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ּבחז "ל  הּגימטריאֹות חׁשיבּות  ְְֲֲִִִַַַַַַָמאמר

אב ֹות:אמרּו ּבמּסכת ה ּקד ֹוׁשים י"ח)חז"ל אלעזר(פ "ג "רּבי ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ
הלכֹות, ג ּופי  הן הן נ ּדה , ּופתחי  קינין א ֹומר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָחסמא

ּפרּפראֹות וגימטר ּיֹות  לחכמה ".ּתק ּופ ֹות  ְְְְְְִִַַָָָָ

לבא,ּופרׁש דגריר מידי היינּו לחכמה  "ּפרּפרא ֹות  ז"ל: רׁש"י  ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
ׁשל לּבֹו ּוממׁשיכין דבר  ׁשּום ה ּסעּודה  לפני ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמביאין
ּבגימטר ּיא ׁשּבּתֹורה  ּתב ֹות לדרֹוׁש העֹוסק  ּכן לאכילה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם 

גד ֹולה ". חכמה  ּבהן ׁשּיׁש לחכמה, אֹותֹו ממׁשיכין הן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהן

הּתֹורהּובפרּוׁשֹו ה ')על ל "ב אבינּו:(ברא ׁשית יעקב ּדברי  על ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹ
גרּתי" לבן ה)"עם לב , "גרּתי (בראׁשית, ר ׁש"י: אֹומר ְְְִִִִִֵֵַַַָָ

מצוֹות ותרי"ג  גר ּתי הרׁשע לבן  עם  ּכל ֹומר ּתרי"ג , ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָָּבגימטר ּיא 
הּדרׁשן . מ ׁשה  לרּבי  מיחס  זה  ּופרּוׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשמרּתי ",

ע "ב)מגּלה ּובגמרא ּבמגּלת(י"ג להמן אחׁשורֹוׁש ּדברי על  ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ
לעׂשֹות והעם לָך נת ּון "ה ּכסף ּכּטֹובאס ּתר: ּבֹו ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָ

הע 'ץ, עֹולה  ּדהּכסף "ּגימטרּיא הּתֹוספֹות: מפרׁשים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבעיניָך",
העץ]. - 165 - הּכסף [ּכל ֹומר עליו" ׁשּיּתלה  לֹו ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָרמז

ּבפרּפראֹותּוגאֹון הרּבה קד ׁשֹו ּבחּבּורי ז"ל החיד"א  עּוּזנּו ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ
לּתֹורה, ּבגימטרּיֹות ּופרחים ציצים ולעשֹות ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָלחכמה 
ּבענין ּכתב הרּבה ּופעמים זיע"א, קדׁשֹו חּבּורי  בכל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּכמבֹואר
ׁשם ּבספרֹו ה ּקדֹוׁשים מּדבריו  להביא ונראה  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּגימטר ּיא ,

ב')הּגדֹולים א ֹות ג' מערכת אחרֹון  קּונטרס - ספרים ל ׁשֹונֹו:(חלק  וזה  , ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּבגימטריאֹות, רצֹונם היה נפׁש נ ֹוחי הרא ׁשֹונים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ"גימטריאֹות "
וע ֹוד גימטריאֹות. ּכּמה ּוב ּמדרׁשים ּבתלמ ּוד  ּדמׁשּכחת  ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָוזמנין 
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א')ׁשם אֹות ר' מערכת אחרֹון ראיתי (קּונטרס וגימטרּיאֹות", "רמזים  : ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
יד ּבכתב  אפרים ּולרּבנ ּו יד ּבכתב  הרֹוקח ּבעל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלרּבנּו
רז"ל ּדרׁשֹות  רב  וכמעט  וגימטר ּיאֹות , רמזים  לעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹׁשּמרּבים

ׁשל מּגימטרּיא ּבפרּפראֹותר ֹומזים ּדּגמא ּומעין ה ּפס ּוקים. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
הּמקּבל והרב רזא . ּפענח  ּובספר  הּטּורים , ּבעל יעקב ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֻרּבינּו
מנֹות הנחמד  ּבספר ז"ל ה ּלוי אלקבץ מהר"ׁש וק ּדיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעיר
ּבספר הרקח ּבעל מגרמיזא  אלעזר רּבינּו מּׁשם מביא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּלוי 
ה ּׂשבח את  ל ֹו ונֹותן זה, דרְך על  ּגימטר ּיֹות הרּבה  בינה , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשערי
ּבספרֹו ּכתב  ועֹוד ּבּפס ּוק . רז"ל  ּדרׁשֹות לרמז מׁשּתּדל ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹּכי 

