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ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  איתמר טוביה ווידער  שיחי'

קרית יואל 

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן 
לנדבת הגליון

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  בעילום שם  שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון לזכות שמעון בן בלומא

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקרים

הרה"ח ר'  אברהם אפרים 

ובנו חיים שלמה ריקאנט  שיחי'

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לבר מצוה לנכדו ובנו הבחור בן ציון שיחי'

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה ידידנו היקר

אשר השתתפו בהוצאות הגליון

 הרה"ח ר' יעקב מרדכי טייטלבוים  שיחי'
לע"נ מרת שבע  בת ר' משה יוסף 

פרנס החודשפרנס החודש
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ליקוטים פרשת ויחי
חיים נצחיים )פרק א(

"ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית 
הימים" )בראשית מט, א(

ברכות או עתידות

כאשר מעיינים בדברי הראשונים רואים שיש משא ומתן בהבנת כלליות ענין הדברים שפנה 
בהם יעקב לבניו בפרשתן, האם עקר הדבר ברכות, להמשיך כחות שכליים נפשיים וגופניים, 

או שמא תורף הענין הוא הגדה עתידות )דבעוד ברכת יצחק ליעקב הינה בעלת פשר מובהק של ברכה )"ויתן לך 

דיש להטותם לכאן  יעקב אל השבטים פחות ברורים,  וגו'"(, הלשונות בדברי  האלקים מטל השמים 

ולכאן בשתי הבנות הנ"ל, והיינו דנשאו ונתנו בזה(.

הקדמות  על  כדלהלן  )שנשענת  ויסודית  עמוקה  נקודה  לאור  ולהוציא  זו  בסוגיא  קצת  למשמש  ננסה 
החסידות שהעמידו לרשותנו הצדיקים(, דבין שאר ההבנות שיתחוורו בעזהי"ת תהיה גם ההבנה ששני 

הפירושים הנ"ל נכונים, דבאמת כוללים דברי יעקב לבניו ברכות ועתידות, והכל מתוך שורש 

אחד.

צורת אדם שאין בו פסיקה

נגזר  מנין  לבניו,  מרע  שכיב  כצואת  שנאמרו  יעקב  דברי  של  המשמעות  על  תחילה  נעמוד 
בחינת  מצינו  שכבר  בדבריו,  האמת  מן  יש  ומסתמא  יאמר,  הפשטן  והנה  כן.  לעשות  הרצון 

"הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי וכו' בעבור תברכך נפשי בטרם אמות" )שם כז, ב, ד(, וכל אב 

חפץ להעניק לבניו את הטוב האמיתי ולוודא שישאר כן, כל שכן יעקב הרחמן, וכהנה וכהנה 

נימוקים מתיישבים.

אך מלבד כל זה נציג יסוד פנימי במהלך של בחיר האבות שבטרם מותו אסף את בניו ובקש 
לגלות את הקץ ופתח ובירך וגילה עתידות. הנה מרוב ההרגל בשית אלפין שנין שבו אנשים 

מתים ומשאירים ילדים שמסתלקים גם הם וכו', שוכחים לפעמים שכל המושג של מיתה הינו 

פועל יוצא של החטא הראשון, של פגם, דהאמת הברורה היא שבאופן השורשי הנקי, בצורה 

של "האלקים עשה את האדם ישר" )קהלת ז, כט(, האדם דקדושה נברא להתקיים תמיד, להמשיך 

בחיות אלוקות הננפחת בו הלאה הלאה ללא הפסק כלל.
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האב מעניק לבוד

ידיעה זו איננה בגדר ידיעה בעלמא ]שעם כל אמיתתה אי אפשר להשתמש בה מאחר וכבר 
נקנסה מיתה[, אלא השכלה שהצדיקים מתרגמים אותה למהלך חיים שבו יהודי מניח השארה 

נצחית, להיות ממשיך בעומק להתקיים לדורי דורות ולנצח - גם לאחר הסתלקותו.

