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י  ת, ָאַמר ֵליּה ַרּבִ ׁשֶ ָלא ַבּקֶ ּכְ יר ְלִאְסּתַ אי ַאּסִ א ְוַאּמַ י ֶאְלָעָזר, ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ

ִאינּון  יּה, ּדְ יּה ּוְדִאינּון ּבֵ ין ּבֵ ׁשִ ִמְתַלּבְ ִגין ִאינּון ְקִליִפין ּדְ ִרי ּבְ ְמעֹון, ּבְ ׁשִ

ַחת ְוֹנַגּה לֹו ָסִביב, ְוָדא ִאיהּו ְדָחָזא  דֹול ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ רּוַח ְסָעָרה ָעָנן ּגָ

פֹון,  ָאה ִמן ַהּצָ ה רּוַח ְסָעָרה ּבָ ָאַמר ָוֵאֶרא ְוִהּנֵ לֹום, ּדְ ָ ְיֶחְזֵקאל ָעָליו ַהּשׁ

ְנָייָנא  דֹול ְקִליָפה ּתִ הּו ְקִליָפא ְירֹוָקא ֶדֱאגֹוָזא ַקו ָירֹוק, ָעָנן ּגָ א ַקו ּתֹ ּדָ

ַחת ְקִליָפה ְתִליָתָאה ֶדֱאגֹוָזא ְוָדא  ִחְווָרא ֶדֱאגֹוָזא, ְוָדא ֹבהּו, ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ

ִאְתַאֲחָדא  ְדִאיִהי  ֱאגֹוָזא,  ּדֶ ְרִביָעָאה  ְקִליָפה  א  ּדָ ָסִביב  לֹו  ְוֹנַגּה  ְך,  ֹחׁשֶ

א מֹוָחא ֶדֱאגֹוָזא, ְוָדא יאהדונה''י. ַמל ּדָ ִעין ַהַחׁשְ מֹוָחא, ּוִמּתֹוָכם ּכְ ּבְ

ָבִרים  ְתִקיָעה ּוׁשְ ִרין, ּבִ ּבְ ִרין ּוִמְתּתַ ֱאגֹוָזא ִמְתַעּבְ ין ְקִליִפין ּדֶ ִאּלֵ ּוְבִרי ַעד ּדְ

בֹוֵתיֶהם,  ַמּצֵ ר  ּבֵ ׁשַ ּתְ ר  ּבֵ ׁשַ כד(  כג  )שמות  ָבִרים  ׁשְ ְבהֹון  ּדִ ּוְתרּוָעה, 

ְרֶזל,  ֶבט ּבַ ׁשֵ רֹוִעם ּבְ ֱאגֹוָזא, ּוִבְתרּוָעה )תהלים ב ט( ּתְ ִאינּון ְקִליִפין ּדֶ ּדְ

ַקע  ְדַוּתֵ כו(  לב  )בראשית  ְרמּו  ּגָ ין  ִאּלֵ ּדְ ַלְיָי',  אֹוָתם  ְוהֹוַקע  ּוִבְתִקיָעה 

א,  ִכיְנּתָ ׁשְ ִמיָנּה  ַרׁש  ְוִאְתּפָ יק,  ַצּדִ ְדִאיהּו  ה,  ׁשֶ ַהּנָ ִגיד  ּבְ ַיֲעֹקב  ֶיֶרְך  ף  ּכַ

יק  ין ַצּדִ ָעְרָלה ְדַאְפִריד ּבֵ ַאְתָרָהא ְקִליָפה ּדְ ק ּבְ ּבַ ָגלּוָתא, ְוִאְתּדַ ְוִאיִהי ּבְ

ה  ׁשֶ יד ַהּנָ ָרֵאל ֶאת ּגִ ן לֹא )דף לו ע''ב( ֹיאְכלּו ְבֵני ִיׂשְ א, ַעל ּכֵ ִכיְנּתָ ּוׁשְ

ן. ּמָ ַרת ַהאי ְקִליָפה ִמּתַ ִאְתַעּבְ )שם לב לג(, ַעד ּדְ

ת  ֶקׁשֶ ְיֵהא  ָלא  ת,  ׁשֶ ִמּקֶ ִרין  ִמְתַעּבְ ָלא  ְקִליִפין  ין  ְדִאּלֵ ִזְמָנא  ל  ּכָ ּוְבִרי 

ונֹוי  ַגּוְ ּבְ א  ּתָ ַקׁשְ ֶתחֵזי  ּדְ ַעד  ִביָדְך,  ְיֵהא  ָדא  ְוִסיָמָנא  ְנִהיִרין,  ונֹוי  ַגּוְ ּבְ

ְנִהיִרין,  וִנין  ַגּוָ ּבְ ָנִהיר  ְיֵהא  ּדִ ד  ּוִמּיָ יָחא,  ִדְמׁשִ ְלַרְגֵלי  י  ְתַצּפֵ ְנִהיִרין ָלא 

ַההּוא  ְלָייא  ִאְתּגַ ד  ּוִמּיָ טז(,  ט  )שם  עֹוָלם  ִרית  ּבְ ִלְזּכֹר  ּוְרִאיִתיָה  ד  ִמּיָ

יָמא  יָך, ְלַקּיָ ַלְחּתִ י ָאֹנִכי ׁשְ ָך ָהאֹות ּכִ יּה )שמות ג יב( ְוֶזה ּלְ ַמר ּבֵ ְדִאּתְ

ַההּוא  יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות )מיכה ז טו(, ּבְ יּה ּכִ ּבֵ

ְהֶיה. ּיִ ''ָהָיה ה''ּוא ׁשֶ ֶ ְלָייא ַמ''ה ּשׁ ִזְמָנא ִאְתּגַ

. תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- תיקון יח דף לו

י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר  ת?  ׁשֶ ּקֶ ּבַ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָאסּור  ה  ְוָלּמָ א,  ַאּבָ ֶאְלָעָזר:  י  ַרּבִ ָאַמר 

ֵהם רּוַח  ֵהם ּבֹו, ׁשֶ ים ּבֹו, ְוׁשֶ ׁשִ ְתַלּבְ ּמִ ִלּפֹות ׁשֶ ְגַלל אֹוָתם ַהּקְ ִני, ּבִ ְמעֹון: ּבְ ׁשִ

ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ָעָליו  ַחת ְוֹנַגּה לֹו ָסִביב, ְוֶזהּו ׁשֶ דֹול ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ ְסָעָרה ָעָנן ּגָ

ּתֹהּו,  ַקו  ֶזה  פֹון,  ַהּצָ ִמן  ָאה  ּבָ ְסָעָרה  רּוַח  ה  ְוִהּנֵ ָוֵאֶרא  ָאַמר  ׁשֶ לֹום,  ַהּשָׁ

ל  ׁשֶ ָבָנה  ַהּלְ ה  ִנּיָ ַהּשְׁ ה  ִלּפָ ַהּקְ דֹול,  ּגָ ָעָנן  ָיֹרק.  ַקו  ֱאגֹוז,  ל  ׁשֶ ה  ְיֻרּקָ ה  ְקִלּפָ

ְך.  ל ָהֱאגֹוז, ְוֶזה ֹחׁשֶ ית ׁשֶ ִליׁשִ ה ׁשְ ַחת, ְקִלּפָ ָהֱאגֹוז, ְוֶזה ֹבהּו. ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ

ִהיא ֶנֶאְחָזה ַבּמַֹח, ּוִמּתֹוָכם  ל ָהֱאגֹוז, ׁשֶ ה ְרִביִעית ׁשֶ ְוֹנַגּה לֹו ָסִביב, זֹו ְקִלּפָ

