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צֹור. ִאְתֲאָרחּו  ל ּדְ ִמְגּדַ י יֹוִסי ִאֲעָרעּו ַחד ֵליְלָיא ּבְ יא ְוַרּבִ י ִחּיָ ַרּבִ

י  ֲחֵמיָנא ַאְנּפֵ יָנא ּדַ ה ַחּדֵ ּמָ י יֹוִסי, ּכַ ָדא. ָאַמר ַרּבִ א ּבְ ן ְוַחּדּו ּדָ ּמָ ּתַ

ָסָבא,  ֲחָדא  ּבַ ִאְצָטַעְרָנא  א,  ּדָ ָאְרָחא  ָכל  ּבְ א  ּתָ ַהׁשְ ּדְ א,  ִכיְנּתָ ׁשְ

ל ָאְרָחא. ִאיל ִלי )דף צ''ה ע''א( ּכָ ֲהָוה ׁשָ יָעא, ּדְ ַטּיָ

ְך ּוֵבין  ִפרּוָדא, ּוֵבין ּכַ ֲאִויָרא, ְוָאִזיל ּבְ ָפַרח ּבַ א, ּדְ ַמאן הּוא ְנָחׁשָ

ִחּבּוָרא  ּבְ ֵרי  ׁשָ ּנֹוי.  ׁשִ ין  ּבֵ ִכיב  ׁשָ ּדְ ְנָמָלה,  ַנְייָחא ְלַחד  ְך, ִאית  ּכַ

ָלא  ּדְ ִאיָלן  ּבְ ָנא,  ְמַקּנְ ָקא  ּדְ ָרא,  ִנׁשְ ִאיהּו  ּוַמאי  ִפרּוָדא.  ּבְ ים  ְוִסּיֵ

ָלא  ּדְ ֲאָתר  ּבַ ִריאּו  ִאְתּבְ ּדְ ְרָיין.  ּבִ ִמן  ְוָלאו  ָזלּו,  ִאְתּגְ ּדְ נֹוי  ּבְ ֲהָוה. 

ִאיּנּון ַחד,  ֵרין ּדְ ִקין. ּתְ ין ַסּלְ ד ַנְחּתִ ין, ּכַ ִקין ַנְחּתִ ד ַסּלְ ִריאּו. ּכַ ִאְתּבְ

א, ְוֵלית ָלּה ֵעייִנין,  יְרּתָ ּפִ א ׁשַ ָלָתא. ַמהּו עּוֵליְמּתָ ִאיּנּון ּתְ ְוַחד ּדְ

יַאת  ּסִ ְוִאְתּכַ ַצְפָרא,  ּבְ ַנְפַקת  ִאיִהי  ְלָיא,  ְוִאְתּגַ א  ְטִמיְרּתָ ְוגּוָפא 

ָלא ָהוֹו. ּוִטין ּדְ ִקּשׁ ַטת ּבְ יָמָמא. ִאְתַקׁשְ ּבִ

ַנְייָחא.  ִלי  ִאית  א  ּתָ ְוַהׁשְ ְוִאְצָטַעְרָנא.  ָאְרָחא,  ּבְ ִאיל  ׁשָ א  ּדָ ל  ּכָ

ֲהֵויָנן  ּדַ ַמה  אֹוַרְייָתא,  ּדְ י  ִמּלֵ ּבְ ִאְתֲעַסְקָנא  ֲחָדא,  ּכַ ֲהֵויָנא  ִאיּלּו  ּדְ

יָעא,  ַטּיָ ָסָבא  ְוַההּוא  יא,  ִחּיָ י  ַרּבִ ָאַמר  ֹתהּו.  ּדְ ַאֲחָרִנין  ין  ִמּלִ ּבְ

ִאיּלּו  ִמּלֹוי. ּדְ ׁשּו ּבְ ֵלית ַמּמָ לּום. ָאַמר ֵליּה, ָיַדְעָנא, ּדְ יּה ּכְ ַיְדַעת ּבֵ

ָאַמר  יא.  ֵריָקַנּיָ ּבְ ָאְרָחא  ֲהָוה  ְוָלא  אֹוַרְייָתא,  ּבְ ח  ִיְפּתָ ָיַדע,  ֲהָוה 

ִאיּנּון ֵריָקִנין,  ָהא ְלִזְמִנין ּבְ יָעא ִאית ָהָכא, ּדְ יא, ְוַההּוא ַטּיָ י ִחּיָ ַרּבִ

ְוַאְתִקין  ִאיהּו,  ָהָכא  ָהא  ֵליּה,  ָאַמר  ַדֲהָבא.  ּדְ ין  ַזּגִ ָבר  ּגְ ח  ּכַ ִיׁשְ

ֵמיְכָלא. ֲחָמֵריּה ּבְ

ַלת,  ֵרין ִאיּנּון ּתְ א ּתְ ּתָ ָקרּו ֵליּה, ְוָאָתא ְלָקַמְייהּו. ָאַמר לֹון, ַהׁשְ

ִמּלֹוי  ָכל  ּדְ ָלְך,  ֲאֵמיָנא  ָלא  יֹוִסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  ַחד.  ּכְ ִאיּנּון  ּוְתַלת 

יא, ָיִתיב ָקַמְייהּו. ֵריָקַנּיָ ֵריָקִנין, ְוִאיּנּון ּבְ

תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- משפטים צה.

ִהְתָאְרחּו  צֹור.  ל  ִמְגּדַ ּבְ ֶאָחד  ַלְיָלה  ׁשּו  ִנְפּגְ יֹוֵסי  י  ְוַרּבִ יא  ִחּיָ י  ַרּבִ

ֵני  ָרִאיִתי ּפְ י ׁשֶ ַמְחּתִ ה ׂשָ ּמָ י יֹוֵסי, ּכַ ֶזה. ָאַמר ַרּבִ ְמחּו ֶזה ּבָ ם ְוׂשָ ׁשָ

ָזֵקן ֶאָחד סֹוֵחר  י ּבְ ֶרְך ַהזֹּאת ִהְצַטַעְרּתִ ָכל ַהּדֶ ו ּבְ ַעְכׁשָ ִכיָנה, ׁשֶ ַהּשְׁ

ֶרְך: ל ַהּדֶ ָהָיה ׁשֹוֵאל אֹוִתי ּכָ ׁשֶ

ְך ֵיׁש  ְך ּוֵבין ּכָ ֵפרּוד, ּוֵבין ּכָ ֲאִויר ְוהֹוֵלְך ּבְ ִמי הּוא ָנָחׁש ַהּפֹוֵרַח ּבָ

ְוִסּיֵם  ִחּבּור  ּבְ ִהְתִחיל  יו,  ּנָ ׁשִ ין  ּבֵ ֹוֶכֶבת  ּשׁ ׁשֶ ַאַחת  ִלְנָמָלה  ְמנּוָחה 

ְגְזלּו,  ּנִ ָניו ׁשֶ ּלֹא ָהָיה? ּבָ ִאיָלן ׁשֶ ן ּבְ ַקּנֵ ּמְ ר ׁשֶ ֵפרּוד? ּוַמה הּוא ֶנׁשֶ ּבְ

עֹוִלים יֹוְרִדים,  ׁשֶ ּלֹא ִנְבְראּו? ּכְ ְבְראּו ְבָמקֹום ׁשֶ ּנִ ִרּיֹות? ׁשֶ ְולֹא ֵמַהּבְ

לֹׁש? ַמה זֶּה  ֵהם ׁשָ ֵהם ֶאָחד, ְוֶאָחד ׁשֶ ַנִים ׁשֶ ּיֹוְרִדים עֹוִלים? ׁשְ ׁשֶ ּכְ

ּלֶה? ִהיא יֹוֵצאת  ּוִמְתּגַ ר  ִנְסּתָ ְוַהּגּוף  ְוֵאין ָלּה ֵעיַנִים,  ַעְלָמה ָיָפה 

ּלֹא ָהיּו? ּוִטים ׁשֶ ִקּשׁ ֶטת ּבְ ֶ ּיֹום, ּוִמְתַקּשׁ ית ּבַ ּסֵ ּבֶֹקר ְוִנְתּכַ ּבַ

ִאּלּו ָהִיינּו  ו ֵיׁש ִלי ְמנּוָחה. ׁשֶ י. ְוַעְכׁשָ ֶרְך, ְוִהְצַטַעְרּתִ ּדֶ ַאל ּבַ ל ֶזה ׁשָ ּכָ

ל  ְדָבִרים ֲאֵחִרים ׁשֶ ָהִיינּו ּבִ ֶ ִדְבֵרי תֹוָרה ַמה ּשׁ ְקנּו ּבְ ֶאָחד, ִהְתַעּסַ ּכְ

הּו? ָאַמר לֹו,  ֶ יא, ְואֹותֹו ָזֵקן סֹוֵחר ָיַדְעּתָ ּבֹו ַמּשׁ י ִחּיָ ּתֹהּו. ָאַמר ַרּבִ

ּתֹוָרה, ְולֹא  ח ּבַ ִאּלּו ָהָיה יֹוֵדַע, ִיְפּתַ ְדָבָריו, ׁשֶ ׁש ּבִ ֵאין ַמּמָ י ׁשֶ ָיַדְעּתִ

אן,  נֹו ּכָ יא, ְואֹותֹו ַהּסֹוֵחר ֶיׁשְ י ִחּיָ ֵריָקנּות. ָאַמר ַרּבִ ֶרְך ּבְ ָהְיָתה ַהּדֶ

ֲעמֹוֵני ָזָהב. ָאַמר  ֵצא ִאיׁש ּפַ אֹוָתם ָהֵריָקִנים ִיּמָ ֲהֵרי ִלְפָעִמים ּבְ ׁשֶ

אן, ְוִהְתִקין ֲחמֹורֹו ְלַמֲאָכל. לֹו, ֲהֵרי הּוא ּכָ

ה  לֹׁשָ ה, ּוׁשְ לֹׁשָ ַנִים ֵהם ׁשְ ֵעת ׁשְ ָקְראּו לֹו ּוָבא ִלְפֵניֶהם. ָאַמר ָלֶהם, ּכָ

ָבָריו ֵריָקִנים  ל ּדְ ּכָ י ְלְך ׁשֶ י יֹוֵסי, ְולֹא ָאַמְרּתִ ֶאָחד. ָאַמר ַרּבִ ֵהם ּכְ

ב ִלְפֵניֶהם. ֵריָקנּות?! ָיׁשַ ְוֵהם ּבְ

תשפ"ב



ליקוטי מוהר"ן
ִים ובו מביא מעט ממאמר הזהר על הפרשה ַתּ ְשׁ ִחיַנת ִבּ ה ְוכּו' ֶנֶגד ָהעֹוָלם, ְוֶזה ְבּ ה ּוְמַכֶסּ ִחיַנת ְמַגֶלּ הּוא ְבּ

ַרְך,  ם ִיְתָבּ ׁ ה ֶנֶגד ַהֵשּ ה ּוְמַכֶסּ ִחיַנת ְמַגֶלּ ה ַרְגָליו. ְוֵכן הּוא ְבּ ְיַכֶסּ

ִחיַנת  י ִלְפָעִמים הּוא ֵאֶצל ָהעֹוָלם ְבּ ִים ְיעֹוֵפף. ִכּ ַתּ ְשׁ ִחיַנת ִבּ ְוֶזה ְבּ

ִחיַנת  ְבּ הּוא  ְוִלְפָעִמים  ֲאֵליֶהם.  ַעְצמֹו  ּוְמָקֵרב  ה  ַגֶלּ ְמּ ֶשׁ ה,  ְמַגֶלּ

ְולֹא  ְמֹאד.  ֵמֶהם  ְתַרֵחק  ִמּ ֶשׁ ֵמֶהם,  ם  ְוִנְתַעֵלּ ה  ֶסּ ְתַכּ ִנּ ֶשׁ ה,  ְמַכֶסּ

ְלִהְתָקֵרב  ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם  ֵמֶהם,  ּוִמְתרֹוֵמם  ֵמֶהם,  ְתַרֵחק  ִמּ ֶשׁ י  ַדּ