ז"ל, ושוב  נציג תחילה בכלליות ובקיצור את הידוע מפי מרן האר"י  קצת את הדבר  ולקרב 
נביא כמה לשונות נפלאים שהניח רבינו ז"ל בענין זה.

לאחר  אף  להם  שעומד  לבוש  לבניו  מעניק  אב  שכל  הקבלה  בעלי  רבותינו  למדונו  דהנה 
והגם  התניא(.  בתחילת  גם  )עיין  האדם  עקר  עניני  בכל  הרוחנית,  העבודה  בכל  לסייע  הסתלקותו, 

שממשיך  האב  של  הלבוש  פנימית  שבהסתכלות  נבין  לעניננו  בנוגע  היא,  רחבה  שסוגיא 

הפועל  להכי  החטא,  דקודם  חיים  של  רשימו  הנצחית,  ההשארה  חלק  את  מבטא  להתקיים 

היוצא הוא ערך מסוים שאיננו מתפעל מהמיתה הגשמית, לבוש שממשיך לסייע לעשות פירות 

שיעשו פירות וכו'.

להיות למעלה ולמטה

ז תנינא( מצינו שאמר: "ואפילו כשמגיע זמנו להסתלק והנשמה עולה  )תורה  רבינו ז"ל  ובדברי 
ומתדבקת במקום שעולה בעולמות עליונים, אין זה תכלית ושלמות, שתהיה הנשמה רק דבוקה 

כן  כן, על  גם  למעלה, רק עקר השלמות של הנשמה היא שבעת שהיא למעלה תהיה למטה 

צריך שישאיר אחריו ברכה בן או תלמיד, כדי שישאר דעתו למטה גם כן בעת שנסתלק למעלה 

כמו שאמרו רז"ל )ב"ב קטז( 'אשר אין חליפות למו' - חד אמר בן וחד אמר תלמיד וכו'", וממשיך 

שם שעקר הדבר הוא השארת הדעת - "כי כשנשאר דעתו למטה ע"י בן או תלמיד נחשב כאילו 

הוא בעצמו ממש נשאר בעולם" )לשון קדשו(.

השארה נצחית שמגלה את חלק היחידה

כל  את  עמקות  ביתר  להבין  להתחיל  כדי  טובא(  להאריך  שיש  במקום  בהם  )שקצרנו  אלו  בדברים  ודי 
דעת  שמקבלים  הבנים,  אצל  התועלת  שמלבד  דמובן  בכלל.  מיתה  מחמת  ְמַצֶוה  של  המושג 

או רכוש או ברכה, ההשארה שמניח האב לבניו בטרם ההסתלקות נוגעת אליו בעצמו, לוודא 

שגם אם יחזור גופו לעפרו, וגם אם עוד כך וכך שנים לא ידעו ממנו, יהיה ממשיך להתקיים 

בערך מסוים, ערך שאם כי הינו דק )ולעתים נעלם(, ישנו בודאי, דיש לכל יהודי 'חליפות', השארה 

נצחית שמגלה את חלק היחידה שבו שלא נפגם בחטא, התנוצצות החיים דקודם החטא )קודם 

קנס המיתה(.
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כל השאר ההיא ביטוי למציאות החיים הנצחית שממשיכה

והבן שהגם שכנ"ל העקר הוא השארת הדעת, להניח לבניו אחריו דרך הקדש שבקליטתה יהיו 
להיות נקראים אדם, מכל מקום כלפי ההבנה שהמצב השורשי )דקודם החטא( של יהודי הוא העדר 

מיתה, מכירים שבעומק כל סוג של השארה מבטאת את אותה נקודה שבה האדם לא הסתלק 

לגמרי. והיינו דאם השאיר שכלו ודעתו דעת הקדש הוי השארה בודאי, אך אפילו הניח ברכה, 

אפילו הניח ממון או חפצים, יש בזה משום סוד ההמשכה הנצחית, באופן שהטוב שהניח האב 

לבנו הינו ביטוי וגילוי של המשכת האב, של אותה נקודה אמיתית שלא תוכחש במיתת הגוף.

