
   



ׁש ליט "א מהאלמין אדמוֹ "ר מּכ "ק דּ רׁש ה
ת"ו  טדי  בּ איצטדי וֹ ן ירוּ ׁש לים בעיה"ק

לציּ וֹ ן, הרא ׁש וֹ ן מרן הגּ דוֹ ל הגּ א וֹ ן בּ ראש וּ ת עקב ּפ רׁש ת 
ׁש ליט"א , י וֹ סף עבדיה הרב הּת וֹ רה, חכמי  מוֹ עצת נשׂ יא
ׁש ליט"א , י ׁש יבוֹ ת  ראׁש י ה גּ אוֹ נים, הרבּ נים וּ בה ּת אספוּ ת 

אי ׁש  אלף וּ ׁש ּת ים עשׂ רים ׁש ל הם  ק דּ וּ ׁש  בּ מעמד
לפ"ק  תש"ע  אב ◌ָט"ו

הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד לח זּ וּ ק דרׁש ה

ה' ם  האים ְְִִֵַָר כים 

נשׂ יא רת לציּ וֹ ן, הראׁש וֹ ן מרן הגּ דוֹ ל הגּ אוֹ ן  ְִ
יוֹ סף עבדיה הרב הּת וֹ רה , חכמי מוֹ עצת
י ׁש יב וֹ ת  ראׁש י  הגּ אוֹ נים, הרבּ נים וּ ברׁש וּ ת ׁש ליט"א,
הזּ ה, הגּ דוֹ ל קבּ וּ ץ את ׁש ארגּ נוּ  הרבּ ים  וּ מזכּ י ׁש ליט"א,

הזּ ה. ה ּק דוֹ ׁש  ה ּק הל וכל
ׁש לּ יראית אם ׁש השׂ פת קטנּ ה, הק דּ מה אגּ יד דּ ברי ְִֵ

שׂ פת  העברית,אידיׁש היא שׂ פה  למדּת י ולא , 



   

קצת  התרגּ לּת י אנ ׁש ים, עם קצת דּ בּ ר ּת י מה  רק 
קצת כּ ן  ועל ׁש דּ ברים ליק ׁש ה לה שׂ פה , ידוּ ע אבל , 

מק וּ ה  אני כּ ן ועל הלּ ב , אל נכנסים הלּ ב מן היּ וֹ צאים
נבין  הם וּ בעזרת ׁש לּ י, הלּ ב את יבין ה וֹ מעים ׁש לּ ב 

הני. את אחד

 היּ וֹ צא אנחנ הגּ דוֹ ל הם  ׁש מקידוּ ׁש  וּ מצּפ ים מיחלים  ְֲַ
את  בּ מהרה הם  בּ עזרת יביא הזּ ה, הּק בּ וּ ץ מן

בב "א. צדקינוּ  מׁש יח בּ ביאת גּ ליּ וֹ ת הּק בּ וּ ץ 

את תב ּת ׁש מע וּ ן  עקב  "והיה הבוּ ע , בּ פרׁש ת ָ
אוֹ תם ", וע שׂ יתם  וּ ׁש מרּת ם האלּ ה ה ּמ ׁש ּפ טים 

ותחּת וֹ נים בּ עליוֹ נים שׂ מחה ,אשׂ מחה לׁש וֹ ן והיה  
.בהר ׁש בּ "יּת וֹ רת לימ וּ ד בּ פרס וּ ם  

הרבּ ים למזכּ ה טוֹ בה להכּ יררוֹ צה אניזוּ הזנ ת ְְְִַ
י שׂ כרבּ ניהוּ הרבהּמ קבּ ל ה צּ דּ יקהגּ אוֹ ן  

הסק על זצ"ל אליהמר כי ר יהיק הא פמימרלאא. 
ל אאוהיה אי ",והרברכואהב...מע  עקב והיה " 

מע  לדרה יע אז ,ביראה במחה 'ה את עבד א,מחה  
ברכואהבאז ,מחה 'ה את עבדוכיו ,ה טיל את  

והרמויתק ל תר רההא מ. 
רא ליט"אמאלי יכרניההרב הקל היק הא באר .ב 

מת האהוי"ה א תת והיה ,ירלי,לנהר ה ק ליייבת  
הרחמי,ארצ י ת להממהרחמי זמ ה עקבעקבתא 
ההר לימד ידיעל .מע , רת ת א תת מע , מ יחא 
 דה י ממת רחמיעראל ל לכל ויי. 



   

הרבּ ים בּ זכּ וּ יהּמ יחד לצּ דּ יקוכן ,ׁש ליט"א ׁש מ וּ אלי 
ר בּ י,הר ׁש בּ "יותוֹ רת ,הּק דוֹ ׁש הזּ וֹ הרבּ הדּפ סת וּ בפרט 
נפ ׁש ם וּ מסירוּ ת ּפ וֹ עלם על ,ׁש ליט"א ראוּ בן ּפ נחס 
הזוֹ הרליּמ וּ ד את י שׂ ראל כּ ל וילמדוּ יׁש מע וּ למען  

זוֹ הרלימ וּ ד בּ וֹ ׁש אין יהוּ דיבּ ית יהיה לּ א ,הּק דוֹ ׁש  
"הידבּ רוּ ת "הּק דוֹ ׁש לארגּ וּ ן נפלאה ּת וֹ דה וכן ,גהּק דוֹ ׁש  
בּ ארץ,ׁש בּ מים לאביהם י שׂ ראל ׁש ל לבּ ם הּמ קרב 
לקח וּ א ׁש ר,ׁש וֹ תים מ ּמ נוּ הצּ מאים וכל ,כּ לּ וֹ וּ בע וֹ לם  

לכל הּק דוֹ ׁש זוֹ הרלחלקקדוֹ ׁש ה מימה עצמם על  
י שׂ ראל כּ ל יתעוֹ רר וּ וּ בזה ,והּמ ׁש ּת ּת פים הת וֹ מכים  

.ׁש בּ מים לאבינוּ דלׁש וּ ב 

הדז הר אי א ליתנכנסאקדמני מ יקי וידע .ג 
 ונעאלימל. 

,זיעועי"אמבעלזאמהר"אמר רשכבה "גק יאבראהאיעל מסר  
נ י נ י ל לאחר],)תשי"ז(אב מנחכ"אה לאימא[ 

צה לדירת ה נסטר ה דה לאר ועלה ,ה ראה מהלחמה  
הדספרלהביא האדמ "רמר מ"קוקאלהבחל"ח)ממחותני(ההר  
ו אי אצלמני ,)ירלי (זיעוכי "אמספינקאמאיריסר י הגה"ק 

הרי זדמדה. 

על אמר יהדר ה אחרי"בע אר "האבת עיר בהיתי.ד 
אר ריוסר מיאיהדילפניאהד הזהר לימד דל  

תצעיר רה למד יבהי,  לדאב ע לב ונפל ,רב מהערב ה 
תהדר מבד את מ ת רפיוכגת מר לא,ה דבר. 

 אאחד יהר ספר לידהע יר ונכנס,ה קחמד לל. 
מידיוכ ימי ר למדמסי ת ד למרלעגל והפרעת 



   

רחמיספרא גל תא  מן יקן א  ְְְְֲִִִֵַָָָָ

ׁש הבטיחהעלם כּ מוֹ  הׁש למה, לגּ אלּ ה עצמוֹ  מכין ָָ
מן  י ּפ ק וּ ן דּ א "בּ ספרא – לר ׁש בּ "י רבּ ינוּ  מ ׁש ה 
רב ׁש פע יׁש ּפ ע הר בּ ים מזכּ י וּ בזכוּ ת בּ רחמי". גלוּ תא
הר ׁש בּ "י ׁש ל הגּ דוֹ לוֹ ת להבטח וֹ ת  ונז כּ ה העוֹ למוֹ ת בּ כל

קכ"ח:) ּת רוּ מה .(בּ זהר  

בבי הת ר ,אוכא ה דרת לכבי"עליוצעקה ,הר 
גת ז,האע קרה מה ?הה לאבה ל? 
דיל דאת והס יר ,הסט ריה למד רק אנילאכת מה לאמר  
.לפריע לא 
וכ י מידיהמ ימי עד ל הרה דה,כ לאחר מ 

ל לקוהתחיל ,אמ ית לתבה דלה מאד התע רר ת נכנס 
ראימ א .הר"יתרת הבק ר יהדיהאוה ,הצות  

.ה לעליוי חאיר מע  ר יל חגד ל ה  
ואת עזבא תיהלואי:ה דיחז"ל ברילהמליאפר זה ועל  

,תרה ה נז האר וזה–למטב מחזירה אר ,מררתי 
טמ ל יקיה נז האר ,זי "ע יכר הניל קד כדברי 
ה להר"יתרת  .עליו 

ינסספר  א  ח אי רע יהיה א ואפ  נח  בת  מ הא  ההר 
נח , בת  מ הא ה הר ספר קרא זה ח ר הרה י מיני  הי  

ניסת ידי על  אא  והחת יני ה  ת לא ק היה  ולא
ה ה  חר אר סד  אל יקיה נסי   ...מ הא    להבה

, להתקר וכהח יאבסגת ה אהבת קח ע סק ד 
חור נפ להצלת אליו וינס הרזל את  ה אבת האב איבת 

ינס א ח אי ר ע יהיה א  ואפ ,נ ות מת ר(ונעריקרא , 
ה') סימ .א' 



