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עליית  בענין שלבי  האוה"ח  דברי  וביאור  הסבר 
העליון עדן  גן  אל  התחתון  עדן  מגן  הנשמה 

בה  וישבת  וירשתה  נחלה  לך  נתן  אלקיך  ד'  אשר  הארץ  אל  תבוא  כי  "והי'  א) 
(קאפיטעל כו פסוק א). ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר 
ד' אלקיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר ד' אלקיך לשכן שמו 
שם (פסוק ב). ובאת אל הכהן אשר יהי' בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לד' 
ולקח הכהן  ג).  (פסוק  לנו  ד' לאבתינו לתת  כי באתי אל הארץ אשר נשבע  אלקיך 

ד). (פסוק  אלקיך  ד'  מזבח  לפני  והניחו  מידך  הטנא 

במתי  שם  ויגר  מצרימה  וירד  אבי  אבד  ארמי  אלקיך  ד'  לפני  ואמרת  וענית 
ויתנו  ויענונו  המצרים  אתנו  וירעו  ה).  (פסוק  ורב  עצום  גדול  לגוי  שם  ויהי  מעט 
וירא  קלנו  את  ד'  וישמע  אבתינו  אלקי  ד'  אל  ונצעק  ו).  (פסוק  קשה  עבדה  עלינו 
ובזרע  חזקה  ביד  ממצרים  ד'  ויוצאנו  ז).  (פסוק  לחצנו  ואת  עמלנו  ואת  ענינו  את 
לנו  ויתן  הזה  המקום  אל  ויבאנו  ח).  (פסוק  ובמפתים  ובאתות  גדל  ובמרא  נטויה 

ט). (פסוק  ודבש  חלב  זבת  ארץ  הזאת  הארץ  את 

ד'  לפני  והנחתו  ד'  לי  נתת  אשר  האדמה  פרי  ראשית  את  הבאתי  הנה  ועתה 
ד'  לך  נתן  אשר  הטוב  בכל  ושמחת  י).  (פסוק  אלקיך  ד'  לפני  והשתחוית  אלקיך 

יא). (פסוק  בקרבך"  והגר אשר  והלוי  אתה  ולביתך  אלקיך 

שהם  רמז,  דרך  על  הללו  הפסוקים  כל  את  מבאר  ה-יא)  (שם  האוה"ח  והנה 
מרמזים לשלבי עליית הנשמה מגן עדן התחתון אל גן עדן העליון. והאוה"ח מחלק 
עליית  את  מבאר  א  פסוק  א'  חלקים:  לארבעה  הללו  פסוקים  עשרה  האחת  את 
וכניסתה  עלייתה  את  מבארים  ב-ד  פסוקים  ב'  התחתון.  עדן  בגן  הנשמה  ושהיית 
י  פסוק  של  הראשון  והחלק  ה-ט  פסוקים  ג'  העליון.  עדן  גן  תוך  אל  הנשמה  של 
(עד 'אלקיך') מפרט את כל מה שהנשמה מדברת אל ד', בגן עדן העליון. ד' החלק 
כוחות הקדושה  ושאר  יא מפרט את ההנאה של הנשמה  ופסוק  י  השני של פסוק 

העליון. עדן  בגן  אליה,  שמתלוים 

ביאורים  וכמה  האוה"ח  קדשו של  לשון 
הקדושים בדבריו  קצרים 

'והי'  "והצצתי בפרשה זו שרומזת גם כן ביאת ארץ העליונה ואמר (פסוק א)  ב) 
על  ופירש  וחזר  כו'  להלן]  ג"ע התחתון כמבואר  [היינו  לארץ העליונה  כו'  כי תבוא' 
איזה ארץ מדבר, ואמר 'אשר ד' אלקיך נתן לך נחלה' כי לזו יקרא נחלת עולם [וכ"כ 
'וישבת  ואמר  כו'.  'נחלה']  נקרא  התחתון  שג"ע  ל),  הערה  פ"י  שלמה  (אבן  הגר"א 
ואומרו  בראשיהם.  ועטרותיהם  יושבים  צדיקים  יז.)  (ברכות  אומרם  דרך  על  בה' 
יעשה  אשר  כל  כי  נט.)  (ח"ב  הזהר  בספר  אומרו  דרך  על  וגו'  'ולקחת'  ב)  (פסוק 
נסיעתו  יום  עד  יד  על  יד  על  מתקבץ  חי,  בעודו  טובים  ומעשים  מהמצוות  האדם 
שכתב  [מה  צדקך'.  לפניך  'והלך  ח)  נח  (ישעי'  אומרו  כדרך  המלך  פני  מקבל  ובהם 
להלן,  האוה"ח  וכמוש"כ  העליון  עדן  בגן  היינו  המלך"  פני  "מקבל  שבהן  האוה"ח 
אשר  המקום  הוא  שם  רק  כי  ד'"  פני  "להקביל  בכדי  העליון  לג"ע  עולה  שהנשמה 
לא  פירוש  וגו'  פרי'  כל  מראשית  'ולקחתם  אומרו  והוא  שם].  שמו  לשכן  ד'  יבחר 

כו'. הזה  בעולם  המובחרים שעשה  מדברים  אלא  ד'  פני  להקביל  בידו  יקח 

פי  על  יהי'  שעשה  הטובות  מפעלות  כל  שצריך  ירמוז  בטנא'  'ושמת  ואומרו 
והתורה  וגו'  ועל המשפט'  יורך  פי התורה אשר  'על  יא)  יז  (דברים  דבריהם, כאומרו 
והמשפטים ביארו אותם חכמים בשישים מסכתות [הש"ס] כמנין 'טנא', שזולת זה 

והם. הוא  ישרף  המצוות שבעולם  כל  הגם שיעשה 

תלך  לא  העליון  לעולם  הנפש  שבעליית  לפי  וגו',  המקום'  אל  'והלכת  ואומרו 
שבעה  עד  שמתעכבים  ויש  בפרוזדור.  עצמו  שיכין  עד  ד'  פני  להקביל  ומיד  תיכף 
האוה"ח  [כוונת  פא.).  (ח"א  הזהר  בספר  כאמור  [-שנה]  ימים  או  חודש  או  ימים 
לעילא",  לסלקא  בעאן  אינון  ושבתי  ירחי  "ובריש  שם  בזוהר  למש"כ  הוא  בזה 
וראש  בשבת  העליון  לג"ע  התחתון  מג"ע  עולה  הנשמה  האדם  מיתת  שלאחר 
ליום  עד  להמתין  צריכות  שהנשמות  שכיון  היא,  האוה"ח  כוונת  ולפי"ז  חודש. 
דהיינו  ימים".  עד שבעה  "יש שמתעכבת  לכן  ג"ע העליון,  לעלות אל  בכדי  השבת, 
להמתין  תצטרך  שהיא  הרי  במוצש"ק,  התחתון  ג"ע  אל  נכנסת  שהנשמה  שבאופן 
ג"ע  אל  לעלות  תוכל  שהיא  בכדי  הבאה,  להשבת  עד   – שלימים  ימים  שבעה 

העליון. אולם אם היא נכנסת אל ג"ע התחתון ביום ד' אז היא רק תצטרך להמתין 
קודש. שבת  ביום  העליון  לג"ע  לעלות  תוכל  שהיא  עד  ימים  שלשה 

אמנם לפי שיש נשמות שאינם זוכות להיכנס לג"ע עליון בכל כך מהירות אלא 
כו'  עד  שמתעכבת  "ויש  האוה"ח  כתב  לפיכך  מה,  זמן  עוד  להמתין  צריכים  הם 
חדש או ימים", דהיינו שיש נשמות שצריכות להתעכב עד לאחר השבת הראשונה. 
צריכות  הם  ולפעמים  חודש"]  כו'  [-"עד  הבאה  להשבת  עד  הם ממתינות  לפעמים 
להמתין חודש שלם עד ליום ראש החודש. (וכן עזה"ד לענין שהיית "ימים". ואציין 

