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  מעלת נער הבר מצוה  –  ויגשפרשת 
ן מהשבטים לרדת למצרים כדי להביא מעט אוכל, ועל כך ענו לו השבטים " ביקשיעקב אבינו  ֹּא נּוַכל ָלֶרֶדת ִאם ֵיׁש ָאִחינּו ַהָקטֹּ ֹּאֶמר ל ַונ

ֹּא נּוַכל ִלְראֹות ְפֵני  ן ֵאיֶננּו ִאָתנּו ָהִאיׁשִאָתנּו ְוָיַרְדנּו ִכי ל שנה ומעלה  שלש עשרה מגילרק כי . ואמרו רבותינו )בראשית מד, כו(" ְוָאִחינּו ַהָקטֹּ
שנאמר  "ִאיׁש"ונקראו בשם  שנה בשעה שהרגו את אנשי שכם שלש עשרה". כך היה עם שמעון ולוי שהיו בני ִאיׁש"בשם  אדםהנקרא 

 ִיְגְדלּווַ וכן אצל יעקב ועשו נאמר ". )רש"י גמ' נזיר דף כט ע"ב ד"ה ורבי יוסי( )בראשית לד, כה(" ַחְרּבֹו ִאיׁשעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ֲעקֹּב ִׁשְמ יַ  ַוִיְקחּו ְׁשֵני ְבֵני"
ֵדַע ַצִיד  ִאיׁשַהְנָעִרים ַוְיִהי ֵעָשו  ָהִלים ִאיׁשָשֶדה ְוַיֲעקֹּב  ִאיׁשיֹּ נהיו בני שלש עשרה שנה ש –" ַהְנָעִרים ְדלּוִיגְ וַ , ")בראשית כה, כז(" ָתם יֵׁשב אֹּ

)עפ"י 'רבינו בחיי' פרשת תולדות על הפסוק 'ויהי עשו איש  "ִאיׁש" שניהם בשםנקראו מיד כיון שכך אז , ו'בראשית רבה' סג, 'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה מ ד"ה בספר הזוהר()

 .(מי שמך לאיש '. ראה 'רבינו בחיי' פרשת שמות ב, יד ד"היודע ציד

 ?ראשונותה במשך שלש עשרה שנותיושהוא היה ממה  ,'איש'בשם  זוכה להיקראולגיל מצוות שהגיע  נער שונהבמה , להתבונןויש 

  הנער שבתוך נפש'ה'חלק לח' הרּו'חלק  נוסףמצוה הבר ביום 

בתחילה מגיע חלק נפש רוח ונשמה. חלקים אלו נכנסים באדם במשך השנים הראשונות לחייו.  –בכל אדם יש שלשה חלקים רוחניים 
'בניהו' 'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר כ ד"ה הענין,  ,'אבל אם בפעם ההיא'ד"ה ד"ה 'ועתה נבאר יתרון' ו'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה ז )ביום הלידה  , והוא נכנס בתינוקהנפש

'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי ערב שבת דף 'אלף המגן' לר' אליעזר פאפו פרשת וירא ד"ה 'ותאמר הבכירה' מ'המקובלים' בשם הזוהר,  ,איש חי מסכת ברכות פרק ט ד"ה לשנים שיצאלמחבר הבן 

 סעודת מילה לכל הנולדיםעושים ודה לכבו, זאתה הנפשקדושת  כל התינוקות בישראל זוכים לקבל את חלקכאשר  ,(ה וכתב עודמ ע"א ד"
)'זוהר  לבדה את הילד עד שיגיע לגיל שלש עשרה שנהמלווה נפש זו  .)'סולת בלולה' למהרי"ל פוחוביצ'ר בספרו 'דברי חכמים' חלק ב הלכות ברכות סימן רכה סעיף קטן ב(

'שם משמואל' בסוף ספר ויקרא מאמר לסעודת בר  ,אפרים מזלקווי בערך בר מצוה ד"ה משמע מזה עפ"י הזוהר פרשת משפטיםחדש' פרשת בראשית דף יד ע"א ד"ה אמר רבי אלעזר, 'חלק שמעון' לר' שמעון בן 

)'חלק שמעון' לר' שמעון בן מבחינה רוחנית כמו אשה שהתאלמנה מבעלה ומזונותיה מצומצמים  אז נחשב הילדו ,בלי חלק הרּוח (בש"ס נדהמצוה ד"ה 

 .(' עפ"י האר"י ז"למשמע מזה'אפרים מזלקווי בערך בר מצוה ד"ה 

'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה ז ד"ה 'ועתה נבאר יתרון' וד"ה 'אבל אם ) מצוה כשהוא יהיה בגיל שלש עשרה שנה ויום אחדהבר אז ביום  ,הנעראם יזכה 

מערכת הנו"ן , 'אמת ליעקב' לר' שאלתיאל ניניו שער כה אות ח ועיי"ש כי מה שאמר 'נשמה' הוא שם כללי וכוונתו לחלק הרוח, 'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר כ ד"ה הענין 'עץ חיים' להאר"י ז"ל ,בפעם ההיא'

 אלוקיהחלק ה יבוא ממעון קודשו יתברך ,'אור החיים' הקדוש בראשית א, ג ד"ה ובראותו הקב"ה כן ויאמר() ארבע עשרה לחייוהתחילת שנת הוא ש( אות סג
'עץ  ,)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה ז ד"ה 'ועתה נבאר יתרון' וד"ה 'אבל אם בפעם ההיא' 'הרּוח' של )'אור החיים' הקדוש בראשית א, ג ד"ה ובראותו הקב"ה כן ויאמר( טהורהקדוש וה

