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ה.  ַגּלֵ ָך לֹא ּתְ ִתיב ֶעְרַות ָאִביָך ְוֶעְרַות ִאּמְ י יֹוֵסי, )ויקרא יח( ּכְ ָאַמר ִרּבִ

אי. ָהא ִאם  ָך ִהיא ַוּדַ ה ֶעְרָוָתּה. ְוָתֵניָנן ִאּמְ ָך ִהיא לא ְתַגּלֶ ּוְכִתיב, ִאּמְ

י. ַגּלֵ ָנא. ַמאי ּדְ אי ְלַתּקְ ֵעי ְלָאָתָבא ָלּה, וּדַ ה ֶעְרָייָתּה, ְלַמאן ּבָ ּלָ ּגִ

ִאיּנּון ֶעְרָיין,  א ּבְ י ֶאּלָ ר ָנׁש, ָלא ַסּגִ ּבַ א ּבְ יׁשָ ד ַסְגָיא ִיְצָרא ּבִ ַתְנָיא ּכַ ּדְ

ן,  ּקַ ִאְתּתָ ד  ּכַ ה.  ְתַגּלֶ לֹא  ּוְכִתיב  ֶעְרָיא.  ַההּוא  ּבְ ֲאִחיָדן  חֹוֵבי  הּו  ְוֻכּלְ

ׁשּוָבה. י, וָדא ִאְקֵרי ּתְ ַגּלֵ ן ָלֳקֵבל ַההּוא ּדְ ּקַ ִאְתּתָ

ויקרא טט: תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- 

ְך  ְך לֹא ְתַגּלֵה. ְוָכתּוב ִאּמְ תּוב ֶעְרַות ָאִביְך ְוֶעְרַות ִאּמְ י יֹוֵסי, ּכָ ָאַמר ַרּבִ

ה ֶעְרָוָתּה,  ּלָ אי. ֲהֵרי ִאם ּגִ ְך ִהיא ַוּדַ ִנינּו, ִאּמְ ִהיא לֹא ְתַגּלֶה ֶעְרָוָתּה. ְוׁשָ

ה. ּלָ ּגִ ֶ ן ֶאת ַמה ּשׁ אי ְלַתּקֵ יב אֹוָתּה? ַוּדַ ה ָצִריְך ְלָהׁשִ ָלּמָ

אֹוָתן ֲעָריֹות,  א ּבְ ר ֶאּלָ ּבֵ ָאָדם, ֵאינֹו ִמְתּגַ ר ֵיֶצר ָהָרע ּבָ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ִנינּו, ּכְ ָ ּשׁ ׁשֶ

ן  ן, ְמַתּקֵ ּקֵ ְתּתַ ּמִ ׁשֶ אֹוָתּה ֶעְרָוה. ְוָכתּוב לֹא ְתַגּלֵה. ּכְ ְוָכל ַהֲחָטִאים ֲאחּוִזים ּבְ

תשפ"ב
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ּנּו )סוכה נב(: דֹול ִמֶמּ דֹול ֵמֲחֵברֹו, ִיְצרֹו ָגּ ל ַהָגּ ָכּ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ ִרית.  ַהְבּ ִמיַרת  ִלְשׁ ְוזֹוֶכה  אּוף,  ִמִנּ ִנּצֹול  ֲעָנָוה  ַעל־ְיֵדי 

ֱאַמר:  ֶנּ ת ִאיׁש, ֶשׁ ֵאֶשׁ ל ְבּ ֶאה, ַלּסֹוף ִנְכָשׁ ְתָגּ ל ַהִמּ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סוטה ד:(: ָכּ

ְוָהִאיׁש  יב(:  )במדבר  ִמיכּות  ַהְסּ רּוׁש  ֵפּ ְוֶזה  צּוד.  ָתּ ְיָקָרה  ֶנֶפׁש  ִאיׁש  ת  ְוֵאֶשׁ

רּו ַעל  ְבּ ִדּ י ֵהם  ִכּ ה.  מֶשׁ ּוִמְרָים ְבּ ר ַאֲהֹרן  ַדֵבּ ַוְתּ סּוק:  ַלָפּ ה ָעָנו ְמֹאד ְוכּו',  ֹמֶשׁ

