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שמשתף את הקב"ה  שמי ,:(טפנחס דף רי)פרשת בזוה"ק מובא 

הקב"ה עוקר את אביו ואמו מגן עדן ומביא אותם ושכינתו בשמחתו, 

ו, שנאמר לאותה שמחה, לקחת חלק בשמחה עם הקב"ה ושכינת עמו

עושהו" לשון יחיד, " בים, ולא נאמר"ישמח ישראל בעושיו" לשון ר

בשמחת בניהם בעולם הזה  להשתתף באיםללמד שאפילו אביו ואמו 

 אף לאחר מותם. 

הביא תנאי בזה,  (שער הכולל פרק ט"ו)יסוד ושורש העבודה  בספרו

ש ואם בזה, בבואם מגן עדן לראות את פניו על רא ובן יכבד אבל, "וז

 כגון בשבתות וימים טובים, או שעושה סעודת ברית מילהו, שמחת

שמחה של מצוה,  לבנו או סעודת בר מצוה או בית חתנות וכיוצא איזה

ולשמוח עמו, ובתנאי קודם  באים אביו ואמו מגן עדן לראות בשמחתו

להקב"ה יתברך שמו ויתעלה, דהיינו  למעשה צריך לשתף בשמחתו

מים ואביונים, ואז מוציא הקב"ה שעושה לתלמידי חכ שיהנה מהסעודה

 .ן. עכ"דואמו מגן עד אביו

"עוקר" את  השהקב" ,ובעל קול אריה דקדק בלשון הזוהר הקדוש

רצונם לרדת בכי אין חם, רבעל כנעשה ההורים מגן עדן, משמע שזה 

 זה. האל טומאת העולם 

לא  ,אל גן עדן סנאחר שזכו להיכמצינו כי צדיקים שנפטרו ואכן 

 שם והטמא הזה. כימים לרדת שוב אל העולם המגוסמהיו 

ואני הכרתי יהודי אחד וז"ל:  (חלק ב')כמו שכתב האור זרוע 

זקן וקובר מתים ושמעתי אל  המוורמ"ש והיו קורין אותו ר' בונים והי

 דהשכים לבית הכנסת וראה אדם אח עם אחתשפ ,נכון ואל האמת

ונתפחד כסבור שהוא  ...יושב לפני בית הכנסת ובראשו כתר של עשבים

 .הין :ואמר לו ?וכי אינך פלוני שמת עתה וקברתיך ,וקראו ואמר לו דש

 ואמר לו, .היטב עד מאוד :ואמר לו ?היאך אתה באותו עולם מר לו:וא

רק באותו  מר לו,וא ?מה זכיות יש לך והלא אתה היית אדם כל דהו

בזכות זה הביאוני  ,ת הכנסתבקול נעים בבי תזכות שהייתי אומר ברכו

כי תראה  ,וזה לך הסימן שאני הוא המדבר אליך ,ומכבדין אותי דןען בג

מה  ,ושאל לו .בית יד חילוקי שקרוע שקרעת לי כשהלבשתני התכריכין

ששמתי בראשי כדי לבטל  ן עדןהם עשבים שבג ,וענהו ?זה שבראשך

 כ"ל.ם. עריח רע מעלי של זה העול

, שפעם היה הרה"ק רבי צבי הביא )עמוד מ"ג(פר אבן ישראל בסו

 ואביו הבעש"טעל שם טוב הקדוש זי"ע, בסכנת חיים גדולה, זי"ע בן הב

בדעתו  הק' ירד אליו להצילו ממות, ואולם אחר כך אמר לו כי לא שיער

ידעתי בדבר הזה  , "ואםחושך ועביות העולם הזה כפי שרואהו זה עתה

, לא הייתי אתה ואלף כיוצא בךנאבד אף היית ו ,ךלא הייתי יורד להציל

 יורד לעולם הזה".

