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עליו  ונוספו  יהודה"  לחם  מבית  "איש  מספר  תמצית  והוא 
דברים חדשים

 בעל ה"בית לחם יהודה" על ה"עץ חיים",
 וזכה לקבל הסכמה מהרשב"י על ספרו "יין הרקח" על 

האדרות רבא וזוטא  
לבו  ויתלהב  אמיתי,  תשובה  בעל  ולהיות  שמים  ליראת  יזכה  בו  והלומד 
להגות בספר הזוהר הקדוש, ויאמין בשכר ועונש שהוא אחד מי"ג עיקרים 
להרמב"ם, ויקבל הצלה רוחנית בזה ובבא, ושב ורפא לו. ויתמיד בלימוד 
ְׁשנּו  ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ִּדְבֵרי  ְיַקֵּים  ֶאָחד  ָּכל  ּוָבֶזה  חלקיה,  פרד"ס  בכל  התורה 
"ְּדַהַּתָּנא  ִנְזֶּכה  ֶזה  ִלּמּוֵדינּו  ְיֵדי  ְוַעל  א(.  סז,  )ִּגיִטין  ּתֹוָרִתי  ִלְמדּו   – ִמידֹוַתיי 
)אֹור  ְּבֹראׁש  ְּכֶמֶלְך  ְּבַגָוון  ְוֵיֵׁשב  ִיְתַעֵטר  ע"ה  יֹוָחִאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש 
לֹו  ּוּפֹוְתִחין  ָהֶעְליֹון,  ֵעֶדן  ְבַּגן  ִלְהיֹות  זֹוֶכה  ַהּסֹוד,  ּתֹוַרת  ְׁשָלַמד  ִמי  ַהַחָּמה(. 
יִרים פ"ו:(, ּוְבִסְפָרא  י"ג ְׁשָעִרים ֶׁשל סֹודֹות ֲאַפְרְסמֹון ַהָּטהֹור )זֹוַהר ָחָדׁש ִׁשיר ַהּׁשִ
ָאֵמן. ָקִריב  ּוִבְזַמן  ָּבֲעָגָלה  קכ"ו.(  נשא  )זוהר  ְּבַרֲחֵמי  ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  ָּדא 

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"
בעיה"ק ֵבּית ֶשֶׁמׁש תובב"א

ט"ו באב תשע"ה לפ"ק





לקבלת ספרי זוהר ירושלים 
 בני ברק רמת בית שמש

אצל הרופא קירופרקטר ד"ר 
איתמר ברים: 054-8441423

מפעל הזוהר העולמי
050-4116923 / 0527651911 
050-4134669 / 050-4133475

על ידי עיון עמוק בסודות התורה יכולים 
 לפקוד עקרות ולרפאות חולאת חזק.

)ספר המדות אות סוד, למוהר"ן זי"ע(   

הזכות  יש את  למי  ומבקש  רבנו שואל  - משה  מי לה' אלי! 

בה�ד המשתתף  כל  שבשמים?  לאבינו  ישראל  עם  את  בלקר 

חלקים,   5 והמסתעף  רב  הערב  ספרי  הק�ושים  ספרים  פסת 

תורת הזוהר י"ח חלקים �היינו כל הזוהר הק�וש בלשון הקו�ש 

באותיות ג�ולות, בהפצתם ברבים לאלף בתי מ�רשיות ויותר, 

להצלת עם ישראל, יזכו  לכל הברכות והבטחות שכתב הרשב"י 

בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. האם יש מחשב  שיוכל לחשבן 

את הזכות הג�ולה שיכולים לזכות בכסף קטן? התורם משלם 

ישר ל�פוס!!!

לפרטים: 0527-651911

הקצר יהודה לח מבית איש מבוא

ָמבõא

"ו 'õàרא ה 'àôŁחי' éל ה יתïאר אל הëבין לàם יחד 'çצר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ
טו)מעłיהם" לג , גם(תהלים וזל"ק: ותבונה דעת בספר וכתב : ֲֵֶַ

מהנתבאר שבאדם  הרע והיצר  הטוב  היצר הםענינםענין כי  ,
מאור אור  והם נשמתו , זולת באדם נתוספו  יצירות ב'
יצר הנקרא  הקליפות מאור ואור הטוב , יצר  ונקרא  המלאכים 

אליו . וקליפה הטוב יצר אל חוץ  הרע

ולהיותה  מכולם, פנימית האדם של עצמה  הנשמה  אך
בחירה  בידו יש לכן האדם , עצמות  נקראת היא כי וגם פנימית

מהן  הוא גדול  כי שירצה, למקום נטיתולהטות  עיקר  האמנם .
סמוך יותר הוא כי וגם כמוהו, קדוש  הוא  כי הטוב, היצר אל
הרע, מצד שניהם כי  הרע, היצר אל נטיתו  עיקר הגוף אך אליו,

יחד. סמוכין  שהן עםוגם החומר קטטת  היא זו  בבחינה והנה
ידיהנשמה  על אלא  המצות פועלת אינה  שהנשמה כיון  כי  ,

גדול  קושי יש  זו בבחינה  הרע, היצר  אל יותר נוטה אשר הגוף
אללהכניעו. להטות יכולה הנשמה בבחירת  כי  נתבאר הרי

גדול טורח  לו יש הגוף לפעולות צריך להיותו אך הטוב, היצר
הרע  היצר איןלהכניע הפטירה  אחר איך היטב  זה כל והבן  ,

בחיים, כבהיותן  יחד, שיתלבשו  עד לגוף ולא  לנשמה לא  עונש
הפנימית)עכ"ל. החצר שער הטוב הרי "ח  חי איש הבן למרן  ותבונה דעת .(ספר

תחי , העלי עד ג להית ז כה  הד, רת למד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמי
ה הר אפרסמ סד ת ל   ערי י"ג ְְְֲִֶַַָָל

ע "ב ]: פ "ו  [âף ה ירים Łיר  Łחד àזõהר העõסקיםéתäב ְְִִִִַַַָָָָ
הõôרה מאהàס õדõת êאחר למעלה  עõלה נŁמתם éאŁר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ
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הקצר יהודה לח מבית מבואאיש 

וכחõת  הõôרה, ס õדõת Łל àאõר מתעæפת היא  Łנה, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹועłרים
ו àא õתםהקלõïת äלהתאחז לגŁת יכ õלים לא  החיצõנים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

הŁìמה הŁìמ õת , ãתõא את  ח õקק Łהàñ"ה  אêא עõד  ולא ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וגם הñדŁõה, הכינה  Łל Łäלבà ã תäçח àחçים ְְְְִִִֶַַַַַַָָָעõד

ãà עõד,מôŁעŁע ולא  עוה"ז , עõלמõת ב' ŁיõרŁת אêא ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ
ה àא, יעלה ועõלם éאŁר ה õôרה, סõדõת  לõמד êŁא äמי ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

äפ õסקים ש"ס ולמד ט õבים  מעłים õל Łי äאפיל ְְֲֲִִִִֵַַַָָלעõה"ב,
העליõן  עדן מ áן õתõא õâחים  הõíד, õôרת  למד  ולא ,'äואםוכ , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

àעõלמ õת  õתõא מלëדים  הבין , êŁא äאפיל למד ְְֲִִִֵֶַַָָָֹהäא
áבõהõת  àי Łיב õת  ליŁב ויכל ה õíד, õôרת את ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹהעליõנים

àסõדõת הõôרה.ולעסק ְְֲַַָֹ

נפלאות כעושה נודע פתייה יהודה רבי  האלוקי המקובל
הנסתר, בתורת והעמיק  הלך יהודה רבי האלוקי המקובל 
היה נפלאות. כעושה נודע חיים יוסף רבי של בימיו ועוד
והגיע הבריות  על ביותר ומקורב  אהוב  נעלות, מידות  בעל 
ימיו כל ישראל. ובאהבת השי "ת באהבת גבוהות למדרגות
בצמצום וחי הנאות מיני ומכל משררה התרחק

במועט. ובהסתפקות

יהודה רבי  החל ושלוש, עשרים בן  בהיותו  תרמ"ב , בשנת
ולמד  הקבלה בספרי שעיין  לאחר  הקבלה. בחכמת  להתעמק 
מעשית. בקבלה גם לעסוק החל בוריה, על  הנסתר תורת  את 

הספר את ותלמידיו יהודה  רבי למדו תמימות  שנים שבע
האר "י". "קבלת של היסודות יסוד שהוא חיים", "עץ  הקדוש
בכל  בקיאים שהיו  עד רחבה ובהבנה עמוק בעיון למדו  הם
בעל  והתפילות השמות ובכוונת  העליונים העולמות פרטי 
במשך הראשונה בפעם  חיים" ה"עץ  את שסיימו לאחר פה.

הקצר יהודה לח מבית איש מבוא

במשך נוספות פעמים שש  עליו  חזרו רצופות , שנים שבע
שנים. כתשע

ונזהר עצמו  את להסתיר  יהודה רבי נהג האמת  חכמי כדרך 
ונאמר אחרת. רצו  שבשמים אלא  להתפרסם, ב)לא יא  (משלי

שהוא למי אלא  החכמה לגלות שאין חכמה", צנועים "ואת
– המילה  לחלק – צנועים לפרש ויש   עכ"ל . במעשיו, צנוע

צמי", סודות"ענו  לדעת ורוצה ה' לדבר וצמא ענו שהוא שמי ְֵֵָָָָָָ
הפרד"ס וכל  הסודות ללמוד  וצריך ראוי  הוא ולכל תורתו –

הקדוש . הזוהר  בלימוד שיהגה ידי על יזכה  בוודאי זה 

לרא זי "ע פתייה מהר"י  הקדוש הצדיק מחזהוזכה ות
תשובות  ולקבל המגולגלים  ותיקוני  ונשמות  מלאכים אלוקים
לראות  משתוממים היו  דורו  שכל באופן  מעלה של דין מבית
ורואה העליונים העולמות  עם מדבר  והיה הגיע דרגה לאיזה
מחזיונותיו חלק  וכינס רעהו. אל איש  כדבר ממש  בעיניו  הכל
היהודים שיתעוררו כדי מספרות רוחות  יהודה מנחת בספרו 
עדן בגן  ועונש שכר ויש  אמת ותורתו אמת שמשה וידעו
את  להכניע ויתגבר יתחזק בוודאי זה בספר והלומד וגהינום.
ויזכה הטוב, היצר עם הקדושה הנשמה כח ויגביר הרע היצר 

ובבא . בזה וברכה טובה לירש 

ה' טב י  רא ְֲִָטעמ
ý תיõ מצו נתיב àספר  ג')כתב  א õת ב ' שער  הçחäד וזה(נתיב : ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

Łל  êיäëד וח äçב õדäëל וחäçב  הזõהר ספר éŁל ודע :õנõŁְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָל
" עłה  מצות הéל האר "י מרן éõàתבי  ה õôרהלדבקה äבנתיב ." ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

י') אõת א' "(Łביל Łלéתב  äבאõר הזõהר ל õŁן àמתיקäת õעסקà ְְְְְִִִֶַַַָָָ
הõôרה מâב Ł"ס õדõת äראä"מתäקים äטעמ" äוâאי, מתäקים ְְְְֲִִִַַַַָָ

àרגע  üïיתה Łë מä הâינים äיתמתק אלא àכל  ה'", טõב éְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָי
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הקצר יהודה לח מבית איש מבוא
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הקצר יהודה לח מבית מבואאיש 

וכõרת הâינים  ממôיק äבזה וłמח , רחב  àלב אחר, Ł ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלאי
ה ñל õïת  טõב äמàŁית  ועłה  מרע ס äר  äבספר  ס"א )עé"ל. ס' :(âף  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

Łàע äר áדõלים äמ õסרים Łמים  יראת õלäé הזõהר ספר éְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָתב ,
הõàראקäמה, לעבõדת  Łëמ łערה וכל  אבר éל Łâ לק üאי ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

õ מŁ üäברä הäא  üäרà.ל"éע , ְַַָָ

Łלמה àעõמר)äבתפארת íàפרים(ל"ג מב õאר  :õ נõŁל וזה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹ
àזה, כא )הרמז לא  ïרק  זרע'â)"õברים מ ï'י תכ'ח ל 'א  "é'י  ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ôב õתסõפ  היהיõחאיי  ה äא  éי מא Łר  Łל, õמתŁ נ ŁרõŁמ ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
ä ינàר להיõתע"ה מŁה ,äלנ עõמד õתäזכä מהימנא רעיא ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

üé לז יקרא, חסיד Łàם אŁר  ל æהר, הàאים לכל  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלעזר
הזõה"ק  êיäëד ידי על õ מתŁ ה"קנõזà äמבאר קכ "ד:), (ëàדàר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹ

àרא Łי הרמז וזה גלäתא , מן  יפקäן  âא  ספרא  àְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָזכäת
àפס äק  ט')ôבõת ב ' ïרק  א "אŁמרי'סידיוח'גליר'"(Łמ äאל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

הענינים àכל  הëעêה המירה  הäא éי "זõהר" áְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֻימטרçה
נ Łמתם üéיקלזâצ àבחינת ôמיד  ä נë ע עõמד äìדõ ע õתäזכä ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

עõלם , עé"ל.יס õד ְַַָ

אפילו   ניסי לעשות בו  כח  יש הקדוש , בזוהר הקורא כל 
ידיעה בלא 

הרי ובגימגום לבד בקריאה  אפי ' וכו' דאשתדל מאן  "וכל
השם את ומפרש כהוגה אפילו הוא  ניסים  לעשות בו כח שיש 

ידיעה  וכל בלא להגן , בפסוקים כח שיש בגמרא  שכתוב  וכמו  ,
בעולם רעים וממקרים הרע מיצר  רע מכל נשמר  שיהיה זה

ר צה א. א מי לרז  "מי  ח  עיר" אמר: הס ק  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוהמ
ת א קרא והס ק הז הר ל האר  את ל אי  דה זהר  ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָללמד 

ערבת. בי ספר ע"ל ל מד , ואינ  מוד ,ח הב ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹר ע

הקצר יהודה לח מבית איש מבוא

הרוחני  הבא בעולם וגם  החומרי  סודהזה ידע לא שהוא גם כי
עליו  להסך יתעורר הלא קעח :)."הרוחניות דף .(רמ"ז

שהוא  בו מובטח  אז  לילה בכל אחת שעה לה' עת  קובע א
דמלכא  היכלא מבני הבא עול ב

כי הקבלה , שלומד למי  השכר וגודל החיוב  יודע "ממנו 
יזכה אם שכן וכל עולמות, בונה בעלמא  בגירסא  הזוהר  לימוד
בשעה למעלה תיקון  יעשה אחד  מאמר פירוש ולהבין ללמוד
צורך ואין  תמימה , שנה הפשט בלימוד יעשה שלא  מה  אחת
האר"י הקדוש גבורת מפי המפורשים לזה בראיות להאריך 

מעטרו זלה"ה, אין אם כלום  אינו השנה  כל  לימודו ודאי אלא
כולם כנגד הוא שקול כי הקבלה בלימוד אחד  וזהביום  ,

ישתדלון אם הא  מיניה דוק בהון , ישתדלון דלא  וגרים שאמרו ,
עושה כולה תורתו  לשנה יום אפילו יכולתו  כפי  אחד כל בהון 

למעלה , לילה פירות בכל  אחת  שעה לה' עת קובע אם  שכן  וכל 
ויהיה  דמלכא היכלא מבני הבא עולם בן שהוא בו מובטח אז
זו  בהערה ודי דרקיעא במלכותא היושבים המלך פני מרואי

והשכל ". בינה  ה' שחננו ס')למי אות מ"ג תיקון  מלך .(כסא 

ל" עצמכם  תרגילו ואחי  בני כן הזוהרעל בדברי  למוד
מדבש מתוקים הזוהר אור  ראה שלא ומי בשקידה והתיקונים

התורה  טעם  טעם ולא מימיו מאורות ראה שהואלא ועוד ,
השפתים מן  בעלמא  אמירה  אפילו ומזככה. הנפש מטהר
תיקוני שהם התיקונים ספר  ובפרט מאד  הנפש ותיקון  סגולה

וחולאת." וסיג פגם מכל ממש  עדןהנפש עצי ספר (בהקדמת 

ז"ל) .מקאמארמנא 

מאד. מאד מסוגל הזוהר ספר  שכל ידי"ודע שעל  ודע
התורה  של  לימודים מיני לכל  חשק נעשה הזוהר לימוד
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והשכל ". בינה  ה' שחננו ס')למי אות מ"ג תיקון  מלך .(כסא 

ל" עצמכם  תרגילו ואחי  בני כן הזוהרעל בדברי  למוד
מדבש מתוקים הזוהר אור  ראה שלא ומי בשקידה והתיקונים

התורה  טעם  טעם ולא מימיו מאורות ראה שהואלא ועוד ,
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וחולאת." וסיג פגם מכל ממש  עדןהנפש עצי ספר (בהקדמת 

ז"ל) .מקאמארמנא 

מאד. מאד מסוגל הזוהר ספר  שכל ידי"ודע שעל  ודע
התורה  של  לימודים מיני לכל  חשק נעשה הזוהר לימוד



הקצר יהודה לח מבית מבואאיש 

השם לעבודת מאד מעורר הזוהר של  והלשון הקדושה.
ק"ח )."יתברך הר"ן .(שיחות 

יłfiכר àני בעומר)äבספר יוחאי(ל "ג בן  שמעון  רבי כתב , , ְְִֵֵֶָָ
קדישא",קראוהו סודות "בוצינא באתגליא  נתגלו ידו  על כי

נקרא כן על בתורה , הגנוז האור כי  האור סוד הוא  התורה,
אור סופו ועד העולם מסוף המבהיק אור  זוהר, הקדוש ספרו 

עכ"ל. בתורה, הגנוז  הטוב 

 דה זהר ילמד בית הר"י את לארח לז ת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהר צה 
רת  מדינ ל נ א יב זי"ע הר "י ְְְְִִֵֵַָָָָ

רàי Łõדñה המקäבל אזäלאיéתב  Łל אברהם õזקנ זיע"א  ְְְֲִַַַַַַָָָָָָָ ֖◌ְֵֶ
הרב החיד "א המקäבל גלאנטיŁàם àספרõאברהם  "אõרזי"ע, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָ
ה "החמה" דמŁכנאעל ע "ב)"אâרא קכ"ג âף  מïŁטים  וזה,(àŁפרŁת  ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ

:õŁקד éללõŁן  ,ä ינינàמ רàŁ"י ìŁפטר אחר הõçם עõד  äאפיל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
Łמעõן  רàי àא "אתעטר " האâרא, àדברי  עõסקים äאנŁ ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָזמן

àגוון , ויŁב ,Łראà àעטרõתיו üמלé עכל"ק.מעæר  ְְְְְְֵֶֶַַַָָָֹֹֻ



הקצר יהודה לח מבית איש הקדמה 

הקדמה

לכל ו 'ו תקבצה 'הודים י' המסוגל הקדוש ה 'זוהר למדו 
הקדוש וכדברי התפילות, ולקבלת ישועות  ולפעול מרפא 

רבי המלוב"ן  אבוחציראהצדיק "בגדייעקב בספרו זיע"א
פסח  של הגדה על ה'השרד" פתאים "שומר  הפסוק  על קי "ב (עמוד

יהושיע ") ולי שפירשדלותי ראשון  לענין נחזור לשונו : וזה .
פתאים "שומר שפירשתי  הראשון הדרך  על  המזמור להשלים
תמיד  האדם  דכשחושב כתבנו  הנה יהושיע", ולי דלותי ה'
תמיד ", לנגדי  ה' "שויתי שנאמר  כמו עיניו בין שהשכינה
ומקבל  והמשטינים המקטרגים כל מעליו מדיח הקב "ה
יש זה ועל עונהו. הוא  לו קורא שהוא  עת ובכל תפלתו ,
ה' סודות ביודעי אם כי הזה הדבר שייך  לא  כי להקשות
"קרוב ע"ה  המלך דוד נמי שאמר  וכמו למעלה יחודים  לעשות

באמת", יקראוהו  אשר לכל קראיו לכל שיודע ה' הוא, והאמת
העליונה  במרכבה יחודים לעשות  ה' יודע,סודות  אינו  ואם  ,

היכי כן, ואם לחוץ , תפלתו  דוחים דהחיצונים הוא  פשוט  דבר 
ה' ענהו  עיניו נגד ה' משווה האדם דכשיהיה עכשיו אמרינן 
בא ולזה  המשטינים, כל מעליו ומדחה קוראו, שהוא  עת בכל

כליות, בוחן דהקב "ה להשמיענו ע"ה המלך  וכשרואה דוד
סודו  לדעת ודואג שלם , בלבב אותו לעבוד כוונתו שהאדם

כראוי לעובדו  כדי זהויחודיו כגון ידיעתו , השיגה לא  ועדיין  ,
חכמה בלבו ונותן החיצונים, מן  עליו ומגין  בידו  מחזיק הקב "ה
כאן הכתוב  שאמר וזה ויחודה, התורה סודות  לדעת ובינה
יחוד  ולגבי דעת, לו  שאין  הוא ידוע הפתי ה '", פתאים "שומר 
עדיין יחודים  לעשות כדי  הסודות יודע האדם שאין זמן  כל ה'
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הקצר יהודה לח מבית הקדמה איש 

החיצונים, מן קטרוג עליו  ויש  הוא, הקב"ה פתי כשרואה אמנם 
כדי התורה סודות ולהבין לחקור ולבו דעתו נתן שהאדם
שומרו  הקב "ה דעתו שנתן שעה מאותה בשלימות, ה ' לעבוד

קוראו  שהוא עת  בכל  אותו ועונה עליו, שנאמרומגין כמו ,
י "ב)לדניאל י ' פרק מן(דניאל éי דנçאל ôירא אל אלי ִִִִֵֵֶַַַָָֹ"ו çאמר

לפני äלהתעõìת להבין ýàל את ôנת א Łר הראõŁן  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהõçם
ýדבריà באתי ואני ý דברי äמעŁנ ý דכשנתןאלקי מבואר הרי ," ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָֹ

"שומר עכשיו  אמר  ולזה דבריו , נשמעו  ולהתענות להבין  לבו 
וביחודים, התורה בסודות הבינו לא  שעדיין הם ה'", פתאים
ה ' שומרם דעתם שנתנו  שעה מאותה להבין , דעתם נתנו אבל

שיבינו  עד בידם  ומחזיק עליהם וגםומגין ע"ה, דוד ואומר  .
הסודו מידיעת דל אני  עכשיו דהיינו יהושיע", ולי "דלותי  ת אני

הדלותכראוי, מן שיושיעני יתברך לפניו ומתחנן מתפלל  ואני 
כרצונו. רצונו לעשות כדי תורתו בסודות עיני ויאיר והנההזה,

אבא, שהוא  בחכמה היא  ויו"ד יו "ד, ר "ת  י'הושיע  ו 'לי ד'לותי
התורה , סודות עיקר  הוא  להודיע ומשם  כאן, הזה הדבר ורמז

התורה  סודות לו שיתגלו מבקש הוא זה ענין עוד,שעל .
ש"ע אותיותיהושיע  התורהיהו"י לסודות דהזוכה  משום ,

כשאזכה ואמר נהורין . ש"ע להארת זוכה כראוי, באמיתות 
אומר שעה באותה אז  נהורין, ולש "ע כראוי התורה לסודות

עכ"ל. עלייכי", גמל ה' כי למנוחייכי נפשי "שובי לנפשי 

ולדעת ללמוד  הוא גמור חיוב כמה הקדושים מדבריו רואים
לבקש הפחות  ולכל  החיצונים, מן להנצל  כדי התורה סודות 
זוהר כסדר ילמד שבתחילה  ידי על  בודאי וזהו לדעת ולרצות 
וחשקת ה', אהבת  אש בלבו  ותבער נשמתו ותטהר הקדוש

הקדושה, התורה ויזכהלימוד  כל, אדון לפני  ירצה בודאי  בזה 
הבן מרן שסידר וכמו  העליונה, החכמה שערי  לפניו  שייפתחו 

הקצר יהודה לח מבית איש הקדמה 

הקדוש הזוהר  דברי פי על הסדר  ליל בסעודת לימוד חי  איש
נ"ד) סימן א ' חלק  חכמים בלשון  לעשות (הובא  היא  המצה  אכילת שכח

וכן והחיצונים, אחרא  הסטרא  עם ומריבה] מצה [מלשון  קטטה 
נפשית, ורפואה גופנית רפואה לרפואה, מצתהיא האוכל  וכל 

סודות את ולהבין ולדעת העליונה החכמה להארת  זוכה  מצוה
הקדושה  התורה פנימיות את  ולהבין לדעת העיקר שזה .התורה
אנת  חביב  כמה ימינא  דרועא  דפסחא  חגא  הקדוש : לשונו  [וזה
לכל  ומברחת משדדת דקא  בגין מצה איקרי לחמא  האי  ... ויקיר 
מיכלא ישראל אכלין  בך קטטה... בהו דעבידא  בישין סטרין 

ברזאדאסוותא, ולמינדע  למיעל אסוותא דאיהי מצה  אכלין בך 
חכמתאדמהמנותא ישראל בה דאחכימו  נהמא  איהו דא  ,

הוא וכן  באורך ]. שם  [עיין  בארחהא . ועלו  דאורייתא עילאה
תצוה  פרשת הקדוש  ע "ב)בזוהר קפג  לחמים(דף  ששני שכתב  ,

מן ב , מצה, א , ממצרים , כשיצאו  ישראל סגולהבאכלו  ובשניהם , ָ

"ב. עמוקות כתב תורה מגלה ניתנה לא כי הלוחות כנגד הוא שהמ "
לוחות  כ"ח  כנגד  בתורה מ פעמי כ"ח נזכר  ולכ ,המ לאוכלי אלא 
עקב , בפרשת  פעמי וי"ד  תשא כי בפרשת  פעמי יד  בתורה , שנזכרו 

ק"ע)עכ"ל אופ את (עיי"ש לקבל כוח נות דהמ בזה, לרמז ואפשר  – .
לפמליא  ועילוי  כוח נות בוודאי התורה , סודות הלומד וכ התורה סודות

" הפסוק בזה ומקיי מעלה , השל כח  נא יגדל טעועתה בנות ויש  ,"'
הזוה"ק: לומדי  ידי על  המתקיי שמה הפסוקי  המש פרקכל (במדבר

יזכא) פסוקי נאיד יגל ארחועה ה' לאמר. ר אר אדנ"י ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
ני על אב ת ע קד  ינה לא  ונ ה ופע ע נ א  חסד  ורב יְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹא
וכאר  חס גדל הה  הע לע נא סלח .עיר ועל  י ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעל
ל וא .דבר סלחי  ה ' ו אמר  ה ה . ועד  צרי מ הה  לע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹנאתה
מרבי הקדוש הזוהר שלומדי  . האר ל את ה' כב ד  וילא אני  ְְִִֵֶֶַָָָָָחי
ישראל  ע כל את  ומעוררי  הרחמי מדות מי"ג  והחסדי  הרחמי



הקצר יהודה לח מבית הקדמה איש 

החיצונים, מן קטרוג עליו  ויש  הוא, הקב"ה פתי כשרואה אמנם 
כדי התורה סודות ולהבין לחקור ולבו דעתו נתן שהאדם
שומרו  הקב "ה דעתו שנתן שעה מאותה בשלימות, ה ' לעבוד

קוראו  שהוא עת  בכל  אותו ועונה עליו, שנאמרומגין כמו ,
י "ב)לדניאל י ' פרק מן(דניאל éי דנçאל ôירא אל אלי ִִִִֵֵֶַַַָָֹ"ו çאמר

לפני äלהתעõìת להבין ýàל את ôנת א Łר הראõŁן  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהõçם
ýדבריà באתי ואני ý דברי äמעŁנ ý דכשנתןאלקי מבואר הרי ," ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָֹ

"שומר עכשיו  אמר  ולזה דבריו , נשמעו  ולהתענות להבין  לבו 
וביחודים, התורה בסודות הבינו לא  שעדיין הם ה'", פתאים
ה ' שומרם דעתם שנתנו  שעה מאותה להבין , דעתם נתנו אבל

שיבינו  עד בידם  ומחזיק עליהם וגםומגין ע"ה, דוד ואומר  .
הסודו מידיעת דל אני  עכשיו דהיינו יהושיע", ולי "דלותי  ת אני

הדלותכראוי, מן שיושיעני יתברך לפניו ומתחנן מתפלל  ואני 
כרצונו. רצונו לעשות כדי תורתו בסודות עיני ויאיר והנההזה,

אבא, שהוא  בחכמה היא  ויו"ד יו "ד, ר "ת  י'הושיע  ו 'לי ד'לותי
התורה , סודות עיקר  הוא  להודיע ומשם  כאן, הזה הדבר ורמז

התורה  סודות לו שיתגלו מבקש הוא זה ענין עוד,שעל .
ש"ע אותיותיהושיע  התורהיהו"י לסודות דהזוכה  משום ,

כשאזכה ואמר נהורין . ש"ע להארת זוכה כראוי, באמיתות 
אומר שעה באותה אז  נהורין, ולש "ע כראוי התורה לסודות

עכ"ל. עלייכי", גמל ה' כי למנוחייכי נפשי "שובי לנפשי 

ולדעת ללמוד  הוא גמור חיוב כמה הקדושים מדבריו רואים
לבקש הפחות  ולכל  החיצונים, מן להנצל  כדי התורה סודות 
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הקצר יהודה לח מבית איש הקדמה 

הקדוש הזוהר  דברי פי על הסדר  ליל בסעודת לימוד חי  איש
נ"ד) סימן א ' חלק  חכמים בלשון  לעשות (הובא  היא  המצה  אכילת שכח

וכן והחיצונים, אחרא  הסטרא  עם ומריבה] מצה [מלשון  קטטה 
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ל וא .דבר סלחי  ה ' ו אמר  ה ה . ועד  צרי מ הה  לע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹנאתה
מרבי הקדוש הזוהר שלומדי  . האר ל את ה' כב ד  וילא אני  ְְִִֵֶֶַָָָָָחי
ישראל  ע כל את  ומעוררי  הרחמי מדות מי"ג  והחסדי  הרחמי



הקצר יהודה לח מבית הקדמה איש 

תורה ניתנה "לא  במכילתא הרשב"י  ואמר  התורה, סודות לדעת
המן" לאוכלי הימיםאלא  דברי  ברש "י ד)(הובא  לא, בקדושב, ובזוהר ,

בשלח ע "ב)פרשת סב  טלא(דף נטיף שעתא  בההיא  כתב :
נחית  נגיד  הוה  קדישא  עילאה דנהורא  טלא  ומההוא קדישא...
דגינתא בוסמין דכל ריחין  סליק הוה מנא  וההוא  לתתא ... מנא 

עילאה, קדישא  למלכא  ומברך במעוי,דעדן ... מתברך  וכדין
דא ועל עילאה, בחכמה ואסתכי לעילא וידע מסתכל  והוה 

דעה  דור אתיהבת,איקרון ולהון  מהמנותא בני הוו ואלין
ארחהא ולמנדע בה לאסתכלא הזוה"ק,אורייתא עכ"ל (עיי"ש.