ְוֵהם  ִנְקֵראת,  ָיְפָיּה  ם  ַעל־ֵשׁ ית  ּכּוִשׁ י  ִכּ ָלַקח,  ר  ֲאֶשׁ ית  ַהּכּוִשׁ ה  ׁ ָהִאָשּ אֹודֹות 

י ֵהם לֹא ָרצּו ְלַהֲאִמין  ִריׁשּות, ִכּ רּו ַעל ַהְפּ ְבּ ן ִדּ ם ֹיִפי, ְוַעל ֵכּ ָקָחּה ְלֵשׁ ְלּ ָאְמרּו ֶשׁ

ה  ֶכף, ְוָהִאיׁש ֹמֶשׁ ְוָסְמָכה ֵתּ יָבה ַהּתֹוָרה  רּוׁש. ְוַעל ֶזה ֵהִשׁ ר ִלְהיֹות ָפּ ֶאְפָשׁ ֶשׁ

ר לֹו  ל ָהָאָדם, ָהָיה ֶאְפָשׁ ָהָיה ָעָנו ִמֹכּ י ַעל־ְיֵדי ֶשׁ ל ָהָאָדם – ִכּ ָעָנו ְמֹאד ִמֹכּ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ָלל. ְוֶזה ֶשׁ ָאה ְכּ ָתּ רּוׁש ְלַגְמֵרי, ְולֹא ָהָיה לֹו ִיחּוָדא ַתּ ִלְהיֹות ָפּ

ְקּפֹו  ַעז, ָתּ ל ֹבּ ל יֹוֵסף – ַעְנְוָתנּותֹו ֶשׁ ְקּפֹו ֶשׁ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סנהדרין יט:(: ָתּ

י ַעל־ְיֵדי ֲעָנָוה  ֲעָנָוה, ִכּ לּוי ַבּ י הּוא ָתּ ן ַלִיּׁש. ִכּ ְלִטי ֶבּ ל ַפּ ַעז – ַעְנְוָתנּותֹו ֶשׁ ל ֹבּ ֶשׁ

ְדלּות, ִיְצרֹו  ֵיּׁש לֹו ַגּ דֹול ֵמֲחֵברֹו – ֶשׁ ל ַהָגּ ָאְמרּו: ָכּ ִרית. ְוֶזה ֶשׁ ַגם ַהְבּ ִנּצֹול ִמְפּ

ַהֵיֶּצר  ר  ִעַקּ ֶזה  י  ַתֲאַות ִנאּוף, ִכּ ְבּ ַהֵיֶּצר ָהָרע  ָעָליו  ר  ֵבּ ְתַגּ ִמּ ֶשׁ ּנּו –  ִמֶמּ דֹול  ָגּ

ָאה ֲעָרִיין: א ְלַגָלּ יָשׁ ִיְצָרא ִבּ ָרא ְדּ ֹזַּהר )ויקרא דף טו:(: ִעָקּ ּמּוָבא ַבּ ָהָרע, ַכּ

