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 דין חיבוט הקבר  –  ויחיפרשת 

ֹּאֶמר ֲאֵלֶהםשנאמר " את בניו לקבור אותו במערת המכפלה ציוהיעקב אבינו  ֲאִני ֶנֱאָסף ֶאל ַעִמי ִקְברּו אִֹּתי ֶאל ֲאבָֹּתי ֶאל ַהְמָעָרה ֲאֶשר ִבְשֵדה  ַוְיַצו אֹוָתם ַוי
ָשָמה ָקְברּו ֶאת  ַזת ָקֶבר:ֵאת ֶעְפרֹּן ַהִחִתי ַלֲאח  ַבְמָעָרה ֲאֶשר ִבְשֵדה ַהַמְכֵפָלה ֲאֶשר ַעל ְפֵני ַמְמֵרא ְבֶאֶרץ ְכָנַען ֲאֶשר ָקָנה ַאְבָרָהם ֶאת ַהָשֶדה מֵ  ֶעְפרֹון ַהִחִתי:

את ציווי אביהם שנאמר  קיימוו ְוֶאָחי. יוסף לא( –)בראשית מט, כט " ַאְבָרָהם ְוֵאת ָשָרה ִאְשתֹו ָשָמה ָקְברּו ֶאת ִיְצָחק ְוֵאת ִרְבָקה ִאְשתֹו ְוָשָמה ָקַבְרִתי ֶאת ֵלָאה
ַזת ֶקֶבר ֵמֵאת ֶעְפרֹּן ַהִחִתי ַוִיְשאּו אֹּתֹו ָבָניו ַאְרָצה ְכַנַען ַוִיְקְברּו אֹּתֹו ִבְמָעַרת ְשֵדה ַהַמְכֵפָלה ֲאֶשר ָקָנה ַאְבָרָהם ֶאת ַהשָ  ִצָּום:ַוַיֲעשּו ָבָניו לֹו ֵכן ַכֲאֶשר " ֶדה ַלֲאח 

, זוהר פרשת ויקהל )זוהר פרשת נשא דף קכז ע"א ד"ה וכמה ביואחד מהם הוא 'דין הקבר'  'דינים'כמה עוברים עליו  נקבר באדמהשאדם  כלהנה ו .יג( –)בראשית נ, יב " ַעל ְפֵני ַמְמֵרא

 .זוהר פרשת ויקהל דף קצט ע"ב ד"ה 'גזרת' מהרמ"ק(על )עפ"י 'אור החמה' 'חיבוט הקבר'  דין הנקרא גם (דף קצט ע"ב ד"ה והא אוקימנא

 ?מהדין הקשה הזהכדי להינצל  האדם יכול לעשות עוד בחייוומה  באדמה? קבורתו אחריאדם הבר , מהו דין 'חיבוט הקבר' שעולהביןויש 

 חטא אדם הראשוןהזוהמא של  מהאישעל ידי 'חיבוט הקבר' נפרדת 

, כי נשמה חטאם לא היה שווה. אמנם מאותה האכילהגם הן  נהנווכאשר הוא חטא ואכל מעץ הדעת  שמות היו כלולות בתוך אדם הראשון,כל הנ
ביד או ברגל וכדומה  הה תלויתשהי נשמהואילו  ,באיברים אלושתלוי  מחמת הטעםהיתה לה הנאה גדולה  ובחיך יתה תלויה לאדם הראשון בפהשה

הנשמות יותר אל  כך נפלו אותןפגם הנשמה בחטא ההוא כפי ערך בחינת אז ו. נפתלי כץ מסכת ברכות פרק שני דף מה ד"ה ועפ"י דרך זה יתורצו( ')'סמיכת חכמים' לרה כל כך תלא נהנ
)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל תחילת  נשמותלשים 'הקליפות' לבּו ןנעשו אותו )'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל תחילת הקדמה כג, 'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק ליקוטים דף מד ע"א ד"ה ענין חיבוט( 'הקליפות'

 מאזו .המיוחס לה כפי בחינת ומדרגת חטאה 'קליפה'כך שלכל נשמה נעשה לבוש של  ,פרק סה דף קסט ע"ב ד"ה והרב עצמו שם( )'זכר דוד' מאמר ראשון תשֹוהקדֹוהקדמה כג( 
 הטיל בה זוהמא""בא נחש על חוה" והוא "רבותינו כי  וזה נרמז בדברישה והרוחנית כל ימי חייה מסביב לה. מלפפת את הנשמה הקדֹואותה הקליפה 
 .)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל תחילת הקדמה כג(זרעו הבאים אחריו עד ימות המשיח בואדם הראשון ב הוטלה זוהמאש בכך . וכןע"א(תחילת )ראה גמ' שבת דף קמו 

שיש  'תשובה'גם לא על ידי , )'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל תחילת הקדמה כג( ןהבחיי הנשמות ןמאותאז בכל הנשמות לא יכולה להיפרד  ההזוהמא והקליפה שדבק
י כ והטעם לזה ,)'זכר דוד' מאמר ראשון פרק סה סוף דף קסט ע"ב ד"ה והנה כל הזוהמות(כל שאר הזוהמות והקליפות שאדם משך על עצמו על ידי חטאיו  להסיר את ביכולתה
אותה מהם ולהיפרד  רלסּו היכול רק אחר כךכי למות  בעולם בני האדםכל  מוכרחיםלכן  .גדול מאודהיה  אדם הראשוןתוך ב של הנשמות שהיוהחטא 
מתנער הבשר בעפר בעת שבו  נפתלי כץ מסכת ברכות פרק שני דף מה ד"ה ועפ"י דרך זה יתורצו( ')'סמיכת חכמים' לר על ידי 'חיבוט הקבר' )'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל תחילת הקדמה כג( הזוהמא
הזוהמא ממנו  נפרדתעד שנפתלי כץ מסכת ברכות פרק שני דף מה ד"ה ועפ"י דרך זה יתורצו(  ')'סמיכת חכמים' לר 'מקלות'אדם בה ונחבט )'חסד לאברהם' מעין חמישי עין נהר ו ד"ה וזהו סוד הזוהמא( הקבורה

פי מה כו .של אדם הראשון מאותה האכילה נפתלי כץ מסכת ברכות פרק שני דף מה ד"ה ועפ"י דרך זה יתורצו( 'ר)'חסד לאברהם' מעין חמישי עין נהר ו ד"ה וזהו סוד הזוהמא, 'סמיכת חכמים' ל שדבקה בו
 קץ הימים משך עדית ותערובת זוהמא זו באדם והפרדתה ממנו .נפתלי כץ מסכת ברכות פרק שני דף מה ד"ה ועפ"י דרך זה יתורצו( ')'סמיכת חכמים' לרכך הוא עונשו בחיבוט אז, ֶשֶנֱהָנה 

  .)'נפש החיים' שער א פרק ו ד"ה 'ונמשך הענין כן' בהגה(לע המוות לנצח יבּו שאז לעתיד לבוא

ֹּא תֹּאַכל ִמֶמנּו ִכי ְביֹום ֲאָכְלָך ִמֶמנּו מֹות ָתמּותי שחטא "נלפ עצמו וזה מה שנאמר לאדם הראשון זה קללה  לא שהיה, )בראשית ב, יז(" ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ל
על ידי המיתה והעיכול רק של הרע ולא יהיה תיקון אחר להפרידה ממנו אלא  'זוהמא' בו תתערב מהעץעל ידי שיאכל נאמר לו כי  שרקאלא  ,ועונש