ַמל, ֶזה ֹמַח ָהֱאגֹוז, ְוֶזה יאהדונה''י. ֵעין ַהַחׁשְ ּכְ

ָבִרים  ּוׁשְ ְתִקיָעה  ּבִ ִרים  ּבָ ְוִנׁשְ ֶנֱעָבִרים  לּו  ַהּלָ ָהֱאגֹוז  ִלּפֹות  ּקְ ׁשֶ ַעד  ּוְבִני, 

ת ָהֱאגֹוז,  ֵהם ְקִלּפַ בֹוֵתיֶהם, ׁשֶ ר ַמּצֵ ּבֵ ׁשַ ר ּתְ ּבֵ ָבִרים - ׁשַ ֶהם ׁשְ ּבָ ּוְתרּוָעה, ׁשֶ

ַליהו''ה,  ְוהֹוַקע אֹוָתם  ּוִבְתִקיָעה -  ְרֶזל,  ּבַ ֶבט  ׁשֵ ּבְ רֹוֵעם  ּתְ ּוִבְתרּוָעה - 

יק, ְוִנְפְרָדה  הּוא ַצּדִ ה, ׁשֶ ׁשֶ ִגיד ַהּנָ ְך ֶיֶרְך ַיֲעֹקב ּבְ ַקע ּכַ ּתֵ ּוַ ֵאּלֶה ָגְרמּו ׁשֶ ׁשֶ

ְפִריָדה  ּמַ ל ָעְרָלה ׁשֶ ה ׁשֶ ְמקֹוָמּה ְקִלּפָ ק ּבִ לּות, ְוִנְדּבַ ִכיָנה, ְוִהיא ַבּגָ ּנּו ׁשְ ִמּמֶ

ַעד  ה,  ׁשֶ ַהּנָ יד  ּגִ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ֹיאְכלּו  לֹא  ן  ּכֵ ַעל  ִכיָנה,  ּוׁשְ יק  ַצּדִ ין  ּבֵ

ם. ה ַהזֹּו ִמּשָׁ ִלּפָ ֱעֶבֶרת ַהּקְ ּנֶ ׁשֶ

ת  ׁשֶ ת, לֹא ִתְהֶיה ַהּקֶ ׁשֶ לּו לֹא עֹוְבִרים ִמן ַהּקֶ ִלּפֹות ַהּלָ ַהּקְ ל ְזַמן ׁשֶ ּוְבִני, ּכָ

ְגָוֶניָה  ּבִ ת  ֶקׁשֶ ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ ַעד   - ְבָיֶדְך  ִיְהֶיה  ֶזה  ְוִסיָמן  ְמִאיִרים,  ְגָוֶניָה  ּבִ

ְגָוִנים  ּבִ ְמִאיָרה  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ד  ּוִמּיָ יַח,  ׁשִ ַהּמָ ְלַרְגֵלי  ה  ַצּפֶ ּתְ ַאל  ְמִאיִרים, 

ֱאַמר  ּנֶ ּלֶה אֹותֹו ׁשֶ ד ִמְתּגַ ִרית עֹוָלם, ּוִמּיָ ד ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ ְמִאיִרים, ִמּיָ

יֵמי ֵצאְתְך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  יְך, ְלַקּיֵם ּבֹו ּכִ ַלְחּתִ י ָאֹנִכי ׁשְ ּבֹו ְוֶזה ְלְך ָהאֹות ּכִ

ְהֶיה. ּיִ ''ָהָיה ה''ּוא ׁשֶ ֶ ּלֶה ַמ''ה ּשׁ אֹותֹו ְזַמן ִמְתּגַ ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות, ּבְ

תשפ"ב

ר ְוכּו'. ִנְמָצא  ֶהם ּוְרִאיִתיָה ִלְזֹכּ ָבּ ְנִהיִרין, ֶשׁ ָוִנין ִדּ ה ְגּ לָֹשׁ ָהָאבֹות ֵהם ְשׁ ָאבֹות, ֶשׁ

דֹול, ֲאַזי  ַזּכּות ּוִבְבִהירּות ָגּ ִגיָנה ֵהם ְבּ ה, ְוקֹול ַהְנּ ִפָלּ ן אֹוִתּיֹות ַהְתּ ַנֵגּ ְמּ ִמי ֶשׁ

ִריְך הּוא  א ְבּ ְנִהיִרין, ְוֻקְדָשׁ ין ִדּ ְלבּוִשׁ ִכיָנה, ַהְינּו ָהאֹוִתּיֹות, ִבּ ׁ יׁש ֶאת ַהְשּ ַמְלִבּ

ָתם,  ְמעֹו ֶאת ִרָנּ ָשׁ "י: ְבּ ֵרׁש ַרִשׁ ֵפּ ָכָכה. ְוֶזהּו ֶשׁ ֶלְך ָשׁ רֹוֶאה אֹוָתּה, ֲאַזי: ַוֲחַמת ַהֶמּ

ְבִהירּות  ִבּ "ל,  ַנּ ַכּ ת  ֶקֶשׁ ְדּ ָוִנין  ְגּ ָלת  ְתּ ֵהם  ֶשׁ ִגיָנה,  ַהְנּ ֶשׁ ְכּ ַהְינּו  ָאבֹות,  ְזכּות  ִבּ

א.  ִכיְנָתּ ְשׁ ִדּ ין  ְלבּוִשׁ ְוֵהם  "ל,  ַנּ ַכּ ָהָאבֹות  ֵהם  ָוִנין  ְגּ ָלת  ַהְתּ י  ִכּ דֹול.  ָגּ ּוְבַזּכּות 

ַזּכּות ּוִבְבִהירּות, ִנְקָרא ְזכּות ָהָאבֹות. ֲאַזי: ּוְרִאיִתיָה  ין ְנִהיִרין ְבּ בּוִשׁ ַהְלּ ּוְכֶשׁ

ק  ָכָכה, ְוִנְמָתּ ֶלְך ָשׁ ֹרב ֲחָסָדיו. ַהְינּו: ַוֲחַמת ַהֶמּ ֶחם ְכּ ָנּ ִרית עֹוָלם, ֲאַזי: ַוִיּ ר ְבּ ִלְזֹכּ

יֶהם ֵאינֹו  ְבֵריֶהם ּוַמֲעֵשׂ ל ִדּ ָכּ ֲאִמין ֶשׁ ַמּ ם ַעל־ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ֶשׁ יִנין: ַגּ ַהִדּ

ְנִהיִרין, ֲאַזי:  ין ִדּ ְלבּוִשׁ ת ִבּ ֶשׁ יׁש ֶאת ַהֶקּ ֶהם ָרִזין, ַעל־ְיֵדי־ֵכן ַמְלִבּ ׁשּוט, ְוֵיׁש ָבּ ָפּ

י  ָאַמר ַרִבּ מֹו ֶשׁ ת, ְכּ ִחיַנת ֶקֶשׁ יק הּוא ְבּ ִדּ י ַהַצּ ִרית עֹוָלם. ִכּ ר ְבּ ּוְרִאיִתיָה ִלְזֹכּ

ְוכּו' )כתובות  ָיֶמיָך  ְבּ ת  ֶקֶשׁ ֲהִנְרָאה  ֵלִוי:  ן  ֶבּ ַע  ְיהֹוֻשׁ י  ְלַרִבּ יֹוַחאי  ן  ֶבּ ְמעֹון  ִשׁ
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תורה מב