הביא  תצוה( )דרשות חומש רש"י תשמ"א פרשתובספר שפע חיים 

ובהקדם מעשה  :ע"ק האדמו"ר מקלויזנבורג זידברי קדשו של הרה"מ

ק הרבי ר' "בנו של הרהק רבי אברהם המלאך זי"ע, "נורא שהיה עם הרה

אפשר לגלות כל הדברים[,  ע ]ומוכרחני לקצר הסיפור כי אי"בער זי

לפתע לנהר והיה בסכנה גדולה, ו סיבה נפל ושפעם אחת מחמת איז

ראה  חר כךועל ידי זה יצא וניצול. וא ראה איזה אור גדול והלך לשם

טרג עליו יאביו שמחמת הענין שעשה ק את אביו הקדוש, וסיפר לו

עליו לטבוע במים, והוא בא אליו להצילו, והוא  השר של הנהר ונגזר

שראה שם במים. והוסיף ואמר לו, הנה זה לי זמן רב  היה האור הגדול

עולם וכבר נשכח ממני הריח רע שיש בעולם הזה, ה שאינני בזה

הייתי זוכר כמה קשה להיות בהאי עלמא לא הייתי יורד  ואלמלי

 ק. והדברים מבהילים על הרעיון, שהרי מלבד שהיה הבן"עכד להצילך

ואעפ"כ  יקיר לו היה גם קדוש ה' ושגבה מעלתו ממעלת מלאך אלקים,

שגם לאחר לא היה יורד להצילו. ויש לנו ללמוד מדבריו הקדושים, 

י "עונש הגזירה, וע ההסתלקות שייך ענין זה שהצדיק מקבל על עצמו

שהוא צרור בצרור החיים  ן עדן מקוםהצער שהיה לו מזה שיצא מג

ז סר "העונש שהיה מגיע לבנו, ועי וירד לעולם הטמא הלז, קיבל את

 עכ"ד.  עוונו ונשאר בחיים.

 ביקש הנשיא הדויה שרבי .(קג) כתובות במסכת מצינו ולכאורה

 כאילו שבת שולחן ליד מקום לי לסדר תמשיכי: "פטירתו לפני מאשתו

 להמשיך מתכוון אני כי. כורסא לי להכין גביע לי לשים, בחיים אני

 ". שבת ערב בכל קידוש לך ולעשות עדן מגן ולבוא

 בא רבי היה פטירתו לאחר שבת ערב כל כי, מספרת הגמרא ואכן

 נודע שהדבר עד בכך המשיך והוא לאשתו קידוש ועושה לביתו עדן מגן

 שאר על לעז יצא שלא כדי זאת לעשות הפסיק הוא אז .ברבים

 .בכך רגילים שאינם הצדיקים

ואם יש קושי לנפטר להגיע אל העולם המזוהם שבו אנו נמצאים, 

 לעשות קידוש? הכיצד ירד רבי בכל ערב שבת 
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רוחני עליון,  איר אורמ, אלא על כרחך צריך לומר כי בשבת קודש

ואוסף אליו את כל העולמות התחתונים, מבטל את בחינת אור עולם הבא, 

רוחץ אותם מכל זוהמתם, וממשיך בהם מעדן ונועם ת, הווייתם החיצוני

עולם העשיה לרדת אל לצאת מגן עדן וטר לכן אין כל קושי לנפטעמיו. 

