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 מבוא
 

ואין מי שיגלה לנו סודות , היום יתומים אנחנו, מגלים את סיבת פטירת האדםהיו צדיקים אמיתיים ה, שלדורות הקודמים אף
 .אלהינו והנגלות לנו ולבנינו' הסתר הפנים הוא בחינת הנסתרות לה, באחרית הימים, לכן. קיומנו
ולמדו אותנו כמה גלויים הנצרכים לנפש , שמסרו נפשם לעבוד את בוראם, יםחובותינו היא להביא דברי רבותינו הקדוש, אמנם

 . השוקקת באור החיים
ותעלומות סתרי כל חי מתגלות זעיר בים של ( ל"רח)סיבת הקונטרס הזה הינו להרגיע את האדם בסבלו הרב באיבוד יקיריו , לכן

 .ו"ספיקות ושאלות ח
 . ותא דאורייתא אלא תרופה קלה לכאב חזקוהוא עלים טובים שאין בו כלי ללימוד עמק

שהקונטרס הזה ינחם קצת את הנשבים במאורעות קשים ומתקשים להבין ולקבל את , יהי רצון המאציל הבורא היוצר והעושה
 .ה"דינו של מלך מלכי המלכים הקב
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  ''אאחלק חלק 
  

ii 
 

 הספד לעילוי נשמת
 .ל"מרת ליז כהן בת מרים ז

 
 
 

אפיך תאכל לחם עד  2בזיעת"ועוד " הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות 1ומעץ"זירת הכתוב כדכתיב גהמיתה אינה אלא מ
ל שמיכוון שתורה נבראת אלפיים שנה לפני בריאת "ומפרש רבי יהודה פתייה זצ ".שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב

שכן קיימת "  כי ימות באהל"כתוב בה , אולם. ואין כאן מקום להאריך, נוסח התורה דאז היא הנוסח שלנו היום, יתברךהעולם ברצון המאציל הבורא 
ההבדל הוא , אולם. וודאי שאחד מזרעו יה מוכרח לחטוא, אף שאדם הראשון לא היה חוטא הוא עצמו, לכן. מצוות הקבורה וכל עינייני טומאת מת

היה , אם אחד היה חוטא, לכן. ומה שהירע גם כן. מה שהטיב קיים עד היום, "אדם-בני"ועל שמו נקרא האנושות , לםשאדם הראשון בהיותו אב העו
נענש כל , והוא בעצמו חטא, וניכוון שאדם הראשון נכלל בו כל הנשמות. אלא רק לו ולא לכל האנשות, "כי ימות באהל"מקיים דברי התורה הקדושה 

 . העולם בגללו
שהוא פירוד הקליפה מהגוף , חייבים לסבול צער המיתה וחיבוט הקבר, כארבעה הצדיקים שמתו בלי עוון, יק גמור שלא חטא מימיואף צד, ולכן

בגלל מעשה הנחש שהחטיא את , פירוש, שמתו בעטיו של נחש, זה כתוב על אותם ארבעה שלא חטאוועל . והוא תיקון חטא אדם הראשון, והנפש
 . יש לנו להיפרד ביציאת העולם הזה, ומכוח הטומאה הקדמוני הזה. הנקרא זוהמת הנחש, ווהוהטיל סם מוות בח, האדם
 .שהוא דבר בפני עצמו, כל זה לא שייך לתיקון הנשמה של כל אחד ואחד, אמנם

 
אף , ה"רבי עקיבא ע, ל ישראלרבן של כ, ובאמת . מה טוב, בשיבה טובה ובבריאות נשמרת, ך שנה"ואם זוכים עד ק, שנה' ימי שנותינו ע, וכדי לקצר

עשרה , וכך. ומת על קידוש השם ביסורים קשים, סבל מצערות הדור, ו"נרדף בידי הרומאים הארורים יש, לא מת בשיבה טובה, ך"שהאריך ימיו עד ק
' שבני ישראל ניסו את ה תסיונוניסבל את צער העשרה , נביא הנביאים, ה"ואף משה רבינו ע. אפילו שמתוכם היו זקנים מופלגים, ה"הרוגי מלכות ע

, כך .א עולם חסד יבנהר  ק  כדי שי  , ברא' שה ,להמליך מולכו של עולם, לעמל בחסדים, 3פירוש, עיקר חיי העולם הזה הוא איכות החיים, ולכן. במדבר
  .הינם אמצעיים המובחרים לתקן את העולם במלכות שדי, קיום המצוות ומעשים טובים, שלימוד התורה הקדושה

 
והנה רואים . אב הרחמן, קצב זמן שקבע הבורא עולםשאמור למות לפי מעשיו ו, ועוד. יצילנו ממיתה משונה' אנו מתפללים כל יום שה, אמנם

אב כי קשה ה, ואין לנו פה להשיב לאבלים. או בתאונות( בר מינן)מתים בחולי רע , ואנשים צעירים , חתנים בשנת נישואיהם, ילדים, (ל"רח)שפעוטים 
, הנצחי' כל המטרה היא לבית הג', וב' שכשם נחרבו בית המקדש א, ל וצדיקי אמת"פ מה שאמרו רז"ואף שאפשר להבין ע. ירחם' ה, הקובר את ילדיו

 . שלכאורה לא השלים את ימיו כמקובל בעולם הזה, מ קשה לעומת בן אדם"מ
כל נשמה היורדת בעולם . אחרי מידותיו ומשפטיו, ו"ח, ולא לערער, של מלך העולםאת דינו , קודם כל, התנאי היחידי הוא לקבל, כדי להבין את זאת

ועל כרחך , ועל כרחך אתה מת, חיועל כרחך אתה , נוצר ועל כרחך אתה נולדעל כרחך אתה ( : ט"כ-'ד פרקי אבות)וכך התנא אומר , הזה על כרחה
 . הוא אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך

התפיסה הזאת אינה , אולם. ואנו הראשונים שילכו ולא הם, שהיינו מעדיפים אלף פעמים שהיקרים והאהובים עלינו ישארו איתנו עד סוף הדרך, ומובן
ד האדם ורשות בי, מחליט מה תפקיד האדם בעולם הזה, הוא ברחמיו. ואפשר לכנות תיקון נשמתו, כל אדם יש לו מטרה בעולם הזה. שייכת לתורה

 . לקיים או לא
צער וצרות , נמלכת לעיני כל הנבראים' ואין מציאות ה, כי כל עוד השכינה בגלות. וכל טרדו וצערו, זמנו הגיע מלהתפטר מעולם זה, וכשתיקונו מושלם

 . י תשובתנו"ותפקידנו להחיש את תיקון העולם ע, מקיפים אותנו
גם הכרתי את אביה , ובעבר הזה. ישמור עליו ועל זרעו וינחם את כל ביתו' ה, שמעון, בעיקר דרך בעלה, ל"ליז ז, הכרתי את המנוחה, אני הכותב, והנה

 . יאריך ימיו ובכל יוצאי חלציו' ה, של ליז
ה אינו והניסיון הז. לא מעמיד בניסיון בן אדם שאינו יכול לעמוד בו' אבל ה. בלי לשכוח את מצוקת הילדים, ומובן שקשה מאוד לסבול האסון הזה

לעבור לדרגה , אחרי שנים של התלבטות, שהיא החליטה. כדוגמא שליז התחזקה לפני פטירתה, אלא סימן שכל המשפחה צריכה להתחזק יותר. עונש
, דולא עו. הלכה ללמוד דיוקי הלכות בהרצאות ממושכות בעינייני טהרת המשפחה, שנים קודמות, וכבר. ובהתאם לרצון בעלה, נוספת בקיום המצוות

ל "וכך אמרו חז. שהוא עיקר השלום בית, לרצות את בעלה, ואף במקרים דחויים שאפשר היה לוותר, הייתה משתדלת תמיד, שבהיותה אישה נשואה
ולהכין שבת , והמשיכה לאפות חלות שבת בבית. בילדיו במידה הטובה ביותריטפל , אישה שרוצה לשמח ולרצות בעלה, (ל"ז)בתנא דבי אליהו 

וקיימה בזה , לחם עצלותולא אכלה והאכילה , אורך חיים, השרישה בילדיה ובביתה, וכך, וכל הייתה מכינה במו ידיה, כמסורת אימותינו ומועדים
. שדאגה לבעלה עד הזמן האחרון, ועוד. גם בילדים וגם בבית, אחרי שעסקה גם בפרנסה, היא נהייתה כלי למרכבת הקדושה". ולחם עצלות לא תאכל"

