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השכר והעונש
גדול  יסוד  אחת  שהיא  והעונש,  השכר  ענין  יבואר  בו 
בקדושת ישראל וטהרתן, גם יבואר בו ענינים של יראת שמים 
וגודל ענין הבטחון, והתעוררות לבאר גודל הפגם המגיע לנפש 
וגוף האדם הנכשל בהם באי ידיעתם חס ושלום, ואופן התשובה 

על זה, והתועלת בזה ובבא למי שנזהר ונשמר בהם.

כ"ז לקטתי בעזר צורי וגואלי מדברי חז"ל בש"ס בבלי וירושלמי 
ודברי  ואחרונים,  הראשונים  וספרי  ותיקונים  זוהר  מדרשים 
הקדושים  ודבריהם  ודומיהן,  ז"ל  ורמ"ק  ז"ל  האר"י  רבינו 
חוצבים בלהבת אש, מלהיבים נפש האדם, כאשר יראה הרואה 

בפנים הספר.

- א -

על ידי לימוד עניני שכר ועונש יכניע החומר
כתב רבינו הקדוש רבי חיים ויטאל זי"ע בספרו שער הקדושה 
אשר צריך כל אדם להתבונן ביראת העונש, העונש, וסגולה לזה 
ללמוד אלו הענינים המדברים מעונשים הגדולים אשר מענישים 
בעולם העליון, אשר אין קץ וגבול ליסורים הללו, למען לידע כי 
אית דין ודיין ואין העולם הפקר חס ושלום, וכן הזהירו אותנו 
ידי  ועל  בספריהם,  זי"ע  הק'  הבעש"ט  תלמידי  רבותינו  בזה 
כמאמר  החומר,  להכניע  יוכל  ועונש  שכר  של  הפרטים  ידיעת 
רז"ל )ברכות דף ה' ע"א( אם נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום 
המידות  וכל  התאוות  כל  להכנעת  כן  גם  סגולה  והוא  המיתה, 

רעות.

ספר

בית עקד ספרים
האלמין

ְוקֹול  קונטרסים  ְסָפִרים  ֲאָלִפים  ְבִעים  ׁשִ ּכְ
והו"ל  שחיבר  ַוַעלֹוִנים,  מֹוָדעֹות  קֹוֵרא/ת 

כ"ק
מרן האדמו"ר מהאלמין שליט"א

הגה"צ רבי שלום יהודה גראס ]גרוס[ 

כ"ק  שחיבר  הספרים  שמות  מובאים  בו 
שנדפסו  אלו  כולל  שליט"א  אדמו"ר 
בשפת המדינה במשך יובל שנים משנת 
תשכ"ה עד שנת תשע"ה חלקם בארה"ב 
ההדפסה  שנות  ישראל  בארץ  וחלקם 
ומספר העמודים ומפתח לפי המקצועות

בעריכת א. ג.

יו"ל ע"י 
מפעל הזוהר העולמי סניף בת ים
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- ב -

שמואל השקול כמשה ואהרן, גם כן פחד מיום המיתה
בשער הקדושה להרב הקדוש רבי חיים וויטאל )חלק א' שער ו' 

ד"ה ועתה נתקן תרופה כוללת וכו'( כתב:

ישים יראת ה' על פניו, לא תמוש מנגד עיניו יראת יום המיתה 
והכנסת הקבר עד ירקב תרווד רקב אחד, בהפך בשרו למאכל 
הגדול  הדין  ויום  גיהנם,  של  ודינה  הקבר,  חבוט  ודין  תולעים, 
)ראה  ואהרן  כי אפילו שמואל השקול כמשה  העולם,  באי  לכל 
ועוד.  ע"ב.  זהר בראשית דף כ"א  ה'.  ח. תנחומא קרח  פי"ח,  מדב"ר 
וראה ברכות דף ל"א ע"ב. ר"ה דף כ"ה ריש ע"ב(. נתיירא ממנו )ראה 
ויק"ר )פכ"ו, ז( שהי' שמואל סבור שהוא יום הדין ונתיירא כו'. 

)ועד"ז בתנחומא אמור ב'(. עד כאן לשונו.

- ג -

לא ימוש מעיניך יום המיתה ויום הקבר ויום הדין

עוד שם )בחלק ב' שער ב'(, וזה לשונו: לעולם אל יליזו 
מעיניך יום המיתה ויום הקבר ויום הדין הגדול, כאלו 
אתה  וכאלו  בו,  עומד  אתה  וכאלו  אותן,  רואה  אתה 
נכנס לדין, הרי שלא יעלה על לבך דברי הרהורים של 
עתיד  אתה  כרחך  ועל  בך,  מעידין  איבריך  שכל  חטא 
ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך 

הוא )אבות סוף פרק ד'(, עד כאן לשונו.
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עיקר התחלת העבודה היא היראה
בספר מאור ושמש פרשת עקב כתב, וזה לשונו: ועתה ישראל מה 

ספר

בית עקד ספרים – 
האלמין

קונטרסים  ספרים  אלפים  כשבעים 
ועלונים מודעות  קורא/ת   וקול 

שחיבר והו"ל
כ"ק

מרן האדמו"ר מהאלמין שליט"א
הגה"צ רבי שלום יהודה גראס ]גרוס[ 
זה הקים האדמו"ר שליט"א  מפעל ענק 
בראותו את הדור פרוץ מרובה על העומד, 
הגיון,  כל  נגד  ותעצומות  בעוז  ונלחם 
וכאדם יחיד שראה את שבר בת עמו עמד 

כצור איתן לגדור גדר ולעמוד בפרץ.

ובכדי שיהיו דבריו מתקבלים על שומעיהם 
אדם  מכל  החכם  דברי  עיניו  לנגד  ראה 
שפי'  וכמו  קץ  אין  הרבה  ספרים  עשות 
מה  מכל  בהם  להזהיר  )שם(  המצודות 
שיש להזהר, ועל כל פירצה שנלחם עליה 
ספר,  עליו  לכתוב  צורך  בזה  ראה  לתקנו 
וכשנתברר לו שעל נושא זה כבר קדמוהו 
ראשונים, עמד והדפיס הספר הזה והוציאו 
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ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל 
דרכיו ולאהבה אותו וגו', בגמרא דברכות )דף ל"ג ע"ב( אמרינן 
אטו יראה מילתא זוטרתא היא אין לגבי משה מילתא זוטרתא 
משה  הלא  מ"ב.(  פ'  קדישא  תניא  ס'  ג"כ  )ועיין  וקשה  וכו',  משל 
אמר זאת לישראל ואצלם הי' היראה דבר גדול ואיך שייך לומר 
דרכיו  בכל  וללכת  כן  גם  אמר  הלא  קשה,  ועוד  ליראה.  אם  כי 
להם  אמר  הוא  ברוך  שהקדוש  להם  אמר  ואיך  אותו,  ולאהבה 

שאינו שואל מהם כי אם ליראה, שמשמע הוא ולא יותר.

ונראה לפרש, דהנה כתיב )תהלים קיא, י( ראשית חכמה יראת ה', 
משמע שעיקר התחלת העבודת היא היראה, שצריך להיות ירא 
שמים קודם שלומד תורה שהיא החכמה, והלא אמרינן בגמרא 
)אבות פ"ב מ"ה( אין בור ירא חטא, ובגמרא )שבת דף ל"א ע"ב( 
אמרינן אמר רבה בר רב הונא כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת 
ומפתחות  הפנימיות  מפתחות  לו  שמסרו  לגזבר  דומה  שמים 
החיצוניות לא מסרו לו בהי עייל, מכריז ר' ינאי חבל על דלית לי' 
דרתא ותרעא לדרתא עביד, וקשה גם כן אהדדי, שמרבה בר רב 
הונא משמע שהתורה היא הפנימיות והיראה היא השער ליכנס 
שהיראה  משמע  ינאי  ומר'  לתורה,  היראה  שתקדים  וצריך  בה 
היא הפנימית והתורה היא השער, שר' ינאי קאי על רבה שאמר 
שאדם שיש בו תורה ואין בו יראה כו' ועלה מכריז ר' ינאי חבל 
עביד,  לדרתא  ותרעא  יראה  לו  שאין  היינו  דרתא  לי'  דלית  על 
להיפוך  המשיל  ורבה  לשער,  והתורה  לדירה  היראה  והמשיל 

התורה למפתחות הפנימיות והיראה למפתחות החיצונות.

- ה -

יראת העונש היא השער שבה יכנס לעבודת ה'
ונראה בכל זה, שהתחלות לימוד התורה ועשיית המצות, צריך 
לשום  יתברך  השם  לעבוד  להתחיל  בואו  טרם  להקדים  האדם 
מול פניו יראת העונש שאם יעבור חס ושלום יענש ביסורים ר"ל, 

לאחר  מה  תקופת  שבשנת תשכ"ה 
נישואיו, הוציא לאור עולם את הספר 
קדושת  על  אמן"  "ואמרו  הראשון 
בית המדרש, לאחר מכן הוציא לאור 
הדור,  תיקון  על  ספרים  ששה  עוד 
עד שהוציא את הספר "נפש ישעיה" 
ומאכלות  כשרות  בעניני  שעוסק 
וכתב בעצמו,  חיבר  זה  אסורות ספר 

ונתקבל בחיבה אצל יראי ה'.

שנים  יובל  כעבור  עתה  ועד  מאז 
ספרים  רבבות  וחיבר  לאור  הוציא 
חלקם בלי לפרסם את שמו עליהם, 
אחר,  או  זה  גדול  בשם  וחלקם 
קונטרסים,  קובצים,  הדפיס  כמו"כ 
ישנם  ועדיין  קורא,  קול  ומודעות 
תח"י ספרים הרבה שהם בכתב יד, 
ובעזהשי"ת עוד חזון למועד, ספרי 
האדמו"ר שליט"א מפארים את כל 
לך  ואין  בעולם,  היהדות  ספריות 
מדרש  בית  או  דין  בית  או  ישיבה 
שם  נמצאים  אינם  אלו  שספרים 
ובכדי לזכות את כלל ישראל הפיצם 

בחינם ללא תמורה.
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וכן צריך להרגיל עצמו תמיד שיראת עונש יהי' נגד עיניו, והיא 
השער שבה יכנס לעבודת ה', ובלא זה אי אפשר כמו בלתי יסוד, 
ואם הוא ירא שמים יראת העונש, זוכה אל אהבה שעושה רצונו 
יתברך שמו מאהבה, ומשם זוכה אל יראת הרוממות בגין דהוא 
לעולם  איתא  ובזוה"ק1  עלמין,  דכל  ושרשא  עיקרא  ושליט  רב 
הפתחים  לשני  שיכנס  ויתפלל,  פתחים  שני  שיעור  אדם  יכנס 
ביראת  להתפלל  יוכל  זה  ידי  ועל  ואהבה,  העונש  ליראת  אלו 

הרוממות.

ובזה אתי שפיר שרבה קאי על יראת העונש, לכן אמר האדם שיש 
בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו המפתחות 
הפנימיות והחיצונות לא מסרו לו, שלגבי יראת העונש התורה 
היא פנימיות, ומכל מקום אם כבר יש בידו יראת העונש ולומד 
תורה ואין כוונתו שעל ידי תורה יבוא ליראה הפנימיות, זו גם כן 
דרך לא טוב, ועל זה מכריז ר' ינאי חבל על דלית לי' דרתא, היינו 
הפנימית  יראה  שלגבי  עביד,  לדרתא  ותרעא  הפנימית,  יראה 
התורה היא השער ליכנס בה2. לכן כתיב ראשית חכמה יראת ה', 
שצריך שתקדים יראת העונש לכל דבר. והא דאמרינן אין בור 

ירא חטא, היינו יראת הרוממות.

1( עיין זהר ויקרא )דף ח' ע"ב(: לעולם יכנס אדם שיעור 
שני פתחים וכו' ויצלי צלותי' . . כאן רמז למה שאמר 

דוד )תהלים כ"ד( שאו שערים ראשיכם . . שירותא 
דדרגין חסד ופחד ואינון פתחין דעלמא.

2( עיין ספר תניא קדישא ספכ"ג, וזה לשונו: ועל יראה 
גדולה זו אמרו אם אין חכמה אין יראה והתורה נקראת 

אצלה תרעא לדרתא כמו שאמר במקום אחר, עד כאן 
לשונו.

אנו  שנים,  היובל  לקראת שנת 
רואים לנכון להוציא לאור ספר 
האלמין   - הספרים  עקד  בית 
א.  )בעריכת  תשכ"ה-תשע"ה 
של  רשימות  יפורטו  בו  ג.( 
ומהדורותיהם,  הספרים  רוב 
חיבר  שליט"א  שהאדמו"ר 
לפעמים  והדפיס  ערך  הו"ל 
משנת  החל  לשונות,  בכמה 
ספר  תשע"ה  ועד  תשכ"ה 
מי  לכל  לעזר  יהיה  בודאי  זה 
בספרים  וללמוד  לעיין  שירצה 

אלו ויהיה קל יותר להשיגו.
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על ידי יראת העונש יזכה לעבוד את ה' מאהבה
וזהו פירוש הפסוק ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי 
כשתתחיל  פירוש,  דרכיו,  בכל  ללכת  אלהיך  ה'  את  ליראה  אם 
העונש,  יראת  היינו  תחלה,  היראה  תקדים  דרכיו  בכל  ללכת 
ולאהבה אותו, פירוש, ועל ידי זה תזכה לעבוד את ה' בכל לבבך 
הרוממות.  ליראת  ידם  על  תבוא  וממילא  מאהבה,  נפשך  ובכל 
יראת  אפילו  היא,  זוטרתא  מילתא  יראה  אטו  הגמרא  ומקשה 
העונש אינו מילתא זוטרתא היא, ותריץ, אין לגבי משה מילתא 
זוטרתא היא, פירוש לגבי משה שהשיג יראת הרוממות הי' יודע 
שיראת העונש היא מילתא זוטרא אפילו לשאר בני אדם, אך מי 
שעדיין לא נכנס בה דומה עליו ככלי גדול, אבל באמת הוא נקל 

להשיג אותה לכל מי שיחזור אחרי' ודו"ק, עד כאן לשונו.

- ז -

יראת העונש או יראה פנימית
ופעםאחת דברו חסידי הרה"ק מרופשיץ ביניהם שאין לעבוד 
ה' מיראת העונש רק מיראה פנימית, ואמר להם הרה"ק הנ"ל, 
תדעו בניי, אם היה משיג האדם יראת העונש3, והיה מעמיק בזה 
והיה  העולם,  מן  בצאתו  האדם  עם  נעשה  מה  ומתבונן  ומבחין 
רואה לפני עיניו עונשי גיהנם וכל שכן שאר העונשים חס ושלום, 
אז היה ירא ומתפחד ומתבהל ליקח כף מאכל לפיו כל ימי חייו 

ממש, רק עד כמה האדם עוד רחוק מזה המדריגה

3( סיפור מר"ר זושא שביקש יראת ה' של הרמב"ם. 
סיפור מר"ר אהרן לייב שכל שינו נפלו לו מפחד ה'. 

רשימת בית עקד ספרים
בית עקד ספרים מהאדמו"ר מהאלמין שליט"א

ספר על הזוהר הקדוש
חלק א' - ענף א' -

ספר זוהר וספריו . 1
ספר הזוהר בעקב . 2
ספר הזוהר והמשיח . 3
ספר הזוהר והגאולה . 4
ספר זוהר המזוזה . 5
ספר זוהר הגאולה . 6
ספר יהודי הזוהר . 7
ספר זוהר הכשרות והשבת . 8
ספר סוכת הזוהר . 9
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לומר בכל יום פסוקים העוררים ליראת שמים
פסוקי  יום  בכל  לומר  אדם  לכל  שטוב  בספרים  והנהאיתא 
כן העתקנו כמה  על  ליראת שמים,  יתעורר  ידי  כדי שעל  יראה 

פסוקים שיוכל לאומרם בכל יום ויום. 

1. כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגנו על 
דבר אשתי )בראשית כ', יא(.

2. את אלוקים אני ירא )בראשית מב, לד(.
3. ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה 

את ה' אלוקיך )דברים י', יב, קב הישר פ' צ'(.
הזה  כהיום  לחיותינו  הימים  כל  אלוקינו  ה'  את  ליראה   .4

)דברים ו' כד(.
5. את ה' אלוקיך תירה אותו תעבוד ובו תדבק )דברים י' 

כ(.
6. מי יתן והיה לבבם זה ליראה אותי כל הימים   )דברים 

ה' כו(.
7. יראת ה' היא אוצרו )ישעי' לג, ו, ברכות לג:(.

8. ראשית חכמה יראת ה' )תהלים קיא, י'(.
9. סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי )קיט, קכ(.

מצוותיו  ואת  ירא  האלוקים  את  נשמע  הכל  דבר  סוף   .9
שמור כי זה כל האדם )קהלת יב, יג(.

10. יראת ה' מקור חיים לסור ממוקשי מות. )משלי יד, כז(.
לו  אומרים  לדין  האדם  שמכניסין  בשעה  רבא  אמר   .11
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נשאת ונתת באמונה,  קבעת עיתים לתורה, עסקת בפרי' 
אוצרו  היא  ה'  יראת  אי  הכי  לישועה..אפילו  ..צפית  ורבי', 

אין, אי לא לא, )שבת לא:(.
- ט -

אי אפשר ליכנס ליראה הפנימית
בלתי יראת העונש מקודם

אמרו רז"ל )זהר ויקהל דף רס"ז ע"א, ועיין עוד במסילת ישרים 
ליכנס  אפשר  שאי  הקדושים,  בספרים  מובא  וכן  בהקדמתו(, 
שפלי  שכן  וכל  מקודם.  העונש  יראת  בלתי  הפנימית  ליראה 
דשפלי כוותינו, אשר היצר רודף אותנו בכל מיני רדיפות, ומעקם 
ישבותו.  ולילה לא  יום  יתברך בכל מיני תאוות,  ה'  עלינו דרכי 
ופחדו  הבורא  יראת  להיות  הפחות  לכל  בזה  ונרויח  יתן  ומי 
כי  החוטא,  לנפש  אשר  והעצומים  הגדולים  העונשים  על  עלינו 
לא בחנם טרח רבינו שמעון בר יוחאי )זהר הקדוש פר' בראשית 
ופר' פקודי( לצייר כל הגיהנם וכל היכלות וכל הדינים שבו, וכן 
במדרשים, ובספר ראשית חכמה )שער היראה פרק י"ג(, ויתר 
יתברך  מה'  ונפחוד  ונכלם  ונבוש  שנדע  רק  ז"ל,  רבותינו  ספרי 

ומדיניו.