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלׁשֹון ַרֵבּ

ָתם ְוכּו': )תהלים קו(. ְמעֹו ֶאת ִרָנּ ָשׁ ר ָלֶהם ְבּ ַצּ ַוַיְּרא ַבּ

דֹוׁש )פנחס דף רטו(:  ֹזַּהר ַהָקּ תּוב ַבּ ָכּ מֹו ֶשׁ יִנין, ְכּ ִקין ַהִדּ ה ַעל־ְיֵדי ְנִגיָנה ִנְמָתּ ִהֵנּ

א,  ִכיְנָתּ ְשׁ ין ִדּ ת ֵהם ָהָאבֹות, ְוֵהם ְלבּוִשׁ ֶקֶשׁ ָוִנין ְדּ ִכיָנה, ּוְתָלת ְגּ ׁ ת ִהיא ַהְשּ ֶשׁ ַהֶקּ

ִרית עֹוָלם, ֲאַזי:  ר ְבּ ְנִהיִרין, ֲאַזי: ּוְרִאיִתיָה ִלְזֹכּ ין ִדּ ְלבּוִשׁ ת ִבּ ֶשׁ ִהיא ִמְתַלֶבּ ּוְכֶשׁ

ה  ְלָכּ ַהַמּ ֶלְך רֹוֶאה  ַהֶמּ ּוְכֶשׁ נֹו,  ְבּ ַעל  ַעס  ָכּ ֶשׁ ְלֶמֶלְך  ל  ָמָשׁ ָכָכה.  ָשׁ ֶלְך  ַהֶמּ ַוֲחַמת 

מֹו  ִכיָנה, ְכּ ׁ ה ִהיא ַהְשּ ִפָלּ נֹו. ְואֹוִתּיֹות ַהְתּ ְנִהיִרין, ֲאַזי ְמַרֵחם ַעל ְבּ ין ִדּ ְלבּוִשׁ ִבּ

ם ֲאֹדָנ"י. ְוִנְקָרא  ּבּור הּוא ֵשׁ ַהִדּ ח – ֶשׁ ְפָתּ ָפַתי ִתּ תּוב )תהלים נא(: ֲאֹדָנ"י ְשׂ ָכּ ֶשׁ

ה.  ִפָלּ ְתּ ְלׁשֹון   – י  ִתּ ּוְבַקְשׁ י  ַחְרִבּ ְבּ מח(:  )בראשית  "י  ַרִשׁ ֵרׁש  ֵפּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ת,  ֶקֶשׁ

ה  לָֹשׁ ֵהם ְשׁ ּקֹול, ֵאׁש, ַמִים, רּוַח, ֶשׁ ֵיּׁש ַבּ ת, ֶשׁ ֶקֶשׁ ָוִנין ְדּ ָלת ְגּ ִגיָנה ֵהם ְתּ ְוקֹול ַהְנּ



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

ת, - אמר  ׁשֶ ַבּקֶ ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ יר  ַאּסִ אי  ְוַאּמַ א  ַאּבָ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ושאל רבי אלעזר את אביו רבי שמעון, אבא ולמה אסור להסתכל 
המדברת  השכינה  וכן  שבתפילה,  השכינה  כנגד  שהיא  בקשת? 
אסור  מדוע  כלומר  במעשיהם.  ומתלבשת  צדיקים  של  מגורנם 
להסתכל בתפילה כאשר אינה כראוי בזכות הכוונה וקול של ניגון 
ולעיין בתפילה זו לראות האם תענה בקשתו ומדוע אסור להסתכל 
בחיצוניות דברי חולין של צדיקים ומעשיהם הפשוטים או להתבונן 
בלבוש הבלוי של הצדיקים העניים ומרודים לתהות מדוע מבוזים 

הם בלבושם.

יּה  ּבֵ ין  ׁשִ ִמְתַלּבְ ּדְ ְקִליִפין  ִאינּון  ִגין  ּבְ ִרי  ּבְ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ֵליּה  ָאַמר 
ַחת ְוֹנַגּה לֹו  דֹול ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ ִאינּון רּוַח ְסָעָרה ָעָנן ּגָ יּה, ּדְ ּוְדִאינּון ּבֵ
ה  ְוִהּנֵ ָוֵאֶרא  ָאַמר  ּדְ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ְיֶחְזֵקאל  ְדָחָזא  ִאיהּו  ְוָדא  ָסִביב, 
הּו ְקִליָפא ְירֹוָקא ֶדֱאגֹוָזא ַקו  א ַקו ּתֹ פֹון, ּדָ ָאה ִמן ַהּצָ רּוַח ְסָעָרה ּבָ
ְוֵאׁש  ֹבהּו,  ְוָדא  ֶדֱאגֹוָזא,  ִחְווָרא  ְנָייָנא  ּתִ ְקִליָפה  דֹול  ּגָ ָעָנן  ָירֹוק, 
ָסִביב  לֹו  ְוֹנַגּה  ְך,  ֹחׁשֶ ְוָדא  ֶדֱאגֹוָזא  ְתִליָתָאה  ְקִליָפה  ַחת  ִמְתַלּקַ
ּוִמּתֹוָכם  מֹוָחא,  ּבְ ִאְתַאֲחָדא  ְדִאיִהי  ֱאגֹוָזא,  ּדֶ ְרִביָעָאה  ְקִליָפה  א  ּדָ
א מֹוָחא ֶדֱאגֹוָזא, ְוָדא יאהדונה''י.- אמר לו רבי  ַמל ּדָ ִעין ַהַחׁשְ ּכְ
לבוש  ואתה  ונשמתי  מוחי  מפנימיות  ונולדת  אתה  בני  שמעון, 
לכן  ממני,  מקבל  שאתה  התורה  ורזי  במעשיך  לנשמתי  מאיר 
אותם  מפני  כי  היא,  לשאלתך  והתשובה  תשובתי,  להבין  תוכל 
באמונה  בזכות  כראוי  שאינה  התפילה  בקולות  שיש  הקליפות 
שלמה, שאותם הקליפות מתלבשות באותיות התפילה ונמצאים 
בתוך השכינה, דהיינו שגם השכינה בגלות מוציאה לפועל מתוכה 
כדי  בתפילה,  קליפות  התעוררות  של  בבחינת  השגחה  פעולות 
שיבואו על תיקונם כגון מחשבות זרות בתפילה של גדלות ממידות 
הנפולות שיש להעלותם לקדושה לתת המלוכה לה’ הגדול והנורא 
כך  מדוע  לו  יקשה  ההשגחה  בזאת  אמונה  בו  שאין  ומי  לבדו, 
נראית תפילתו טרם תיקונה כי אין זה כבוד התפילה ואין להסתכל 
בבקשת קשת התפילה כשאין הכבוד מגולה אלא לאחר תקינות 
הקליפות. ואלו הקליפות שכנגד קדושת אברהם יצחק ויעקב מים 
אש ורוח דקדושה שבקול ניגון התפילה, אשר כנגדם הם ישמעאל 
ועשו וחיבורם יחד, אשר הם רוח סערה ענן גדול ואש מתלקחת 
שהם ג’ קליפות הטמאות, כנגד תהו ובהו וחושך הנאמר במעשה 
ניצוץ  שום  לכאורה  בהם  אין  כידוע  קליפות  הג’  ואלו  בראשית, 
קדוש בחינת כבודי לאחר לא אתן, ונגה לו סביב היא הרביעית 
הסמוכה לקדושה ויש בה מצד אחד ניצוץ קדוש שיש לבררו ובזה 
היא במעלה ביחס לג’ הקליפות כנ"ל אך מצד שני דייקא מאחר 
והיא קליפה דקה וסמוכה למוח הקדוש שבתפילה לכן דייקא קשה 
לבררה. ועתה מפרטם במעשה המרכבה וזה הוא שראה יחזקאל 
עליו השלום הוא הצדיק שומר הברית שלום אשר הלביש בעצמו 
באותיות  ואראה  שאמר  בתיאור המרכבה,  הנהגת השכינה  רזי 
התפילה והנה רוח סערה באה מצפון, זה קו תהו קליפה ירוקה קו 
ירוק, שכנגד קו וחוט של חסד של אברהם, המה מחשבות אהבה 
נפולה הנמשכות מקליפת ישמעאל אשר באות לקבל תיקון דייקא 