                                                 
 .ז"פסוק י' פרק ב 1
 .ט"פסוק י' פרק ג 2
 .ל"פ ליקוטי אמרים להמגיד ממזאעריטש זצ"ע 3
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, הייתה מתקשרת לשמעון מידי פעם באורך כל הלילה, לנסוע לכמה מקומות הקדושים רחוקים ולבקר צדיקים מפורסמים עם שמעון בעלה כשזכיתי
 !?אשת חיל מי ימצא : ועל זה נאמר . לבקש את שלום בעלה

ובעיקר שלא פחדה . ן היה מוגבלכשהזמ, ולהתחזק מאוד בלימוד התורה ושימושה, שהבינה תשוקת בעלה שמעון להתקשר לחכמים ולצדיקים
שוכבת בספה תחת , ואף שהייתה מאוד סובלת. ישמרהו' ה, יום לפני שתלד את בנה, וכך אמרה לי באותה שבת שבקרתי אותה בביתה. ממחלתה

מי היום מגיע לדרגה . בההיא מקבלת אותה באה, דברנו והודתה לי שאם גזירה נגזרה בשמים, ועל זה נשתבחה מאוד, שמיכות ובצניעות הגדולה ביותר
שהיא מדרגת האמונה , ל"שעליה אמר רבי ישראל בבא סאלי זצ, התמימה' אמונת ה ?שהיא המעלה הגדולה ביותר, הזאת של אמונה וביטחון

 ?  חשובה והנבחרת ביותרה
ואין . רבים ןשאינה נפטרת אלא בייסורי, ליזלא כן על . והפרש שנים מגיע לצדיק אחד שבדור, להבדיל, שהוא עונש הרשעים, ואינה נלקחה לפני זמנה

. לסבול הפחות ביותר, אך מורדמת, שהייתה כה סובלת, התנהג איתה בחסד של חינם' ה, וראינו שבכל הדינים שעברה. יסוריים אלא מיחוק עוונות
 ? הייתה נשראת מאותה מחלה , ומי אומר שאם נתגלתה קודם, ואף מחלתה נתגלה לאחרונה

שכל , אלא. תדאג כל המשפחה, מת אחר מן המשפחה( ו"שבת ק)ל אמרו "למה שחז ועל זה צריך לדאוג . ה סובלת ממנה הרבה שניםשהיית, יתכן
 . מכיריה צריכים לדאוג לחזור בתשובה במה שגרוע בנו

י אומר כי "ור .למרק עונותיהם(י "שר)בקונטרס ' פי -רובם של צדיקים מתים בחולי מעיים : "כתבו :(קיח)בתוספות במסכת שבת ש, אמנם האמת היא
 ".יש במדרש למרק אכילה מן המעיים להיות נקיים וטהורים כמלאכי השרת

 
רבי , אבא מרי של הקדוש המפורסם בעל מופת', הנהרג על קידוש ה, ל"הקודש של רבי ישראל אנקווה זצוק 4נביא את לשון, כדי להבין טוב טובו

 ( :ריה'אלג)אן אפרים אנקווה בעל שער הכבוד מתלמס
 

 : אלו שאינם רואים פני גהינום 
 :ותניא .םוגיהנ של מדינה יחלצהו עניו בשביל ל"חז ודרשו ,בעניו עני יחלץ בכדכתי עוונותיו מוחל ה"בקה ,עניות דקדוקי לו שיש מי .ראשון. 

 .והרשות עניות ודקדוקי מעיים חולי ,םויהנג של דינה רואין אין שלשה

 אשר הגבר אשרי כדכתי׳ ,מעיים בחולי לקוי שהוא מי כל .שני. 

 בהן יוצא דב  ע   ,אדם של מאיבריו אחד שהוא ,ןי  וע   ןמש   וחומר קל .תורתך מתוך זה דבר תלמדנו ל"רז ודרשו ,תלמדנו ומתורתך יה רנוסתיי

 את ממתקת מלח מה ,בייסורין יתבר ונאמרה במלח ברית נאמרה ,לקיש ריש ראמ ?כן של כ לא אדם של גופו כל שממרקין ייסורין ,לחירות

 .םמעיי מחולי המתים עם חלקי יהא ,יוסי ר׳ר ואמ .אדם של ופוגמ החטא את ממרקין ייסורין אף ,הבשר
 

ואשריה שנתפסה בעוון הדור ונמחקו , בטוחים אנו במה שליז הייתה באמת, כך היום, ל בחייה במלוא עוצמתה וצדקותה"עד כמה לא הכרנו את ליז ז
 . משלה

ברינה , בריאים ושלמים, ונוכל לעלות לבנין אריאל, למען שמו באהבה, ויושעינו מהגלות המרה הזאת, שירחם עלינו, אלהי ישראל, תפילתנו לאל עליון
 . וכל הצדיקים שוכני עפר, עם הצדיקים אשר חיים בארץ המה, ובשמחה

 . בלע המוות לנצח וכל חליותיה כלה והשמד
 

 .אמן. בגן עדן ובעולם הבאל בצרור החיים ובגורל הצדיקים "ת מרים זב ליז כהןשתהיה מנוחת 
 
 
 

                                                 
 .311בספרו האדיר והקדוש מנורת המאור דף  4



שער הנחמות

 5 

  ''חלק בחלק ב
  

  
 קבורת המת 5ןעניי

 
תתעכל אותה הזוהמא , י קבורת גוף בקרקע"צריך שיכוין כי ע, שיצא מתערובות זוהמא של הנחש, הקובר את המת ובפרט מי שהוא משורש קין

זו , ולכן. י"ן נעשה נק"כי מן קי, ן"והם היפוך אותיות קי. מן הזוהמא ההיא( ן"אותיות קי)שאר נקי וי, י חטאו של אדם הראשון"שנתערבה בנפש ע
 . י כוונה זו"ומקיים עתה מצות קבורת המת ע, ן"הכוונה צודקת יותר במי שהוא משורש קי

 
עד שיפוח היום ונסו ( הפסוק)בסוד , של האדםעל ראשו , ל"מסתלקים מעל ראשו בחינת המקיפים שהם בחינת צ, יום קודם פטירת האדם' ל, הנה

 . בחינות' לפי שיש בזה הצלם ב, ם בלשון רבים"ואמר צללי, הצללים כנזכר בזוהר פרשת ויחי
 . עוןווזה סוד תוסף רוחם יגו, אז חוזרין המקיפין למקומם כבתחילה כדי שכולם ירגישו צער המיתה ועונשה, ובהגיע עת פטירת האדם

וכל אחד הולך , מסתלקים בעת הפטירה , ים והמקיפיםישכולל בהם אורותיהם הפנימ, ם של אדם התחתון הנפטר"מה של הצלהרוח והנש 6חלק
 . למקום המוכן לו כפי מעשיו

ו ונפש, כמו שכתוב, משתתפת תיכף עם הגוף בקבר, אורות מקיפין' וז, בחינות אור פנימי' שהוא נחלק לב, ם"אבל חלק של הנפש התחתון של הצל
מקיפין של ' ולבחינות אלו הז. בחיים 7כי קשה עליהם עזיבת מקומם, במקום שנפטר בו, נשארים עדיין בבית, מקיפין של הנפש' אבל הז. עליו תאבל

להם  וקשה, כי אינם יכולים להיפרד כל כך במהרה מן הבית אשר  בו נפטר, והוא, הנפש הולכת ובאה בבית, ימי אבלות' ל כי כל ז"אמרו רז, הנפש
ימי ' ובכל יום ויום מז. ומן הקבר אל הבית, ולכן הולכים ובאים מן הבית אל הקבר, וגם קשה עליהם ליפרד מן הנפש הפנימית שלהם. פרידה משם

תקשרו ונ, וחונים על ציון בקבר, נפרדו כולם מהבית, ימי אבלות' ובהשתלם ז. מקיפין קשור עם הנפש הפנימית בקבר' נשאר מקיף אחד מהז, אבלות
 . עם נפש הפנימית העומדת בקבר עם הגוף שלו