במעיים.באורך) מתברך היה המן את אכלו שכאשר  ומבואר
ועל העליונה  לחכמה וזכו שלמעלה  מה וראו רוחני אור  וקבלו

האמונה  בני  היו והם דעה, דור נקראו  תורה ,זה ניתנה ולהם 
הזוה"ק  מדברי  ומוכח דרכיה. ולדעת  בפנימיותה  בה להסתכל

סודותיה. שלומדים לאלו ניתנה התורה נתינת שעיקר

ויחי  פרשת הקדוש החיים יא )ובאור  של(מט , שכוחו כתב
ישראל שיתעסקו שצריך  הוא, המשיח מלך העצום  הגואל
התורה  פנימיות את שילמדו הדברים וביאור תורה, של ביינה 

תורה  של "יינה סוד)"הנקראת גימטריה יין  .(גם

זיע"א הלל" "הרב  בבל של באשי החכם  עם המעשה  וידוע
רבי  הצדיק הגאון  של הלל(הסבא  אהבתיעקב "חברת ישיבת  ראש שליט "א

האר תמלא זה ידי  ועל ,"דבר סלחי ה' ל "ואמר זוכי ואז  ְְִִֶֶַַָָֹלתשובה
ותתבטל  " האר ל את ה' כבד  "וילא  מכסי לי  כמי ה ' את ְְִֵֶֶָָָָדעה
במהרח"ו [כמבואר  ,האר מ דליה כת רב וערב הרשעה  מלכות
חז"ל , שאמרו כמו , וחסדי ברחמי משיח יבוא ואז  ,[ חיי ע הקדמת

א') צ"ח  ד וארו(סנהדרי כתיב לוי... ב יהושע רבי אלכסנדרי רבי אמר 
שמיא. ענני  ע זכו  אתה ... אנש כבר  שמיא ענני  ע

הקצר יהודה לח מבית איש הקדמה 

בירושלים) אךשלום" גדול, וגאון צדיק חשוב חכם תלמיד שהיה
הצדיק לו  אמר  שבעים, בגיל בערך  וכשהיה קבלה, למד לא

אליהו  סלמן חייםבעלחכם העץ על שלמה" של"כרם (אביו

הרב  הגה"צ המקובל לציון אליהוהראשון  לאזצ"ל)מרדכי  אם לך דע
בפעם אם וגם בגלגול  לחזור  תצטרך הקבלה חכמת תלמד
קבלה, תלמד לא אז וגם גדול , וגאון באשי חכם תהיה הבאה
ג' אפילו  בגלגול לחזור ותצטרך  תורתך , כל  לך יעזור לא

הקבלה  חכמת שתלמד עד  ימים.פעמים והאריך לו שמע ומיד
שנים ממאה  בקבלה גלמעלה גדול  חכם כברונעשה ובאמת .

בחיי)ג .  החפ בסוד: שכתב מה מגלה – זי"ע פתייה יהודה חכ
קבלה: ללמוד לתלמידי יתחיל  יע  פע שלא שמענו זצ"ל מרבינו

"הח בתורת לעסוק  עצמ על שיקבלו  חולי שהיו  גדולי  חכמי
ע ביחד הל בקטנותו  שזוכר זה בנושא וסיפר קבלה. חכוללמוד

פתייה שלמה יהודה רבי בבל מחו"ר אחד את לבקר זצ"ל ואביו  זצ"ל
חליו, מיטת על  כששכב בבגדד  הוראה ומורה פוסק שהיה זצ"ל י.
והתעכב  קט פתק י. שלמה לרבי פתיה  יהודה ח' הגיש לצאת כשעמדו
מה  יהודה  ח' את יצחק  ח' אביו  שאל שיצאו  לאחר  ויצא, מעט עמו 
הפשט לימוד שמצד לו  כתבתי יהודה, ח' לו ענה בפתק? לו  כתבת

נגמר, שלו קבלההתיקו ללמוד שיתחיל  הרי  בחיי  חפ רבי וא א ,
עצה  רבינו לה  מייע היה ולכ , יומי לאחר ונפטר רצה, לא שלמה
הבריא. ששמע ומי  גדולי לכמה זו  הצעה שהציע רבינו  ואמר  זו ,
זצוק"ל ) דרזי שמואל חכ המקובל הגה"צ של לדמותו  קוי שמואל" "זכר (קונטרס 

:ימי לאריכות זוכה  הזוהר  לימוד ידי חייעל  מרבה תורה  מרבה 
ז') ב ' חיי(אבות   נקראי המוחי דאורות דידוע בס"ד , לפרש נראה . ע)

ט') פרק כ "ט  שער אורות חיי ממשי שבה, הסוד  בחלק תורה  והלומד  ,
שלומד דייקא, מרבה תורה , מרבה  שאמרו  וזה  .חיי  שנקראי המוחי

. חיי שנקראי המוחי אורות מרבה אז  שבה , הסוד בחלק  אישג ב)



הקצר יהודה לח מבית הקדמה איש 
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האמונה  בני  היו והם דעה, דור נקראו  תורה ,זה ניתנה ולהם 
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התורה  פנימיות את שילמדו הדברים וביאור תורה, של ביינה 
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זיע"א הלל" "הרב  בבל של באשי החכם  עם המעשה  וידוע
רבי  הצדיק הגאון  של הלל(הסבא  אהבתיעקב "חברת ישיבת  ראש שליט "א
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הרב  הגה"צ המקובל לציון אליהוהראשון  לאזצ"ל)מרדכי  אם לך דע
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"הח בתורת לעסוק  עצמ על שיקבלו  חולי שהיו  גדולי  חכמי
ע ביחד הל בקטנותו  שזוכר זה בנושא וסיפר קבלה. חכוללמוד

פתייה שלמה יהודה רבי בבל מחו"ר אחד את לבקר זצ"ל ואביו  זצ"ל
חליו, מיטת על  כששכב בבגדד  הוראה ומורה פוסק שהיה זצ"ל י.
והתעכב  קט פתק י. שלמה לרבי פתיה  יהודה ח' הגיש לצאת כשעמדו
מה  יהודה  ח' את יצחק  ח' אביו  שאל שיצאו  לאחר  ויצא, מעט עמו 
הפשט לימוד שמצד לו  כתבתי יהודה, ח' לו ענה בפתק? לו  כתבת

נגמר, שלו קבלההתיקו ללמוד שיתחיל  הרי  בחיי  חפ רבי וא א ,
עצה  רבינו לה  מייע היה ולכ , יומי לאחר ונפטר רצה, לא שלמה
הבריא. ששמע ומי  גדולי לכמה זו  הצעה שהציע רבינו  ואמר  זו ,
זצוק"ל ) דרזי שמואל חכ המקובל הגה"צ של לדמותו  קוי שמואל" "זכר (קונטרס 

:ימי לאריכות זוכה  הזוהר  לימוד ידי חייעל  מרבה תורה  מרבה 
ז') ב ' חיי(אבות   נקראי המוחי דאורות דידוע בס"ד , לפרש נראה . ע)

ט') פרק כ "ט  שער אורות חיי ממשי שבה, הסוד  בחלק תורה  והלומד  ,
שלומד דייקא, מרבה תורה , מרבה  שאמרו  וזה  .חיי  שנקראי המוחי

. חיי שנקראי המוחי אורות מרבה אז  שבה , הסוד בחלק  אישג ב)



הקצר יהודה לח מבית הקדמה איש 

פתייה יהודה רבי הקדוש המקובל הצדיק החכם זאת כתב 
הפסוק על בביאורו  כט)זיע"א לג  פרק יפעל (איוב א êה éל ְִֵֶֶַָ"הן 
áבר עם ŁõלŁ ïעמים הסוד ד אל תורה את לומד שלא  שמי  ," ֲִִֵֶַַָָ

את  הביא  ועוד פעמים וכמה כמה אפילו  בגלגול לחזור  מוכרח
י)הפסוק כב  פרק בכõ(ירמיה ä כà õל äנדô ואל למת äé בô ְְְְִֵַַָָֻאל

שמת  מי כי  ,"õôלדõמ ארץ את וראה עõד  י äŁב לא  éי  üְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹלהל
ולכן עליו, שבוכים הלוויה באמצע עוד בגלגול חוזר וכבר
בכו אלא הזה , לעולם חזר  כבר  הוא  כי למת תבכו  אל אומר
העליון, עדן לגן  זוכה  הוא רק כי הסוד תורת שלמד זה להולך 

דבריו . תוכן כאן  עד

הסוד תורת ללמוד קדושה חובה כמה רואים זה ,ומכל 
יבא ומזה נפשו, את מטהר הסודות, אלו בגירסא  לומד וכאשר 
ללמוד  יזכה שגם עד הקדושה, התורה חלקי בכל הבנה לו
הוא, מזכך  הלימוד עצם מקום  ומכל הסוד. תורת  את בהבנה

העמוקים. הפירושים את ילמדוהו בודאי הבא  ובעולם

אצל  מצוי שיהא  הזה , הקונטרס את כאן  לכם הגשנו  כן על
כל  את ללמוד לבו  יתלהב  ובכך  עת, בכל õוילמד אחד, ְְְִכל
ביומו יום מידי  הקדוש בזוהר שיעורים ויקבע התורה  פרד"ס
זיע"א . הרשב "י שלימדנו הנסתרות  בנסתר חלק לו  יהא  ובכך
המקובל  של מעשיו גדלות את להביא לנו זכי קא ומשמיא 
מגעת  ישראל כל יד יהא למען זי"ע, פתייה  יהודה רבי האלוקי 

אחרי) הקדמת ב' שנה הלכות יהודה חי רבי הוראת מוב זה  ולפי המחבר : (הערת

( ימי יאריכו שבזכותה  הסוד  תורת ללמוד אחד ולכל לחולי זי"ע .פתייה
שאחריו ד. החי,(ל )ובפסוק אר לאר  חת מי נפ להיב ְְְִִִִֵַַַַָָכתוב:

לקבל  צרי שחת מרדת ולהצילה  נפשו  את להשיב ירצה  שא ל לומר 
הקדוש. הזוהר תורת וללמוד הגנוז  אור  התורה אור  את

הקצר יהודה לח מבית איש הקדמה 

חז"ל, שאמרו  כמו  למעשיבו  מעשי יגיעו מתי לומר אדם חייב
לו  שיהיה נגיעה מלשון יגיעו ופירשו ויעקב, יצחק אברהם
יהיה  הקדושים  בספריו שיקרא ידי עחל כן הדבר, עם  שייכות 
נשמתו, את לחזק כדי הרוחניים לעולמות ונגיעה שייכות  לו
לפדות  בוראינו, רצון ולעשות ליוצרינו רוח  נחת  לעשות
מארבע נדחינו יקבץ  זה ובזכות מגלותה , הקדושה השכינה

ברחמים. צדקינו  משיח בביאת  דידן, במהרה  הארץ  כנפות

גדולה מצוה כן  כולם,העל כנגד שכר נוטל  ובכך לפרסמו 
לה שאין  מצוה דכל הישר קב ובספר  חסידים, בספר כדאיתא 
בספרנו [ועיין  כולם. כנגד  שכר  נוטל בה המתעסק  כל דורשים 
הרבים זיכוי מצות בענין  כא  כ , יט , פרקים תתק"ס גדולת
להתגלות  זי"ע פתייה מהר"י  הקדוש הצדיק וזכה ושכרה].
להמקובל  הרשב"י  והתגלה ממש , פניו בזיו שראה הרשב "י 
מהר"י על שישפיע וביקשו זי"ע עדס  אברהם  רבי האלוקי 

הרשעיא.ה. שמוכיח עד ובלילה  ביו לעיניו  שינה נות אינו הצדיק
בתשובה. שישובו   כ :)ומביא א, חלק הקדוש, יודעיב.(זוהר היו  אילו

העו תמידבני  אחריו  רודפי היו  למוטב חבירו להחזיר  השכר גודל ל
וזהב. כס אחרי שרוד קכט ,כמו  ב  קכח, תרומה פרשת הקדוש (זוהר

ומעטג..א) ראש קלות בה   נוהגי אד שבני  רואה  שאתה מצוה 
כי  עד  ומצפה ממתנת בודאי זו מצוה הנה  אותה, שמקיימי המה 
לקיימה  זו  מצוה  על   רבי ולעורר בה , להזהר  וישר כשר  איש בה יבחר 

וכו'. קוב"ה לכבוד  ס "ד )באהבה  פרק  הישר קב  תרומה, פרשת הקדוש .(זוהר
לפי ד. תדרשנה  אותה  שיבקש מי  ואי דורש לה שאי מצוה  כל

לעשותה , אחריה  רדו רודפי לה שאי ומצוה  מצוה, כמת שהיא
וכו '. מכל שנתעלמתי  אנכי גרועה כמה ואומרת מקטרגת שהמצוה

חסידי ק "ה )(ספר  .אות



הקצר יהודה לח מבית הקדמה איש 

פתייה יהודה רבי הקדוש המקובל הצדיק החכם זאת כתב 
הפסוק על בביאורו  כט)זיע"א לג  פרק יפעל (איוב א êה éל ְִֵֶֶַָ"הן 
áבר עם ŁõלŁ ïעמים הסוד ד אל תורה את לומד שלא  שמי  ," ֲִִֵֶַַָָ

את  הביא  ועוד פעמים וכמה כמה אפילו  בגלגול לחזור  מוכרח
י)הפסוק כב  פרק בכõ(ירמיה ä כà õל äנדô ואל למת äé בô ְְְְִֵַַָָֻאל

שמת  מי כי  ,"õôלדõמ ארץ את וראה עõד  י äŁב לא  éי  üְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹלהל
ולכן עליו, שבוכים הלוויה באמצע עוד בגלגול חוזר וכבר
בכו אלא הזה , לעולם חזר  כבר  הוא  כי למת תבכו  אל אומר
העליון, עדן לגן  זוכה  הוא רק כי הסוד תורת שלמד זה להולך 

דבריו . תוכן כאן  עד

הסוד תורת ללמוד קדושה חובה כמה רואים זה ,ומכל 
יבא ומזה נפשו, את מטהר הסודות, אלו בגירסא  לומד וכאשר 
ללמוד  יזכה שגם עד הקדושה, התורה חלקי בכל הבנה לו
הוא, מזכך  הלימוד עצם מקום  ומכל הסוד. תורת  את בהבנה

העמוקים. הפירושים את ילמדוהו בודאי הבא  ובעולם

אצל  מצוי שיהא  הזה , הקונטרס את כאן  לכם הגשנו  כן על
כל  את ללמוד לבו  יתלהב  ובכך  עת, בכל õוילמד אחד, ְְְִכל
ביומו יום מידי  הקדוש בזוהר שיעורים ויקבע התורה  פרד"ס
זיע"א . הרשב "י שלימדנו הנסתרות  בנסתר חלק לו  יהא  ובכך
המקובל  של מעשיו גדלות את להביא לנו זכי קא ומשמיא 
מגעת  ישראל כל יד יהא למען זי"ע, פתייה  יהודה רבי האלוקי 

אחרי) הקדמת ב' שנה הלכות יהודה חי רבי הוראת מוב זה  ולפי המחבר : (הערת

( ימי יאריכו שבזכותה  הסוד  תורת ללמוד אחד ולכל לחולי זי"ע .פתייה
שאחריו ד. החי,(ל )ובפסוק אר לאר  חת מי נפ להיב ְְְִִִִֵַַַַָָכתוב:

לקבל  צרי שחת מרדת ולהצילה  נפשו  את להשיב ירצה  שא ל לומר 
הקדוש. הזוהר תורת וללמוד הגנוז  אור  התורה אור  את

הקצר יהודה לח מבית איש הקדמה 

חז"ל, שאמרו  כמו  למעשיבו  מעשי יגיעו מתי לומר אדם חייב
לו  שיהיה נגיעה מלשון יגיעו ופירשו ויעקב, יצחק אברהם
יהיה  הקדושים  בספריו שיקרא ידי עחל כן הדבר, עם  שייכות 
נשמתו, את לחזק כדי הרוחניים לעולמות ונגיעה שייכות  לו
לפדות  בוראינו, רצון ולעשות ליוצרינו רוח  נחת  לעשות
מארבע נדחינו יקבץ  זה ובזכות מגלותה , הקדושה השכינה

ברחמים. צדקינו  משיח בביאת  דידן, במהרה  הארץ  כנפות

גדולה מצוה כן  כולם,העל כנגד שכר נוטל  ובכך לפרסמו 
לה שאין  מצוה דכל הישר קב ובספר  חסידים, בספר כדאיתא 
בספרנו [ועיין  כולם. כנגד  שכר  נוטל בה המתעסק  כל דורשים 
הרבים זיכוי מצות בענין  כא  כ , יט , פרקים תתק"ס גדולת
להתגלות  זי"ע פתייה מהר"י  הקדוש הצדיק וזכה ושכרה].
להמקובל  הרשב"י  והתגלה ממש , פניו בזיו שראה הרשב "י 
מהר"י על שישפיע וביקשו זי"ע עדס  אברהם  רבי האלוקי 

הרשעיא.ה. שמוכיח עד ובלילה  ביו לעיניו  שינה נות אינו הצדיק
בתשובה. שישובו   כ :)ומביא א, חלק הקדוש, יודעיב.(זוהר היו  אילו

העו תמידבני  אחריו  רודפי היו  למוטב חבירו להחזיר  השכר גודל ל
וזהב. כס אחרי שרוד קכט ,כמו  ב  קכח, תרומה פרשת הקדוש (זוהר

ומעטג..א) ראש קלות בה   נוהגי אד שבני  רואה  שאתה מצוה 
כי  עד  ומצפה ממתנת בודאי זו מצוה הנה  אותה, שמקיימי המה 
לקיימה  זו  מצוה  על   רבי ולעורר בה , להזהר  וישר כשר  איש בה יבחר 

וכו'. קוב"ה לכבוד  ס "ד )באהבה  פרק  הישר קב  תרומה, פרשת הקדוש .(זוהר
לפי ד. תדרשנה  אותה  שיבקש מי  ואי דורש לה שאי מצוה  כל

לעשותה , אחריה  רדו רודפי לה שאי ומצוה  מצוה, כמת שהיא
וכו '. מכל שנתעלמתי  אנכי גרועה כמה ואומרת מקטרגת שהמצוה

חסידי ק "ה )(ספר  .אות



הקצר יהודה לח מבית הקדמה איש 

פירוש את לאור ויוציא  שידפיס אידראפתייה על הרקח יין  ו 
בזה. לו  ויעזור וזוטא רבא 

משמח בוודאי פתייה  מהר"י  בספריי  והוגה הלומד כן על
הרשב"י תורת  בלימוד וחלק שייכות לו  ויש הרשב"י  את 

בגמרא  כדאיתא דבריו את א )ומקיים סז, "(גיטין רבי, אמר  וכן 
מידותי שנו בני לתלמידיו  תורתי.שמעון לימדו  רש"י , ופירש  ,"

זיע"א, הרשב "י האלקי  התנא  רצון  לקיים עלינו  קדושה  חובה 
הקדוש  בזוהר  אמרו  עליו  א )אשר קנו, דנהיר(ויצא  שמעון רבי

בגיניה נהרין בוצינין וכמה באורייתא עלמא וכתב(עכ"ל)כל  .
זיע"א  אזולאי אברהם רבי האלקי  רביהמקובל  המקובל (בשם

זיע"א ) גלאנטי לשונו :אברהם שנפטרוזה אחרי היום  עוד אפילו
"אתעטר" האדרא בדברי עוסקים שאנו זמן כל  מבינינו, רשב"י
ויושב  בראש בעטרותיו כמלך מעוטר עדן מגן שמעון רבי בא –

עכ"ל.בגוון  ,

זה לדורינו נצרך בתראה וכמה יוחאידרא בר שמעון  לרבי
ניגאל  זה ובזכות בעדינו  טוב וימליץ  בינינו , שיישב  ע"ה
חיים בספרו  זיע"א חיים יוסף רבינו  וכתב  ברחמים. במהרה

התהלים  על י "ג)והשלום תננים(ע "ד, ראשי "שברת לשונו : זה
המפרשים שכתבו  מה פי על בס"ד לי נראה  המים", (דבשעל

ג) אות  מ' מערכת  ויהיה לפי ודשטן דנחש  נו"ן  ישבר לעתיד ,מ "י:
אותיות הוא  –משי "חואז תנינים" ראשי "שברת וזהו  לנו"ן ,

ושטן  נחש הושל  בהמים"על שיש התורה בזכות  ים" ,מי
הנקראת  מהבינה  ששורשה הזוהר תורת ובזכות מ "יעכ"ל.

דו. גימטריהמשיחכוונתו  הכולל   ע שטלשו " תניני ראשי "ושברת ,
את  ישבר "מי" הנקראת התורה ידי  שעל ושט נחש על המרמז   רבי

בב "א. דוד  ב משיח יצמח ומזה ראש

הקצר יהודה לח מבית איש הקדמה 

ברחמים, צדקינו משיח בביאת השלמה לגאולה  נזכה 
כן אמן  בימינו במהרה  ברחמי", גלותא  מן יפקון  דא "ובספרא

רצון . יהיה





הקצר יהודה לח מבית הקדמה איש 

פירוש את לאור ויוציא  שידפיס אידראפתייה על הרקח יין  ו 
בזה. לו  ויעזור וזוטא רבא 

משמח בוודאי פתייה  מהר"י  בספריי  והוגה הלומד כן על
הרשב"י תורת  בלימוד וחלק שייכות לו  ויש הרשב"י  את 

בגמרא  כדאיתא דבריו את א )ומקיים סז, "(גיטין רבי, אמר  וכן 
מידותי שנו בני לתלמידיו  תורתי.שמעון לימדו  רש"י , ופירש  ,"
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הקצר יהודה לח מבית איש הקדמה 

ברחמים, צדקינו משיח בביאת השלמה לגאולה  נזכה 
כן אמן  בימינו במהרה  ברחמי", גלותא  מן יפקון  דא "ובספרא

רצון . יהיה





הקצר יהודה לח מבית הספראיש על מאמר 

בס"ד

יהודה"  לח מבית  "איש הספר  על מאמר
זצוק"ל פתייא יהודה רבי המקובל  הגאו על

גיטלר" – "ספריתי – ראשית  הפצה

דורנו  זכה  פתייא יהודה רבי של  פטירתו לאחר שנה 70
שנכתב  יהודה", לחם מבית "איש הספר , אודותיו. על  בספר
משנתו  ואת חייו תולדות את סוקר מצאצאיו, אחד ידי על
עיסוקו  גם נידון בספר מכתביו. ציטוטים  הבאת  תוך

ובספריםב"דיבוקים " מספרות " "רוחות   יהודה" "מנחת  בספרו שמסופר (כפי

שולב אחרים) אלא העיקרי עיסוקו היה  שלא הדיבוקים, עניין  .
שמו  נודע שבזכותו העיקרי העניין  הוא שלו , היוםיום בחיי 
לוקטו  בספר המובאות העובדות הציבור. שכבות בכל 
מקיף , ספר היא והתוצאה  רבות  שנים  של נמלים  בעבודת 

עיניים. ומאיר מאלף

לימודיו, תקופת  תולדותיו, הבאים : בנושאים עוסק הספר
חלומות, קמיעות, ישועות , הנהגתו, גדלותו, ספריו , תלמידיו,
המיתה, אחר שדים , ותלמידו, השקר משיח גלגולים , רוחות ,
תשובה  הבא, ועולם  המשיח ימות מעלה, של דין  בבית

פיוטיו. מתורתו, עוונות, וכפרת 

שלושים לפני העורך את ברך  זצוק"ל  ה"סטייפלר" מרן
רבי  הגאון יבלט "א ובנו הספר, את להוציא כוונתו על  שנה 
לפני  הספר טיוטת  את לקבל ביקש שליט"א קנייבסקי חיים 

להדפיסו. הורה מכן ולאחר הדפסתו

זילברשטיין  יצחק רבי  הגאון  כותב לספר בהמלצתו
הן  הן גדולינו, של והנהגותם תולדותיהם "לימוד שליט"א:
שאנו  בימינו זצ"ל . החזו"א בשם  מפורסם כך תורה. גופי

הקצר יהודה לח מבית איש הספר על מאמר

אלפי  כי נוספת , מצוה בזה יש ל'אמונה', בנינו את מחנכים 
של שמברכותיו בעיניהם, שראו מה להעיד, יכולים  אנשים 
עקרות, נפקדו זצוק"ל : פתיה יהודה רבנו המקובל  הגה"צ
לומר  אנו וחייבים לחפשי. אסירים  ויצאו חולים , נתרפאו
שעשה  גדולות ראינו ואנו לבנו', משקר לא ש 'אבא לבנינו,
עבדו, ובמשה בה ' להאמין  עלינו  ולכן פתיה. יהודה רבי
פעלים , רב איש  נינו אשרי ודור. דור שבכל ה ' ובעבדי
של והנהגותיו תורתו המו"ל  דביר, ישי רבי המצויין הרב

זצ"ל ". זקנו
תש"ב  בשנת ונפטר בבגדד תרי"ט  בשנת נולד יהודה רבי
סומך עבדאללה רבי ע"י הוסמך י"ז בגיל בהיותו בירושלים .
בית  לרבנים  מדרש  ב"בית למד בבבל . התורה עולם מקים 

ישיבה. ולראש לר"מ שם מונה מכן ולאחר זילכה",
בלימוד מאוד וגדול הפשט בלימוד בבל חכמי מגדולי היה
וניכרה  דבר לשם  הייתה הקבלה בתורת  גדלותו  הקבלה.
לתועלת מעשית  בקבלה ועסק  למד לכך, בנוסף  בספריו.
וללמד ללמוד הקדיש  היום שעות  רוב את  הציבור. ולעזרת

תלמידים לו היו ללימודתורה. ותלמידים הפשט , ללימוד
בתים. ובעלי חכמים  תלמידי  של  לקבוצות שחולקו הקבלה

מרח"ו  שכתב חיים" ה"עץ על יהודה" לחם  "בית פירושו 
ה "עץ ללימוד  בסיס  מהווה זצ "ל , האר"י מו "ר תורת  ע"פ
גם זה, בלימוד רבים תלמידים יהודה לרבי היו לרבים . חיים "
ה "סטייפלר" של מחותנו ברמן יצחק רבי כמו אשכנז מיוצאי
לימודם אחר חיים" ה"עץ על פירוש הוציא אף וחלקם  ועוד,

בספריו. או עמו
למצוא  אפשר בשמים הרצויים  ומעשיו בקבלה גדלותו על 

יהודה: רבי מספר בהם בספריו,
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רצון  'יהי זה: בנוסח קצרה תפילה ה' לפני  התפללתי  "ואני
את  לי שתשלח ה ' של)מלפניך  לא (רוחו ועוד לתקנו'. כדי יונה

יגע  והוא בבתו, ונכנס בא יונה והנה  'לתקנו', תיבת גמרתי
תמה  הייתי הכותב ואני זו... אחר זו תכופות נשימות ומושך
לעד שמו יתברך לאל  ורינה תהילה ונשאתי מאוד, מאוד
ואמרתי  לפניו שהתפללתי זו קצרה  תפילה בשיעור שאיך
שנה  וששים  מאה זמן ונתקפל לתקנו , יונה את  לי שישלח
על השליח ושליחות דין, הבית  עד התפילה עליית של  שהם:
עד הדין  ומבית  דין, הבית עד יונה וביאת גיהנום , עד יונה
השליח  עם  דין הבית דיבור זמן המשך מלבד וזה הזה. העולם
לא  ועדיין  יונה , עם  דין  הבית ודיבור יונה עם השליח ודיבור

וכו '. יקראו " טרם "והיה נאמר: זה ועל  תפילתי. את גמרתי

כתב: הרוח באמצעות מעלה של  לבי"ד שאלתו על 
חיים' 'עץ בספר שנאמר מה על  היא רביעית (בפרק"שאלה

כ"ה) דשער שהםא' מצ"ל  הסדר יהיה  כן, 'ואם  לשונו : וזה  ,
היפך מצ "ל הסדר יהיה שאיך וכו ', בינה דעת  חכמה

צל"ם?" אותיות 

שליח, ביד נמסרים  אינם אלו "דברים  הבי"ד: תשובת
אותם ". להבין  יהודה בלב דעת ניתן ואנחנו

הגון  פירוש במחשבתי עלה "ופתאום יהודה: רבי כותב
'בית הנקרא בספרי בעניותי שכתבתי הפירוש והוא וישר,
ואם וכו'. לעיל' נתבאר  'וכבר המתחיל  בדיבור יהודה ', לחם 
דעת ניתן 'אנחנו דין  הבית שאמרו בשעה כי נמצא זה לפי  כן,
בינה  לי נתנו הם  עצמה שעה באותה  אותם ', להבין  ליהודה

ז"ל ." הרב כוונת  להבין 

רבה" ה "אדרא על  הרקח" "יין הם שחיבר, נוספים  ספרים

הקצר יהודה לח מבית איש הספר על מאמר

עדס אברהם  לרבי  רשב"י התגלה  בגינם  זוטא", ו"אדרא
פירושו  את לאור להוציא לו ויעזור יהודה ברבי שיאיץ וביקש 
"זוהר  על  לנפש" "מתוק פירוש חיבר כן כמו האדרות. על

צרה. לעיתות תפילות סדרי ועוד דמשפטים ", סבא

יהו  "מנחת  יודעתבספרו "ונפשי  יהודה: רבי כותב דה"
מה  לדעת, מתאווה ונפשו משתוקק, הוא אדם כל  כי מאוד,
הגיעו  עד  הזה, העולם  מן יציאתו  אחר ונפשו  בגופו ייעשה 
הצדיקים נשמות  עם העליון, עדן בגן מנוחתו המקום  אל
ממה  ספר, על להעלות  לבי אל  אני אמרתי  ולכן  והחסידים.
מרוחות ששאלתי וממה ז"ל , האר"י ובדברי בזוהר שמצאתי
והייתי  לרפאותם . אלי ובאו האדם, בבני שנכנסו הערטילאין
בהם שנעשה  ממה שאלות, מיני כמה הרוחות מאותם  שואל 
ואת גיהנם את עוד יודעים  היו שלא רק פטירתם. אחרי

לגיהנם ." ליכנס  זכו  לא עדיין  כי בו, הנעשה

בכלל ישראל לעם  לעזור לו הייתה  מיוחדת  אהבה
הרבה  חוכמתו נשקפה לפרט  בעזרתו בפרט . וליהודים
בברכותיו  חלומותיהם, ובפיתרון  המיוחדות בעצותיו

היום. עד הפועלים ובקמיעותיו שהתקיימו ,

מצרותיו, ישראל עם לישועת  רבות התפלל  יהודה רבי
רחל בקבר תפילותיו ידועות אויביהם. נגפו תפילותיו  ובזכות
רומל הגנרל בראשות הגרמנים  ניגפו  כשבעקבותיהן  אמנו,

מוסליני. וגם

"אוהל ביהכ "נ ליד אמת " "האמרי מגור האדמו"ר כשעבר
ואמר  התבטא יהודה , רבי של  תפילותיו את ושמע רחל"
היו  ואם הגרמנים , את  להדוף  יצליח שבתפילותיו "מובטחני 

השואה". הייתה לא באירופה כך  שמשמיםמתפללים אמר  (החזו"א
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מצרותיו, ישראל עם לישועת  רבות התפלל  יהודה רבי
רחל בקבר תפילותיו ידועות אויביהם. נגפו תפילותיו  ובזכות
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היו  ואם הגרמנים , את  להדוף  יצליח שבתפילותיו "מובטחני 
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הגזירה) תתבטל  שלא כדי  באירופה הרבנים  תפילת  את  האדמו"ר מנעו .
בקבר  ואשתו  יהודה רבי של תפילותיו שידועים  ואמר הוסיף 

זה. במקום  לה שזכו  שכינה  גילויי על וידוע רחל 

הגרמני, האיום  שבזמן הסיפור פורסם באנגלית בעתונות
מטוס באמצעות ישראל  ארץ על "כפרות" ערך יהודה רבי
שנשחטו   תרנגולות לולי הועמסו שעליו  הבריטי הצבא של 

ישראל . לארץ מסביב טיסה כדי  תוך

יעקב  הרב של לקונטרס שנתן בהסכמה כדורי יצחק הרב
הם יהודה רבי של  קמיעותיו שרק כתב הקמיעות , בעניין הלל 
מלאכים שמות בין  להפריד  שידע מכיוון  לשימוש, הראויים 
פרה, אפר המצריכים  בשמות  השתמש  לא שדים, לשמות 
 אותם משביע היה ולא לעזור המלאכים  את  מבקש  והיה

בקמיע. המשתמש ואת  הכותב את  לסכן  שיכול  דבר

פתייא: יהודה רבי  על  הדורות  וחכמי גאוני כתבו

לירושלם ואב"ד הראשי הרב פראנק פסח צבי הגאון הרב
שיגע  דרזין מרא צדיק  לאיש ידוע "היה  תובב"א: עיה"ק 
לחם 'בית  הגדול  ספרו עליו  מוכיח שכן הנסתר בלמוד הרבה 
ה' לקדוש חיים' 'עץ הספר על גדול  ביאור שהוא יהודה',

זצ"ל ". האר"י

תובב"א: ירושלים בעיה"ק ראב"ד עפשטיין  פנחס  הרה"ג
בדרכו  ותמים צדיק הטוב, בשמו  ומודע  בקי רבא, גברא "היה
ספרא  האי  על וסובב הולך נחמד , פירוש  הוא הרקח' ו'יין
זיע"א". והחבריא רשב"י האלקי להתנא וקדישתא, עמיקתא

בהם  "אשר הדאיה: עבדיה הרב חכמתו (בספריו)הגאון גילה 
יתנו  הן  הן  ופלא. הפלא התורה פרד"ס חלקי  בכל  ובקיאותו

הקצר יהודה לח מבית איש הספר על מאמר

נעלם לא חזון וכל  ליה, אניס לא רז כל  אשר  ויצדקו, עידיהם 
מי  ערכו חן רבים, את וזיכה  שזכה חלקו  ואשרי אשרי ממנו,
הלא  ההלל . את  עליו גומרין אין כהלל , ענותן  ימלל ,
הודו  וטובו, גודלו ידע לא מי ראיה, צריך אין  למפורסמות
הן  הקדושים ספריו זצוק"ל . הקדוש המחבר הרב של והדרו 
ברורים , כולם  חיים, אלקים  דברי יכירון, רואיהם כל עדיו, הן 
והרעיון, השכל  זך ועליון, קדוש  מפה יוצאים  קדושים , כולם

והריון". מבטן קדוש

ישראל גבורי רח' דביר", ב"גמ"ח גם להשיג ניתן  הספר את 
בניברק. רמתאלחנן 20(0573177108).
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דברי רבי יהודה
מתאווה  ונפשו  משתוקק,  הוא  אדם  כל  כי  מאוד,  יודעת  ונפשי 
לדעת, מה ייעשה בגופו ונפשו אחר יציאתו מן העולם הזה, עד הגיעו 

אל המקום מנוחתו בגן עדן העליון, עם נשמות הצדיקים והחסידים.

