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ְַָָהקûמה
òûיתק ýכòהע₣לם  לע₣לם קדòýה יòממ הþ₣הר  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלýflד 

נúאל ִִֵַָמŁד

לא₣קמא Đòפים  להי₣ת ùידכם  נפלה úד₣לה זכýת  יקרים ְְְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֻק ₣ראים
אפòר אי זה וכל ùרחמים, י óראל  עם ולגאfiת מעפרא, òְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻכינתא
האלקי  ה ûČיק òתב מ₣ ,ò₣דč ה ה þ₣הר לýflד ידי  על רק ְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹלהי₣ת

זצ "ל  להרמח "ל  חבר Đלמיד זצ"ל וואלי ûוד מòה  רùי  òתב ,ה flקùל  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
הע ₣לה  ò₣ דčה ההבל י לע₣לם, úא ýלה מביא הþ₣הר òח ýùר  òְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהÿעם

נúאל. מŁד  òû מתק ýכòהע ₣לם  לע₣לם, קד òýה יòממ ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמ ýflfiד ₣

ò₣דčה ז ₣הר ה fi₣מדים  ר ùים ùזכ ýת הע₣לם ýčĐְְִִִִַַַַָָָן

ùרýùי  הע₣לם נתקן היה ה ýflfiד, ùזה  הע ₣סקים  רùים ýהי ýfiְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָוא
הקדòýה רýח מćני מתÿùלת היתה  הÿמאה ורýח  ה čד₣òה, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻההמòכה 

ְִֶֶַַהflתùúרת.

י  קד òי  הר  ùכל ýחיתòי ולא  ýירע "לא òתýב: מה  Đבין  זה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹועם
מכžים" לŁם flים ה' את ûעה הארץ ה čד₣òהמלאה החכמה  זאת òהיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ה ÿ₣ב י ýמ þיקין, נזק  מיני ל מתÿùלים  ידיה ועל ùע ₣לם, Đòְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָתôćט
הרע , את מבÿל ùרýùי  עכ "לה flתôćט למ óילים. ùזה ודי  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

מרבה  ùמעóה הע₣סקים מ ₣ מעלתם  úד ₣לה הþ₣הר  ýćžòרי ýְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָבפרט
ò מרבהŁדýע ùמעóה ע ₣סק  ýאיל צûיקים  òùבחי flòס ćר מי ,ל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מעóה  þòה ùוûאי ,ò₣דč ה הþ₣הר ùסýćרי ע₣סקים  ýאנò אן  ýְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָבפרט
.òflמ ְֶַָָָמרבה

מרן הúד₣ל הúא₣ן יóראל òל  מראדין מא₣רן ה הן מאיר  יóראל ýנùר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ח Łים החפץ ýכמ₣ùעל הĐ₣רה חלקי ל ללמ₣ד מע₣רר  היה זצוקללה "ה  ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

מòלי òמדר ùספריו ćעמים  flה הביא₣òהעĐיק וכן הלכ₣ת, לליקýטי (ùהק ûמה  ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

קנ"ו) סימן הלכה  ùבאýר למדלהלכה fiòא על האדם יĐבע flה; ýמתאר  ôא ₣מר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הĐ₣רה... חלקי ל ְֵֶֶַָָאת

ה ₣איל  ùני, ל₣, א ₣מר ה ýא ýרù ò₣דč ה Đלמýד. ùיד₣ òŁò מי ùְְְִִִֵֵֶַַָָָָא
ùע ₣למי  הניה  ôאין ùגאוה , צćית flùרבה, צ ćית Đùלמýד, Đ קžְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָונתע
ýמציצין  Đ₣רה, ùדברי וע₣סקין י₣òבין  חכמים  Đòלמידי òùעה  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאfiא
ע ₣מד. ה ýא האי ב₣די žא  הþה . הĐלמýד  המ₣ן וה ₣גין  ור₣אין  ýְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָמùיטין
ùמה òלי òי  .òflĐò מ ה ýא ùמה  òני .òflĐòמ הýא ùמה  ראò₣ן  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַרגל 
וכflה ע₣מד, הýא  האי ח òמל .òflĐòמ הýא ùמה  רביעי .òflĐòמ ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָהýא
הýא האי ה ùרק .òflòמ ה ýא רýח  לאיזה  אחת. òùעה ć מתה ה ýא ćְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָנים 
.òflòמ ה ýא רýח לאיזה תפיו . ùין נראין ז ₣הר òל  ćנים flה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָע₣מד,
žא עýŁן מfiן  úד₣לה .òflòמ ה ýא רýח  לאיזה  ע ₣מד. ה ýא האי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻרýב

òúרים. מין הýא מת čן מלùן. מין ה ýא ü לýúע ע₣מד. הýא  האי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהב₣ד
òúר ùאיזה ע ₣בר ýכòאני  לגòר. òúר ùין ò י הפסק  flה  .₣ù òי flְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָה
ה flרבה úלfiúי  òúר ùאיזה ע₣ברין. הא ₣פŽים  òúר ùאיזה ע ₣בר, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאני
òעýר flה ע₣מד. אני   האי קדקדי ועד מćČרני  מfiן úד₣לה ְְְְְֲֳֳִִִִִִִִֵֵַַַָָָָֻע₣ברין.
הýא האי ב₣די  žא מfiן úד ₣לה רגלי . אצùע ₣ת òעýר flה  ידי. ùְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻפžת
.òflòמ הýא  רýח  לאיזה  ùòùת ôùליòי .òflòמ ה ýא רýח לאיזה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָע₣מד.
úדfiתי, ýזה הדרי, ýזה לא וכי .òflòמ ה ýא רýח  לאיזה ùòùת ùְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻרביעי

י₣פיי, הדר ýאדם)זה ûוד,מùò)ני אמר עליו  הþאת, ùמûה  ב ₣די את  ירין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
כד) קד, א òרי (Đה fiים א₣מר, יòמעאל רùי היה  מאן ה'". מע óי� ýùר "מה  ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

להòיב ćה ćתח ₣ן ל ₣ Łòהא די ùיד₣ ל ýflד₣ flòflòר חכם Đְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻלמיד
ה ûין. ל Ł₣ם הýא ýרù ò₣דč ְִַַַָָלה

ùספר ₣תב זצ"ל, ק₣òלוויץ  òמýאל רùי òמýאל נהúא₣ן  (עה"ת תיב₣ת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
רנ"א) ה ע' òל ùחדר₣ יòן ùראדין, צעיר יòיבה ùן  òòהיה ח Łים, חפץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ספר òלòה  ýביד₣ חŁים החפץ  אליו  òúנ הôנה  לפני fiùילה חד òים, ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
"ùספר  וז"ל : הôינה , ק₣דם לילה ל ₣ù òאהגה לי ואמר ,[לאflה] ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָרזיאל
ה' ור ₣ממýת מ úדל ýת הõגה קצת ל � Đהיה ₣ù ותהגה ĐעŁן א òר ְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהþה
ùאòר  י ה', מúדלýת הõגה ל₣ Đòהיה יóראל òאי לכל  רא ýי י ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיתùרך
òאי òל מהראýי הרי  לflק₣ם, בנים  ýעלינ ה' ùחסד  נח òבים ýְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאנ
עכ "ל ,"₣ וער ôùòמים ý אבינ מúדלýת הõגה איזה  ל₣ Đהיה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמóŁראל
חיים  החפץ  ýנת את הבין òנים אחרי òרק  òם ýמ₣סיף  זי"ע. חיים ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהחפץ

ק ùלה. ùספר  יהúה òùנים  ר Žòְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָער 

הþ₣הר  òל  מעŁó₣ת סýćרי ùלýflד להז ûרז הח ₣בה  ý עלינ מÿלת ן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻעל 
úד ₣ל₣ת , ליýòע₣ת זק ýק  יóראל  עם י ,ò₣דčרי הýćסù ýכòנתדùק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מ₣ מòיח , חבלי מל ונינצל  זי "ע , הרùò"י ùנòמת נת ùûק ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמעŁó₣ת
:ò₣דč ה הôל "ה  עתידòתב היה הþהר òחýùר מאן מבאר  "הŽה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

'ý וכ úנýז  יתfiúהלהי₣ת òאז ה Łמים , ùס₣ף האחר₣ן הû₣ר Łòב₣א  עד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
מòיח, יב₣א הע₣סקים ýבזכýת  אזלĐח Đ₣נים. ûעה י הארץ  flĐלא ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

