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א' פרק
לחיים ממות פדיון הוא הבן פדיון

(ע"א ד"י דף הזוהר (הקדמת

ליהדות שהתקרב חי, איש הב לצאצא הב פדיו

ע"ל ונישאה מהיהדות התרחקה לונדון, תושבת חי, איש הבן נינת
להיפדות וביקש ,ליהדות התקרב 31ה בן הבכור בנה לנוכרי,
(השבוע עיתון  רייך חיים מאת) .בירושלים קוק צ"הגרב אצל

דלת על דפיקות נשמעו הצהריים בשעת האחרון ראשון ביום
שכונת מרבני ,קוק הכהן ציון בן רבי הגאון של ביתו
ביקש ,סרוגה כיפה חבוש אדם ,בירושלים יצחק מנחתרוממה

.צ"הגרב עם לדבר

לי בלונדון,חי"קוראים נולדתי" .סיפורו את פתח ,"31 בן אני ,
:המחריד הפרט את פלט הוא ואז גוי". ולאב יהודיה לאם בכור בן

."!חי איש הבן של נינה היא – יהודיה סתם לא אמי"

" :בסיפורו המשיך אורהוא את גיליתי חודשים כמה לפני
ללמודהיהדות התחלתי בירושלים. נוף הר לשכונת והגעתי –

עליי בכור שכבן והבנתי הבן, פדיון מצות על גם למדתי .תורה
בן בהיותי נפדיתי לא הנראה ככל שלצערי כיון ,להיפדות

."יום שלושים

אויערבאך עזריאל רבי הגאון עם הנושא את בירר פנהחי ומשם ,
שהרב "שמעתי .קוק הכהן ציון בן רבי הגאון אצל בירור להמשך
יעשה שכבודו רוצה ואני ,קוק הרבנים ממשפחת מיוחס כהן הוא

."הבן פדיון לי

מאולתר הבן פדיון טקס נערך ,צ"הגרב של ביתו בסלון
מכן לאחר במקום. שהיו ותלמידים משפחה בני כמה בהשתתפות

.המשפחה בני שהכינו מצומצמת מצוה סעודת התקיימה

בנושא הגרב"צ שנשא לשיעור מרותק חי ישב הפדיון, קודם
ימינו. ועד מהתורה ,בכורות

בשעת בעיניו שעמדו הדמעות את לעצור התקשה קוק הרב
" חיהפדיון. איש הבן ,הקודשים קודש של הנכד את פודה ",אני

את גילית שלך, הסבא שבזכות ספק "אין .בהתרגשות אמר
."ליהדות והתקרבת ,שלך השורשים

,"הסבא זכות שזו בטוחני אחי"אכן גם בכדי, "לא חי. השיב
בחודשים להתקרב זוכה ,חיפה ליד בקיבוץ המתגורר ,הצעיר

ליהדות האחרוניםפסקיו את ללמוד משתדלים ואנחנו –
."בדרכיו וללכת והנהגותיו

,ל"זצ אלישיב ש"הגרי הדור פוסק מרן של מובהק שאלכתלמיד
חי? איש הבן על משהו זצ"ל מהרב שמעתם האם ,חי

כי ,הגרי"ש בשם סיפר צ"הגרבהלשם בעל המקובל כשסבו,
הסכמה הוא רוצה אם שאלוהו ,ספרו את לכתוב סיים א"זיע

.הדור מגדולי
" :הלשם השיב."הסכמה לי לתת יכול חי איש הבן רק

והמיוחד הנדיר במכתב נכתב מה לגלות סירב הלשם בעל לימים,
הרומזות במסתרים" "ארי המילים מלבד חי', איש ה'בן לו שכתב

.הנסתר בחכמת הגדול כוחו על
חיים יוסף רבי של לביתו 'ואחלמה שבו לשם' הספר כשהגיע
הוא .שבעירו הנסתר חכמי את זו בבשורה ליידע ביקש ,בבגדד

,מיוחדת מצוה לסעודת לביתו אתזימנם בפניו להביא ביקש
ברכת ובירך שולחנו על נרות להדליק ציוה ,השבת בגדי

.'שהחיינו'
,וריקודים שירה לאחר ,האירוע בסיוםברכה חי ביקש.