   

ׁש מים אמר  עלי אני מעיד זיע "א: יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י ַָ
למוּ טב וּ מחזירן הרבּ ים את המזכּ ה  ׁש כּ ל וארץ,
מתע לּ ה  הּק דוֹ ׁש ] הזּ הר הפצת ידי על נעשׂ ה [ׁש זּ ה
את  כּ וֹ פה - לזה זוֹ כה  אדם כּ ל  אין מה מעלוֹ ת, בּ ׁש לׁש 
. יתבּ ר להם ועלּ וּ י רוּ ח נחת עוֹ שׂ ה - הר ׁש עה. מלכוּ ת

ׁש לוֹ ם. וּ מרבּ ה יחרב, ׁש לּ א העוֹ לם כּ ל את מעמיד -

לבניו.ועל בּ נים לראוֹ ת זוֹ כה הרׁש בּ "י: לוֹ  מבטיח  זה ְַ
הבּ א. לעוֹ לם זוֹ כה  - הזּ ה. בּ עוֹ לם לעׁש יר וּ ת ז וֹ כה -
לׁש נים  נכנס  - לוֹ . וּ להרע  להזּ יק  ׁש יּ כוֹ ל אחד ׁש וּ ם אין -
עליו  מׁש ּפ יעים - בּ ידוֹ . מ וֹ חה  ואין  – עדן  גּ ן  ׁש ערי עשׂ ר

וּ לזרעוֹ  לוֹ  ענינים  בּ כל לוֹ  והצלחה בּ רכה סוֹ ףׁש פע עד 
מברכים  והר ׁש בּ "י  ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  - הדּ וֹ רוֹ ת. כּ ל
ׁש גּ ם  אבינוּ , אברהם בּ הם ׁש נּ ת בּ ר הבּ רכוֹ ת בּ כל אוֹ תם
 ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  - הוּ א.  ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  כּ לּ ם את קרב הוּ א
וּ מלוּ ים  עליוֹ נים מלאכים מחנוֹ ת לאר בּ ע  ק וֹ רא הוּ א

גּ נוּ זים ע וֹ למ וֹ ת  לׁש בעים ונכנס "סוֹ ד")א וֹ תוֹ , ,(גּ ימטר יּ א 

לוֹ . רק וּ מיחדים  – אחר  אדם ׁש וּ ם בּ הם  זוֹ כה  ׁש לּ א 

הרבּ ים:נסר מזכּ י ׁש ל הזּ כוּ ת מגּ דל נוֹ רא סּפ וּ ר ְֵַ

מים הד ל הכי החסן ה א  הר ים את ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהמז ה 

ּת הלּ ה ספר בּ קנטרס בּ הק דּ מה עה"ת  מ ׁש ה ישׂ מח  ְֵֶ
ע "ב )למׁש ה י "א מבאר(דּ ף  קדׁש וֹ : לׁש וֹ ן וזה , 

ּת רוּ מה ע "ב )בּ זהר קכ"ח  בּ תר(דּ ף  למרדּ ף  בּ עי זכּ אה ההוּ א , 



   

האנׁש ים החייבא  אחר לרדּ ף  צרי זכּ אי, ׁש הוּ א  [מי וכוּ ' 
איהוּ  ודא ליה בּ רא הוּ א כּ א לּ וּ  ליה דּ יחב בּ גין החיּ בים]

רמה ה. רת רי ההר ע"ב)בספר מצוה (קכ"ח בח לס ר הגיל 
ודא 'וכ שלי באגר לי ולמקני  חיבא תר  למר עי זאה ואמר, ז
אחרא משבחא ייר  הא רי קדא יקרא י דיסתלק שבחא  איה

 אהר תיב א ועל ,'וכ מכלא ייר  א ')ברק(מלאכי ואסתלקותא 
כתיב ,מע היב יור( ),' וג לוה י הח א היתה  ריתי 

לה  אסק ואיה קיהכ מה סל אסק  ועל לא אחרא, נ ר  י 
, לוה  יהח א היתה ריתי תיב נ ר ני למחמי וזכי האי 

וליתרעי תליסרועאל אתי לעלמאוזכי עלמאהאי וזכי ,לבני  
 ימחי מאידי,תיבועלי) י הב')קי"בזרע יהיה  אר ר  

.רילי אר ח זרח  לעד, ע מדת  וצדקת  בית וע ר  ה ,' וג
רי קי א מלא דיקנאאלדההרכל נ ארברי 

 דלאברהעבד י אנפ בחוכ'עאל ואיה בעיל עלמי ניזי 
עלאה נ אני ידעי הוואלמלא.אחראנרהזכה לא 
רמי וזכא יקלצ אוזגינייה,אזלי הותרייהורדפי א מא 

רדיתר י חוכ:' 

ספר  ר]הרתהחאחר  לר צרי ז אי  אמר, רמה ר ת 
 תע ה הבח  הא וזה ל כר תא ולקנת  ביח יאנ
מה ל, יתר היא ז ועלה אחר , מבח יתר הא ר דה בד
 יהח א היתה ריתי וכתב .מע היב יור , אהר ת ב זה ועל
   עלה א מה  עלת  לה מתע ה אד   תוא ,לוה
וזכה  לוה י הח א היתה ריתי ת ב זה אד   ועל אחר. אד
ערה  ל וע לה לעוה "ב, וז כה בעוה"ז  וזכה  לבניו ני לראת
  ה .זרע יהיה  אר ר תב ועליו יד מחה מי  ואי ערי
ל ה אר ,רילי אר  ח זרח לעד ע מדת   וצדקת בית וער
ר הרכ ת כל תא מבר  אד   תא ל ק לדי מבר דה

עה  א ר תלאברה תנפ למ ע  בעיל עלה  והא ,בי לח 



   

אחרא  משבחא יּת יר דקב"ה יקרא ביה דיס ּת לק ׁש בחא
בּ ריתי וכתוּ ב  מעוֹ ן הׁש יב  ורבּ ים בּ אהרן דּ א ועל וכוּ '

והל וֹ ם הח יּ ים א ּת וֹ  ע "א )היתה קכ"ט  בדף כּ ּמ ה (ועיי "ש  
ׁש ּמ חזירים  הצּ דּ יקים זכוּ ת  גּ דוֹ לים  כּ ּמ ה ׁש ם הפליג וּ 

בּ תׁש וּ בה. ר ׁש עים

אי ן מוזלל"ה  לוֹ  ס ּפ ר  אׁש ר ז"ל מאדמו "ח ׁש מעּת י ֵ
עם  ז "ל רש "י העליוֹ ן בּ עוֹ לם נפ גּ ׁש וּ  אחת  ׁש ּפ עם
ז"ל  רש "י וׁש אל מדראהאבּ יטש  איציקל ר ' הּק דוֹ ׁש  הרב
ר ' הּק דוֹ ׁש  הרב  לבנוֹ  לוֹ  יׁש  וּ מצוה זכוּ ת  איזה איציקל  ר'
ׁש וֹ מע מה מזלאטשוֹ ב , מי ׁש רים הּמ גּ יד מיכל
לוֹ  והׁש יב הנּ "ל, הרב בּ נוֹ  עם הע וֹ למ וֹ ת בּ כל ׁש ּמ רעיׁש ין
ולא  לׁש מּה , ּת וֹ רה ׁש לּ וֹ מד אי הנּ "ל, איציקל רבּ י

דּ ע ּת וֹ  הרבּ ה נתקררה ׁש בּ נ וֹ  ע וֹ ד, לוֹ  ואמר  ז"ל, רש "י ׁש ל 
נתקררה  לא בּ ּה  וגם וס גּ וּ פים, בּ ּת עניתים עצמוֹ  את לסגּ ף
בגמ "ח הרבּ ה אׁש ר עוֹ ד לוֹ  ואמר  הּק דוֹ ׁש ה, דּ עּת וֹ 
נתקררה  לא וע וֹ ד וכדּ וֹ מה, לאביוֹ נים  נתן וּ פ זּ ר וּ צדקה,
הרבּ ה  וע שׂ ה מעוֹ ן הׁש יב  ׁש רבּ ים ל וֹ  אמר  ׁש וּ ב דּ עּת וֹ 
רש "י ׁש ל דּ עּת וֹ  ו ׁש קטה נחה וּ בזה בּ ע וֹ לם, ּת ׁש וּ בה בּ עלי
כּ ל  אתוֹ  ׁש ּמ רעיׁש ים מה הּק דוֹ ׁש ה דּ ע ּת וֹ  ונחה ז "ל,

עכ "ל. מעלה , ׁש ל הּפ מליא 

ה  אד ני  דעי י הי וא אחר,  אד  ה זכה א נעלמי
ו  יקיל  נמ זכת  אחריה עלת  לכי ה הי ,רעב כי ז 
:[יח אחר  דר מי דפיור



   

לוֹ מבן בּ שׂ ר  עיני א ׁש ר  לס ּפ ר  י וּ כל לא  כּ זאת מע שׂ ה כּ י ָ
בּ ע וֹ למוֹ ת  מׁש וֹ טטוֹ ת עיניו  אׁש ר לאדם וא
יוּ כל  לזוּ לתוֹ  ימע ׁש לּ א מה ור וֹ אה ׁש וֹ מע  עליוֹ נים