בזמן דבקות התפילה באהבה להשם יתברך, ענן גדול קליפה שניה 
)עיין פנחס חלוקת הגוונים כנגד  יעקב  לבנה של האגוז, שכנגד 
האבות לפי שיטת רבי אלעזר אברהם ירוק יעקב לבן יצחק אדום, 
אברהם  לבן  שמעון  מרבי  שקיבל  מה  לפי  אבא  רבי  שיטת  וכן 
דברם  פנימיות  כוונת  כך  ובין  כך  ובין  יעקב  ירוק  יצחק  אדום 
נפולה  מאהבה  המעורבות  מחשבות  המה  בהו,  הוא  וזה  אחד( 
ויראה נפולה וגבורה ודינים ואכזריות בבחינת שפיכות דמים של 
עשו המתלבשת באהבה ורחמים כביכול, ואש מתלקחת הקליפה 
השלישית של האגוז וזהו חושך, המה מחשבות הגבורה שכנגד 
יצחק, מחשבות יראה ופחד חיצוניות או מידת אכזריות שבו ללא 
צד לבוש של רחמים כלל. ונגה לו סביב היא הקליפה הרביעית של 
האגוז, אשר מרוב דקותה היא מתאחדת במוח, שחושב מחשבת 
דבקות כביכול, אך באמת כוונתו זכה לשם שמים, ומתוכם יכול 
דייקא לבוא תיקון התפילה במוח זך וקול זך, כעין החשמל, היא עין 
הרואה זיו השכינה בתפילה באמת, וקול דיבורו וניגונו בתפילה 
הוא בבחינת חיות אש ממללות, שמתפלל בחיות ואהבה דקדושה 
לה’ יתברך ואש גבורה בהתלהבות וחיתוך האותיות עד שנעשה 
יחוד קב"ה ושכינתיה שזהו היחוד הוא הפנימיות ומוח האגוז וזה 

הוא יאהדונה''י, יחוד שם הוי"ה ואדנות קב"ה ושכינתיה כנ"ל.

ובאופן אחר ענה לו רבי שמעון כי אין להסתכל בחיצוניות מעשה 
הגלות  מאורך  הקליפות  בהם  מתלבשים  אשר  בלבד  הצדיקים 
לעיני הצופה בהם, כי הצדיקים בוודאי מעשיהם ללא קליפות כלל 
אלא לבושים קדושים לרזי התורה המה, אלא שיש רשות לקליפות 
מעשי  אחרי  להרהר  ח"ו  שיכול  עד  הבחירה  למען  מעט  לאחוז 
ומעשיהם  ח"ו.  חולין של הצדיקים כאילו מבטלים תורה  ודיבורי 
כביכול.  התורה  כהפך  שנראים  רבות  קושיות  מעוררים  לעיתים 
שנראה ממעשיהם ודיבורם בחינות אהבה נפולה או שמקרבים את 
מי שאינו ראוי ויראה נפולה פחד להם כביכול או שמרחקים את 
הראוי להתקרב ומשפט שאינו מוכרע כראוי כביכול לעיני הצופה, 
ויש אחיזה לקליפות אלו עד שיאמין שכל מעשיהם ודבריהם יש 
בהם רזין גדולים ובזאת האמונה יאיר קשת לבוש במעשיהם באור 

ספיר ונהיר וחמת המלך שככה.

ְתִקיָעה  ּבִ ִרין,  ּבְ ּוִמְתּתַ ִרין  ִמְתַעּבְ ֱאגֹוָזא  ּדֶ ְקִליִפין  ין  ִאּלֵ ּדְ ַעד  ּוְבִרי 
ר  ּבֵ ׁשַ ּתְ ר  ּבֵ כד( ׁשַ כג  ָבִרים )שמות  ׁשְ ְבהֹון  ּדִ ּוְתרּוָעה,  ָבִרים  ּוׁשְ
רֹוִעם  ֱאגֹוָזא, ּוִבְתרּוָעה )תהלים ב ט( ּתְ ִאינּון ְקִליִפין ּדֶ בֹוֵתיֶהם, ּדְ ַמּצֵ
ְרמּו )בראשית  ין ּגָ ִאּלֵ ְרֶזל, ּוִבְתִקיָעה ְוהֹוַקע אֹוָתם ַלְיָי', ּדְ ֶבט ּבַ ׁשֵ ּבְ
ַרׁש  יק, ְוִאְתּפָ ה, ְדִאיהּו ַצּדִ ׁשֶ ִגיד ַהּנָ ף ֶיֶרְך ַיֲעֹקב ּבְ ַקע ּכַ לב כו( ְדַוּתֵ
ָעְרָלה  ַאְתָרָהא ְקִליָפה ּדְ ק ּבְ ּבַ ָגלּוָתא, ְוִאְתּדַ א, ְוִאיִהי ּבְ ִכיְנּתָ ִמיָנּה ׁשְ
ן לֹא )דף לו ע''ב( ֹיאְכלּו ְבֵני  א, ַעל ּכֵ ִכיְנּתָ יק ּוׁשְ ין ַצּדִ ְדַאְפִריד ּבֵ
ְקִליָפה  ַהאי  ַרת  ִאְתַעּבְ ּדְ ַעד  לג(,  לב  ה )שם  ׁשֶ ַהּנָ יד  ּגִ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ
בגוונים  המאירה  כקשת  שלי  קדוש  ולבוש  אתה  ובני  ן.-  ּמָ ִמּתַ
מאירים, דע כי עד שאלו קליפות האגוז כנ"ל עוברים מן התפילה 
והקשיות שעל הצדיקים, ונשברים על ידי זכות התפילה בכוונה, 
רזי  פנימיות  מעלת  מרחוק  להבין  יכול  אדם  ידה  על  שדייקא 
הקליפות,  המשבר  הוא  הנגינה  בקול  התפילה  וזכות  הצדיקים, 

הֹון  עּוְבדֹוי ְלַאְנָהָרא ְבּ דֹוׁש )פ' פנחס דף רטו(: ִמי ֶשׁ ֹזַּהר ַהָקּ עז:(. ְוִאיָתא ַבּ

ין  ְלבּוִשׁ ָטא ִבּ ׁ ִטין, ּוְלַקְשּ ָפְשׁ ַקְדרּוִניָתא ְדּ ין ְדּ ּה ְלבּוִשׁ ט ִמַנּ ַמְטרֹוִניָתא, ּוְלִמְפַשׁ

ִרית עֹוָלם,  ר ְבּ ּה: ּוְרִאיִתיָה ִלְזֹכּ ִתיב ֵבּ אֹוַרְיָתא, ָמה ְכּ ָרִזין ְדּ ְגָוִנין ְנִהיִרין ְדּ ִדּ

