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 ג זכותא דבר יוחאי

ׁ̆ „ו… ָּ̃ ר ַ‰ּז…ַ‰ר ַ‰ פ∆ ך¿ ס≈ ˙ו… ˙ ּב¿ מו… ָ ׁ̆ ‡ נ¿ ּבו… ƒים ר ƒ ׁ ּ̆ ƒ ׁ̆ ל  ּכָ
ים ִרּבֹוא ְנָׁשמֹות ְּבתֹו ֵסֶפר  ִי'ְׂשָרֵאל ַה'ְּקדֹוִׁשים ְו'ַהְּטהֹוִרים ֵה'ָּמה ְּכלּוִלים ָּכל ִׁשּׁשִ
הזוה"ק – ְּכְדָּכַתב ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש הרמח"לא זי"ע ְּבִאְּגרֹוָתיו. ְוָלֵכן ָּכל ֶאָחד ַיְטִמין ַעְצמֹו 
ַעל ֶזה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ְּבֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ִּבְמֻיָחד ְּבדֹוֵרנּו ָּדָרא ַּבְתָרָאה [ּדֹור ַאֲחרֹון], ּׁשֶ
ז"ל (ַׁשָּבת קל"ח ע"ב): ָּתנּו ַרָּבָנן, ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ַרּבֹוֵתינּו ְלֶכֶרם ְּבַיְבֶנה ָאְמרּו ֲעִתיָדה ּתֹוָרה 
ְׁשִּתְׁשַּתַכח ִמִּיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ה' ֱאִקים ְוִהְׁשַלְחתי ָרָעב ָּבָאֶרץ 
א ָרָעב ַלֶּלֶחם ְוא ָצָמא ַלַּמִים ִּכי ִאם ִלְׁשמַֹע ֵאת ִּדְבֵרי ה'"... ַּתְנָיא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי 

ַכח ִמִּפי ַזְרעֹו"ב...  אֹוֵמר: ַחס ְוָׁשלֹום ְׁשִּתְׁשַּתַכח ּתֹוָרה ִמִּיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִּכי א ִתּׁשָ

 א. הרמח"ל זי"ע א ָמָצא ֵעָצה ְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא ְּבִלּמּוד "ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש" ְּבֶרֶצף וְלא ֶהְפֵסק, 
ֶׁשְּבכַֹח "ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש" ְלַבֵּטל ָּכל ְּגֵזרֹות ּוְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה ְּבַרֲחִמים. וז"ל: ְּבִריַחת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָעְׂשָתה 
ִעְנַין ַהֵּתָבה, ְוֻכָּלנּו ִנְבַרח ֶאל ַהֵּתָבה ַהּזֹאת ְוִנָּנֵצל. ְוִנְמָצא ֶׁשְּבִריַחת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָעְׂשָתה ִעְנַין ַהֵּתָבה, 
ים ִרּבֹוא ִנְׁשָמִתין, ַּכֻּמְזָּכר ַּבִּתּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחָׁשב ֶזה ִלְבִריָחה  ּׁשִ ֶׁשְּבסֹוָדּה ַנֲעָׂשה ַהֹּזַהר, ֲאֶׁשר ּבֹו ִנְכְללּו ָּכל ַהּׁשִ
ְּכָלִלית ְלָכל ִיְׂשָרֵאל, ַעד ֶׁשְּבסֹוף ַהָּיִמים א ִיְצָטֵר ֶאָּלא ְיִציָאה, ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר (ְיַׁשְעָיה נב, יב): "ִּכי א ְבִחָּפזֹון 
ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  ֶׁשִּיְתַּדֵּבק  ִמי  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל"…  ֱאֵקי  ּוְמַאִּסְפֶכם  ה'  ִלְפֵניֶכם   הֵֹל ִּכי  ֵתֵלכּון  א  ּוִבְמנּוָסה  ֵּתֵצאּו 
ּבֹוֵרַח ִמן ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיָּנֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח. ְוָהֱאֶמת, ִּכי ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִנְׁשַאר ַאֲחָריו (ַאֲחֵרי רשב"י) זי"ע, ֶׁשָּכל 
 לֹו (ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים) ֶאָּלא ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲע ִמי ֶׁשִּיְתַּדֵּבק ּבֹו ִנְקָרא ֶׁשּבֹוֵרַח ִמן ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵר

ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ְּבֶזה, ְוָהֱאֶמת ִּכי ּתֹוֶעֶלת ָּגדֹול הּוא, ִּכי הּוא ַהָּצָלה ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח. (ְרֵאה ְּבאֶֹר ְּבאֹור ַהזֹוַהר).

ַכ'ח ִמִּפ'י ַזְרע'ֹו, אֹוִתּיֹות יֹוַחאי; ַעל ְיֵדי ַזְרעֹו ֶׁשל יֹוַחאי ֶׁשהּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, א   ב. ִּכ'י 'א ִּתּׁשָ
ם, ִהְתַּגּלּות ִנְפָלא ִמּסֹוד ְּגֻדַּלת ַהַּתָּנא ָהֱאִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי  ַכח ַהּתֹוָרה. ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ַהּׁשֵ ִּתּׁשָ

ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה:
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִהְבִטיַח ֶׁשֹּלא ִּתְׁשַּתַּכח ּתֹוָרה ִמִּיְׂשָרֵאל ַעל ָידֹו. ַּכּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
(ַׁשָּבת קלח:): 'ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ַרּבֹוֵתינּו ְלֶכֶרם ְּבַיְבֶנה ָאְמרּו: ֲעִתיָדה ּתֹוָרה ֶׁשִּתְׁשַּתַּכח ִמִּיְׂשָרֵאל, ְוָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון 

ִחּבּוָרא  'ְּבַהאי  קכד:):  (ָנׂשא  ַּבּזַֹהר  ְוַכְמבָֹאר  ַזְרעֹו".  ִמִּפי  ַכח  ִּתּׁשָ א  ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִּכי  ִּתְׁשַּתַּכח.  ֶׁשֹּלא  יֹוָחאי  ֶּבן 

ֵסֶפר ְזכּוָתא ְּדַּבר יֹוַחאי



זכותא דבר יוחאי  ד 

ַּמִּציל ִמְּפֵני ַהַּמּבּול  ּוְּבֹזַהר (ֵחֶלק ג' ַּדף קנ"ג: ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנאג) ָאְמרּו, ְּדהּוא "ֵּתיַבת נַֹח"ד ּׁשֶ
ַהּנֹוָרא.

ְוָלֶזה ִּתֵּקן הרמח"ל זי"ע ְדִיְקְּבצּו ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִלְלמֹוד זוה"ק, ּוָבֶזה ִיְתַּבְּטלּו ָּכל 
ַהְּגֵזרֹות - ְוִיְצְמחּו ַהְיׁשּועֹות ִּבְצִמיַחתה ֶקֶרן ָּדִוד ִּבְמֵהָרה. ְוַעָּתה ָעָלה ְּבֶלב ָטהֹור – ְלַקֵּבץ 

ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִיְפקּון ֵּבּה ִמן ָּגלּוָתא'. - ְוַעָּתה ּבֹוא ּוְרֵאה ְוָהֵבן ִנְפָלאֹות ִנְסָּתרֹות ֶׁשל ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה. 
ַכח ִמִּפי ַזְרעֹו". ִּכי ֶּבֱאֶמת ְּבֶזה ַהָּפסּוק  ִּכי ַעל ֵּכן ָסַמ ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי ַעְצמֹו ַעל ֶזה ַהָּפסּוק "ִּכי א ִּתּׁשָ
ְּבַעְצמֹו ְמֻרָּמז ְוִנְסָּתר סֹוד ַהֶּזה, ֶׁשַעל ְיֵדי ַזְרעֹו ֶׁשל יֹוָחאי, ֶׁשהּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי, ַעל ָידֹו א ִּתְׁשַּתַּכח 
ְוֶזה  יוחא"י,  אֹוִתּיֹות  ֵהם  ַזְרע'ֹו"  ִמִּפ'י  ַכ'ח  ִּתּׁשָ 'א  "ִּכ'י  ַהָּפסּוק  ֶזה  ֶׁשל  ֵּתבֹות  סֹוֵפי  ִּכי  ִמִּיְׂשָרֵאל.  ַהּתֹוָרה 
ַכח ִמִּפי ַזְרעֹו, ִמִּפי ַזְרעֹו ַּדְיָקא, ַהְינּו ִמִּפי ַזְרעֹו ֶׁשל ֶזה ְּבַעְצמֹו ֶׁשהּוא ְמֻרָּמז  ֶׁשְּמַרֵּמז ּוְמַגֶּלה ַהָּפסּוק ִּכי א ִּתּׁשָ
ְוִנְסָּתר ְּבֶזה ַהָּפסּוק, ֶׁשהּוא ַהַּתָּנא יֹוָחאי. ִּכי ַעל ְיֵדי ַזְרעֹו ֶׁשל יֹוָחאי ֶׁשְּמֻרָּמז ְּבֶזה ַהָּפסּוק ְּבסֹוֵפי ֵּתבֹות ַּכִּנְזַּכר 
ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל.  ַכח ַהּתֹוָרה, ִּכי ַּבּזַֹהר ָּדא ִיְפקּון ִמן ָּגלּוָתא  ְלֵעיל, ֶׁשהּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי, ַעל ָידֹו א ִּתּׁשָ
- ְוַדע, ֶׁשּסֹוד ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּבַעְצמֹו הּוא ְמַרֵּמז ְּבָפסּוק ַאֵחר. ִּכי ַּדע, ִּכי =6 צריך למחוק המלה "כי" האחרון 
ד'):  ְּבִחיַנת (ָּדִנֵּיאל  הּוא  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּתָּנא  האות "ש" [שהתנא] =  תיבת "התנא":  לפני  ולהוסיף 

ִע'יר ְו'ַקִּדי'ׁש ִמ'ן ְׁש'ַמָּיא ָנ'ִחת, ָראֵׁשי ֵּתבֹות שמעו"ן וכו'. (ֵסֶפר ִלּקּוֵטי מוהר"ן – ִּבְתִחַּלת ַהֵּסֶפר).

כ"ו,  ִסיָמן  ַהּקֶֹדׁש  ִאֶּגֶרת  ַקִּדיָׁשא,  ַּתְנָיא  ַּבֵּסֶפר  ַּבֲאִריכּות  ִנְתָּבֲארּו  ְלֵעיל  ַהִּנְזַּכר  ְמֵהיְמָנא  ָהַרְעָיא  ִּדְבֵרי   ג. 
ִמָּכל  ִלָּנֵצל  ִנְזֶּכה  ִּבְפָרט,  והזוה"ק  ִּבְכָלל,  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ִלּיּמּוד  ִּבְזכּות  ֶׁשַרק  ָידּוַע,  ַהָּדָבר  וִהֵנה  ָׁשם.  ַעֵּין 
ַהִּיּסּוִרים, ּוְלִהָּגֵאל ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש. ּוָמִצינּו ָסַמ ְלָדָבר, ַּבַּמֲאָמר ַהָּפסּוק "צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתיָבה". ּוֵפֵרׁש הבעש"ט 
זיעוכי"א, ֶׁשַהַּכָּוָנה ַלֵּתיָבה ֶׁשל ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה. ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב "ָהאֹור ַהֵּמִאיר" (ְׁשמֹות ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח), וזל"ק: "ְוַעל 
ַמְעִּתי ְּבֵׁשם הבעש"ט זללה"ה ֶׁשֵּפֵרׁש צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתיָבה (ְּבֵראִׁשית ו, טז), ַלֲעׂשֹות צַֹהר ִמן ַהֵּתָבה  ֶּדֶר ֶׁשּׁשָ
ֶׁשל ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה". ּומּוָבא עֹוד ַּבְּסָפִרים (תֹוְלדֹות ָאָדם ָּפָרַׁשת נַֹח) - ֶׁשְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה נַֹח ֵּתָבה ַּגְׁשִמית, ְּכמֹו ֵּכן ֵיׁש 
ַעל ָיָדּה ֶאְפָׁשר ְלִהָּגֵאל, ְוִהיא ֵּתָבה ֶׁשל ּתֹוָרה. ְוָידּוַע ֶׁשאֹוִתּיֹות ז' וצ' אֹוִתּיֹות ִמְתַחְּלפֹות ֵהם,  ֵּתָבה רּוָחִנית, ּׁשֶ
ּוִמֵּמיָלא ֶאְפָׁשר ְלַבֵאר ֶאת ַהָּפסּוק "צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתיָבה", ֹצ'ַהר ַהְיינּו ֹז'ַהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתיָבה, ֶׁשִּלּמּוד הזוה"ק 
ַעל ָיָדּה ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ִלְגאּוָלה, ּוְלִהָּנֵצל ִמָּכל ִמְׁשְּבֵרי ַמִים ָהעֹוְבִרים ַעל ָהֲאָנִׁשים ְּבדֹורֹו  הּוא ַהֵּתיַבת נַֹח, ּׁשֶ

.ֶׁשל ָמִׁשיַח, ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלָכ

הרשב"י, ֶׁשהּוא "ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש", ְלַהִּציֵלנּו  ָּלנּו ֵּתיַבת נַֹח ֶׁשל  ָלנּו ְרפּוָאה ַלַּמָּכה ְוָׁשַלח   ד.  הקב"ה ִהְקִּדים 
ֵמַהַּמּבּול ַהּנֹוָרא!

ְוַהַמְׂשִּכיִלים ַיְזִהירּו ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע. ִאֵּלין ִאיּנּון ְּדָקא ִמְׁשַּתְּדִלין ְּבזַֹהר ָּדא, ְּדִאְקֵרי ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ְּדִאיהּו ְּכֵתיַבת 
ִיְתַקֵּים  ִּדְבהֹון  ִמִּמְׁשָּפָחה.  ּוְׁשַנִים  ֵמִעיר,  ֶאָחד  ּוְלִזְמִנין  ִמַּמְלכּוָתא.  ְוֶׁשַבע  ֵמִעיר,  ְׁשַנִים  ָּבּה  ְּדִמְתַּכְּנִׁשין  נַֹח, 
ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא).  אֹוָרה ְּדִסְפָרא ָּדא. (זַֹהר ֵחֶלק ג' ַּדף קנ"ג:  ְוָדא  ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְּיאֹוָרה ַּתְׁשִליכּוהּו.  (ְׁשמֹות א) 

(ועי"ע ִּתּקּוֵני זַֹהר ָחָדׁש ַּדף ע"ב ַעּמּוד ד', ַהְקָּדַמת ַהּמֹוִציא ָלאֹור ִּתּקּוֵני זַֹהר מהגר"א, ַרֵּבינּו ָהַרב מֶׁשה קֹוְרדֹוֵבירֹו, ַּדע 

ֶאת ֱאֵקי ָאִבי, י"א). 

ַּכד   ,ִדיָל ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ִיְתַּפְרְנסּון  ְלַתָּתא  ָנָׁשא  ְּבֵני  ְוַכָּמה  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  כ"ד.),  ַּדף  ו'  ַּבִּתּקּוִנים (ִּתּקּון  ָאְמרּו   ה. 
ִיְתַּגֵלי ְלַתָּתא ְּבָדָרא ַבְתָרָאה ְּבסֹוף יֹוַמָּיא, ּוְבִגיֵניּה (ַוִּיְקָרא כה י) ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְוגֹוֵמר, ַעֵּין ָׁשם. - ַהט 
ם ֶאל ֲעָבָדיו, ְּדִחּבּור ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש א ִנְתַּגָּלה ָלִראׁשֹוִנים זֹאת ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל,  ָאְזֶני ּוֲׁשָמע, ִּכי נֹוְדָעה ַיד ַהּׁשֵ
ִּכי ִאם ְוָאַמר ֶאל ּדֹור ָהַאֲחרֹון ָׁשם ִיְּתנּו ְקִריָא"ה ֶנֱאָמָנ"ה ַהְנהּו זהרה'ורי, ְּדִבְזכּות זֹאת ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵניּה ִויָקֵרב 

ְמִׁשיֵחיּה.



 ה זכותא דבר יוחאי
ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבַדּקֹות ְספּורֹות ְיַסְיימּו ּכּוָלם ַיַחד ֶאת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ַעל ְיֵדי 
ֶׁשְּמַחְּלִקים ֶאת ַהִלימּוד ַלֲחָלִקים ְקַטִּנים, ְוָכל ֶאָחד לֹוֵמד ֶחְלקֹו ּוִמְׁשַּתֵּתף ִעם ַהְּכָלל, ּוָבֶזה 
ֶנְחָׁשב ְלָכל ָיִחיד ֶׁשָּלַמד ְוִסֵּים ָּכל הזוה"ק, ְוָכל ֶזה ִּבְזַמן מּוָעט ַּכֲאֶׁשר ִמְתַקְּבִצים ְּבֵבית 

ַהְּכֶנֶסת ְּבֵליל ַׁשָּבת ּוְביֹום ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ָּכל ִמְנַין ְּכִפי ְרצֹונֹו.