במזיד  לעבור  לבלי  הבורא  יראת  הישגנו  כשכבר  ואחרכך, 
נוכל להתרחק מלהכניס עצמנו  זה  ידי  ועל  יתברך,  עבודתו  על 
לתאוות עולם הזה השפל והבליו, אחר כך נוכל לבקש מהבורא 
יתברך להשיג יראה האמיתית. וכך לפעמים בעתות רצון, הגם 
שעדיין הוא מלא מתאוות רק מתרפק בעבודת ה' זמן וזמנים, 
ברחמי ה' על נפש מישראל עושה עמו הקדוש ברוך הוא חסד 

בבחינת )שיר השירים ב, ד( ודגלו עלי אהבה, דהיינו שמדלגין

להקדוש ברוך הוא, ועולה לרצון לפני ה'.
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פרק ו - 

פ' תולדות

רצונו  ועוברי  הרשעים  משפטי  ה'  בעזרת  נבאר  בחלקהזה 
רודפי  המה  עם  מהמון  גדול  שחלק  בהיות  ושלום,  חס  יתברך 
שכבר  לאחר  בפניהם,  חוצץ  עבירה  שום  אין  אשר  ואלו  ההבל, 
העסקים  רבוי  ופסקו  יצרם,  רצון  מלמלאות  תאותן  פסקו 
והרוחים, סוברים וחושבים בפתאות דעתם, מסכימים ואומרים 
לקראתו  שילכו  בסברם  המשיח,  ביאת  שיגיע  הזמן  הוא  כבר 
בתופים ובמחולות בעת התגלות מלכנו משיחנו, ושרים ומזמרים 
כי  וחושבים  בימינו"  במהרה  המקדש  בית  "שיבנה  בשמחה 
ויזכו להנות מזיו  ולבנין בית המקדש  יזכו לביאת המשיח  בזה 
השכינה, ולא ידעו, כי מי שלא טרח בערב שבת מה יאכל בשבת4, 
לכן נביא בקצור מקצת ממה שמבואר בספרי קודש, ש"ס בבלי 
וירושלמי זוהר הקדוש, והמקובלים ראשונים ואחרונים, ומשאר 
ועונות ופשעים  ספרי מוסר, המבוארים משפטי עונשי עבירות 
חס ושלום, ובפרט מספר הקדוש שבט מוסר ומספר הקדוש קב 
הישר ועוד, שמביאים מרבינו האר"י, ותורת משה הרמ"ק ז"ל, 

אשר העיד עליו רבינו האר"י ז"ל5 משה אמת ותורתו אמת.

בספרהקדוש שבט מוסר פרק כ"ו מביא וזה לשונו הקדוש: 
111

4 מ( עיין עבודה זרה דף ג' עמוד א'. ועיין עוד סנהדרין 
קא, שרק אחד בעיר ושנים במשפחה יזכו לביאת 

המשיח, עייש. 
5 מא( עיין סדר הדורות ה' "של"ב.

מה מכריזין עליו בעולם שלושים יום לפני 
מיתתו
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6 ( אמר ר' יוסי וכו'. כשקרבו ימיו של אדם למות, 

מכריזים עליו בעולם שלשים יום, שהגיע זמנו למות, ואפילו 
עוף השמים מכריזים עליו, ואם צדיק הוא, מכריזים 
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7 ל' יום לפני צאת הנשמה עולה ורואה 
מקומה בעולם העליון וצלמו של האדם 

נחשך
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אין אדם שליט ברוח לכלא וגו'. אמר רבי יהודה, 

מכשמתחילים אלו שלשים יום, צלמו של אדם נחשך, 
והצורה של הצלם, הנראית בארץ נמנעת מלהראות.
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ל ַמְעָלה  ין ׁשֶ ֲעֵלי ּדִ יבֹות, ּבַ ְיׁשִ
ספר דברי תורה על מסכת . 162
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ספר דברי תורה על מסכת שבת . 163

לבא  השמש  ויהי  יב(  טו,  )בראשית  ואמר,  פתח8  רביחזקיה 
ותרדמה נפלה על אברם וגו', האי קרא אוקמוה, אבל דא יומא 
דדינא קשיא דאפקי ליה לבר נש מהאי עלמא. דתניא, )ההוא 
)יומא(  ההוא  עלמא,  מהאי  נפיק  נש  דבר  דמטא  זמנא  יומא( 
כמה  סיהרא,  מן  שמשא  דאתחשך  רבא,  דדינא  יומא  זמנא 
ב( עד אשר לא תחשך השמש, דא נשמתא  יב,  דכתיב )קהלת 
יפוק מעלמא,  לא  עד  יומין  נש תלתין  קדישא דאתמנעת מבר 

)והא חזא( וחמא דצולמא דאתמנעת מניה ולא אתחזי.

סלקת  קדישא  דנשמתא  בגין  מניה,  אתמנעת  מאיטעמא9 

8 סוד יום הדין הקשה המוציא את האדם 
מעולם הזה

( ]פירוש הסולם - מאמר ויהי השמש לבא:[ רבי חזקיה פתח וכו'. 
רבי חזקיה פתח ואמר, ויהי השמש לבא ותרדמה נפלה 

וגו', מקרא זה בארוהו, אבל זה סוד יום הדין הקשה 
המוציא את האדם מעולם הזה. כי למדנו, כשהגיע הזמן 

שהאדם יוצא מעולם הזה, זמן ההוא הוא יום הדין 
הגדול, שנחשך השמש מלהאיר אל הלבנה, כמו שכתוב, 
עד אשר לא תחשך השמש, זה נשמה הקדושה שנמנעת 

מן האדם שלשים יום מטרם שיצא מן העולם, ורואה 
שהצלם נמנע ממנו ואינו נראה.

9 ל' יום קודם שמת הכל מכריזים עליו 
שימות, ואפילו עוף השמים

מו( מאי טעמא אתמנעת וכו'. שואל מהו הטעם, שהצלם 
חלף ממנו. ומשיב, משום שהנשמה הקדושה נסתלקה 
ועברה ממנו ואינה נראה, שאל תאמר, כשהאדם מת 
ונחלש נעברה ממנו הנשמה, אלא כשהוא בחייו, בכל 
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לימוד הזוהר בלשון הקודש 

נש  בר  מית  דכד  תימא  דלא  אתחזי,  ולא  מניה  ואתעברת 
בחייו  איהו  כד  אלא  מניה,  אתעברת  נשמתא  האי  ואתחלש, 
נהרא  ולא  נשמתא  האי  )ואתחלש(  מניה  אתעברת  בתוקפיה 
לרוחא, ורוחא לא נהיר לנפשא, כדין צולמא אתעברת מניה ולא 

נהיר ליה.

שמיא,  צפרי  ואפילו  עליה,  מכרזי  כלא  יומא  )אלא(מההוא 
נהיר  לא  ורוחא  מניה  סלקא  הא  דנשמתא  בגין  טעמא,  מאי 
דגופא  תיאובתא  וכל  ומיכלא  אתחלשת  נפשא  כדין  לנפשא, 

סלקא מניה ואתעבר.

ואמררבי יהודה10, ואפילו כל זמנא דנפיל איניש בבי מרעיה 
ולא יכיל לצלאה, נשמתא אתעברת וסלקא מניה, וכדין לא נהיר 
רוחא לנפשא עד דדיינין דיניה דבר נש, ואי דיינין ליה לבר נש 

כחו, נעברה ממנו הנשמה. ואינה מאירה אל הרוח, 
והרוח אינו מאיר אל הנפש, אז נעבר ממנו הצלם, 

ואינו מאיר לו. מיום ההוא והלאה, הכל מכריזים עליו 
שימות, ואפילו עוף השמים. מה הטעם, משום שהנשמה 

נסתלקה ממנו, והרוח אינו מאיר אל הנפש, אז הנפש 
נחלשת, ואכילה וכל תאות הגוף מסתלקות ועוברות 

ממנו.
10( ואמר ר' יהודה וכו'. ואר"י, ואפילו כל זמן שאדם 

נופל למשכב, ואינו יכול להתפלל, הנשמה נעברה 
ונסתלקה ממנו, ואז אין הרוח מאיר לנפש, עד שדנים 

דינו של האדם. ואם דנים אותו לטוב, אז חוזרת הנשמה 
למקומה ומאירה לכל, דהיינו לרוח ולנפש, וזהו בזמן שהדבר 

תלוי בדין. ובזמן שאין הדבר תלוי בדין, כי כבר נחרץ דינו 
למות, הנה שלשים יום מקדמת הנשמה לכלם ומסתלקת, 

והצלם נעבר ממנו.
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לטב כדין נשמתא אהדרת לאתרה ונהירא לכלא, עד כאן לשונו.

ועודמובא )שם דף רי"ח ע"ב(, וזה לשונו:
זמניה  מטי  כד  נש  דבר  ודחילו  תקיפא  יומא  תנא,בההוא11 
לאסתלקא מעלמא, ארבע סטרין דעלמא קיימין בדינא תקיפא, 
נצאן  קשורין  וארבע  עלמא,  סטרי  מארבע  דינין  ומתערין 
לסטרוי  חד  כל  לאתפרשא  ובעיין  בינייהו  אשתכח  וקטטותא 
)ארבע יסודות הגוף המקושרים בו יחד הם מתקוטטים מלהיות 

יחד, כי בא זמנם להתפרד ולכן קטטה ביניהם, דרך אמת(.

כרוזאנפיק12 ומכרזא בההוא עלמא ואשתמע במאתן ושבעין 
11 הארבע יסודות של האדם, שהם אש רוח 

מים ועפר, נצים, ורוצים להפרד כל אחד אל 
הצד שלו

תנא בההוא יומא וכו'. למדנו, ביום הקשה והנורא 
ההוא, כשהגיע זמנו של האדם להסתלק מן העולם, 

ארבע רוחות העולם שהן חו"ג תו"מ, נמצאים בדין הקשה, 
לשפוט העולם, ומתעוררים דינים מארבע רוחות העולם, 

וארבע יסודות של האדם, שהם אש רוח מים ועפר, הקשורים זה 
בזה, נצים, ומריבה נמצאת בהם, ורוצים להפרד כל אחד 

אל הצד שלו: יסוד האש שבאדם אל יסוד האש הכללי של העולם, 
ויסוד המים שבאדם אל יסוד המים של העולם וכו', ויסוד העפר שבאדם 

אל יסוד המים של העולם וכו', ויסוד העפר שבאדם אל יסוד העפר 

שבעולם. כי כן נפרדים ד' יסודות של האדם עם מיתתו.

12 הכרוז מכריז ונשמע במאתים ושבעים 

עולמות, אם הוא צדיק, כל העולמות 
שמחים לקראתו

מט( כרוזא נפיק וכו'. הכרוז, שה"ס הארץ החכמה, מזווג השמאל 
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עלמין, אי זכאה הוא כלהו עלמין חדאן לקדמותיה, ואי לאו ווי 
לההוא בר נש ולחולקיה.

תנאבההוא13 זמנא דכרוזא כריז, כדין נפק חד שלהובא מסטר 
סטרי  לארבע  ומתפרשא  דינור,  בנהר  ואתוקד  ואזלא  צפון, 

עלמא, ואוקיד נשמתהון דחייביא.

ונפקההוא14 שלהובא וסלקא ונחתא בעלמא וכו'. 
אוףהכא15 בשעתא דדינא דבר נש יתער, שארי וקרי ליה ולית 

יוצא ומכריז בעולם העליון, שהיא תבונה, ונשמע במאתים 
ושבעים עולמות. דהיינו מחזה ולמטה ששם ב' ספירות נו"ה, שהם 

מאתים וב' שלישי ת"ת שהם ע'. אם צדיק הוא, כל העולמות 
שמחים לקראתו, היינו אם זכי, הא טוב, ואם אינו צדיק, אוי 
לו לאדם ההוא ולחלקו. היינו אם לא זכי, הא רע, )כנ"ל בהקסה"ז 

אות י"ג(.

13 נ( תנא בההוא זמנא וכו'. ומפרש, כיצד לא זכי הא רע. ואומר, 
למדנו, באותו זמן שהכרוז מכריז, יוצא אז שלהבת אחת 

מצד צפון, והולכת ונשרפת בנהר של אש, הנזכר )דניאל ז( 
נהר די נור נגד ונפק מן קדמוהי וגו'. ונפרשת לארבע רוחות 

העולם, ושורפת נשמות הרשעים. 
14 נא( ונפק ההוא שלהובא וכו'. ויוצא אותה השלהבת, 

דהיינו דין המלכות, שמתגלה בסוד אי לא זכה הא רע, ועולה לבינה, 

ויורדת בעולם, וחוזר אל המלכות.

15 בשעה שנתעורר דין על האדם שהוא 

הולך למות
]פירוש הסולם - מאמר כד מטי - לאסתלקא מעלמא:[ אוף הכא 

וכו'. אף כאן, בשעה שנתעורר דין על האדם, תרנגול השחור 
מתחיל וקורא, ואין מי שיודע זה, חוץ מאדם ההוא 
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דידע ליד בר ההוא בר נש דשכיב, דתנינן, בשעתא דבר נש שכיב 
ודינא שריא עליה לנפקא מהאי עלמא, אתוסף רוחא עלאה ביה 
וכיון דשריא עלוי ואתדבק ביה, חמי מה  מה דלא הוה ביומוי, 
דלא זכה ביומוי, משום דאתוסף ביה ההוא רוחא, וכד16 אתוסף 
ביה וחמא, כדין נפק מהאי עלמא, הדא הוא דכתיב )תהלים קד, 
כט( תוסף רוחם יגועון ואל עפרם ישובון, כדין כתיב )שמות לג, 

כ( כי לא יראנו האדם וחי, בחייהון לא זכאן במיתתהון זכאן.

למחמי,  רשותא  ליה  אתיהיב  מית,  נש  דבר  תאנאבשעתא17 
וחמי גביה קריבוי וחברוי מההוא עלמא ואשתמודע להו, וכלהו 
גליפין בדיוקניהון כמה דהוו בהאי עלמא, אי זכאה ההוא בר נש, 

ההולך למות, כי למדנו בשעה שהאדם הולך למות, 
והדין שורה עליו, לצאת מן העולם, נתוסף עליו רוח 
העליון בשיעור שלא הי' לו מימיו, וכיון ששורה עליו 

ונתדבק בו, הוא רואה מה שלא זכה לראות מימיו. 
והוא, משום שהרוח נתוסף בו.

16 ( וכד אתוסף ביה וחמא וכו'. וכשנתוסף בו הרוח 
והוא רואה, אז יוצא מעולם הזה, וזה שאמר תוסף 

רוחם יגועון ואל עפרם ישובון. אז כתוב, כי לא יראנו 
האדם וחי, שמשמע בחייהם אינם זוכים לראות אבל 

במיתתם זוכים לראות.

17 בשעה שהאדם מת, ניתן לו הרשות 

לראות
תאנא בשעתא וכו'. למדנו בשעה שהאדם מת, ניתן לו 

הרשות לראות, ורואה אצלו את קרוביו וחביריו מעולם 
האמת, ומכיר בהם, וכולם חקוקים הם בצורתם כמו 

שהיו בעולם הזה. ואם אותו אדם הוא צדיק כולם 
שמחים לפניו ומקדימים לו שלום.
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חייביא  מאינון  בר  גביה  אשתמודען  לא  הוי  לא  ואיזכאה18 
בווי  ופתחין  עציבין  וכלהו  בגיהנם,  יומא  בכל  לון  דטרדין 
מן  דמסתלקא  כטיסא  לון  וחמא  עינוי  וסליק  בווי,  ומסיימין 
אוף  אמת(,  דרך  האש,  מן  ומסתלק  המעופף  )כשלהבת  נורא 

הכא הוא פתח ווי.

קריבוי  כלהו  אזלין  נש,  דבר  נשמתיה  דנפק  תניאבשעתא19 
וחברוי דההוא עלמא עם נשמתיה ומחזיין ליה אתרא דעדונא 
ואתרא דעונשא, אי זכאה הוי חמי דוכתיה וסליק ויתיב ואתעדן 
בעדונא עלאה דההוא עלמא, ואי20 לא הוי זכאה אשתארת ההיא 
דאטמר,  כיון  בארעא,  גופא  דאטמיר  עד  עלמא  בהאי  נשמתא 

18 ( ואי זכאה לא הוי וכו'. ואם אינו צדיק, אינם נודעים 
אליו, רק אלו הרשעים, שמכים אותם בכל יום בגיהנם, 
וכולם עצובים, ופותחים באוי ומסיימים באוי, והאדם 
נושא עיניו ורואה אותם, כדבר שרוף העולה מן האש. 

ואף הוא פותח ואומר עליהם אוי. טיסא פירושו לפי הענין, 
דבר שנשרף באש, והוציאוהו מן האש מטרם שנשרף 

כולו, כמו אוד המוצל מאש.
19 ( תניא בשעתה וכו'. למדנו, בשעה שיצאה נשמתו 

של האדם, כל קרוביו וחביריו שבעולם האמת הולכים 
עם נשמתו ומראים לה מקום העדן, ומקום העונש. ואם 
הוא צדיק, הוא רואה מקומו, ועולה ויושב ומתעדן בעדן 

העליון שבעולם ההוא.
20 ( ואי לא הוי זכאה וכו'. ואם אינו צדיק, נשארת 

נשמה ההיא בעולם הזה, עד שנקבר הגוף בארץ. כיון 
שנקבר, כמה בעלי הדין אוחזים בה, עד שמגעת לדומה, 

ומכניסים אותה במדורי גיהנם.
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כמה גרדינין דנמוסין )בעלי דינין הממונים בעולם, דרך אמת( 
אחדן ביה עד דמטא לדומ"ה ועאלין ליה במדורוי דגיהנם.

לקבריה  מביתיה  אזלא  נשמתא  יומין  ז'  כל  יהודה21,  אמרר' 
ומקבריה לביתיה ואתאבלת עלוי דגופא, דכתיב )איוב יד, כב( 
בביתיה  ויתבא  אזלא  תאבל,  עליו  ונפשו  יכאב  עליו  בשרו  אך 

חמי לכלהו עציבין ומתאבלא.

עאלת  ונשמתיה  דהוה,  כמה  הוי  גופא  יומין  ז'  תנאבתר 
לדוכתא, עאלת למערתא דכפלתא, חמאת מה דחמאת, ועאלת 
לאתר דעאלת, עד דמטת לגן עדן וערעת לכרובים ושנן דחרבא 
די בגן עדן דלתתא, אי זכאה דתיעול עאלת וכו', עד כאן לשונו.

עודמובא שם )פרשת לך לך דף ע"ח ע"ב ואילך(:
ארחוי  דאולפי  צדיקייא  אינון  זכאין  אלעזר22,  אמררבי 
דקודשא בריך הוא, בגין למיהך בהו ולדחלא מניה מההוא יומא 

דדינא דזמין בר נש למיהב דינא וחושבנא לקודשא בריך הוא.

כל  לדעת  יחתום  אדם  כל  ביד23  ז(  לז,  )איוב  פתחואמר, 
21 ( אמר ר' יהודה וכו'. אר"י, כל שבעת ימי אבלות, 

הנשמה הולכת מבית לקבר ומקבר בחזרה לבית, 
ומתאבלת על הגוף, שכתוב, אך בשרו עליו יכאב ונפשו 
עליו תאבל. הולכת ויושבת בבית ורואה כולם עצובים, 

ומתאבלת גם היא.
22 ( ]פירוש הסולם - מאמר וילך אברם כאשר דבר אליו ה':[ אמר 

ר' אלעזר, אשריהם הצדיקים הלומדים דרכיו של 
הקדוש ברוך הוא, כדי ללכת בהם, וליראה ממנו, מאותו 

יום הדין שעתיד האדם ליתן דין וחשבון לפני הקדוש 
ברוך הוא.

