֶשׁ ל ִלְבִחיַנת: ַצִדּ ְלֵשׁ ַתּ ֶדם ִמְשׁ ּוִמֹקּ
ַצְלֵאל )שמות  ם ְבּ ֵשׁ י ָקָרא ה' ְבּ ָעה ְיסֹודֹות. ְוֶזה: ְראּו ִכּ ל ָהַאְרָבּ ָכּ
ַצְלֵאל, ַעל־ ם ְבּ ל ֵשׁ ֵדּ ה ְוִנְתַגּ ֶלּ ְתַגּ ִנּ י ַעל־ְיֵדי ֶשׁ ְיָקא, ִכּ לה( – ְראּו ַדּ

י  "ל. ְוֶזה: ִכּ ַנּ ִחין ָהֵעיַנִים ְורֹוִאין ַכּ י ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְפָתּ ְיֵדי־ֶזה ְראּו, ִכּ
מֹו  י ְשׁ ַצְלֵאל, ִכּ ם ְבּ ֵשׁ י ה' הּוא ְבּ ַצְלֵאל, ַהְינּו, ִכּ ם ְבּ ֵשׁ ָקָרא ה' ְבּ
ְך ַגם־ ַח ָהְראּות ִנְמָשׁ י ֹכּ "ל. ִכּ ַנּ ֵמנּו, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ְראּו ַכּ ְשׁ ף ִבּ ָתּ ְמֻשׁ
ְך  ם ִנְמָשׁ ׁ ָשּ ִמּ ע אֹוִתּיֹות, ֶשׁ ִחיַנת ַאְרַבּ הּוא ְבּ ם, ֶשׁ ׁ ִחיַנת ַהֵשּ ן ִמְבּ ֵכּ
ת.  ין ַבּ ת – ִשׁ ָבּ ִחיַנת ַשׁ "ל. ְוֶזה ְבּ ַנּ ֵעיָנא ּוַבת ַעִין ַכּ ָוִנין ְדּ ָלת ְגּ ְתּ
ָמא  ת ְשׁ ָבּ י ַשׁ "ת ַעִין )תקון ע( – ִכּ ֵעיָנא, ַבּ ָוִנין ְדּ ָלת ְגּ ין – ְתּ ִשׁ
ִחיַנת  יק הּוא ְבּ ִדּ ם ַהַצּ ִריְך הּוא )זוהר יתרו דף פח:(. ַגּ א ְבּ ֻקְדָשׁ ְדּ
ת  ָבּ תּוב )בזוהר נשא דף קמד:(: ַאְנְתּ הּוא ַשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ ת, ְכּ ָבּ ַשׁ
ת )שמות טז(  ָבּ ׁ י ה' ָנַתן ָלֶכם ֶאת ַהַשּ ְלֵהי יֹוֵמי. ְוֶזה: ְראּו ִכּ ֻכּ ְדּ
ִריְך הּוא, הּוא  ְבּ א  ֻקְדָשׁ ְדּ ָמא  ְשׁ הּוא  ת, ֶשׁ ָבּ ַשׁ י  ִכּ ְיָקא,  ַדּ – ְראּו 
"ל.  ַנּ ַכּ ֵעיָנא ּוַבת ַעִין  ְדּ ָוִנין  ְגּ ָלת  ִחיַנת ְתּ ַח ָהְראּות, ְבּ ִחיַנת ֹכּ ְבּ
מֹו  ת, ְכּ ָבּ ר ַשׁ ׁש, ִנְזָכּ ְקָדּ ית־ ַהִמּ ְנַין ֵבּ ר ִבּ ְזָכּ ִנּ ָכל ָמקֹום ֶשׁ ן ְבּ ְוַעל־ֵכּ
יָראּו. ְוֵכן  י ִתּ ִשׁ ֹמרּו, ּוִמְקָדּ ְשׁ ֹתַתי ִתּ ְבּ תּוב )ויקרא יט(: ֶאת ַשׁ ָכּ ֶשׁ
ת,  ָבּ ֶדם ַעל ַשׁ ן, ִהְזִהיר ִמֹקּ ָכּ ְשׁ ִהְזִהיר ַעל ְמֶלאֶכת ַהִמּ ָכל ָמקֹום ֶשׁ ְבּ
ִחיַנת  ן ְבּ ׁש הּוא ַגם־ֵכּ ְקָדּ י ַהִמּ ׁש, ִכּ ְקָדּ ית־ַהִמּ ת ֵמִאיר ְלַהֵבּ ָבּ י ַשׁ ִכּ
ֵעיֵניֶכם  ֻעְזֶּכם, ַמְחַמד  אֹון  ְגּ תּוב )יחזקאל כד(:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ֵעיַנִים, 
י  ׁש, ִכּ ְקָדּ ִמּ ִאיִרין ַבּ ָוִנין ַהְמּ ִחיַנת ַהְגּ ת הּוא ְבּ ָבּ )עיין ב"ב ד(. ְוַשׁ
ֵעיָנא ּוַבת ַעִין,  ָוִנין ְדּ ָלת ְגּ ֵהם ְתּ ַח ָהְראּות, ֶשׁ ִחיַנת ֹכּ ת הּוא ְבּ ָבּ ַשׁ
ִחיַנת ֹמִחין,  ִחיַנת ֵעיַנִים. ְוֶזה ְבּ הּוא ְבּ ׁש ֶשׁ ְקָדּ ִאיִרין ְלֵבית־ַהִמּ ַהְמּ
אֹוִתּיֹות,  ע  ַאְרַבּ הּוא  ֶשׁ ה',  ם  ֵשׁ ִחיַנת  ִמְבּ ה  ַנֲעֶשׂ ה  ִחָלּ ִמְתּ י  ִכּ
א ֹאתֹו רּוַח  ִחיַנת )שמוות ל"א(: ָוֲאַמֵלּ ָעה ֹמִחין, ְבּ ִחיַנת ַאְרָבּ ְבּ
בּוָנה,  ָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה. ָחְכָמה, ְתּ ֱאלִֹקים ְבּ
ָעה ֹמִחין )כ"ש בת"ז דף  ִחיַנת ַאְרָבּ ְוַדַעת, ְוָכל ְמָלאָכה – ֶזה ְבּ
תּוב: ְראּו  ָכּ מֹו ֶשׁ ם ה', ְכּ ִחיַנת ֵשׁ ין ִמְבּ ֵהם ַנֲעִשׂ יג: בהקדמה(, ֶשׁ
ָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה  א אֹותֹו ְוכּו' ְבּ ַצְלֵאל, ַוֲאַמֵלּ ם ְבּ ֵשׁ י ָקָרא ה' ְבּ ִכּ
ֵעיָנא ּוַבת ַעִין, ְוַאַחר־ ָוִנין ְדּ ָלת ְגּ ִחיַנת ְתּ ה ְבּ ְך ַנֲעֶשׂ ְוכּו', ְוַאַחר־ָכּ

"ל: ַנּ ָעה ְיסֹודֹות ַכּ ְך ַאְרָבּ ָכּ
)עיין  טו(  )במדבר  ָהֵעָדה  ֵעיֵני  יִקים  ִדּ ַהַצּ ִנְקָרִאים  ֶזה  ִביל  ּוִבְשׁ
ֵאר  ה ַהְפּ ֶלּ ְתַגּ ִנּ ֶשׁ "ל. ַוֲאַזי ְכּ ַנּ ִחין ָהֵעיַנִים ַכּ י ַעל־ָיָדם ִנְפָתּ ב"ב ד(, ִכּ
ַלת  ַהְגָדּ ִחיַנת  ְבּ ֶזּה  ֶשׁ מֹו,  ְשׁ ל  ֵדּ ְוִנְתַגּ ָהֱאֶמת  יק  ִדּ ַהַצּ ל  ֶשׁ ְוַהֹיִּפי 
ִחין ְוֹכַח  ין ַהֹמּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעִשׂ "ל, ֶשׁ ַנּ ְבָיכֹול, ַכּ ַרְך, ִכּ מֹו ִיְתָבּ ְשׁ
ִית,  ַעל־ַהַבּ "ל, ֲאַזי ֵיׁש ְלָהעֹוָלם ַבּ ַנּ ִחין ָהֵעיַנִים ַכּ ָהְראּות, ְוִנְפָתּ
ִית  ית – ֹראׁש ַבּ ֵראִשׁ ִחיַנת ְבּ יַח ַעל ָהעֹוָלם. ְוֶזה ְבּ ִגּ הּוא ַמְשׁ ֶשׁ
ִחיַנת  ִית ֶזה ְבּ ִחיַנת ֹמִחין, ַבּ )ת"ז תיקון ג דף יח(. ֹראׁש ֶזה ְבּ
ֵהם  ֶשׁ ִחין,  ַהֹמּ ִחיַנת  ְבּ ַעל־ְיֵדי   – ִקּיּומֹו  ר  ִעָקּ ֶשׁ ׁש,  ְקָדּ ית־ַהִמּ ֵבּ
ִאיר  ֵמּ ֶשׁ ת,  ָבּ ַשׁ ִחיַנת  ְבּ ַעִין,  ּוַבת  ֵעיָנא  ְדּ ָוִנין  ְגּ ָלת  ְתּ ִחיַנת  ְבּ
ין,  ִפִלּ ל ַהְתּ ים ֶשׁ ִתּ ִחיַנת ַהָבּ ִית ֶזה ְבּ ם ַבּ "ל. ַגּ ַנּ ׁש ַכּ ְקָדּ ְלֵבית־ַהִמּ
ָחְכָמה  ְבּ ֱאלִֹקים  רּוַח  אֹותֹו  א  ָוֲאַמֵלּ ִחיַנת:  ְבּ ִחין,  ַהֹמּ ֵהם  ם  ׁ ָשּ ֶשׁ
ים  ִתּ ִחיַנת ַהָבּ ְיָקא, ְבּ א ַדּ ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה. ָוֲאַמֵלּ
ִית,  ִחיַנת ֹראׁש ַבּ ִית, ְבּ ַעל־ַהַבּ ִאין אֹוָתם, ַוֲאַזי ֵיׁש ַבּ ִחין ְמַמְלּ ַהֹמּ ֶשׁ
ׁש הּוא ַעל־ְיֵדי־ ְקָדּ ית־ַהִמּ ּקּון ַהֵבּ י ִתּ ִית, ִכּ ְדֵקי ַהַבּ הּוא ְמַחֵזּק ִבּ ֶשׁ