:והוסיף כהנים בברכת בירכו קוק חיהרב איש הבן של זכותו"
ואי"ה שבתורה האור את לגלות צאצאיו ולכל לך לעמוד תמשיך

לחתונתך". להזמינני לכאן תבוא בקרוב

ב' פרק

השמי שער וזה אלהי בית א כי זה אי הזה המקו נורא מה

!לב נדיבהתפלות לקבלת המסוגל מקום אל בית והנורא הקדוש במקום חייהו למען קבע תפלתנו
השמים" שער בו"וזה יהנו תמיד אשר הזה הקדוש המקום קדושת ידוע הנה ה'. תורת

הסוד י"עפ והתפלות עולם של ברומו העומדים דברים עלאין ברזין הקבלה וחכמת הקדוש ובזוהר
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כיום ולילה ז"ל מהרח"ו הקדוש ומרן האריז"ל רבינו הקדוש מרן סדר פ"ע אבי"ע עולמות לחבר
וזקנים הוא בריך דקודשא תבירין מאנין ת"ח ממש בחצות הקמים חצות ותיקון התורה בעסק יאירו

הבוקר. אור עד הרקיע כזוהר התורה בעסק ויזהירו לאליאירו ואין נפסקו השפע צנורות כי עתה והן
כמוה"ר השד"ר הרב מעלת ידידנו כי בראות לכן הצורך. ככל הזה הקדוש המקום ולנחל לרומם ידינו

כולל שליח הולך הוא ו"הי שרים חיים ללכתיוסף פניו חלינו ירושלים, דעיה"ק הגדול לכוללות נהוג
נשלח מבלתי ונדבות ונדרים קופות לקבץ "אל "בית והנורא הקדוש המקום של זה בשליחותנו גם
ראות כפי גבאים ולקבוע גבאים להחליף ו"הי השד"ר הרב וביד ,הדרכים הוצאות על ממון לפזר אחר
היא חיים ועץ אלקינו בית לרומם מידו תבא ככל לעזרתנו לקום גבור נא ולכן ,במישרים עיניו
להמקום אשר הקדשים כסף כל השד"ר הרב ביד ולמסור המזכה ברכות כפולה בנדבה בה למחזיקים
אבותיהם מנהג ישראל ואשריהם קדמוניות משנים כנהוג נפש פדיון ולעשות יכב"ץ אל" "בית הנורא
יהודה תושע ובימיו וכבוד עושר ובשמאלו בימינו חיים ושנות ימים אורך זאת ובשכר בידיהם
לברכה אבותינו עזר"ת סימן בא בעתר"ה שנת אייר 'בה החתום על באנו וצדק אמת דבר וכל .וישראל

.ושלום עוז ברוב ותודה

          
      

      

הרב הוא יכב"ץ אל בית דק"ק נהוג כולל שליח הקדוש מקום כללות חסידים קהל רבני ברשיון
ץ"יכב אל בית לכוללות ונדבות ונדרים קופות לקבץ ו"הי שרים חיים יוסף כמוה"ר השד"ר

,בירושלי "אל– "בית המקובלי ישיבת חכמי מטע קורא קול
כולל ולמע למענ פיכ האו שרי ח"רי בשליח לתמיכה

(1917) תרע"ז אייר 'ח – ירושלי

א' ענף - ג' פרק
שרים יוסף רבי בן יצחק הרב(השני)צובא בארם נולם(חלב)בשנת

שקדן ,בירושלים והתיישב ,ו"תרנ בשנת ישראל לארץ עלה ,תר"כ
בית" המקובלים ישיבת מיחידי ,ומקובל חסיד ,וצנוע עניו ,בתורה
הספרדים לעדת צדק דין בית חבר ,"הנהר רחובות"ו "לא
שבתי גבריאל ורבי מטאלון, שמעון יעקב רבי עם יחד ,בירושלים
שאול יעקב רבי והרשל"ץ ראב"ד, סגן בתפקיד שימש ,ל"זצ
פרש ידו ,כברק מאיר ,המובהק הרב מעלת :מכנהו ,ל"זצ אליישר
כ"א בירושלים נפטר שרים יצחק ר"כמוהר ,ובנסתר בנגלה שר,
מהרי"ץ חידושי :ספרו התפרסם מחיבוריו .זי"ע ,ט"תרס שבט

.ל"זצוק שרים

זצוק"ל שרי "מהרי חידושי
ועטרת אבי אדוני יד מכתב הם האלה והביאורים החידושים
בחסידותו המפורסם האלהי המקובל המצויין הדיין ג"הרה ראשי
נמצאו אשר ה"זלה שרים יצחק ר"כמוהר מדותיו וביושר
נאבד והשאר ,שלו חיים עץ סביבות ידו בכתב הפליטה משארית
ה"ב ,הפשט פי שעל וכתיבותיו מחידושיו אמנם :דאבדין על חבל
שליקרת אמת והן ,למעשה הלכה ומהם ,גדול קובץ אצלי נמצא
ראוי היה ,תורתו מזיו ליהנות רבים תשוקת ולגודל לעי"ן, כבודו
ידי, תחת הנמצאים וכתיבותיו חידושותיו כל את לאור להוציא
כסף להזיל מוצא לכסף ואין דחוקה השעה כי עקא דא ברם
לנשמת ועילוי רוח נחת לעשות בכדי רק ,הנזכרות להוצאות
את דחקתי ,דובבות צדיק שפתי שיהיו ובכדי ועט"ר, אבי אדוני