23 ( פתח ואמר, ביד כל אדם יחתום וגו'. מקרא הזה 
בארוהו. אבל בוא וראה, ביום ההוא שנשלמו ימיו של 
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יומא  בההוא  חזי,  תא  אבל  אוקמוה,  קרא  האי  מעשיהו,  אנשי 
דגופא  יומא  ההוא  מעלמא,  לאפקא  נש  דבר  יומוי  דאשלימו 
לבר  רשו  אתייהיב  כדין  מניה,  לאתפרשא  בעיא  ונפשא  אתבר 
נש למחמי מה דלא הוה ליה רשו למחמי בזמנא דגופא שלטא 

וקאים על בורייה.

וכל מה  יומוי וחובוי  וכדיןקיימי24 עליה תלת שליחן, וחשבי 
הוא  ולבתר  בפומיה,  כלא  על  אודי  והוא  עלמא25,  בהאי  דעבד 

חתים עליה בידיה, הדא הוא דכתיב ביד כל אדם יחתום.

ובידיהכלהו26 חתימין למידן ליה בההוא )ד"א בהאי( עלמא 
האדם לצאת מהעולם, ביום ההוא שהגוף נשבר והנפש 
צריכה לפרוש ממנו, אז ניתן רשות להאדם לראות, מה 

שלא הי' יכול לראות בעת ששלט הגוף, ומשיג דבר על 
בוריו.

24 האדם מודה בפיו על כל חטאיו מה 

שעשה בעולם הזה
וכדין קיימי עלי' וכו'. ואז עומדים עליו שלשה שליחים 

)שענינם מבואר בח"ב קצט. ע"ש( וחושבים ימיו וחטאיו, וכל 

מה שעשה בעולם הזה. והוא מודה על הכל בפיו, ואח"כ 
חותם עליו, על הדין וחשבון, בידו. וזהו שכתוב ביד כל אדם 

יחתום.
25 סא( עיין גם כן להלן פרק ז' )מזהר פרשת נשא דף 

קכ"ו עמוד ב'(.
26 ( ובידיה כלהו חתימין וכו'. ובידו כולם, חתום כל 

מעשיו וחטאיו לדון אותו בעולם הזה, על ראשונים ועל 

אחרונים על חדשים ועל ישנים, אף אחד מהם אינו 
נשכח. וזהו שכתוב לדעת כל אנשי מעשהו. וכמו שכל אלו 

המעשים שעשה בעולם הזה היה בגוף ורוח יחד, כן הוא 
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חד  אתנשי  לא  עתיקי  ועל  חדתי  על  בתראי  ועל  קדמאי  על 
מינייהו, הה"ד לדעת כל אנשי מעשהו, וכל אינון עובדין דעבד 
בהאי עלמא בגופא ורוחא, הכי נמי יהיב חושבנא בגופא ורוחא 

עד לא יפוק מעלמא, עד כאן לשונו.

וזה  ואילך(,  ע"א  קצ"ט  דף  ויקהל  )פרשת  בזהר  ועודמובא 
לשונו, יונה27 דנחת לספינה, דא איהי נשמתא דבר נש דנחתא 
להאי עלמא למהוי בגופא דבר נש. אמאי אתקרי יונה, בגין דכיון 
יונה בהאי עלמא, כמה דאתמר  איהי  כדין  בגופא,  דאשתתפת 
אזיל  נש  בר  וכדין   עמיתו.  את  איש  תונו  ולא  יז(  כה,  )ויקרא 
בהאי עלמא כספינה בגו ימא רבא דחשיבת לאתברא, כמה דאת 

אמרת )יונה א, ד( והאניה חשבה להשבר.

מקמיה  דערק  וחשיב  חטי  עלמא  בהאי  איהו  כד  וברנש28 
נותן חשבון עליהם כשהוא בגוף ורוח יחד, מטרם שנפטר 

מהעולם.
27 ( יונה שירד לאניה. זה הוא הנשמה של האדם, 

שיורדת לעולם הזה להיות בגופו של אדם, למה נקראת 
יונה, משום, שאחר שנשתתפה בגוף, אז היא יונה בעולם 
הזה, דהיינו שהיא מרומה מן הגוף שמאנה אותה, כמו שנאמר, ולא 
תונו איש את עמיתו. ואז הולך האדם בעולם הזה כאני' 
בים הגדול החושבת להשבר. כמו שאמר, והאני' חשבה 

להשבר.

28 כשהאדם חוטא בעולם הזה, חושב 

שהוא ברח מאדונו,  ואדונו אינו משגיח 
עליו בעולם הזה

 ובר נש כד וכו'. וכשהאדם הוא בעולם הזה, הוא חוטא, 
וחושב שהוא ברח מאדונו, כי אדונו אינו משגיח כאן 
בעולם הזה. ואז מטיל הקדוש ברוך הוא רוח סערה 
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מאריה, ולא אשגח בההוא עלמא.

איהי  דא  תקיפא,  סערה  רוח  הוא  בריך  קודשא  וכדיןאטיל 
נש  דבר  דינא  ובעאת  קב"ה,  קמי  תדיר  דקיימא  דינא  גזירת 
נש  דבר  חובוי  ואדכר  לספינה  מטי  דקא  איהו  ודא  מקמיה, 

לאתפסא ליה.

מה  מרעיה,  בבי  סערה  דההיא  ידא  על  נש  בר  כיוןדאתפס29 
כתיב )שם, ה( ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם, אף על 
גב דבר נש בבי מרעיה, נשמתא לא אתערת לאתבא קמי מאריה 
למפרק חובוי. מה כתיב )שם, ו( ויקרב אליו רב החובל, מאן רב 
החובל, דא יצר טוב דאיהו מנהיג כלא, ויאמר לו מה לך נרדם 
קום קרא אל אלוקיך וגו', לאו שעתא הוא למדמך, דהא סלקין 

לך לדינא על כל מה דעבדת בהאי עלמא, תוב מחובך.

מלאכתך  מה  ח(  )שם,  למארך,  ותוב  אלין  אסתכלבמלין30 
חזקה, שזה הוא גזירת הדין העומד תמיד לפני הקדוש 

ברוך הוא ומבקשת מלפניו דין על האדם. וזה, רוח סערה, 
הוא שהגיע אל האני', והזכיר עונותיו של האדם לתפוש 

אותו.
29 ( כיון דאתפס בר נש וכו'. כיון שנתפש האדם על ידי 
סערה ההוא בבית חליו, מה כתוב, ויונה ירד אל ירכתי 

הספינה וישכב וירדם. אף על פי שהאדם בבית חליו, אין 
הנשמה מתעוררת לשוב לפני אדונה לפדות עונותיו. מה 

כתוב, ויקרב אליו רב החובל. מי הוא רב החובל. זהו 
יצר הטוב, שמנהיג הכל. ויאמר לו מה לך נרדם קום 

קרא אל אלקיך וגו'. אין השעה לנום, כי מעלים אותך 
לדין על כל מה שעשית בעולם הזה, שוב מעונותיך.

30 איך דנין הנשמה בבית דין של מעלה
( אסתכל במלין אלין וכו'. הסתכל בדברים אלו, ושוב 
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דאת עסקת בה בהאי עלמא ואודי עלה קמי מארך, ומאין תבא, 
אסתכל מאין באת מטיפה סרוחה ולא תתגאי קמיה, מה ארצך, 
ואי מזה עם  ולארעא תיתוב,  אתבריאת  אסתכל דהא מארעא 

אתה, אסתכל אי אית לך זכו דאבהון דיגין עלך.

סערה  ההיא  דלעילא,  דינא  בבי  לדינא  ליה  כיוןדסלקין31 
דאיהי גזרת דינא דסעיר עליה דבר נש, תבעת מן מלכא למידן 
שעתא  ביה  קמיה,  חד  חד  אתיין  וכלהו  דמלכא,  תפיסין  אינון 
אתקריבו בי דינא, אית מנהון דפתחי בזכות, ואית מנהון דפתחי 

בחובה, וגזרת דינא תבעת דינא.

ויחתרו  יג(  )שם,  כתיב  מה  בדינא  זכי  לא  נש  בר  ואיההוא32 
לאדונך. מה מלאכתך, שעסקת בה בעולם הזה. ותתודה 
עלי' לפני אדונך. ומאין תבא, הסתכל מאין באת, מטפה 

סרוחה, ולא תתגאה לפניו. מה ארצך, הסתכל שאתה 
נברא מארץ, ולארץ תשוב. ואי מזה עם אתה, הסתכל 

אם יש לך זכות אבות שתגן עליך.
31 ( כיון דסלקין לי' וכו'. כיון שמעלים אותו לדון בבית 
דין של מעלה, סערה ההיא, שהיא גזרת הדין הסוער על 

האדם, מבקשת מן המלך לדון אלו האסירים של המלך, 
וכולם באים לפניו אחד אחד, בה בשעה, נקרב בית הדין. 

יש מהם שפותחים בזכות, ויש מהם שפותחים בחוב. 
וגזרת הדין מבקשת דין.

ואם האדם לא זכה בדין, המלמדי זכות 
משתדלים להשיבו לעולם הזה

32 ( ואי ההוא ב"נ וכו'. ואם אדם ההוא לא זכה בדין, 
מה כתוב, ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכלו, 

אלו שלמדו עליו זכות משתדלים להשיבו לעולם הזה 
ואינם יכולים. מה הטעם, כי הים הולך וסוער עליהם, 
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גזרה אזיל וסעיר בחובוי דבר נש ואתגבר  וסוער עליהם,  הולך 

עלייהו.

כדיןנחתין33 עליה תלת שליחן ממנן, חד דכתיב כל זכוון וכל 
חובין דעבד בר נש בהאי עלמא, וחד דעבידד חושבן יומוי, וחד 
דהוה אזיל עמיה כד הוה במעי אמיה, והא אוקימנא דגזרת דינא 
לא שכיך עד ההוא זמנא דכתיב )שם, טו( וישאו את יונה, וישאו, 

כד נטלי ליה מביתיה לבי קברי.

כדיןמכרזי34 עלוי, אי איהו זכאה מכרזי עליה ואמרי הבו יקר 
גזרת הדין הולך וסוער בעונותיו של האדם ומתגבר 

בשבילם.
33 ( כדין נחתין עליה וכו'. אז יורדים עליו ג' שליחים 
ממונים, אחד, הכותב כל הזכיות וכל החובות שעשה 

האדם בעולם הזה. שהוא כנגד ב' קוין ימין ושמאל. שהזכיות בקו 
ימין והחובות בקו שמאל. ואחד שעושה חשבון הימים, שהוא 

כנגד קו המכריע השוקל אותם. ואחד שהי' הולך עמו כשהי' 

במעי אמו. שה"ס המלכות, בסו"ה בהלו נרו עלי ראשי, שנאמר על 
ירחי העיבור. והרי העמדנו שגזרת הדין אינו שוכך, עד עת 

ההוא שכתוב, וישאו את יונה, וישאו, פירושו, כשנושאים 
אותו מביתו לבית הקברות.

אם הוא צדיק, מכריזים ואומרים, תנו 
כבוד לצורת המלך

34 ( כדין מכרזי עלוי וכו'. אז מכריזים עליו. אם הוא 
צדיק, מכריזים עליו ואומרים, תנו כבוד לצורת המלך. 
יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכחו. מאין לנו. כי 

כתוב, והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך. ואם הוא רשע, 
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משכבותם  על  ינוחו  שלום  יבא  ב(  נז,  )ישעי'  דמלכא  לדיוקנא 
הלך נכחו, מנ"ל, דכתיב )שם נח, ח( והלך לפניך צדקך כבוד ה' 
לפלניא,  ליה  ווי  ואמרו  עליה  מכריזי  איהי  חייבא  ואי  יאספך, 
)יונה שם( ויטלהו אל הים  טב ליה דלא יתברי, כדין מה כתיב 
ויעמוד הים מזעפו, כד עאלין ליה לבי קברי דאיהו אתר דדינא, 
כדין גזרת דינא דהוה סעיר שכיך מזעפיה. ונונא דבלע ליה דא 

איהו קברא.

מהכתיב35 )שם ב, א( ויהי יונה במעי הדג, מעוי דדג איהו בטן 
במעי  ואיהו  שועתי,  שאון  מבטן  ג(  )שם,  דכתיב  מנלן  שאול, 
דנונא הוה וקארי ליה בטן שאול. שלושה ימים ושלשה לילות, 

אלין תלת יומין דבר נש בקברא ואתבקעו מעוי.

לבתרתלתא36 יומין ההוא טנופא אתהפך על אנפוי ואומר לו 
ז'(, אכלת  טול מה דיהבית בי )עיין מזה הענין לקמן סוף פרק 

מכריזים עליו ואומרים, אוי לו לפלוני, טוב לו שלא 
נברא. אז מה כתוב, ויטלהו אל הים ויעמוד הים מזעפו, 

היינו כשמכניסים אותו אל הקבר, שהוא מקום הדין, אז 
גזרת הדין שהי' סוער ומבקש עליו דין, שכך עתה מזעפו. כי 

נתקיים מה שחפץ, והדג שבלעו, זהו הקבר.

35 ( מה כתיב, ויהי וכו'. מה כתוב, ויהי יונה במעי 
הדג. מעיו של הדג, הם בטן שאול. מאין לנו שכתוב, 

מבטן שאול שועתי. שהוא הי' במעי הדג, וקרא אותו, 
בטן שאול. שלשה ימים ושלשה לילות, אלו הם ג' ימים 

שהאדם בקבר ומתבקעים במעיו.
טנוף ההוא  ימים,  ג'  וכו'. אחר  יומין  ( לבתר תלתא   36
בי,  שנתת  מה  קח  לו,  ואומר  פניו,  על  מתהפך  שבמעיו, 

היו  ימיך  וכל  לעני,  נתת  ולא  היום  כל  ושתית  אכלת 
כחגים וכמועדים, והעניים היו רעבים, שלא אכלו עמך, 
קח מה שנתת בי. זה שאמר, וזריתי פרש על פניכם וגו'. 
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ושתית כל יומא ולא יהבת למסכני, וכל יומך הוו כחגין וכמועדין, 
וכבר העמדנו.

)השמטה לאות ע"א(
אחיך  ימוך  "וכי  הפסוק  על  ל"ו(  כ"ה,  )ויקרא  בהר  ובפרשת 
וכי  אמר  מדוע  יל"ד  ולכאורה  בו",  והחזקת  עמך  ידו  ומטה 
ימוך אחיך, הול"ל כי ימוך אחיך, ומה בא אות וא"ו להוסיף 

על הפסוק.
בלבד   זו  דלא  להוסיף,  הפסוק  בא  ו'  דבאות  לומר  ואפשר 
שתקיים והחזקת בו, ליתן לו כסף די מחסורו אשר יחסר לו, 
אלא ו' מוסיף, שתוסיף לבנות גם בית להכנסת אורחים, שהוא 
בתיבת  הרמז  יתבאר  זה  פי  ועל  וחסד.  צדקה  ממצות  חלק 
בגימטריא ל"ו. והרמז בזה י"ל, עפימ"ש  וכי  וכי ימוך אחיך, 
בספה"ק הישר והטוב להרה"ק בעל אך פרי תבואה מליסקא 
וזה  זי"ע, שאמר בהספד על איש חשוב אחד שכתב שם עליו 
ובעל הכנסת  לשונו: שהי' אוהב תורה ולומד בעת שהי' פנוי, 
ושבים,  לעוברים  ובפרט  לרוחה  פתוח  הי'  ביתו  אורחים 
ושמעתי מצדיק אחד שאמר על הפסוק )במדבר ל"ג, א'( אלה 
מסעי בני ישראל, דהיינו אותן שעוזרין להולכי דרכים לנסוע 
ממקום למקום  הם בבחינת הל"ו צדיקים, דהיינו אל"ה מסעי 

בני ישראל, אל"ה בגימטריא ל"ו, עיי"ש.
וכ"י  דתיבת  ימוך אחיך,  וכי  בתיבת  לומר הרמז  יש  זה  ולפי 
שאדם  אורחים  הכנסת  למצות  רמז  והוא  ל"ו,  ג"כ  עולה 
שכתב  כמו  הדור,  צדיקי  ל"ו  של  בבחינתם  הוא  המקיימה 

הרה"ק מליסקא הנ"ל, ודו"ק.
ובספר אהל יעקב להמגיד מדובנא זצ"ל פי' על פסוק הנ"ל וכי 
משכיל  אשרי  דכתיב  הוא  הדא  איתא  דבמדרש  אחיך,  ימוך 
השנה  דבראש  הכוונה,  ומפרש  ה',  ימלטהו  רעה  ביום  דל  אל 
מקציבים לו לאדם כמה הפסדים ונזקים יהיו לו במשך השנה. 
ברם מי שיש לו שכל והגיון נותן מכספו לעניים וממילא הוא 
ממנו  נוטלים  לעניים,  ידו  מקמץ  הוא  אם  במצוה.  גם  זוכה 
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ומסכני הוו כפנין דלא אכלו בהדך, טול מה דיהבת בי, הדא הוא 
את כספו באופן רע. ועל זה אמרו חז"ל זכה הלא פרוס לרעב 

לחמך, לא זכה ועניים מרודים תביא בית.
וזהו הכוונה במדרש, אשרי משכיל אל דל, דאם הוא משכיל 
לתמוך את העניים, הרי ביום רעה ימלטהו ה', שאם נגזר עליו 
מצילהו  רח"ל,  שונים  הפסדים  לסבול  ושלום,  חס  רעה  יום 
לא  אם  אבל  מידו.  כספו  את  הוציא  שכבר  לפי  מזה,  השי"ת 
השכיל והוא מקמץ ידו לעני, הרי עליו להוציא את כספו "ביום 

רעה", ואין מידו מציל, ע"כ תו"ד האהל יעקב.
הכנסת  מצות  לגודל  לרמז  בא  דהפסוק  ג"כ  לומר  ונראה 
דל  אל  שמשכיל  ע"י  רעה  ביום  האדם  את  שמצלת  אורחים, 
ויתבאר עפ"י הסיפור הידוע דפעם באו לפני  להכניסו לביתו, 
הבית דין של מעלה רב תלמיד חכם אחד ביחד עם איש כפרי 
והשיב  הזה,  בעולם  מעשהו  הי'  מה  לרב  ושאלו  מאוד.  פשוט 
היתה  לא  שתורתו  כיון  לגיהנם,  ודנוהו  בתורה,  עוסק  שהי' 
לשמה. אח"כ שאלו את הכפרי הפשוט, מה הי' מעשיך בעולם 
הזה, האם למדת? והשיב שלא למד כי הי' ע"ה, ורק זאת היתה 
לו, שקיים בביתו שבכפר מצות הכנסת אורחים בשלימות בכל 
עדן  לגן  שיכנס  אותו  דנו  ואז  מאודו,  ובכל  נפשו  ובכל  לבבו 