לפי כ"ז)ּדבׁש אֹות ג' עֹולה(מערכת גימטריאֹות ל ׁשֹונֹו: וזה , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַ
רּבינּו ב ׁשם יׁשן ספר - מּכם" הּוא רק  דבר לא "ּכי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכמסּפר

ז"ל  החסיד רזא)יהּודה  ּפענח ּבספר נמצא .(וכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשּו"תוה ּגאֹון  ה ּמפלא ּבספרֹו ּכתב , ז"ל  ּבכרְך יאיר ח ּיים רּבי  ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֻ
יאיר ר"י)חות  ּכנפי (ס"ס ּבספר "מצאתי לׁשֹונ ֹו: וזה  , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

לרמז  ק ֹוד ׁש מ ּכתבי  ּפס ּוק  להעלֹות אפׁשר ׁשאם  ראׁשי יֹונה  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ועניני  ה ּקדֹוׁשים ל ׁשמֹות  וגימטרּיֹות ּתבֹות  וס ֹופי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָּתב ֹות

נעים . ּומה  ט ֹוב מה ְִִֶַַָעליֹונים 

ּדחקוה ּמבחרים ּבלי המכ ּונים א ֹותן הם ׁשּבגימטרּיֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻ
וה ּמּלה, ה ּכֹולל ועם  קטן, מס ּפר חׁשּבֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוצרְך
ּובכּמה הט ּורים , ּבעל  הרב  נדחק  ׁשּבזה האֹות ּיֹות , עם  ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָאֹו
מיני  ׁשני לצרף  ׁשּנצרְך א ֹו יֹונה], ּכנפי  [-ּבעל  בכ"י ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָמק ֹומ ֹות 
ּובכהאי  ּבגימטרּיא עֹולה  ּתב ֹות  ס ֹופי אֹו ּתב ֹות  ראׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָרמזים
הּגימטר ּיא עם ּתב ֹות  וסֹופי ּתב ֹות ראׁשי א ֹות ּיֹות  חּלּוף  ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָגונא
ּכי  אסּור, ּבהם הּזמן לב ּלֹות  ּובכּלם מאּלה , רחֹוקים ּדברים  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאֹו
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מלאכה והיא ורבב ֹות , אלפים וימצא יראה  החּפּוׂש אחר ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָודאי
חכמה . ְְֵָָָואינה 

וה ּוארק ּבלבב ֹו ה' נתן אלאׁשר ּדחק , ּבלי  ונכ ֹון מטעם ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּכמ ֹוצא בעיניו ויהיה לזּכרֹון יכ ּתבנּו רק  ּגיו ֹו, אחר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻי ׁשלְך
ׁשּיׁש מּמעל , אל ֹוּה חלק  לנׁשמתֹו טֹוב  סימן ה ּוא ּכי רב , ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשלל
רּבי  הּגאֹון ל ֹו". יאמר וקדֹוׁש ּגב ֹוּה, ּבמק ֹום  ּומב ֹוא  יניקה  ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָלֹו

חּיים נפׁש ּבספרֹו ז"ל  פאלאג'י  הביאחּיים מ "ט א ֹות ג' (מערכת ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַ

ׁשם) ע ּין ּבספרֹודבריו , ז"ל  פאלאג 'י יצחק רּבי  לבנ ֹו ּגם  ועיין , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
ה ּיפה  י')נפׁש א ֹות ג' .(מערכת ֲֶֶֶֶַַָָ

החסידּובהק ּדמת  ה ּגדֹול הרב  לה ּגא ֹון  ה ּקֹוד ׁש" "דרְך ספר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
העד זצ"ל, מּׁשקלֹוב מנדל מנחם רּבי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻה ּמק ּבל 
הּגדֹול רּבינּו ּתה ּלה , ּדּומ ּיה  ולֹו האלקים איׁש ר ּבֹו על ְְֱִִִִִֵֵַַַַָָָָֹהעיד
זּו חכמה  על ספריו את ׁשהעמיד  זצוק"ל : מּוילנא  ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָהגרא
הגרמ"מ לכתבי ּבמב ֹוא  וה ּובא ׁשם, ע ּין ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָּדגימטריאֹות 
והבן . ּבזה , ּבארּוכה עֹוד  ׁשם ועיין ט"ז], [ּדף א ' חלק  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּׁשקל ֹוב 