כּ זאת. לס ּפ ר 

לאלּ וּ מה  הוּ א גּ דוֹ ל זכוּ ת איזה להבין יכוֹ לים ִֶ
מעלה  ׁש ל ה ּפ מליא וכל ה ּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  ׁש לּ וֹ מדים
מ כּ ל  ישׂ ראל עם  כּ ל נצּ וֹ לים  ׁש בּ זכוּ תם מהם, מדבּ רים
בּ רחמים, ה גּ אלּ ה וּ מקרבין ורע וֹ ת, קׁש וֹ ת  גּ זר וֹ ת מיני

לראוֹ תּה . בּ קרוֹ ב ׁש נּ זכּ ה

הרים מז ה כר  ְְִֵֶַַַָגדל

ּת נחוּ מאאמר בּ מדר ׁש  א )חז"ל ּפ רק בּ ר '(בּ ראׁש ית מע שׂ ה  : ְָ
לוֹ  הראה העוֹ לם מן מסּת לּ ק כּ ׁש היה אבּ הוּ 
לוֹ מר התחיל אפרסמוֹ ן, נהרי ע שׂ רה ׁש לׁש  הקבּ "ה
אמר וּ  ה ּת וֹ רה, עוֹ סקי אׁש ריכם  לתלמידיו , מיתה בּ ׁש עת 
נהרי עשׂ רה  ׁש לׁש  להם  אמר  ראית, מה  רבּ ינוּ , לוֹ ,
לוֹ מר התחיל ּת וֹ רתי , בּ שׂ כר הק בּ "ה לי נתן  אפרסמוֹ ן
וכוּ '. כּ לּ יתי, כּ חי והבל לתה וּ  יגע ּת י לריק  אמר ּת י ואני

ׁש לׁש [אר: לפניו העבירוּ  א בּ הוּ  רב ׁש ל ּפ טירתוֹ  קדם  ֵ
אבּ הוּ : רבּ י ׁש אל אפרסמוֹ ן, ׁש ל נהר וֹ ת ע שׂ רה
אלּ וּ  כּ ל להם: אמר הם,  ּׁש ל לוֹ : אמרוּ  אלּ וּ , כּ ל למי

יגעּת י]. לריק אמרּת י ואני  לאבּ הוּ 



   

יגיעתוֹ מבאר ׁש היתה חׁש ב  אבּ הוּ  ׁש ר בּ י האריז "ל, ְֵָ
לריק חיּ יו  ימי   ּת וֹ עלת ובּ מׁש ׁש וּ ם  ראה לא כּ י , 

ל"י"ׁש " יגיעתוֹ  ידי  על זכה דּ אמת א לּ י בּ א א בּ עבוֹ דתוֹ ,
וצ דּ יק צדּ יק  לכל המבטחין ע וֹ למ וֹ ת, "ׁש "י" סוֹ ד ׁש הם
ועל  מ "רי"ק "] הפ ׁש הוּ א "י"ׁש " גּ ימטריּ א ["רי"ק"

עוֹ למוֹ ת. לׁש "י ר וֹ מזים לוֹ  ׁש הרא וּ  נהרוֹ ת הי"ג אלּ וּ 

אפרסמן נהרי י"ג כר לת רה הרים ז י ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָהע סק

לר בּ יבפר בּ ּמ דר ׁש , ואמרוּ  כּ תב: דּ בׁש " "יער וֹ ת  ֵֶַ
ואמר אפרסמוֹ ן, נהרי י "ג  שׂ כר וֹ  הראוּ  אבּ ה וּ 
לריק אמר ּת י  ואני אמר  לא בּ הוּ , ליּה  אמרוּ  למאן, אלּ וּ 

וכוּ '. יגע ּת י

יחתו. רמד )מהר" ספר – אי(את  ,י אנ מח בי מאחד מע י 
לברכה ,  נ זכר נר ל אמר אמת,  ה את ועבד  מי וירא ר
ל  על מה לה מראה  ר ית  ה  אי ה' עבדי אד ני  
והבני  .על מה ירא אז  ה א, לע  ת מ אחר רק .יה ח ימי
 דע יל לבל התח קת  לעני זה בר ל אמר לברכה נזכר נר
י  עה.  עצמ ראה אינ ועדי ,ה עבדת עסק  בר  מה
זר  לאחר א י על מה חיו  ימי  ל לראת יכל  אינ  י

לעיל.
הא רי  עבד  י על א ,יד ה מחז "ל מפרת גמא  לנ הרי
מה  ל לראת  זכה  לא עצמה, למת  חי ימי  ל רא את
 עצ את   טירת קד ל הרא אפ ל ר זה בר על,
ל  היתה חב י אה, ל למי ואל,  מ , לה כה ה דרג ת

. תמ עד ל ל הרא א מחמת  לריק   ויגיעת  דתעב



   

 בּ שׂ כרוצרי אבּ הוּ  רבּ י יכּפ ר  ו ׁש לוֹ ם חס  אי בּ אוּ ר , ְִָ
כּ מ וֹ  דּ ברים ׁש ל וּ פ ׁש וּ טן וּ מצו וֹ ת. ּת וֹ רה
ו ׁש כיח קיסר  לבּ י קר וֹ ב היה אבּ הוּ  ר' ידוּ ע כּ י ׁש כּ תב ּת י,
וכוּ ', קיסר לבּ י אתי אבּ הוּ  רבּ י הוי  כּ ד  בּ גּ מ ' כּ מבאר  ׁש ם
מ וֹ ׁש ב לר וֹ מי א בּ הוּ  ר בּ י  מוֹ ׁש ב ישׂ ראל מארץ  כּ ן ואם
לב וֹ א  ׁש ם וגם וחזרה  בּ הליכה זמן וצרי רב  דּ ר קיסר
כּ ן  גּ ם צרי ׁש ם, הל בּ חנּ ם לא כּ י וּ להׁש ּת דּ ל הּק יסר אל
מלכים  ׁש כּ ן וּ מ כּ ל שׂ רים ּפ תחי למבּק רי כּ נּ וֹ דע רב  זמן
ידי על בּ ּט ל כּ ן  ואם ההם , בּ יּ מים  ר וֹ מי קיסר  כּ מ וֹ  גּ דוֹ לים
דּ בּ וּ ק הּמ דר ׁש  מבּ ית ּפ רוּ ׁש  והיה מהּת וֹ רה רב  זמן כּ ן 

וכדּ וֹ מה. חברים 

ע וֹ סקים א יהיוּ  צבּ וּ ר  בּ צרכי והע וֹ סקים בּ ּמ ׁש נה אמרוּ  ַ
שׂ כר עליכם אני  מעלה ואּת ם ׁש מים  לׁש ם עּמ הם 
ידי על כּ י יצטערוּ  ׁש לּ א והינוּ  עשׂ יתם, כּ אלּ וּ  הרבּ ה
ט וֹ בים, וּ מע שׂ ים הלּ ּמ וּ ד נתמעט צ בּ וּ ר , בּ צרכי עוֹ סקם
הרבּ ה  שׂ כר עליכם אני מעלה כּ י ּת יראוּ , אל לוֹ  ואמר

ענין כּ  וזהוּ  בּ ׁש למוּ ת, ותוֹ רה טוֹ בים  מעשׂ ים ע שׂ יתם אלּ וּ  
לבּ י והל צ בּ וּ ר בּ צרכי  יּ גע ׁש ּמ ה ׁש ּפ חד אבּ הוּ  רבּ י
ּת וֹ רה  כּ ן  ידי על מעט  כּ י לריק , הכּ ל וכ דּ וֹ מה , קיסר

יגע ּת י לריק  אמר וֹ  וזהוּ  ה', לוֹ זועב וֹ דת הראוּ  אבל , 

יקרה ז. הסק על  ז"ל  מאמר דע  א מצוה, ל כר  ל י בו אי
יעימ לא מי חפצי  אפ , וי לא  חפצי וכל נינימ היא
רה  טל רק ,ט ארת  טל י  הסק על   אמר ועד רה , ל לער



   

מק וֹ ם  מכּ ל שׂ כר  ל וֹ  קבע הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  כּ י ממים
מאד. הר בּ ה וּ שׂ כר וֹ 

–וכתב קדה ׁש ערי בּ ּס פר זי"ע  ויטאל חיּ ים (חלקר בּ י ְַָ

ז) ׁש ער ז"לב  ר בּ וֹ תינוּ  אמר וּ  לח יּ ביּ א : מז כּ י (אליּ ה וּ : 

ספ"ח ) ׁש ק וּ ל רבּ א ׁש מוּ אל להעמיד אלקנה זכה  לּמ ה 
אדם  לבני  וּ מעלה לרגל ע וֹ לה ׁש היה מ ּפ ני ואהרן , כּ מׁש ה
אחריו, נ וֹ הג  בּ נ וֹ  ׁש מ וּ אל וכן אוֹ תן, וּ מז כּ ה ע ּמ וֹ  הרבּ ה

ׁש כּ תוּ ב ז')כּ מ וֹ  א' וגוֹ '(ׁש מ וּ אל והגּ לגּ ל אל בּ ית וסבב 
בּ יתוֹ , ׁש ם כּ י הרמתה וּ ת ׁש וּ בתוֹ  ישׂ ראל את  ו ׁש פט