בזוהר  שמצאתי  ממה  ספר,  על  להעלות  לבי  אל  אני  אמרתי  ולכן 
ובדברי האר"י ז"ל, וממה ששאלתי מרוחות הערטילאין שנכנסו בבני 
מיני  כמה  הרוחות  מאותם  שואל  והייתי  לרפאותם.  אלי  ובאו  האדם, 
יודעים עוד  שאלות, ממה שנעשה בהם אחרי פטירתם. רק שלא היו 

את גיהנם ואת הנעשה בו, כי עדיין לא זכו ליכנס לגיהנם.

רק אחד מהם שאחר שנתקן והלך לגיהנם, אחר כך על ידי התפילה 
שנתפללתי לפני הקב"ה, חזר ובא אלי וסיפר לי על מדור העליון של 

גיהנם שהיה נידון בו ואיך סדר הנידונים שם.

יציאתו מגיהנם בעת  בו אחר  לי ממה שעתיד להיעשות  גם סיפר 
אבל  מעלה,  של  דין  מבית  ברמז  ששמע  מה  כפי  עדן,  לגן  הליכתו 
שנבאר  כמו  מאומה,  מזה  שמע  ולא  ידע,  לא  עדיין  עדן  גן  בפנימיות 

בעזרת השם.

וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

הצעיר יהודה משה ישועה פתייא יצ"ו



לעילוי נשמת זקננו הגאון המקובל 

רבי יהודה )פתייא( בן ר' משה ומרת חנה 
זצוק"ל

נלב"ע כ"ז במנחם-אב תש"ב. תנצב"ה

לעילוי נשמת אבי מו"ר )חתן נכדת זקננו(

ר' אליעזר )דביר( בן ר' שאול ומרת מזל ז"ל
נלב"ע כ"ז חשון תשס"א. תנצב"ה

לעילוי נשמת דודי - סב אשתי )תלמיד זקננו 
וחתן נכדתו(

ר' עזרא )יפה( בן ר' צלאח ומרת חנה ז"ל
נלב"ע כ"א ניסן תשנ"ח. תנצב"ה



לעילוי נשמת דודתי - סבת אשתי )נכדת זקננו(

מרת מרגלית )יפה( בת ר' שמעון ומרת 

עזיזה ע"ה
נלב"ע ד' אלול תש"ס. תנצב"ה

לעילוי נשמת גיסי )מצאצאי זקננו(

הבחור ינון )בקשי( ז"ל בן ר' שלום ומרת 

תמר שליט"א 
נלב"ע ט"ו בטבת תשס"א. תנצב"ה

לעילוי נשמת בת דודנו )נכדת זקננו(

מרת שמחה )עובדיה( בת ר' שאול ומרת 

חביבה ע"ה
נלב"ע י' תמוז תשע"א. תנצב"ה
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כתיבת הספר
קנייבסקי  ישראל  יעקב  רבי  למרן  נכנסתי  שנה  כשלושים  לפני 
זקני  על  ספר  לכתיבת  ברכתו  את  וביקשתי  "הסטייפלר"  זצוק"ל 

המקובל רבי יהודה פתייא זצוק"ל.

קיבלתי את ברכתו ל"ברכה והצלחה".

בנושא  "הסטייפלר"  למרן  שוב  נכנסתי  שנה  מחצי  יותר  לאחר 
מסוים, ובאותה הזדמנות הוספתי גם פתק ובו ביקשתי ברכה לכתיבת 

הספר על זקני.

כשהגיע מרן "הסטייפלר" לפתק זה, השיב לי את הפתק ואמר: "על 
זה כבר בירכתי".

הצורך בכתיבת הספר נובע מ"היעלמם הזוחל" של היהודים שחיו 
על  המופלאים  הסיפורים  נעלמים  ואתם  יהודה,  רבי  של  בתקופתו 

גדלותו ועל עוצמתו.

של  הנהגתו  על  הרבה  ללמוד  אפשר  יהודה  רבי  מסיפורי  ועוד, 
הקדוש ברוך הוא בעולמו, על התנהלותו עם הצדיקים ועל הנעשה עם 

האדם לאחר פטירתו.

פניית דודי בנימין פתיה שיחי', נכד רבי יהודה, בן לבנו הגדול הר' 
שמעון )ואח אמי שתחי'(, ובקשתו מאחי הרה"ג ר' יהודה דביר )מח"ס 
"בית לחם יהודה" על הש"ס ו"בית היין" על פירוש הרמב"ן על התורה 
על  זה  ספר  כתיבת  של  המשימה  את  עצמנו  על  שניטול  ודרשותיו( 

זקנו-זקננו, על פעליו ועל ספריו, זירזה אותנו לצאת לדרך.

ואנו נרתמנו לעסוק במלאכת קודש זו.

העורך
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שמו של רבי יהודה
שמו מופיע בספריו ובכתב ידו במספר אופנים, כגון: יהודה, יאודה, 
יהודה משה, פתיה, פתייא, כאשר ברוב כתביו שיצאו בימי חייו כתב 

את שמו "יאודה פתייא. בפי העם היה שגור שמו כ"חכם יהודה".

רצף  ולצורך  פתייא",  "יהודה  בכריכה  שמו  את  לכתוב  הוחלט 
הקריאה בספר מופיע שמו בקיצור בתואר "רבי יהודה".
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 מתוך מכתבי הערכה שנכתבו
ע"י גאוני וחכמי הדורות

 הרב הגאון צבי פסח פראנק
הרב הראשי ואב"ד לירושלם עיה"ק תובב"א

ב"ה ירושלים ת"ו יום ג' י"ט סיון תשט"ז

בעיר  בבל  במדינת  תרצ"ג  בשנת  שנדפס  יהודה"  "מנחת  הספר 
בגדד ע"י מחברו הרב הגדול אמון מוצנע ואור המופלא מוהר"ר יהודה 

משה יהושע פתייא ז"ל.

הספר הוא שוה לכל נפש סובב הולך על פרשיות התורה וכמה וכמה 
ליקוטים על פסוקי תנ"ך וביניהם כמה פתגמין מילין חסדאין ועובדות 

וסיפורין שיש בהם בכדי להעיר לתורה ולתעודה.

הרב המחבר היה ידוע לאיש צדיק מרא דרזין שיגע הרבה בלמוד 
ביאור  יהודה" שהוא  "בית לחם  הנסתר שכן מוכיח עליו ספרו הגדול 

גדול על הספר "עץ חיים" לקדוש ה' האר"י זצ"ל.

כעתירת הבאעה"ח למען המצוה

נאם צבי פסח פראנק
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 הרה"ג פנחס עפשטיין
 ראב"ד בעיה"ק ירושלים תובב"א

מח"ס מנ"ח על מסכת סוטה מנ"ב, או"ת, ועוד
ב"ה, ירושלים עיה"ק ת"ו שנת תשכ"ב

היה גברא רבא, בקי ומודע בשמו הטוב, צדיק ותמים בדרכו מורנו 
הרב יהודה משה פתיה, ו"יין הרקח" הוא פירוש נחמד, הולך וסובב על 
האי ספרא עמיקתא וקדישתא, להתנא האלקי רשב"י והחבריא זיע"א.

ה'  סו"ד  יצא  יין  "ונכנס  זוטא  והאדרא  רבא  אדרא  להדפיס  וראוי 
הספר  המקובלים.  בגנזי  רב  ובקיאות  וחשוב  יקר  בפירוש  ליראיו" 
חזו  דשפיר  עיני  לעינים  וקילורין  לנפש  מרפא  שהוא  הלזה  החשוב 
בכל עידן ועידן ומצוה רבה לשתות מ"יין הרקח" האלה הכותב וחותם 

לכבוד קדושת האדרא רבא היקר.

פעה"ק ירושלים לסדר "קדושים תהיו" שנת התשכ"ב

נאם פנחס עפשטיין
ראב"ד ירושלים העדות החרדיות יכב"ץ
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 בית הדין הגדול לכל מקהלות האשכנזים
 פעיה"ק ירושלם תובב"א

מיסודם של רבותינו הגאונים רבי שמואל סלנט 
ורבי צבי פסח פרנק זצ"ל

ב"ה יום א' בהר ט' לחדש אייר כ"ד למטמונים תשכ"ב

דרזין,  מארי  המקובל  הגדול  הרב  של  שמו  ובישראל  ביהודה  נודע 
מופלא בנסתר ובנגלה, כמוהר"ר יהודה בן הרב משה פתייא זצ"ל.

קודש,  ספרי  בחייו  ולהדפיס  לחבר  זכה  ז"ל  הצדיק  הגאון  הרב 
המאירים  חשובים  ספרים  העליונה,  והבינה  החכמה  מקור  בפרד"ס 
כספירים ומתנוססים כאבני נזר בהיכל חכמת הקבלה "בית לחם יהודה" 
ביאור גדול על ספר "עץ חיים" למהרח"ו זצ"ל, שהוא מפענח נעלמים 

ומאיר עיני חכמים, המסתופפים בצל עץ החיים, ועוד כהנה וכהנה.

הכו"ח למען תורת אמת

הבד"צ פעיה"ק ירושת"ו

נאם יצחק יעקב ווכטפוגל ראב"ד
נאם אברהם דוד ראזינטאל
נאם שרגא פייבל פראנק



ט3 איש מבית לחם יהודה 2

 הגאון הרב עבדיה הדאיה
חבר בית הדין הגדול לערעורים ומועצת הרבנות 

 הראשית לישראל
 ר"מ ומנהל ישיבת המקובלים "בית אל" וישיבת "שלום עבדו"

מחבר ספר "ישכיל עבדי" שישה חלקים ועוד

ב"ה, פעיה"ק ירושלים ראש חדש אייר תשכ"ב

זצוק"ל,  פתייא  יהודה  כמוהר"ר  האלקי,  המקובל  הרב  צדיק  אותו 
"מנחת  הקדושים,  ובספריו  וחסידותו,  בקדושתו  ומפורסם  הנודע 
יהודה" על פרשיות התורה, וענין החלומות ופתרונם וכו'. ובפרט ספרו 
כל ספר עץ החיים הקדוש  גדול על  ביאור  יהודה",  "בית לחם  הגודל, 
למהרח"ו ז"ל, אשר לא זז מתחת יד החכמים המקובלים, ההוגים בספר 
"עץ חיים", שהוא מאיר עיני חכמים, ומפענח נעלמים, ביאור רחב על 

כל מלה ומלה.

על  ביאור  לנפש"  "מתוק  האידרות,  שתי  על  הרקח",  "יין  ספרו  כן 
בהם  אשר  התורה,  חלקי  בשאר  וכהנה  כהנה  ועוד  דמשפטים",  "סבא 
הן  הן  ופלא.  הפלא  התורה  פרד"ס  חלקי  בכל  ובקיאותו  חכמתו  גילה 
יתנו עידיהם ויצדקו, אשר כל רז לא אניס ליה, וכל חזון לא נעלם ממנו, 
ענותן  ימלל,  מי  ערכו  חן  רבים,  את  וזיכה  שזכה  חלקו  ואשרי  אשרי 

כהלל, אין גומרין עליו את ההלל.

הודו  וטובו,  גודלו  ידע  לא  מי  ראיה,  צריך  אין  למפורסמות  הלא 
והדרו של הרב המחבר הקדוש זצוק"ל. ספריו הקדושים הן הן עדיו, כל 
רואיהם יכירון, דברי אלקים חיים, כולם ברורים, כולם קדושים, יוצאים 

מפה קדוש ועליון, זך השכל והרעיון, קדוש מבטן והריון.

נאם המדבר לכבוד התורה ולכבוד הרב המחבר הקדוש

עבדיה בהמהר"ש הדאיא
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 הרה"ג רבי סלמאן חוגי עבודי
אב בית הדין בירושלים מלפנים רב ראשי בבגדד

מי לא ידע ומי לא שמע על אותו צדיק גור אריה מורנו ורבינו הרה"ג 
וכן  והייתי אחד מתלמידיו,  זכיתי  ז"ל אשר  יהודה פתיה  רבי  המקובל 
נתגלגלה לי עוד זכות לומר כמה מלין, אף כי חלש עטי מלכתוב אחד 
מאלף על אותו צדיק מורי ורבי, אשר ידוע בספריו ובפירושיו ובעיקר 
ספר "בית לחם יהודה" על "עץ חיים" של האר"י ז"ל. "מתוק לנפש" על 
ה"סבא דמשפטים", "יין הרקח" על האדרא רבא וזוטא "מנחת יהודה" 

וכו' ועוד ספרים אשר לא יצאו לאור.

והרי למפורסמות אין צריך ראיה כי ספריו הן הן עדיו.

כעתירת  סלמאן חוגי עבודי
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 הרה"ג רבי יעקב מוצפי
ראב"ד לעדה הספרדית החרדית בירושלים

אדרא  זיע"א  וחבריו  רשב"י  הקדוש  התנא  של  הקדושים  הספרים 
רבא ואדרא זוטא עם פירוש הנחמד מזהב ומפז רב ומתוק לחיך, כולו 
הרב  של  הקדושים  בספריו  ומפורסם  הידוע  וכו',  לנפש  ומרפא  דבש 
כמוהר"ר  ובנסתר,  בנגלה  בשערים  הנודע  האלקי,  המקובל  הגדול 
יהודה פתיה זצוק"ל, הנקרא "יין הרקח" כשמו כן הוא, מחבר "בית לחם 

יהודה" על "עץ חיים", ו"מנחת יהודה", ו"חסדי דוד" וכו'.

כוח"מ המצפים לישועתן של ישראל

נאם יעקב מוצפי
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 הרה"ג יעקב עדס
 חבר בית הדין העליון בירושלים

ובן להרה"ג המקובל האלקי רבי אברהם עדס זיע"א

פתייה  יאודה  כמוהר"ר  האלקי  המקובל  ופרישא  הקדישא  הצדיק 
זצוק"ל מחבר הספר "יין הרקח" על האדרא רבא ואדרא זוטא, ו"בית 
לחם יהודה" על "עץ חיים" של האר"י ז"ל, "מתוק לנפש" על ה"סבא 

דמשפטים", ו"מנחת יהודה" ועוד. 

הספר הזה נדפס ע"י מעשה רב שהיה עם מעלת אבא מורי ועטרת 
ראשי הרה"ג המקובל האלקי הקדישא ופרישא כמוהר"ר אברהם עדס 

זצוק"ל.

וגם אני הדל הייתי מקבל ברכתו של המחבר זצוק"ל, וברכתו היתה 
עושה פירות.

כה דברי החתום בברכה פעיה"ק ירושת"ו י"א ניסן התשכ"ב

 הצעיר יעקב הדס עדס ס"ט
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רבני ביה"ד בבגדד
)על אגרת ששלח רבי יהודה פתייא אל הגב' פרחה אשת סלימאן בן 
דוד ששון, כבקשה למימון וטיפול בהדפסת הספר "בית לחם יהודה", 

היו חתומים רבני ביה"ד בבגדד ולהלן המלצתם:(

גם אנן ב"ד דחו"ל באנו להודיע אודות החכם השלם כמוהר"ר ח"ר 
יאודה משה פתייא הי"ו הנז"ל, שכבר יצא מוניטין שלו בעולם בחבורו 
וכל  ותושיה  ונהנין ממנו עצה  "יין הרקח" על האדרא קדישא  הנפלא 
שכן וקל וחומר בחבורו זה )"בית לחם יהודה"( על ס' "עץ חיים", אשר 
כמעט יד הכל ממשמשת בו, וביאורו זה הוא רב התועלת ולמתעסקים 

בחכמת האמת והיה פריו למאכל.

לו את ביאורו  ולהדפיס  נא בבקשה מלאי את מבוקשתו  כן  כי על 
הקדוש  האר"י  ומרן  יוחאי  בן  שמעון  רבי  התנא  וזכות  ורצונו,  כחפצו 
תוושע  ובימיה  עז"ר  ולהדר  לימינה  יעמוד  ז"ל  שרעבי  שלום  ר'  ורבנו 

יהודה וירושלים וישראל ישכון לבטח, כיר"א.

כה דברי החותמים פה בגדד יע"א בשלשה ועשרים לחודש שבט 
התרפ"ז ברוב עו"ש.

ששון כצורי יחזקאל עזרא יצ"ו
מאיר יוסף גבריאל אליהו יצ"ו
הצעיר רפאל יצחק חיים יצ"ו
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תולדותיו ותקופת לימודיו

■ ספריו	

■ גדלותו	

■ וספריו	

■ רוחות	

■ גלגולים	

■ אחר■המיתה	

■ בבית■דין■של■מעלה	

■ ימות■המשיח■ועולם■הבא	

■ תשובה■וכפרת■עוונות	
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רבי שמעון אגסי
רבי שמעון אהרן בר אבא אגסי היה רב ומקובל בבבל, נולד בשנת  

תרי"ב ונפטר ביום ח' באב  תרע"ד.

יהודה  רבי  עם  ורעות  ידידות  בקשרי  מילדותו  נקשר  שמעון  רבי 
בפשטי  עסקו  ויחד 
גם  וסודותיה.  התורה 
שימש  שמעון  רבי 
ב"מדרש  שיעור  כמגיד 
וברבות  זילכה",  בית 
כראש  הוא  כיהן  הימים 

הישיבה.
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הספרים שחיבר רבי יהודה

יין הרקח – פירוש על "אדרא רבא" ו"אדרא זוטא".

מתוק לנפש – פירוש על ה"סבא דמשפטים".

בית לחם יהודה – פירוש על "עץ חיים" )ב"כ(.

אפיקי מים – פירוש קצר על "עץ חיים".

מנחת יהודה – על התורה והתנ"ך ועל גלגול הנשמות ותיקונן.

כתר צדיק – ליקוטי דרושים על חמישה חומשי תורה.

ספר חזיונות – פירוט התגלויות שהיו לרבי יהודה.

חסדי דוד – בקשות ותפילות שונות.

עטרת רחל – פירוש וליקוטי דרושים על פרקי אבות.

אסירי התקווה – סדר בקשת רחמים בעת צרה שלא תבוא.

משלי בבל – תתמ"ב משלים שהיו שגורים בפי העם.

ועוד – כתבים שנמצאים בידי אנשים ולא פורסמו.
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השערים וההקדמות לספריו
יש ללמוד הרבה על הספר,  יהודה לספר  מההקדמות שכותב רבי 
ובתפיסות  בהשקפה  והנחיות  הנהגות  וכן  לימודו,  דרך  ועל  תוכנו  על 

עולם, והוסיף הרב גם סיפורים מחייו.

לכן יובאו ספריו עם שעריהם ומאמרי ההקדמה שכותב רבי יהודה.

הספר "יין הרקח"
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 פירוש על האדרא רבא ואדרא זוטא
 להתנא רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

נדפס לראשונה בעיר בגדד בשנת ה'תרס"ח
 * רבא  ואדרא  אד"ז  פירוש  מלוקט  בו   * טבא  חמרא   * דמנטרא  יינא 
מרישא לסיפא סובב ובא * פוקו וחזו * צדיקים יעלוזו * שכל דברים 
עבר  ולא   * ז"ל  האר"י  פי  על  מיוסדים  הם  הנ"ל  באדריות  הנעתקים 
בתוך אלו הפירושים * שום הקדמה מהמקובלים הראשונים אלא כולם 
הם מע"ח ומשמונה שערים * גם כדי לזכות את הרבים * הצגנו הגהות 
על  יבוא  דבר  כל  קדושים,  ספרים  ושאר  מע"ח  האדריות  ללשונות 

בספר  מקומו 
 * נכתבים 
ימהר  הרחמן 
פזורים  לקבץ 
ארץ  מקצווי   *
רחוקים  וים 
תעבורנה  עוד 
למעון   * הצאן 
בראש  מכון 

ההרים אכי"ר 
פה בגדד יע"א

כוס  סי'  כא 
הרקח  יין  אדר 

לפ"ג
ח'  בדפוס 
ראובן  עזרא 

דנגור ס"ט



3 איש מבית לחם יהודה 2 כב

הקדמת רבי יהודה לספר הספר "זוהר - סבא דמשפטים" 
עם פירוש "מתוק לנפש"

מלוקט  משפטים  דזוהר  הסבא  דברי  על  וסובב  הולך  רחב  פירוש  הוא 
מדברי האר"י ז"ל ומהרב מקדש מלך ומהרמ"ז ז"ל ומשאר המפרשים, אשר 
טפחתי ורביתי אני הצעיר יאודה בן לאדוני אבי עט"ר משה ישועה זצוק"ל, 

בעיה"ק ירושת"ו ובכפריה בשנת וישבת ורבצ"ת ואין מחריד לפ"ק.

החיים  בארצו"ת  אתהלך  שנת  תובב"א  ירושלים  פעיה"ק  נדפס 
לפ"ק בדפוס יהודה ע' איתאח, מחנה יהודה ירושלים.

הקדמת רבי יהודה לספר

ידוע הדבר ומפורסם העניין אצל כל אדם מישראל כי לימוד הזוהר 
הוא מפתח גדול לטהרת נשמת האדם מכתמי העוונות אשר נעשו בה. 
הפגם  ועל  האדם  חטאות  בעניין  הזוהר  מדבר  המקומות  ברוב  כי  יען 
שגורם לפגום בעולמות העליוניים במקום שורשי נפשו רוחו ונשמתו, 
ועל שהוא עתיד ליתן את הדין ועל עניין הגלגולים שהאדם מתגלגל 
ובצומח  האבנים  שהם  בדומם  המתגלגלים  ועל  בקוספיתא  כאבנא 
הרשעים  ועל  המדברים,  חיים  ובבעלי  מדברים  שאינם  חיים  ובעלי 
הנידונים בז' מדורין של גיהנום ובהררי שלג ובנהר דינור, וגם הגוף אין 

לו שום מנוחה בקבר.

לימוד הזוהר

ועל ידי שירגיל האדם מעט מעט בלימוד ספר הזוהר וייתן אל לבו 
להבין את הדברים הפשוטים שבו, זכור יזכור איך שגם הוא נתקל ונכשל 
הטהורה,  נשמתו  את  טימא  ואיך  הזוהר,  בו  שמדבר  עצמו  עוון  באותו 
ובאין אומר ואין דברים ירגיש שעפעפיו נוזלים נהרי נחלי דמעה על דפי 
הזוהר אשר הוא לומד בו, והוא מוחה את דמעות עיניו בידו כדי שלא 

יעכבו גאוותו מלימודו.
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הזוהר  לומד  והוא  וצלול,  ערב  בקול  אותו  ה'  חנן  אשר  מי  ובפרט 
בקול נגינה נעימה כמנהגנו בעי"ת בגדד יע"א, אז נפתחים שני מקורות 
דמעת עיניו כשתי מעיינות מאין הפוגות, והניסיון יעיד על זה, ועל ידי 
ותיטהר נשמתו מעט מעט מכתמי העוונות אשר נעשו בה  כך תזדכך 

מחטאת הנעורים עד שתשוב לאיתנה הא' להיות מאירה כאבן טובה.

ונשמתו היא משתוקקת עוד יותר ויותר בלימוד הזוהר, יען כי הוא 
מתוק לנפש ומרפא לעצם, עד שתהיה נשמתו טהורה לגמרי כתינוק 
בן יומו שלא טעם טעם חטא. והמקצוע הגדול והמסוגל לזה הוא לימוד 
גלגולי הנשמות  זצ"ל את  ייבא סבא  רב  כי שם פירש  זוהר משפטים, 

ואת עונש הגוף שבקבר באורך וברוחב.

לימוד הזוהר בסיום האבלות

רבנן  ברכי  בן  יושב  יע"א  בבל  מולדתי  בעיר  בהיותי  חורפי  ובימי 
קשישאי תנצב"ה, היו נוהגים כשאירע יום פטירת אביהם או אמם היו 
מזנב  הייתי  אני  וגם  הפטירה,  בליל  חכמים  תלמידי  עשרה  מתקבצים 
ואילך,  הפרשה  מתחילת  משפטים  פרשת  זוהר  לומדים  והיו  אחריהם, 
כל אחד דף אחד עד גמר דברי הסבא ואומרים קדיש והולכין לישון. ולא 
היו לומדים לימוד אחר כלל וכלל אפילו בזוהר עצמו ואפילו יהי רצון 
או איזה תפילה ותחינה ובקשה לא היו אומרים לא לפני הלימוד ולא 

לאחר הלימוד כלל כלל.

ולא פעם אחת בלבד הלכתי עמהם אלא קרוב לחמישים פעמים בלי 
גוזמא, ובכל פעם ופעם לא היו לומדים כי אם בסבא דמשפטים בלבד, 
ואפילו תפילה על הנפטר לא היו אומרים, רק היו אומרים הרי אנחנו 
לומדים לעילוי נר"ן של פב"פ תנצב"ה ויהי נועם וכו' ומתחילים בזוהר 

משפטים, וכן נהגתי אחריהם.

והן עתה שנתפשט מנהג זה בין אנשים יראי ה' החרדים על דברו, 
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לימודם  ובעת  ולומדים בסבא דמשפטים,  בליל היאצ"ט  שמתקבצים 
נותנים לבם להבין דברי הסבא ולא יכולו, ופירוש הרב מק"מ לא היה 

מספיק להם.

כתיבת הפירוש לסבא דמשפטים

וכאשר ראיתי גודל תשוקתם בלימוד הסבא, ויד הכל ממשמשין בו, 
והם מצטערים להבין דברי קודשו, נכספה וגם כלתה נפשי ללקט פירוש 
דברי הסבא מכתבי האר"י ז"ל ומספר מק"מ והרמ"ז ז"ל ומשאר דברי 
הוספתי  המעט  מן  ומעט  הזוהר,  בגיליון  נדפסו  אשר  ז"ל  המפרשים 

נופך משלי, שהוא פירוש היותר מתאים לפשטיות הזוהר.

מובנים,  הסבא  דברי  שאין  מקומות  באיזה  ימצא  לפעמים  גם 
והמפרשים ז"ל לא חיוו דעתם בזה, ואני בעוניי טרחתי ויגעתי ומצאתי 
יפרש  בינתו  ברוחב  הלומד  ואם  אותי.  ה'  שחנן  מה  כפי  נכון  פירוש 

פירוש אחר היותר נכון, גם אנן מודינא ליה, ומני ומיניה יתקלס עלאה.

וקראתי לפירוש זה בשם "מתוק לנפש" כמו כן הוא כי דברי הסבא 
הם צוף דבש אמרי נועם מתוק לנפש הנפטר ומרפא לעצם )משלי טז( 
שהוא הגוף שבקבר. ויהא רעווא שזכות רב ייבא סבא יעמוד לי שלא 

אכשל בהבנת דבריו אכי"ר.

והתחלתי בו ביום כ"ג בשבט, ונגמר ביום א' כ"א באייר שנת ברצו"ת 
ובשנת  בנו מקרא שכתוב  ויקוים  ישלים אתו.  גם אויביו  ה' דרכי איש 

ברצו"ת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי, אכי"ר.

הצעיר יהודה משה ישועה פתייא ס"ט
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הספר "בית לחם יהודה"
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ז' לחודש כסלו דשנת התרצ"ג  ג'  ביום  והן עתה  יהודה:  רבי  כותב 
אשר גמר ה' עלי לסיים פירוש עץ החיים הנקרא בית לחם יהודה.

עץ  והוא ביאור קל וקצר מאכל כל אדם להבאים להתחנך בלימוד 
החיים, אשר נטע כארזים רבנו מהרח"ו ז"ל האדם הגדול בענקים. כפי 

מה שקיבל מפי רבנו הקדוש האר"י ז"ל איש האלוקים.

והוא מסודר כסדר רש"י ז"ל הנודע שמו בשערים, ואינו יוצא מפשט 
הלשון לפרש בדרך חריפות ופלפולים, גם אינו יוצא מעניין הפרק ההוא 
דברים  הן  הן  ז"ל  המפרשים  דברי  קיצור  אליו  ונלוו  אחרים,  לעניינים 

הנצרכים.

בספרים,  לחפש  עצמו  את  להטריח  שלא  המעיין  על  להקל  כדי 
ותחילת  הדברים,  הן  אלו  ואתיו  נקבצו  יע"א  עם  רבתי  בבל  ובעיר 
חיבורם היה בשנת כששנה בין החוחים, אשר באותה שנה חרוב נחרבו 
המלכים, ותהי בבל לחרדת אלוקים, וביום ג' כ"ג בחשוון שנת וזרעת"י 
את בין ישראל ואת בית יהודה )ירמיה לא( היו נגמרים, הן אלה קצות 

דרכי חיבור הלז במאמרים קצרים.

אביר  אנא  מעונים,  שוכן  מלפני  רחמים,  למבעי  אם  כי  עוד  ואין 
ויהודה  ישראל  ונפוצות  תקים,  דוד  שסוכת  קמך  רעווא  יהא  הרועים, 
כל  ונלוו אליו  ה' בראש ההרים,  בית  יהיה הר  ונכון  תקבץ מן העמים. 

הגוים, לעד ולעולמי עולמים כיר"א.

וראשו  הנכריה,  אם  מבבל  גופו  המולדת.  מאם  העולה  דברי  כה 
מארץ ישראל יושב בחיק אמו ירושלים הבנויה.

הצעיר יאודה משה ישועה פתייא יצ"ו
פעה"ק ירושלים תובב"א שנת תרצ"ו לפ"ק
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 ַהְמֻקָּבל ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ְיהּוָדה ְּפַתָּיה
ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

 ַהְמֻקָּבל ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ְיהּוָדה ְּפַתָּיה ֵזֶכר ַצִּדיק 
ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא - ְמַחֵּבר ֵסֶפר 

"ֵיין ָהֶרַקח", ְועֹוד

ַהְקָּדָמה
ַרִּבי ְיהּוָדה ְּפַתָּיה - ִמְּגדֹוֵלי ְמֻקְּבֵלי ָּבֶבל. - נֹוַלד ְּבַבְּגַדד ִּבְׁשַנת תרי"ט – 

859' - ִנְפַטר ִּבירּוָׁשַלִים ִּבְׁשַנת תש"ב – 942'.

ִּבְׁשַנת תרס"ה – 905', ִּבְתִחַּלת ַהֵּמָאה ָהֶעְׂשִרים ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 
- ְּכָבר ִמְּנעּוָריו ָלַמד ַקָּבָלה ֵאֶצל ְּגדֹול ַהְמֻקָּבִלים ְּבדֹורֹו, ָהַרב יֹוֵסף ַחִּיים.

ְסָפָריו: "ֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה", ֵּפרּוׁש ַעל ֵסֶפר ַהֹּזַהר - "ֵיין ָהֶרַקח", ֵּפרּוׁש 
ַסָּבא  ַעל  ֵּבאּור  ַלֶּנֶפׁש",  - "ָמתֹוק  זּוָטא"  ְוָה"ִאיְדָרא  ַרָּבא"  ָה"ִאיְדָרא  ַעל 

ְּדִמְׁשָּפִטים.

א( ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה: ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו 
"ֵיין  ַהֵּסֶפר  ְּבַהְדָּפַסת  ָחֵפץ  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי   - ַּבֲחלֹום  ִנְגָלה  ָאֵמן 

ָהֶרַקח".