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

ה.  ַגּלֵ ָך לֹא ּתְ ִתיב ֶעְרַות ָאִביָך ְוֶעְרַות ִאּמְ י יֹוֵסי, )ויקרא יח( ּכְ             ָאַמר ִרּבִ
ה ֶעְרָייָתּה,  ּלָ אי. ָהא ִאם ּגִ ָך ִהיא ַוּדַ ה ֶעְרָוָתּה. ְוָתֵניָנן ִאּמְ ָך ִהיא לא ְתַגּלֶ ּוְכִתיב, ִאּמְ
י.- אמר רבי יוסי כתוב ערות אביך  ַגּלֵ ָנא. ַמאי ּדְ אי ְלַתּקְ ֵעי ְלָאָתָבא ָלּה, וּדַ ְלַמאן ּבָ
ואמך לא תגלה, דהיינו ספירת החכמה וספירת הבינה אשר בהם ההכמה והבינה 
האלוקית המאוחדים יחד, כלל ופרט פרט וכלל, המשפיעים הארה שלהם בבריאת 
העולם ואדם, מה שאבא ואמא משפיעים כוחם להנהיג עולם העשיה במשפט נכון כדי 
להביא הבריאה לתכליתה, לגלות מלכותו כבודו ורחמנותו יתברך באופן של בחירה, 
לכן אלו הספירות אבא ואמא, חכמה ובינה מאוחדים זה בזה בבחינת יחודא עילאה 
שלא פוסק ומשפיעים בנסתר בעולם היצירה ועולם העשיה גם באופן של אחדות 
גמור, אלא שהתגלות המלכות הכבוד והרחמנות הבא מזה הייחוד העליון תלוי גודל 
גילויו בעולם העשיה במעשי התחתונים. והנה העושה עברה מתוך ששקוע בגאותו 
ורצונו הגשמי, אזי מפריד כלי )הם נה"י דאו"א, על פי המתוק מדבש( השפעת היחוד 
העליון  מז"א ומלכות, מעולם היצירה והעשיה. והפרדת הכלים המשפיעים בנסתר 
וגילוי פירודם מזו"ן הוא הנקרא גילוי ערווה, דהיינו גילוי יחוד העליון כדבר נפרד ח"ו 
מזו"ן. כי מאחר ובמעשה העברה ממליך עצמו, ממילא מסיר כוח המלוכה האמתי 
של אור אין סוף המשפיע באבא ואמא. ועיקר יצר הרע הבא מגאוותו והוא שורש 
לכל גווני יצר הרע, עיקרו הוא דייקא בגילוי עריות וניאוף כפשוטו, כי נעשה נפילת 
המידות, שהרי במקום שתהיה התגלות השפעת היחוד העליון על ידי התעוררות 
יחוד התחתון בקדושה שיש בכל המצוות, במקום זה על ידי גאוותו נעשה יחוד שלא 
בקדושה המפריד היחוד העליון מלהשפיע לנו עד שנופל לתאוות ניאוף שהיא מידה 
נפולה שכנגד יחוד העליון. והבן היטב כי הדברים דקים. וכתוב גם כן, אמך היא 
הבינה המקבלת מאבא, לא תגלה ערותה כנ"ל על ידי גאוותך המפרידה אבא ואמא 
ממך. ושנינו אמך היא ודאי, כי כל יניקת חיותך וכוח שלך הוא מאמא ואיך תתגאה 
לחשוב כי כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה? לכן חזור בך ושוב בתשובה והשב 
המציאות האמתית למקומה, לכן הרי אם גלה ערותה, שהפרידה מן הנהגת העולם, 
שאינו מאמין שיש מנהיג לבירה אלא לוקח בגאוותו המלכות לעצמו כנ"ל, אזי למי 

צריך להשיב אותה, דהיינו איך היא דרך תשובתו על זה הפגם של גילוי עריות, כדי 

שודאי תהיה מתוקנת במקומה להשפיע טוב לישראל. יש לו לתקן מה הפריד וגילה 

ולהחזיר ההשפעה ויחוד העליון, להתגלות בעולם, וזה כאמור על ידי ענווה, שישפיל 

עצמו ויתן כוח למלכות ה’ באמונה שלמה במעשים טובים המגלים היחוד העליון 

המשפיע על ידי יחוד התחתון של אלו מעשים טובים. כי ככל שזוכה ליותר ענווה 

ומבטל גאוותו אזי נותן לה’ המלוכה ונכלל היחוד העליון כנ"ל. 

חֹוֵבי  הּו  ְוֻכּלְ ֶעְרָיין,  ִאיּנּון  ּבְ א  ֶאּלָ י  ַסּגִ ָלא  ָנׁש,  ר  ּבַ ּבְ א  יׁשָ ּבִ ִיְצָרא  ַסְגָיא  ד  ּכַ ַתְנָיא  ּדְ

י, וָדא  ַגּלֵ ן ָלֳקֵבל ַההּוא ּדְ ּקַ ן, ִאְתּתָ ּקַ ד ִאְתּתָ ה. ּכַ ַההּוא ֶעְרָיא. ּוְכִתיב לֹא ְתַגּלֶ ֲאִחיָדן ּבְ