יעקב אבינו לא מת

ואם הדברים נכונים אצל כל אב שמשאיר מה שמשאיר לבניו לאחריו, כל שכן שתקפים הם 
ביתר שאת אצל בחיר האבות שהעמיד שנים עשר שבטי י-ה, בנים שהם תלמידים באופן היותר 

דאמרו  הנ"ל,  כל  שצופנות  קדושות  במלים  האמת  חז"ל  הורונו  וכבר  לצייר.  שאפשר  שלם 

'ואתה אל  )תענית ה:(, וביארו הדבר באומרם: "מקרא אני דורש שנאמר  "יעקב אבינו לא מת" 

תירא עבדי יעקב נאם ה' וכו' כי הנני מושיעך מקרוב ואת זרעך מארץ שבים', מקיש הוא לזרעו 

"שופריה  של  הביטויים  שאחד  הוא  )לעניננו(  הדבר  וביאור  בחיים".  הוא  אף  בחיים  זרעו  מה 

דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון" )ב"ב נח.( הוא בענין חיים שורשיים דקודם החטא, 

חיים שאין בהם מיתה או כל פסיקה אחרת, והיינו אם כן דאמרינן שיעקב לא מת בדומה לזרעו 

שממשיך לחיות, דבזה אכן גנוזה ההשארה הנצחית של האב שנשאר )בעצמו( ע"י מה שמשאיר, 

הכל כנ"ל.

יעקב אבינו מגביל את חלות ההמשכה לדורות

יש להסמיך לביאור כללי זה ראיה נפלאה מתוך דברי יעקב לשבטים, להבחין שעקר מגמתו 
מת'.  כ'לא  מהותו  לקיים  בעצמו(,  )הוא  נמשך  אלא  )לאחרים(  ממשיך  רק  לא  להיות  היתה  בעומק 

דהנה בתוך דבריו של יעקב לשמעון ולוי אמר "בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי 

שמו  נזכר  שיהיה  רוצה  שאינו  בזה  הודיע  ]מחז"ל[  ז"ל  רש"י  שהביא  דכפי  ו(,  מט,  )שם  וגו'" 

במעשה זמרי ובמעשה קרח. ומכלל לאו שמעינן הן, מתוך שהוצרך לצאת מגדרו לגבי מעשה 

בדבוריו  אז  עוסק  שהיה  חכמה  בעין  מבינים  שמו,  שיתייחס  רוצה  אינו  ששם  ולומר  מסוים 

להמשיך עצמו, לקיים לנצח שמו והשארתו, באופן כה חזק וברור עד כי הוצרך להגביל את 

ה'חלות' של שמו במה שלא היה חפץ, ללמדך שבסתמא דמלתא בכל הויית זרעו וזרע זרעו 

ניכר שמו - נודע ש'לא מת'.
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טבילה לקראת גאולה

נזכיר כעת שני ענינים שהם אחד, וכפי שיתבאר יש בהם להעמיק במה שפתחנו בו. הנה מנהג 
ישראל תורה, דבעת שנפטר יהודי לבית עולמו טובלים את גופו בטרם הקבורה, מה שעל פניו 

למשפט.  ולהכשירו  הזה  העולם  מזוהמת  לטהרו  רוצים  דלכך  הגדול,  הדין  יום  מזכרון  נגזר 

ברם יש הסתכלות פנימית יותר במהלך טהרה זה, והיא להבין שעקר הדבר אינו נגזר ממציאות 

העולם הזה ]כמו שהוא עתה[, באופן שתאמר שמחמת שנדבק בכל אחד רשימו מגושם דהאי 

עלמא, מה שיכול להפריע לו בעת שישפטוהו על מעשיו כאן, לכך צריך לנקות אותו - לטהרו. 

אלא סוד הדבר הוא שהטבילה שזוכה לה הנפטר היא טבילת טהרה לקראת הטוב הצפוי לו, 

אור גאולת נשמתו כפי חלקו בעולם הבא.