ִני ִּבירּוָׁשַלִים,  ב( ַּכֲאֶׁשר ָעָלה ַרִּבי ְיהּוָדה ְּפַתָּיה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְּביֹומֹו ַהּׁשֵ
ָּבא ְלַבְּקרֹו ָהַרב ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ָעֶדס.

"ַמּדּוַע  ְּבִהְתַרְּגׁשּות:  אֹותֹו  ְוָׁשַאל  ָהָראּוי  ַּבָּכבֹוד  ִקְּבלֹו  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ָעֶדס: "ְּבָדָבר  ָהַרב  לֹו  ֵהִׁשיב   - ְלַבְּקֵרִני?"  ָלבֹוא  ַעְצמֹו  ֶאת  ְּכבֹודֹו  ִהְטִריַח 

ָחׁשּוב ְמֹאד ָּבאִתי ֵאֶליָך" - "ַמהּו ַהָּדָבר?" ָׁשַאל ָהַרב ְּפַתָּיה.
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"ְּכבֹודֹו ָּכַתב ֵּפרּוׁש ַעל ָהִאיְדָרא ַרָּבא ְוָהִאיְדָרא זּוָטא ַוֲעַדִין ֹלא ִהְדַּפְסָּת 
אֹותֹו?" - "ֵּכן" ָעָנה ָהַרב ְּפַתָּיה - "ָּכַתְבִּתי ֶאת ַהֵּפרּוׁש ִלְפֵני ַּכֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה 
ָׁשָנה. ַאְך ִמַּנִין ָידּוַע ְלַמֲעַלת ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו ַעל ֵּפרּוִׁשי ֶזה? ִּכי ָּדָבר ֶזה ֹלא 

ִּגִּליִתיו ְלׁשּום ָאָדם ֵמעֹוָלם' ְוַרק ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרִּבי יֹוֵדַע ַעל ָּכְך".

ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ֵאָליו  ִנְגָלה  ִּכי  לֹו  ִסֵּפר  ָעֶדס  ַאְבָרָהם  ָהַרב 
ַהְּקרֹוִבים  "ַּבָּיִמים  לֹו:  ָאַמר  ְוָכְך  ַּבֲחלֹום,  ָאֵמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  יֹוַחאי  ַּבר 
ְיהּוָדה  ּוְמֻקָּבל ָעצּום ְּבֵׁשם  ָּגדֹול  ַרב  ִמָּבֶבל,  ֲאִרי  ִלירּוָׁשַלִים  ַלֲעלֹות  ָצִריְך 
ְּפַתָּיה, ֲאֶׁשר ָּכַתב ֵּפרּוׁש ַעל ָה"ִאיְדָרא ַרָּבא" ְוָה"ִאיְדָרא זּוָטא" ֶׁשִחַּבְרִּתי. 
ָעָליו  ֲאַבְּקֶׁשָך ְלַהְׁשִּפיַע  ִהְדִּפיסֹו.  ְוֹלא  ְּבַאְמַּתְחּתֹו  ִנְמָצא  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ְוֶזה 
ֶׁשּיֹוִציאֹו ָלאֹור ְוַלֲעֹזר לֹו ְּבֶזה", ַעל ֵּכן ָּבאִתי ֶאל ְּכבֹודֹו ְלַוֵּדא ֶאת ֲאִמּתּות 

ַהֲחלֹום ּוְלַהְׁשִּפיַע ַעל ְּכבֹודֹו ְלַהְדִּפיס ֶאת ַהֵּפרּוִׁשים.

ָעָנה ַרִּבי ְיהּוָדה ְּפַתָּיה ְוָאַמר: "ָצִעיר ָהִייִתי ְלָיִמים, ְוֹלא ָרִציִתי ְלהֹוִציאֹו 
ְּבֶעְזַרת  ְוִהְנִני  ְלֵפרּוִׁשי,  ַמְסִּכיִמים  ַמִים  ֵמַהּׁשָ ִּכי  ִלי,  ָּברּור  ָּכֵעת  ַאְך  ָלאֹור, 
ַהֵּסֶפר,  ֻהְדַּפס  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  ְלַאַחר  ַרק  ַאְך  ְּבָקרֹוב".  ָלאֹור  אֹוִציאֹו  ם  ַהּׁשֵ
ִנְׁשְלָמה  ְוָׁשם  ֶׁשְּבָבֶבל  ַּבְגַדד  ָלִעיר  ַלֲחֹזר  ְּפַתָּיה  ָהַרב  ֶנֱאַלץ  ַמֲחלֹות  ְּבֶׁשל 

ַהְדָּפַסת ַהֵּפרּוׁש ַעל ָהִאיְדרֹות.

 ֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה - ֵחֶלק ִראׁשֹון - ִהְתעֹוְררּות 
ְלִלּמּוד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה

ָהֱאֹלִקי  ַהְמֻקָּבל  ְלָהַרב  ְיהּוָדה"  ֶלֶחם  "ֵּבית  ֵסֶפר  ַהְקָּדַמת 
ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ְיאּוָדה מֶׁשה ְיׁשּוָעה – ְּפַתָּיא ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה:

ָידּוַע ַהָּדָבר ּוְמֻפְרָסם ָהִעְנָין ִּכי ִלּמּוד ֵעץ ַחִּיים הּוא ָעֹמק ְמֹאד ְמֹאד ִּכי 
הּוא ַמִים ֶׁשֵאין ָלֶהם סֹוף ְוהּוא ָקֶׁשה ְמֹאד ַּגם ַלֲחָכִמים ַההֹוִגים ּבֹו ָּתִמיד 
ְוָכל ֶׁשֵּכן ַלַּמְתִחיִלים, ִּכי הּוא ָחָזק ִמּצּור ְוָקֶׁשה ִמַּבְרֶזל ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ַלְחֹצב 

ִמֶּמּנּו ְמאּוָמה ִאם ֹלא ַעל ְיֵדי ְּכֵלי ַמְחָצב ֲחָזִקים ִמִּצֹּפֶרן ָׁשִמיר. 
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ַהֹּקִׁשי ְּבִלּמּוד

ֵאיֶזה  ְלָפחֹות  אֹו  ַרב  לֹו  ִיְהֶיה  ֹלא  ִאם  ַחִּיים  ֵעץ  ְּבִלּמּוד  ַהַּמְתִחיל  ְוָכל 
ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ִיֹּבל,  ָנֹבל  ְּפׁשּוטֹו  ְלִפי  ַההּוא  ַהֶּפֶרק  ַּכָּוַנת  לֹו  ַהְמָפֵרׁש  ְמָפֵרׁש 
ַהאי  ְוכּוֵלי  ֲעצּוָמה  ּוְׁשִקיָדה  ַרָּבה  ְיִגיָעה  ְלַאַחר  ִאם  ִּכי  ַהֶּפֶרק  ַעל  ַלֲעֹמד 
ְוַאַחר  ָּכָראּוי  ַההּוא  ָהִעְנָין  ֶׁשֵהִבין  ַהְמַעֵּין  ִיְסֹּבר  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה  ִּכי  ְואּוַלי, 
ֶׁשִּיְלַמד עֹוד ֵאיֶזה ְּפָרִקים ֲאֵחִרים ַיְרִּגיׁש ְּבַעְצמֹו ֶׁשֹּלא ֵהִבין ֶאת ַהְּפָרִקים 
ַהּקֹוְדִמים, ְוַהִּנָּסיֹון ָיִעיד ַעל ֶזה. ּוְלִפי ֶׁשִּלּמּוד ֵעץ ַחִּיים ָעֹמק ְמֹאד ֵהן ִמַּצד 
ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ַּכָּמה  ִנְמְנעּו  ָלֵכן  יג,  ַהַּמּׂשִ ֹקֶצר  ִמַּצד  ְוֵהן  ג  ַהֻּמּׂשָ ֹעֶמק 
ִיְהיּו צֹוְלִלים  ִּכי ַּכֲאֶׁשר לֹוְמִדים ּבֹו ְּכמֹו ֲעָׂשָרה ְּפָרִקים אֹו יֹוֵתר  ִמִּלּמּודֹו, 
ַהָּלׁשֹון  ַמה  ָיִבינּו  ְוֹלא  ֵיְדעּו  ְוֹלא  ַהִּמְדָּב"ר  ֲעֵליֶהם  ְוָסַגר  ַאִּדיִרים  ְּבַמִים 

אֹוֶמֶרת ְוִתְקַצר ַנְפָׁשם ִמִּלּמּודֹו ּומֹוְׁשִכים ֶאת ְיֵדיֶהם ִמֶּמּנּו.

 ִמי ֶׁשֹּלא ָטַעם ַטַעם ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּכִאּלּו ֹלא ָרָאה ְמאֹורֹות 
ִלי  ַּדי  ְוָהאֹוֵמר  ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה,  ַלְּבִרּיֹות  ָלֶהם  ְואֹוי  ִמָּיָמיו 

ַּבִּנְגלֹות ֵאין ִלי ֵעֶסק ַּבִּנְסָּתרֹות, ָטב ֵליּה ְּדָלא ִאיְבֵרי ְּבָעְלָמא.

ִזְכרֹונֹו  ַהְמָפְרִׁשים  ְּבִדְבֵרי  רּוַח  קֹוַרת  ֵאיָנם מֹוְצִאים  ַהּלֹוְמִדים  ָּכל  ַּגם 
ֶׁשִּנְרִאים  ַהְּמקֹומֹות  אֹוָתן  ב  ְלַיּׁשֵ ִאם  ִּכי  ֵאיָנּה  ַמְּטָרָתם  ֶׁשָּכל  ַיַען  ִלְבָרָכה 
ְּבֵאיֶזה  זּוָלִתי  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ַהּתֹוְספֹות  ְּכֻדְגַמת  ֶזה,  ֶאת  ֶזה  ְּכסֹוְתִרים 
ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ַּכָּוַנת  ְמֹבָאִרים  ֵהם  ֵהָּנה  ְוַאַחת  ֵהָּנה  ַאַחת  ְמקֹומֹות מּוָעִטים 
ַעד  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ּוִמימֹות  ְלַמְתִחיִלים.  ַמְסִּפיק  ֶזה  ֶׁשֵאין  ִלְבָרָכה 
ַהֶּזה  ֶהָחתּום  ֵסֶפר  ִּדְבֵרי  ָלנּו  ֶׁשְּיָפֵרׁש  ְמָפֵרׁש  ְלֵאיֶזה  ָזִכינּו  ֹלא  ַהֶּזה  ַהְּזַמן 
ַּבֲעֹונֹוֵתינּו  ָּגְרָמה  זֹו  ְוִסָּבה  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  ַרִׁש"י  ְּכֵפרּוׁש  ְוָקָצר  ַצח  ְּבֶדֶרְך 
ַהֶּזה.  ְוַהִּנְמָהר  ַהַּמר  ַהָּגלּות  ּוְלֹאֶרְך  ַהֹּזאת  ַהְּגדֹוָלה  ִמְצָוה  ְלִבּטּול  ָהַרִּבים 
ְוֵאין ִמי ֵמַהּלֹוְמִדים נֹוֵגַע  ָזִוית  ְּבֶקֶרן  ֶנֱעֶדֶרת מּוַנַחת  ּוְתִהי ָחְכַמת ָהֱאֶמת 
ַטַעם  ָטַעם  ֶׁשֹּלא  ִמי  ִּכי  צּוֶפיָה.  ִמֹּנֶפת  ִלְטֹעם  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  ַהַּמֶּטה  ִּבְקֵצה 
ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּכִאּלּו ֹלא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו, ְואֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה 

ֶׁשל ּתֹוָרה. 
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חֹוַבת ִלּמּוד ַהַּקָּבָלה

ִאיְבֵרי  ְּדָלא  ֵליּה  ָטב  ַּבִּנְסָּתרֹות,  ֵעֶסק  ִלי  ֵאין  ַּבִּנְגלֹות  ִלי  ַּדי  ְוָהאֹוֵמר 
ְּבָעְלָמא ַּכְמֹבָאר ַּבִּתּקּוִנים ִּתּקּון מ"ג ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:

ֶּפה  ִדְבַעל  ֵמאֹוַרְייָתא  ְוָחְכָמָתא  ַקָּבָלה  ְּדִאְסַּתַּלק  ְּדָגִרים  ָמאן  ְוָהִכי 
ֶאָּלא  ִאית  ְּדָלא  ְוָאְמִרין  ְּבהֹון,  ִיְׁשַּתְדלּון  ְּדָלא  ְוָגִרים  ְדִבְכָתב,  ּוֵמאֹוַרְייָתא 
ְנִביעּו ֵמַההּוא ָנָהר  ְיַסֵּלק  ְּפָׁשט ְּבאֹוַרְייָתא ּוְבַתְלמּוָדא, ְּבַוַּדאי ְּכִאּלּו הּוא 
ּוֵמַההּוא ָגן, ַווי ֵליּה ַטב ֵליּה ְּדָלא ִאְתְּבִרי ְּבָעְלָמא ְוָלא יֹוִליף ַהִהיא אֹוַרְייָתא 

ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶּפה ְוכּו'.

ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּבִתּקּוָנא ְׁשִתיָתָאה ִּדְבַהאי ֵסֶפר   ָאַמר ֵאִלָּיהּו 
ַהֹּזַהר ִיְתָפְרקּון ִמן ָּגלּוָתא ַּכד ִאְתַּגְלָיא ְּבָדָרא ַּבְתָרָאה.

ָהָאֶרץ  ַעם  ָהָיה  ֶׁשִאם  ְּבִקּצּור,  ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  ָׁשם  ֶמֶלְך  ִּכֵּסא  ָהַרב  ּוֵפֵרׁש 
יֹוֵתר טֹוב לֹו ִּכי ֵאינֹו ּפֹוֵגם ִאם ֵאינֹו לֹוֵמד ַקָּבָלה ִּכי ֵאין ְלַטֵּיל ַּבַּפְרֵּדס ֹקֶדם 
ֶׁשְּיַמֵּלא ְּכֵרסֹו ָּבָׂשר ְוַיִין ֲאָבל ַמאן ְּדָיִליף ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ָעְנׁשֹו ָּכל ָּכְך ָּגדֹול 
ִאם ֹלא ִיְלֹמד ַקָּבָלה ְוַאְדַרָּבא ּפֹוֵגם ְּבִלּמּודֹו )ַּכְמֹבָאר ְּבַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים סֹוף 
ַהְקָּדָמה י"ז, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ּוִמי ֶׁשֹּלא ָעַסק ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה ּפֹוֵגם ְּבִּתְפֶאֶר"ת 
ַּדֲאִצילּות ְוכּו' ְיעּוָין ָׁשם( ְוָטב ֵליּה ְּדָלא יֹוִליף ֵליּה ִּכי ַאְחַזר ָעְלָמא ְלֹתהּו 
ָוֹבהּו ֶׁשהּוא סֹוד ְׁשִביַרת ַהֵּכִלים ְוכּו'. ּוִמי ֶׁשָּיכֹול ִלְקנֹות לֹו ַרב ֶׁשְיַּלְּמֵדהּו 
ל ּגֹוֵרם ֹאֶרְך ָּגלּוָתא ּוְבֵפרּוׁש ָאַמר  ַקָּבָלה אֹו ָחֵבר אֹו ִמּתֹוְך ַהְּסָפִרים ּוִמְתַרּׁשֵ
ֵאִלָּיהּו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּבִתיּקּוָנא ְׁשִתיָתָאה, ִּדְבַהאי ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִיְתָּפְרקּון ִמן 
ָּגלּוָתא ַּכד ִאְתַּגְלָיא ְּבָדָרא ַּבְתָרָאה, ִּכי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ְּבִגיְרָסא ְּבָעְלָמא ּבֹוֶנה 
עֹוָלמֹות ָּכל ֶׁשֵּכן ִאם ִיְזֶכּה ִלְלֹמד ּוְלָהִבין ֵּפרּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ַיֲעֶׂשה ּבֹו ִּתּקּון 
ֹּלא ַיֲעֶׂשה ְּבִלּמּוד ַהְּפָׁשט ָׁשָנה ְּתִמיָמה ַעד ָּכאן  ְלַמְעָלה ְּבָׁשָעה ַאַחת ַמה ּׁשֶ

ְלׁשֹונֹו.

ְוִכֵּסא ֶמֶלְך ָׁשם. ּוְבֵסֶפר ַהְּבִרית  ִּתְנָיָנא  ִּבְנִתיב  ְוַעֵּין עֹוד ְּבִתּקּון ַלֶמ"ד 
ֵחֶלק ב' ַמֲאָמר י"ב ֶּפֶרק ה' ֶהֱאִריְך ְמֹאד ְּבֶזה ְיעּוָין ָׁשם.
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 ֵאין ָהָאָדם ִנְקָרא ָׁשֵלם ַעד ֶׁשַּיֲעֹסק ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת

ְוֵאין ָהָאָדם ִנְקָרא ָׁשֵלם ַעד ֶׁשַּיֲעֹסק ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבַסָּבא 
ְּדִמְׁשָּפִטים )ַּדף צ"ט סֹוף ַעּמּוד א'( ְּכֵדין ִאיהּו ַּבר ָנׁש ָׁשִלים ַּבַעל ּתֹוָרה 

ַוַּדאי ָמאֵרי ְדֵביָתא ְוכּו'.

 ִמי ֶׁשֵאינֹו לֹוֵמד ַקָּבָלה ֵאינֹו ַּבַעל ּתֹוָרה ָׁשֵלם

ְוָכַתב ְּבִמְקַּדׁש ֶמֶלְך ָׁשם: ִנְכַּתב ְּבִצדֹו, ָהא ָלַמְדָּת ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשֵאינֹו לֹוֵמד 
ַקָּבָלה ֵאינֹו ַּבַעל ּתֹוָרה ָׁשֵלם. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

ָקְייֵמי  ַּדֲהוּו  "ִאינּון  ָהֱאֶמת  ְּבָחְכַמת  ָלעֹוְסִקים  קֹוֵרא  ַהֹּזַהר 
ְּבטּוָרא ְּדִסיַני"

ּוְבֹזַהר ְּבַהֲעֹלְתָך )ַּדף קנב.( ָקֵרי ָלעֹוְסִקים ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ִאינּון ַּדֲהוּו 
ִאיּנּון  ִעָּלָאה,  ְּדַמְלָּכא  ַעְבֵדי  ַחִּכיִמין  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ְּדִסיַני,  ְּבטּוָרא  ָקְייֵמי 
ְּדַקְיימּו ְּבטּוָרא ְּדִסיַני, ָלא ִמְסַּתְּכֵלי ֶאָּלא ְּבִנְׁשְמָתא, ְּדִאיִהי ִעָּקָרא ְּדֹכָּלא 

אֹוַרְייָתא ַמָּמׁש ְוכּו'. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

סֹודֹות  יֹוְדִעים  ֶׁשֵאיָנם  אֹוָתם  ַמְׁשָמע  ַּמְעִּתיק:  ָאַמר  ְּבִצדֹו,  ]ְוִנְכַּתב 
ַהּתֹוָרה ֹלא ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני[.

ְוִנְרֶאה ִלי ְּבֵבאּור ַּכָּוָנתֹו ִּכי ִּבְתִחָּלה ְּכֶׁשָּיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ִלְקַראת ָהֱאֹלִקים 
ַוַּיַעְמדּו  ַוָּיֻנעּו  ָהָעם  "ַוַּיְרא  ֶנֱאַמר:  ָּכְך  ְוַאַחר  ָהָהר  ְּבַתְחִּתית  ִמְתַיְּצִבים  ָהיּו 
ְוָהָיה  ְוָימּותּו.  ַהֹּזאת  ַהְּגדֹוָלה  ָהֵאׁש  ֹּתאְכֵלם  ֶּפן  ְיֵרִאים  ָהיּו  ִּכי  ֵמָרֹחק", 
ָלזּוז  ָרצּו  ְוֹלא  ִכיָנה  ַהּׁשְ ִלְקַראת  ּוְׂשֵמִחים  ָׂשִׂשים  ֶׁשָהיּו  ֵמָהָעם  ִמְקָצת 
ַוֲעֵליֶהם הּוא  ַמָּמׁש,  ָימּותּו  ִאם  ֲאִפילּו  ֵמָרחֹוק  ַלֲעֹמד  ָהִראׁשֹון  ִמְּמקֹוָמם 
ָנעּו  ְוֹלא  ְּכלֹוַמר  ְּדִסיַני,  ְּבטּוָרא  ְּדַקְיימּו  ִאיּנּון  ַהִּנְזַּכר  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּּכתּוב  ַמה 
ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק ֶאָּלא ָעְמדּו ְּבטּוָרא ְּדִסיַני ִמְּתִחָּלה ְוַעד סֹוף ְוָלֵכן ֵהם זֹוִכים 
ְלָחְכַמת ָהֱאֶמת. ְואֹוָתן ַהְּנָׁשמֹות ֲאֶׁשר ָנעּו ִעם ָהָעם ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק ֵּכן ֵהם 
ֶּפן  ִמִּיְרָאָתם  ָהֱאֶמת  ְלָחְכַמת  ֵמָרחֹוק  ְועֹוְמִדים  ֶׁשָּנִסים  ַעָּתה  ַּגם  עֹוִׂשים 
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ֹּתאְכֵלם ָהֵאׁש ַהְּגדֹוָלה ַהֹּזאת.

 ֵלית ֲאַתר ְּפִניָמָאה ְּבָכל ִאינּון ְּכִאינּון ְּדָיְדֵעי ָרָזא ְדָמאֵריהֹון 
ְוָיְדֵעי ְלִאְתַּדְּבָקא ְּבהּו ְּבָכל יֹוָמא.

ִאינּון  ְּבָכל  ְּפִניָמָאה  ֲאַתר  ְוֵלית  ָאַמר  קל:(:  )ַּדף  ָׂשָרה  ַחֵּיי  ְּבֹזַהר  ַּגם 
ְוָיְדֵעי ְלִאְתַּדְּבָקא ְּבהּו ְּבָכל יֹוָמא, ַעל ִאֵּלין  ְּדָיְדֵעי ָרָזא ְדָמאֵריהֹון  ְּכִאינּון 
ִמְׁשַּתַּבח  ְּדָמאֵריהֹון  ִאינּון  ִאֵּלין  ְוכּו'  ָרָאָתה  לא  ַעִין  סד(  )ְיַׁשְעָיה  ְּכִתיב, 
ְוִאֵּלין ָעאִלין ָּכל  ְּבהֹון ְּבָכל יֹוָמא, ִאֵּלין ִאינּון ְּדָעאִלין ֵּבין ִעָּלִאין ַקִּדיִׁשין, 

ַּתְרֵעי ִדְלֵעיָלא ְוֵלית ַמאן ְּדִיְמֵחי ִּביֵדהֹון ְוכּו'.

 ִמי ֶׁשעֹוֵסק ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ִנְקָרא ֵּבן ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

ַּגם ִמי ֶׁשעֹוֵסק ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת הּוא ִנְקָרא ֵּבן ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכמֹו 
ֶׁשָּכתּוב ְּבסֹוף ָּפָרַׁשת ְּבַהר )ַּדף קיא:( ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְיעּוָין ָׁשם.

ָהֹעֶנׁש ְלִמי ֶׁשֵאינֹו לֹוֵמד

ְוֵכן ְּבִעְנַין ָהֹעֶנׁש ַהְמֻעַּתד ְלאֹוָתם ֶׁשֵאיָנם עֹוְסִקים ְּבָרֵזי ּתֹוָרה ַרֲחָמָנא 
יֹוִפיֵא"ל  ֵחיָוָתא  ַהאי  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  רמז:(:  )ַּדף  ְּפקּוֵדי  ְּבֹזַהר  ֲאֶׁשר  ִליְצַלן 
ְׁשֵמיּה, ְוִאיִהי ַקְּייָמא ְּבָכל ָרֵזי ְּדָחְכְמָתא )ִּכי יופיא"ל ְּבִגיַמְטִרָּיה ַקָּבָל"ה( 
ַקִּדיָׁשא  ֵחיָוָתא  ַהאי  ְוכּו'.  ֵּביּה  ַקְייִמין  ְּדָחְכְמָתא  ַמְפְּתָחאן  ִאיּנּון  ְלָכל 
ַקְּייָמא ַּכד ִנְׁשְמָתא ַסְּלָקא ּוָמָטאת ְלַגֵּביּה, ְּכֵדין ָׁשַאל ָלּה ְּבָרָזא ְּדָחְכְמָתא 
ְּדָמאֵריּה, ּוְכפּום ַהִהיא ָחְכְמָתא ְּדָרִדיף ֲאַבְתָרּה ְוַאְדַּבק ָּבּה ָהִכי ַיֲהֵבי ֵליּה 
ַאְגֵריּה. ְוִאי ָיִכיל ְלַאְדְּבָקא ְוָלא ַאְדַּבק, ָּדֵחי ֵליּה ְלַבר, ְוָלא ַעְייָלה, ְוַקְּייָמא 
ִאֵּלין ְׂשָרִפים ִּדְתחֹוָתּה  ַּגְדַפְייהּו,  ַנְטֵלי  ְוַכד  ִּבְכִסיפּו,  ֵהיָכָלא  ְּתחֹות ַההּוא 
ְוָלא  ְוִאּתֹוְקַדת  ָלּה  ְואֹוְקדּון  ְּבַגְדַפְייהּו,  ַּבְטֵׁשי  ֻּכְּלהּו  ְּכֵדין  ֵחיָוָתא,  ְדַהאי 
ִאּתֹוְקַדת, ְוַקְּייָמא ְוָלא ַקְּייָמא, ְוָהִכי ִאְּתָדָנת ְּבָכל יֹוָמא, ְנִהיַרת ְוָלא ְנִהיַרת.  
ְוַאף ַעל ַּגב ְּדעֹוָבִדין ָטִבין ִאית ָלּה, ְּבִגין ְּדֵלית ַאְגָרא ְּבַההּוא ָעְלָמא, ְּכִאיּנּון 

ְּדִמְׁשַּתְּדֵלי ְּבָחְכְמָתא, ְלִאְסַּתְּכָלא ִּביָקָרא ְּדָמאֵריהֹון ְוכּו', ְיעּוָין ָׁשם.
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ְוֹלא ַּדי ְּבֹעֶנׁש ֶזה ֶאָּלא ָצִריְך ַלֲחֹזר ְוָלבֹוא ְּבִגְלּגּול ַּכָּמה ְּפָעִמים ְוִלְסֹּבל 
ִיְזֶכּה  אּוַלי  ְּבֶזה  ָסֵפק  ְוֵיׁש  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַהִּמיָתה  ְוַצַער  ַהֶּזה  עֹוָלם  ַצַער 
ִני ֶׁשּבֹו ְיַקֵּים ֹזאת ַהִּמְצָוה ִּכי ֵאין ַמְסִּפיק לֹו ָלבֹוא ְּבסֹוד  ְּבִנְׁשָמתֹו ּגּוף ַהּׁשֵ

ָהִעּבּור, ַּכְמֹבָאר ִּבְתִחַּלת ַׁשַער ַהִּמְצוֹות ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:

ְּבִעְנַין ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ֶאָחד ֵמַרַמ"ח ִמְצַות ֲעֵׂשה ִאם ֹלא  ְלעֹוָלם 
ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ֶׁשהּוא  ַהּתֹוָרה  ְּבַפְרֵּד"ס  ִעְסקֹו  ִעְנַין  ֶׁשהּוא  אֹוָתּה  ִהְׁשִלים 
ָמקֹום  ַעד  יג  ְלַהּׂשִ יּוַכל  ֲאֶׁשר  ְּכִפי  ֵמֶהם  ַאַחת  ְּבָכל  ְּדָרׁש סֹוד  ֶרֶמז  ְּפָׁשט 
ֶׁשָּידֹו ַמַּגַעת ִלְטֹרַח, ְוַלֲעׂשֹות לֹו ַרב ֶׁשְּיַלְּמֵדהּו, ְוִאם ֹלא ָעָׂשה ֵּכן ֲהֵרי ִחֵּסר 
ִמְצָוה ֶאָחד ֶׁשל ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשִהיא ְּגדֹוָלה ּוְׁשקּוָלה ְּכָכל ַהִּמְצוֹות ְוָצִריְך 

ֶׁשִּיְתַּגְלֵּגל ַעד ֶׁשִּיְטַרח ְּבד' ְּבִחינֹות ֶׁשל ַהַּפְרֵד"ס ַהִּנְזַּכר. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

ִלְבּכֹות ַעל ַצִּדיק ֶׁשִּנְפַטר

ּוַמה ְמֹאד ִנְמְלצּו ְּבֶזה ִּדְבֵרי ַהָּנִביא ִיְרְמָיה )ִסיָמן כ"ב( ְּבָאְמרֹו ַאל ִּתְבּכּו 
ְלֵמת ְוכּו' ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ִעם ַהִּצּבּור ַהִּמְתַקְּבִצים ְלַהְסִּפיד ַעל ֵאיֶזה ַצִּדיק 
ַהִּנְפָטר ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ַעל ֶׁשֶּנְחַסר ַצִּדיק ֶאָחד ֵמַהּדֹור ֶׁשָהָיה ֵמֵגן ִּבְזכּותֹו 
ַצִּדיִקים ֵאיָנם  ְלִפי ֶׁשֻרָּבם ֶׁשל  ְוכּו'  ַהָּנִביא ַאל ִּתְבּכּו  ְוָקָאַמר ְלהּו  ֲעֵליֶהם, 
ְוָלבֹוא  ַלֲחֹזר  ֵהם  ֻמְכָרִחים  ֵּכן  ְוִאם  ַהַּפְרֵד"ס  ֶחְלֵקי  ד'  ְּבָכל  ַלֲעֹסק  זֹוִכים 
ֶחְלֵקי  ְּבג'  ָעַסק  ֲאִפילּו הּוא  ִּכי  ֲחָלִקים  ְּבד'  ִלּמּוָדם  ְלַהְׁשִלים  ְּכֵדי  ְּבִגְלּגּול 
ִיְפַעל ֵאל ַּפֲעַמִים  ֶנֱאַמר "ֶהן ָּכל ֵאֶּלה  ְוָעָליו  ְיֵדי חֹוָבתֹו  ָיָצא  ַהַּפְרֵד"ס ֹלא 
ְוֶאְפָׁשר  ְּדַהְדָרא.  ְּפִסיָדא  ַהְוָיא  ֵּכן  ְוִאם  ְּבִגְלּגּול  ְלַהֲחִזירֹו  ָּגֶבר"  ִעם  ָׁשלֹוׁש 
ֶׁשּבֹו ַּבּיֹום ֶׁשִּנְפָטר הּוא חֹוֵזר ּוִמְתַּגְלֵּגל ַּכִּנְזַּכר ְּבֹזַהר ֵריׁש ָּפָרַׁשת ֱאֹמר ְיעּוָין 
ָׁשם. ְוִאם ֵּכן ֵאין ָלֶכם ְּפִסיָדא ָּכל ָּכְך, ָאְמָנם ְּבכּו ָבכֹו ַלֹהֵלְך, ְלאֹותֹו ַצִּדיק 
ֶׁשְּכָבר ָעַסק ְּבד' ֶחְלֵקי ַהַּפְרֵּדס, ִּכי ֵּתַבת ַלֹהֵלְך ִהיא ָחֵסר ו' ְוִאם ַּתֲחֹׁשב 
ֵּתַבת ַלֹהֵלְך ד' ְּפָעִמים ִעם ד' ַהּכֹוְלִלים ֶׁשֵהם ְּכֶנֶגד ד' ֶחְלֵקי ַהַּפְרֵּדס ֵהם 
ְּבִגיַמְטִרָּיה ַּפְרֵד"ס. ֶׁשֶּזה ַהַּצִּדיק ֹלא ָיׁשּוב עֹוד ְוָרָאה ֶאת ֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו ִּכי 
ַעל ַאְרָּבָעה ֹלא ֲאִׁשיֶבּנּו. ֶׁשֶּזהּו ְּפִסיָדא ְּדָלא ַהְדָרא ֶּבֱאֶמת ְוֶנְחַסר ְלַגְמֵרי 

ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה.
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ְׁשֵני ְּכרּוִבים ָזָהב ַהּסֹוְכִכים ַעל ָהִעיר

ָזָהב  ְּכרּוִבים  ְׁשַנִים  ָלנּו  ָהיּו  ָאֵמן,  ִעיֵרנּו  ִּיָּבֶנה  ַּבְגַדד  ְּבִעיֵרנּו  ְוִהֵּנה 
ּוְלַמֲחֶסה  ְלחֹוָמה  ָלנּו  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ְוֵהָּמה  ּוִמחּוץ  ִמַּבִית  ָהִעיר  ַעל  ַהּסֹוְכִכים 
ְּביֹום ַזַעם, ָהִראׁשֹון ַּבֹּקֶדׁש ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ָחָכם ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ֶּבן ָחָכם 
ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ֶּבן ָחָכם ַרִּבי מֶׁשה ַחִּיים ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. ְוֵׁשִני ַּבֹּקֶדׁש 
ָהַרב ַהָּגאֹון ָחָכם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַאֲהֹרן ַאָּבא ַּבר ַאָּבא ַהְמֻכֶּנה ַאָּגִסי ֵזֶכר ַצִּדיק 

ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה.

