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תקונא עשיראה

ָאת ו' ְדִאיִהי ְבֶאְמָצִעיָתא ְדא'  ...ּוְבָאן ֲאַתר ָנֲחַתת ּבְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ֵליּה  ָקָראן  יּה  ּבֵ ְדֶאְמָצִעיָתא,  ַעּמּוָדא 

ֵחיָוון  ִתיב ּבְ י''ר ֵא''ל, ּוְבַההּוא ִזְמָנא ְדָנֲחַתת ַמה ּכְ ׁשִ

ְנֵפיֶהם. ַמע ֶאת קֹול ּכַ )שם( ָוֶאׁשְ

ד ִאיִהי  אי ּכַ ַוּדַ ְך, ּבְ י ֲחזֹור ּבָ י ַרּבִ הּו ְוָאַמר ַרּבִ ָקם ֵאִלּיָ

יִרין  ׁשִ ה  ַכּמָ ּבְ ּה  ְלַגּבָ ְמַצְפְצִפין  ֵחיָוון  הּו  ּלְ ּכֻ ְסִליַקת, 

הּו ַעד ֵאין סֹוף, ֲהָדא  ּלְ ָחן, ְוִאיִהי ָסְלָקא ַעל ּכֻ ּבְ ְותּוׁשְ

ָחִיל  ָעׂשּו  נֹות  ּבָ ַרּבֹות  ִדְכִתיב )משלי לא כט(  הּוא 

ָנה. ּלָ ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ

ֵתיחּות  ַמע ּדְ א ִבְקִריַאת ׁשְ ָרֵאל ְלַתּתָ ָקָראן ָלּה ִיׂשְ ַעד ּדְ

ָרֵאל  ִאיהּו ו', ִיׂשְ ֶבן זּוָגּה ּדְ ְיהּו, ּוְבָאן ָקָראן ָלּה ּבְ ְלַגּבַ

ִאם ָלא ָקָראן ָלּה  יֵליּה, ּדְ יר ּדִ יר ֵא''ל, ׁשִ ָסָבא, ְוִאיהּו ׁשִ

יּה ָלא ָנֲחָתא ֲעַלְיהּו. ּבֵ

ְדָיד  ה  ְתִפּלָ ּבִ ָלּה  ִרין  ָקׁשְ ִדְנִחיַתת  ִזְמָנא  ּוְבַההּוא 

ְוַנְפׁשֹו  ה  ְדִמּלָ ְוָרָזא  יּה,  ִעּמֵ ְקׁשּוָרה  ִדְתֵהא  א,  ְלַתּתָ

ַתְרַוְייהּו  ּדְ ר  ְוֶקׁשֶ ז(,  מד  )בראשית  ְבַנְפׁשֹו  ְקׁשּוָרה 

ַעל  ין  ִפּלִ ּתְ ֶל''ת  ְלׁשֶ ׁשַ ּוְלִעיָלא  א,  ְלַתּתָ ֵר''ק  ׁשֻ ִאיהּו 

ְטָרא  ִמּסִ נּוָעה,  ּתְ ִאְתְקִריַאת  ְדַטֲעֵמי  ָרָזא  ּבְ יּה,  ֵריׁשֵ

ְדִאיהּו  ְתנּוָעה  ּבִ ָלּה  ְלַאָרָכא  ְוָצִריְך  ִיחּוָדא,  ִדְנקּוָדה 

ִחיֵר''ק  ָרִביַע ַעד ֵאין סֹוף ְלִעיָלא, ְוָצִריְך ְלָנֲחָתא ָלּה ּבְ

ִאין. ּתָ ְכִלית, ְלַאְמָלָכא ָלּה ַעל ּתַ ַעד ֵאין ּתַ

תרגום ללשון הקודשזהר הקדוש- תיקונים דף כה

תיקון עשירי

ל  ֶאְמַצע ׁשֶ ִהיא ּבָ אֹות ו' ׁשֶ ...ּוְבֵאיְזִה ָמקֹום יֹוֶרֶדת? ּבָ

י''ר  ָרֵאל, ׁשִ ַמע ִיׂשְ א' ַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי, ּבֹו קֹוְרִאים לֹו ׁשְ

ַמע  ַחּיֹות? ָוֶאׁשְ תּוב ּבַ ּיֹוֶרֶדת ַמה ּכָ ֵא''ל, ּוְבאֹותֹו ְזַמן ׁשֶ

ְנֵפיֶהם. ֶאת קֹול ּכַ

ִהיא  ׁשֶ ּכְ אי  ַוּדַ ּבְ ְך,  ּבְ י, ֲחֹזר  י ַרּבִ הּו ְוָאַמר: ַרּבִ ָקם ֵאִלּיָ

יִרים  ׁשִ ה  ַכּמָ ּבְ ֵאֶליָה  ְמַצְפְצפֹות  ַהַחּיֹות  ל  ּכָ עֹוָלה, 

ֶזהּו  סֹוף.  ֵאין  ַעד  ם  ּלָ ּכֻ ַעל  עֹוָלה  ְוִהיא  חֹות,  ּבָ ְוִתׁשְ

ָנה. ּלָ נֹות ָעׂשּו ַחִיל ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ תּוב ַרּבֹות ּבָ ּכָ ׁשֶ

ֵרד  ּתֵ ַמע ׁשֶ ִריַאת ׁשְ ּקְ ה ּבַ ָרֵאל ְלַמּטָ ּקֹוְרִאים ָלּה ִיׂשְ ַעד ׁשֶ

ו',  הּוא  ׁשֶ זּוָגּה  ן  ּבֶ ִעם  ָלּה?  קֹוְרִאים  ְוֵאיֹפה  ֲאֵליֶהם. 

ִאם לֹא  ּלֹו, ׁשֶ יר ׁשֶ י''ר ֵא''ל, ַהּשִׁ ָרֵאל ָסָבא, ְוהּוא ׁשִ ִיׂשְ

קֹוְרִאים ָלּה ּבֹו, לֹא יֹוֶרֶדת ֲעֵליֶהם.

ל ָיד  ה ׁשֶ ְתִפּלָ ִרים אֹוָתּה ּבִ ּיֹוֶרֶדת, קֹוׁשְ ּוְבאֹותֹו ְזַמן ׁשֶ

ְוַנְפׁשֹו   - ָבר  ַהּדָ ְוסֹוד  ִעּמֹו,  ְקׁשּוָרה  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ה,  ְלַמּטָ

ׁשּוֵר''ק  הּוא  ֵניֶהם  ׁשְ ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ְוַהּקֶ ְבַנְפׁשֹו,  ְקׁשּוָרה 

סֹוד  ּבְ ֹראׁשֹו,  ַעל  ין  ִפּלִ ּתְ ֶל''ת,  ְלׁשֶ ׁשַ ּוְלַמְעָלה  ה,  ְלַמּטָ

ִיחּוד,  ה  ֻקּדָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ד  ֵמַהּצַ נּוָעה  ּתְ ִנְקֵראת  ָעִמים  ַהּטְ

ַעד  ְרִביַע  ִהיא  ׁשֶ נּוָעה,  ּתְ ִעם  ְלַהֲאִריְך אֹוָתּה  ְוָצִריְך 

ַעד  ִחיֵר''ק  ּבְ אֹוָתּה  ְלהֹוִריד  ְוָצִריְך  ְלַמְעָלה,  סֹוף  ֵאין 

ְחּתֹוִנים. ְכִלית, ְלַהְמִליְך אֹוָתּה ַעל ַהּתַ ֵאין ּתַ
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ִאיִהי  ּוְבֹחֵל''ם  ָלּה,  ַבִעִ ּבְ ָלּה  ְלַיֲחָדא  ָצִריְך  ּוְבׁשּוֵר''ק 

חֹוֵתיּה,  ּתְ א  ָכְרַסּיָ ִאיִהי  ּוְבִחיֵר''ק  יּה,  ֵריׁשֵ ַעל  א  ַתּגָ

ְוַכד   , ּוִֹ ָדא  ַגְווָנא  ּכְ יּה,  ְלַגּבֵ ִיחּוָדא  ִאיהּו  ּוְבׁשּוֵר''ק 

)נ''א  א  ַרּתָ ּבְ ְוִאיִהי  יּה,  ֵריׁשֵ ַעל  א  ּגָ ּתַ ְלִעיָלא  ִאיִהי 

ֵחיֵקיּה,  ִיחּוָדא ִדיֵליּה ּבְ חֹות ַרְגלֹוי, ְוִאיִהי ּבְ נחתא( ּתְ

ְלַתְבָרא  ִעי  ּבָ ְוַכד  ִדיֵליּה,  ּוָרא  ִקּשׁ ֵר''ק  ׁשֻ ִאְתֲעִביַדת 

ִבי''ר,  ּתְ ָב''א  ׁשְ ִאְתְקֵרי  ּה  ּבָ ְצָלִמים,  ִאינּון  ּדְ ְקִליִפין 

בֹוֵתיֶהם )שמות כג כד(. ר ַמּצֵ ּבֵ ׁשַ ר ּתְ ּבֵ ּוָבּה ׁשַ
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ְעָלּה, ּוְבֹחֵל''ם ִהיא  ּוְבׁשּוֵר''ק ָצִריְך ְלַיֵחד אֹוָתּה ִעם ּבַ

יו, ּוְבׁשּוֵר''ק  ְחּתָ א ּתַ ֶכֶתר ַעל ֹראׁשֹו, ּוְבִחיֵר''ק ִהיא ִכּסֵ

ַעל  ֶתר  ּכֶ ְלַמְעָלה,  ִהיא  ּוְכׁשֶ  , ּוִ גֹון  ּכְ ֵאָליו,  ִיחּוד  ִהיא 

ְבִיחּוד  ְוִהיא  ַרְגָליו,  ַחת  ּתַ )יורדת(  ַבת  ְוִהיא  ֹראׁשֹו, 

ִריְך  ּצָ ּוְכׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ׁשּוֵר''ק  ית  ַנֲעׂשֵ ֵחיקֹו  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ

ָב''א  ּה ִנְקֵראת ׁשְ ל אֹוָתם ְצָלִמים, ּבָ ִלּפֹות ׁשֶ ּבֹר ַהּקְ ִלׁשְ

בֹוֵתיֶהם. ר ַמּצֵ ּבֵ ׁשַ ר ּתְ ּבֵ ִבי''ר, ּוָבּה ׁשַ ּתְ
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ִתיב: ָאחֹור  ְלָחָמה ְוכּו' )דברים כא(. ְכּ י ֵתֵצא ַלִמּ ִכּ

ֵסֶדר  ְכּ ִחיַנת  ְבּ ֶזה   – קלט(  )תהלים  ִני  ַצְרָתּ ָוֶקֶדם 

ִחיַנת  ְבּ ֵסֶדר,  ְכּ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶקֶדם  ֵסֶדר.  ְכּ א  לֹּ ְוֶשׁ

א  לֹּ ַר"ק ֶשׁ ְשׁ ִחיַנת ַתּ ֵסֶדר, ְוָאחֹור הּוא ְבּ ית ְכּ ָאֶלף ֵבּ

ֵסֶדר.  א ְכּ לֹּ ֵסֶדר ְוֶשׁ ִחיַנת ָאָדם ְוַחָוּה, ְכּ ֵסֶדר. ְוֶזה ְבּ ְכּ

יַמְטִרָיּא מ"ה – ָאָדם, ְוַחָוּה  ִמּלּוי ַאְלִפין ִגּ הוי"ה ְבּ

ה ָקִריַנן  ַעל־ֶפּ ְבּ ה ְותֹוָרה ֶשׁ ִחיַנת: ַמְלכּות ֶפּ הּוא ְבּ

תּוב )תהלים יט(:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ּבּור,  ִדּ ְלׁשֹון  ְוַחָוּה  ָלּה. 

י  ִכּ ה.  ֶפּ ַמְלכּות  ַהְינּו  ַעת,  ָדּ ְיַחֶוּה  ְלַלְיָלה  ְוַלְיָלה 

לֹא  ְבּ ֶמֶלְך  ֵאין  י  ִכּ ם  ַעל־ֵשׁ ּבּור,  ִדּ ִנְקָרא  ְלכּות  ַהַמּ

ֶלְך  ַהֶמּ ֶשׁ ן ְכּ א־ִאם־ֵכּ ָעם, ְוֵאין ָהָעם יֹוְדִעים ְרצֹונֹו ֶאָלּ

ר  ִעָקּ ּבּורֹו. ִנְמָצא ֶשׁ ְבּתֹו ּוְרצֹונֹו ְלתֹוְך ִדּ ה ַמֲחַשׁ ְמַגֶלּ

רּוׁש:  ּבּור, ְוֶזה ֵפּ א ַעל־ְיֵדי ִדּ ַהְנָהַגת ַמְלכּותֹו ֵאינֹו ֶאָלּ

הֹוֵלְך  ְפָעִמים  ִלּ ֶשׁ רֹוִאים,  ָאנּו  ֶשׁ ְוֶזה  ה.  ֶפּ ַמְלכּות 

ָבִרים  ל ַהְדּ ל ָכּ ֵלמּות ֶשׁ י ְשׁ ֵסֶדר, ִכּ א ְכּ לֹּ ְלָהָאָדם ֶשׁ

י  ַרְך, ִכּ ִרים ּבֹו ִיְתָבּ ׁ ֵהם ְמֻיָחִדים ּוְמֻקָשּ ֶשׁ א ְכּ ֵאינֹו ֶאָלּ

ק  ֵלּ ְסַתּ ִנּ י ֵאיָבר ֶשׁ ּלּוי הּוא ַהִחּיּות. ִכּ ֵלמּות ְוַהִמּ ׁ ַהְשּ

ִהיא  ְוַהִחּיּות  רֹון.  ִחָסּ ִנְקָרא  ֲאַזי  ַהִחּיּות,  ּנּו  ִמֶמּ

ְוַהָחְכָמה  תּוב )קהלת ז(:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ֶכל,  ׂ ְוַהֵשּ ִחין  ַהֹמּ

ַח  "ֹכּ  – "ָמה"  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ְוַהָחְכָמה  ְוכּו',  ַחֶיּה  ְתּ

י ֵלית  ֵחנּו. ּוַמה הּוא ָאָדם, ִכּ ָמה", ֶמה ַחֵיּינּו ַמה ֹכּ

ַהְינּו  ַאְלִפין.  ִמּלּוי  ְבּ הוי"ה  ַהְינּו  ָאֶלף,  ָלא  ְבּ ָאָדם 

מֹו  ָבִרים, ְכּ ל ַהְדּ ל ָכּ רּוְך־הּוא הּוא ִחּיּות ֶשׁ דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ

ם. ִנְמָצא  ָלּ ה ְמַחֶיּה ֶאת ֻכּ תּוב )נחמיה ט:(: ְוַאָתּ ָכּ ֶשׁ

ֶרת  ׁ ְמֻקֶשּ ִהיא  ֶשׁ ְכּ ַחָוּה,  ַמְלכּות,  ִחיָנה  ַהְבּ ֹזאת 

רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ָבּ ְלַהָקּ ַהְינּו  "ָמה",  ִלְבִחיַנת  ָלָאָדם, 

רּוְך־ ָבּ דֹוׁש־  ַהָקּ ֶשׁ ֶכל  ׂ ַהֵשּ י  ִכּ ֵלמּות.  ְשׁ ָלּה  ֵיׁש  ֲאַזי 

ֶזה הּוא ְמַחֶיּה אֹוָתּה,  ַהְנָהַגת ַמְלכּותֹו, ָבּ ם ְבּ הּוא ָשׂ

כד(:  )תהלים  ְוֶזהּו  ַחֶיּה.  ְתּ ַהָחְכָמה  תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ִחיַנת ַחָוּה  ָהָאֶרץ, ַהְינּו ְבּ ֶשׁ ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה – ְכּ

ֵלמּות.  ְמלֹאֹו ּוִבְשׁ ֶרת ַלה', ֲאַזי הּוא ִבּ ׁ ַמְלכּות, ְמֻקֶשּ

אֹוֵמר:  ִחיַנת ַחָוּה ַמְלכּות ְלַעְצמֹו, ֶשׁ ק ְבּ ַחֵלּ ְמּ ּוִמי ֶשׁ

אֹוָתּה  ּוַמְפִריד  ק  ְמַחֵלּ הּוא  ֶזה  ָבּ  – ֶאְמלְֹך  א  ֲאָנּ

ר  י ִעָקּ ֵלמּות. ִכּ ְשׁ רּוְך־הּוא, ֲאַזי ֵאיָנּה ִבּ דֹוׁש־ ָבּ ֵמַהָקּ



י ְבָכל  ֶכל. ְוֶזה )ירמיה י(: ִכּ ׂ ִחּיּוָתּה – "ָמה", ַהְינּו ַהֵשּ

רּוׁש:  ֵפּ מֹוָך.  ָכּ ֵמֵאין  ַמְלכּוָתם  ּוְבָכל  ַהּגֹוִים  ַחְכֵמי 

ַמְלכּוָתם,  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  דֹול  ָגּ ְך  ל־ָכּ ָכּ ֵאין  ְכָלם  ִשׂ

ק ֶאת ַמְלכּות ְלַעְצמֹו, ֲאַזי הֹוֵלְך לֹו  הּוא ְמַחֵלּ ּוְכֶשׁ

ֵסֶדר,  ְכּ א  לֹּ ֶשׁ ִחיַנת  ְבּ תֹוְך  ְבּ הּוא  י  ִכּ ֵסֶדר,  ְכּ א  לֹּ ֶשׁ

ִחיָנה ַחָוּה  ֹזּאת ַהְבּ ַר"ק. ּוְכֶשׁ ְשׁ ַהְינּו ַמְלכּות, ַחָוּה, ַתּ

רּוְך־הּוא,  ָבּ דֹוׁש־  ְלַהָקּ ַהְינּו  ְלָהָאָדם,  ֶרת  ׁ ִהיא ְמֻקֶשּ

ּה  ַכר, ֻנְקֵבּ ִאית ְדּ ֲאָתר ְדּ י ַבּ ֵסֶדר, ִכּ ֲאַזי הֹוֵלְך לֹו ְכּ

ן )זוהר חוקת קפג ועיין זוהר בא  ָמּ ַתּ ר  ָלא ִאְדַכּ

ֵסֶדר  ְכּ א  לֹּ ֶשׁ ַחָוּה  ִחינֹות  ְבּ י  ִכּ ִנְמָצא  לט(.  לח  דף 

ֵסֶדר: ִלים ַעל־ְיֵדי ָהָאָדם ְכּ ְטּ ִנְתַבּ

ֶלת,  ְקָרא ָדּ ְלכּות ַהִנּ ַמּ ֵסֶדר ִנְקָרא יּוד. ֶשׁ ּוְבִחיַנת ְכּ

יְך  רּוְך־הּוא ַמְמִשׁ דֹוׁש־ָבּ לּום, ְוַהָקּ ְרָמּה ְכּ ֵלית ָלּה ִמַגּ

ָו"ו  יּו"ד  ְוֶזה:  יּו"ד,  ְקָרא  ַהִנּ ַהָחְכָמה,  ִחּיּות  ָלּה 

ָך  ֶפּ ַכּ ָעַלי  ת  ֶשׁ ַוָתּ ִני  ַצְרָתּ ָוֶקֶדם  ָאחֹור  ְוֶזה:  ֶל"ת.  ָדּ

יַמְטִרָיּא  ִגּ יּוד  ַהְינּו  ֶפָך,  ָכּ א  ֶאָלּ ָך,  ֶפּ ַכּ ְקֵרי  ִתּ ַאל   –