מכסא כבודו  אשר נחצב , 'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר כ ד"ה הענין(כמבואר בשער הגלגולים חיים' להאר"י ז"ל שער כה אות ח ועיי"ש כי מה שאמר 'נשמה' הוא שם כללי וכוונתו לחלק הרוח
)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה ז ד"ה 'ועתה נבאר יתרון' וד"ה 'אבל אם  תוך הנערכנס בייהוא ו, )'זוהר חדש' פרשת בראשית דף יד ע"א ד"ה אמר רבי אלעזר( של המלך ה' יתברך

ִבי רּוַח ָנכֹוןו  " אז יתקיים בנערו 'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר כ ד"ה הענין( 'עץ חיים' להאר"י ז"ל שער כה אות ח, ,בפעם ההיא' ִקר  ׁש ב  )'בית תפילה' לר' אליעזר  )תהלים נא, יב( "ַחדֵּ

 .(ד"ה כתבו המקובלים 'תפלה לבר מצוה' בנושאפאפו דף מב ע"ב 

כי כאשר מתלבש חלק  .לפני שמלאו לו שלש עשרה שנה 'חכמת הפרצוף' באמצעותלהבחין באדם וזה אין ראוי להסתכל ם מטע
חכמה זו ניתן להכיר את ידיעת על ידי אז בפרצוף, ו ו של האדםאו פגימת קדושתוהוא מראה את  ,של האדם בתוך הגוף 'חהרּו'

ת ושראוי למנותם על ת המידֹוכדי לזהות את השופטים מהעם שיש בהם שלימּו בחכמת הפרצוףכך עשה משה רבינו שהשתמש האדם. 
ֱחֶזהרי עשרות שנאמר "רי חמשים ושרי מאות ושושרי אלפים הציבור להיות ש ִמָכל ָהָעם ַאְנֵׁשי ַחִיל ִיְרֵאי ֱאֹלִהים ַאְנֵׁשי ֱאֶמת  ְוַאָתה ֶתֶֽ

אם האדם עוד לא  אך. (כב - )שמות יח, כא" ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ְּבָכל ֵעת: תֵרי ֲחִמִשים ְוָשֵרי ֲעָשרֹּ ֵרי ֵמאֹות שָ שְנֵאי ָבַצע ְוַשְמָת ֲעֵלֶהם ָשֵרי ֲאָלִפים שָ 
' והוברי שמים')'זכר דוד' מאמר שלישי דף מ ע"א ד"ה  לא ראוי להבחין במראה פניולכן ו, מיושבת בו שההקדֹו 'חהרּו' אז איןהגיע לגיל שלש עשרה שנה 

 .(על מאמר 'אתה תחזה' בזוהר פרשת יתרו בכתב יד הרמ"קבשם 

 'חהרּו'יש שמחה גדולה כאשר הנער זוכה לקבל את חלק    

)'שמו אברהם' חלק ב דף סג ע"ב  בר מצוה' והשלים את שלש עשרה שנותיול' בנו של ר' שמעון בר יוחאי נעשה ר' אליעזר שבו לילה הראשוןב

את כל ביתו בכלים  כיסהסעודה גדולה שעשה להם. הוא בם שהיו בדורו לאכול ַהַתָנִאיהזמין ר' שמעון את כל , דבלילה(דרוש ח ד"ה ואיתא בז"ח 
. בז"ח דבלילה()'שמו אברהם' חלק ב דף סג ע"ב דרוש ח ד"ה ואיתא  השולחן לפניהםאת ערך ויום מועד, מו כ (רבי שמעון בן יוחאי)'זוהר חדש' פרשת בראשית דף יד ע"א ד"ה  יקרים

הושיב את החכמים בצד אחד של השולחן והוא היה יושב בצד השני, והיה שמח שמחה גדולה. שאלו אותו החכמים  ר' שמעון בר יוחאי
עליונה על ידי ארבע כנפות חיות היום יורדת רוח קדושה ' שמעון בר יוחאי ""מה שמחתך היום יותר משאר הימים?" ענה להם ר

. ואז לקח רשב"י את אלעזר בנו )'זוהר חדש' פרשת בראשית דף יד ע"א ד"ה אמרו ליה(, לכן בסעודה הזאת יש לי שמחה שלימה!" אלעזר דש לבניהקֹו
וסיבבה אש בתוך  איזה דבראמר רשב"י  אחר כך". שב בני שב, היום אתה קדוש ואתה נכנס בחלק ישראל הקדושיםאצלו, ואמר לו "

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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כך ו .ראו ארבע כנפי נשר שיורד בתוך האש שסיבבה את ר' אלעזר ור' שמעון אביוהם  , ואזמהביתחכמים היצאו  בעקבות כךהבית. 
 .('ועאל'וד"ה  וד"ה 'אתא רבי יוסי' 'אותביה לרבי אלעזר')'זוהר חדש' פרשת בראשית דף יד ע"א ד"ה  בסתריתן לר' אלעזר נחלק 'הרוח' 

שהוא מקבל באותו היום  'חהרּו'כנגד תוספת היא אותיות 'נשמה' ו זהמשנה כי  ,בר מצוהנהיה הוא בו שביום ילמד משנה שהנער טוב 
יזכה הנער לבחינת אכן אם ו. (הנפש הרוח והנשמה – . וכידוע ששם 'נשמה' משמש כשם כללי לכל החלקים הרוחנייםאות יבסוף שו"ע אורח חיים סימן רכה על )'כף החיים' לר' יעקב סופר 