ם  ְתַעֵקּ ִנּ ֶשׁ ַעד  ּוְתִמיהֹות,  יֹות  ֻקְשׁ ָעָליו  ּנֹוְפִלים  ֶשׁ א  ֶאָלּ ֵאָליו, 

יֹות  ה ָעָליו ֻקְשׁ ְתַרֵחק ֵמֶהם ְמֹאד, ְוָקֶשׁ ִנּ ל ֹמָחם, ֵמֲחַמת ֶשׁ ְלֵבּ ְוִנְתַבּ

ה  ְיַכֶסּ ִים  ַתּ ּוִבְשׁ ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  ה ֶטַפח.  ִחיַנת ְמַכֶסּ ְבּ ְוֶזה  ּוְפִליאֹות, 

ר  מֹו )שמות יא(: ְוָכל ָהָעם ֲאֶשׁ ָכה, ְכּ ַרְגָליו – ַרְגִלין ְלׁשֹון ַהְמָשׁ

יְך  ְמִשׁ ַמּ ָכה ֶשׁ ַהַהְמָשׁ ְבּ ַרְגֶליָך – ַההֹוְלִכים ַאַחר ֲעָצְתָך. ַהְינּו, ֶשׁ ְבּ

י  ִכּ "ל.  ַנּ ַכּ ְוכּו'  ה  ּוְמַכֶסּ ֶטַפח  ה  ְמַגֶלּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֵאָליו,  ָהעֹוָלם 

ן הּוא  ּנּו, ַעל־ֵכּ ל ִמֶמּ ר ְלַקֵבּ ַעְצמֹו ִאי ֶאְפָשׁ יק ְבּ ִדּ ַח ַהַצּ ֹמּ ֵמֲחַמת ֶשׁ

ּיּוַכל  ֵדי ֶשׁ ים, ְכּ ְדָבִרים ְקַטִנּ ׁש ַעְצמֹו ִבּ ּסֹות ּוְלִהְתַלֵבּ ָצִריְך ְלִהְתַכּ

ה ֶטַפח  ִחיַנת ְמַגֶלּ ּנּו. ְוֶזה ְבּ ל ִמֶמּ ּיּוְכלּו ָהעֹוָלם ְלַקֵבּ ּלֹות, ֶשׁ ְלִהְתַגּ

ִחיַנת  ְבּ הּוא  ַעְצמֹו,  ׁש  ּוִמְתַלֵבּ ה  ַכֶסּ ְמּ ׁ ֶשּ ה  ַמּ ֶשׁ  – ֶטַפח  ה  ּוְמַכֶסּ

לֹא ֶזה לֹא  י ְבּ ה ַעְצמֹו ֲאֵליֶהם, ִכּ ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ְמַגֶלּ ה, ֶשׁ ְמַגֶלּ

ה  ְמַכֶסּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ְוִלְפָעִמים  ֲאֵליֶהם.  ּלֹות  ְלִהְתַגּ ר  ֶאְפָשׁ ָהָיה 

"ל: ַנּ ם ֵמֶהם ְוִנְתַרֵחק ְוִנְפָלא ֵמֶהם ַכּ ה ּוִמְתַעֵלּ ֶסּ ְתַכּ ִמּ ׁש, ֶשׁ ַמָמּ

ה ְוכּו',  ה ּוְמַכֶסּ ִחיַנת ְמַגֶלּ ַרְך ָצִריְך ִלְהיֹות ְבּ ם ִיְתָבּ ׁ ְוֵכן ֵאֶצל ַהֵשּ

ם  ׁ ְבָיכֹול ַהֵשּ ִאּלּו ִכּ ַרְך, ְכּ ם ִיְתָבּ ׁ ק ּוְלָקֵרב ַעְצמֹו ְלַהֵשּ י ָצִריְך ְלַדֵבּ ִכּ

ם  ׁ ְתָקֵרב יֹוֵתר ְלַהֵשּ ִמּ ׁ ל ַמה ֶשּ ַרְך ִנְגֶלה ּוִמְתָקֵרב ֵאָליו. ֲאָבל ָכּ ִיְתָבּ

יֹוֵתר,  ְתָקֵרב  ִמּ ׁ ֶשּ ַמה  ל  ָכּ ַהְינּו  יֹוֵתר,  ְלִהְתַרֵחק  ָצִריְך  ַרְך,  ִיְתָבּ

ב  ַיֲחֹשׁ ִאם  י  ִכּ ַרְך,  ִיְתָבּ ם  ׁ ֵמַהֵשּ ְמֹאד  ָרחֹוק  הּוא  ֶשׁ ֵליַדע  ָצִריְך 

יִדעֹות  ִבּ ְויֹוֵדַע  ַרְך,  ִיְתָבּ ם  ׁ ְלַהֵשּ ִנְתָקֵרב  ָבר  ְכּ ֶשׁ ַדְעּתֹו  ְבּ ה  ִויַדֶמּ

י ִאם ָהָיה יֹוֵדַע ְקָצת  לּום, ִכּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ְכּ ַרְך, ֶזה ִסיָמן ֶשׁ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ

ל ַמה  י ָכּ ּנּו, ִכּ הּוא ָרחֹוק ְמֹאד ִמֶמּ ַרְך, ָהָיה יֹוֵדַע ֶשׁ ם ִיְתָבּ ׁ ֵמַהֵשּ

הּוא  ֶשׁ יֹוֵדַע  הּוא  יֹוֵתר,  ְויֹוֵדַע  ַרְך  ִיְתָבּ ם  ׁ ְלַהֵשּ יֹוֵתר  ְתָקֵרב  ִמּ ׁ ֶשּ

ר  ה ְלַדֵבּ ר ַלֶפּ ִאי ֶאְפָשׁ ָבר ֶשׁ ָלל. ְוֶזה ָדּ ָרחֹוק ְמֹאד, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ְכּ

ִחיַנת )ישעיה  עּור. ְוֶזה ְבּ ת ַהּבֹוֵרא ֵאין ִשׁ ֻדַלּ י ְגּ יר ֹזאת, ִכּ ּוְלַהְסִבּ

ְוכּו',  ה  ּוְמַכֶסּ ֶטַפח  ה  ְמַגֶלּ ִחינֹות  ְבּ רֹוב,  ְוַלָקּ ָלָרחֹוק  לֹום  ָשׁ נז(: 

ִים ְיעֹוֵפף,  ַתּ ִחיַנת ּוִבְשׁ "ל. ְוֶזה ְבּ ַנּ ְתָקֵרב ִמְתַרֵחק ַכּ ִמּ ׁ ל ַמה ֶשּ ָכּ ֶשׁ

ה ְוכּו'  ה ֶטַפח ּוְמַכֶסּ ִחינֹות ְמַגֶלּ ׁש, ַהְינּו ְבּ ֵמּ ַתְרּגּומֹו ְמַשׁ ְיעֹוֵפף ְכּ

"ל: ַנּ ַרְך ַכּ ם ִיְתָבּ ׁ ׁש ְועֹוֵבד ַהֵשּ ֵמּ ַשׁ ְמּ ּמּוׁש, ֶשׁ ׁ ל ַהִשּ ֶשׁ

ֶטַפח  ה  ּוְמַכֶסּ ֶטַפח  ה  ְמַגֶלּ ִחיַנת  ְבּ ֶזה   – ָפָניו  ה  ְיַכֶסּ ִים  ַתּ ּוִבְשׁ

ַני  תּוב )שמות לג(: ָפּ ָכּ מֹו ֶשׁ ַעס, ְכּ ִנים ְלׁשֹון ַכּ י ָפּ ֵאֶצל ַעְצמֹו, ִכּ

תּוב  ָכּ מֹו ֶשׁ ַרְך, ְכּ ם ִיְתָבּ ׁ ַחת ַהֵשּ ָגּ ִנים ְלׁשֹון ָרצֹון ְוַהְשׁ ֵיֵלכּו; ְוַגם ָפּ

תורה סג

יָלה ָוַּנת ַהִמּ סֹוד ַכּ

ֶזה  ָלׁשֹון  ְבּ ר  ְזָכּ ֻמּ ֶשׁ ּוְכמֹו  ה,  ַאָמּ ְרּגּום  ַתּ ְלׁשֹון  ִבּ ִנְקָרא  ִרית  ְבּ י  ִכּ

ְטָפִחים,  ה  ׁ ָשּ ִשׁ ת  ַבּ ה  ַאָמּ ִחיַנת  ְבּ ְוהּוא  קח:(  )שבת  ָמָרא  ְגּ ַבּ

ָרִפים עֹוְמִדים  ִחיַנת )ישעיה ו(: ְשׂ לּול ֵמֶהם. ְוהּוא ְבּ ִרית ָכּ ַהְבּ ֶשׁ

ִחיַנת  ָנַפִים, ֵהם ְבּ ׁש ְכּ ָנַפִים ְלֶאָחד. ֵשׁ ׁש ְכּ ָנַפִים ֵשׁ ׁש ְכּ ַעל לֹו, ֵשׁ ִמַמּ

ִחיַנת )שם(  ְבּ ַהְינּו  לֹׁש,  ְלָשׁ ֶנֱחָלִקים  ְוֵהם  "ל,  ַהַנּ ְטָפִחים  ה  ׁ ָשּ ׁ ַהִשּ

י  ִכּ ְיעֹוֵפף.  ִים  ַתּ ּוִבְשׁ ַרְגָליו,  ה  ְיַכֶסּ ִים  ַתּ ּוִבְשׁ ָפָניו,  ה  ְיַכֶסּ ִים  ַתּ ְשׁ ִבּ

ִים  ַתּ ָניו )בבא קמא לב:(. ּוִבְשׁ ִחינֹות ְוָטַפח לֹו ַעל ָפּ ִנים הּוא ְבּ ָפּ

ה  ה ֶטַפח ּוְמַכֶסּ ִחינֹות ְמַגֶלּ ֵני ְטָפִחים, ְבּ ִחינֹות ְשׁ ה ָפָניו הּוא ְבּ ְיַכֶסּ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ ִרית,  ְבּ ַבּ ֱאָמר  ַהֶנּ ֶטַפח 

לֹו  ְוָטַפח  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ַרְגָליו  ה  ְיַכֶסּ ִים  ַתּ ְשׁ ִבּ ְוֵכן  כ:(.  )נדרים 

"ל,  ַנּ ֵני ְטָפִחים ַכּ ִחיַנת ְשׁ ן ְבּ ם ֵכּ לֹו )בבא קמא שם(. ְוהּוא ַגּ ְבַסְנָדּ

ִחיַנת עֹופֹות  ִים ְיעֹוֵפף, הּוא ְבּ ַתּ ה ֶטַפח. ּוִבְשׁ ה ֶטַפח ּוְמַכֶסּ ְמַגֶלּ

יַח  ִחינֹות טֹוֵפַח ַעל־ְמָנת ְלַהְטִפּ ְבְראּו ִמן ָהְרָקק )חולין כז:(, ְבּ ִנּ ֶשׁ

לּוִלים  ְכּ ם  ָלּ ֻכּ ְטָפִחים  ה  ׁ ָשּ ׁ ַהִשּ ְוָכל  ס:(.  עז  טז  גיטין  עח  )יומא 

ת  ֶשׁ ֵשׁ ִחיַנת  ְבּ ֵהם  "ל  ַהַנּ ְטָפִחים  ה  ׁ ָשּ ׁ ַהִשּ י  ִכּ ִרית,  ְבּ ַבּ ִחים  ּוֻמָנּ

ְבִחיַנת )תהלים  ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ִבּ ׁ ה ה' ֶאת ַהָשּ ֶהם ָעָשׂ ָבּ ָיִמים ֶשׁ

ת  ֶשׁ ֵשׁ כ(:  )שמות  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ָיָמי;  ָנַתָתּ  ְטָפחֹות  ה  ִהֵנּ לט(: 

ת ָיִמים,  ֶשׁ ׁ ל ַהֵשּ ָכּ ִביִעי; ַהְינּו ֶשׁ ׁ ּיֹום ַהְשּ ה ה' ְוכּו' ַוָיַּנח ַבּ ָיִמים ָעָשׂ