העליון ושם תהא מנוחתו. וכמבואר כאן בזוהר הקדוש הנ"ל.
והטעם בזה, כי גבי מצות הכנסת אורחים אין מדקדקים עלי' 
בבית דין של מעלה אם היתה לשמה כל כך, דהלא סוף כל סוף 
החי' נפשות עניים ונתן להם לחם לאכול ומקום ללון בו לינת 
לילה, ונמצא דבין כך ובין כך עביד מצוה דילי', ע"כ הניחוהו 

ליכנס לגן עדן.
וידוע מהרה"ק מהרי"ד מבעלז זי"ע שהי' כפרי אחד שהי' בא 
של  בחדרו  עת שהי'  ובכל  לפעם,  בצלו מפעם  להסתופף  אליו 
הרה"ק מהרי"ד הי' מזכיר את עצמו שרוצה לעקור דירתו אל 
תוך העיר כי קשה עליו מאוד לדור בכפר, והרה"ק מהרי"ד לא 
הניח לו לעקור דירתו מהכפר, באמרו שבשמים חשוב הרבה 
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דכתיב )מלאכי ב, ג( וזריתי פרש על פניכם וגו', והא אוקימנא.
יותר מצות הכנסת אורחים שאתה מקיים בכפר )ע"י שאנשים 
אצלך(  ומתאכסנים  לפתחך  משחרים  הדרכים  על  שנוסעים 
צופים  רמתים  ובספר  בעיר.  דירתך  ע"י  פועל  שהיית  ממה 
הביא שהרה"ק ר' משה מפשעווארסק זי"ע )בעמ"ח ספר אור 
פני משה( היה דרכו ליתן לכל אורח הבא אליו שני כוסות יין 
שרף, וכשנתייקר היין שרף לא נתן רק כוס אחד ואליהו זכרונו 
לברכה היה רגיל לבוא אצלו בכל יום ומאז לא בא אליו אליהו 
ועשה הרה"ק ר' משה מה שעשה עד שבא אליו אליהו וישאל 
לו רבי על מה לא באת אלי עד עתה, והשיב לו מחמת שהנחת 
מדת הנדיבות שהיה לך בענין הנ"ל ויאמר לו רבי הלא זהו אינו 
נדנוד עבירה אך דבר קל וקש יחשב, והשיב לו שאני מקפיד גם 

על הקש.
שמעתי  לזה  דוגמא  וז"ל,  צופים  רמתים  בספר  שם  כתב  עוד 
כי הרב ר' ליב דימימילעס ז"ל מלעמבערג )גיסו של הרה"ק ר' 
יעקב יצחק זצוק"ל מלובלין( היה מכניס אורח גדול ויצו בביתו 
ליתן לאכול לכל הבאים וכן ליתן יי"ש לשתות בלי מעות לכל 
אשר יחפוץ, והיה איש אחד מלעמבערג שהיה שותה בכל יום 
בביתו עד שנעשה שיכור, ופעם אחת ראה הרב ר' ליב הנ"ל כי 
השיכור הנ"ל נופל בין הצינורות ואשפות ואז צוה הרב ר' ליב 
תמיד  והנה  בחנם.  שרף  יין  הנ"ל  להשיכור  ליתן  שלא  בביתו 
היתה הברכה מצויה בביתו ומאז והלאה נפסק מעיין הברכה 
ר' יעקב יצחק מלובלין אודות זה  ויסע לגיסו הרה"ק  מביתו 
יי"ש, אז  ליתן לאחד  וישאל אותו הרה"ק מלובלין אם פסק 
נזכר הרב ר' ליב מאותו השיכור ויספר זאת להרה"ק מלובלין, 
וחזרה  מקדם  כדרכו  בחנם  לשתות  לו  ויתן  שיפייסו  והשיבו 

הברכה בביתו.
עוד הביא בספר הנ"ל כי הרה"ק ר' מנחם מענדל מרימנוב זי"ע 
ראה פעם אחת בביתו שנתנו עבור האורחים ככרות לחם קטנים 
מכפי הרגילות והבין שהוא מחמת שהיה אז יוקר גדול, ואמר 
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בפה קדשו כי אדרבה צריכים לעשות בשבילם עוד גדולים יותר 
מכפי הרגילות כי מסתמא הם רעבים יותר בעת היוקר )ועיין 
בכל  אין  ולחם  בפסוק  ויגש  פרשת  החיים  אור  הקדוש  בספר 
הארץ וז"ל, פי' ולצד כובד הרעב היו אוכלים דבר מופלא וכילו 
הלחם והלא לראות עינינו דאבה נפשנו בשני רעב שהיו במערב 
רעב  ועודנו  אדם  בני  י'  מאכל  שיעור  אוכל  אחד  אדם  שהיה 
בבטנו רח"ל עיי"ש( וכמה מהם אין להם לחם לשובע בביתם 

ע"כ צוה לעשות לחמים גדולים יותר מכפי הרגילות ע"כ.
רבי  שהרה"ק  הביא  צ"ד(  )באות  הביא  אש  מראה  ובספר 
זי"ע כשהיה דר בקערעסטיר, פעם אחת  מרדכי מנאדווערנא 
מליסקא,  הרה"צ  אל  נוסע  מקערעסטיר  אחד  שאיש  שמע 
שלח אחריו ואמר לו האם אתה נוסע להרה"צ מליסקא, אמר 
מליסקא  להרה"צ  תאמר  מרדכי'לע  ר'  לו  אמר  הן.  האיש  לו 
 - הפסח  קודם  היה  אז  כי   - פסח  בהלכות  הרמ"א  לי  שקשה 
דאיתא בשו"ע או"ח בסי' תכ"ט: שואלים בהלכות פסח קודם 
חטים  לקנות  ומנהג  ז"ל:  הרמ"א  וכתב  יום.  שלשים  לפסח 
אמר  דמחבר  וקשה  עיי"ש.  כו'  פסח  לצורך  לעניים  לחלקן 
גם  לו  והרמ"א אמר לחלק חטים, אכן תאמר  שצריך לדרוש 
זה מוסיף הרמ"א  על  לדרוש,  התירוץ, דהמחבר כתב שצריך 

מה לי לדרשתו, יראה שיהיה לעניים מצות על פסח.
וכשבא האיש הזה וסיפר מה שאמר לו הרה"ק ר' מרדכי'לע 
ושתק הרה"ק מליסקא, והנה קודם מנחה יום אחד קודם ערב 
פסח, כאשר הלך הרה"ק מליסקא לשאוב מים למצות מצוה, 
שמע שאשה אחת הולכת ברחוב ובוכה. וצוה הרה"ק לשאול 
פסח,  על  מצות  בלי  שנשארה  ואמרה  בוכה,  היא  למה  אותה 
קמח  לה  שיש  ועתה  קמח,  לה  היה  לא  אופים  שהיו  בעוד  כי 
אינם אופים מצות. אמר הרה"ק מליסקא, את זה רימז לי ר' 
מרדכי'לע, וכאשר שב מן שאיבת המים, אמר הרה"צ איש לא 
ילך מפה, והלך הרה"צ וכשראו שהרה"צ הלך הלכו עמו ואפו 
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לבתרדא37, מתלתא יומין ולהלאה, כדין אתדן בר נש מעינוי 
המצות של האשה הזאת.

בקינות  שאומרים  מה  בביאור  להמליץ  פעם  אמרנו  וכבר 
שתינו  בכסף  מימינו  וכו'  לנו  הי'  מה  ה'  זכור  באב   לתשעה 
וכו'  על צווארנו נרדפנו כי שנאת חנם רדפנו. פי' מימינו בכסף 
לאורחים  נותנים  היינו  ולא  מימינו  שתינו  אנו  שרק  שתינו, 
לשתות ג"כ מימינו, וגם על צוארנו נרדפנו, שלא הקפדנו לתת 
לאורחים לאכול, רק על צווארנו, פי' שלעצמינו יהי' מה לאכול 
נרדפנו.  ע"כ  שישבעו,  האורחים  צוארי  בעד  דאגנו  לא  אבל 
לצווארי  רק  לאורחים  נתנו  לא  באמת  מדוע  בזה,  והטעם 
אורחים  הכנסת  דמצות  וכנ"ל  רדפנו,  חנם  שנאת  כי  עצמם, 

שניהם  כי  ישראל  באה מכח מצות אהבת 
ישראל ממילא  אחד הם, דאם אינו אוהב 
ולישן,  ולשתות  לאכול  להם  נותן  אינו 
משא"כ  רדפנו,  חנם  כי שנאת  סיים  וע"כ 
אם נותנים לאורחים לאכול לשובע נפשם, 

זוכים לכל טוב.
37 לאחר ג' ימים עד ל' ימים נידון האדם, 

מעיניו, על מה שהסתכל במה שאסור. מידיו, 
על מה שעשה דברים האסורים. ומרגליו, על 

שהלך לדברי עבירה.
לבתר דא מתלתא וכו'. לאח"ז מג' ימים ולהלאה, אז 

נידון האדם, מעיניו, על מה שהסתכל במה שאסור. מידיו, על מה 
שעשה דברים האסורים. ומרגליו, על שהלך לדברי עבירה. והעמדנו, 

שזה נמשך עד ל' יום. כל אלו ל' יום, נדונים הנפש והגוף 
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מידוי ומרגלוי ואוקמוה עד תלתין יומין, כל אינון תלתין יומין 
לתתא  נשמתא  אשתכח  כך  ובגיני  כחדא,  וגופא  נפשא  אתדנו 
יומי  כל  לבר  דיתבת  כאתתא  לאתרה,  סלקת  דלא  בארעא, 
עד  בארעא,  אתבלי  וגופא  סלקא  נשמתא  לבתר  מסאבותא, 

ההוא זמנא דיתער קודשא בריך הוא למיתייא.

וזמינאקלא38 חדא לאתערא בבי קברי ויימא )ישעי' כו, יט( 
תפיל,  רפאים  וארץ  טלך  אורות  טל  כי  עפר  שוכני  ורננו  הקיצו 
דכתיב  מעלמא  המות  מלאך  דיתעבר  בזמנא  דא,  יהא  אימתי 

)שם כה, ח( בלע המות לנצח וגו', עד כאן לשונו.

יחד. ומשום זה, נמצאת הנשמה למטה בארץ, שאינה 
עולית למקומה, כמו אשה שיושבת לחוץ כל ימי 

טומאתה. ואח"כ הנשמה עולה, והגוף נרקב בעפר. עד 
זמן ההוא, שיתעורר הקדוש ברוך הוא להחיות המתים.

( וזמינא קלא חדא וכו'. ועתיד קול אחד,   38
להתעורר בבית הקברות, ויאמר, הקיצו ורננו שוכני עפר 
כי טל אורות טלך וארץ רפאים תפיל. מתי יהי' זה. הוא 

בזמן שיהי' נעבר מלאך המות מן העולם, שכתוב, בלע 
המות לנצח וגו'.
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ספר שבט מוסר באידיש עם . 941

פרק ז
הנה בספר הקדוש שבט מוסר בפרק כ"ו מבאר בטוב טעם ודעת 

עניני גן עדן וגיהנום, וזה לשון קדשו:

לשמוע  כדי  גיהנם,  מהו  לדעת  הרוצה  ויגל  האדם  ישמח 
ולזכות לנחול חלקו בגן עדן.  ולהכניע לבבו הערל לשוב אל ה' 
ובהיות שבפרק דלעיל הזכרתי מענין גן עדן הנני כותב בפרק זה 

מעניני גיהנם. ונקדים קודם דעת המפרשים ז"ל בזה.

כתוב בספר אבקת רוכל וזה לשונו: יש לך לדעת כי גיהנם של 
גן  שיש  וכמו שנתעוררו  גיהנם של מעלה.  כדוגמת  מטה בארץ 
גיהנם  יש  כן  כמו  עדן של מעלה  גגן  כדוגמת  עדן למטה בארץ 
למטה בארץ הנקרא גיא בן הנום ועל זה נקרא גיהנם לפי הסוד 

הנכון למשכילים יודעי חן, והיא אש דולקת.

הזאת  הגדולה  האש  כי  דעת,  למוצאי  גדול  סוד  הזה  והענין 
זאת  כי  והאמנם  שם.  להענישם  רשעים  של  לנפשותם  מוכנת 
האש  המשכת  מעם  יתברך  הבורא  אור  דרך  על  נמשכת  האש 
וזהו  יצחק.  פחד  הנקרא  שמאל  סוד  שהיא  מעלה  של  היסודי 
אמרו  בלילות,  מפחד  בפסוק  לברכה  זכרונם  רבותינו  שעוררו 
)יבמות ק"ט( מפחדה של גיהנם הדומה ללילה, כי מאותו הפחד 
נמשך המשכת גיהנם של מעלה. וזהו מה שאמרו רבותינו זכרונם 
לברכה )ב"ר פ"ד( גיהנם נברא בשני. ואמנם כי לאחר שנמשכה 
משם המשכה לגיהנם של מעלה משם נמשכת המשכה לגיהנם 
של מטה להיות הכל מעם סוד האש היסודי אשר אמרו שהוא 
אש יסודי דק פנימי וחזק יותר משאר אשות. ועל דקותו ותוקף 
גבורתו יש בו יכולת לשרוף רוח הנשמות אף על פי שהן דקות 
שיוצאת  ממקום  יותר  גדולה  האש  זאת  שמעלת  שבדקות. 
הנפשות משם וממנו שואף המקום ההוא ועל אותו האש נאמר 

נאמר )מלאכי ג'( "הנה היום בא בוער כתנור" עד כאן.

ובדף כ"ב ע"ב כתכ וזה לשונו: ואמנם כי הנפשות כולם מהאש 
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ב' - ענף ב' -
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ספר שבט מוסר באידיש עם . 970
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יצאו והאש תאכלם לאותם נפשות החוטאות ונכנסות בגיהנם 
של מטה ונדונות שם כדי רשעתם. וראיתי אומר כי דין הנפשות 
אינו כך, זולתי שנשמות של צדיקים עולות מיד אל המקום אשר 
היה שם האילן בתחילה וניזונות שם מזוהר אספקלריא המאירה 
ואינן יורדות משם כפי הדעת שאמרנו. ונפשות הרשעים רוצות 
אותן  מעכבות  חוטאות  שהן  ומפני  ההוא  המקום  אל  לעלות 
ונוטל אותם גלגל חמה שהוא סובב את כל העולם ורודף אותן 
עד  ונדחפות  ומטה  מעלה  העולם  כל  בסיבוב  אותן  ומטלטל 
מלאות להן עונש כדי רשעתם, ומביאים ראיה מפסוק )שמואל 

א' כ"ה( "ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע".

הענין  כי  ואומרים  סוברים  שיש  אחי  דעת  כתב  ע"ב  כ"ג  ובדף 
שאמר הכתוב נהר דינר נגיד ונפיק מן קדמוהי שהנפשות העולות 
להיות צרורות בצרור החיים שנכנסות באותו נהר של אש שהוא 
נהר דינור. ואין זה נכון כי כבר אמרו רז"ל )חגיגה י"ג ע"ב( שנהר 
אותו  לפי  גיהנם  איננו  כי  הרי  החיות  מזיעת  אלא  אינו  דינור 
הדעת, והוא ז"ל כתב כי הדרך המובחר הוא על המשכת שמרי 
היין מהיין המובחר והיין אינו מובחר כי אם כשהוא שוקט על 
שמריו וסודו ויאהב יצחק כו'. אמנם כל שתוכל לדעת סוד זה, 
תדע מהו גיהנם של מעלה ותדע ענין חטא אדם הראשון ופתוי 
סוד הנחש הקדמוני שפתה לאדם ולאשתו וזהו כי ציד בפיו ואף 
על פי כי יסוד גיהנם של מעלה הוא סוד הענין שאמרנו מסוד 

המשכת האש היסודי כפי אשר אמרנו עכ"ל.

ממאמר  נ"ג  )פרק  חיים  נשמת  בספר  ישראל  בן  מנשה  והרב 
שתדע  צריך  לשונו:  וזה  גיהנם  בענייני  כתב  ע"ב(  פ"ב  דף  שני 
בענין הגיהנם שהוא כמו הלוקח כלים ישנים. יש מהם שצריכים 
מהן  ויש  והגעלה.  שטיפה  שצריכים  מהן  ויש  בלבד.  שטיפה 
תקנה  לו  אין  בחמין  בו  שנשתמשו  חרס  וכלי  ליבון.  שצריכים 
שהנשמה  בהיות  כי  הנפשות,  בעונש  עצמו  הענין  כך  וישבר. 
מלוכלכת באמונות הרעות או בפעולות המגונות אם לא עשה 
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בה  עושין  ועונותיה  עונה  נכתם  המצות  בנתר  ותכבס  תשובה 
רושם ולא תוכל להטהר מהלכלוך אם לא בגיהנם, אבל העונש 
הזה אינו שוה לכל אדם כי יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה 
ולא  טוב  יעשה  אשר  צדיק  אין  כי  ושתים,  אחת  פעם  הרשעים 
שם  מתעכבים  ואינם  בלבד  שטיפה  הצריכים  הם  ואלו  יחטא. 
גזרו  והמקובלים  במהירות.  העברה  דרך  עוברים  אלא  בגיהנם, 
העונש הזה כמעט לכל הקדושים אשר בארץ המה לצרף הנשמה 
בגיהנם מכתמים. כמו שקיבל מהם יוחני המדקדק גם כן. ולכן 
תמצא שרבי יוחנן בן זכאי בכה קרוב למיתתו ואמר לתלמידיו 
ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים אחד לגן עדן ואחד לגיהנם 
ואיני יודע באיזה דרך מוליכין אותי. שחס ושלום לא היה חושב 
שלא יהיה בן עולם הבא ומשים עצמו רשע, כי איך יאמר לריק 
מה  שלהבת  נפלה  בארזים  אם  כליתי  כחי  והבל  לתוהו  יגעתי 
יעשו אזובי קיר. אבל פחדו ואימתו היה להכנס דרך שם אפילו 
בהעברה, וירא שמא יגרום החטא שהקדוש ברוך הוא מדקדק 
עם החסידים שנאמר )תהילים נ'( "וסביביו נשערה מאד", דיקא 
נמי דקתני ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים ואיני יודע באיזה 
דרך מוליכין אותי. ראה נא איך קרא לשני המקומות האלו דרך 
ומעבר אשר באמצעותם מגיע הצדיק לבית עולמו ולמחוז חפצו 
שהוא הגן עדן של מעלה תחת כסא הכבוד אשר משם הנשמה 

חוצבה? 