מ וּ ם אלּ א מעלוֹ תיו  לכל זכה לא י "בואברהם  (בּ ראׁש ית 

וּ כתיבה') בּ חרן, עשׂ וּ  א ׁש ר  הנּ פ ׁש  י"ח )ואת י"ח (ׁש ם  

יצ וּ ה  א ׁש ר  ידעּת יו כּ י וג וֹ ' גּ דוֹ ל לג וֹ י יהיה היוֹ  ואברהם
זוֹ כין  אינן הדּ וֹ ר וֹ ת ראׁש י  וכל וגוֹ ', ה'  דּ ר וׁש מר וּ  וג וֹ ',

זוֹ . סבּ ה על אלּ א  נענ ׁש ים אינן  א וֹ 

תמח ויב  זכה  חכם  ספרי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָה ד יס

בּ ספר וֹ וכתב זיע "א, פלאג'י חיּ ים ר בּ י הּק דוֹ ׁש  ר בּ ינ וּ  ְַָ
זוֹ כה  חכם ספרי הּמ דּפ יס  וז"ל: מחיּ ים" "צוּ אה

זה  ועל  לרי "ק , הרה נגד הל הח יב   הא רי  זה ועל , המח
זי למע  הל  מה כיא, אפרסמנא  נהרי י "ג מי הר
זוה"ק  למד א ה   עצמ הע ועה .עצמ מד  מ ה א יהר
 עצמ אה כא ער  לעי  תיזכ ליכ  אחרי זה א א

.למד



   

יוֹ צא  בּ עצמוֹ  ׁש החכם ספק  ואין בּ מחצּ תוֹ ... וי וֹ ׁש ב 
וׁש מע ּת י הבּ א. לע וֹ לם  כּ ׁש בּ א אוֹ הביו, סיעת  עם לקראתוֹ 
רב אצל י וֹ ׁש ב  אחד הבּ ית לבעל בּ חלוֹ ם ׁש ראה  מאדם
 אי והתּפ לּ א והׁש ּת וֹ מם ׁש נים, כּ ּמ ה  זה ׁש נּ פטר גּ דוֹ ל
אחד  ספר הדּפ יס ׁש הלּ ה ידע ולא ,לכ ההדיוֹ ט זכה

עכ "ל. הּק דוֹ ׁש ים . מ ּס פריו
הּק דוֹ ׁש ?מי הרׁש בּ "י בּ מחצּ ת  לׁש בת רוֹ צה לא ִ

יּת ן הלא דּ עלמא חללא  וכל !לכ כּ מ ּה  לב  כּ ל ֲֹ
זה! בּ עד

נפ ׁש וֹ ""וכל בּ עד יּת ן לאיׁש  ד')א ׁש ר  ב' ּפ רק .(איּ וֹ ב  ְֹ

לעזרמי אלינוּ , יתקר זה לכל לזכּ וֹ ת ׁש רוֹ צה ִ
לבר כּ ת  ויזכּ ה הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  ׁש ע וּ רי את להפיץ

הּק דוֹ ׁש . הרׁש בּ "י
בּ ּמ זּ ל ּת לוּ יהכּ ל חז"ל דּ ברילהמליץאפׁש רזה ועל ְַ

ׁש בעים גּ ימטר יּ ה ל מזּ ח ׁש בּ היכל ּת וֹ רה ספראפילּ וּ  
הּק דוֹ ׁש זוֹ הרׁש ּס טזכינוּ הרבּ ים מז כּ יׁש בּ זכוּ ת ,וׁש בע 

לכא רה .היכל רה ספר אפיל ליה ל ,חז"ל איתאח. 
 היכל "ה" המ,הרי לאההציא פררה ה מההיכל 
ויקרא,ל וזההראיעמד ולא היכל? 
אמצע דרי ידי על רה הפרמבי א ,לפרהנראה  

היכל היה רה לפררצי יתראז'וכלגבראבראי ה ריאה  
יחידי רקזאתמצוה .מצוה מתאמתוזה .את ציאולא 

 מימק, לי כרמקרל עב להע.טוזהה תמהעד, 
דרה .ה"ל ל על עדתהיקדוהאר הית  



   

גּ ימטריּ העז (לאלקים"עז ּת נוּ "בּ בחינת ,ש "ח77רקע וֹ לה  

ספר)טמעלהׁש ל לפמליאועלּ וּ יכּ חנוֹ תן וּ בזה77 את הּמ כניס וכל , 
העליוֹ ן. מ ּמ זּ ל לברכה  יּ זכּ ה לביתוֹ  ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר 

לגא הנזהעקבהצותמירתידיעל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֻ

.הּק דוֹ ׁש רׁש "ידּ בריּפ יעל הּפ סוּ קאת לבארנחזרוע ה ְַָ
וּ ׁש מר ּת ם והיה" הא לּ ה ה ּמ ׁש ּפ טים את ּת ׁש מע וּ ן עקב  ְָָ

מצווֹ ת  אם ז"ל, רׁש "י ּפ ירש  אוֹ תם", ועשׂ יתם
ל אלקי ה' וׁש מר ּת ׁש מעוּ ן. בּ עקביו דּ ׁש  ׁש אדם הּק לּ וֹ ת

הבטחתוֹ . ל יׁש מר  - וג וֹ ' הבּ רית את
א,בּ עקביו דּ ׁש  ׁש אדם הקלּ וֹ ת מצווֹ ת זה מה נחׁש ב ,

בּ קלּ וּ ת. זה  את לתּק ן יכוֹ לים ואי
בּ אּס וּ ריכּ ׁש לוּ דּ מׁש יחא ׁש בּ עקבתא ,חיּ ים בּ עץתב  ָ

בּ דוֹ ררוֹ אים אנוּ וכ.אחוֹ ריּ ים ׁש בּ חלקחלב 
לארץ,האחרוֹ ן  ,חלבבּ אּס וּ רׁש נים הרבּ ה נכׁש לוּ ׁש בּ ח וּ ץ  

י שׂ ראל אחרמנּק רׁש בּ א עד  חלבׁש אכלוּ וגילה מארץ 
כּ ל אכלוּ לא ׁש ם הגּ דוֹ לים ׁש ה צּ דּ יקים וידוּ ע.רח"ל  

אּס וּ רׁש הוּ א חלבמאּס וּ רנ צּ לוּ וכ,בּ המה בּ שׂ רח יּ יהם  
.רח"ל כּ רת  

עם אוֹ מרר בּ יּת ניא :)ע "במטדּ ףּפ סחים (חז"ל וכדאמר ְְְִָ
ׁש נּ אמר,)בּ המה(בּ שׂ רלאכוֹ ל אסוּ רהארץ 

חיּ ים לר בּ יהחיים וּ בכּ ף".והעוֹ ףהבּ המה ּת וֹ רת זאת " 

.זה סק באר ,זצ"ל ואלזי להגר "חהחיינפועיי .ט  



   

יּ וּ כל האר "יכּ וּ נוֹ ת ס וֹ ד לכוּ ן ׁש יּ וֹ דעמידּ רקכּ תב ,פלאג 'י 
.בּ שׂ רלאכוֹ ל  

ל"ו ּפ רק)זי "עהאי ּת מריאליה וּ לר בּ י(מ וּ סרבבט  ְֵֶ
 לאכוֹ ל ׁש לא ,לכּ ל וּ מזהירמאד מארי 

.כּ לל בּ המה בּ שׂ ר 
רבּ יהּמ קבּ לים זקן האלקידּ המקבּ ל ויד ע  ְַָ

אכל לא מיּ מיו ,זי "עכּ דּ וּ רייצחק 
יוֹ ם בּ ערבמלּ בד ,ועוֹ ףבּ המה בּ שׂ רכּ לל  

.דּ גמעטוּ בפוּ רים ,עוֹ ףמעטׁש אכל כּ ּפ וּ ר 
הגּ דוֹ ל ה צּ דּ יקעל ׁש מע ּת יוכן  ְֵ

13בּ ן ׁש ּמ עוֹ דוֹ זצ"ל אליּ הוּ מרדּ כיר בּ יהּמ קבּ ל  
זכה וּ לכ,בּ המה בּ שׂ רולא עוֹ ףבּ שׂ רלא אכל לא ׁש נה  

.זיעוכי"א וּ בנסּת רבּ נגלה לגדוּ לּ תוֹ  
כּ י"ע שׂ רה בּ ׁש מוֹ נה יוֹ ם בכל מתּפ לּ לים אנחנ ְֲַ

ליׁש וּ עה וּ מצ ּפ ים היּ וֹ ם כּ ל קוּ ינוּ ליׁש וּ עת– " 
–בּ רחמים לצ יּ וֹ ן בּ ׁש וּ ב עינינוּ ותחזינה "ואוֹ מרים  ע וֹ ד " 
...הּמ ׁש יחבּ ביאת ׁש למה בּ אמוּ נה מאמין אני"אוֹ מרים  

,אחד ּפ ה ׁש וֹ אלים כּ וּ לם ",ׁש יּ ב וֹ א יוֹ ם בכל לוֹ אח כּ ה  
?בּ א לא מׁש יחלּמ ה  

ׁש ניכּ וֹ תב"ליׁש וּ עה צ ּפ ית "בּ ספר וֹ זצ"ל חיּ ים החפץ  ֵֶָ
:יס וֹ דיּ ים דּ ברים  

.ׁש וענ בּ כרלהאמין הוּ א היּ הדוּ ת ׁש יּ ס וֹ ד .א 
.הּמ ׁש יחבּ יאת על וּ לקוּ וֹ ת לחכּ וֹ ת ׁש צּ ריכים ב. 