להדפי מכספי וקמצתי עצמיוהשי"ת הזה היקר הקונטרס את ס
כל את לאור להוציא שאזכה בכדי הטוב אוצרו את לי יפתח

אמן. בקרוב תורתו חידושי
מנשים היקרה ביתי נות ובעד בעדי יגן ועט"ר א"א שזכות ר"ויהי
שהשי"ת א"העי ובנותי ואברהם יוסף היקרים ובני ,תבורך באוהל
,חיים ושנות ימים ואורך מרובה והצלחה טובה בריאות לנו יתן
שכתוב מקרא בי ויקויים שלם, בלבב ולעבדו רצונו לעשות ויזכנו

אמן. 'וכו זרעך ומפי מפיך ימושו לא
להצליחם להם אשר וכל הם היקרים אחי בעד המגן אלף ויגן

.אכי"ר השי"ת לעבודת חייהם ימי ולהאריך ידיהם במעשה
       

- 'ג ב'פרק ענף

"חיי ע" על "מהרי חידושי
אמרא) כאן :ל"וז ח"הצמ הקשה ,'ד ענף 'א שער חיים בעץ

,מטה מצד עתיק עיגולי עד מגיעים [קדמון אדם] ק"א שרגלי
,א"ברדל הם א"ק רגלי כי אמר [ב"פ [אריך] א"א שער] ולקמן
ברדל"א הם ק"א רגלי כי לקמן הרב ש"מ ולענ"ד ,כ"ע 'וכו ונ"ל
שהם דיליה [ראשונות [בג' ר"בג היינו דיליה ברישא הכונה אין
בפרצוף אלא רישא הנקרא ,דיליה [בינה חכמה כתר] ב"כח
,דאצילות עתיק והיינו ,האצילות סוף עד המתפשט רדל"א
[א"סע ה"ד] שלום בנהר בהדיא הוא וכן ,ק"הא מתפשט ובתוכו
רדל"א הנקרא עתיק פרצוף תוך מתפשטים ק"א דרגלי שכתב

.הי"ב ש"וא עי"ש ק"א מרגלי מעט למעלה עד מלבישו .'וכו
(כב"ע הישר, א"ק רגלי סיום עד 'וכו אחר והנה ה"ד ע"ד א"ש

סוף עד הוא הקו דהתפשטות שכתב פ"א אצילות סדר שער עיין
כן אם ,ש"עיי [עשיה יצירה בבריאה] ע"בבי ולא ,דוקא האצילות
עצמו והקו ,הקו הארת הוא ,רגליו סיום עד כאן שכתב מה נמצא
כלל ל"ז מג'אר דוד ר' בכללי ועיין ,האצילות סוף עד דוקא הוא

.והי"ע ד'
קודםג) אלא כך היה לא כי לומר ואפשר 'וכו פעם והנה ה"ד שם

לאסוף עתיק שחזר ,לזה הוצרך לא התיקון ואחר ,אצילות תיקון
[ג"סע [ד"י ההקדמות בשער עיין אמנם ,כ"ע למעלה רגליו
'הז] מ"הז סיגי כל שיתבררו עד בבריאה שם שעומדים שכתב

באורך]. שם [עיין ב"עיש המשיח ביאת עד [מלכים

שרי "מהרי חידושי פרה שער
יוסף רחמים ר' מאת רחמים, שערי בספר הובאו תורתו מחידושי
;יב סי' ,ע"אה ,תרס"ב ירושלים ,ב חלק ,פראנקו נסים רפאל בן
,יהושע גבריאל שבתי ב"ר חזקיה ר' מאת ,חזקיהו דברי ובספר
בנים שבעה אחריו השאיר במותו .טויא 'עמ ,ה"תרצ ירושלים
כי שרים, עזרא הרב בנו כתב זה לספר במבוא  .בנות ושלוש
ספר השאיר הוא .אביו של תורתו מחידושי גדול קובץ נמצא בידו

" בשם הגיטיןבכ"י בעניינישמות גדולה שאלה הובאה שם  ."

יוסף הרבנים גם עליה וענו שלם קונטרס כדי המכילה אישות
.ל"זצ ל'אנג חנוך בן ווידאל ורבי בורלא ניסים

'ד פרק

זצוק"ל חמד שדי בעל הגאו צוואת ליקוטי
וחק הזוהר, וכל אידרא שילמדו מבקש הקדוש הצדיק אפילו

הטהורה נשמתו לעילוי לישראל
חולים ביקור פרקהתפלל ולא החולה לבקר הנכנס רז"ל אמרו 

המצוה קיים לא עליו
.א :נשמה לעילוי פרקילמדו שחרית תפלת לאחר השבעה כל

כך ואחר ,קדיש ויאמרו תהילים מזמורי ו"כ המתפללים ילמודכל
,קדיש ויאמרו לישראל חקמנחה תפלת קודם וכן קאוי, וישתו