אז , מקיפין הם בבית' ונצמא כי בעוד אשר ז', עד היום הז, הולכת ובאה בבית, לפי שעדיין המקיפין של נפש האמת, ימי אבלות' וזו היא סיבת ז
ובכל יום ויום . המקיפין אלא באורות הפנימיים באורות( של הקליפות)כי אין שליטתן , הקליפות נאחזות מאוד בנפש הפנימית של המת הנזכר

 . קליפות שנתאחזו בו' מסתלקת ממנה קליפה אחת מהז, שמתחבר מקיף אחד עם נפש הפנימית
אלא אותה קליפה המוכרחת להישאר שם , אז אין הקליפות נאחזת בהם, המקיפים עם הנפש הפנימית' שכבר נתחברו כל ז, ימי אבלות' ובתשלום ז

מסתלקים , והוא כי בעת פטירת האדם, תבין טעם טומאת המת, גם בזה.  תרומה' בעוד שהבשר קיים ןלא נרקב כנזכר בזוהר פר, נדבקת עמה
 .ובכל יום מתמעטת טומאתו ואחיזת הקליפות הטמאים בו, מאוד 8ונאחזים בה החיצונים, המקיפים מן הנפש הפנימית

 
מקיפין תחתונים ואין להם כוח לבטל אחיזת ' מסתלקים ג, הימים הראשוניםשלשה והוא שב, אבלות ימי' ענין תגבורת הדינין על המת בז, 9ובקיצור

 . שלשה ימים לבכי ושבעה להספד( : ז"מועד קטן כ)ל "ולכן הוא עיקר עונש נפש המת שעל אמרו חז. הקליפות בנפש הפנימית
המתחברים עמו בנפש , דין והעונש מן המת לסיבות אורות המקיפים העליוניםואז מקילין ה, מקיפין העליונים' מסתלקים ד, וארבעה ימים אחרונים

( ימים)' ז: ל "ולכן אמרו חז, כנזכר, ולא נשאר זולתי אותה הבחינה של הקליפה הנשארת שם כל זמן שהבשר קיים, נגמר דינו', וביום הז, הפנימית
 .להספד

 
ו "ואם ח. 'קליפות שורה עדיין עד גמר יום בז' הוא שרוח הטומאה של הז, ימי אבלות' ר בזטעם מנהג האשכנזים שאינם בונים ציון על הקב, ובקיצור

להכין , מצווה היא לבנות הציון, אדרבא, ימים' אחרי הז, אולם. ורוח הטומאה יושת ואוחזת בציון הזה לעולם, הוא כמו כיסא ובית שבונה לו, בונה ציון
 .כסא ומושב לאור המקיף הנזכר

 
יותר מן , ומכל שכן היותר קרובים אליו שהגיע להם נזק בזה. תדאג כל המשפחה, מת אחר מן המשפחה( ו"שבת ק)ל אמרו "מה שחז, בקיצור

שאירע אל ( הגרוע)והנה ענין הגרעון . במיתת קרוב ההוא, כי גם הגיע להם נזק ופגם, ולכן אלו הקרובים חייבים להתאבל, הרחוקים במשפחה עצמה
 . ח אברים ונקרא אדם שלם"יש בה רמ, ובכל נשמה ונשמה, י נודע שכל הנשמות נתלין  באדם עליון זעיר אנפיןכ: האבל הוא זה 

 
ולכן ימי אבלות , והיניקה הזאת נקראת מות, אלהיםשהוא יניקת הקליפות מהשם , נשאר לאבל רק בחינת מוחין דקטנות, בהסתלקות המת, אמנם

 . אלהיםאלו ימי דין כבחינת השם 
ואז נקרא אונן , כי ביום הראשון נסתלקו ממנו כל המוחין דגדלות לגמרי, והטעם הוא. האבל נקרא אונן גמור ומשם ואילך נקרא אבל, ם הראשוןביו

השני ומיום .  ואינם נכנסים באבל ביום הראשון, והם מוחין דגדלות, כי התפילין הם נקראים חיי המלך, ולכן אסור להניח תפילין ביום הראשון, גמור
 . ולכן מותר בתפילין כל אותן הימים משם ואילך, ימי אבלות' עד תשלום ז, מתחילין להיכנס המוחין דגדלות מדרגה אחר מדרגה, ואילך

 
וזהו , רוח רעה שורה על ידיו ומשכח תלמודו, כי ההולך בין המתים, שידעת, ד כי הוא משום הדין"נלע, ליטול הידים אחר קבורת המת  10מה שנהגו

 . צלי סוד נטילת ידים אזא

                                                 
 .שער המצות ויחי 5
 . ל כדי שיהיה יותר מובן"עיבדתי את לשונו הקדוש זצ 6
 .ביתו, פירוש, ואינו מקום פטירת האדם ממש אלא המקום שבו היה רגיל 7
 .כוחות הטומאה 8
 .ל כדי שיהיה יותר מובן"עיבדתי את לשונו הקדוש זצ 9

 .א בסוף ספר עולת תמיד"ו זיע"חלשון מוהר 10
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 השכבותעניין ה
 .מה הוא הספד ומה תועלתו, ויש קודם כל להקדים

ובין ההשכבות . כשמספידים אותו, ובעיקר . פעמים' שנשמת הנפטר יורד לעולם הזה י, היחאלי 11הקונטריסל בעל "כותב רבי יצחק אלפייה זצ, הנה
לעורר על הנפטר חסדים עליונים לבטל ולסלק , וכך קראו חכמי המשנה הספד לשון עירור. לשון התעוררות, כולם נקראים הספד, ובין ההזכרות

 . עולה ואינה יורדת, שאחרי תקופה הזאת, ב חודשים"אין ראוי להספיד את הנפטר אחרי י, לכן. הדינים השורים עליו
ההספד הוא לעשות לה בקשת  12אבל עיקר. והוא כעי כפרה, לבטל ולסלק כוחות הדינים השורים על הפטר', הא. דברים' ההספד משפיע בב, ואולם

 .נחת רוח ולהעלותה ממדרגה למדרגה בעולמות העליונים, רחמים
וממשיכים כמנהג הקדום להשכיב את , שאינם יודעים ממינם ומשמאלם, א נגד אותם פשטני הקהל"י הקדוש זיע"מובן חריפות דברי האר, כך 13ועל

שעד , ל,י ז"במקום לקבל דברי קודשו של האר, וממשיכים מנהג אבותם הרע. במקום לעשות לה נחת רוח, נשמת המתבנוסח ההשכבה שמזיק ל, המת
 .ועיין שם לצמאת דעתך. ככתוב בהקדמות לשער רוח הקודש, היום לא עמד כמוהו שידע שורש הנשמות וסודות פעולות הבורא בכל העולמות

רבי יהודה כמו שראינו עם , ואינה להנאת עצמה אלא לתקונים שונים, ב חודשים"ם יורדת אחרי ילפעמי, יש לדעת שנשמת הנפטר, אחר 14באופן
אלא , כי גם בדורות האחרונים קורה דבר כזה, שרק בדורות האלו קרה פלא כזה, אל תחשוב ידידי, אמנם. ה שיש מקדש ליל שבת לאשתו"הנשיא ע

ואחד מהם הוא , ויש עוד כמה אופנים. אלא גם לצדיקים שואבי מים וגוזרי עצים, קים המפורסמיםואינה רק לצדי. שדקות הרוחני אינה לעינינו שחשכו
ואחרי . כי היא צריכה איזה תיקון שהוא משורש נשמת אותו חי, ומשפיעה עליו לטובה, שהנשמה מתעברת לאחד מהחייים בעולם הזה, העיבור

 . י מעשי אותו בן אדם החי בעולם הזה"ואינה מושפעת ע, אינה נשארת והולכת, שפועלת לתיקונה
 
 
שמעתי . עולה ואינה יורדת, ב חודש"ולאחר י, נשמתו עולה ויורדת, כל שנים עשר חודש( ה"זוהר פי ויחי דף רכ)ל "הנשמות שאמרו רז 15ענין .א

ז "עכ. ב חודש"תשלום היואז הוא , פ שהאדם נפטר באמצע השבוע בימי החול"אע, ב חודש"ה בשבוע האחרונה של הי"משמו של מורי זלה
עולות , לפי שביום השבת, ב חודש"י שעדיין חסרים כמה ימים מהשבוע להשלים הי"ואעפ. אז עולה ואינה יורדת עוד, בשבת שלפני אותה שבוע