וחס וחלילה  ,מנו היה חי לעולם, כי אם היה טועם מ'החיים כדי שלא יאכל מ'עץמגן עדן בה' גירש את אדם הראשון אחרי החטא ומטעם זה בקבר. 
שיוכל  על מנתמגן עדן ה' יתברך  גרש אותולטובתו  ונמצא כי .אה מאורות וטובה כל ימיוהיה רוולא  ,הרע ממנואת תיקון להפריד יותר היה לו לא 
ֹּאֶמר ה' ֱאֹלמה שנאמר " וזה .הרעממנו פרד ת ויילמּו י ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְכַאַחד ִמֶמנּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע ְוַעָתה ֶפן ִיְשַלח ָידֹו ְוָלַקח ַגם ֵמֵעץ ַהַחִיים ְוָאַכל ָוחַ  יםִק ַוי

)'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא פרק סה מאמר ראשון  שמת ונקבר וכך כל אדם .הענין כן(מוולוזי'ן שער א פרק ו ד"ה ונמשך )'נפש החיים' לר' חיים  (כג - )בראשית ג, כב" ים ִמַגן ֵעֶדןִק ַוְיַשְלֵחהּו ה' ֱאֹל: ְלעָֹּלם

 נפרדת ממנו הזוהמא ועל ידי כןומתעכל בשרו,  נפתלי כץ מסכת ברכות פרק שני דף מה ד"ה ועפ"י דרך זה יתורצו(' )'סמיכת חכמים' לר עובר עליו דין חיבוט הקבר דף קסט ע"ב ד"ה והרב עצמו שם(
 .)'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא פרק סה מאמר ראשון דף קסט ע"ב ד"ה והרב עצמו שם( של הנחש

' שפתי רננות )'מעבר יבק לגמרי אדם שניצול מדין זהשום אין ו )'מחברת הקודש' לר' חיים ויטאל דרוש שני מיציאת מצרים דף עא ע"א טור ב ד"ה הסוד הוא שרמז(צער חיבוט הקבר הוא גדול ונורא 

. ראה 'ספר )'מעבר יבק' שפת אמת פרק יג ד"ה ואמרו שאע"פ שהצדיקים ממנומתייראים היו  )'זכר דוד' מאמר ראשון פרק פח דף רמה ע"ב ד"ה ונודע שאין( צדיקים גמורים אפילוו, פרק מב ד"ה ואמנם לא כל האנשים(

לא אף ו )'מעבר יבק' שפת אמת פרק יג ד"ה ואמרו שאע"פ שהצדיקים( ממנו לא ניצולים (' ממסכת חיבוט הקבראר"מ משום ר"א קשה')'ראשית חכמה' שער היראה פרק יב ד"ה  יונקי שדים וכן. (חסידים' סימן תתשלד
שדבוקה  'הזוהמא'מפני וכל זה . (ד"ה סעודה רביעית סח' מרדכי ששון חלק סעודה רביעית עמ' , 'דבר בעתו' לר' ממסכת חיבוט הקברשאלו את ר"א')'ראשית חכמה' שער היראה פרק יב ד"ה  מבטן אמם נפלים
יבק' )'מעבר  על ידי החבטהשצריך לנערה ולהוציאה  )'זכר דוד' מאמר ראשון פרק פח דף רמה ע"ב ד"ה ונודע שאין( מימי אדם הראשון ד"ה ויקרא אברהם( ל)'דבר בעתו' חלק 'עקדת יצחק' עמ' בכולם 

 בגיהנוםהרי ש ,דין זה חמור יותר מדין הגיהנוםומכאן ש. )'זכר דוד' מאמר ראשון פרק פח דף רמה ע"ב ד"ה ונודע שאין( ר הבשר בעפרוניעּו שפת אמת פרק יג ד"ה ואמרו שאע"פ שהצדיקים(
 .(, 'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר ג ד"ה 'שנינו שם' ממסכת חיבוט הקבריב ד"ה אר"מ משום ר"א קשה)'ראשית חכמה' שער היראה פרק פחות בואילו בחיבוט הקבר  נידונים רק מגיל עשרים שנה ומעלה

ז"ל בחלק הליקוטים דף מד  )'ספר הגלגולים' להאר"י והיו צדיקים גמורים )'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר ז ד"ה וזהו סוד הזוהמא( אנשים שלא חטאו בימיהם הארבע אותםעם גם  וכך היה

ל ָנָחש יֹוט  'ע  מחמת אף על פי כן היו חייבים למות ו ע"א ד"ה ענין חיבוט(  באדם וחוהשהוטלה  הנחש זוהמתמ כלומר, )'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר ז ד"ה וזהו סוד הזוהמא( 'שֶׁ
)גמ' שבת דף נה  בנימין בן יעקב, עמרם אביו של משה, ישי אביו של דוד וכלאב בן דוד והם ,שוים(לם ו'שער הגלגולים' הקדמה כג ד"ה האמנם לא כעפ"י ) בהםוהיתה דבוקה גם 

)'שער הגלגולים' הקדמה  או במקום עמרם אביו של משה )'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק הליקוטים דף מד ע"א ד"ה ענין חיבוט( במקום כלאב בן דודהוא לוי בן יעקב ש אומריםויש  .ע"ב(

)'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא פרק סה מאמר ראשון דף קע כלב בן יפונה  גם ההי ונוסף להם .כג ד"ה האמנם לא כלם שוים. וראה נוסחה נוספת ב'שער מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל בליקוטי מהרח"ו ד"ה והנה כל הזוהמות(

יבוט, 'שער )'שער מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל בליקוטי מהרח"ו ד"ה והנה כל הזוהמות, 'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק הליקוטים דף מד ע"א ד"ה ענין חן העגל ובעוהיה שלא  ,בן נוןיהושע ו ע"א ד"ה והנה כל הזוהמות(

)'זכר דוד' לר' דוד זכות  הקדמון שדבקה בהם מחמת הנחש 'הקליפה'כדי להפריד את רק הוצרכו למות הם אף אחד מהם, ו הגלגולים' הקדמה כג ד"ה האמנם לא כלם שוים(

 .ממודינא פרק סה מאמר ראשון דף קע ע"א ד"ה והנה כל הזוהמות(

רק לא מדקדק במאכלים בעולם הזה ולא מבחין בין איסור והיתר אפילו אם הוא  'חיבוט הקבר'להוסיף על עצמו עוד בעונש חלילה יכול אדם  כל
 ומשתאֹות )'דבר בעתו' חלק עקדת יצחק עמ' כט ד"ה וירא והנה איל( תרשּושל אכילות אם אוכל אלא אף  ,ולא עוד .פאפירש פרק יט ד"ה דע כי יש()'אור צדיקים' למהר"מ  חכמיםבדברים שאסרו 

את הסטרא  הרי זה מענג – ֹּנפשויּות ח  ש להדרּויותר מ( )'ספר התניא' ליקוטי אמרים פרק ז גופו תת תאוולמלאֹו יין זולל בשר וסובאו )'דברים אחדים' להחיד"א דרוש לא ד"ה ואיסור הגזל(
'דבר ליקוטי אמרים פרק ז,  ר התניא''ספ) 'חיבוט הקבר' דיני את שמצריך בו ליקוטי אמרים פרק ז( )'ספר התניא'שם בגופו רֹו ומשאיר )'דבר בעתו' חלק עקדת יצחק עמ' כט ד"ה וירא והנה איל( אחרא

אם למעט  ,בר שנהנה מהעולם הזהיבר ואיהוא נידון אז על כל או .)'דברים אחדים' להחיד"א דרוש לא ד"ה ואיסור הגזל( בהם צערו הגדלתו ד"ה וירא והנה איל( בעתו' חלק עקדת יצחק עמ' כט
ימשוך את ידו מאכילת בשר ושתיית טוב שאדם לכן  .אדם()'ראשית חכמה' שער היראה פרק יא ד"ה וכאשר יחשוב  'סעודות מצוה'כמו  )ביאור הגר"א למשלי פרק ו, לג( מצוה במקוםנהנה 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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הקדושה'  בראשית על הפסוק 'עפר תאכל כל ימי חייך' כתב שאם יכוין בכל אכילתו להעלות 'ניצוציפרשת בלמחבר ספר 'בני יששכר' 'אגרא דכלה' בו .)'פלא יועץ' ערך קבורה ד"ה ומהטוב חלקויין ושאר תענוגי והבלי העולם הזה 