מנחה ובין ,קאווי ישתו התפלה ואחר תהלים, מזמורי 'כו ילמוד
אחד מוסר מספרי באיזה שעה חצי פנים כל על ילמדו למעריב

,שומעים וכולם קורא
הלימוד ובשעת ,וזוטא רבה האידרות ילמדו ערבית תפלת אחר

,סיגארו אחד שום יעשן לבתיהם.לא וילכו קאווי וישתו
אנשיםא) ואותן ,ל"הנז הלימוד עבור שכר יקבלו אנשים עשרה

מהם וחמשה לחדרי, לבוא יחזרו 'א שעה ל"הנ הלימוד אחר
שמותי, אותיות משניות בזוהרילמדו ילמוד מהם וחמשה

,קדיש ויאמרו ,אחת שעה יהיה הלימוד ומשך ,הקדושוישתו
הזה.ב)קאווי, כסדר וילמדו ,שנית יבואו וחצי 'ט ג)ובשעהכל

.הבא לכל ללמוד מוכן שיהיה ספרים השלחן על יהיה השבעה
צריכיםד) אין שם משוטטת שהנשמה הז' בתוך המת בחדר

הנפטר. שם להזכיר(אחרה אבילות ימי 'ז של האחרונה בלילה
ערבית האידרותתפילת ביןולימוד משנה סדרי הששה יחלקו

עד פטירתי יום בליל שבוע בכל יעשו וכן ,שכר המקבלים אותם
התקופת ליל בכל בחדשו חודש מידי כן יעשו זה ואחר ,חדש

.שכרם על ויבואו החודש(אחרו האבילות של השבעה ביום
ויאמרו קברי על המושכרים ילכו הנ"ל והלימוד שחרית תפלת
שמותי מאותיות משניות ז"ואח תהלים מזמורי כ"ו וילמדו ,תפלה

.ל"עכ .תפלה ויאמרו 'א פרק אחד כל

 
 

"שכר פריב באריכות ראה אלול לחודש הנפש וחשבו התעורות
"ועונש

:חז"ל מדברי המוות לאחר החיים
.א,הפטירה שאחרי הימים שלשת כל ,הגוף מעל הנשמה ריחוף

אליו שתחזור וסוברת ,הגוף מעל מרחפת מועדהנשמה (ירושלמי

(ה"ה ג"פ קטן.
.בהגוף על טסה הנפש הפטירה אחרי ימים שלשה ירושלמיכל)

(ג"ה פט"ז, ,יבמות.
והקברג. הבית בין הולכת הנשמה ,הימים שבעת ויחי,כל זוהר)

א') ,ו"רכ ב,ב ריח.
.היאד ,הזה העולם מן יוצאת הנשמה כאשר  אפילה מנהרה

עדן גן פתח ,המכפלה במערת עולה(ג"ר ,רי"ט ,ויחי זוהר).
.אומרה הוא הרי אומר: דוסא רבי  העצום האור(ג"ל כי(שמות :

בשעת הם רואים אבל רואים, אינם בחייהם וחי, האדם יראני לא
מיתתן(נשא פרשת סוף ,רבה במדבר).

.ועולם של אורו הוא אתה עולם של רבונוו"ט בהעלותך רבה מדרש)

('ה.

מז. אדם ואין ,הגוף מן מפרידתה יותר גדול קושי לנפש תאין
זה למראה הגדולה תשוקתו ומתוך ,השכינה אור שרואה עד

שכינה פני לקבלת הנפש יוצאת(ח"פ דף קדושים זוהר).

הּגּוףח. מן הּנפׁש ֹוצאתי לא ,ההפרדה ׁשעת ׁשּמּגיעה זמן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבאֹותֹו
ׁשל ּותוחביב ׂשמחה ּתֹומ והּנפׁש ,ׁשכינה עליו ּגּלהׁשּמת ַעדְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבקונד ׁשרנק ּואה ,ּדיקצ ּואה אם ּכנגּדּה. ּגּוףה מן יֹוצאת ּׁשכינהַהְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשארתנ והיא ,ֹולכתה ּׁשכינהה ,לא ואם עלּבּה. ּבלתּומתא ֹולכתוה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
...ּגּוףה ּפרדת(ג"נ מצורע זוהר). ְֵַַ

.טבחייו שלא מה לראות לאדם ניתן המיתה בשעתזוהר)

(ויחי.