ְלַעְצמֹו  יְך  ּוַמְמִשׁ ְלַעְצמֹו  הד'  ֶאת  ק  ַחֵלּ ְמּ ּוְכֶשׁ ף.  ָכּ

 – ָוּי  ַדּ ֵסֶדר:  ְכּ א  לֹּ ֶשׁ לֹו  ית  ַנֲעֵשׂ ֲאַזי  ה,  ָנּ ִמֶמּ ִחּיּות 

ָוּי,  ַדּ ֵלָבב  ְוָכל  א(:  )ישעיה  ְוֶזה  ָוּי.  ַדּ ה  ַנֲעֶשׂ ִמּיּוד 

ֵסֶדר, ֶזה לֹו ַמֲחַלת ֵלב,  א ְכּ לֹּ הֹוֵלְך ְלָאָדם ֶשׁ ֶשׁ י ְכּ ִכּ

ְוכּו'.  ָכה  ׁ ְמֻמָשּ ּתֹוֶחֶלת  יג(:  )משלי  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ֵסֶדר,  ְכּ א  לֹּ ֶשׁ לֹו  הֹוֵלְך  ֶשׁ ַעְצמֹו,  ְבּ ָאָדם  רֹוֶאה  ּוְכֶשׁ

ה  ַיֲּעֶשׂ  – ֶאְמלְֹך  ֲאָנא  ַהְינּו:  ְדלּות,  ַגּ לֹו  ֵיּׁש  ֶשׁ ֵיַדע 

ִחיַנת "ָמה",  ְבּ ְוִיְהֶיה  ַעְצמֹו,  יל ֶאת  ִפּ ְוַיְשׁ ׁשּוָבה  ְתּ

ֶנֱחָזר  ַוֲאַזי  ָמה,  ְוַנְחנּו  טז(:  )שמות  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ֵסֶדר,  ְכּ ה  ְוַנֲעֶשׂ ָמה,  ִלְבִחיַנת  ָאָדם,  ִלְבִחיַנת  ַחָוּה 

ָך ַהְינּו יּו"ד: ֶפּ ַהְינּו ָאחֹור ָוֶקֶדם ְוכּו' ַכּ

י ֵהם ְיֵמי ָרצֹון,  ֹחֶדׁש ֱאלּול, ִכּ ׁשּוָבה הּוא ְבּ ר ַהְתּ ְוִעָקּ

ֶרְך  ֶדּ ּוָפַתח  ַאֲחרֹונֹות  לּוחֹות  ל  ְלַקֵבּ ה  ֹמֶשׁ ָעָלה  ֶשׁ

ְך,  ָכּ ה הּוא  ה ֹמֶשׁ ָעָשׂ ֶרְך ֶשׁ ְוַהֶדּ ּה.  ָבּ ה ֵליֵלְך  בּוָשׁ ְכּ

ָרֵאל  ִיְשׁ ְבּ חּות ֶשׁ ר ֶאת ַעְצמֹו ֲאִפּלּו ַלָפּ ה ָקַשׁ ֶשׁ ֹמּ ֶשׁ

תּוב )שמות ל"ב(: ְוִאם  ָכּ מֹו ֶשׁ ּוָמַסר ַנְפׁשֹו ֲעֵליֶהם, ְכּ

ה  רּוׁש )שמות ל"ה(: ַוַיְּקֵהל ֹמֶשׁ ַאִין ְמֵחִני ָנא. ְוֶזה ֵפּ

ר ֶאת ַעְצמֹו  ׁ ף ּוְמַיֵחד ּוְמַקֵשּ ה ָהָיה ְמַאֵסּ ֶשׁ ֹמּ ְוכּו' – ֶשׁ

חּוִתים. ְוֶזה  ְפּ ַבּ חּות ֶשׁ ָרֵאל, ֲאִפּלּו ִעם ַהָפּ ל ִיְשׂ ִעם ָכּ

ֲאִני  ֶשׁ ו – ֲאִפּלּו ְכּ ּלֹו ָסג ַיְחָדּ רּוׁש )תהלים נ"ג(: ֻכּ ֵפּ

דֹוׁש־  ֵמַהָקּ ָוֹכל  ל  ִמֹכּ ג  ָסּ ֶשׁ ָרֵאל,  ִמִיְּשׂ ֶאָחד  רֹוֶאה 

ו  ַיְחָדּ ְהֶיה  ִנּ ֶשׁ ֲאִני  ָצִריְך  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ִפּ רּוְך־הּוא,  ָבּ

י  ה. ִכּ ה ֹמֶשׁ ָעָשׂ מֹו ֶשׁ ר ִעּמֹו, ְכּ ׁ – ָצִריְך ְלַיֵחד ּוְלַקֵשּ

ְחּתֹוָנה, ֲאִפּלּו  יּוָטא ַהַתּ ְדּ ִחיַנת ֱאלֹקּות ֲאִפּלּו ַבּ ֵיׁש ְבּ

ק"ג(:  )תהלים  ְלַקֵיּם  ְמָסֲאבּוָתא,  ִדּ ְתֵרי  ִכּ ָרה  ֲעָשׂ ַבּ

מֹו  ְכּ ִחיִריק,  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  ָלה.  ָמָשׁ ל  ֹכּ ַבּ ּוַמְלכּותֹו 

תּוב )בת"ז תי' י' דף כה(: ּוְבִחיִריק ְלַאְנָחָתא  ָכּ ֶשׁ

ִנְמָצא  ִאין.  ָתּ ַתּ ַעל  ָלּה  ְלַהְמִליְך  א,  ְלַתָתּ ָלּה 

ֱאלֹקּות,  ֵאיֶזה  אי  ַוַדּ ְבּ ּבֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ִמִיְּשׂ חּות  ָפּ ַבּ ֶשׁ

ּלֹו  ֻכּ ְוֶזה:  ִעּמֹו,  ו  ַיְחָדּ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֲאִני  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה 

י  ִכּ ה,  ְלֹמֶשׁ ָהְיָתה  ִחיָנה  ַהְבּ ֹזאת  ְועֹוד  ו.  ַיְחָדּ ָסג 

ם  ָשׁ ָמָצא  ֶעְליֹוָנה,  יֹוֵתר  ְלַמֲעָלה  ָעָלה  ׁ ֶשּ ַמה  ָכל 

ָעָלה  ה  ּוֹמֶשׁ י"ט(:  )שמות  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ֱאלִֹקים, 

ֵיּׁש ָאָדם  ִמּיּות ָאנּו רֹוִאים, ֶשׁ ַגְשׁ י ְבּ ֶאל ָהֱאלִֹֹקים. ִכּ

יר  ם ּוַמִכּ ׁ ַדֲחקּות, ֲאַזי הּוא עֹוֵבד ַהֵשּ ה ְבּ הּוא ְלַמָטּ ֶשׁ

ֲאַזי  ר,  ׁ ְתַעֵשּ ִנּ ֶשׁ ְלַמְעָלה,  ה  ִנְתַעֶלּ הּוא  ּוְכֶשׁ אֹותֹו, 

רּוְך־הּוא. ְוָדִוד ָאַמר )תהלים  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ הּוא ׁשֹוֵכַח ְבּ

ַמִים  ׁ ָשּ ה – ֲאִפּלּו ַבּ ם ָאָתּ ַמִים ָשׁ ק ָשׁ קל"ט(: ִאם ֶאַסּ

ָכל ֲעִלָיּה ַוֲעִלָיּה ָצִריְך  רּוְך־הּוא, ְבּ דֹוׁש־ָבּ ם ֵיׁש ַהָקּ ָשׁ

ע  ֱאִליָשׁ ֶשׁ ּוָמִצינּו  רּוְך־הּוא.  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ם  ָשׁ ִלְמֹצא 

ַפר  י־ֵכן ָכּ ם, ְוַאף־ַעל־ִפּ ַאֵחר ָעָלה ָלָרִקיַע ַעל־ְיֵדי ֵשׁ

י  א, ִכּ ַרָבּ י ַאְדּ , ִכּ מּוַהּ ָבר ָתּ ר )חגיגה יד(. ְוַהָדּ ִעָקּ ָבּ

יֹוֵתר  אי הּוא  ַוַדּ ְבּ יֹוֵתר,  ְבּ ה  ִנְתַעֶלּ ָאָדם  ׁ ֶשּ ָכל ַמה 

מֹו  ְכּ ֱאלֹקּות,  הּוא  ַהּטֹוב  ָכל  י  ִכּ ֶלֱאלֹקּות,  ָקרֹוב 



ל, ְוָאנּו רֹוִאים  תּוב )תהלים קמ"ה(: טֹוב ה' ַלֹכּ ָכּ ֶשׁ

טֹוב, ֲאַזי הּוא  ירּות, ְבּ ֲעִשׁ א ַבּ ָאָדם ָבּ ֶשׁ ֵהֶפְך – ְכּ ְבּ

ִחיַנת  ְבּ ֶזּה  ֶשׁ ְוֵתַדע,  הּוא.  רּוְך־  דֹוׁש־ָבּ ַהָקּ ְבּ ׁשֹוֵכַח 

ֵמֲחַמת  ֵמְראֹות,  ֵעיָניו  ְכֶהיָנה  ַוִתּ כ"ז(:  )בראשית 

ָהאֹור  ֲאַזי  ֱאלֹקּות,  ָהאֹור  ֶאל  יֹוֵתר  ְבּ ְתָקֵרב  ִנּ ֶשׁ

ֶעֶצם  ל ְבּ ֵכּ ָאָדם ִמְסַתּ ֶשׁ מֹו ְכּ ַמְכֶהה ֵעיָניו ּוַמִזּיק לֹו, ְכּ

ִחיַנת  ֶמׁש ַמִזּיק ְלֵעיָניו. ֲאָבל ֵיׁש ְבּ ׁ ֶמׁש, אֹור ַהֶשּ ׁ ַהֶשּ

ּוְסגֹול  לא(:  דף  יח  תי'  )ת"ז  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ְסגֹול, 