ּוְכָבר ִּתֵּקן ַהאי ַּגְבָרא ַקִּדיָׁשא ֶהָחָכם ַהּכֹוֵלל, ַעְנְווָתן ְּכִהֵּלל, מ"ר ִניהּו ַרָּבה ָהַרב ִיְצָחק 
ַאְלַפָייה זי"ע (ְוַעֵּין ְּבֵסֶפר "ִהְתַקְּבצּות ַהזֹוַהר" ֵאי ִּבְתִפּלֹוָתיו ִעם עֹוד ַצִּדיִקים ָעַצר ֶאת ַהּשֹׁוָאה ֶׁשֹּלא ִּתָּכֵנס ְלֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל), ִלְלמֹוד ַּבֲחבּוָרה ָּכל ֶאָחד ֶחְלקֹו ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיַסְיימּו ָּכל ַהֲחבּוָרה ּכּוָלה. ַעֵיין ִּדְבֵרי 

ָקְדׁשֹו ְּבִסְפרֹו ַהָּטהֹור "ָיִאיר ְנִתיב".

 ,[˙ ָניו… ¿ ׁ̆ ƒן ב˘"ס ּומ כ≈ יּומו… [ו¿ ƒס ַ‰ר ּוב¿ ר ַ‰זו… פ∆ ˙ ס≈ ַ̃ ֲחלּו ים ּבַ ƒפ ¿ ּ̇ ַ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒים ַ‰ּמ ƒ ׁ̆ ל ָ‰ֲ‡ָנ ּכָ
ּיּום ƒעּוַ„˙ ס ים ס¿ ƒׂ̆ עו… , ו¿ ַבּ„ו… ָ‡ּ‰ ּכּוָל‰ ל¿ ָׂ̆ ילּו ֲע ƒ‡ ַכר ּכ¿ ¿ׂ̆ ל  ט≈ ָח„ נו… ל ‡∆ ּכָ

ָּכַתב ִּבְׂשֵדי ֶחֶמד (ַמֲעֶרֶכת מ' סֹוף ְּכָלל קצ״ח), וז"ל: ִמְצָוה ֶׁשעֹוִׂשים אֹוָתּה ַהְרֵּבה ְּבִני ָאָדם 
ְּבֻׁשָּתפּות, ָּכל ֶאָחד נֹוֵטל ְׂשַכר ְּכִאילּו ֲעָׂשָאּה ּכּוָלה ְלַבּדֹו, ּוִמַּטַעם ֶזה נֹוֲהִגים ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
ַלֲעׂשֹות ַחּבּוַרת ש״ס ּוְמַחְּלִקים הש"ס ֵּבין ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם, ֶׁשָּכל ֶאָחד לֹוֵקַח ַמֶּסֶכת ַאַחת, 

ִהוא  יֹוֵבל  יְׁשֶביָה  ְלָכל  ָּבָאֶרץ  ְּדרֹור  "ּוְקָראֶתם  ְּבַהר  ְּבָפָרַׁשת  ָהָאמּור  ְּכִדְכִתיב  ְקָרא  ְלָפֵרׁש   ֵאֵל זֹו   ּוְבֶדֶר
ִּתְהֶיה ָלֶכם" גו'. ְוֵהן עֹוד ָנִביא ַמה ֶׁשָּּכתּוב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ֵסֶפר ָנׂשא (ַדף קכד:) ְוֵהיָל ְלׁשֹונֹו: 
ְוַהַמְׂשִּכיִלים ַיְזִהירּו ְּכזֹוַהר ָהָרִקיַע, ְּבַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָל ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִמן זֹוֲהָרא ְּדִאיָמא ִעָּלָאה ְּתׁשּוָבה. 
ְּבִאֵּלין ָלא ָּצִרי ִנָּסיֹון, ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵּיי, ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִיְפקּון ֵּביּה ִמן 
ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ְוִיְתַקֵּיים ְּבהֹון, (ְּדָבִרים לב) "ה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר", ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. ְרֵאה ַּגם ְרֵאה, 
ִּכי ְּבִחיַנת ֵסֶפר ַהֹּזַהר הּוא ְּבִביָנה, ּוֵמיַדע ְיִדיַע ַמאי ְדִאְּתַמר ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ּוַבִּתּקּוִנים ְּבדּוְכֵּתי טּוָבא, ַּכֲאֶׁשר 
ים ַׁשֲעֵרי ִּביָנה.  ים ָׁשִנים ְּדיֹוֵבל ִהֵּנה ִהָּנם ֲחִמּׁשִ ִיְרּדֹף ַהּקֹוֵרא ֵאֶצל ֵעין רֹוֵג"ל ֵאיֶזה ְמקֹום ִּביָנה, ְוהּוא, ִּכי ֲחִמּׁשִ
ְוֶזה ָאַמר ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יֹוְׁשֶביָה, ּוְקָראֶת"ם ַּדְיָקא, ֲאֶׁשר ִּתְקְרא"ּו אֹוָתם ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְוַהִּתּקּוִנים, 
ּוִבְזכּוָתא ָּתְלָיא ִמיְּלָתא, ְּדַעל ְיֵדי ֶזה ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יֹוְׁשֶביָה. ְוַעל ֶזה ִסֵּים ְוָקָאַמר יֹוֵבל ִהיא, ְּכלֹוַמר ְּדֵהם 
ְּבִחיָנה ַאַחת, ְּכמֹו ֶׁשּיֹוֵבל ְּבִחיַנת ִּביָנה, ְּכמֹו ֵכן ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֲאִני ִּביָנה ִלי ְּגבּוָרה. ּוַמה ֶׁשָּאְמרּו ַּבּזַֹהר 
ֵמִאיָלָנא  ִמְּלַמָּטה  טֹוֲעִמי"ם  ְוִיְהיּו  ְּדִביָנה  ִמִּסְטָרא  ֶׁשהּוא  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ַהָּלֶזה  ַּבַּמֲאָמר  ַהָּקדֹוׁש 

ְדַחֵּיי ַנְפִׁשי ְיסֹוֵב"ב ַיְנֵחִני ִלְרמֹז ְּבֶזה, ִּכי ִּביָנה ִעם ַהּכֹוֵלל ִּגיַמְטִרָּיא ַחִּיי"ם. (ֶנֶפׁש ַחִּיים ַמֲעֶרֶכת ַהז' אֹות ה').
ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא (ָּפָרַׁשת ָנׂשא ַּדף קכ"ד:) ְוַהַמְׂשִּכיִלים ַיְזִהירּו ְּכזֹוַהר ָהָרִקיַע, ְּבַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָל ְּדִאיהּו ֵסֶפר 
ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ִיְׂשָרֵאל  ַּדֲעִתיִדין  ּוְבִגין  ִנָּסיֹון,   ָּצִרי ָלא  ְּבִאֵּלין  ְּתׁשּוָבה.  ִעָּלָאה  ְּדִאיָמא  זֹוֲהָרא  ִמן  ַהּזַֹהר, 
ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָּבָדד  ה'  לב)  (ְּדָבִרים  ְּבהֹון,  ְוִיְתַקֵּיים  ְּבַרֲחֵמי.  ָּגלּוָתא  ִמן  ֵּביּה  ִיְפקּון  ַהֹּזַהר,  ֵסֶפר  ַהאי  ְּדִאיהּו  ְדַחֵּיי, 
ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר. עכ"ל. ִהֵּנה ְמבָֹאר ִמָּכאן, ֶׁשַהִחּבּור ֵמַהּזַֹהר ָהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות ָּגנּוז וכו' ַעד ֶׁשָּיבֹוא ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון 
ְּבסֹוף ַהָּיִמים ֶׁשָאז ִיְתַּגֶּלה ַלַּתְחּתֹוִנים, ּוִבְזכּות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמִׁשיַח, ִּכי ָאז ִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֵּדָעה ְּבִסָּבתֹו, ֲאֶׁשר 
ִיָּגֲאלּו  ֶזה  ֶׁשִּבְזכּות  ְּכֵדי  וכו',  ֲאֻחָּזתֹו  ֶאל  ִאיׁש  ְוַׁשְבֶּתם  ּוְבִגיֵניּה  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו  ְלִביָאתֹו.  ְקרֹוָבה  ִסָּבה  ִּתְהֶיה  ֶזה 
ִיְׂשָרֵאל, ְּכֵׁשם ֶׁשֹּלא ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ַעד ֶׁשֻהְצַר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַקְּדָׁשם ְּבַדם ֶּפַסח ּוְבַדם ִמיָלה, 
ְוַאְׁשֵרי   ,ִיְתָּבַר ָהֵאל  ְרצֹון  ְוהּוא  ַהּזֹו,  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ְלּתֹוְספֹות  ֶׁשִּיְזּכּו  ַעד  ַהְּגֻאָּלה  ִּתְהֶיה  א  ָהֲעִתיָדה  ְּגֻאָּלה  ֵּכן 

ַהּזֹוֶכה ָּבּה. (של"ה, ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות, ַמֲאָמר ִראׁשֹון).



זכותא דבר יוחאי  ו 
ְועֹוִׂשים ִסּיּום ַּפַעם ַאַחת ְּבָׁשָנה, ְוֵכן ֲחבּורֹות ֶׁשִחְּלקּו ֵּביֵניֶהם ִלְלמֹוד ֵסֶדר ִמְׁשָניֹות, ְוׁשּוַרת 

ַהִּדין נֹוֶתֶנת ֶׁשִּיּטֹול ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְׂשַכר ְּכִאילּו ָלַמד הש״ס ּכּולֹוו.

ָר‰ ו… ּ̇ ַח˙  מ¿ ƒׂ̆ ין  ע≈ ר ַ‰ּז…ַ‰ר מ≈ פ∆ ּיּום ס≈ ƒַח˙ ס מ¿ ƒׂ̆
הצה"ק ַהְמקּוָבל ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ָּברּו ִמֶּמעִזיּבּוז, ֶנֶכד ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, 

ָנַהג ְּבָכל ל"ג ָּבעֶֹמר ַלֲעׂשֹות ִסּיּום ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש.

ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָּברּו, ֶנֶכד ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ָנַהג ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה 
ְּביֹום ל"ג ָּבעֶֹמר ַלֲעׂשֹות ִסּיּום ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ְוַאַחר ַהִּסּיּום ָלַקח ַהֵּסֶפר ַהּזַֹהר ִּביֵדי 
ְמַחת ַהּתֹוָרה ָנַׁשקז  ְמַחת ַהּיֹום ּוִמּׂשִ ה ִמּׂשִ ָקְדׁשֹו ְוָרַקד ַּכָּמה ָׁשעֹות, ְוַאֲחֵרי ִרּקּוִדין ִּדְקֻדּׁשָ
 "אּון ּדּו ֶקעְנְסט ִמי ,ֶקען ִּדי ְּבִפי ָקְדׁשֹו ֶאת ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְוָאַמר ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון: "ִאי

[= ֲאִני ַמִּכיר אֹוְת, ְוַאָּתה ַמִּכיר אֹוִתי]. (ַטֲעֵמי ַהִּמְנָהִגים). 

ֵהִביא,  ֶהֱעָרה 25,)  ַהּיֹום  ְסעּוַדת  (ֵחֶלק  ְסעּוָדָתא  ַאְתִקינּו  ּוְבֵסֶפר  ּתֹוָרה.  ִׂשְמַחת  ְליֹום  ַהִּסּיּום  יֹום  ֶאת  ִלְקּבַֹע   ו. 
ְדִּבְקַצת ְקִהילֹות ָנֲהגּו "ֶחְבַרת ש"ס", ְּכלֹוַמר, ַהֶחְבָרה ֶׁשָהיּו ְמַחְּלִקים ֶאת ָּכל ַמֶּסְכּתֹות הש״ס ֵּבין ֲחֵבִרים, 
ְּכֵדי ֶׁשֻּכָּלם ְיַסְיימּו ֶאת ָּכל הש״ס ְּביֹום ְמסּוָיים, ְוָקְבעּו ֶאת יֹום ַהִּסּיּום ְליֹום ִׂשְמַחת ּתֹוָרה ְּכֵדי ְׁשְיַסְיימּו ּתֹוָרה 
ֶׁשִּבְכָתב ְותֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ְכֶאָחד, ְּביֹום ֶאָחד. - רֹוְׁשֵמי ַהּקֹורֹות ּכֹוְתִבים, ִּכי ְּביֹום כ״ז ִניָסן תקע״ה ֶהְחִליטּו 
ְבִּבַּיאִליְסטֹוק, ְלֵחֶלק ֶאת הש״ס ֵּבין ַאְנֵׁשי ַהֶחְבָרה, ְּכֵדי ֶׁשֻּכָּלם ָיַחד ְיַסְיימּו ֶאת  ַמְנִהיֵגי ֶחְבַרת "ֵנר ָּתִמיד" 
הש"ס ּתֹו ֲחִצי ָׁשָנה, ָהִיינּו ַעד יֹום ִׂשְמַחת ּתֹוָרה ֶׁשל ְׁשַנת תקע״ו, ְוֵכן ִמיֵדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ַעד ִּביַאת ַהּגֹוֵאל. 

(סֹוד ה').

 ז. מדעסקינן בהאי צדיקא קדישא, המקובל האלקי, רבינו ברוך ממעזבוז זיע"א, מן המעניין לצטט כאן 
שתי סיפורי-פלא, מהם נוכל להבין מעט מזעיר מגודל קדושתו ואהבת ישראל שלו.

שולחנו  בעת  ביחוד  בצלו,  לחסות  שבאו  מסוימים  אנשים  לעתים,  לבזות,  היה  בקודש  שדרכו  ידוע, 
בודאי  הגדול  שרבם  בידעם  גמורה,  באהבה  זאת  מקבלים  היו  והללו  בחגים,  או  בשבת-קודש  הטהור 
רואה עליהם קטרוגים ודינים ששורים עליהם, ובדיבוריו הקשים והבוטים לעיני כל, ביטל מעליהם דינים 

קשים אלה.
היה זה באחת מלילות שבת קודש, בעת ניהול שולחנו הטהור. אותו שבת התארח אצלו אחד ממחותניו 
הצדיקים, אשר הגיע אליו להשתתף בשמחת שבע ברכות לנשואי צאצאיהם, ביחוד בסעודתא דחקל 
תפוחין קדישין במחיצתו של מחותנו הקדוש, רבי ברוך. באמצע עריכת ה"שולחן", התבטא רבי ברוך 
נגד אחד החסידים בביטויים חריפים נגדו, כדרכו בקודש. ויהי בשמוע אורחו המחותן את הדברים, נבהל 
ושאל את מארחו הצדיק: ומה עם מאמר חז"ל: המבזה את חבירו ברבים אין לו חלק בעולם הבא?! - ענה 

לו רבי ברוך: את העולם-הבא שלי כבר הפקרתי מזמן לטובת אידישע קינדער (בני ישראל)! 
הזוהר  בספר  בלימודו  ושקד  תמיד  כמנהגו  ישב  אדמות,  עלי  בחייו  האחרונות  בשעותיו  כי  מסופר,  כן 
הקדוש. ויהי כאשר הגיע לדברי הזוה"ק: "אית רוגזא ואית רוגזא; אית רוגזא דארור, ואית רוגזא דברוך" 
– יצאה נשמתו הטהורה לשמי - מרומים, כאשר תיבת "ברוך" על לשונו הטהור, להתדבק בחיי החיים 

ברוך הוא.



 ז זכותא דבר יוחאי
ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל ַעם י ּלּוי ַמּזָ ƒע י˙ – ו¿ ƒ ּ̇ ƒמ‡ֲ‰ָ ‰ ֻ‡ּלָ ּון ַלּ‚¿ ּ̃ ּƒ̇ ּיּום ז…ַ‰ר ‰ּו‡  ƒס

ִּבְׁשַנת תרפ"א ָיְצאּו ְּגדֹוֵלי ְוַצִּדיֵקי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְקִריַאת קֹוֶדׁש ְלַמַען ֶהָחָזק ְּבִלימּוד 
ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש. ְוֶזה ֻנָּסח ְקִריָאָתם: ְּכָבר ָידּוַע ִלְכבֹוָדם ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ֲאֶׁשר 
ָנה  הּוא ְמַבֵּטל ָּכל ִמיֵני ֻּפְרָעֻנּיֹות ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות, ּומֹוָתָנא ְוַחְרָּבא ּוִבָּזה ֵמָעְלָמא. ְוַהּׁשָ
ֶׁשָעְבָרה ְּכָבר עֹוַרְרנּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבמֹוְדעֹות "ִּתּקּון ַלְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית" "ִמַּטַעם הַרָּבִנים 
ַהְּגאֹוִנים ָמאֵרי ְּדַאְרָעא ַקִּדיָׁשא" ֲאֶׁשר ִהיא ֶנֶעְתָקה ְלַמָּטה, ִלְׁשקֹד ַעל ִלּמּוד ַהֹּזַהר ִלְגמֹר 
ָּבָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסּיּוִמים, ּוְכִפי ָהְרִׁשימֹות ֲאֶׁשר ִקַּבְלנּו, א ִנְגַמר ַרק ְלֵעֶר ֵׁשׁש 
ֵמאֹות ִסּיּוִמים. ַעל ֵּכן ֲאַנְחנּו ַרָּבֵני ּוְגאֹוֵני ֶאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה ְמַבְּקִׁשים ִמָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 
ֶגת, ִלְלֹמד עֹוד ַּפַעם ִּבְכֵדי ִלְגמֹר ָהֶאֶלף ִסּיּוִמים בכ"ה ֱאלּול ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה,  ָידֹו ַמּׂשֶ
ְּכִפי ִׁשעּור ָהִראׁשֹון יֹוֵתר אֹו ָּפחֹות ִעם ְּבֵני ֶחְבָרתֹו ֶׁשל ֶאְׁשָּתַקד, ִסּיּום זַֹהר ֶאָחד ְלִעּלּוי 
ַמָּזל ַעם ִיְׂשָרֵאל ּוְלַבֵּטל ָּכל ַהָּצִרים אֹוָתם ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ְוָיֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו ִויַקְלֵקל 
ַמְחְׁשבֹוָתם ְוא ַּתֲעֶׂשיָנה ְיֵדיֶהם ּתּוִׁשָּיה, ְוִיְׂשָרֵאל ִיְׁשכֹּן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה ְּבֶנָחַמת ִצּיֹון, ּוִבְמֵהָרה 

ִיְתַקֵיים "ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ" אכי"ר.