 ( ויחי' המצ פר"שע. )ב חודש"ימים החסרים מחשבון הי' או הד' בשביל אותם הג לא ירד, וכיון שעלה שוב, ב"בגן עדן העליון אפילו בתוך הי
 

והיה , מאדה מלעיג עליהם "היה מורי זלה', כוומנוחה נכונה , ענין ההשכבות שאומרים על נפשות הנפטרים כמנהג שליחי ציבור קהילות ספרד .ב
 (שם. )אם אין נפש המת ההוא ראוי לכך, אבל לפעמים היו מורידין, אומר שלא היו מעלין נשמת המת

 
 (ט"פ,ע ס"ת הרמ"שו. )אלא רק על אביו ואמו, אשתו הבעל אינו חייב לומר קדיש על .ג
 
 

והנשמה בהיותה , שהוא רוחני, לשמוע אבל גם לראות את דברי הבל פה, שנשמת הנפטר יורד ממש בעולם הזה, ויש להוסיף דברי הקונטריס היחאלי
ואף שיכולה . אנשים וזכרון בעלמא' פילו שיחה קלה בין בא, ואיך האנשים מדברים עליה. שמקושר בה, רואה כל אות ואות של כל דיבור ודיבור, רוחני

, מ היא יורדת בעצמה בין האנשים"מ, ממעון קודשה ומיקום מושבה בעולמות העליונים, לשמוע ולראות את כל מה שמתרחש הנוגע בה בעולם הזה
 .ואינה סומכת מרחוק, כעניין הטובע את חבירו בדין ובודק בעצמו

 
 

 (ל"י ז"להאר ותושער המצ)מה היא תועלת הקדיש 

 
. ל קדיש שאומרים אותו היתומים"לפי שכבר עלו כל העולמות אמנם זה הקדיש נקרא קדיש יתמא ר' אמנם קדיש בתרא אינו מכלל הקדישים הנז .א

ם אותו כ אומרי"ת המתים ועיוהענין הוא שהקדיש הזה הוא בעולם העשיה ששם בחינת המיתה כדי להעלות כל הנשמות והנפשות בסוד תחי

ו "כוז יהוהאלקינו  יהוה ודב אלא שהוא באופן אחר ונתבאר אצלינו בענין נטילת ידים שהס"היתומים על מיתת אב ואם ויש בקדיש הזה שם בן מ

' שהוא גיו "ז יהיה ענין תחית המתים ולכן קדם אליו שם כוז"י שם במוכס"ודע כי ע. ש"ל וע"ידות כנ' ס ג"יוד הא ואו הא שה יהוהו "ז כוז"במוכס

 :ל"ש חז"ה להחיות בו את המתים כמ"ל שעתיד הקב"ל והוא הט"ט

 

לפי שאין הטעם כפי מה  ,ט"ל שטוב לומר הקדיש הזה על מיתת אביו ואמו כל השנה כולה אפילו בשבתות ויו"זרי ד ששמעתי ממו"ונלע .ב

' ע ולהעלותו ממדרגה למדרג"והוא להכניסו לג ,'עלת אם לבד כי הנה עוד יש תוושחושבים המון העם שמועיל להציל נפש המת מדינא של גהינ

תפילות והיה אומרו ' ל שהיה אומר קדיש בתרא בכל שנה ושנה ביום שמת בו אביו בג"ואני ראיתי למורי ז .ט יש לאמרו"וכפי זה גם בשבתות וי

 . ל"ם ז"ש בהרמב"ד מ"ם אחרים עהמוספים בו דברי םה לא כמנהג המוסתערבי"הו לקמן בעבנוסח קדיש של בני ספרד כמו שנעתיק

 

                                                 
 .ל"י ז"ס הראשונים הזוהר והאר"והרוב הוא על פי הש( ה והלאה"מדף כ) 11
 . הרשות בידו, ב חודשים"הרוצה להספיד אחרי י, ולכן 12
 .אב"לשון ז 13
 . והוא קיצור נמרץ משער הגלגולים ושאר ספרים קדושים האמיתיים 14
 .א"י הקדוש זיע"לשון שער המצוות להאר, מכאן ואילך 15
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נשמה ' תבחול שאין תוספת קדושה אלא בשעת תפלה לבד וזהו הטעם שאין תוספ ןכין שאה כל היום מ' ודע כי בשבת נמשכת תוספת הקדוש .ג

ילוק אחר והוא גם יש ח. ולחושבי שמו יש להם איזה קצת הארת קדושה גם בימי החול בשעת התפלה' ליראי ד אתזל כם אבל ע .רק בשבת בלבד

 . י תפלתינו בימי החול ולכן יש תוספת נשמה בשבת"מעצמה כל מה שנעשה ע' כי בשבת נמשכת תוספת קדוש

 

בחול שאין עולים בעת התפלה רק בחינת נשמות לבד שעולים עם  ןכין שאה גם יש חילוק אחר והוא כי בשבת עולים כללות כל העולמות מ .ד

 . כנודע ים נוקביןהשכינה להיות לה בסוד מ

 

דע בענין תפלת החול שענין העלאתם צריכה להעשות על ידינו קודם התפלה אבל אחר שכבר קבלו השפע העליון אין אנו צריכין להורידן כי  .ה

 :מעצמם הם יורדין אחר עלינו לשבח

 

ח לפי שטעם הדבר הוא כדי "ט ור"יובענין מה שנהגו האבלים לומר קדיש על מיתת אביהם ואמם בשנה ההיא טוב לאומרו אפילו בשבת ו .ו

 .ש"ם וכבר נתבאר לעיל זה עוע עצמו ממדרגה למדרגה ולכן נכון לאמרו אפילו בימים שאין בהם דינה של גהינ"להעלות נפש המת בג

 

ולכן , אשר שם בסוד מחיית המתים, כדי להעלות הנפשות ורוחות ונשמות, קדיש זה הוא בעולם העשיה ששם בחינת המיתה. קדיש בתרא .ז
.    ובכל שנה ביום שמת בו אביו או אמו, אפילו בשבתות וימים טובים, וטוב לומר אותו כל אותה השנה. אומרים אותו היתומים שמת אביו או אמו

 . ט"דנ 16ץ"קיצור לרי
 

 
 
 

                                                 
 .ל"רבי יעקב צמח זצ 16



שער הנחמות

 8 

  סדר תקון הנפטריםסדר תקון הנפטרים
 .ל"לרבי יהודה פתייה זצ

 .הקלע ומגלגולים שונים מדיני קף, מדינה של גיהנום, המציל את נפש המת מחיבוט הקבר
 
 

שתהיה . פ"פב( ת)של הנפטר, הם ומלבושיהם, הרי אנחנו לומדים לתיקון נפש ורוח ונשמה
 . כבוד בגן עדן( מנוחתה)מנוחתו

ה ָיֵדינוּ . ֲאדָני ֱאלֵהינוּ ָעֵלינוּ  ִויִהי נַעם ה ָיֵדינוּ ּכוְנֵנהוּ . ּכוְנָנה ָעֵלינוּ  וַּמֲעש ֵ  :וַּמֲעש ֵ
 
 
 

ה ה יָת א יהוהוּא ַאּתָ ר ִצוִּ ֲאׁשֶׁ ׁש ַקיָּם ּכַ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶׁ ים ּבִ ּמִ ת ַהּסַ ת ְקטרֶׁ יָך אֶׁ ִהְקִטירוּ ֲאבוֵתינוּ ְלָפנֶׁ ה ֱאלֵהינוּ ׁשֶׁ וָתם ַעל ַיד מׁשֶׁ

תוָרָתךְ  תוּב ּבְ ּכָ  : ְנִביָאְך ּכַ

ים יהוהַויּאֶמר  ה ַקח ְלָך ַסּמִּ ת ְוחֶׁ  ֶאל מש ֶ ֵחלֶׁ הָנָטף וּׁשְ ים וְּלבָנה ַזּכָ ָנה ַסּמִ ַבד ִיְהיֶׁה. ְלּבְ ד ּבְ ה רוֵקחַ  :ּבַ ת רַקח ַמֲעש ֵ יָת אָתּה ְקטרֶׁ . ְוָעש ִ

שׁ  ח ָטהור קדֶׁ ה: ְמֻמּלָ ּמָ ֵעד ְלָך ׁשָ ר ִאוָּ ל מוֵעד ֲאׁשֶׁ אהֶׁ ה ִלְפֵני ָהֵעֻדת ּבְ ּנָ ה ִמּמֶׁ ה ָהֵדק ְוָנַתּתָ ּנָ ַחְקּתָ ִמּמֶׁ ְהיֶׁ. ְוׁשָ ים ּתִ ׁש ָקָדׁשִ םקדֶׁ : ה ָלכֶׁ