   

למסחרׁש נּ וֹ סעלס וֹ חר:במ ׁש ל מסיר  ְִַ
ּפ עם בּ אנ יּ ה ,בּ נה לחדׁש  

.הנה לכל ּפ רנסה לוֹ יׁש החדׁש ומ זּ ה  
אוֹ תוֹ ׁש יּ ּק חהּמ כוֹ נית את ׁש הזמין אחר 

לא והּמ כוֹ נית וּ מח כּ ה עוֹ מד הוּ א ,לאניּ ה  
ׁש יּ פסיד מפחד והוּ א ע וֹ ברה זּ מן ,מגּ יעה  

כּ ל העוֹ ן על וּ מס ּת כּ ל ,בּ לעדוֹ ּת צא והאניּ ה ה זּ מן את  
הּפ רנסה כּ ל ,יּ היה מה ,מגּ יעלא הוּ א ,אוֹ יוצ וֹ עק,ה זּ מן  

.הזאת בּ נּ סיעה ּת לוּ יה הנה כּ ל ׁש ל  

 יוֹ ם בכל לוֹ אח כּ ה ,הּמ ׁש יחלביאת לחכּ וֹ ת צריכים ָ
.בּ גּ אוּ לה ּת לוּ יׁש הכּ ל וּ להרגּ יׁש  

?בּ יאתוֹ לקרביכוֹ לים בה ֶַ

 בּ מהרה להגּ אל נזכּ ה מאמץוּ במעטמעטבּ זמן ואי? ְֵ

הּק בּ לה רי  ׁש לּ ּמ וּ ד כּ וֹ תבים: מל והכּ ּס א ויטאל חיּ ים  ִַ
בלימ וּ ד  יע שׂ ה  ׁש לּ א מה ּת יק וּ ן יע שׂ ה אחת בּ ׁש עה 

החיּ ים בּ כף וּ פסק ּת מימה, ׁש נה קנ"ה )הּפ ׁש ט דּ גם (בּ סימן , 
לוֹ , יחׁש ב הּק בּ לה  כּ לּ ימוּ ד בּ גירסא הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר הלּ וֹ מד
ז "ל, הּמ ק בּ לים כּ תבוּ  א וֹ מר : זצ"ל חי איׁש  ה בּ ן וּ מרן
אלף ׁש בּ ת , בּ י וֹ ם הּת וֹ רה מעסק  הנעשׂ ה ּפ על דּ גדוֹ ל
החוֹ ל. ימי ׁש ל הּת וֹ רה מעסק  הנעשׂ ה מן י וֹ תר  ּפ עמים
ולּמ וּ ד  מצוה ׁש כּ ל אוֹ מר צ דּ יקים והאוֹ רח וֹ ת עכל"ק.

אלף . כּ פ וּ ל ערכּ וֹ  ׁש בּ שׂ מחה ּת וֹ רה



   

ק וֹ דׁש נמצא בּ ׁש בּ ת אחד אלףׁש וה ׁש עה לּ יּמ וּ ד ְִָ
וּ ב שׂ מחה - הנּ גלה  ּת וֹ רת ׁש נה  ׁש וה ּפ עמים 

ּת וֹ רה. ׁש ע וֹ ת מליוֹ ן

לוֹ מד העלה יהוּ די כּ אׁש ר זי"ע : רבּ וֹ תינוּ  מ דּ ברי  ֶַ
ע וֹ לה  הּק ד וֹ ׁש " "הזּ הר וּ בשׂ מחה  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת

ׁש נה מליוֹ ן  ׁש ל לער אחת הח וֹ ל)בּ ׁש עה  בּ ימי ּפ ׁש ט  .(לּמ וּ ד 

אני ר יאמר ִִַַַָָֹהח

10,000בּ עצמ ה ע  ׁש ע וֹ ת 10ׁש לּ וֹ מדים אברכים : ַַ
יהוּ דיוכא ׁש ר,ּת וֹ רה ׁש נה מליוֹ ן לנוּ יׁש ,בּ יוֹ ם  

אחת ׁש עה רקׁש לּ וֹ מד קטן ילד אפילּ וּ אוֹ ּפ ׁש וּ ט 
.ּת וֹ רה ׁש נה מליוֹ ן ׁש וה כּ ן גּ ם ,הּק דוֹ ׁש זוֹ הרבּ ׁש בּ ת  

י'ד (יוֹ אל הנּ ביא דּ בריבּ נוּ יק יּ ם וכ" יאמרהח לּ ׁש ') 
את וּ להביא לזה לזכּ וֹ ת יכוֹ ל יהוּ דיוכל "אניגּ בּ וֹ ר 

.בּ רחמים הּמ ׁש יח 

חיּ ים החפץׁש ל הראׁש וֹ ן הדּ בראת נזכּ ירועכ יו ְְַָ
,וענׁש בּ כרלהאמין הוּ א היּ הדוּ ת ׁש יּ ס וֹ ד  

.הּק דוֹ ׁש הזּ וֹ הרבּ לימ וּ ד לזכּ וֹ ת יכוֹ לים גדוֹ ל כרבּ איזה  

לענין גּ ם ,חיּ ים החפץדּ בריׁש ּק יּ וּ ם רוֹ אים אנוּ כּ אם  ִ
,הּמ ׁש יחלביאת לחכּ וֹ ת לענין וגם ,וענׁש כר 

.הּק דוֹ ׁש הזּ וֹ הרבּ לימ וּ ד וּ תלוּ ים ק ׁש וּ רים  

הּס וֹ ד ּת וֹ רת לימ וּ ד ידיׁש על האריז"ל בּ כתביתב  ָ
זוֹ כים כּ לּ נוּ וּ בדוֹ רנוּ ,ה נּ גלה ּת וֹ רת לנוּ מתגּ לּ ה  



   

הכּ וֹ ללים אברכימעידים וּ כבר,בּ עין עין זה את לראוֹ ת  
דּ ב ׁש מ צּ וּ ףׁש טעמ וּ ׁש אחרי,ּפ ׁש וּ טים יהוּ דים ואפילּ וּ  
חדּ וּ ׁש ים לח דּ ׁש מחם וּ מתרחבלבּ ם נפּת חהּק דוֹ ׁש הזּ וֹ הר 

.י מצ יּ נים ח בּ וּ רים לחברוזכוּ ,הקדוֹ ׁש ה בּ ּת וֹ רה נפלאים  

הּק דוֹ ׁש זוֹ הרבּ חברוּ תא אּת וֹ לוֹ מד ׁש אניחברליי, ֵ
עם קבּ לה בּ יחד למד זצ"ל ׁש לוֹ סבּ א א ׁש ר 
ׁש ליט"א יוֹ סףעוֹ בדיה ר בּ יהגּ דוֹ ל הגּ אוֹ ן מרן להבחל"ח 

לפניבּ קהירבמצרים ה ּק הלּ ה רבכּ ׁש היה ,יוֹ ם כּ ל  
תש"י),תש"ז בּ ׁש נים (ׁש נה כּ ׁש ים  זכה זה וּ בזכוּ ת – 

ע וֹ ד עליו קרה וּ כבר.ה נּ גלה בּ תוֹ רת גּ ם בּ דרא חד להיוֹ ת  
ׁש רעבימרדּ כיר בּ יהּק דוֹ ׁש הּמ קבּ ל ׁש נה 50כּ -לפני 

"זצ"ל  ".והדר וֹ ה דּ וֹ רּפ אר, 

אצ עה ראהלהכר דל ְְֶֶֶַַָָָָ

זצ"ל מוּ ילנא הגּ אוֹ ן ׁש ל הרבּ נית :מדהים ס ּפ וּ רנסר  ְֵַ
ּפ עם .צדקה לאסוֹ ףחבר ּת ּה עם יחד הלכה  

הרבּ נית ׁש ל חבר ּת ּה ,צדקה לאסוֹ ףכּ ׁש הלכוּ אחת  
,מהם בּ מרחקׁש עמדה אה על הצּ ביעה מוּ ילנא  
כּ אחר?צדקה לנוּ ּת ּת ן הזּ וֹ האה אוּ לי:ואמרה  
ק וֹ דם ׁש יּ ּפ טרמי,הס כּ ם בּ יניהן עשׂ וּ וחברתּה הרבּ נית  

הזוהר .י  בלימוד  ומתגלה   טמו הגנוז" ה "אור שהרי זה לכל זכו  ובוודאי 
הזוהר)הקדוש  באור ראה  , צדיקי ועוד יששכר, הבני את(כדברי ומאיר ,

בתורה. נפלאות לחדש  זוכי וכ הנשמה ,



   

ׁש דּ נוּ אי ,לּה לס ּפ רלחבר ּת ּה בּ חלוֹ ם ּת ב וֹ א הע וֹ לם מן  
.העליוֹ ן בּ ע וֹ לם אוֹ תּה  

וּ באה ,ק וֹ דם נפטרה מוּ ילנא הרבּ נית ׁש ל חבר ְֲֶָ
היה מה לג לּ וֹ ת רׁש וּ ת ליאין :וס ּפ רה בּ חלוֹ ם  

דּ ין ׁש ם  יכוֹ לה אניאחד דבראבל ,מעלה ׁש ל בּ בית 
הזאת לאה ללכת בּ אצבּ עלׁש הראיתיׁש זּ ה ,לס ּפ ר 
להבין אפ ׁש רוּ ת ואין ,הרבּ ה ׁש ם ׁש וה זה ,צדקה לקבּ ל  