 .(עיי"ש חיבוט הקבר לאכילותיואזי לא יצטרך  ,שבמאכל ולא יאכל לשם תאוותו

 הרשעים שוכחים את שמם מיד אחרי מותם ולכן נחבטים בכוח רב

אך עם סתימת  .מאמר שני פרק ארבע ועשרים ד"ה אמנה הרשב"א בתשובה( לר' מנשה בן ישראל )'נשמת חיים'כמו אבן דומם שאינו מרגיש כלל ועיקר הוא גופו  בתחילה כאשר אדם נקבר
)'ראשית חכמה' שער היראה פרק בא אליו ויושב על קברו מלאך המוות ש עם )'אור החמה' זוהר פרשת ויקהל דף קצט ע"ב ד"ה 'גזרת' מהרמ"ק( בוט הקבר'יהגולל על הקבר מתחיל לו 'דין ח

)'דעת חכמה' שלא יצטערו  )'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר ב ד"ה ואומר ויושב על קברו( עליו ולעשות מחיצה בינו ובין שאר המתיםמבכדי להאהיל  חבוט הקבר(יב ד"ה 'שאלו את ר"א' בשם מסכת 

 מכניס לתוכוועל ידי כן  ד"ה 'שאלו את ר"א' בשם מסכת חבוט הקבר( )'ראשית חכמה' שער היראה פרק יב בדרך לעג ובזיון מכה אותו בידואז הוא ו. שער הידיעות פרק שביעי ד"ה וז"ל חס"ל עין משפט(
 "קום הגידה לי שמך!" המלאך אומר לו ומיד )'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר ב ד"ה ואומר ויושב על קברו( כוח הדיבור למתניתן ואז  .שנמצאת עמו בקבר 'הנפש'חלק את 

 ומחייבו בדין חלקי 'הרוח' ו'הנשמה'ומיד מכניס המלאך בגופו גם את  ,"!העולם שאיני יודע מה שמיר והיה "גלוי וידוע לפני מי שאמועונה לו המת 
 .)'ראשית חכמה' שער היראה פרק יב ד"ה 'שאלו את ר"א' בשם מסכת חבוט הקבר(

על שמו  שבידו הכתוביםה החוטא את הפתקאות אֶ ְר שיִ  רוצההוא ו, על שמוו והם כתובים המת לפי שפנקס עוונותיו בידהמלאך שואל את שמו של 
 ותפורחבחטאיו כי  (ואז שואלים, 'זכר דוד' מאמר ראשון פרק פח דף רמו ע"א ד"ה 'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר ב ד"ה קום והגידה) השםאך המת שוכח את הדין. את ויצדיק עליו  ,ת עליוןברשּו

 "ֶעְפרֹוןנקרא בשם "הוא שבתחילה  עפרון היה עםש כמוהוא דרך הרשעים,  כךש .שמומ פח דף רמו ע"א ד"ה ואז שואלים()'זכר דוד' מאמר ראשון פרק האותיות הקדושות 
ֶאת ַהֶכֶסף ֲאֶשר ִדֶבר ְבָאְזֵני ְבֵני ֵחת ַאְרַבע ֵמאֹות  ְלֶעְפרֹּןַוִיְשקֹּל ַאְבָרָהם " שמו שנאמר נחסרכבר עם האות ו', אך אחרי ששקל ממון מאברהם )בראשית כג, י( 

ֵבר ַלסֵֹּחר הוא  ,ונתן לו עצה רעה במעשה תמרבנו של דוד המלך שמשעה שהתחבר אל אמנון  )שמואל ב' יג, ה(" ָדבְיהֹונָ . וכן היה עם ")בראשית כ, טז(" ֶשֶקל ֶכֶסף עֹּ
ֹּאֶמר לֹו ַמדּוַע ַאָתה ָכָכה ַדל ֶבן ַהֶמֶלְך ַבבֶֹּקר ַבבֶֹּקר : ֶבן ִשְמָעה ֲאִחי ָדִוד ְויֹוָנָדב ִאיש ָחָכם ְמאֹּד יֹוָנָדבּוְלַאְמנֹון ֵרַע ּוְשמֹו איבד את האות ה' בשמו שנאמר " ַוי

ֹּאֶמר לֹו ַאְמנֹון ֶאת ָתָמר ֲאחֹות ַאְבָשֹלם ָאִחי ֲאִני אֵֹּהב  .מק"ק פוזנא עפ"י 'ילקוט חדש'( )'דעת חכמה' שער הידיעות פרק שביעי ד"ה 'ושמעתי מהמופלא' בשם ר' זעלקי (ד - )שמואל ב' יג, ג" ֲהלֹוא ַתִגיד ִלי ַוי

לו אות אחת  ההוא רשע אזי אינו יכול להגיד את שמו, כי כאשר נחסרהמת . אם כך גם כל אדם שנפטר, המלאך מנסהו בזה ושואל לו שיגיד את שמו
אות  'נח' 'דן' 'גד' שאם תחסיר מהם שמותתיבה אחת, כמו ב לא יוצא אפילו משמו לפעמים מה שנשארעוד שמשמו אז מה שנשאר הוא אינו שמו. ו
)'דעת חכמה' שער מחייבו בדין ורשע  המת הואכאשר המת לא יודע את שמו, הרי הוא סימן למלאך המוות שאותו אז ואחת מה שנשאר הוא חסר משמעות. 

אין שכחה יותר גדולה ממי שאינו היא סימן לריבוי הקליפה ו 'השכחה' כיוזה . וחובט אותו חיבוט קשה הידיעות פרק שביעי ד"ה 'ושמעתי מהמופלא' בשם ר' זעלקי מק"ק פוזנא(
)'ספר הליקוטים' חלק חיבוט קל ורפה רק נחבט , וכן אמנם מת שזוכר את שמו אינו ריבוי הקליפה שבו חובטים אותו חיבוט קשה וכבד.ומשום  ,זוכר את שמו

כל שהרשיעו והחטיאו יותר ולא עשו דבר להפריד את הקליפה מהם וכ ,הרשעים ם שלוהכל לפי דרגת .וט הקבר'(א' להרמ"ד וואלי בפרק 'חיי האדם ופטירתו' בנושא 'בענין חיב
 .)'זכר דוד' מאמר ראשון פרק סה דף קע ע"א ד"ה וזהו סוד שאמרו( בחייהם, אזי יש להם טורח גדול יותר להפרידה וכנגד זה הם שוכחים את שמם

)'אור החיים' דברים ם הנשמה שלו האדם הוא ש   םלפי שש   הוא, )'יערות דבש' לר' יהונתן אייבשיץ חלק ב דרוש יב ד"ה כללו של דבר כל נשמה( הרשעיםם אצל והטעם לאיבוד אותיות הש  

 ְשמֹוה' ֶאת  ּוָמָחהעל מי שמשתרר בליבו " בתורה נאמרכמו ש ד"ה כללו של דבר כל נשמה( ב דרוש יב חלק)'יערות דבש'  נשמתועצם אותיות שמו הם כך ש (ד"ה ואמרו עוד כי לא, א
ְוַגם ֶאת רּות ַהמֲֹּאִבָיה ֵאֶשת נאמר אצל בועז "וכן  .' דברים כט, יט ד"ה וכבר ידעת(הקדוש )'אור החייםכריתת נשמתו משורשה היא לשהכוונה כ )דברים כט, יט(" ִמַתַחת ַהָשָמִים

ֹּא ִיָכֵרת ֵשם ַהֵמתַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאָשה ְלָהִקים ֵשם ַהֵמת ַעל ַנֲחָלתֹו  )'זוהר חדש' מדרש רות דף קט ע"א הכוונה לנפשו של המת  –" ֵשם ַהֵמת, ")רות ד, י(" ֵמִעם ֶאָחיו ְול