ת,  ָבּ הּוא ַשׁ ִביִעי, ֶשׁ ׁ ּיֹום ַהְשּ ם ַבּ ָלּ יַח ֻכּ ה ְטָפִחים, ִהִנּ ׁ ָשּ ׁ ִחיַנת ַהִשּ ְבּ

יִני  ִרית עֹוָלם ֵבּ תּוב )שם לא(: ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ִרית, ְכּ ִחיַנת ְבּ הּוא ְבּ ֶשׁ

ית )תיקון יא(.  ָרא ִשׁ ית – ָבּ ֵראִשׁ ִחיַנת ְבּ ָרֵאל. ְוֶזה ְבּ ֵני ִיְשׂ ּוֵבין ְבּ

ִחים ּוְכלּוִלים  ם ֻמָנּ ָלּ ֻכּ "ל, ֶשׁ ה ְטָפִחים ַהַנּ ׁ ָשּ ת ָיִמים, ִשׁ ֶשׁ ִחיַנת ֵשׁ ְבּ

ִרית  ִרית ֵאׁש )תיקון ג' דף יח(. ַהְינּו ְבּ ית – ְבּ ֵראִשׁ ִרית. ְוֶזה ְבּ ְבּ ַבּ

ִרית  ָנַפִים. ְוֶזה ְבּ ׁש ְכּ ה ְטָפִחים, ֵשׁ ׁ ָשּ ה ָיִמים, ִשׁ ׁ ָשּ ׁ לּול ִמִשּ הּוא ָכּ ֶשׁ

ְטָפִחים  ה  ׁ ָשּ ִשׁ ִחיַנת  ְבּ ֵהן  ֶשׁ ָנַפִים,  ְכּ ׁש  ֵשׁ ְבּ ָרִפים  ְשׂ ִחיַנת  ְבּ ֵאׁש, 

ִרים,  ם ַלְמַחְקּ חֹות, ְוַכְמֹבָאר ַגּ ה ֹכּ ׁ ָשּ ם ֵאׁש ֵיׁש ָלּה ִשׁ י ַגּ ִכּ "ל.  ַנּ ַכּ

ְוׂשֹוֵרף,  ל  ׁ ְמַבֵשּ יא,  ּוַמְקִפּ יְך  ַמִתּ ַהְינּו:  ֵאׁש,  ָבּ חֹות  ֹכּ ה  ׁ ָשּ ִשׁ ֵיּׁש  ֶשׁ

י ַעל־ְיֵדי ָהֲעִפיָפה  חֹות, ִכּ ה ֹכּ ׁ ָשּ ין. ְוֵכן עֹוף ֵיׁש ּבֹו ִשׁ ִחיר ּוַמְלִבּ ַמְשׁ

ה, ָקרֹוב ְוָרחֹוק ְוכּו': ֶלּ הּוא ֶנֱעָלם ּוִמְתַגּ

ְיסֹוד  יק  ַצִדּ י(:  )משלי  ִחינֹות  ְבּ ִרית,  ְבּ ִחינֹות  ְבּ הּוא  ֶשׁ יק  ִדּ ְוַהַצּ

ֱחָלִקים  ֶנּ ֶשׁ "ל,  ַהַנּ ְטָפִחים  ה  ׁ ָשּ ׁ ַהִשּ ִחינֹות  ִמְבּ לּול  ָכּ הּוא  עֹוָלם, 

לֹׁש,  ׁ ֵמַהָשּ ִחיָנה  ְבּ ל  ָכּ ֶשׁ ַהְינּו  ִים,  ַתּ ְשׁ ִים  ַתּ ְשׁ ל  ֶשׁ ִחינֹות  ְבּ לֹׁש  ְלָשׁ

ה  ְמַגֶלּ ִחיַנת  ְבּ י הּוא  ִכּ ֶטַפח.  ה  ּוְמַכֶסּ ֶטַפח  ה  ְמַגֶלּ ִחינֹות  ְבּ הּוא 

ה ָפָניו. ְוֵכן  ִים ְיַכֶסּ ַתּ ְשׁ ִחיַנת ִבּ ה ֶטַפח ֶנֶגד ַעְצמֹו, ְוֶזה ְבּ ֶטַפח ּוְמַכֶסּ



ל  ְמַקֵבּ ִלְפָעִמים  הּוא  יק  ִדּ ְוַהַצּ ֵאֶליָך.  ָניו  ָפּ ה'  ָיֵאר  ו(:  )במדבר 

ֲחִליף ִעם  ַמּ מֹו ִחּלּוף, ֶשׁ ִביל ָהעֹוָלם, ְוהּוא ְכּ ְשׁ ַעל ַעְצמֹו ִיּסּוִרין ִבּ

ָעה  ָפּ ֵאינֹו רֹוֶצה ֹזאת ַהַהְשׁ ָחה, ֶשׁ ָגּ ָעה ְוַהַהְשׁ ָפּ ַרְך ַהַהְשׁ ם ִיְתָבּ ׁ ַהֵשּ

ִיּסּוִרין,  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ּוְמַקֵבּ זֹו,  ָחה  ָגּ ַהְשׁ ֵני  ְפּ ה  ּוְמַכֶסּ ָחה,  ָגּ ְוַהַהְשׁ

ָעה  ָפּ ַהַהְשׁ ְואֹוָתּה  ָחה רּוָחִנּיֹות.  ָגּ ְוַהְשׁ ָעה  ָפּ ַהְשׁ ְבּ ּבֹוֵחר  י הּוא  ִכּ

ֶטַפח  ה  ְמַגֶלּ ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  ָהעֹוָלם.  ין  ֵבּ ְזָּרה  ִנְתַפּ ָלּה,  ָהְלָכה  ֶשׁ

ה  ָחה, ּוְמַכֶסּ ָגּ ל ָרצֹון ְוַהְשׁ ִנים ֶשׁ ה ָפּ ְפָעִמים ְמַגֶלּ ִלּ ה ְוכּו', ֶשׁ ּוְמַכֶסּ

"ל:  ַנּ ָחה ַכּ ָגּ ל ָרצֹון ְוַהְשׁ ִנים ֶשׁ ה ָפּ ַעס, ְוִלְפָעִמים ְמַכֶסּ ל ַכּ ִנים ֶשׁ ָפּ

יֹום  תּוב )ויקרא כד(: ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ִרית, ְכּ ִחיַנת ְבּ ִנים הּוא ְבּ ְוֶלֶחם ַהָפּ

ֶהם )שמות  ִרית עֹוָלם, ְוֶנֱאַמר ָבּ ת ַיַעְרֶכנּו ִלְפֵני ה' ְוכּו', ְבּ ָבּ ׁ ַהַשּ

ֶלת  ִחיָנה ַהְמַקֶבּ ן ִנְקֵראת ַהְבּ ֶרת ֹטַפח. ְוַעל ֵכּ יָת ּלֹו ִמְסֶגּ כה(: ְוָעִשׂ

ָהִבי  ג(:  )רות  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ַחת",  "ִמְטַפּ "ל  ַהַנּ ְטָפִחים  ה  ׁ ָשּ ׁ ַהִשּ

ָתּ  ּוָפַרְשׂ )שם(:  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ָתּה,  ָשׁ ָקּ ַבּ ָהָיה  ֶזה  י  ִכּ ַחת;  ְטַפּ ַהִמּ

ה  ׁ ָשּ ׁ ִחיַנת ַהִשּ ֵהן ְבּ "ל, ֶשׁ ָנַפִים ַהַנּ ה ַהְכּ ְקָשׁ ִבּ ָנֶפיָך ַעל ֲאָמֶתָך; ֶשׁ ְכּ

ׁש  ַחת, ַוָיָּמד ָלּה ֵשׁ ְטַפּ ן: ַוֹיּאֶמר ָלּה ָהִבי ַהִמּ "ל. ַעל ֵכּ ַנּ ְטָפִחים ַכּ

"ל: ָנַפִים ַהַנּ ׁש ְכּ ה ְטָפִחים, ֵשׁ ׁ ָשּ ִחיַנת ִשׁ ֵהן ְבּ עֹוִרים; ֶשׁ ְשׂ

אי,  ַוַדּ ָמָלה ֵאין ָלּה ַנְיָחא ְבּ יָה. ְוֹזאת ַהְנּ תֹוְך ִפּ ְוֵיׁש ָנָחׁש, ּוְנָמָלה ְבּ

הֹוֵלְך,  ָעִמים  ְפּ ָחׁש  ְוַהָנּ ָנָחׁש.  ל  ֶשׁ יָה  ִפּ תֹוְך  ְבּ ִהיא  ֶשׁ ֵמֲחַמת 

ֲעִפיָפה  ַבּ י  ִכּ ין ֲהִליָכה ַלֲעִפיָפה –  ֵבּ ֶשׁ ְוַהִחּלּוק  ּוְפָעִמים ְמעֹוֵפף. 

ֲהִליָכה הּוא הֹוֵלְך ְמַעט  ה, ֲאָבל ַבּ ֶרַגע ַהְרֵבּ יּוַכל ָלעּוף ְוִלְפֹרַח ְבּ

ּבּוִרים ָרִעים  ֵבָדה. ּוְבָכל ַהִדּ נּוָעה ְכּ הּוא ְתּ ֶדֶרְך ַההֹוֵלְך, ֶשׁ ְמַעט, ְכּ

ֵאּלּו  ְבּ ּוְגדֹוִלים,  יִקים  ַצִדּ ַעל  נֹוְגִעים  ֵהם  ֶשׁ ְכּ ּוִבְפָרט  ִרים,  ַדְבּ ְמּ ֶשׁ

י ַעל ְיֵדי  ּיּוַכל ְלעֹוֵפף. ִכּ ָחׁש, ֶשׁ ָנַפִים ְלַהָנּ ים ְכּ ּבּוִרים ֵהם עֹוִשׂ ַהִדּ

י(:  )קהלת  ְבִחיַנת  ִבּ ה,  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ ָנַפִים  ְכּ ים  עֹוִשׂ ים,  ְקדֹוִשׁ ּבּוִרים  ִדּ

ים  עֹוִשׂ ָרִעים,  ּבּוִרים  ַהִדּ ֵאּלּו  ְבּ ֲאָבל  ָבר;  ָדּ יד  ַיֵגּ ָנַפִים  ְכּ ּוַבַעל 

י  ִכּ "ל.  ַהַנּ ה  ׁ ֻדָשּ ַהְקּ ל  ֶשׁ ָנַפִים  ְכּ ׁש  ׁ ַהֵשּ ֶנֶגד  ְוֵהם  ָחׁש,  ְלַהָנּ ָנַפִים  ְכּ

ָנַפִים  ְכּ ִחיַנת  ְבּ ּנּו  ִמֶמּ ה  ַנֲעֶשׂ ן  ֵכּ ֵרָאה, ַעל  ְנֵפי  ִמַכּ יֹוֵצא  ּבּור  ַהִדּ

ׁש  ׁ ָקֶנה, הּוא ֶנֶגד ַהֵשּ ית ִעְזָקִאין ְדּ ׁ ּבּור ַהּיֹוֵצא ִמִשּ י ַהִדּ ָחׁש, ִכּ ְלַהָנּ

ְלָהַרע,  ַהֲחָכִמים  ֵאּלּו  ֵהם  ָחׁש  ְוַהָנּ "ל.  ַהַנּ ה  ׁ ֻדָשּ ַהְקּ ל  ֶשׁ ָנַפִים  ְכּ

ד(:  )ירמיה  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ יקֹוְרסּות,  ְוֶאִפּ ִפילֹוסֹוְפָיא  ַהחֹוְקִרים 

ֵהם ַרק ֲחָכִמים ְלָהַרע,  ה ְלָהַרע ּוְלֵהִטיב לֹא ָיְדעּו; ֶשׁ ֲחָכִמים ֵהָמּ

ִחינֹות  ָחְכָמָתם ְלֵהיִטיב לֹא יּוְכלּו. ְוֵהם ְבּ ׁש ְבּ ֵמּ ַתּ ִאם ִיְרצּו ְלִהְשׁ ֶשׁ

ַחּיֹות  ל  ִמֹכּ ָערּום  ָהָיה  ָחׁש  ְוַהָנּ ג(:  )בראשית  ִחינֹות  ְבּ ָחׁש,  ַהָנּ