ָכָכה:  ֶלְך ָשׁ ֵריּה, ַוֲחַמת ַהֶמּ ְבּ ּה ֻרְגָזא ִדּ אֹור ָרז ִאְתְקִרי, ּוְבַהִהיא ִזְמָנא ָסֵלק ִמֵנּ ְדּ

ִחינֹות  ם ֶזה ְבּ יִנים: ַגּ ק ַהִדּ יק, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְמָתּ ִדּ ה ְלבּוׁש ָנֶאה ַלַצּ עֹוֶשׂ ם ִמי ֶשׁ ַגּ

רּוָעה, ֵהם ָהָאבֹות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב, ְוִסיָמָנְך  ָבִרים ְתּ ִקיָעה ְשׁ י ְתּ ִקיעֹות, ִכּ ְתּ

כב(:  )איוב  רּוׁש:  ֵפּ ְוֶזהּו  ר"ל:(.  דף  פנחס  )זוהר  ְוכּו'  ִקיָעה  ְתּ ַהְינּו  ת",  "ֶקֶשׁ

ָלת  י ׁש' ְתּ י ֵהם ָהָאבֹות )זוהר שם רלא(, ִכּ "ַדּ ם ַשׁ י ֵשׁ ָצֶריָך. ִכּ י ְבּ "ַדּ ְוָהָיה ַשׁ

ֵהם  מֹות ַהִיּחּוד: ה', ֱאלֵֹקינּו, ה', ֶשׁ ה ְשׁ לָֹשׁ ֵהם ָהָאבֹות. ְוֵהם ְשׁ ַעְנֵפי ָהִאיָלן, ֶשׁ

ַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ל  ֶשׁ בֹות  י־ֵתּ ְוָראֵשׁ י.  ַדּ ַשׁ ל  ֶשׁ י"ד  ְוֵהם  אֹוִתּיֹות,  י"ד 

ָמע קֹוָלם  ִלי ִנְשׁ ָבִרים ְבּ ל יְָי ֱאלֵֹקינּו ְיָי: ֵאין ֹאֶמר ְוֵאין ְדּ בֹות ֶשׁ י־ֵתּ ֵהם ָהָראֵשׁ

ת: ֶקֶשׁ ָוִנין ְדּ ָלת ְגּ ת ְוקֹול, ְתּ ִחיַנת ֶקֶשׁ )תהלים יט(, ֶזה ְבּ



ש- שברים  תקיעה  ק-  קש"ת  וסימנך  ותרועה  בתקיעה שברים 
ת- תרועה והם כנגד האבות וכנגד מים אש ורוח שבקול הניגון 
בזכות, כי הקול מעורר הכוונה כראוי, כי באותם שברים נאמר 
שבר תשבר מצבותיהם, שאלו המצבות הם קליפות האגוז כנ"ל 
ובתרועה תרועם בשבט ברזל להכות הקליפות ובתקיעה והוקע 
את  גרמו  המה  כי  ולבטלם,  הקליפות  אלו  להכות  לה’,  אותם 
הנאמר בפסוק ותקע כף ירך יעקב בגיד הנשה, הוא הצדיק בעל 
בדיבורי  הרזים  בלבוש  היסוד  בכוח  מצמצם  אשר  התורה,  רזי 
חולין והנהגות מיוחדות להמשיך אור הרזים לכלל ישראל, אשר 
עתה בגלות, בגלל הקליפות, שמהם המחלוקת עליו מפני הקושיות 
כנ"ל, לכן מצד המתבוננים בו, באופן שאינו כראוי בחוסר אמונה, 
אזי נראה כביכול כי התפרשה ממנו השכינה, והיא בגלות, ואין 
אנשים מאמנים כי שכינה מדברת מתוך גרונו וכן נראה בעניותו 
כי אין הוא מושגח בהארת פנים ח"ו כביכול, והשכינה והמלכות 
אשר הייתה ראויה להיות לצדיק נדבקה במקום הקליפה והערלה 
לא  כן  על  והשכינה,  הצדיק  בין  הקליפה  היא  זו  מפרידה  אשר 
יאכלו בני ישראל את גיד הנשה וישיגו מעלת הצדיק עד שתעבור 
קליפת הערלה משם. כי לא יכלו להדבק ישראל בצדיק להשיג גיד 
סודו אשר נשכח קפץ ועלה מן השגת העולם, כי תקע כף ירכו של 
יעקב על ידי שרו של עשו אשר ממנו קליפת אגוז, לכן לא יוכלו 
ישראל לאכול השגות הצדיק להכניסם בתוכם, עד שיזכו קודם לכן 

לבטל הקליפות על ידי תפילה בקול נגינה זך.

הנה לא יכולנו להימנע מלהביא כאן דברי הכלי יקר על הפסוק 
הנ"ל אשר בפרשתנו המדבר ממש מענייננו, כי אין ראוי להסתכל 
בקשת סודות ורזי הצדיקים לחשוב שאנו מבינים אותם, אלא שיש 
לנו כן להאמין שיש במעשיהם ודיבורם רזים אף מבלי שנבינם. 

וזה לשונו:

לרז"ל  מצינו  וגו'.  הנשה  גיד  את  ישראל  בני  יאכלו  לא  על כן 
שפירש"י  כמו  לגידין  נמשלו  קשה,  שהשגתם  עמוקים  שדברים 
יט.ג( וההשגה  ותגיד לבני ישראל. )שמות  יתרו על פסוק  פרשת 
לפרדס )חגיגה  שנכנסו  בד'  שמצינו  כמו  אכילה,  בלשון  נקראת 
יד:( שעל החקירה הנסתרת מעין כל חי מביא פסוק דבש מצאת 
אכול דיך )משלי כה.טז(.ורמז במצוה זו לדורות למנוע מישראל 
החקירה בנסתרות כמ"ש )חגיגה יג.( אין לך עסק בנסתרות, כי 
יש לחוש פן יהרסו שכלם ויבואו לידי אפיקורסות, כי לא רבים 
יחכמו להבין כל הסודות על מתכונתם, מצד היות שכלם עובר 
בעמק עכור כי הבלי העולם הזה וחמדותיו מבלבלין שכל האדם. 
ורמז במניעת אכילת הגיד לדורות, להיות לזכרון בין עיניהם כי 
מנע ה' מהם פרי עץ הדעת, שלא יאכילו את שכלם דברים קשים 
כגידין, כי נגע בכף ירך יעקב ואם ליעקב השלם קרה מכשול זה 
קיר אשר  אזובי  יעשו  מה  השווי,  מדרך  קצת  כשנטה  לפי שעה 
רוב עסקיהם בהבלי העה"ז וחמודותיו, על כן לא יהיה להם עסק 
בנסתרות כ"א יחידי סגולי הדור כר"ש בן יוחאי ודוגמתו, אשר 
קצו ומאסו בהבלי העה"ז כיעקב, כי אם לפי שעה קרה זה ליעקב, 
על שנותר לבדו לכדו, ובלי ספק שאחר שקרה לו ענין התאבקות 
של ס"מ הרגיש בחטאו וסר מן הדרך ההוא, וראיה לדבר שנאמר 
ויבא יעקב שלם. ודרשו רז"ל )שבת לג.( שלם בתורתו, ופירוש זה 

דבר יקר הערך, והמשכיל ישמע ויוסיף לקח. עכ"ל. 

ומוסיפים אנו כי ודאי בכוח הצדיק הגדול היודע להלביש השגותיו, 
יש לנו מעט אחיזה באלו הרזים.