ַעל  ָהָיה ְלָך ְלאֹותוְ . ועל כך נאמר במצות התפילין "לשלש עשרה שנה ויום אחד, אז יהיה לו שמחה גדולה ח ביום הגיעותוספת הרּו
שלש עשרה שנה ויום אחד שאז מתחייב  גילהוא לשון שמחה, מפני שבהגיע האדם ל "ָהָיהוְ , כאשר ")שמות יג, ט(" ָיְדָך ּוְלִזָכרֹון ֵּבין ֵעיֶניָך

ועל כך . לר' יעקב סופר מחבר 'כף החיים' דרוש יא ד"ה ועוד נראה( 'קי חיים)'ספר ח  ח זוכה לבחינת הרּוהוא בעת ההיא במצות התפילין, יש לו שמחה גדולה ש
שה. והזמן להתפלל על כך הוא חודש או מחויבים כל אב ואם להתפלל לה' יתברך ברוך הוא על בניהם שיזכו לתוספת רוחנית קדֹו

שה כפי שהיה עם ר' אלעזר בנו של ר' שמעון קדֹוח , שאז זה הזמן לסעדו ולזכותו לאותה רּוחודשיים לפני שיהיו בני שלש עשרה שנה
 .)'אור הישר' למהר"מ פאפירש עמוד העבודה פרק ג ד"ה כל אב ואם, 'אור צדיקים' למהר"מ פאפירש פרק יב ד"ה כל אב ואם(בר יוחאי 

)'חסד  ואילך מעין חמישי נהר כ ד"ה הענין, 'אלף המגן' לר' אליעזר פאפו פרשת וירא ד"ה ותאמר הבכירה()'חסד לאברהם'  חלק הרוח ניתן להשגה רק מגיל שלש עשרה שנה

פאפו )'אלף המגן' לר' אליעזר  ועל ידי מעשיו )'עמודי חיים' לר' חיים פלאג'י עמוד תורה סימן מז ד"ה הנה מבואר( על ידי עסק התורה של הנער לאברהם' מעין חמישי נהר כ ד"ה הענין(

 ושיהיה כלי מוכן לכך. )'זוהר חדש' פרשת בראשית דף יד ע"א ד"ה אמר רבי אלעזר( ובתנאי שהוא רוצה להיות צדיק, פרשת וירא ד"ה ותאמר הבכירה ד"ה ותאמר הבכירה(
להתענות לכן כשמגיע הילד להשלמת שלש עשרה שנה, לפני היכנסו ליום הראשון של שנת הארבע עשרה לחייו, טוב יעשה אם יוכל 

באותו היום ויטבול במקוה טהרה ובלילה ירבה קצת בשמחה וישביע עצמו בדברי תורה. ואז קודם השכיבה יישא תפילה על 
להרחיק היצר הרע  ולזכותעל רצונו לעבוד את ה' עבודה שלימה ותמה, כן ח' בקרבו ושיהיה כלי מוכן לזכות לו, והתחדשות 'הרּו

ואם בליל . (בר מצוההיל ללומר בוראה שם את נוסח התפילה שתיקן לנער ה' לר' אליעזר פאפו דף מב ע"ב בנושא 'תפלה לבר מצוה' ד"ה כתבו המקובלים. )'בית תפילולהידבק ביצר הטוב 
אפשטיין )ספר 'אור השנים' לר' אריה לייב הלוי  בדּוק ומנּוסה שכך יהיה –ייכנסו לשנת הארבעה עשרה יסכים הנער בדעתו לעבוד את ה' יתברך 

 .בהקדמה לספרו כפי שקיבל מר' יצחק אייזיק(

 לה' יתברךוהוא נקרא בן  דעת וחכמהנותנת בנער  'הרוח'כניסת 

השכינה אמרה עליו  )זוהר פרשת סבא דמשפטים דף צח ע"א ד"ה כד מטא( שבאה לו 'חהרּוחלק ', אז מחמת כאשר דוד המלך הגיע לגיל שלש עשרה
ִני" תלמיד מהרח"ו הלכות ציצית דף לח ע"ב טור א( )'מקור חיים' לר' חיים הכהן ִתיָך ב  ִלד   הוא ןוכ .)זוהר פרשת סבא דמשפטים דף צח ע"א ד"ה כד מטא( )תהלים ב, ז( "ַאָתה ֲאִני ַהּיֹום י 

ֶאת רּוִחי מהשכינה שנאמר "ח חדשה מקבל רּוהוא ש זוהר פרשת משפטים דף קא ע"א ד"ה בקדמיתא(עפ"י ) נער שמגיע לגיל שלש עשרה שנה אצל כל ו 
ן ֶכם ֶאתֵּ ב  ִקר  )'דמשק אליעזר' על זוהר פרשת משפטים דף קיג ע"א ד"ה  לחייו ראשון לשנת הארבע עשרהאותו יום בנולד מחדש שנחשב לו ו )יחזקאל לו, כז( "ב 

ִתיָך ַהּיֹוםֲאִני " שנאמר אנא בר יומא( ִלד  )'עמודי חיים' לר' חיים פלאג'י עמוד תורה  בן לה' יתברך אז ונקרא דמשפטים דף צח ע"א ד"ה כד מטא()תהלים ב, ז( )זוהר פרשת סבא  "י 

