
  

בֹוד  יבֹות ַהְקדֹוׁשֹות ַאְבְרֵכי ֶאל ּכְ ַּהּכֹוְלִלים ַהֲחׁשוִבים וַבחוֵרי ַהְיׁשִ ּ ּ ִיְחיוּ ּׁשֶ ּ,  
ְבִחיַנת  ר ֲעֵליֶכם עֹוֵמד ָהעֹוָלם ְוַאֶתם ּבִ ָּהֲאִמִתִיים" ַהׁשֹוְמִרים"ֲּאׁשֶ ְלִמי ֲחִגיָגה ו( .ּ   ):ְּירוׁשַ

ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ַּהַמָצב ּבְ ּוָבעֹוָלם ּכו(ּ ָאָגה) לֹוּ ְּוַהֵלב ִנְקָרע ְוָכל ַעִין ִתַזל ְוִתְדָמע ִמגֶֹדל ַהָצרֹות , ְמעֹוֵרר ּדְ ּ ּ ּ ּ
ָלִליֹות רח ַּהְפָרִטיֹות ְוַהּכְ ּ ׁש ֵאין ְלך יֹום "ֲחַזַמֲאָמֵרי ְּוָידוַע . ל"ּ ית ַהִמְקּדָ ָחַרב ּבֵ ָל ִמיֹום ׁשֶ ּ ה ּ ִקְלָלתֹו ְמֻרּבֶ ּׁשֶ

ְּוָכל ַהִיׁשו, ֵמֲחֵברֹו ּ ָנה ב עֹוֵמד ּ ַסּכָ ה "ל "נֹוָרָאה רחּבְ ִכְבׂשָ ְבִעים ְזֵאִבים ּכְ ין ׁשִ עֹוֶמֶדת ּבֵ ְבִעים (ַאַחת ׁשֶ ׁשִ
ִוד ַהֶמֶלך ע). ֻּאמֹות ָבר ִהַגְענו ְלַמֲאָמר ּדָ ּכְ ְְוִכְמֻדֶמה ׁשֶ ּ ּּ ָּלָמה ָרְגׁשו גֹוִים"ה "ּ ּ ְּוָהֻאמֹות ְמַצְחְצחֹות . 'ְוגֹו" ּ

ַמִיםְוֵאין , ַהֲחָרבֹות ׁשָ ּבַ ֵען ֶאָלא ַעל ָאִבינו ׁשֶ ָּלנו ַעל ִמי ְלִהׁשָ ּּ ּוְלַקוֹות , ּּ ק ּ יֹום ָנׁשֶ י ּבְ ְּתִהיִלים (ְלַסכָֹתה ְלרֹאׁשִ

ק, )ֶּפֶרק קמ יֹום ָנׁשֶ ָבר ַאַחר ּבְ ל גֹוג . ּדָ קֹו ׁשֶ ְלִמי ְיָבמֹות עח(ֶּזה ִנׁשְ   .).ְּירוׁשַ

ַּאך ֵיׁש ָלנו ֵעָצה ַאַחת ְיעוָצה  ּ ָמהִּל"ְ ּימוד תֹוָרה ִלׁשְ ּ ּ ְּוִלמוד ַהזֹוַה, א"ּ ְמָחה"ּ ׂשִ ל , ק ּבְ ֹכחֹו ַלֲעצֹר ּכָ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ִמיות רוָחִניות וְבַגׁשְ ָרכֹות ּבְ ל ַהּבְ ִפיַע ּכָ ֻּפְרָענות וְלַהׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ְּוַכָידוַע ַתָקַנת ָהַרְמַח, ּ ּ ּ ּע ְלִלמוד ַהזֹוַה"ל זי"ּ ק "ּ

ְרִציפות  ַמִצי–ּּבִ ּ ׁשֶ ּ ּל ִמן ַהֻפְרָענות ּ ּ וֵמִביא ַהְגאוָלה –ּ ֵסֶפר , ה"ַעֵיין ֵסֶפר אֹור ַהזֹוַהר פ(ּּ ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו"ְּוֵכן הוָבא ּבְ ּ(".  