ִחיַנת  ֶזּהּו ְבּ א, ֶשׁ ַמְלָכּ רֹוִעין ְדּ ֵרין ְדּ ין ְתּ ד ִאיִהי ֵבּ ַכּ

לֹא ֶזה ָהָיה  י ְבּ ִכּ י ָעֶליָך,  ִתי ַכִפּ ֹכּ ְוַשׂ )שמות ל"ג(: 

תּוב )שם(:  ָכּ מֹו ֶשׁ ה, ְכּ בֹוד ַמִזּיק ְלֹמֶשׁ ֹעֶצם אֹור ַהָכּ

י לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי, ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי ְוכּו'.  ִכּ

ֵחִני )תהלים עג(  ָקּ בֹוד ִתּ ִוד: ְוַאַחר ָכּ ׁש ָדּ ֵקּ ִבּ ְוֶזה ֶשׁ

ָך  ִמְמּ ׁש  ֵקּ ִבּ ֶשׁ ה,  ֹמֶשׁ ל  ֶשׁ ִהְתָקְרבּות  ְבּ ָקְרֵבִני  ְתּ  –

ֹבֶדָך )שמות שם(, ְוֶהְרֵאיָת לֹו ֶאת  ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ְכּ

ְוָרִאיָת  ְוכּו'  ִתי  ֹכּ ְוַשׂ תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ בֹוֶדָך,  ְכּ ֲאחֹוֵרי 

ֶאת ֲאחֹוָרי :

דּות ָהָרצֹון  ֵסֶדר, ֶזהּו ִהְתַנְגּ א ְכּ לֹּ הֹוֵלְך ָלָאָדם ֶשׁ ּוְכֶשׁ

א  לֹּ ָבר ְלֵהֶפְך, ֶשׁ ָבר, ְוַהָדּ ן ַהָדּ ִיְּהֶיה ֵכּ – ֲאִני רֹוֶצה ֶשׁ

ִמְלָחָמה הּוא  ָכל  י  ִכּ ִמְלָחָמה,  ִחיַנת  ְבּ ְוֶזה  ֵסֶדר.  ְכּ

ְוֶזהּו:  ֵסֶדר.  ְכּ א  לֹּ ִחיַנת ֶשׁ ְבּ דּות ָהָרצֹון, הּוא  ִהְתַנְגּ

ֵסֶדר,  ְכּ א  לֹּ ֶשׁ ְלָך  הֹוֵלְך  ֶשׁ ְכּ  – ְלָחָמה  ַלִמּ ֵתֵצא  י  ִכּ

 – ָיֶדָך  ְבּ ֱאלֶֹקיָך  ה'  ּוְנָתנֹו  ָהָרצֹון,  דּות  ִהְתַנְגּ ַהְינּו 

ֵסֶדר  ֵיֵּלְך ְלָך ְכּ ל ְרצֹונֹות ֶנֶגד ְרצֹוְנָך, ֶשׁ ֵטל ָכּ ִיְּתַבּ ֶשׁ

ְהֶיה  ִתּ ֶשׁ ְכּ  – ְביֹו  ִשׁ ִביָת  ְוָשׁ ד  ַכּ ֵאיָמַתי  ְרצֹוְנָך,  ִכּ

הוי"ה  ֱאלֹקּות,  ְלְך  יְך  ְמִשׁ ַתּ ֶשׁ ְכּ ָמה,  ְבִחיַנת  ִבּ

ָמה  ב  ֲחֹשׁ  – ָבה  ַמֲחָשׁ רּוׁש  ֵפּ ְוֶזה  ַאְלִפין.  ִמּלּוי  ְבּ

ִמיד  ר ָתּ ׁ ַקֵשּ ְתּ ֶשׁ )זוהר בראשית כד ותיקון סט(. ְכּ

ִחיַנת )שה"ש ז(: ֶמֶלְך  ָך ֱאלֹקּותֹו. ְוֶזה ְבּ ְבְתּ ַמֲחַשׁ ְבּ

ִביָת  יָלְך. ְוֶזהּו: ְוָשׁ ְרִהיֵטי ֹמִחין ִדּ ְרָהִטים – ִבּ ָאסּור ָבּ

ר  ׁ ַקֵשּ ְתּ ָך, ֶשׁ ְבְתּ תֹוְך ַמֲחַשׁ יְך "ָמה" ְבּ ְמִשׁ ַתּ ְביֹו – ֶשׁ ִשׁ

קֹום  ְך ִמָמּ ְמָשׁ ִנּ ָבר ֶשׁ י ָכל ָדּ ָך, ִכּ ְבְתּ ַמֲחַשׁ ֱאלֹקּותֹו ְבּ

ס"ח(:  )תהלים  תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ִבי,  ְשׁ ִנְקָרא  בֹוַהּ  ָגּ

ל  לּו ָכּ ְטּ ִבי, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִיְתַבּ ִביָת ֶשׁ רֹום ָשׁ ָעִליָת ַלָמּ

ַהּסֹוד  ְוֶזה  ְרצֹוְנָך.  ֶנֶגד  ָהְרצֹונֹות  ְוָכל  ְלָחמֹות  ַהִמּ

ְכָלל יט, ּוְבַכָוּנֹות  ָמה ִבּ ַהְקָדּ ֵעץ־ ַהַחִיּים, ַבּ ִנְרָמז ְבּ

ל ֹראׁש־ֹחֶדׁש ֱאלּול: ֶשׁ

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

חלק ג' )המשך(

תקונא עשיראה

ָאת ו' ְדִאיִהי ְבֶאְמָצִעיָתא ְדא' ַעּמּוָדא  ...ּוְבָאן ֲאַתר ָנֲחַתת ּבְ

ֵא''ל,  י''ר  ׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ֵליּה  ָקָראן  יּה  ּבֵ ְדֶאְמָצִעיָתא, 

ַמע  ֵחיָוון )שם( ָוֶאׁשְ ּבְ ִתיב  ּכְ ַמה  ְדָנֲחַתת  ִזְמָנא  ּוְבַההּוא 

ְנֵפיֶהם.- ובאיזה מקום יורדת להשפיע, באות  ֶאת קֹול ּכַ

ציור  ו’ באמצע  אות  לו, שהיא  כנ"ל שהיא עטרת  ו’ 

כנ”ל המבריח מן הקצה  אות א’ שהוא עמוד אמצעי 

בחינת  עליונה  מיוד  מקבלת  הו’  כי  לתחתון,  העליון 

חכמה ונעשה קמץ עליון וממשיכה אות ו’ את השפע 

למטה לארץ המלכות, לאלו שבדיוטא התחתונה בחינת 

ד’ של אות א’דלית לה מגרמה כלום אלא מה שמקבלת 

יוד  יוד ואו דלת. או יאמר כי  חיות מן החכמה בחינת 

מיוד  מקבלת  תחתון  קמץ  ניקוד  בחינת  לואו  תחתונה 

שקבלה  להורות  כמוה  ונראת  החכמה.  שהיא  עליונה 

השפע בשלמות. אור הלבנה כאור החמה. באותו כוח 

של ו’ המגלה סדרי ההנהגות של המלכות אשר היתה 

בראשית המחשבה, בכוח ההשגה בו קוראים לו לקב"ה 

בהתעוררות מלמטה, שמע ישראל, שהוא אותיות שיר 



א-ל וחסד הנמשך מן החכמה לישראל, על ידי שתאב 

הקב"ה להמשיך להם שפע חיות, במיוחד אחרי שהעלו 

המלכות למקומה. באותו זמן שיורדת המלכות להשפיע 

שפע, להראות כוח ממשלתו בחסד, מה כתוב בחיות, 

כלפי  בתנועתם  כנפיהם המתעוררים  קול  את  ואשמע 

מעלה בחינת מ"ן לקבל מ"ד.

ִאיִהי  ד  ּכַ אי  ַוּדַ ּבְ ְך,  ּבָ ֲחזֹור  י  ַרּבִ י  ַרּבִ ְוָאַמר  הּו  ֵאִלּיָ ָקם 

יִרין  ׁשִ ה  ַכּמָ ּבְ ּה  ְלַגּבָ ְמַצְפְצִפין  ֵחיָוון  הּו  ּלְ ּכֻ ְסִליַקת, 

