
צו

עלון מס' 69

ִמִסְטָרא  ִאים ַוֲאמֹוָרִאים, ַאּתּון ּדְ ּנָ ָטּה. ּתַ ּפָ ִמׁשְ א, ַלֲעׂשֹות ַהַחָטאת ּכְ ַתר ּדָ ּקּוָדא ּבָ ּפִ

ִאיִהי  יִלי ּדְ א ּדִ ַרּתָ ָאה ּבְ י ְלַנּקָ ַטְרֲחתּון ַסּגֵ ִריְך הּוא ַאִתיתּו, ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ ִמדֹות ּדְ ּדְ

רֹוָקא,  ירּוץ, ְוָלא ּפִ ֵלית לֹון ּתִ ין, ּדְ יׁשִ ָיין ּבִ ֵעֶרב ַרב, קּוׁשְ ין ְקִליִפין, ּדְ ֲהָלָכה, ֵמִאּלֵ

נֹות,  ת לֹא יּוַכל ִלְתקֹון, ְוֶחְסרֹון לֹא יּוַכל ְלִהּמָ ַמר, )קהלת א( ְמֻעּוָ ָעַלְייהּו ִאּתְ ּדְ

ֵלית  יקּו ָחֵסר ן' ּדְ ִאסּוָרא ְלחּוְמָרא, ְוִאיהּו ּתִ יקּו ּדְ הֹון. ְוָכל ּתִ יקּו ּבְ ַמר ּתִ א ִאּתְ ֶאּלָ

גֹון  ִתיָקה. ּכְ ָאֵתי, ׁשְ ָעְלָמא ּדְ ִתיקּו ּדְ ָאֵתי, ּדְ ִאיִהי ָעְלָמא ּדְ ּקּון. ָחֵסר נּון, ּדְ ֵליּה ּתִ

ָבה. ַמֲחׁשָ ְך ָעָלה ּבְ תֹוק ּכַ ׁשְ

צו כז: תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- 

ד  ּצַ ּמִ ם ׁשֶ ִאים ְוָאמֹוָרִאים, ַאּתֶ ּנָ ָטּה. ּתַ ּפָ ִמׁשְ את ּכְ ְצָוה ַאַחר זֹו, ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַחּטָ ַהּמִ

י,  ּלִ ת ׁשֶ ה ְלַנּקֹות ֶאת ַהּבַ ם ַהְרּבֵ ַרְחּתֶ ּטְ אֶתם, ׁשֶ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ִמּדֹוָתיו ׁשֶ

רּוץ  ֵאין ָלֶהם ּתֵ יֹות ָרעֹות ׁשֶ ֵהן ֻקׁשְ ל ֵעֶרב ַרב, ׁשֶ ִלּפֹות ׁשֶ ִהיא ֲהָלָכה, ֵמאֹוָתן ַהּקְ ׁשֶ

יּוַכל  לֹא  ְוֶחְסרֹון  ִלְתֹקן  יּוַכל  לֹא  ת  ְמֻעּוָ א(  )קהלת  ֶנֱאַמר  ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ֵפרּוק,  ְולֹא 

יקּו ָחֵסר  ל ִאּסּור - ְלֻחְמָרה. ְוהּוא ּתִ יקּו ׁשֶ יקּו. ְוָכל ּתִ ֶהם ּתִ א ֶנֱאַמר ּבָ נֹות, ֶאּלָ ְלִהּמָ

ִתיָקה,  א ׁשְ ל ָהעֹוָלם ַהּבָ יקּו ׁשֶ ּתִ א, ׁשֶ הּוא ָהעֹוָלם ַהּבָ ּקּון. ָחֵסר נּון, ׁשֶ ֵאין לֹו ּתִ ן', ׁשֶ

ָבה ַמֲחׁשָ ְך ָעָלה ּבְ ֹתק, ּכָ מֹו: ׁשְ ּכְ

תשפ"ב

פורים

ליקוטי מוהר"ן
ובו מביא מעט ממאמר הזהר על הפרשה

תורה רמז

ִחיַנת  "ס הּוא ְבּ ׁ ַשּ ֱאַמר ַבּ יקּו" ַהֶנּ "ֵתּ דֹוׁש )רעיא מהימנא צו דף כז:(, ֶשׁ ֹזַּהר ַהָקּ ִאיָתא ַבּ