ים ת ַסּמִ ֱאַמר ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרן ְקטרֶׁ ה. ְונֶׁ ּנָ רת ַיְקִטירֶׁ ת ַהּנֵ ֵהיִטיבו אֶׁ ר ּבְ ּבקֶׁ ר ּבַ ּבקֶׁ ִים : ּבַ ין ָהַעְרּבַ רת ּבֵ ת ַהּנֵ וְּבַהֲעלת ַאֲהרן אֶׁ

ה ּנָ ִמיד ִלְפֵני . ַיְקִטירֶׁ ת ּתָ ם יהוהְקטרֶׁ  : ְלדרֵתיכֶׁ

ט ּטוּם ַהּקְ ָנן ּפִּ נוּ ַרּבָ יַצדּתָ מוָנה ָמִנים ָהיוּ ָבהּ  .ֶרת ּכֵּ ים וּׁשְ ׁשִּ לׁש ֵמאות ְוׁשִ ה . ׁשְ ה ָמנֶׁ ִמְנַין ְימות ַהַחּמָ ה ּכְ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ׁשִּ לׁש ֵמאות ְוׁשִ ׁשְ

ָכל יום ב. ּבְ רֶׁ עֶׁ ר וַּמֲחִציתו ּבָ ּבקֶׁ דול ְונוֵטל. ַמֲחִציתו ּבַ ם ַמְכִניס ּכֵהן ּגָ הֶׁ ּמֵ ה ָמִנים ְיֵתִרים ׁשֶׁ לׁשָ ם וּׁשְ ּפוִּרים ֵמהֶׁ יום ַהּכִ . ְמלא ָחְפָניו ּבְ

ה ּקָ ה ִמן ַהּדַ ּקָ ֵדי ְלַקיֵּם ִמְצַות ּדַ ּפוִּרים ּכְ ב יום ַהּכִ רֶׁ עֶׁ ת ּבְ ׁשֶׁ ִנים ָהיוּ ָבהּ . וַּמֲחִזיָרן ְלַמְכּתֶׁ ר ַסּמָ  : ְוֵאּלוּ ֵהן. ְוַאַחד ָעש ָ

ִרי( א) ן( ב. )ַהּצֳּ ּפורֶׁ ָנה( ג. )ְוַהּצִ ְלּבְ בוָנהְוהַ ( ד. )ְוַהחֶׁ ה. ּלְ ְבִעים ָמנֶׁ ְבִעים ׁשִ ַקל ׁשִ ת ֵנְרּדְ ( ז. )וְּקִציָעה( ו. )מור( ה. )ִמׁשְ ּבולֶׁ ( ח. )ׁשִ

ה. ְוַכְרּכום ר ָמנֶׁ ה ָעש ָ ׁשָּ ר ׁשִ ה ָעש ָ ׁשָּ ַקל ׁשִ רׁשקו( ט. )ִמׁשְ ֵנים ָעש ָ ה( י. )ְט ׁשְ לׁשָ ָעה( יא. )ִקּלוָּפה ׁשְ ׁשְ מון ּתִ יָנא . ִקּנָ ְרׁשִ ּבוִרית ּכַ

יןּתִ  ָעה ַקּבִ ָלָתא. ׁשְ ין ּתְ ָלת ְוַקּבִ יק. יין ַקְפִריִסין ְסִאין ּתְ ַלח ְסדוִמית. ְוִאם לא ָמָצא יֵין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחיָור ַעּתִ רובע  ומרלריך ואין צ מֶׁ

הּוא. רוַבע .הקב כי סתם רובע האמור במשנה ובברייתא הוא רובע הקב ל ש ֶ ן ּכָ ְבִליִּאוֵמרִרב ִִּ. ַמֲעֶלה ָעש ָ יאמ  ַאף  :יִָּנָתןִַּהב ַ ה  ֶ ל ש  ן ּכָ ְרּדֵּ ת ַהּיַ ּפַ . ּכ 

ָסָלה ִּ ְ ַבׁשִּפ  ִּד ְ ה  ָמֶניָהִַּחי ָבִִּמיָתה.ִִּאםִָּנַתןִּב ָ ֲּ לִַּסמ  רִַּאַחתִִּמכ ָ  ִּ:ְוִאםִִּחס ֵ

ְמִליֵאלִּאוֵמר ִּג ַ ן ִּב ֶ ְמעון ִּׁשִ ן ָטף :ַרב ָ י ַהּקְ ֲעצֵּ ף מֵּ ָרף ַהּנוטֵּ א ש ְ ינו ֶאּלָ י אֵּ ר  ּה ֶאת ּבור  . ַהּצֳּ ּפות ּבָ י ְלש ַ דֵּ יא ָבָאה ּכְ יָנא ְלָמה ה  ְרש   ית ּכַ

א ָנָאה הֵּ ּתְ ֶ י ש  דֵּ ּפוֶרן ּכְ ה. ַהּצ  א ַעּזָ הֵּ ּתְ ֶ י ש  דֵּ ּפוֶרן ּכְ רות ּבו ֶאת ַהּצ  ש ְ י ל  דֵּ ין ְלָמה הּוא ָבא ּכְ יס  א . יֵּין ַקְפר  ין ָלּה ֶאּלָ ם ָיפ  י ַרְגַלי  ַוֲהלא מֵּ

י רַ  ין מֵּ יס  ין ַמְכנ  אֵּ ֶ בודש  י ַהּכָ נֵּ ּפְ ש  מ  ְקּדָ ּמ  ם ּבַ  : ְגַלי 

שהבל  ראל בגמ"ארז' כי הנה בפי ני אדםת של לבשמים בשבא ולא בקמץ כמנהג קצת ב"מפני שהקול יפה לבשמים הבי' תני בר קפרא כו' תניא רבי נתן אומר כו

 .הקול היוצא מפי האדם בשעה שכותש הבשמים במכתשת גורם שיהא ריחם נודף ומבושם

נְִּ ַ יִָּנָתןִּאוֵמרת  ב :ָיאִִּרב ִ יטֵּ ק הֵּ ר ָהדֵּ ק אומֵּ וחֵּ הּוא ש  ש ֶ ק. ּכְ ב ָהדֵּ יטֵּ ים. הֵּ מ  ש ָ ַהּקול ָיֶפה ַלּבְ ֶ י ש  נֵּ ּפְ ָרה. מ  ֵּ ש  ין ּכְ ָמה ַלֲחָצא  ּטְ יש  . ּפ  ל  ְלש ָ

ַמְענוּ  יַע לא ש ָ ָרה ַלֲחָצא  . ּוְלָרב  ֵּ ש  ָתּה ּכְ ּדָ מ  ם ּכְ ָלל א  י ְיהּוָדה ֶזה ַהּכְ ּב  יָתה. יןָאַמר ר  ָמֶניָה ַחיָּב מ  ל ַסּמֲ ּכָ ר ַאַחת מ  ּסֵּ ם ח  ֵניִַּברִּ :ְוא  ָ ת 

ָרא ָ ין :ַקפ  ם ַלֲחָצא  יַרי  ל ש   ָנה ָהְיָתה ָבָאה ש ֶ ים ש ָ ְבע  ים או ְלש   ש ּ  ָרא. ַאַחת ְלש   ָ ֵניִַּברִַּקפ  ָ ַבש   ְועודִּת  ל ּדְ ֶ ּה ָקְרטוב ש  ן ּבָ ּלּו ָהָיה נותֵּ א 

ין ָאָדם ָיכול יָחהּ  ַלֲעמוד אֵּ י רֵּ נֵּ ּפְ ַבש. מ  ּה ּדְ ין ּבָ ין ְמָעְרב  ה אֵּ ּנּו  ְוָלּמָ ּמֶ ירּו מ  ַבש  לא ַתְקט  אר ְוָכל ּדְ י כל ש ְ ַהּתוָרה ָאְמָרה ּכ  ֶ י ש  נֵּ ּפְ מ 

ה לַ  ֶ ש ּ  : יהוהא 

ובכל פעם שיאמר פטום ' הושיעה כו' בוטח בך ה צבאות אשרי אדם' ה' פסוקים יי צבאות עמנו כו' כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה ליי וכאן יאמר ג