גדולה,י. אורה רק ,אוהל בלי ,קצוות בלא ,רחב הוא הבא העולם
הזה העולם לאור תדמה לא י"ד)אשר שער הישר ספר).
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כיום ולילה ז"ל מהרח"ו הקדוש ומרן האריז"ל רבינו הקדוש מרן סדר פ"ע אבי"ע עולמות לחבר
וזקנים הוא בריך דקודשא תבירין מאנין ת"ח ממש בחצות הקמים חצות ותיקון התורה בעסק יאירו

הבוקר. אור עד הרקיע כזוהר התורה בעסק ויזהירו לאליאירו ואין נפסקו השפע צנורות כי עתה והן
כמוה"ר השד"ר הרב מעלת ידידנו כי בראות לכן הצורך. ככל הזה הקדוש המקום ולנחל לרומם ידינו

כולל שליח הולך הוא ו"הי שרים חיים ללכתיוסף פניו חלינו ירושלים, דעיה"ק הגדול לכוללות נהוג
נשלח מבלתי ונדבות ונדרים קופות לקבץ "אל "בית והנורא הקדוש המקום של זה בשליחותנו גם
ראות כפי גבאים ולקבוע גבאים להחליף ו"הי השד"ר הרב וביד ,הדרכים הוצאות על ממון לפזר אחר
היא חיים ועץ אלקינו בית לרומם מידו תבא ככל לעזרתנו לקום גבור נא ולכן ,במישרים עיניו
להמקום אשר הקדשים כסף כל השד"ר הרב ביד ולמסור המזכה ברכות כפולה בנדבה בה למחזיקים
אבותיהם מנהג ישראל ואשריהם קדמוניות משנים כנהוג נפש פדיון ולעשות יכב"ץ אל" "בית הנורא
יהודה תושע ובימיו וכבוד עושר ובשמאלו בימינו חיים ושנות ימים אורך זאת ובשכר בידיהם
לברכה אבותינו עזר"ת סימן בא בעתר"ה שנת אייר 'בה החתום על באנו וצדק אמת דבר וכל .וישראל

.ושלום עוז ברוב ותודה

          
      

      

הרב הוא יכב"ץ אל בית דק"ק נהוג כולל שליח הקדוש מקום כללות חסידים קהל רבני ברשיון
ץ"יכב אל בית לכוללות ונדבות ונדרים קופות לקבץ ו"הי שרים חיים יוסף כמוה"ר השד"ר

,בירושלי "אל– "בית המקובלי ישיבת חכמי מטע קורא קול
כולל ולמע למענ פיכ האו שרי ח"רי בשליח לתמיכה

(1917) תרע"ז אייר 'ח – ירושלי

א' ענף - ג' פרק
שרים יוסף רבי בן יצחק הרב(השני)צובא בארם נולם(חלב)בשנת

שקדן ,בירושלים והתיישב ,ו"תרנ בשנת ישראל לארץ עלה ,תר"כ
בית" המקובלים ישיבת מיחידי ,ומקובל חסיד ,וצנוע עניו ,בתורה
הספרדים לעדת צדק דין בית חבר ,"הנהר רחובות"ו "לא
שבתי גבריאל ורבי מטאלון, שמעון יעקב רבי עם יחד ,בירושלים
שאול יעקב רבי והרשל"ץ ראב"ד, סגן בתפקיד שימש ,ל"זצ
פרש ידו ,כברק מאיר ,המובהק הרב מעלת :מכנהו ,ל"זצ אליישר
כ"א בירושלים נפטר שרים יצחק ר"כמוהר ,ובנסתר בנגלה שר,
מהרי"ץ חידושי :ספרו התפרסם מחיבוריו .זי"ע ,ט"תרס שבט

.ל"זצוק שרים

זצוק"ל שרי "מהרי חידושי
ועטרת אבי אדוני יד מכתב הם האלה והביאורים החידושים
בחסידותו המפורסם האלהי המקובל המצויין הדיין ג"הרה ראשי
נמצאו אשר ה"זלה שרים יצחק ר"כמוהר מדותיו וביושר
נאבד והשאר ,שלו חיים עץ סביבות ידו בכתב הפליטה משארית
ה"ב ,הפשט פי שעל וכתיבותיו מחידושיו אמנם :דאבדין על חבל
שליקרת אמת והן ,למעשה הלכה ומהם ,גדול קובץ אצלי נמצא
ראוי היה ,תורתו מזיו ליהנות רבים תשוקת ולגודל לעי"ן, כבודו
ידי, תחת הנמצאים וכתיבותיו חידושותיו כל את לאור להוציא
כסף להזיל מוצא לכסף ואין דחוקה השעה כי עקא דא ברם
לנשמת ועילוי רוח נחת לעשות בכדי רק ,הנזכרות להוצאות
את דחקתי ,דובבות צדיק שפתי שיהיו ובכדי ועט"ר, אבי אדוני

להדפי מכספי וקמצתי עצמיוהשי"ת הזה היקר הקונטרס את ס
כל את לאור להוציא שאזכה בכדי הטוב אוצרו את לי יפתח