וכן כתוב בספרי ישמור רגליך מגיהנם, וזהו רגלי חסידיו ישמור. 
ונראה מדברי חכמי האמת שהצירוף הזה הוא בנהר דינור שהוא 
הגיהנם של מעלה כאשר כתבנו39 ויוצאים מזה הכלל רבי עקיבא 
וחבריו הנהרגים על קדושת שמו של הקדוש ברוך הוא. כדאיתא 
בזוהר פרשת אלה פקודי אינון נשמתין עילאין כגון רבי עקיבא 
דינור  דנהר  באתר  לאתסחאה40  אתקרבון  לא  באילן  וחברוהי 

39( וזה הדעת אשר דחה אבקת רוכל בקנה הרצוץ. 
40( לטבול.  
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דהא כל שאר נשמתין אתסחיין תמן והא אוקמה וכו'. וכל שכן 
הנהרגים בשביל להציל את ישראל כגון אותם שני אחים שנהרגו 
בלוד פפוס ולולייאנוס דאמרינן בגמרא ל)ב"ב י'( דאין למעלה 

ממחיצתן דודאי אינם צריכים להצרף שם.

אולם הנשמות אשר צריכים שטיפה והגעלה ומתעכבים בגיהנם 
נשמות  הם  ליבון  והצריכים  מהבינונים.  הם  מועט  זמן  איזה 
שאין  הנגע  ושב  כובס  המנוגע אשר  כבגד  באשר הם  הרשעים, 
לו תקנה אלא בשריפה. ויש בהם מדרגות כי יש שנידונים שנים 
עשר חדש משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדש. ואחר הימים 
האלו תשוב הנשמה למקומה זכה ונקיה ועל אלו נאמר )זכריה 
י"ג( והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף הכסף. ובעבור 
זה אמרו בקדושין )קידושין ל"א( על ענין כיבוד אב ואם מכבדו 
כפרת  הריני  מורי  אבא  אמר  כך  ואומר  במותו.  מכבדו  בחייו 
משכבו והני מילי בתוך י"ב חדש, לאחר י"ב חדש אומר זכרונו 

לחיי עולם הבא.

בספר  ככתוב  חזק,  כך  כל  בעונש  לא  אבל  יותר,  שנדונים  ויש 
החסידים )סימן מ"ו(. ויש מן הרשעים שמפסידים את נשמתם 
ולא תספיק אש של גיהנם לצרפם, וכן אחר קבלת עונשם יכרתו 
ויאבדו, ועליהם נאמר )מלאכי ג'( ועסותם רשעים כי יהיו אפר 
תחת כפות רגלי הצדיקים. והמדרגה התחתונה אשר היא ככלי 
הרעות  בדעות  שנתלכלכו  הנשמות  הם  תקנה,  לו  שאין  חרס 
)ישעי'  נאמר  ועליהם  תמידי  בעונש  והם  ומינים,  כאפיקורסים 
לא  תולעתם  כי  בי  הפושעים  האנשים  בפגרי  וראו  ויצאו  ס"ו( 
תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשר וכו'. )ועניינים כאלו 
מהנפש והגוף תמצא בחובת הלבבות שער חשבון הנפש וברבינו 

יונה ז"ל(.

ומה שדעתי נוטה בענין עונש הגוף עם הנשמה בגיהנם הוא באופן 
זה. שכשם שהמצוה אשר עושה האדם נעשית גוף כמו שקבלנו 
מרבותינו זכרונם לברכה. ובהשלמת קיום המצות נשלם ונגמר 



1  ' ס מ ן  ו ל ע ו  " ע ש ת ן  ו י ס א  " י ך  ת ו ל ע ה ב ת  ש ר פ   ' ו ם  ו י

מצוה אנציקלופדיה . 1052
לפסח חלק ח 

מצוה אנציקלופדיה . 1053
לפסח חלק ט 

מצוה אנציקלופדיה . 1054
לפסח חלק י 

1055 .
ספר בית עקד ספרים . 1056

מהאדמו"ר מהאלמין שליט"א
ספר על הזוהר הקדוש . 1057

חלק ב' - ענף ג' -
1058 .
מצוה אנציקלופדיה . 1059

לפסח חלק יא 
מצוה אנציקלופדיה . 1060

לפסח חלק יב 
מצוה אנציקלופדיה . 1061

לפסח חלק יג 
מצוה אנציקלופדיה . 1062

לפסח חלק יד 
ספר התשובה הקדמה  . 1063
ספר התשובה פרשת . 1064

בראשית 
ספר התשובה פרשת נח . 1065
ספר התשובה פרשת . 1066

לך לך 
ספר התשובה פרשת . 1067

וירא 
ספר התשובה פרשת . 1068

חיי שרה 
ספר התשובה פרשת . 1069

תולדות 
ספר התשובה פרשת . 1070

ויצא 
ספר התשובה פרשת . 1071

וישלח 

ספר התשובה פרשת . 1072
וישב 

ספר התשובה פרשת . 1073
מקץ 

ספר התשובה פרשת . 1074
ויגש 

ספר התשובה פרשת . 1075
ויחי 

ספר שכר ועונש פרשת . 1076
בראשית 

ספר שכר ועונש פרשת . 1077
נח 

ספר שכר ועונש פרשת . 1078
לך לך 

ספר שכר ועונש פרשת . 1079
וירא 

ספר שכר ועונש פרשת . 1080
חיי שרה 

ספר שכר ועונש פרשת . 1081
תולדות 

ספר שכר ועונש פרשת . 1082
ויצא 

ספר שכר ועונש פרשת . 1083
וישלח 

ספר שכר ועונש פרשת . 1084
וישב 

ספר שכר ועונש פרשת . 1085
מקץ 

ספר שכר ועונש פרשת . 1086
ויגש 

ספר שכר ועונש פרשת . 1087
ויחי 

ספר שכר ועונש פרשת . 1088
שמות 

ספר שכר ועונש פרשת . 1089
וארא 

זה הגוף המשוכלל למעלה מסיבת המצוה בהפרד הנשמה מהגוף 
החומרי הזה עולה ונכנסת ומלבשת בגוף של מעלה אשר עשה 
מהמצות שעשה. כן מן העבירות שאדם עושה מתפעל ונברא גוף 
נפש הרשע מגופו מכניסין אותה  טמא מצד הקליפות דבצאת 
באותו גוף הטמא כנזכר, ונידונים שניהם יחד. וזה הגוף הטמא 
שניהם  ובהיותם  בקבר.  המושלך  כגוף  כצלמו  כדמותו  הוא 
לגוף הטמא  וצער  נזק  מתכונה אחת כדרך התאומים. כשמגיע 
כשחש  התאומים  כדוגמת  שבקבר  לגוף  וצער  נזק  כן  גם  מגיע 
רבי עקיבא  ענין  וזה  כן ראשו של האחר.  גם  זה חש  ראשו של 
טיבו  ושאל מה  על ההרים  ובורח  קיסין  טעון  אדם מת  שמצא 
כדי  בעצמו,  הוא  עצים  לכרות  עליו  וגזרו  מת,  שהוא  לו  והגיד 

לשרוף אותו בכל יום. זהו כללות המעשה עיין במקומו באורך.

כי הנה הגוף הזה אשר מצא רבי עקיבא הוא הגוף הטמא שעשה 
מהעבירות לדון נפשו בתוכו כמדובר. שגוף המת עצמו תמצאנו 
מהעבירות  הנעשה  הטמא  לגוף  וכשדנים  בקבר.  שם  לעולם 
שנשארה  הבהמית  נפש  מסיבת  שבקבר,  הגוף  כן  גם  מרגיש 
השלמת  ואחר  לברכה.  זכרונם  חכמינו  שאמרו  כמו  בקבר  עמו 
מהעבירות  הנעשה  הטמא  הגוף  מתעכל  גיהנם  במשפט  עונשו 
והנשמה עולה למעלה וטובלת בנהר דינור ונכנסת בגוף הנעשה 
מן המצות אם עשה, ואם לא עשה, מגלגלין אותה בזה העולם 
כדי שיקיים המצות לעשות גוף קדוש להתלבש בו אחרי מותו. 
של  גיהנם  מהו  ובענין  הגוף.  עם  הנשמה  עונש  בענין  דעתי  זהו 
מטה הוא מקום גדול מחזיק רבבות, וכל מה שמתרבים הרשעים 
גם כן מתרחב יותר, ויש שם כמה מיני מדורות זו קשה מזו לדון 
שם לכל אחד ואחד כפי העונש הראוי לו, והוא למטה בארץ, ויש 
ג' פתחים, אחד בים, ואחד במדבר, ואחד בישוב, וכל אחד  בו 
וצער  הפרש  דיש  משום  מעשיו,  כפי  לעונש  הראוי  בפתח  נכנס 
לנכנס בפתח זו מפתח זו, והאש הנמצא שם הוא גדול ס' פעמים 
מהאש של עולם הזה כאמרם ז"ל )ברכות נ"ז( אש של עולם הזה 
הוא אחד מס' מאש של גיהנם. ויש שם גחלים כהרים וגבעות, 
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ונמצא בתוך גיהנם נהרי נחלי זפת וגפרית שנובעים מן התהום.

ויש שם כמה מיני מזיקים ומחבלים משונים ומכוערים להעניש 
את הרשעים, ונראה שאלו המזיקים ומחבלים המכים אותם הם 
המזיקים והמחבלים שעשה ברוע מעשיו כאמרם ז"ל )אבות פ"ד 
מי"א( והעובר עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד, מלבד הממונים 
והמחבלים הממונים שם להעניש לרשעים מיום שנברא גיהנם. 
וחונקים  שתולין  מי  יש  גוף,  באותו  משונות  מכות  כל  ונותנים 
אותו, ויש מי שהורגים אותו וחונקים אותו, ויש מי שנוקרים את 
עיניהם, ויש מי שתולין אותו בקדקדי ראשיהם, הכל כפי כבדות 
שבמדבר  גיהנם  פתח  ראו  החיים  מן  וכמה  שעשה.  העבירות 

מרחוק.

ואני שמעתי מפי קדוש מדבר החכם השלם כמה"ר חיים אלפיסי 
אשר  הגדול  הים  בשפת  מקום  שיש  ימא  נחותי  לו  שספרו  ז"ל 
בארץ  בקיעה  ממרחק  רואים  ושמה  חרב,  למדבר  מגיע  שפתו 
מתרחקת  והספינה  השמים,  לב  עד  אש  להבות  מתוכה  יוצא 
הרבה כדי שלא יתהתך הזפת מחמימות האש. ושהוא ז"ל הלך 
בספינה בים הגדול ובלילה ראו להבות אש יוצאים מתוך הים, 
והלהב היה משבר הרים ומפרק סלעים שבתוך הים, והספינות 
העוברות בים זה יודעין ומכירין המקום ומתרחקים הרבה משם.

שבים  גיהנם  פתח  הוא  המקום  שזה  הספינה  אנשי  לו  וספרו 
והאש הזה אינו נראה בתוך המים הנזכר כי אם בלילה, כי ביום 
שיש  אחד  בספר  ראיתי  ואני  נראה.  אינו  השמש  אור  מחמת 
מקום בעולם והוא מדבר שמם שהולכים שם שומעים קול צעקה 
וצוחה במקום אחד שבמדבר זה יוצאה מתוך הארץ. ובפרט אם 
קולות  כדוגמת  הקולות  מתחזקים  לארץ  סמוך  האוזן  נוטים 
שם  ההולכים  ואומרים  צערם.  מתוך  וצועקים  אותם  המכין 
ששם תחתיו גיהנם שבארץ. ומלך אחד רצה לידע סבת הצעקה 
וצוה לחפור חפירות עמוקות מאד  הנשמעת במקום הזה מהו, 

ולא מצאו דבר, אך הצעקה היתה נשמעת לעולם עד כאן.
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ספר על הזוהר הקדוש . 1161

חלק ב' - ענף ד' -
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ודברים אלו לא כתבתי חס ושלום להחזיק דברי רבותינו זכרונם 
לברכה שאומרים )עירובין י"ט( שיש פתח לגיהנם בים ובמדבר, 
כלם  כי  חיזוק,  צריכין  ואינן  מעצמם  אמתיים  הם  דבריהם  כי 
ברוח הקודש נאמרו, אלא הבאתי אותם כדי להלהיב ולהפחיד 
של  גיהנם  ענין  לך  הרי  עונותיהם.  מלכלוך  הנרדמות  הלבבות 
המקובלים  כסברת  דינור  נהר  הוא  מעלה  של  וגיהנם  מטה. 
גדול  אחד  לכל  שיש  שהמדור  עוד,  לי  ונראה  לברכה.  זכרונם 
מחבירו זהו גיהנם של מעלה עם אותו הצער והביוש והכלימה 
שמקבל בהיות חבירו למעלה ממנו במקום ובמעלה ביתר שאת 
של  מחופתו  נכוה  אחד  כל  ע"ה(  )ב"ב  ז"ל  וכאמרם  עז.  ויתר 
למה,  בחופה  ועשן  אמרו  ועוד  מזה.  בושה  ומקבל  וכו',  חבירו 
הרי  וכו'.  הזה  בעולם  חכם  בתלמיד  צרות  שעיניו  מי  לכל  אלא 
מקבל עונש בגן עדן עצמו, והעונש הזה הוא אחר שקבל בגיהנם 
עונש על איזה עבירות שבידו. ואם תאמר למה לא קבל בגיהנם 
גם עונש העון שהיה עינו צרה בתלמיד חכם כשם שקבל עונש 
כל  התשובה,  עדן.  גן  בתוך  לעונשו  לו  וממתינים  עבירות  שאר 
מדותיו יתברך מדה כנגד מדה. דכשם שבעולם הזה היה רואה 
לתלמיד חכם בצערם ועינו צר ולא מרחם עליהם, גם הוא יראה 
ואין  בצערם  יראה  חכם  ותלמיד  חכם  התלמיד  מעלת  בעיניו 
כך  למטה  גיהנם  שיש  וכשם  לו.  יעשה  כן  עשה,  כאשר  מרחם, 
כל מיני  ובו  גן עדן למטה כאן בארץ במקום מוצנע בעולם  יש 
אילנות טובות אשר עין לא ראתה, והן מוציאין פרח ויצץ ציץ וכל 
מיני מגדים מופלאים בריחם ובצביונם, כעובדא דרבה בר אבוה 
)בבא מציעא פ"ט, קי"ב(. שהוליכו אליהו בחומות גן עדן ופשט 
טליתו ולקח מעלי האילנות וכשיצא לילך שמע בת קול אומר, 
מי אכל עולמו כזה וניער טליתו אלפי דינרי פלגינהו לחתנוותיה 

עד כאן.

גם בעובדא )כתובות ע"ז( דרבי יהושע בן לוי שהוליכו המלאך 
גן עדן  המות בגן עדן בגוף ובנפש והוא בגן עדן של מטה, הרי 
כמדובר,  בריחם  מופלאים  בפועל  אילנות  במיני  בארץ  כאן 
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וחביריו  כר"י  חיים  בגופם  והנכנסים  הנשמות  מתעדנין  ושם 
מרוחניות הריחות, אמנם לא מהאכילה ושתיה כשם שמתעדנין 
כשראו  וישתו  ויאכלו  דרך  על  שם  ושתיה  שהאכילות  החיים 
את אלהי ישראל, שהראיה נחשב להם כאלו אכלו ושתו, אמנם 
ניזונין מהריחות ומיני התענוגים הרוחניים אשר שכל המלובש 

בגוף אינו יכול לשערו.

ז"ל  יש לנשמות הצדיקים בחינת אכילה ברוחניות כאמרם  גם 
כו',  לצדיקים  מן  ששוחקים  שחקים  נקראו  למה  י"ב(  )חגיגה 
ובודאי שאינו דרך אכילה ממש, אלא הוא אופן אשר אין שכל 
הזה  המן  אכילת  ליישב  שנוכל  והאמנם  להבינו,  יכול  אדם  בני 
בגן עדן הוא השגות עליונות כמו להכיר באחדותו יתברך ולהבין 
כדפירש  במדבר  המן  לאוכלי  שפעל  מה  מעין  תורתו  בסודי 
בשינו  פל"ב  שמ"ר  ע"ה  )יומא  במאמר  ז"ל  אדרבי  מוהר"י 
ע"ש( עם המן היה יורד אבנים טובות ומרגליות וגדולי ישוראל 
מלקטים אותם. דקשה למה דווקא גדולי ישראל ולא שאר העם 
לומר  הכוונה  אלא  מן.  לוקטים  וכולם  יורד  היה  שלכולם  כיון 
שהקב"ה יהיב חכמתא לחכימין ועל ידי המן היו מזדככין והיו 
כיון  והגדולים  החכמים  דווקא  וזהו  התורה.  רזי  סודי  משיגים 
שכבר היה בהם חכמה, וזהו דקאמר שהגדולים מלקטין אותם 
אבנים טובות שהם סודי התורה וזה לא שייך בשאר העם שאינן 
חכמה  לו  שיש  למי  אם  כי  חכמה  נותן  אינו  שהקב"ה  חכמים 

כמדובר )ועיין שם הענין יותר באורך(. 

האחדות  להשגת  רמז  לצדיקים,  מן  שוחקים  כאן  אמרו  גם 
הקדוש והבנת הסודות שעתיד הקב"ה לגלות להם כנודע מרז"ל, 
מ"ג(  )ברכות  כדרז"ל  מהם  נהנה  שהנשמה  הריחות  תענוגי 
נהנה  אינו  שהגוף  דבר  איזה  יה"  תהלל  הנשמה  "כל  פסוק  על 
והנשמה נהנה, הוי אומר זה הריח, יש להם בגן עדן שמתעדגים 
ורבי  אבהו  דרבי  פס"ב(  )ב"ר  כעובדא  המשובחות,  מהריחות 
עשר  שלשה  להם  שהראו  יוכיח,  כ"ה(  )תענית  פדת  בן  אלעזר 
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נהרי אפרסמונא דכיא שהוא ריח טוב שעתידים להתעדן בהן, 
הרי שנהנה מהריח. 

ויש מעלה אחרת גדולה מזו, והוא תכלית העונג והיינו כשנשלם 
של  עדן  לגן  ועולה  מטה  של  עדן  בגן  כאן  הנשמה  ישיבת  זמן 
מעלה ונכנס בצרור החיים לראות פני מלך חיים, אין תענוג יותר 

גדול מזה.

ואופן קבול השכר על כל מצוה ומצוה, ראיתי בספר אחד דכך 
הוא, אף על פי שהנשמה בגן עדן במדה הראוי לה בעבור איזה 
מצוה שעשה, כשבאים לתת לה שכר על מצוה אחרת לתת לה 
מדור יותר עליון מדקדקים אם קיים אותה כתקנה מעלין לה, 
ואם לא מוציאין אותה החוצה שתקבל עונש, כפי מה שגוזרים 
לאותו מדור  לה  עונשה מעלין  ואחר שתקבל  דין הצדק.  בבית 
של  עדן  בגן  זה  וכל  ומצוה.  מצוה  בכל  זה  ובדרך  יותר,  העליון 

מטה.