"ימים")]. שהיית  זה של  ענין  בפירוש  שמוזכר  שם  בזוהר  שלא מצאתי 

ואחר כך עולה הנשמה לגן עדן העליון הנקרא 'צרור החיים', והוא המקום 'אשר 
ז"ל  אומרם  דרך  על  הכהן'.  אל  'ובאת  ג)  (פסוק  ואמרו  שם'.  שמו  לשכן  ד'  יבחר 
ואליו  עולם.  לפני אלקי  הנפשות  ד' להקריב  לפני  לכהן  עומד  כי מיכאל  (זוהר שם) 
הטנא  הכהן  'ולקח  ד)  (פסוק  ואומרו  כו'  וגו'.  היום'  'הגדתי  האלה  כדברים  יאמר 
שבעל  תורה  דברי  על  מיוסד  בידו  הבא  אלא  עליון  שר  יקבל  שלא  פירוש,  מידך', 

וגו'. לפני'  'והניחו  [לעיל]  כמו שכתבנו  'טנא'  בתיבת  הרמוז  פה 

האדם  יעשה  אשר  שכל  לפי  פירוש,  וגו'.  ואמרת'  'וענית  ה)  (פסוק  ואמרו 
תשובה  שיתן  תורה  אמרה  לזה  כו'  עליון  מלך  לרצות  די  אין  הזה  בעולם  מהטובות 
'וענית ואמרת  והוא אומרו  יתברך כמצטרך.  והתנצלות על אשר לא עשה רצונו  לד' 
לפני ד' ארמי אבד אבי'. 'ארמי' זה יצר הרע שהוא רמאי גדול [-שבאמצעות כוחות 
החטא.  אל  האדם  את  ומקרב  מושך  הוא  האדם  גוף  של  והתאוות  שלו  הטומאה 
'וענית  (ה-ו) של  ומבאר האוה"ח בפרטיות איך היסוד הזה מרומז בדברי הפסוקים 
הבורא  לפני  ישראל  עבד  יאמר  הדברים  אלה  כל  כו'.  קשה']  עבדה  עלינו  ויתנו  כו' 

קטנה. מנחה  על  להתנצל 

מבאר  ובמפתים',  כו'  ויוצאנו  כו'  ד'  וישמע  כו'  'ונצעק  של  ז-ח  [ופסוקים 
האוה"ח שהם מרמזים לזה שע"י תפלת האדם לד', מצילו ד' מהיצר הרע. והצלתו 
ואומרו  עיי"ש].  ומזוזה  ציצית  תפילין  של  והמצוות  התורה,  כח  באמצעות  נעשית 
אין  והנה  בו.  שהנשמה  העליון  עולם  על  מדבר  הזה',  המקום  אל  'ויבאנו  ט)  (פסוק 
שנקרא  העליון  לעולם  עלייתה  לאחר  אלא  האלה  הדברים  כל  לדבר  מגעת  הנשמה 
עמידתה  כנגד  ולזה  שלמטה.  עדן  בגן  ימים  ָשְבָעה  שכבר  אחר  מעלה,  של  עדן  גן 
שם  הנפש  עמידת  כי  הזה',  המקום  אל  'ויבאנו  אומר  האלו,  הדברים  לדבר  ד'  לפני 
לנו  'ויתן  אמר  בו  זכה  שכבר  שלמטה  עדן  גן  וכנגד  גדול.  שעשוע  בו  לה  יש  לבד, 
'דבש  יא)  ד  השירים  (שיר  אומרו  דרך  על  ודבש'  חלב  זבת  ארץ  הזאת  הארץ  את 

לשונך'. תחת  וחלב 

לשון  'ועתה'  אומרו  פירוש,  הנה'.  'ועתה  י)  פסוק  של  הראשון  (בחלק  ואומרו 
המצוות.  דקדוקי  פרטי  על  ד'  לפני  ששב  הוא]  בזה  [הכוונה  ו)  כ"א  (ב"ר  תשובה 
לגדר  לזכות  כדי  אעפ"כ  שלמטה,  עדן  בגן  זכה  שכבר  במי  מדבר  שהכתוב  והגם 
בעמק  לבוא  לעתיד  ד'  שישפוט  המשפט  סוד  והוא  ביותר.  עליו  ידקדקו  עליון 
(חגיגה  אוב  בעלת  כשהעלתו  שמואל  ורבה  פחד  שממנו  י)  משלי  (מדרש  יהושפע 

כו'. ובמדרשים)  ד: 

חיים  רוח  העיר  בזה  ד'',  לפני  'והשתחוית  י)  פסוק  של  השני  (בחלק  ואומרו 
נפש  שתתקרב  והוא  הצדיקים,  אליו  יזכו  אשר  המופלג  בעידון  המופלאת  בטובה 
יא)  (פסוק  ואמר  כו'.  מבדיל  מסך  באין  לפניו  ותשתחוה  הנערב  אור  לפני  הצדיק 
האוה"ח  עכ"ל  לזה"  יזכה  שרף  ולא  מלאך  לא  זולתו,  לשלול  לך',  נתן]  ['אשר 

הקדוש. 

הגדרת  וביאור   - האוה"ח  בדברי  סתירה 
העליון ג"ע  אל  הנשמה  עליית 

מתחילת  שהרי  האוה"ח.  בדברי  גדולה  סתירה  שיש  נראה,  פשוטו  לפי  הנה  ג) 
דברי האוה"ח משמע, שהנשמה נשארת בג"ע התחתון רק למשך זמן מועט בלבד, 
[-"עד  יומיים  יום אחד או  ולכן כתב האוה"ח שיש נשמה שנשארת שם רק למשך 
שנתבאר  וכמו  משבעה  פחות  גם  שם  שמתעכבות  נשמות  שיש  היינו  שבעה" 
נשמות  גם  שיש  שם  כותב  שהאוה"ח  ואע"פ  והלכת)].  ואומרו  ד"ה  ב  (אות  לעיל 
זה  גם  מ"מ  שנה  למשך  אפילו  או  לחודש,  שבועות,  כמה  למשך  שם  הנשארות 
זה  על  מורה  האוה"ח  של  קדשו  לשון  סגנון  משמעות  וכל  מועט.  לזמן  נחשב 
בהמשך  ואולם  בלבד.  מועט  לזמן  רק  נמשכת  התחתון  בג"ע  הנשמה  ששהיית 



עולה  הנשמה  שאין  מבואר  ופסוקים)  ד"ה  ב  אות  לעיל  (המובאים  האוה"ח  דברי 
לשון  ומשמעות  התחתון",  עדן  בגן  ימים  "ָשְבָעה  אחרי שהיא  אלא  העליון  ג"ע  אל 

וצ"ע. מרובה.  זמן  למשך  התחתון  עדן  בגן  שוהה  הוא שהנשמה  זה 

אין  "והנה  לשונו  וזה  הקדוש,  בלשונו  לדקדק  יש  האוה"ח  דברי  את  וליישב 
'לדבר כל הדברים האלה' אלא לאחר עלייתה לעולם העליון שנקרא  הנשמה מגעת 
האוה"ח  ומלשון  שלמטה".  עדן  בגן  ימים  ָשְבָעה  שכבר  אחר   – שלמטה  עדן  גן 
ד'  אל  הנשמה  של  הדיבור  לענין  שרק  מבואר,  האלה"  הדברים  כל  "לדבר  שכתב 
"ָשְבָעה  שהיא  לאחר  אלא  כן  לעשות  יכולה  איננה  שהנשמה  האוה"ח  שכתב  הוא 
ג"ע  אל  ונכנסת  עולה  שהנשמה  זה  דבר  עצם  לענין  אולם  שלמטה.  בג"ע  ימים" 
בג"ע  מועטת  שהייה  לאחר  שגם  האוה"ח  דברי  מתחילת  מבואר  הרי  העליון, 