ַהְמַחֵּבר ֵסֶפר ְּבֵני ַאֲהֹרן ַעל ַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים, ֲאֶׁשר ב' ַצִּדיִקים ֵאּלּו ֵהם 
ְלַבָּדם ָהיּו ִנְמָצִאים ְּבִעיֵרנּו ֶׁשֹרב ִעְסָקם ָהָיה ְּבֵעץ ַחִּיים ּוִבְׁשמֹוָנה ְׁשָעִרים, 
ְוֵהָּמה  ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני  ַמְׂשִּכיתֹו  ְּבֶחֶדר  ְלַבּדֹו  עֹוֵסק  הּוא  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל 
ִּבְזכּוָתם ְוִצְדָקָתם ָהיּו ְמִגִּנים ַעל ָהִעיר ֶזה ִמֹּפה ְוֶזה ִמֹּפה, ֶאֶפס ְּכֶׁשָּגְמרּו 
ָהֲעוֹונֹות ְוִנְלַקח ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ָחָכם ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִּבְׁשַנת 
ה'תרס"ט בי"ג ֱאלּול ִהְתִחיָלה ָהִעיר ִלְהיֹות צֹוַלַעת ְמַהֶּלֶכת ַעל ֶרֶגל ַאַחת 
ַלֲעבֹוַדת  ִיְׂשָרֵאל  ִנְלְקחּו ַּבחּוֵרי  ַאֲחֵרי ְקבּוָרתֹו  ִּכי  ְוִהְתִחילּו ַהָּצרֹות ָלבֹוא 
ְמַיְּלִלים  ָהָעם  ָּכל  ְוָהיּו  ַהִּמְלָחָמה  ֵסֶדר  ְלַלְּמָדם  ִיְׁשָמֵעאל  ְלֶמֶלְך  ַהָּצָבא 
ּובֹוִכים, ְוָהִיינּו ִמְתַנֲחִמים ְּבָחָכם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַאֲהֹרן ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ְוָכל 
ָהַרב  ְלַמֵּלא ְמקֹום  ָיכֹול  ִּכי הּוא  ִּתְקָוֵתנּו  ָאְבָדה  ַאֲחָריו עֹוד ֹלא  ָענּו  ָהָעם 

ָחָכם ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.

ְּבאֹותֹו  ְוַגם  ִהְצִליַח  ָׂשָטן  ַמֲעֵׂשה  ִּכי  ָהְיָתה,  ֵּכן  ִּדִמינּו  ַּכֲאֶׁשר  ֹלא  ַאְך 
ה ָׁשִנים ְּבֵליל ו' ח' ְלֹחֶדׁש ְמַנֵחם  ַצִּדיק ָּפְגָעה ִמַּדת ַהִּדין, ִּכי ַאֲחֵרי ֲחִמּׁשָ
ְׁשַנת ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ ַוִּתְרַע"ד ָנַסע ַּגם הּוא ִלְמנּוחֹות ְוָעַזב אֹוָתנּו ַלֲאָנחֹות. 
ּוְבִהְסַּתֵּלק ַּגם ָחָכם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָאז ָּכָבה ֵמָהִעיר ַּגם ְׁשִביב 

ָהַאֲחרֹון. יֹוֵס"ף ֵאיֶנּנּו ְוִׁשְמעֹון ֵאיֶנּנּו. 

ְּתִחַּלת ַהָּצרֹות – ְּכֶׁשִּנְפְטרּו ַהַּצִּדיִקים

ַאֲחֵרי  ְמַנֵחם  י"א  ְּבֵליל כ'  ִּכי  ְּכַמְבִּכיָרה  ָצָרה  ְלַיֲעֹקב  ָצָרה  ְוָהְיָתה ֵעת 
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מֹוָדעֹות  ִנְדְּבקּו  ַהְׁשֵּכם  ַּבֹּבֶקר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָחָכם  ְּפִטיָרה 
ּוְבתֹוְך  ַהְּמקֹומֹות  ּוְבָכל  ָוִקים  ַהּׁשְ ְּבָכל  ּוְגדֹוָליו  ַהֶּמֶלְך  ִמַּטַעם  ֲאֻדִּמים 
ַמְמֶלֶכת  ְּבַמְמָלָכה.  ַמְמָלָכה  ִמְלָחָמה  ְלאֹות  ָאֹדם  ֶחֶרב  ְמֻצָּיר  ַהּמֹוָדעֹות 
ְּבֵני  ַּבחּוֵרי  ֶאת  ְלַקֵּבץ  ִהְתִחיל  ְוֵתֶכף  ְּבִריַטְנָייא.  ְּבַמְמֶלֶכת  קֹוְסַטְנִטיָנא 
אֹוָתם  ַמִּסיִעין  ְוָהיּו  ְּבִריַטְנָייא  ִעם  ְלִהָּלֵחם  ְלִמְלָחָמה  ָלֵצאת  ִיְׂשָרֵאל 
ְמקֹום  ַעד  ַהִּגיָעם  ַעד  ּוַבְּגָבעֹות  ֶּבָהִרים  ְלִמְדָּבר  ּוִמִּמְדָּבר  ְלִעיר  ֵמִעיר 
ִקְׁשֵרי ַהִּמְלָחָמה, ּוִמִּני ָאז ְוָהְלָאה ְמָצאּונּו ַרּבֹות ָרעֹות ְוָצרֹות ְוָהיּו ַהָּצרֹות 
ּדֹוֲחקֹות זֹו ֶאת זֹו ָּכל ַאַחת רֹוָצה ְלַהְקִּדים ֶאת ְּפֵני ֲחֶבְרָּתּה ְוֵאין ָׁשָעה ְּבֹלא 
ָרָעה ְוֵאין ֶרַגע ְּבֹלא ֶנַגע, ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ִנְתַחְּדִׁשים ְּבָכל יֹום נֹוָסף ַעל יֹום 

ֶאְתמֹול.

ַהֶּצֶפת ִמי ַהִחיֶדֶקל

ָצפּו  ִתְרֶע"ה  ֵאיָכה  ְׁשַנת  ִּכְסֵלו  י"ג  ג'  ְּבֵליל  ִּכי  ִנְלֲחמּו  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ַּגם 
ֵמי ְנַהר ִחֶּדֶקל ֵמֹרב ַהְּגָׁשִמים ּוָפְרצּו ִּגְדֵרי ַהָּנָהר ְוָׁשְטפּו ְוָעְברּו ּתֹוְך ָהִעיר 
ְּבעֹוד ֱהיֹוֵתנּו ְיֵׁשִנים ַעל ִמּטֹוֵתינּו ַּבַּלְיָלה ְוָגאּו ַהַּמִים ֵמי ָׁשתֹו, ַוְּתִהי ְצָעָקה 
ְוָכל  ִמְצַרִים.  ְיִציַאת  ִּבְזַמן  ַרק  ִנְהְיָתה  ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּכמֹוָה ֹלא  ְּגדֹוָלה ְּבתֹוְך 
ַאְנֵׁשי ָהִעיר ִעם ַמֲעַמֵּסיֶהם ֶׁשַעל ִּכְתֵפיֶהם ְוִעם ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ַהְּקַטִּנים 
ִמָּמקֹום  ָהִעיר  ְּבתֹוְך  ְוָנִסים  ּבֹוְרִחים  ָהיּו  ְזרֹועֹוָתם  ַעל  אֹוָתם  ֶׁשּנֹוְׂשִאים 
ָּכל  ִהִּקיפּו  ַהַּמִים  ִּכי  ָהִעיר  ִמן  ָלֵצאת  ֶּדֶרְך  ֵאין  ִּכי  ַהָּגבֹוַּה  ַלָּמקֹום  ַהָּנמּוְך 
ְוִהִּפילּו  ַהַּמִים  ְוָגְבהּו  ָאָדם,  ֶׁשל  ֵעיָניו  ִמְּמלֹוא  ָרחֹוק  יֹוֵתר  ַצד  ִמָּכל  ָהִעיר 
ַּגֵּליֶהם ְׁשִליׁש ָהִעיר ְוַכָּמה ְּבֵני ָאָדם ֶׁשֹּלא ָקְדמּו ִלְבֹרַח ָהיּו ָּבֵּתיֶהם ִקְבֵריֶהם 

ַרֲחָמָנא ִליְצַלן.

ִמְלָחָמה 

ָהָרִקיַע  ֲאִויר  ִנְתַמֵּלא  ַּגם  ָצָרה,  ַּפֲעַמִים  ָּתקּום  ֶדֶבר ֹלא  ָּבא  ָּכְך  ְוַאַחר 
ָעִרים. ַּפְרעֹוִׁשים ְוִנְלָוה ִעָּמֶהם ַמַּכת ַּבֹּצֶרת ְוֹיֶקר ַהּׁשְ

ַּגם ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ֹלא ִהְצִליחּו ַּבִּמְלָחָמה ְוָהיּו ַאְנֵׁשי ֶחֶרב ֲהרּוֵגי ִמְלָחָמה 
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ם ֶאת ַלַחץ ַעּמֹו  ְוִנְׁשֲארּו ְנֵׁשיֶהם ַאְלָמנֹות ּוְבֵניֶהם ְיתֹוִמים, ַעד ֶׁשָרָאה ַהּׁשֵ
ִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְוִנְלְּכָדה ָּבֶבל ְּבֵליל א' י"ז ֲאָדר ְׁשַנת ֶעְזַר"ת ְּבַיד 
ְסַגן ַהִּמְלָחָמה ֶׁשל ְּבִריַטְנָייא ַהִּנְקָרא מֹוְך, ּוְבֹכַח ֹאֶנס ִּכּבּו ֶאת ְׂשֵרַפת ָהִעיר 
ֲאֶׁשר ִהִּציתּו ָּבּה ַאְנֵׁשי ַחִיל ֶׁשל קֹוְצַטְנִטיָנא ְּבֵעת ֵצאָתם ֵמָהִעיר, ַּגם ְׁשָאר 
לֹו  ִאיׁש  ּוָבְזזּו  ַהְּיהּוִדים  ֲחֻנּיֹות  ֶאת  ָׁשְברּו  ָּבִעיר  ַהִּנְׁשָאִרים  ִיְׁשָמֵעאל  ְּבֵני 
ַעד ֶׁשֹּלא ִהְׁשִאירּו ְּכלּום ַוֲאִפילּו ַהְּדָלתֹות ֶׁשל ַהֲחֻנּיֹות ָעְקרּו ּוְלָקחּום ְוָהָיה 
ְוִלְׁשַּכב ֶאת ַהָּנִׁשים. ּוְּתִהָּלה  ְוָלבּוז ַּגם ֶאת ַהָּבִּתים  ַלֲחֹזר ַאַחר ָּכְך  ַּדְעָּתם 
ָהִעיר  ָּכל  ָׁשְקָטה  ָנָחה  ָהאֹוֵיב  ְּבִהָּכֵנס  ִּכי  ְזָמָמם  ֶאת  ֵהִפיק  ֶׁשֹּלא  ָלֵאל 

ְוַנְפֵׁשנּו ְּכִצּפֹור ִנְמְלָטה ִמַּפח יֹוְקִׁשים.

ם ַעל ְיֵדי  ַּגם ִּבְתִחַּלת ִקּבּוץ ַּבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל ָלֵצאת ְלִמְלָחָמה ִהִּציָלנּו ַהּׁשֵ
ָחְכמֹות ְוַתְחּבּולֹות ִטְבִעית ֲאֶׁשר ָנַתן ֱאֹלִהים ְּבִלֵּבנּו ַלֲעׂשֹות ִמַּמְחּבֹואֹות 
ָּבֳעִבי ַהֹּכֶתל ְוָׁשם ִנְסְּתרּו ב' ָּבַני ְוֵהם ִׁשְמעֹון ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ֶׁשִּנְפַטר ַאַחר 
ם ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו ֵמִרְגַׁשת  ָּכְך ִּבְׁשַנת תרצ"ב יֹום ג' ה' ְׁשָבט( ְועֹוַבְדָיה ַהּׁשֵ
ּוָברּוְך  ַרע.  ָּדָבר  ָלנּו  ַרע  ּאֵ ְוֹלא  ַהָּבִּתים  ֶאת  ְמקֹוְׁשִׁשים  ֶׁשָהיּו  ָאֶון  ּפֹוֲעֵלי 

ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה.

ְוַאָּתה קֹוֵרא ָנִעים ַהֵּבט ָנא ּוְרֵאה ָלָּמה ְמָצאָתנּו ָּכל ֹזאת ֵּתֶכף ּוִמָּיד ִּבְזַמן 
ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ֶׁשְּזכּות  ָלנּו  ַהִּנְזַּכר ִאם ֹלא ְלהֹוִדיַע  ַצִּדיִקים  ִסּלּוָקם ֶׁשל ב' 
ֶׁשָהיּו עֹוְסִקים ָּבּה ֵהם ֲאֶׁשר ָהיּו עֹוְמִדים ְלָמֵגן ְוִצָּנה ֶנֶגד ִמַּדת ַהִּדין ּוְבֹעֶצם 
ִמַּדת  ֶנֶגד  ַלֲעֹמד  ָיכֹול  ָהָיה  ֹּלא  ּׁשֶ ַמה  ַהְּגֵזרֹות,  ֶאת  ּדֹוִחים  ָהיּו  ְואֹוָנם  ֹּכָחם 
ַהִּדין ְזכּות ַּכָּמה ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים ָהֲעסּוִקים ְּבִחיצֹוִנּיּות ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבאֹותֹו 

ַהּדֹור.

ָּכל  ֶאת  ְלַהִּציל  אּוַכל  ַהֹּזַהר  ִּבְזכּות  ֶׁשַרק  ַהּנֹוָרא,  ַהֲחלֹום   
ָהִעיר – ּוַמה ֶׁשָּקָרה ַאַחר ָּכְך

ְוָאִעיָדה ִלי ֵעדּות ֶנֱאָמָנה ַעל ֶזה ִּכי ְּבתֹוְך ז' ְיֵמי ָהֲאֵבלּות ֶׁשל ָחָכם ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָּבא ֵאַלי ָזֵקן ֶאָחד ְּכבֹוד מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ַצאַלח ָׁשלֹום 
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ם ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו )ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה( ְוָאַמר ִלי ֶׁשָרָאה  מֶׁשה ַיֲעֹקב ֵׁשיָנא ַהּׁשֵ

ָרָאה ַּבֲחלֹום ְּבׁשּום  ְלַהִּגיד לֹו ֶמה  ָרָצה  ַמְבִהיל. ָאְמָנם ֹלא  ֶאְתמֹול ֲחלֹום 

ֹאֶפן, ַרק זֹו ָאַמר, ִּכי ָאְמרּו לֹו ַּבֲחלֹום ֶׁשִהְסִּכימּו ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון ָעֶליָך )ָעַלי 

ְוָצִריְך  ֵעֶדן  ִנְׁשָמתֹו  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָחָכם  ְמקֹום  ְמַמֵּלא  ִלְהיֹות  ַהּכֹוֵתב(  ֲאִני 

ָעְלָתה  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲחָׁשָבה  ְואֹוָתּה  ַהֹּזאת.  ָהִעיר  ְלטֹוַבת  ֹעז  ְּבָכל  ְלִהְׁשַּתֵּדל 

ַעל ִלְּבָך ַעל ִמְׁשָּכְבָך ְּבֵליל ֶאְתמֹול ִלְלֹמד ְּבִסְפֵרי ָחָכם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִנְׁשָמתֹו 

ָידֹוַע  ל  ִּתְתַרּׁשֵ ְוִאם  ְּכָלל.  ִעּכּוב  ְּבֹלא  ְּבֹפַעל  ְלַקְּיָמּה  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָצִריְך  ֵעֶדן 

ֵּתַדע ֶׁשָּכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר ִיְהיּו ְּבַסָּכָנה ְּגדֹוָלה. ַעד ָּכאן ָהיּו ִּדְבֵרי ַהָּזֵקן ַצאַלח 

ָׁשלֹום ַהִּנְזַּכר ְלֵעיל.

ֶהָחֵצר  ְּבֶפַתח  ְוָעַמד  ֵאַלי  ּוָבא  ָחַזר  ָׁשעֹות  ג'  ֲעבֹור  ַאַחר   
ִּכְמֻבְלָּבל ְוָצַעק ָעַלי: קּום ֵלְך

ְוַאַחר ֲעבֹור ג' ָׁשעֹות ָחַזר ּוָבא ֵאַלי ְוָעַמד ְּבֶפַתח ֶהָחֵצר ִּכְמֻבְלָּבל ְוָצַעק 

ם  ְוַקח ְלָך ִמּׁשָ ֵעֶדן  ִנְׁשָמתֹו  ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ְלֵבית ָחָכם  ִּבְמֵהָרה  ָעַלי: קּום ֵלְך 

ָהיּו  ָּכאן  ַעד  ָעֶליָך,  ִּדַּבְרִּתי  ֲאֶׁשר  הּוא  ֵרק  ָּדָבר  ֹלא  ִּכי  ָעֶליָך  ַהִּנְצָרְך  ֵסֶפר 

ְּדָבָריו ִעִּמי ְוֵתֶכף ָחַזר ְלַדְרּכֹו.

 ָיַדְעִּתי ֶאת ַּכָּוַנת ַהֲחלֹום ֶׁשִּיְרְמזּון ַעל ִלּמּוד ֵעץ ַחִּיים

ַוֲאִני ַהַּדל ָיַדְעִּתי ֶאת ַּכּוַָנת ַהֲחלֹום ֶׁשִּיְרְמזּון ַעל ִלּמּוד ֵעץ ַחִּיים ַהִּנְזַּכר. 

ְוֵתֶכף ַאַחר ַהֻּסּכֹות ִּבְתִחַּלת ְׁשַנת ה'תרע"ה ָאַזְרִּתי ְּכֶגֶבר ֲחָלַצי ְוִהְתַחְלִּתי 

ִלְתִפָּלה  ְוַהּיֹום  ְלִלּמּוד  ַהַּלְיָלה  ִלי  ְוָהָיה  ְּגדֹוָלה  ִּבְׁשִקיָדה  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ִלְלמֹד 

ַהִּצּבּור  ִעם  ּוְלַתֲעִנּיֹות  ְוִלְסִליחֹות  ַהַּצִּדיִקים  ִקְבֵרי  ַעל  ְוָלֵצאת  ְוִלְצָעָקה 

ִמְּפֵני  ִּבְצָדקֹות  ּוְלַהְרּבֹות  ְּבִרית  ּכֹוְרֵתי  ז'  ִעם  ַהְּתִהִּלים  יֹום  ְּבָכל  ְוַלֲעֹמד 

ַהָּצרֹות ֲאֶׁשר ְסָבבּונּו.
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ְוָכַתְבִּתי ֶזה ִלְהיֹות ַמְזֶּכֶרת ְלַחְכֵמי ַהּדֹורֹות ֵליַדע ּוְלהֹוִדיַע   
ָלם  ּוְלִהָּוַדע ֶׁשַּכָּמה ָצרֹות, ַרּבֹות ְוָרעֹות ּגֹוְרִמים ָלעֹוָלם ְּבִהְתַרּׁשְ

ֵמֵעֶסק ָרֵזי ַהּתֹוָרה

ּוְלִהָּוַדע  ּוְלהֹוִדיַע  ֵליַדע  ַהּדֹורֹות  ְלַחְכֵמי  ַמְזֶּכֶרת  ִלְהיֹות  ֶזה  ְוָכַתְבִּתי 
ָלם ֵמֵעֶסק ָרֵזי ַהּתֹוָרה  ֶׁשַּכָּמה ָצרֹות, ַרּבֹות ְוָרעֹות ּגֹוְרִמים ָלעֹוָלם ְּבִהְתַרּׁשְ
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים ַהִּנְזַּכר ְלֵעיל ְּדָגִרים ֲעִנּיּוָתא ְוֹאֶרְך ָּגלּוָתא ְוכּו'. ְוֹקֶצר 
ְוֹקֶצר ִּגְלּגּוָלם ַהֹּכל הּוא ָּתלּוי ְּבַצָּואָרם  ְוֹקֶצר ָצַרת ִיְׂשָרֵאל  ִכיָנה  ָּגלּות ַהּׁשְ
עּור  ַעל ֶׁשֵּיׁש ְּבָיָדם ְיכֶֹלת ַלֲעֹסק ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֵאיָנם רֹוִצים ְלַמֵעט ִמּׁשִ
ִלּמּוָדם ַהָּקבּוַע ָלֶהם ּוְלַהִּניַח ְּפַנאי ַלֲעֹסק ְּבָרֵזי ּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה ְוהּוא ַרחּום 

ְיַכֵּפר ַּבֲעָדם.

 ַוִּיַּקח ִמֵּפרֹות ֵעץ ַהַחִּיים ְוָאַכל ְוַחי ְלעֹוָלם

ְוָלֵכן ָעָלה ְּבַדְעִּתי ִּכי ִמֵּדי ָעְבִרי ְּבִלּמּוד ֵעץ ַהַחִּיים ֶאֱעֶׂשה ֵּפרּוׁש ָּפׁשּוט 
ְוָקָצר ַהּמּוָבן ְּבִדְמיֹון ֵּפרּוׁש ַרִׁש"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִּכי אּוַלי ֶׁשַעל ְיֵדי ֻסָּלם ֶזה 
ְוַחי ְלעֹוָלם.  ְוָאַכל  ְוִיַּקח ִמֵּפרֹות ֵעץ ַהַחִּיים  ִיְׁשּתֹוֵקק ָהָאָדם ַלֲעלֹות ָעָליו 
ַנת ה'תרמ"ב ִּבְהיֹוִתי ֶּבן  ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּכָבר ִהְתַחְלִּתי ְּבִלּמּוד ֵעץ ַחִּיים ִמּׁשְ
ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו ְלַחֵּבר ֵּפירּוׁש ָקָטן ַעל ִאְדָרא  ִזַּכִני ָהֵאל  ְוַגם ְּכָבר  כ"ד ָׁשִנים 

ַרָּבא ְוִאְדָרא זּוָטא ַהִּנְקָרא "ֵיין ָהֶרַקח".

ִהֵּנה ַאַחר ָּכְך ָמַׁשְכִּתי ַעְצִמי ֵמַהִּלּמּוד ִמִּסַּבת ָצרֹות ַהְּזַמן ֲאֶׁשר ְסָבבּוִני. 
ַחִּיים  ֵעץ  ִמְּתִחַּלת  ּוְלַהְתִחיל  ַלֲחֹזר  ַהִּנְזַּכר  תרע"ה  ִּבְׁשַנת  ֻהְכַרְחִּתי  ְוָלֵכן 
ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ֶׁשָחָנִני  ְּכִפי ַמה  ָעָליו ֵּפרּוׁש  ְוַלֲעׂשֹות  ַהֵּסֶדר  ַעל  ִלְלֹמד  ְּכֵדי 

ְׁשמֹו. 

ִׁשיַטת ַהֵּפרּוׁש ַלַּמְתִחיִלים

ִמִּדְבֵרי  ַהִּמְסַּתֲעִפים  ַלֻּקְׁשיֹות  ֵּתרּוִצים  ֵאיֶזה  ִהְבַלְעִּתי  ַהֵּפרּוׁש  ּוְבתֹוְך 
ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִמְּמקֹומֹות ֲאֵחִרים. ַּגם ֹלא ֵאֵצא ֵמִעְנַין ַהּסּוְגָיא ַהִהיא 
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ְלִעְנַין ַאֵחר ַרק ֲאָפֵרׁש ַהֶּפֶרק ַההּוא ְּכִפי ְּפׁשּוטֹו ְלַבד ְּכִאּלּו ֵאין ְּבֵעץ ַחִּיים 
ַרק ַהֶּפֶרק ַההּוא ִּבְלַבד ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַּבְלֵּבל ַהְמַעֵּין ְוִיְכְּבדּו ָעָליו ִּדְבֵרי ָהַרב 
ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִּכי ְּבֹלא ָסֵפק ֲאִפילּו ָהַרַׁש"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעְצמֹו ִּבְתִחַּלת 
ִלּמּודֹו ְּבֵעץ ַחִּיים הּוא ָהָיה לֹוֵמד ִּדְבֵרי ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִּכְפׁשּוָטן ִּבְלַבד 

ם ַאַחר ָּכְך ְוָהָיה עֹוֵמד ַעל ֲאִמּתּוָתן ֶׁשל ְּדָבִרים. ַעד ֶׁשִּזָּכהּו ַהּׁשֵ

ְוָלֵכן ֵאין ִלְתֹמַּה ִאם ֲאָפֵרׁש ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ִּכְפַׁשט ִּדְבֵרי ַהֶּפֶרק ַההּוא 
ָּכַתְבִּתי  ֹלא  ִּכי  ִּבְמקֹומֹו,  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהַרַׁש"ׁש  ִּדְבֵרי  ְּכבֹוד  ֶאת  ְוַאִּניַח 
ֵּפרּוׁש ֶזה ִּכי ִאם ַלַּמְתִחיִלים ְּבִלּמּוד ֵעץ ַחִּיים ְוֹלא ַלֲחָכִמים ֶׁשְּכָבר ִמְּלאּו 
ְּכֵרָסם ֵמֲחַמת ָהֱאֶמת, ַּגם ָּכל ִעְנַין ַהִּנְצָרְך ָעָליו ֵאיֶזה ַהְקָּדָמה ֵמֵעץ ַחִּיים 
מֹוָנה ְׁשָעִרים ּוְמבֹוא ְׁשָעִרים ֶהְעַּתְקנּו אֹוָתּה ַהַהְקָּדָמה ַהִּמְצָטֶרֶכת  אֹו ִמּׁשְ
ַעד  ֶּפֶרק  ָּכל אֹותֹו  ְוִלְלֹמד  ִלְטֹרַח  ַהְמַעֵּין  ִיְצָטֵרְך  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ָהִעְנָין  ְלאֹותֹו 
ם ֶׁשַעל ְיֵדי ֵּכן יּוַכל ָּכל ָאָדם ִלְלֹמד ִּבְזַמן  ֶׁשְּיַמֵּלא ְמֻבָּקׁשֹו ּוֻמְבְטַחִני ַּבַהּׁשֵ
ִמְזֵּבַח ַהְּדפּוס,  ְלַהֲעלֹותֹו ַעל  ַּבֲעִדי  ם  ַהּׁשֵ ִיְגֹמר  ְוִאם  ַהַחִּיים.  ָּכל ֵעץ  ָקָצר 
ִזְכרֹונֹו  ְוהרב יפה שעה  ָהַרַׁש"ׁש  ַעְצמֹו ִעם ֵּפרּוׁש  ַחִּיים  ֵעץ  ַאְדִּפיס ִעּמֹו 
ִלְבָרָכה. ַּגם ָנִציג ְׁשַטר ַהְּכָלִלים ְּבסֹוף ַעּמּוד א' ְוֹלא ִּבְתִחָּלתֹו, ִּכי ֵכן הּוא 
ְמֻסָּדר ְּבֵעץ ַחִּיים ְּכַתב ַיד ִּדְׁשַנת ֵע"ת. ְוֵכן הּוא ְמֻסָּדר ְּבֵּפרּוׁש ָהַרב ְׂשַפת 
ְּגִמיָרא,  ִּכי ַאַחר ֶׁשִּיְלֹמד ָהָאָדם ָּכל ֵעץ ַחִּיים ַעד  ְוֵכן הּוא ֵמָהָראּוי  ֱאֶמת. 

ָראּוי ִלְלֹמד ַׁשַער ַהְּכָלִלים ְוֹלא ִּבְתִחַּלת ִלּמּודֹו.

ַמְימֹון ְלַהְדָּפַסת ַהֵּסֶפר

ִמַּדי  ָיִדי  יָגה  ִהּׂשִ ִּכי ֹלא  ִנְכְזָבה,  ֵהן ּתֹוַחְלִּתי  ָהַרִּבים  ַּבֲעֹונֹוֵתינּו  ]ָאְמָנם 
ְּבֵני  ְלַאֵחינּו  ְוָקָראִתי  ִמֶּמִּני,  ָּכֵבד הּוא  ִּכי  ַהִּנְצָרְך ְלהֹוָצַאת ַהְּדפּוס,  ַהֶּכֶסף 
ַלֹּפַעל,  ַמְחְׁשבֹוַתי  ְלהֹוִציא  ְּבָיִדי  ַיֲחִזיקּו  אּוַלי  ָּבָעם,  ַהִּמְתַנְּדִבים  ִיְׂשָרֵאל 
ְוִלְרִביַע  ִלְׁשִליׁש  ֲאִפילּו  ִלי  עֹוֵזר  ָמָצאִתי  ְוֹלא  ֶקֶׁשב.  ְוֵאין  עֹוֶנה  ְוֵאין 
ַההֹוָצָאה, ִּכי ִאם ִטִּפין ִטִּפין ִמִּמְקָצת ְּבֵני ַעֵּמנּו ֲאֶׁשר ָנְדָבה רּוָחם אֹוָתם, 
ם ְּכָפֳעָלם ַהּטֹוב, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. ַעד ֶׁשְּבֶהְמֵׁשְך ג' ָׁשִנים  ְיַׁשֵּלם ָלֶהם ַהּׁשֵ



3 איש מבית לחם יהודה 2 מ

ְויֹוֵתר ִנְצָטְרפּו אֹוָתן ַהִּטִּפין ְוַנֲענּו ְלִׁשעּור ֲעִׂשיִרית ַההֹוָצָאה ִּבְלַבד. ְוַעל ֵּכן 
ָזַחְלִּתי ָוִאיָרא ֶּפן ִיְהֶיה ְיִגיִעי ָלִריק ָחס ְוָׁשלֹום.