)'יערות דבש' לר' יהונתן אייבשיץ חלק ב דרוש יב ד"ה כללו כנגד נשמותיהם, לכן  ןת ונשברות האותיות שהנמחקוגורמים ש על ידי חטאיהם והרשעים. ד"ה ותקראנה לו השכנות שם(

 םבהומתקיים  'יערות דבש' לר' יהונתן אייבשיץ חלק ב דרוש יב ד"ה כללו של דבר כל נשמה('זוהר חדש' מדרש רות דף קג ע"א ד"ה אדמיך וחמא בחלמא, ) אינם יודעים את שמם לאחר מותם הם של דבר כל נשמה(
ָשִעים" ם ר  ש  ָקב ו  . וראה 'שמו ראה 'אור החיים' דברים לא, א ד"ה ואמרו עוד כי ד"ה ואז שואלים את שמו., 'זכר דוד' מאמר ראשון פרק פח דף רמו ע"א )'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר ב ד"ה קום והגידה לי שמך )משלי י, ז( "ִיר 

 .(אמת ומשלימיםוכתב ששתי הדרכים  כי שוכח את שמו הכתוב תחת כסא הכבוד וכנגד זה גם את שמו הזהה לו ב'קליפה', בשם המקובלים אברהם' לר' אברהם פאלאג'י חלק א' בפתיחה ד"ה 'אשר בזה יוטעם' שהביא דרך נוספת

מו ם ש, כגון אישלב אותיות שמו עם אותיות 'נשמה'בכל יום שעל ידי  לאחר מותו, לא ישכח את שמואדם לכל והמקובלים הביאו עצה מועילה 
זה פסוק . גם טוב שכל אחד ימצא אינפתלי כץ ועוד מקובלים( ושמעתי בשם המקובלים' מפיו של ר')'דעת חכמה' שער הידיעות פרק שביעי ד"ה ' קהחמצשי'יצחק' אז יצייר לפניו ציור כזה: נ

כגון  ,שמוב האחרונהאות א כפי ההי בו האחרונהאות הו שמוב הראשונהכפי האות א יה בו הראשונההאות כתובים שאו מהנביאים או מהמהתורה 
ו בעת להזכיר עבורו והוא תועלתבפיו שגור פסוק זה ותמיד יהיה . )תהלים קז, יד(" קֹוִציֵאם ֵמחֶֹּשְך ְוַצְלָמֶות ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם ְיַנֵת יהפסוק " אתלשם 'יצחק' 

)'דעת חכמה' שער הידיעות פרק שביעי ד"ה 'ושמעתי בשם  "הגידה לי שמך!"בקבר  השואל אותומלאך שמו להשיב לאת תועלת שלא ישכח גם  אואמירת פסוק זה הי צרה.

)'כף החיים' סופר או"ח  שמונה עשרהשבסוף תפילת  ,השני )'אליה רבה' או"ח סימן קכב, ג( 'יהיו לרצון'לפני  הזה את הפסוקתמיד וטוב לומר  .(ט. ראה רש"י מיכה ו, מקובליםמהמקובלים' 

אות הו אחדבשם ההראשונה אות מו הכ בפסוק האות הראשונהכאשר פסוק אחד יגיד י שמות יגיד שני פסוקים כנגדם, או נואם יש לו ש .סימן קכב, יא(
 .)'זכר דוד' מאמר ראשון פרק פח דף רמו ע"א ד"ה ואז שואלים את שמו(אות האחרונה בשם השני מו ההאחרונה בפסוק כ

 האדם בחייוהיה שדין חיבוט הקבר נעשה לגוף ביחד עם הנשמה כדרך 

 לפי, רי רז"ל' להאר"י ז"ל בליקוטי מהרח"ו ד"ה והנה כל הזוהמות()'שער מאמ בחייומחזירים את נשמתו של האדם בתוך גופו כדרך שהיה  לפני שמתחיל דין חיבוט הקבר
כל אז ו ,(, 'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה כג ד"ה ובזה תבין ענין חבוט הקבר)'שער מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל בליקוטי מהרח"ו ד"ה והנה כל הזוהמות עם הנפש ועם הגוף וקשורהמחוברת  'הקליפה'ש

הגוף הנפסד לרק עשה לגוף בקבר הוא לא הצער שיי ָכלֶׁ ה   ההרגשות והכוחות החיוניים קיימות בשעה שכל ,עם הגוף חלרּואלא  שאינו מרגיש דבר ו 
ָאבשנאמר " וזה מה )'נשמת חיים' מאמר שני פרק ארבע ועשרים ד"ה אמנה הרשב"א בתשובה וד"ה אולם הרשב"א אשר לבבו( וב ָשרֹו ָעָליו ִיכ  ְך ב  ֱאָבל א  שֹו ָעָליו תֶׁ פ  נ  הר חדש' מדרש רות דף )'זו )איוב יד, כב( "ו 

. שהוא גופו " דווקא שהוא נשמתו ולא רק ל'בשר המת'ַלֵמת",)אבות ב, ז(" ְכַמַחט ִבְבַשר ַהַחי ַלֵמת ָקָשה ִרָמהוְ " רבותינו זה אמרו וכן על. למה תקראנה(קא ע"א ד"ה 
)'נשמת חיים' מאמר שני פרק ארבע ועשרים ד"ה ועונש  בקבר דיןלו כלומר שלא יחשוב אדם שאין , )אבות ד, כב(" ֶשַהְשאֹול ֵבית ָמנֹוס ְלָך ַיְבִטיֲחָך ִיְצְרָךַאל וְ " על זה אמרו ועוד

 .(וד"ה אולם הרשב"א אשר לבבו אמנה הרשב"א בתשובה

'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה כג ד"ה ובזה תבין ענין חבוט ) מלאכים, ומשפילים את קרקע הקבר ומעמיקים אותו בארץ כגובה קומת האדם התכף אחר כך באים ארבע

)'חסד לאברהם' מעין  יוכלו לעשות בו כל צרכי דינווש )'ילקוט חדש' ערך מיתה אות פט ד"ה מאריך מאוד(כדי להעמיד אותו על רגליו 'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר ב ד"ה ואומר ויושב על קברו( הקבר, 

)'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר ב ד"ה ואומר  מקום עבור זהכי צריך , )'שער מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל בחלק לקוטי מהרח"ו ד"ה והנה כל הזוהמות( לחבוט בו ולנער אותו חמישי נהר ב ד"ה ואומר ויושב על קברו(

ָּוח כדי שיהיה מקום  יותר טוב יותר כך שהוא עמוק כלכאת הקבר מאוד מאוד, ו יעמיקוהקברנים  נכון שלכתחילה לכן. ויושב על קברו( וזה . לחבוט בוְמר 
, 'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה כג )'שער מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל בחלק לקוטי מהרח"ו ד"ה והנה כל הזוהמותבתוך הקבר למת בוט הקבר' כי הוא חיבוט הנעשה ינקרא 'ח שהדיןגם הטעם 

 .)'ברכת טוב' על התורה לר' משה נראל הכהן פרשת שמות דף טל ע"א טור ב ד"ה ואלה שמות(בה  ות, שמטרתו לנער ולחבוט הנשמה מכל הפסולת והקליפות שנאחז(ד"ה ובזה תבין ענין חבוט הקבר

וחובטו להסיר  לבושומנער את האדם ובטים אותו במקלות של ברזל, כמו כל אחד בקצה אחד ומנערים אותו וח המת אוחזים באותו האדם המלאכים
)'שער מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל בחלק לקוטי מהרח"ו  נעקרת ממנו לגמריואחר כך  שנפרדת ממנו אותה הקליפה מעט מעט, עדממשיכים הם ו. בו ממנו את העפר הדבוק
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)'אור החמה' על זוהר פרשת ויקהל  מתחיל לרּום תולעיםכבר והוא  'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר ו ד"ה וענין חיבוט הקבר( ,'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק הליקוטים דף מד ע"א ד"ה ענין חיבוט ת,ד"ה והנה כל הזוהמו