"ל: ַנּ ֶזה, ַכּ
לֹום,  ְוָשׁ ְרֵסם, ַחס  ְתַפּ ִנּ ֶשׁ ְכּ ׁש.  ַמָמּ ַהֵהֶפְך  לֹום,  ְוָשׁ ֵיׁש, ַחס  ֲאָבל 
ל ֶזה,  מֹו ֶשׁ ל ְשׁ ֵדּ ְרֵסם ְוִנְתַגּ ְתַפּ ִנּ ָלל, ּוְכֶשׁ ם ה' ְכּ ֵאין ּבֹו ֵשׁ ִמי ֶשׁ
ֲעֵלי  עֹוָלם ַבּ ִלין ָבּ ְדּ ם ה', ַוֲאַזי ִנְתַגּ ם ֵשׁ ְבָיכֹול, ִנְתַמֵעט ְוִנְתַעֵלּ ִכּ
לֹום,  ּקֹוִרין "ַטאֶטיִרין", ּוָבִאין ָלעֹוָלם, ַחס ְוָשׁ מֹות ְוֵקָדִרִיּים, ֶשׁ ֵשׁ
לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ְמָאה,  ַהֻטּ מֹות  ְשׁ י־ִאם  ִכּ ָלֶהם  מֹוִעיל  ֵאין  ֶשׁ ָבִרים  ְדּ
ַוֲאַזי  לֹום.  ְוָשׁ ַחס  ה',  ם  ֵשׁ ם  ִנְתַעֵלּ י  ִכּ ה',  ם  ֵשׁ ֵהֶפְך  ֶזה  ל  ָכּ ֶשׁ



ִחיַנת ְמאֹור  ֵהם ְבּ לֹום, ֶשׁ ִקין ְוִנְכָנִעין ְמאֹוֵרי אֹור, ַחס ְוָשׁ ְלּ ִנְסַתּ
ם  ׁ ִכין ִמֵשּ ְמָשׁ ִנּ ֵעיָנא ּוַבת ַעִין, ֶשׁ ָוִנין ְדּ ָלת ְגּ ִחיַנת ְתּ ָהֵעיַנִים, ְבּ
ִרין ְמאֹוֵרי ֵאׁש,  ְבּ ְכָנִעין ְמאֹוֵרי אֹור, ֲאַזי ִמְתַגּ ִנּ "ל. ּוְכֶשׁ ַנּ ה' ַכּ
ִרין  ְבּ ְתַגּ ִמּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  לֹום,  ְוָשׁ ַחס  עֹוָלם,  ָבּ ֵרפֹות  ְשׂ ִאין  ָבּ ּוִמֶזּה 
ם  ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתַעֵלּ ֶקר, ֶשׁ ל ֶשׁ ם ֵאּלּו ַהְמֻפְרָסִמים ֶשׁ ֵשׁ ִלין ְבּ ְדּ ְוִנְתַגּ
ִרין ְמאֹוֵרי  ְבּ ּוִמְתַגּ ְוִנְכָנִעים ְמאֹוֵרי אֹור,  לֹום,  ְוָשׁ ם ה', ַחס  ֵשׁ
ית־ ֵבּ ֵרַפת  ְשׂ ִחיַנת  ְבּ ֶזּה  ֶשׁ ֵאׁש,  ַלח  ָשׁ רֹום  ִמָמּ ִחיַנת:  ְבּ ֵאׁש, 
ַעל־ ֶשׁ קּות ְמאֹוֵרי אֹור,  ְלּ ִהְסַתּ ַעל־ְיֵדי  ן  ַגם־ֵכּ ין  ֲעִשׂ ַנּ ֶשׁ ׁש,  ְקָדּ ַהִמּ

"ל: ַנּ רּו ְמאֹוֵרי ֵאׁש ַכּ ְבּ ְיֵדי־ֶזה ִנְתַגּ
ד(.  )איכה  ְיסֹודֹוֶתיָה  אַכל  ַוֹתּ ִצּיֹון  ְבּ ֵאׁש  ַוַיֶּצּת  ִחיַנת:  ְבּ ְוֶזה 
ִחיַנת  ִמְבּ ִכין  ְמָשׁ ִנּ ֶשׁ ְיסֹודֹות,  ָעה  ַאְרָבּ ִחיַנת  ְבּ ֶזה   – ְיסֹודֹוֶתיָה 
ֶאְכלּו  ֶנּ ֶשׁ ַעִין,  ּוַבת  ֵעיָנא  ְדּ ָוִנין  ְגּ ָלת  ְתּ ִחיַנת  ִמְבּ ְמאֹוֵרי אֹור, 
ְמאֹוֵרי  רּות  ְבּ ַהִהְתַגּ ַעל־ְיֵדי  ִצּיֹון,  ְבּ ֵאׁש  ַוַיֶּצּת  ַעל־ְיֵדי:  ְרפּו  ְוִנְשׂ

"ל: ַנּ ֵאׁש ַכּ
ֵעת,  נּו. ַאְך ָכּ ֵשׁ ית־ִמְקָדּ ַרף ֵבּ ָבר ִנְשׂ י ְכּ ָעַבר ַאִין, ִכּ ׁ ה ַמה ֶשּ ְוִהֵנּ
ית־  ֵבּ ְוִלְבנֹות  ְוַלֲחֹזר  ֵאֵלינּו  ָלׁשּוב  ה  ְמַצֶפּ ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ ֶשׁ
ׁש,  ְקָדּ ית־ַהִמּ ְנַין ֵבּ לֹום, ִבּ ב, ַחס ְוָשׁ א ְלַעֵכּ לֹּ נּו, ָראּוי ָלנּו ֶשׁ ֵשׁ ִמְקָדּ
ֲחצֹות,  ן ְמֹאד ָצִריְך ִלָזֵּהר ָלקּום ַבּ ִבְנָינֹו. ַעל־ֵכּ ל ְבּ ֵדּ ַתּ ַרק ְלִהְשׁ
ְלּגּול  ִגּ ַבּ אּוַלי  י  ִכּ ׁש,  ְקָדּ ַהִמּ ית  ֵבּ ן  ֻחְרַבּ ַעל  ל  ִמְתַאֵבּ ִלְהיֹות 
ַוֲאִפּלּו ִאם  ׁש,  ְקָדּ ית־ַהִמּ ַהֵבּ ֶיֱּחַרב  ֶשׁ ַהּגֹוֵרם  ָהָיה הּוא  ָהִראׁשֹון 
ַגם־ ב  ְוֶנֱחָשׁ ׁש,  ְקָדּ ית־ַהִמּ ֵבּ ְנַין  ִבּ ה  ַעָתּ ב  ְמַעֵכּ ָלאו, אּוַלי הּוא 
ָלקּום  ְמֹאד  ִלָזֵּהר  ָצִריְך  ן  ַעל־ֵכּ ְלַהֲחִריבֹו.  ַרם  ָגּ הּוא  ִאּלּו  ְכּ ן  ֵכּ
ם  ׁ ׁש, ְוַהֵשּ ְקָדּ ית־ַהִמּ ן ֵבּ ל ְמֹאד ַעל ֻחְרַבּ ֲחצֹות, ְוִלְהיֹות ִמְתַאֵבּ ַבּ
ִצּיֹון  ַלֲאֵבֵלי  ָלׂשּום  ִצּיֹון  ַעל  ל  ְתַאֵבּ ַהִמּ ְלָכל  ִהְבִטיַח  ַרְך  ִיְתָבּ
ֵאר  ְפּ ְיָקא.  ַדּ ֵאֶפר  ַחת  ַתּ ֵאר  ְפּ )ישעיה ס"א(.  ֵאֶפר  ַחת  ַתּ ֵאר  ְפּ
ִחיַנת  ִית, ְבּ ִחיַנת ֹראׁש ַבּ ין, ְבּ ִפִלּ ִחיַנת ְתּ ִחין, ְבּ ִחיַנת ַהֹמּ ֶזה ְבּ
ִחיַנת  ְבּ ַעִין,  ּוַבת  ֵעיָנא  ְדּ ָוִנין  ְגּ ָלת  ְתּ ִחיַנת  ְבּ ָוִנין,  ַהְגּ ָלִלּיּות  ְכּ
ַחת  "ל. ַתּ ַנּ ׁש ַכּ ְקָדּ ִאיר ְלֵבית־ַהִמּ ת ַהֵמּ ָבּ ִחיַנת ַשׁ ְמאֹוֵרי אֹור, ְבּ
"ל(, ַהְינּו  הּוא ַהֵהֶפְך ֵמַהַנּ ִחיַנת ְמאֹוֵרי ֵאׁש, )ֶשׁ ֵאֶפר – ֵאֶפר ֶזה ְבּ
ׁש,  ְקָדּ ַהִמּ ית־  ַהֵבּ ַרף  ִנְשׂ ַעל־ָיָדם  ֶשׁ ֵאׁש,  ְמאֹוֵרי  ִנְכָנִעין  ִיְּהיּו  ֶשׁ
ְוֶזהּו  "ל,  ַנּ ַכּ ׁש  ְקָדּ ית־ַהִמּ ַהֵבּ ִקּיּום  ֵהם  ֶשׁ אֹור,  ְמאֹוֵרי  רּו  ְבּ ְוִיְתַגּ
ַעל  ל  ִמְתַאֵבּ הּוא  ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ ִנְמָצא,  "ל.  ַנּ ַכּ ֵאֶפר,  ַחת  ַתּ ֵאר  ְפּ
ִרין  ְבּ ּוִמְתַגּ ֵאׁש,  ְמאֹוֵרי  ַמְכִניַע  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁש,  ְקָדּ ית־ַהִמּ ַהֵבּ