בגמטריא  שהם עולים )תהלים ב, ז(" ַאָתה ֲאִני ַהיֹום ְיִלְדִתיָך ִניּבְ ַלי אֵ ַמר אָ  הו"הי"פסוק שבבראשי תיבות ונרמז  .סימן מז ד"ה ובזה יש לתת טעם(
ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִּבַשר ֶאת ָאִבי שמחה בעליונים כמו שנאמר " ישאז על ידי כן ו .חיים' לר' חיים פלאג'י עמוד תורה סימן מז ד"ה אמור מעתה( )'עמודי ארבע עשרה

ָחהּו  .)'ישראל קדושים' לר' צדוק הכהן מלובלין דף טל ע"ב ד"ה ובברא"ר(" ֵלאמֹּר י ַלד ְלָך ֵּבן ָזָכר ַשֵמַח ִשמֳּ

. בנפש שבאה לו מתחילת לידתוהיו לא שנכנסה בו, וש 'חרּו'קים בכל והחכמה הדבּוו גם השהנער לגיל ארבע עשרה נכנס ב כאשר נכנס
 אות סג(מערכת הנו"ן )'אמת ליעקב' לר' שאלתיאל ניניו  שבתורה יש בידיו לבחור בטוב ולמאוס ברע(ד"ה )'בניהו' למחבר הבן איש חי מסכת ברכות פרק ט  לכן האדם לא מתחייב במצוות

עדיין אין בו עד אז כי עד שיכנס בשלש עשרה שנה ויום אחד,  יש בידיו לבחור בטוב ולמאוס ברע(ד"ה )'בניהו' למחבר הבן איש חי מסכת ברכות פרק ט  ובעונשים
ואילו . (יש בידיו לבחור בטוב ולמאוס ברע ד"ה הבן איש חי מסכת ברכות פרק ט)'בניהו' למחבר  נחשב לקטן חסר דעתו אות סג(מערכת הנו"ן )'אמת ליעקב' לר' שאלתיאל ניניו  'חרּו'

נער, הוא מתחיל הדעת ב תנכנס גם אז )'סדר יום' פירוש משנת בן חמש שנים דף צט ד"ה ואע"פ שבתוך הזמן הזה( 'רוח'עם  'נפש'יש בו כבר שאחרי גיל מצוות 
ראוי  הרי שהואואם לא יעשה כך  .יש בידו לבחור בטובו ,למחבר השבט מוסר סימן רפב ד"ה עי"ל דלעולם()'ידו בכל'  ובכל דבר שהוא טמא במאּוסס למאֹו

)'סדר יום' פירוש  )ראה זוהר פרשת וירא דף קיח ע"ב ד"ה באשר הוא שם( מגיל י"ג שנה ומעלהרק בבית דין של מטה את הנער  מענישיםשטעם זה ה. ולהיענש

 .ואע"פ שבתוך הזמן הזה( משנת בן חמש שנים דף צט ד"ה

)'ידו בכל'  בנער הבר מצוה על ידי הארת רוחו המאירה בו, לכן אז הוא גם כבודו של היצר הטוב הקדוש להיכנס בו הכיון שהדעת מתחיל

ּבֹוְדִקין ֶאת  אֹור ְלַאְרָּבָעה ָעָשרנרמז במה שאמרו רבותינו " 'היצר הטוב'יחד עם  'הרוח'של  ובואה .למחבר השבט מוסר סימן רפב ד"ה עי"ל דלעולם(
ם את החמץ שהוא היצר הרע שהיה התחלת שנת הארבע עשרה, אז בודקיכלומר שבהגיע האדם ל, )ראה משנה פסחים א, א(" ֶהָחֵמץ ְלאֹור ַהֵנר

כמו  ,שבא אל האדםהחדש החלק הרוחני  כלומר לאוראצל האדם מיום בואו לעולם ועד היום, והבדיקה צריכה להיות לאור 'הנר' 
הנער בהגיעו לארבע  לשנשלחה א שהכי הרוח הקדֹו .)'בני יששכר' מאמרי חודש ניסן סוף מאמר יא אות ז ד"ה משנה( )משלי כ, כז(" ָאָדם ִנְׁשַמתֵנר ה' שנאמר "

 שכינההמצד  היאש לפי, ממנוועל ידה זוכה להינצל  )'אור החיים' הקדוש בראשית א, ג ד"ה ובראותו הקב"ה כן ויאמר( עשרה שנה, היא עזר נגד יצרו הרע
 .'יצר הטוב ויצר הרע'( -וילך ראה מאמרינו לפרשת  היצרים)להרחבה על  )'עמודי חיים' לר' חיים פלאג'י עמוד תורה סימן מז ד"ה ובזה יש לתת טעם( )במדבר א, נא(" ַהָזר ַהָקֵרב יּוָמתוְ "

)זוהר פרשת לך לך דף עט ע"א ומכניע אותו בעל כורחו עד שאין הוא יכול לשלוט בנער  הדבוק בו, מתרה ביצר הרע החלק הרוחני שקיבל הנער

)זוהר פרשת לך לך דף עט ע"א ד"ה  ר עליו היצר כבתחילהשלא יתגבכדי את הנער לבתי כנסיות ובתי מדרשות  והוא מושך, ד"ה 'באילנא שלטא' סתרי תורה(

הוא כשכי . וגם נקרא 'איש' )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל ספר ישעיה סימן כח ד"ה את מי יורה דעה( כבר נקרא 'גדול' הנער ומאותה העת .'ואת כל רכושם' סתרי תורה(
 )'פדה את אברהם' לר' אברהם פלאג'י מערכת האלף אות יג ד"ה אדם מורה( שלש עשרה מגיע לגיל , וכאשר'נער'ו 'תינוק'ואחר כך  'זכר'נוצר בתחילה הוא נקרא 