רּמֹוניםואיׁש ּפר ּדס  ּבספרֹו זי"ע ז"ל  רמ"ק  ל'האלקים (ׁשער ְְְְְֱִִִִִֵַַַַַָָָֹ

א') עלּפרק  ה ּוא הּקדֹוׁשה ּתֹורתנּו סֹוד ֹות  "ידיעת  ּכתב : ְְִֵֶֶַַַַָָָ
וס ֹופי  ּתבֹות, ורא ׁשי וה ּתמּורֹות, וה ּגימטרּיאֹות , הּצרּופים, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָידי
וד ּלּוג ּפס ּוקים, וס ֹופי ּפס ּוקים, וראׁשי ּתב ֹות , וּתֹוכי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָּתב ֹות,
וסֹודם ונעלמים, נׂשּגבים אּלּו וענינים אֹותּיֹות . וצרּוף ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶָָָָאֹותּיֹות,
ּפי  על ּיתחּלפּו ּכי העלמם , לרֹוב לה ּׂשיגם ּכח ּבנּו ואין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹנׂשּגב 
ארּכה נאמר זה  ועל ּתכלית , ּולאין ס ֹוף  לאין אּלּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּדרכים

וגֹו' מּדה  אחרמארץ  ׁשּיתּגּלּו מק ּוים אנחנּו אּלּו וענינים , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הנגף, ה ּגּוף ׁשּיצרף ואחר העכ ּור, החמר  העּכּול  אחר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּתחּיה ,
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למאד ׁשהארי ְך ׁשם ועיין עּכ"ל, יֹוצר ּה" ּכחפץ ה ּצּורה  ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹויּׁשאר
ּוכלליה . ה ּגימטרּיא ּבעניני  ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹמאד

ׁשםוה ּגאֹון  אב ֹות  מ ּסכת  על  אב ֹות עץ ּבספרֹו ז "ל  יעּב"ץ  ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ע "ב) דל"ג ּוגזרה(ספ "ג ּגימטרּיא דבר ׁשל "ּכללֹו ְְְִִֵֶַַָָָָָָּכתב :

לח ּדׁש מנת  על  מעצמֹו אֹותן  דן אדם ׁשאין  ׁשוה , ּדינן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשוה 
ה ּקּבלה ּבעלי ה ּקדמֹונים אב ֹותינּו ׂשערּום לא אׁשר  ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּדברים
מ ּתר, זה  רּבֹותינ ּו ּומסרת  חז"ל ּדברי  לקּים אם רק  ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהאמּתית ,
אחר לחּפׂש ראּוי האפן  ּובזה  לּטל, הרּבה ּׂשכר ּכאן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוּיׁש
ּכזה ּבאמת , ה ּנאמרים יׁשרים  ּדברים עליה לסמְך ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹגימטריאֹות

מ להביא  מצוה  וק ּדׁש, זהראה  הרי הּמרּבה  וכל  החד ׁש, ן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשם, דבריו  בכל עיין יּׁשקל", לא  מחירּה ּכסף ּבספרמׁשּבח, (ועיין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ

דבריו) ּבאריכּות ׁשליט"א, וויין מנחם הרה"ג ידי על  מחדׁש הּנד ּפס לחמ ֹו" ."ׁשמנה  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