.הזּ ה בּ ע וֹ לם זאת  

הוֹ ראה ׁש ל ה כרגּ וֹ דל כּ בריוֹ דעים ׁש אנחנוּ עכו ְַָ
לחבר וֹ אוֹ מראדם בּ ן אם ,ונחׁש בבּ וֹ אוּ ,בּ אצבּ ע 

בּ זוֹ הרׁש עוּ רלעשׂ וֹ ת ׁש ּמ ע וֹ רראוֹ ,הּק דוֹ ׁש זוֹ הרללמ וֹ ד  
כּ ל ׁש ל הזּ כוּ יוֹ ת כּ ל מקבּ ל הוּ א ,הּמ דר ׁש בּ בית הּק דוֹ ׁש  

ג )הנּ ביא וּ כדברי,יאה לּ וֹ מדים  סד ּפ רק  לא (יׁש עיה "וּ מעוֹ לם 
יע שׂ ה  זוּ לת אלהים ראתה לא עין האזינ וּ  לא ׁש מעוּ 

לוֹ ".למח כּ ה 

אחת ׁש עה רקׁש בּ ת כּ ל ׁש יּ למד אחד יהוּ דירקאפילּ וּ י  ִ
,יקבּ ל הוּ א הזּ כוּ יוֹ ת לס ּפ ראפׁש ראי,הּק דוֹ ׁש זוֹ הר 

ברכותיא. ע"ב)ובמסכת לד ד) יוחנ רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר :
ולעושה  חכ לתלמיד בתו  למשיא אלא נתנבאו לא כול הנביאי כל
תלמידי  אבל מנכסיו חכ תלמיד ולמהנה חכ לתלמיד  פרקמטיא
רבי  ואמר  לו  למחכה יעשה  זולת אלהי ראתה לא  עי עצמ חכמי
לימות אלא נתנבאו לא  כול הנביאי כל יוחנ רבי  אמר אבא בר  חייא

.זולת אלהי ראתה  לא  עי הבא  לעול אבל המשיח 



   

,ׁש לוֹ ה כרכּ ל לס ּפ רׁש יּ כוֹ ל בּ ע וֹ לם מחׁש בע וֹ ד אין  
וּ מ צּ יל י שׂ ראל לכלל בּ וֹ נה הוּ א "מגן ח וֹ מת "וכּמ ה  

.הע וֹ לם לכל וּ מזכּ ה  

הּמ צ וֹ ת אם :אוֹ מרהּק דוֹ ׁש ׁש רׁש "ימה נבין בזה ְֶ
.ּת ׁש מעוּ ן בּ עקביו דּ ׁש ׁש אדם ה ּק לּ וּ ת  

ׁש ע וֹ ת מליוֹ ן ׁש ל הגּ דוֹ ל ה כר,מרּמ ז הזּ ה ר"י  ְִַ
הּק דוֹ ׁש זוֹ הרלימ וּ ד ידיעל ׁש ּמ קבּ לים ּת וֹ רה  

לק יּ ם בּ נקל יכוֹ ל אדם וכל ,קלה מצוה ׁש זּ ה אחת בּ עה  
י "ב )הּפ ס וּ ק יק יּ ם זה ידיועל ,זה את  ז' 'ה וׁש מר"(דברים  

 ואת אלקי הבּ רית את ל"לאבתי נׁש בּ ע  אׁש ר  החסד 
.בּ ּת וֹ רה הכּ תוּ ב וֹ ת הבּ רכוֹ ת וכל ',כוּ ו  

ע "ב )הירים ׁש ירחדׁש בּ זוֹ הרתב  פ "ו הע וֹ סקים :(דּ ף  ָ
למעלה ע וֹ לה נׁש מתם כּ א ׁש רהּת וֹ רה בּ סוֹ דוֹ ת  

ׁש ל בּ א וֹ רמתע ּט פת היא ,ׁש נה ועשׂ רים מאה לאחר 
יכוֹ לים לא והחיצוֹ נים הּק לּפ וֹ ת וכחוֹ ת ,הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת  
אלּ א ע וֹ ד ולא ,הנּ ׁש מוֹ ת בּ אוֹ תם וּ להתאחז לג ׁש ת  

הוּ א   ּבּ ר ו בּ חיּ ים ע וֹ ד הנּ ׁש מה אוֹ תּה את ח וֹ קקׁש הּק דוֹ ׁש  
מׁש ּת עׁש עוגם ,הקדוֹ ׁש ה הכינה ׁש ל בּ לבוּ ׁש חיּ וּ תּה  

הזּ ה ע וֹ למוֹ ת 'בׁש יּ וֹ רׁש ת אלּ א ,ע וֹ ד ולא ,בּ ּה  עוֹ לם 
יעלה כּ א ׁש ר,הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת לוֹ מד לּ א וּ מי,הבּ א וע וֹ לם  

הבּ א  ׁש "סולמד טוֹ בים מע שׂ ים לוֹ יׁש אפילּ וּ ,לעוֹ לם 
מגּ ן אוֹ תוֹ דּ וֹ חים ,הּס וֹ ד ּת וֹ רת למד ולא ',וכוּ וּ פ וֹ סקים  

מלּמ דים ,הבין ׁש לּ א אפילּ וּ למד הוּ א ואם ,העליוֹ ן עדן  



   

ליׁש בויכוֹ ל ,הּס וֹ ד ּת וֹ רת את העליוֹ נים בּ ע וֹ למוֹ ת אוֹ תוֹ  
.הּת וֹ רה בּ סוֹ דוֹ ת ולעסוֹ קגּ בוֹ הוֹ ת בּ י ׁש יב וֹ ת  

ב ')בּ ּת הלּ ים אוֹ מרהלוֹ ם עליו הּמ לדוד :(ּפ רק ִָ

יתיצּ ב וּ  ריק. יה גּ וּ  וּ לא ּמ ים ג וֹ ים רג ׁש וּ  "לּמ ה 
מׁש יח וֹ ". ועל ה ' על יחד נוֹ סדוּ  ורוֹ זנים ארץ  מלכי

ו ׁש לוֹ ם וחסמתר גּ ׁש וֹ ת ׁש האּמ וֹ ת אי רוֹ אים וּ כבר 
.רח"ל לּמ לחמה מכינים  

–גּפ סוּ קים (פ "גבפרק  "כּ תוּ ב')ד ' אוֹ יבי כּ י: הנּ ה ְֶֶ
יערימ וּ   עּמ על ראׁש , נשׂ אוּ  וּ משׂ נאי יהמיוּ ן

:"צפוּ ני על ויתיעצ וּ  יפ וֹ צץכּ פּט יׁש ּת וֹ רה ודבריסוֹ ד 
יהמיוּ ן האוֹ יבים מה מּפ ני,כּ חמרוּ מתבּ אר,סלע 

"ס וֹ ד יערימ וּ ׁש "עּמ מּפ ני,ראׁש מרימים וה וֹ נאים  
היחידה ׁש העצה וכיּ דוּ ע,הּס וֹ ד מ ּת וֹ רת ערוּ ּמ ים מלּ ׁש וֹ ן  
עיין (הּק דוֹ ׁש הזּ וֹ הרלימ וּ ד ידיעל ורקאהוּ א להנּ צל  

.)ההצּ להס וֹ ד על ,זי "עהרמח "ל דּ בריהזּ וֹ הרבּ אוֹ ר 

?אירן ׁש ל אטוֹ ם מּפ צצת מפחד לא מי  ִ

נ נמצאים אנוּ ׁש בּ וֹ הּמ צּ באת יוֹ דעים– יוֹ דעוּ מי! ָֻ
יוֹ ם מה  !!!יביּ לד 

אלישיב יב. שלו  יוס רבי הצדיק הגאו מר של  דברו נשמע וכבר
,העול ממלחמת יותר ח"ו מסוכ להיות יכול  היו שהמצב שליט"א ,

ומצוות . בתורה ולהרבות ישראל, בע גדולות  זכויות  וצריכי



   

יוֹ חאיבּ ן ׁש מעוֹ ן ור בּ י,הנּ ביא אליהוּ ,רבּ ינוּ מה ֶ
הזּ וֹ הרבּ ספרׁש רק,לנוּ מג לּ ים ,הלוֹ ם עליהם  

הּק דוֹ ׁש זוֹ הרׁש יּ למדוּ אלּ וּ ורק,בּ רחמיגלוּ תא מן יּפ קוּ ן  
.הּק דוֹ ׁש הזּ וֹ הרׁש הוּ א נחבּ תיבת י נּ צלוּ  

דּ ףיוֹ ם כּ ל ללמ וֹ ד ונתחיל בּ יחד כּ לּ נוּ ונתאחד א 
דּ ּק וֹ ת ׁש ּת ירקלוֹ קחׁש זּ ה ,זוֹ הרּת יק וּ ניׁש ל היּ וֹ מי 

"הזּ וֹ הרבּ "ק וֹ ל ולׁש מוֹ עללמ וֹ ד גּ ם אפׁש רוזה ,בּ יוֹ ם  
ּת יק וּ נילמען אחת ׁש עה נלמד קוֹ דׁש וּ בׁש בּ ת ,בּ ּט לפוֹ ן  
יתבּ ּט לוּ ,יתבּ ר הׁש ם וּ בעזרת ,יגהקדוֹ ׁש ה הׁש כינה  
,בּ רחמים לגאלּ ה ונזכּ ה ,ורע וֹ ת קׁש וֹ ת גּ זרוֹ ת כּ ל מעלינוּ  