ֵאּלּו,  ְלַהֲחָכִמים  ָנַפִים  ְכּ ים  עֹוִשׂ ָרִעים,  ּבּוִרים  ִדּ ְוַעל־ְיֵדי  ֶדה.  ׂ ַהָשּ

עֹוֶפֶפת  ְמּ ֶשׁ ַהְינּו  ְוִלְפֹרַח,  ָלעּוף  ּיּוְכלּו  ֶשׁ ָחׁש,  ַהָנּ ִחיַנת  ְבּ ֵהם  ֶשׁ

ְמֹאד  ּוַמִזּיק  עֹוָלם,  ָבּ ֶהם  ָלּ ֶשׁ יקֹוְרִסית  ְוֶאִפּ ָחְכָמָתם  ֶטת  ׁ ֶשּ ּוִמְתַפּ

ֵיּׁש  מֹו ִמי ֶשׁ ַעְצָמם ֵהם ְמעֹוְפִפים, ְכּ ֲחִקירֹוָתם ְבּ ְלָהעֹוָלם. ְוַגם ַבּ

ח ָלֶהם  ְמִהירּות, ְוִנְפָתּ ְכָלם ְמעֹוֵפף ִבּ ׂ ִשּ ֶכל ְמעֹוֵפף, ַהְינּו ֶשׁ לֹו ֵשׂ

ָלֶהם  ֵאין  ֶשׁ ַהְינּו  ָנַפִים,  ְכּ ָחׁש  ְלַהָנּ ֵאין  ִאם  ֲאָבל  ְמֹאד.  ָחְכָמָתם 

ִחיַנת ֲהִליָכה, ַהְינּו  ָחׁש ַרק ְבּ "ל, ֲאַזי ֵאין ְלַהָנּ ַנּ ַכּ ּבּוִרים ָרִעים  ִדּ

ְלֵבין  יָנם  ֵבּ חֹוְקִרים  ׁ ֶשּ ַמה  ַרק  "ל,  ַהַנּ ְלָהַרע  ְלַהֲחָכִמים  ֵאין  ֶשׁ

ּוְמעֹוֵפף  ט  ׁ ֵשּ ִמְתַפּ ֵאין  ֶשׁ ַהְינּו  עֹוָלם,  ָבּ ְמעֹוְפִפים  ְוֵאיָנם  ַעְצָמן, 

מּוְך  ָסּ עֹוָלם, ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהִזּיק ְלָהעֹוָלם, ַרק ְלִמי ֶשׁ ָחְכָמָתם ָבּ

ֵאיָנם  ֵמֶהם  ָרחֹוק  ְבּ ֲאָבל  ְוַחְבֵריֶהם,  ְלִמיֵדיֶהם  ַתּ גֹון  ְכּ ֲאֵליֶהם, 

הֹוֵלְך ַרק ְמַעט, ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַמֵהר  מֹו ַההֹוֵלְך, ֶשׁ ְיכֹוִלים ְלַהִזּיק. ְכּ

ְכָלם ְמעֹוֵפף,  יָנם ְלֵבין ַעְצָמן ֵאין ִשׂ מֹו ַהְמעֹוֵפף. ְוַגם ֵבּ ְלֵמָרחֹוק ְכּ

ְך, ְוֵאיָנם ְמעֹוְפִפים ּוְמִהיִרים  ל־ָכּ ח ָלֶהם ַהָחְכָמה ָכּ ֵאין ִנְפָתּ ַהְינּו ֶשׁ

מֹו ַההֹוֵלְך.  ָחְכָמָתם ְמַעט ְמַעט, ְכּ ֶהם, ַרק חֹוְקִרים ְבּ ָלּ ָחְכמֹות ֶשׁ ַבּ

ְבִחיַנת ֲהִליָכה,  ָחְכָמָתם הּוא ַרק ִבּ ִזּיִקים ַלֲאֵחִרים ְבּ ַמּ ׁ ְוַגם ַמה ֶשּ

ק  ְדָבּ ִנּ ֶשׁ ַרק  ב,  ְוַהֵלּ ַח  ַהֹמּ ְלתֹוְך  ֹעֶמק  ָבּ ְוִנְכָנס  ְמעֹוֵפף  ֵאינֹו  ֶשׁ

ֲאָבל  ַח.  ְוַהֹמּ ב  ַהֵלּ ְלתֹוְך  ֹעֶמק  ָבּ ִנְכָנס  ֵאינֹו  ֲאָבל  ַח,  ְלַהֹמּ ְקָצת 

ְכָלם  "ל, ֲאַזי ִשׂ ַנּ ּבּוִרים ָרִעים ַכּ ָנַפִים ִמִדּ לֹום, ְכּ ֵיּׁש ָלֶהם, ַחס ְוָשׁ ֶשׁ ְכּ

ָעה  ָשׁ עֹוֵפף ְבּ ְמּ מֹו ַהְמעֹוֵפף ֶשׁ "ל, ְוַגם ַמִזּיק ְלֵמָרחֹוק, ְכּ ַנּ ְמעֹוֵפף ַכּ

ק  ת ְוִנְכָנס ְוִנְדָבּ ֶשׁ ֶבּ עֹוֵפף ָחְכָמָתם ַהְמֻשׁ ְמּ ַאַחת ְלֵמָרחֹוק, ְוַגם ֶשׁ

ָחׁש,  י ַהָנּ תֹוְך ִפּ ח ְבּ ָנּ ָמָלה ַהֻמּ דֹול ְמֹאד: ְוַהְנּ ֹעֶמק ָגּ ב ְבּ ַח ְוַהֵלּ ַהֹמּ ְבּ

יק ּוַבַעל ִמּדֹות  ִדּ ר ְוַהַצּ הּוא ָחָכם ַהָיָּשׁ ִחינֹות ֲחַכם ַהּדֹור, ֶשׁ הּוא ְבּ

ֵאּלּו ַהָחְכמֹות,  ה ְוִנְכָנס ְבּ ׁ ְקֻדָשּ דֹול ִדּ הּוא ָחָכם ָגּ טֹובֹות, ּוֵמֲחַמת ֶשׁ

ֵאּלּו ַהָחְכמֹות,  ֲחִקיָרָתם ַלֲחֹקר ְבּ ֵאּלּו ַהֲחָכִמים ִנְכָנִסים ַבּ ֶשׁ ֲאַזי ְכּ

ֶהם, ַהְינּו ִעם  דֹוָלה ִעָמּ דֹול ְמֹאד, ְוֵיׁש לֹו ִמְלָחָמה ְגּ ָאז ֵיׁש לֹו ַצַער ָגּ

ְלּבּוִלים ֶוֱאמּונֹות  ִרים ָעָליו ְמֹאד ִבּ ְבּ י ִמְתַגּ "ל, ִכּ ָחׁש ַהַנּ ִחיַנת ַהָנּ ְבּ

חֹון ּבֹוֵגד,  ָטּ ר ָעָליו ִבּ ֵבּ ְתַגּ ִמּ ִחיַנת ִמְבַטח ּבֹוֵגד, ֶשׁ ּיֹות, ְוהּוא ְבּ ְזִבּ ָכּ

ּיֹות.  ְזִבּ ִחיַנת ֱאמּונֹות ָכּ ֶזּהּו ְבּ ָראּוי, ֶשׁ ֵלם ֶוֱאֶמת ָכּ חֹון ָשׁ ָטּ ֵאינֹו ִבּ ֶשׁ

ן רֹוָעה ְוֶרֶגל מּוָעֶדת ִמְבַטח ּבֹוֵגד;  ִחינֹות )משלי כה(: ֵשׁ ְוֶזהּו ְבּ

ֶהָחָכם,  ֶאת  רֹוָעה  ן  ֶשׁ ִחינֹות  ְבּ ִהיא  ּבֹוֵגד  ְבַטח  ַהִמּ ֶזּה  ֶשׁ ַהְינּו 

הּוא ָחָכם ְוִנְכָנס  י ֵמֲחַמת ֶשׁ "ל. ִכּ ַנּ יָה ַכּ תֹוְך ִפּ ְבּ ָמָלה ֶשׁ הּוא ַהְנּ ֶשׁ

ְוָהֱאמּונֹות  ְלּבּוִלים  ַהִבּ ֵאּלּו  ָעָליו  ִרים  ְבּ ִמְתַגּ ם,  ׁ ַהֵשּ ֲעבֹוַדת  ַבּ

ּוֵבין  ֶהם.  ִעָמּ דֹוָלה  ְגּ ִמְלָחָמה  ִמיד  ָתּ לֹו  ְוָצִריְך  יֹוֵתר,  ְבּ ּיֹות  ְזִבּ ָכּ

דֹול ּוִמְלָחָמה  הּוא ְמעֹוֵפף, ֵיׁש לֹו ַצַער ָגּ ֶשׁ ָחׁש הֹוֵלְך ּוֵבין ְכּ ַהָנּ ֶשׁ ְכּ

דֹול יֹוֵתר ְמֹאד. ְוֵאין  ֵעת ָהֲעִפיָפה ַצֲערֹו ָגּ אי ְבּ ַוַדּ ְבּ דֹוָלה, ַרק ֶשׁ ְגּ

ֵיּׁש  הּוא ְמעֹוֵפף. ַרק ֶשׁ ֶשׁ ין ְכּ הּוא הֹוֵלְך, ֵבּ ֶשׁ ין ְכּ לֹו ׁשּום ַנְיָחא ֵבּ

ּפֹוֵסק ָהֲעִפיָפה  ֵעת ֶשׁ ין ַהֲהִליָכה ּוֵבין ָהֲעִפיָפה, ְוהּוא ְבּ ע ֵבּ ְמֻמָצּ

ֵעת  ֶדֶרְך ַהְמעֹוֵפף ְבּ ה, ְכּ ְעָלה ְלַמָטּ ּומֹוִריד ַעְצמֹו ִמן ָהֲעִפיָפה ִמַמּ

"ל  ָמָלה ַהַנּ ה, ַוֲאַזי ֵיׁש ְלַהְנּ ל ּוְלהֹוִריד ַעְצמֹו ְלַמָטּ ְלֵשׁ רֹוֶצה ְלַשׁ ֶשׁ

ים  ה ִעִתּ ָמּ י ֵיׁש ַכּ י ֲאַזי ֵאינֹו הֹוֵלְך ְוֵאינֹו ְמעֹוֵפף. ַהְינּו, ִכּ ַנְיָחא, ִכּ

ָנה ַוֲאִכיָלה, ְוָאז  ֵעת ֵשׁ גֹון ְבּ ְכּ ַהֲחָכִמים ַנְיִחים ְוֵאיָנם חֹוְקִרין,  ֶשׁ

י ֶהָחָכם  יָה, ִכּ תֹוְך ִפּ ְבּ ָמָלה ֶשׁ ִחיַנת ַהְנּ הּוא ְבּ ֵיׁש ַנְיָחא ְלֶהָחָכם, ֶשׁ



תּוב )משלי ו(: ֵלְך ֶאל ְנָמָלה ָעֵצל,  ָכּ מֹו ֶשׁ ִחיַנת ְנָמָלה, ְכּ הּוא ְבּ

ַעת ְוַדְרֵכי ה' ֶאל ָהָעם:  ד ַדּ י ֶזה ֶהָחָכם ְמַלֵמּ ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם; ִכּ

ָבא )זוהר משפטים דף צה(: ָמאן הּוא  ָאַמר ַהָסּ ׁ ְוֶזה סֹוד ַמה ֶשּ

ְך ִאית ַנְיָחא  ְך ּוֵבין ָכּ ין ָכּ ֵפרּוָדא, ֵבּ ֲאִויָרא ְוָאֵזל ְבּ ָפַרח ַבּ ָנָחׁש ְדּ

ָפַרח  "ל. ְדּ ָחׁש ַהַנּ ִחינֹות ַהָנּ ּנֹוי. ַהְינּו ְבּ ין ִשׁ ֵכב ֵבּ ָשׁ ְלַחד ְנָמָלה ְדּ

ּבּוִרים  ִדּ ִריָחתֹו ַעל ְיֵדי ָהֲאִויִרים, ַהְינּו ַעל ְיֵדי  ְפּ ֲאִויָרא – ֶשׁ ַבּ