דארעאּוכיֹוצא מארי ּה הּגדֹול הרב עֹוׂשה היה  ּבזה  ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
רּבה ה ׁשני  ּגלאנטי  מ ׁשה  רּבי המג"ן הרב  ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָדי ׂשראל 
הּפסּוק . ׁשל  ּבגימטרּיא רז"ל  ּדרׁשֹות לרמז ת"ו , ירּוׁשלים ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשל 
אׁשר חגיגה , קרּבן ספר ּבסֹוף ּבּזה  ק ּונטרס  ז"ל  להרב  ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָונדּפס 
לכּון חכמה  רּוח עליו  ׁשֹורה  היה ּכמעט  וטרח זמן ּבּלּוי  ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבלי
נכ ּדֹו עליו  ׁשהעיד ּכמֹו ה ּפס ּוק , ׁשל ּבגימטרּיא  רז"ל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּדרׁשֹות 
רמז  יעלה  ׁשאם ּיֹונה ּכנפי ּבספר והביא ׁשם. המגי"ח  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהרב
למסּפר בכיון וגימטרּיא  ּתב ֹות וס ֹופי ּתבֹות  ּבראׁשי  ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָּבּפסּוק 

ע  וענינים ה ּקֹודׁש ׁשם .ׁשמֹות עּין נעים " ּומה טֹוב מה לי ֹונים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ר' ּבמערכת וכן  ט"ז, אֹות צ ' מערכת - הּספרים חלק הּגדֹולים ב ׁשם ע ֹוד  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ(ועיין 

כ"ד) .אֹות

לד ֹורֹותיהםּולא ֹור י ׂשראל  ּוגד ֹולי  הּקד ֹוׁשים  חז"ל ּדברי ּכל  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ
יׂשראל הּזֹוהר לֹומדי לפני לה ּגיׁש לנכ ֹון ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָראינ ּו
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ד ׁשמ ּיא ּבסיעתא  לנ ּו ׁשהת ּגּלה  מּמה  מּזעיר מעט ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּקד ֹוׁשים ,
ׁשמעֹון ר ּבי ׁשל הרב  ּכח ֹו על לרמז ועצּומים נפלאים ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָֹֹרמזים
ה ׁשמים מן י ֹוצאת  קֹול  ּבת  וכמ ֹו – ות ֹורתֹו זיע"א  יֹוחאי ְְִִִֵַַַַָָָָּבר
ה ּקדֹוׁש ה ּזֹוהר ל ֹומדי וכל – ּובת ֹורת ֹו ּברׁשּב"י ה ּזהרּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָּומכרזת :

לנׁשמת ֹו ּומ ּכחמתק ּׁשרים הרב , ּכחֹו על  ונׁשענים ספק  ּבלי * ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ

יועץ * פלא  בספר דובב)כתב  שכל (ערך ז"ל רבותינו פירשו לשונו : וזה 

דובבות  שפתותיו הזה בעולם משמו  תורה דבר  שאומרים חכם תלמיד 

שכתוב  כמו  קונדיטון, יין  כשותה  רוח  ונחת הנאה  לו  ויש  בקבר

שמד היה  אחת  שפעם בספרים כתוב שקלים... מסכת  ונגלה בירושלמי 

סיבה  מפני ההפיכה, מתוך  לאחד והציל  בהקיץ, ז"ל אלשיך מוהר"מ

בתמידות ספרו לומד עכ"ל.שהיה  ,

ביבמות חז "ל ע"א)אמרו צז - ע"ב  לשמעתא(צו אמר אלעזר ר' ...אזל :

... איקפד . יוחנן רבי שמע יוחנן. דר' משמיה אמרה ולא מדרשא, בי

יוחנן  האי?ורבי כולי קפיד טעמא מאימאי רב: אמר יהודה רב דאמר

עולמים"דכתיב באהלך בשני ?"אגורה לגור לאדם לו אפשר וכי

יהיעולמים? עולם, של רבונו הוא : ברוך הקדוש  לפני דוד  אמר אלא

בעוה"ז. מפי שמועה  דבר שיאמרו רבי רצון משום יוחנן רבי דאמר

הזה  בעולם  מפיו  שמועה דבר שאומרים  חכם תלמיד כל יוחי: בן  שמעון

בקבר דובבות שפתותיו שמעון - ואיתימא  זעירא בן  יצחק ר' אמר  .

קראה? מאי שפתי נזירא: דובב למישרים לדודי הולך הטוב כיין  "וחכך 

אצבעוישנים" אדם שמניח כיון ענבים  של כומר מה  ענבים. של  ככומר .