נתבררה  כבר  אז  מעלה,  של  עדן  בגן  עולה  כשהנשמה  אמנם 
ונצרפה בכל מצוה ומצוה בגן עדן של מטה, וזכתה למדור היותר 
עליון, ועולה למעלה בצרור החיים, ואינה צריכה עוד צירוף, אלא 
בדיקה  שום  בלי  בכולם  להתעדן  למדרגה  ממדרגה  שם  עולה 
כשם שהיו בודקים אותה כשהיתה בגן עדן של מטה כדפרישית. 
וגיהנם כפי מה שראיתי והבנתי בדברי  גן עדן  זה דעתי בעניני 

רבותינו זכרונם לברכה ומפי ספרים.

ודע שכללתי באלו הדברים הרבה ולא פרשתים באורך מיראת 
שיהיה  זה  בחיבור  כוונתי  כי  הקורא.  יקוץ  לא  למען  האריכות 
מובן לכל קורא בו ולא יקוץ בדברי ויקבל מוסר מסבת היותו 
גן  בתענוגי  שיש  ממה  וקצת  וגיהנם,  עדן  גן  ענין  בפיו  קורא 
אחת  פיסקא  פה  אכתוב  זו  כוונתי  ובהיות  גיהנם.  ועונשי  עדן 
קטנה מה שכתב הרב החסיד ז"ל )בעל ראשית חכמה( מעונש 
גיהנם למען יחרד ויפחד הקורא בו ולפחות יהרהר תשובה בלבו 
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ומחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה.

אמר  וז"ל:  רז"ל(  משם  ע"א  מ"ז  דף  )פ"ב  גיהנם  במסכת  כתב 
ריב"ל פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאני אליהו הנביא אמר 
אדם  בני  ראיתי  הן.  אמרתי  גיהנם  פתח  על  לעמוד  רצונך  לי 
שתלויות  נשים  והראני  ברגליהם,  אדם  ובני  בידיהם  שתלוים 
ובני  בשרם,  אותם  שמאכילים  אדם  בני  והראני  בדדיהן, 
חיים  יושבים  אדם  ובני  רתמים,  גחלי  אותם  שמאכילים  אדם 
ותולעים אוכלים אותם. אמר לי אלו שכתוב עליהם )ישעי' ס"ו( 
ותולעתם לא תמות. והראני בני אדם שמאכילים אותם חול דק, 
והיו מאכילים אותם בעל כרחם דשניהם נשברות, והקדוש ברוך 
הוא אומר להם רשעים כשאכלתם הגזל היה מתוק בפיכם ועתה 
אין בכם כוח לאכול, לקיים מה שנאמר )תהלים ב( שני רשעים 

שברת.

השלג  ומן  לשלג  האש  מן  אותם  שמשליכין  אדם  בני  והראני 
לאש כרועה זה שרועה צאנו מהר לבקעה ומבקעה להר, ועליהם 
ירעם".  מות  שתו  לשאול  "כצאן  מ"ט(  )תהילים  אומר  הכתוב 
אר"י כל מלאך ומלאך מוכן לפרוע עונש עבירה שעשה. זה בא 
ודן אותו והולך לו, וכן השני, וכן השישי וכן כולם, עד שמשלימין 

לכל העבירות שיש בידו עד כאן לשונו.

אש של גיהנם חזק הוא אחד מששים מן האש שבשערי צלמות 
שבשאול  עד  מחבירו  ששים  יותר  חזק  האש  ומדור  מדור  וכל 
חציו אש וחציו קרח. והרשעים שבתוכו כשיוצאים מתוך האש 
לוחץ אותם ברד, וכשיוצאים מן הברד לוחץ אותם האש ודולקן.

וכל  הוא,  ברוך  הקדוש  ברא  גיהנם  מיני  שבעה  התם  גרסינן 
גיהנם וגיהנם יש בו שבעה מדורין, וכל מדור ומדור יש בו שבעה 
וז' נהרות של ברד וכל אחד ואחד רחבה אלף  מדורות של אש 
אמה ועומקן אלף אמה וארכו שלש מאות אמה. וכל אחד ואחד 
מושכין ויוצאין זה אחר זה. וכל רשע ורשע עוברים בהם ונשרפים 
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בהם, ומלאכי חבלה הממונים עליהם חוזרים ומחיים אותם על 
רגליהם, ומודיעים להם כל מעשיהם שהם רעים, וכל מעשיהם 
ודרכיהם שהם מקולקלין ואומרים להם אף עכשיו עברו לפנינו 
בנהר ברד ובנהרי אש ובנהרי הלפידים ובנהרי שלג על שעברתם 
על דברי תורה ומצות שניתן לכם בהר סיני, ואתם לא יראתם 
על  חשבון  ותנו  בואו  אבדון,  של  דינא  ומן  גיהנם,  של  מאש 
מעשיכם. ולא עוד אלא שבכל מדור ומדור יש בו שבעה אלפים 
סדקים, וכל סדק וסדק יש בו שבעה אלפים עקרבים, וכל עקרב 
ועקרב יש בו שלש מאות חוליות, וכל חוליא וחוליא יש בו שבעה 
אלפים כדים מרים תלוים בו, ויוצאים ממנה שבעה נהרות של 
סם המות, ואדם הנוגע בו מיד נבקע, וכל אבר ואבר שלו מיד 
נופל, וכריסו נבקעת ונופלת על פניו, וכמה מלאכי חבלה עומדים 
רגליהם  על  אותם  ומעמידים  אותם  ומחיים  אבר  כל  ונוטלים 

ונפרעין מהם. עד כאן לשונו.

ואתה בן אדם ראה נתתיך בעונשי גיהנם ובתענוגי גן עדן, והנה 
הנם לפניך שני דרכים, דרך המות, ודרך החיים, ובחרת בחיים 
למען תחיה וירשת חלקך ונחלתך בגן אלקים, שהבחירה בידך 
נתונה לבחור את הדרך ישכון אור, כי לא גזרו עליך צדיק ורשע. 
כאשר אמרו חז"ל )נדה ל"א( בפרשת תזריע וילדה זכר דבשעת 
וגוזר עליה חכם או  לפני המקום  צאת הטיפה המלאך מוליכה 
טיפש עני או עשיר גיבור או חלש, אבל צדיק ורשע לא קאמר, 
ונראה, דזהו ענין הסמיכות, כתיב לעיל להבדיל בין הטמא ובין 
כל  ביד  היות הבחירה  ירצה,  וגו',  כי תזריע  וסמך אשה  הטהור 
אדם להיות טהור או טמא כלומר צדיק או רשע. בעבור דאשה 
כי תזריע מוליכין את הטיפה לפני הקדוש ברוך הוא כביכול ועל 
הכל גוזר אבל לא על צדיק ורשע, ולכן ברשותו של אדם להיות 
צדיק טהור או טמא, ולהלוך ברגליו וליכנס בתוך משפטי גיהנם, 
או להלוך וליכנס בגן עדן מקדם לעלות בצרור החיים, עד כאן 

לשונו הקדוש.
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סדר יציאת הנפש

והנה בצאת נפשו של אדם, בא אליו המלאך הגדול 
והנורא שהוא מלא עינים, והאדם כשרואה אותו נהפכו 
מעיו בקרבו, ונשתנה תואר פניו, מגודל הפחד והמורא 
מהמלאך הגדול והנורא שחרבו שלופה בידו עם כד של 
סם המות. כמו שמובא במסכת ע"ז )דף כ' ע"ב(, וזה 
לשונו: אמרו עליו על מלאך המות שכולו מלא עינים. 
בשעת פטירתו של חולה עומד מעל מראשותיו וחרבו 
שלופה בידו, וטפה של מרה תלוי' בו, כיון שחולה רואה 
פיו, ממנה מת  וזורקה לתוך  פיו  ופותח  אותו מזדעזע 
ממנה מסריח ממנה פניו מוריקות )ועיין גם כן להלן בפרקין )מזהר פ' 
נשא דף קכ"ו ע"ב(. ואמרינן לקמי' בגמרא, אמר מר ממנה מת, 

דשמואל,  אבוה  דאמר  דשמואל,  דאבוה  פליגא  נימא 
אמר לי מלאך המות, אי לא דחיישינא ליקרא דברייתא 
לראות  )ופרש"י  כבהמה  השחיטה  בית  פרענא  הוה 
מבחוץ כבהמה, אלמא מחתך ממש הוא(, דלמא ההיא 

טיפה מחתכה להו לסימנין, עד כאן לשונו.

אם זוכה האדם יוצא נשמתו כמשחל בניתא מחלבא, 
ונשחט על ידי סכין כשר ומתוקן

מחלבא41,  בניתא  כמשחל  נשמתו  יוצא  האדם  זוכה  ואם 

41 עה( עיין ברכות )דף ח' עמוד א'(: תשע מאות ושלשה 
מיני מיתה נבראו בעולם . . ניחא שבכולן  נשיקה דמיא 
כמשחל בניתא מחלבא )כמושך נימת שער מתוך החלב, 

רש"י(.
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ונשחט על ידי סכין כשר ומתוקן42, ומתגלה עליו השכינה בלוית 
לביאתו  לאלפים, המצפים  קדושות  ונשמות  וקדושים  צדיקים 
בצאת נפשו ממנו, ומלוים את מטתו בבכי והספדים עד לאחר 
זולתך43,  אלהים  ראתה  לא  לעין  נפשו  שמכניסים  הקבורה, 
להיכל,  ומהיכל  לגן  מגן  ועולה  ותשבחות,  וזמירות  בשירות 
ואתקשר  ואתכלל  מחצבתו,  ומקור  שורשו  אל  לבא  שזוכה  עד 
בצרורא דחיים דלעילא, כמו שכתוב )שמואל א' כה, כט( והיתה 

נפש אדוני צרורה בצרור החיים.

והנורא  הגדול  המלאך  אליו  בא  ושלום,  חס  זוכה  ואםאינו 
אותו  שפיתה  בעצמו  המלאך  הוא  והוא  עינים,  המלא  והעצום 
לכל העבירות, וככה מנסה אותו עוד לפתות אותו לכפור באלקי 
רבי  והנורא  מהקדוש  בס"י  שמובא  כמו  ושלום,  חס  ישראל 
אהרן מטשערנאביל זי"ע, שפעם אחת בא דפעשע )טעלעגראם( 
מחסיד אחד שצריך לרחמים, והיה מצוה להשיב ברכת רפואה, 
הבינו  הדפעשע  שנתקבלה  מקום  באותו  דשם  והחסידים 
מתשובת הצדיק שכבר אפס התקוה, שהיה כבר לאחר הגזירה 
סמוך  שהגיע  וכיון  החולה,  של  למיטתו  סביב  ונתקבצו  רח"ל, 
רב  בבכי  החסיד  האברך  זה  התעורר  פתאום  נשמתו,  ליציאת 
וצעקה, וספר להעומדים סביבו, אשר בא אליו המלאך הפלוני 
בתפוח של זהב וקבוע בו כל מיני מרגליות דנהורין ובידו השני 
עבודה זרה, ואמר שבאם ישתחוה לאותו עבודה זרה, אז יתן לו 
זה התפוח, ויחזור ויבריא אותו, וכל כך היה גדולה פיתויו שכמעט 
מטשערנאביל,  הקדוש  רבו  אליו  בא  ופתאום  אליו,  שנתפתה 
וצעק והרעים בקול גדול על המלאך, מה תרצה מזה האברך, אין 

42 ( עיין מענין זה בספה"ק חסד לאברהם מעין חמישי 
נהר י"ז, ובספר טוב הארץ מהרה"ק ר' נתן שפירא 

בעהמ"ח ספר מצת שמורים. 
43 ( ישעי' סד, ג. וראה ברכות דף ל"ד ע"ב. לעיל ספ"ב 
)מזהר חדש במדרש הנעלם פ' נח(, ובהנסמן שם הע' ח'.
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זאת  לספר  וככלותו  ממנו.  הרף  ותיכף  אותו,  לפתות  רשות  לך 
יצאה נפשו, ושבק לנו חיים זה האברך. ונסעה אמו לאותו צדיק 
אני  אין  ובודאי  בודאי  הקדוש,  הרב  ואמר  המאורע,  לו  לספר 
מניח חס ושלום את אנשי עד שאתקן אותם בתיקון הראוי להם.

ההולך אצל הצדיק, מוסרין אותו בידו של הצדיק, 
ומחויב לעשות לו טובה.

ופירש בזה מה שאמרו רז"ל )במסכת אבות פרק ה'( הולך ואינו 
עושה,  ואינו  הצדיק  אצל  ההולך  כי  בידו,  הליכה  שכר  עושה 
שאינו מרגיש שום תכלית של עשיה, כי לא כל אחד זוכה להרגיש 
בידו,  שלו,  הליכה  השכר  מה  אז  הליכה,  שכר  שם,  ולהתפעל 
לו טובה.  והוא מחויב לעשות  שמוסרין אותו בידו של הצדיק, 
כל אחד מישראל מחויב לידע זאת שלא להתפתות חס ושלום, 
ומה יעשו אלו שנמכרים בחיים חיותם להיצר הרע ועוברים על 
וגזילות ואונאה וריבית  מצות התורה, ובעד בצע כסף בגניבות 
ינצלו אז מהמלאך המות, אם בחיים חיותו נמכר לו  וכו', ואיך 

חס ושלום.

ר'  הק'  הרה"צ  לדודי  חסד  תורת  ספר  לידי  דאתי  והנהאגב 
בספרו  שמצאתי  טבא  מרגניתא  אעתיק  ראטשטיין,  מרדכי 

בפרשת ויקרא )דף כ"ט ע"ד ואילך(, וז"ל שם:

מחוץ  אל  הדשן  את  והוציא  וגו'  בגדיו  את  בפסוקופשט 
ומה  נפשי  שאהבה  מה  מצאתי  הנה  טהור,  מקום  אל  למחנה 

שתמיד עלה על רעיוני בס' הקדוש אמרי טוב, וז"ל:

מן  אדם  וילך  שישלח  בעת  וישלח,  המתרגם  "ופשטמתרגם 
העולם הזה לעת פקודתו להשתלח הנשמה מהגוף, על זאת צריך 
להתפלל כל חסיד לעת מצוא שיהי' בעת שפשט הנשמה מן הגוף 
לו  ואמר  פטירתו  קודם  לאדם  לו  בא  הס"מ  כי  שלימה,  בדעת 
כפור באלקי ישראל כדי להטעותו מדרך הטוב ומאמונת הקב"ה 
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לבך  על  ושים  זאת  אחי  ]התבונן  הגוף  מן  הנשמה  שפשט  בעת 
שיהי'  בעת  הקב"ה  לפני  ולחנן  לבקש  אדם  צריך  ע"כ  הטהור[, 
נפשו  את  למסור  שיכול  כדי  שלימה  בדעת  שיהא  פקודתו  יום 
וזהו ופשט עולה נשמה בגימטריא, להתקשר  בקדושה וטהרה. 
להוי' ברוך הוא. וזה הוא ופשט במספר קטן גימטרי' הוי"ה ברוך 
עת  בכל  זה  על  להתפלל  צריך  כן  על  וסיים:  שם,  ומאריך  הוא. 
צריך לקבל  נשמתו מהגוף  יציאת  והוציא, בעת  וזהו  זמן.  ובכל 
עליו את הדש"ן, למסור את נפשו לשרפו לאפר בשביל הקב"ה, 
ומקבל עליו הדין באהבה ויראה, ואז יכול ליחד יחודא עילאה 
ולקבל עליו עול מלכות שמים באמת, ויתעורר עליו זכות יצחק 
מן  ינצל  ואז  ישראל,  בני  על  לכפר  לזכרון  מונח  שאפרו  אבינו 
השטן, כי הדש"ן גימטריא שט"ן אל מחוץ למחנה )ר"ל(, בעת 
יציאת נשמתו מחוץ לגופו יתעלה נשמתו אל מחנה שכינה, אל 
מקום אשר נחצבה משם, ויקויים בו טהור הוא, שיום צאתו כיום 

ביאתו, ואז יתעלה נפשו אל מקום טהור", עכ"ל הקדושה.

על כןאחי היקר ראוי להתבונן בדברי' הקדושים האלו ולשים 
על הלב לעת מצוא זה יום המיתה, ושלא נשכחם חלילה.

והנהבזה כמה שנים אשר ראיתי מענין הזה בס' הקדוש שבט 
ראשון  בספר  להעתיק  טוב  בלבי,  וחשבתי  כ"ז(,  )פרק  מוסר 
שחברתי, אבל לא עלתה בידי, אבל עכשיו שחברתי בעזה"י הס' 
להעתיק  נזכרתי  הנ"ל,  טוב  אמרי  בספר  זה  מענין  וראיתי  הזה 
מה שכתב השבט מוסר מענין מסירת מודעה שתקנו הקדמונים 
מסיבת  ושלום  חס  שאם  בחייו,  מודעא  האדם  שימסור  ז"ל 
הנשבר  כחרס  דבריו  יהיו  המסית,  דברי  אל  יודה  דעתו  בלבול 
וכדבר שאין בו ממש. וקודם מסירת מודעא הזאת צריך האדם 
שישוב בכל לבו מהעבירות שבידו שעשה מנעוריו עד היום הזה, 
אע"פ שכבר עשה תשובה ונתחרט ועזב את דרכיו המקולקלים 
תשובה  עשה  לא  שמא  שעשה,  העבירות  כל  על  תשובה  ועשה 
שלימה בכל לבבו, אבל עכשיו שמזכיר יום המיתה בודאי צריך 
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ספר על הזוהר הקדוש . 1473

חלק ב' - ענף ז' -
1474 .
קובץ "קול קורא" חטא . 1475

ועצת המרגלים כרך ג
קובץ "קול קורא" חטא . 1476

ועצת המרגלים כרך ד
קובץ "קול קורא" חטא . 1477

ועצת המרגלים כרך ה
קובץ "קול קורא" חטא . 1478

ועצת המרגלים כרך ו
קובץ "קול קורא" חטא . 1479

ועצת המרגלים כרך ז
קובץ "קול קורא" חטא . 1480

ועצת המרגלים כרך ח
קובץ "קול קורא" חטא . 1481

ועצת המרגלים כרך ט
קובץ "קול קורא" חטא . 1482

ועצת המרגלים כרך י
קובץ "קול קורא" חטא . 1483

ועצת המרגלים כרך יא
קובץ "קול קורא" חטא . 1484

ויכול  וכתוב שם הנוסח מה שצריכין לאמר,  שישוב בכל לבבו. 
כל אדם לראות שם. וסיים שם: וטוב לאמרה ברבים כדי לזכות 
את הרבים. ואני המחבר ]הוא המחבר ס' הקדוש שבט מוסר[ 
קראתי ברבים בתוך הדרוש ברוב עם הדרת מלך, ואמרתי לעם 
שיתכוונו עמי במסירת מודעא זו לעת מצוא זו מיתה, שאפשר 
ימות אדם פתאום דמיתה מצוי', לכן טוב לאומרו בהיותו בריא 
שדעתו מיושבת עליו כדי שימסרנה בלב טוב ובנפש חפיצה בלי 

עונש כלל, כי סמוך למיתתו נראה כמוכרח, עכ"ל הקדוש.