 .(, 'פדה את אברהם' לר' אברהם פלאג'י מערכת האלף אות יג ד"ה אדם מורה)'עץ הדעת טוב' לר' חיים ויטאל פרשת כי תשא ד"ה כל העובר על הפקודים הוא נקרא 'איש' עד לגיל עשריםו
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 אותיות והן יש אות י' בתיבה 'איש' כמו שיש אות ה' בתיבה 'אשה', כי שהיא חלקו של הקב"הח הארת הרּו הנרמזבשם זה ו
)'פדה את אברהם' יקרא בשם 'אדם' גיל עשרים  יעבור אתהוא י שואחר .)'שפת אמת' ליקוטים חלק ב בפרק 'לבר מצוה' ד"ה בספר מדרש שמואל( חותמו של הקב"המ

 .מערכת האלף אות יג ד"ה אדם מורה( לר' אברהם פלאג'י

 לכבוד הרוח החדשהבשמחה עם דברי תורה סעודת בר מצוה עושים 

)'יסוד ושורש העבודה'  על אביו לעשות סעודת בר מצוהיש חובה , ושה יותר ממה שהיה לח קדֹומגודל השמחה על שזוכה נער הבר מצוה לרּו

חביב מאוד כי  ,ויש בזה נחת רוח להקב"ה .שנה שלש עשרהגיל ל מגיע הבןכאשר עם משתה ושמחה,  שער הכולל פרק חמשה עשר ד"ה ואף גם זאת(
סעודה  יעשהעל כן ו. )'קב הישר' פרק כא ד"ה ויהיה תמיד בשמחה(בנו לחיוב קיום המצוות  כי הגיעלפניו יתברך כשרואה שהאב שמח על זה שזכה 

)'יסוד יוסף'  והוא חיוב גדול )'בן איש חי' שנה א פרשת ראה אות יז(בה ובשמחתה כיד ה' הטובה עליו  וירבהבה תלמידי חכמים,  ויזמיןלאוהבים ורעים 

)'סולת בלולה' למהרי"ל פוחוביצ'ר בספרו דברי חכמים חלק ב הלכות ברכות סימן רכה סעיף  כמו שעשה ר' שמעון בר יוחאי משתה גדול, פרק כ סוף ד"ה וישמח לבו בשם זוהר חדש(

ֵקי חיים' לר' יעקב סופר דרוש יא ד"ה וע"כ נוהגים לדרושקטן ב והיה שמח מאד ביום , )'זכר דוד' מאמר ראשון פרק כח דף סט ע"א ד"ה והנה כבר נתבארו(חכמים ה יתלמידלכל  (, 'ח 
ברי חכמים חלק ב הלכות ברכות סימן רכה סעיף קטן )'סולת בלולה' למהרי"ל פוחוביצ'ר בספרו ד חרּוהחלק  את זכה לקבלו שלש עשרה שנה בגילשנעשה בנו ר' אלעזר 

  .)'זכר דוד' מאמר ראשון פרק כח דף סט ע"א ד"ה והנה כבר נתבארו( שמיםן השירדה לו מ ב(

הלכות ברכות סימן )'סולת בלולה' למהרי"ל פוחוביצ'ר בספרו דברי חכמים חלק ב  יום שנכנס לחופהמו מצוה על האדם לעשות סעודה ביום שבנו נכנס לבר מצוה כ

ָנתֹו "ועל כך נאמר  רכה סעיף קטן ב(  ,)שיר השירים ג, יא(" ּוְביֹום ִשְמַחת ִלּבֹוְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ְּבנֹות ִציֹון ַּבֶמֶלְך ְׁשֹלמֹּה ָּבֲעָטָרה ֶׁשִעְטָרה לֹו ִאמֹו ְּביֹום ֲחת 
יֹום ֲחֻתָנתֹו" שנה שלש עשרה  היום בו נעשים בנימכלומר  ,הוא היום שבו נעשים הצדיקים מוכשרים לעשות את מצוות התורה –" ב 

ַחת ִלבֹו"לעשות אותו  צדיק וצדיק כל והלאה. ואותו היום יש חובה על )'זוהר חדש'  חופההיום בכמו  )'זוהר חדש' בראשית דף כ ע"ב ד"ה ביום חתונתו( "ִשמ 

)'מגלה עמוקות' פרשת חיי שרה דף יד ע"א טור בניו יעקב ועשו שני סעודת בר מצוה לעשה  אבינוכך יצחק  .(ורה' סימן רכה אות ו, 'משנה ברבראשית דף כ ע"ב ד"ה ביום חתונתו

יש אומרים כי  )בראשית כא, ח(" קֶאת ִיְצחָ  ִהָגֵמלֹול ְּביֹום ַוִיָגַמל ַוַיַעש ַאְבָרָהם ִמְׁשֶתה ָגד ַוִיְגַדל ַהֶיֶלדוכן עשה אברהם אבינו ליצחק שנאמר " .א(
מיצר הרע  נגמלשאז הוא  (ויגמל הילד , 'ילקוט דוד' פרשת וירא ד"ה ויגדל)'מתנות כהונה' על מדרש רבה פרשת וירא פרק נג ד"ה ויגדל הילד ויגמלבגיל שלש עשרה שנה  שזה היה