נאחזים  יהודים  שהיה,  הקיום  ופסיקת  חדלון  זועקת  המציאות  שכל  כזו  בעת  שגם  ונמצא 
בהסתכלות אחרת לגמרי, להתעסק דיקא אז עם תחית המתים והגאולה, מה שמורה על ערך 

של המשכיות ונצחיות, לנטות אל התקומה כבר עכשיו.

פקידה בעת החורבן

זה מצינו בענין כללות ישראל, במה שארע בעת חורבן הבית, דאיתא בגמרא שבאותה  כעין 
חקת(  פרשת  ישראל  אוהב  )עיין  הצדיקים  וביארו  נד:(,  )יומא  בזה  זה  מעורים  הכרובים  היו  ממש  העת 

דלאפוקי  סב:(.  )יבמות  לדרך"  יוצא  לפקוד את אשתו בשעה שהוא  "חייב אדם  בסוד  זה  שהיה 

זו דקודם הגלות היתה בבחינת "מתנת פרידה",  ניתן לפרש בזה, לומר שפקידה  ממה שהיה 

הארכנו במקום אחר דביחוד גמור עסקינן, דזו הפקידה היתה עדות על כך שהחדלון והחורבן 

הפוקח  פקידה  הבית השלישי, טעם  התנוצצות של  היתה שם  ולהכי  כפשוטו,  אינם  הגלויים 

עינים להבחין שעם ישראל )ביחודו עם השי"ת( חי.

עצם הלוז מגלה שלא היתה מיתה

נוסיף לחלק את האור הנ"ל  ועל הדוגמאות שהבאנו לעיל בסמוך,  על כל הנ"ל,  ובהסתמך 
לכלים, לצמצם יותר בהגדרת הדברים. דלאחר שדברנו בכלליות על כך שיש ענין של השארה 

נבחין  ה'לוז',  סוד  את  לעמעם  מאיים  החיצוני  שהחדלון  במקומות  שמתגלה  נצחיות  ושל 

כעת שיש שתי אפשרויות להסתכל על המהלך הפנימי שמגלים הצדיקים בעת שעל פניו יש 

הסתלקות - פסיקת הקיים )ושניהם נכונים(.

אופן אחד הוא להאיר את הסוד של 'דוד מלך ישראל חי וקיים' )ר"ה כה.(, 'יעקב אבינו לא מת', 
ממילא  החטא,  דקודם  לדרגא  הראשון',  דאדם  ל'שופריה  ההסתלקות  בטרם  להתחבר  והיינו 
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מתגלים בעומק חיים נצחיים שמופקעים מקנס המיתה, ואו אז אף אם עובר מה שעובר ]הגוף 

יוצאים לנדוד בגולה[, ישנה עצם לוז שמלחשת תמיד: אתה 'לא מת'. אתה 'חי  מת וישראל 

וקיים' )ואף כי אפשר שנעלם הדבר מחיצוניות העולמות, קיים הוא באמת ומצוי לדורשי שמו(.

תחיית המתים בעת ההסתלקות

השני הוא לא לומר בהכרח שלא אירע כלום, שהחיים ממשיכים ללא שום סרך של  האופן 
תחית  שבסוד  יקרא  דלזה  שתהיה,  הגאולה  של  התנוצצות  בהוה  להאיר  אלא  מת'(,  )'לא  מיתה 

בו  לאור החדש שאפשר להשתמש  להתחלה החדשה,  במקום ההסתלקות  המתים מתחברים 

]לפחות במידת מה[ כבר עתה )והיינו כנ"ל דאפשר לקחת את אותה טבילת טהרה ולומר שנכון 

שהיתה מיתה וצריך לטבול הגוף, אך היינו לקראת הגאולה, בהבנה שבראשית הבנין החדש 

ולהאיר  ביותר  הכאוב  באופן  חיינו  בית  פתיל  נפסק  שבו  החורבן  את  לקחת  ואפשר  עסקינן. 