ל…מ…‰ ¿ ׁ̆ ָך  ף ל¿ ל∆ ∆‡‰ָ „ סו… ים ּב¿ ƒָעמ ף ּפ¿ ל∆ ים ‡∆ ƒּונ ּ̃ ƒ ּ̇ ‰ַ „ּו ַ‰ּז…ַ‰ר ו¿ מ¿ ל¿ ƒי
ֲהֵרי, ִּכי ִלּמּוד ַהּזַֹהר הּוא ְמעֹוֵרר ָהַרֲחִמים ְוִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, ְוִיְתַּגֶּלה ְוִיָּבֶנה ַהִּמְקָּדׁש 
ְוִיְׂשָרֵאל ִיְׁשכֹּן ָלֶבַטח, ְוַהּלֹוֵמד ּבֹו ָּבטּוַח ֶׁשֹּלא ִיְסּבֹל ַצַער ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח, ֲאֶׁשר ַעל ֵּכן ֲאַנְחנּו 
ַחְכֵמי ְוַרָּבֵני ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְירּוָׁשַלִים ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן, ּוָבֵּתי ִּדיִנים, ִנְתעֹוַרְרנּו 
ְלַיֵּסד ִלּמּוד ַהּזַֹהר ָּבָאֶרץ ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ ִּבְכֵדי ִלְגמֹר ַהֵּסֶפר ַהּזַֹהר, ְוִיְהֶיה ַהִּסּיּום בכ"ה 
ֱאלּול ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, יֹום ְּבִריַאת ָהעֹוָלם, ְוִיְלְמדּו ַהּזַֹהר ְוַהִּתּקּוִנים ֶאֶלף ְּפָעִמים 

ְּבסֹוד ָהֶאֶלף ְל ְׁשמֹה.

ְוָלֵכן ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ָלֶכם, ַאֵחינּו ֲחָכִמים ַרָּבִנים, סֹוֲחִרים, ַּבֲעֵלי ָּבִּתים, ַּבֲעֵלי ְמָלאכֹות: 
ִחְזקּו ְוִאְמצּו ָלַקַחת ֵחֶלק ִעָּמנּו, ְוַהַחָּלׁש יֹאַמר ִּגּבֹור ֲאִני. ְזכּו ְוִהְתַחְּברּו ַּבֶחְבָרה ַהּזֹאת, 
ְוָכל ֶאָחד ַיְחטֹף ֵחֶלק ֵמַהּזַֹהר, ּוִבְׁשַעת ַהְּפַנאי ּוֵבין ַהְּדֵבִקים ִיְלמֹד ֵאיֶזה ָעִלין ְּכִפי ַהֵּסֶדר 
ֲאֶׁשר ִיְּתנּו ָלֶכם ַהַּגָּבִאים ְוַהְמַנֲהִלים ֵּבין ָּבָאֶרץ ֵּבין ְּבחּוץ ָלָאֶרץ. ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל, ְּדעּו 
ַמִים. ְּדעּו, ָּכל ִמָּלה ּוִמָּלה ַנֲעֵׂשית ֶאֶלף ֲאָלִפין ְוִרֵּבי ִרְבבֹון  ִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם ֶׁשַּבּׁשָ

ַמִים, ַּכִּנְזַּכר ְּבַהְקָּדַמת אֹור ַהַחָּמה.  עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ַּבּׁשָ

 ְוַאֶּתם, ַאֵחינּו, ַּגָּבֵאי ּוְמַנֲהֵלי ַעם קֶֹדׁש ָּבָאֶרץ ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ, ֲאֶׁשר ֲעֵליֶכם ֶנֱאַמר "ּוַמְצִּדיֵקי 
ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד", ִעְמדּו ַוֲעׂשּו ִמְׁשָמרֹות ִמְׁשָמרֹות ְוֵסֶדר ְלָכל ָחֵבר ְוָחֵבר ְּכִפי 
ּכֹחֹו, ְּבאֶֹפן ִּכי ָּכל ָחֵבר ִיְלמֹד זַֹהר ָׁשֵלם ַעד כ"ה ֱאלּול אֹו ֶחְציֹו אֹו ִרְבעֹו, ּוְלַזֵּוג ָּכל ִסּיּום 
ָׁשֵלם ַעל ג' אֹו ד' ֲחֵבִרים ִּבְכֵדי ָלַדַעת ַּכָּמה ִסּיּוִמים ֵיׁש ְּבָכל ִעיר ְוִעיר ְלַהְׁשִלים ֶאֶלף 

ְּפָעִמים. ּוְכָבר ִמִּנינּו ֶחְבַרת ְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ְלִהְׁשַּתֵּדל ְּבֶזה.

ּוָברּור, ִּכי ַּגם ַאְנֵׁשי חּוץ-ָלָאֶרץ ַיֲעֶלה ַהִּלּמּוד ֶׁשָּלֶהם ִעם ַאְנֵׁשי ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמִסַּלת 
ֵּבית קֶֹדׁש ַהָּקָדִׁשים ְּבסֹוד ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ָּבֶזה, ְוִנָּכֵנס ְלָׁשָנה ֲחָדָׁשה, ְׁשַנת ְּגֻאָּלה 



זכותא דבר יוחאי  ח 
ִויׁשּוָעה ְּבַרֲחִמים ַעל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו. ְוַאַחר ַהִּסּיּום, ִאם ִיְצָטֵר עֹוד 
ַנֲחזֹר עֹוד ַּפַעם ֵסֶדר ֵׁשִני. ּוְזכּות ַהַּתָּנא הרשב"י ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ָיֵגן ָעֵלינּו ְוָיֵגן 
(ְקִריַאת קֹוֶדׁש ִמַּטַעם הַרָּבִנים ַהְּגאֹוִנים ָמאֵרי ְּדַאְרָעא ַקִּדיָׁשא). ֲעֵליֶכם ְוַאֶּתם ָׁשלֹום.  

ֵּבֵאר  ּוַמה ָּגְדלּו ִּדְבֵרי חז"ל ֶׁשַהִּמְׁשַּתֵּתף ְּבִסּיּום עֹוָלה לֹו ְּכִאילּו ָלַמד ָּכל ַהִלימּוד, ְּכמֹו ּׁשֶ
הגר"א ְּבִסְפרֹו "קֹול ֵאִלָּיהּו", ְּדִמיַלת ִסּיּום ְּבִמּלּוי ִמּלֹוֶתיָה ִנְכֶּתֶבת ָּכ: סמ"ך יו"ד ו"ו 
מ"ם – ְוָכל ֵחֶלק ַהִּנְכָּתב ַּבִּנְגֶלה. ְוֶׁשֵאינֹו ִנְכַּתב, ַהִּנְסָּתר, עֹוָלה אֹותֹו ִּגיַמְטִרָּיה, ְּכלֹוַמר: 
ים, ְוֵכן יו"ד  ים, ְוַהִּנְסָּתר – מ"ך ַּגם עֹוָלה ִׁשּׁשִ ס"מ"ך – ָהאֹות ס' ָהִראׁשֹוָנה עֹוָלה ִׁשּׁשִ
– י' עֹוֶלה ֶעֶׂשר, ו'-ו"ד ַּגם עֹוֶלה ֶעֶׂשר ְוֵכן ו' - ֵׁשׁש, ְוַהִּנְסָּתר ו' - ַּגם ֵׁשׁש, מ' – ַאְרָּבִעים, 
ו-ם', ַּגם ַאְרָּבִעים, לֹוַמר ָל ְׁשַהִנְגָלה ְוַהִּנְסָּתר ָׁשִווים, ָּכ ַהִּנְגֶלה ֶזה ֶׁשָּלַמד ָּכל ַהִלימּוד, 

ְוַהִּנְסָּתר ֶזה ֶׁשָּבא ַרק ְלִסּיּום, עֹוָלה ָלֶהם ֶׁשִּלְּמדֹו ָּכל ַהִלימּוד.

ִאיָתא ְּבֵבאּור ֲהָלָכה (ִסיָמן תקנא) ְלַגֵּבי ְסעּוַדת ִסּיּום ְּביֹום צֹום, ֶׁשֻּמָתּר ֶלֶאכֹול, ּוְלַהְׁשִלים 
ֶאת ֲהצֹום ְּביֹום ַאַחר, א ַרק ַלּלֹוְמִדים, ֶאָּלא ַאף ְלֵאּלּו ֶׁשִּמְׁשַּתְּתִפים ִּבְסעּוַדת ַהִּסּיּום. 
וז"ל: ְוִסּיּום ַמֶּסֶכת - ַעֵיין ַמה ֶׁשָּכתּוב ַּבִּמְׁשָנה ְּברּוָרה, ְדמּוָתִּרין ֶלֱאכֹול ַאף אֹוָתן ֶׁשֹּלא ָלְמדּו 
ִעָּמֶהן, ְוהּוא ִמָּמֵגן ַאְבָרָהם ְוֵאִלָּיהּו ַרָּבה. ְוַעֵּין ְּבִסּדּור ֶׁשל ר"י ֶעְמִדין, ֶׁשַּדְעּתֹו ְדַהְיינּו ַהַמֲחִזיִקין 

ִּביֵדי ַהּלֹוְמִדים ְּבָממֹוָנם", ע"כ. 

ְוִאם ָּכ ַּבִּסּיּום – ַהּלֹוְמִדים ַּבֲחבּוָרה, ָּכל ֶאָחד ַּכָּמה ַּדּקֹות ּוִמְׁשַּתְּתִפים ּוִמְתַאֲחִדים 
ִּבְרצֹוָנם, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשעֹוֶלה ָלֶהם ּכּוָלם ֶׁשָּלְמדּו ָּכל הזוה"ק, ְוָכ נּוַכל ַלֲעׂשֹות 
ִסיּוֵמי זֹוַהר ַלֲאָלִפים, ְוִיְתַקֵיים ָּבנּו ִּדְבֵרי ַהָּנִביא ְיַׁשְעָיה (ֶּפֶרק ס' כ"ב): "ַהָּקטֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף", 

ִּסֵּים ָּכל הזוה"ק.  ֶׁשֲאִפילּו ְּבדֹוֵרנּו ַהָּנמּו יּוַכל ְלֵהָחֵׁשב ְלַׂשר ָהֶאֶלף, ּׁשֶ

ּוְבֶּפֶלא יֹוֵעץ (ֶעֶר ַרִּבים) ָּכַתב: ְוַכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ְלתֹוָרה ְּדַרִּביםח ּוְתִפָּלה ְּדַרִּבים, ְוָכל 
ִמְצָוה ַהַּנֲעֵׂשית ְּבַרִּבים, ִהֵּנה ִּכי ֵּכן ָראּוי ְלָכל ָאָדם ְלִהְתַחֵּבר ִעם ִיְרֵאי ה' ְוחֹוְׁשֵבי ְׁשמֹו 

ּוְלַקֵיים ַמֲאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל ע"ה (קי"ט ס"ג) "ָחֵבר ֲאִני ְלָכל ֲאֶׁשר ְיֵראּו". עכ"ל.

 ח. ּוְבֵסֶפר ִּביָנה ְלִעִּתים (ֵחֶלק ב - ְּדרּוׁש א ְלַׁשָּבת ר"ח ֱאלּול), וז"ל: ְוזֹאת ָהְיָתה ִלי ַאַחת ִמַּכּוָנֹות ֶהָחָכם ע"ה 
ְּבָאְמרֹו ִּבְרצֹות ה' ַּדְרֵכי ִאיׁש ַּגם אֹוְיָביו ַיְׁשִלים ִאּתֹו (ִמְׁשֵלי טז ז). ּוְפׁשּוטֹו ְמבֹוָאר, ִּכי ַּכֲאֶׁשר השי"ת רֹוֶצה 
ְוָחֵפץ ְּבַדְרֵכי ָהָאָדם ֶׁשַּדְעּתֹו נֹוָחה ֵמֶהם, ָאז הּוא ית' עֹוֶׂשה ֶׁשַּגם אֹוְיָביו ֶׁשל ָהָאָדם ִיְהיּו ְּבָׁשלֹום ִעּמֹו ְוא 
ַאֲהָבתֹו  ֶאל  ִרים  ְמֻיּׁשָ ֶׁשֵהם  ְּדַהְינּו  ה',  ֶאת  ְורֹוִצים  ֻמְדָרִכים  ֵהם  ָהִאיׁש  ְּכֶׁשַּדְרֵכי  ֵיָאַמר,  ַּדְרֵּכנּו  ּוְלִפי  ַיִּזיקּוהּו. 
ְוִיְרָאתֹו ָית', ִהֵּנה א ַיְסִּפיק ִּבְהיֹותֹו הּוא ְּבַעְצמֹו ָׁשֵלם ִּבְדָרָכיו ּוְבַמֲעָׂשיו, ֲאָבל ָצִרי ֶׁשִאיׁש ֶזה ַּגם אֹוְיָביו ֶׁשל 
ה', ֵהם ָהְרָׁשִעים ְמַׂשְנָאיו ית', ָיִׂשים ָּכל ִהְׁשַּתְּדלּותֹו ְלַהְׁשִליָמם ִעּמֹו, ֶׁשִּיְהיּו ְׁשֵלִמים ָּכמֹוהּו, ְוִיְׁשַּתְּתפּו הּוא 
ֵלמּות, ְוֶזה הּוא ַהַּתְכִלית ָהֲאִמִּתי ְלִביַאת ָהָאָדם ָלֶזה ָהעֹוָלם. ַעל  ַגת ַהּׁשְ ְוֵהם ִלְהיֹות ַיַחד ֶזה ִעם ֶזה ְּבִעְנַין ַהּׂשָ
ֵּכן ָאַמר ָּכל ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ֶּבֱאֶמת ֲאִני ְמַצּוֶה ָל ִּבְפָרטּות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶׁשַּיֲעֶׂשה אֹוָתם, ִּכי ָּכל ֶאָחד ְמֻצּוֶה 
ִּתְשְמרּוָה  ְוֻכְּלֶכם  ֲאֵחִרים   ִעְּמ ֶׁשִּיְׁשַּתְּתפּו  ֲאָבל  אֹוָתּה,  ָהעֹוֶׂשה   ְלַבֶּד ַאָּתה  ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ִּתְׁשַּתֵּדל  ְלַעְצמֹו, 
ַלֲעׂשֹות, ְלַמַען ִּתְחיּון ּוְרִביֶתם, ְלַמַען ִיְהיּו ָלֶכם ַחִּיים ֶּבֱאֶמת, ִּדְבָלאו ָהִכי ָלָּמה ָלֶכם ַחִּיים, ע"ד (ָאבֹות א יד) 
ּוְכֶׁשֲאִני ְלַעְצִמי ָמה ֲאִני. ְוִנְכָלל ָּבֶזה ַמה ֶׁשִּלְמדּונּו ז"ל: ֵאינֹו ּדֹוֶמה ַרִּבים ָהעֹוִׂשים ַהִּמְצָוה ְלמּוָעִטים ָהעֹוִׂשים 

אֹוָתּה.



 ט זכותא דבר יוחאי
יּמּו„  ּƒָע‰ ַ‡ַח˙ ל ָ ׁ̆ „ּוַע ּב¿ ַכּיָ ָו‰, ו¿ ¿̂ ƒעּוַ„˙ מ ּוב ס¿ ׁ̆ ָח ַ‰ר ָר‡ּוי ו¿ ר ַ‰זו… פ∆ ּיּום ַעל ס≈ ƒס

 ‰ ל∆ ¿‚ ƒַר˙ ַ‰ּנ ו… ּ̇ יּמּו„  ּƒיָמ‰ ל ל≈ ¿ ׁ̆ ָנ‰  ָ ׁ̆ מו…  ˜ּול ּכ¿ ָ ׁ̆ ַ‰ר  ַ‰זו…
ִסּיּום ַעל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ָחִׁשיב ְסעּוַדת ִמְצָוה, (ְוִיְפטֹר ְּבַתֲעִנית ְּבכֹוִרים). ְכמֹו ֶׁשָּכַתב בשו״ת 
ִּפְרֵחי ְּכהּוָנה (ֵחֶלק או״ח סי' י״ג), ֲאֶׁשר ִנְׁשַאל ְּבִדין ֶזה, ִאם ִסּיּום ְּבֵסֶפר ַהזֹוַהר ָחִׁשיב ִסּיּום 
ְוִדֵּיק ָלׁשֹון הריטב״א (ביש״ש) ְוָלׁשֹון החו״י, ְדָכְתבּו ְדעֹוִׂשים ְסעּוַדת ִמְצָוה ֶׁשָּגְמרּו ֵסֶפר, 
ּוְבַפְּׁשטּות ֵאין ַּכָווָנָתם ְּגָמָרא ֶאָּלא ַּגם ָּכל ִמְדָרׁש, ּוְכַדְייָקא ִּבְלׁשֹוָנם, ּוִמֵּמיָלא ָּכל ֶׁשֵּכן 
זֹוַהר ֶׁשָעֵלינּו ִלְׂשמֹוַח ְּבִסּיּום ִלּמּודֹו, ֶׁשְּזכּות ִלּיּמּוד ַהזֹוַהר הּוא ַהָּדָבר ַהְּיִחיִדי ְלהֹוִציֵאנּו 
ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ַּכִּנְזָּכר ְּבַהְרֵּבה ְמקֹומֹות ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְועֹוד ֶׁשַהּזַֹהר ָמֵלא ַעל ְּגדֹוָתיו 
ִמִּמְׁשָניֹות, ּוִבְכָלל ַמֶּסְכּתֹות ֶנְחָׁשב, ְוֶזה הּוא ִּבְכָלל ְסעּוַדת ִמְצָוה, ַעד ָּכאן ּתֹוָכן ְּדָבָריו.