קנו שימים אלו הם ימי לכן תי (בהר ה' יראהמצוה תקעח ד"ה וכבר ידעת, עפ"י 'דבר בעתו' חלק עקדת יצחק עמ' ל' ד"ה  )'טעמי המצוות' להרדב"ז דין זה נמשך שלשה ימים. דף קצט ע"ב ד"ה 'גזרת' מהרמ"ק(
בו נחה הנשמה אז  ,שבתהיום  בימים אלואם חל  אמנם .)'טעמי המצוות' להרדב"ז מצוה תקעח ד"ה וכבר ידעת( הדין שווה אז לגוף ולנפשלפי ש ,על המת של האבלים בכי

 .פרשת בא ד"ה מסרה השביעי( זקנו של החיד"א ברית אברם' לר' אברהם אזולאי י)'בעל עד למוצאי שבתולא סובלת את 'דין חבוט הקבר' 

חובטים  של האדם כךכפי ריבוי 'הקליפה' ו, )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר ראשון פרק פח ד"ה ונודע שעין כל הנשמות(מדרגת הקליפה הדבוקה באדם שונה מאחד לאחד 
עד אשר תותש לגמרי כל זוהמת הנחש של אדם  )'דעת חכמה' שער הידיעות פרק שביעי ד"ה 'ושמעתי מהמופלא' בשם ר' זעלקי מק"ק פוזנא( מהנפש שלומנערים את 'הקליפות' ו אותו

וכן כל הזוהמא שנדבקה באדם מחמת תאוות  ד"ה והמטה רמז לחיבוט()'דבר בעתו' חלק יום שבת קודש עמ' קמא  הראשון בחטא עץ הדעת ומה שהטיל הנחש זוהמא בחוה
)'דברים  מתבקעת באותם הימים של המת לכן גם כריסו. דרוש יג לשבת תשובה ד"ה וזהו הטעם שבחבוט( להחיד"א )'דברים אחדים' להחיד"א דרוש לא ד"ה ואיסור הגזל, 'כסא דוד' והנאות העולם הזה

ִריִתי שנאמר "( פרק יט ד"ה דע כי מי שלא היה )'אור צדיקים' למהר"מ פאפירש על ידי המכות בבטנודרוש לא ד"ה ואיסור הגזל(  אחדים' להחיד"א ז  ל פ  ו  ש ע  רֶׁ םפֶׁ יכֶׁ  למת יםאומראז ו .)מלאכי ב, ג( "נ 
 .)'דברים אחדים' להחיד"א דרוש לא ד"ה ואיסור הגזל( "!ותיטול אותו( פרק יט ד"ה דע כי מי שלא היה)'אור צדיקים'  "הוצא מה שבלעת)'דברים אחדים' להחיד"א דרוש לא ד"ה ואיסור הגזל( 

 ואדםרמת העונש בעת 'חיבוט הקבר' תלוי במדרגתו של כל אדם 

 כל אדם ואדם סובל עונש בחיבוט הקברש, רק )'זכר דוד' מאמר ראשון דף קסז ע"ב ד"ה פירוש מאנא('חיבוט הקבר' מחמת פגם עוונו של אדם הראשון דין  חייביםכולם 
 "חובטים"היו כבר והצדיקים אשר עשו מעשים טובים בחייהם, לכן  .)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה כג ד"ה וכמו שביארנו(תה כפי מדרגת קליפתו וכפי עוצם דבקּו

אך  'הקליפה' את כבר מעצמםהפרידו , )ראה סנהדרין דף כו ע"ב בשם רב חנן( בחייהם ועל ידי התורה שמתשת גופו של אדם שסבלווהצער  עצמם על ידי היסוריםב
'מעבר יבק' שפתי רננות פרק 'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק ליקוטים דף מד ע"א ד"ה ענין חיבוט, ) חיבוט הקברקצת  צריכים רק . והםאי אפשר להפרידה בחיים לגמרילא לגמרי, לפי ש

)'שער הגילגולים'  שהיאחבטה כל ב 'שער מאמרי רז"ל' ליקוטי מהרח"ו ד"ה והנה כל() הזוהמא ייפרד מהםבנקל שעל ידו , (, 'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר א' פרק סה דף קע ד"המב ד"ה ואמנם לא

 .)'דבר בעתו' חלק עקדת יצחק עמ' ל' ד"ה בהר ה' יראה( הם עולים למקומם הראוי להםו ובאותו היום שנקבר 'חיבוט הקבר'אז מסתיים להם דין ו .הקדמה כג ד"ה ובזה תבין ענין(

ת התוכחות, אוהבים גמילות ת ואאך הם אוהבים את הצדקֹו (' מהמחבר בהערהכל מי שאוהב')'מדרש תלפיות' ענף חבוט הקבר ד"ה  אף שאינם תלמידי חכמים רגילים וכן אנשים
שית חכמה' שער היראה 'רא ,'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר ג ד"ה 'שנינו שם' ממסכת חבוט הקבר פרק ג) אינם רואים דין חיבוט הקבר –ומתפללים תפילתם בכוונה  אורחים מכניסיחסדים, 

וכן השמחים במה שחנן אותם ה' יתברך ואינם מקנאים בשל . (, 'מדרש תלפיות' ענף חבוט הקבר ד"ה כל מי שאוהב'ספר חסידים' סימן לבממסכת חבוט הקבר פרק ג,  פרק יב ד"ה 'אר"מ משום ר"א קשה'
. (' וכתב שקבלה היא בידינועל כן כשמספר')'יסוד יוסף' לרבו של מחבר 'קב הישר' פרק סב ד"ה אחרים, ולבם ופיהם שווים לברך את זרע ישראל בטובת עין ולב, אין להם חיבוט הקבר 

מאותם אנשים בלי  'הקליפות'ת מפרידות את יֹוגּולִ כי אותן מצוות ְס . ואז יכנע לבו(ד"ה טור א' דף כב ע"א  פרשת תזריע א בתרא)'זרע ברך' מהדורהמעבירים על מדותם ובכלל זה 
ואז , יתברך דבק בה' והוא 'מדת הרחמים'ל 'מדת הדין'את  על האדם מהפכות על ידי שהן )'שער הגילגולים' להאר"י ז"ל הקדמה כג ד"ה וכמו שביארנו לעיל(צער אחר מיתתם 

האחוזה בנפשו מחטא  'הקליפה'את  מפרידיםסטרא אחרא על ידי תענוגי העולם הזה וגם הבו ממנו את מה שדבק  ומפרידיםשמים ן המעליו  מרחמים
 .)'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת ח אות יד, 'כסא דוד' להחיד"א דרוש יג לשבת תשובה ד" א"נ הדברים האלו(אדם הראשון 

ד, וצער גדול מאוד מאו (, 'גולל אור' לר' מאיר ביקייאם אות שין דף מט ע"א ד"ה עניין חיבוט הקבר)'מעבר יבק' שפתי רננות פרק מב ד"ה ואמנם לא כל האנשים יתירה הרשעים צריכים טרחה לעומתםאך 
כי הם לא עשו שום דבר . ז"ל בחלק ליקוטים דף מד ע"א ד"ה ענין חיבוט, 'שער מאמרי רז"ל' ליקוטי מהרח"ו ד"ה והנה כל הזוהמות( )'ספר הגלגולים' להאר"י מהם 'הקליפה'את כדי שיוכלו להפריד 