כלל ולא שום תפלה כמו שנדפס בסדורים אחר עלינו  חרולא יאמר שום פסוק א' מנחת יהודה כו' כ יאמר וערבה לה"ואח ,אלו םפסוקי' אחריו ג ומרלריך צ תהקטור
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לא יאמר אותה תפלה ולא שום פסוק אחר מאותם  ,יצלןלחמנא ן שיהיה המגפה רבזמ לוואפי הלשבח וזה נוסחתה רבון העולמים גלוי וידוע לפניך שמדת הדין מתוח

 .וכיוצא' שנהגו לומר אחר פטום הקטרת כגון ויאמר אליהם ישראל אביהם כו

 

נוּ  יהוה ּמָ י ַיֲעקב ֶסָלה. ְצָבאות ע  ב ָלנּו ֱאלהֵּ ּגַ ש ְ ךְ . ְצָבאות יהוה: מ  ַח ּבָ י ָאָדם ּבטֵּ רֵּ נוּ . יָעההוש    יהוה: ַאש ְ נּו ְביום ָקְראֵּ ֶלְך ַיֲענֵּ : ַהּמֶ

ם  יהוהְוָעְרָבה ל ָלי  ירּוש ָ ְנַחת ְיהּוָדה ו  ּיות. מ  ים ַקְדמנ  נ  י עוָלם ּוְכש ָ ימֵּ  : ּכ 

 
יִהיו  . ֲאדָני ֱאלֵהינוּ ָעֵלינוּ  נַעם ִִ

ה ָיֵדינוּ  ה ָיֵדינוּ ּכוְנֵנהוּ . ּכוְנָנה ָעֵלינוּ  וַּמֲעש ֵ  : וַּמֲעש ֵ

ֶתר ֶעְליוןיש ֵּ  סֵּ י ִיְתלוָנן. ב ּבְ ּדַ ֵצל ׁשַ ְבַטח ּבו. ַמְחִסי וְּמצוָּדִתי  יהוהאַמר ל: ּבְ ר ַהוּות: ֱאלַהי אֶׁ בֶׁ ח ָיקוּׁש ִמּדֶׁ יְלָך ִמּפַ י הוּא ַיּצִ : ּכִ
ה ְחסֶׁ ָנָפיו ּתֶׁ ְך ָלְך ְוַתַחת ּכְ ְבָרתו ָיסֶׁ אֶׁ ה ְוסֵחָרה ֲאִמּתו. ּבְ ַחד ָליְ : ִצּנָ ל ַיֲהלךְ : ֵמֵחץ ָיעוּף יוָמם. ָלהלא ִתיָרא ִמּפַ אפֶׁ ר ּבָ בֶׁ . ִמּדֶׁ

ָרִים ב ָיׁשוּד ָצהֳּ טֶׁ ךָ : ִמּקֶׁ ף וְּרָבָבה ִמיִמינֶׁ לֶׁ ָך אֶׁ ּדְ שׁ . ִיּפל ִמּצִ יָך לא ִיּגָ יט: ֵאלֶׁ יָך ַתּבִ ֵעינֶׁ ה. ַרק ּבְ ְראֶׁ ִעים ּתִ ַמת ְרׁשָ ּלֻ ה : ְוׁשִ י ַאּתָ ּכִ
ךָ . ַמְחִסי  יהוה ְמּתָ ְמעונֶׁ ְליון ש ַ יָך ָרָעה: עֶׁ ה ֵאלֶׁ ךָ . לא ְתֻאּנֶׁ לֶׁ ָאהֳּ ַגע לא ִיְקַרב ּבְ ךְ : ְונֶׁ י ַמְלָאָכיו ְיַצוֶּׁה ּלָ יךָ . ּכִ ָרכֶׁ ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ : ִלׁשְ

אוְּנךָ  ָ ִים ִיש ּ ּפַ ךָ . ַעל ּכַ ן ַרְגלֶׁ בֶׁ אֶׁ ּגף ּבָ ן ּתִ ְדרךְ : ּפֶׁ ן ּתִ תֶׁ ַחל ָופֶׁ ין. ַעל ׁשַ ִפיר ְוַתּנִ ְרמס ּכְ ק: ּתִ י ִבי ָחׁשַ ֵטהוּ  ּכִ י ָיַדע . ָוֲאַפּלְ ֵבהוּ ּכִ ּגְ ֲאש ַ
ִמי ֱעֵנהוּ ִעּמו ָאנִכי ְבָצָרה: ׁשְ ֵדהוּ . ִיְקָרֵאִני ְואֶׁ ֵצהוּ ַוֲאַכּבְ יֵעהוּ : ֲאַחּלְ ּבִ ְך ָיִמים ַאש ְ יׁשוָּעִתי. ארֶׁ יֵעהוּ : ְוַאְרֵאהוּ ּבִ ּבִ ְך ָיִמים ַאש ְ . ארֶׁ

יׁשוָּעִתי  : ְוַאְרֵאהוּ ּבִ

 
כחַ  א ּבְ יֶנךָ גְּ . ָאּנָ יר ְצרוָּרה. דוַּלת ְימִּ ּתִּ  : ּתַ

ל ִרּנַת ךָ . ַקּבֵ ֵבנוּ , ַעּמֶׁ ּגְ  : ַטֲהֵרנוּ נוָרא. ש ַ

ךָ . ָנא ִגּבור י ִיחוּדֶׁ ְמֵרם. ּדוְרׁשֵ ָבַבת ׁשָ  : ּכְ

ְרֵכם ַטֲהֵרם ךָ . ּבָ ְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקתֶׁ ִמיד ּגָ  : ּתָ

רוב טוְּבךָ . ָחִסין ָקדוׁש  ךָ . ּבְ  : ַנֵהל ֲעָדתֶׁ

הָיחִ  אֶׁ ֵנה. יד ּגֵ ָך ּפְ ךָ . ְלַעּמְ תֶׁ ָ  : זוְכֵרי ְקֻדׁשּ

ל ְוָעֵתנוּ ַקּבֵ ַמע ַצֲעָקֵתנוּ . ׁשַ ֲעלוּמות. וּׁשְ  : יוֵדַע ּתַ

 

 ('הכ שחרית דרוש ג"שע) ו בלחש"כ תאמר בשכמל"ואח

רוּךְ   בוד ַמְלכוּתו, ּבָ ם ּכְ ד, ׁשֵ  :ְלעוָלם ָועֶׁ

 
אנת הוא , לית מחשבה תפיסא בך כלל, סתימא על כל סתימין, אנת הוא עלאה על כל עלאין, בחושבןרבון עלמין דאנת הוא חד ולא , פתח אליהו ואמר

, מבני נשא( א אתכסייא"נ)ובהון אתכסיאת , ועלמין דאתגליין, לאנהגא בהון עלמין סתימין דלא אתגליין, וקרינן לון עשר ספירן, דאפקת עשר תקונין
 :אתחשיב ליה כאלו אפריש בך, כל מאן דאפריש חד מן חבריה מאלין עשר, דאנת מלגאו ובגין, ומייחד לון, ואנת הוא דקשיר לון

, לא לעילא ולא לתתא ולא מכל סטרא, ולית מאן דאנהיג לך, ואנת הוא דאנהיג לון, וחד בינוני, וחד קצר, חד אריך, ואלין עשר ספירן אינון אזלין כסדרן
ואתקריאו , דאתקריאו גופא לגבי לבושין דמכסיין עליהון, וכמה גופין תקינת לון, נשא( א דבני"נ)י דמנייהו פרחין נשמתין לבנ, לבושין תקינת לון

מלכות פה תורה , ויסוד סיומא דגופא אות ברית קדש, נצח והוד תרין שוקין, תפארת גופא, גבורה דרועא שמאלא, חסד דרועא ימינא, בתקונא דא
כתר עליון איהו כתר , ו"אלקינ' ועל אלין תרין כתיב הנסתרות לה, בינה לבא ובה הלב מבין, מלגאוחכמה מוחא איהו מחשבה : שבעל פה קרינן לה

דאיהו ארח , א"ו ק"א וא"ד ק"מלגאו איהו יו, (א קרקפתא דלא מנח תפלי"נ), ואיהו קרקפתא דתפלי, ועליה אתמר מגיד מראשית אחרית, מלכות
 :ואתרבי בההוא שקיו, כמיא דאשקי לאילנא, (א ואנפוי"נ)איהו שקיו דאילנא בדרועוי וענפוי , אצילות