אמן. בקרוב תורתו חידושי
מנשים היקרה ביתי נות ובעד בעדי יגן ועט"ר א"א שזכות ר"ויהי
שהשי"ת א"העי ובנותי ואברהם יוסף היקרים ובני ,תבורך באוהל
,חיים ושנות ימים ואורך מרובה והצלחה טובה בריאות לנו יתן
שכתוב מקרא בי ויקויים שלם, בלבב ולעבדו רצונו לעשות ויזכנו

אמן. 'וכו זרעך ומפי מפיך ימושו לא
להצליחם להם אשר וכל הם היקרים אחי בעד המגן אלף ויגן

.אכי"ר השי"ת לעבודת חייהם ימי ולהאריך ידיהם במעשה
       

- 'ג ב'פרק ענף

"חיי ע" על "מהרי חידושי
אמרא) כאן :ל"וז ח"הצמ הקשה ,'ד ענף 'א שער חיים בעץ

,מטה מצד עתיק עיגולי עד מגיעים [קדמון אדם] ק"א שרגלי
,א"ברדל הם א"ק רגלי כי אמר [ב"פ [אריך] א"א שער] ולקמן
ברדל"א הם ק"א רגלי כי לקמן הרב ש"מ ולענ"ד ,כ"ע 'וכו ונ"ל
שהם דיליה [ראשונות [בג' ר"בג היינו דיליה ברישא הכונה אין
בפרצוף אלא רישא הנקרא ,דיליה [בינה חכמה כתר] ב"כח
,דאצילות עתיק והיינו ,האצילות סוף עד המתפשט רדל"א
[א"סע ה"ד] שלום בנהר בהדיא הוא וכן ,ק"הא מתפשט ובתוכו
רדל"א הנקרא עתיק פרצוף תוך מתפשטים ק"א דרגלי שכתב

.הי"ב ש"וא עי"ש ק"א מרגלי מעט למעלה עד מלבישו .'וכו
(כב"ע הישר, א"ק רגלי סיום עד 'וכו אחר והנה ה"ד ע"ד א"ש

סוף עד הוא הקו דהתפשטות שכתב פ"א אצילות סדר שער עיין
כן אם ,ש"עיי [עשיה יצירה בבריאה] ע"בבי ולא ,דוקא האצילות
עצמו והקו ,הקו הארת הוא ,רגליו סיום עד כאן שכתב מה נמצא
כלל ל"ז מג'אר דוד ר' בכללי ועיין ,האצילות סוף עד דוקא הוא

.והי"ע ד'
קודםג) אלא כך היה לא כי לומר ואפשר 'וכו פעם והנה ה"ד שם

לאסוף עתיק שחזר ,לזה הוצרך לא התיקון ואחר ,אצילות תיקון
[ג"סע [ד"י ההקדמות בשער עיין אמנם ,כ"ע למעלה רגליו
'הז] מ"הז סיגי כל שיתבררו עד בבריאה שם שעומדים שכתב

באורך]. שם [עיין ב"עיש המשיח ביאת עד [מלכים

שרי "מהרי חידושי פרה שער
יוסף רחמים ר' מאת רחמים, שערי בספר הובאו תורתו מחידושי
;יב סי' ,ע"אה ,תרס"ב ירושלים ,ב חלק ,פראנקו נסים רפאל בן
,יהושע גבריאל שבתי ב"ר חזקיה ר' מאת ,חזקיהו דברי ובספר
בנים שבעה אחריו השאיר במותו .טויא 'עמ ,ה"תרצ ירושלים
כי שרים, עזרא הרב בנו כתב זה לספר במבוא  .בנות ושלוש
ספר השאיר הוא .אביו של תורתו מחידושי גדול קובץ נמצא בידו

" בשם הגיטיןבכ"י בעניינישמות גדולה שאלה הובאה שם  ."

יוסף הרבנים גם עליה וענו שלם קונטרס כדי המכילה אישות
.ל"זצ ל'אנג חנוך בן ווידאל ורבי בורלא ניסים

'ד פרק

זצוק"ל חמד שדי בעל הגאו צוואת ליקוטי
וחק הזוהר, וכל אידרא שילמדו מבקש הקדוש הצדיק אפילו

הטהורה נשמתו לעילוי לישראל
חולים ביקור פרקהתפלל ולא החולה לבקר הנכנס רז"ל אמרו 

המצוה קיים לא עליו
.א :נשמה לעילוי פרקילמדו שחרית תפלת לאחר השבעה כל

כך ואחר ,קדיש ויאמרו תהילים מזמורי ו"כ המתפללים ילמודכל
,קדיש ויאמרו לישראל חקמנחה תפלת קודם וכן קאוי, וישתו

מנחה ובין ,קאווי ישתו התפלה ואחר תהלים, מזמורי 'כו ילמוד
אחד מוסר מספרי באיזה שעה חצי פנים כל על ילמדו למעריב