"ל. ַנּ ת ַכּ ָבּ ִחיַנת ַשׁ ֵהם ְבּ ְמאֹוֵרי אֹור, ֶשׁ
ֹבֵתיֶכם  ֹמְשׁ ְבֹּכל  ֵאׁש  ְתַבֲערּו  ֹלא  י־ֵתבֹות:  ָראֵשׁ ל–  ִמְתַאֵבּ ְוֶזה 
"ל.  ַנּ ַכּ ֵאׁש  ִנְכָנִעין ְמאֹוֵרי  ִלין,  ְתַאְבּ ִמּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ )שמות לה(. 
ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ אֹור,  ְמאֹוֵרי  ְמִאיִרין  ֲאַזי  י  ִכּ ת,  ָבּ ׁ ַהַשּ יֹום  ְבּ ְוֶזהּו: 
ית־ ֵהם ְמִאיִרין ְלַהֵבּ ֵעיָנא ּוַבת ַעִין, ֶשׁ ָוִנין ְדּ ָלת ְגּ ִחיַנת ְתּ ת, ְבּ ָבּ ַשׁ
"ל.  ַנּ יָראּו ַכּ י ִתּ ִשׁ ֹמרּו ּוִמְקָדּ ְשׁ ֹתַתי ִתּ ְבּ ְבִחיַנת: ֶאת ַשׁ ׁש, ִבּ ְקָדּ ַהִמּ
ת ְלֹדֹרָתם. ְוָאְמרּו  ָבּ ׁ תּוב )שמות לא(: ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַשּ ָכּ ְוֶזה ֶשׁ
כד(:  ובתי'  רמג:  דף  פנחס  )זוהר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
הּוא  ֶשׁ ת,  ָבּ ַשׁ ַעל־ְיֵדי  י  ִכּ ַהְינּו  יָרה.  ִדּ ְלׁשֹון   – ִתיב  ְכּ ְלִדָרָתם 
ִחיַנת  ְבּ ַהְינּו  ְדּ יָרה,  ִדּ ה  ַנֲעֶשׂ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  אֹור,  ְמאֹוֵרי  ִחיַנת  ְבּ
ׁש,  ַמָמּ יָרה  ִדּ ם  ַגּ "ל.  ַנּ ַכּ ת  ָבּ ַשׁ ַעל־ְיֵדי  ּיּומֹו  ִקּ ֶשׁ ׁש,  ְקָדּ ית־ַהִמּ ַהֵבּ
ִחיַנת ְמאֹוֵרי אֹור, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְכָנִעין  הּוא ְבּ ת, ֶשׁ ָבּ י ַעל־ְיֵדי ַשׁ ִכּ
ירֹות  ִדּ ּיּום  ִקּ ֶשׁ ִנְמָצא  "ל.  ַנּ ַכּ ֵרפֹות  ׂ ִמְשּ ְוִנּצֹוִלין  ֵאׁש,  ְמאֹוֵרי 

"ל: ַנּ ת ַכּ ָבּ ָרֵאל הּוא ַעל־ְיֵדי ַשׁ ִיְשׂ
ל ָהעֹוָלם.  ִית ֶשׁ ַעל־ַהַבּ ִחיַנת ַהַבּ ִית, ְבּ ית – ֹראׁש ַבּ ֵראִשׁ ְוֶזהּו: ְבּ

הּוא  ֶשׁ ָהעֹוָלם,  ל  ֶשׁ ֵאר  ְוַהְפּ ַהֹיִּפי  הּוא  ֶשׁ ָהֱאֶמת,  יק  ִדּ ַהַצּ ַהְינּו 
הּוא  יט  ִלּ ׁ ַהַשּ הּוא  ְויֹוֵסף  )בראשית מב(:  ִחיַנת  ְבּ יֹוֵסף,  ִחיַנת  ְבּ
ל  ֶשׁ ִית  ַעל־ַהַבּ ַבּ ִחיַנת  ְבּ ִית,  ַבּ ֹראׁש  ִחיַנת  ְבּ ְוכּו',  יר  ִבּ ְשׁ ַהַמּ
ירֹות  ים ְוַהִדּ ִתּ ׁש ְוִקּיּום ַהָבּ ְקָדּ ית־ַהִמּ י ַעל־ָידֹו ִקּיּום ַהֵבּ ָהעֹוָלם. ִכּ
הּוא  יק, ֶשׁ ִדּ ל ֶזה ַהַצּ ם ֶשׁ ׁ ל ַהֵשּ ֵדּ ְתַגּ ִנּ "ל. ְוַעל־ְיֵדי ֶשׁ ַנּ ָרֵאל ַכּ ל ִיְשׂ ֶשׁ
"ל.  ַנּ ָרֵאל ַכּ ל ִיְשׂ ִחין ָהֵעיַנִים ֶשׁ ִית, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְפָתּ ִחיַנת ֹראׁש ַבּ ְבּ
ִית,  ית, ַהְינּו ֹראׁש ַבּ ֵראִשׁ ָרֵאל. ְבּ ל ִיְשׂ ית – ְלֵעיֵני ָכּ ֵראִשׁ ְוֶזהּו ְבּ
ַעל־ָידֹו  "ל,  ַנּ ַכּ ָהעֹוָלם  ל  ֶשׁ ֵאר  ַהְפּ הּוא  ֶשׁ "ל,  ַהַנּ יק  ִדּ ַהַצּ ִחיַנת  ְבּ

"ל: ַנּ ָרֵאל ַכּ ל ִיְשׂ ִחין ֵעיֵני ָכּ ִנְפָתּ
ד ַעל  ית הּוא ֶהְסֵפּ ֵראִשׁ י ְבּ יק. ִכּ ִדּ ד ַעל ִסּלּוק ַהַצּ ִחיַנת ֶהְסֵפּ ְוֶזה ְבּ
יק,  ִדּ ד ַעל ִסּלּוק ַהַצּ ית הּוא ֶהְסֵפּ ֵראִשׁ "ל ַעל ְבּ ֹנַח, ַהְינּו ַמֲאָמר ַהַנּ
ם  ְתַעֵלּ ִנּ ִחיַנת ַהַהֲעָלָמה, ֶשׁ ם ֶנֱאַמר ִמְבּ י ָשׁ ִחיַנת ֹנַח. ִכּ הּוא ְבּ ֶשׁ
ֵאר  הּוא ַהְפּ יק ֶשׁ ִדּ ם ַהַצּ ק ְוִנְתַעֵלּ ֵלּ ְסַתּ ִנּ ָרֵאל, ַהְינּו ֶשׁ ל ִיְשׂ ֵאר ֶשׁ ַהְפּ
ה  ֶמּ ַבּ ָלל  ְכּ ק, ֵאין לֹו ֶהְפֵסד  ֵלּ ְסַתּ ִנּ ֶשׁ יק  ִדּ ה ְלַהַצּ ְוִהֵנּ ָרֵאל,  ִיְשׂ ל  ֶשׁ
דֹול  ָגּ הּוא  אן,  ִמָכּ ק  ֵלּ ְוִנְסַתּ ם  ִנְתַעֵלּ ִאם  י  ִכּ ק,  ֵלּ ְוִנְסַתּ ם  ֶעַלּ ְנּ ֶשׁ
ָהֱאלִֹקים  ֶאת  ו(:  )בראשית  ִחיַנת  ְבּ א,  ַהָבּ עֹוָלם  ָבּ ם  ָשׁ ּוְמֹפָאר 
ַהּתֹוָלדֹות,  ְוַעל  ֲארּו  ְשׁ ִנּ ֶשׁ ָיתֹום  ַהּדֹור  ַעל  ֲאָבל  ֹנַח.  ְך  ִהְתַהֶלּ
דֹול ְמֹאד, ְוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  ֲארּו, הּוא ַרֲחָמנּות ָגּ ְשׁ ִנּ ִנים ֶשׁ ַהְינּו ַהָבּ ְדּ
ַהּתֹוָלדֹות  ֵהם  ה  ֵאֶלּ ְואֹוֵמר:  ְמקֹוֵנן  ִכּ ֹנַח,  ּתֹוְלֹדת  ה  ֵאֶלּ ְמקֹוֵנן:  ִכּ
ה ֵהם ַהּתֹוָלדֹות  ק, ְוֵאֶלּ ֵלּ ְסַתּ ִנּ ִחיַנת ֹנַח, ֶשׁ יק, ְבּ ִדּ ל ַהַצּ ִנים ֶשׁ ְוַהָבּ