ֵאין  ֶשׁ ַהְינּו  ֵפרּוָדא –  ְבּ ְוָאֵזל  ָנַפִים.  ְכּ ה לֹו ֵמֶהם  ֲעֶשׂ ַנּ ֶשׁ ָרִעים, 

ְוֵאין  ִתּקּונֹו,  ְכּ ֵהם  ה  ׁ ְקֻדָשּ ִדּ ָנַפִים  ְכּ ֶשׁ ְכּ ֲהִליָכה,  ִחינֹות  ְבּ ַרק  לֹו 

ִחיַנת ֲהִליָכה.  ּבּוִרים ָרִעים, ֲאַזי ֵאין לֹו ַרק ְבּ ָנַפִים ִמִדּ ָחׁש ְכּ ְלַהָנּ

רּודֹות  ְפּ ְוַכְנֵפיֶהם  א(:  )יחזקאל  ִחינֹות  ְבּ ֵפרּוָדא,  ְבּ ְוָאֵזל  ְוֶזה: 

ֵאין לֹו ַרק  ה. ֲאַזי: ְוָאֵזל, ֶשׁ ׁ ֻדָשּ ְנֵפי ַהְקּ ִחינֹות ַכּ ַמְעָלה; ַהְינּו ְבּ ִמְלּ

ִחיָרה  י ַהְבּ ִמיד, ִכּ ִחינֹות ֲהִליָכה ֵיׁש לֹו ָתּ י ְבּ ִחינֹות ֲהִליָכה, ִכּ ְבּ

ֵאין ְיכֹוִלים  ִיְּרצּו, ַרק ֶשׁ ָכל ֵעת ֶשׁ ִרים ַלֲחֹקר ְבּ ית ְלַהְמַחְקּ ָחְפִשׁ

ּבּוִרים ָרִעים, ְוֵאין  ָנַפִים ִמִדּ ֵאין ָלֶהם ְכּ ֶשׁ "ל ְכּ ִחיָנה ַהַנּ ְבּ ְלעֹוֵפף ַבּ

ִחיַנת  ְך, ַהְינּו ְבּ ְך ּוֵבין ָכּ ין ָכּ "ל. ֵבּ ַנּ ִחיַנת ֲהִליָכה ַכּ ָלֶהם ַרק ְבּ

ְך ּוֵבין  ין ָכּ "ל, ְוֶזה ִנְקָרא ֵבּ ַנּ ין ַהֲהִליָכה ְוָהֲעִפיָפה ַכּ ע ֵבּ ַהְמֻמָצּ

ָמָלה  ין ַהֲהִליָכה ְוָהַעִפיָפה, ַוֲאַזי ֵיׁש ָלּה ַנְיָחא ְלַהְנּ הּוא ֵבּ ְך, ֶשׁ ָכּ

ַהְינּו  ֵפרּוָדא,  ְבּ ְוַסֵיּם  ִחּבּוָרא  ְבּ אֵרי  ָשׁ "ל.  ַנּ ַכּ ּה  ָנּ ִשׁ ין  ֵבּ ֵכב  ָשׁ ְדּ

ָחׁש  ַהָנּ ִחינֹות  ְבּ ֵהם  ֶשׁ ְלָהַרע,  ֲחָכִמים  ֵהם  ֶשׁ ִרים,  ַחְקּ ַהְמּ ֵאּלּו  ֶשׁ

ת  ִחַלּ ְתּ ֶשׁ ִחּבּוָרא,  ְבּ אֵרי  ָשׁ  – הּוא  ַוֲחִקיָרָתם  ָחְכָמָתם  "ל,  ַנּ ַכּ

ְוַסֵיּם  ְוצּוָרה.  ֹחֶמר  ֵמִחּבּור  ִרים,  ֵמַהְמֻחָבּ ַמְתֶחֶלת  ֲחִקיָרָתם 

ֶרְך  י ֵכן ֶדּ ְפָרִדים. ִכּ ְכִלִיּים ַהִנּ ׂ ִשּ ֶיֶּמת ָחְכָמָתם ַבּ ְסַתּ ִמּ ֵפרּוָדא, ֶשׁ ְבּ

ְדֵרָגה  ל ֲחִקיָרָתם, ְלַהְתִחיל ֵמִחּבּור ַהֹחֶמר ְוַהּצּוָרה, ְועֹוִלים ִמַמּ ָכּ

ְך  ְוַאַחר־ָכּ ִמִיּים,  ְשׁ ַהַגּ ל  ֶשׁ ְוצּוָרה  ֵמֹחֶמר  ה  ִחָלּ ִמְתּ ְלַמְדֵרָגה, 

ְוצּוָרה  ֵמֹחֶמר  ְך  ְוַאַחר־ָכּ יֹוֵתר,  ים  ִקּ ַהַדּ ל  ֶשׁ ְוצּוָרה  ֵמֹחֶמר 

ְפָרִדים,  ַהִנּ ְכִלִיּים  ׂ ִשּ ַבּ ּוְמַסְיִּמים  יִעים  ִגּ ַמּ ֶשׁ ַעד  ְוָעלּול,  ה  ִעָלּ ל  ֶשׁ

ת,  ֶשׁ ֶבּ ְוַהְמֻשׁ ְטֵעית  ַהֻמּ ית,  ָהֱאנֹוִשׁ ֲחִקיָרָתם  ַבּ יג  ׂ ְלַהִשּ ְורֹוִצים 

יג ַעל־ְיֵדי ֲחִקירֹוָתם  ׂ ַעְצָמן, ֵהם רֹוִצים ְלַהִשּ ִרים ְבּ ָיּדּוַע ְלַהְמַחְקּ ַכּ

אֵרי  ְכִלִיּים ִנְפָרִדים, ְוֶזה: ָשׁ לּו, ֵמִחּבּור ֹחֶמר ְוצּוָרה, ֶאת ִשׂ ַהָלּ

ֵפרּוָדא: ִחּבּוָרא ְוַסֵיּם ְבּ ְבּ

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

צֹור.  ּדְ ל  ִמְגּדַ ּבְ ֵליְלָיא  ַחד  ִאֲעָרעּו  יֹוִסי  י  ְוַרּבִ יא  ִחּיָ י  ַרּבִ
ה  ּמָ ּכַ יֹוִסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  ָדא.  ּבְ א  ּדָ ְוַחּדּו  ן  ּמָ ּתַ ִאְתֲאָרחּו 
ָאְרָחא  ָכל  ּבְ א  ּתָ ַהׁשְ ּדְ א,  ִכיְנּתָ ׁשְ י  ַאְנּפֵ ֲחֵמיָנא  ּדַ יָנא  ַחּדֵ
ִאיל ִלי )דף  ֲהָוה ׁשָ יָעא, ּדְ ֲחָדא ָסָבא, ַטּיָ א, ִאְצָטַעְרָנא ּבַ ּדָ
הצדיקים  יוסי  ורבי  חייא  רבי  ָאְרָחא.-  ל  ע''א( ּכָ צ''ה 
חייא  כי  בשמם  מרומז  והוא  הברית,  שומרי  הקדושים 
בחינת צדיק חי עולמים, ורבי יוסי בחינת יוסף הצדיק, 
גדולת  איש  להשיג מרחוק  ונשמותיהם  בדעתם  נפגשו 
מעלת חברו, כי על ידי בחינת שישה טפחים של ברית 
שהיה בכל אחד מהם, מה שכל אחד מגלה ומכסה עצמו 
ומכסה  מגלה  וגם  רגליו,  יכסה  בשתים  בחינת  לחברו 
מכסים  וכן  יעופף,  בשתים  בחינת  יתברך  לה’  קרבתו 
פניהם ומגלים כדי להמשיך השפע חיות והשגחה איש 
לחברו, על ידי כל הנ"ל יכלו להשיג שאינם יודעים כלל 
ונפגשו,  גדולתם  השיגו  זה  ידי  על  ודיקא  השני  מעלת 
בלילה אחד, להשיג את האחד, הוא ה’ אחד ושמו אחד, 
דייקא על ידי שאינו מושג, בחינת לילה וחושך על שם 
עומק הבלתי מושג, ועל ידי זאת הבחינה של בשתיים 
יעופף, בבחינת שימוש ועבודת ה’ יתברך דייקא יכולים 
לעלות ולהגדיל דעתם בכל פעם, ועל ידי זה משלימים 
דייקא הברית וכן הברית משלים הדעת, כי הברית הוא 
בחינת יום השביעי והוא בחינת כלי אשר שם מונחים 

כל השישה ימים שישה טפחים, כי דייקא על ידי קדושת 
מרחוק  ולהשיג  דקדושה  הדעת  לרומם  יכול  הברית 
אלוקתו יתברך,וכן על ידי הדעת ניתן בו הכוח לשמור 
הברית. וזהו מגדל צור, דהיינו הגדלת הדעת דקדושה 
על ידי הצור, המרמז על הסכין מילה המעביר הערלה 
את  ציפורה  ותקח  בחינת  הברית,  על  ומכסה  החופה 
בחינת הסרת  גם  והוא  בנה,  ערלת  ותכרת את  הצור 
ודיבורים  הערלה  הסרת  עולם,  יסוד  הצדיק  על  הכיסוי 
הדיבורים  אלו  ידי  שעל  כזבים,  עליו  שדוברים  רעים 
נפגמת האמונה, כי עיקר האמונה והשגה על ידי הצדיק, 
אך על ידי דיבורים רעים נעשה פרוד בין נשמות ישראל 
הפך בחינת נפגשו כנ"ל והנה רבי חייא ורבי יוסי באו 
את  ישראל  בעיני  ולהגדיל  רעים  הדיבורים  אלו  לתקן 
הצדיק יסוד עולם. אמר רבי יוסי, כמה שמחתי שראיתי 
פני השכינה, כי כאשר ראיתי פניך אזי השגתי בדבקותי 
בה’ יתברך כי השכינה שורה עליך גם כן, ומה שזכית 
שהשכינה עליך הוא דייקא על יד בחינת בשתיים יעופף 
שבך בחינת שלום לקרוב ולרחוק. וכן פני השכינה הוא 
גם בחינת בשתיים יכסה פניו, בחינת המשכת ההשגחה 
שכינה,  פני  בראותי  מתנחם  ואני  לעולם.  או  לעצמו 
שהרי בכל הדרך הזו הצטערתי בפוגשי בסבא אחד, זקן 
בחכמתו הנכלל בהאחד יתברך שמו, והוא בחינת חכם 
דקדושה, בחינת נמלה, בחינת לך אל הנמלה עצל ראה 
דרכיה וחכם, והוא סוחר, בחינת מקיף ובלתי מושג לי, 



שאלות  אותי  שואל  שהיה  סחור,  סחור  לשון  סוחר  כי 
וחידות סתומות שלא היה ביכולתי להשיגם, ומה שלא 
מה  וכן  צער,  לי  שהסב  הוא  החידות  בתחילה  הבנתי 
הפילוסופים  שפועלים  ממה  מדבר  כי  מרמזיו  שהבנתי 
חקירתם הרעה שנכנס בעומק הלב של מעט  בפרסום 
המלחמה  צער  לו  יש  שהצדיק  מה  וכן  ישראל,  מבני 
בכופרים, גם זה הסב לי צער, ואלו השאלות כן הבנתי 
מרחוק כי הם בחינת כל הדרך, כל הוא היסוד בחינת 
ברית בחינת הצדיק בחינת כל בשמים ובארץ, בחינת 
בשתיים יעופף בשמים לקראת הקב"ה וכן בשתיים יכסה 
רגליו בארץ לקראת העם, וכן דרך כידוע מרמז על ענין 
הברית )עיין תורה ו'(, וכן דרך מרמז על בחינת ההליכה 
הדרך,  המקצרת  המהירה  העפיפה  או  מהירה  שאינה 

והם אופני ודרגות חקירת המחקרים.