 קודש.  תבשבוהגשמי 

מצינו ש כמו ,רבי שמעון בר יוחאי נקרא "שבת"התנא האלוקי 

לרבי שמעון בר יוחאי(  -)ארי ליה רבי יהודה ק: )פרשת נשא דף קמד:( בזוה"ק

. מה שבת "'ה' קדש להשבת ל"דכתיב  ןניה מתברכיישבת דכלהו שיתא מ

 ע"כ. דש.וק ה'בת לבי שמעון שדש אוף רו' קהל

 גם בימות החוללזכך את הסביבה שלו שזכה דושתו מגודל קכי 

עדן שלא היה קושי  היה בבחינת גןיו, קודש לבחינת שבתוממו רתי

ולכן זכה כי  .הזה המגושםאליו בעולם  ותלהתגלנשמות של צדיקים ל

היו באים אליו למערה ראים וממות התנאים והאשנומשה רבינו  נשמת

כתב המהרח"ו בשער האקדמות דף ג', כי ש וכמוהתורה,  ומגלים לו סודות

בי ררבי יוחנן חנה  בר בר כרים בזוהר הקדוש כמו רבהזוהאמוראים המ

דם בואם ושעתידות לבוא לעולם, ועוד ק תומשנועוד, אלו אביי ירא ז

  יוחאי וגילו לו מה הם עתידים לחדש. לעולם באו לרבי שמעון בר 

 והלוים" הפסוק על (במדבר פרשת) לשמים אור ק"בספה כ"וכמש

 מסוגל ההיא בעת, לבניו שמחה עושה שאדם בזמן והנה". אבותם למטה

 פירוש וזה, :(ריט דף פינחס פרשת ק"והזב כמובא) העולם לזה האבות להמשיך

 האבות מורידים והם דביקות להם שיש הצדיקים היינו" והלויים" הכתוב

 אין כי, בתוכם התפקדו לא וזה, הזה מהדבר תענוג להם יש, העולם לזה

 כי בעיניהם מאד רע אותם שממשיך דעלמא איניש כי, זה מדבר חוסר להם

 להם יש זה בדבר' ה ועובד אותם שממשיך הצדיק אבל, ו"ח להתגשם יוכלו

 .כ"ע. אותם שממשיך מזה תענוג

שכל  )פרשת בא(ואולי מטעם זה כתב בספה"ק דגל מחנה אפרים 

לומר,  מוחלים להם על כל עוונותיהם, וישבשמחת חתן וכלה  םמשתתפיה

להם צער  הא יהיכדי שהנפטרים הבאים להשתתף בשמחת צאצאיהם, ל

 פיעומחלים עוונותיהם שלא ישמזוהמת העולם הזה, לכן כל המשתתפים נ

 בו בחינת גן עדן. שימקום השמחה  ואזי םיהטומאה על סביבות

, שיש הזוכים שרק עד שלש דורות יבואו שוניהבדל וולכן מצינו שיש 

 להשתתף בשמחתם ויש הזוכים להוריד אף עד דור עשירי.

כך והמקום השמחה מזו רתיו הלויש לומר, כי ככל שהקדושה היא גדו

ואף מדורות ראשונים , גבוהים יותר יותר, יכולים לרדת נשמות ממקומות

להשתתף יורדים אין להם מניעה ושכבר זכו להעלות למקומות גבוהים 

   בשמחת צאצאיהם. 

לם הגשמי, וקושי גדול לנפטר לרדת אל הע ישנתבאר כי והנה, אף ש

וא מרגיש בצרותיהם של אבל כל עוד שהצדיק נמצא בעולם האמת אין ה

 .ישועה יושבי מטה עבורולא יכול לפעול  ,לם הזההיושבים בעו

 להרה"ק רבי משה אליקים בריעהשמובא בספה"ק ויחל משה כפי 

 שבימיו ה"ק מו"ה אלימלך ז"ל,ר: סיפר לנו הז("תהלים ס)מקאזניץ זי"ע 

בכל עוז  להירה קשה על ישראל רח"ל, והיה מתאמץ בתפינגזרה גז

בער זצ"ל מ"מ דק"ק  במסירות נפש עד שנגלה אליו רבו הקדוש מו"ה דוב

אשר אנכי התפללו בעדי, כי כל הימים  ראוונע, ואמר לו, הלא אמרתי לכם

וישאלהו, הלא גדולים צדיקים במיתתם יותר  .חי אני מעכב כל הגזירות

כל עוד היותי חי בעולם הזה, ולפי מראה עיני הבשר  ויענהו, ?מבחייהם

 נחשב לצער, הייתי יכול לעכב, אבל פה בעולם העליון אני רואה שלי היה

  .להיטיב בישראל, עכ"ל שהכל לטובה, וכי אעכב

בשם הרב  : אמר('חלק הסיפורים, אות מ)וכן בספר אמרי פנחס השלם 

 אודות ם הודורוסר יקי דשפיטיווקא זצלה"ה, כשנגזרה הגזירה במדינת

זצללה"ה צועק על זה. ראה  ענסק', היה הצה"ק רבי אלימלך מליז'החיל וכו

והשיבו,  ?ואמר לו מה אתם מחשים בחלום את המגיד ממעזריטש ז"ל

 איין גימאכץ'ובעולם העליון אנו רואים שהוא 'היינו מתפללין,  לם הזהבעו

 יודע הטובה, התפלל.  , אתה שאינך)הכל ענין אחד בשלימות(

תולדות, ד"ה  פרשת)י"ע וגם בספר דברי אלימלך להרה"ק מגראדזיסק ז

ה"ק מו' אלימלך רה פרו אבותינו ממרן אא"זישס וכמו: (ונראה לבאר עפ"י

רואה  הבימיו, והייתה ה רעה שהשצעק והתמרמר מאד על גזיר זצ"ל

אליו למה אתה מחשה  צועק הבמראה את מורו המגיד הגדול זצ"ל, והי

גן עדן אין אנו רואים שום רע ב כי ,ישראל נתונים בצרה. והשיבלעת ש

 כלל, רק כולו טוב וחסד, עכ"ל. 