ֲארּו: ְשׁ ִנּ ַהְיתֹוִמים ֶשׁ
ָהֹראׁש,  הּוא  ֶשׁ יק  ִדּ ַהַצּ ִמן  ִכין  ִנְמָשׁ ם  ָלּ ֻכּ רֹות  ַהֹדּ ל  ָכּ ֶשׁ ע,  ַדּ י  ִכּ
"ל,  ַנּ ַכּ ָהעֹוָלם  ל  ֶשׁ ִית  ַעל־ַהַבּ ַהַבּ ִחיַנת  ְבּ ִית,  ַבּ ֹראׁש  ִחיַנת  ְבּ
רֹות  ַהֹדּ ל  ָכּ ֶשׁ ֵמֹראׁש,  רֹות  ַהֹדּ קֹוֵרא  מא(:  )ישעיה  ְבִחיַנת  ִבּ
יק  ִדּ ֵיּׁש ֶזה ַהַצּ ֶשׁ "ל. ַוֲאַזי ְכּ יק ַהַנּ ִדּ ַהְינּו ַהַצּ ִכין ִמן ָהֹראׁש, ְדּ ִנְמָשׁ
ִית,  ַבּ ִחיַנת  ְבּ ְוֵיׁש  ֹראׁש  ִחיַנת  ְבּ ֵיׁש  ֲאַזי  ִית,  ַבּ ָהֹראׁש  הּוא  ֶשׁ
ֲאָבל  ִית.  ַבּ ֵני  ְבּ ִחיַנת  ְבּ ם  ָלּ ֻכּ ַהּדֹור,  ֵני  ְבּ ל  ָכּ ַהְינּו  ְדּ נּו,  ָלּ ֻכּ ַוֲאַזי 
ה'  ם  ֵשׁ ִחיַנת  ְבּ ֵאר,  ַהְפּ הּוא  ֶשׁ ָהֹראׁש  ֶזה  ם  ְוִנְתַעֵלּ ק  ֵלּ ְסַתּ ִנּ ֶשׁ ְכּ
ל ַהִחיצֹוִנים,  ְמָאה ֶשׁ מֹות ַהֻטּ לֹום, ְשׁ ִרין, ַחס ְוָשׁ ְבּ "ל, ֲאַזי ִמְתַגּ ַנּ ַכּ
ֹראׁש  ִחיַנת  ְבּ ְוֵהם  "ל,  ַנּ ַכּ ֶקר  ֶשׁ ל  ֶשׁ ַהְמֻפְרָסִמים  ִחיַנת  ְבּ ֶזּה  ֶשׁ
ִחיַנת  ְבּ ה,  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ "ל  ַהַנּ ֹראׁש  ֶנֶגד  ְכּ הּוא  ֶשׁ ְטָרא־ָאֳחָרא,  ַהִסּ ל  ֶשׁ
ִחיַנת  ְבּ ִסְטָרא־ָאָחֳרא,  ְדּ ֹראׁש  ִחיַנת  ְבּ ֶזּהּו  ֶשׁ חּוצֹות,  ל  ָכּ ֹראׁש 
ַחס  ַהִחיצֹוִנים,  ל  ֶשׁ ְמָאה  ַהֻטּ ם  ֵשׁ ִחיַנת  ְבּ ֶקר,  ֶשׁ ל  ֶשׁ ְמֻפְרָסִמים 
ן  לֹום. ְוַעל־ֵכּ חּוצֹות, ַחס ְוָשׁ ִלים ַבּ ְלְגּ ִית, ּוִמְתַגּ לֹום, ַוֲאַזי ֵאין ַבּ ְוָשׁ
ֹראׁש  ִחיַנת  ְבּ לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ם,  ִנְתַעֵלּ י  ִכּ חּוצֹות,  ל  ָכּ ֹראׁש  ִנְקָרא 
ֶזה  ְוַעל  לֹום.  ְוָשׁ חּוצֹות, ַחס  ַבּ ִלים  ְלְגּ ּוִמְתַגּ ִית,  ַבּ ֵאין  ַוֲאַזי  ִית,  ַבּ
ִצּיֹון  ֵני  ְבּ חּוצֹות,  ל  ָכּ ֹראׁש  ְבּ ֹקֶדׁש  ַאְבֵני  ְכָנה  ֵפּ ַתּ ְשׁ ִתּ ֶנֱאַמר: 
ים  ָרֵאל ְקדֹוִשׁ ִיְּשׂ ַהְינּו ֶשׁ ז ְוכּו' )איכה ד(. ְדּ ָפּ ִאים ַבּ ַהְיָקִרים ַהְמֻסָלּ
ם  ק ְוִנְתַעֵלּ ֵלּ י ִנְסַתּ ל חּוצֹות, ִכּ ֹראׁש ָכּ לֹום, ְבּ ִלים, ַחס ְוָשׁ ְלְגּ ִמְתַגּ
לֹום, ַהֵהֶפְך,  ר, ַחס ְוָשׁ ֵבּ י, ְוִנְתַגּ יק ָהֲאִמִתּ ִדּ ַהְינּו ַהַצּ ִית, ְדּ ָהֹראׁש ַבּ
ל  ִחיַנת ֹראׁש ָכּ ל ַהִחיצֹוִנים, ְבּ ְמָאה ֶשׁ ל ַהֻטּ ם ֶשׁ ִחיַנת ֵשׁ הּוא ְבּ ֶשׁ

"ל: ַנּ חּוצֹות, ַכּ
ְך, ְוָהָיה  ַפּ ְשׁ ִנּ ָרֵאל ֶשׁ ם ִיְשׂ ב ַדּ ִביא ָהָיה ְמקֹוֵנן, ּוְמַחֵבּ ְוִיְרְמָיהּו ַהָנּ
קֹוָלִרין, ִויֵדיהֹון  ָרֵאל מּוָלִכים ְבּ ָצָרָתן, ְוָהָיה רֹוֶאה ִיְשׂ ף ְבּ ֵתּ ַתּ ִמְשׁ
ֶהם,  ף ִעָמּ ֵתּ ַתּ ְמָהְדִקין ַלֲאחֹוָרא, ְוֵרַחָיּא ַעל ַצְוּאֵריהֹון, ְוָהָיה ִמְשׁ
ַהְיָקִרים  ִצּיֹון  ֵני  ְבּ ָרֵאל:  ִיְשׂ ל  ֶשׁ ם  ָדּ ה  ִטָפּ ל  ָכּ ַעל  ְמקֹוֵנן  ְוָהָיה 

ְכָנה ַאְבֵני ֹקֶדׁש ְוכּו': ֵפּ ַתּ ְשׁ ז ְוכּו' ִתּ ָפּ ִאים ַבּ ַהְמֻסָלּ
ֲארּו  ְשׁ ִנּ ֶשׁ ַהּתֹוָלדֹות  ַעל  ְמקֹוֵנן  ִכּ ַהְינּו  ֹנַח,  ּתֹוְלֹדת  ה  ֵאֶלּ ְוֶזהּו: 



ל ָהָעם,- שתי עניים שלך  ה ֶתחֶזה ִמּכָ הֹון ְוַאּתָ ַעְייִנין, ּבְ

משה, שבהם תלת גוונין ובת עין הנמשכים מד’ מוחין 

שלך, כי משה הוא בדעת הכולל כל הד’ מוחין, שעל ידי 

זה יכול לראות, והוא גם בחינת צדיק יסוד עולם, יסוד 

גוונין  מתלת  הנמשכים  יסודות  הד’  כל  הכולל  הפשוט 

ידי כל זה  דעינא ובת עין, הנמשכים מד’ מוחין, שעל 

במידותיו  האוחזים  אלו  לראות  משה  של  הראיה  כוח 

השלמות כל אחד לפי שורש נשמתו כפי שיבואר לקמן 

שעל ידי זה בוחר בהם להיות תחתיו שרים ואלו עיני 

משה בחינת עיני ראש העדה הם מאירים לבית המקדש 

ההלכות  המבררים  השרים  ידי  על  כי  עינים  הנקראים 

הישרות והיפות לעם על ידי זה נמשך היופי ותפארת 

לבנין  שזוכים  עד  טובים  במעשים  העם  לכל  המידות 

לכן  יחדיו.  העינים  שתי  הכולל  שלישי  המקדש  בית 

באלו העינים ואתה תחזה מכל העם, לא אמר מן העם 

אלא מכל העם, לרמז על אלו השרים, אשר לכולם יסוד 

שמירת הברית הנקרא כל כידוע, שיש להם גם אחיזה 

ויוסף, שעל ידי זה כל אחד זוכה  ביסוד הפשוט כמשה 

לגוון המיוחד שבו, אך כמובן  כפי שורש נשמתו כנ"ל 

י ַחִיל  שכל אחד מהם אוחז ביופי יתר המידות והם, ַאְנׁשֵ

ור- אנשי חיל בגוון לבן הרומז על מעשי חסד  ון ִחּוָ ַגּוָ ּבְ

לעם, שאלו  קום עשה, שממשיכים  והלכות של  שלהם, 

השרים מקבלים החסד במידה נכונה ומהודרת מהצדיק 

מוחו  בעיני  בהם  שחוזה  ידי  על  בו,  שנכללים  ידי  על 

הקדוש, וכן עיניהם נפתחות לראות איך אוחזים במידות 

אלוקים  יראי  סּוַמק,-  ון  ַגּוָ ּבְ אלהי''ם  ִיְרֵאי  להשלימם, 

לא  הלכות  דין  לפסוק  הגבורה  כוח  בעלי  אדום,  בגוון 

תעשה לעם וכן בכוח גבורתם לרחק על מנת לקרב, ולכן 

להתגבר  איך  וטובות  עצות  מלחמה  תכסיסי  להמשיך 

ון ָירֹוק,- אנשי אמת בגוון  ַגּוָ י ֱאֶמת ּבְ על היצר,  ַאְנׁשֵ

והגבורה  החסד  בין  לחבר  התפארת,  כוח  להם  ירוק, 

לעם  אמת  הלכות  להמשיך  פגם,  כל  ללא  ויופי  באיזון 

כל אחד לפי האמת שלו באופן שיואיל לתיקון נשמתו 

באמת, עד שגם בו יתראה פאר והדר הנמשך מן הצדיק 

יסוד עולם, שהוא היופי של כל העולם וכל העם, ׂשֹוְנֵאי 

עין  אּוְכָמא,- שנאי בצע בבת  ִאיִהי  ּדְ ַעִין  ַבת  ּבְ ָבַצע 

שאין לה מאורי אור משל עצמה אלא  שהיא שחורה, 

לתוכה  החג"ת  דרך  מוחין  הד’  השפעת  שמקבלת  מה 

נאווה  אך  האור  מיעוט  מצד  שחורה  והיא  בצמצום 

מוח  פאר  בתוכה  שמקבלת  בשעה  ומהודרת  ויפה 

הצדיק, דהיינו כשנתגלה בעולם העשיה בחינת מלכות 

וחיצוניות, אור יופי דעת ומידות טובות של הצדיק יסוד 

פאר  את  ומעשיו  מידותיו  תורתו  בפניו  המגלה  עולם 

שם השם המשותף בשמו, וממנו נמשכים לשונאי הבצע 

ההלכות למעשה לפי החג"ת מתוך כוחם להיות אנשי 

חייל יראי אלוקים אנשי אמת, ושנאת הבצע יש לומר 

הגשמי  הממון  של  הגוונים  חיצוניות  שונאים  מה  הוא 

שיש בכוחו גוונים לפעול כל אחד כרצונו על ידי הממון, 

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

ק ְוכּו'  ֵלּ ָהָיה ְוִנְסַתּ ִמים ָהָיה, ַהְינּו ֶשׁ יק ָתּ "ל. ְוֶזהּו: ֹנַח ִאיׁש ַצִדּ ַנּ ַכּ
"ל: ַנּ ַכּ