ושאל לי בחידותיו- 

ּוֵבין  ִפרּוָדא,  ּבְ ְוָאִזיל  ֲאִויָרא,  ּבַ ָפַרח  ּדְ א,  ְנָחׁשָ ַמאן הּוא 
ּנֹוי.  ין ׁשִ ִכיב ּבֵ ׁשָ ְך, ִאית ַנְייָחא ְלַחד ְנָמָלה, ּדְ ְך ּוֵבין ּכַ ּכַ
ִפרּוָדא.- מי הוא הנחש, מי הם  ים ּבְ ִחּבּוָרא ְוִסּיֵ ֵרי ּבְ ׁשָ
ומעופפים  הפורחים  הכופרים,  הפילוסופים  המחקרים 
במהירות בחקירתם ונתפרסם דברי כפירותם במהירות 
בכל העולם, באוויר, שנתפרסם כפירותם על ידי אווירי 
הדיבורים הרעים על צדיקי וקדושי ישראל, ובין כך ובין 
האכילה  כגון בעת  הפילוסופים מחקירתם,  שנחים  כך, 
והשתייה, אז יש מנוחה מצער חוסר האמונה והביטחון 
לצדיק במלחמתו באלו הכופרים, מנוחה לצדיק והחכם 
אשר  חכמה,  נמלה  בחינת  הוא  אשר  והמיוחד  היחיד 
דרכיה בחכמה נעשים, אשר זה הצדיק יסוד עולם שוכב 
בחוסר מנוחה כנ"ל בין שיני הנחש, אלו המחקרים כנ"ל 
הראה.  כנפי  מנפילת  הבאים  רעים  מדיבורים  היונקים 
כנגד  שנים  בחינת  שהוא  הנחש,  שיני  על  לרמז  ויש 
מעופים  שהמחקרים  מה  בחינת  בקדושה,  טפחים  שני 
כך  בין  בחינת  שהוא  למטה,  עצמם  ומורידים  למעלה 
המחקרים  ואלו  כנ”ל.  שיני  בין  בחינת  כנ"ל  כך  ובין 
מתחילים בחקירתם בחיבור חומר וצורה, לנסות להשיג 
כוח הנשמה בגוף, וכח המלאכים הדקים הפועלים בעולם 
בשליחותם, ומסיימים השגת חקירתם בפירוד, בנסותם 
בעוד  בחומר  התלבשו  טרם  הדקים,  הכוחות  להשיג 
כי אין  מסיימים השגתם,  ושם  נפרדים מן החומר,  הם 
ביכולתם להשיג זאת כלל. כי אנו בני ישראל עם קדוש 
ההשגות  משיגים  אנו  והבהמיות,  החומר  מן  ומובדל 
של הנפרדים מן החומר, דייקא על ידי קדושת הברית 
נתרומם  דייקא  זה  ידי  בברית, שעל  התלויה  והאמונה 

הדעת להשיג האמת הרוחנית, וגם בעת שאנו מתבוננים 
בשכל של כל דבר, בהשגת הצורה המלובשת בחומר וכן 
בהבנת הנמשל המלובש במשל, אזי רק על ידי קדושת 
הברית נשיג הדברים כראוי, כמו יוסף שומרת הברית 
היודע לפתור החלום על פי האמת וכוונת ה’, והוא כמו 
בעל  בחינת  שלו  שפתים  ניב  בקדושת  הקדוש  הנביא 
כנפים יגיד דבר בחינת בורא ניב שפתיים שלום שלום 
לרחוק ולקרוב, שזה הנביא משיג לקרוב ולרחוק, שמשיג 
קרבתו על ידי ידיעת ריחוקו וזהו על ידי השלום וברית 
שלו, עד שבעת הנבואה יקבל החיזיון והמשל וכן יקבל 
בתוכו השגת הפתרון לחידה מאת ה’ יתברך, הוא רצון 
ה’ יתברך וחכמתו האלוקית המלובשת בדברי הנבואה. 
להשיג בדבקות הנבואה דברים דקים טרם באו להתלבש 
ונפרדים  שונים  גם  הם  אשר  הנפרדים  ואלו  בחומר. 
בגווני כוח שבהם, עד שבאים בצורתם לחומר אזי גם 
ישתנו בגווניהם שבחומר. בכל מיני אופנים שמלאכים 
באים בשליחותם אחד לרפא ואחד להכות, הנה באמת 
הפשוט,  מהאחד  נמשכים  המה  למטה  הפירוד  למרות 
מן  נמשך  הפירוד  כי  מלמעלה,  פרודות  כנפיהם  וזהו 
משיגו  אשר  הסיבות,  כל  סיבת  למעלה,  אשר  האחד 
הסבא החכם האחד. ואלו הכופרים המחקרים הרחוקים 
ריחוקם  מגודל  הנה  העליון,  מעולם  הנמשכת  מקדושה 
אין יכולים להשיג הנפרדים כנ"ל איך נמשכים מהאחד 

כנ"ל ושם מסיימים חקירתם כנ"ל.

נֹוי  ָלא ֲהָוה. ּבְ ִאיָלן ּדְ ָנא, ּבְ ָקא ְמַקּנְ ָרא, ּדְ ּוַמאי ִאיהּו ִנׁשְ
ָלא  ּדְ ֲאָתר  ּבַ ִריאּו  ִאְתּבְ ּדְ ְרָיין.  ּבִ ִמן  ְוָלאו  ָזלּו,  ִאְתּגְ ּדְ
ֵרין  ּתְ ִקין.  ַסּלְ ין  ַנְחּתִ ד  ּכַ ין,  ַנְחּתִ ִקין  ַסּלְ ד  ּכַ ִריאּו.  ִאְתּבְ
ָלָתא.- וכן שאל לי חידה אותו  ִאיּנּון ּתְ ִאיּנּון ַחד, ְוַחד ּדְ ּדְ
סבא זקן וחכם, מי הוא אותו נשר, בחינת צדיק הנ"ל 
בחינת כנשר יעיר קינו, נשרא דא רוחא דא צדיק איש 
אשר רוח בו )עיין תורה כ"ט( המורם המוח שלו על ידי 
קדושת הברית. והוא מקנן ובונה משכן ובית לחכמתו 
להאיר והשפיע בעם, על ידי בחינת בשתים יכסה פניו 
וכן בשתיים יכסה רגליו להמשיך להם ההשגות שהשיג 
המעופף  נשר  הוא  כי  יעופף,  בשתיים  בחינת  ידי  על 
להשיגו יתברך באמת בחינת פני נשר אשר במרכבה 
גם האמצע והאמת, שיודע תמיד אמת שרחוק הוא מן 
האמת השלמה אך קרוב הוא וקרובים כל ישראל ואפילו 
הנשר  וזה  שמו.  יתברך  רחמיו  ברוב  ישראל  פושעי 
הצדיק המעופף רחוק וקרוב, מקנן באילן שלא היה, היא 
כי  התורה,  וסודות  החיים  עץ  באילן,  הנרמזת  התורה 
בכל עת שמשיג השגה חדשה מבין שמה שהבין קודם 



ואמתית, עתה  קיימת  לכן, למרות שהיה נראה כהויה 
מבחין כי לא היה זה האילן בעל קיום אמתי. וזה הצדיק 
תלמידיו הנקראים בניו, נגזלו ממנו ונפלו מאמונתם בו 
ובה’ יתברך, וגם על ידי שכיסה רגליו, התעוררו עליו 
קושיות ולא יכלו לתרצם באמונה, וזהו על ידי המחקרים 
אשר נתפרסמו דבריהם במהירות ונכנסו בעומק לב בניו 
שעל ידי דברי כפירותם היה קשה לבניו לתרץ הקושיות 
מתוך טינה אשר בלבם. ולא נגזלו מהבריות אשר הם 
הנפרדים  ידי  על  דייקא  אלא  וצורה,  חומר  של  חיבור 
איך  להבין  יכלו  ולא  הפילוסופים  חקרו  אשר  הדקים 
פרודות הן מלמעלה. וסיימו בפירוד, שהוא הפך האמונה 
באחדות הפשוט. כי אלו הנפרדים למרות שנבראו, כי 
בריאה היא חיבור נפש בגוף חומר בצורה, ואפילו הדקים 
ביותר הם בחינת חיבור חומר וצורה, אור בכלי, לעומת 
האין סוף ברוך הוא אשר אין כלי היכול להכילו והשיגו, 
הנה ביחס למחקרים בלבם המגושם, נראה להם שאלו 
נפרדת  צורה  רק  שהם  כלומר  נבראו  שלא  הנפרדים, 
מחומר וכלי. וכן לפי דעתם המשובשת הם נפרדים זה 
מזה ואין להם ח"ו מקור אחד, וכן יש לומר שהם נבראו 
בצורה מחודשת, אך החוקרים אינם משיגים כי באמת 
לא נבראו כי היו כוללים באור אין סוף שאין בורא לו, 
ומשם נמשך טעותם כאילו בכוחותם הנפרדים תמיד היו, 
)עיין תורה נ"ב בעניין מחויב המציאות וטעות הכופרים 
שמשתלשל מזה( וכל הנ"ל הוא שורש הכפירות שלהם 
הנובע מחוסר קדושתם בברית. ואלו הבנים של הצדיק, 
תלמידיו, אם זכו להינצל מן המחקרים אזי יגיעו גם הם 
ידעו  והנה  ויזכו לשישה טפחים הנ"ל  למדרגת הצדיק, 
משיג  אזי  ומתקרב  עולה  כאשר  כי  יעוף,  בשתיים  כי 
הוא  ידע שקרוב  ומתרחק  וכשיורד בעפיפה  שמתרחק, 
אליו יתברך וזהו כשאר עולים ומתקרבים באמת יורדים 
אם חושבים שמתקרבים, אך כאשר יורדים ומתרחקים 
ממנו יתברך אזי דייקא עולים ומתקרבים, וזהו גם כלפי 
תלמדי התלמידים, בחינת בשתיים יכסה רגליו וכן כלפי 
עצמם בחינת בשתיים יכסה רגליו. וזהו תרין דאינון חד, 
כי בכל בחינת יש מגלה וטפח ומכסה טפח, האלו השתי 
הצדיק  כאשר  גם  כי  אחד,  ותכליתם  כוונתם  טפחים 
הם  והירידה  והעליה  הגילוי,  בשביל  הוא  טפח  מכסה 
שני טפחים בשביל הקירבה אליו יתברך, וכן הייסורים 
של הצדיק המסתיר פנים הוא בשביל שפע השגחה, כי 
הכל אחד. ואחד שהם שלושה, כי כל השלושה בחינות, 
בשתיים יכסה פניו, בשתיים יעופף, בשתיים יכסה פניו, 
הכל אחד, כי כל השישה טפחים מונחים בשבת ביסוד 
המיוחד, לגלות כי ה’ אחד ושמו אחד ומי כעמך גוי אחד 

והכל  שבהם,  השכינה  בפני  ושמחים  הנפגשים  בארץ 
בכוח הצדיק הוא הנשר והנמלה.

א  א, ְוֵלית ָלּה ֵעייִנין, ְוגּוָפא ְטִמיְרּתָ יְרּתָ ּפִ א ׁשַ ַמהּו עּוֵליְמּתָ
יָמָמא.  ּבִ יַאת  ּסִ ְוִאְתּכַ ַצְפָרא,  ּבְ ַנְפַקת  ִאיִהי  ְלָיא,  ְוִאְתּגַ
ָלא ָהוֹו.- וכן רימז הסבא בשאלתו  ּוִטין ּדְ ִקּשׁ ַטת ּבְ ִאְתַקׁשְ
על הצדיק או על כנסת ישראל המקבלים ממנו, מה הוא 
עלמה נעלמת מכוסה, אך יפה בהנהגה המתגלה מתוך 
העלמה  הצדיק,  ופנימי שמשיג  נעלם  נסתר  וסדר  יופי 
היא הצדיק הנעלם בעת כיסוי רגליו לתלמידיו, ואין לו 
גדולת הבורא,  ולהבין  לעיין  עינים, בחינת עיני השכל 
גוף  יודע, ואפילו  יודע שאינו  כי ככל שמתקרב ומשיג, 
וסתום מעיני העם  טמיר  הצדיק, מצד אחד הוא עליון 
טפח,  ומגלה  מכסה  בחינת  מתגלה,  זה  ידי  על  ודייקא 
העליונות  השגותיו  שמצמצם  הגילוי,  בשביל  מכסה 
בלבוש נמוך בחינת רגלים, בחינת יכסה רגליו, שמכסה 
על ידי רגליו, וזאת העלמה שהוא הצדיק או העם המקבל 
ממנו, יוצא ומתגלה בבוקר בחינת מגלה טפח השגחה 
שאור  ככל  ביום,  הצדיק  ומתכסה  שבה,  חסד  ואור 
לפעמים  ודייקא  משיג  שאינו  משיג  דייקא  גובר  היום 
וכן  והצדיק  מתכסה.  אזי  הגדול  לאורו  כשמתקרבים 
עם ישראל מתקשטים בכל פעם בקישוטים חדשים של 
חידושי תורה קישוטי כלה שלא היו עד כה, והתחדשות 
ההשגה היא גם כן דייקא על ידי בחינת לא היו, כי מה 
לכן  אמתית  הוויה  בעל  היה  לא  באמת  כבר,  שהשיג 

עתה דורש להשיג האמת וכן תמיד.