ְלַבּדֹו  ְלַהְדִּפיס ֶאת ַהֵּפרּוׁש  ְוִהְסִּכימּו  ּוְמֻיָּדַעי  ִנְמַלְכִּתי ִעם ֲאהּוַבי  ָלֵכן 
ִּבְפֵני ַעְצמֹו ִעם ֲאֶׁשר ַעל ְיֵדי ֵּכן ַנְפִסיד ֶאת ַהַהָּגהֹות ֲאֶׁשר ִהַּגְהִּתי ֶאת ֵעץ 
ֶׁשָּנְפלּו  ָטֻעּיֹות  ִמַּכָּמה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  יפה שעה  ֵּפרּוׁש הרב  ְוֶאת  ַהַחִּיים 
ם ִיְׁשְמֵרם ִויַחֵּיים, ֶׁשֹּלא  ָּבֶהם. ְוָלֵכן ַחּלֹוִתי ִהיא ִמַּמֲעֶרֶכת ַהַּמְדִּפיִסים ַהּׁשֵ
ַיְדִּפיסּו ֶאת ִסְפִרי ִּבְפֵני ַעְצָמם, ִּכי ִאם ִעם ִחּבּור ֵעץ ַהַחִּיים ְוִעם ֵּפרּוׁש הרב 
יפה שעה ְּבַיַחד. ַּגם ַיֲעׂשּו ַהִּצּיּוִנים ֶׁשַעל ֵּפרּוׁש הרב יפה שעה ְּבֵסֶדר ָהא' 
ב' ג' ד' ה' ו' ז' ְּבֶהְמֵׁשְך ֶאָחד ֵמֹראׁש ַהֶּפֶרק ַעד סֹופֹו, ָּכל ֶּפֶרק ּוֶפֶרק ִּבְפֵני 
ַעְצמֹו. ְוֹלא ְּכמֹו ֶׁשִּקְלְקלּו ַמְדִּפיִסים ָהֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ִהְדִּפיסּו ֶאת ֵסֶפר ֵעץ 
ִצּיּוִנים ֶׁשַעל ֵּפרּוׁש הרב  ַהנֹוִּב"י ְוהרב יפה שעה ֶׁשָעׂשּו  ַחִּיים ִעם ֵּפרּוׁש 
יפה שעה א' ב' ג' ד' ָּבַעּמּוד ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהַּדף. ּוָּבַעּמּוד ב' ֶׁשל ַהַּדף ָחְזרּו 
ָּכְפלּו ָהא' ב' ג' ד', ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה ִמְזַּדֵּמן ִלְפֵניֶהם ֶּפֶרק א' ַהַּמְתִחיל ְּבַעּמּוד 
ְּבֶפֶרק  ִצּיּוֵני א' ב' ג' ד'  ָהיּו עֹוִׂשים ַּכָּמה ְּפָעִמים  ּוִמְסַּתֵּים ְּבַעּמּוד ב',  א' 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַהֶׁשֶמ"ׁש  ְּבַהָּגהֹות  ִצּיּוֵני התורת חכם ַהּמּוָבִאים  ַּגם  ֶאָחד. 
ִּדְבֵרי  ַּגם  ִּבְתִחָּלתֹו.  ְוֹלא  ַהֶׁשֶמ"ׁש  ִּדְבֵרי  ְּבסֹוף  ְלַהִּציָגם  ַהַּמְדִּפיִסים  ִיָּזֲהרּו 
ֵמָחָדׁש  ֶׁשִהְדִּפיסּום  ַהַהָּגהֹות  ּוְׁשָאר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַׁשְרַעִּבי  ָׁשלֹום  ָהַרב 
ִּבְפִניִמּיּות ִּדְבֵרי ַהֶׁשֶמ"ׁש ְוִדְבֵרי הרב יפה שעה ַּכִּנְדַּפס ְּבֵעץ ַחִּיים ֶׁשִעם 
ֶאת  ְמַבְלְבִּלים  ֵהם  ִּכי  ָוֹכל  ִמֹּכל  ֵמַהְדִּפיס  ַלֲהִסיָרם  ְצִריִכים  ַהִּנְזַּכר  ַהֹוִּב"י 

ַהְמַעֵּין[.

הֹוָראֹות – ֵאיְך ְלִלּמּוד

ֶׁשָּצִריְך  ַהִּלּמּוד הּוא  ִעַּקר  ִּכי  ֵליַדע  ֶׁשָּצִריְך  ְלַהּלֹוֵמד  ֹאֶזן  ְלָהִעיר  ְוֵיׁש   
ֶזהּו  ִּכי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְכלֹו  ִמּׂשִ ּוְלָהִבין  ִלְטֹרַח  ַעְצמֹו  הּוא 
ִׂשְכלֹו  ֶׁשֵאין  ְּבָמקֹום  ֶאָּלא  ַהְמָפֵרׁש  ִּדְבֵרי  ֶאל  ִיְפֶנה  ְוַאל  ְלִנְׁשָמתֹו  ִּתּקּון 
ַמִּגיַע ְלָהִבין ָהִעְנָין ַההּוא ְוַאַחר ֶׁשָּלַמד ַהֶּפֶרק ַההּוא ַעד ָמקֹום ֶׁשָּידֹו ַמַּגַעת 
ָאז ַיֲחֹזר ַהֶּפֶרק ַההּוא ִעם ִּדְבֵרי ַהְמָפֵרׁש ּוְבֶזה ִיְתָּבֵרר לֹו ָטעּותֹו אֹו ָטעּות 
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ַהְמָפֵרׁש ַההּוא. ְוַאל ִּתְתַמּה ַעל ֶזה ִּכי ַהְרֵּבה ְּפָעִמים... ִּכי ִּדְבֵרי ָהַרב ִזְכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה ֵהם ְּפׁשּוִטים ְוַהְמָפֵרׁש ֵהִבין ָּבֶהם ַּכָּוָנה ַאֶחֶרת ּוְכֵדי ְלָפְרָׁשם הּוא 
ַמְכִריַח ְּבֶחְזַקת ַהָּיד ֶאת ְלׁשֹון ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּומֹוֵׁשְך אֹוָתם ֶאל ָמקֹום 

ֶׁשִּלּבֹו ָחֵפץ.

ָאְמָנם ִאם ַהְמַעֵּין ֵאינֹו ּבֹוֵטַח ַעל ַהְמָפֵרׁש ְועֹוֶדּנּו ֹלא ָרָאה ֶאת ַהֵּפרּוׁש 
ְוָנאֹות  ָהגּון  ַהּיֹוֵתר  ֵּפרּוׁש  ְלָפֵרׁש  ֶׁשִּיְזֶכּה  ֶאְפָׁשר  ְּבֻתּמֹו  הֹוֵלְך  הּוא  ַוֲעַדִין 

ַוֲאִמִּתי ִמִּדְבֵרי ַהְמָפֵרׁש ַההּוא. ְוָכְך הּוא ָהָיה ֵסֶדר ִלּמּוִדי. 

ִׁשיַטת ַהֵּפרּוׁש

ְמקֹומֹות  ְּבֵאיֶזה  ַּגם  ֶׁשִּיָּמְצאּו  ֶאְפָׁשר  ֶׁשָּכַתְבִּתי  ַהֵּפרּוִׁשים  ֹרב  ְוָלֵכן 
ֶׁשל ַהְמָפְרִׁשים ְּכמֹו ֶׁשָרִאיִתי ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי ְּכֵפרּוָׁשם. ִּכי ָּכל 
ָגגֹות, ִּכי ְׁשִגיאֹות ִמי ָיִבין  ִּיְהֶיה ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּמֵלט ֵמַהּׁשְ ְמַחֵּבר ִיְהֶיה ַמה ּׁשֶ
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבִגִּטין )מג.( ַעֵּין ָׁשם, ְוַהַּמְכֵׁשָלה ַהֹּזאת ַּתַחת ָיֶדיָך. ּוִבְפָרט 
ָרֵזי ּתֹוָרה ְוָכל ֶׁשֵּכן ַלֲעִני ַהַּדַעת ָּכמֹוִני ַהּיֹום. ּוִבְפָרט ֱהיֹוִתי לֹוֵמד ֵּביִני ְלֵבין 
ַמְלֵכי  ִמְלֶחֶמת  ִּבְזַמן  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ַּגם  ּוַמה  ְוִסּיּוַע  ָחֵבר  ֵעֶזר  ְּבֹלא  ָּבָדד  ַעְצִמי 
ַהְּבִרית ֶׁשָהְיָתה ֵעת ָצָרה ְוִהִּגיָעה ַּבת ַיֲעֹקב ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות ְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי 
ְּבֶעֶׂשר  ֶׁשָּטַרְחִּתי  ְוִעם  ָיִדי,  ִמַּתַחת  ָיְצאּו  ְׁשִגיאֹות  ַּכָּמה  ָסֵפק  ְּבֹלא  ְלֵעיל, 
ֶאְצְּבעֹוַתי ַעד ָמקֹום ֶׁשָּיד ִׂשְכִלי ַמַּגַעת ְּכֵדי ְלהֹוִציא ְּכִלי ְלַמֲעֵׂשהּו, ִעם ָּכל 

ֶזה ֶאְפָׁשר ֶׁשֲעַדִין ַהָּפרּוץ ְמֻרֶּבה ַעל ָהעֹוֵמד.

ְוָלֵכן ַאֲחֵרי ָּגְמִרי ֶאת ֵעץ ַחִּיים ִעם ַהֵּפרּוׁש ֶׁשִּלי ְּביֹום ֶאָחד ח"י ַלֲאָדר 
ְוִסּיּוַע  ְּבֵעֶזר  ב'  ַּפַעם  ָעָליו  ַלֲחֹזר  ֻהְצַרְכִּתי  ְלָׁשֶריָך,  ְּתִהי  ִרְפאוּו"ת  ְׁשַנת 
ה ֲחֵבִרים ִיְׁשְמֵרם צּוָרם ִויַחֵּיים, ֲאֶׁשר ֵהם ָׁשְמעּו ֶאת ִׁשְמִעי ְוֹלא ָראּו  ִׁשּׁשָ
עֹוד ֶאת ְּכבֹודֹו ְוֹלא ָטֲעמּו ִמִּדְבׁשֹו. ּוְּתִהָּלה ָלֵאל ִיְתָּבַרְך ֶׁשֲעָזַרנּו ַעל ְּכבֹוד 
ְׁשמֹו ְוָזִכינּו ְלַהְׁשִלימֹו ַּפַעם ְׁשִנָּיה ָּכל ַהֲחֵבִרים ַהִּנְזַּכר ְוכּו' ִׁשְבָעה ֲאַנן ֵעיֵני 
ם ְּביֹום ג' כ"ג ֶחְׁשָון ְׁשַנת ְוָנָׂשא ֵנס ַלּגֹוִים ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵא"ל ּוְנֻפצֹו"ת  ַהּׁשֵ

ְיהּוָד"ה ְיַקֵּבץ ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ.
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ֵעָצה ַלּלֹוְמִדים

ֶׁשֹּלא  ָאַמְרִּתי  ִחּטּוף  ָעֵלימֹו  ֲאֶׁשר  ְוַתְלִמיֵדיהֹון  ַרָּבָנן  ְּפֵני  ְמַחֶּלה  ַוֲאִני 
ָּדָבר  ָּכל  ֶׁשִּיְׁשְקלּו  ַעד  ָּגדֹול  אֹו  ָקֹטן  ָּדָבר  ְּבָכל  ְּכָלל  ֵּפרּוֵׁשנּו  ַעל  ִיְסְמכּו 
ְּבֹמאְזֵני ִׂשְכָלם ָהָרָחב ְוִאם ֻיְכַׁשר ְּבֵעיֵניֶהם ַהֵּפרּוׁש ַההּוא ָאז ַּגם ֲאִני ֶאְהֶיה 
ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ְּבֵעיֵניֶהם  ִיְכַׁשר  ֹלא  ְוִאם  ִלְקָרא.  ְועֹוד  ִּכיהּוָדה  ִלְסִניף  ָלֶהם 
ִיְהֶיה ַהֵּפרּוׁש ִסָּבה ְלעֹוֵרר ַהּלֹוֵמד ֵליַדע ֲאֶׁשר ֹּפה ֶאְפָׁשר ִלְטעֹות ַּבֲהָבַנת 
ִּדְבֵרי ָהַרב ַּכֲאֶׁשר ָטִעיִתי ֲאִני ְוֻיְכַרח ַהְמַעֵּין ַההּוא ְלָפְרׁשֹו ָּכָראּוי ְוֹלא ִיְהֶיה 
ֻמָּנח ִּבְסָתם ְּכַבְּתִחָּלה ּופֹוֵתר ֵאין ָלֶהם ְוִיָּכְׁשלּו ּבֹו עֹוד ֲאֵחִרים ּוְתִהי ֹזאת 

ֶנָחָמִתי.

ְלַפְלֵּפל  ְזַמן  ְלַאֵּבד  ֶׁשֹּלא  ְמֹאד  ְלִהָּזֵהר  ַהּלֹוְמִדים  ַעל  ִהיא  ֲעָצִתי  ַּגם 
ָבם ִּכי ֶזה ִעְנָין ַרע ְוֵאינֹו ִּכי ִאם  ְּבִדְבֵרי ַהְמָפְרִׁשים ִלְקַרב אֹו ִלְרַחק אֹו ְלַיּׁשְ
ֵאין  ִּכי  ַהְמָפֵרׁש.  ְּבִדְבֵרי  ְועֹוְסִקים  ָהַרב  ִּדְבֵרי  ֶׁשַּמִּניִחין  ִּבְלַבד,  ְזַמן  ִאּבּוד 
ִעַּקר ַהִּלּמּוד ּוַמְּטַרת ַהּלֹוֵמד ְלַתֵּקן ַהְמֻעָּות ְּבִדְבֵרי ַהְמָפֵרׁש ּוְלַהִּניַח ִּדְבֵרי 
ֵעץ ַהַחִּיים ָהִעָּקִרים. ִּכי ֹלא ֵּתַדע ַמה ֵּיֵלד יֹום. ַרק ְלֶׁשַּיְרִּגיׁש ָהָאָדם ְּבַדְעּתֹו 
ֶׁשֵהִבין ְּדָבָריו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָאז ִיְמֹׁשְך ָידֹו ִמְּלַחֵּפׂש ַּבֲאִמּתּות ַהְמָפְרִׁשים 

ְוַיְתִחיל ִלְלֹמד ֶּפֶרק ֶׁשְּלַאֲחָריו.

ִיְסֹמְך ַעל  ִלְפֵני ַהּלֹוֵמד ִמָּמקֹום ֶאָחד ֹלא  ִּתְזַּדֵּמן  ָּכל קּוְׁשָיא ֲאֶׁשר  ַּגם 
ִזְכרֹוִני ֶאָּלא ָצִריְך ְלַעֵּין ָעֶליָה ַּבָּמקֹום ַהִהיא ְוַגם ָרֹאה ִיְרֶאה ִּבְדָבֵרינּו ֲאֶׁשר 

ֶבת ְּבַמה ֶׁשָּכתּוב ָׁשם. ְוַדי ְּבֶהָערֹות ֵאּלּו. ָׁשם ִּכי אּוַלי ִהיא ִמְתַיּׁשֶ

ְלִסּיּום

ְוָנַתִּתי לֹו ָיד ָוֵׁשם ְּבִיְׂשָרֵאל "ֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה" ַיַען ִּכי ְּכָבר ָמַסְכִּתי ֵיְיִני 
"ֵיין ָהֶרַקח" ַעל ִאְדָרא ַרָּבא ְוִאְדָרא זּוָטא ְוִהַּגְׁשִּתי ִלְפֵני ַרָּבָנן ְוַתְלִמיֵדיהֹון 
ָהַרְׁשִּב"י  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו  ֶלֶחם  ְּבֹלא  ַהְּסֻעָּדה  ֵאין  ִּכי  ְונֹוַדע  ְוָרוּו.  ָׁשתּו  ּוְכָבר 
ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבֹזַהר ַוִּיְקָרא )ַּדף ד'( ַעל ָּפסּוק ִאְכלּו ֵרִעים ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ַמאן 
ְּדִאית ֵליּה ַּגְרֵּבי ְּדַחְמָרא, ֲאִכיָלה ַּבְעָיא ְוכּו' ְוָכַתב ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלֲחִמי ּוְׁשתּו 
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ם ֶלֱאֹכל  ִלְפֵני ַהּׁשֵ ְלַהּיֹוְׁשִבים  ְלַהִּגיׁש  ָלֵכן ָעִׂשיִתי ֵּבית ֶלֶחם  ְּבַיִין ָמָסְכִּתי. 
ּוְבֵכן  ֵעֶדן.  ִנְׁשָמָתּה  ַחָּנה  ֲאָמתֹו  ֶּבן  ַעְבּדֹו  ֶאת  ם  ַהּׁשֵ ֶׁשָּּתֵגן  ִמַּמה  ְלָׂשְבָעה 
ֱאֹלֵהינּו.  ָאָּנא  ְוֹיאַמר  ִליהּוָדה  ְוֹזאת  ְּתִפָּלֵתנּו.  ִּתּכֹון  ֵעיֵנינּו.  ְוֵליּה  ֵליּה  ָאנּו 
ְׁשֵעה ֶאל ַׁשְוָעֵתנּו. חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו. ּוִמֵּבין ַהּגֹוִיים ַקֵּבץ ְּפזּוֵרינּו. ְוִתָטֵענּו 
ְּבַאְרֵצנּו ְוֶאת ֶצַמח ָּדִוד ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ַּתְצִמיַח ְּבָיֵמינּו. ּוֶמֶלְך ְּבָיְפיֹו ֶּתֱחֶזיָנה 

ֵעיֵנינּו. ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ְוָיֵגל ְּכבֹוֵדנּו. ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. ֵּכן ְיִהי ָרצֹון ָאֵמן.

ֹּכה ִּדְבֵרי ַהְמַחֵּבר ַהאי ַלְחָמא ַעְנָיא.

 ַהָּצִעיר ְיאּוָדה מֶׁשה ְיׁשּוָעה, ְיֶחְזֵקאל ְיׁשּוָעה ְּפַתָּייא
ִיְׁשְמֵרהּו צּורּו ִויַחֵּיהּו
)ֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ֵחֶלק ִראׁשֹון(
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 הספר "מנחת יהודה"
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וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים
וכהווייתן.  פרשת בראשית כפשוטן  פסוקי  יבואר  בזאת המחברת 
גם יבואר בו עניין החלומות ורמזיהם ופתרונם. ומעשה הרוחות ודינם 
התשובה  ועניין  הבא.  ועולם  המשיח  וימות  גיהנום  ועניין  וגלגולם. 
אשר כל אלה הם נחוצים לכל אדם ללמוד אותם. לדעת את כל אנשי 

מעשהו. וכמה עניינים אחרים, והם מבוארים בהקדמה מעבר לדף.

נדפס בעוב"י בגדד יע"א, בשנת וזרעת"י את בית ישראל ואת בית 
יהודה זרע אדם ובהמה )ירמיה לא'(, בדפוס אלישע שוחט.

הקדמת רבי יהודה לספר
הקטנה  מנחתי  את  ישראל  בית  אחינו  לפני  להגיש  מתכבד  הנני 
הדברים  הם  והם  הפרד"ס(,  חלקי  ד'  )שם  בשמן  בלולה  יהודה  מנחת 
אשר טפחתי ורביתי בעת קרוא מקרא. להבין פשטי דקרא. אשר המה 

היו טמונים וגנוזים אצלי מחודש אדר דשנת התרע"ב.

עלי  ה'  גמר  אשר  התרצ"ג  דשנת  כסלו  לחדש  ז'  ג'  ביום  עתה  והן 
לסיים פירוש עץ החיים הנקרא בית לחם יהודה. אז הייתי פנוי מעסקי 
וחזרתי על זאת המחברת לתקנה ולעטרה בזר זהב וכותרת. והוספתי 

עליהם כמה פסוקים בדרך הפשט ובדרך רמז.

ידי  שעל  כדי  ופתרונם  עניין החלומות  לפעמים  יבואר  הרמז  ואגב 
ידי  על  בא  הוא  אם  ההוא  החלום  את  ולהבחין  להכיר  האדם  יוכל  כך 
מלאך או על ידי שדין ומזיקין. וגם יוכל להבין ולפרש את החלום ההוא 
מבלי שיצטרך לשאול את פי הבקיאים בפתרון החלום. כמבואר כל זה 

בדברינו בפרשת מקץ.

גם יבואר במחברת זו עניין עולם הבא ועניין תחיית המתים ותשלום 
הגמול של המצוות ומה הנאה יש לגוף הצדיק שעסק בתורה ובמצוות. 

כמבואר כל זה בסוף פרשת ואתחנן.
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גם יתבאר בו עניין גלגולי הנשמות בדומם ובצומח ובבעל חי שאינו 
מדבר ובבעל חי המדבר. ועניין ברכת האילנות ועניין סדר עליית בירורי 
היא.  היכן  התורה  על  סמ'  שאלת  ועניין  הם  איך  הקדושה  ניצוצות 

כמבואר כל זה בראש פרשת עקב.

גם יתבאר בו עניין המגפה והדבר כנזכר בישעיה )סימן כ"ז(.

גם יבואר בו עניין גיהנום שלא נזכר בתנ"ך ועניין גלגול נתן העזתי 
המחבר ספר חמדת ימים ואיך נתקן.

ואגב יתבארו גם סדר התיקון לנשמות הערטלאין, כמבואר כל זה 
בישעיה )סימן ל'(.

חולי  להם  וגורמין  האדם  בבני  הנכנסין  הרוחות  עניין  בו  יבואר  גם 
הכפייה רח"ל, וכמה מעשיות כתבתי על זה באורך וברוחב.

ושם יבואר גם כן עניין חיבוט הקבר, ומה ששואלים את שם האדם 
חיבוט  אחר  באדם  נעשה  ומה  שמו,  בשאלת  יש  תועלת  ומה  בקבר, 
הקבר, ואיך מגישים אותו לפני הבית דין של מעלה ליתן דין וחשבון על 
מעשיו, ועניין מעלת התשובה ועניין כף הקלע וגלגולי הדצח"ם וחשבון 
גיהנום, וכל הסדר הנעשה באדם מעת פטירתו עד שזוכה ליכנס לגן עדן.

להושיעו  הנפטר  לנפש  והמועילים  המסוגלים  הדברים  הם  ומה 
ולהרגיעו מהצער אשר שתו עליו הבית דין של מעלה.

הבא  המת  ועניין  הנפטר.  קבר  על  ללמוד  הראויים  הדברים  ומהם 
אל קרוביו בחלום. ומה הם המשחיתים הממונים על האדם, ומה דמות 

פניהם וצורת גופם ומה מאכלם.

לא  אם  הנפטר,  בשם  אותו  לקרוא  ראוי  שאין  הנולד  הילוד  ועניין 
דקים ליה בנפטר ההוא שהיה איש צדיק תם וישר, או לפחות שצריך 

לעשות תיקון לנפטר ההוא בטרם שקוראים להילד ההוא בשמו.

ונוסח הווידוי לאדם השב בתשובה מאשר חטא על הנפש.
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ליכנס  שיזכה  כדי  צבי  לשבתאי  שעשינו  תיקון  גם  יבואר  ובכללם 
לגיהנום, כמבואר כל זה ביחזקאל )סימן ל"ז(.

וכמה דברים כיוצא בזה מבוארים בשאר הפסוקים שבתנ"ך. והכל 
סידרתי בסדר נכון על סדר פסוקי התנ"ך.

על  כך  ואחר  המשנה  על  פרטיים  דברים  איזה  גם  נבאר  כך  ואחר 
ביארתי  כאשר  בזוהר,  הנזכרים  ההבנה  קשה  שהם  פרטיים  שאלות 

אותם לפי קוצר דעתי, כאשר עיני הקורא תחזנה משרים.

ניסן בשנת  בר"ח  כי טוב  בו  ביום שנכפל  זו המחברת  גמר  והייתה 
וזרעת"י את בני ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה )ירמיה ל"א(.

ובכן אני מעתיר ומתחנן בנשיאות כפים לפני אבינו שבשמים. אנא 
ה', עד מתי יעשן אפיך בצאן מרעיתיך. הבט משמים וראה ופקוד גפן 
זאת השרויים על אדמת בני נכר ובפרט בערי גרמנייא הרשעה אשר 
כמה  עליהם  וגזרו  ארצה,  כל  שרפה  ומלח  גפרי"ת  בשנת  למו  עוללו 
אוזנים משמוע. אהה. עד מתי אלהים  מזו, תצלנה  זו  גזירות משונות 

יחרף צר. עד מתי ינאץ אויב שמך לנצח. איה רחמיך הרבים ה'.

בית  עמך  שארית  את  נא  והושיעה  וחסדיך  רחמיך  עוררה  ה'  אנא 
ישראל הנפוצים בארבע כנפות הארץ, והצילנו מכף כל הקמים עלינו 
שכתוב:  מקרא  בנו  ותקיים  מחשבותם,  וקלקל  עצתם  הפר  לרעה. 
היתלר(,  )גימ'  נשב"ר"  הפ"ח  יוקשים  מפח  נמלטה  כצפור  "נפשינו 
וקבצנו מארבע כנפות הארץ לארצנו במהרה בימינו. וקיים בנו מקרא 
וירשתה  אבותיך  ירשו  אשר  הארץ  אל  אלהיך  ה'  "והביאך  שכתוב: 

והטיבך והרבך מאבותיך", אכי"ר.

כה דברי הקל מכל חייא
הצעיר יהודה משה ישועה פתייא יצ"ו
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הספר "כתר צדיק"
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הקדמת רבי יהודה לספר

בהנ"ו עמ"י בנל"ך ואע"י לק"י לס"י התחלתי לכתוב ליקוטי דרושים 
אלו ביום חמישי בשבת קודש בחמישה ועשרים יום לחודש תשרי שנת 
חמשת אלפים ושש באות וחמישה וחמישים ליצירה. הרחמן הוא יזכנו 
לברכו על המוגמ"ר. ונזכה ללמוד בו אני וזרעי וזרע זרעי אכי"ר. הכותב 

והמלקט יהודה משה פתייא יצ"ו.

מבוא לספר

כתב הרב בן ציון מוצפי שליט"א:

פירושים  וכתב  תרנ"ד,  בשנת  בחיבורו  יהודה  רבי  התחיל  זה  ספר 
ידו  כתב  בעצם  והכל  ההפטרות  על  וכן  תורה  חומשי  חמישה  כל  על 

הקדושה והטהורה כתיבה תמה.

גלגולים רבים עבר כתב היד, ואין כאן המקום לפרטם.
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"ספר חזיונות"
סיפר הרב יצחק בצרי, בנו של המקובל הרב דוד בצרי שליט"א, כי 

ברשות המשפחה נמצא "ספר חזיונות" בכתב ידו של רבי יהודה.

רבי יהודה כתב בפתח כתב היד שרשאים לעיין ב"ספר החזיונות" 
רק "בני המשפחה הראויים", ואסר עליהם להדפיס את הספר.

אליהו  התגלות  על  מעניינים  פרטים  מובאים  החזיונות"  ב"ספר 
הנביא אליו וכן על פגישותיו עם תנאים ואמוראים.

ספר זה עדיין לא זכינו לאורו.

במהדורה של ספר "בני אהרן" שהוציא הרב שמואל )שומל( דרזי, 
הודפס בסוף המהדורה "קונטרס חזיונות" ללא פרטי מבוא. מקריאת 
שמעון  רבי  על  שחזה  יהודה  רבי  של  חזיונות  שאלו  נראה  החזיונות 

אגסי.

העתקים  כמה  נעשו  יהודה  רבי  של  החזיונות"  שמ"קונטרס  נראה 
לספר  שצורפה  זו  והיא  אגסי  שמעון  רבי  ע"י  הועתקה  מהן  ואחת 

ונקראה "חזיונות וגילוי אליהו".
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חוברת "חסדי דוד"
בשער נכתב:

ב"ה.          

 כל המקיים נפש מישראל כאילו קיים עולם מלא.

ראוי לכל אחד מישראל לומר בכל יום אחר תפילת שמונה עשרה 
כל  כללות  בעד  הראשונה  תפילה  נוסח  את  השחר  בעלות  ובפרט 
ישראל, ואחר כך יאמר תפילה שנייה שלאחריה, והיא בקשת רחמים 
מעת  בקליפות  שנפלו  הקדושה  ניצוצות  ועל  הנפטרים  נשמות  על 
שורשם  למקום  לאיתנם,  וישובו  שיעלו  עכשיו,  ועד  העולם  בריאת 

העליון במהרה בימינו אמן.

הרב יהודה משה ישועה פתייא זצ"ל
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ספר "עטרת רחל"
פירוש וליקוט דרושים על פרקי אבות:

בספר ליקוטי דרושים ופירושים על פרקי אבות מכתיבת יד הרב. 
וזכר  שם  יהודה,  רבי  של  בנו  שאול  הר'  ידי  על  רחל"  "עטרת  ונקרא 
והייתה  לבעלה  עזר  הייתה  אשר  יהודה,  רבי  אשת  ע"ה,  אמו  לרחל 

עטרת בעלה.

ספר זה נכתב על ידי רבי יהודה ביום חמישי בשבת, בכ"ה בתשרי 
ה'תרנ"ה.

וכך הרב מסיים את בקשתו:

הרחמן הוא יזכנו לברכו על המו"גמר. ונזכה ללמוד בו אני וזרעי וזרע 
זרעי אכי"ר. הכותב והמלקט יהודה משה פתייא יצ"ו בסימנא טבא.
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מחברת "אסירי התקוה"
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לומד עם המלאך

לחדרו.  ותגיש  קפה  שתכין  הלה  מהעוזרת  יהודה  רבי  ביקש  פעם 
העוזרת הכינה שתי כוסות קפה והביאה אותן לחדרו של הרב.

שאל אותה רבי יהודה: "למה הכנת שתי כוסות קפה?"

ענתה העוזרת: "ראיתי שנמצא עמך בחדר עוד מישהו, ולכן הכנתי 
שתי כוסות".

אמר לה: "זכית לראות דברים נשגבים".

מאה  ותחיה  שנים  שתאריך  אותה  ובירך  מכך  התפעל  יהודה  רבי 
עשרים שנה בבריאות, ששערה לא ילבין, עיניה לא תכהינה, ולא תחלה 

בשיניה.

לארץ  עלתה  שלמה,  בבריאות  ימים  להאריך  הלה  העוזרת  זכתה 
חמש  מאה  בגיל  אותה  שראו  מספרים  יהודה  מאור  ושכניה  ישראל, 

עשרה שנה כששער ראשה שחור, ומעולם לא ביקרה אצל רופא.

יצאה  צעירה.  סייעת  הייתה  כאילו  החולנית  בכלתה  טיפלה  הלה 
לקניות, בישלה וניקתה את הבית, והכל בזריזות.

אילנה דביר, נכדתו של רבי יהודה, מספרת שאורחים היו מצטרפים 
ללימוד עם סבא - אורחים שבני הבית לא הכירו ולא ידעו מהיכן ואיך 
הגיעו לחדרו, וכמובן, לא ידעו איך נעלמו. היה זה עניין שבשגרה אצלו.

אוכל כשר

לולו, בתו של רבי יהודה, ידעה שאביה נהנה מתבשיליה, ולכן בכל 
הזדמנות בישלה ושלחה לו ממטעמיה.

כך נהגה גם כאשר עלה רבי יהודה לארץ ישראל, והיא נשארה עדיין 
בבגדד. הדרך לארץ ישראל ארכה יום אחד בלבד, וכששמעה שמישהו 
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נוסע לארץ ישראל, מיהרה ושלחה ממטעמיה על ידי השליח.

פעם קרה שבעלה עמד לנסוע לארץ ישראל. היא מיהרה לרכוש 
עוף, אך כיוון שהאטליז הרגיל היה סגור, רכשה את העוף באטליז יהודי 

אחר. לולו בישלה את העוף ושלחה אותו עם בעלה.

אותו  לשאול  לולו  באה  חנותו,  את  הקבוע  האטליז  בעל  כשפתח 
לו שנאלצה לקנות  היא סיפרה  בזמן שרצתה לקנות אצלו.  היה  היכן 

באטליז השני.

והרי מרננים אחריו  העיר לה בעל האטליז: "איך קנית אצל השני, 
שסחורתו אינה כשרה דיה?"

לולו ספקה את כפיה ולא ידעה מה לעשות, שהרי כבר שלחה את 
התבשיל לאביה, ולא ניתן להודיעו בדבר בעיית הכשרות.

עם  עשית  "מה  ושאלה:  לקראתו  לולו  רצה  בעלה,  כשחזר  מיד 
התבשיל?"

לאביך.  אותו  למסור  שכחתי  "אוי!  ואמר:  בראשו  בעלה  תפס 
התבשיל נמצא בכלים שהחזרתי לבגדד וודאי התקלקל. איזה הפסד!"

שמחה לולו מאוד ואמרה לבעלה: "אין זה הפסד כלל! ברוך ה' שכך 
קרה, והקדוש ברוך הוא שומר את אוהביו", והיא סיפרה לו כיצד שמר 

על אביה.

להתגלח בתער

מתגלח  אתה  מדוע  "בני!  ושאלו:  דין  לעורך  יהודה  רבי  פנה  פעם 
בתער, והרי זה איסור גדול?"

הרי  מעלה.  של  דין  בבית  אסתדר  אני  "רבי,  דין:  העורך  השיב 
במקצועי אני עורך דין".
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אמר לו הרב: "בני! בבית דין של מעלה אי אפשר להיפטר בקלות 
מהדין".

יהודה קבע עמו בתקיעת כף  ורבי  דין נשאר איתן בדעתו,  העורך 
מעלה,  של  דין  בבית  בדינו  שידונו  ולאחר  פטירתו,  שאחר  )כשבועה( 

יבוא לספר לרב מה נגמר בדינו.

העורך דין נפטר, ולאחר כשש שנים הופיע בפני הרב ואמר: "צדקת, 
רבי, צדקת". רבי יהודה, שכבר שכח את המקרה, ביקש שיזכיר לו במה 

מדובר.

העורך דין הזכיר לרב את שיחתם בחייו והמשיך לספר: "כשסיימו 
לדון אותי בבית דין והייתי בדרך החוצה, פנו אלי הדיינים ושאלו: מדוע 

התגלחת בתער?"