ִחיַנת  הּוא ָהֹראׁש, ְבּ יק ֶשׁ ִדּ ִכין ִמן ַהַצּ ם ִנְמָשׁ ָלּ רֹות ֻכּ ל ַהֹדּ ה ָכּ ְוִהֵנּ
ל  ָכּ ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח – ֶשׁ ִחיַנת: ֵאֶלּ "ל. ְוֶזה ְבּ ַנּ רֹות ֵמֹראׁש ַכּ קֹוֵרא ַהֹדּ
ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ֹנַח,  ִמן  ִכין  ִנְמָשׁ ם  ָלּ ֻכּ רֹות,  ַהֹדּ ַהְינּו  ְדּ ַהּתֹוָלדֹות, 

"ל: ַנּ רֹות ֵמֹראׁש, ַכּ ִחיַנת קֹוֵרא ַהֹדּ ִחיַנת ָהֹראׁש, ְבּ יק, ְבּ ִדּ ַהַצּ
ְוֶזה  "ל.  ַהַנּ ָהֹראׁש  ִמן  ן  ַגם־ֵכּ ְך  ִנְמָשׁ ָהֶאְתרֹוג  ִהּדּור  ם  ַגּ ֶשׁ ְוַדע, 
ְך  ְמָשׁ ִנּ ֶשׁ ִחיַנת ִהּדּור ָהֶאְתרֹוג,  ְבּ רֹות ֵמֹראׁש,  ַהֹדּ ִחיַנת קֹוֵרא  ְבּ
ֵאר  הּוא ָהֹראׁש ְוַהְפּ "ל, ֶשׁ יק ַהַנּ ִדּ ַהְינּו ַהַצּ "ל, ְדּ ן ֵמָהֹראׁש ַהַנּ ַגם־ֵכּ
י ַאף־ ָרֵאל, ִכּ ר ַהִהּדּור ֵהם ִיְשׂ ה ִעָקּ "ל. ְוִהֵנּ ַנּ ל ָהעֹוָלם ַכּ ְוַהִהּדּור ֶשׁ
ר ַהִהּדּור  י־ֵכן ִעָקּ ם ָחם ְוֶיֶפת ֵהם ּתֹוְלדֹות ֹנַח, ַאף־ַעל־ִפּ ַגּ י ֶשׁ ַעל־ִפּ
ַעד  ִמְצָוה  ִהּדּור  ִחיַנת:  ְבּ ְוֶזה  ם.  ֵשׁ ֵני  ִמְבּ ִאים  ָבּ ֶשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ ֵהם 
הּוא  ם, ֶשׁ ִחיַנת ֵשׁ ִליׁש )ב"ק ט: ושו"ע או"ח סי' תרנ"ו( – ֶזה ְבּ ְשׁ
ְרׁשּו ַעל  ָדּ ׁ ַסְנֶהְדִרין קיא ַמה ֶשּ ֵני ֹנַח )ְוַעֵיּן ְבּ ה ְבּ לָֹשׁ ׁ ִליׁש ִמְשּ ׁ ַהְשּ
ם(,  ל ֵשׁ י ֶשׁ ִליִשׁ ל ֹנַח, ְשׁ י ֶשׁ ִליִשׁ ּה – ְשׁ ית ִיָוֵּתר ָבּ ִליִשׁ ׁ סּוק : ְוַהְשּ ָפּ
ְיָקא,  ם ַדּ ם, ֵשׁ ִחיַנת ֵשׁ "ל. ְוהּוא ְבּ ַנּ ֵאר ַכּ ר ַהִהּדּור ְוַהְפּ הּוא ִעָקּ ֶשׁ

)ְוָהֵבן  "ל:  ַנּ ַכּ ְוִהּדּור  ֵאר  ְפּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ֶדׁש,  ַהֹקּ ם  ֵשׁ ִחיַנת  ְבּ
ית,  ֵראִשׁ ַמֲאָמר ְבּ ְמֹבָאר ְלֵעיל ְבּ ׁ ל ֶזה ִעם ַמה ֶשּ ר ָכּ ׁ ֵהיֵטב ְלַקֵשּ

ם ֵהיֵטב( ר ַיַחד, ַעֵיּן ָשׁ ׁ ל ְמֻקָשּ י ַהֹכּ ּוְבִסיָמן סו, ִכּ
א  יְרָתּ ִפּ א ַשׁ ִחיַנת עּוִלְמָתּ ֶניָה – ֶזה ְבּ ה ַעל ָבּ ָיְּך ְלֵעיל: ָרֵחל ְמַבָכּ ַשׁ
י ָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת־ ִכּ ֵלית ָלּה ֵעיִנין )זוהר משפטים דף צה(.  ְדּ
ל  ֶשׁ ַההֹוָלָדה  ר  ִעָקּ ן  ְוַעל־ֵכּ כט(,  )בראשית  ִויַפת־ַמְרֶאה  ַאר  ֹתּ
ִויֵפה־ַמְרֶאה,  ְיֵפה־ֹתַאר  ָהָיה  ֶשׁ יֹוֵסף,  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ יק,  ִדּ ַהַצּ
ו  "ל, הּוא ֵמָרֵחל. ֲאָבל ַעְכָשׁ ַנּ ל ָהעֹוָלם ַכּ ֵאר ְוַהֹיִּפי ֶשׁ ִחיַנת ַהְפּ ְבּ
ֶניָה, ְוַעל־ ה ַעל ָבּ ְבִחיַנת ָרֵחל ְמַבָכּ ן, ִהיא ִבּ לּות, ַאַחר ַהֻחְרָבּ ָגּ ַבּ
ְמאֹור  י  ִכּ ֵעיִנין,  ָלּה  ֵלית  ְדּ א  יְרָתּ ִפּ ַשׁ א  עּוִלְמָתּ ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ן  ֵכּ
ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֵהיֵטב.  ְוָהֵבן  "ל,  ַנּ ַכּ ִכי  ַהְבּ ַעל־ְיֵדי  ִקין  ְלּ ִנְסַתּ ֵעיַנִים 
ה  ר ֵמִעְנַין ָרֵחל ְמַבָכּ ְתִחיל ְלַדֵבּ ַמּ "ל, ֶשׁ ר ֵהיֵטב ַמֲאָמר ַהַנּ ׁ ְמֻקָשּ
הּוא  יק, ֶשׁ ִדּ ם ַהַצּ ְתַעֵלּ ִנּ ר ֵמַהַהֲעָלָמה, ֶשׁ ְך ְמַדֵבּ ֶניָה, ְוַאַחר־ָכּ ַעל ָבּ
י  ִחיַנת: ְויֹוֵסף ָהָיה ְיֵפה־ֹתַאר ְוכּו', ִכּ ִחיַנת יֹוֵסף, ְבּ ֵאר ְוַהֹיִּפי, ְבּ ַהְפּ
ִחיַנת יֹוֵסף ְוכּו'  הּוא ְבּ יק, ֶשׁ ִדּ ר הֹוָלַדת ַהַצּ י ִעָקּ ל ִעְנָין ֶאָחד, ִכּ ַהֹכּ

"ל: ַנּ "ל, הּוא ֵמָרֵחל ְוכּו' ַכּ ַנּ ַכּ



שזה הממון הוא בצע, כי בוצע ומפריד היסודות משם ה’ 

שהוא שורש ג’ גוונין ובת עין ושורש הד’ יסודות שמהם 

אשר עיקרם  החסד והגבורה, שהם אורות פנימיים מאת 

ה’ יתברך שמהם נמשך הכסף והזהב, שהוא חיצוניות 

ומפריד  בוצע  הממון  לבצע  והנופל  רומי,  יונקת  שהם 

והפנימי,  והעליון  הקדוש  משורשם  והזהב  הכסף  כנ"ל 

ואלו הצדיקים שונאי הבצע וחיצוניות כוח הממון זוכים 

דייקא על ידי זה לחזות במלכות עשייה בכל היופי והחן 

ת,  ּבָ החיצוני את יופי פנימיות התורה ורזיה. ְוָדא ָרָזא ְדׁשַ

א ַבת  ת ּדָ ּבָ ׁשַ ''ת ּדְ ִעיָנא, ּבַ וִנין ּדְ ּוָ ּגַ ַלת  ַלת ַעְנֵפי ּתְ ש ּתְ

ַעִין,- וזה סוד פנימיות אור השבת הנרמז באותיות שם 

שבה,  ו’  אותיות  הן  ענפיה  שלושה  ש’  שבת,  המילה 

המה שלושה גוונים של העין, חג"ת כנ"ל ובעיקר מוחין 

ועיניי הצדיק כנ"ל שמהם נמשכים מידות הצדיקים אשר 

תחתיו שרי האלפים והמאות והעשרות, לגווניהם אנשי 

היו  בבית המקדש  אנשי אמת אשר  אלוקים  יראי  חיל 

אלו הסנהדרין, בת של אותיות המילה שבת זו בת עין 

השחורה ונאוה ויפת תואר כנ"ל שכל ידי אלו הג’ גוונין 

ובת עין הנמשכים מד’ מוחין שעל ידי המוחין עיקר הראיה 

להבדיל בן פרטי הבריאה וכן לבחרם ולהבינם בדעתו 

בעולם  ונשמה  דבר  כל  של  מה התכלית  ה’  רצון  לפי 

בעולם,  דבר  כל  של  המידות  שיעור  להיות  ראוי  ואיך 

שכל זה מקבלים מהצדיק בעת שנתפרסם בעולם, וכל זה 

כוח הראות מקבלים בשבת, בחינת ראו כי ה’ נתן לכם 

ְמרּו ְבֵני  ַמר )שמות לא טז( ְוׁשָ את השבת, ַוֲעַלְייהּו ִאּתְ

ת ְוגֹוֵמר,- ועל אלו העיניים הנפתחות  ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ִיׂשְ

והרואות באמת כפי דעת הצדיק,  הם אלו העיניים של 

השרים, שמהם נמשך הדעת לעם מה שקיבלו ממשה, 

הם עיני העדה מאורי האור צדיקי האמת שבדור, שמהם 

ישראל את  בני  ושמרו  נאמר  עליהם  אור השבת,  כל 

כי  עולם,  ברית  לדורותם  השבת  את  לעשות  השבת 

עם ישראל צריכים להתקרב לצדיקים האמתיים מאורי 

האור ולפרסמם בעולם כי על ידם כוח שמירת השבת, 

שבירת  ללא  במידה  שבת  של  האור  מאורי  לשמור 

 , לעשות את השבת  ועיקר  כלים בחינת מאורי האש, 

בחינת  העשייה,  בעולם  השבת  אור  ומגלים  שמאירים 

מה נתפרסם שם הצדיק בעולם העשייה, במעשים טובים 

ויפים של עם ישראל השרים למשמעתו, ועיקר שיאיר 

לבית המקדש ודירות ישראל בחינת לעשות את השבת 

לדורותם, לדירתם כמבואר בזהר )תיקון כ"ד( ובליקוטי 

מוהר"ן הנ"ל, והכל כאשר לכל בכוח בצדיק יסוד עולם 

והוא  עולם  ברית  לו  אשר  הדור  של  ויופי  הידור  פאר 

הראש בית קורא הידור הדורות מראש ביתו להמשיך 

דורות עולם.