תענוגיהם בעולם הזה הם קשרו כל על ידי  ועוד )'גולל אור' לר' מאיר ביקייאם אות שין דף מט ע"א ד"ה עניין חיבוט הקבר( בחייהם על מנת להפריד את אותה 'הקליפה' מעליהם
חיבוט  הם צריכיםוכפי חיזוקם ודבקותם וקישורם בה כך  ,)'שער הגילגולים' להאר"י ז"ל הקדמה כג ד"ה וכמו שביארנו לעיל(בגופם ונפשם  'הקליפה'יותר את עוד וחיזקו 

בשעה  לכווןצריכים  הקברניםלכן  .ליקוטי מהרח"ו ד"ה והנה כל הזוהמות( 'א ד"ה ענין חיבוט, 'שער מאמרי רז"ל)'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק ליקוטים דף מד ע" 'חיבוט הקבר'ב יותר וניעור חזק
)'טעמי המצוות' נקיים ממנה  הם יישארוו המתים בחטא אדם הראשון,כל אותה הזוהמא שהתערבה בנפשם של  בקרקע שתתעכלשהם קוברים את המתים 

 .להאר"י ז"ל פרשת ויחי מצות קבורת מת( 'ליקוטי תורה'למהרח"ו על ספר 

 על ידי קבורת הערלה בעפר יכול הנימול להינצל מדין חיבוט הקבר

כי אחיזת זוהמת 'הקליפה' במקום הערלה היא  ים ממנו הרבה מעונש 'חיבוט הקבר'.עושים לתינוק ברית מילה בגיל שמונה ימים, מורידש על ידי
. אך אם לא ימולו את התינוק, אזי 'הקליפה' תישאר בגופו במקום הרי הוא נפטר מאותה 'הקליפה' שם חזקה, ובהסירו את הערלה בברית המילה

ואם . )'בניהו' לר' יוסף חיים מבגדד על תיקוני הזוהר הקדמה דף יא ע"א ד"ה ודם(הערלה, וכאשר ימות יצטרך חיבוט גדול מאוד בקבר כדי להפריד גם את הזוהמא שכנגד הערלה 
שנימול יגדל ויהיה לאיש וישמור את ברית הקודש כראוי, אזי כשיגיע שעת מותו לא יהיה עוד שום תביעה כנגדו לעשות לו חיבוט  התינוק הזה

זכר ) )ישעיה סה, כה(" ַלְחמֹוָנָחש ָעָפר וְ בעפר שנאמר " בקבורתה'מזון' לנחש כ נהכבר ניתכי אותה הערלה שהיא חלק 'הנחש' אשר הסיר בברית המילה  ,הקבר

כשיגיע העת  ואז .ת ממודינא מאמר א' פרק סה דף קסט ע"א ד"ה ופי' הרמ"ק()עפ"י 'זכר דוד' לר' דוד זכוקיבל הנאתו בדם הברית גם ו ע"ב ד"ה ופי' הרמ"ק –דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר א' פרק סה דף קסח ע"א 
הקליפה' ממנו 'כבר התרחקה לה כוח לינוק מגופו שבעפר כי  לא יהיהאחז בו עוד 'הקליפה'. וגם הלילי' אשת השטן לא תלעפר של הנימול  שיירד גופתו

 .ע"ב ד"ה ופי' הרמ"ק( –מאמר א' פרק סה דף קסח ע"א  )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינאלגמרי 

מת כדי שלא  תוך קבר שלב דווקא . ואף שיש נהגו לקבור את הערלהקבורת הערלה בעפר רומזת שיש בה כוח להציל את הנימול מ'חיבוט הקבר'
את הערלה בעפר ובזה ניתן  ששמיםהרי שאין צורך בזה ודי  –דבר שעלול להביא קטרוג  'קליפות'לאשפה ויהיה זלזול ב מושלכתתישאר בחוץ ותהיה 

וטוב למהר . )'זכר דוד' מאמר ראשון פרק סה דף קע ע"ב ד"ה ואע"ג שמדברי התיקונים(חלקו ולחמו "לאכול" ממנו כל אימת שירצה, אף שהערלה הולכת ומתעכלת בעפר  ַלָנָחש
ומטעם זה המנהג  שהערלה היא חלק הס"מ וחומרת טומאתה רב מאוד. ,מהביתומאה ולקבור את הערלה ככל האפשר, על מנת לבער את חלק הט

רלות אשר כרתו יש מוהלים שנהגו להצניע העֹּ ואותה באדמה.  נותניםשלא להמתין לקבורת מת כדי לקבור את הערלה עמו, אלא תכף אחר המילה 
על  פניהםמכל 'מזיק' ו'מחבל' יברח מתוך אמונה כי  ,שלהם התכריכיםעם רלות קוברים את העֹּ  הולכים לעולמם המוהליםוכש בידם מבני ישראל,

חלק את האחרי המילה כדי לתת מיד עפר בכלי עם את הערלה  שיםיקדים ל זה מוהלגם ומכל מקום תינוקות בבריתו של אברהם אבינו.  ושהכניס
 .ע"א ע"ב ד"ה ולמנהג הנ"ל וד"ה ויש מוהלים()'זכר דוד' מאמר ראשון פרק סה דף ק שיוכל הנימול להינצל מחיבוט הקברכך  ,לס"מ

איננו כולל זה כל . ו)'זכר דוד' מאמר ראשון פרק ס"ה דף קס"ט ע"א ד"ה וא"ת דכאן משמע( במשך חייו בריתו את ישמורהוא , ובלבד שערלה בעפר מועילה לכל נימולשימת ה
חלילה ואם  .)'זכר דוד' מאמר ראשון פרק ס"ה דף קס"ז ע"א ד"ה ונאמר עוד שם( נעשה תיקון ל'נחש' שבזה בעפר את ערלתואין לשים אדרבא ו ,נשמתו מקולקלתכי  'ממזר' ערלת

 חסר הזה שאר הנימולייודאי בו –בעפר הספיקו לשים אותה קודם לכן ולא  ,איננו ממזרר שא רגיל נימולשל  'הערלה'נאבדה לאחר ברית המילה 
ת להציל מדין חיבוט הקבר אותו הנימול לעסוק במשך חייו בסגולות המועילו יצטרך. לכן 'חיבוט הקבר'יכול להציל אותו מדין היה שמהתיקון ההוא 

 כרוןיז לשיםשאיבד את הערלה ולא נתנה בעפר,  על המוהלחובה גמורה  וישהכנסת אורחים לביתו ותפילה בכוונה.  ,גמילות חסדים כמו צדקה,
אותן הסגולות  לקיים אתעל לבו ויזהירנו  המוהל ידבר הנימולוכשיגדל  .עפר כפי הראוימו אותה בולא ש לנימול זה ערלההבדה אשעל בפנקסו 

 .ערלת הבשר של ברית המילה''–ראה מאמרינו לפרשת וירא  )להרחבה בעניין הערלה )'זכר דוד' מאמר ראשון פרק ס"ה דף קע"א ע"א ד"ה ועתה אם נאבדה הערלה(מהעונש המר של חיבוט הקבר  להינצל המועילות
 .'איסור אשת איש וממזר'( –מאמרינו לפרשת  אחרי מות קדושים הרחבה בעניין הממזר ראה ל
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ָרָשע " שעת מותועל  מה' יתברךוכך ביקש דוד המלך  ִשי מ  פ  ָטה נ  ל  ָךפ  בֶׁ ר  עּו ח  ב  ָנם ִיש  א ִבט  ל  מ  ָך ת  פּונ  ִיים ּוצ  ח  ָקם ב  ל  ד חֶׁ לֶׁ חֶׁ ִתים מ  ָך ה' ִממ  ִתים ָיד  : ִממ 
" כלומר על ידי ה' ִמְמִתים ָיְדָך ה'" יהיהמותו שביקש ו .היא חרבו של הס"מ הרשע מלאך המוות –" ַחְרֶבָךַפְלָטה ַנְפִשי ֵמָרָשע " ,יד( –)תהלים יז, יג  "ָבִנים