מיד עניתי: "רציתי לכבד את בוראי - את הקדוש ברוך הוא, ומכיוון 
שהקדוש ברוך הוא ברא אותי כתינוק עם פנים חלקות, רציתי לשמור 

בחיי על פנים חלקות, ולכן התגלחתי בתער".

ושוחררתי  תשובה,  הדין  לבית  הייתה  לא  זו  "ניצחת"  תשובה  על 
לדרכי.

ושאלו:  הדיינים  אלי  פנו  שוב  הדין,  בית  את  עוזבי  לפני  והנה 
"כשהקדוש ברוך הוא ברא אותך כתינוק עם פנים חלקות, היית תינוק 
כשם  שיניך  את  ועקרת  בוראך  את  כיבדת  לא  מדוע  שיניים!  חסר 

שהתגלחת?"

לארבע  אותי  דן  הדין  ובית  תשובה,  לי  הייתה  לא  זו  שאלה  "על 
עשרה שנים של עקירות שיניים, כאשר כל שן שעוקרים לי - מושכים 
ומושכים את השורש, ורק לאחר שעתיים של משיכות יוצאת כל השן".



נז3 איש מבית לחם יהודה 2

 לא לדבר על הרשע

יהודה נהג לומר שצריך להיזהר מלדבר רעות על אדם שאינו  רבי 
שומר מצוות או רשע, כיוון שיכול להיות שהוא יחזור בתשובה, ויהיה 

גדול יותר מזה שמדבר עליו.

הקדמה לפרק

רבי  של  בביתו  שגרה  של  עניין  היו  אדם  בבני  המגולגלות  הרוחות 
הרוחות.  קול  את  ושומעים  האנשים  את  רואים  היו  הבית  בני  יהודה. 
היו פעמים שרבי יהודה דיבר עם הרוחות וייחד עליהם ייחודים בבית 

הכנסת בנוכחות אנשים רבים.

דביר,  ואילנה  יפה  מרגלית  יהודה,  רבי  של  נכדותיו  מספרות 
שהתגוררו באותו בית עם סבם:

שם  את  לדעת  צריך  יהודה  רבי  היה  לרוח,  יועילו  שהייחודים  כדי 
בעל הרוח. הרוחות לא רצו לגלות את שמן מפחד הייחודים ומחשש 
שאחר התיקון יחזרו לידי מלאכי החבלה, ולכן התחמקו ולא רצו לומר 

את שמן.

לפעמים, כאשר הגיעו שני אנשים עם רוחות )דיבוק(, השכיב רבי 
יהודה כל אדם בחדר נפרד, ולכל אחד היה מייחד ייחודים בנפרד והיה 
מדבר עם הרוח. הנוכחים יכלו לשמוע רוח אחת אומרת את שמה לרבי 
עליה:  צועקת  השנייה  הרוח  את  שומעים  היו  השני  ומהחדר  יהודה, 

"למה אתה משקר? - שמך הוא פלוני בן פלוני".

ואז צעקה הרוח הראשונה לשנייה: "למה אמרת את שמי?! שמך 
לרבי  השני.  הדיבוק  של  שמו  מתגלה  היה  וכך  פלוני",  בן  פלוני  הוא 
יהודה הייתה הקלה מכך, כיוון שנודעו לו שמות הרוחות, וכך יכול היה 

להתחיל בייחודים.
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מספרות הנכדות: "לפעמים היינו רואות דברים משונים. פעם אחת 
הגיע זקן עם דיבוק. רבי יהודה הוציאו לחצר, ושם רצתה הרוח להראות 
בחבל  לעמוד  הזקן  את  שיקשור  יהודה  מרבי  ביקשה  היא  כוחה.  את 

עבה.

רבי יהודה הביא חבל עבה שגם אדם חזק מאוד אינו יכול לקורעו, 
העמיד את הזקן ליד העמוד וכרך את החבל סביב לגופו עם העמוד. 

כשסיים שאלה הרוח: "גמרת לקשור?" ורבי יהודה ענה בחיוב.

לעינינו ולעיני כל הנוכחים הרים הזקן את ידיו לצדדים, ובכוחות על 
אנושיים קרע לגזרים את החבל הכרוך סביבו כאילו היה חוט תפירה.

ראינו גם התנהגויות מוזרות שעשו הרוחות באדם שמגולגלות בו, 
כגון אדם שנעץ חבילת סיכות בגופו מבלי לחוש כאב על-אף שהדם 

נטף ממנו.

רבי יהודה היה אומר שאפשר לחלק את המאושפזים בבית חולים 
ל"חולי נפש" לשלוש קבוצות: חולים שבעיתם אינה בתחום חולי הנפש 
להם  שיש  כאלה  וחולים  קשים,  נפש  חולי  באבחנה,  טעו  והרופאים 

"דיבוק" וניתן לתקנם.

הרוח ב"שושנים לדוד"

מבין הסיפורים שנשמעים כאילו אינם מן העולם הזה, היה מקרה 
שעורר התרגשות אדירה בירושלים של אז. המעשה התרחש בפומבי 
ברוב עם ועדה בבית הכנסת "שושנים לדוד" - בית כנסת עתיק יומין 

בשכונת 'בית ישראל', שנחשב במשך שנים למרכז קבלה שקט.

במוקד הפרשה הייתה צעירה מירושלים שנתקפה בשיגעון. באותם 
ימים היה הנוהג להכות במשוגעים עד שיירגעו.

יהודה, הבין מיד במה דברים אמורים.  רבי  לפני  משהובא המקרה 
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והמעמד  מערב,  תענית  שקיבלו  תלמידים  עשרה  יהודה  רבי  זימן 
שש  בשעה  הגיעו  שכבר  אנשים  מלא  היה  הכנסת  בית  לבוקר.  נקבע 
בבוקר כדי לחזות בהתרחשות שלא מעלמא הדין. יש מהם שזוכרים 

מנעוריהם את הדברים.

מיוחדות,  כוונות  ותלמידיו  יהודה  רבי  ערכו  שחרית  בתפילת  כבר 
קיבלו עליהם דיבוק חברים, שהוא תנאי להצלחת המעשה, ואמרו את 
הנוסח המקובל על פי מנהג הספרדים: "הריני מוכן ומזומן לקיים מצות 

ואהבת לרעך כמוך" וכו'. כמו כן קיבלו עליהם מסירות נפש.

לאחר תפילת שחרית הוצאו שבעה ספרי תורה בסילודין ובחרדת 
קודש.

לאחר קבלת מסירות נפש, עוד בטרם ידע האם הרוח היא נשמת 
איש או אשה, פנה אליה רבי יהודה ואמר: "להוי ידוע לך שאתה עלול 
ותודה בפני ספרי התורה  להישרף מחומה של תורה אם לא תתוודה 

ובפני המניין שטבל מי אתה ומה אתה". לא נשמעה תשובה.

השמות  צירופי  עם  ייחודים  לעשות  ותלמידיו  יהודה  רבי  החלו 
הקדושים כנגד האבות וכו'.

ואת הציבור אחזו  "הרפו... הרפו...",  נשמע הקול הראשון:  לפתע 
חיל ורעדה. הקולות נמשכו, והקהל לא מצא מקום מרוב מורא ופחד. 
לא  וילדים  נשים  המעמד.  משלבי  באחד  הכנסת  מבית  נמלטו  רבים 

הורשו להיכנס כלל.

בשעה 10:30, כשעתיים ומחצה מתחילת המעמד, החל ה"דו-שיח". 
הנערה ישבה על הבימה ללא ניד וזיע וראשה שמוט. שפתיה לא נעות, 
רבי  של  קולו  מול  המדברת  הרוח  של  קולה  זה  היה  נשמע.  קול  ורק 

יהודה. הקהל הרב שמר על דממה.
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שוב נשמע הקול: "הרפו, אני מדבר", וכשהגיע השלב בייחודים שבו 
היה על הרוח לדבר - לא ענתה.

שבעת  עם  ההקפות  בשבע  מחדש  התחילו  ותלמידיו  יהודה  רבי 
כל  ורחימו  בדחילו  אמרו  התורה  ספרי  מחזיקי  שבעת  התורה.  ספרי 
אחד את פסוקו על פי הסדר של שבעת הרועים, ולפתע התחיל הקול 

לומר: "אני משה ע' מאיזמיר".

רבי  הבין  הייתה תגובה,  ומשלא  הרוח,  הייחודים להוצאת  התחילו 
יהודה שהרוח שיקרה כדי שהייחודים לא יפגעו בה.

רבי יהודה ותלמידיו הפסיקו את המעמד ויצאו לטבול מחשש שמא 
קיבלו ממנה "רוח דמסאבא" - רוח טומאה.

ואז  "שיקרת!"  בקולו:  הרעים  יהודה  ורבי  שוב,  החלו  הייחודים 
הודתה הרוח שהיא של אהרון רחמים.

"איך נכנסת?"

"ביום פלוני ובשעה פלונית לפני כך וכך זמן. לאחר שחטאה הנערה, 
ניתנה לי רשות להיכנס בה".

והנערה יושבת כבול עץ, ראשה שמוט ועיניה בוהות.

כאלה  יש  בתשובה.  להרהר  התחילו  ואנשים  בבכייה,  געה  הציבור 
שנמלטו מהמקום מחוסר יכולת לעמוד בחיזיון שלא מעלמא הדין.

"איזה תיקון אתה צריך?" שאל רבי יהודה.

"לא תוכל לתקן כי גדול העוון מנשוא", השיב הקול.

"קודם כל צא, ואחר כך נראה", הורה רבי יהודה.

"אני מפחד לצאת בשל הדינים הנוראים הצפויים לי בחוץ", הגיבה 
הרוח.
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והציבור שומע את הדברים.

ושוב הקפות ופסוקים, והקולות שבים. החל משא ומתן מייגע עד 
שנשמעו קולות: "אינני יכול יותר. אני יוצא".

ורבי יהודה עונה: "צא ובוא אלי בחלום, ואומר לך את תיקונך".

בשעה ארבע אחר הצהרים נשמע הקול: "התרחקו ממני כדי שלא 
אזיק לאחד מכם ביציאה".

כאן החל משא ומתן נוסף. הרוח רצתה לצאת ולחנוק את הנערה 
ביציאתה, ולאחר דין ודברים הסכימה לצאת מן הציפורן. נשמע קול 

רעש גדול, לפתע נחבלה האצבע, ושמשת החלון נשברה.

ונמלטה  נמצאת?"  אני  "היכן  בבהלה:  עיניה  את  פקחה  הנערה 
לדוד"  ב"שושנים  הבימה  על  יושבת  היא  כי  שהבינה  לאחר  מהמקום 
תורה  ספרי  עם  המקובלים  זקני  עומדים  כשבתווך  גדול,  קהל  בתוך 

בידיהם.

היו  והכל  והקולות,  המראות  מן  בתדהמה  שרוי  היה  כולו  הציבור 
גם  חי,  כל  בנפש  נחרת  זה  שמעמד  מובן  תשובה.  הרהורי  אחוזים 
על  שמעו  אלא  עצמו  במעמד  נוכחים  היו  שלא  אלה  של  בלבותיהם 

תוצאותיו.

רבי יהודה נתן לנערה קמיע רשום על גבי עור צבי כדי שלא תחזור 
אליה הרוח, ובני משפחתה דאגו שלא תסיר מעליה את הקמיע אף לא 

לרגע.
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רבי יהודה בימי חייו בבגדד
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סיפורי הרוחות
מספר רבי יהודה:

ומעתה הט אוזניך ושמע מה שסיפרו לי הרוחות בהיותם עומדים 
שם לפני בית דין הגדול, ואעתיק אותם לפני הקורא אחת לאחת, ומהם 

יבין האדם את דרכו ואת הנעשה בו אחרי ימי חלדו.

נכתוב  לתקנם,  כדי  לידי  שבאו  הרוחות  מעניין  לדלג  שלא  וכדי 
תחילה את הרוחות שבאו לידי, עם שלא שאלתי מהם את אשר נעשה 
בהם אחרי פטירתם, לפי שהיו מצערים מאוד את הנפגעים מהם. ולכן 
כל השתדלותי וכל מגמתי הייתה להציל את הנפגעים מהם שעה אחת 

קודם.

התחתנה עם ישמעאלי

מספר רבי יהודה:

בה  מגולגל  שהיה  עקיבה,  בת  חנה  האשה  אלי  באה  סת"ר  בשנת 
שהתחתנה  איש  אשת   - עמאם  בת  ג'חלה  הנקראת  אחת  אשה  נפש 
עם ישמעאלי אחד וגם נוהגת כמנהג הישמעאלים. ואחרי כמה יגיעות 
ושבעה  תורות  ספרי  שבעה  ובהוצאת  כנסיות  בבתי  רב  עם  וקיבוץ 

שופרות וצעקות יצאה, ונתרפאה חנה לגמרי.

חשוך בנים

מספר רבי יהודה:

עוד פעם שנייה, ביום חמישי כ' באדר א' תרס"ב, באה אלי חביבה 
נסים  אהרן  נפש  בה  מגולגל  והיה  דיידא.  יוסף  יעקב  אשת  רחמה  בת 

כהן, שהיה חשוך בנים ועם הארץ, ואחרי מעט יגיעות יצא ממנה.
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גביר מפורסם

מספר רבי יהודה:

עוד פעם שלישית, ביום ראשון י"ד בכסלו באה אלי נועם בת לאה, 
בעיר  מפורסם  גביר  שהיה  גזאלה,  בן  יעקב  הנקרא  רוח  בה  שנכנס 
בצרה. וחס על כבודו ועל כבוד משפחתו ויצא תוך שלושה ימים. אמנם 
יצא  הייחודים  ידי  ועל  הנזכרת.  באשה  ונכנס  חזר  הנזכר  לחודש  בי"ז 

ביום שישי י"ט בכסלו.

רוחות

מספר רבי יהודה:

עוד פעם רביעית, ביום שני כ"ב כסלו שנת תרס"ג הנזכר, בא ראובן 
בן משה מני בן רחמה, והייתי עוסק עמו עד יום שישי ט"ז שבט.

וביום ט"ז שבט, כאשר הייתי מייחד עליו, רעדו כל עצמות ראובן 
הנזכר, ופשט את רגליו בפשיטות חזקה מאוד וברעדה והרגיש כאילו 
נתלשו ונעקרו אצבעות רגליו לגמרי. ואחר כך יצא הרוח מגודל רגלו 

ולא הזיקו - כמו שהשבעתיו.

חוטא גדול

מספר רבי יהודה:

אלי  באה  ת"ו,  ירושלים  הקודש  מעיר  בחזרתי  תרס"ז,  בשנת  עוד 
רימה בת פרחה, והיה בה רוח הנקרא יצחק בן כתון, והוא רשע וחוטא 

גדול ועם הארץ גמור.

שנת  שהיא  זו  שנה  עד  ועודנו  יצא,  ולא  שנים  כמה  עמו  ויגעתי 
התרצ"ג בתוך רימה הנזכרת, וסימא את שתי עיניה רחמנא ליצלן.
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חיבוט הקבר
שואלים לשמו

כותב רבי יהודה:

הנה בשער הגלגולים )הקדמה כ"ב( כתב האר"י ז"ל, כי אחר שנקבר 
האדם, אז בא מלאך אחד על קברו ושואל לו: "מה שמך?" והוא משיב 

לו: "גלוי וידוע לפניו יתברך שאיני יודע שמי".

ויש לתמוה מה צורך לשאלה זו, ולמה הוא שוכח, ומה מעלה ומה 
מוריד זה למציאת עונשו.

הנשמות  כל  נפלו  הראשון,  אדם  חטא  כאשר  כי  הוא  העניין  אבל 
ונעשה  הקליפות,  בתוך  ונתלבשו  הקליפות  בעמקי  בו  כלולים  שהיו 
שאין  נשמה  לך  שאין  זה  כפי  ונמצא  הקליפות.  מאותם  לבושין  להם 
לה קליפה אחת העשויה לה כעין מלבוש, ואין אדם ניצול ממנה לפי 

שכולם היו כלולים באדם הראשון, ונשמות הנשים היו כלולות בחוה.

ודע כי כל החטאים והעוונות שעושה האדם בפני עצמו, זולת מה 
וזוהמת הנחש  שחטא אדם הראשון, ודאי שהוא ממשיך עליו קליפה 
כפי חטאו. אמנם כל זה הוא תלוי בתשובת האדם, כי על ידי התשובה 
חטאו,  ידי  על  שהמשיכה  ההיא  הזוהמא  מעליו  לדחות  יוכל  שעושה 

אפילו אם הם חטאים גדולים.

אבל הזוהמא והקליפה שנדבקה בו על ידי חטא אדם הראשון, אין 
זה תלוי בתשובתו לפי שלא הוא היה החוטא, ומוכרח הוא למות. ואחר 
כך יתוקן הפגם ההוא על ידי המיתה, כי אז נקבר האדם, ובשרו מתעכל 

בעפר, ונפרדת ממנו הקליפה שנדבקה בו על ידי חטא אדם וחוה.

ואחר  האדם  מיתת  אחר  כי  והוא  הקבר,  חיבוט  עניין  תבין  ובזה 
שנקבר, אז תיכף ומיד באים ארבעה מלאכים ומשפילים קרקע הקבר 
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ומעמיקים אותו למטה, ונעשה חלל הקבר כשיעור קומת האדם הנקבר 
שם, ואז מחזירין נפשו בגופו כמו בחייו.

והטעם הוא לפי שהקליפה היא דבוקה עדיין וקשורה עם הנפש ועם 
הגוף ואינה נפרדת מהם, ולכן צריך שיחזרו נפשו בגופו ביחד.

ואז מלאכים הנזכרים אוחזים בו כל אחד מקצה ומנערים אותן מן 
האבק הנדבק בהם עד שנפרדת מהם הקליפה ההיא לגמרי, ולכן נקרא 
חיבוט הקבר. ועל כן צריכים )המלאכים( להעמיק את הקבר כדי שיהיה 

מקום חלל לנערו ולחבטו.

הצדיקים והרשעים

נתרחקו  בחייהם  אשר  הצדיקים  כי  שווים,  האנשים  כל  לא  אמנם 
מיצר הרע,  והיו נחבטים על ידי הייסורים הבאים עליהם, והיו מכניעים 
כוחו  שמתישין  והמצוות  התורה  ידי  על  וגם  אותם,  ומקבלים  עצמם 
של אדם, אינם צריכין חיבוט גדול, כי בחבטה כל שהיא מספיק להם 

להפרידה מהם.

מה שאין כן ברשעים, שאדרבא על ידי תענוגיהם בעולם הזה הם 
מקשרים ומחזיקים יותר את הקליפה בגופם ובנפשם.

ונמצא כי זה סוד למה אין אדם ניצול מחיבוט הקבר, אפילו הקטנים 
ואפילו אותם שמתו בעטיו של נחש, לפי שאין להם תקנה להפרידה 

מהם זולתי על ידי המיתה וחיבוט הקבר.

להינצל מחיבוט הקבר

סעודה  כגון  הדבר,  לזה  המסוגלות  המצוות  ידי  שעל  אותם  זולתי 
רביעית של מוצאי שבת, וכגון הנקבר בערב שבת אחר שעה חמישית, 
דהיינו מתחילת שעה שישית ומעלה, שאינו רואה חיבוט הקבר )שער 
הכוונות דף ס"ב ע"א(. כי קדושת שבת מפריד ממנו הקליפה בלא צער 
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חיבוט הקבר, אבל מוכרח הוא שימות כעניין ארבעה שמתו בעטיו של 
נחש.

ובזה יתבאר למה הרשעים אינם יודעים את שמם, לפי שאין שום 
הוא  קליפה  ואותה  קליפה.  של  אחד  מלבוש  לה  שאין  בעולם  נשמה 
אדם  של  חטאו  ידי  על  הנה  כי  שנולד,  מיום  באדם  הנכנס  הרע  היצר 
הראשון נשתרש ונדבק עמו היצר הרע והקליפה עד שכמעט הנשמה 
וסובין קשורים  והקליפה שניהם נעשו מעיסה אחת מעורבת מסולת 

יחד.

וכמו שהנשמות הקדושות כל אחת ואחת יש לה שם ידוע, כך שמות 
כל ניצוץ וניצוץ שבקליפה יש לו שם ידוע בפני עצמו, ונמצא שכל אדם 

יש לו שני שמות - אחד מצד הקדושה ואחד מצד הקליפה.

והנה אם האדם בהיותו בחיים היה יכול להשיג ולדעת שם הקליפה 
שלו,  היה יכול לחקור מהיכן נחצבה מהקליפות, ועל ידי כך היה יודע 
מקום הפגם ומציאת תיקון הצריך לו, והיה יכול לתקן הפגם שלו בנקל, 
ועל ידי כך הייתה הקליפה ההיא נפרדת ממנו בנקל בחייו ולא היה צריך 

להפרידה ממנו על ידי חיבוט הקבר כלל.

ולכן כשנפטר הצדיק, אינם שואלים ממנו מה שמו מסטרא אחרא, 
כי כיוון שבחייהם טרחו וסבלו ייסורין להפריד מעליהם הקליפה ההיא, 

ובקלות גדול נגמרת להיפרד על ידי חיבוט הקבר.

שיעור החביטה

יודעים  אבל מדברי הרוחות נראה שאין אותן המלאכים החובטים 
שיעור החביטה, עד כמה חביטות נפרדת הקליפה מאותו המת, כי לא 
כל המתים שווים. והסימן שביד המלאכים הוא - אם יוכל להגיד המת 
ואין חובטין  זהו סימן שנפרדה ממנו הקליפה,  את שם הקליפה שלו, 

אותו עוד.
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גם לצדיקים הם שואלים את שם הקליפה שלהם  זה  לפי  כן,  ואם 
ידם  ואז מושכין את  נפרדה מהם הקליפה שלהם,  לידע אם כבר  כדי 

מלחבוט.

אבל הרשע, שאדרבא שעל ידי חטאו גרם לקשרה בו עוד בחוזק גדול, 
לכן צריך מכות ועונשים גדולים להפרידה ממנו בחיבוט הקבר. ואילו 
היה יודע בחייו את שמו דמסטרא אחרא היה מתקן הדבר בחייו בקלות 
השם. אותו  יודעים  שאינם  על  נמרצות  הכאות  אותן  מכין  לכן  גדול. 

אחרי חיבוט הקבר

ואחרי גמר חיבוט הקבר הולכים להם אותם המלאכים ועוזבים את 
המת ואת נפשו בקבר.

מאוד,  מבהיל  ונורא,  איום  אכזרי,  אחד  מלאך  בא  ומיד  תיכף  ואז 
ונוטל את הנפש מהקבר ומניחה בכף הקלע וקולע אותה בפעם אחת 

עד פתח שער החצר של בית דין העליון.

ואז יוצאים שני שלוחים מבית הדין ומגישים את נפשו לפני הבית 
דין הגדול ליתן דין וחשבון על מעשיו הרעים אשר עשה בהיותו בחיים 
הסחבות  בבלויי  השלוחים  אותה  מכסים  האשה  ונפש  הזה.  בעולם 

ומכניסין אותה לפני הבית דין לתת דין וחשבון.

מכף הקלע
שלבים עד גן עדן

ואם יצא מחויב בדינו, יימסר בכף הקלע, והמשחיתים סובבים עליו, 
והוא עירום ועריה כיום היוולדו.

וכאשר ייגמר דינו בכף הקלע, אחר כך יתגלגל בדומם, צומח, חי או 
מדבר במשך שנים רבות.
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ואחר כך יורד לגיהנום, ויישאר שם שנים עשר חודש, אם אין הוא 
מאותם היורדים לגיהנום ואינם עולים, ואחר שעולה מגיהנום, מעבירים 

את נשמתו בנהר די נור עד שתתמקמק.

הנצרכים  מצוות  מחוסר  אינו  אם  עדן  לגן  אותו  מכניסין  כך  ואחר 
אליו לפחות לפי שורשו, שאם לא כן, אין מכניסין אותו לגן עדן אלא 
מחזירין אותו בגלגול, כמבואר בשער הגלגולים )בסוף הקדמה ד' דף ז' 

ע"א, דיבור המתחיל: 'ונראה לעניות דעתי חיים'(.

שכר הזכויות

שכר  יקבל  שם  הבא,  בעולם  או  עדן  בגן  בהיותו  כך  אחר  ואז 
הצדקות וההקדשות שעשו היורשים למנוחתו, שלא עדיפים הצדקות 
הוא  שעשה  והצדקות  מהמצוות  יותר  היורשים  שעושין  וההקדשות 

עצמו מממונו בהיותו בחיים.

מצילים  אינם  עשה  הוא  אשר  והצדקות  המצוות  שאפילו  ומאחר 
ומדינה  המדבר  או  החי  הצומח  הדומם  ומגלגולי  הקלע  מכף  אותו 
ויתנקה מכל  לו אחר כך כשיטהר  גיהנום, אלא שכרם הוא שמור  של 

עבירות שבידו.

אם כן, מכל שכן הצדקות ולימוד התורה שעושים היורשים בעבורו, 
שאינם מכיסו וממונו כי כבר זכו בהם היורשים מדין תורה, שאין מצילין 

אותו מעבירות שעשה.

בלא  כי  זה,  על  ויעידו  יבואו  הם  בדברינו  הנזכרים  הרוחות  ועניין 
ספק שגם להם אחרי פטירתם עשו להם היורשים או הקרובים כמנהג 
שעושים לכל המתים, ועם כל זה לא נמלט מי מהם שניצול מכף הקלע.

הגביר

מספר רבי יהודה:
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בעיר  הדר  ז"ל  ארסולי  בנימין  הנקרא  הנדיב  מהגביר  גדול  לנו  ומי 
בצרה, שהיה איש נדיב ורודף צדקה וחסד, ופתו מצויה לאורחים, ולא 
מנע את עצמו מכל צדקות בין לצורך יחיד ובין לצורך רבים, כנודע בכל 

עיר בצרה ובכל עיר בגדד ואגפיה.

צדקות  כמה  היורשים  לו  עשו  פטירתו  שאחרי  ספק  מבלי  וגם 
ולימודים והקדשות למנוחת נשמתו, יותר ממה שהאחרים עושים.

אחד  באיש  ונכנס  רוח  ונעשה  פטירתו  אחרי  נתגלגל  זה  כל  ועם 
ואינו  ונופל מהכפייה  ומתעלף  כופה אותו  והיה  הי"ו,  כהן  ציון  הנקרא 

מרגיש, והוצרך לבוא אלי לעיר בגדד.

ועל ידי רבוי הייחודים אשר ייחדתי על הרוח, קצרה נפשו והתחיל 
לדבר עמי ואמר לי: "לא די לך בכמה פעמים שקראת אותי בשם רשע, 
ואיך מלאך לבך  יש לך מצוות וצדקות רבות כמוני היום!?  האם אתה 

לקרוא אותי רשע?"

האם  שעשית  וצדקות  במצוות  מתפאר  אתה  "ואיך  לו:  אמרתי 
נעשית בנימין ארסולי?"

אז חרד הרוח ואמר: "אוי, וכי מאחר שאתה יודע מי אני, איך קורא 
אותי רשע?"

אמרתי לו: "אלמלא רשע אתה, מי הביאך עד הלום להיות רוח רעה 
וליכנס בבני אדם ולגרום להם כפייה".

אמר לי: "על עוון קל וקטן נתגלגלתי לפה, וכאשר אקבל את העונש 
הראוי לי, אזי אני יוצא ממנו".

וכך היה, כי אחרי שישה חודשים יצא לו מגוף ציון הנזכר והלך לו.
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בתחילה עונש ואחר כך שכר

טובים  ומעשים  מצוות  אפילו  לאדם  לו  עומדים  שאין  למדת  הא 
ומגלגול בדומם, צומח,  שעשה אפילו בחיי חיותו להצילו מכף הקלע 
גיהנום, מעבירות שבידו. אלא צריך שבתחילה  ומדינה של  חי ומדבר 

ייתן דין וחשבון על עוונותיו, ואחר כך ייכנס לעולם הבא ליטול שכרו.

כי אין הקדוש ברוך הוא נפרע מצוות נגד העבירות שעשה. שאם 
מצוות  כל  לו  יספיקו  לא  לפעמים  העבירות,  כנגד  מצוות  מחליף  היה 
שעשה, ויישאר עליו כמה עבירות, וצריך להתגלגל בדומם, צומח, חי 
ומדבר, ולהיות נענש בגיהנום על שאר העבירות. ואחר שיגמור עונשו 
זוכה  ואינו  לגן עדן  אין מכניסין אותו  סוף דבר  הנה  בגיהנום,  גם  ודינו 
לו שום מצווה  נשאר  זוכה אחר שלא  הוא  כי במה  לחיי העולם הבא, 

ושום חלק, כי כל מעשיו הטובים היו חלף העבירות שעשה.

ואם כן, נשאר הוא בלי לבוש, ונודד בארבע רוחות העולם ובמדברות 
ברשות עצמו, כי לא נשאר לו לא מצווה ולא עוון.

ונמצא שסבל עונש כף הקלע וגלגול דומם, צומח, חי ומדבר ועונש 
גיהנום, ולא זכה ליכנס לגן עדן, ויהיה כדוגמת אלישע "אחר", שאמרינן 
עליה בחגיגה )דף ט"ו ע"ב(: "לא מידן לדייניה ולא לעלמא דאתי ליתי" וכו'.

גלגולים לרשע

הקדמה  )ריש  הגלגולים  בשער  ז"ל  האר"י  כתבם  אלה  דברינו  וכל 
כ"ב(, וזה לשונו: "ועתה אכתוב מעט בעניין עונש הנשמות של הרשעים 

בעולם הזה שמתגלגלים ובאים בכמה גלגולים לכפר עוונם.

ודע,  אלו.  מגלגולים  יימלט  אשר  בארץ  אדם  אין  כמעט  כי  ודע, 
עונשם  שם  ומקבלים  בגיהנום  נכנסין  מיתתם  אחרי  הרשעים  הנה  כי 
ויש רשעים שכתוב בהם:  ומתכפר להם, ומשפטם שנים עשר חודש. 
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'ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע' )שמואל א', כ"ה כ"ט(, ואינם 
זוכים ליכנס לגיהנום אחר פטירתם למרק עוונם.

שיתמרק  עד  שונים  בגלגולים  דחי  אל  מדחי  הולכת  נפשם  אמנם 
עוונם קצת ויוכלו ליכנס אחר כך בגיהנום שנים עשר חודש להתכפר 
עשרים  ההם  בגלגולים  ילכו  לפעמים  כי  קצוב,  זמן  אין  ולאלו  לגמרי. 
בתחילה  שעשה  העוונות  ערך  לפי  תלוי  והכל  אלף,  או  מאה  או  שנה 

בעולם הזה.

ממנו  נפרעין  האדם  פטירת  אחר  הנה  כי  שלנו,  הדרוש  אל  ונחזור 
עונש,  של  מציאות  בהרבה  בגיהנום  שיכניסוהו  קודם  חטאותיו  על 
וכולם נקראים גלגולים, רחמנא ליצלן, כי יתגלגל או בדומם, או בצומח, 
יימלטו  )וסימנם דצח"ם(. וכמעט רוב בני אדם לא  או בחי או במדבר 
מלהתגלגל בגלגולים אלה וכו'. ואף על פי שהוא צדיק גמור, לא יקבל 

ממנו שום שוחד על )העבירה את( המצווה, כמ"ש רז"ל".

וכן כתב במדרש תהלים על פסוק "ולך ה' חסד" וכו' )תהלים ס"ב 
וזה לשונו: "יש לך אדם יש לו עשרה עוונות ועשר מצוות. והוא  י"ג(, 
אומר: 'איני מבקש לא עונש ולא שכר אלא יצאו אלו באלו', אין הקדוש 
ברוך הוא עושה כן, אלא בתחילה הוא גובה ממנו עוונותיו, ואחר כך הוא 

נותן לו שכר מצוותיו".

למדנו מזה שני דברים: חדא, שאין הקדוש ברוך הוא מחליף המצוות 
בעבירות, והשנית, כי בתחילה גובה ממנו את עונש העבירות ואחר נותן 
לו שכר המצוות, ואם כן, איך יועילו מצוות היורשים להצילו מן העבירות.