ׁשּוָטה  ֹזּאת ַהּנּון ְפּ יקּו". ְוַדע ֶשׁ ה "ֵתּ יּקּון" ְוַנֲעֶשׂ ל "ִתּ ְחָסר ַהּנּון ֶשׁ ֶנּ ַהְינּו ֶשׁ ּקּון, ְדּ ר ִתּ ְמֻחַסּ

ה ִמֶזּה  ֶפת, ְוַנֲעֶשׂ ֶלת ְוִנְכֶפּ ֶפּ "ל, ֲאַזי ִהיא ִנְשׁ ַנּ יקּו ַכּ ִחיַנת ֵתּ ה ְבּ יּקּון ְוַנֲעֶשׂ ְחֶסֶרת ֵמַהִתּ ֶנּ ֶשׁ ְכּ

כּו  "ל. ה' ִיְגָאֵלנּו ְוִיְתַהְפּ ַנּ ֶפת ַכּ ַהּנּון ִנְכֶפּ יּקּון", ַרק ֶשׁ הּוא אֹוִתּיֹות "ִתּ ִחיַנת "ִקינֹות", ֶשׁ ְבּ

"ל: יקּו" ַהַנּ ן ַה"ֵתּ ֵקּ יּקּון", ְוִיְתַתּ ינֹות" ְל"ִתּ ַה"ִקּ

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

ִמִסְטָרא  ִאים ַוֲאמֹוָרִאים, ַאּתּון ּדְ ּנָ ָטּה. ּתַ ּפָ ִמׁשְ א, ַלֲעׂשֹות ַהַחָטאת ּכְ ַתר ּדָ ּקּוָדא ּבָ          ּפִ
ין  ִאיִהי ֲהָלָכה, ֵמִאּלֵ יִלי ּדְ א ּדִ ַרּתָ ָאה ּבְ י ְלַנּקָ ַטְרֲחתּון ַסּגֵ ִריְך הּוא ַאִתיתּו, ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ ִמדֹות ּדְ ּדְ
ַמר, )קהלת  ָעַלְייהּו ִאּתְ רֹוָקא, ּדְ ירּוץ, ְוָלא ּפִ ֵלית לֹון ּתִ ין, ּדְ יׁשִ ָיין ּבִ ֵעֶרב ַרב, קּוׁשְ ְקִליִפין, ּדְ
יקּו  הֹון. ְוָכל ּתִ יקּו ּבְ ַמר ּתִ א ִאּתְ נֹות, ֶאּלָ ת לֹא יּוַכל ִלְתקֹון, ְוֶחְסרֹון לֹא יּוַכל ְלִהּמָ א( ְמֻעּוָ
ָאֵתי,  ּדְ ָעְלָמא  ִאיִהי  ּדְ נּון,  ָחֵסר  ּקּון.  ּתִ ֵליּה  ֵלית  ּדְ ן'  ָחֵסר  יקּו  ּתִ ְוִאיהּו  ְלחּוְמָרא,  ִאסּוָרא  ּדְ
ָבה.- המצווה אחר מצוות זו  ַמֲחׁשָ ְך ָעָלה ּבְ תֹוק ּכַ גֹון ׁשְ ִתיָקה. ּכְ ָאֵתי, ׁשְ ָעְלָמא ּדְ ִתיקּו ּדְ ּדְ
של העולה, אשר מגלה רעיא מהימנא על פי הסוד, לעשות החטאת כמשפטה, שהוא קרבן 
המתקן פגם החוטא בשוגג על איסור סקילה, וענין השוגג הוא בחינת חסרון הידיעה, או 
שנעלם ממנו ההלכה, או שגג בידיעה שהוא עומד לפני ה’ יתברך, או שגג למשל שלא ידע 
ששבת היום. ושורש סוד התיקון לחטאת השוגג אשר נשלמה פרים שפתינו בלימוד סוד 
התורה הוא כי, תנאים ואמוראים, השונים התורה ומלמדים טעמי המשנה על פי הסוד 
עד לברור ההלכה, אתם מצד המידות של הקב"ה באים לבאר התורה בי"ג מידות אשר 
נדרשת בהם, כנגד י"ג של רחמים, לתקן ברחמים חטא החוטאים, אשר אתם התנאים 
ההלכה  שהיא  המלכות,  ספירת  שהיא  שלי  הבת  את  לנקות  הרבה  טורחים  והאמורים 