מיניה וביה יחוד נפלא. או לומר שלמרות החורבן מתחילים להאיר כבר את הגאולה העתידה, 

או לומר שבסוד 'לא מת' לא נפסק פתיל החיים בעומק כלל.

מאניה מכבדותי

פרש  כבודי"  תחד  "אל  הכתוב  דעל  ז"ל,  רש"י  ודברי  הכתוב  בדקדוק  מתיישבים  והדברים 
"שם אל תתיחד עמהם שמי וכו'", והוסיף לבאר )הא דמשמע שיעקב פונה אל הכבוד( "כבוד לשון זכר 

הוא ועל כרחך אתה צריך לפרש כמדבר אל הכבוד ואומר אתה כבודי אל תתיחד עמהם, כמו 

'לא תחד אתם בקבורה'" )ישעיה יד, נ(.

של  למושג  נקשרת  רוצה(  שאינו  למקום  המשכתו  אי  )או  יעקב  המשכת  שסוגיית  הדבר  עצם  דהנה 
"כבדי" מתיישב בהנ"ל להפליא. דהרי כידוע מכונים הבגדים 'מאניה מכבדותי' )שבת קיג.(, דכל 

לבוש משתייך למושג 'כבוד'. ממילא מבינים שאם ההשארה שממשיך כל אב לבנו )שגנוזה כנ"ל 

נוגעת במידת מה בסוגית הכבוד, אצל יעקב אבינו ש'לא מת' היה יסוד זה מונח  בלבוש שנותן( 

בכל נידון ההמשכה באותם דבורים, והיינו אם כן דבמקום זה )שמורה כנ"ל שעסק בהמשכת עצמו לדורי 

דורות( פנה אל "כבדי" דיקא.

ודו"ק מעתה שלא בכדי מביא רש"י ז"ל דוגמא לענין האמור )שיעקב פונה לנוכח אל הכבוד( מהפסוק 
"לא תחד אתם בקבורה", באשר כנ"ל עקר בירור ענין זה הוא באמת בעת הקבורה, להבחין 

מה בין גוי )שאבדו עשתונותיו בעת שחדל( ליהודי שאבי אביו )יעקב אבינו( הנחילו את הפלא הנצחי של 

'לא מת'.
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הן הברכות והן התוכחות כלולים ב"ואגידה לכם וכו' באחרית הימים"

שהן  ונבין  לבניו,  בצוואתו  יעקב  דברי  מהות  לגבי  הנ"ל  ומתן  למשא  נשוב  מקום  ומכל 
פנימי אחד.  דנובעים הם ממהלך  איתנהו,  כולהו  גילוי העתידות,  והן  והן התוכחות  הברכות 

והיינו דבהבין כנ"ל שעסק אז יעקב בהמשכת עצמותו באופן שיתמיד גם לאחר ההסתלקות 

החיצונית, מכירים שכל גווני הדיבורים הנ"ל הם ביטויים של אותה נקודה. דברכה הנ"ל, הן 

רוחנית והן גשמית, מהווה סימן על רוח האב החופפת על המשך הדורות )בסוד הירושה(. ודברי 

הדרכה ותוכחה שמסייעים להגיע לדעת הנכונה בעבודתו ית' הינם ודאי עניני המשכה )שנוגעים 

הנצחי  החותם  לעתיד,  שנמשך  האב  כח  בבחינת  הוא  שהכל  ונמצא  ההשארה(,  עקר  שהיא  לדעת 

שממתיק את חצוניות ההסתלקות, והיינו כנ"ל דהיה שם עקר גדול של גילוי עתידות, "ואגידה 

לכם את אשר יקרא אתכם וגו'" )"ואגידה" - הגדה מלשון המשכה, להורות על המשכה עד אחרית הימים(.