ִלי  ִאית  א  ּתָ ְוַהׁשְ ְוִאְצָטַעְרָנא.  ָאְרָחא,  ּבְ ִאיל  ׁשָ א  ּדָ ל  ּכָ
אֹוַרְייָתא,  י ּדְ ִמּלֵ ֲחָדא, ִאְתֲעַסְקָנא ּבְ ִאיּלּו ֲהֵויָנא ּכַ ַנְייָחא. ּדְ
ֹתהּו. - וכל זה שאל אותי  ין ַאֲחָרִנין ּדְ ִמּלִ ֲהֵויָנן ּבְ ַמה ּדַ
הצדיק  של  טפחים  שישה  סוד  השגה  דעת  בי  לעורר 
שיש  וצער  בדרך,  ועפים  והולכים  במחקרים  ומלחמתו 
לו בזה, ועל זה הצטערתי כנ"ל, ועתה שפגשתי אותך 
ופני שכינה שבך והבנתי כי למרות צער הצדיק בעת 
מאמונתו  נופל  לא  לעולם  באמת  בוגד,  מבטח  בחינת 
ותמיד פני שכינה עליו למרות שיכסה פניו מעצמו, כי 
צור,  מגדל  מעט  בעצמי  והשגתי  בדעת,  נעשה  הכל 
וקדושת הברית  ידי צור  וגדילה על  היא דרך העפיפה 
הצדיקים  ניצחון  הוא  כי  נייחא,  לי  יש  ועכשיו  כנ"ל, 
פני השכינה על מחקרים. כי יש מנוחה בין כך ובין כך 
ירידת העפיפה של המחקרים,  כנ"ל בזמן הגלות מפני 
אך יש נייחא גדולה בעת הניצחון אשר יושלם לעתיד 
בעת תיקון הברית השלם בזכות משיח צדקנו אשר יבוא 
לסייע אותנו לתקן הברית בשלמות. וגם עכשיו אני יש 



לי מנוחה ביודעי העיצה שאילו היינו כאחד, כל ישראל 
וללא  בלב,  וכפירות  טינה  ללא  אחד  בלב  אחד  כאיש 
היינו  ודיבורים רעים המפרידים בינינו, אזי  לשון הרע 
מתעסקים בדברי התורה, דיבורים קדושים, בחינת בעל 
ומבטלים חכמת המחקרים,  ומבררים  יגיד דבר,  כנפים 
אשר אין להם כוח אלא על ידי חוסר אחדות שבנו על ידי 
דיבורים רעים, ובפרט דיבורים המרחיקים מהצדיק כלל 
נשמות ישראל אשר בכוחו לאחדנו, והיינו מבררים על 
ידי התורה הקדושה כנ"ל את חכמת המחקרים בחינת 
האחדות  והסתרת  אחוריים  בחינת  אחרים  דיבורים 
האלוקית בחינת תוהו הפך בחינת השגחה ובחינת פני 

שכינה בחינת בשתיים יכסה פניו לגלות ההשגחה.

לּום.  ּכְ יּה  ּבֵ ַיְדַעת  יָעא,  ַטּיָ ְוַההּוא ָסָבא  יא,  ִחּיָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ִאיּלּו ֲהָוה ָיַדע,  ִמּלֹוי. ּדְ ׁשּו ּבְ ֵלית ַמּמָ ָאַמר ֵליּה, ָיַדְעָנא, ּדְ
י  יא. ָאַמר ַרּבִ ֵריָקַנּיָ אֹוַרְייָתא, ְוָלא ֲהָוה ָאְרָחא ּבְ ח ּבְ ִיְפּתָ
ִאיּנּון  ּבְ ְלִזְמִנין  ָהא  ּדְ ָהָכא,  ִאית  יָעא  ַטּיָ ְוַההּוא  יא,  ִחּיָ
ָהָכא  ָהא  ֵליּה,  ָאַמר  ַדֲהָבא.  ּדְ ין  ַזּגִ ָבר  ּגְ ח  ּכַ ִיׁשְ ֵריָקִנין, 
ֵמיְכָלא.- אמר רבי חייא, ואותו  ִאיהּו, ְוַאְתִקין ֲחָמֵריּה ּבְ
הסוחר  מושג(  ובלתי  נסתר  לשון  )ההוא-  נסתר  סבא 
ומדבר חידות המקיפות סחור סחור דעתך, האם השגת 
מעלתו וידעת בו כלום? כלומר ידעת שעל אף שהשגת 
יוסי,  לו רבי  אמר  מעט ממנו באמת לא השגת כלום. 
בי  שאין  בדבריו,  ממשות  שאין  ידעתי,  שלא  ידעתי 
דבריו  עומק  כי  בדבריו.  ולאחוז  למוש  באמת  יכולת 
שאילו  הממשי.  בחומר  מתלבשת  אינם  שבהם  וצורה 
בהשגות  ויודע  לה'  קרוב  שהוא  בדמיון  הסבא  היה 
להשיגה  שאוכל  למעני  פתחים  בתורה  יפתח  אלוקות, 
על ידי הקדמות הידועות לו מכבר, ולא היה לו בדרכו 
ולעופף ולהסתיר עצמו בחידות הנראות כביכול ריקניות, 
לי בהם כל הבנה במבט ראשון, אך הוא בגודל  שאין 
חכמתו אמר לי דברי חידות דייקא, כדי שמיד אדע שאיני 
להורות  פנימיות,  וחסרי  ריקנים  כביכול  והדברים  יודע 
שלעולם לא השיג עומק הפנימיות האין סופית אלא שיש 
קדושת  כפי  לנסות  ולעופף  לעלות  לשאוף  עת  בכל  לי 
הברית שבי להשיגם. אמר רבי חייא ואותו סוחר נסתר, 
על  גילוי  במעט  זאת  בכל  כאן  ישנו  החידות,  במקיפי 
שהרי לפעמים  יכסה רגליו.  כיסוי? בחינת בשתיים  ידי 
גבר  ימצא  כנ"ל  כביכול  ריקים  דברים  באותם  דייקא 
המתגבר על יצרו בקדושת הברית לרומם דעתו להשיג 
פעמוני זהב, בחינת גילוי אור על  דברי הצדיק, ימצא 
ידי כיסוי, כי זהב הוא צד הגבורה ודין המצמצם האור 
בתוכו, בחינת חידות ומשלים אשר בהם צליל הפעמונים 

הרוחני בחינת צורה בחינת פעמוני זהב, והוא מעט קול 

לפעמים,  התנוצצות אלוקות הרוחנית הבאה מלמעלה 

לקרבו אליו יתברך גם למרוחקים ביותר, כי על אף שאין 

להשיג עצמותו יתברך, לפעמים יראה לנו פנים שוחקות 

לעופף בכנפי התורה  כדי נשתוקק בכל פעם  ואוהבות 

מזומן  כאן  הוא  הרי  יוסי,  רבי  לו  אמר  יתברך.  אליו 

לנו בגילוי על ידי כיסוי, על ידי הלבשת הצורה בחומר 

ונשמה בגוף, והתקין הסבא חמורו וגופו החומרי, עליו 

רוכבת הנשמה וכן התקין חומר משל החידות הגשמיות, 

כדי שיקבלו בתוכם מאכל ושפע ההשגה והצורה.

ֵרין ִאיּנּון  א ּתְ ּתָ ָקרּו ֵליּה, ְוָאָתא ְלָקַמְייהּו. ָאַמר לֹון, ַהׁשְ

י יֹוִסי, ָלא ֲאֵמיָנא ָלְך,  ַחד. ָאַמר ַרּבִ ַלת, ּוְתַלת ִאיּנּון ּכְ ּתְ

יא, ָיִתיב ָקַמְייהּו.- קראו  ֵריָקַנּיָ ָכל ִמּלֹוי ֵריָקִנין, ְוִאיּנּון ּבְ ּדְ

לו על ידי השתוקקות שבהם להשיגו מרחוק, והכינו כלי 

בפני השכינה  פניהם  להאיר  לפניהם,  בא  ומיד  בלבם, 

השגתם  עכשיו  חידה,  משל  להם  אמר  שאת,  ביתר 

בחינת  הנ"ל  טפחים  שני  בחינת  שתים,  כי  בלימודם 

מגלה ומכסה טפח כנ"ל, הם אחד שלושה בחינת, בחינת 

יעופף, יכסה רגליו וכן יכסה פניו, ושלושתם הם כאחד, 

כי תכלית שלושת הבחינות אחד הוא, כדי שכל ישראל 

אין  אור  באחד הפשוט,  יהיו מאוחדים  אחד בארץ  גוי 

סוף ברוך הוא על ידי השישה טפחים של הצדיק יסוד 

עליו  ה'  והשגחת  עצמו  ומרחק  המקרב  המיוחד  עולם 

ותלמידיו. שעל ידי זה נתקן הברית ומתאחדים בייחודו 

יתברך. אמר רבי יסוי לרבי חייא, וכי לא אמרתי לך, 

השגה  ריחוק  בנו  לעורר  כביכול,  ריקנים  דבריו  שכל 

והם דברים הנעלים  נדע,  הידיעה שלא  בחינת תכלית 

המוסתרים בתוך הריקנות, כי היא כוונת דבריו באומרו 

ידי שירדו לסוף דעתו  חידות סתומות, והנה דייקא על 

וכוונתו בחידות שעיקר השגת הצדיק הוא על ידי אמונה 

בו ושאין להשיג דרכיו הנשגבות בעת שמרחק עצמו מן 

העם  ודייקא על ידי זה יגלו כיסוי פניו, ולכן ישב לפניהם, 

ישב בישוב הדעת והשגה לפניהם דייקא להאיר בפניהם 

מפני  במהרה  לראות  שנזכה  רצון  יהי  השכינה.  בפני 

משיח צדקנו בעומדו על גג ומקיף בית המקדש והדעת 

לעורר הענווה שבנו מריחוק ההשגה ולראות באור פניו 

עליו  השופע  יתברך  אלקותו  התנוצצות  מאור  שזורח 

אמן.