הּו ַעד ֵאין סֹוף, ֲהָדא הּוא  ּלְ ָחן, ְוִאיִהי ָסְלָקא ַעל ּכֻ ּבְ ְותּוׁשְ

נֹות ָעׂשּו ָחִיל ְוַאּתְ ָעִלית  ִדְכִתיב )משלי לא כט( ַרּבֹות ּבָ

ָנה.- קם אליהו להעמיד נכונה את עלית המלכות  ּלָ ַעל ּכֻ

והשפעות שלה על התחתונים ואמר בדרך ריבוי כבוד 

ושבח וניתנת מלכות לרשב"י מאן מלכי רבן, רבי רבי 

חזור בך מדבריך, כי בעת עליית המלכות לקבל מלעלה 

השפע בזכות תשובת ישראל המעלים ומחזירים המלכות 

המלאכים,  כנפי  רפו  אזי  כנ”ל,  משם  שנגזרה  למקום 

ואין הם מוציאים לפועל השלא כסדר, ועתה ניכר שבח 

הסדר, אלא אדרבא עולים הם עמה ומשבחים אותה גם 

על הנהגת השלא כסדר, כי בעת עליית המלכות ניכר 

כוחה בכל הבריאה כי מלכותו בכל משלה וכולם עולים 

עמה כפי שיבואר לקמן, או יאמר כי רמז אליהו באמרו 

חזור בך, דהיינו כממשיך דברי רשב"י ואומר בך השגת 

סוד החזרה של המלכות למקום שנגזרה משם כנ"ל, או 

יאמר בך השגת סוד מלכות חוה שאינה כסדר שאותיות 

חזור  הוא  ב"ך  כי  גם  תשר"ק,  בחינת  לאחור  חוזרות 

מבאר,  וממשיך  כסדר.  שלא  אותיות  כ"ב  של  והיפוך 

בודאי כאשר היא המלכות עולה, אזי כל החיות, שעתה 

לפעול  ומלכותם  חיותם  ממנה  כי  מתגלה  בעלייתה 

מצפצפים  המה  כסדר,  ושלא  כסדר  ההנהגה  שליחות 

אליה בהכרת הטוב על שפע המלכות שהיה להם, בכמה 

שירים ותשבחות, והיא עולה על כולם, כי עתה מתגלה 

כי מלכות ה’ היא שורש כל המלכויות וגם עולה על ידי 

כולם עד אין סוף. וזהו שכתוב רבות בנות עשו חיל, 

הנהגת  את  שליחותם  בכוחם  שפעלו  המלאכים  המה 

מלכות ה’ שהיא שורשם, וכן ישראל בני מלכים אשר 

הכירו בשפלותם ונתנו המלוכה לה’, לכן ו’א"ת, על ידי 

באותיות  להשפיע  קווים  בג’  הנהגה  סדר  המשפיע  ו’ 

א-ת  כסדר, עלית על כולנה ככתר ועל ידי כולם עלית 

עד אין סוף,  על ידי כל המלאכים וכל ישראל בתשובתם 

ותפילתם.

ֵתיחּות  ּדְ ַמע  ׁשְ ִבְקִריַאת  א  ְלַתּתָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָלּה  ָקָראן  ּדְ ַעד 

ָרֵאל ָסָבא,  ִאיהּו ו', ִיׂשְ ֶבן זּוָגּה ּדְ ְיהּו, ּוְבָאן ָקָראן ָלּה ּבְ ְלַגּבַ

יּה ָלא  ִאם ָלא ָקָראן ָלּה ּבֵ יֵליּה, ּדְ יר ּדִ יר ֵא''ל, ׁשִ ְוִאיהּו ׁשִ

ָנֲחָתא ֲעַלְיהּו.- והיא עולה עד אין סוף עד שאין נכרת 

ישראל  לה  שקוראים  עד  בשורשה,  התכלולתה  מרוב 

בקריאת שמע בקבלת עול מלכות שמים, המה מבקשים 

וחיות  טובה  ולהשפיע  שוב  להתגלות  לגביהם  שתרד 

זוגה  בבן  לה,  קוראים  מי  ובכוח  מן החכמה,  שקבלה 

שהוא ו’, שהוא קב"ה, כי מקשרים המלכות חוה לאד"ם 

הוי"ה במילוי אלפין, ישראל סבא, לבטל הדין שלא כסדר 

ולהמשיך רחמי הסבא, והוא שיר א"ל הממשיך החכמה 

למלכות  דחכמתא  נהירו  א-ל  חסד  הממלאת  השלמה 

לא  שאם  כנ"ל  שלו  מלך השלום  שלו של  השיר  כנ"ל, 

קוראים למלכות בו, בכוחו ועל ידו, שהוא בעל המלכות 

באמת, לא יורדת עליהם להמשיך חיות ממנו, כי רק על 

ידי ייחודה בו יורדת להשפיע.

א,  ְלַתּתָ ְדָיד  ה  ְתִפּלָ ּבִ ָלּה  ִרין  ָקׁשְ ִדְנִחיַתת  ִזְמָנא  ּוְבַההּוא 

ְקׁשּוָרה  ְוַנְפׁשֹו  ה  ְדִמּלָ ְוָרָזא  יּה,  ִעּמֵ ְקׁשּוָרה  ִדְתֵהא 

ֵר''ק  ׁשֻ ִאיהּו  ַתְרַוְייהּו  ּדְ ר  ְוֶקׁשֶ ז(,  מד  ְבַנְפׁשֹו )בראשית 

ָרָזא  ּבְ יּה,  ֵריׁשֵ ַעל  ין  ִפּלִ ּתְ ֶל''ת  ְלׁשֶ ׁשַ ּוְלִעיָלא  א,  ְלַתּתָ

ְטָרא ִדְנקּוָדה ִיחּוָדא, ְוָצִריְך  נּוָעה, ִמּסִ ְדַטֲעֵמי ִאְתְקִריַאת ּתְ

ְלִעיָלא,  סֹוף  ֵאין  ַעד  ָרִביַע  ְדִאיהּו  ְתנּוָעה  ּבִ ָלּה  ְלַאָרָכא 

ְכִלית, ְלַאְמָלָכא ָלּה  ִחיֵר''ק ַעד ֵאין ּתַ ְוָצִריְך ְלָנֲחָתא ָלּה ּבְ

ִאין.- ובאותו זמן של קבלת עול מלכות שמים  ּתָ ַעל ּתַ

מקום  בכל  לישראל  להתגלות  שיורדת  שמע  בקריאת 

הארת  שתשאר  כדי  אותה  קושרים  הם  שהם,  ודרגה 

המלכות בליבם, בעת שנושקים בתפילה של יד למטה 

להורות כי מלכותו בכל משלה גם במדרגות הנמוכות 

עם  עימו,  קשורה  שתהיה  כדי  חיריק,  בחינת  למטה 

המתפלל בליבו שכנגד תפילין של יד, או יאמר קשורה 

עם קב"ה, חוה באדם, וסוד הדבר ונפשו, נפש חיה הוא 

השפעת  המכיר  הישראלי  איש  של  חיותו  שהיא  שמו, 

המלכות מלמעלה, בחינת נפש וחיות יה"ו-נתן  כאשר 

חכמה בינה ותפארת שכנגד יה"ו נותנים שפע למלכות 

אות ה’, קשורה בנפשו של דוד המלך אשר כנגד אות 

ה’ של שם הוי"ה כנ"ל, כי דוד דלית לו מגרמו כלום, הוא 



הנותן המלוכה לה’, כי דוד רמוז באד"ם ר"ת אדם )אשר 

המלוכה  הנותנים  משיח,  דוד  שנה(  שביעים  לדוד  נתן 

בחוה  קב"ה  אד"ם  בחינת  שניהם  של  והקשר  לה’. 

שור"ק  ניקוד  בסוד  הוא  ויהונתן,  דוד  בחינת  מלכות,  

הארץ  כל  מלא  בחינת  יד  של  תפילין  בבחינת  למטה, 

כבודו. כי שורק הוא בחינת תשר"ק שלא כסדר, להורות 

שלמטה במקום הדיוטא התחתונה, כשיש בחינת אנא 

לשפלות  הגורם  הוא  כסדר  השלא  דייקא  אזי  אמלוך, 

שנקודת  כסדר,  והנהגת  המלוכה  והשבת  התשובה 

ונהפך  בו.  להכלל  אדם  ו’  אות  למקום  עולה  המלכות 

השר"ק והשק"ר להיות כסדר, שנעשה קש"ר של תפילין 

ודבקות בה’, בחינת נפשו קשורה ונפשו. ועוד ירמוז כי 

קשר הפנימי התמידי של המלכות בקב"ה, הנה למטה 

אזי  ידי בחינת אנא אמלוך,  על  נפילת המלכות,  בעת 

בחיצוניות המגולה אין נעשה בחינת הניקוד בבחינת א’ 

שהוא קמץ עליון ותחתון כנ"ל המורה על חיבור הנקודה 

עליונה המשפיע בתחתונה דרך הו’, אלא נעשה בחינת 

ניקוד בשורק, שנקודת המלכות סמוכה לו’ אך שאינה 

בחיבור שלם עמו עדין ולכן צריך לקשרם על ידי קריאת 

נעשית  זה  ידי  שעל  כנ"ל  יד  של  תפילין  ונישוק  שמע 

הוא  עתה  חוה  כי  כנ”ל.  בנפשו  קשורה  נפשו  בחינת 

לא  אך  בפנים  פנים  כנגדו  ונמצאת  ומחוברת  קשורה 

וזהו  נכרת כלל מרוב אחדות.  שנכללת עדין עד שאין 

בעת שמכיר מלכות ה’ והנהגת חכמתו המשפיע ונותן 

מתפעל  פעם  הבחינות,  משני  ומתפעל  למלכות  כוח 

מחכמת ה’ הנסתרת ממנו ופעם מתפעל מכוחו יתברך 

אין  עד  המלכות  שעולה  בעת  ולמעלה  כרצונו.  למלוך 

עולה  שאז  כנ”ל  בעלה  עטרת  חיל  אשת  בחינת  סוף 

מעלה  דרי  אזי  אד”ם,  בחינת  מעל  הו’  מעל  כביכול 

אופנים וחיות הקודש, שואלים איה מקום כבודו, בחינת 

אם אסק שמים שם אתה, כי אין להם תפיסה בו יתברך, 

ובעלייתה חזרה למקומה למעלה אזי היא נרמזת בטעם 

שלשת לרמז שמשתלשת מאין סוף ועולה עד אין סוף. 