למעשה, רצון המלך, אשר המקיים זאת ההלכה הרי ממליך מלכו של עולם, אשר זאת 
ההלכה נספקת במשנה על ידי התנאים ובחידושי הגמרא על המשנה על ידי האמוראים, 
ואתם מנקים את ההלכה מאותם קליפות, של הערב רב, שהוא חושך רב כבערב, שהוא 
ידיעת  וחוסר  רעות  קושיות  אלו  הם  וערב  וחושך  המכריעה,  הדעת  השגת  אור  הפך 
הוראת התורה הנקראת טוב, שאין להם לאלו הקושיות תרוץ המביא לברור הלכה ולא 
פירוק לבטלם  מעיקרא או אין יכולת להגיע לפרוק החלק המיוחד של תשובה לקושיה, 
שעליהם, על אלו הקושיות נאמר מעות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות, אלא 
נאמר תיקו ועמוד בהם ללא הליכה למקום הכרעה. וכל תיקו אשר נספק בו הלכות ביתי 
שהאיסור הוא לחומרא, בדאורייתא מחמת הספק, והוא הערב רב המעות אשר לא יוכל 
לתקון נרמז במילה תיקו חסר אות ן’ פשוטה, להורות שאין לו לחושך וערב של הקושיה 
תיקון והליכה להלכה ברורה אלא עומד כנ”ל בעיוותו. ומה הוא מקור החסרון אשר מביא 
לקושיא אשר נרמז באות ן’, אלא חסר ן’ שהיא עולם הבא שהיא הבינה, אשר ממנה 
הכוח להבין דבר מתוך דבר ממקום עשיר אחר לתרץ עניות הקושיה, )אשר תשבי יתרץ 
קושיא ואביעות )ר"ת תיק"ו כידוע( כאשר במעופו יבוא מעולם הבא(, כי התיקו ומעמד 
של עולם הבא העומד רחוק מאתנו טרם בא אלינו הוא דייקא שתיקה ואי ידיעה, כי זו 
דייקא  אלוקות  חיות  ואנו מקבלים  אותו  ומשיגים  אנו מבינים  גדולת הקב"ה שאין  היא 
על ידי הסתרת הידיעה ותמהים בהתלהבות מן המופלא ונעלם מאתנו. וכן מהשתיקה 
יש מקום לבחירה, האם להתעלות באמונה  דייקא  והקושיה שבעולם הבא,  על השאלה 
והיראה ולהמתין עד בוא התיקון או ח"ו לכפור בעיקר. וזאת השתיקה מן התירוץ שהוא 
גילוי הדעת האלוקית וגם שתיקה מן מחשבת הקושיה שקדמה לעמידה, דהיינו שתיקה 
מחיפוש התירוץ, אזי זאת השתיקה היא כגון כך שתוק כך עלה במחשבה, הנאמר במשה 
כאשר היה קשה לו מיתת רבי עקיבא, זו תורה וזו שכרה. שדייקא על ידי השתיקה עלה 
במחשבה לתרץ הקושיה, כי על ידי שעלה משה לעולם הבא שהוא בחינת דין צמצום 
ושתיקה מן האלוקות שבחכמה, בחינת תכלית הידיעה שלא נדע, על ידי זה דייקא נמשך 
ידי הקינות, כי  התירוץ ונעשה תיקון, ועיקר הדרך לעלות לבחינת עולם הבא הוא על 