הרצון הראשון לגלות הקץ לא נתבטל

)לשון הרמב"ן הקדוש( איננה בגדר אב שמשאיר  הדברים האלה, דנודע שענין "צואת הזקן"  אחר 
)באחת משתי  לבניו שירים ממציאותו והונו הגשמי והרוחני, אלא הטבעת חותם השארה נצחית 

אל  יעקב  "ויקרא  הוא  הענין  פתיחת  דהנה  כן.  שמרמז  הכתוב  דקדוק  על  נעמוד  הנ"ל(,  בחינות 

בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים", דכתב רש"י ז"ל )ד"ה 

ואגידה לכם( "בקש יעקב לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה והתחיל אומר דברים אחרים", 

יותר  כוונתו לגמרי, אלא הוצפן רצונו באופן  ונתבאר כבר בספה"ק שאין הכוונה שנתבטלה 

פנימי ונעלם.

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד

)ולא ממצה(  קצת מהו "האספו" ומהו "ואגידה לכם", נקדים בהסתכלות כללית ביותר  ולהבין 
לייחס את שתי הבחינות הנ"ל למשיח בן דוד ומשיח בן יוסף. דיובן דהמהלך שבו משלימים 

בסוד  להחיות  דיבור  כדי  תוך  שממהרים  אלא  מיתה,  של  בחינה  שהיתה  כך  עם  מה  במידת 

תחית המתים את פקידת הגואל בו במקום, שייכת יותר לבחינת משיח בן יוסף. דהגם שאפשר 

מורים  ביסוד,  שיש  ו'חי'  'מת'  של  הבחינות  שנבין שחילופי  בכך  כעת  נסתפק  בזה,  להאריך 

והיינו בהנ"ל  חי[,  ]המכונה כדאיתא קץ  יוסף  ביסוד  בעליל על כח "תחיית המתים" שמונח 

הכח המאפשר להתחבר בעת ההסתלקות לנקודה חדשה של 'חי', לדלג על ההרים והגבעות 

ולהאיר בין רגע התנוצצות גאולה.

יעקב  )בבחינת  וקיים'  חי  ישראל  מלך  ש'דוד  כבר  ולמדנו  דמאחר  דוד.  בן  כן במשיח  שאין  מה 
אבינו לא מת(, שמעינן מינה שבבחינה השניה הנ"ל עסקינן, והיינו המהלך של חיבור ל'שופריה 
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דאדם הראשון' )"האלקים עשה את האדם ישר"(, לחיים דקודם החטא שמעולם לא חלה עליהם גזירת 

המיתה.

שינויים בין בחינות הנצחיות

וכאשר נרצה להעריך שתי הסתכלויות אמת אלו זו מול זו, נראה שיש בזו מה שאין בזו, ובזו 
מה שאין בזו. דבבחינת משיח בן יוסף לא מפליגים אמנם לומר שלא נפסק כלום, שמעולם לא 

)להתחיל מיד  היה בזה ערך של מיתה, אך הארת תחיית המתים שממשיכים למקום ההסתלקות 

באור התיקון( הינה בהתנוצצות חזקה, דכאשר "קם יוסף למלוך" ניכר הדבר ביותר, דיש בזה לכל 

הפחות פקידה פורתא.

ובבחינת משיח בן דוד הוא להיפך. דשם מונח הפלא שמה שנראה כֶנֶפל אינו אלא 'חי וקיים', 
מדובר  זה  כל  עם  אך  כלל,  מיתה  בזה  היתה  לא  בעומק  כי  עד  איתנה  כה  ישראל  שנצחיות 

במהלך שהוא נעלם ביותר. דסוד זה לא רק שהינו דק עד למאד, אלא שפעמים שנכסה ]על 

פניו[ ואי אפשר להבחין בו כלל, אדרבא, נראה שלא נשאר כלום, שהכל מת )ֶנֶפל(.