ובך לית דמיון , דאיהו חיים לגופא, וההוא נביעו איהו כנשמתא לגופא, דאשקי לאילנא בההוא נביעו, סבת הסבות, אנת הוא עלת העלות, רבון העולמים
( ועשבין)ובארעא אילנין ודשאין וגנתא דעדן , כוכביא ומזליואפקת מנהון שמשא וסיהרא ו, ובראת שמיא וארעא, ולית דיוקנא מכל מה דלגאו ולבר

ולית דידע בך כלל ובר מנך , ואיך אשתמודעאן מעלאי מתתאי, ואיך יתנהגון בהון עלאין ותתאין, לאשתמודעא בהון עלאין, וחיוון ועופין ונונין ובני נשא
ואנת לית לך שם , ובהון אתקריאו מלאכיא, ל ספירן כל חד אית ליה שם ידיעוכ, ואנת אשתמודע אדון על כלא, בעלאי ותתאי( א יחודא"ס)לית יחידא 

 :אשתארו כלהו שמהן כגופא בלא נשמתא, וכד אנת תסתלק מינהון, ואנת הוא שלימו דכלהו, דאנת הוא ממלא כל שמהן, ידיע
ולאחזאה לון איך , תמודעא תוקפך וחילך לבני נשאלית לך אתר ידיעא אלא לאש, אנת הוא מבין ולא מבינה ידיעא, אנת חכים ולאו בחכמה ידיעא

מאזני , צדק מלכותא קדישא, משפט עמודא דאמצעיתא, דין איהו גבורה, כפום עובדיהון דבני נשא, דאינון צדק ומשפט, אתנהיג עלמא בדינא וברחמי
, ולאו משפט ידיעא דאיהו רחמי, צדק ידיעא דאיהו דיןאבל לאו דאית לך , כלא לאחזאה איך אתנהיג עלמא, הין צדק אות ברית, צדק תרין סמכי קשוט

 :ולאו מכל אלין מדות כלל
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מה דלא אתיהב רשו לגלאה לשום בר נש עד , לגלאה רזין טמירין על ידך( א אתיהב לך"נ)דהא רשותא אית לך , קום רבי שמעון ויתחדשון מלין על ידך
, הקיצו ורננו שוכני עפר, ורעיא מהימנא אתערו משנתכון, עלאין שמעו אינון דמיכין דחברון', הגדולה והגבורה וכו' לך ה, קם רבי שמעון פתח ואמר, כען

אנת , רעיא מהימנא', ובגין דא אתמר בהון הקיצו ורננו וכו, ולאו אינון מתים, אלין אינון צדיקיא דאינון מסטרא דההוא דאתמר בה אני ישנה ולבי ער
 :דעד כען צדיקיא כלהו דמיכין ושינתא בחוריהן, דאיהי ישנה בגלותא ,ואבהן הקיצו ורננו לאתערותא דשכינתא

דהא עלך אתמר קול דודי דופק לגבאי בארבע אתוון , ויימא ליה קום רעיא מהימנא, תלת קלין לגבי רעיא מהימנא( א אתערון"נ)מיד יהיבת שכינתא 
אלא אמר קודשא , מאי נמלא טל, שראשי נמלא טל :לא יוסיף להגלותך, ת ציוןדהא תם עונך ב, פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי, ויימא בהון, דיליה

הרי לך , דלא אעלנא כל זמנא דאנת בגלותא, לאו הכי, ועאלנא בישובא, אנת חשיבת דמיומא דאתחרב בי מקדשא דעאלנא בביתא דילי, בריך הוא
, ל"א איהי שכינתא דלא מחושבן ט"וה, ו"א וא"ד ה"ודא איהו יו, ל"הו טשלימו דילה וחיים דילה אי, א שכינתא בגלותא"ה, סימנא שראשי נמלא טל

עד כאן , ואבהן קדישין עמיה, מיד קם רעיא מהימנא, דאיהו מליא לשכינתא מנביעו דכל מקורין עלאין, ל"דסליקו אתוון לחשבן ט, ו"א וא"ד ק"אלא יו
 .לעולם אמן ואמן' ברוך ה .רזא דיחודא

 
 

 ותחרו נפשות כל ועל ישראל עמך על שתרחם• תוהעולמ כל על המרחם והסליחות הרחמים אב א"רא ה׳ מלפניך רצוןיהי 
 הערטלאין ונשמות רוחות תונפש כל עלו. בלתי מדבר ובחי מדבר ובחי ובצומח בדומם ליםולגוהמג בגיהנם הנדונים הרשעים ונשמות

 פ״בפ) של ונשמהורוח  נפש על םתרח ובכללם . הקלע ףבכ ונקלעים להבח מלאכי ביד דחי אל מדחי והולכים לםובע המשוטטים
ואף על פי  -תויחלוהס הרחמים בעלהוא  תהכי א . יהםלע לטוהמ העונש אתל  והק . עליהם רחמיך נא יהמו רחמים מלא לא).

ך ברחמי .םהלש םפג קןלת הלוא אין מעצור לפניך . ובשורשי נפשם רוחם ונשמתם, שחטאו ועוו ופשעו לפניך ופגמו בעולמות העליונים
 .כל חטאתם ים במצולות ותשליך מעליהם חובם שטרי את מחוקות .יםטהפשו ובחסדיךהרבים 

( אמתך) (עבדך) של ונשמה ורוח נפש על לפניך מתפללים נושאנחו נתליפת תא וברצון ברחמים שתקבל או״א 'ה מלפניך ןורצ יהי 
 שיש ״יואעפ . חסדיך כגודל עיניך מנגד יועשכל פ את והעבר ומחה נוווולע לחטאתו נא סלח תוליחסהו הרחמים אב נאא . פב״פ

 את קרעתו חנם של חסד עליו תתל החסד ה׳ לך הלא . יםורחמ או קלים בעונשים שלהיענ  יבימחו להיות וחשבון דין עליו יןיעד
 והמעשים והזכיות המצות כל את טוב ןובזכר לזכור שפחותינו שיח לפניך ירצהו ויראה ויגיע אוויב יעלהו .מעליו ודינ גזר עור

 לנפשו וחנינה וחמלה חסד ולהשפיע להמשיך לפניך מתפללים שאנחנו לתנויתפ עם ולצרפם בחיים בהיותו פב״פ שעשה טובים
 ולא עליו ושתהו שרא העונשיםי כפ ,לדונו עליו הממונים ומקטרגים ומשתיתים מחבלים מכל להרגיעםו םשיעולה ונשמתו וחורו

 והן עצמו ידי על הן שעשה ולפשעים ולעונות לחטאים נא ושא . ךילפנ ופשע חטא אשר ופשעיו נותיווווע חטאתיו עוד לו יזכרו
 ול יהיהו .עריהו עירום עוד יהיה ולא ונשמתו רוחו ונפש וב ולהתכסות להתלבש ומלבוש חלוק לו ותתקן . לחטוא לאחרים שגרם

 הצדיקים עם ןוהעלי לםובע דומנוחתוכב ותהיה . עולם מלך פני רובא לאור םותבמשכ על ינוחו שלום יבוא והשקט ושלוה חהומנ
 הזהב מזבח על בהיכלך הנקטר הסמים קטורת חיכר ולתניתפ לפניך ומקובלת ורצויה בהוחש היהות . עדן שבגן והחסידים

 תא רחמיך אנא תבר״ הרמוז  אריתארא בשם יכוין)  שוהקד שמך למען וענינו נומלכי חנינו . ושיבנת אל ריקם מלכינו ומלפניך
 הכתובים מדות ג"י לפניך נובזכרי יךתמדו על רחמיך ויגילו . אתה ותחנונים לותיפת שומע אל יכ. (אשמותינו תעביר שוויכב רוגזך

 אתה כי לתנויתפ את ושמע .ו׳כו פניו על ה׳ ויעבור . ה׳ בשם יקראו שם עמו ויתיצב בענן '  ה וירד כאמור עבדך משה ידי על
 .ברחמים ישראל עמו תתפל שומע ברוך . הפ כל תפלת שומע