ת  ת, ָלא ְיֵהא ֶקׁשֶ ׁשֶ ִרין ִמּקֶ ין ְקִליִפין ָלא ִמְתַעּבְ ל ִזְמָנא ְדִאּלֵ ּוְבִרי ּכָ
ונֹוי  ַגּוְ א ּבְ ּתָ ֶתחֵזי ַקׁשְ ונֹוי ְנִהיִרין, ְוִסיָמָנא ָדא ְיֵהא ִביָדְך, ַעד ּדְ ַגּוְ ּבְ
וִנין ְנִהיִרין,  ַגּוָ ְיֵהא ָנִהיר ּבְ ד ּדִ יָחא, ּוִמּיָ י ְלַרְגֵלי ִדְמׁשִ ְנִהיִרין ָלא ְתַצּפֵ
ְלָייא ַההּוא  ד ִאְתּגַ ִרית עֹוָלם )שם ט טז(, ּוִמּיָ ד ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ ִמּיָ
יָך,  ַלְחּתִ ׁשְ ָאֹנִכי  י  ּכִ ָהאֹות  ָך  ּלְ יב( ְוֶזה  ג  יּה )שמות  ּבֵ ַמר  ְדִאּתְ

ִנְפָלאֹות )מיכה  ַאְרֶאּנּו  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ֵצאְתָך  יֵמי  ּכִ יּה  ּבֵ יָמא  ְלַקּיָ
ְהֶיה.- ובני  ּיִ ׁשֶ ''ָהָיה ה''ּוא  ֶ ּשׁ ַמ''ה  ְלָייא  ִאְתּגַ ִזְמָנא  ַההּוא  ּבְ ז טו(, 
יודע אני רזי  ולכן המאמין אתה בי כי  אתה הנמשך מרזי מוחי 
הקליפות  זמן שאלו  כל  כי  דע  שלך,  קושיות  על  לענות  התורה 
יעברו מקשת  לא  הנהגת הצדיקים  על  וקושיות  כנ"ל  שבתפילה 
התפילה והשכינה השורה על הצדיקים, כל עוד לא יתקן מחשבות 
רעות שבתפילה על ידי קול ניגון בזכות האמונה, לא תהיה קשת 
השכינה והתפילה וגדולת הצדיקים מאירה בגוונין מאירים כראוי 
להם, וסימנא זה של התגלות הצדיק הנקרא זה כידוע של הקשת 
מים אש  הקש"ת תקיעה שברים תרועה  סימן  בגאולה  המאירה 
י"ד  בחינת  בידך  יהיה  זה  סימן  כנ"ל  הקליפות  המשברים  רוח, 
אותיות האמונה של שמע ישראל, שכנגד האבות הרומזים בשם 
ש-די, ש’ תלת ענפי אבות האילן וי"ד אותיות כנ"ל, ודייקא על 
ידי הסימן שתסמן בתפילתך ותלביש השכינה על ידי קול הניגון 
הזך, עד שתראה הקשת בגווניה המאירים, טרם זאת לא תצפה 
לרגלי המשיח, אשר עתיד לגלות בלבוש ומדרגות נמוכות בחינת 
רגלין את יחוד הקב"ה והשכינה לכלל ישראל בגלוי גמור, כי הדבר 
תלוי בבחירתך להכין הכלי לגילוי השכינה על ידי המשיח, דייקא 
על ידי הציפוי והלבוש שעתה תעשה לשכינה שבתפילה על ידי 
קול הניגון, ומיד כאשר על ידי הי"ד אותיות של אמונה בתפילה 
באחדות ה’ הצופה בך, אשר על ידי בחינת י"ד אותיות אלו דייקא 
ידי האבות הרמוזים באלו הי"ד אותיות ומיד  מאירה הקשת על 
שיהיה מאירה התפילה ומאיר הצדיק בגוונין מאירים כנ"ל מיד 
ללא מניעת זמן אורך הגלות על ידי מי"ד אותיות כנ"ל וראיתיה 
לזכור ברית עולם וחמת המלך שככה, בביטול כל הדינים, וירא 
כרוב  וינחם  בריתו  להם  ויזכור  רינתם  את  בשמעו  להם  בצר 
חסדיו. ומיד על ידי תפילה זכה בבחינת י"ד כנ"ל יתגלה הצדיק 
בעל רזי המעשים הוא הצדיק נסתר אשר נאמר בו וזה לך האות, 
שכל אות ואות זכה שבתפילה וכן  כל מעשיו אשר בהם נסתרים 
אנכי  כי  עליו,  השורה  השכינה  בזכות  ורזים  ומופתים  אותות 
שלחתיך, לכן אנכי, אנא נפשי כתבית ויהבית בך ולהיות המשלח 
את  לגאול  בשליחותך  לשכינה  הלבוש  אתה  כי  במשולח,  נכלל 
ישראל והשכינה מן גלות הקליפות, ואני אשלח את משה משיח 
מארץ  צאתך  כימי  העבר,  מן  ההבטחה  במשה  בו  לקיים  כדי 
מצרים, מארץ מיצר הגרון אשר יונקים מקולו הד’ קליפות כנ"ל, 
התפילה  של  האות  ובבעלותך  לך  הצדיק  וסוד  יסוד  וזה  ידי  על 
כראוי וכן הלבשת הרזים באותות ומופתים ושיחת חולין, על ידי 
זה התיקון והיציאה ממצרים כנ"ל אראנו נפלאות פלא-אות הסוד 
הפלאי של אור השכינה המלובש ומאיר באות, לעלות נפל-אות 
של  זמן  באותו  השכינה.  אותיות  נפלו  לשם  אשר  הקליפות  מן 
עלית השכינה יתגלה משה משיח לשכך החמה, הוא משה הרמוז 
שהיה  מה  שיהיה,  הוא  שהיה  מה  הפסוק,  תיבות  ראשי  בלבוש 
מתוקן בתפילה הוא תיקון השכינה בביטול הדינים, הוא שיהיה 
בגאולה הכללית על ידי רגלי משה, כי משה גימטריה שככה, כי 
ידי תפילת משה. ביום ההוא  ביום ההוא שככה חמת המלך על 
יהיה ה’ אחד ושמו אחד על ידי אמונת הייחוד י’ אלוקינו י’ אחד 
על ידי בחינת י"ד אבות ענפי האילן, כי על ידי שלמות האמונה 
בהשם יתברך ובצדיקים כנ"ל תהיה התפילה זכה ותאיר הקשת 
רגלי  ההרים  על  נאוו  מה  צדקנו,  משיח  ברגלי  מאירים  בגוונים 
המבשר משמיע בקולו הערב בניגון, קול השלום, במהרה בימינו 

אמן.

עיין בחלקי תיקוני הזהר אשר לפני ואחרי דברנו, לחדש עוד מן 
הרמזים הברורים אשר בדברי רבנו הקדוש הנרמזים בדברי רבי 
שמעון בר יוחאי, זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל בביטול הדינים 

אמן.