ּוְבגֹוֶדל ֲחִׁשיבּות ְסעּוַדת ִסּיּום, ָּמִצינּו ְּבֵסֶפר ָים ֶׁשל ְׁשמֹה (ב"ק ֶּפֶרק ז ִסיָמן לז') ֶׁשָּכַתב 
 מֹה, ִּבְׁשַעת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ָאַמר "ְנָבֵרֶׁשִּבְסֻעַּדת ִסּיּום ֶׁשָעָׂשה ַעל ִסְפרֹו - ָים ֶׁשל ְׁש
ֵאין ָל ִׂשְמָחה יֹוֵתר ִלְפֵני הקב"ה. וז"ל: "ְוִסּיּום ַהֵּסֶפר, ַנֵמי  ְמָחה ִּבְמעֹונֹו", ְוַהַּטַעם ּׁשֶ ֶׁשַהּׂשִ
ְמָחה ִּבְמעֹונֹו ְּבִסּיּום ַמֶּסֶכת.  ִנְרֶאה ְּבֵעיֵני ֶׁשהּוא ְסעּוַדת ִמְצָוה. ּוִמּשּׁום ֶזה ָהָיה ִנְרֶאה ְלָבֵר ֶׁשַהּׂשִ
ְּדֵאין ְל ִׂשְמָחה יֹוֵתר ִלְפֵני הקב"ה, ֶאָּלא ִׂשְמָחה ְוִרָּנה ֶׁשל ּתֹוָרה. ְּדֵאין להקב"ה ְּבעֹוָלמֹו ֶאָּלא 

ד' ַאּמֹות ֶׁשל ֲהָלָכה (ְּבָרכֹות ח' ע"א). ְּדא ָּגַרע ִמִּפְדיֹון ַהֵּבן. 

ֲהֵרי, ֶׁשְּסֻעַּדת ִסּיּום ְלֵסֶפר ִחּדּוִׁשים ַעל הש"ס ֶנְחָׁשב ִלְסעּוַדת ִּמְצָוה, ָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשְּסֻעַּדת 
ִסּיּום ַעל הזוה"ק ֵמַהַּתָנא ָהֱאִקי רשב"י, ֵיָחֵׁשב ִלְסעּוַדת ִמְצָווה.

ְועֹוד ָּמִצינּו ְּבֵסֶפר ַהָּקדֹוׁש "ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש" (ְׁשמֹות, ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו), ֶׁשָּכַתב ַעל ַמֲעַלת ַהִּסּיּום 
ַגת ַהּתֹוָרה – הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ַאְחדּות, ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשִּלּמּוד הזוה"ק  ַמֶּסֶכת, ּוַמְדִּגיׁש ְלִעָּקר ַהּׂשָ
ַגת ַהּתֹוָרה. וז"ל: "ְוִהֵּנה ָאַמְרנּו ַעל ִסּיּום ַמֶּסֶכת, ֵּפרּוׁש ַעל  ְּבַאְחדּות, ֶׁשּיֹוִעיל ִלְזּכֹות ְלַהּׂשָ
 ֵּתיַבת ַמֶּסֶכת, ְוהּוָבא ַּבְּכֻתִבים ֶׁשִּלי, ְּדָידּוַע (זֹוַהר ַהְקָּדָמה ה' א') ְּבאֹוַרְיָתא ָּבָרא קּוְדָׁשא ְּבִרי
הּוא ָעְלָמא, ַהְיינּו ֶׁשאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ָעלּו ְוִנְצַטְרפּו ברל"א ְׁשָעִרים ַאְלָפא ֵּביָתא. ְוַהֵּצרּוף 
ָהִראׁשֹון הּוא א"ל ב"ם, ְוסֹוף ַהֵּצרּוף ֶׁשל א"ל ב"ם הּוא כ"ת, ְוהּוא ׁשֶֹרׁש ַהְּמקֹור ִלְׁשָאר 
ַגת  ַהֵּצרּוִפים. ומ"ם וסמ"ך ֶׁשְּבלּוחֹות ְּבֵנס ָהיּו עֹוְמִדין (ַׁשָּבת קד א), ְוֶזהּו מסכ"ת. ְוִעָּקר ַהּׂשָ
ַהּתֹוָרה הּוא ַעל ְיֵדי ַאְחדּות, ְּכַמֲאָמר ַהָּכתּוב (ְׁשמֹות יט ב) ַוִּיַחן ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר - ְּבֶלב 

ה ְּבַרִּבים ֶׁשִהיא ִמְצָוה, ְּכִדְכִתיב ְוִנְקַּדְׁשִּתי  ּוְבֵסֶפר ֵראִׁשית ָחְכָמה (ַׁשַער ַהְּתׁשּוָבה - ֶּפֶרק ְׁשִביִעי), ְוז"ל: ְוֵכן ְקֻדּׁשָ
ְּבַבִית  ִמְתַּפְּלִלים  ִמְצָוה  ִלְדַבר  ִנְמִנים  ֶׁשֲחֵבָריו  ִנְכָׁשל  ְוֵכן  ֱאמֹור.  ָּפָרַׁשת  ַּבּזַֹהר  ְּכְדִּפיְרשּו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני   ְּבתֹו
ַהְּכֶנֶסת ַּבֲעָׂשָרה ְוהּוא ֵאינֹו ִנְמָנה ִעָּמֶהם. ְוָהָרִגיל ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְויֹום ֶאָחד א ָּבא, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ֵאינֹו ָיכֹול ִלְתקֹן. ַּגם ִיְתַּבֵּטל  ׁשֹוֵאל ָעָליו. ְוַגם ֵאינֹו ַמְׁשִלים רמ"ח ֵּתבֹות ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ֶׁשהּוא ְמֻעּוָת ּׁשֶ
ִמַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה, ְוַהּכֹל ִמְּפֵני ִסְכלּותֹו, ְּכאֹוְמרֹו (ִמְׁשֵלי יט, ב) ִאֶּוֶלת ָאָדם ְּתַסֵּלף 
חֶֹדׁש  ְּברֹאׁש  ִּבְפָרט  ַּתֲאָותֹו,  ַאַחר   ִיָּמֵׁש ְוא  ִיְצרֹו  ֶאת  ּכֹוֵבׁש  ִּגּבֹור  ְוִיְהֶיה  ְּברֹאׁשֹו  ֵעיָניו  ְוֶהָחָכם  וגו'.  ְּדָרָכו 
ּוְתִפָּלה  ּתֹוָרה  ִּבּטּול  ִליֵדי  ְוָיבֹא  ֶׁשֶּיֱחֶלה  ִּבְטנֹו  ְיַמֵּלא  ֶׁשֹּלא  ִליָּזֵהר  ֵיׁש  סֹוְפִרים,  ִמִּדְבֵרי  ֶׁשַהְּסעּוָדה  ּוְבפּוִרים, 

ֵאין ֲעֵׂשה ִמִּדְבֵריֶהם ּדֹוָחה ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה. ֶׁשֵהם ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה, ּׁשֶ



זכותא דבר יוחאי  י 
ֶאָחד ְּכִאיׁש ֶאָחד, ְוָׁשם ִנְפַסק ֻזֲהָמָתן, ְוָכל ֵׁשֶבט ְוֵׁשֶבט ִּתֵּקן ֵצרּוף הוי"ה ֶׁשּלֹו, ְוָאְמרּו 
'ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע' ִּבְתׁשּוָקה ְּגדֹוָלה ִמִּקירֹות ִלָּבם, ְוֶהֱעלּו ֵמִיין נֹוְקִבין ְוִנְתַּגָּלה ְּכֶנְגָּדן ֵמִיין 
גֹות ַהּתֹוָרה ַעד ֵצרּוף  ֵמי ָמרֹום ִלֵּתן ָלֶהם ַהּתֹוָרה, ְוָזכּו ַלַהּׂשָ ְדכּוִרין - ֶׁשָּיַרד הקב"ה ִמּׁשְ

ָהִראׁשֹון ֶׁשהּוא ׁשֶֹרׁש ַהְּמקֹור ִלְׁשָאר ַהֵּצרּוִפים. 

ָנה ַאַחת ִּביֵמי הרה"ק ר' ָּברּו ִמֶמֶעְז'יבּוז' זיעוכי"א, ָהָיה ִקְּטרּוג ָּגדֹול  ּׁשָ ְועֹוד ָידּוַע, ּׁשֶ
 ,א ִהְצִליחּו ַצִּדיֵקי ַהּדֹורֹות ְלַבֵּטל ֶאת ַהִּקְטרּוג, ַעד ֶׁשָאַמר ר' ָּברּוַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְו
 ֶׁשַהְּזכּות ֶׁשעֹוִׂשים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְסעּוָדה ְּבֵעת ִּסּיּום ַמֶּסֶכת, ּוַמְזִמיִנים ֶאת ַחְבֵריֶהם, ָצִרי

ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזָרה - ְוָכ ֲהָוה.

ובשו"ת ִאְּגרֹות מֶֹׁשה (אֹוַרח ַחִּיים ֵחֶלק א ִסיָמן קנז) ַּגם ֵּכן ַמֲאִרי ְלָבֵאר, ֶׁשָּכל ִסּיּום ֵסֶפר 
ֶכת ְזַמן ַרב, ּוִבְפָרט ִמְצָווה ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ַּבֲחבּוָרה, ֵיׁש ָלּה ִּדין  ֶׁשהּוא, ְוֵכן ָּכל ִמְצָווה ַהִּמְתַמּׁשֶ
ֶׁשל ְסעּוַדת ִמְצָווה. וז"ל: "ַּבְדָבר ִאם ֵיׁש ְלַהְחִׁשיב ְסעּוַדת ִמְצָוה ִלְפטֹור ַהְּבכֹוִרים ֵמַהַּתֲעִנית 
ֶעֶרב ֶּפַסח, ְוֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ֵמרֹאׁש חֹוֶדׁש ָאב ַעד ַהַּתֲעִנית. ַּגם ְּכֶׁשְמַסְייִמין ְּבַחּבּוָרה ֶׁשּלֹוְמִדים 
ִמְקָרא ְּבִעּיּון, ְוָהַרב ּדֹוֵרׁש ִלְפֵניֶהם ִמְדָרׁשֹות חז"ל ַעל ַהְּפסּוִקים, ֶׁשַּדַעת כתרה"ר ֶׁשַּגם 
ֶזה ֶנְחָׁשב ְסעּוַדת ִמְצָוה ְּכִסּיּום ַמֶּסֶכת". "ֲאָבל ִמָּכל- ָמקֹום ִנְרָאה ַלֲעִנּיּות ַּדְעִּתי ֶׁשַהִּדין 
ֱאֶמת, ְּדַאף ִלּמּוד ְּבִעּיּון ַהְּסָפִרים ֶׁשל ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ָנֵמי ֵיׁש ְלַהְחִׁשיב ַהִּסּיּום ְסעּוַדת 
ִמְצָוה, ְּדָהא ָּמִצינּו ְּדָלאו ַּדְוָקא ִסּיּום ַמֶּסֶכת ְלַלֵּמד, ֶאָּלא ָּכל ִמְצָוה ֶׁשִּנְמְׁשָכה ֶמֶׁש ְזַמן, 
ָנֵמי ֵיׁש ִׂשְמָחה ְּבִסּיּוָמּה, ִּכְדִאיָתא ְּבַרְׁשַּב"ם ָּבָבא ָּבְתָרא (ַּדף קכ"א) ְּבַטַעם ַרָּבה ְוַרב יֹוֵסף 
ּפֹוְסִקין ּבֹו ִמִּלְכרֹות ֵעִצים ַלַּמֲעָרָכה, ְלִפי  ה ָעָׂשר ְּבָאב הּוא ִמּשּׁום ּׁשֶ ְּדיֹום טֹוב ֶׁשל ֲחִמּׁשָ
ֶׁשְּבאֹותֹו יֹום ָהיּו ַמְׁשִליִמין ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ָּכזֹאת", "ֲאָבל ַעל ָּכל ָּפִנים ֵיׁש ִלְלֹמד ִמֶּזה, ֶׁשֵּיׁש 
ַלֲעׂשֹות ִׂשְמָחה ִלְגמֹר ָּכל ִמְצָוה, ְוָלֵכן ַּבֲאָנִׁשים ְמֻיָחִדים ֶׁשעֹוִׂשין ִמְצָוה ֶמֶׁש ְזַמן, ֵיׁש ָלֶהן 
 ָּי ַלֲעׂשֹות ְסעּוָדה ְלִׂשְמָחָתם, ִּכי ִׂשְמָחה ַאֶחֶרת ְּכמֹו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּיֹום ְליֹום טֹוב א ּׁשַ
ִּביִחיִדים, ֲאָבל ְסעּוָדה ָהא ָּמִצינּו ֶׁשעֹוִׂשין ְיִחיִדים ִלְגמֹר ִמְצָוָתם ַּבִּסּיּום ַמֶּסֶכת, ּוְכמֹו ֵּכן 
הּוא ִלְגמֹר ִמְצָוה ַאֶחֶרת, ֵמַאַחר ֶׁשֲחִזיָנן ֶׁשֵּיׁש ַלֲעׂשֹות ִׂשְמָחה ִּבְגַמר ָּכל ִמְצָוה". ַעד ָּכאן.

 ְוַעֵּין בהגר"א (יו"ד סֹוף סי' רמ"ו ס"ק ע"ו), ֶׁשהֹוִכיַח מהרשב"ם ָלֶזה ֶׁשְּבִסּיּום ַמֶּסֶכת ָצִרי
ִלְׂשמֹוַח ְוִנְקֵראת ְסעּוַדת ִמְצָוה. ּוְמפָֹרׁש בנ"י (ב"ב ָׁשם קכ"א) ְסָתם ְּבָכל ִמְצָוה ֶשְכֶּשִהְׁשִליָמה 
עֹוִׂשין ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה ְויֹום טֹוב, עיי"ש. ְוִאם ֵּכן ַוַּדאי ֵיׁש ִלְלֹמד ִמֶּזה, ֶׁשַּגם ִלּמּוד ִמְקָרא 
ִּנְמַׁש ֵאיֶזה ְזַמן ֶׁשֹּלא ָּגַרע ִמָּכל ִמְצָוה ֶׁשֵּיׁש ַלֲעׂשֹות ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה, ְוִהיא  ַּבֲחבּוָרה ּׁשֶ
ֶנְחֶׁשֶבת ְסעּוַדת ִמְצָוה ְּכֶׁשּגֹוְמִרין ֵאיֶזה ֵסֶפר ְּכֶׁשָּלְמדּו ְּבִעּיּון. ֲאָבל ָּפׁשּוט, ֶׁשהּוא ַרק 
ְּכֶׁשָּלְמדּו ְּכִפי ֵּפרּוׁש ֱאֶמת, ֶׁשהּוא ְכֶאָחד ִמֵּפרּוֵׁשי ַרּבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים, ְוא ַּבֵּפרּוִׁשים 
ֵמֲאָנִׁשים ְּדָעְלָמא ֶׁשֻרָּבן ְּבדּוִאים ְוֵאיָנם ֱאֶמת, ְוַהְרֵּבה ֵיׁש ַּגם ְּכֵעין ְמַגֶּלה ָּפִנים ַּבּתֹוָרה 

ֶׁשֹּלא ַּכֲהָלָכה. ְיִדידֹו, מֶֹׁשה ַפְייְנְׁשֵטיין.