ל  ּכָ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֶאת ֵסֶפר ַּהְמַסְיִמים ֶּלֱהֵוי ָידוַע ׁשֶ ְבִחיַנת ּ ָתא ֲחָדא"ּבִ ִניׁשְ ְבִחיַנת )ק"זֹוַה(" ּכְ  ֵהם ּבִ
ְלֵטי ַהִגּבֹוִרים ֶאֶל" ּף ַהָמֵגן ָתלוי ָעָליו ּכֹל ׁשִ ּ ּ יִרים ד(ּ יר ַהׁשִ ָרֵאל–, ) ד,ּׁשִ ַלל ִיׂשְ ּ ֲעֵליֶהם ָתלוי ְועֹוֵמד ַהָצַלת ּכְ ּ ּ ,
ְלֵטי ַהִגּבֹוִרים" ְּוֵהם ׁשֹוְלִטים ַעל ַהְגבורֹות וְמַמְתִקים אֹוָתם" ּּכֹל ׁשִ ּ ָאה ַהְגאוָלה בב, ּ ּוִמַיד ּבָ ּּ   .א"ּ

ּבִּו ֵאר ֵהיֵטב ַמֲאָמר ָהַרׁשְ ין"י "ְלִפי ֶזה ִמְתּבָ ן ְפנו -". ָּיכֹול ֲאִני ִלְפטֹור ֶאת ָהעֹוָלם ּכולֹו ִמן ַהּדִ ּ ַעל ּכֵ ּ
י ַהּכֹוְלִלים יבֹות וְלָראׁשֵ י ַהְיׁשִ ה ְלָראׁשֵ ַבָקׁשָ ּּבְ ּ ַהְתָחַל, ּ קֹות ּבְ ר ּדַ ֵנים ָעׂשָ יׁש ׁשְ ְּלַהְרׁשֹות ָלֶכם ְלַהְקּדִ ל ּ ת ּכָ

ֵּסֶדר ְלִלמוד ַהזֹוַה ְמָחה"ּ ׂשִ ימו ִעָמֶכם, ק ּבְ אי ַיְסּכִ ּוְבַוּדַ ּ יבֹות , ּ ה ְיׁשִ ַהְרּבֵ ָבר נֹוַדע ַהְמִציאות ּבְ ּכְ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ
ך ָעׂשו ּכָ ְּוּכֹוְלִלים ׁשֶ ְּוַכָידוַע . ְ ה ּ ְקֻדׁשָ ּבִ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ְלַתָתא ּּדְ ַיְצִליַח ָצִריך קֹוֶדם ִאְתֲערוָתא ּדִ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ ְ ק "ַעֵיין זֹוַה(ּ

ף ע ת ֶלך ְלך ּדַ ָָפָרׁשַ ְּ זֹוַה. :)ז"ּ ַמֲעַלת ַהִלימוד ְוַהְקִריָאה ְבּ ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ירֹות ׁשֶ ְּוָכל ַהַמֲעלֹות ָהַאּדִ ּ ּ ִמי "ּ ּק ֵהם ַגם ּבְ
ר הוא ָלל ֶאת ֲאׁשֶ ֵאינֹו ֵמִבין ּכְ ל ַההֹוֵלך ֶאל ָהרֹוֵפא– קֹוֵרא ּׁשֶ ָמָשׁ ֵדי ,  ּכְ ְרפוָאה ּכְ ֵּאינֹו ָצִריך ְלָהִבין ּבִ ְ

זֹוַה, ְּלִהְתַרֵפא ן ַהלֹוֵמד ְבּ ֵאינֹו ֵמִבין ֶעֶצם ַהִלימוד ּכֹוחֹו ָגדֹול ְוָעצום "ּּכֵ ּק ֲהַגם ׁשֶ ַמִים ֲעִליֹוָתיו"ּּ ׁשָ ּובֹוֶנה ּבַ ּ ּ" ,
ן ִנָגֵאל ּבִ ָקרֹובְּוַעל ְיֵדי ּכֵ ע , ְמֵהָרה ּבְ ה ִיָוׁשַ י ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב וִמֶמּנָ ּּכִ ל "ּ ַיֲעֹקב ָאִבינו ע–ּּ ה ִנְקָרא ָאב ׁשֶ