"האספו כנגד בחינת "אדם ישר"

ומעתה נבין ששתי בחינות אלו ]שעסק בהם אז יעקב כשצווה לבניו[ הם המונחים ב"האספו" 
וב"אגידה לכם". דהרי כנ"ל הבחינה של חיים נעדרי מיתה דקודם החטא, של 'שופריה דאדם 

רבים".  והמה בקשו חשבונות  ישר  הראשון', היא בבחינת הכתוב "האלקים עשה את האדם 

שורש  הוא  רבים"  חשבונות  שה"בקשו  בראותנו  בסוגיין,  מהמכוון  ולנטות  להאריך  ומבלי 

"האספו"  שאמר  יעקב  של  שההדגשה  יובן  והמיתה(,  החטא  )קודם  ישר"  "האדם  של  ההכחשה 

]תחת  כולם  של  והקיבוץ  האסיפה  באשר  ממש,  זו  נקודה  כנגד  מכוונת  ושמעו",  ו"הקבצו 

השפעת לקחו הטוב שמשמיע להם[ מהוים הפקעה של כל ערך דק של "חשבונות רבים" )ששייך 

כאשר כל אחד נצב לעצמו(, דממילא ע"י זה בעצמו נעשה "אדם ישר", צורת חיים דקודם החטא.

"ואגידה" כנגד בחינת היסוד שקם לתחיה וממשיך

וזהו אם כן שהוסיף ואמר "ואגידה לכם", לשון גיד )יסוד, עיין תורה כט קמא(, והיינו כנגד הבחינה 
השניה של משיח בן יוסף שקם לתחיה )קץ חי(, שחוזר ונחיה בחיים דלעתיד בתוך עומק השבר. 

)לגבי ואגידה לכם דיקא( "בקש יעקב לגלות את הקץ ]ונסתלקה ממנו  ואתי שפיר שנקט רש"י ז"ל 

שכינה והתחיל אומר דברים אחרים[". דמלבד שה'קץ' מרמז ליסוד צדיק שנקרא קץ חי )משיח 

בן יוסף(, מדובר באמת )כנ"ל( בהארה מגולה יותר )והכל בערכין(, "לגלות את הקץ" דיקא.
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יעקב הצפין אור הצדיק בתוך "דברים אחרים"

מקום נסתלקה ממנו שכינה והתחיל אומר דברים אחרים. דאם כי לעתיד יבא יתקיים  ומכל 
"והיו עיניך ראות את מוריך" )ישעיה ל, כ(, דתתגלה עטרת תפארת היסוד המשפיע לעין כל, מהלך 

ההמשכה במשך הדורות הוא דוקא באופן של "וצדיק באמונתו יחיה" )חבקוק ב, ד(, דההארות 

נמשכות  אינם  נפלא,  אמת"  כ"זרע  גאולה,  כהתנוצצויות  המקבלים  בלב  שנקלטות  הנכבדות 

אלא בכיסוי מסוים שמהוה את מקום הסתר, דהצדיק מתחיל לומר "דברים אחרים", והמבין 

מבין שהכל צפון שם, אותה פקידה לטובה )מעין לעתיד( שבקש להמשיך.

סוד ההשארה הנצחית נסמך לחומש הגלות

והנה כל הצוואה הקדושה הזו שמסר יעקב לבניו, כל ההשארה הנצחית שצופנת את כל הנ"ל, 
נאמרה בתפר שבין ספר בראשית לשמות, בחיתום ספרם של ישרים )כינוי לספר בראשית, עיין ע"ז כה.( 

שנסמך לו מיד חומש הגלות, סיפור הבירור שעליו נאמר שנים קודם לכן לאברהם אבינו "ידע 

תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה" )שם טז, יג(.