ְּבְמַסֵים ֵסֶפר ֶאָחד ִמִּסְפֵרי ַהַּקָּבָלה ָחִׁשיב ַנֵמי ְסעּוַדת ִסּיּום, ַּכְּמבָֹאר ְּבֵסֶפר ְזִכיָרה ְלַחִּיים 
להגר״ח ַפַלאִג'י (ח"ב ַּדף נ"ג) ְּבֵׁשם ַהְמֻקָּבִלים, ְּדַדְוָקא ְּבִלימּוד ִמְׁשָניֹות ָצִרי ְלָהִבין ֵּפירּוש 



 יא זכותא דבר יוחאי
ַהֵּתבֹות, ֲאָבל ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ְּכָלל, ַיֲעֶלה ְלָרצֹון ִלְפֵני ה'. ְוֵכן ָּכַתב 
ְּבֵסֶפר ְיֶפה ְלֵלב (ח"ה ְּבַהְׁשָמטֹות ליו"ד ִסיָמן רמ״ו ס״ק א'), ּוְבֵסֶפר ַיְׂשִּכיל ַעְבִּדי (ח"ו יו"ד סימן כ״ח אות 
ו'), ּוְלִפי ִּדְבֵריֶהם ַּגם ְּבא ֵמִבין עֹוָלה ִלְסעּוַדת ִסּיּום. ְוַעֵּין עֹוד בשו״ת ַחִּיים ָׁשַאל (ח״א 

ָּי ִסּיּום ְּבִלימּוד ֶזה. ִסיָמן ע"ה אֹות ב'), ְּבַמֲעַלת ִלּיּמּוד ַהזֹוַהר ַאף ְּבא ֲהָבָנהט, ּוְלִפי ֶזה ּׁשַ

ּוְּביֹוֵתר ְמַחֵּדׁש בשו"ת ַאַפְרְקְסְתא ְדַעְנָיא (ֵחֶלק א ִסיָמן קנד), ֶׁשָּכַתב ַעל ָאָדם ֶאָחד ֶׁשִהְתִמיד 
ְּבִלימּוד הש"ס, ְוא ָהָיה יֹוֵדַע ַמה הּוא לֹוֵמד, ְוִעם ָּכל ֶזה ָזָכה ְלִקירּון ָּפִנים. וז"ל: 
"ְוָׁשַמְעִּתי ְׁשָהָיה ִאיׁש ֶאָחד ֶׁשִהְתִמיד ְּבִלימּוד הש"ס ְוא ָיַדע ַמה ָקָאַמר, ְוַאף ַעל ִּפי ֵּכן ָזָכה 
ְלִקירּון אֹור ָּפִנים ְּכַתְּלִמיד ָחָכם. ְוֶזהּו ִמִּסְתֵרי ְסֻגַּלת ַהּתֹוָרה ְבְּּפעּוֶתיה ַהִּנְׂשָּגָבה ַעל ֶנֶפׁש ְמַקְּבֵלי 

ַמָּתן ַנֲחִליֵאל". ַעד ָּכאן.

ְּבֵסֶפר תֹוְלדֹות קֹול ְיהּוָדה (אֹות ל"ג) הּוָבא עּוְבָדא, ְּדַפַעם ַאַחת ְביֹוֵמי ְדָאב קֶֹדם ֲהצֹום, 
ָעָׂשה ְסעּוַדת ִסּיּום ְוָאְכלּו ָּבָׂשר. ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו ַעל ַמה ָעָׂשה ִסּיּום? ְוֵהִׁשיב, ִּכי ִסֵּים ֶאת 
ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות להרמ״ע ִמַּפאנֹו ז"ל, ְוֵכן ְּבִמְנָהָגיו (ָׁשם אֹות קכ"ט). ַּפַעם ַאַחת 
ְּבמֹוָצֵאי ִּתְׁשָעה ְּבָאב ָאַכל ָּבָׂשר, ְוָאַמר ֶׁשֵּיׁש לֹו ִסּיּום ַעל ֵסֶפר ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים (להאר"י ַהָּקדֹוׁש). 

ַעל ִסּיּום "ָּכל ֵסֶפר ַהּזַֹהר" ְּבִגיְרָסא ָמִצינּו ִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָאז ְסֻעַּדת ִמְצָוה, ְוִלְפטֹר 
ְּבכֹוִרים ִמַּתֲעִנית ְּבֶעֶרב ֶּפַסח. (ֵּסֶפר ֶּדֶר ֶאֶרץ ִמְנָהֵגי ְיהּוֵדי ֲאַרם צֹוָבה ֵחֶלק א' ַעּמּוד כ"ז).

ּוְבֵסֶפר סֹוד ה' ְמבָֹאר [ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהִּכֵּסא ֶמֶל ְוַהֶּבן ִאיׁש ָחי ְועֹוד] ֶאת ַמֲעַלת ַהִלימּוד 
בזוה"ק, ֶׁשַהּלֹוֵמד ַמָּמׁש ִנְתַהֵּפ ָלִאיׁש ָחָדׁש ְוָטהֹור ּוִמְתַמֵּלא ִׂשְמָחה ְּבָכל ֶרַגע ְבּלֹוְמדֹו, 
ּוְבַוַּדאי ְבִסֵיים ָּכל ֵחֶלק ְּכמֹו ֵסֶפר ַהִּתיקּוִנים, זַֹהר ַעל ַהּתֹוָרה, ְוזֹוַהר ָחָדׁש - ָעֵלינּו ִלְׂשמֹוַח 
ְוַלֲעׂשֹות ְסעּוָדה ְּגדֹוָלה ַעל ָּכל ֵחֶלק ֵמֶחְלֵקי ַהזֹוַהר, ּוְבַוַּדאי ַעל ָהִאְּדָרא ַהְּקדֹוָׁשה, ֶׁשְּבִּלּמּוד 
ָהִאְּדָרא ַהְּקדֹוָׁשה זֹוֶכה שהרשב"י ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ָּבא ְמֻעָּטר ְּכֶמֶל ְוּיֹוֵׁשב ּוַמְקִׁשיב ְּבקֹולֹו 

ְּכֶׁשּלֹוֵמד ָהִאְּדָרא.

 ט. ַּכְּמבָֹאר ִּבְסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים, ְרֵאה: ָהַרב מֶׁשה ְזכּוָתא ְּבַהָּגהֹוָתיו ְלֵסֶפר ַהַּכּוָנֹות, ֶּפֶלא יֹוֵעץ אֹות ז', זַֹהר, 
ַּכּוַָנת ַהִּלּמּוד, אֹור ַצִּדיִקים ְלָהַרב ֵמִאיר ַּפאְּפִריׁש, ִסיָמן א' ְסִעיף ָקָטן טז,  ַּכּוָנֹות האר"י ז"ל, ְּבֵסֶדר  ִסּדּור 
ם ַהְּגדֹוִלים להחיד"א,  ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש להחיד"א, מֹוֶרה ְּבֶאְצַּבע ִסיָמן מד, ֶנֶפׁש ַחִּיים ַמֲעֶרֶכת ַהז' אֹות ד', ִמּׁשֵ
ַרֵּבנּו יֹוֵסף ַחִּיים, ַהֶּבן ִאיׁש ַחי, ְּבַהְקָּדַמת ַהִּתּקּוִנים ְּבָנָיהּו, ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי מֶׁשה ַחִּיים ֶאְפַרִים ִמְּסִדיְלקֹוב 
ֵקִני, ֵסֶפר ְנִתיב ַרִׁשי, ְּבֵׁשם מֹוִרי, ֲהא הּוא ָהַרב ַהַּצִּדיק  ַּבַעל ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ַּבִּלּקּוִטים ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל ִיּׁשָ
ַרִּבי ִהֵּלל ִמָּפאִריְטׁש, ֵסֶפר ִמְגַּדל עֹז, ַמַאָמֵרי ִּדְבֵרי ֱאִקים ַחִּיים ֵמַאְדמֹוֵרי חב"ד, ַעּמּוד תכ"ו, ָחָנה ֲאִריֵאל, 
ַלה',  ָאִׁשיָרה  ַהַּמְתִחיל  ִּדּבּור  ְּבַׁשַּלח  ָּפָרַׁשת  ַהַּתְנָיא,  ְלַבַעל  אֹור  ּתֹוָרה  סד,  ַעּמּוד  ְׁשמֹות  ֵמהֹוִמיל,  להרי"א 
רּות ַׁשַער הא' ְּדרּוׁש ה' ַמֲאָמר ב'), מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי  ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל דֹוב ִמִויֶלעְדִניק, ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ַׁשַער (ַהִהְתַקּׁשְ
ֱאִליֶמֶל ְּבַהָּגהֹוָתיו ְלֵסֶפר סּור ֵמַרע, ְּדפּוס מּוְנַקְטׁש אֹות ט', ַהְקָּדַמת ֵסֶפר ֲעֵצי ֵעֶדן ִמָּקאַמאְרָנא ִזְכרֹונֹו 

ִלְבָרָכה, ועוד.



זכותא דבר יוחאי  יב 
ׁ̆ - ‰ר˘ב"י זי"ע  „ו… ָּ̃ ַ‰ר ַ‰ מ…„ זו… ל¿ ƒי˙ו… י ב≈ ˙ ‰ר˘ב"י ּב¿ ַח ‡∆ ָ‡ר≈ ˙ ל¿ ַזּכו… ‰ ל¿ ∆̂ ָ‰רו…

ָר˙ו… ו… ּ̇ ינּו  ≈„ מ¿ לו… נּו ּב¿ ָּ̇ ƒ‡ ב ≈ ׁ̆ יו…
ָּכַתב ַהְּמֻקָּבל ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי זיע"א זקנו ֶׁשל החיד"א, ְּבֵׁשם ַהְמקּוָבל ָהַרב 
ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי זי"ע, ְּבִסְפרֹו "אֹור ַהַחָּמה" ַעל ה"ִאְּדָרא ְדַמְׁשְכָנא" (ֶׁשְּבָפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים ַּדף קכ"ג 
ע"ב), ְוֶזה ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו: ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום, ַאַחר ֶׁשִּנְפַטר רשב"י ִמֵּביֵנינּו, ָּכל ְזַמן ֶׁשָאנּו עֹוְסִקים 

ְּבִדְבֵרי ָהִאְּדָרא, "ִאְתַעַטר" - ָּבא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְמֻעָּטר ְּכֶמֶל ַּבַעְטרֹוָתיו ְּבֹראׁש, ְוֹיֵׁשב ְּבַגָוון, 
עכל"ק. ַהִאם ֵיׁש ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ִמּזֹו, ּוְּבּוַוַּדאי ֶׁשְּכַדאי ְוָראּוי ַלֲעׂשֹות ְסעּוַדת ִמְצָוה. ּוְבַוַּדאי 
ַּכֲאֶׁשר ְיַבֵּקׁש ְוִיְתַּפֵּלל ִּבְזכּות הרשב"י ִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו ְוֵתָעֶׂשה ַּבָּקָׁשתֹו. ּוְמבָֹאר ְּבִכְתֵבי 
יִרים): "ַהּיֹוֶׁשֶבת ַּבַּגִּנים ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵל ַהְׁשִמיִעיִני",  האר"י (ַׁשַער ַהְּפסּוִקים - ֵסֶפר ִׁשיר ַהּׁשִ
ָראֵׁשי ֵּתבֹות ַח'ֵביִרים ַמ'ְקִׁשיִבים ְל'קֹוֵלך ַה'ְׁשִמיִעִני, הם ֶחְמל"ָה, ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ְּבזֹוַהר ְּבָפָרַׁשת 

ְׁשמֹות (ַּדף י"ב ע"ב), ַעל ָּפסּוק ְוִהֵּנה ַנַער ּבֹוֶכה ַוַּתְחמֹל ָעָליו וגו', ְוָהֵבן ֶזה, עכ"ל.

ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה חֹוֶמֶלת ַּכֲאֶׁשר חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה, ֶׁשּקֹוֵדם ִקְטְרָגה  ּוַבּזַֹהר ָׁשם ֵּבֲארּו, ֶׁשַהּׁשְ
ִכיָנה  ִמַּדת ַהִּדין ַעל ִּבּטּול ּתֹוָרה, ְוַכֲאֶׁשר חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה ּוְמַתְּקִניםי, ִמַּיד חֹוֶמֶלת ַהּׁשְ

 י. ֵסֶפר ַהֹּזַהר הּוא ֵמֵגן ְלִיְׂשָרֵאל ְּכֵתַּבת נַֹח. ִּדְבִגין ַהאי ִחּבּוָרא ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים אֹו ַעל ַהֵּביִצים 
א ִּתַּקח ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים, ִאֵּלין ִאּנּון ְּדִאְּתַמר ְּבהֹון ָּבִנים ַאֶּתם לה' ֱאֵהיֶכם. ְוַהאי ִחּבּוָרא ֲהָוא ְּכַגְוָנא ְּדֵתַבת 
ְּדִאְּתַמר  ִמּדֹות,  ְוַאְנֵׁשי  ְּדַצִּדיַקָּיא  ִנְׁשָמִתין  ָּכל  ִחּבּוָרא  ְּבַהאי  ִמְתַּכְּנִׁשין  ָהֵכי  ָוִמין,  ִמין  ָּכל  ָּבּה  ְּדִאְתְּכַנׁש  נַֹח 
ִאְתַּגְּלָיא  ְוַכד  ִמַּתָּמן.  ִאְתַּדְחָין  ַצִּדיִקים,  ְּדָלא  ָוָאֳחָרִנין  ּבֹו,  ָיבֹאּו  ַצִּדיִקים  ַלה'  ַער  ַהּׁשַ ֶזה  קיח)  (ְּתִהִּלים  ְּבהֹון 
ַהאי ִחּבּוָרא ְּבָעְלָמא, ַסִּגיִאין ִמְתַּכְּנִׁשין ְלַגֵּבּה ְּדִאְּתַמר ְּבהֹון (ְּדָבִרים כט) ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ּפֹה וגו', ְוֶאת ֲאֶׁשר 
ֵאיֶנּנּו ּפֹה ְּבַהאי ִחּבּוָרא ִעָּמנּו ַהּיֹום. ְוָעֵלהּו ִאְּתַמר (ָּדִנֵּיאל יב) ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְּכִאּנּון 
ַמִים. (ִּתּקּוֵני זַֹהר ָחָדׁש ַּדף  ְּככֹוְכֵבי ַהּׁשָ  ּכֹוְכַבָּיא ִּדיהֹון ַקְּיִמין ְלָעָלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ְוִאְּתַמר ְּבהֹון ְוָהָיה ַזְרֲע

ע"ב ַעּמּוד ד').

ַהאי ִחּבּוָרא ִאיהּו ְּכַגּוָוָנא ְּדֵתַבת נַֹח (ִּתּקּוֵני זַֹהר ָחָדׁש ַּדף ע"ב ַעּמּוד ד'), ֵּפרּוׁש, ִּכי ִחּבּור ֶזה ֶׁשִּנְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר 
ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  ֻּכָּלם  ְוַהִּמְׁשָּפחֹות  ַהִּמיִנים  ְלאֹוָתם  ִקּיּום  ָהָיה  ְוא  ַהְרֵּבה  ִמיִנים  ָהיּו  ֶׁשָּבּה  נַֹח,  ֵּתַבת  ְּכמֹו  הּוא 
ְּכִניָסָתם ְלַהֵּתָבה, ֵּכן הּוא ַמָּמׁש, ִּכי ַעל ְיֵדי סֹוד ַהָּגלּות וכו' ּוַמִּגיַע ְּפָגם ַלַּצִּדיִקים ֻּכָּלם ְוַהְחָׁשַכת ְמאֹוֵרי אֹוָרם 
ִּכְמַעט טֹוֶעֶמת ַמר ִמָּמֶות, ְוָלֶזה ְלִקּיּוָמם ֶׁשֹּלא ִיְׁשט ַהָּגלּות ָּבֶהם ָהָיה ָלֶהם סֹוד ַהִחּבּור ַהֶּזה ְּכִעְנַין ֵּתַבת נַֹח 
ַמָּמׁש, ְלַתֵּקן ַמַחץ ַמַּכת ַהָּגלּות ּוֵמי ַמּבּול ַהִחיצֹוִנים ַהַּמְחִׁשיִכים וכו', ֶאָּלא ִּתְהֶיה אֹור ְׁשִכיָנה ְמִאיָרה ְקָצת 
ּוַמְלֶּבֶׁשת ַהַּצִּדיִקים, ֵּכן ִיָּכְנסּו ַהַּצִּדיִקים ֶאל סֹוד אֹור ִחּבּור ַהֶּזה ְלִהְתַקֵּים. ְוָכ ְסֻגַּלת ַהִחּבּור ֶׁשִּמָּיד ֶׁשעֹוֵסק 
ם ִיְׁשֲאֶבּנּו ִּכְׁשִאיַבת ָהֶאֶבן ַהּשֹׁוֵאָבה ֶאת ַהַּבְרֶזל, ְוִיָּכֵנס ֵאָליו ְלַהָּצַלת ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו ְוִנְׁשָמתֹו  ְּבֶחְׁשקֹו ַאֲהַבת ַהּׁשֵ
ַּתִים,  ְוִתּקּונֹו. ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ָרָׁשע, ֵאין ֲחָׁשׁש ִאם ִיָּכֵנס, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ְּכִניָסתֹו ְּכִניָסה, ֶאָּלא ִיְהֶיה לֹו ַאַחת ֵמַהּׁשְ
אֹו ַיֲחִזיֶרּנּו ִּבְתׁשּוָבה ְוִיְהֶיה ַצִּדיק ְוִיָּכֵנס ּבֹו, אֹו ִיְּדֶחּנּו ְּדִחָיה ְּגמּוָרה ִויָפֵרׁש ַעְצמֹו, ְּכִעְנַין ֵּתַבת נַֹח ֶׁשָהָיה ּדֹוֶחה 