ְבִעים ֶנֶפׁש ְבִעים ִגיַמְטִרָיה סֹוד , ׁשִ ְּוׁשִ ּי ִלימוד ַהתֹוָרה " ְדַע–ּ ּ ּ ל ַיֲעֹקב ָאִבינו ע–ּ תֹו ׁשֶ ִהיא ִמּדָ , ה"ּ ׁשֶ
ֶנֶגד סֹו–ק "ּוִבְפָרט זֹוַה ּכְ ְבִעים ֶנֶפׁש, ד" ׁשֶ ל ׁשִ ְבִעים ֻאמֹות ָהעֹוָלם , ּוָבֶזה ִנְקָרא ַאב ׁשֶ ֵצל ִמׁשִ ִּנּנָ  ְועֹוד –ּ

ִמלוי אֹוִתיֹות ָכֶזה ָידוַע ַיֲעקֹוב ּבְ ּּכַ ּּ ִּגיַמְטִרָיה , ת"ו בי"ף וי"ן קו"ד עי"יו: ּּ ָנה תש– 770ּ ַהׁשָ ה –ע "ּ ׁשֶ ּ וִמֶמּנָ ּ- 
ע ְתׁשוַעת עֹוָלִמים ִּמּכַֹח ְסֻגַל ּת ִלימוד ַהסֹוד ִיָוׁשַ ּ ּּ ּ ּ י ֲעָרבֹות"ֵסֶפר (ּ ָיֵדנו ַהָדָבר! ִּזְכרו - ")ַבּדֵ ּּבְ ֲהלֹוא ִאם ָקֹטן  "– !ּ

ָרֵאל ָאָתה ְבֵטי ִיׂשְ ֵעיֶניך רֹאׁש ׁשִ ַּאָתה ּבְ נו ַהָפסוק , ְּוֶהָחָלׁש יֹאַמר ִגּבֹור ָאִני, "ָּ ְּוִיְתַקֵיים ּבָ ן ִיְהֶיה ַּהָקטֹ"ּּ
ָּלֶאֶלף ְוַהָצִעיר ְלגֹוי ָעצום ֲאִני ה ה' ּ ּנָ ִעָתה ֲאִחיׁשֶ ּּבְ ְעָיה ס(" ּ   .א" בב) כב,ְיׁשַ

 

ָמה)  א ּתֹוַרת ַהסֹוד הוא תֹוָרה ִלׁשְ ּ ּּ ית יֹוֵסף). א"אֹור ִיְצָחק פ(, ּ ָאַמר ַהַמִגיד ְלָמָרן ַהּבֵ ּוְכמֹו ׁשְ ּ ּ :
ָחְכַמת ַהַק ע ִעִתים ּבְ ִּאם ִתְקַבּ ּ ָלהּ ר ָנׁש, ּבָ יק ָרִזין ְסִתיִמין ְדָלא ָיַדע ַיְתהֹון ּבַ ה ְדַתְדּבֵ ך ּבָ ֶּאְפַתח ִלּבְ ּ ָ ּ. 

ת ּבֹא( ִרים ָפָרׁשַ ַּמִגיד ֵמיׁשָ ָרֵזי - )ּ א וְסִתיִמין ַעְייִנין ְדָלא ִמְסַתְכִלין ּבְ ּ ַווי ְלָעְלָמא ְדִאּנון ַאִטיִמין ִלּבָ ּ ּ ּּ ּּ
ה- .)ח"ַּדף כ'  אזַֹהר ֵחֶלק(. ְדאֹוַרְייָתא ׁשָ ּ ִאינון ְדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ַתְדָלא ְבָחְכָמה , ּ ְּוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ

ָלה ְּדָגְרִמין ְדִאְסַתַלק ְנִביעו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי י, ְדַקּבָ ּ ּ ְתָאַרת ב, ִּמיָנה' ּ ה' ְּוִאׁשְ ַּוי לֹון ְדָגְרִמין , ְיֵביׁשָ
א וִב ֲּעִניוָתא ְוַחְרּבָ ּ ָעְלָמאּ ָדן ּבְ   ).'ל' ז תי"תיק(. יָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ


	שער החיצון מאורות הזוהר
	ספר מאורות הזהר
	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער מצדיקי הרבים
	פנים השער למצדיקי הרבים
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער החיצון מצדיקי הרבים
	ספר מאורות הזהר
	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער מצדיקי הרבים
	פנים השער למצדיקי הרבים
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	פנים השער
	12 - ספר מצדיקי הרבים