הקינות הם בחינת כיסופים למלא החסרון ולהשלים התיקו לתיקון, כי מה שרואה חסרון 
התיקון ורואה ריבוי הקושיות, אין הדבר גורם לו לריחוק וכפירות כנ"ל אלא אדרבא מגדיל 
החשק והרצון להשלים החסרון, לגלות אור עולם הבא בעולם הזה ולהמתין ולצפות מתי 
יבוא התיקון וברור ההלכה שתביא את הגאולה ולהיות מונח ונוח בדעת עד שיבוא אליהו 
במהרה בימינו אמן. והנה ן’ פשוטה שבעת התיקון מורה שירדה ההשגה של השלמת 
החסרון משער הנ’ שבבינה עד למטה למקום הקליפות של הערב רב לבטל כל הקושיות 
ולחזק האמונה על ידי שתיקה, כי שותק מלנסות לתרץ כי יודע שאין אנו יכולים לתרץ 
הכל ולהשיג דעת אלוקות בשלמות כנ”ל, כי כך נאה וכך יאה לבורא שאין אנו משיגים 
אותו )כמובא במקום אחר בליקוטי מוהר"ן(. ובאמת מגלה רבינו סוד נפלא כי גם בעת זמן 
התיקו והקושיא וחוסר התיקון שאז לכאורה הן’ לא נמצאת, באמת היא נמצאת רק שהיא 
נשפלת ונכפפת, וזה מורה שאינה יורדת עד למקום הקליפות לבטלם אך יש די והותר 
הלכות מתוקנות שאין עליהם כל ספק ואותם צריכים לקיים בשמחה ואמונה ברורה שאנו 
זוכים לעשות רצון המלך על ידי ביתו ההלכה. ועוד מורה הנון כפופה והנשפלת כי בעת 
שהתירוץ, ההלכה ודעת גילוי האלוקות, נעלמים מאתנו, אזי יש לנו להיות שפלים וכפופים 
ההכרה  מקום  ומתוך  כאמור,  וברור  ידוע  שכן  במה  יתברך  מלכותו  עול  לקבל  בענווה 
בשפלות דעתנו והכרה בגדלותו יתברך, שאין אנו משיגים דרכיו, אך בכל זאת אוחזים 
בנון הכפופה וההלכה הקיימת כנ”ל, ונכספים ומשתוקקים בבכייה על הארץ מתי יבנה 
המקדש ותושלם הדעת, כי מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, כי כל ענין 
הבית מקדש הוא הדעת שהתגלה על ידי בנינו. ועתה בעת חורבנו, על ידי הקינות כנ"ל 
נתהפך התיקו לתיקון, כי על ידי כיסופי הקינות אנו ממשיכים אור עולם הבא באמונה 
שלמה, ופושטים אור הן’ עד למטה, עד שגם מקום הקליפות אשר מתחת לשיטה גם להם 
מגיע אור הבינה ומתרצים ממילא כל הקושיות, כי לית אתר פנוי וחסר מינה. והנה מרדכי 
שהיה ראש הסנהדרין אשר משם יוצאת הלכה פסוקה ומתוקנת והיה דורש טוב התורה 
הברורה לכל עמו, ידע את כל אשר נעשה, כי כל גימטריה נ’, כי ידע שגם בזמן התיקו 
החסר, באמת הנון נמצאת רק שהיא כפופה כנ”ל )ועוד יש לרמז כי גם אות כף של כל 
הוא לשון כפופה ואות ולמד היא כנגד הבינה העולה מעל השיטה להמשיך אור הבינה 
עד למלכות(, כי מרדכי ידע שעל אף שיש קושיות על זמן הקץ מדוע מתאחר ולא בא, וכן 
היו לישראל קושיות על עצמם איך נפלו לאן שנפלו בגלות, שכל זה הוא בכללות קושיות 
על הנהגת השם. וידע שכל זה הוא מה שהם היו אז בבחינת תיקו, חסר ן’ פשוטה שיש 
בכוחה לבטל קליפת המן עמלק הכולל כל הקליפות, בחינת ראשית גוים עמלק, אך מרדכי 
אשר השיג שער הנון כידוע, לכן ידע את כל ) גימטריה נ’( אשר )בינה כידוע( נעשה 
)מלכות(, כי מדרכי האמין וידע שעולם הבא נמצא בהסתר ומנהיג עולם העשיה בהשגחה 
ויקרע את  ולכן  וגילוי הדעת השלם ללא חסרון,  ובית המקדש  פרטית לקראת הגאולה 
בגדיו וילבש שק ואפר, להורות שפלתו וכפיפות דעתו שאין משיג לבושי האלוקות שהם 
ההלכות, ויצא למקום הקליפות לכלותם, אל ליבו בתוך פנימיות העיר וערנות והחיות 
הקדושה והאמונה אשר בשתיקה, ויזעק זעקה גדולה ומרה, בכיסופים להשלמת החסרון 
וגילוי הנון פשוטה, שכל זה הוא בחינת הקינות, שעל ידי זה נשלם התיקו ונתהפך לתיקון 
הגאולה במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו אשר יעמוד על גג ורום מעלת השגת דעת 
הבית מקדש ואשר יאמר לנו ענווים שפלים וכפופים הגיעה זמן גאולתכם בפשיטת הן’ 
והתגלות אור הבינה, ואם אין אתם מאמינים כי הנון נמצאת, ראו באורי אור הנון שערי 

בינה שזורח באור במהרה בימינו אמן.