אחד מתלמידיו של הרמב״ן גסס ונטה למות. נתן הרמב״ן בידו מכתב 

וקמע. במכתב נשאלו שאלות על הנהגת ה' בעולם. כעבור שעות מספר 

 .נפטר התלמיד

בחלוף מספר חודשים מפטירתו, נגלה התלמיד אל רבו ואמר לו: 

"הגעתי לעולם האמת, בזכות הקמע שנתת לי נפתחו בפניי כל השערים, אך 

אין אלה כלל שאלות!  -השאלות שביקשת שאברר על הנהגת הבורא  לגבי

 "!למעלה רואים עולם ברור! אין שאלות, הכל מובן

נסע פעם עם שפשיץ זי"ע ומר צבינפתלי רבי  הרה"קומעשה היה עם 

התנה עמם שהוא  וי, והואעגלה עם בעל עגלה גמתלמידיו, ושכרו  כמה

 נוסעים ולא יותר. כשנסעו הצטרף עוד אחד מוכן לקחת בעגלתו רק ששה

הבעל עגלה וראה  מהתלמידים וביחד היו שבעה. באמצע הדרך הסתובב

אינו מוכן לכך ואינו ממשיך לנסוע.  שישנם שבעה אנשים, ואמר שהוא

 ל עגלהפשיץ: הרי אינך יודע לספור, ואמר לבעומר אמר לו הרה"ק

והרה"ק מראפשיץ ירד  שמלמעלה אי אפשר לספור היטב ולכן ירדו למטה

היושבים על העגלה וראו שיש רק שש... ]כי  יחד עם הבעל עגלה ומנו את

בנסיעה, ולאחר  פשיץ היה למטה[, והבעל עגלה התנצל והמשיךומר הרה"ק

ך ירד עמו הרה"ק מראפשיץ וכו', וכ זמן שוב בדק וראה שיש שבע ושוב

 ם...היה כמה פעמי

שרצה ללמדם,  פשיץ לתלמידיו, שזה מהואח"כ אמר הרה"ק מר

 ...שלמעלה יש חשבון אחר מלמטה

ובפרט  בעדנו,ויעתירו אם ברצוננו שהמתים יתפללו משום כך 

להורידם אל העולם הזה, מן הצורך הרי שהשנה,  שאלקראת יום הדין ר

 ?נגד רצונם תעשה זאנצד יוהכ

אמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב : צו:()וכדברי הגמרא ביבמות 

"אגורה באהלך עולמים", וכי אפשר לו לאדם לגור בשני  ('א, ה")תהלים ס

רו אלא אמר דוד לפני הקב"ה, רבונו של עולם, יהי רצון שיאמ ?עולמים

, דאמר רבי יוחנן משום רשב"י, כל תלמיד לם הזהדבר שמועה מפי בעו

 וכו'. חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר 

ל ידי שלומדים את דברי תורתם, מעוררים אותם שיהיו נמצא כי ע

כאן עמנו בעולם הזה, וממילא ירגישו את הצרות העוברים על יושבי תבל 

 וימליצו טוב בעדנו. 

עה"פ שאמר  (פרשת לך לך)ם בספרו אדרת אליהו יתב רבינו יוסף חיכ
ֲהלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך ִהָפֶרד ָנא ֵמָעָלי ִאם ַהְשמֹאל "אברהם אבינו ללוט: 

 ".ְוֵאיִמָנה ְוִאם ַהָיִמין ְוַאְשְמִאיָלה

רמז לנ"א  ",הפרד נא מעלי"יובן בס"ד  או: וז"ל ם זי"עיוכתב רבינו יוסף חי
"ר שהם ימים נוראים וקדושים ימי סליחה שעיום שיש מן ר"ח אלול עד הו

שאם האדם יזהר וישמר באלו הימים  ,לכל ימי השנהוכפרה והם סימן ועזר 
מכל חטא בטוח הוא שיתגבר על יצרו כל ימי השנה כולה ולא ילכד ברשת 

ר וקרוב "הר ואם באלו הימים לא ישמר כראוי אזי ילכד ברשת היצ"ההיצ
כי אלו הימים דוגמת הלב והמוח שבאדם . הוא לחטוא הרבה בכל השנה
הו ואם הם בריאים אזי יהיה כל הגוף בריא וזשאם נזוקו הוא היזק כל הגוף 

שלפחות תפרד ממני נ"א ימים הנז' ולא תחטיאני  "הפרד נ"א מעלישאמר: "
יען שהימים אלו הם עיקר ימי השנה  ,ומה שאנכי שואל על נ"א ימים דוקא

שאם הימין ר"ל שאם אלך לצד הטוב שהוא בימין אזי ואשמאילה אותך 
ואם אשמאילה  .שתהיה מיומן בימיןשאכניע אותך ואניחך בשמאל נכנע ולא 

ח"ו לחטוא באלו הימים אזי ואימינה אותך שיש חשש פן תתגבר בימות 
 . עכ"ל.ןכי נ"א ימים אלו הם המבחהשנה 

 