ִתי". ָעְזֵרִני ה'  ִפָלּ יָבה ְתּ ִתי ַהְקִשׁ ְמָעה ֱאלִֹקים ִרָנּ "ִשׁ
ְמָחה  ּוְבִשׂ ְגדֹוָלה  ַכָוָּנה  ְבּ ל  ֵלּ ְלִהְתַפּ ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ֱאלַֹקי, 
ְבַרֲחֶמיָך  ִני  ּוְתַזֵכּ ֱאֶמת.  ֶבּ ב  ַהֵלּ ְוִהְתעֹוְררּות  ה  ַרָבּ
יָלה  ִגּ קֹול  ְבּ ְלָפֶניָך  ִתי  ִפָלּ ְתּ ר  ְלַסֵדּ ְוַתַעְזֵרִני  ים  ָהַרִבּ
ִגיָנה  ַהְנּ ְוקֹול  ה,  ִפָלּ ַהְתּ אֹוִתּיֹות  ן  ְלַנֵגּ ה  ְוֶאְזֶכּ ן,  ְוַרֵנּ
ַעד  דֹול,  ָגּ ּוִבְבִהירּות  ַזּכּות  ְבּ ָוַצח  ְוַזְך  ָיֶפה  ִיְהֶיה 
ין  ְלבּוִשׁ ִבּ ֻעֶזָּך  ִכיַנת  ְשׁ ֶאת  יׁש  ְלַהְלִבּ ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ
ָך  ַעְמּ ַעל  ַרֲחִמים  ֵלא  ִתָמּ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְנִהיִרין,  ִדּ
ָרֵאל ְוִתְרֶאה ְבָצרֹוֵתינּו ְוָעְנֵיינּו ַוֲעָמֵלנּו ְוֹדֲחֵקנּו  ִיְשׂ
ִויֻקַיּם  נּו,  ֵמִאָתּ ֲחָמְתָך  יב  ְוָתִשׁ ּוָממֹון,  ָוֶנֶפׁש  גּוף  ְבּ
עֹוָלם".  ִרית  ְבּ ר  ִלְזֹכּ "ּוְרִאיִתיָה  תּוב,  ָכּ ֶשׁ ִמְקָרא 
ִרית ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב, ּוְתַרֵחם  ר ְבּ ְוִתְזֹכּ
ְוָעֵתנּו  יב ַשׁ ֵתנּו ְוַתְקִשׁ ִפָלּ ָעֵלינּו ִבְזכּוָתם, ְוַתֲאִזין ְתּ
תּוב, "ַוַיְּרא  ָכּ ְוֵיָרֶאה ְלָפֶניָך ִרּנּוֵננּו, ִויֻקַיּם ִמְקָרא ֶשׁ
ל  ּוְתַבֵטּ יק  ְוַתְמִתּ ָתם".  ִרָנּ ֶאת  ְמעֹו  ָשׁ ְבּ ָלֶהם  ר  ַצּ ַבּ
יִנים  ַהִדּ ל  ָכּ ָרֵאל  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ ל  ָכּ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו 
ּוְבָרָכה  טֹוָבה  ַפע  ֶשׁ ָעֵלינּו  יְך  ְוַתְמִשׁ עֹוָלם,  ָבּ ֶשׁ
ֲחָסִדים  ְוִתְגְמֵלנּו  טֹוב,  ְוָכל  לֹום  ְוָשׁ ְוַחִיּים  ְוַרֲחִמים 
יַע  ִפּ ים ְוַתְשׁ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ נּו ְבּ ַזֵכּ ִמיד. ּוְבֵכן ְתּ טֹוִבים ָתּ
נּו ֶלֱאמּוַנת ֲחָכִמים  ּוְתַזֵכּ ה,  דֹוָשׁ ָעֵלינּו ֱאמּוָנְתָך ַהְקּ
ֲחָכִמים  ַבּ ְלַהֲאִמין  ה  ְוֶאְזֶכּ ֵלמּות,  ׁ ַהְשּ ַתְכִלית  ְבּ
ֵאינֹו  יֶהם  ּוַמֲעֵשׂ ְבֵריֶהם  ִדּ ל  ָכּ ֶשׁ ִיּים  ֲאִמִתּ יִקים  ְוַצִדּ
ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ה  ְוֶאְזֶכּ ָרִזין,  ֶהם  ָבּ ֵיׁש  א  ֶאָלּ ׁשּוט  ָפּ
ין  ְלבּוִשׁ ּה  ִמָנּ יט  ּוְלַהְפִשׁ ְלַמְטרֹוִניָתא  ְלַאְנָהָרא 
ין  ְלבּוִשׁ ִבּ אֹוָתּה  יׁש  ּוְלַהְלִבּ ִטין,  ַפְשׁ ְדּ ַקְדָרנּוָתא  ְדּ
ה  ֶאְזֶכּ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  אֹוַרְייָתא,  ְדּ ָרִזין  ִאּנּון  ְדּ ְנִהיִרין  ִדּ
ל  ָכּ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  יִנים  ַהִדּ ל  ָכּ ל  ּוְלַבֵטּ יק  ְלַהְמִתּ
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בת שמחה

יֵעִני  ְוָעְזֵרִני ְוהֹוִשׁ ה ְוַעד עֹוָלם:  ָרֵאל ֵמַעָתּ ִיְשׂ ָך  ַעְמּ
ֲעִנִיּים  יׁש  ּוְלַהְלִבּ ְלַכּסֹות  ים,  ֲעֻרִמּ יׁש  ְלַהְלִבּ ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ
ַלֲעׂשֹות  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ְוַתַעְזֵרִני  ִני  ּוְתַזֵכּ ַוֲהגּוִנים,  טֹוִבים 
ַרֲחֶמיָך  ְבּ נּו  ְוַזֵכּ ִיּים.  ֲאִמִתּ יִקים  ְלַצִדּ ָנִאים  ים  ְלבּוִשׁ
ָהגּון  ִמּתֹוֵקַע  ָנה  ַהָשׁ ֹראׁש  ְבּ ׁשֹוָפר  קֹול  ֹמַע  ִלְשׁ
קֹול  ְלָפֶניָך  ְוַיֲעֶלה  ים,  ֵמַרִבּ ֱאלִֹקים  ִויֵרא  ר  ְוָכֵשׁ
ְזכּות  ֶאת  ִויעֹוְררּו  רּוָעה,  ְוַהְתּ ָבִרים  ׁ ְוַהְשּ ִקיָעה  ַהְתּ
ְזכּוָתם,  ִבּ יט  ְוַתִבּ ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו 
יק ּוְתַבֵטל ֲחָמְתָך ֵמָעֵלינּו  ְך ְוַתְמִתּ ֵכּ ַשׁ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ְתּ
נּו,  ַמְלֵכּ ָאִבינּו  נּו.  ָבּ ֶניָך  ָפּ ְוָתִאיר  ֵאֵלינּו  יב  ְוָתִשׁ
נּו  ְשׁ ַקּ ִבּ ׁ ֶשּ ַמה  ְלָכל  ָלבֹוא  ְוָעְזֵרנּו  ָעֵלינּו  ַוֲחֹמל  חּוס 
ְלַבד  ָעֶליָך  י  ִכּ ִני,  ָחֵנּ ִני  ָחֵנּ ָעְזֵרִני  ָעְזֵרִני  ָפֶניָך,  ִמְלּ
ַהְצִליָחה  א ה'  ָאָנּ א  ָנּ יָעה  א ה' הֹוִשׁ י, "ָאָנּ ָעְנִתּ ִנְשׁ
ִני  ְוַזֵכּ ְוָעְזֵרִני  ֵמַהּיֹום,  ָך  ְלַעְבְדּ ָנא  ַהְצִליָחה  ָנא". 
ל ַהְבֵלי עֹוָלם ַהֶזּה ְוַתֲאֹוָתיו ִחיׁש  ץ ַעל ָכּ ג ְוִלְקֹפּ ְלַדֵלּ
ר  ֶקֶשׁ ְבּ ֱאֶמת  ֶבּ ֵאֶליָך  ר  ׁ ְלִהְתַקֵשּ ה  ְוֶאְזֶכּ ְמֵהָרה.  ַקל 
יֹוָמם  ָתִמיד  ֲעבֹוָדְתָך  ַבּ ק  ֵבּ ּוְלִהְתַדּ ְוָחָזק,  יץ  ַאִמּ
י  ִכּ ְיִמיֶנָך,  ְלַמַען  ה  ֲעֵשׂ ֶמָך  ְשׁ ְלַמַען  ה  ֲעֵשׂ ָוָלְיָלה. 
נּו ְקָצָרה ְלָבֵאר ּוְלָפֵרׁש,  ים ְוַדְעֵתּ ה ְמֻרִבּ ְצָרֵכינּו ֵהָמּ
ֲעבֹוַדת ה',  ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ַבּ דֹול ְוָקָטן ֶשׁ ָבר ָגּ ְוָכל ָדּ
ִרּבּוי  ֹעֶצם  ֶאת  ּוְלָפֵרׁש  ְלָבֵאר  ָיֵמינּו  יקּו  ַיְסִפּ לֹא 
יקּו ָכל  ַיְסִפּ ֵיּׁש ַעל ֶזה, ְולֹא  ֶשׁ ְוָהִעּכּוִבים  ִניעֹות  ַהְמּ
יר ּוְלַהְפִציר אֹוְתָך ַעל ֶזה  ן ּוְלַהְעִתּ ׁש ּוְלַחֵנּ ָיֵמינּו ְלַבֵקּ
ַח  ִניעֹות ְוִלְזּכֹות ְלהֹוִציאֹו ִמֹכּ ל ַהְמּ ר ָכּ ֵבּ נּו ְלַשׁ ַזֵכּ ְתּ ֶשׁ
ל  ִמָכּ ָרחֹוק  ֲאִני  ֶשׁ ֱאֶמת  ֶבּ יֹוֵדַע  ֲאִני  י  ִכּ ַעל.  ַהֹפּ ֶאל 
ים, ַאְך ָעֶליָך ְלַבד  ֲעֹונֹוַתי ָהַרִבּ ה ַבּ ׁ ְקֻדָשּ ִבּ ָבִרים ֶשׁ ַהְדּ
ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ְבּ ְלַרֲחֶמיָך  לּויֹות  ְתּ ְוֵעיַני  י,  ָעְנִתּ ִנְשׁ