שיתבאר. וכמו  העליון  בג"ע  בהיכלו  ולבקר  להיכנס  יכולה  היא  התחתון 

שאחרי  דבריו  בתחילת  האוה"ח  שכתב  מה  דהנה  כך:  הוא  הדברים  והסבר 
שהיא  היינו  העליון  ג"ע  אל  עולה  הנשמה  התחתון,  בג"ע  בלבד  מועטת  שהייה 
רק  נמשך  ד'"  פני  "להקביל  הזה של  והענין  ד'".  פני  "להקביל  בכדי  רק  עולה לשם 
לפניו  להיראות   - ד'"  פני  "להקביל  של  הזאת  מההגדרה  כמובן  בלבד  מועט  לזמן 
תיבת  את  האוה"ח  מבאר  ולכן  ד'.  פני  את  לראות  ברגל  העלייה  כדוגמת  יתברך, 
בג"ע  'יושבת'  שהנשמה  הוא  בזה  שהכוונה  וישבת'  כו']  הארץ  אל  תבוא  כי  ['והי' 
לזמן  שם  מתעכבת  והיא  קביעות,  של  באופן  שם  נמצאת  שהיא  דהיינו  בתחתון 
רש"י  וכמוש"כ  מרובה  לזמן  עיכוב  הוא  'וישבת'  תיבת  של  משמעותה  (כי  מרובה 
דברי  לרוב  המקור  שהוא  פא.,  (ח"א  הקדוש  בזוהר  מבואר  וכן  מקומות).  בכמה 
יושבים  בזה)  ואכמ"ל  הנר"ן  של  ה'רוח'  בחינת  (עכ"פ  שהצדיקים  הללו)  האוה"ח 
אינון  כל  ותמן  כו'  התחתון)  (פי'  דא  עדן  "בגן  הזוהר  לשון  וזה  התחתון.  עדן  בגן 
שם  לעיל  כמבואר  (-התחתון  דעדן"  דגנתא  "צדיקיא  (פא:)  שם  להלן  וכן  צדיקיא. 

עיי"ש. (ריט.)  שם  עוד  מבואר  זה  וכעין  עיי"ש) 

ד'",  פני  "להקביל  בכדי  העליון  ג"ע  אל  עולה  שהנשמה  הזאת  בהעלייה  ואולם 
(ה-ט)  בהפסוקים  המרומזים  הדברים  כל  [את  ד'  לפני  מדברת  איננה  שהיא  הרי 
הללו,  כל הדברים  איננה מדברת את  וזהו שכתב האוה"ח שהנשמה  זו].  שבפרשה 
לפני ד', אלא לאחר שהיא "ָשְבָעה" ימים בג"ע של מטה. והסבר הדברים (בקיצור) 
הוא כך: דהנה התכלית והמכוון של כל הדיבורים האלה, שהנשמה מדברת לפני ד', 
הוא "כדי לזכות לגדר עליון" דהיינו כדי שהנשמה תוכל להישאר בקביעות בגן עדן 
עצמה  את  תטהר  הנשמה  אא"כ  זה  עליון  לגדר  לזכות  אפשר  שאי  ולפי  העליון. 
הנשמה  ש"אין  האוה"ח  כתב  לפיכך  התחתון,  בג"ע  שהותה  במשך   – לכן  מקודם 
כל  לדבר  תוכל]  שהיא  בכדי  לה  הנצרכת  הדרגה  את  משגת  איננה  [-היא  מגעת 
[ועי' עוד  ָשְבָעה ימים בגן עדן התחתון".  הדברים האלה אלא כו' אחר ש[היא] כבר 

בס"ד]. נוספת  בהרחבה  הזה  הענין  יבואר  שם  ט)  (אות  להלן 

פני  את  מקבלת  הנשמה   - הסדר  על  האוה"ח  דברי  הסבר 
החיים וצרור  כבודו  כסא  מקום  השביעי שהוא  ברקיע  ד' 

הרבה  (עם  הסדר  על  הקדוש,  האוה"ח  דברי  את  לבאר  נחזור  כעת  והנה  ד) 
 - בדינו  הזוכה  האיש  של   - שהנשמה  האוה"ח  כתב  מתחילה  חשובות):  הוספות 
ראוי'  ותהי'  תיטהר  היא  שבו  להזמן  עד  מקומה  נקבע  ושם  התחתון  לג"ע  עולה 
ד"ה  ב  אות  לעיל  והובא  האוה"ח  (וכמוש"כ  העליון  בג"ע  קבועה  להיות  לזכות 
יכולה  ויבואר עוד להלן אות ט). אולם אע"פ שהנשמה עדיין איננה  ואומרו בחלק. 
בכדי  העליון  ג"ע  אל  לעלות  וצריכה  יכולה  היא  מ"מ  העליון  בג"ע  בקביעות  לדור 
העליון  ג"ע  אל  בדווקא  לעלות  צריכה  שהנשמה  והטעם  יתברך.  ד'  פני  את  לקבל 
בכדי לקבל את פני ד' – ואיננה יכולה לקבל את פני ד' בג"ע התחתון, הוא משום 
התחתון.  בג"ע  ולא  העליון  בג"ע  רק  הוא  שם  שמו  לשכן  ד'  בחר  אשר  שהמקום 
והוא  החיים'  'צרור  הנקרא  העליון  עדן  לגן  עולה  כך  "ואחר  האוה"ח  שכתב  וזהו 

לשכן שמו שם". ד'  יבחר  אשר  המקום 

והסבר דברי האוה"ח הללו הוא כך: דהנה בגמ' (חגיגה יב:) מבואר שהענין של 
שם,  בגמ'  עוד  ומבואר  רקיעים.  השבעה  של  השביעי  ברקיע  נמצא  החיים'  'צרור 
שברקיע השביעי הזאת נמצאת ג"כ כסא כבודו יתברך. ולפי"ז מבואר הטעם שאין 
הנשמה יכולה להקביל את פני ד' אלא אם כן היא עולה אל ג"ע העליון, לפי שרק 
לשון  כתב  שהאוה"ח  לזה  הטעם  מאד  מדוקדק  ולפי"ז  כסאו.  על  המלך  יושב  שם 

ודו"ק. המלך".  פני  מקבל  "ובהן   - "מלך"  של 

ג"ע  אל  התחתון  מג"ע  הנשמה  עולה  מתי 
לעלייתה הנחוצים  הדברים  הן  ומה  העליון 

צריכה:  הנשמה  ד',  פני  את  להקביל  כדי  העליון  ג"ע  אל  לעלות  בכדי  אולם  ה) 
א' להמתין עד שבת קודש או ר"ח (וכמו שנתבאר לעיל אות ב ד"ה ואומר והלכת). 
ב' להיות ראוי' לעלות אל ג"ע העליון. ולפיכך צריכה הנשמה להכין ביכורים, שהם 
המעשים המובחרים ביותר שלה, כדי שבאמצעותם היא תוכל לזכות להיכנס לג"ע 

להזמן  עכ"פ   – העליון  מנועם  וליהנות  שם)  ובהערה  ח  אות  להלן  (עי'  העליון 
שם. נמצאת  שהיא  המועט 

המובחרים",  מדברים  כו'  מראשית  "ולקחה  באומרו  האוה"ח  כוונת  זהו  ולענ"ד 
שהנשמה  הוא  בזה  שהכוונה  לומר  ואין  שלה.  ביותר  המובחרים  מהמעשים  היינו 
עניני  של  מהמעשים  יותר  מובחרים  שהם  הטובים,  מעשיה  "כל"  את  עמה  תקח 
יתברך,  ד'  לפני  נידונת  להיות  עכשיו  עולה  איננה  שהנשמה  לפי  וכדומה,  גשמיות 
כל  את  העליון  הב"ד  שקלו  כבר  התחתון  לג"ע  להיכנס  זכתה  שהיא  לפני  שהרי 
להקביל  בכדי  העליון  ג"ע  אל  עולה  רק  הנשמה  וכעת  בדינה.  אותה  וזיכו  מעשיה, 
את פני ד' יתברך ולכן היא רק לוקחת אתה את מעשיה הטובים המובחרים ביותר.