העמדנו  והנה  תֹות,-  ּבָ ׁשַ ֵרין  ּתְ ְדִאינּון  אּוְקמּוהּו  ְוָהא 

כי יש שתי שבתות שהם בחינת עין ימין ועין שמאל 

ין,-  ְרּגִ ְתַלת ּדַ ָאה ּבִ א ִעּלָ המאירות לשתי בתי מקדש, ִאיּמָ

שבת ראשונה כנגד ה’ ראשונה שבשם השם המפורסם, 

היא אמא העליונה, עולם הבינה, אשר המאירה מאורי 

אור שלה בשלוש דרגות שמתחתיה שהם חסד גבורה 

השרים  בו  נכללים  הצדיק  פרסום  ידי  על  כי  תפארת, 

כנ"ל אנשי חייל  יראי אלוקים אנשי אמת ונפתחים להם 

גדולת  להשיג  בינה,  בחינת  להתבונן,  לראות  העיניים 

נפלא  וסדר  ביופי  לפרטים  עולמו  מנהיג  איך  הבורא 

למען שמו יתברך, אשר זאת התבוננות מביאה לאמונה 

ביושר הנהגתו בעולם העשייה אשר שם דרה השכינה 

בחינת רחל אפילו בגלות בסדר נסתר בחינת יפת תואר, 

ין,-ואמא תחתונה אשר כנגד  ְרּגִ ְתַלת ּדַ ָאה ּבִ ּתָ א ּתַ ְוִאיּמָ

ה’ אחרונה שבשם השם המפורסם שהיא בחינת מלכות 

עשיה, כאשר עולה באמונת יופי ההשגחה עד לתפארת 

להכיר אמת יושר רחמי הנהגתו יתברך שמגלה הצדיק, 

אזי עולה מעל נצח הוד יסוד ומקבלת מאורי אור שקיבל 

אמא  אותם  ומאירה  כנ"ל  עליונה  מאימה  התפארת 

תחתונה בשלושה דרגות נה"י דהיינו שיודעים השרים 

שתחת הצדיק בחינת משה בחינת יוסף, איך לתת עצות 

לעם המלך איך ליפות מעשיהם בפועל בדיני ההלכות 

לפי רזי וסודות פנימיות החכמה שמקבלים כל פרטיהם  

מם הבינה ביופי של תפארת המידות )מעט על פי מתוק 

ִאינּון  ּדְ ִסְטִרין  ית  ׁשִ ִליל  ּכְ ְדֶאְמָצִעיָתא  ַעּמּוָדא  מדבש(. 

ין,- עמוד אמצעי כולל בתוכו אלו שש הדרגות  ְרּגִ ית ּדַ ׁשִ

והגוונין של הנהגה ומידות, מחסד ועד יסוד כנ"ל, והוא 

הדרגת  וחן שש  יופי   שלו   הדור  פאר  הצדיק  בחינת 

האלו המשולבות יחד בסדר חן והדר, והוא המחבר דרך 

זה הפאר בין אמא עליונה  ואמא תחתונה עין ימין ועין 

ראשון  בית  כי  לשני,  ראשון  בית  בין  ומחבר  שמאל, 

נחרב כי לא האיר  עדין לבחינת המלכות, שהפנימיות 

בעולם  נכון  בהידור  התגלו  לו  עדין  הבינה  פרטי  של 

העשייה, על ידי שפגמו בג’ עוונות, גילוי עריות שפיכות 

דמים ועבודה זרה, ובית שני גם כן על אף פארו והדרו לא 



השיגו בו פנימיות החיבור שהוא בחיבור גוונין הנשמות 

המאירות לבית המקדש, כי עד ידי שנאה ושינוי חינם לא 

יכלו להתכלל יחד, ונשאר הבניין רק בפארו חיצוני עד 

שנחרב, וזה הצדיק המחבר בתי המקדשות למען בית 

ֹאַרח  ּבְ ִלין  ּכְ ִמְסּתַ ּדְ ַעְייִנין  לו  יש  הנצחי  השלישי  הבית 

בקו  ישר,  באורח  המסתכלות  ִחְוורּו,-עיניים  ּבְ ר  ֵמיׁשַ

אמצעי המחבר בין החסד והגבורה במידה נכונה ויפה, 

הוא ההסתכלות שמסתכל הצדיק פאר בעולם  והעיקר 

וכן נותן כח לנכללים בו הוא לראות החסד שבהנהגת 

ה’ וכן צד הזכות שבכל נשמות ישראל, בחינת בחיורו, 

ְרִחימּו,-  ין ִאינּון ַעְייִנין ּדִ בלבן שהוא גוון החסד כנ"ל, ִאּלֵ

אלו הם עיניים המסתכלות במידת החסד לראות זכות 

מידת  המעוררים  רחמים,  של  עיניים   הם  שבישראל, 

ולמדו  הגויים  בין  המפוזרים  ישראל  על  לרחם  רחמים 

ממעשיהם להביאם שוב למידות יפות שלהם על אדמת 

יפה  ציון  ה’ שיבת  בבית המקדש, בשוב  הקודש  ארץ 

ִגימּו,  ּה ּפְ ֵלית ּבָ ָבָנה ּדְ ּלְ א ִאיִהי ָיָפה ּכַ ִכיְנּתָ נוף , ּוְבהֹון ׁשְ

ְך ָיָפה ִעיַנִיְך  ָיִתי ִהּנָ ְך ָיָפה ַרִעִ ּה )שיר א טו( ִהּנָ ַמר ּבָ ְדִאּתְ

יֹוִנים. - באלו העניים של רחמים בהם השכינה שהייתה 

עד כה מבכה על בניה, והייתה משגחת עליהם בגלות 

ביופי נסתר בחינת שחורה אני, עתה היא יפה כלבנה 

צדיק  שהוא  והפאר  היופי  מתגלה  כי  פגם,  בה  שאין 

הדור המגלה היופי והפאר שבישראל, ונפתחות עיניהם 

יתברך,  למענו  יפה  בסדר  ה’  השגחת  בעולם  לראות 

הנך  הנאווה,  בשכינה  בה  ונאמר  עצמם,  שלהם  ויופי 

כנ"ל  הבינה  היא  עליונה  שכינה  העליונה  רעיתי,  יפה 

העשייה  לעולם  עד  היפה  ההנהגה  נמשכת  שממנה 

עתה  היה  כנ"ל  התחתונה   השכינה  יפה  הנך  בגלוי, 

בגלוי בפרסום לעיני כל העולם, והנה עיניך המשגיחות 

בעולם בגלוי בגאולה, בבניןכ השלישי שהוא החיבור של 

שתי העיניכם כנ"ל אלו הם עינכים של יונים, אלו בתי 

מעיני  מוחין  מקבלים  הם  בבניינם  המפוארים  המקדש 

להיות  לישראל  המאירים  שבדור  הצדיקים  הם  העדה, 

כמותם כיונה תמה, כמובא במדרש רבה כשם שנאמר 

כאן בזהר ובדברי רבינו וזה לשון המדרש )ראה בעצמך 

לקשר הדברים(- עיניך יונים - עיניך הן סנהדרין שהם 

עינים לעדה הדא הוא דכתיב: )במדבר ט"ו( והיה אם 

מעיני העדה. רמ"ח אברים יש באדם וכולם אינם הולכין 

וחוזרין אלא אחר העינים, כך אין ישראל יכולים לעשות 

דבר חוץ מסנהדרין שלהם. יונים מה יונה זו תמה. כך 

רגלים. מה  לפעמי  עולין  נאים בהילוכן כשהן  ישראל 

יונה זו מצויינת. כך ישראל מצויינין בתגלחת במילה 

מה  צנועים.  ישראל  כך  צנועה.  זו  יונה  מה  וציצית. 

זו פושטת צוארה לשחיטה. כך ישראל )תהילים  יונה 

מ"ד( כי עליך הורגנו כל היום. מה יונה זו מכפרת על 

אותן  שכל  האומות,  על  מכפרין  ישראל  כך  העולים. 