נתינת  וכל זה יהיה על ידי מיד.הנצחיים " ַבַחִייםינצל מדין חיבוט הקבר ויהיה חלקו "לאחר מותו ש –" ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם ַבַחִיים" וכן ביקשיתברך. 
עּו ָבִנים" ערלתו בעפר כפי שנרמז בתיבות ב  ָנם ִיש  א ִבט  ל  מ  ָך ת  פּונ  אז מלים אותם ונותנים את ערלתם לאותו הנחש  בעים בבנים זכריםכאשר שכי " ּוצ 

מֹוָנָחש ָעָפר ו  שנאמר " ח  אמר שלמה המלך ועל זה . 'חיבוט הקברדין 'הוא מלאך המוות וגם משהס"מ מם, גם ובכך זוכים להינצל משניה )ישעיה סה, כה( "ל 
 "ֵחֶלק" והם ימי הנדה שבעתאחרי  שמסירה האשהוקצוות השערות  םהציפורניהם  –" ֶתן ֵחֶלק ְלִשְבָעה, ")קהלת יא, ב(" ְוַגם ִלְשמֹוָנה ֶתן ֵחֶלק ְלִשְבָעה"

תלמידו של ה'מגלה  לר' ברכיה ברך )'זרע ברך' הסטרא אחראחלק  איהגם הוא יום המילה, ו השמיניא הערלה שניתנת בעפר ביום הי –" ְוַגם ִלְשמֹוָנההסטרא אחרא. "

 .מהדורא בתרא פרשת תזריע דף נו ע"ב טור א ד"ה עוד שנית ביקש(עמוקות' 

 והלאה לא נידון בחיבוט הקברהנקבר ביום שישי משעה חמישית 

שעה  יביום שישי אחר מסכת חיבוט הקבר()'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר ג ד"ה הדר בארץ ישראל, עפ"י לשון 'ראשית חכמה' שער היראה פרק יב ד"ה 'אר"מ משום ר"א קשר יום הדין' מ בארץ ישראל אדם שנקבר
'קהלת 'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה כג ד"ה ושמעתי ממורי ז"ל, )ושעה החמישית בכלל  'ויהי נועם במוצ"ש' ד"ה ובתחילה נבאר( )'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי סדר השבת דרוש א בענין חמישית של היום

 נפטרהוא ו( ' כפי שקיבל מאדם גדול והסכים לו האר"י ז"לילה נבארובתח')'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי סדר השבת דרוש א בענין 'ויהי נועם במוצ"ש' ד"ה בוט הקבר' י'חדין אין לו  יעקב' ערך 'חב' ד"ה חבוט הקבר(
אז מתחילה תוספת קדושת השבת ויש לו דין כאילו הוא והטעם לזה כי  .מנשה בן ישראל מאמר שני פרק ארבע ועשרים ד"ה ידוע הוא שהגוף( ')'נשמת חיים' לר זהמהעונש הלגמרי 

'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק ליקוטים דף מד ע"א ד"ה ענין  ,ז"ל דרושי סדר השבת דרוש א בענין 'ויהי נועם במוצ"ש' ד"ה 'ובתחילה נבאר' כפי שקיבל מאדם גדול בשם רבותיו )'שער הכוונות' להאר"י נקבר ביום שבת עצמו

מפרידה  )'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר ג ד"ה 'הדר בארץ ישראל' עיי"ש( יחד עם קדושת הארץ אחד()'שער מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל ליקוטי מהרח"ו ד"ה 'ושמעתי ממורי זלה"ה' בשם חכם  וקדושת השבת חיבוט(
 ע"א ד"ה ענין חיבוט()'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק ליקוטים דף מד  ובלי צער ליקוטי מהרח"ו ד"ה 'ושמעתי ממורי זלה"ה' בשם חכם אחד(להאר"י ז"ל  ')'שער מאמרי רז"ל בנקל בלי טורח 'הקליפה'ממנו את 

 .ל הקדמה כג ד"ה ושמעתי ממורי ז"ל()'שער הגלגולים' להאר"י ז" של חיבוט הקבר

 .אות ה' הלא נזכר שהרי באף אחד מהימים האחרים, )בראשית א, לא(" ַהִשִשיַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹּקר יֹום בפסוק " "ַהִשִשישל התיבה " וזה סוד אות ה' היתירה
 משום וזה, )בראשית א, ח(" ֵשִניַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹּקר יֹום "שנאמר וכן ביום השני  )בראשית א, ה(" ֶאָחדַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹּקר יֹום "שנאמר ן לבריאה ביום ראשו כגון

להאר"י ז"ל דרושי סדר השבת דרוש א בענין 'ויהי נועם במוצ"ש' ד"ה 'ובתחילה נבאר' )'שער הכוונות'  של היום לרמוז כי ביום שישי החל מחמש שעותה באו גמטריא חמש,בשאות ה' היא 

)'ספר הגלגולים'  ומעלה חד(ליקוטי מהרח"ו ד"ה 'ושמעתי ממורי זלה"ה' בשם חכם א האר"י ז"ל עפ"י 'שער מאמרי רז"ל' ,ושמעתי ממורי'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק ליקוטים דף מד ע"א ד"ה  ,כפי שקיבל מאדם גדול בשם רבותיו

)'שער מאמרי רז"ל' האר"י ז"ל ליקוטי  ספתתֹוו, ' בשם חכם אחד(ליקוטי מהרח"ו ד"ה 'ושמעתי ממורי ' להאר"י ז"ל)'שער מאמרי רז"ל כבר ערב שבת ממש זהלהאר"י ז"ל בחלק ליקוטים דף מד ע"א ד"ה ושמעתי ממורי( 

 . (, 'מגלה עמוקות' מהדורא בתרא פרשת כי תשא ב אות ח ד"ה ולפי שקדושת השבת)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה כג ד"ה ושמעתי ממורי ז"ל אז שת השבת כבר מאירהקדּו מהרח"ו ד"ה 'ושמעתי ממורי' בשם חכם אחד(

, הבריאהשל היום השביעי הפסוקים המדברים על לעניין  לבריאה יום השישיההמסיימות את  )בראשית א, לא( "יֹום ַהִשִשיהתיבות "שתי מהטעם הזה נסמכו 
ים ַביֹום ַהְשִביִעי ִק ַוְיַכל ֱאֹל ץ ְוָכל ְצָבָאם:ַוְיכ לּו ַהָשַמִים ְוָהָאֶר : יֹום ַהִשִשיְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹּקר ר ָעָשה ְוִהֵנה טֹוב ְמאֹּד וַ ים ֶאת ָכל ֲאשֶ ִק ַוַיְרא ֱאֹלשנאמר " כפי

וסמיכות זו מלמדת , ג( -בראשית ב, א  –)בראשית א, לא " ים ֶאת יֹום ַהְשִביִעי ַוְיַקֵדש אֹּתֹוִק ַוְיָבֶרְך ֱאֹל ֲאֶשר ָעָשה:ֹו ֲאֶשר ָעָשה ַוִיְשבֹּת ַביֹום ַהְשִביִעי ִמָכל ְמַלאְכתֹו ְמַלאְכת
וכפי  )'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי סדר השבת דרוש א בענין 'ויהי נועם במוצ"ש' ד"ה 'ובתחילה נבאר' כפי שקיבל מאדם גדול בשם רבותיו יום השבתלכבר נחשב  של יום שישי תיכף בשעה חמישיתכי 

יֹום בפסוק " נרמז וכן הוא. (שהסכים האר"י ז"ל ָהָיה ב  ִשִשיו  ת ה  ִכינּו א  ה  ר ָיִביאּו ו  ִשִשישנוספה אות ה' בתיבה " )שמות טז, ה( "ֲאשֶׁ " לומר כי בה' שעות של יום ה 
עצמו לתקן האדם את . ואחר חצות יקדש להכין צרכי שבת ויש, עמוקות' מהדורא בתרא פרשת כי תשא ב' אות ח ד"ה ולפי שקדושת השבת( )'מגלה שבתהשישי כבר חלה קדושת 