,שומעים וכולם קורא
הלימוד ובשעת ,וזוטא רבה האידרות ילמדו ערבית תפלת אחר

,סיגארו אחד שום יעשן לבתיהם.לא וילכו קאווי וישתו
אנשיםא) ואותן ,ל"הנז הלימוד עבור שכר יקבלו אנשים עשרה

מהם וחמשה לחדרי, לבוא יחזרו 'א שעה ל"הנ הלימוד אחר
שמותי, אותיות משניות בזוהרילמדו ילמוד מהם וחמשה

,קדיש ויאמרו ,אחת שעה יהיה הלימוד ומשך ,הקדושוישתו
הזה.ב)קאווי, כסדר וילמדו ,שנית יבואו וחצי 'ט ג)ובשעהכל

.הבא לכל ללמוד מוכן שיהיה ספרים השלחן על יהיה השבעה
צריכיםד) אין שם משוטטת שהנשמה הז' בתוך המת בחדר

הנפטר. שם להזכיר(אחרה אבילות ימי 'ז של האחרונה בלילה
ערבית האידרותתפילת ביןולימוד משנה סדרי הששה יחלקו

עד פטירתי יום בליל שבוע בכל יעשו וכן ,שכר המקבלים אותם
התקופת ליל בכל בחדשו חודש מידי כן יעשו זה ואחר ,חדש

.שכרם על ויבואו החודש(אחרו האבילות של השבעה ביום
ויאמרו קברי על המושכרים ילכו הנ"ל והלימוד שחרית תפלת
שמותי מאותיות משניות ז"ואח תהלים מזמורי כ"ו וילמדו ,תפלה

.ל"עכ .תפלה ויאמרו 'א פרק אחד כל

 
 

"שכר פריב באריכות ראה אלול לחודש הנפש וחשבו התעורות
"ועונש

:חז"ל מדברי המוות לאחר החיים
.א,הפטירה שאחרי הימים שלשת כל ,הגוף מעל הנשמה ריחוף

אליו שתחזור וסוברת ,הגוף מעל מרחפת מועדהנשמה (ירושלמי

(ה"ה ג"פ קטן.
.בהגוף על טסה הנפש הפטירה אחרי ימים שלשה ירושלמיכל)

(ג"ה פט"ז, ,יבמות.
והקברג. הבית בין הולכת הנשמה ,הימים שבעת ויחי,כל זוהר)

א') ,ו"רכ ב,ב ריח.
.היאד ,הזה העולם מן יוצאת הנשמה כאשר  אפילה מנהרה

עדן גן פתח ,המכפלה במערת עולה(ג"ר ,רי"ט ,ויחי זוהר).
.אומרה הוא הרי אומר: דוסא רבי  העצום האור(ג"ל כי(שמות :

בשעת הם רואים אבל רואים, אינם בחייהם וחי, האדם יראני לא
מיתתן(נשא פרשת סוף ,רבה במדבר).

.ועולם של אורו הוא אתה עולם של רבונוו"ט בהעלותך רבה מדרש)

('ה.

מז. אדם ואין ,הגוף מן מפרידתה יותר גדול קושי לנפש תאין
זה למראה הגדולה תשוקתו ומתוך ,השכינה אור שרואה עד

שכינה פני לקבלת הנפש יוצאת(ח"פ דף קדושים זוהר).

הּגּוףח. מן הּנפׁש ֹוצאתי לא ,ההפרדה ׁשעת ׁשּמּגיעה זמן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבאֹותֹו
ׁשל ּותוחביב ׂשמחה ּתֹומ והּנפׁש ,ׁשכינה עליו ּגּלהׁשּמת ַעדְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבקונד ׁשרנק ּואה ,ּדיקצ ּואה אם ּכנגּדּה. ּגּוףה מן יֹוצאת ּׁשכינהַהְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשארתנ והיא ,ֹולכתה ּׁשכינהה ,לא ואם עלּבּה. ּבלתּומתא ֹולכתוה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
...ּגּוףה ּפרדת(ג"נ מצורע זוהר). ְֵַַ

.טבחייו שלא מה לראות לאדם ניתן המיתה בשעתזוהר)

(ויחי.

גדולה,י. אורה רק ,אוהל בלי ,קצוות בלא ,רחב הוא הבא העולם
הזה העולם לאור תדמה לא י"ד)אשר שער הישר ספר).
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כל התפילות מתקבלות רק על ידי לימוד זוהר הקדוש, הזוהר הקדוש היא טבעת מלך מלכי 
המלכים, ומי שילמד ינצל.

 וזאת ידעתי אגיד, כי ודאי נתרבה הקיטרוג עד שהיה יכול הגיע ח״ו אל מקום גדול.לימוד הזוהר בלי הפסק !!! ביטול הגזרות על ידי

ואנו ת״ל הקדמנו וירצה ה׳, ויהיה לכל ישראל רפואה למכה. כי זה ה׳ חודשים בקירוב כבר 

 ראינו את הנולד והתחלנו בתיקון גדול, כאשר אומר עתה לכבוד תורתו.