ָהְרָׁשִעים ְואֹוָתם ֶׁשָחְטאּו ִמן ַהַחָּיה ְוַהְּבֵהָמה, (אֹור ָיָקר, ַׁשַער א' ִסיָמן ה').
ֶאָּלא  ֵיָעֵלם  ְוא  ֵיָעֵדר  א  ַהֶּזה  ַהִחּבּור  ם.  ַלַהּׁשֵ ַער  ַּבּׁשַ ֵאָליו  אֹותֹו  ְוׁשֹוֵאב  ֶׁשאֹוֵסף  נַֹח  ֵּתַבת  ְּכמֹו  הּוא 
ִיְתַחֵּבר ְוִיָּכֵתב ִויֻסַּדר, ִּכי ֵאין ֲחָׁשׁש ִּבְכִתיָבתֹו ִמּשּׁום ְּדָלא ִיָּמַנע ַהָּבא ַלֲעסֹק ּבֹו הּוא ַצִּדיק אֹו ָרָׁשע, ִאם הּוא 
ם ֶׁשאֹוֵסף ַהַּצִּדיִקים ֶאל  ַער ַלַהּׁשֵ ַצִּדיק, ַאְּדַרָּבה, ַהִחּבּור ַהֶּזה הּוא ְּכמֹו ֵּתַבת נַֹח ֶׁשאֹוֵסף ְוׁשֹוֵאב אֹותֹו ֵאָליו ַּבּׁשַ

ּתֹו ַהֵהיָכל ְּפִניָמה. (ַרֵּבינּו ָהַרב מֶׁשה קֹוְרדֹוֵבירֹו, ַּדע ֶאת ֱאֵקי ָאִבי, י"א).
 ִלְלֹמד ִּתּקּוֵני זַֹהר ַאְרָּבִעים יֹום ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים. ְיֻעַּין ְּבסֹוף ַהְקָּדַמת ַּבַעל ִּכֵּסא ֶמֶל



 יג זכותא דבר יוחאי
ַהְּקדֹוָׁשה, ְוִנְׁשַמַעת ַהְּתִפיָלה. ְוַעל ֶּדֶר ִּדְבֵרי האר"י, ַּכֲאֶׁשר ְמַׁשֵּתף ַעְצמֹו ִעם ַהִציּבּור 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ַלְחמֹל ָעָליו ְוִלְׁשמַֹע ְּתִפָּלתֹו ְוַלֲעׂשֹות ַּבָּקָׁשתֹו  ְּבִלּמּודֹו, ָאז ְמעֹוֵרר ֶאת ַהּׁשְ
ְלטֹוָבה. ּוְבאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ָּכַתב ְדגֹוֵאל ָהִראׁשֹון הּוא ּגֹוֵאל ָהַאֲחרֹון, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
בזוה"ק ַמ'ה ְׁש'ָהָיה ה'ּוא – ָראֵׁשי ֵּתבֹות מֶֹׁשה – ֶׁשִּיְהֶיה, ֶׁשהּוא ַהּגֹוֵאל ָהַאֲחרֹון. (ֶאְפָׁשר 
ִלְרמֹז, דהרשב"י ִנְׁשַמת מֶֹׁשה ּוִבְזכּותֹו ִנָּגֵאל), ְוֵאין מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ע"ה מֹוֵסר ַהּתֹוָרה רֹוֶצה ִלְגאֹול ַעם 

ֶׁשל ַּבְטָלִנים, ע"כ ִּדְבֵרי ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש זיע"א. ובזוה"ק ָקְראּו ְלִמי ֶׁשֹּלא לֹוֵמד 
סֹודֹות ַהּתֹוָרה [ּוְלָכל ַהָּפחֹות ִלּיּמּוד ִּבְקִריָאה זוה"ק] - ַעם ָהָאֶרץ, ּוִבְגָללֹו ִמְתַעֵּכב 

ַהְּגאּוָלהכ רח"ל. ַעל ֵּכן כּוָלנּו ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק ּוְלִהְתַאֵחד ְּבִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה.  

ְּבַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵּמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ַעד  ַהֹּזַהר  ַהִּתּקּוֵני  ִלְלמֹד  ְּבַכָּמה ְסָפִרים ְקדֹוִׁשים ֶׁשִהְלִהיבּו ְמאֹד  ְועֹוד 
יֹום ַהִּכּפּוִרים ְואּוַלי ֵיׁש ְלַהְסִמי ֶזה ִמַּמה ֶׁשָּּכַתב ְּבִתּקּון ו' ַוִּיְפַּתח נַֹח ֶאת ַחּלֹון ַהֵּתָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוָדא יֹום 
ַהִּכּפּוִרים ְּדֵתַבת נַֹח ִהיא ִאָּמא ִעָּלָאה ַחּלֹון ִּדיִלי הּוא ַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא ְּדֵביּה אֹור ְיֵתיָרה אֹור ְוָכַתב ְּבֵבאּור 
הגר"א ֶׁשְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַחּלֹונֹות ַהֵּתָבה ְוהּוא ְּתׁשּוָבה ִאָּמא ִעָּלָאה ְּפתּוִחים ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום 
ֶׁשֵהם ַאְרָּבִעים יֹום ַהְידּוִעים ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִאיָתא ַעל ַהִּתּקּוֵני זַֹהר ְּדִאיִהי ְּכַגּוָוָנא ְּדֵתַבת 
ּבֹו ָאנּו ִנְמָצִאים! ּוִמי  נַֹח ְוכּו' ַּכָּידּוַע. (ַהְקָּדַמת ַהּמֹוִציא ָלאֹור ִּתּקּוֵני זַֹהר מהגר"א). - ּכּוָלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהַּמָּצב ּׁשֶ
לֹום, ְמַּגִּלים ָלנּו, ֶׁשַרק  יֹוֵדַע ַמה ֵיֵלד יֹום!!! - מֶֹׁשה ַרֵּבינּו, ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֲעֵליֶהם ַהּׁשָ
ְּבֵסֶפר ַהזֹוַהר ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי, ִּכי ַהזֹוַהר ְּכמֹו ֵּתיַבת נַֹח, ְוַרק ֶׁשִּיְלְמדּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִיָּנְצלּו ְּבֵתַבת נַֹח 
ֶׁשהּוא ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, וִיָּנְצלּו ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח, ּוָּבֶזה ָּתלּוי סֹוד ַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון ּוְגאּוָלתֹו, ְּבכַֹח 

ּוְסֻגַּלת ִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש. 
ּוְבזַֹהר - ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא (ְּכַר ג' ַּבִּמְדָּבר ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְת ַּדף קנג ַעּמּוד ב): "ְוַהַּמְׂשִּכיִלים ַיְזִהירּו ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע, 
ְּבִעיר  ְׁשַנִים  ָּבּה  ְדִּמְתַּכְנִׁשין  נַֹח  ְּכֵּתיַבת  ְּדִאיהּו  ַהזַֹהר,  ֵסֶפר  ְּדִאְקֵרי  ָּדא  ַּבּזַֹהר  ִמְׁשַּתְּדִלין  ְּדָקא  ִאינּון  ִאֵלין 
ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאֹוָרה  ִיְתַקֵיים (ְׁשמֹות א)  ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים ִמִּמְׁשָּפָחה, ִדְבהֹון  ְוֶׁשַבע ּמַמְלכּוָתא, 

ַּתְׁשִליכּוהּו". 

 כ.  ַהְּגֻאָּלה ְּתלּוָיה ְּבִלּמּוד ַהֹּזַהר. ָּכַתב ָהַרב ַהָּגדֹול ַהְמֻקָּבל ָהֱא-ִהי ַרִּבי ַחִּיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם 
ַהַּדל  ָּבִעיר,  ַהָּצִעיר  ֲאִני  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ַהַהְקָּדמֹות),  ַׁשַער  (ְּבַהְקָּדַמת  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו  האר"י  ָהַרב  ַּתְלִמיד  ַהָּבא, 
ְלכַֹח  ְׁשִׁשים  ֶּבן  ִּבְהיֹוִתי  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי  ִזְכרֹונֹו  ִויַטאל  יֹוֵסף  ָהַרב  ָאִבי  ַלֲאדֹוִני  ֶּבן  ִויַטאל,  ַחִּיים  ְּבַאְלֵפי 
ָּתַׁשׁש ּכִֹחי ְוָיַׁשְבִּתי ִמְׁשּתֹוֵמם ּוַמְחְׁשבֹוַתי ְּתֵמִהים, ִּכי ָעַבר ָקִציר, ָּכָלה ַקִיץ, ַוֲאַנְחנּו א נֹוַׁשְענּו, ְּתרּוָפה א 
ָעְלָתה ְלַמֲחָלֵתנּו, ֵאין ָמזֹור ִלְבָׂשֵרנּו ְוא ָעְלָתה ֲארּוָכה ְלַמָּכֵתנּו ּוְלֻחְרַּבן ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו. אֹוי ָלנּו ִּכי ָּפָנה ַהּיֹום 
ְוַגם ָנטּו ִצְלֵלי ֶעֶרב, ְוָכלּו ָּכל ַהִּקִּצים, ַוֲעַדִין ֶּבן ָּדִוד א ָּבא. ָוֶאְּתָנה ֶאת ָּפַני ַלֲחקֹר ְוָלַדַעת ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזה 

ִנְתָאֵר ִקֵּצנּו ְוָגלּוֵתנּו, ּוַמּדּוַע א ָּבא ֶּבן ִיַׁשי?
ּוָמָצאִתי ָאֶון ִלי ַוֲאִניָנה ְּבִקְרִּבי ְוִלִּבי ַדּוָי ִמַּמֲאָמר ֶאָחד, הּוָבא ְּבֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים ִּתּקּון ל', ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ַּתִּניָנא, 
 ִהים ְמַרֶחֶפת וכו' ְוִהיא אֹוֶמֶרת ָמה ֶאְקָרא וכו' ְּבַההּוא ִזְמָנא ַוִּיְזּכֹור ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְּכִתיב ְורּוַח ֱא
ְוָלא  ֵליּה ִמן ָעְלָמא  לֹון ָמאן ְּדָגְרִמין ְּדֵיִזיל  ַוי  רּוָחא ְדָמִׁשיַח.  ְוָדא ִאיהּו  ְלָעְלָמא,  ָיׁשּוב (ְּתִהִּלים עח לט)  ְוא 
לֹוַמר  ְדַקָּבָלה (רֹוֶצה  ְבָחְכָמה  ְלִאְׁשַּתְדָלא  ָבָעאן  ְוָלא  ַיָּבָׁשה,  ְלאֹוַרְייָתא  ְּדָעְבִדין  ִאינּון  ְּדִאֵּלין  ְלָעְלָמא,  ְיתּוב 
ִלּמּוד ַהּזַֹהר), ְדָגְרִמין ְּדִאְסַּתַּלק ְנִביעּו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי י' ִמיָנּה, ְוִאְׁשְּתָאַרת ב' ְיֵביָׁשה. ַוי לֹון ְּדָגְרִמין ֲעִנּיּוָתא 

ְוַחְרָּבא ּוִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאְּבָדן ְּבָעְלָמא, ְוַהאי רּוַח ְּדִאְסַּתַּלק ִאיהּו רּוַח ְדָּמִׁשיַח ְּכָמה ְדִאְּתַמר, ְוִאיהּו רּוַח ַהּקֶֹדׁש, 



זכותא דבר יוחאי  יד 
ָּכַתב ְּגאֹון ִיְׂשָרֵאל ּוְקדֹוׁשֹו ַרִּבי ַחִּיים ַפַלאִג'י זי"ע ְּבִסְפרֹו "לּוַח ֶאֶרז" (ֶּפֶרק ו') וז"ל: ֲהַגם 
ִּדְבָכל ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹוֵמד ָהָאָדם ִהֵּנה ְׂשָכרֹו ִאּתֹו, ִמָּכל ָמקֹום ְּבּלֹוֵמד ִּדְבֵרי ַקָּבָלה, זֹוַהר 
ַהָּקדֹוׁש ְוִכְתֵבי האר"י ז"ל ְועֹוד. ִנְׂשָּגב ַהִלימּוד ְּמאֹד, ִּכי ֲאִפילּו ֵאינֹו ֵמִבין ַמה ֶׁשּלֹוֵמד, 

ְׂשָכרֹו ְמרּוָבה ּוְמֻסָּגל ְלַהְבִריַח ִמֶּמּנּו ַהִּיּסּוִרין. עכ"ל.

ְוַעֵין עֹוד ְּבֵסֶפר "ְנִתיב" הנ"ל (ְנִתיב קס"ז) ֶׁשֵהִביא ִּדְבֵרי הזוה"ק (ח"ג ַּדף פ' ע"א.), וז"ל: 
(ַוִּיְקָרא יט) "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵלאמֹר. ַּדֵּבר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ְקדֹוִׁשים 

ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ֱאֵהיֶכם". ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָּפַתח: (ְּתִהִּלים לב) ַאל ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרדל ֵאין 
ָהִבין וגו'. ְּבַכָּמה ִזְמִנין אֹוַרְייָתא ַאְסִהיַדת ְּבהּו ִּבְבֵני ָנָׁשא, ַּכָמה ִזְמִנין ֲאִריַמת ָקִלין, ְלָכל 
ִסְטִרין ְלִאְּתָעָרא ְלהּו, ְוֻכְּלהּו ְּדִמיִכין ְּבֵׁשיָנָתא ְּבחֹוֵביהֹון (ס''א בחוריהון), ָלא ִמְסַּתְּכִלין ְוָלא 
ַמְׁשִּגיִחין, ְּבֵהי ַאְנִּפין ְיקּומּון ְליֹוָמא ְּדִדיָנא ִעָּלָאה, ַּכד ִיְתַּבע לֹון ַמְלָּכא ִעָּלָאה ֶעְלּבֹוָנא 
ְּדאֹוַרְייָתא, ִּדְצַווַחת ָלֳקְבֵליהֹון, ְוָלא ַאְהַּדרּו ַאְנִּפין ָלֳקְבָלּה, ְּדֻכְּלהּו ְּפִגיִמין ְּבכָֹּלא, ְּדָלא 
ָיְדעּו ְמֵהיְמנּוָתא ְּדַמְלָּכא ִעָּלָאה, ַווי לֹון, ַווי ְלַנְפֵׁשהֹון. ְּדָהא אֹוַרְייָתא ֵּביּה ַאְסִהיַדת, 
ְוַאְמַרת (משלי ט) ִמי ֶפִתי ָיסּור ֵהָּנה ֲחַסר ֵלב (ס''א ואמרה) ָאְמָרה לֹו. ַמהּו ֲחַסר ֵלב. ְּדֵלית 
ֵליּה ְמֵהיְמנּוָתא, ְּדַמאן ְּדָלא ִאְׁשָּתַּדל ְּבאֹוַרְייָתא, ָלאו ֵּביּה ְמֵהיְמנּוָתא, ּוָפִגים הּוא ִמֹּכָּלא. 

ַעד ָּכאן ְלׁשֹון הזוה"ק. 

ַּתְרּגּום ִלְלׁשֹון ַהקֹוֶדש: ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַּדֵּבר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת 
ֲאֵלֶהם ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ֱאֵהיֶכם. ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָּפַתח: (ְּתִהִּלים לב) ַאל ִּתְהיּו 
ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין וגו'. ְּבַכָּמה ְפָעִמים ַהּתֹוָרה ְמִעיָדה ִּבְבֵני ָאָדם, ַּכָּמה ְפָעִמים ִהיא 
ְמִריָמה קֹולֹות ְלָכל ַהְּצָדִדים ְלָהִעיר אֹוָתם, ְוֻכָּלם ְרדּוִמים ְּבֵׁשָנה ַּבֲחָטֵאיֶהם (ְּבחֹוֵריֶהם), 

ם (ְיַׁשְעָיה יא ב). ַעד ָּכאן.  ְוִאיהּו רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת ַהּׁשֵ

 ל. ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין ְולֹוֵמד ּתֹוַרת הח"ן הּוא ִּבְבִחיַנת "ַמְפִריד ַאּלּוף א ִיְרֶאה ְמאֹורֹות". ָהַרב מֶׁשה 
ָחְכַמת  ָלַדַעת  ָרָצה  ְוא  ְּדרּוׁש,  ֶרֶמז  ְּפָׁשט  ַמֲעלֹות,  ג'  יג  ִהּׂשִ ֲאִפּלּו  ָּכַתב:  ע"ב)  ְקדֹוִׁשים (ַּדף  ָּפָרַׁשת  ְזכּוָתא 
ם הוי"ה, ְוִיְהֶיה הו"ה ַעל הו"ה. ֵּפרּוׁש ַהְּדָבִרים, ֶׁשֲאַנְחנּו ְמֻחָּיִבים  ַהּסֹוד, ָאז ִיְמַנע אֹור ַהּתֹוָרה, ְּדַהְינּו י' ִמּׁשֵ
ַלֲעׂשֹות ְּבִחיַנת ַּפ'ְר'ֵּד'ס', ְּדַהְינּו ְּפ'ָׁשט ֶר'ֶמז ְּד'רּוׁש ס'ֹוד, ֶנֶגד ד' אֹוִתּיֹות ֵׁשם הוי"ה ָּברּו הּוא. ְוִאם ֵּכן, ֲאִפּלּו 
ַעל  הו"ה  ְּבסֹוד  הּוא  י',  ְּדַהְינּו  סֹוד,  ֶנֶגד  יג  ִהּׂשִ ְוא  הוי"ה,  אֹוִתּיֹות  ג'  ֶנֶגד  ְּדרּוׁש,  ֶרֶמז,  ְּפָׁשט,  ַהג',  ָּכל  יג  ִהּׂשִ
הו"ה. ַעל ֶזה ִנְרֶאה ֵּפרּוׁש ַהָּפסּוק ִּבְּתִהִּלים "ַאל ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין" וגו', כפר"ד ְּדַהְינּו ְּבג' אֹוִתּיֹות 
פ'ר'ד' ְּבא סֹוד, ֵאין "ָהִבין" ִעם ָהאֹוִתּיֹות הּוא ע"א, ִּגיַמְטִרָּיה סו"ד ִעם ַהּכֹוֵלל, ְוִאם ֵּכן "ֵאין ָהִבין" ְּכלֹוַמר 
ְוֶזה  קמט.),  ַּדף  קּוׂשַטאְנִטיָנא  (ְּדפּוס  ח'  ְּבִתּקּוִנים  ְוַעֵּין  ִנְפָרד.  ַמָּמׁש  ְּכֶפֶר"ד,  הּוא  סֹוד,  ְּבא   - "ָהִבין"  לֹו  ֵאין 
ְלׁשֹונֹו: ד' ִנְכְנסּו ַלַּפְרֵּדס ַחד ֵהִציץ כו', ָהֵני ְּתָלת ִנְכְׁשלּו הּוא סֹוד פר"ד, ַהג' ָעלּו בפ'ר'ד', ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ַעאל 
ַצִּדיק  ֵזֶכר  ִמָּסאָטאָנאב  ַהָּקדֹוׁש  ֵמָהַרב  ִיְׂשָרֵאל  (ִּתְפֶאֶרת  ְלׁשֹונֹו.  ָּכאן  ַעד   .ְּבאֶֹר ָׁשם  ַעֵּין  ְּבָׁשלֹום,  ּוְנַפק  ְּבָׁשלֹום 

ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים).

 ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין ַּבּסֹוד ִנְׁשָאר ֶּפ'ֶר'ד'. "ַאל ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד", ְוֵתְדעּו ִּכי ָּכל ַהּתֹוָרה ְׁשמֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא, ְוִנְדֶרֶׁשת ַּפ'ְר'ֵּד'ס, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין ַּבּסֹוד ִנְׁשָאר ֶּפ'ֶר'ד'. (יֹוֵסף ְּתִהּלֹות להחיד"א, ְּתִהִּלים לב, ט).

 



 טו זכותא דבר יוחאי
ֵאיָנם ִמְסַּתְּכִלים ְוֵאיָנם ַמְׁשִּגיִחים ְּבֵאיֶזה ָפִנים ַיַעְמדּו ְליֹום ַהִּדין ָהֶעְליֹון, ְּכֶׁשִּיְתַּבע אֹוָתם 
ַהֶּמֶל ָהֶעְליֹון ַעל ֶעְלּבֹון ַהּתֹוָרה ֶׁשּצֹוֶעֶקת ְּכֶנְגָּדם, ְוֵאיָנם ַמֲחִזיִרים ְּפֵניֶהם מּוָלּה, ֶׁשֻּכָּלם 
ְּפגּוִמים ַּבּכֹל, ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים ֶאת ֱאמּוַנת ַהֶּמֶל ָהֶעְליֹון. אֹוי ָלֶהם ְואֹוי ְלַנְפָׁשם! ֶׁשֲהֵרי ַהּתֹוָרה 
ְמִעיָדה ּבֹו ְואֹוֶמֶרת: (משלי ט) ִמי ֶפִתי ָיֻסר ֵהָּנה ֲחַסר ֵלב (ְוָאְמָרה) ָאְמָרה ּלֹו. ַמה ֶּזה ֲחַסר ֵלב? 

ֶׁשֵאין ּבֹו ֱאמּוָנה. ֶׁשִּמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ֵאין ּבֹו ֱאמּוָנה ּוָפגּום הּוא ֵמַהּכֹל.

ְועֹוד ֵהִביא ָׁשם ִּדְבֵרי ַהִּמְקָּדׁש ֶמֶל ַעל ַהזֹוַהר הנ"ל: ִּכי ִהֵּנה ַאַחר ַהְּתִחָּיה ִיְהֶיה יֹום 
ַהִּדין ָהֶעְליֹון - ְוָאז ִיְתַּבע ַמְלָּכא ִעיָּלָאה ֵמֵאּלּו ֲחׁשּוֵכי ַהָּפִנים ֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה, הּוא ֱהיֹוָתּה 
ִּבְלִּתי ֲחׁשּוָבה ְּבֵעיֵניֶהם ִּכי ִאם ְּבֶדֶר ַּפְׁשְטיּוָתה, ְוא ַיְחְּפצּו ְלַחֵּפׂש ַאַחר סֹודֹוֶתיָה. ["אֹוי ָלֶהם 

ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה"].

ְוָלֵכן ֵאין ָלֶהם ֶהָאַרת ַהָּפִנים ִמן ש"ע ְנהֹוִרין ְדַעִתיק ַהֵּמִאיר ִּבְמַחְדֵׁשי סֹודֹות ַהּתֹוָרה, 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבזֹוַהר (ְּבֵראִׁשית ַּדף ד' ע"ב). ֲאָבל ָהעֹוְלִבים ַהּתֹוָרה עש יֹאְכֵלם (ְּדֵיׁש ְקִלָּפה ֶׁשִּנְקֵראת 
ע"ש ְוִהיא ֵהֶפ ֵמַהְּקדּוָׁשה), ִּכי ֵהם ִּבְכָלל ְמַגֶּלה ָּפִנים ַּבּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ַּכֲהָלָכה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבזֹוַהר 

ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְת (ַּדף קמ"ט ע"ב), וז"ל: ּוַמאן ְּדָאַמר, ְּדַההּוא ִסּפּוָרא ְּדאֹוַרְייָתא, ְלַאֲחָזָאה ַעל 
ַההּוא ִסּפּור ִּבְלַבד ָקֲאֵתי, ִּתיַּפח רּוֵחיּה, עכ"ל. [ַּתְרּגּום ְּבָלׁשֹון ַהקֹוֶדש: ּוִמי ֶׁשאֹוֵמר ֶׁשאֹותֹו 

ִסּפּור ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ְלַהְראֹות ַעל אֹותֹו ִסּפּור ִּבְלַבד הּוא ָּבא - ִּתַּפח רּוחֹו]. 

ָּידּוַע, ֶׁשֵּיׁש ְלָכל ִמָּדה ַאְרַּבע  ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ְוָלא ַאְהַּדרּו ַאְנִּפין ָלֳקְבָלּה. ִיְרמֹוז ְלַמה ּׁשֶ
ְּבִחינֹות ְּכֶנֶגד אבי"ע, ְוֵהם ָּפִנים ְוָיִמין ּוְׂשמֹאל ְוָאחֹור, ְוֵהם ְּכֶנֶגד פרד"ס [ְּפ'ָׁשט ֶר'ֶמז 

ְּד'רּוׁש ס'ֹוד] ְוַאְרַּבע ְּבִחינֹות הנר"ן [ֶנ'ֶפׁש ר'ּוַח ְנ'ָׁשָמה], ְוַאְרַּבע אֹוִתּיֹות הוי"ה. 

ְוִאיָתא (בסה"ג ח"א פ"ד), ֶׁשָּצִרי ָּכל ָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּלם ְּבָכל ַאְרַּבע ְּבִחינֹות פרד"ס, ּוִמי ֶׁשֹּלא 
ִנְׁשַלם ְלִפי ֶחְלקֹו ִויָכְלּתֹו, ָעָליו ְוַעל ַּכּיֹוֵצא ּבֹו נֹאַמר "ְּדכּוְּלהּו ְפִגיִמים ְבכֹוָלא", ּוְבִלי 
ָסֵפק ֶׁשָהֹעֶנׁש ַהַּמְבִהיל ַהֶּזה הּוא ְלאֹוָתם ֶׁשָהָיה ִסֵּפק ְּבָיָדם ִלְלמֹוד ְוא ָלְמדּו. ּוְכמֹו 
ַגת ַהָחְכָמה ָּדֵחי  ֶׁשָּכתּוב (ְּבזֹוַהר ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי הנ"ל) ְוִאי ָיִכיל ְלִאַדְבָקא ְוא ֶאְדַּבק, ֵּפירּוש, ַהּׂשָ
ֵליּה ַלָּבר, ְוָאְמרּו (ְּכתּובֹות ַּדף קי"א ע"ב) ְלָמאן ְּדָאַמר ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֵאיָנם ַחִּיים וכו', ָּכל ֶׁשֵאינֹו 
ִמְׁשַּתֵּמׁש ְּבאֹור ּתֹוָרה ֵאין אֹור ּתֹוָרה ְמַחֵּיהּו, אֹור ּתֹוָרה ָּדְייָקא, ֶׁשהּוא ַהּסֹוד ִמַּצד ַהָחְכָמה 
ֶׁשִהיא סֹוד ַחָּיה ּוִמֶּמָּנה ּכַֹח ַהְּתִחָּיה. ֲאָבל ָאְמרּו ַאַחר ָּכ ָמָצאנּו ָלֶהם ְרפּוָאה ִמן ַהּתֹוָרה 
יא ִּבּתֹו ְלַתְלִמיד ָחָכם, אֹו עֹוֶׂשה ְּפַרְקַמְטָיא ְלַתְלִמיד ָחָכם אֹו ְמַהֶּנה ִמְּנָכָסיו [ְּכִאילּו  - ְּבַמּׂשִ
ְמַדֵּבק ִּבְׁשִכיָנה], ְכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים בה' ֱאֵקיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום". עיי"ש 

ְּבאֶֹר ְּדָבָריו, (ְוַעֵין ְּבִחּדּוֵׁשי ַאָּגדֹות מהרש"א).

ּוְבסֹוף ְנִתיב קס"ז ָּכַתב: ֲאֶׁשר ַעל ֵּכן, ִמֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש צֶֹר ְלִתּקּון ָהָאָדם והנרנח"י ֶׁשּלֹו 
ִּבְכָללּות פרד"ס ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְּבָכל ִמְקצֹוֶתיָה – ֻהְכַרְחנּו ְלַחֵּלק הזוה"ק ַהְּמַדְּבִרים 
ַּבּסֹודֹות ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה... ּוְכְדהֹוַכְחנּו ְלֵעיל ַעל ֶזה. ְוקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ַיְדִריֵכנּו ְּבַמְעְּגֵלי 
יֶֹׁשר ְלָהִאיר נרנח"י ֶׁשָּלנּו ִעם ְּכָללֹות נרנח"י ַעּמֹו ִּיְׂשָרֵאל, ִויַקֵּבץ ָּגלּוֵתינּו ֵמַאְרַּבע ַכְנפֹות 

ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו, ְוִנְזֶּכה ָלאֹור ְּבאֹור ַהַחִּיים ְּבִביַאת ָמִׁשיַח ִצְדֵקינּו בב"א. עכ"ל ַהָּטהֹור.



זכותא דבר יוחאי  טז 
ת ֵלִוי (ִלּקּוִטים), ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא, ְסעּוַדת ַהַּצִּדיִקים ִּתְהֶיה ִּבְׁשֵני  ְוִאיָתא בספה"ק ְקֻדּׁשַ
ִני הּוא ֶׁשִּיְזּכּו ְלַגּלֹות סֹודֹות ַהּתֹוָרה. ְוז"ל: "אֹו ְיבַֹאר,  אֹוַפִּנים, ָהֶאָחד הּוא ִּכְפׁשּוטֹו, ְוַהּׁשֵ
ַוֲאַכְלֶּתם ָאכֹול וכו', ִּכי ְסעּודֹות ַצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא ִיְהֶיה ַעל ְׁשֵני ְּבִחינֹות: ֶאָחד ַעל 
יגּו ִיְׂשָרֵאל סֹודֹות ַהּתֹוָרה, ְוַהְּסֻעּדֹות ִיְהֶיה ַעל  ִּפי ָּפׁשּוט, ְסעּודֹות ַמָּמׁש, ְוֶאָחד ֶׁשַּיּׂשִ
רּוָחִנּיּות ַּכְּמבָֹאר ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש. ְוִהֵּנה ְׁשֵניֶהם ֱאֶמת, ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֵהם ְּבַמְדֵרָגה ְקַטָּנה, 
ַׁשַהַּתַענּוג ֶׁשָּלֶהם ִמַּגְׁשִמּיּות, ָלֶהם ִיְהֶיה ַהְּסעּוָדה ְסעּוָדה ַמָּמׁש, ְוַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ֲאֶׁשר 
יגּו ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרתֹו  ַּתֲענּוג ֶׁשָּלֶהם סֹודֹות ֵמַהּתֹוָרה, ָלֶהם ִיְהֶיה ַהְּסעּוָדה ַּכֲאֶׁשר ַיּׂשִ
ַהְּקדֹוָׁשה. ְוֶזהּו 'ַוֲאַכְלֶּתם ָאכֹול ְוָׂשבֹוַע' ַלֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים, 'ְוִהַּלְלֶּתם ֶאת ֵׁשם ה' - ֵאּלּו 
ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ַהַּתֲענּוג ֶׁשָּלֶהם ְּבַהֵּלל ַלה', ָלֶהם ִיְהֶיה ַהַּתֲענּוג ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִעָּמֶכם 'ְלַהְפִליא', 

יגּו ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה". עכל"ק. ֶׁשַּיּׂשִ

ְוֵכן ָּכתּוב ְּבֵסֶפר ְּפִרי ַצִּדיק (ַוִּיְקָרא ל"ג ָּבעֹוֶמר ְוִסּיּום הש"ס) ַעל אֹותֹו ֶּדֶר, וזל"ק: "ַא ַהֵּפרּוׁש 
הּוא ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו (ְוִנְתָּבֵאר ְלֵעיל ַמֲאָמר ד') ְּבֵבאּור ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ָׁשם) עֹוָלְמ ִתְרֶאה 
גֹות ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה ִויִדיַעת ה' ִיְתָּבַר, ֵּכן ִּיְזֶּכה  ְּבַחֶּיי, ַהְינּו ְדַהְׂשַכר ֶלָעִתיד הּוא ַהּׂשָ
יג ֵמאֹותֹו ָהאֹור ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו (ִקּדּוִׁשין מ"א א) ּוְלָאָדם טֹוב, ְוָהִיינּו ִמי  ָלֶזה ְלַהּׂשִ

יג ַהּתֹוָרה". עכל"ק.  ַּמּׂשִ ּׁשֶ

ְמבֹוָאר ִּבְלׁשֹוָנם ַהָּזָהב, ֶׁשֹּלא ַרק ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְצִריִכים ָאנּו ַלֲעמֹל ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא ַאף 
ֶלָעִתיד ָלבֹוא ְסעּוַדת ַהַּצִּדיִקים ִּתְהֶיה – ִּגּלּוִיים ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה, ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ַלֲעֹמל 

ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה עֹוד ָּבֶזה ָהעֹוָלם.

ּמו…  ƒע ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ּמו… ו¿ ƒף ע ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ָליו, ל¿ ב ‡≈ ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ָר‰, ָ‡סּור ל¿ ו… ּ̇ ל ּבַ ≈„ּ ַ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּל…‡ מ ∆ ׁ̆ י  ƒל מ ּכָ
מּוָנ‰ ין ּבו… ‡¡ י ‡≈ ֲ‰ר≈ ∆ ׁ̆  , ך¿ ר∆ ∆„ּ ּמו… ּבַ ƒע ˙ כ∆ ן ָלל∆ ּכ≈ ∆ ׁ̆ ָכל  ָר‰, ו¿ חו… ס¿

ָּכתּוב ְּבזֹוַהר (ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים ַּדף פ' ע"א): ְּדָהִכי ָּתֵניָנן, ָּכל ַמאן ְּדָלא ִאְׁשָּתַּדל ְּבאֹוַרְייָתא, ָאִסיר 
ְלִמְקַרב ְלַגֵּביּה, ְלִאְׁשַּתְּתָפא ַּבֲהֵּדיּה, ּוְלֶמְעַּבד ֵּביּה ְסחֹוְרָּתא, ְוָּכל ֶׁשֵּכן ְלֵמַה ִעֵּמיּה ְּבאֹוְרָחא. 
ְּדָהא ֵלית ֵּביּה ְמֵהיְמנּוָתא. (ְוַעל ָּדא) ָּתֵניָנן ָּכל ַּבר ָנׁש ְּדָאִזיל ְּבאֹוְרָחא, ְוֵלית ִעֵּמיּה ִמֵּלי ְּדאֹוַרְייָתא, 
ִאְתַחָּייב ְּבַנְפֵׁשיּה. ָּכל ֶׁשֵּכן ַמאן ְּדִאְזַּדָּווג ְּבאֹוְרָחא, ִעם ַמאן ְּדֵלית ֵּביּה ְמֵהיְמנּוָתא, ְּדָלא ָחִׁשיב 

ִליָקָרא ְּדָמאֵריּה ְוִדיֵדיּה, ְּדָלא ָחס ַעל ַנְפֵׁשיּה.