המובחרים  מעשיה  את  אתה  תיקח  שהנשמה  מאד,  נחוץ  דבר  הוא  ובאמת 
יש  העליון,  ג"ע  של  העליונה  לההנאה  לזכות  שבכדי  הוא,  בזה  וההסבר  ביותר. 
העליון  להגדר  אחיזה  ובית  שייכות-קשר  שום  איזה  להנשמה  שתהא  לזה  צורך 
כדי  ביותר  להביא את מעשיה המובחרים  צריכה  היא  ולפיכך  העליון.  ג"ע  הזה של 
ועי"ז היא תזכה ליהנות באופן עראי  שבאמצעותם היא תתקשר לגדר העליון הזה 
מנועם הקדושה של ג"ע העליון. דהיינו שאע"פ שהיא איננה ראוי' לזכות לההנאה 
פגם,  מכל  ומזוככים  נקיים  מעשיה  "כל"  שאין  כיון   – קבוע  באופן  הזאת  העליונה 
עכ"פ  לה  שיש  זה,  מכח  עראי',  'באופן  זו  עליונה  להנאה  לזכות  יכולה  היא  מ"מ 
הוא  הזה  [הביאור  ביותר.  ומובחרים  מזוככים  נקיים,  שהם  טובים  מעשים  כמה 
ומבואר עוד להלן  ואומרו בחלק.  ב ד"ה  (הובא לעיל אות  כעין מה שכתב האוה"ח 
אות ט) בענין עליית הנשמה לג"ע העליון באופן קבוע, שבכדי לזכות לגדר העליון 

נפלא מאד]. באופן  מזוקקים  להיות  מעשיה  'כל'  צריכים  בקביעות  ההוא 

העליון ג"ע  אל  התחתון  עדן  מגן  הנשמה  את  מעלה  מיכאל 
צרור  אל  העליון  ג"ע  אל  עולה  הנשמה  שבו  האופן  את  לברר  צריך  וכעת  ו) 
המקום'  אל  'והלכת  "ואומרו  האוה"ח  לשון  וזה  ד'.  פני  את  להקביל  בכדי  החיים, 
עד  ד'  פני  להקביל  ומיד  תיכף  תלך  לא  העליון  לעולם  הנפש  שבעליית  לפי  וגו'. 
והוא  החיים,  צרור  הנקרא  העליון  לג"ע  עולה  ואח"כ  כו'  בפרוזדור  עצמו  שיכין 
אומרם  דרך  על  הכהן',  אל  'ובאת  ואומרו  שם.  שמו  לשכן  ד'  יבחר  אשר  המקום 
אלוקי  לפני  הנפשות  להקריב  ד'  לפני  לכהן  עומד  מיכאל  כי  יב:)  חגיגה  שם,  (זוהר 
האוה"ח  דברי  מהמשך  ומשמע  היום".  הגדתי  האלה  כדברים  יאמר  ואליו  עולם 
אל  [-"והלכת  העליון  שבג"ע  החיים'  'צרור  אל  עולה  הנשמה  שמקודם  והפסוקים, 
המקום אשר יבחר ד' אלקיך לשכן שמו שם" (פסוק ב)] ורק אח"כ הנשמה הולכת 

ג)]. (פסוק  הכהן'  אל  [-'ובאת  ד'  לפני  לכהן  העומד  מיכאל  אל 

בזוהר שם), אלא הנשמה הולכת  (כמבואר  זה סדר הדברים  אין  אולם למעשה 
החיים  צרור  אל  למעלה  הנשמה  את  שמעלה  זה  והוא  הכהן  מיכאל  אל  מקודם 
כך:  הוא  האוה"ח,  בדברי  הזה  ההסבר  לפי  הפסוקים,  דברי  וביאור  שיתבאר.  וכמו 
דהיינו  הכהן.  אל  באת  שכבר  עבר,  לשון  הוא  'ובאת'  פירוש,  הכהן',  אל  'ובאת 
ובפסוק  ג  בפסוק  הרמוז  ככל  אתו,  ודיברה  הכהן  אל  הלכה  הנשמה  מקודם  שכבר 

ב. בפסוק  הרמוז  העליון  המקום  אל  הולכת  הנשמה  אח"כ  ורק  ד, 

שהסדר  ובאמת  שיתבאר.  וכמו  יב:)  (חגיגה  הגמ'  דברי  מתוך  מתבאר  זה  ודבר 
הסיבה  את  לראות  נוכל  הגמ'  מדברי  מ"מ  (שם),  הזוהר  בספר  מפורש  הנ"ל 
מגעת  היא  אח"כ  ורק  מיכאל  אל  מקודם  הולכת  שהנשמה   – כן  לומר  שמוכרחים 
לקיש  ריש  כו'  הן  רקיעים  שני  ר"י  "אמר  הגמ'  לשון  זה  דהנה  החיים.  צרור  אל 
'זבול'  כו'.  ערבות  מכון,  מעון,  זבול,  שחקים,  רקיע,  וילון,  הן,  ואלו  שבעה,  אמר 
עומד  הגדול  השר  ומיכאל  בנוי  ומזבח  המקדש  ובית  מעלה]  [של  ירושלים  שבו 
א'  (שמואל  דכתיב  צדיקים  של  נשמתן  כו'  שבו  'ערבות'  וכו'.  קרבן  עליו  ומקריב 
כה כט) והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ד' אלקיך". ומבואר מדברי הגמ' 
רק  נמצא  החיים'  'צרור  ואולם  'זבול'  הנקרא  הרביעי  ברקיע  קרבן  שמיכאל מקריב 
בהרקיע השביעי הנקרא 'ערבות'. ומזה מוכרחים אנו לומר שהנשמה עולה מקודם 
צרור  עולה אל הרקיע השביעי אל  היא  ורק אח"כ  אל מיכאל הכהן ברקיע הרביעי 
החיים. וזהו שכתב האוה"ח שמיכאל מקריב את הנפשות לפני אלוקי עולם דהיינו 
'צרור  'זבול' אל הרקיע השביעי אל  שהוא מעלה את הנשמה מהרקיע הרביעי של 

יא)]. (אות  להלן  עי'  הצדיקים  נשמותיהן של  הקרבת  [ובענין  ודו"ק.  החיים'. 