 .וירא פרק נג ד"ה ויגדל הילד ויגמל()'מתנות כהונה' על מדרש רבה פרשת  שבא לו יצר הטובה על ידי )'בראשית רבה' וירא פרק נג ד"ה ויגדל הילד ויגמל(

על ידי עסק התורה אז ו .)'שמו אברהם' לר' אברהם פלאג'י חלק ב דף סגב דרוש ח ד"ה אמור מעתה(חידושי תורה בתלמידי חכמים שידרשו צריך בסעודה זו 
אורח חיים  )'כף החיים' לר' יעקב סופר שו"עשה ח היותר גדולה במעלה וקדּו, זוכה הנער בבחינת הרּולמצוותומצות הסעודה שעושים לכבוד היכנסו 

הסעודה ו 'בעל תורה'נעשה  הוא אזכי ידרוש כפי הנהוג ברוב תפוצות ישראל, בעצמו  מצוההבר חתן שעיקר הוא האך  .יא( סימן רכה אות
 , )ספר 'זכירה' לר' זכריה סימנר דף נ ע"א ד"ה סגולה העושה מצוה(סעודת מצוה  ב()'סולת בלולה' למהרי"ל פוחוביצ'ר בספרו דברי חכמים חלק ב הלכות ברכות סימן רכה סעיף קטן  נעשית

 ממש שזה לאאפילו , )'סולת בלולה' למהרי"ל פוחוביצ'ר בספרו דברי חכמים חלק ב הלכות ברכות סימן רכה סעיף קטן ב( שה שבאה אליוהקדֹוח החדשה לכבוד הרּו
'אור התורה' יחד עם 'אור הרוח  לנערמשך נועל ידי כן  .'זכירה' לר' זכריה סימנר דף נ ע"א ד"ה סגולה העושה מצוה()ספר  מצוותבו הוא נהיה בגיל יום ה

)משלי כ, " ִנְׁשַמת ָאָדםֵנר ה' " הוא כנגד הרוח החדשה שנאמר "ֵנר"כי  )משלי ו, כג(" ְותֹוָרה אֹור ֵנר ִמְצָוהִכי כפי שנרמז בפסוק " ,שבו החדשה'

" על ידי תֹוָרה אֹוראז יהיה לו גם כן " – תחייב בעשיית המצוותמהוא מצוה ולנער הבר  חהרּוכלומר  "ֵנרגיע ה"ביום שמכי  והכוונה, כז(
ֵקי חיים' לר'  בתורה ששהוא ידרֹו  קדֹושה,הכה לרּוח ולא זוגם  כי לא דורש 'בעל תורה'אך אם הנער אינו  .יעקב סופר דרוש יא ד"ה וע"כ נוהגים לדרוש()'ח 

 .()'סולת בלולה' למהרי"ל פוחוביצ'ר בספרו דברי חכמים חלק ב הלכות ברכות סימן רכה סעיף קטן ב אין טעם בכל השמחהאז 

 מעשים הטובים התורה והידי לימוד על 'הרוח' נשמרת אצל הנער 

כי מיד , )'שם משמואל' פרשת כי תצא שנת תר"ע דף קלז ע"א טור א(כלל מצוות בהיותו בן שלש עשרה שנה צריך האדם להשגיח היטב על ראשית בואו ל
עליה שה גדולה. ואם הוא משגיח גה וקדּושמים השל להניח תפילין, אזי נותנים לו מן האדם לשלש עשרה שנה ומתחיהכשמגיע 

ובזה היה לר' שמעון בר  .)'מאור ושמש' פרשת יתרו ד"ה והנה בתחילת כשמגיע בן אדם( מידי יום ויום יותר ויותר להלךיכול  הוא ,שה הזאתונשאר בקדּו
לחכמים  ענהו הוסיף ", הוא?שבת או מועדצד בא לאותה שמחה פתאום והרי זה לא ששאלו אותו חכמים "כיכי כ יוחאי שמחה עצומה,

פרשת בראשית אות מו ד"ה  לר' יעקב כולי )'ילקוט מעם לועז' ויציבה בת קיימא" ' קדֹושהביום זה עומדת להגיע לו 'רּוח"אני יודע שר' אלעזר בני הוא כשר ו

לומד כשהוא ו. הזאת הקדושה 'הרוח'כשרואים משמים שנער הבר מצוה משתדל להיות כשר אזי נותנים לו את כי  .וכן מצינו ברבי שמעון(
 , כי הבא ליטהר מסייעים לותמיד חיה ובריאה בעולם הזה נשארתאז זכאי שאותה רוח יקרה את התורה הקדושה ומקיים מה למד, 

גמילות ולו בתורה אשרי האדם שמקיים את הרּוח הקדֹושה אצו .)'ילקוט מעם לועז' פרשת בראשית אות מה ד"ה ובכל יום ויום( (בשם ריש לקיש ע"א שבת דף קד)ראה גמ' 
 .)'יסוד יוסף' לרבו של הקב הישר פרק כ ד"ה ואשרי להאדם(חסדים ובמעשים טובים 

בן שלש עשרה שנה ומעלה, אזי אינו ראוי למתנה היקרה הזאת ונשאר עם אותה הטובה כשהוא מי שאינו חפץ לילך בדרך אך 
ואינם עוסקים בתורה הקדושה, אין להם אלא אותה הנפש הצומחת . וכן אלו שאין להם אמונה בה' יתברך הראשונה אשר בו 'הנפש'