דובב, מיד  מפיהם עליו  שמועה דבר  שאומרים כיון  חכמים תלמידי אף

בקבר דובבות שפתותיהם הזה .בעולם

דבש היערות בעל ז)וביאר דרוש  - שני מקום(חלק מכל  להבין , היינו ... :

אבל  עולמות, בב' דר  צדיקאיך  נשמת אז מפיו, שמועה דבר כשאומרים

שם  עומדת בלומדים, שם עולמות ,מתלבשת בב ' דר אמרינן שפיר  וכך ,

בקבר בגוף  נתלבשת גם העולם, ובזה הנצחי  דגרמי בעולם  כך בהבלא ,

עכ "ל, בקבר  בגוף שנתלבש בקבר, דובבות שפתותיו עוד אמרו (ועיין
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טז)בי דרוש  - ראשון חלק דבש , זצ"ל ערות  הרמח"ל  מכתבי בליקוטים [ראה .

נשאר  באדם לוז: סוד המערבי, כותל בענין לוצאטו] חיים  משה  [רבי

שם ויש המתים. לתחית הגוף יבנה ועליו  לוז, הנקרא  בקבר אחד  עצם

דגרמי. הבלא  נק ' והיא הנפש  מן  חלק  נשארגם  המקדש , בבית  הוא כן

הקדושה  ואותה לע"ל, הבנין  יבנה  שעליו  לוז  זה וה"ס המערבי, הכותל

דגרמי]. הבלא נק' עליו  השורה

זי "ע הטוב להרי"ח וחיים תורה  חת)ובספר אומרים(מערכת אם כתב:

הוא הרי העליון, בעולם  שכבר חכם תלמיד של מעולם חידושים בא

מקום  לאותו הקדוש העליון  בזוהר  ר"ככמבואר  דף פנחס פרשת  ג' (חלק 

וז "ל:ע"א) פנחס, לרבי אתר פנון אתר פנון  אמר, דהוה קלא חד שמעו 

מלי  ביה אתחדש דצדיקא אתר דכל דתנינן גבייכו , דאיהו יאיר, בן 

לגביה , ליה ואתי  אתר לההוא פקיד עלמא, בההוא  איהו  כד דאורייתא,

דאמרין  אתר בההוא לחדתא אחרנין , צדיקייא בגוויה שראן כד שכן  וכל

למפקד יאיר בן  פנחס  רבי אתי דהוה  דא כגוונא דאורייתא, מלי

ואתחדש דאורייתא, מלין מחדתין  צדיקייא אלין  ואשכח לאתריה,

קמיה. יאיר בן  פנחס דרבי מלה  ההוא כמלקדמין 

הזוהר  יאיר ,תרגום  בן פנחס  לבי מקום  פנו  אומר שהיה אחד קול שמעו :

תורה , דברי בו חידש שהצדיק מקום  דבכל שלמדנו , אצלינו, בא שהוא 

[העליון] ההוא בעולם ובאכשהוא הזה] [בעולם  מקום לאותו פוקד

ולומדיםאליו  מקום , אותו לקדש אחרים צדיקים  בו  ששורין  שכן  וכל ,

אלו ומצא  מקומו, לפקוד  יאיר בן פנחס רבי בא  הנה  זה כעין תורה , שם 

מלפנים, שאמר תורה דבר אותו  ונתחדש תורה דברי  מחדשין הצדיקים

כאן . לפניו  מתחדש  עתה יאיר, בן  פנחס רבי

הבא:א) בעולם במחיצתו  לישב  זוכה ספריו  הפצת ידי המדפיסעל

חכמים התלמידי במחיצת ויושב זוכה תורה לאור להוציא  מממונו  ספרים

בכל  הדעת ותרבה  לעולם, החיבור יצא ידו על שהרי הספרים, מחברי

- בו . לומדים היו  לא בירכתיים, המשכן  למקצועות  גנוז  היה  ואילו  עת ,

יבמות במסכת חז"ל אמרו והנה ע"ב)ב. צ "ו וכו '(דף דובבות שפתותיו

זוכה  הוא גם  מותו, אחרי חי  החכם שיהיה הגורם זה  ולפי  שם , כדאיתא 

לעולם בא  כשהוא  ספק ואין להחיותו , גרם הוא  שהרי במחיצתו, ויושב
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לאלפים מלאכים  נבראים ה ּקד ֹוׁש ה ּזֹוהר ּומפיצי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָלֹומדי 
עיּלאה ּוׁשכינּתא  יׂשראל , עם על  סנג ֹוריה  המל ּמדים ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָולרבבֹות

ה ּבנים . על ִֶֶַַָחֹופפת 

ּבזֹוהרוכל אמרּו ּכבר א ׁשר – מקׁשיבים חברים יׂשראל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּובא ּתכף  חדא" "ּכניׁשתא  יהיה ּכא ׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָה ּקדֹוׁש

ּגֹואל "." ְִֵלצּיֹון

ּבּתה ּליםּבספר הּנאמר לבאר ּכתב  ערבֹות  י"ב)בּדי  ב' (ּפרק  ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

א ּפֹו ּכמעט  יבער ּכי  דרְך ותאבד ּו יאנף ּפן בר ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַֹ"נּׁשק ּו
ב ֹו". ח ֹוסי ּכל  ְֵֵַָאׁשרי 

ּפיה ּו"אפׁשר מּנׁשיקֹות  "יּׁשקני  מלׁשֹון בר" "נ ּׁשק ּו לבאר: ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
"בר" ּבנׁשמת ֹו, מת ּדּבק  הרׁשּב"י  ּתֹורת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָׁשה ּלֹומד 
רֹומז  ועֹוד ה ּסֹוד, ּתֹורת  ׁשּזה  וזּכה , מבררת  ּתבּואה  ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹנקרא
יאנף "ּפן ל ּמה  – יֹוחאי ּבר "בר" מל ׁשֹון הרׁשּב"י ְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָלת ֹורת
ואם – מהעֹולם אף חרֹון מׁשּבית  ה ּזה  ׁשה ּלּמּוד  דרְך" ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹותאבדּו
"ותאבד ּו ׁשּזה ּו, ּבּתֹורה, ה' רצֹון  להבין ּתדעּו לא  ּתלמדּו ְְְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹֹלא

פניו. לקבל  לקראתו  יוצאין  מרחמוהי  סיעת עם בעצמו  החכם הבא ,

ע"ב) כ"ג דף וישלח פרשת  אברהם  בן בספרו איסטרולסה מהרח"א .(הגאון

בשם מובא  החסידוכן  יהודה האמת רבי בעולם החכם, ספרי דהמדפיס  ,

סנגוריא. עליו ומלמד פניו , ומקביל לקראתו יוצא 

הצדיק:ב) נשמת הוא הצדיק של לעיין הספר ונא שם, עיין וכו ' בחלום 

"צדקה  לספר אמן, עלינו יגן  זכותו  זוננפלד  מהרי "ח הגה"צ  בהסכמת 

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

ריז) אות ס' מ"ע אמן ,וחיים ", עלינו  יגן  זכותו מסאדיגורא  האדמו "ר גם  .

הוא הצדיק של  והספר והנפש, הגוף בשביל הוא להצדיק  שהציון  מביא 

הצדיק. לנשמת 



xdefd gk'd wlgxdefd xe`61||||h

– וׁשלֹום חס א ּפֹו" ּכמעט יבער ל-"ּכי מביא  זה  אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָדרְך",
ּבֹו". ח ֹוסי ּכל  "אׁשרי  ּכן, על ְֲֵֵֵֶַַָאׁשר

666 = כולל 1 + אותיות 12 + 653 גימטריה : בו" חוסי  כל  "אשרי

666 = התיבות 3 + בשמחה  זוהר לימוד

666ר' = שמעון

666 = מגננו הרשב"י 

התנא  של זכותו עלינו מגין  בשמחה הזוהר לימוד ידי  שעל לומר רצה
פרטית  גאולה  ברחמים  נגאל תורתו לימוד ובזכות זי"ע , הרשב "י האלוקי
"ותחזינה  רצון. יהיה כן  אמן לבנו וישמח  ענינו יראו ישראל, כלל  וגאולת

בב "א. ברחמים" לציון  בשובך  עינינו

עושים  ומעשיהם  שתורתם ביודעם החברים וישמחו הלבבות יתלהבו לכן
מן  יפקון דא "ובספרא – מרובים שמים לרחמי נזכה ובזכותכם – פירות 

אמן. בימינו במהרה ברחמי" גלותא

החפצים  הקדושים היהודים כל את לומדיה ושמחת התורה  בברכת ונברך
דידן. במהרה בקרוב ברחמים  הגאולה  בקרוב 

‰