"וòב Đם  üבגינý òאמר וזה לביאת₣, קר ₣בה סùה Đהיה  זה אòר  ùְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָס ùת₣
,'ýוכ אח þת₣" אל òאיýנגאל fiòא òם יóראל, ýאלúי זה  ùòזכýת  די  ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֻ

הćסח ùדם לק òûם ה ýא ýרù ò₣דč ה הצרò עד מflצרים  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻי óראל
לא העתידה הúאfiה  ן הflילה, לת ₣ספת Đהיהýבדם ýזŁò עד ה úאfiה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻ

₣þה üù"הčדôה  הþ₣כה וא òרי ,רùית האל רצ₣ן וה ýא מאמר, מאמר ₣ת (עóרה  ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

ה ùרית) לýח₣ת òני חד òראò₣ן , ז ₣הר Đùיק ýני ותýב נóא). þהר  ע"ד, א ýfi(ע "ב . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
וכן  נח, ùתבת מ₣ ýמג ₣ג  ú₣ג ýממלחמת מהýùflל  ý צלŽי זהר... fiòְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ₣מדים
להינצל לז₣ת די ò₣דčה הז₣הר  את ùרציפýת ללמ₣ד  זי"ע הרמח"ל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָצýה

.ò₣ דčה הז ₣הר òהýא  נח לתבת ýְְִֵֵֶַַַַַָָֹלהנס 
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ורù₣תי , י₣ם ćנýמ₣רי ùכל  ה Łקר  מזמנכם ýòהקדי .ý לאלקינ  רû ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ùר ýחנýŁת   ₣fi הû₣ר ýלהצלת העם, יýòעת òùביל  òמים, ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻלòם
,ýנfi נתג Łס  ýאù הûבר, ý ידינù הČflב, את לŽò₣ת ý כחינù ýְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֻבגòמýŁת.
עם  זקנים ýבינ ₣נים , צûיקים ýòćטים, עם úא₣נים הčטŽים, עם ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵַַַַהúד ₣לים
רùן, ùית òל Đינ ₣ק₣ת עם  מל flדים ùח ýרים, עם òעýרים מúידי ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָנערים,

ýfi הר הח₣þה סýćרי את ýלסćר  ýלקŁם ולעó₣ת ל òמ₣ר  ýלל flד  ללמ₣ד  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַ
ùרחמים. ý צדקנ מòיח את ýלהביא לקרב ז ₣ דרù ונפעל  ,ò₣ דčְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה

,ý לנýכ נתגייס ý א₣ù הûבר, ýידינù הČflב, את לŽò₣ת ý כחינùמיחדù ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ýמל flד חניכ₣, עם Žמח ùנ ₣, עם ילמד אב קטŽים , על úד₣לים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָלהזהיר
Đלמýדם יח ûר  Đייòים , אין úדיים אין אם òהרי  Đלמיד₣, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעם
ýיתאחד יóראל וכל ýל₣ללים, לי òיב ₣ת Đ₣רה , ל Đלמýדי  ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָמŽערýתם ,

Đק ùל  ה ž₣ד ו Đ₣רת הþה , ò₣ דčה על Łהýflfiùד מùני  להי ₣ת ונזה  Đנ ýפה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
 דרù ונפעל ז ₣הר. Đיקýני על לבאýר ₣ ùהקûמה מל ùכ žא òתýב ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמ₣

ýב ùרחמים, הôלמה הúאýלה את ýלהביא לקרב ý נחסזć (ûף הôלם אמרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

לčד ₣òק "ן) flקאריץ , ćינחס לò₣נ₣:רùי וזה  מל flדזי"ע,  צרי"(למידיםĐל) ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

לĐלמידים. נòמה  יòלהמ Łòכ₣ל הח Łים , עץ ùחינת òהýא זהר, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹללמד
אמĐית" נòמה  ₣ù מŽיח  ùזה ל Đינ₣ק , יòר óכל נ₣תן ôהרב מה עדי  , ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ל ò₣נ₣. עלינ(ýאן יגן  זכ ýת₣ ט₣ב òם מהùעל ע₣ד מקùל þòה òמעĐי הþהר.(ואני י ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
לה ćòיע ýŁòכל ùאפן מóŁראל, òאי ל  òל הòŽמה את ýמאיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמלהיב

ùז ýלת ₣, úם קד₣òה  נòמה òל הרזים)עכ"ל.הארה  .(חכם ְְְִֶֶַָָָָָָָָָָ

ýמפעיל מע₣רר  זה ידי òעל ò₣ דčה þùהר  הfi₣מד ח  úד₣ל flְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹה 
,ýעלינ לרחם פýòט ₣, òflמ הôל₣ם, עליו  הר ùò"י נ òמת את יòממýְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ùגמרא  ý אמרò ע"ב)מ₣ מה ûף מýôם (ס ה  ירמיה  ר ùי אמר חזקŁה רùי אמר  : ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֻ
,'ýכ הûין מŁ₣ם ₣fi הע₣לם ל את לפטר  אני יכ₣ל  י₣חאי ùן  òמע ₣ן ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻר ùי
הם  מאה אם מהם, ýבני אני הם  אלף  אם מע ÿים, והם על Łה  ùני ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻראיתי

הם. ýבני אני הם  òנים אם מהם. ýבני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַאני

להתקôר  ýכלýת רגע  ùכל  הþ₣הר  ùסýćרי הýòćט  ýד ₣רנù ýְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואפיל
הר ùò"י  י יר (א)לנ òמת זי"ע הר ùò"י  ýבוûאי נפלא ₣ת, ליýòע₣ת ולז₣ת  ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָ

ה ùרכ₣ת  מ flק ₣ר ýעćòýות ט ₣בה מגן (ב)לכם ò₣ דčה òה þהר  Łòדýע , ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ואס₣נ ₣ת. ćג ýעים ýמ₣נע  הČר₣ת מ ל ýֲִִִִֵַַַַָָמČיל

העם!" ùגאfiת חלק òי ל� ה úעĐי! ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ"ùזכýת�

ואמר: צûיק  ćעם ýבאýהתÿùא ýצù נק יóראל עם הòflיח, מל ùב₣א ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
ùעיניו הòflיח  מל ית ù₣נן ה þאת ùעת óýמחים , óóים העם ýפליטת ,ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹל
ויראה יד₣ ירים לפתע מע óיו, לפי ואחד אחד ל יבחן ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהÿה ₣ר₣ת 
 מל יòמיע אז flùחזה, ý יטùוי ùפליאה עיניהם ýירימ כfiýם ùְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאצùע₣,
"ùזכýת � מס Łם : יהýדי  על אצùע ùהפנ₣ת ₣ ויאמר, ק₣ל₣ את ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹֻהòflיח 
ćòעל  ויהýדי  יהýדי  ל על יראה   העם!". ùגאfiת חלק òי ל� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהúעĐי!,

ùיאת ₣. òהòflיחלמען הflאôרים, הþ₣כים  מן להי₣ת Žòזה הלואי ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֻ
ה úעĐי". "ùזכýת � – ý עלינ יעיד  ýבעצמ ₣ ùְְְְְְִִִִִֵַַָָכב₣ד₣

ן  ס ýćרי ע ýרýעל  òל העלי₣ן ùא₣ר הע ₣לם את להעיר ýוהתע₣רר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ùז ₣הר òתýב מ₣ ע''א)הþ₣הר, קנ''ג ûף ùהעל₣ת� הčדć):òר òת ùל ò₣ן ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָֹ

ý יבינ שם)והóflלים ùהם(דניאל Žòאמר ק ùלה, ùעלי ýfi א (שם) ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
Žòקרא זה ùזהר  ûĐòflòלים א ₣תם ýfiא הרקיע. זהר  ý יזהר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוהóflלים 
וòבע מעיר òנים üù flòת Žסים נח Đבת מ ₣ òהýא הþהר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹספר 

ò מ ćòflחה, òýנים  מעיר  אחד  ולפעמים יתק Łםמ flלכ ýת, א)ùהם (òמ₣ת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הùžה  על והל זה , ספר òל א ₣רה וזה .ýליכהòĐ היארה הfiŁ₣ד הùן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻל 
.fiòֶָ

,ò₣דčה ה þ₣הר òל להא₣ר ýהýליכòĐ היא ₣רה הfiŁ₣ד הùן ל י לכן  ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
הćרט  ועל הלל על חסד ₣òלמ א₣ר נראה ראהùא ₣ר�  ז ₣הרù òתýב (מ₣ ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