ומחזר רק  ן כאשר אדם הולך אחרי שרירות לבווכ. )'ילקוט מעם לועז' פרשת בראשית אות מו ד"ה וכן מצינו ברבי שמעון( עמהם מן הארץ כפי שקיבלו בלידתם
קֹות, וכל ימי חייו באּות וסֹוללּואחרי זֹו כי גופו ולא לצרכי נשמתו בדרכי היראה, אז הרוח הקדושה שקיבל במשא ומתן רק לצר ִעס 
יצטרך תמיד יגיעה ו )'יסוד יוסף' לרבו של הקב הישר פרק כ ד"ה ואשרי להאדם( מצוה הולכת ממנו והוא נשאר עם הנפש הבהמית שלו לבדההבר ביום 

אזי נענש  ,מה שלומד מקייםאו לא אם אינו לומד תורה כן ו .כשמגיע בן אדם()'מאור ושמש' פרשת יתרו ד"ה והנה בתחילת רבה עד שיגיע לידי קצת השגה 
 .)'ילקוט מעם לועז' לר' יעקב כולי פרשת בראשית אות מה ד"ה ובכל יום ויום(שאותה הרוח תעבור ממנו 
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 ~4 ~ 
 

ובים ובמעשים ט מצוה, במצוותהבר לחנך את בנו בעודו בקטנותו קודם חה איך מוטל עליו כלו הפקּולכן יראה האדם בעין ש
)'יסוד ושורש העבודה' שער הכולל בסוף פרק  שה'ח הקדֹורּומצוה באותה 'ההבר ובכוונת התפילה, כדי שיזכה ביום  ובהתמדת לימוד התורה הקדושה

שה' ח הקדֹו'הרּו, כי עיקר הסיוע והסמך של הבא להיטהר שמסייעין אותו משמים הוא על ידי שצריכה לסייע לו חמשה עשר ד"ה הנה עין בעין(
ה' על בפסוקים שנרמז מה וזהו  .ר' שמעון בר יוחאיאצל ר' אלעזר בנו של שהיה כמו  דשת הקֹושבאה אליו על ידי ארבע כנפות חיֹו

שבאה ח הקדושה על ידי הרּו –" ֶעְזָרָתה ִליִכי ָהִייָת ", ט( –)תהלים סג, ח " ּוְבֵצל ְכָנֶפיָך ֲאַרֵנן: ָדְבָקה ַנְפִׁשי ַאֲחֶריָך ֶעְזָרָתה ִליִכי ָהִייָת " יתברך
 והרוח הזאת ר' שמעון בר יוחאי.אצל בשמחת המצוה כמו  "ֲאַרֵנן" שאזדש, ת הקֹועל ידי כנפות חיֹוגיע מש –" ּוְבֵצל ְכָנֶפיָך, "ממך

  .מוד תורה סימן מז ד"ה ובזה יש לפרש()'עמודי חיים' לר' חיים פלאג'י עקיים תורה ומצוות על ידה אכי  )תהלים סג, ט(" ַאֲחֶריָך ָדְבָקה ַנְפִׁשי"ש תסייעהיא תבוא ש

 הוא נהיה אדם שלםחלק 'הנשמה' ו בנערנכנס גיל עשרים אחרי 

 'כלייהיה 'והוא  )'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה ז ד"ה ועתה נבאר יתרון, 'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר כ ד"ה הענין כי תחילה תבוא הנפש( אם יוכשרו מעשיו של האדם
הולדת היום כלומר ב עשרים לחייוהשנת את אזי אחרי שישלים  )'בית תפילה' לר' אליעזר פאפו דף מב ע"ב בנושא 'תפלה לבר מצוה' ד"ה כתבו המקובלים( מוכן

)'שער הגלגולים' להאר"י  חלק הנשמה אליובוא י (, 'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר כא ד"ה ודע כי הנשמה)'סדר היום' פירוש משנת בן חמש שנים דף צט ד"ה ואע"פ שבתו הזמן הזה עשריםה

 עשרים לחייוסיום שנת בהגיע שטוב  לכן. , 'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר כ ד"ה הענין כי תחילה תבוא הנפש(וד"ה אבל אם בפעם ההיא ז"ל הקדמה ז ד"ה ועתה נבאר יתרון
על שא תפילה לה' יתברך יי, וביע עצמו בדברי תורהיתענה האדם באותו היום ויטבול במקוה טהרה. ובלילה ירבה קצת בשמחה ויש

. (הרב כתב אחרתנראה כי שזה בסיום שנת עשרים לחייו אף ש פה דבריו כשיטת המקובלים נּוָק וִתי. )'בית תפילה' לר' אליעזר פאפו דף מב ע"ב ד"ה תפלה לבר מצוה הנשמה שעתידה להיכנס בו
סֹובליל ואם   הוא כן – בדעתו לעבוד את ה' יתברך אז האדםיסכים  לשנת העשרים ואחד אחרי שהשלים עשרים שנה שלימות, ִיָכנ 

 .פי שקיבל מר' יצחק אייזיק()ספר 'אור השנים' לר' אריה לייב הלוי אפשטיין בהקדמה לספרו כבדּוק ומנּוסה יצמיח ויעלה וזה 

)'אלף  ובמעשיו)'סולת בלולה' למהרי"ל פוחוביצ'ר בספרו דברי חכמים חלק ב הלכות ברכות סימן רכה סעיף קטן ב(  שלותלויה בעסק התורה  לגוף האדם כניסת הנשמה