כי עתה מרוב הגלות רצונו העליון יתברך אין מתפעל 

מן החכמה שהיא רק אמצעי לגילוי המלכות. ולכן בעת 

כיוסף,  הצדיק  יכול  אזי  שלשלת  ניקוד  בחינת  שנעשה 

עד  בחזרה,  לעלותה  לעצמו,  המלכות  לקחת  הממאן 

לכתר, בחינת תפילין על הראש, והנה בסוד הטעמים 

והניגון של האותיות, בחינת שיר, שהטעמים הם כנגד 

עולם האצילות ורצון העליון להטיב לנבראיו, אשר ממנו 

משתלשת המלכות, אזי נקראת תנועה של ניגון המורה 

על בחינת מהצד של הנקודה יחוד, שנכללת חוה באדם 

ואינה נזכרת שם במקום הזכר, בזכות היחוד כנ"ל, וצריך 

להאריך אותה את המלכות בבחינת רחמים בחינת ארך 

אפיים עם התנועה של הניגון, כי כנגד התגברות למטה, 

להאריך אפו על יצרו, כך מתעורר למעלה בחינת רחמים 

ואריכות אפים, עד שמקבל הצדיק המלוכה לשם שמים 

כך  כי  למלך,  כיוסף המשביר המשנה  לעולם,  להשפיע 

על יד השפלות והתשובה והתגברות עולה מלכות עד 

אין סוף, כי המלכות שכנגד ה’ אחרונה שבשם הוי"ה 

היא רביע ורבע תחתון של שם הוי"ה והיא בחינת ד’ 

מלכות דלית לה מגרמא כלום, ואות דלת שהוא ארבע 

כמו  למעלה,  סוף  אין  עד  עולה  רביע,  הוא  )גמטריה( 

למעלה  עליה  על  המרמז  טעם  שהוא  השלשלת  צורת 

כסדר  בחינת  ושמאל  ימין  של  בתנועה  למטה  וירידה 

ושלא כסדר, וגם כשמלכות עולה עד אין סוף כך שדרי 

מעלה יודעים בזכות משה שאין להם השגה בה, בחינת 

אתה,  שם  שמים  אסק  אם  בחינת  כבודו,  מקום  איה 

אזי וגם צריך בכל זאת, להוריד אותה בחיריק למקום 

הצמצום כנקודה קטנה, למטה מתחת לאותיות בדיוטא 

התחתונה, לאלו המונחים בעשרה כיתרין במסאבותא 

האלוקות,  בהם  להאיר  תכלית,  אין  עד  לשם  להורידה 

משלה  בכל  מלכותו  כי  לגלות  יחדיו,  סג  כולו  ולקיים 

ולהמליך אותה על תחתונים. 

א ַעל  ָלּה, ּוְבֹחֵל''ם ִאיִהי ַתּגָ ַבִעִ ּוְבׁשּוֵר''ק ָצִריְך ְלַיֲחָדא ָלּה ּבְ

חֹוֵתיּה, ּוְבׁשּוֵר''ק ִאיהּו  א ּתְ יּה, ּוְבִחיֵר''ק ִאיִהי ָכְרַסּיָ ֵריׁשֵ

א ַעל  ּגָ , ְוַכד ִאיִהי ְלִעיָלא ּתַ ַגְווָנא ָדא ּוִֹ יּה, ּכְ ִיחּוָדא ְלַגּבֵ

ְוִאיִהי  ַרְגלֹוי,  חֹות  נחתא( ּתְ א )נ''א  ַרּתָ ּבְ ְוִאיִהי  יּה,  ֵריׁשֵ

ּוָרא ִדיֵליּה,  ֵר''ק ִקּשׁ ֵחיֵקיּה, ִאְתֲעִביַדת ׁשֻ ִיחּוָדא ִדיֵליּה ּבְ ּבְ

ִאְתְקֵרי  ּה  ּבָ ְצָלִמים,  ִאינּון  ּדְ ְקִליִפין  ְלַתְבָרא  ִעי  ּבָ ְוַכד 

בֹוֵתיֶהם )שמות כג  ר ַמּצֵ ּבֵ ׁשַ ר ּתְ ּבֵ ִבי''ר, ּוָבּה ׁשַ ָב''א ּתְ ׁשְ

ג’ הבחנות  הוא דהנה  זו  פיסקה  להקדים הבנת  כד(.- 

גילה רשב"י בעלית המלכות. האחת, בעת שהיא נפרדת 

כביכול מן בחינת אד"ם, ו’, שהיא בחינת חיריק למטה. 

בחינת של אנא אמלוך, בחינת שלא כסדר, על אף שבאמת 

להתקשר  שעולה  בעת  השניה  משלה.  בכל  מלכותו 

בבחינת אד"ם בחינת שורוק. כשניכר מצד בחינת אד"ם 



וההנהגה בחכמה הממלאה וכן ניכר בחינת חוה המקבל 

המילוי ושורוק שלא כסדר נתהפך להיות כסדר. והבחנה 

השלישית שמלכות עולה כתג שלשלת חולם ותלשה מעל 

הו’ אדם. עטרת בעלה להיות סיבת החכמה וכן שעתה 

ובכוחו למלוך בראשית  מבחינים בעיקר ברצון העליון 

המחשבה טרם היצירה. וטרם התגלות המלכות בכוח. 

ועונה  בעת  קיימות  תמיד  האלו  הבחינות  כל  ובאמת 

אחת. ועוד יש לדעת כי קמץ תחתון הוא התגלות היחוד 

שכיבכול מלכות חווה נכללת  באד"ם קב"ה ואינה נכרת 

כי  ועוד שמתגלה  היא חכמת ההנהגה,  עיקר עתה  כי 

הכסדר האמיתי העליון בחינת אור האדם היה מתבלש 

בבחינת שלא כסדר בחינת חוה. נמצא שגם שכשהיה 

נפרדת מצד השגת הנבראים היתה מאוחדת מבחינת 

אד"ם. וזאת הבחינה משתלשת מקמץ עליון כשמלכות 

בראשית המחשבה והיציאה היתה סיבת החכמה להיות 

החכמה כפי צורך התגלות המלכות אפילו בבחינת שלא 

כסדר אשר מתגלה  על ידי התשובה, למפרע )בחינת 

חזור בך למפרע( כי השלא כסדר הוא באמת כסדר רק 

שהיה התנגדות הרצון התחתון שהעליון מנגד לו ועתה 

ולהחזיר  בתשובה  לשוב  ורוצה  ורצונו  עצמו  שהשפיל 

המלוכה למלך מלכי המלכים אזי קבל בהסכמה בליבו 

תמיד  בתשובה  לשוב  אותו  המנהיגים  בראשית  סדרי 

בכל עת ובכל מקום ודרגה. ועתה יובן בס"ד כי ובשורק 

על  אדם  בבעלה  חוה  המלכות  את  אותה  ליחד  צריך 

ידי ההתקשרות כנ"ל  עד לאחדות גמור להפך השורק 

והתשר"ק שלא כסדר לבחינת א"ב כסדר. שאז היא נקודה 

בגובה אות ו’ כנ"ל לקבל ממנו. ובחולם ונקודה למעלה 

מאות ו’ היא כתר על ראשו. עטרת בעלה להיות נכרת 

ברצון העליון כשורש וסיבת והכרח החכמה, להיות כפי 

שהיא למען התגלות המלכות. ובחיריק ונקודה תחתונה 

נפרדת היא כסא תחתיו, כי באמת מנהיג האד"ם וחכמת 

שלמה את כסא המלכות גם בעת הפירוד שלא כסדר. 

וזהו שמגלה משה בחינת להמליך אותה על תחתונים, 

בחינת כולו סג יחדיו. ובשורק היא בבחינת יחוד אליו, 

עד  שלם  יחוד  לבחינת  יבואו  ההתקשרות  ידי  על  כי 

המלכות  ומילוי  חיות  היא  החכמה  כי  נכרת.  שאינה 

והמלכות היא סיבת החכמה. והכל אחד. והעיקר עתה 

הוא ההתבוננות בשלמות – הממלא, אשר ממנו מילוי 

וניקוד  של  ואלו הג’ בחינת מלכות  והשלמת החסרון. 

ו’ הם  תמיד קיימות כנ"ל כגון זה ּוִֹ שהרי ג’ נקודות 

מצבי המלכות נמצאות באמת בעת ובעונה אחת אלא 

המתבונן בזמן תשובתו ידלג מזו לזו או יתבונן בכלליות 

דעת ואמונה שהכל תמיד היה הוה ויהיה אחד. וכשהיא 

אחת  ובעונה  בעת  גם  והיא  ראשו,  על  כתר  למעלה, 

)כמעשה לבנת הספיר  רגליו  וכסא( תחת  )מלכות  בת 

בחיקו  שלו  ביחוד  עת  באותה  גם  והיא  חיריק(  דא 

בהשפעתו לה חסד ואהבה, בעומדה לפניו, שאז נעשית 

בחינת שור"ק והקשר שלו. דהיינו שמתבונן להשיג שיש 

רצון עליון למלוך )חולם( היורד למשול עד למטה במקום 

שלא כסדר )חיריק( ולכן החכמה מנהגת ומשרתת צורך 

המלכות,)שורק( אזי הכל אחד למתבונן. וכשצריך בעת 

ריבוי ההסתרה וירידת הדורות לשבר הקליפות כנ"ל של 

היונקים  וצלם המלכות האמתית,  צלמים שהם בדמות 

מן המלכות, על ידי שלוקחים המלכות לעצמם, בחינת 

בה בכוחה של מלכות ה’ המשאירה  אזי  אנא אמלוך, 

שבירתם,  לזמן  עד  ממנה,  לינוק  לקליפות  לבחור  כוח 

נקראת המלכות נקוד שב"א תבי"ר, כי שב"א הוא צורת 

שתי נקודות נפרדות למטה, להורות שמלכות ה’ יורדת 

ונקודה שלה נעשה מלכות הקליפות  למטה וכאין צלם 

גם כן נקודה, בבחינת אנא אמלוך, עד  שתתבטל וישאר 

אך נקודת מלכות ה’, שתתהפך משבא לחיריק, להורות 

כי כל כוח מלכותם היא ממנו יתברך לבד. והוא בשורש 

העליון  רצון  והוא  לאותיות  מתחת  למטה  היורד  טעם 

כצורת  הקליפות,  המשבר  למטה,  המתגלה  המלך  של 

טעם תבי"ר שהוא נקודה ועיגול המקיף לה שהוא בחינת 

יתברך  ברצונו  הכל  כי  למטה,  המתגלה  מלכות  כתר 

והיה זה בראשית במחשבה טרם היצירה בחינת אחור 

לפרי  הקודמות  הקליפות  קיום  אפילו  כי  צרתני,  וקדם 

בחינת אחור הקודם לקדם הוא  רצונו העליון למען גילוי 

מלכותו בבחינת יתרון האור מן החושך, שדייקא על ידי 

זאת ההגשה נשברים הקליפות וצלמי עבודה זרה. ובה 

במלכות המתגלה בדיוטא התחתונה, בזכות משה, בה 

שבר תשבר כלל )שבר( ופרטי מלכות הקליפות )תשבר( 

מצבותיהם  ודמות צלם שקרית שלהם, העומדים נצבים 

לעת קצר. 