גּ לּ וּ תא מן יפקוּ ן דא בּ ספרא ,הר ׁש בּ "יׁש כּ תבכּ מ וֹ  
.בּ רחמים ה גּ לוּ ת מן נצא הזּ ה בּ ּס פר,בּ רחמי 

מ ער שׂ על בּ ׁש כבּ וֹ הּק דוֹ ׁש הר ׁש "ׁש לנוּ ׁש גּ לּ ה ְ
צוּ אה מעין לנוּ ה ׁש איר,לפטירתוֹ סמ וּ דּ וי 

"זיע"א יצחקחזקיה ר בּ ילבנוֹ אמרכּ א ׁש ר יוֹ דע: 
יצא הּק בּ לה וכתביהּק דוֹ ׁש הזּ וֹ הרׁש בּ זכוּ ת אני 
גּ אלּ תנוּ ּת לוּ יים זה וּ בלּמ וּ ד ,לחרוּ ת י שׂ ראל עם  

רבייג .  מהגאו מעשה  ידוע צדקה וכבר פורתזי"ע,יהודה ישיבת  ראש
ברכתיוס לקבל בא  [שני 10 כב] שבילדותו "האמרי , מגור האדמו "ר

והלאמת" ,פרקי 24 שבת  למסכת  יש  מה מפני  ושאלו  הגר"י זי"ע,
 הספרדי לחכמי לשאול כלה צדקה  היא ששבת בידו , ותשובתו וחזר ,

ליודעי כנודע כלה  קישוטי 24 שיהיה   צרי ולכלה – לישראל  זוג  ובת
השכינה  היא העליונה  הכלה  לקשט ראוי  ביותר ובשבת [אה : ."ח

הקדושה].



   

"?עליה יהא מה הּס וֹ ד ותוֹ רת "..."צדקנוּ מׁש יחוּ ביאת  
158)הרׁש "ׁש ספר( .עמ ' 

מרחפ וֹ ת וקדוֹ ׁש צ דּ יקאוֹ תוֹ ׁש ל האחר וֹ נוֹ ת מתיו ִָ
.לקיימן וּ מפצירוֹ ת ,עלבּ וֹ נן ּת וֹ בע וֹ ת ,בּ ע וֹ לם  

?!"...עליה יהא מה הּס וֹ ד ותוֹ רת " 
הק דּ ישׂ וּ .לאלקינוּ דר ּפ נוּ בּ מדבּ רק וֹ רא והל ְַ

בּ ׁש ביל ,ׁש מים לׁש ם יוֹ ם בכל ה יּ קרמ זּ מנכם  
.וּ בג ׁש מ יּ וּ ת בּ רוּ חניּ וּ ת –כּ לּ וֹ ה דּ וֹ רוּ להצּ לת ,העם יׁש וּ עת  
כחנ נתגיסבּ וֹ אוּ ,הדּ ברבּ ידינוּ ,הּמ צּ באת ל ׁש נּ וֹ ת ְֵֹ

עם גּ אוֹ נים ,הּק ט נּ ים עם הגּ דוֹ לים ,כּ לּ נוּ  
מ גּ ידי,נערים עם זקנים ,וּ בינוֹ נים צ דּ יקים ,ּפ ׁש וּ טים  
,רבּ ן בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ ק וֹ ת עם מלּמ דים ,בּ חוּ רים עם ׁש עוּ רים  

לימ וּ ד את וּ לק יּ ם ולעש וֹ ת לׁש מוֹ רוּ ללּמ ד ללמ וֹ ד הח לּ וּ  
מׁש יחאת וּ להביא לקרבזוּ בּ דּ ר ונפעל ,הּק דוֹ ׁש הזּ וֹ הר 

.בּ רחמים צדקנוּ  
,בּ נוֹ עם ילמד אב,קט נּ ים על גּ דוֹ לים להזהירמיחד ְִָֻ

 ּאם ׁש הרי,ּת למידוֹ עם וּ מלּמ ד חנכוֹ עם מח נ 
,מנּ ערוּ תם ּת למוּ דם יחדּ רכּ ,ּת יׁש ים אין גּ דיים אין  

ּת קבּ ל הּס וֹ ד ותוֹ רת ,וּ לכּ וֹ ללים לי ׁש יב וֹ ת ,ּת וֹ רה לתלמ וּ די 
מלבּ כּ ּס א ׁש כּ תוּ בכּ מ וֹ עליּ ה מבּ נילהיוֹ ת ונזכּ ה ,ּת נ וּ פה  

.זוֹ הרּת יק וּ ניעל לבאוּ ר וֹ בּ הקדּ מה  
צרי מלּמ ד ,זצ"ל מקאריץּפ נחסר בּ יּפ סקכבר  ְָ

ויוּ כל ",חיּ ים עץ"בּ חינת ׁש הוּ א ,זוֹ הרׁש יּ למד  



   

 שׂ כל נ וֹ תן ׁש הרבבּ זּ ה כּ י,לּת למידים נׁש מה להמ ׁש י 
.אמ ּת ית נׁש מה מנּ יחבּ זה ,לּת ינ וֹ קיׁש ר 

בּ נוֹ ׁש וֹ לחכּ ׁש אב:דּ בּ רתוֹ על הוֹ סיףהרזים חכם ספר  ְֵֶ
צרי הראׁש וֹ ן דבר,ּת וֹ רה אצלוֹ ללּמ דוֹ למלּמ ד  

מיאז ,לא אם כּ י,זוֹ הרלוֹ מד בּ נוֹ ׁש ל הּמ לּמ ד אם ,לברר 
אפׁש ראיוגם -לבנוֹ ימ ׁש י הּמ לּמ ד נׁש מה איזה יוֹ דע 

הזּ וֹ הרלימ וּ ד בּ ליׁש מים יראת קצת להּמ לּמ ד ׁש יּ היה  
.הּק דוֹ ׁש ים בּ ּס פרים כּ מב וֹ ארהּק דּ וּ ׁש  

מע וֹ ררזה ידיׁש על הּק דוֹ ׁש בּ זּ הרה לּ וֹ מד כּ חגדוֹ ל ה ַָ
עליו הר ׁש בּ "ינׁש מת את וּ ממ ׁש י וּ מפעיל  

ׁש אמר וּ כּ מ וֹ ,עלינוּ לרחם ,כּ פ ׁש וּ ט וֹ מּמ ׁש ,הלוֹ ם  
ירמ יּ ה ר בּ יאמרחזקיה ואמר:)ע "במהדּ ףסכּ ה(בּ גּ מרא  
כּ ל את לפטראנייכוֹ ל יוֹ חאיבּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ ימׁש וּ ם  

ואלמליע ּת ה עד ׁש נּ בראתימ יּ וֹ ם הדּ ין מן כּ לּ וֹ הע וֹ לם  
ואלמליעכׁש ו ועד הע וֹ לם ׁש נּ ברא מ יּ וֹ ם ע ּמ יבּ ניאליעזר 

ואמרס וֹ פ וֹ עד הע וֹ לם ׁש נּ ברא מ יּ וֹ ם ע ּמ נוּ עזיּ הוּ בּ ן יוֹ תם  
יוֹ חאיבּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ ימׁש וּ ם ירמ יּ ה ר בּ יאמרחזקיה  
מהן וּ בניאניהן אלףאם מוּ עטין והן עליּ ה בּ ניראיתי 

.הן וּ בניאניהן ׁש נים אם מהן וּ בניאניהם מאה אם  
רּת וּ כלוּ רגעבכל הּפ ׁש וּ טבּ דוֹ רנוּ ואפילהתק ֲִַ

ליׁש וּ ע וֹ ת ולזכּ וֹ ת -ידהר ׁש בּ "ילנׁש מת  

יועיד . פלא בספר דובב)כתב ז"ל (ער רבותינו  פירשו לשונו: וזה
שפתותיו  הזה בעול משמו  תורה דבר  שאומרי חכ תלמיד שכל



   

שכתוב כמו  ,קונדיטו  יי כשותה  רוח ונחת  הנאה לו  ויש בקבר דובבות 
ונגלה  שמד היה אחת שפע בספרי כתוב ...,שקלי מסכת  בירושלמי 
סיבה  מפני ההפיכה,  מתו לאחד והציל  ,בהקי ז"ל אלשי מוהר"מ

בתמידות ספרו לומד עכ"ל.שהיה  ,

ביבמות חז"ל  ע"א)אמרו  צז  ע"ב  לשמעתא(צו אמר אלעזר ר' ...אזל :
... איקפד. יוחנ רבי שמע  .יוחנ דר' משמיה  אמרה  ולא מדרשא, בי

האי? כולי  קפיד טעמא מאי  יוחנ מאיורבי רב: אמר  יהודה רב דאמר 
" עולמי דכתיב  באהל בשני "?אגורה לגור לאד לו אפשר וכי
?יהיעולמי ,עול של רבונו הוא : ברו הקדוש  לפני דוד  אמר אלא

בעוה"ז. מפי שמועה  דבר שיאמרו רבי רצו משו יוחנ רבי דאמר
הזה   בעול מפיו  שמועה דבר  שאומרי חכ תלמיד כל יוחי:  ב שמעו

בקבר דובבות שפתותיו  שמעו ואיתימא  זעירא  ב יצחק ר' אמר  .
" קראה ? מאי  שפתי נזירא : דובב למישרי לדודי הול הטוב כיי  וחכ

 אצבעוישני אד שמניח  כיו  ענבי של כומר מה .ענבי של  ככומר  ."
דובב, מיד  מפיה עליו  שמועה דבר  שאומרי  כיו חכמי תלמידי א

בקבר דובבות שפתותיה הזה בעול.