ְמָך,  ְשׁ ְלַמַען  ָעַלי  ַרֵחם  ְוַהֶחֶסד,  ִרית  ׁשֹוֵמר ַהְבּ

א  לֹּ ֶשׁ ֹקֶדׁש,  ִרית  ַהְבּ ֶאת  ֹמר  ִלְשׁ ה  ֵמַעָתּ ִני  ְוַזֵכּ

ה  ְבִרית ֹקֶדׁש, ְוֶאְזֶכּ ָגם ִבּ ה ׁשּום ְפּ ם עֹוד ֵמַעָתּ ֶאְפֹגּ

ה  ׁ ֻדָשּ ַהְקּ ַתְכִלית  ְבּ ִלי,  ר  ָתּ ֻמּ ַבּ ַעְצִמי  ֶאת  ׁש  ְלַקֵדּ

ִני  ֱאֶמת. ְוַתַעְזֵרִני ּוְתַזֵכּ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ֶבּ ִריׁשּות ִכּ ְוַהְפּ

ים  ָהַרִבּ ָגִמים  ַהְפּ ל  ָכּ ַחַיּי  ְבּ ן  ְלַתֵקּ ים,  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ

ְבִרית ֹקֶדׁש ֵמעֹוִדי ַעד  י ִבּ ַגְמִתּ ָפּ ְוָהֲעצּוִמים ְמֹאד ֶשׁ

"ָמה  י  ִכּ ָעַלי  ַוֲחֹמל  חּוס  ים,  ִלּ ַדּ חֹוֵמל  ַהֶזּה.  ַהּיֹום 

אֹוי  יֶבּנּו"  ֲאִשׁ ָמה  ִיְפֹקד  ְוִכי  ה,  ֻקָדּ ְפּ ְליֹום  ה  ֶאֱעֶשׂ

ִלי מֹוְקֵדי עֹוָלם,  ָיגּור  ִמי  ֵאׁש אֹוֵכָלה,  ִלי  ָיגּור  ִמי 

ֶאת  אֹוִליְך  ָאָנה  ְלֶעְזָרה,  ָאנּוס  ָאָנה  ֶאְבַרח,  ָאָנה 

ִתים,  ְוַהֵמּ ַהַחִיּים  ַוֲחִניָנה  ֶחְמָלה  ֲעֵלי  ַבּ ל  ָכּ ִתי,  ֶחְרָפּ

מֹוִני,  ֲעִדי, ִחְמלּו ַעל ָצִריְך ְלֶחְמָלה ָכּ ְקׁשּו ַרֲחִמים ַבּ ַבּ

ֶנֶגד  ַהּפֹוֵגם  ַעל  ר  ֲאֶשׁ ַכּ עֹוָלם  ָבּ ַרֲחָמנּות  ֵאין  י  ִכּ

ל  ִרּבֹונֹו ֶשׁ ִרית:  ַהְבּ ם  ְפַגּ ִבּ ּוִבְפָרט  ַרְך,  ִיְתָבּ ם  ׁ ַהֵשּ

ִריִכים  ָך ַהְצּ ל ָהְרחֹוִקים ִמְמּ עֹוָלם, ַרֵחם ָעַלי ְוַעל ָכּ

ְלַמַען  ֶמָך  ְשׁ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ים.  ַרִבּ ְלַרֲחִמים 

ה  ֵמַעָתּ נּו  ְוַזֵכּ ִרית,  ַהְבּ ׁשֹוְמֵרי  ִיּים  ֲאִמִתּ יִקים  ִדּ ַהַצּ

עֹוד  ָנׁשּוב  ְולֹא  ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ְשׁ ְתׁשּוָבה  ִבּ ָלׁשּוב 

ַגְמנּו  ָפּ ׁ ֶשּ ל ַמה  יִקים ָכּ ִדּ נּו ַהַצּ ְיַּתְקּ ֶשׁ ה  ְוִנְזֶכּ ְלִכְסָלה. 

ַגם  ָגם ֶאָחד ִמְפּ ן ְפּ ָיֵדינּו ְלַתֵקּ י ֵאין ְבּ ְבִרית ֹקֶדׁש, ִכּ ִבּ
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יק  ּדִ ַהּצַ ִלְפָעִמים  י  ּכִ ֲאֵליֶהם.  ְתָקְרִבים  ַהּמִ ֵני ָהעֹוָלם  ּבְ ַהְנָהַגת  ִעְנַין  ּבְ ּנּוִיים  ׁשִ ה  ּמָ ּכַ ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ְנִהיִגים  ַהּמַ יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ע,  ּדַ

ְתַרֵחק ֵמֶהם  ּמִ י ׁשֶ ה ַעְצמֹו ּוַמֲעִלים ַעְצמֹו ֵמֶהם ְמֹאד ּוִמְתַרֵחק ֵמֶהם ְמֹאד. ְולֹא ּדַ ִמְתָקֵרב ַעְצמֹו ֶאל ָהעֹוָלם ְמֹאד, ְוִלְפָעִמים הּוא ְמַכּסֶ

ֶהם.  ל ֹמָחם ֵמַהְנָהגֹוָתיו ִעּמָ ְלּבֵ ֱעָקם ְוִנְתּבַ ּנֶ יֹות ּוְתִמיהֹות, ַעד ׁשֶ ם נֹוְפִלים ָעָליו ֻקׁשְ ּוִמְתרֹוֵמם ֵמֶהם ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו, ַאף ּגַ

י ַהּכֹל ְלטֹוָבְתָך:  ן ַאל ְיַבֲהלּוָך ַרְעיֹוֶניָך ַעל ֶזה ּכִ ְתָקְרִבים ֵאָליו. ַעל־ּכֵ ְוָכל ֶזה ְלטֹוַבת ַהּמִ
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בת שמחה

ְוַעל  ָעִנים  ִנְשׁ ָאנּו  יִקים  ִדּ ַהַצּ ְזכּות  ִרית, ַרק ַעל  ַהְבּ

ים  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ נּו  ַזֵכּ ְסמּוִכים.  ָאנּו  דֹול  ַהָגּ ָחם  ֹכּ

ִרית  ַהְבּ ׁשֹוְמֵרי  ִיּים  ֲאִמִתּ יִקים  ְלַצִדּ ְלִהְתָקֵרב 

ֵלמּות. ַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִדיֵענּו ֵמֶהם, ְוַאל  ׁ ַתְכִלית ַהְשּ ְבּ

נּו ֵליַדע ֵמֶהם ּוְלִהְתָקֵרב  ָפֵנינּו. ַזֵכּ יר אֹוָתם ִמְלּ ְסִתּ ַתּ

ֱאֶמת,  ה ְוָטֳהָרה ֶבּ ׁ ל ֵמֶהם ְקֻדָשּ ֱאֶמת, ּוְלַקֵבּ ֲאֵליֶהם ֶבּ

ֵלָמה  ְשׁ ְתׁשּוָבה  ִבּ ָלׁשּוב  ה  ֵמַעָתּ ה  ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ ֹאֶפן  ְבּ

ָתִמיד.  ֵעיֶניָך  ְבּ ַהּטֹוב  ְוַלֲעׂשֹות  ֵמָרע  ָלסּור  ְלָפֶניָך, 

ִיּים  יִקים ֲאִמִתּ ִדּ ַהַצּ ה ְלַהֲאִמין ְבּ ְזֶכּ ִנּ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ֶשׁ

ְכֵלנּו  ִשׂ ם  ִיְתַעֵקּ ְוַאל  נּו  ְעֵתּ ַדּ ל  ְלֵבּ ִיְתַבּ ְוַאל  ִמיד,  ָתּ

ֵעת  ָלל, ֲאִפּלּו ָבּ ה ָלנּו ֲעֵליֶהם ְכּ נּו, ְולֹא ִיְהֶיה ָקֶשׁ ְוִלֵבּ

נּו ְוַדְרֵכיֶהם ִנְפָלָאה ֵמֵעיֵנינּו  ֵהם ִמְתַרֲחִקים ֵמִאָתּ ֶשׁ

ּוְתִמיהֹות  יֹות  ֻקְשׁ ֲעֵליֶהם  ּנֹוְפִלים  ֶשׁ ַעד  ְמֹאד, 

ּנֹוְפִלים  ִליאֹות ֶשׁ ַח ֵמִרּבּוי ַהְפּ ל ַהֹמּ ְלֵבּ ם ְוִנְתַבּ ְוִנְתַעֵקּ

ֶמָך, ְוַאל ִיְגְרמּו  ה ְלַמַען ְשׁ א ה', ֲעֵשׂ נּו: ָאָנּ ִלֵבּ ָעָליו ְבּ

לֹום ַעל־ְיֵדי־ֶזה, ַרק  ֲעֹונֹוֵתינּו ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהם ַחס ְוָשׁ

ְלַהֲאִמין  ָתִמיד  ֵלָמה  ְשׁ ֱאמּוָנה  ֶבּ ְלִהְתַחֵזּק  ה  ִנְזֶכּ

ֵלָמה  ְשׁ ֱאמּוָנה  ֶבּ ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  ִמיד,  ָתּ ֶהם  ָבּ

יִקים  ַצִדּ ְוֵהם  ְמֹאד,  ּוְנכֹוִנים  ִרים  ְיָשׁ ְרֵכיֶהם  ַדּ ל  ָכּ ֶשׁ

ִאי  ֶשׁ ַרק  ּוְתנּועֹוֵתיֶהם,  ְרֵכיֶהם  ַדּ ָכל  ְבּ ִרים  ִויָשׁ

ְמֹאד.  ב  ָגּ ְוִנְשׂ ַהּנֹוָרא  ְרֵכיֶהם  ַדּ יג  ׂ ְלַהִשּ ָלנּו  ר  ֶאְפַשׁ

ָכל  יִקים ִויָקְרבּו אֹוָתנּו ְבּ ִדּ ְיַּרֲחמּו ָעֵלינּו ַהַצּ ה ֶשׁ ְוִנְזֶכּ

אֹוָרם  ִויַכּסּו  יׁשּו  ְוַיְלִבּ ֵאֵלינּו,  ַעְצָמן  ְויֹוִרידּו  ַעם  ַפּ

ְפָלא  ַהִנּ אֹוָרם  ָלנּו  ה  ֶלּ ִיְּתַגּ ֶשׁ ה  ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ ֹאֶפן  ְבּ דֹול  ַהָגּ

ֵמָחְכָמָתם  ֹאב  ְוִלְשׁ ִליֹנק  ֹכַח  ָלנּו  ְוִיְהֶיה  ַעל־ְיֵדי־ֶזה, 

דֹוָלה. ְוִיְתָקְרבּו ַעְצָמן ֶאל ָהעֹוָלם, ִויַרֲחמּו ָעֵלינּו  ַהְגּ

ִיְהיּו  בֹוֵתיֶהם  ַמְחְשׁ ְוָכל  ְגדֹוָלה,  וְבֶחְמָלה  ַאֲהָבה  ְבּ

ִלְהיֹות  ה  ִנְזֶכּ ְלַמַען  ָחִליָלה.  ְלַרֲחֵקנּו  ְולֹא  ְלָקְרֵבנּו 

ֹכָחם ּוְזכּוָתם  נּו ְבּ ֶהם ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּוְתַזֵכּ בּוִקים ִעָמּ ְדּ

ֱאֶמת,  ֶבּ ֵאֶליָך  ּוְלִהְתָקֵרב  אֹוְתָך  יר  ְלַהִכּ ה  ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ

ְוָכל  ַהֶזּה.  עֹוָלם  ָבּ ם  ַגּ אֹוְתָך  יר  ּוְלַהִכּ ָלַדַעת  ה  ְוִנְזֶכּ

ַעם  ַפּ ָכל  ְבּ ֵליַדע  ה  ִנְזֶכּ יֹוֵתר,  ֵאֶליָך  ְתָקֵרב  ִנּ ׁ ֶשּ ַמה 

ַעם ִנְפָלאֹות  ָכל ַפּ ָך, ְוִיְתנֹוֵצץ ָלנּו ְבּ ֶדל ִרחּוֵקנּו ִמְמּ ֹגּ

ָלל,  ָך ְכּ יג ְוָלַדַעת ִמְמּ ׂ ר ְלַהִשּ ר ִאי ֶאְפַשׁ ְתָך, ֲאֶשׁ ֻדָלּ ְגּ

ן  ָלל. ְוִתֶתּ ְך ְכּ ָיַדע ָבּ ָאַמר ֵאִלָיּהּו, ֵלית ַמאן ְדּ מֹו ֶשׁ ְכּ

יג  ׂ ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּוְלַהִשּ ְזֶכּ ִנּ נּו, ֶשׁ ִלֵבּ עּור ְבּ ָלנּו ִשׁ

ר  ְלַדֵבּ ר  ֶאְפַשׁ ִאי  ר  ֲאֶשׁ ֱאָלהּוְתָך,  ְיִדיַעת  ֵמָרחֹוק 

מֹו  יּה, ְכּ ִלֵבּ ֵער ְבּ ְמַשׁ פּום ַמה ִדּ ל ַחד ְכּ י ִאם ָכּ ִמֶזּה ִכּ

ַמה  ְלפּום  ַחד  ל  ָכּ ְעָלּה.  ַבּ ָעִרים  ׁ ְשּ ַבּ נֹוַדע  תּוב,  ָכּ ֶשׁ

יּה:  ִלֵבּ ֵער ְבּ ְמַשׁ ִדּ

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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