הראò₣ן) יה ýדים סýćר ן , על לא₣ר₣", ùמהרה ונזה Đאיר צŁ₣ן על  ò חד "א ₣ר  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הčד ₣òה, הôכינה למען מûק ₣תיכם ýהקריב òמים, לòם לýflד  ýנĐ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָיקרים ,

,ý נòנפ לפד ýת לגרם ,ý לי₣צרנ רýח  נחת יחדלע ó₣ת אחד ýנfi ונל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻ
נבýאת  ùנ₣ Łòק Łם  נזה  אחד ý נfiוכ הòflיח , מל ćני א₣ר את  ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻלקùל
ûר₣ר " "ýקראתם ýבסגýלת₣ üיù אתגליא ûהאי ûרא "זאה  ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהרùò"י 
והûר ù"ע ₣ז" ,ýויגאלנ יב ₣א ùי₣פי ₣ מל ýיחנòמ ûוד ùן ,ý עינינ ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָותחזנה 

,ýכראלקינóבý,ýמגינינ ýרנýצ ה' רýח עליו ונחה  ,ýחלקינ חי אל זאת ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
,ýנמל ùיýòעת ,ýנòנפ ותגל  ,ýנùל י óמח ואז ,ýעלינ מלכýת� ב₣ד fiúְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָה 

רצ ₣ן. יהי  ן ְִֵֵָָאמן

יועץא. פלא בספר דובב)כתב חכם (ערך  תלמיד שכל  ז"ל רבותינו פירשו לשונו: וזה 
ונחת הנאה לו ויש בקבר דובבות שפתותיו הזה  בעולם משמו  תורה  דבר  שאומרים 
בספרים  כתוב שקלים,... מסכת  בירושלמי שכתוב כמו קונדיטון , יין כשותה רוח

שמד היה  אחת מתוך שפעם לאחד והציל בהקיץ , ז"ל אלשיך מוהר "מ ונגלה
בתמידות ספרו לומד שהיה סיבה מפני  עכ"ל.ההפיכה, ביבמות, חז"ל  ע "באמרו (צו

ע"א) צז .יוחנן דר' משמיה אמרה  ולא מדרשא, בי לשמעתא אמר  אלעזר ר' ...אזל :
יוחנן  ורבי ... איקפד . יוחנן רבי האי ?שמע כולי  קפיד טעמא יהודהמאי רב  דאמר

" דכתיב מאי רב: עולמים אמר באהלך  בשני"?אגורה לגור לאדם לו אפשר וכי
שיאמרועולמים? רצון  יהי עולם , של  רבונו הוא: ברוך  הקדוש לפני דוד  אמר  אלא

בעוה"ז. מפי שמועה תלמיד דבר כל יוחי : בן שמעון  רבי משום יוחנן רבי דאמר 
בקבר  דובבות  שפתותיו  הזה בעולם מפיו שמועה דבר  שאומרים  ר 'חכם אמר  .

" קראה? מאי נזירא: שמעון ואיתימא זעירא בן לדודייצחק הולך הטוב  כיין וחכך
ישנים  שפתי  דובב  שמניח למישרים כיון ענבים של כומר מה ענבים . של  ככומר ."

דובב , מיד עליו  אצבעו מפיהם אדם שמועה  דבר שאומרים כיון חכמים תלמידי  אף 
בקבר  דובבות שפתותיהם  הזה דבש,.בעולם יערות בספר זה על  שניופירש (חלק 

ז) דרוש   אבל עולמות, בב' דר איך  מקום מכל להבין, היינו ... דבר : כשאומרים
שם  ועומדת בלומדים, שם  מתלבשת צדיק נשמת אז מפיו, שפירשמועה וכך ,

בקבר  בגוף נתלבשת גם העולם, ובזה הנצחי בעולם עולמות, בב ' דר בהבלא אמרינן
עכ"ל,דגרמי בקבר בגוף  שנתלבש  בקבר, דובבות שפתותיו אמרו כך  ביערות, עוד (ועיין 

טז) דרוש   ראשון חלק  חיים .דבש, משה [רבי זצ "ל  הרמח "ל מכתבי בליקוטים  [ראה
בענין  המערבילוצאטו] לוז,כותל  לוז,סוד הנקרא בקבר אחד  עצם  נשאר באדם :