חי  בעודו  החטא  ועזיבת  התשובה  אם  כי  לאדם  לו  מצילין  ואין 
בתשובה  אחת  שעה  "ויפה  י"ז(:  ד'  )אבות  התנא  וכמ"ש  הזה.  בעולם 
ובמעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא", ש"אם אין אני לי 

מי לי" )אבות א' י"ד(.
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גיהנום

תלמידי חכמים בגיהנום

כותב רבי יהודה:

"כי ערוך מאתמול תפתה גם היא למלך הוכן העמיק הרחיב מדורתה 
אש ועצים הרבה נשמת ה' כנחל גפרית בוערה בה." תפתה היא גיהנום, 

כמו שנפרש בסמוך.

חכמים  התלמידי  שהם  למלך",  היא  "גם  גיהנום  כי  הנביא  וקאמר 
מלכים  "בי  שכתוב:  כמו  ס"ח(,  טוב  שוחר  )מדרש  מלכים  שנקראו 

ימלוכו" )משלי ח' ט"ו(. 

אף על פי שאמר ריש לקיש )חגיגה כז.(: "תלמידי חכמים אין אור 
)אש( של גיהנום שולט בהם" וכו', מכל מקום לא אמר שאינם יורדים 
לגיהנום, אלא רצה לומר אף על פי שיורדים, אין אור )אש( של גיהנום 
להסתכל  כדי  לידה  מידו  מעות  המרצה  על  אפילו  שהרי  בהם.  שולט 
וכל שכן  גיהנום",  ינקה מדינה של  "לא  )ברכות סא.(:  רז"ל  בה, אמרו 

בעוונות היותר חמורים.

חכמים  תלמידי  שהיו  שאפילו  ואחיתופל,  בדואג  שמצינו  וכמו 
ע"ה:  המלך  דוד  שכתב  כמו  לגיהנום,  ירדו  זה  כל  עם  קו:(,  )סנהדרין 

"ואתה אלהים תורידם לבאר שחת" וכו' )תהלים נ"ה כ"ד(.

וכן ירבעם בן נבט, שהיה שונה מאה ושלוש פנים בתורה )סנהדרין 
קג:(. וכן אותו תלמיד חכם הנזכר בזוהר )שלח לך דף קס"ז ע"א(, שגזרו 
עליו שיהיה שעתא ופלגא בגיהנום. וכן אלישע אחר שעלה עשן מקברו 

)חגיגה טו:(. וכן נתן העזתי המחבר ספר חמדת ימים.

ייתכן  איך  כן,  ואם  בגיהנום,  יורדים  חכמים  התלמידי  שגם  הרי 
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גם  ואפשר  בגיהנום,  יורדים  חכמים  תלמידי  שאין  לקיש  ריש  שיאמר 
אור של גיהנום שולט בהם.

ומה שאמר ריש לקיש, שאין אור של גיהנום שולט בתלמידי חכמים, 
נראה לעניות דעתי, שזה לא נאמר כי אם על העוסקים בתורה לשמה.

הגיהנום והתפתה

כותב רבי יהודה:

ונראה לעניות דעתי כי שם העיקרי של גיהנום, הוא היה נקרא בפי 
כל הנביאים בשם "תפתה", על שם שכל המתפתה ביצרו הוא נופל בו, 
כמו שכתוב בגמרא )עירובין יט.(. ואיוב קראו )בפרק י"ז פסוק ו'( בשם 
"תופת", כמו שכתוב: "ותופת לפנים אהיה", כי "תופת" ו"תפתה" הם 

שמות קרובים זה לזה.

יהודה,  מלך  מנשה  בזמן  ראשון  בבית  שהיו  הראשונים  וצדיקים 
קראו לה"תפתה" בשם "גיהנום" על שם איש אחד שהיה בימים ההם 
והייתה  מאוד,  גדול  גיא  לירושלים  מחוץ  לו  שהיה  "בן-הנום",  הנקרא 

נקראת על שמו "גי בן-הנום" או "גי-הנום".

ה"מולך"

והוא נעשה מנחושת,  "מולך",  גדול הנקרא  ושם היה מועמד צלם 
ידו  הפותח  כאדם  פתוחות  וידיו  העגל,  כמו  פניו  ותואר  חלול,  ותוכו 
לקבל מחברו. והכמרים היו מסיקין אש בחללו עד שהיו ניצוצות ניתזין 
ממנו. וישראל היו מביאין בניהם ובנותיהם ל"עבודת המולך". והכמרים 
"המולך",  יד  בתוך  אותו  ומושיבין  אביו,  מיד  התינוק  את  נוטלין  היו 

והתינוק היה נשרף מיד.

וזה "גי-הנום" נקרא בשם "תופת" גם כן, לפי שהיו עושים שם במות 
לעמוד עליה לתופף בתופים בעת העברת התינוק "למולך" כדי שלא 
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ויחזרו  עליו,  רחמיהם  ויכמרו  תינוק  של  צעקתו  והאם  האב  ישמעו 
ויקחוהו מיד הכמרים.

וזה שכתוב )מלכים ב' כ"ג י'(: "וטמא את התופת אשר בגי בן-הנום 
שם  וכמבואר  למולך",  באש  בתו  ואת  בנו  את  איש  להעביר  לבלתי 

ברד"ק.

של  "התפתה"  את  קראו  הנום  בן  בדור  שהיו  הראשונים  וצדיקים 
הנביאים בשם "גי-הנום". יען כי גם גי-הנום הנזכר הכמרים מציתים שם 

"בהמולך" אש גדולה לשרוף בה בני ישראל.

והיא כדמיון "התפתה", שנאמר בה: "מדורתה אש ועצים הרבה", 
רק שב"תפתה" שורפים נשמות, וב"גי-הנום" שורפים גופות.

ולא עוד אלא שגם "גי-הנום" נקרא "תופת", כמו שנאמר במלכים 
ב' הנזכר לעיל: "וטמא את התופת" וכו'. וכן נקרא באיוב בשם "תופת", 

כנזכר לעיל.

ומשם ואילך נתבטל שם "התפתה" מפיהם, והיו קורין "להתפתה" 
של הנביאים בשם "גי-הנום", וכעניין שינוי שם זה מצינו בשמואל א' )ט' 

ט'( שאמר: "כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה".

ונחזור על מה שכתבנו למעלה, שגם נתן העזתי שאף על פי שהיה 
הנקרא  מספרו  כנודע  ובנסתר,  בנגלה  ובקי  גדול  ולמדן  חכם  תלמיד 

'חמדת ימים', עם כל זה לא ניצול מדינה של גיהנום.

תיקון לנפטרים
להציל את הנפטר מעונשים

מכף  ולהצילו  להושיעו  רוח  נחת  לעשות  רצונם  היורשים  אם  ולכן 
הקלע ומגלגולי הדומם הצומח החי והמדבר ומדינה של גיהנום שהוא 
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נידון בהם, אין שום אופן כי אם לשפוך שיחה ולדרוש סליחה ממלכו 
של עולם בעד המת ההוא. והוא כי יקבצו עשרה אנשים כשרים יודעי 
ספר, ויעשו למת סדר התיקון שכתבנו לעיל )מנחת יהודה, סימן פ"ב, 

בדיבור המתחיל: 'יום ראשון ראש חודש טבת' וכו'(.

ואם המת ההוא אינו מוחזק לאדם כשר, יעשו התיקון ההוא שלוש 
פעמים או ארבע פעמים עד שיראו אותו בחלום שלובש בגדים ואינו 

חולה ואינו עצוב.

ופעם אחת אירע שעשינו תיקון זה למת אחד שלוש עשרה פעמים 
הזריז  וכל  בגדים.  ולבש  ונתרפא  מחוליו  שקם  בחלום  שראוהו  עד 

להקדים ולעשות את תיקון הנזכר שעה אחת קודם - הרי זה משובח.

ומה  טוב  מה  הנה  האבלות,  ימי  שבעת  בתוך  לעשותו  אפשר  ואם 
יזדמן  פעמים  הרבה  כי  יען  הקבר.  מחיבוט  גם  להצילו  יזכו  כי  נעים, 
עירום  שהוא  בחלום  עצמו  להראות  ונכלם  בוש  הוא  ההוא  המת  כי 
זמן  עד  דמים,  לשופכי  שעושים  כמו  אותו  סובבים  צבא  ואנשי  ויחף, 
שתקצר נפשו מן הצער שהוא בו, ויצטרך לבוא בחלום לאחד ממיודעיו 

וממכיריו, ומראה לו ברמז דק שהוא בצער.

ואם לא נתפעלו קרוביו מזה, חוזר ובא בחלום לאחד מבני משפחתו 
הקרובים אליו. ואם לא נתפעלו גם מזה, יצטרך לבוא בחלום להיותר 
קרובים אליו ולהראות להם שהוא חולה או עירום או רעב וכיוצא בזה, 
כי אין המת נראה לבניו וליורשים בתחילת הכל, מפני שהוא בוש ונכלם 
הוא  אז  בזה,  גם  היורשים  השגיחו  לא  ואם  הרחוקים.  מן  יותר  מהם 

מקבל עליו דין שמים ואינו חוזר לבוא עוד בחלום.

תיקון קצר לנפטרים
כותב רבי יהודה:

לפחות  ההוא,  למת  תיקון  לעשות  משגת  ידם  היורשים  אין  ואם 
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בעת צאתם על קבר המת יאמרו: "הרי אנחנו לומדים לתיקון נפש ורוח 
ונשמה הם ומלבושיהם של הנפטר פלוני בן פלוני שתהיה מנוחתו כבוד 

בגן עדן". "ויהי נועם ה' עלינו" וכו'.

וסדר הלימוד הוא, בתחילה אומרים פרשת הקטורת, ומתחילין מן: 
לה'  "וערבה  עד  וכו'  לפניך"  אבותינו  שהקטירו  אלהינו  ה'  הוא  "אתה 
מנחת יהודה" וכו', ואחר כך אומרים: "ויהי נועם ה' אלהינו עלינו" וכו' 
עד "ואראהו בישועתי". ואחר כך: "אנא בכח" וכו' עד סופו, ואחר כך 
הנזכרים  וכו'  רצון"  "יהי  כך אומרים:  ואחר  וכו',  הנביא  פתיחת אליהו 
עמו  תפילת  שומע  ברוך  עד  ותלמידו"(  השקר  "משיח  )בפרק  לעיל 

ישראל ברחמים.

וזה הוא תיקון קצר המועיל למת, ויוכלו לעשותו בשלושה אנשים 
בלי תקיעת שופר, ואפילו ביחיד יוכל לעשותו. גם אותו האיש המקבל 
הנאה על נפש המת כשיתפלל בעד נפש המת, יותר טוב שיאמר נוסח 

התפילה הנזכרת בספר חסידים בסימן רמ"ב, וזה נוסחה:

"והוא רחום יכפר עוון, בזאת ההנאה שאני נהנה על אודות פלוני בן 
פלוני. חטאתו תכופר, ונפשו בטוב תלין ותנוח עם גורל הצדיקים. ורוחו 

תרגיע עם חלק הטובים, בטוב המיטיבים היורשים בעדו, אמן."

תיקון לבן שנפטר
כותב רבי יהודה:

גם יכול האב עצמו להצטרף עם הציבור העושים תיקון לבנו, ואין זה 
דומה למאי דאמרינן בסנהדרין )פרק חלק קד ע"א( "ברא מזכי אבא, אבא 
לא מזכי ברא" וכו'. כי אין עניין התיקון משום זכות האב שתועיל לבנו, 
אלא הוא עניין תפילה ותחנונים שמתפלל ומתחנן לפני הקדוש ברוך הוא 
להציל את בנו מכף הקלע. ובוודאי אין תפילת האב גרועה בזה מתפילת 
)י  בסוטה  התוספות  שכתב  וכמו  התיקון.  את  העושים  הזרים  אנשים 
ע"ב( על דוד המלך ע"ה שהועילה תפילתו שהתפלל על אבשלום בנו.
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לגן  שהכניסו  מה  על  היא  התוספות  שכוונת  דעתי  לעניות  ונראה 
עדן, וכמו שמצוין בראש דבריהם: "דאייתיה לעלמא דאתי" וכו'. אבל 
לדוד  תפילה  לזה  צריך  אין  דגיהנום,  מדורין  משבעה  דאסקיה  למאי 
וציער  לנגדו  שחטא  במה  לאבשלום  שימחול  בלבד  במחילה  די  אלא 

אותו.

לבין  שבינו  ובחטא  ולאביו.  הוא  ברוך  למקום  חטא  אבשלום  כי 
המקום כבר קיבל את עונשו בעולם הזה שנהרג במיתה משונה, כמו 
שבטים,  ושלושה  חניתות  עשר  בו  ותקעו  שם,  ז"ל  התוספות  שכתב 
ויציבו  הגדול,  הפחת  אל  ביער  השליכוהו  כך  ואחר  ראשו,  את  וחתכו 

עליו גל אבנים גדול מאוד, כמו שנאמר בשמואל ב' )י"ח י"ז(.

ואם כן, לא נשאר עליו כי אם מה שחטא לאביו, שהוא חטא שבין 
את  שמחל  דעתו  גילה  והספידו,  עליו  בכה  כאשר  ולכן  לחברו.  אדם 
שלו, ועל ידי זה יצא משבעה מדורין דגיהנום. ואף על פי שקיימא לן 
הכא  שאני  מחול",  כבודו  אין  כבודו  על  שמחל  "מלך  לב:(:  )קידושין 
בני  "בני  לומר:  דוד  הוצרך  כך  משום  כי  דוד,  של  בנו  היה  שאבשלום 
אבשלום" כדי ללמד סנגוריא על אבשלום, שיהיה כבודו מחול. ועל מה 
שרצה להכניסו לגן עדן, על זה אמרו התוספות שהועילה תפילתו של 

דוד המלך ע"ה והכניסו לגן עדן.

ימות המשיח ועולם הבא

כותב רבי יהודה:

"ושמרת את המצווה" וכו', "היום לעשותם". פירש רש"י ז"ל: "היום 
שכר  כי  לשונו.  כאן  עד  שכרם",  ליטול  הבא  לעולם  ולמחר  לעשותם 
מצוות בהאי עלמא ליכא, כדאמרן בסוף חולין )קמב.(: 'הרי שאמר לו 

אביו עלה לבירה' וכו'."

ודע כי עולם הבא שכתב רש"י ז"ל, ששם נוטל שכרם, הוא על זמן 
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תחיית המתים שהיא הנקראת בשם עולם הבא או בשם לעתיד לבוא, 
בקבר,  עליך  תשמור  "בשכבך  י"א(:  )משנה  דאבות  ו'  בפרק  כדתנן 
והקיצות היא תשיחך לעולם הבא". מבואר מזה שהקיצת השכינה מן 

הקבר שהיא התחייה קרי לה עולם הבא.

חלק  להם  שאין  "ואלו  ע"א(:  צ'  )דף  בסנהדרין  אמרינן  נמי  והכי 
לעולם הבא - האומר אין תחיית המתים מן התורה" וכו'. ואמרינן עליו 
לו  יהיה  לא  לפיכך  כפר בתחיית המתים,  הוא  כך למה?  "וכל  בגמרא: 

חלק עמהם".

מבואר מזה שעולם הבא הנזכר במשנה מפורש בברייתא שהוא על 
זמן תחיית המתים, וכן משמע ממ"ש שם )בדף צ"ב ע"א(: "אמר רבא: 
מניין לתחיית המתים מן התורה? – שנאמר: 'יחי ראובן ואל ימות' וכו' 

)דברים ל"ג ו'(, 'יחי' - בעולם הזה, 'ואל ימות' - בעולם הבא".

והכי נמי אמרינן על חזקיהו מלך יהודה: "כי מת הוא ולא יחיה" וכו' 
)מלכים ב' כ' א'(, ואמרו רז"ל )ברכות י.(: "אמר לו ישעיה כי מת הוא 

בעולם הזה, ולא יחיה לעולם הבא" וכו'.

שכר מצוות בעולם הבא

כותב רבי יהודה:

ושם  התחייה,  עולם  הוא  הבא  שעולם  מבואר  אלו  מקומות  מכל 
בעולם הבא הוא נטילת שכרם של מצוות. וכמו שכתב רש"י: "ולמחר" 
- לעולם הבא - "ליטול שכרם". ושם הוא בעולם הבא תשלום הגמול 

העיקרי ולא בגן עדן.

כי גן עדן אינו עשוי כי אם לשמור את נשמות הצדיקים אשר שם 
גם  כי  ולחזור לגופם אשר עזבו בקבר בעולם הזה.  עד שובם להחיות 
הארץ היא שומרת את עצמות גופם עד אשר ישובו לחיות. ואין בגן עדן 

תשלום גמול ושכר מצוות.
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כי מה שכר יש לגוף הנקבר על מה שטרח כל ימיו בתורה ומצוות 
בקבר,  שנים  כמה  שנשאר  הגמול  תשלום  זהו  וכי  הנשמה?  עם  ביחד 
ואחר כך חוזר לעפר, וכי זו תורה וזו שכרה, והלא גם גופי הרשעים הם 

שוכבי קבר באין הפרש )באין הבדל(.

בעולם  הוא  המצוות  של  והגמול  השכר  תשלום  עיקר  באמת  אבל 
הבא, שהוא בזמן תחיית המתים, שאז באותו זמן גם הגוף הוא מחובר 
עם הנשמה, ושניהם הם מקבלים השכר ביחד כמו שקיימו את המצוות 
ביחד. ומטעם זה אין קיבול השכר בגן עדן אלא בעולם הבא מפני שגם 

הגוף ייטול שכרו.

ועוד אפשר ליתן טעם אחר על מה שאין קבלת שכר המצוות בגן 
משתלמת  השכירות  אין  מח:(  )קידושין  לן  דקיימא  משום  והוא  עדן, 

אלא בסוף.

ולכן כל זמן שהתורה והמצוות נוהגים בעולם, אין הצדיקים נוטלים 
איזה  חיסור  על  בגלגול  ישובו  אולי  כי  פטירתם,  אחרי  אפילו  שכרם 
מצווה, אבל לעתיד לבוא בזמן תחיית המתים, שאז יתבטלו המצוות 
מכל וכל, כמו שכתוב במסכת נדה )סא ע"ב( בעניין כלאיים בבגד המת, 
שהוא מותר, דקאמר עלה רב יוסף: "זאת אומרת מצוות בטלות לעתיד 

לבוא".

וכתבו התוספות ז"ל, שאף על פי כשיחיה לעתיד, יעמוד במלבושו 
שנקבר וכו'. וכן כתב רש"י ז"ל במסכת עבודה זרה )דף ד' ע"ב( על מה 
וכו'. ופירש רש"י  שאמרנו שם, "היום לעשותם" ולא למחר לעשותם 

ז"ל שאין מצוות לעתיד לבוא.

לכן עד זמן עולם הבא הוא סוף גמר מלאכתם, ואז מתחיל אחר כך 
תשלום הגמול כדאמרן.
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המצוות לעתיד לבוא

כותב רבי יהודה:

וטעם שהמצוות בטלות לעתיד לבוא, נראה לעניות דעתי, לפי שלא 
ניתנו התורה והמצוות כי אם כדי לצרף בהם את הבריות, כמו שאמרו 
רז"ל )ויקרא רבה פרשה י"ג ג'( על פסוק: "אמרת אלוה צרופה" )משלי 
ל' ה'(, וכמבואר בעץ חיים )בשער כ"ו פרק א'(, ובשער הגלגולים )ריש 

הקדמה ד', ובהקדמה י"א דף י"ב ע"ב(.

וכיוון שנצרפו הבריות ונבדלו הזוכים לעולם הבא ממי שאינם זוכים, 
ליום  )דף ט"ז ע"ב(: "שלושה כתות  כמו שכתוב במסכת ראש השנה 

הדין" וכו', תו לא צריכין התורה והמצוות.

ואף על גב דקיימא לן שהתורה לא תשתנה בשום זמן, חס ושלום 
)רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ט' א'(, אין זה מקרי שינוי, כי כבוד 
נעשו  שהצדיקים  רק  שינוי,  שום  בה  נעשה  ולא  מונח,  במקומו  תורה 
אדם,  שמת  "כיוון  ל.(:  )שבת  דאמרינן  שמתו.  כיוון  ממנה  חופשיים 
וחיו, אינם  גב שחזרו  ומן המצוות". דאף על  נעשה חופשי מן התורה 

חייבים עוד כיוון שכבר נצרפו.

הגמול המעותד לצדיקים

כותב רבי יהודה:

אינם  לבוא,  לעתיד  לצדיקים  המעותד  הגמול  תשלום  שזה  ודע 
ונודע כלל. ועליו נאמר: "עין לא ראתה אלהים זולתך" )ישעיה  מושג 
י"ז  )דף  ועליו אמרו בגמרא ברכות  ואינו גשמי.  ג'(, כי הוא רוחני  ס"ד 
ע"א(: "עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה... אלא צדיקים יושבים 

ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה".

ואף על פי דאמרינן לעיל שהצדיקים שבעולם הבא הם בגוף ונפש, 
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גוף משה  זיו השכינה כמו שנתקיים  גופם מתקיים מהנאת  זה  עם כל 
רבנו ע"ה בעומדו בהר סיני ארבעים יום וארבעים לילה. וכמו שכתוב 
בשבעים הזקנים: "ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו" )שמות כ"ד י"א(, 
ותרגם אונקלוס: "והוו חדן בקרבנהון כאלו אכלין ושתן", שהרי גם גופם 
של צדיקים הוא יגע וקיים התורה והמצוות כמו נשמתם, ולכן גם הוא 

נוטל שכר טוב בעמלו שנהנה מזיו השכינה כמו הנשמה.

וזהו דלא כמו שכתב הרמב"ם ז"ל )בפרק ח' מהלכות תשובה הלכה 
ב'(, וזה לשונו: "עולם הבא אין בו גוף וגווייה אלא נפשות הצדיקים" וכו', 

וכבר השיג עליו הראב"ד ז"ל.

ואפשר דהרמב"ם סבר כי מה שכתוב בגמרא ברכות הנזכר לעיל, 
דעולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה וכו', הכוונה היא על גן עדן, 
וסבר שגם גן עדן נקרא עולם הבא על שהוא בא אחר הפטירה, ושם 
אין גוף רק נשמות לבד, אבל בעולם הבא שהוא בזמן התחייה, איהו נמי 

מודה שיש שם גוף.

האלף השביעי

אמנם יש לשאול, והוא כי מאחר שעולם הבא שהוא תחיית המתים 
סנהדרין  ממסכת  כדמשמע  השביעי,  אלף  קודם  נעשה  הוא  כדאמרן 
)דף צ"ב ע"א( דקאמר התם: "תנא דבי אליהו, צדיקים שעתיד הקדוש 
)באלף  לעפרן  חוזרין  אינן  השביעי(  אלף  )קודם  להחיותן  הוא  ברוך 
השביעי(, שנאמר: 'והיה הנשאר בציון, והנותר בירושלים, קדוש יאמר 

לו' )ישעיה ד' ג'(."

לחדש  הוא  ברוך  הקדוש  שעתיד  שנים  )אלף(  אותן  תאמר,  ואם 
בהן את עולמו )כלומר להחריב בהן את עולמו ולחזור אותן לחידושן 
הראשון שהיו תהום ומים(, שנאמר: "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא" )שם ב' 
י"א(, שלא יהיה רק ה' "לבדו ביום ההוא", כי יומו של הקדוש ברוך הוא 
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הוא אלף שנים )תנחומא שמיני ז', שו"ט כ"ה – סנהדרין צז. – בראשית 
רבה פרשה ח אות ב'(, וזהו "ביום ההוא". וכדאמר רב קטינא שם )בדף 
"ונשגב ה'  וחד חרוב", שנאמר:  צז ע"א(: "שית אלפי שנה הוי עלמא 
עומדים  הם  היכן  )כלומר,  עושין?  הן  מה  צדיקים  ההוא",  ביום  לבדו 

מאחר שאין ארץ(.

הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים כנשרים, ושטין על פני המים, 
שנאמר: "על כן לא נירא בהמיר ארץ" וכו' )תהלים מ"ו ג'(. מבואר מזה 

כי תחיית המתים היא קודמת לאלף השביעי שהוא "בהמיר ארץ".

וזמן מלך המשיח היא קודמת לתחיית המתים, כי בזמן מלך המשיח 
עדיין הקרבנות נוהגים כמו שאנחנו אומרים בתפילת המוספין, ועדיין 
יש אכילה ושתיה שתוציא הארץ גלוסקאות )שבת ל:( כי אין בין עולם 

הזה לימות המשיח רק שעבוד מלכויות בלבד )ברכות לד:(.

וכמבואר בשער הגלגולים )הקדמה י"א(, ועיין בספר בני אהרן )שם 
אות ל"ה(, וכן אנחנו אומרים בברכת המזון: "הרחמן הוא יחיינו ויזכנו 
ויקרבנו לימות המשיח ולחיי העולם הבא", כי בתחילה יהיו ימות מלך 
המשיח, ואחר כך יהיה עולם הבא. ומאחר שחיי עולם הבא קודם אלף 
השביעי כדאמרן, אם כן כל שכן שיהיה זמן ימות המשיח קודם אלף 

השביעי.

ימות המשיח

כותב רבי יהודה:

ומעתה יש לשאול, והלא בעוונותינו הרבים עבר עתה מאלף הששי 
תרצ"ג שנים, ולא נשאר בידינו רק ש"ז שנים, ועדיין אפילו למשיח לא 
זכינו. ואם כן, אימתי ימלוך מלך המשיח, ואימתי יהיו חיי העולם הבא?

ועיין בספר הברית )חלק ב' במאמר י"ב פרק ט'( שהקשה שם קושיא 
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זו, ותירץ על פי מה שכתב הרב המפרש שעל "ספר התמונה", שלעתיד 
לבוא יתארכו הימים והלילות, כי בכל שבעה ימים ישנה השמש מהלכו 
וישהה בכל הקפה שבע פעמים מאשר היה בשבוע שלפניו, וכן יוסיף 

תמיד בסוד שבעה ימים.

"עץ  שעל  יהודה"  לחם  "בית  בספרי  דבריו  דחיתי  בעניותי  ואני 
החיים" )בפרק ב' דף של"ו( בדיבור המתחיל: 'אמנם הבחינה השביעית' 
וכו', ושם כתבנו תירוץ אחר, והוא כי רב קטינא לא אמר: "דשית אלפי 
שני הוי עלמא" וכו', כי אם על העולם הזה בלבד, ולא על ימות המשיח, 

וכל שכן שלא אמר עולם הבא, כי שניהם אינם מכלל עולם הזה.

דאמר:  ע"ב(,  ל"ד  )דף  בברכות  דשמואל  ממימרא  מוכח  דהכי 
"אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד" וכו'. 
לימות  הזה  הזמן  בין  'אין  קאמר  ולא  הזה',  עולם  בין  'אין  ומדקאמר 

המשיח' וכו', נראה מזה שימות המשיח אינם מכלל עולם הזה.

והכי נמי מוכח ממאי דאמרינן )ברכות יב:(: "וחכמים אומרים, 'ימי 
חייך' - העולם הזה, 'כל ימי חייך' - להביא לימות המשיח". וטעם שלא 
אלפי  שתא  שהוא  הזה  עולם  בכלל  המשיח  המלך  ימות  רבנן  הכניסו 
מלך  הוו  שני  כמה  לרבנן  להו  פסיקא  דלא  משום  טעמא  היינו  שנה, 
המשיח, כי הוא מחלוקת התנאים והאמוראים כדתנן בסנהדרין )דף צט 

ע"א(:

"רבי אליעזר אומר שבעים שנה. רבי אומר ימות המשיח ארבעים 
שנה. רבי אלעזר בן עזריא אומר שבעים שנה. רבי אומר שלושה דורות. 
רבי דוסא אומר ארבע מאות שנה. רבי אומר שס"ה שנה. תני אבימי 
ימות המשיח שבעה אלפי שנה. רב יהודה אמר שמואל ימות המשיח 
כמיום שנברא העולם ועד עכשיו )פירוש, עד היום שיבוא(. רב נחמן 

אמר כמימי נח ועד עכשיו."
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לכן משום הכי לא הכניסו רז"ל את זמן ימות המשיח בכלל עולם 
המשיח.  מלך  זמן  אחר  הבאות  הבא  עולם  שנות  את  שכן  וכל  הזה, 
וחד חרוב", כאילו חד החרוב בא  הוי עלמא  ואמרו: "שתא אלפי שני 
סמוך לאחר אלף הששי, ואין ימות המשיח ועולם הבא מפסיקין ביניהם.

ודבר זה הוא דומה בדומה לשבעת העולים לספר תורה ביום השבת, 
שהגולל ספר תורה הוא נקרא שביעי. כי אף על פי שיזדמן לפעמים 
כמה אורחים עולים בין שישי לשביעי, עם כל זה כיוון שאינו דבר מסוים 
וניכר כמה הם אינם נחשבים לא מכללות השישה ולא מכללות הגולל 

ספר תורה.

העולים  האורחים  שכל  וחנוכה,  חדש  ראש  בשבת  שמצינו  כמו 
בספר הראשון אחר השישה עולים, אף על פי שקורא כל אחד ואחד 
מהם שלושה פסוקים חדשים, עם כל זה אין אחד מהם נקרא שביעי, כי 

אם הקורא בספר השני דווקא, לפי שהוא האומר קדיש.

כן בעניין זמן ימות המשיח וחיי העולם הבא הבאים בין האלף הששי 
נודעים כמה שנים,  ולא  כיון שאין שנותיהם מסוימים  לאלף השביעי, 

הם לא צירפום רז"ל לא עם הששת אלפים ולא עם האלף השביעי.

עולם הבא אחר )נוסף(

ודע, כי לפי פירוש רש"י ז"ל בסנהדרין )דף צ"ב ע"א(, צריך לומר 
שיש עולם הבא אחריתי, והוא בא אחר אלף השביעי והחרוב. וגם יש 
תחיית המתים אחרת, שאז כל אותם הצדיקים שחיו אחר ימות המשיח 
כדאמרן, הם חוזרים ומתים בזמן אלף השביעי החרוב, ונשמתם תהיה 
אלף  אותם  כל  המים  פני  על  פורח  יהיה  וגופם  מרומים,  בשמי  נגנזת 
בה  להיקבר  ארץ  אין  כי  לעפרם  חוזרים  שאינם  רק  החרוב.  השביעי 

גופם.

ינוחו  ואחר אלף השביעי יחדש הקדוש ברוך הוא את עולמו, ושם 
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בהם,  נשמתם  את  הוא  ברוך  הקדוש  ויחזיר  הצדיקים,  אותם  גופות 
וחוזרים וחיים. 

שכן כתב רש"י ז"ל על מאי דאמרינן התם )סנהדרין צב.(: "תנא דבי 
אליהו, צדיקים שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיותן )אחר ימות המשיח(, 
בין  לעפרם"  חוזרים  "אינם  ז"ל:  רש"י  ופירש  לעפרם".  חוזרים  אינם 
ימות המשיח לבין עולם הבא, אלא הבשר מתקיים עליהם עד שישובו 

ויחיו לעתיד לבוא.

ורצה לומר כי אף על פי שלאחר שיחיו, יחזרו וימותו באלף השביעי 
החרוב, מכל מקום אינם חוזרים לעפרם באלף השביעי שהוא בין ימות 
מתקיים  הבשר  אלא  השמיני,  באלף  שהוא  הבא  עולם  לבין  המשיח 
באלף  לבוא  לעתיד  ויחיו  שישובו  עד  השביעי  האלף  אותו  כל  עליהם 

השמיני. מבואר מפירושו שיש תחייה אחרת, ויש עולם הבא אחר.

י' ע"א(, וזה לשונו: "עד דיהא שבת לה'  וכן הוא בזוהר )שמות דף 
איהו  ודא  שביעאה.  אלף  ההוא  כל  קדושה  בתענוגי  נפשין  לאלקטא 
שבת  לבתר  לאתלבשא  דישראל  דעמא  קדישין  דרוחין  אתערותא 

בגופין אחרנין קדישין, לאתקרי קדישין" וכו'.

גופם  והלא  וכו',  אחרנין  בגופין  קאמר  דאמאי  קשה,  קצת  אמנם 
הראשון שהיה שט על פני המים הם חוזרים ומתלבשים בו כדאמרן.

ואפשר לפרש שאז יהיו אותן הגופין מזוככים וקדושים מאוד, ויהיה 
מה  דרך  על  אחרנין,  גופין  להו  קרי  הכי  משום  כנשרים,  כנפיים  להם 

שאמר הכתוב: "ולעבדיו יקרא שם אחר" )ישעיה ס"ה ט"ו(.