אומות  שבעים  כנגד  בחג  שמקריבים  פרים  שבעים 

ק"ט(  )שם  דכתיב  הוא  הדא  מהן,  העולם  יצדה  שלא 

תחת אהבתי ישטנוני ואני תפילה. מה יונה זו משעה 

כך  באחר.  אותו  ממירה  אינה  עוד  זוגה  בן  שמכרת 

באחר.  המירוהו  לא  להקב"ה  שהכירו  משעה  ישראל 

מה יונה זו נכנסת לקנה ומכרת קנה ושובכה וגוזליה 

ואפרוחיה וחלונותיה. כך הן שלוש שורות של תלמידי 

חכמים כשהן יושבין לפניהם כל אחד ואחד מכיר את 

מקומו. מה יונה זו אע"פ שאת נוטל גוזליה מתחתיה 

אין מנחת שובכה לעולם. כך ישראל אף על פי שחרב 

בית המקדש לא בטלו שלוש רגלים בשנה. מה יונה זו 

מחדשת לה בכל חדש וחדש גרן. כך ישראל מחדשים 

להם בכל חדש תורה ומצוות ומעשים טובים. מה יונה 

זו משוגרת רוגליות הרבה וחוזרת לשובכה. כך ישראל, 

הדא הוא דכתיב )הושע י"א( יחרדו כצפור ממצרים זה 

דור המדבר. וכיונה מארץ אשור אלו עשרת השבטים 

אלו ואלו והושבתים על בתיהם נאם ה'. עכ"ל

ְדמֹוִני,  הֹון, ָנָחׁש ַהּקַ רּוְך ּבְ ַההּוא ִחְוָיא ִאיהּו ּכָ ְוִאית ַעְייִנין ּדְ

ל ִאְתַלְטָיא.   ּכַ ִאְסּתַ ָכל ַמה ּדְ ר, ּבְ ֹאַרח ֵמיׁשַ ִלין ּבְ ּכְ ְוַלאו ִמְסּתַ

- וזה לעומת זה יש זמן של עיני,ם, עליהם מכסים עננים, 

שהם רומי רבתי ורומי זעירתא, שאותו נחש שהוא שר 

של רומי, הוא כרוך באלו העיני,ם להסתיר אותם, הוא 

נחש הקדמוני, ולא מסתכלים בעולם באוחר ישר ויפה 

מפני אותם עננים המכסים הבאים מזה הנחש, כי בכל 

מה שמסתכל נעשה מקולל, שאין נמשך ברכה ואור מן 

הצדיק אלא להפך נמשכים מאורי אש המכלה בבחינת 

ידי הבכיה שלנו  קללה. ובעת שיכנעו מאורי האש על 

הסתלקות  על  באב,  תשעה  ביום  ובפרט  לילה  בחצות 

מאורי האור וצדקי הדור המפוארים שמהם יופי וברכת 

הבית מקדש, על ידי זאת הבכייה תמשך מחדש ברכת 

הצדיק לגלות בית המקדש השלישי מחמד עינינו, לשום 

לאבלי ציון פאר תחת אפר במהרה בימינו אמן.



תארו לעצמכם שבקרוב יצא לאור 
סט חדש של זהר הקדוש ברסלב
 וימצא בכל בתי הכנסת בעולם.

בהאי חיבורא דילך 
דהוא ספר הזהר 
יפקון ביה 
מן 
גלותא

אמר: כשהספר 
שלי יתקבל 
בעולם הוא 

אתחלתא 
דגאולה

כן, גם אתה תוכל 
לבאר את הזהר הקדוש על פי רבנו נחמן מברסלב.

הצטרף למיזם החדש- 
פירוש על כל ספר הזהר על פי ליקוטי מוהר"ן

ועכשיו יש נחל נובע ...

כלל חסידי ברסלב והמקורבים לתורתו של רבינו מתאחדים בכוחות משותפים 
להוציא לאור ביאור על ספר הזהר על פי ההקדמות הקדושות של רבינו הקדוש בספרו ליקוטי מוהר"ן 

פרשת  זוטא,  אידרא  הזהר  לשון  וזה 

האזינו דף רפ"ז ע"ב : "תאנא בההוא יומא 

מעלמא... לאסתלקא  בעא  שמעון  דרבי 

דאתמלי  וחמא  שמעון  רבי  עינוי  זקף 

מה  וחמא  שמעון  רבי  עינוי  ביתא...פתח 

כולהו  נפקו  בביתא.  אשא  ואסחר  דחמא 

אבא.  ורבי  בריה  אלעזר  רבי  ואשתארו 

ושאר חבריא יתבו אבראי…אמר אן אינון 

ויתבו  לון  ואעיל  אלעזר  רבי  קם  חבריא. 

"שנינו  הקודש:  ללשון  תרגום  קמיה..."  

להסתלק  רצה  שמעון  שרבי  יום  באותו 

וראה  שמעון  רבי  עיניו  מהעולם...זקף 

רבי  עיניו  את  הבית...פתח  שנתמלא 

)אותו(  וסובבה  שראה.  מה  וראה  שמעון 

אש בביתו. יצאו כולם ונשארו רבי אלעזר 

בנו ורבי אבא ושאר החברים ישבו בחוץ... 

אלעזר  רבי  קם  החברים.  הם  היכן  אמר 

והכניס אותם וישבו לפניו..."

הקדוש  רבנו  ס"ו  בתורה  כי  ידוע  והנה 

בעת   כי  והיא  אחת  נקודה  מבאר 

התאחדו  בעומר  בל"ג  רשב"י  הסתלקות 

נשמתו  של  דלתתא  ורוח  דלעילא  הרוח 

הקדושה, או אז יכלו לקבל ממנו תלמידיו 

פי שניים ברוחו. אם כן יש לדעת כי כאשר 

רבנו הזכיר את הסתלקות רשב"י דווקא, 

שם  נמצאים  ס"ו  תורה  כללי  כל  ממילא 

בזה המאמר וזה המעמד.

לבאר  יתברך  ה'  בעזרת  שנבוא  ולפני 

חלק  ס"ו  בתורה  אחרת  נקודה  פי  על 

כי  לדעת  חשוב  כנ"ל,  זה  זהר  מאמר 

לא  כה,  עד  הקדומים  הזהר  מפרשי  לפי 

נתבאר לכאורה כלל כי יש קשר בן סיפור 

לבין  ההסתלקות  לפני  ההתרחשות 

כן, אך לפי  גילה אחרי  הסודות שרשב"י 

רבנו יבואר היטב. 

כנ"ל,  זוטא  באדרא  המובא  כפי  והנה 

של  בביתו  סבבה  אש  ההסתלקות  בעת 

חלק  נוכחים  להיות  יוכלו  לבל  רשב"י 

ולפי  הקדוש,  המעמד  בזה  מתלמידיו 

כלל  מובא   ס"ו  בתורה  רבנו  הקדמת 

היא  הקדושה  מן  שהמניעה  והוא  גדול 

גודל  כך  הנחשק  וכגודל  החשק  בשביל 

לפי  כראוי  יהיה  שהחשק  ובעת  המניעה 

המניעה  תתבטל  ממילא  הנחשק  גודל 

רצונו  את  הפועל  אל  מכח  להוציא  ויוכל 

הקדמת  לפי  הדבר  ברור  לכן  הקדוש. 

רבנו  הנ"ל כי האש שסובבה ביתו שפעל 

הבריאה  בסודות  השגתו  בגודל  רשב"י 

הייתה  והנחשק,  המניעה  החשק  בענין 

בשביל  דייקא  האש  של  המניעה  זאת 

להכנס  התלמידים  של  החשק  הגברת 

הוא  הקדושים  לקודש  ולפנים  לפני 

הקמוץ  הנחשק  את  ממנו  לקבל  רשב"י, 

ובאמת  לגלות.  שרצה  והסודות  והסתום 

האש  פסקה  כראוי  החשק  גבר  כאשר 

להכלל  התלמידים  והתכנסו  ונכנסו 

כענפים בעץ )כמבואר עוד בתורה הנ"ל( 

הוא רשב"י לקבל ממנו פי שניים כאמור. 

נמצא שהיה רשב"י נאה דורש נאה מקיים 

סוד המניעה והוצאה לפועל, שגילה אחר 

כי  בתחילה  הזהר  שאמר  מה  וכן  כך.  

ופתח  הבית,  נתמלא  התלמידים  בהכנס 

הבית.  שנתמלא  וראה  עיניו  את  רשב"י 

לפי  יובן  אך  מיותר  לשון  לכאורה  והוא 

בניית  משל  את  לדוגמא   הנותן  רבינו 

הבית להוצאה מכח אל הפועל בציור זמן 

ומקום )עיין שם( כי הכוונה במילוי הבית 

מתגלה  בו  לכלי  משל  הוא  שהבית  הוא  

הפועל  אל  מכח  בהוצאה  האדם   נשמת 

תחילה  ומחשבה  רצון  למעשה  ונתמלא 

רשב"י  ההסתלקות  בעת  ולכן  שלו. 

גילוי  שלמות  הפועל  אל  מכוח  הוציא 

הסודות עד שיביא למעשה ביאת הגואל 

הקב"ה  של  תחילה  במחשבה  שהיה 

כדי  הרוחות  משתי  הבית  נתמלא  ולכן 

שניים  פי  בשלמות  יקבלו  שהתלמידים 

מתורתו להעביר מדור לדור עד להוצאה 

לפועל של הגאולה ברחמים ובניית הבית 

אשר  המקדש,  בית  הוא  המיוחד  היחיד 

ביותר,  גדולה  ומניעה  גלות ארוכה  אחרי 

דרשב"י  בזכותו  בימינו  במהרה  יבנה 

ובזכות רבנו הקדוש אמן.

אמנם חידוש אך בדוק ומנוסה:

בחסדי שמים בזכות רבינו הקדוש והתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זכינו להוציא לאור עד כה 39 עלונים על סדר פרשת 

השבוע בזהר. כל פרשה על פי תורה אחרת מתוך ליקוטי מוהר"ן, וכן ביאור על תחילת אדרא זוטא על פי תורה ס"ו, ביאור 

על ה' פרקים בספרא דצניעותא על פי ה' תורות בליקוטי מוהר"ן, ביאור על כמה תיקונים מתיקוני הזהר וכן על הקדמת 

הזהר  )בהסכמת הרב קרמר והרב שעכטער שליט"א( וזו היא הוכחה ברורה בדוקה ומנוסה לאמיתות השיטה כי זה הוא 

מפתח חדש לגילויים נפלאים בזהר על פי רבנו. 