ׁשּוָבה.- שנינו, כאשר מתגבר יצר הרע באדם, אינו מתגבר אלא באותם  ִאְקֵרי ּתְ

יתברך  מלכותו  המגלה  הקדוש  העליון  היחוד  גילה  ולא  מאחר  כי  דייקא,  עריות 

שמו, שזה מתגלה דייקא על ידי ענוותנותו ומעשים טובים, אשר בהם יחוד קב"ה 

ושכינתיה, אלא אדרבא, הגביר והגדיל גאוותו, בחינת כל הגדול מחברו, אזי דייקא 

נעשה יצרו גדול המנו, לרצות לעורר ייחוד תחתון הנפול אשר מצד הקליפה, בחינת 

גילוי עריות כפשוטו ר"ל, וכל חטאי ועברות האדם שאינם דווקא בעניין העריות, 

באמת כולם אחוזים באותה ערווה המתגלה של אבא ואמא כנ"ל הבאה מגאוותו 

כנ"ל עד שנופל לתאוות ניאוף בגאוותו וכל זה ממילא המביאו למעשים אחרים אשר 

רוצה בהם למלא תאוותו כאילו הוא מלך העולם. וכתוב לא תגלה בחינת עריות בכל 

העברות ששם אחוזים כל העברות כנ"ל. אבל כאשר מתקן בתשובתו על ידי ענווה, 

מתקן כנגד אותו יחוד נסתר שהופרד והתגלה, הוא גילוי ערווה של אבא ואמא כנ"ל 

שגילה. וזה נקרא תשובה, כאשר משיב יחוד העליון להיות משפיע באחדות גמור 

בעולם העשיה, דייקא על ידי ענווה וביטול הגאווה. כי לה’ המלוכה אין עוד מלבדו. 

ביום הוא יהיה ה’ אחד ושמו אחד, על ידי התגלות הענו מכל האדם אשר יתגלה 

במהרה בימינו אמן.



ֶאֶרץ ֲעֵיָפה  י ְכּ י ָיַדי ֵאֶליָך ַנְפִשׁ ִתּ ַרְשׂ "ֵפּ

י ֹעִני ְקָראִתיָך  ְלָך ֶסָלה. ֵעיִני ָדֲאָבה ִמִנּ

י". ָמֵלא  י ֵאֶליָך ַכָפּ ְחִתּ ַטּ ה' ְבָכל יֹום ִשׁ

ֲחנּוָני,  ַתּ ל  ְוַקֵבּ ָעַלי  ַרֵחם  ַרֲחִמים, 

ִיּים  ָהֲאִמִתּ ְדָרֶכיָך  ֵדִני  ְוַלְמּ ְוהֹוֵרִני 

ֹאֶפן  ְבּ ָכל־ֵעת,  ְבּ רֹות  ַהְיָשׁ ְוֵעצֹוֶתיָך 

י ָהָרִעים  ֲעַשׂ ה ָלׁשּוב ְמֵהָרה ִמַמּ ֶאְזֶכּ ֶשׁ

ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ַעד  ים,  ַהְמֻגִנּ בֹוַתי  ְחְשׁ ּוִמַמּ

ֵלמּות  ְשׁ ֱאֶמת ִבּ ִרית ֶבּ ְמֵהָרה ְלִתּקּון ַהְבּ

ַעת  ַדּ ָך  ֵמִאְתּ ִני  ּוְתָחֵנּ ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  ִכּ

ֵליַדע  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ֹאֶפן  ְבּ י,  ֲאִמִתּ ֶכל  ָוֵשׂ

ַיֲעֶלה  ְולֹא  ֱאֶמת,  ֶבּ ְפלּוִתי  ִשׁ יׁש  ּוְלַהְרִגּ

ְוַגְדלּות  אּות  ֵגּ ַצד  ׁשּום  י  ְעִתּ ַדּ ַעל 
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לעילוי נשמת דבורה בת חיים

ת.נ.צ.ב.ה
לרפואת חיה ליאורה

בת פטריסיה

א. על ידי ענוה ניצול מניאוף, אבל על ידי גדלות מתגבר עליו היצר הרע בתאוה זאת.