את  מעלה  ומיכאל  ב'עדן'  נמצאת  החיים  צרור 
העליון לה'עדן'  העליון  מה'גן'  הנשמה 

לג"ע  עולה  "ואח"כ  כותב  האוה"ח  שהרי  גדולה,  תמיהה  כאן  יש  ובאמת  ז) 
של  שירושלים  מתבאר  (שם)  הזוהר  דברי  ומתוך  החיים",  צרור  הנקרא  העליון 
עדן  'גן  של  כזה  לשון  נאמר  לא  (שם)  בזוהר  [שהרי  העליון,  עדן  גן  היינו  מעלה 
וכיון  מעלה,  של  ירושלים  אל  עולה  שהנשמה  הוא  הזוהר  לשון  אלא  העליון' 
היינו  מעלה  של  שירושלים  מבואר  א"כ  הנ"ל  הזוהר  הוא  האוה"ח  דברי  שמקור 
כן,  ואם  מקומות)].  כמה  ובעוד  שם  מדבש'  ה'מתוק  בפירוש  הוא  (וכן  העליון  ג"ע 



שהרי  אחד  במקום  נמצאים  החיים  וצרור  מעלה  של  שירושלים  נראה  הי'  לפי"ז 
החיים. צרור  נקראת   - מעלה  ירושלים של   - העליון  שג"ע  כותב  האוה"ח 

אולם מדברי הגמ' (חגיגה יב:) מבואר שירושלים של מעלה וצרור החיים אינם 
בהרקיע  נמצאת  מעלה  של  שירושלים  אומרת  הגמ'  שהרי  אחד,  במקום  נמצאים 

השביעי. ברקיע  הוי  החיים  וצרור  הרביעי, 

ד,  (פ"ד סוף אות  ולכאורה הביאור בזה הוא כמו שכתב הרמב"ן בשער הגמול 
ומבאר  (והתחתון).  גן עדן העליון  במהדורת מכון מערבא), שיש כמה דרגות בענין 
וזה לשון  ריח:).  בזוה"ק ח"א  (וכן הוא  נפרדים  ו'עדן' הם שני דברים  הרמב"ן ש'גן' 
למעלה  והשגה  ברמז,  'גן'  רבותינו  בדברי  שנקראת  השגה  בעליונים  "יש  הרמב"ן 
ש'עדן'  מהרמב"ן  ומבואר  החיים'".  'צרור  הנקרא  והוא  'עדן'  הנקראת  שהיא  ממנה 
של  הזאת  המעולה  ההשגה  ורק  'גן',  של  מהדרגה  יותר  ומעולה  גבוהה  דרגה  היא 

החיים'. 'צרור  הוא שנקרא  'עדן' 

האוה"ח,  בשיטת  ו)  (אות  לעיל  שנתבאר  מה  פי  ועל  הללו,  הרמב"ן  דברי  ולפי 
'גן'  אל  נכנסת  הנשמה  מתחילה  כך:  הוא  הדברים  והסבר  נכון.  על  הענין  יתיישב 
העליון שהוא ירושלים של מעלה הנמצאת ברקיע הרביעי, ושם עומד מיכאל לכהן 
הנמצא  החיים'  'צרור  שהוא  העליון  'עדן'  אל  לעלות  ראוי'  הנשמה  ואם  ד'.  לפני 
דהיינו אל  "אלוקי עולם"  ומעלה את נשמתו אל  ברקיע השביעי אז מיכאל מקריב 
[והאוה"ח קיצר בדבריו  'צרור החיים' הנמצא ברקיע השביעי.  ה'עדן' העליון שהוא 
בזה  הכוונה  אולם  עדן"  "גן  של  התואר  תחת  החיים'  'צרור  את  וכלל  הקדושים 
העליון  ה'עדן'  אל  עולה  היא  ואח"כ  העליון  ה'גן'  אל  עולה מתחילה  הוא שהנשמה 

החיים']. 'צרור  שהוא 

של  החומות  שומר  הוא  שמיכאל  האומר,  (שם),  הזוהר  דברי  יתבארו  ועפי"ז 
את  לשמור  הממונים  שומרים  שיש  דהיינו  ביותר.  הגבוהה  במקום   – ירושלים 
הפתח  על  ששומר  השומר  הוא  ומיכאל  מעלה,  של  ירושלים  שבחומות  הפתחים 
הגבוה ביותר שבירושלים של מעלה. ולפי מה שנתבאר הכוונה בזה הוא, שמיכאל 
ה'עדן' העליון  נכנסים אל  ה'גן' העליון שמשם  ביותר של  שומר את הפתח העליון 

ודו"ק. שם.  לשכן שמו  ד'  יבחר  המקום אשר  החיים', שהוא  'צרור  אל 

המזבח  אצל  המובחרים  המעשים  את  מניח  מיכאל 
העליון  לג"ע  הנשמה  את  מעלה  הוא  זה  ובאמצעות 
מועט,  לזמן  העליון  בג"ע  שוהה  לאחר שהנשמה   -
התחתון ג"ע  אל  ויורדת  חוזרת  היא  ד',  פני  להקביל 

שמיכאל  לזה  האדם  זוכה  ידו  שעל  האמצעי  את  לבאר  האוה"ח  וממשיך  ח) 
הכהן  'ולקח  ד)  (פסוק  הכתוב  שאמר  מה  והוא  החיים.  צרור  אל  נשמתו  את  יעלה 
הביכורים  את  לוקח  שמיכאל  דהיינו  אליך'  ד'  מזבח  לפני  והניחו  מידך  הטנא 
המזבח,  לפני  אותם  ומניח  ביותר,  המובחרים  מעשיו  שהם  האדם,  שמביא 
ובאמצעות מעשים הטובים הללו מעלה מיכאל את נשמת האדם אל צרור החיים. 

החומות  שומרי  אל  באה  שכשהנשמה  שם  שמבואר  פא:)  (ח"א  בזוהר  [ועי' 
מה'פנקס'  רצון  שבעים  הם  החומות  שומרי  ואם  'פנקס',  להם  לתת  צריכה  היא 
של  ירושלים  אל  אותה  ומכניסים  בשבילה  השערים  את  פותחים  הם  אז  הזה 
מעלה. ואולי ה'פנקס' הזה היינו מעשיו המובחרים וכמו שאמרו באבות (פ"ג מ"כ) 
באות  שנתבאר  מה  לפי  אולם  בפנקס.  נכתבים  האדם  של   - הטובים   - שמעשיו 
לנשמה  המניחים  השערים  פתיחת  על  מדבר  הזוהר  שהרי  כן,  לומר  אפשר  אי  ז 
הפתח  על  שומר  הוא  אלא  שם  עומד  לא  הרי  ומיכאל  העליון,  ה'גן'  אל  להיכנס 

העליון]. ה'עדן'  אל  הנפתח 

בכדי  העליון  ג"ע  אל  עולה  רק  שהנשמה  האוה"ח  בשיטת  לעיל  ביארנו  והנה 
כותב  לא  האוה"ח  אולם  בקביעות.  שם  נשארת  לא  והיא  ד',  פני  את  להקביל 
בזוהר  אמנם  ד'".  פני  "להקביל  גומרת  שהיא  לאחר  הנשמה  עושה  מה  בפירוש, 
בנועם העליון, להזמן המועט שהיא שם,  (שם) מבואר שאחרי שהנשמה מתעדנת 
ג"ע  אל  הזאת  עלייתה  באמצעות  אולם  התחתון.  ג"ע  אל  שוב  ויורדת  חוזרת  היא 
שהי'  מהדרגה  יותר  גבוהה  בדרגה  התחתון,  בג"ע  כעת,  להתעטר  זוכה  היא  העליון 

התחתון. ג"ע  אל  כניסתה  בתחילת  לה 

בג"ע  קבועה  להיות  לזכות  הנפש  השתדלות 
הדין  יום  ענין  הסבר   - השגתה  ואופן  העליון 