פרטי יצירת קשר למצטרף לכתיבת הביאור • לקבלת העלון על זהר פרשת השבוע  • לתרומות:
nahalzohar@gmail.com 0548473259 :מכון "נחל זהר" טל

בס"ד

דוגמא לדרך ביאור זהר הקדוש על פי תורת רבנו:

עיר וקדיש מן שמיא נחית



לבין המצרים )על פי תורה ס"ז חלק ב'(

עֹוָלם,  ל  ֶשׁ ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ִרּבֹונֹו ֶשׁ
ית  י ְכָבר ֶנֱחַרב ֵבּ ָעַבר ָעַבר, ִכּ ׁ ַמה ֶשּ
יִקים  ִדּ ַהַצּ קּו  ְלּ ִנְסַתּ ּוְכָבר  נּו  ֵשׁ ִמְקָדּ
א  ֲהָוה ֲהָוה, ַאְך ַעל ָדּ ֲעֹונֹוֵתינּו, ּוַמה ְדּ ַבּ
ה ֲאִני בֹוִכָיּה  אי ָקא ָבִכיָנא, "ַעל ֵאֶלּ ַוַדּ
ֲעֹונֹוַתי  ַבּ י  ִכּ ִים".  ַמּ יֹוְרָדה  ֵעיִני  ֵעיִני 
ֵבִדים ְמֹאד ְמֹאד  ים ְוָהֲעצּוִמים ְוַהְכּ ָהַרִבּ
ב  י ְלַעֵכּ ַרְמִתּ ַמהּות ְוַכּמּות ְוֵאיכּות, ָגּ ְבּ
ם  ׁש, ּוִמי יֹוֵדַע אּוַלי ַגּ ְקָדּ ית־ַהִמּ ְנַין ֵבּ ִבּ
ְלגּול ָהִראׁשֹון ָהִייִתי גֹוֵרם ְלַהֲחִריב  ִגּ ַבּ
ֲחָטַאי,  ַעל  ִלי  אֹוי  ׁש.  ְקָדּ ית־ַהִמּ ֵבּ ֶאת 
ַעי,  ָשׁ ְפּ אֹוי ִלי ַעל ֲעֹונֹוַתי, אֹוי ִלי ַעל 
ּוְבִגְלּגּוִלים  ֶזה  ִגְלּגּול  ְבּ יִתי  ָעִשׂ ר  ֲאֶשׁ
ְסִחי  ר  ֲאֶשׁ יִתי,  ָעִשׂ ֶמה  אֹוי,  ֲאֵחִרים, 
ב  ּוְלַעֵכּ ְלַהֲחִריב  ַרם  ָגּ מֹוִני  ָכּ ּוָמאֹוס 
ָרֵאל  ִיְשׂ ת  ּוְגֻאַלּ ׁש  ְקָדּ ַהִמּ ית  ֵבּ ְנַין  ִבּ
י  ֶהֱחַרְבִתּ ֶשׁ ִלי,  ְלַאְרָצם. אֹוי  יָבם  ַלֲהִשׁ
י  ַרְפִתּ ְוָשׂ ֲעֹונֹוַתי,  ַבּ ׁש  ְקָדּ ַהִמּ ית  ֵבּ ֶאת 
ֵני־ ֶדׁש, ְוִהְגֵליִתי ֶאת ְבּ ֶאת ַהֵהיָכל ַהֹקּ
ֶאת  י  ְוֶהֱאַרְכִתּ ים,  ָהַעִמּ ְלֵבין  ָרֵאל  ִיְשׂ
ְך ַעל־ְיֵדי ַתֲאֹוַתי ָהָרעֹות  ל ַכּ לּות ָכּ ַהָגּ

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

ת.נ.צ.ב.ה
לרפואת חיה ליאורה

בת בפטריסיה

א. על ידי שנתפרסם שם הצדיק ונפתחים עיני הנכללים בו, יכולים הם לזכות להיות אנשי חיל יראי אלוקים אנשי 

אמת שונאי בצע.

ב. על ידי בכייה בחצות מכניע הנחש הקדמוני.

ג. לשמירת שבת זוכה על ידי שמירת שם הצדיקים הנקראים עיני העדה, לפרסם שמם בעולם באופן נאה.

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

רֹות: ְוַהָמּ
עֹוָלם,  ל  ֶשׁ ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ִרּבֹונֹו ֶשׁ
ֵדִני ֵאיְך ִלְצֹעק ְלָפֶניָך  ָמֵלא ַרֲחִמים, ַלְמּ
ר  ַהַמּ ְבִרי  ִשׁ ַעל  ִלְזֹעק  ֵאיְך  ה,  ַעָתּ
ה, ֵאיְך ִלְתלֹות ֵעיַני ֵאֶליָך  רֹור ַעָתּ ְוַהָמּ
י  ּטֹוב ֲאִמִתּ ַבּ ַהּיֹום  ְלַבּלֹות  ה, ֵאיְך  ַעָתּ
ה. ֵהיָכן ֶאְבָרח, ֵהיָכן ָאנּוס ְלֶעְזָרה,  ַעָתּ
ה  ֶאְזֶכּ ה  ֶמּ ַבּ ֶאְפַעל,  ּוָמה  ה  ֶאֱעֶשׂ ָמה 
ה  ׁ ְקֻדָשּ ִבּ ִיּים  ַחִיּים ֲאִמִתּ ְבּ ְלַבּלֹות ַהּיֹום 
ֶאת  יל  ְלַהִצּ ה  ֶאְזֶכּ ה  ֶמּ ַבּ ִיּית,  ֲאִמִתּ
ָלל  ְלָשׁ י  ַנְפִשׁ יל  ְלַהִצּ ַחת,  ַשׁ י  ִמִנּ י  ַנְפִשׁ
ים  ִשׁ יָך ַהָקּ יְנָך ְוַזְעֶמָך, ִמַיּד ֹעָנֶשׁ ִמַיּד ִדּ
יל  ְלַהִצּ ְוֵאיְך  ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ִרים  ְוַהָמּ
ֶזה  ַעְצִמי ֵמֶחְרּפֹות ּובּוׁשֹות ּוִבְזיֹונֹות ָבּ

א: ּוַבָבּ
עֹוָלם,  ל  ֶשׁ ִרּבֹונֹו  עֹוָלם,  ל  ִרּבֹונֹו ֶשׁ
ְמָך  ִשׁ ֶאת  ׁש  ְוַקֵדּ ֶמָך,  ְשׁ ְלַמַען  ה  ֲעֵשׂ
ל  ֵדּ ִיְּתַגּ ֶשׁ נּו  ְוַזֵכּ ֶמָך,  ְשׁ בֹוד  ְכּ ֲעבּור  ַבּ
עֹוָלם ַעל ָיֵדינּו.  דֹול ָבּ ְמָך ַהָגּ ׁש ִשׁ ְוִיְתַקֵדּ
ֲעלּומֹות,  ל, יֹוֵדַע ַתּ ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲאדֹון ֹכּ
ר  ֲאֶשׁ ה  ֲעֶשׂ ַהַמּ ל  ָכּ ֶאת  יֹוֵדַע  ה  ַאָתּ
דֹורֹוֵתינּו  ה ְבּ ֶמׁש ַעָתּ ׁ ַחת ַהֶשּ ה ַתּ ַנֲעָשׂ
ים,  ָהַרִבּ ֲעֹונֹוֵתינּו  ַבּ ְוֵאיְך  ה,  ֵאֶלּ

ה ְמֹאד  ל ָהעֹוָלם ַעָתּ ְלֵבּ ב ְוִנְתַבּ ִנְתַעְרֵבּ
יִקים  ִדּ י ָכל ַהַצּ עּור ָוֵעֶרְך. ִכּ ִלי ִשׁ ְמֹאד ְבּ
קּו  ְלּ ִנְסַתּ ַהּדֹורֹות  ֵאֵרי  ְפּ ִיּים  ָהֲאִמִתּ
ר  ֲאֶשׁ ים,  ָהַרִבּ ֲעֹונֹוֵתינּו  ַבּ ָיֵמינּו  ְבּ
ַמֲעָלָתם  ֹעֶצם  ֶדל  ֹגּ ָיַדְעָתּ  ְלַבד  ה  ַאָתּ
ף  ָתּ ְמֻשׁ ְמָך  ִשׁ ר  ֲאֶשׁ ָתם,  ׁ ּוְקֻדָשּ ם  ְוָתְקָפּ
יֹוֵתר  ְבּ ָמם  ְשׁ ל  ְגַדּ ִנּ ׁ ֶשּ ְוָכל ַמה  ָמם,  ְשׁ ִבּ
ים  יֹוֵתר, ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִבּ ְמָך ְבּ ל ִשׁ ִנְגַדּ
ְלקּו ֹקֶדם ַהְזַּמן, אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו  ִנְסַתּ
נּו  ְעֵתּ ֶדל ֲעִכיַרת ַדּ ה. ּוִמֹגּ ּדֹורֹות ָהֵאֶלּ ַבּ
ֵאב ָצָרה ְוצּוָקה ַהֹזּאת,  ֵיַּדע ְכּ ֵאין ִמי ֶשׁ
ְלָטה  יַע, ַעד ֵהיָכן ָשׁ ָבר ַמִגּ ַעד ֵהיָכן ַהָדּ
דֹוָלה ַהֹזּאת, ַמּכֹות ֻמְפָלאֹות  ה ַהְגּ ָכּ ַהַמּ
לֹא  ר  ֲאֶשׁ ה  ַמָכּ ָוֶפֶלא,  ַהְפֵלא  ֵאּלּו,  ָכּ
יִקים  ִדּ ַהַצּ ִמיַתת  זֹו  ּתֹוָרה,  ַבּ תּוָבה  ְכּ
דֹורֹוֵתינּו,  ְבּ ְלקּו  ִנְסַתּ ר  ֲאֶשׁ ִיּים  ָהֲאִמִתּ
ֵעינּו.  ּוִבְפָשׁ ּוַבֲחָטֵאינּו  ֲעֹונֹוֵתינּו  ַבּ
ְדנּו  ִאַבּ ׁ ֶשּ ַוֲאבֹוי, אֹוי ָלנּו ַמה  אֹוי, אֹוי 
ְולֹא  ִדין  ַאְבּ ְדּ ַעל  ֲחָבל  ֲעֹונֹוֵתינּו,  ַבּ
ִאיׁש  ְוֵאין  ָאָבד  יק  ִדּ ַהַצּ ִחין.  ְכּ ַתּ ִמְשׁ
ֵאין  י ֶחֶסד ֶנֱאָסִפים ְבּ ם ַעל ֵלב ְוַאְנֵשׁ ָשׂ

יק. ִדּ ֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהַצּ י ִמְפּ ֵמִבין ִכּ

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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