ב. על ידי קדושת הברית זוכה להדבק ביחוד העליון.

ג. עיקר התשובה הוא להשיב היחוד העליון להשפיע בתחתון. וזה נעשה על ידי ענוה. 
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לעילוי נשמת
 מאיר צבי בן הרב נחמן ישראל

להצלחת שמעון בן רמונדה רוחמה, ולזרע של קיימא  ת.נ.צ.ב.ה
וכן לרפואה שלמה רחל בת מזל ורמונדה רוחמה 

בת שמחה

ֱאֶמת ְלִפי  י ֶבּ ְוַגְבהּות ְוָרמּות רּוָחא, ִכּ

ל ַעל  ֵלּ ִחיתּוִתי לֹא ָהִייִתי ָצִריְך ְלִהְתַפּ ְפּ

ָאֹנִכי  ִמי  י  ִכּ אּות,  ִמֵגּ ֵצל  ְלִהָנּ ָלל  ְכּ ֶזה 

אּות, ַאֲחֵרי  י ׁשּום ַצד ֵגּ ַיֲּעֶלה ַעל ִלִבּ ֶשׁ

ה יֹוֵדַע  ְך. ַאָתּ ל ָכּ ָך ָכּ ֲאִני ָרחֹוק ֵמִאְתּ ֶשׁ

ָכל־ֵעת,  ְבּ ַצד  ל  ִמָכּ ָעַלי  אֹוְרִבים  ֵאיְך 

ְפִנּיֹות  ִבּ י  ְעִתּ ַדּ ִלים  ְמַבְלְבּ ר  ֲאֶשׁ ַעד 

ָאנּו רֹוִצים ַלֲעֹסק  ֵעת ֶשׁ ְפָרט ְבּ ְוֵגאּות, ִבּ

אִתי  ָבּ ן  ֵכּ ַעל  ה.  ׁ ְקֻדָשּ ִבּ ֶשׁ ָדָבר  ֵאיֶזה  ְבּ

ֲעלּומֹות  ַעל ָהַרֲחִמים, יֹוֵדַע ַתּ ְלָפֶניָך ַבּ

ם ָאנּו מֹוְצִאים  ְתָך ָשׁ ֻדָלּ ְמקֹום ְגּ ר ִבּ ֲאֶשׁ

ָכל־ חֹוס ְוַתְחֹמל ָעַלי ְבּ ָתּ ַעְנְוָתנּוְתָך, ֶשׁ

ָתִמיד,  ְמֵרִני  ְוִתְשׁ י  ִעִמּ ְוִתְהֶיה  ֵעת, 

אּות  ֵגּ ַצד  ׁשּום  י  ִלִבּ ַעל  ַיֲעֶלה  א  לֹּ ֶשׁ

ַלֲעָנָוה  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ַעד  ָלל,  ְכּ ְוַגְבהּות 

ִמיַרת  ִלְשׁ ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ֹאֶפן  ְבּ ִיּית,  ֲאִמִתּ

נּו ַעל־ ר הֹוַדְעָתּ ֲאֶשׁ ֱאֶמת, ַכּ ִרית ֶבּ ַהְבּ

ֲעָנָוה  ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ ים  דֹוִשׁ ַהְקּ ֲחָכֶמיָך  ְיֵדי 

יֵלִני  ְוַתִצּ ִרית.  ַהְבּ ִמיַרת  ִלְשׁ זֹוִכים 

ַלֲעָנָוה  ה  ֶאְזֶכּ ַרק  סּוָלה,  ְפּ ֵמֲעָנָוה 

ה'  "הֹוֵרִני  ַהּטֹוב.  ְרצֹוְנָך  ִכּ ית  ֲאִמִתּ

ְלָבִבי  ַיֵחד  ָך  ֲאִמֶתּ ַבּ ְך  ֲאַהֵלּ ָך  ְרֶכּ ַדּ

ִאְמֵרי־ִפי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ֶמָך.  ְשׁ ְלִיְרָאה 

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי" ְוֶהְגיֹון ִלִבּ

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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