פחד שמואל לבוא שממנו  שלעתיד 
להשיג  הנשמה,  של  השתדלותה  השתלשלות  את  האוה"ח  מבאר  כך  ואחר  ט) 
ובחלק  ה-ט  בפסוקים  מרומז  [והוא  העליון  עדן  בגן  קבועה  להיות  הזכות  את 
'ועתה  "ואומרו  לשונו  וזה  חשוב  יסוד  בזה  האוה"ח  ומקדים  י].  פסוק  של  הראשון 
הנה', פירוש אומרו 'ועתה' לשון תשובה (ב"ר כא ו) ששב לפני ד' על פרטי דקדוקי 

לזכות  כדי  אעפ"כ  שלמטה  עדן  בגן  זכה  שכבר  במי  מדבר  שהכתוב  והגם  המצוות. 
לגדר עליון ידקדקו עליו ביותר. והוא סוד המשפט שישפוט ד' לעתיד לבוא בעמק 
(חגיגה  ורהב שמואל כשהעלתו בעלת אוב"  י) שממנו פחד  (מדרש משלי  יהושפט 

ובמדרשים). ד: 

והמקור לדברי האוה"ח הללו הוא בזוהר חדש (לב.-לב:) ובכתבי האריז"ל (שער 
להעלות  שבאים  שבזמן  הוא,  האוה"ח  דברי  והסבר  כד).  כב,  הקדמה  הגלגולים 
אותו  מענישים  עכשיו,  עד  בו  הי'  שהוא  ממה  עליונה,  יותר  למחיצה  האדם  את 
המעלה  ערך  שלפי  כיון  כה.  עד  עליהם  נענש  לא  שהוא  קלות  מצוות  דקדוקי  על 
יהא ראוי  ויותר כדי שהוא  יותר  העליונה שהאדם מתעלה אליו, הוא צריך להזדכך 
"כי  העליון  בעולם  לצדיקים  מנוחה  אין  ולפיכך  ההיא.  העליונה  המעלה  אל  לעלות 
ולפיכך לפני שהנשמה תוכל  ומדריגה שעולים, צריכים מירוק חדש".  בכל מדריגה 
(אבן  הגר"א  [וכ"כ  ופרט.  פרט  כל  על  ביותר  עמה  ידקדקו  העליון  ג"ע  אל  לעלות 

ודו"ק]. טו-טז)  אות  פ"י  שלמה 

ובחלק  ה-ט  בפסוקים  (המרומזים  הללו  הדברים  כל  אל  מדברת  הנשמה  ולכן 
של  הזה  העליון  לגדר  לזכות  תוכל  שהיא  בכדי  ד'  לפני  י)  פסוק  של  הראשון 
ד',  לפני  מביאה  שהיא  הקטנה  המנחה  על  הנשמה  מתנצלת  ולפיכך  העליון.  ג"ע 
יצה"ר  לאדם  יש  הזה  שבעולם  משום  הוא  לזה  שהסיבה  לד'  הנשמה  ואומרת 
והרבה דברים המונעים ומעכבים אותו מעבודת ד'. אמנם הנשמה מתוודה ואומרת 
ולכן היא מבקשת  בגן עדן התחתון.  זמן שהותה  שהיא כבר שבה בתשובה במשך 
מד' שבאמצעות הבאת "כל" מעשיה הטובים – שכולם כעת הם מעשים מובחרים 
תזכה  היא   – שבהם  הפגמים  כל  את  ותיקנה  בתשובה  שבה  שהיא  עי"ז  ביותר, 

העליון.  עדן  בגן  קבועה  להיות 

פרי  ה'ראשית  העליון,  בג"ע  ד'"  פני  "להקביל  הנשמה  עליית  שבעת  ואע"פ 
 – שלה   ביותר  המובחרים  המעשים  רק  הי'  עמה  הביאה  הנשמה  אשר  האדמה' 
לעיל  שנתבאר  (וכמו  הטובים  מעשיה  'כל'  את  עמה  להביא  הנשמה  הוצרכה  ולא 
העליון,  בג"ע  'קבועה'  להיות  לזכות  משתדלת  שהנשמה  בעת  מ"מ  ה)  באות 
לגדר  לזכות  שבכדי  לפי  הטובים.  מעשיה  'כל'  הוא  שלה  האדמה'  פרי  ה'ראשית 
העליון הזה היא צריכה להיות נידונת ב'דין וחשבון' חדש – הנעשה בדקדוק גדול, 

ביותר. ומזוככים  מזוקקים  להיות  מעשיה  'כל'  צריכים  זה  ובגלל 

קטנה  מנחה  הביאה  שהיא   – הנשמה  התנצלות  ענין  ביאור  הנה  [הערה. 
מסיבת היצה"ר וחיילותיו, הוא כמוש"כ במדרש (אבדר"נ פ"טז ה"ד) המובא בדברי 
מבואר  דבמדרש  כו).  אות  ב  שער  תשובה  ובשערי  מ"יד,  פ"א  (אבות  יונה  הרבינו 
והיצה"ר  העכור  שהגוף  דהיינו  היא'  זיבורית  לנו  שנתת  'שדה  לד'  טוען  שהאדם 
שבו, מעכבים את האדם מלעשות "מנחה גדולה" בעולם הזה, ובגלל הטענה הזאת 

הדברים. בהסבר  עוד  עיי"ש  לפניו,  האדם  הקטנה שמביא  בהמנחה  ד' מתרצה 

בתשובה  שבה  שהנשמה   – האוה"ח  שכתב  התשובה  שענין  לציין,  יש  ועוד   
האריז"ל  כמוש"כ  הוא  בזה  הכוונה  לכאורה  התחתון,  בג"ע  שהייתה  זמן  במשך 
איך  דאל"כ  גבוהה,  יותר  למחיצה  עולה  שהיא  לפני  מתמרקת  שהנשמה  (הנ"ל) 
וצריך  בזה.  יא  אות  וע"ע במש"כ בסוף  ענין של תשובה לאחר מיתת האדם.  שייך 

הזה]. הענין  בכל  ביאור  עוד  לי 

סוד  "והוא  שכתב  האוה"ח  דברי  המשך  את  להבין  נוכל  הזה  ההסבר  פי  ועל 
הוא  הענין  וביאור  שמואל".  פחד  שממנו  כו'  לבוא  לעתיד  ד'  שישפוט  המשפט 
גבוהה היא צריכה להזדכך באופן  יותר  כנ"ל, שכל פעם שהנשמה מתעלית לדרגה 
יותר כדי שהיא תהא ראויה להשיג את הדרגה המעולה הזאת שהיא רוצה  מעולה 
"עולם  של  הזמן  יגיע  שאז  כיון  הגדול"  הדין  "יום  יהא  לבוא  לעתיד  ולכן  להשיג. 
מעולה  יותר  הוא  לבוא,  לעתיד  להצדיקים  שיינתן  עוה"ב,  שמעלת  ולפי  הבא". 
ממעלת גן עדן - שבו נמצאים הצדיקים עכשיו, לפיכך יצטרכו כל הצדיקים לעמוד 
ד',  בעבודת  חיסרו  שהם  קטן  השערה  חוט  כל  על  נידונים  ולהיות  מחדש,  בדין 