התבונןאחי שראוי לעשות כן כמו שעשה הקדוש בעל שבט 
לומר  עשרה  לו  לאסוף  אדם  יראה  בריא  שאדם  שבעוד  מוסר, 
ימים  לאריכות  יועיל  ובודאי  מודעה,  מסירת  הנוסח  בפניהם 
ושנים, כי אפשר שבעת חליו תטרף דעתו חס ושלום, ע"כ בודאי 
נכון לעשות המסיר]ת[ מודעא הזאת בעת שאדם בריא, והבא 
נשמתו  יציא]ת[  בודאי אמת שבשעת  כי  לטהר מסייעין אותו, 
השטן עומד על ימינו לשטנו ויאמר לו כפור בד' אלקי ישראל, 
והנשמה ממאנת, ואפשר שיבוא לידי הודאה חס ושלום וחלילה, 
ע"כ בודאי צריך ליזהר אדם בזה ביתר שאת וביתר עוז להקדים 
בשבט  שכתב  מודעה  מסירת  של  הנוסח  לומר  בריאותו  בימי 

מוסר הנ"ל או בליקוטי צבי החדש, ויזכה לכל טוב.

והנהמביא שם השבט מוסר מעשה בחולי אחד שצעק מאד 
קודם מותו יען שראה למלאך המות, ואמרו לו חכמים שיאמר 
השטן  כי  ישראל,  שמע  לאמר  חלילה  ענה:  והוא  ישראל,  שמע 
עומד לנגדו ואומר שאם יאמר שמע ישראל יעשה עמו שפטים 
גדולים ואם לא יאמר יצילהו מצער חליו, ולא אמר שמע ישראל 
ויצאה נשמתו והלך לחרפות, וחמים פירשו מאצלו שלא ידבק 

בלבושיהם מטמאתו, עד כאן לשונו הקדושה.

נכון לומר מסירת  התבונןאחי במעשה הזאת. על כן בודאי 
מודעה בעודנו בריא בחיים חיותינו, ונזכה לאריכת ימים בזכות  
שמאריך  מוסר  בשבט  שם  ועיין  אמן.  בנו,  המתנוצץ  התשובה 
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ועצת המרגלים כרך טז
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ועצת המרגלים כרך יח
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ועצת המרגלים כרך יט
קובץ "קול קורא" חטא . 1492

ועצת המרגלים כרך כ
קובץ "קול קורא" חטא . 1493

ועצת המרגלים כרך כא
קובץ "קול קורא" חטא . 1494

ועצת המרגלים כרך כב
קובץ "קול קורא" חטא . 1495

ועצת המרגלים כרך כג
קובץ "קול קורא" חטא . 1496

ועצת המרגלים כרך כד
קובץ "קול קורא" חטא . 1497

ועצת המרגלים כרך כה
קובץ "קול קורא" חטא . 1498

ועצת המרגלים כרך כו
קובץ "קול קורא" חטא . 1499

ועצת המרגלים כרך כז
קובץ "קול קורא" חטא . 1500

ועצת המרגלים כרך כח
קובץ "קול קורא" חטא . 1501

ועצת המרגלים כרך כט
קובץ "קול קורא" חטא . 1502

ועצת המרגלים כרך ל
קובץ "קול קורא" חטא . 1503

ועצת המרגלים כרך לא
קובץ "קול קורא" חטא . 1504

ועצת המרגלים כרך לב
קובץ "קול קורא" חטא . 1505

ועצת המרגלים כרך לג
קובץ "קול קורא" חטא . 1506

ועצת המרגלים כרך לד
קובץ "קול קורא" חטא . 1507

ועצת המרגלים כרך לה
קובץ "קול קורא" חטא . 1508

ועצת המרגלים כרך לו
קובץ חיוב ישוב ארץ . 1509

ישראל כרך א
קובץ חיוב ישוב ארץ . 1510

ישראל כרך ב
קובץ חיוב ישוב ארץ . 1511

ישראל כרך ג
קובץ חיוב ישוב ארץ . 1512

ישראל כרך ד
קובץ חיוב ישוב ארץ . 1513

ישראל כרך ה
קובץ "ארץ זבת חלב . 1514

ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך א
קובץ "ארץ זבת חלב . 1515

ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך ב
קובץ "ארץ זבת חלב . 1516

ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך ג
קובץ "ארץ זבת חלב . 1517

ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך ד
קובץ "ארץ זבת חלב . 1518

ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך ה
קובץ "ארץ זבת חלב . 1519

ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך ו
קובץ "ארץ זבת חלב . 1520

זה  לפני  ושם  עכ"ל בס' תורת חסד שם.  ותבין.  במעשה הזאת 
)בדף כ"ט ע"ב ואילך( כתב, וזה לשונו:

נפשי  שאהבה  את  מצאתי  מודעה,  מסירת  מענין  אחרכתבי 
שם  שנדפס  הקדוש,  השל"ה  מאבי  אברהם  ברית  הקדוש  בס' 
הצוואה של נכדו ר' שעפטל אשר כתב שם, וזה לשונו: כתב אדוני 
אבי ז"ל ]הוא השל"ה הקדוש[ בספר, אדם כשמגיע זמן למות, 
באלקי  כפור  לו  ואומר  אותו  ומפתה  צדו  על  ב"מ  השטן  עומד 
ע"כ  ליצלן,  רחמנא  הימים  באות]ן[  דעת  לו  אין  ואדם  ישראל, 
הש"י  בפני  מעכשיו  הקדוש[  השל"ה  בנו,  אומר  ]כן  עומד  הנני 
שמו הגדול ב"ה ושכינתי' ובפני ב"ד של מעלה ובב"ד של מטה, 
שהנני מוסר מודעה, אם חלילה וחס שאדבר סמוך לאותו ענין 
ומבוטלין לא  יהיו אותן הדברים בטלין  איזה דבר שלא כהוגן, 
קיימים,  עכשיו הם  והדברים של  עצמי,  על  קיימין  ולא  שרירין 
באשר אני מקבל על עצמי ומעיד אני שהקב"ה הוא מסבב כל 
הסיבות ומהוה כל הויות, והוא נצחי, ראשון לראשונים ואחרון 
כבוד  שם  וברוך  אחד,  ד'  אלקינו  ד'  ישראל  ושמע  לאחרונים, 
מעכשיו  עלי  מקבל  שאני  הדברים  הן  והן  ועד,  לעולם  מלכותו 

ולעולמים, עכ"ל הקדושה.

אדם  כל  כן  לעשות  הלז  מהצדיק  ללמוד  היקר  התבונןאחי 
בעוד בבריאותו, ושלא להתעצל ולהמתין עד קודם מותו, כי מי 
יודע היום חלילה, ע"כ בודאי נכון לכל אדם למי שיש לב חי בקרבו 
לשים זאת על לבו, לבחור איזה יום לאמר מסירת מודעה אפילו 
בפני שלשה, כדמוכח הלשון של מסירת מודעה דלעיל שמזכיר 
ובב"ד של מטה. ע"כ בודאי נכון שלא להתעצל בדבר הזה בעודו 
בבריאותו ואל יבוש משום אדם, כי אם חס ושלום יתעצל ובבוא 
יומו חס ושלום אולי יכפור איזה קצת מחמת בהלה אזי מתחייב 
בנפשו יען כי לא קדם במסירת מודעה, ובפרט בנוסח קצר כנ"ל, 

והבא לטהר מסייעין אותו מן השמים, אמן.

יהושע  ]זקיני[ מו"ה  היקר  לי חתני  זאת אמר  הג"ה:ובכתבי 
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קובץ "ארץ זבת חלב . 1525
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יח
קובץ "ארץ זבת חלב . 1532

ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך 
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קובץ "ארץ זבת חלב . 1533
ודבש" ישוב ארץ ישראל כרך כ

קובץ ועד העולמי למען . 1534
מצוות ישוב ארץ ישראל כרך א

קובץ ועד העולמי למען . 1535
מצוות ישוב ארץ ישראל כרך ב

קובץ ועד העולמי למען . 1536
מצוות ישוב ארץ ישראל כרך ג

קובץ ועד העולמי למען . 1537
מצוות ישוב ארץ ישראל כרך ד

קובץ ועד העולמי למען . 1538
מצוות ישוב ארץ ישראל כרך ה

קובץ ועד העולמי למען . 1539
מצוות ישוב ארץ ישראל כרך ו

קובץ ועד העולמי למען . 1540
מצוות ישוב ארץ ישראל כרך ז

קובץ ועד העולמי למען . 1541
מצוות ישוב ארץ ישראל כרך ח

קובץ "קול קורא" ישוב . 1542
ארץ ישראל כרך א

קובץ "קול קורא" ישוב . 1543
ארץ ישראל כרך ב

קובץ "כהררים בשערה" . 1544
לימוד הלכות שבת כרך א

קובץ "כהררים בשערה" . 1545
לימוד הלכות שבת כרך ב

קובץ "כהררים בשערה" . 1546
לימוד הלכות שבת כרך ג

קובץ "כהררים בשערה" . 1547
לימוד הלכות שבת כרך ד

קובץ "כהררים בשערה" . 1548
לימוד הלכות שבת כרך ה

קובץ "קול קורא" כשרות . 1549
הקלף כרך א

קובץ "קול קורא" כשרות . 1550
הקלף כרך ב

קובץ "מבשרת ציון" דף . 1551
היומי על ארץ ישראל כרך א

קובץ "קול קורא" מי לה' . 1552
אלי על מלחמה לה' בעמלק 

כ"ץ נ"י, שאיזה פעם קרא לו חותני הצדיק מו"ה זא]ב[ זייף ז"ל 
לצרף לב"ד לומר מסירת מודעה זו, וזאת הי' עוד בבריאותו. הרי 
אחי שרבים עושים כן, ע"כ נכון שגם אנחנו לא נתעצל. וכן אני 
מצוה זאת לכל יוצאי חלצי עד עולם. וגם זה סיבה שלא לשכוח 
ביום המיתה. ובזכות זה השם ברחמיו ובחסדיו הגדולים יאריך 
ספר  לשון  כאן  עד  הג"ה.  ע"כ  ואמן,  אמן  ית',  לעבודתו  ימים 

תורת חסד.

בזמן יציאת הנפש שוחטים אותו בסכין פגום כמו נבילה 
רחמנא ליצלן

נבילה  כמו  פגום  בסכין  נשחט  נפשו,  לצאת  הזמן  וכיוןשבא 
)עיין זהר ויקרא דף כ"ט סוף ע"א ותיקונים דף נ"ט סוף ע"א(, 
ויוצא נפשו בגודל צער ותמרורים, )ברכות דף ח' ע"א( כפיטורי 
נשרא45,  דלאחורי  דעמרא  בגבבא  כחיזרא  או  וושט44  בפי 
ועומדים סביב למטתו אלפי אלפים ורבבות כתות חיות רעות 
ומשונים ואכזרים, והמונים המונים מאלו החיצונים שפעל ועשה 
על ידי עונותיו ואשר הטעו אותו ושמו לו המר למתוק, ומצפים 

44 עח( ים אוקיינוס יש בו מקומות שאינו מקבל ברזל, 
ומחברין לוחי הספינה על ידי חבלים ועקלים שתוחבים 

בנקביו ותוקעים אותו בדוחק לפי שהם גסין כמדת 
הנקב. פיטורי חבלים, דמתרגמינן ופטורי ציצם )מלכים 

–א' ו'(  אטונין. בפי ושט, הוא הנקב שהוא עגול כפי 
ושט )רש"י(.

45 ( כאנפי הסירים הנסבכים בגזת הצמר כשאדם נותק 
בחזקה ומשליך לאחור, שאי אפשר שלא ינתק הצמר 

עמה )רש"י(.

בכל יום ויום הכרוז קורא ואומר, עד מתי 
פתאים תאהבו פתי



1  ' ס מ ן  ו ל ע ו  " ע ש ת ן  ו י ס א  " י ך  ת ו ל ע ה ב ת  ש ר פ   ' ו ם  ו י

כרך א
קובץ "קול קורא" מי לה' . 1553
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כרך ב
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עולמי ללימוד תורה לשמה 

כרך ה
קובץ "קול קורא" וועד . 1561
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קובץ "קול קורא" וועד . 1562
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כרך ז
קובץ "קול קורא" וועד . 1563

עולמי ללימוד תורה לשמה 
כרך ח

קובץ "קול קורא" וועד . 1564
עולמי ללימוד תורה לשמה 

כרך ט
קובץ "קול קורא" וועד . 1565

עולמי ללימוד תורה לשמה 
כרך י

קובץ "קול קורא" וועד . 1566
עולמי ללימוד תורה לשמה 

כרך יא
קובץ "קול קורא" וועד . 1567

עולמי ללימוד תורה לשמה 
כרך יב

קובץ "קול קורא" וועד . 1568
עולמי ללימוד תורה לשמה 

כרך יג
קובץ "קול קורא" וועד . 1569

עולמי ללימוד תורה לשמה 
כרך יד

קובץ "קול קורא" וועד . 1570
עולמי ללימוד תורה לשמה 

כרך טו
קובץ "קול קורא" וועד . 1571

עולמי ללימוד תורה לשמה 
כרך טז

קובץ "קול קורא" וועד . 1572
עולמי ללימוד תורה לשמה 

כרך יז
קובץ "קול קורא" וועד . 1573

עולמי ללימוד תורה לשמה 
כרך יח

קובץ "שערי תשובה" . 1574
ארגון מוקדש להתעוררות 

לתשובה כרך א
1575 .
ספר בית עקד ספרים . 1576

מהאדמו"ר מהאלמין שליט"א
ספר על הזוהר הקדוש . 1577

חלק ב' - ענף ח' -
1578 .
קובץ "קול קורא" תוכחה . 1579

שהתפתה  תחת  צבאות  ה'  נקמת  ממנו  לנקום  נפשו  ליציאת 
להם, והמה אחר כך נעשים לו אכזרים ורוצחים להכותו ולצערו 

ביסורים שאין להם חקר ומספר.

לשונו:  וזה  ואילך(,  ע"א  קכ"ו  דף  נשא  )פרשת  ומובאבזהר 
וכל  ה'  את  נפשי  ברכי  לדוד  א(  קג,  )תהלים  פתח,  אבא46  רבי 
קרבי את שם קדשו, כמה אית ליה לבר נש לאסתכלא ולמנדע 
בפולחנא דמאריה, דהא בכל יומא ויומא כרוזא קרי ואמר )משלי 
א, כב( עד מתי פתאים תאהבו פתי וגו' )ירמיה ג, כב( שובו בנים 
שובבים ארפא משובותיכם, ולית מאן דירכין אודניה, אורייתא 

קא מכרזא קמייהו ולית מאן דישגח.

הוא  דדיליה  חשיב  והוא  עלמא  בהאי  אזיל  נש  בר  תאחזי47, 

46 ( ]פירוש הסולם - מאמר מיתה וחבוט הקבר:[ ר' אבא פתח 
וכו'. ר' אבא פתח, לדוד ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את 

שם קדשו. כמה יש לבן אדם להסתכל ולדעת בעבודת 
אדונו, כי בכל יום ויום הכרוז קורא ואמר, עד מתי 
פתאים תאהבו פתי וגו'. שובו בנים שובבים ארפא 

משובותיכם. ואין מי שיטה אזנו. התורה מכרזת לפניהם 
ואין מי שישגיח.

47 ( תלמיד חכם בר נש וכו'. בוא וראה, אדם הולך 
בעולם הזה, והוא חושב ששלו הוא תמיד, וישאר בו 

לדורי דורות. ובעוד שהוא הולך בעולם, נותנים אותו 
בכבלים, דהיינו שנחלה ונקשר אל מטתו. ובעוד שהוא יושב כך, 

דנים אותו בחברת שאר בני הדין. אם נמצא לו מליץ 
טוב, הוא ניצול מן הדין. זה שאמר אם יש עליו מלאך 

מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחננו ויאמר וגו'. 
מי הוא מליץ טוב, אלו הם מעשים הטובים העומדים 

לאדם בשעה שצריך להם. קינפון פירושו חבורה ומקום 
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ומזכי הרבים כרך כ
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ומזכי הרבים כרך כב
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הכתום כרך אחד
תיקוני זוהר בשני כרכים . 1608

– ירוק  כרכים
תיקוני זוהר בכרך אחד . 1609

עם תרגום לשון הקודש
תיקוני זוהר המחולק יום . 1610

א לחודש
תיקוני זוהר המחולק יום . 1611

ב לחודש
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ג לחודש
תיקוני זוהר המחולק יום . 1613

ד לחודש
תיקוני זוהר המחולק יום . 1614
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תיקוני זוהר המחולק יום . 1615

ו לחודש

תדיר וישתאר בגויה לדרי דרין, עד דאיהו אזיל בעלמא יהבין ליה 
בקולרא, עד דאיהו יתיב דיינין ליה בקונפון )פי' מושב הדיינים 
בגרדום, הרש"ב בנצוצי אורות( עם שאר בני דינא, אי אשתכח 
ליה סניגורא הא אשתזיב מן דינא, הדא הוא דכתיב )איוב לג, 
כג( אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו 
ויחננו ויאמר וגו', מאן הוא סניגורא, אלין עובדין דכשרן דקיימי 
עליה  ישתכח  לא  ואי48  ליה,  דאצטריך  בשעתא  נש  דבר  עליה 

סניגורא הא אתחייב מן דינא לאסתלקא מן עלמא.

דזקיף  עד  דמלכא  בקולרא  שכיב  איהו  כד  בההיאשעתא, 
עינוי, חמא דאתיין לגביה תרין דכתבין קמיה כל מה דעבד בהאי 
עלמא49, וכל מה דאפיק מן פומא, ויהיב דינא )נ"א חושבנא( על 
כלא וכתבין קמיה, הדא הוא דכתיב )עמוס ד, יג( כי הנה יוצר 

הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו וגו', והוא אודי עלייהו

קבוץ. מלשון שעומדים עליו בקנפון )כלים כ"ג(, )פי' מושב 
הדיינים בגרדום, הרש"ב בנצוצי אורות(.

אם לא נמצא עליו מליץ טוב. מתחייב הוא 
מן הדין להסתלק מן העולם

48 ( ואי לא ישתכח וכו'. ואם לא נמצא עליו מליץ טוב. 
הוא מתחייב מן הדין להסתלק מן העולם. בשעה ההיא, 

כשהוא שוכב קשור בכבלים של המלך, בעוד שנושא 
עיניו, הוא רואה שבאים אליו שנים הכותבים לפניו כל 

מה שעשה בעולם הזה, וכל מה שהוציא מפיו, ונותן 
דין על הכל, וכותבים לפניו. זה שאמר, כי הנה יוצר 

הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו וגו'. והוא מודה 
עליהם.