 .פרשת כי תשא דף פו ע"ב ד"ה מדרש ילקוט ושמרו( לר' שמשון נחמני )'זרע שמשון'מלבושיו ולצאת לקראת שבת בשמחה וטוב לבב 

כבר קדושת השבת ה מתחילאז יום השישי כיון של שמי שמת ביום שישי בבוקר היו משהין את קבורתו עד חצות ש עיר הקודש לכן נהגו בירושלים
ויש אומרים שלא מועיל להשהות את המת מבוקרו של יום  .)'שלחן גבוה' לרבי יוסף מולכו חלק יורה דעה סימן שנז כפי שהעיד שראה בירושלים( 'חיבוט הקבר'דין אין עונשין אותו בו

בוודאי הרי ששעה אחת קודם חצות יום של ערב שבת קודש החל משמת  אך מי. )עפ"י שו"ת הרדב"ז חלק ד תשובה אלף קעט( סמוך לשבת ימותשישי, אלא צריך שהוא 
יום רביעי או כגון יום  לא מועיל להלין את המת מיום אחרומכל מקום . אות ח ד"ה ולפי שקדושת( 'מגלה עמוקות' מהדורא בתרא פרשת כי תשא בעפ"י ) סובל מחיבוט הקבר אינו

ומה טוב חלקו ומה נעים גורלו של אדם אשר זוכה שתהיה פטירתו וקבורתו בערב  .שו"ת הרדב"ז חלק ד תשובה אלף קעט(עפ"י )על מנת לקוברו בערב שבת  חמישי,
 .'פלא יועץ' ערך קבורה ד"ה ומה טוב(פרשת כי תשא דף פו ע"ב ד"ה מדרש ילקוט,  'זרע שמשון') מדין חיבוט הקבר לוהוא ניצ, שבזה )'פלא יועץ' ערך קבורה ד"ה ומה טוב( שבת אחר חצות ובארץ ישראל

 סעודה רביעית במוצאי שבת ניצלים מדין חיבוט הקברעל ידי 

והיא  ,)'דבר בעתו' חלק סעודה רביעית עמ' סח ד"ה סעודה רביעית, 'סגולות ישראל' מערכת מ אות לג( הנקראת סעודת 'מלווה מלכה' סעודה רביעיתיקפיד האדם לקיים בכל מוצאי שבת 
מהדורא בתרא פרשת בחוקותי אופן כא ד"ה 'מה כתיב 'מגלה עמוקות' ) שמי שמקיימה ניצול מחיבוט הקבר )'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק א פרק כג ד"ה וכבר זכרנו בפרק. ראה שו"ע או"ח סימן ש( מצוה

, העליונה במרכבה רביעידוד המלך שהוא רגל של זכות העוררת תסעודה זו מ על ידיכי  ,'דבר בעתו' חלק סעודה רביעית עמ' סח ד"ה סעודה רביעית, 'סגולות ישראל' מערכת מ אות לג(למעלה', 
לכן נכון . (, 'ילקוט חדש' ערך שבת וראשי חדשים אות יג, 'קהלת יעקב' ערך 'סע' ד"ה 'סעודת מלוה מלכה' בשם ספר כנפי יונהלהרמ"ע מפאנו חלק א פרק כג ד"ה וכבר זכרנו בפרק )'מאמר חיקור דין' להינצל מחיבוט הקבר

לר' חיים )'פרי עץ חיים'  'ננצל מחיבוט הקבר תוזו סעודת דוד המלך ובזכו'כלומר  ,"ל מחיבוט הקברצנדתא דדוד מלכא, ובזכותו נדא היא סעּוסעודה "בלהגיד 

דא היא סעּודתא ואומרים בלשון זו " מהנוסח ויש משנים מעט .(, 'מחברת הקודש' לר' חיים ויטאל שער השבת דף לא ד"ה מצאתי כתוב סעודת ערביתשער השבת פרק יז ד"ה ובכל אחד מג' סעודות ויטאל
 .הרמ"ע מפאנו חלק ב סוף סימן ג(ל)'כנפי יונה' ננצל מחיבוט הקבר"  ובזכותהדדוד מלכא, 

בר אחד באדם שלא נהנה מאף סעודה בכל ששת ימי השבוע למעט מאכילה ימשום שיש אסעודה זו יכולה להציל מחיבוט הקבר, דווקא והטעם ש
)'דבר בעתו' חלק סעודה רביעית עמ' סח ד"ה סעודה רביעית(  'זלּו'בשם  תנקראה לאברהם' מעין רביעי נהר נב()'חסד  קטנה( רביעית)'דבר בעתו' חלק סעודה רביעית עמ' סח ד"ה סעודה  א עצםוהישל מוצאי שבת, 

למהרח"ו )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל שופטים ד' ד"ה 'וזש"ה ויקרא למקום', 'עץ הדעת טוב' ראש שר התפילין של הנמצאת בסיום הגולגולת של האדם בחלק העורף, במקום בו מונח ק

אז אותו  וכאשר אדם וחוה חטאו בערב שבת באכילת עץ הדעת 'אור החמה' על זוהר נח סט ע"א בשם מהרח"ו עפ"י הזוהר, 'קהלת יעקב' ערך לו תיבת 'לוז' אות א(, זצ"ל פרשת ויצא ד"ה 'או יר' ואולם לוז'
הלכות שבת סימן ש  תלמיד מהרח"ו )'טור ברקת' לר' חיים הכהןכשאר עצמות גוף האדם שנהנו מהאכילה  דה רביעית()'דבר בעתו' חלק סעודה רביעית עמ' סח ד"ה סעו מהאכילהאיבר לא נהנה כלל 

בזכות זה לא יהיה הרי ש ,כל מוצאי שבת ומהנה ומענג את אותו האיבר שלא דבק בו זוהמאבדה מי שמקיים סעודה רביעית לכן מדה כנגד מ .אות א(
 אמן, כן יהי רצון. .('תחיית המתים' –)להרחבה על עצם הלוז ראה מאמרינו לפרשת האזינו  )'דבר בעתו' חלק סעודה רביעית עמ' סח ד"ה סעודה רביעית( 'חיבוט הקברבמותו דין 'לו 

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  סול תמיכל ב
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  רבקה בת חנה
 !במהרהרפואה שלימה 

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 
 ז"לשמואל 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"לאליהו בן ג'ֵנט 
 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 

 נשמות:

רחל בת 

 גרשון ושרה
  ז"ל

  דודאשת 

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 מרים בת רבקה
 הי"ו 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל בני משפחתה
 

 העלון גם לרפואה שלימה של

ציונה שושנה בת חנה 

 הי"ו ֵבמּון

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב 

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

ָגה  הי"ו שמואל בן אֹול 
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 

  !בקדושה וטהרהבית נאמן בישראל 
 

העלון השבוע גם לעילוי נשמת 

 הרבנית הצדקת אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך 

 הרבים:כמה שנים תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי 

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
הלימוד בעלון 

 לרפואת הנערה

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

 alon.torat.haim@gmail.com  052-7675933ותרומות עבור ההדפסה:  להפצה 

 5בקשה אישית ממחבר העלון להתפלל לרפואתה של ילדה בת 

 וצריכה רפואה: בראשהיסורים יהסובלת 

הי"ו י בת טליהמ  רֹו  

העלון השבוע מוקדש לרפואתה השלימה. ויהי רצון ה' יתברך 

יחזיר אותה לאיתנה, בריאה ושלימה בכל רנ"ב אבריה ושס"ה 

ל נא רפא נא לה" בתוך שאר חולי עמו ישראל, אמן. -גידיה. "א  

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ל חיים בן מימה

 העלון גם לעילוי

 נשמת:

 ז"לאליהו בן גובהר 
 ת. נ. צ. ב. ה.
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