כה. עד  עמהם  דקדקו  לא  שעליו 

שבו  הזמן  שהגיע  חשב  הוא  כי  אוב  בעלת  כשהעלתו  שמואל  פחד  ולפיכך   
האריז"ל,  (כ"כ  לא  או  הבא  לעולם  יזכה  הוא  אם  לראות  בדין  לעמוד  יצטרך  הוא 
לענין שמואל הנביא, בשער מאמרי רז"ל (כט.) ובשער הגלגולים (הקדמה כד) ועי' 
שהרי  ביאור,  צריך  הנביא,  שמואל  לענין  האריז"ל  שכתב  זה  [וענין  להלן).  בהערה 
שייך  אין  זה  ודבר  מעוה"ב,  נכרת  שהוא  הוא  הכוונה  הרי  לעוה"ב  זוכה  שלא  מי 
לא  ששמואל  הוא  האריז"ל  כוונת  ואולי  בג"ע.  להיות  שזכו  הצדיקים  על  להיאמר 
לדרגה  יזכה  רק  הוא  שמא  פחד  הוא  אלא  לא  או  לעוה"ב  יזכה  הוא  אם  נסתפק 
פחותה ולא לדרגה מעולה. אולם מלשון האריז"ל לא משמע כן, והענין עדיין טעון 

בירור]. לי 

באריכות  הרמב"ן  כ"כ  עדן',  'גן  אחרי  בא  הוא  ש'עוה"ב'  שמש"כ  [ואציין 
את  מגדיר  כב)  הקדמה  הגלגולים  בשער  (וכ"כ  שהרמב"ם  ואע"פ  הגמול,  בשער 
הרמב"ם  גם  מ"מ  'עוה"ב'  של  התואר  עם  המיתה,  לאחר  מיד  לנפש  הניתן  השכר 
מסכים שיש שכר מעולה יותר שרק ניתן להאדם לעתיד לבוא. וכל המחלוקת של 



הרמב"ם עם הרמב"ן הוא "רק בשינוי השמות" (לשון הרמב"ן בסוף שער הגמול): 
עדן'.  'גן  לו  קורא  והרמב"ן  'עוה"ב'  בשם  מיתה  שלאחר  לשכר  קורא  שהרמב"ם 

בזה]. ואכמ"ל  הזה  הענין  כל  הסבר  באריכות  ברמב"ן  שם  עיין 

המופלא  התענוג  והתיאור של  ההגדרה 
העליון בג"ע  הנשמה  של 

בג"ע  קבועה  להיות  הזוכה  הנפש  של  המופלא  שהתענוג  האוה"ח  ומבאר  י) 
י).  (פסוק  אלקיך'  ד'  לפני  'והשתחוית  של  בפסוק  המרומז  הענין  הוא  העליון, 
באין מסך מבדיל".  לפניו  ותשתחוה  הנערב  אור  לפני  הצדיק  נפש  "והוא שתתקרב 
ופניתי)  עה"פ  יא  כו  (ויקרא  בחוקתי  בפרשת  האוה"ח  כתב  הזה  הלשון  וכעין 
בג"ע  הוא  כבודו  שכסא  (יב:)  בחגיגה  שמבואר  [וכמו  כסאו  על  יושב  "שהקב"ה 
פרגוד  ומסיר  שנתבאר]  וכמו  [העליון.  עדן  שבגן  הצדיקים  בין  להלן]  עי'  העליון. 
וכמוש"כ האוה"ח שם בהמשך  הוסרו  עוד מסכים שלא  נשארים  עדיין  [אבל  אחד 
ראויים  שאינם  מה  כפי  ויסתיר  יחפוץ  אשר  את  מאורו  שמגלה  "אלא  הדברים 

נערב". פנימי  אור  להם  ומגלה  להשיג".] 

העליון,  בג"ע  הצדיק  נשמת  זוכה  שאליה  הזאת,  שהתגלות  האוה"ח  ומבאר 
יא) "ושמחת בכל  וזהו שאמר הפסוק (פסוק  איננה מושגת להמלאכים והשרפים. 
האוה"ח  כתב  וכך  זו.  השגה  ניתנת  'לך'  רק  כי  אלקיך"  ד'  'לך'  נתן  אשר  הטוב 
לשון  אתכם',  'והרביתי  באומרו  ירצה  "עוד  והרביתי)  עה"פ  (שם  בחוקתי  בפרשת 
ופירשנוהו  קדוש'  וגוי  כהנים  ממלכת  לי  'תהיו  ו)  יט  (שמות  אומרו  דרך  על  רבנות 
העליונים". וגדולי  המלך  קרובי  הם  שיהיו  עליון  כהני  המלאכים  על  שם שהגדילם 

על  אמורים  והרביתי),  (עה"פ  בחוקתי  בפרשת  הללו  האוה"ח  דברי  כל  [והנה 
(ע'  בעוה"ב  לבוא  שלעתיד  הזמן  על  ולא  העליון  בג"ע  הצדיקים  יהיו  שבו  הזמן 
לדברי  המשך  הם  והרביתי)  (עה"פ  הללו  האוה"ח  דברי  שהרי  ט),  אות  סוף  לעיל 
שהאוה"ח  מבואר  הרי  ושם  ופניתי)  עה"פ  (שם  בסמוך  לעיל  שהובאו  האוה"ח 
משום  הוא  לזה  הכרח  ועוד  בג"ע.  נמצאים  הצדיקים  שבו  הזמן  את  מתאר 
של  הזמן  לפני  הזאת  הדרגה  את  ישיגו  שהצדיקים  (עיי"ש)  שם  כותב  שהאוה"ח 
שלעתיד  הזמן  לפני  הוא  זו  מעלה  השגת  שזמן  כרחך  בעל  וא"כ  המתים  תחיית 

המתים. תחיית  לאחר  הבא   – לבוא 

[העליון]  בג"ע  יושב  שהקב"ה  שבשעה  האוה"ח  כותב  (שם)  יב  בפסוק  וגם 
יותר  [לד']  קרובים  הם  "שיהיו  זו  לדרגה  הצדיקים  יזכו  לצדיקים,  מחול  ועושה 
במהדורת  ה  אות  פ"ד  הגמול  (שער  ברמב"ן  שעיין  [אלא  השמים".  צבא  מכל 
בג"ע  הם  הצדיקים  שבו  הזמן  על  נאמר  זה  שענין  מדבריו  שמבואר  מערבא)  מכון 
בחוקתי  בפרשת  שם  האוה"ח  שכתב  מה  אולם  ואכמ"ל].  בזה  וצ"ע  התחתון 
להמחיצה  מחוץ  יהיו  שהמלאכים  כב)  כג  (במדבר  בלק  ובפרשת  יא,  פסוק  בסוף 
העליון  ג"ע  ענין  אל  שייכים  הללו  הדברים  אין  בפנים,  יהיו   - ובנ"י   - והצדיקים 
הצדיקים  שישיגו  המצב  על  אמורים  הנ"ל  המקומות  בשני  האוה"ח  דברי  שהרי 

עדן]. בגן  הצדיקים  המצב של  על  ולא  לבוא  לעתיד  (ובנ"י) 

של  נשמותיהן  את  מקריב  זה שמיכאל  ענין  ביאור 
בענין  הפוסקים  מחלוקת  והסבר  ד'  לפני  לקרבן  הצדיקים 

רצה שבשמונ"ע בברכת  "מהרה"  תיבת  אומרים  אם 
נשמתן  את  מקריב  שמיכאל  האומר  הזוהר  דברי  את  מביא  האוה"ח  הנה  יא) 
של הצדיקים לפני אלקי עולם ד'. ועל פי זה כתבו התוס' (מנחות קי. ד"ה ומיכאל) 
לבאר את כוונת התפלה של "ואישי ישראל ותפלתם מהרה באהבה תקבל ברצון". 
הצדיקים שמיכאל  נשמתן של  לענין  הוא  ישראל"  "ואישי  בהתיבות של  שהכוונה 
נחלקו  והנה  ברצון.  שיקבלם  מד'  אנו  ומבקשים  מעלה,  של  המזבח  ע"ג  מקריב 
והא"ר  ב, הובא המחלוקת שבין המטה משה  (או"ח ס' קכ, בכה"ח ס"ק  הפוסקים 
לבקש  אין  כי  לאומרו  שאין  אומרים  יש  "מהרה".  תיבת  את  לומר  יש  אם  עיי"ש) 
שקרוב  לפי  לאומרו  שיש  כותב  הא"ר  אמנם  ח"ו,  הצדיקים  את  ימית  שהוא  מד' 
על  אמור  רק  הצדיקים  נשמות  הקרבת  ענין  שכוונת  לומר]  [-מסתבר  לומר  הדבר 