49 צה( עיין גם כן לעיל פרשת לך לך דף ע"ח ע"ב(.
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 סט זוהר  כרכים מחולק . 1640
לחדשי השנה ללימוד יומי 

תשרי
סט זוהר  כרכים מחולק . 1641

לחדשי השנה ללימוד יומי 
חשון

סט זוהר  כרכים מחולק . 1642
לחדשי השנה ללימוד יומי 

כסלו
סט זוהר  כרכים מחולק . 1643

לחדשי השנה ללימוד יומי טבת
סט זוהר  כרכים מחולק . 1644

לחדשי השנה ללימוד יומי 
שבט

סט זוהר  כרכים מחולק . 1645
לחדשי השנה ללימוד יומי אדר

סט זוהר  כרכים מחולק . 1646
לחדשי השנה ללימוד יומי ניסן

סט זוהר  כרכים מחולק . 1647
לחדשי השנה ללימוד יומי אייר

סט זוהר  כרכים מחולק . 1648
לחדשי השנה ללימוד יומי סיון

סט זוהר  כרכים מחולק . 1649
לחדשי השנה ללימוד יומי 

מאיטעמא50, בגין דההוא עובדא דאיהו עביד סלקא וקיימא 
נחתין  וכלהו  עליה,  לאסהדא  וקיימין  ביה  לאסהדא  עליה 
שעתא  עד  מניה  מתעברן  ולא  קמיה,  וקיימי  קמיה  ואתרשימו 

דאתדן בהו בההוא עלמא.

תאחזי, כל אינון מלין דעביד בר נש בהאי עלמא, כלהו זמינין 
דמפקי  ובשעתא  מיניה,  אתאבידו  ולא  ביה  לאסהדא  וקיימי 
ליה לקברא כלהו מתעתדן ואזלי קמיה, ותלת כרוזי מכרזי, חד 
וחד משמאליה, ואמרי, דא פלנייא דמריד  וחד מימיניה  קמיה 
מריד  באורייתא,  מריד  לתתא,  מריד  לעילא,  מריד  במאריה, 

בפיקודוי, חמו עובדוי חמו מלוי, טב ליה דלא אברי.

מדוכתייהו  אתרגזון  מתין  כלהו  קברא,  לגבי  עדדמטי51 

50 ( מאי טעמא בגין וכו'. מהו הטעם שמודה על כל מעשיו. 
הוא משום שאותו מעשה שהוא עשה, עולה ועומד לפניו 
להעיד בו, וכל המעשים עומדים למעלה להעיד עליו, ויורדים 

כולם, ונרשמים לפניו, ועומדים לפניו, ואינם עוברים 
ממנו, עד השעה שנדון בהם בעולם ההוא.

ג' כרוזים מכריזים ואומרים זה הוא פלוני 
שמרד באדונו, טוב לו שלא הי' נברא

בוא וראה, כל אלו הדברים שעשה האדם בעולם הזה, 
כולם מוכנים ועומדים להעיד עליו, ואינם נאבדים ממנו. 

ובשעה שמוציאים אותו לקבר, כולם נועדים והולכים 
לפניו. וג' כרוזים מכריזים. אחד מלפניו, ואחד מימינו 
ואחד משמאלו. ואומרים זה הוא פלוני שמרד באדונו, 
מרד למעלה, מרד למטה, מרד בתורה, מרד במצותיו, 

ראו מעשיו, ראו דיבוריו, טוב לו שלא הי' נברא.
51 כל המתים צועקים אוי אוי שזה נקבר בינינו
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סט זוהר היומי  . 1656
כרכים המחולק ל ימי השנה 

כרך כסלו-טבת
סט זוהר היומי  . 1657

כרכים המחולק ל ימי השנה 
כרך שבט-אדר

זוהר תתק"ס  חלקים. 1658
גדולת תתק"ס. 1659
אדרא דמשכנא כרך אחד  . 1660

עמודים
ספרא דצניעותא  עמודים. 1661
אדרא רבא וזוטא בגדול. 1662
אדרא רבא וזוטא בקטן. 1663
תורת הזוהר הגדול כרך . 1664

א
תורת הזוהר הגדול כרך ב. 1665
תורת הזוהר הגדול כרך ג. 1666
תורת הזוהר הגדול כרך ד. 1667

תורת הזוהר הגדול כרך . 1668
ה
תורת הזוהר הגדול כרך ו. 1669
תורת הזוהר הגדול כרך ז. 1670
תורת הזוהר הגדול כרך . 1671

ח
תורת הזוהר הגדול כרך . 1672

ט
תורת הזוהר הגדול כרך י. 1673
תורת הזוהר הגדול כרך . 1674

יא
תורת הזוהר הגדול כרך . 1675

יב
תורת הזוהר הגדול כרך . 1676

יג
תורת הזוהר הגדול כרך . 1677

יד
תורת הזוהר הגדול כרך . 1678

טו
1679 .
ספר בית עקד ספרים . 1680

מהאדמו"ר מהאלמין שליט"א
ספר על הזוהר הקדוש . 1681

חלק ב' - ענף ט' -
1682 .
תורת הזוהר הגדול כרך . 1683

טז
תורת הזוהר הגדול כרך . 1684

יז
תורת הזוהר הגדול כרך . 1685

יח
כח הזוהר חלק א. 1686
כח הזוהר חלק ב. 1687
כח הזוהר חלק ג. 1688
כח הזוהר חלק ד. 1689
כח הזוהר חלק ה. 1690

אקדמן  ומלוי  עובדוי  בגוון,  אתקבר  דדא  ווי  ווי  ואמרי  עליה 
ועאלין לקברא וקיימי עליה דההוא גופא, ורוחיה אזלא ושאט 

ומתאבלא על גופא.

קאים(  )ס"א  קדים  דומ"ה  קברי,  בבי  אתטמר  נש  כיוןדבר 
דקברא,  דינא  על  ממנן  די  דינא  בי  תלתא  ידיה  תחות  ונפיק 

ותלת שרביטי דאשא בידייהו, ודיינין רוחא וגופא כחדא. 

וויעל ההוא דינא, ווי על עובדוי.
דיניה  ואתדן  דמלכא  בקולרא  תפיס  בשעתאדאיהו52 
ואשתלים דלא אשתכח עליה סניגוריא, וסנטירא דמלכא נחית 

וקאים קמיה לרגלוי וחד סייפא שננא בידיה.

עד דמטו לגבי וכו'. עד שמגיעים לבית הקברות, וכל 
המתים ירגזו עליו ממקומם, ואומרים אוי אוי, שזה 
נקבר בינינו. מעשיו ודיבוריו מקדימים ובאים לתוך 
הקבר, ועומדים על אותו הגוף. ורוח הולך ומשוטט 

ומתאבל על הגוף. כיון שהאדם נתכסה בקברו, המלאך 
דומה מקדים ויוצא, ותחת ידו ג' בתי דינים הממונים 
על דין הקבר, וג' שרביטי אש ביניהם, ודנים את הרוח 

והגוף יחד. אוי על דין ההוא, אוי על מעשיו.
52 ( בשעתא דאיהו תפיס וכו'. בשעה שהוא תפוס 

בכבלי המלך. דהיינו בשעה שהוא חולה ונקשר אל מטתו, ונדון 
דינו, ונשלם לחוב, כי לא נמצא עליו מליץ יושר. והממונה 
של המלך, דהיינו מלאך המות, יורד ועומד לפניו, למרגלותיו, 

וחרב חדה אחת בידו.

רואה כותלי הבית שלו שלוהטים ממנו 
באש
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כח הזוהר חלק ו. 1691
כח הזוהר חלק ז. 1692
כח הזוהר חלק ח. 1693
כח הזוהר חלק ט. 1694
כח הזוהר חלק י. 1695
כח הזוהר חלק יא. 1696
כח הזוהר חלק יב. 1697
כח הזוהר חלק יג. 1698
כח הזוהר חלק יד. 1699
כח הזוהר חלק טו. 1700
כח הזוהר חלק טז. 1701
כח הזוהר חלק יז. 1702
כח הזוהר חלק יח. 1703
כח הזוהר חלק יט. 1704
כח הזוהר חלק כ. 1705
כח הזוהר חלק כא. 1706
כח הזוהר חלק כב. 1707
כח הזוהר חלק כג. 1708
כח הזוהר חלק כד. 1709
כח הזוהר חלק כה. 1710
כח הזוהר חלק כו. 1711
כח הזוהר חלק כז. 1712
כח הזוהר חלק כח. 1713
כח הזוהר חלק כט. 1714
כח הזוהר חלק ל. 1715
כח הזוהר חלק לא. 1716
כח הזוהר חלק לב. 1717
כח הזוהר חלק לג. 1718
כח הזוהר חלק לד. 1719
אוצרות הרשב"י כרך א. 1720
אוצרות הרשב"י כרך ב. 1721
אוצרות הרשב"י כרך ג. 1722
אוצרות הרשב"י כרך ד. 1723
אוצרות הרשב"י כרך ה. 1724
אוצרות הרשב"י כרך ו. 1725
אוצרות הרשב"י כרך ז. 1726

אוצרות הרשב"י כרך ח. 1727
אוצרות הרשב"י כרך ט. 1728
אוצרות הרשב"י כרך י. 1729
קובץ הסכמות ומכתבים . 1730

חלק א
קובץ הסכמות ומכתבים . 1731

חלק ב
קובץ הסכמות ומכתבים . 1732

חלק ג
קובץ הסכמות ומכתבים . 1733

חלק ג' אור הזוהר המחולק
גדולי ישראל והזוהר. 1734
קובץ ספרי ניקור חלק א. 1735
קובץ ספרי ניקור חלק ב. 1736
קובץ ספרי ניקור חלק ג. 1737
קובץ ספרי ניקור חלק ד. 1738
קובץ ספרי ניקור חלק ה. 1739
קובץ ספרי ניקור חלק ו. 1740
קובץ ספרי ניקור חלק ז. 1741
קובץ ספרי ניקור חלק ח. 1742
קובץ ספרי ניקור חלק ט. 1743
קובץ ספרי ניקור חלק י. 1744
קובץ ספרי ניקור חלק יא. 1745
קובץ ספרי ניקור חלק יב. 1746
קובץ ספרי ניקור חלק יג. 1747
קובץ ספרי ניקור חלק יד. 1748
קובץ ספרי ניקור חלק טו. 1749
קובץ ספרי ניקור חלק טז. 1750
קובץ ספרי ניקור חלק יז. 1751
קובץ ספרי ניקור חלק יח. 1752
קובץ ספרי ניקור חלק יט. 1753
קובץ ספרי ניקור חלק כ. 1754
קובץ ספרי ניקור חלק כא. 1755
קובץ ספרי ניקור חלק כב. 1756
קובץ ספרי ניקור חלק כג. 1757
קובץ ספרי ניקור חלק כד. 1758

זקיףבר53 נש עינוי וחמי כתלי ביתא דמתלהטן באשא )דזיוא( 
אשא  לבושיה  עיינין,  מלי  כוליה  קמיה  ליה  חמי  אדהכי  מניה. 

דלהיט קמיה דבר נש.

הכיהוא ודאי, דהא כמה בני נשא חמו מלאכא בשוקא וקיימי 
קמיה ושאר בני אשא לא חמאן ליה.

ואיתימא54 הא כתיב )תהלים קד, ד( עושה מלאכיו רוחות וגו', 
היך יכול לאתחזאה בארעא, אלא מלה דא הא אוקמוה, דכיון 
ואתחזי למאן דאתחזי  בגופא  דנחית מלאכא לארעא אתלבש 
ליה  למסבל  יכיל  לא  לאו,  ואי  ביה,  דאתלבש  לבושא  בההוא 

53 ( זקיף ב"נ עינוי וכו'. נושא האדם את עיניו, ורואה 
תחילה את כתלי הבית שלוהטים ממנו באש. ובתוך כך 

רואה אותו, כולו לפניו מלא עינים, ולבושו אש לוהט, 
עומד לפני האדם. ואף על פי שאחרים העומדים שמה אינם רואים 

אותו, כך הוא ודא, כי כמה בני אדם רואים מלאך בשוק 

ועומדים לפניו, ושאר בני אדם אינם רואים אותו. 
סנטר, פירושו ממונה, מלשון אפוטרופא או סנטר 

)ירושלמי ב"מ ה(.

54 ( ואי תימא הא וכו'. ואם תאמר הרי כתוב, עושה 
מלאכיו רוחות וגו', ואיך אפשר לראותם בארץ. ומשיב, 
אלא דבר זה, הרי העמדנו. כיון שהמלאך יורד לארץ, 

הוא מתלבש בגוף ונראה למי שנראה באותו הלבוש 
שנתלבש בו. ואם לא היה מתלבש בלבוש, לא הי' העולם יכול 

לסובלו ושיהי' נראה. כל שכן וכל שכן בזה, במלאך המות, 
שכל בני העולם צריכים אליו.

כיון שרואה המלאך המות מזדעזע כל גופו 
ורוחו, ואומר, אוי לי על מה שעשיתי
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קובץ ספרי ניקור חלק כה. 1759
קובץ ספרי ניקור חלק כו. 1760
קובץ ספרי ניקור חלק כז. 1761
קובץ ספרי ניקור חלק כח. 1762
קובץ ספרי ניקור חלק כט. 1763
קובץ ספרי ניקור חלק ל. 1764
קובץ ספרי ניקור חלק לא. 1765
קובץ ספרי ניקור חלק לב. 1766
קובץ ספרי ניקור חלק לג. 1767
שולחן ערוך אורח חיים . 1768

לשלושים יום הלכות שבת
שולחן ערוך אורח חיים . 1769

לשלושים יום הלכות תפילין
שולחן ערוך יורה דעה . 1770

לשלושים יום הלכות כיבוד 
אב ואם

שולחן ערוך אורח חיים . 1771
לשלושים יום הלכות ציצית

שולחן ערוך אורח חיים . 1772
לשלושים יום הלכות מגילה

שולחן ערוך אורח חיים . 1773
לשלושים יום הלכות סוכה

שולחן ערוך אורח חיים . 1774

לשלושים יום הלכות לולב
שולחן ערוך אורח חיים . 1775

לשלושים יום הלכות ראש 
השנה

שולחן ערוך אורח חיים . 1776
לשלושים יום הלכות יום כיפור

שולחן ערוך אורח חיים . 1777
לשלושים יום הלכות תענית

שולחן ערוך אורח חיים . 1778
לשלושים יום הלכות פסח

שולחן ערוך אורח חיים . 1779
לשלושים יום הלכות פורים

שולחן ערוך אורח חיים . 1780
לשלושים יום הלכות ספירת 

העומר
שולחן ערוך יורה דעה . 1781

לשלושים יום הלכות נידה
ד' חלקי שולחן ערוך . 1782

מחולק לשלושים יום
שאלות ותשובות באר . 1783

הזוהר
אכילת התרנגולים . 1784

חלקים   

עלמא ולאתחזאה, כל שכן וכל שכן האי דכל בני עלמא צריכין 
ליה.

תלת טפין55 בחרביה וכו' והא אוקמוה חבריא56.
כיון דחמי ליה, אזדעזע כל גופיה ורוחיה, ולביה לא שכיך בגין 
גופא,  שייפי  בכל  אזלא  דיליה  ורוחא  גופא  דכל  מלכא  דאיהו 
לאתר  למהך  מחבריה  דאשתאיל  נש  כבר  מנייהו  ואשתאיל 
אחרא. כדין הוא אומר, ווי על מה דעבד, ולא מהנייא ליה אלא 

אי אקדים אסוותא דתשובה עד לא מטא ההיא שעתא.

דחילההוא57 בר נש ובעי לאתטמרא ולא יכיל, כיון דחמי דלא 
55 ( ג' טפין בחרבי' וכו'. ג' טפות הם בחרבו, וכבר 

העמידו החברים )לעיל פקודי תתקט"ז(. כיון שרואה אותו 
מזדעזע כל גופו ורוחו, ולבו אינו שוקט, משום שהוא 

מלך של כל הגוף. והרוח שלו הולך בכל אברי הגוף, 
ונפרד מהם, כאדם הנפרד מחבירו ללכת למקום אחר. 
אז הוא אומר, אוי לי על מה שעשיתי, ואינו מועיל לו, 

אלא אם הקדים הרפואה של תשובה מטרם שהגיע שעה 
ההיא.

56  ק( במסכת עבודה זרה )דף כ' ריש עמוד ב'(.

57 האדם מפחד מהמלאך המות, ורוצה 

להסתתר ואינו יכול, ואז הוא מוסר עצמו 
ונפשו

דחיל ההוא ב"נ וכו'. מפחד האדם ורוצה להסתתר ואינו 
יכול. כיון שרואה שאינו יכול, הוא פותח את עיניו. ויש 

לו להסתכל בו. ומסתכל בו בעינים פקוחות. ואז הוא 
מוסר עצמו ונפשו. והשעה ההיא היא העת של הדין 
הגדול שאדם נידון בעולם הזה. ואז הולך הרוח בכל 
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ביה  ואסתכל  ביה  לאסתכלא  ליה  ואית  עינוי  פתח  הוא  יכיל 
בעיינין פקיחין, וכדין הוא מסיר גרמיה ונפשיה, וההיא שעתא 

הוא עידן דדינא רבא דבר נש אתדן ביה בהאי עלמא.

וכדיןרוחא אזלא בכל שייפי גופא ואשתאיל מינייהו, ושאט 
בכל שייפין ואזדעזעא לכל סטרין, וכל שייפי גופא כלהו מזדעזען.

כדמטא58 רוחא לכל שייפא ושייפא ואשתאיל מניה, נפל זיעא 
על ההוא שייפא ורוחא אסתליק מניה, ומיד מית ההוא שייפא, 

וכן בכלהו.

כדין  גופא,  מכל  אשתאיל  דהא  למיפק,  רוחא  כיוןדמטי59 
שכינתא קיימא עליה ומיד פרחא מן גופא. זכאה חולקיה דמאן 
מתדבקין  ולא  מינה  דרחיקין  חייביא  לאינון  ווי  בה,  דאתדבק 

בה.

וכמהבי דינא60 אעבר בר נש כד נפיק מהאי עלמא. חד ההוא 
אברי הגוף ונפרד מהם. ומשוטט בכל האברים, ומזדעזע 

לכל הצדדים. וכל אברי הגוף כולם מזדעזעים.
58 ( כד מטא רוחא וכו'. כשמגיע הרוח לכל אבר ואבר 

ונפרד ממנו, נופלת זיעה על אותו האבר, והרוח מסתלק 
ממנו, ומיד מת אותו האבר. וכן בכל האברים.

59 כיון שמגיע הרוח לצאת, אז השכינה 

עומדת עליו. ומיד פורח הרוח מן הגוף
כיון דמטי רוחא וכו'. כיון שמגיע הרוח לצאת, כי כבר 

נפרד מכל אברי הגוף. אז השכינה עומדת עליו. ומיד פורח 
הרוח מן הגוף. אשרי חלקו של מי שנתדבק בה, בהשכינה, 

אוי לאלו הרשעים שהם רחוקים ממנה ולא נתדבקו בה.

60 צריך האדם, בעודו נמצא בעולם הזה, 

לירא מאדונו, ולהסתכל בכל יום ויום 
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