ַרֵחם  ְתּ ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹקי  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ָפֶניָך  ִמְלּ ְיִהי ָרצֹון 

יַח  ְמִשׁ ֶאת  ְמֵהָרה  ָלנּו  ְוָתִביא  ַלח  ְוִתְשׁ נּו  ּוְתַזֵכּ ָעֵלינּו 

ל ָהעֹוָלמֹות ֵמֹראׁש  ָכּ ַהֶזּה ִעם  ל ָהעֹוָלם  ָכּ ן  ִויַתֵקּ ִצְדֵקנּו, 

ה. ַרֵחם ָעָליו  ֲעֶשׂ ֶזה ָהעֹוָלם ַהַמּ ם ָבּ ָלּ לּוִים ֻכּ ְתּ ְוַעד סֹוף ֶשׁ

ִתּקּון  ְבּ ל  ַהֹכּ ן  ִויַתֵקּ לֹום,  ְלָשׁ ְמֵהָרה  ּוְתִביֵאהּו  ְוָעֵלינּו 

ֵעיֵנינּו  ח  ְוִיְפַתּ י,  ָהֲאִמִתּ ַעת  ַהַדּ ָלנּו  ְוָיִאיר  ְונֹוָרא  ִנְפָלא 

ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ִדּ ל  ָכּ ְלָהִבין  ַעל־ָידֹו  ה  ְוִנְזֶכּ תֹוָרֶתָך,  ְבּ נּו  ְוִלֵבּ

ְעָיא  ְוִאיָבּ ָסֵפק  ׁשּום  ָלנּו  ֵאר  ׁ ִיָשּ ְולֹא  ָתן,  ַוֲאִמָתּ ּבּוְרָין  ַעל 

ל  ַהֹכּ ַרק  ַהּתֹוָרה,  ְוַדְרֵכי  יֵני  ִמִדּ ֶרְך  ֶדּ ּוְבׁשּום  ין  ִדּ ׁשּום  ְבּ

ֵפקֹות  ְעיֹות ְוַהְסּ ל ָהִאיָבּ ְמָלה, ַוֲאִפּלּו ָכּ ִשׂ רּור ָלנּו ַכּ ִיְהֶיה ָבּ

יִקים ָהִראׁשֹוִנים,  ִדּ ַהַצּ דֹוֵלי  ְגּ ְוָסֵפק ֵאֶצל  ֵתיקּו  ְבּ ֲארּו  ְשׁ ִנּ ֶשׁ

ּכֹוֵלל  ֶשׁ יקּו  ַהֵתּ ֶאת  ן  ִויַתֵקּ ָלנּו  ְויֹוִדיַע  ִויָבֵרר  ט  ִיְפֹשׁ ם  ָלּ ֻכּ

ִלְגדֹוֵלי  ֵיּׁש  ֶשׁ ְכָלל  ִבּ ֵפקֹות  ַהְסּ ֵהן  עֹוָלם,  ָבּ ֶשׁ ֵפקֹות  ַהְסּ ל  ָכּ

ַוֲחלּוַקת  ֵפקֹות  ַהְסּ ֵהן  ַהּתֹוָרה,  ְוַדְרֵכי  יֵני  ִדּ ָכל  ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ

דֹול  ָרֵאל ֵמַהָגּ ֵיּׁש ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִיְּשׂ ְפָרִטּיּות ֶשׁ ָהֵעָצה ִבּ

ֲחֵפִצים  ֶשׁ ים  ַרִבּ ֵיׁש  י  ִכּ ים,  ַטִנּ ְקּ ַבּ ֶשׁ ָטן  ַהָקּ ַעד  דֹוִלים  ְגּ ַבּ ֶשׁ

ְרֵכי  ַדּ ַאְך  ֵאֶליָך,  ָלׁשּוב  ְמֹאד  ִעים  ְעְגּ ּוִמְתַגּ ּתֹוְקִקים  ּוִמְשׁ

ְסֵפקֹות  ִבּ ָחלּוק  ם  ְוִלָבּ ֵמֶהם,  ָרה  ִנְסָתּ ְוַהּתֹוָרה  ׁשּוָבה  ַהְתּ

ה  ַאָתּ ר  ֲאֶשׁ ַהּיֹום,  מֹוִני  ָכּ ְפָרט  ִבּ ה.  ַהְרֵבּ ָהֵעָצה  ַוֲחלּוַקת 