ַּתְרּגּום ִלְלׁשֹון ַהקֹוֶדש: ֶׁשָּכ ָׁשִנינּו, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשֹּלא ִמְׁשַּתֵּדל ַּבּתֹוָרה, ָאסּור ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו, 
ְלִהְׁשַּתֵּתף ִעּמֹו ְוַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ְסחֹוָרה, ְוָכל ֶׁשֵּכן ָלֶלֶכת ִעּמֹו ַּבֶּדֶר, ֶׁשֲהֵרי ֵאין ּבֹו ֱאמּוָנה. (ְוַעל ֶזה) 
ָׁשִנינּו, ָּכל ָאָדם ֶׁשהֹוֵל ַּבֶּדֶר ְוֵאין ִעּמֹו ִּדְבֵרי תֹוָרה, ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו. ָּכל ֶׁשֵּכן ִמי ִמְתַחֵּבר 
ַּבֶּדֶר ִעם ִמי ֶׁשֵאין ּבֹו ֱאמּוָנה, ֶׁשֹּלא ַמֲחִׁשיב ֶאת ְּכבֹוד ֲאדֹונֹו ְוֶאת ֶׁשּלֹו, ֶׁשֹּלא ָחס ַעל 

ַנְפׁשֹו. 



 יז זכותא דבר יוחאי

ם  ם ‰≈ י‰∆ נ≈ ל ּב¿ ּ‰, ָכּ ָ ׁ̆ ר¿ ָ ׁ̆ ָר‰ ּב¿ ¿ ׁ̆ ַ̃ ָנּ‰ ּול¿ ¿ּ̃ ַ̇ ּ‰ ל¿ ים ּבָ ƒ̃ ס¿ עו… ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ים ּבַ ƒל ¿„ּ ַ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒַר˜ ַ‰ּמ
ים ƒ ׁ̆ „ו… ¿̃ ים  ƒנ , ּבָ ך¿ ל∆ י ַ‰ּמ∆ נ≈ ים ּב¿ ƒ‡ָר ¿̃ ƒנ ˙, ו¿ מ∆ י ‡¡ ≈̃ י ƒ„ּ ַ̂

ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַמאן ְּדָלא ָחס ַעל ַנְפֵׁשיּה, ֵהי ִיְׁשלֹוף ַנְפָׁשא ְּדַכְׁשָרא ִלְבֵריּה. ָאַמר ִרִּבי 
ֶאְלָעָזר, ַּתַּווְהָנא ַעל ָּדָרא, ְוָהא ִאְּתַמר ִמָּלה וכו'. ְוַעל ָּדא ְּכִתיב ַאל ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין 
ָהִבין. ַזָּכִאין ִאיּנּון ַצִּדיַקָּייא, ְּדִמְׁשַּתְּדֵלי ְּבאֹוַרְייָתא, ְוַיְדִעין אֹוְרחֹוי ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, 
ּוְמַקְּדֵׁשי ַּגְרַמְייהּו ִּבְקדּוָׁשא ְּדַמְלָּכא, ְוִאְׁשְּתָכחּו ַקִּדיִׁשין ְּבכָֹּלא, ּוְבִגין ָּכ ְמַׁשְּלֵפי רּוָחא 

ְּדקּוְדָׁשא ִמְּלֵעיָּלא, ּוְבַנְייהּו ֻּכְּלהּו ַזָּכֵאי ְקׁשֹוט, ְוִאְקרּון ְּבֵני ַמְלָּכא ְּבִנין ַקִּדיִׁשין.

ַּתְרּגּום ִלְלׁשֹון ַהקֹוֶדש: ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִמי ֶׁשֹּלא ָחס ַעל ַנְפׁשֹו, [ֵּפֵרׁש ְּבָמתֹוק ִמְּדַבׁש: 
ִמי ֶׁשֵאינֹו ַחס ַעל ַנְפׁשֹו ַלַעסֹוק ַּבּתֹוָרה ְלַתְּקָנּה ּוְלַקְׁשָרה ְּבָׁשְרָׁשּה] ֵאי ִיְׁשף ֶנֶפׁש ְּכֵׁשָרה 
ִלְבנֹו? [ֵּפֵרׁש ְּבָמתֹוק ִמְּדַבׁש: ֵאי ָיכֹול ְלַהְמִׁשי ֶנֶפׁש ְּכֵׁשָרה ִלְבנֹו, ִּכי ִאם הּוא ְּבַעְצמֹו 
ר ְלַמְעָלה, ֵאי ַיְמִׁשי ְנָׁשָמה ְקדֹוָׁשה ִלְבנֹו, ִּכי ֵאין ֶּדֶר ְלַהְמִׁשי ְנָׁשָמה ֶאָּלא  ֵאינֹו ְמֻקּׁשָ
ת ִנְׁשָמתֹומ]. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ְּתֵמַהִני ַעל ַהּדֹור, ַוֲהֵרי ַהָּדָבר ֶנֱאַמר וכו'.  ַעל ְיֵדי ְקֻדּׁשַ
ְוַעל ֶזה ָּכתּוב ַאל ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין. ַאְׁשֵריֶהם ַהַּצִּדיִקים ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים ַּבּתֹוָרה 
ת ַהֶּמֶל, ְוִנְמָצִאים  ְויֹוְדִעים ֶאת ַּדְרֵכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ּוְמַקְּדִׁשים ֶאת ַעְצָמם ִּבְקֻדּׁשַ
ְקדֹוִׁשים ַּבּכֹל, ּוִמּשּׁום ָּכ ׁשֹוְלִפים רּוַח ֶׁשל קֶֹדׁש ִמְלַמְעָלה, ְוָכל ְּבֵניֶהם ֵהם ַצִּדיֵקי ֱאֶמת, 

ְוִנְקָרִאים ְּבֵני ַהֶּמֶל, ָּבִנים ְקדֹוִׁשים.

הגר"א ְּבִמְׁשֵלי (יב, יד), ְמָבֵאר גֹוֶדל ַהְּזכּות ֶׁשֵּיׁש ִלְמַזֵּכי ָהַרִּבים ּומֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו, ִאם ָׁשַמע 
- ְמַקֵּבל ְׂשַכר ַעל ָּכל ַמה ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְלדֹורֹות, ְוַגם ִאם א ָׁשַמע, ָאז ְמַקֵּבל ָּכל ֶחְלקֹו ַהּטֹוב, ְוֶזה 
ֶׁשֹּלא ָׁשַמע לֹוֵקַח ִמֶּמּנּו ֶאת ֵחֶלק ַהֵּגיִהּנֹום ֶׁשּלֹו. - ְוִאם ִּבְרצֹוְנ ִלְזּכֹות ְלעֹוָלמֹות ֶנַצח "ַעִין א 
ָרֲאָתה.." ּוְלָקֵרב ַהְּגאּוָלה - ִהְּנ ָיכֹול ְלַחֵּלק ֵסֶפר "ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה", ַהְמעֹוֵדד ּוְמעֹוֵרר 
יג ֵאֶצל "ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"  ִלְלמֹוד זוה"ק ְּבָכל יֹום, ּוִבְפָרט ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ּוְביֹום טֹוב. (ֶאְפָׁשר ְלַהּׂשִ

ְּבִחיָנם ּוְבַכֻמּיֹות – ְּכֵדי ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים).

הגר"א ְּבִמְׁשֵלי (יב, יד), ְמָבֵאר גֹוֶדל ַהְּזכּות ֶׁשֵּיׁש ִלְמַזֵּכי ָהַרִּבים ּומֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו, ִאם ָׁשַמע 
- ְמַקֵּבל ְׂשַכר ַעל ָּכל ַמה ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְלדֹורֹות, ְוַגם ִאם א ָׁשַמע, ָאז ְמַקֵּבל ָּכל ֶחְלקֹו ַהּטֹוב, ְוֶזה 

ֶׁשֹּלא ָׁשַמע לֹוֵקַח ִמֶּמּנּו ֶאת ֵחֶלק ַהֵּגיִהּנֹום ֶׁשּלֹו.

ְוִאם ִּבְרצֹוְנ ִלְזּכֹות ְלעֹוָלמֹות ֶנַצח "ַעִין א ָרֲאָתה..." ּוְלָקֵרב ַהְּגאּוָלה - ִהְּנ ָיכֹול ְלַחֵּלק 
ֵסֶפר "ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה", ַהְמעֹוֵדד ּוְמעֹוֵרר ִלְלמֹוד זוה"ק ְּבָכל יֹום, ּוִבְפָרט ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש 

יג ֵאֶצל "ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי" ְּבִחיָנם ּוְבַכֻמּיֹות – ְּכֵדי ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים.  ּוְביֹום טֹוב. (ֶאְפָׁשר ְלַהּׂשִ

 מ. ָּכַתב הרמ"ז וז"ל: ַּכָּמה ִעָּקִרים ְּגדֹוִלים ְלַהְמִׁשי ְנָׁשָמה ְקדֹוָׁשה ְלָבִנים. א. ָהֵעֶסק ַּבּתֹוָרה, ֶׁשָּבּה ֵמִאיר 
ֶׁשָּבֶהם  ַּבּתֹוָרה,  ִחידּוִשין  ְלַחֵּדׁש  ָזָכה  ִאם  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ַהְּקדֹוׁשֹות,  ַהְּנָׁשמֹות  ְמקֹור  ֶׁשהּוא  ָהעֹוָלמֹות  ְּפִניִמּיּות 
מֹוִליד אֹור ָחָדׁש ַמָּמׁש ִמְּמקֹורֹות ִנְׁשָמתֹו, ּוָבֶזה ַיְזִהיר ִמֶּמּנּו ְּבִנְׁשַמת ַהָּוָלד ַהּיּוָּלד... (ְוַעֵּין ֶהְמֵׁש ְּדָבָריו ְּבָמתֹוק 

ִמְּדַבׁש ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים ַּדף פ' ע"א). 



זכותא דבר יוחאי  יח 
ְוִאם ִּבְזכּוְת ִיְלַמד ֲאִפילּו ְיהּוִדי ֶאָחד ֶאת ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ֲהֵרי ִּתְזֶּכה ְלִמיְליֹוֵני ְׁשנֹות ּתֹוָרה, 
ִּכי ָּכל ַהּלֹוֵמד ָׁשָעה זוה"ק ְּבַׁשָּבת, עֹוָלה לֹו ְלֵּמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה. ְוִאם ַּתְכִּפיל ְּבָכל ַׁשְּבתֹות 
ָנה ויו"ט, ְלָכל ְיֵמי ַחָּייו, [ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָּבֶהם ִׁשְבִעים] ַּתִּגיַע ל- 640 ִמְלָיאְרד ָׁשָנה ּתֹוָרה.  ַהּׁשָ
ְוִאם ִּבְזכּוְת ִיְתַאְרֵגן ִׁשיעּור ְלִמְנָין ְיהּוִדים ֶׁשִּיְלְמדּו ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַּתִּגיַע ִלְסכּום ַאָּגִדי 

ֶׁשל ִמְלָיאְרֵדי ָׁשִנים ּתֹוָרה.

ַמִים הּוא ְּבֶאֶלף. ְועֹוד, ַּכָּידּוַע  ובזוה"ק (ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא קס"א.) ָּכתּוב: ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשּנֹוְתִנים ִמּׁשָ
ָּקֶׁשה  ָּכל ֲעָׂשָרה ֵּביּה ְׁשִכיָנה ַׁשְרָיה, ַאָּתה ַמְכִּפיל ָּכל ִמְנָין ְיהּוִדים ְּבֶאֶלף. ַּתִּגיַע ְלִמְסַּפר ּׁשֶ
ב ֶאת  ב ְוהּוא ְלֵעֶר: 6 ִזיְליֹון ו' 400 ְטִריְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה. - ּוִמי יּוַכל ְלַחּׁשֵ ְּמאֹד לַחּׁשֵ

ָכר ַהִּנְצִחי ֶׁשִּיָּזְקפּו ִלְזכּוְת ְּבַווָדאּות!!! גֹוֶדל ַהּׂשָ

ֲחִזיָנן ַהְׁשָּתא ַעד ַּכָּמה ָּגדֹול ְוָעצּום ּכֹחֹו ֶׁשל ַהִּלּמּוד ְּבֵסֶפר ַהזַֹהר. ַעָּתה ֵאין ָלנּו ֶאָּלא 
ְלַחֵּזק ֶאת ְיֵדי עֹוֵׂשי ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש, ְלהֹוִסיף ָלֶהם אֶֹמץ ְוכַֹח ְוחֶֹזק ַּבֲעבֹוָדָתם ַהְּקדֹוָׁשה. 
ִאְּמצּו ָמְתַנִים ְוִחְגרּו עֹז ְלַהְמִׁשי ּוְלָהִפיץ ֶאת אֹורֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי, ְלַפְרֵסם 
ּכֹחֹו ָּבעֹוָלם ּוְלַסֵּיַע ְּבָכל ַמה ְּדֶאְפָׁשר, ְוהֹוִסיפּו ַלֲעׂשֹות ָחִיל ּוְלַהְרּבֹות ֲחָיִלים ְלקּוְדָׁשא 

ְּבִרי הּוא ְואֹוַרְיָתא, ְלאּוְקָמא ְׁשִכיְנָתא ֵמַעְפָרא.

ּוָברּו ה' ֶׁשָּזִכינּו ְּבדֹוֵרנּו ְלִהְתַחֵּבר ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל ִעם "ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי" ָהעֹוֵבד 
ִכיָנה  א ְועֹול החֹובֹות, ְלַמַען ֵהִקים ַהּׁשְ ְלא ֵלאּות ְלא ִמְטרֹות ֶרַוח, ְולֹוֵקַח ַעל ִׁשְכמֹו ַמּׂשָ

ַמִים.  ַהְּקדֹוָׁשה ּוְלַׂשֵּמַח ְלָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ

ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה, ּוְלַמַען   ַעל ֵּכן ַאַחי! ָּכל ֶאָחד ִיְכל ְּבִלימּוד ַהִּנְׂשָּגב ַהֶּזה ְלַמַען ְּפדּות ַהּׁשְ
ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו ּוְפדּות ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבָקרֹוב ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ְּבַרֲחִמים, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.



  

   נדפס"מאורות הזהר"הספר 
ם שיחיו י א צ א צ  בנדבת ה

 'ח איש תם וירא ה"הרהאביהם 

  ל" זר "מוה

ן מוה   ה" ע ' ר ר"ב
  ק"ו לפ"שבט תשס' ע יום ד"נלב

ם מ א בה הדגולהו    החשו

  ה" עבתמרת 
  ק"ע לפ"ו אדר תש"ע יום כ"נלב
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ספר הזוהר הקדוש
המחולק

מנוקד, עם לשון הקדש

ובו:
ספר הזוהר
 זוהר חדש

תקוני הזוהר

המחלק ל-960 קונטרסים (ב-32 כרכים).

הלימוד מחולק לשנה אחת ולשלוש שנים.

"הרצים יצאו דחופים"
כל הפועלים ומפעילים למען קירוב הגאולה יזכו 

שמשיח יראה באצבעו לכיוונם ויאמר:
"בזכותכם היגעתי"

שליחי מצוה הרוצים לקנות את הסט ולדאוג לחלקו באופן 
מסודר ב-32 כרכים לבתי כנסת/ מדרש בערים, בשכונות, 

במושבים, בישובים, בבסיסי צה"ל ובקהילות היהודיות בחו"ל 
מוזמנים להתקשר: 0548-436784

סט הזוהר הקדוש
המחולק-לכל ימי השנה

סיום הזוהר בכמה דקות
בבית הכנסת/ המדרש- בשבת, ובכל זמן.

כל כרך מתחלק ל-30 איש, 
וכך יוכלו לסיים כל הזוה"ק

יחדיו כאיש אחד.

ב‡ו וטלו חל˜ בזכו˙ ‰מיוח„˙ ˘ל
 "סיום ‰זו‰ר"

ע"י לימו„ 6 עמו„ים בלב„!
˙וך מספר „˜ו˙ (כ-7 „˜ו˙) ‰נך מסיים ‡˙ ‰זו‰ר.

ו˙˘‡ל כיˆ„?
‰˙כני˙ ערוכ‰ ב‡ופן ˘ל חלו˜˙ ‰זו‰ר ‰˘לם,

‰כולל 5760 עמו„ים ל - 960 חוברו˙ ("˙˙˜"ס")  
„‰יינו 32 ‡ריזו˙ כ˘בכל ‡ריז‰ י˘ 30 חוברו˙

ובכל חובר˙ 6 עמו„ים ˘ל „פים זו‰ר ‰˜„ו˘ (עם ל˘ון ‰˜ו„˘).
וכל ‡ח„ ˘לומ„ מˆטרף עם ‰כלל ומסיים יח„יו. 

ונח˘ב לכל ‡ח„ ו‡ח„ כ‡ילו סיים כל ‰זו‰"˜.

ל˙רומו˙ ול‰נˆחו˙: 054-8436784

ב˜רוב יופיע בעז"‰ 

ירושלים:  02-6255789 
בת ים:  052-6077914/054-9531936    

טבריה:  050-4121015 
צפת:  052-7150754/0504101341

עיר העתיקה:  054-2240932 
צפון:  054-9788564

באר שבע:  08-6108605 
נתניה:  09-8323442 