י ָעְרֵבִני.  ָקה ִלּ רֹום ה' ָעְשׁ ּלּו ֵעיַני ַלָמּ ֶרַגע ָוֶרַגע, "ַדּ

ְזכּות  קּוִני ֵזִדים". ָעְזֵרִני ִבּ ָך ְלטֹוב ַאל ַיַעְשׁ ֲעֹרב ַעְבְדּ

ְזכּוָתם  ִבּ ִיּים,  ֲאִמִתּ יִקים  ִדּ ַהַצּ ל  ָכּ ּוִבְזכּות  ֲאבֹוֵתינּו 

ל  ֲאִני ָרחֹוק ִמָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ י ּוָבֶהם ָחִסיִתי, ֶשׁ ָעְנִתּ ְלַבד ִנְשׁ

ִני  ֵשׁ ּוְתַקְדּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ִני  ָחֵנּ ְתּ ן  ֵכּ ה,  ׁ ְקֻדָשּ ִבּ ֶשׁ ָבִרים  ַהְדּ

יַע ְמֵהָרה  ִני ְלַהִגּ ְתָך ָהֶעְליֹוָנה, ְוַתַעְזֵרִני ּוְתַזֵכּ ׁ ִבְקֻדָשּ

ה ָלסּור ֵמָרע ְלַגְמֵרי  ֶאְזֶכּ ה, ֶשׁ ׁ ְקֻדָשּ ִבּ ָבִרים ֶשׁ ְלָכל ַהְדּ

ָכל  ְבּ ה  ַהְרֵבּ ִמְצֹות  ַלֲעׂשֹות  ָתִמיד  ה  ְוֶאְזֶכּ ֱאֶמת,  ֶבּ

ה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים  תֹוָרה ּוִבְתִפָלּ יֹום ָויֹום ַלֲעֹסק ְבּ

ה  ֶאְזֶכּ ים ֶשׁ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ִני ְבּ ל ְיֵמי ַחַיּי. ּוְתַזֵכּ ִמיד ָכּ ָתּ

ֶרׁש  ָיָּכה ְלֹשׁ ׁ ְצָוה ַהַשּ ַהִמּ יֹוֵתר ְבּ ָלַדַעת ּוְלַכֵוּן ַלֲעֹסק ְבּ

יֹוֵתר ַאַחר אֹוָתּה  ֶכת ְבּ י ִתְהֶיה ִנְמֶשׁ ָמִתי, ְוַנְפִשׁ ִנְשׁ

ְלַהְרּבֹות  ה  ְוֶאְזֶכּ ָהֶעְליֹון,  י  ְרִשׁ ְלָשׁ ָיָּכה  ׁ ַהַשּ ְצָוה  ַהִמּ

ן  ְלַתֵקּ ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ֹאֶפן  ְבּ ֵעת,  ָכל  ְבּ ָתִמיד  זּו  ִמְצָוה  ְבּ

ָעַלי  ַרֲחִמים  ֵלא  ְוִתָמּ י.  ַחְתִתּ ִשׁ ר  ֲאֶשׁ ל  ָכּ ֵאת  ַחַיּי  ְבּ

י  ִעִמּ ה  ֲעֶשׂ ַתּ ְוַאל  י,  ֵמִאִתּ ֲחָמְתָך  ְך  ֵכּ ּוְתַשׁ ָתִמיד 

ֵענּו  ִמְפָעַלי. "ׁשּוֵבנּו ֱאלֵֹקי ִיְשׁ ִדיֵנִני ְכּ ֲחָטַאי ְוַאל ְתּ ַכּ

ן  ֶתּ ִתּ ֲעָך  ְוֶיְשׁ ָך  ַחְסֶדּ ַהְרֵאנּו ה'  נּו.  ִעָמּ ַעְסָך  ַכּ ְוָהֵפר 

ַאל  ָך.  ַחְסֶדּ ְלַמַען  ּוְפֵדנּו  נּו  ָלּ ֶעְזָרָתה  קּוָמה  ָלנּו. 

ָאְזֶנָך  ֵאַלי  ה  ַהֵטּ ִלי  ַצר  יֹום  ְבּ י  ִנּ ִמֶמּ ֶניָך  ָפּ ר  ְסֵתּ ַתּ

ן  ַוֲאַרֵנּ ֻעֶזָּך  יר  ָאִשׁ ַוֲאִני  ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ֶאְקָרא  יֹום  ְבּ

יֹום ַצר ִלי.  ב ִלי ּוָמנֹוס ְבּ ָגּ י ָהִייָת ִמְשׂ ָך ִכּ ֶקר ַחְסֶדּ ַלֹבּ

ָרה  ֵנֶבל ָעׂשֹור ֲאַזְמּ יָרה ָלְך ְבּ יר ָחָדׁש ָאִשׁ ֱאלִֹקים ִשׁ

ֻעִזּי  עֹוִדי.  ְבּ ֵלאלַֹקי  ָרה  ֲאַזְמּ ַחָיּי  ְבּ ַלה'  יָרה  ָאִשׁ ְך.  ָלּ

י": י ֱאלֵֹקי ַחְסִדּ ִבּ ַגּ י ֱאלִֹקים ִמְשׂ ָרה ִכּ ֵאֶליָך ֲאַזֵמּ

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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