רבות. שנים  לפי  העולם  מן  נפטרו  שכבר  הללו  הצדיקים  נשמות 

רבה  האלי'  כדברי  מבואר  הרי  האוה"ח  בשיטת  שנתבאר  מה  כל  ולפי 
עליית  לענין  הוא  הצדיקים  של  נשמותיהן  את  מקריב  שמיכאל  הזאת  שההקרבה 
ֶשָשְבָעה נפשם מהטוב של  ג"ע העליון לאחר  נשמות הצדיקים מג"ע התחתון אל 

ג"ע התחתון. ולכן לפי זה, הבקשה של "מהרה", ביאורה הוא, שאנו מבקשים מד' 

[ולפי  העליון.  ג"ע  אל  התחתון  מג"ע  "במהרה"  הצדיקים  נשמות  את  יעלה  שהוא 

מה שביארנו לעיל (אות ז) ההסבר בזה באופן מדוקדק יותר הוא, שמיכאל מעלה 

העליון]. ה'עדן'  אל  העליון  מה'גן'  נשמותיהן  את 

שבזה  כיון   - "מהרה"  תיבת  לומר  שאין  הסוברים  החולקים,  בשיטת  והביאור 
המדרש  דברי  על  מיוסד  שהוא  לומר  יש  ח"ו,  הצדיקים  מיתת  זמן  להתקרב  עלול 

(אוצר המדרשים ע'). דהנה במדרש מבואר שלאחר חורבן הבית אמר ד' למיכאל: 

להקריב  עליו  ולהבא  מעכשיו  אמנם  וזבחים  פרים  ד'  לפני  הקריב  הוא  עתה  שעד 

משמע  הזה  המדרש  ומלשון  מכפר".  אני  "ובהן  הצדיקים  נשמות  את  ד'  לפני 

שענין  דהיינו  ישראל,  בני  על  לכפר  בכדי  הוא  הצדיקים  נשמות  הקרבת  שענין 

שאין  הללו  הפוסקים  סוברים  ולכן  מיתתם.  היא  זו  לד'  הצדיקים  נשמות  הקרבת 

הצדיקים. מיתתם של  זמן  את  למהר  כדי שלא  "מהרה"  תיבת  לומר 

שמיכאל  הוא  הצדיקים  נשמות  הקרבת  ענין  האוה"ח  שלפי"ד  מבואר,  ונמצא 
מקריב ומעלה אותם אל הנאה ועידון גדול יותר, מג"ע התחתון אל ג"ע העליון [או 

(או"ח  השולחן  הערוך  כתבו  וכך  ז)].  אות  (לעיל  העליון  ה'עדן'  אל  העליון  מה'גן' 

(שם  ברורה  והמשנה  הלשם.  בעל  זקנו  בשם  שם)  (מנחות  בנימין  יד  ובספר  שם) 

(ח"א  הזוהר  כלשון  והוא  ניחוח"  לריח  ד'  לפני  לרצון  אותם  "שמגיש  כתב  סק"א) 

(ע"פ פשוטו) הוא כנ"ל בשיטת האוה"ח. אולם מדברי  ולכאורה הכוונה בזה  פא.), 

המדרש הנ"ל משמע שיש בהקרבה זו ענין של כפרה. [ובספר סודי רזיי (ח"א אות 

לכפר  באש  "מצרפן  המזבח,  על  הצדיקים  נשמות  הקרבת  ענין  בביאור  כתב,  ש) 

(פ"י  שלמה  באבן  בזה  (וע"ע  הכבוד"  כסא  תחת  מקומן  אל  עולות  ומשם  עליהן 

וכמוש"כ  האוה"ח  בדברי  ג"כ  נכלל  שזה  לומר  אפשר  ואולי  יד).  ובהערה  טז  אות 

ודו"ק]. בזה.  עיון  עוד  וצריך  הערה)  ד"ה  ט  (אות  לעיל 

פטירתו,  לאחר  שנים,  וכמה   - לתפקידו  מיכאל  נתמנה  מתי 

העליון ג"ע  אל  להיכנס  זכה  עד שהוא  להמתין  דוד  הוצרך 

העלה  שמיכאל  שמשעה  שם)  בזוהר  (וכ"ה  מבואר  האוה"ח  מדברי  הנה  יב) 
ג"ע העליון הוא נתמנה לתפקיד הזה שבו הוא מעלה את  את נשמתו של דוד אל 

שלמה  שחינך  שביום  שם  בזוהר  ומבואר  העליון.  עדן  [גן]  אל  הצדיקים  נשמות 

ג"ע  אל  דוד  נשמת  את  מיכאל  שהעלה  הוא  הראשון  המקדש  בית  את  המלך 

התחיל  ביהמ"ק  שחרב  מיום  שרק  מבואר  הדברות  עשרת  במדרש  אולם  העליון. 

ע'.  המדרשים  באוצר  מבואר  וכן  לפניו,  הצדיקים  נשמות  את  להקריב  מיכאל 

נפרדים,  הקרבה  סוגי  שני  כאן  יש  אלא  מחלוקת  כאן  שאין  לומר  יש  ואולי 
לתפקיד  נתמנה  שמיכאל  הרי  החיים  צרור  אל  הצדיקים  נשמות  הקרבת  דלענין 

נשמות  הקרבת  לענין  אולם  העליון.  לג"ע  דוד  נשמת  את  העלה  שהוא  מיום  זה 

ליום  עד  הזה  להתפקיד  נתמנה  לא  שמיכאל  הרי  בנ"י  על  לכפר  בכדי  הצדיקים 

הבית. נחרב  שבו 

שבגלל  שם)  (זוהר  מבואר  הרי  העליון,  ג"ע  אל  דוד  נשמת  עליית  לענין  והנה 
של  ירושלים  שערי  אל  להיכנס  לדוד  החומות  שומרי  נתנו  לא  שבע,  בת  חטא 

והנה  בית המקדש.  חנוכת  חגג שלמה את  להזמן שבו  עד  עדן העליון,  גן   - מעלה 

את  לבנות  התחיל  המלך  ששלמה  מבואר  ועוד)  נא  ז   - לח  א,  ו  (א'  מלכים  בספר 

השלים  הוא  למלכותו  עשרה  האחת  ובשנה  למלכותו,  הרביעית  בשנה  הביהמ"ק 

ג"ע  אל  נכנס  לא  נראה, שדוד  ולפי"ז  גדולה מאד.  הבית  חנוכת  ועשה  בנייתה  את 

העליון עד שעברו אחת עשרה שנה מפטירתו, שהרי שלמה לא התחיל למלוך עד 

יא שנה מפטירתו  וחנוכת ביהמ"ק לא נעשתה עד שעברו  לאחר פטירתו של דוד, 

שדוד  חדש  הזוהר  בשם  מבואר  כב)  (הקדמה  הגלגולים  בשער  אולם  דוד.  של 

[בג"ע  כו'  דוד  "ישב  אלא  העליון  לג"ע  נכנס  שהוא  עד  שנה  יא  המתין  לא  המלך 

התחתון] שבעה שנים אחר פטירתו קודם שהכניסוהו בירושלים של מעלה". וצ"ב.
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