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 קדמהה .א

ובטעם הדבר נתבאר שהואיל  ,1תקיימים ישראלשבזכותם של הצדיקים המתים מ רז"לאמרו 

 בזכות אלא שיענו בתפילתם זכאים לכן אין ישראל ,2מבחייהן" יותר במיתתן צדיקים ו"גדולים

 ,גפןלמשל  .5המתיםזכות על הר הכרמל עד שהזכיר  4אכן, לא נענה אליהו הנביא בתפלתוו .3המתים

ועל דרך זה נאמר . 6האבות על ונשענים יםחי ישראל כך, מתים עצים על ונשענת חיה כשם שהיאד

ולא  .7בזוהר הקדוש שבשעה שאין צדיקים בדור, אין העולם מתקיים אלא בזכות הצדיקים המתים

אלמלא זכותם ותפילתם של הנפטרים בשמי מעלה, שמתפללים בעד רק על צדיקים אמרו, אלא 

  .10, לא היינו מתקיימים(9נשמות קרוביהםכלומר, בעד ) 8החיים

                                                   

 לאברהם זכור הוי מתים כשהם האבות על ונשענים חיים ישראל כך, מתים עצים על ונשענת חיה הזאת שהגפן "כשם שמות רבה )מד, א(: 1

 נמשלה וכו'". כגפן זו ין )צב, א(: "אומהועד"ז בויקרא רבה )לו, ב(. וע"ע חול ולישראל". ליצחק

 חולין )ז, ב(. 2

 המתים, כזכות גדול זכותם שאין לפי החיים כן לחולשתה, וזה היבשים העצים על להשען צריכה חיה היותה שעם ל,"עץ יוסף )שם(: "ר 3

 המתים".  בזכות אלא להעתר כדאים אינם לכן מבחייהם, יותר במיתתם הצדיקים דגדולים

ה ָהָעם ְוֵיְדעּו ה' ֲעֵנִני : "ֲעֵנִני(יח, לז )א. יםמלכ 4  ה' ָהֱאֹלִקים וגו'".  ַאָתה ִכי ַהזֶּ

 אלא, נענה ולא ענני,' ה ענני( יח א, מלכים) א"כמד האש, שתרד הכרמל בהר אליהו התפלל תפלות כמה מוצא אתה שמו"ר )שם(: "וכן 5

  ְוִיְשָרֵאל וגו'".   ִיְצָחק ַאְבָרָהם נענה". ראה במלכים )שם, לו(: "ה' ֱאֹלֵקי מיד וישראל יצחק אברהם אלהי' ה ואמר המתים את שהזכיר כיון

עקורים וקצוצים  –על עצים מתים  –כדי לחיות ולצמוח, בהדליה וסמיכה  –לחה ונטועה בקרקע וצומחת, ונשענת  –"מה הגפן, היא חיה  6

כך ישראל וכו'" )מדרש  –כדי שתחיה ותצמח, והחיה נשענת בכך על המתה כדי לחיות ויבשים, כלומר, על מוטות הדליה מדלים את הגפן 

 המבואר(.   -רבה שם

 ָלא ָעְלָמא, בעולם צדיקים נמצאים שלא בשעה ודאי, אמרו ְבָעְלָמא ִאְשְתָכחּו ָלא ְדַזָכִאין ְבַשְעָתא ַוַדאי זוהר )אחרי מות, עא, א(: "ָאְמֵרי 7

ָלא אִמְתַקְיימָ  ְוַכד ִיְשָרֵאל ָאָתאן ִלְמֵתיהֹון וכשישראל באים למתיהם, המתים . .  הצדיקים בזכות אלא מתקיים העולם אין ְדֵמַתָייא ְבִגיֵניהֹון אֶּ

ְבַתֲעִניָתא ְלִקְבֵליּה ובאים בלב נשבר  ַאְתָיין ְבַכָמה ְתשּוָבה ְלַקֵמי ֻקְדָשא ְבִריְך הּוא הם באים בתשובה שלימה לפני הקב"ה, ִבְתִבירּו ְדִלָבא,

ביל שהנשמות הקדושות יבקשו עליהם ובתענית לפניו, ְוכָלא ְבִגין ְדִנְשָמִתין ַקִדיִשין ִיְבעּון ַרֲחֵמי ְלַקֵמי ֻקְדָשא ְבִריְך הּוא ֲעַלְייהּו והכל בש

ְוַעל ָדא ְתִניַנן ועל זה למדנו כי ַצִדיָקא  ָמא ְבִגיֵניהֹון והקב"ה מרחם על העולם בשבילם.רחמים לפני הקב"ה, ְוֻקְדָשא ְבִריְך הּוא ָחֵייס ַעל ָעלְ 

ין לא נסתלק ולא נאבד מכל ַאף ַעל ַגב ְדִאְתְפָטר ֵמַהאי ָעְלָמא אף על פי שהצדיק נפטר מזה העולם, ָלא ִאְסַתַלק ְוָלא ִאְתֲאִביד ִמֻכְלהּו ָעְלִמ 

 וע"ע שם )דף ע, ב(.". ָהא ְבֻכְלהּו ָעְלִמין ִאְשְתַכח ַיִתיר ֵמַחייֹוי כי הוא נמצא בכל העולמות יותר מאשר בחייוהעולמות, ְד 

 שוכבי שכיבת פילול הטל שכבת ותעל( יד טז, שמות) שנאמר הבנים, על מתפללין שהמתים ומצינו" וראה גם ספר חסידים )סי' תתשעא(: 8

דמון שם שכן היא הגירסא בילקוט )והוא שם פט"ז, רמז רס(. ובמכילתא דרבי ישמעאל )בשלח, פר' דויסע פ"ג( קבר". וראה בפירוש ק

 הארץ". פני על כטל שכובים שהיו אבותינו של תפלתן פלול עלה הטל, שכבת ותעל אומר, המודעי אלעזר' "ר איתא:

 ָעְלָמא ְלֵמיַדן ִעָלָאה ַמְלָכא ְלַגֵבי ָקְייָמא ְדִדיָנא ְוֻכְרְסָיא, נידון שהעולם ה"ר ביום ִאְתָדן ָמאְדָעלְ  ַהָשָנה ְדראש ְביֹוָמא" זוהר )תרומה קמא, ב(: 9

 הצדיקים ונפשות, הדין כסא על יושבת המשפט מלך הנקראת הבינה והיינו, העולם את לדון העליון מלך עליו לישב עומד הדין וכסא
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