וזאת העצה היעוצה לכל קהילות קודש איטליא, ישמרם צורם, להינצל מרשת זו טמנו שונאיהם:

 ובוודאי היה להם לפקח על זאת ולא יחדלו. כי רב הדבר ועצום מאוד. זה הסדר אשר

 שמנו בבית מדרשנו, כי כבר ידענו מה שכתב רשב״י בספר הזוהר פרשת ויצא דף קנ״א ע״א:

 “בעוד דהאי קול לא פסק דיבור שלטא ויכלא וע״ד לא אצטריך אורייתא למפסק״.

 ושם למעלה מעט “כל זמנא דחכימיא ייחדון בה באורייתא לא יכיל ס״מ בהו׳.
ועל כן שמנו עצמנו לקבוע לימוד שלא יהיה לו הפסק כלל.

זה משפטו ]של בית המדרש[: שבעה בחרנו אשר התנדבו לזה לקיים להם להיות בין כולם 

לומדים תמיד מן הבוקר ועד הערב, כל הימים לא יחשו, והם עשו ביניהם תנאי, שהלימוד 

הזה לא יהיה אלא לתיקון כל ישראל, ועל כן כולם כאיש אחד יחשבו ולא יעשה שום אחד 

בשביל עצמו אלא בשביל כל ישראל. ובסדר הזה יתחילו: מיד אחר תפילת שחרית ישב אחד 

במקום אחד אשר הוכן לזה ושם ילמוד שיעור קבוע לו עד בוא ב׳ ויקח ממנו הספר עצמו, 

וממקום שהוא מסיים שם יתחיל עד בוא השלישי ויקח ממנו. וכן יקיימו וילכו עד צאת 

הכוכבים דבר יום ביומו. וכל אחד בשעת לימודו יהא דינו כמתפלל י״ח, שלא יוכל להפסיק 

בשום מין הפסק שבעולם, ולא יסיים לימודו עד שיתחיל הב׳, באופן שרגע אחד לא יפסק 

קול התורה. והלימוד הוא ספר הזוהר, תיקונים וזוהר חדש, ונמצאנו לומדים בכל שבוע כל 

זה. וזה ידענו כי בחר ה׳ בזה לבטל כל גזרות קשות, ובפרט להיות לחומה אל הגזרה הקשה ח״ו.

ועתה אל ישליכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גוום, כי אני אלמלא איישר חילי הייתי קובע 

דבר זה בכל מקום. אבל כבוד תורתו יקח את העצה הזאת ויהיה לו לזכות, כי אין כמוה לטובה 

לכל ישראל, וכל אחד במקומו יוכל לעשותו, כי לא דבר קשה הוא כלל.

יום א׳ כ׳ סיון התצ״א פאדובה.

משה חיים לוצאטו

לכל קהילות קודש איטליא,  “וזאת העצה היעוצה
 ישמרם צורם, להינצל

מרשת זו טמנו שונאיהם:״

 שהלימוד הזה לא יהיה“והם עשו ביניהם תנאי, 
 אלא לתיקון כל ישראל,

ועל כן כולם כאיש אחד 
יחשבו ולא יעשה שום אחד 

בשביל עצמו אלא בשביל 

כל ישראל. ״

איגרת פ״ו הרמח״ל הבטחת

בס״ד

 איישר חילי הייתי “כי אני אלמלא

קובע דבר זה בכל מקום ״

כל ישראל יש להם חלק בקריאת הזוהר!
www.zohar-israel.com

אומריא. נפטר... שצדיק בשעה וידידים קרובים עם פגישה
שלום(הקב"ה)להם יבוא :לו ואומרים ,לקראתו צדיקים בואו :

כתובות)(ד"ק.

.י"באצלו ורואה לראות רשות לו ניתן מת אדם שבן בשעה
בדמותם והם אותם, מכיר והוא ההוא העולם מן וחבריו קרוביו
והם ... לפניו שמחים כולם ,זוכה הוא ואם ,הזה בעולם שהיו

עמו ב')הולכים ,ח"רי ,ויחי זוהר).

.ג"י,לפניו ונפרטים מעשיו כל באים העולם מן נפטר כשאדם
,מעשיך על מת שאתה ,שעשית מעשיך כתוב :לו ואומרים

חותם והוא כותב ועונש)והוא שכר ,ב"תתקכ רמז ,איוב ,שמעוני ילקוט).

.מעשיךי"ד וכל שומעת ואוזן רואה עין ,ממך למעלה מה דע
נכתבים א')בספר ב"פ אבות מסכת).

שמורט"ו. מצותיו ואת ירא האלוקים את נשמע הכל דבר סוף
האדם כל זה י"ג)כי י"ב, קהלת).