ֵפקֹות  ַהְסּ ִרּבּוי  ֹעֶצם  ַעל־ְיֵדי  ָעַלי  ָעַבר  ׁ ֶשּ ַמה  ל  ָכּ ָיַדְעָתּ 

ַרּבּו  ה  ַעָתּ ְוַגם  ָבִרים.  ַהְדּ ֹרב  ְבּ ִלי  ֵיּׁש  ֶשׁ ָהֵעָצה  ַוֲחלּוַקת 

ה  ַכָמּ ְבּ ָבִרים,  ְדּ ה  ַכָמּ ְבּ י  ִלִבּ ְבּ ָהֵעָצה  ַוֲחלּוקֹות  ֵפקֹות  ַהְסּ

ר  ל ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְמֹאד, ַעד ֲאֶשׁ י ְמֻבְלָבּ ְוַדְעִתּ ים,  ה ֳאַפִנּ ְוַכָמּ

ל עֹוָלם, "ה'  ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ֶשׁ ל". ִרּבֹונֹו ֶשׁ ָבּ ַח ַהַסּ ל ֹכּ ַשׁ "ָכּ

יֹוֵדַע  ה  ַאָתּ ָהֲעִליִלָיּה".  ְוַרב  ָהֵעָצה  דֹול  ְגּ ֱאֶמת,  ֱאלִֹקים 

ַלח ָלנּו ֶהָאָרה  ָרֵאל ְוָעַלי ּוְשׁ ָלל ִיְשׂ ל ֶזה, ַרֵחם ַעל ְכּ ֶאת ָכּ
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בת שמחה

ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמִשׁ ַעל־ְיֵדי  ְך  ְמַשׁ ִנּ ֶשׁ ּקּון  ַהִתּ ֵמעֹוָלם  ִנְפָלָאה 

ל  טּו ָכּ ִתּקּון ִנְפָלא ֶוֱאֶמת, ְויּוְפְשׁ יק"ּו ְבּ ן ַהֵתּ ֵקּ ִיְּתַתּ ֹאֶפן ֶשׁ ְבּ

ֵפק  ַהְסּ ְוָכל  ֵפקֹות  ַהְסּ ל  ָכּ ָנכֹון  ַעל  ְררּו  ְוִיְתָבּ ְעיֹות  ָהִאיָבּ

ְוטֹוָבה  ֵלָמה  ְשׁ ְלֵעָצה  ָתִמיד  ה  ְוִנְזֶכּ עֹוָלם,  ָבּ ֶשׁ ְסֵפקֹות 

ֵדנּו  ּוְתַלְמּ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו  עֹוָלם:  ָבּ ֶשׁ ָבִרים  ַהְדּ ָכל  ְבּ ֱאֶמת  ֶבּ

ׁש  ְקָדּ ית־ַהִמּ ֵבּ ן  ֻחְרַבּ ַעל  ּוְלקֹוֵנן  ְלאֹוֵנן  ֵאיְך  ָהֱאֶמת  ֶרְך  ֶדּ

ׁש ּוַבָיִּמים  ֲחצֹות ַמָמּ ָכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה ַבּ ָכל־ֵעת. ּוִבְפָרט ְבּ ְבּ

"ֵאיָכה"  לֹוַמר  ָאב  ְבּ ָעה  ִתְשׁ ְבּ ּוִבְפָרט  ָצִרים  ַהְמּ ין  ֵבּ ל  ֶשׁ

נּו  ִלֵבּ ְך  ֹפּ ְוִנְשׁ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו.  ֶבּ ה  ְוִנְדֶכּ ר  ָבּ ִנְשׁ ֵלב  ְבּ ְוִקינֹות 

ְקָוה.  ִתּ ֵיׁש  אּוַלי  ינּו  ִפּ ָעָפר  ֶבּ ן  ִנֵתּ ה'  ֵני  ְפּ נֹוַכח  ִים  ַכַמּ

ָצרֹוֵתינּו  ִרּבּוי  ֹעֶצם  ַעל  ֵביֵתינּו  כֹוְתֵלי  ְבּ ינּו  ֹראֵשׁ ִנְבּטׁש 

ר ָחְרָבה ִעיֵרנּו  ִנים, ֲאֶשׁ ה ָשׁ ר ֶזה ַכָמּ ְכָלל ּוִבְפָרט, ֲאֶשׁ ִבּ

יֹום  ּוְבָכל  ַחֵיּינּו,  ית  ִמֵבּ בֹוד  ָכּ ל  ְוֻנַטּ נּו  ֵשׁ ית־ִמְקָדּ ֵבּ ֵמם  ְוָשׁ