מֹו, ה' ִעזּּוז ְוִגּבֹור ה' ִגּבֹור  "ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה ה' ְשׁ
ּפֹוֵעל  ְוָקדֹוׁש  ָמרֹום  עֹוָלם,  ל  ֶשׁ ִרּבֹונֹו  ִמְלָחָמה". 
ָעַלי  ַרֵחם  ִמְלָחמֹות,  ַעל  ַבּ ֲחָדׁשֹות  ה  עֹוֶשׂ בּורֹות  ְגּ
ֲעִדי ִמְלֲחמֹות ה', "ִריָבה ה'  ֵחם ַבּ ֶמָך, ְוִהָלּ ְלַמַען ְשׁ
ים  ָהַרִבּ ֲעֹונֹוַתי  ַבּ י  ִכּ לֹוֲחָמי".  ֶאת  ְלַחם  ְיִריַבי  ֶאת 
ְוֶאֶפס  ָיד  ָאְזַלת  י  "ִכּ ּוְרֵאה  ְלָחָמה,  ַהִמּ ָעַלי  ְבָדה  ָכּ
ְמֹאד  ים  ְוָהַרִבּ ָהֲעצּוִמים  ּוַבֲעֹונֹוַתי  ְוָעזּוב".  ָעצּור 
ה  הֹום ַרָבּ ְוָעְמקּו ִמְתּ ַמִים  ׁ ַהָשּ ֵמי  ְשׁ ְבֵהי  ָגּ ְמֹאד ַעד 
ר ַמְטִעין אֹוִתי  ְך, ַעד ֲאֶשׁ ל־ָכּ י ָכּ ְוכּו', ֶהְחִליׁשּו ַדְעִתּ
לֹום  ְוָשׁ ַחס  ָיִדי  ְבּ ֵאין  ְמַעט  ִכּ ֶשׁ ֵפָלה,  ׁ ַהְשּ י  ַדְעִתּ ְבּ
עֹוָלם  ְבּ ֵחם  ְלִהָלּ ֻמְכָרח  ֲאִני  ֶשׁ י  ִמְלַחְמִתּ ִלְלחֹום 
ָיִדי ַלֲעֹמד ֶנֶגד ׂשֹוְנַאי ְואֹוְיַבי  ה ַהֶזּה, ְוֵאין ְבּ ֲעֶשׂ ַהַמּ
ָהָרעֹות.  ֲאֹוַתי  ַתּ ֶנֶגד  ְפַרט  ִבּ ְורּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגְשׁ ְבּ
ק, ְוַגם  ר ָמה ֶאְצַטָדּ אֹוי ִלי ַוי ִלי, ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדֵבּ
זֹוֶכה  ֲאִני  ר  ֲאֶשׁ ְונֹוְראֹוֶתיָך  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ֵמֹעֶצם  ֶזה 
ה ְלָפֶניָך, ְלַחּלֹות  ָבַרי ֵאֶלּ ר ְדּ ִנים ֲעַדִין ְלַדֵבּ ל־ָפּ ַעל־ָכּ
ִמּיּות  ַגְשׁ י ֶנֶגד אֹוְיַבי ְבּ ֲעִדי ִמְלַחְמִתּ ְלחֹום ַבּ ִתּ ֶניָך ֶשׁ ָפּ
ֵעיַני, ִנְפְלאֹות  ֱאֶמת ִנְפֵלאת ִהיא ְבּ י ֶבּ ְורּוָחִנּיּות, ִכּ
ִנְפֵליִתי  נֹוָראֹות  י  ִכּ ַעל  "אֹוְדָך  ִעים,  ֵדּ ִמים  ְתּ
ְדלּו  ָגּ ַמה  ְמֹאד.  יֹוַדַעת  י  ְוַנְפִשׁ יָך  ַמֲעֶשׂ ִנְפָלִאים 
ה  ַאָתּ ר  ֲאֶשׁ בֹוֶתיָך",  ַמְחְשׁ ָעְמקּו  ְמֹאד  ה'  ַמֲעֶשיָך 
ה ְמַחְזֵּקִני  בֹות ֲעַדִין ְלָקְרֵבִני ֵאֶליָך, ְוַאָתּ ב ַמֲחָשׁ חֹוֵשׁ
יָחִתי ֹזאת ְלָפֶניָך, ָלבֹוא ְלָפֶניָך  ֲעַדִין ֲעַדִין ְלָפֵרׁש ִשׂ
ֲעִדי ִמְלֲחמֹוֶתיָך,  ַבּ ְוִתְלחֹום  ַרֵחם ָעַלי  ְתּ ֶשׁ ל  ֵלּ ְלִהְתַפּ
ר  ה ֲאֶשׁ ה ְוָכֵאֶלּ ֵאֶלּ יָך ְוִנְפְלאֹוֶתיָך ָכּ ְוַעל ֲחָסֶדיָך ְוִנֶסּ
ָכל  ְבּ י ָתִמיד  ִעִמּ ה  ה עֹוֶשׂ ַאָתּ ֶשׁ ֲאִני רֹוֶאה ֵמָרחֹוק 
ֲאִני ַמֲאִמין  ׁ ַבד ַמה ֶשּ ָעה, ִמְלּ יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשׁ
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בת פטריסיה

ֶדר:  ּסֵ ְבִחיַנת ַמ"ה, ַוֲאַזי ַיֲחֹזר ֵליֵלְך לֹו ּכַ יל ֶאת ַעְצמֹו ְוִיְהֶיה ּבִ ּפִ ׁשּוָבה ְוַיׁשְ ה ּתְ ְדלּות. ַיֲעׂשֶ ׁש לֹו ּגַ ּיֵ ֶדר, ֵיַדע ׁשֶ ּסֵ ּלֹא ּכַ הֹוֵלְך לֹו ׁשֶ ַעְצמֹו ׁשֶ רֹוֶאה ָאָדם ּבְ ׁשֶ א.  ּכְ

ם  ֵ ַהּשׁ ה, הּוא ֵליַדע ׁשֶ ה ֹמׁשֶ ָעׂשָ ׁשּוָבה ׁשֶ ֶרְך ַהּתְ ר ּדֶ ּה. ְוִעּקַ ה ֵליֵלְך ּבָ בּוׁשָ ֶרְך ּכְ ל לּוחֹות ַאֲחרֹונֹות ּוָפַתח ּדֶ ה ְלַקּבֵ ָעָלה ֹמׁשֶ י ֵהם ְיֵמי ָרצֹון ׁשֶ ֹחֶדׁש ֱאלּול, ּכִ ׁשּוָבה הּוא ּבְ ר ַהּתְ ב.  ִעּקַ

ר, ֲאַזי הּוא ׁשֹוֵכַח  ֵ ְתַעּשׁ ּנִ גֹון ׁשֶ ָהָאָדם עֹוֶלה ְלַמְעָלה ּכְ י ִלְפָעִמים ַעל־ְיֵדי ׁשֶ עֹוָלם. ּכִ ּבָ עֹוָלם ּוְבָכל ָהֲעִלּיֹות ׁשֶ ּבָ ָכל ַהְיִרידֹות ׁשֶ ָכל ָמקֹום, ּבְ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ָכל ָמקֹום, ְוִלְמֹצא ַהּשׁ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

יק לֹו. ְוֵכן  ּלֹא ַיזִּ ִהְתָקְרבּות ׁשֶ ָקְרֵבהּו ּבְ ּיְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ן ָצִריְך ְלַבּקֵ ר ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ַעל־ּכֵ ִעּקָ דֹוָלה ְוָכַפר ּבָ ָעָלה ְלַמֲעָלה ּגְ ׁש ׁשֶ ּיֵ ֲעבֹוַדת ה' ָמִצינּו, ׁשֶ ם ֲאִפּלּו ּבַ רּוְך. ּגַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּבְ

ל ֶזה  ן ּכָ ָלה. ְוַעּיֵ ּכֹל ָמׁשָ י ַמְלכּותֹו ּבַ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ר ֶאת ַעְצמֹו ְלַהּשׁ ֵ ם ְצִריִכין ְלַקּשׁ ם ׁשָ ְמָסֲאבּוָתא, ּגַ ְתִרין ּדִ ָרה ּכִ ֲעׂשָ ְחּתֹוָנה, ֲאִפּלּו ּבַ יֹוָטא ַהּתַ ּדְ עֹוָלם ַח"ו, ֲאִפּלּו ּבַ ּבָ ָכל ַהְיִרידֹות ׁשֶ ּבְ