אחרי עשרים שנה קבל את הנשמה יאז  דמשפטים דף צח ע"א ד"ה השתא אית לומר()זוהר סבא  אם אכן הוא זכאיו .המגן' לר' אליעזר פאפו פרשת וירא ד"ה ותאמר הבכירה(
הוא ו )'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף צח ע"א ד"ה ת"ח 'כל ההוא' מהרמ"ק( ביום הראשון של שנת העשרים ואחד )זוהר סבא דמשפטים דף צח ע"א ד"ה כד מטא דוד(

ן"אז יקרא  )'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף צח ע"א ד"ה ת"ח  הוא שורש כל הנשמותש חיים' לר' חיים הכהן הלכות ציצית דף לח ע"ב טור א()עפ"י 'מקור  לה' יתברך "בֵּ

יֶכםנאמר "שוכפי , 'כל ההוא' מהרמ"ק( ִכי "עשרים שנה  הגיע לגיל כאשר הוא למה המלךשאמר וזהו מה ש. )דברים יד, א(" ָבִנים ַאֶתם לה' ֱאֹלהֵּ
ָאִבי ן ָהִייִתי ל  מחכימה אותו בעסק התורה, ומאז מאילך  באדםהנשמה שנכנסת אז ו .)זוהר סבא דמשפטים דף צח ע"א ד"ה כד מטא דוד( )משלי ד, ג( "בֵּ
 .)'עץ הדעת טוב' לר' חיים ויטאל פרשת כי תבוא ד"ה או ירמוז בהי' כי תבא( לעסוק בהוצריך להמשיך 

אזי בלילה הראשונה כשהוא שתדל לעסוק בתורה ובמצוות, אס ברע ומֹומוחר בטוב ובעשרים ואחד ונס ביום אחד של שנת מי שנכ
, ומוליך את נפשו ומכניסה בפתח שערים של לאדםיישן על מטתו מיכאל השר הגדול לוקח מלאך אחד מגדולי מחנותיו כפי הראוי 

ס בטוב ולבחור ברע, ועזב אם ביום הראשון של שנת עשרים ואחד התחיל האדם למאֹו להיפך,כן ו. ת נפשוהיכלות טהרה עד כדי זכּו
ס"מ אחד מגדולי מחנותיו כפי מדרגות נפש החוטא, כדי להוליכו הבדרכי חושך, אזי כשהוא יישן על מטתו ישלח  והלךאורחות יושר 

)'חסד לאברהם' לזקנו של החיד"א מעין שני עין הקורא נהר נו ד"ה וידוע פשעיו בהיכלות של טומאה. והוא מכניס אותו בפתח שערי טומאה כפי שיעור חטאיו ו

כי לא עסק בתורה  הנשמה בגיל עשריםבחינת לא זוכה לקבל את הרשע גם אדם השאותו וזה לבד מכך , שאין האדם וד"ה וכן מי שביום ראשון(
)ראה גמ' עבודה זרה  "יש קונה עולמו בשעה אחתוזה סוד דברי רבותינו כי ". רכות סימן רכה סעיף קטן ב()'סולת בלולה' למהרי"ל פוחוביצ'ר בספרו דברי חכמים חלק ב הלכות ב

 .)'חסד לאברהם' לזקנו של החיד"א מעין שני עין הקורא נהר נו ד"ה וזה סוד מאמר רז"ל( על ידי מעשיו הטובים או הרעיםדף י ע"ב( 

)'אור החיים' הקדוש שמות ל, יג ד"ה  'הנשמה'ו 'רוחה' 'הנפש'שלימה מהמדרגות הרוחניות האלוקיות של של אדם היא נפשו  שנה עשריםבגיל 

 .)'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת שמות ד"ה ואלה שמות( עומד בקומתו בגיל עשרים ואינו גדל יותררואים שהוא אדם בטבע ה גםולכן , ואומרו כל העובר(
)'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף צח ע"א ד"ה 'ת"ח כל  גם את הנשמה וקיבל )'אור החיים' הקדוש שמות ל, יג ד"ה ואומרו כל העובר( לגיל עשרים הגיעהאדם שאחרי ו

שלימה דעתו בהכרת  עדיין לא גיל זהלפני כי  .ראה זוהר פרשת וירא דף קיח ע"ב ד"ה באשר הוא שם() 'בית דין של מעלה'ענש ביכול להי הוא ההוא' מהרמ"ק(
שלם בדעתו  כבר עשרים שנה הואן כיל ברצון הנפש. אך בהיותו בלשבור את כוח המסית ולנצח את התאוות הטבעיות ולהשכל שהמּו

 .העובר( )'אור החיים' הקדוש שמות ל, יג ד"ה ואומרו כל המדרגות הרוחניות שהשיג, מכוח כל וההבחנה והבחירה בדרך החייםלהחזיק מגן בתגבורת הש
אפילו עד  רֹוב  לא אבד ִס עדיין , וקבלת הרוחניות בהם אלו של גיל שלש עשרה וגיל עשרים ת ליבו לזמניםשלא ׁש אדםאמנם גם 

)'אורות אלים' לר' אליעזר פאפו בחלק ליקוטים מספר 'חסד לאברהם' על  'איש'ואשרי המתגבר על יצרו כשהוא  ,מה טוב ומה נעים בעתורק דבר  .זיקנה ושיבה

  אמן., 'עץ הדעת טוב' לר' חיים ויטאל פרשת כי תשא ד"ה כל העובר על הפקודים(עפ"י ) והלאה מגיל שלש עשרה דף נו ד"ה נהר ב'(
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