דגרמי. הבלא נק' והיא  הנפש  מן חלק גם שם ויש  המתים. לתחית הגוף יבנה ועליו
לע"ל, הבנין יבנה שעליו לוז זה וה"ס  המערבי, הכותל נשאר  המקדש , בבית הוא כן 

דגרמי ]. הבלא נק' עליו השורה  הקדושה ואותה
זי"ע  הטוב להרי"ח  וחיים תורה חת )ובספר של (מערכת  חידושים אומרים אם כתב:

הוא הרי  העליון, בעולם שכבר חכם מקום תלמיד לאותו העליון  מעולם כמבוארבא
הקדוש  ע"א)בזוהר  ר"כ  דף פנחס  פרשת  ג' וז"ל :(חלק  פנון , אמר, דהוה  קלא חד שמעו

אתחדש דצדיקא אתר  דכל דתנינן  גבייכו, דאיהו יאיר , בן  פנחס לרבי  אתר  פנון  אתר 
לגביה , ליה ואתי אתר  לההוא  פקיד עלמא, בההוא איהו כד דאורייתא , מלי ביה 
מלי דאמרין  אתר בההוא לחדתא אחרנין , צדיקייא בגוויה שראן  כד שכן  וכל
אלין  ואשכח לאתריה, למפקד יאיר  בן פנחס רבי אתי דהוה דא כגוונא דאורייתא,
בן  פנחס דרבי מלה ההוא כמלקדמין  ואתחדש  דאורייתא, מלין  מחדתין  צדיקייא

קמיה . הזוהריאיר אומרתרגום שהיה אחד קול שמעו  מקום : מקום פנו לרבי פנו
יאיר  בן  דברי פנחס בו חידש שהצדיק מקום דבכל שלמדנו, אצלינו, בא שהוא ,

[העליון] ההוא בעולם הוא  כאשר אליותורה, ובא הזה] [בעולם  מקום  לאותו ,פוקד
זה כעין תורה, שם ולומדים מקום, אותו לקדש  אחרים צדיקים בו ששורין שכן וכל
תורה דברי מחדשין הצדיקים אלו ומצא  מקומו, לפקוד יאיר בן פנחס רבי בא הנה 
לפניו מתחדש  עתה יאיר, בן פנחס רבי מלפנים, שאמר  תורה דבר  אותו ונתחדש 

הבא:א)כאן . בעולם  במחיצתו לישב זוכה ספריו הפצת ידי  ספרים על המדפיס
הספרים , מחברי חכמים התלמידי  במחיצת ויושב זוכה תורה לאור  להוציא מממונו 
למקצועות גנוז היה ואילו עת, בכל הדעת ותרבה לעולם , החיבור יצא  ידו על  שהרי

יבמות במסכת  חז"ל אמרו והנה ב .  בו. לומדים היו  לא בירכתיים, צ "והמשכן (דף

אחרי ע "ב) חי  החכם שיהיה הגורם זה  ולפי שם , כדאיתא וכו' דובבות שפתותיו
בא  כשהוא  ספק ואין להחיותו, גרם הוא שהרי במחיצתו, ויושב זוכה הוא גם מותו,

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

ע "ב) כ"ג דף וישלח פרשת אברהם  בן בספרו איסטרולסה  יהודה.מהרח "א רבי אמרה  דכבר שמעתי (וכן

זי"ע ) הצדיק:ב).חסיד נשמת הוא הצדיק  של לעייןהספר ונא שם, עיין וכו' בחלום
ומשפט", "צדקה לספר אמן, עלינו יגן זכותו  זוננפלד  מהרי"ח הגה"צ  בהסכמת 

לאור. הוצאה  ריז)אודות אות ס ' מ "ע  וחיים", "תורה  בספרו זצ "ל  פלאגי מהר"ח  עוד גם (ראה  .
הגוף בשביל  הוא להצדיק  שהציון מביא אמן, עלינו יגן זכותו מסאדיגורא  האדמו"ר 

הצדיק . לנשמת הוא הצדיק של  והספר והנפש ,
ברוחניותב. הצלחות ועוד  לילדים! ברכה בנקל! פרנסה טוב! שידוך  רוצה  אחד כל 

הרשב "י נשמת את עליו להמשיך אפשרות ואחד אחד לכל יש וכאן ובגשמיות,
עניניו בכל יצליח בודאי  כן  ידי ועל זכותו, ולעורר השלום  .עליו