 
 : ולפני  ידליק נר ויאמר , וטוב גם לקרוא את תיקון הכללי

 
ורוחו . חטאתו תכופר ונפשו בטוב תלין ותנוח עם גורל הצדיקים(. ת)פלוני ( בת)בן ( ת)והוא רחום יכפר עוון בזאת ההנאה שאנו נהנים על אודות פלוני

 .אמן. בטוב המטיבים היורשים בעדו, ם חלק הטוביםתרגיע ע
 
 

 . ענייני ברכת כהנים
 
, (ב"זא. דין חדש)ולא שומעים לאחרונים שפירשו לעצמם , וכל הגאונים שווים בדין זה. ם"ף והרמב"י הרי"פ רש"הוא ע, קטן נושא כפיו כלל 17אין .א

 . והיא המסורת איש מפי איש מסכים עם הראשונים
 

עם קדושיך : ואחד מן הקהל עונה , "כהנים: "צ"אם יש שני כהנים או יותר קורא להם הש', וכו" הטוב שמך"על ברכת " אמן"ל אחרי שיענו הקה .ב

 . כאמור

 

 . 18ולא החזן או הכהן שעלה לבימה, עדיף ששמש בית הכנסת יקריא את הכהן .ג

 .'ג' א ס"קמ' ס. י"ו בחש"מוהרש. מותר לו לעקור רגליו ולישא את כפיו, ואין כהן אחר בקהל, אם הכהן הוא החזן .ד

 

 . 'ה' א ס"י קמ"ו בחש"מוהרש. אבל לא ראיתי שנוהגים כן. מותר לו לישא כפיו ולעלות לתורה, ואין כהן אחר בציבור, אם הכהן אבל .ה

                                                 
 .ה"צ' ע ס"ת הרמ"שו 17
 .ה"צ' ע ס"ת הרמ"שו 18
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ה  רוְּך ַאּתָ ְך ָהעוָלם, יהוהּבָ לֶׁ נוּ , ֱאלֵהינוּ מֶׁ ל ַאֲהרן ְוִצוָּ תו ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ נוּ ּבִ ׁשָ ר ִקּדְ ַאֲהָבהֲאׁשֶׁ ָרֵאל ּבְ ת ַעּמו ִיש ְ  :ְלָבֵרְך אֶׁ

 .ל בעל חסד לאברהם"ר אברהם אזולאי זצוק"כוונת הפירוש ממוהר –ץ "ומקרא הש

 

 . 'ב' א ס"קמ, י"ו בחש"מוהרש. ואז מקריא אותם החזן שאר תיבות, מתחילים הכהנים לבד לומר יברכך .א

 

לכבוד , חלים רק במקדש, כך שהפסוקים שנתקנו לציבור בברכת כהנים(. בגבולין)ע מפאנו חושש לאלו שאומרים פסוקים בין תיבה לתיבה "הרמ .ב

 (. י"חש. )השם הנורא

 

ְכָך  ךָ  שהאל יתברך ישפיע חכמה על כל ישראל יהוהְיָברֶׁ ְמרֶׁ  : יתן בנים לישראל שהיא השמירה מלהימחות מן העולם ובנים נשמרים מכל רע' שה ְוִיׁשְ

 

ךָּ  יים טובים של בריאות לישראליוסיף ח' שהשם ית יהוהָיֵאר  יָך ִויֻחּנֶׁ ָניו ֵאלֶׁ  :  יברך את ישראל בנשיאות חן' ית' שה ּפָ

 

א  ָ יךָ  יהוהִיש ּ ָניו ֵאלֶׁ לום  יברך את ישראל בעושר ובממשלה' שהאל ית ּפָ ם ְלָך ׁשָ   :יברך לישראל בברכת שלום כמשמעו' שהאל ית ְוָיש ֵ

 

צ "כיון שהש: ל כתב וזה לשונו"אבל בעל הלבושים ז. ה"וכך כתב הרוקח בהג, (ו"פט)ם "וכן פסק הרמב. ינמצא שפשוט שאומרים פסוק ושמו את שמ

 (.י"ו בחש"מוהרש. )ש"ע. אינו אומר ושמו את שמי, אינו אומר אלא בלשון בקשה

 
ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם ֵני ִיש ְ ִמי ַעל ּבְ ת ׁשְ מוּ אֶׁ   :ְוש ָ

 

 .רבאשהוא  ו"השם   א אותיות כנגד"י יתגדל ויתקדש

 19.להכניע הקליפות, א אותיות בעולם התמורה"א אותיות כנגד י"ואלו הי
 

 

ל ּדַ ׁש  (י) ִיְתּגַ מֵ  (ה) ְוִיְתַקּדַ א (ו) הּ יׁשְ י ְבָרא ִכְרעוֵּתיהּ : (ה) ַרּבָ ָעְלָמא ּדִ ְוַיְצַמח . ְוַיְמִליְך ַמְלכוֵּתיהּ . ּבְ
יֵחהּ . ְרָקֵניהּ פֻּ  ֲעָגָלא וִּבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרוּ בְּ : ִויָקֵרב ְמׁשִ ָרֵאל ּבַ ית ִיש ְ ַחייכון וְּביוֵמיכון וְּבַחיי ְדכל ּבֵ

מֵ  (אחד ושמו אחד' יהיה ה) ָאֵמן ְיֵהא  :ָאֵמן א (ה"שמ י) הּ יׁשְ ְמָבַרְך ְלָעַלם . (ה שלם "ושם הוי ה"שם ו: פירוש) ַרּבָ
ַרךְ וּ  ח ְלָעְלֵמי ָעְלַמיָּא ִיְתּבָ ּבַ ּתַ ַאר. ְוִיׁשְ א. ְוִיְתרוַמם. ְוִיְתּפָ ֵ ר. ְוִיְתַנש ּ ה. ְוִיְתַהּדָ ֵמיּה . ְוִיְתַעּלֶׁ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

ִריְך הוּא א ּבְ ֻקְדׁשָ ְרָכָתא :ּדְ ל ּבִ א ִמּכָ יָרָתא. ְלֵעיּלָ ָחָמָתא. ׁשִ ָחָתא ְונֶׁ ּבְ ׁשְ ָעְלָמא ְוִאְמרוּ . ּתִ ֲאִמיָרן ּבְ ּדַ
א ִמן ׁשְ : ָאֵמן ָלָמא ַרּבָ ה וְּסִליָחה . ַמיָּאְיֵהא ׁשְ יָזָבא וְּרפוָּאה וְּגֻאּלָ ָחָמה ְוׁשֵ ָבע ִויׁשוָּעה ְונֶׁ ַחיים ְוש ָ

ָלה ָרה ְוֵריַוח ְוַהּצָ ָרֵאל ְוִאְמרוּ ָאֵמןָלנוּ וְּלָכל עַ . ְוַכּפָ ְמרוָמיו :ּמו ִיש ְ לום ּבִ ה ׁשָ ַרֲחָמיו . עוש ֶׁ הוּא ּבְ
לום ָעֵלינוּ  ה ׁשָ ל ַעמּ . ַיֲעש ֶׁ ָרֵאל ְוִאְמרוּ ְוַעל ּכָ  : ָאֵמן ו ִיש ְ

 
 השכבה 

 פ "המרחם הוא ירחם על נפש רוח ונשמה של פב
 .אמן. בטוב המטיבים היורשים בעדו, ורוחו תרגיע עם חלק הטובים. ונפשו בטוב תלין ותנוח עם גורל הצדיקים

 

                                                 
 .ח"א פס"כנפי יונה ח 19

 שמיה רבא
הם שבע 
' אותיות כנגד ז

היכלות 
דקדושה אשר 
שם תתעלה 

הקדושה 
א קליפות "שבי

כנזכר בתחלת 
 1.הכללים

 
 ָאֵמן ְיֵהא

  ה  ישְׁמֵ 
' הג' והיא בחי

של מילוי 
המילוי ולכן 
צריך לחזור 
ולענות אמן 

אמנים ' וגג "פ
אלו הם זולת 

 .'כו ר"יש 1אמן
א לכוון  ַרב 

למחות את זכר 
עמלק מתחת 

ושם , השמים
ה וכסא "קב

מלכותו יהיה 
שלם בבחינת 
כי יד על כס 

 (אב"הז)ה "י
 

העונה  1ואם
מסיים לומר 
עד דאמירן 

בעלמא 
קודם 

שיאמר החזן 
 השמי
 ,ה"דקב

צריך לענות 
א "כאן פ

אמן באופן 
' שיהיו ה

 :אמנים