ֵזרֹות  ְגּ ָיְצאּו  ר  ֲאֶשׁ ה  ַעָתּ ּוִבְפָרט  ֵמֲחֵברֹו,  ה  ְמֻרֶבּ ָצָרתֹו 

ְלסֹוְבָלם,  ר  ִאי־ֶאְפַשׁ ר  ֲאֶשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ ַעל  ּנֹות  ּוְמֻשׁ ָקׁשֹות 

ֵזרֹות ָקׁשֹות  ָאר ַהְגּ ׁ ַחד ְלָבֵבנּו ִמְשּ ֶגד ִמַפּ ְוַחֵיּינּו ְתלּוִיים ִמֶנּ

ִליְצָלן.  ַרֲחָמָנא  לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ִלְגֹזר  רֹוִצים  ֶשׁ ָמִעין  ְשׁ ַהִנּ

ָצרֹות  יׁש  ְרִגּ ַנּ ֶשׁ ָעְזֵרנּו  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ָלנּו.  ָהָיה  ֶמה  אֹוי 

ר  ֵבּ ְלַשׁ ה  ְזֶכּ ִנּ ֶשׁ ַעד  ֵהיֵטב,  נּו  ִלֵבּ ְבּ נּו  ַנְפֵשׁ ְוָצרֹות  ָרֵאל  ִיְשׂ

ה'  ֶניָך  ָפּ נֹוַכח  ִים  ַכַמּ נּו  ִלֵבּ ְך  ֹפּ ְוִלְשׁ ֱאֶמת  ֶבּ ְלָפֶניָך  נּו  ִלֵבּ

ְוֹעֶצם  ֲעֹונֹוֵתינּו  ְוִרּבּוי  ֵענּו  ְשׁ ִפּ ֶדל  ֹגּ ַעל  ֱאֶמת  ֶבּ ְצָבאֹות 

לּוֵתנּו ְוָגְרמּו ָלנּו ֶאת  ר ֶהֱאִריכּו ֶאת ָגּ נּו, ֲאֶשׁ יּות ָעְרֵפּ ַקְשׁ

ָמִים".  ׁ ָשּ ַבּ ִים ֶאל ֵא-ל  ָפּ ַכּ א ְלָבֵבנּו ֶאל  ׂ ל ָצרֹוֵתינּו. "ִנָשּ ָכּ

ְצָעָקה  ְוִלְזֹעק  ִלְצֹעק  ים  דֹוִשׁ ַהְקּ ֲאבֹוֵתינּו  אּוְמנּות  ס  ִנְתֹפּ

ל  ֵלּ ְוִנְתַפּ ּוָבְרחֹובֹות  ָוִקים  ׁ ְשּ ַבּ ְנׁשֹוֵטט  ּוָמָרה.  ְגדֹוָלה 

ִקיף  ַיְשׁ "ַעד  ֶעְליֹון,  ֵא-ל  ה'  ֶאל  ן  ְוִנְתַחֵנּ ְוִנְזַעק  יר  ְוַנְעִתּ

עֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו ּוְתַנֲחֵמנּו  ְתּ ָמִים". ַעד ֶשׁ ׁ ְוֵיֶרא ה' ִמָשּ

רֹות  ַהָצּ ל  ּוִמָכּ ַהִיּּסּוִרים  ל  ִמָכּ נּו  ְוִתְפֵדּ ְוִתְגָאֵלנּו  ְמֵהָרה 

ִנְפָלָאה  ֶהָאָרה  ה  ַעָתּ ַגם  ָעֵלינּו  ְוָתִאיר  ּוִבְפָרט.  ְכָלל  ִבּ

יִנים  ַהִדּ ל  ָכּ ה  ַעָתּ ם  ַגּ יק  ַיְּמִתּ ֶשׁ ֹאֶפן  ְבּ ִצְדֵקנּו,  יַח  ִשׁ ִמְמּ

ַהִיּּסּוִרים  ְוָכל  רֹות  ַהָצּ ל  ָכּ ל  ִויַבֵטּ ּוִבְפָרט,  ְכָלל  ִבּ ֵמָעֵלינּו 

ָרֵאל,  ִיְשׂ ל  ָכּ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  טֹובֹות  ֵאיָנם  ֶשׁ ֵזרֹות  ַהְגּ ְוָכל 