קּות ּוִבְמקֹומֹות ֲאֵחִרים:  ִהְתַחזְּ ּבְ

לעילוי נשמת מירה בת אשר 
ת.נ.צ.ב.ה

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

ְעָלם  ְתָך ַעד ֵאין ֵחֶקר ַהֶנּ ִנְפְלאֹוֶתיָך ַוֲחָסֶדיָך ּוְגֻדָלּ ְבּ
דֹולֹות  ה ִנְפָלאֹות ְגּ תּוב, ְלֹעֵשׂ ָכּ מֹו ֶשׁ י ְלַגְמֵרי, ְכּ ִנּ ִמֶמּ
ה ֲאִני ְמַחֵזּק  ל ֵאֶלּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֵהן ַעל ָכּ ְלַבּדֹו ִכּ
ִאְמָרִתי  ּוְלַצְפֵצף  ִליׁשּוָעֶתיָך,  ְלַצּפֹות  ֲעַדִין  ַעְצִמי 
ָכלּו  ְולֹא  ַתּמּו  לֹא  ר  ֲאֶשׁ ַוֲחָסֶדיָך  ְלַרֲחֶמיָך  ֵמָעָפר, 

ְלעֹוָלם:
בֹוד,  ַהָכּ "ֶמֶלְך  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְלָפֶניָך  אִתי  ן ָבּ ַעל־ֵכּ
ַח  ְלַנֵצּ ֵאיְך  ֵדִני  ַלְמּ ָהָאֶרץ",  ֶקֶרב  ְבּ ְיׁשּועֹות  ּפֹוֵעל 
ֶאְצְלָך,  ַרֲחִמים  ְבּ ִתי  ָשׁ ָקּ ַבּ ִלְפעֹול  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ אֹוְתָך, 
ר  ֵבּ ּוְתַשׁ ְוַתְכִניַע  ה',  ִמְלֲחמֹות  ֲעִדי  ַבּ ְלחֹום  ִתּ ֶשׁ
ְורּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגְשׁ ְבּ י  ְחָתּ ַתּ אֹוְיַבי  ל  ָכּ ל  ּוְתַבֵטּ
ִמּדֹוַתי  ְוָכל  ָהָרעֹות  ֲאֹוַתי  ַתּ ל  ָכּ י  ִנּ ִמֶמּ ל  ּוְתַבֵטּ
י  ט ַנְפִשׁ ָכל ֵעת ֵאיְך ְלַמֵלּ ֵדִני ְבּ ָהָרעֹות, ְותֹוֵרִני ּוְתַלְמּ
ה יֹוֵדַע  י ַאָתּ לֹום. ִכּ יֵכם ָעַלי ַחס ְוָשׁ א ַאְמִשׁ לֹּ ֵמֶהם ֶשׁ
י ׂשֹוְנַאי  ֲערֹות ֹראִשׁ ׂ ים רֹוְדַפי ְוָצָרי, ַרּבּו ִמַשּ י "ַרִבּ ִכּ
י ָאז  ר לֹא ָגַזְלִתּ ֶקר ֲאֶשׁ ם ָעְצמּו ַמְצִמיַתי אֹוְיַבי ֶשׁ ִחָנּ
ְפָרט  ים ָקִמים ָעָלי" )ִבּ יב, ה' ָמה ַרּבּו ָצָרי ַרִבּ ָאִשׁ
אותו  המונעין  משונאים  יסורים  לו  יש  אם  ְוכּו', 
מעבודת ה' יפרש כאן שיחתו ותפילתו עליהם( 
י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו, ָעְזֵרנּו  ה ִכּ ֲעֶשׂ "ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ַנּ
ר ַעל  יֵלנּו ְוַכֵפּ ֶמָך ְוַהִצּ בֹוד ְשׁ ַבר ְכּ ֵענּו ַעל ְדּ ֱאלֵֹקי ִיְשׁ
י לֹא ַעל ִצְדקֹוֵתינּו ֲאַנְחנּו  ֶמָך. ִכּ אֵתינּו ְלַמַען ְשׁ ַחֹטּ
ים",  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ַעל  י  ִכּ ְלָפֶניָך  ֲחנּוֵננּו  ַתּ יִלים  ַמִפּ
ַמה  ְדקֹוֵתנּו  ִצּ ַמה  נּו  ַחְסֵדּ ֶמה  ַחֵיּינּו  ֶמה  ָאנּו  ָמה 
אַמר ְלָפֶניָך  בּוָרֵתנּו, ַמה ֹנּ ֵחנּו ַמה ְגּ ְיּׁשּוָעֵתנּו ַמה ֹכּ
ַאִין  ּבֹוִרים ְכּ ה' ֱאלֵֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו, ֲהלֹא ָכל ַהִגּ
ע,  ְבִלי ַמָדּ לֹא ָהיּו, ַוֲחָכִמים ִכּ ם ְכּ ׁ י ַהֵשּ ְלָפֶניָך, ְוַאְנֵשׁ

ַאְלֵפי  ן  ֵכּ ֶשׁ ְוָכל  ן  ֵכּ ֶשׁ ל  ִמָכּ ל.  ֵכּ ַהְשׂ ְבִלי  ִכּ ּוְנבֹוִנים 
גּום  י ְרָבבֹות ַקל ָוחֹוֶמר ַעד ֵאין ֵקץ, ָפּ ֲאָלִפים ְוִרֵבּ
ַח  ֹכּ ָחלּוׁש  ָעה,  ֵדּ ָחלּוׁש  מֹוִני,  ָכּ ְוֶאְביֹון  ל  ַדּ ַחת,  ְוִנְשׁ
ְגדֹוָלה  ִמְלָחָמה  ִלְלחֹום  ֲעִדי  ַבּ ָיקּום  ִמי  מֹוִני, אֹוי,  ָכּ
ֵעת  ָכל  ְבּ י  ֶנְגִדּ ְכּ ִמְתעֹוֶרֶרת  ר  ֲאֶשׁ ֹזאת,  ָכּ ְונֹוָרָאה 
ָאִבי  ַעל  ֵען  ׁ ְלִהָשּ ִלי  ִמי  ַעל  ְורּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ַגְשׁ ְבּ

ַמִים: ׁ ָשּ ַבּ ֶשׁ
ִיּית,  ָהֲאִמִתּ ָהֲעָנָוה  ַדְרֵכי  ֵדִני  ַלְמּ עֹוָלם,  ל  ִרּבֹונֹו ֶשׁ
י  י. ִכּ י ְוַדְעִתּ ִלִבּ ְבּ ֲאָוה ֶשׁ ל ַהַגּ ר ּוְלַבֵטּ ֵבּ ֵדִני ֵאיְך ְלַשׁ ַלְמּ
ֵאין ָראּוי ְלַהֲעלֹות  ְפלּוִתי, ֶשׁ י ְמַעט ִשׁ ֱאֶמת ָיַדְעִתּ ֶבּ
ֲאָוה ְוַגּסּות ּוְפִנּיֹות ְלֹעֶצם  ל ַגּ בֹות ֶשׁ י ַמֲחָשׁ ְעִתּ ַעל ַדּ
ר ָחָטאִתי ָעִויִתי  עּור, ֲאֶשׁ ִלי ִשׁ ִרּבּוי ִקְלקּוִלי ּוְפָגִמי ְבּ
ַהֶזּה.  ַהּיֹום  ה ְמֹאד ֵמעֹוִדי ַעד  ָך ַהְרֵבּ ֶנְגְדּ י  ְעִתּ ּוָפַשׁ
ַוֲאִני  ְוַגְבהּות,  ֲאָוה  ִמַגּ ָנִקי  ֵאיִני  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ִפּ ַאְך 
ּוֵמֲחַמת  ָהִרחּוק,  ַתְכִלית  ְבּ ִיּית  ֲאִמִתּ ֵמֲעָנָוה  ָרחֹוק 
ֶרת  ֶבּ ַעם ִמְתַגּ ֵסֶדר, ּוְבָכל ַפּ ִחיַנת ְכּ ֶזה ֲאִני ָרחֹוק ִמְבּ
א  לֹּ ֶשׁ ִחיַנת  ְבּ ל  ֶשׁ ַהַהְנָהָגה  לֹום  ְוָשׁ ַחס  י  ֶנְגִדּ ְכּ
ל  ַהֹכּ ַרק  ֵסֶדר,  ְכּ ִלי  ֵיֵּלְך  ֶשׁ ָבר  ָדּ ׁשּום  ְוֵאין  ֵסֶדר,  ְכּ
ִלין ֶאת  ִמין ּוְמַבְלְבּ י ְמַעְקּ ַעְקִמיִמּיּות ּוִבְלּבּוִלים, ִכּ ְבּ
ה ְצָדִדים,  ָמּ ְלּבּוִלים ְוִיּסּוִרים ִמַכּ ה ִמיֵני ִבּ ַכָמּ י ְבּ ְעִתּ ַדּ
ִכְליֹון  ֶכת ְבּ ְרָנָסה ְדחּוָקה ּוְמצּוְמֶצֶמת, ְוִנְמֶשׁ ְוַגם ַהַפּ
ָאר  ּוְשׁ ְסָבבּוִני,  ים  ַרִבּ ְוחֹובֹות  ים  ְונֹוְגִשׂ ֵעיַנִים, 
ה  ַכָמּ ְבּ ֵאַלי,  מּוִכים  ַהְסּ ּוְלָכל  ִלי  ֵיׁש  ֶשׁ ִיּסּוִרים  ִמיֵני 
א  לֹּ ֶשׁ ַהַהְנָהָגה  ִחיַנת  ִמְבּ ְך  ִנְמַשׁ ֶזה  ל  ָכּ ֶשׁ ים,  אֹוַפִנּ
ֵגאּות  ְבּ י  ְלִתּ ְוִנְכַשׁ ֲעָנָוה  ַבּ י  ַגְמִתּ ָפּ ֶשׁ ַעל־ְיֵדי  ְכֵסֶדר, 

ה: ְוַגְדלּות, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ֵמַעָתּ

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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