דבש, יערות בספר זה על  ז)ופירש דרוש   שני להבי ,(חלק היינו ... :
אז מפיו , שמועה דבר כשאומרי אבל עולמות , בב' דר  אי מקו מכל

 ש ועומדת  ,בלומדי ש מתלבשת  צדיק דר נשמת אמרינ שפיר וכ ,
העול  ובזה הנצחי  בעול עולמות, בקבר בב' בגו נתלבשת ג , 

דגרמי  בקבר בהבלא  בגו שנתלבש  בקבר , דובבות  שפתותיו  אמרו  כ ,
טז)עכ"ל, דרוש   ראשו חלק דבש , ביערות  עוד  ועיי).

 בעני לוצאטו] חיי משה  [רבי זצ "ל הרמח"ל מכתבי בליקוטי [ראה
המערבי  לוז,כותל ועליוסוד לוז, הנקרא  בקבר  אחד עצ נשאר באד :

הבלא נק' והיא הנפש  מ חלק ג ש ויש .המתי לתחית  הגו יבנה
שעליו דגרמי . לוז  זה וה"ס המערבי, הכותל נשאר המקדש , בבית  הוא  כ

דגרמי]. הבלא נק ' עליו השורה הקדושה ואותה לע"ל,  הבני יבנה

זי "ע  הטוב להרי "ח וחיי תורה  חת)ובספר אומרי (מערכת  א כתב: ,
 מעול בא הוא הרי , העליו בעול שכבר  חכ תלמיד של חידושי

 מקו לאותו  הקדוש העליו בזוהר  ר"ככמבואר  ד פנחס פרשת  ג' (חלק 



   

פנחסע"א) לרבי אתר פנו אתר פנו אמר, דהוה קלא חד שמעו וז"ל: ,
מלי  ביה אתחדש דצדיקא אתר דכל דתנינ גבייכו , דאיהו יאיר,  ב
לגביה , ליה ואתי  אתר לההוא פקיד עלמא, בההוא  איהו  כד דאורייתא,
 דאמרי אתר בההוא לחדתא , אחרני צדיקייא בגוויה שרא כד  שכ וכל
למפקד יאיר  ב פנחס  רבי אתי דהוה  דא כגוונא דאורייתא, מלי
ואתחדש דאורייתא, מלי  מחדתי צדיקייא  אלי ואשכח לאתריה,

קמיה. יאיר  ב פנחס דרבי מלה  ההוא  כמלקדמי

הזוהר  אומר תרגו שהיה  אחד קול שמעו  : מקו מקו פנו לרביפנו
יאיר  ב חידשפנחס שהצדיק מקו דבכל שלמדנו , אצלינו, בא  שהוא ,

[העליו] ההוא בעול הוא כאשר תורה , דברי  מקו בו לאותו  פוקד
אליו  ובא הזה] אותו[בעול לקדש  אחרי  צדיקי בו   ששורי שכ וכל ,

לפקוד  יאיר  ב פנחס רבי בא  הנה זה כעי תורה, ש  ולומדי , מקו
דבר  אותו  ונתחדש  תורה דברי   מחדשי הצדיקי אלו  ומצא מקומו,

. כא לפניו  מתחדש  עתה יאיר,  ב פנחס רבי ,מלפני שאמר תורה 

הבא:א) בעול במחיצתו  לישב  זוכה ספריו  הפצת ידי המדפיסעל
חכמי התלמידי במחיצת ויושב זוכה תורה לאור להוציא  מממונו  ספרי
בכל  הדעת ותרבה  ,לעול החיבור יצא ידו על שהרי ,הספרי מחברי
 בו . לומדי היו  לא ,בירכתיי  המשכ למקצועות  גנוז  היה  ואילו  עת ,

יבמות במסכת  חז"ל אמרו  והנה ע"ב)ב. צ"ו  וכו'(ד דובבות שפתותיו
זוכה  הוא ג מותו, אחרי חי החכ שיהיה הגור זה ולפי ,ש כדאיתא
 לעול בא  כשהוא ספק  ואי להחיותו , גר הוא שהרי  במחיצתו, ויושב
פניו . לקבל לקראתו   יוצאי מרחמוהי סיעת  ע בעצמו החכ הבא,

ע"ב) כ"ג ד וישלח פרשת   אברה ב בספרו איסטרולסה  מהרח"א הגאו).וכ)

זי"ע) חסיד יהודה  רבי אמרה דכבר .שמעתי

הצדיק: נשמת הוא הצדיק  של הספר לעיי ב ) ונא ,ש עיי וכו ' בחלו
"צדקה  לספר ,אמ עלינו  יג זכותו  זוננפלד  מהרי "ח הגה"צ  בהסכמת 

לאור. הוצאה אודות "תורהומשפט", בספרו זצ "ל פלאגי מהר"ח עוד (ראה

ריז) אות  ס' מ "ע ," וחיי, אמ עלינו יג זכותו מסאדיגורא האדמו "ר   ג .
הוא הצדיק של והספר והנפש , הגו בשביל הוא להצדיק שהציו מביא

הצדיק. לנשמת



   

ּט וֹ בה לכם יכּ ירזי "עהר ׁש בּ "יוּ בודּ אי,נפלאוֹ ת  
ׁש טוהבּ רכוֹ ת מּמ קוֹ רותוּ ׁש ּפ ע וּ  דוֹ ׁש הּק ׁש הזּ הרכּ יּ דוּ ע, 

.ואס וֹ נוֹ ת פגוּ עים וּ מ וֹ נעהצּ רוֹ ת מ כּ ל וּ מ צּ יל מגן  

" תזכי ע ה! לתחלקי גאהעם"! ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֻ

עם ,הּמ ׁש יחמלבּ ב וֹ א :ואמרצ דּ יקּפ עם התא ְִֵַ
שׂ שׂ ים העם וּ פליטת ,לוּ באוּ נק בּ צ וּ י שׂ ראל  

בעיניו הּמ ׁש יחמליתבּ וֹ נן הזאת בּ עת ,וּ שׂ מחים  
ירים לפתע,מע שׂ יו לפיואחד אחד כּ ל יבחן הּט הוֹ רוֹ ת  

ויבּ יט וּ בּ פליאה עיניהם ירימ וּ כּ וּ לם ,בּ אצ בּ ע וֹ ויראה ידוֹ  
,ויאמרקוֹ לוֹ את הּמ ׁש יחמליׁש מיעאז ,בּ מחזה  

"מס יּ ם יהוּ דיעל אצבּ עבּ הפנ וֹ תוֹ  :ה גּ ע ּת יבּ זכוּ ת!ל 
ויהוּ דייהוּ דיכּ ל על יראה כּ !".העם בּ גאלּ ת חלקיׁש  

.בּ יאתוֹ למען ׁש ּפ על  

,המא רים הזּ וֹ כים מן להיוֹ ת ׁש נּ זכּ ה הלואי  ְַַ
–עלינוּ יעיד וּ בעצמ וֹ בּ כבוֹ דוֹ ׁש הּמ ׁש יח 
"ה גּ ע ּת יבּ זכוּ ת." 

הקריב וּ ,ׁש מים לׁש ם לימ וּ ד ּת נוּ ,יקרים יהוּ דים ,כּ ן על ַ
נחת לעשׂ וֹ ת ,הקדוֹ ׁש ה הכינה למען מ דּ ק וֹ ּת יכם  

ועודטו. ! לילדי ברכה בנקל! פרנסה  טוב! שידו רוצה אחד כל
אפשרות ואחד אחד לכל יש  וכא ובגשמיות , ברוחניות  הצלחות
ידי  ועל זכותו, ולעורר השלו עליו הרשב"י נשמת את עליו   להמשי

עניניו  בכל יצליח  בודאי  כ.



   

יחד כּ אחד כּ לּ נוּ ונל,נפׁש נוּ לפדוּ ת לגרם ,ליוֹ צרנוּ רוּ ח 
אמן הּמ ׁש יחמלּפ ניא וֹ ראת לקבּ ל  בּ ימינוּ  .בּ מהרה 

נזכּ אה "הר ׁש בּ "ינבוּ את בּ נוּ ׁש יּ ק יּ ם נזכּ ה כּ אחד וכ ְָֻ
וּ קראתם "וּ בסג לּ תוֹ בּ יּה אתגליא דּ האידּ רא  

יב וֹ א בּ יוֹ פיוֹ מלמ ׁש יחנוּ דוד בּ ן ,עינינוּ ותחזנה "דּ רוֹ ר 
חיא-ל זאת וּ בשׂ כר,אלקינוּ והדר"בּ "עוֹ ז ,ויגאלנוּ  
כּ ב וֹ ד יגּ לה ,מגנּ נוּ צ וּ רנוּ 'ה רוּ חעליו ונחה ,חלקנוּ  

בּ יׁש וּ עת ,נפׁש נוּ ותגל ,לבּ נוּ ישׂ מחואז ,עלינוּ מלכוּ ת 
רצוֹ ן ,מלכּ נוּ  יהי כּ ן .אמן 