ָתִמיד  אֹוָתנּו  ן  ִויַתֵקּ ָכל־ֵעת,  ְבּ ֶהֱאֶמת  אֹור  ָעֵלינּו  ְוָיִאיר 

ֵפקֹות  ל ַהְסּ ים ְוִנְפָלִאים, ְויֹוִדיַע ִויָבֵרר ָלנּו ָכּ ִתּקּוִנים ֲחָדִשׁ ְבּ

ְלֵעָצה  ָתִמיד  ה  ְוִנְזֶכּ ָהֵעָצה.  ֲחלּוַקת  ְוָכל  ְעיֹות  ָהִאיָבּ ְוָכל 

ה ָלׁשּוב ֵאֶליָך ְמֵהָרה  ְזֶכּ ִנּ ֹאֶפן ֶשׁ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְבּ ֵלָמה ֶבּ ְשׁ

ּוְבִמְצֹות  ה  ּוְתִפָלּ תֹוָרה  ְבּ ְוַלֲעֹסק  ֵלם,  ָשׁ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ֶבּ

יֵלנּו ָתִמיד  ְמֵרנּו ְוַתִצּ ל ְיֵמי ַחֵיּינּו. ְוִתְשׁ ים טֹוִבים ָכּ ּוְבַמֲעִשׂ

ָנסּור  ְולֹא  עֹוָלם,  ָבּ ֶשׁ ִעים  ּוְפָשׁ ַוֲעֹונֹות  ֲחָטִאים  ִמיֵני  ל  ִמָכּ

ְוָתִביא  ֶניָך  ָבּ ַעל  ַרֲחֶמיָך  ְוִיְכְמרּו  ֹמאל,  ּוְשׂ ָיִמין  ֵמְרצֹוְנָך 

ת  ֻאַלּ ֵלָמה, ְגּ ה ְשׁ יַח ִצְדֵקנּו ְמֵהָרה ְוִיְגָאֵלנּו ְגֻאָלּ ָלנּו ֶאת ְמִשׁ

ּקּו"ן  ַתְכִלית ַהִתּ יק"ּו ְבּ ִחיַנת ַהֵתּ ן ָלנּו ֶאת ְבּ עֹוָלם, ְוָאז ְיַתֵקּ

ּנֹו"ת  ֵמַהִקּ ְך ָהאֹות "נּון"  ִנְמַשׁ ְוִיְהֶיה  ֵלמּות,  ׁ ַהְשּ ַתְכִלית  ְבּ

ּנֹות  ל ַהִקּ לּו ָכּ ְטּ יק"ּו ִתּקּו"ן. ְוִיְתַבּ ה ִמֵתּ ְלֵתיק"ּו ְוִיְהֶיה ַנֲעָשׂ

ַעל  ּנֹו"ת ְלִתּקּו"ן. ָמֵלא ַרֲחִמים ַבּ כּו ַהִקּ ִמן ָהעֹוָלם ְוִיְתַהְפּ

ל ָצרֹוֵתינּו ְוָעְזֵרנּו  ָחמֹות, ַנֲחֵמנּו ָנא ִמָכּ ַעל ַהֶנּ ַהְיּׁשּועֹות, ַבּ

ֵננּו  לֹוֶמָך ְוַתְקּ ת ְשׁ ָכל ִעְנָיֵנינּו ַוֲחָפֵצינּו, ּוְפרֹוס ָעֵלינּו ֻסַכּ ְבּ

נּו  ֶמָך. ַזֵכּ יֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען ְשׁ ָפֶניָך ְוהֹוִשׁ ְבֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ

ֵפקֹות  ִמְסּ ָרֵאל  ִיְשׂ ל  ָכּ ְוֶאת  יֵלִני אֹוִתי  ַהִצּ ַלֲאִמּתֹו.  ֶלֱאֶמת 

ה.  ַהְרֵבּ ֵמֲעבֹוָדְתָך  ִלים  ּוְמַבְלְבּ ַהּמֹוְנִעים  ָהֵעָצה  ַוֲחלּוַקת 

ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ֹאֶפן  ְבּ ָכל־ֵעת,  ְבּ ִיּית  ֲאִמִתּ ֵלָמה  ְשׁ ְלֵעָצה  נּו  ַזֵכּ

ְוַעד  ה  ֵמַעָתּ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ִכּ ְוִלְהיֹות  ֱאֶמת  ֶבּ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב 

עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה:

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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