בפני  קשה,  גלות  בפני  בה  שעומדים  זו  בנקודה  דדיקא  דנמצא  מאד.  נפלא  הוא  ובהנ"ל 
העלמות והסתרות שנראות כמעידות על פסיקת הטוב של ישראל, הנחיל האב הרחמן מתנה 

- אותו בעצמו, את סוד ההשארה הנצחית של "ישראל סבא". דכאן נחקק הכח  טובה לבניו 

לפענח נכון את כל בחינות המיתה הפסיקה וההעלמה למיניהם, בכלליות ובפרטיות. דעל דעת 

המתקה  בו  תמצא  שלא  מצב  לך  אין  סבא,  ישראל  דעת  על  דסבין,  סבא  דעת  על  הצדיקים, 

]חרישית[ באחת משתי בחינות הנ"ל. לדעת תמיד ש'יעקב אבינו לא מת', שיש תמיד נקודת 

'חי וקיים' שהיא האמת לאמיתה של ההויה. ומכל מקום להמשיך פקידת גואל במה שאפשר 

העתיד  להאיר  כחה  שיפה  המתים'  ב'תחית  להאחז  עצמה,  ההסתלקות  בתוך  אף  בו  להרגיש 

בהוה, להתחיל תכף ומיד )שוב ושוב( מהלך של תיקון, מהלך של חיים.

"ללוות" התנוצצות של גילוי הקץ ולהאירה בתוך הקושי

ודלו לן צדיקיא חספא, נבחין ששורש הדברים הונח כבר בברית בין הבתרים, דלא  ומאחר 
)הגלות( מבלי להסמיך לכך את סוד החיים הנ"ל שמלוה  דבר השי"ת עם אברהם על ה'מיתה' 

דתראה  ממש.  דקרא  בפשטיה  למצא  שניתן  במה  נתחיל  הבחינות.  בשתי  תמיד,  ישראל  את 

שתכף לאחר שנאמר "ועבדום וענו אתם וגו'", נאמר "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול". דבהנ"ל 

מובן דאין כאן רק הגדת העתיד לאותה גלות מסוימת, לספר שבסוף, אחרי הרבה שנים, יזכו 

לצאת ברכוש גדול. אלא עומק יש בדבר, דבו במקום שדיבר השי"ת מהשבר הגדול, מהגלות, 

מההסתלקות, הסמיך לכך את המשכת הגאולה לרפא את מקום השבר, דלזה יקרא כנ"ל סוד 
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תחית המתים, ללמד שאפשר וצריך "ללוות" התנוצצות "גילוי הקץ" בתוך הקושי, לא להניח 

לגוון המיתה להיות חופף על חיים נצחיים של יהודי.

השורש של דוד משיחא נבדל מדבורי ה'מיתה' של הגלות

ועתה נפנה להבחין בבחינה השניה )של משיח בן דוד( שאף היא לא נפקד מקומה בשורש הדברים. 
שיגלו(,  ישראל  )לכלליות  'מיתה'  של  בערך  שהוא  מה  של  הקושי  הגלות,  בשורת  שחלק  דתראה 

התחיל בברית בין הבתרים מהכתוב "ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה 

חשיכה וגו'" )שם טז, יב( ]ושם כנ"ל נמצאת ההמתקה של סוד תחית המתים )משיח בן יוסף(, רפואה 

בסמוך ממש למכה[.

ואמנם עוד לפני החשיכה והאימה, לפני שהותחל לדבר מהגלות, נכתב בפסוק הקודם "וירד 
העיט על הפגרים וישב אתם אברם", וכתב רש"י ז"ל )ד"ה וישב( "רמז שיבא בן ישי לכלותם ואין 

באנפין  הקודמות(  )בפרשיות  בזה  דברנו  דכבר  המשיח".  מלך  שיבא  עד  השמים  מן  אותו  מניחים 

כל אזכור של  דוד משיחא בטרם התחיל  יובן שלא בכדי מרומז הסוד של  שונים, אבל כעת 

גלות, ובאופן שמראה שמצדו יכול הוא לכלות מעקרא את כל הרע )אם לא שנמנע הדבר משמים(. 

מת'  'לא  אבינו(  )יעקב  לבחינת  וקיים',  חי  ישראל  מלך  'דוד  של  הנ"ל  לבחינה  מכוון  זה  דכל 
השית  במהלך  כי  דאם  מהגלות.  מעקרא  מופקעת  הראשון  דאדם  לשופריה  שייכת  שבהיותה 

אלפין שנין אין הדבר ניכר כלל ולהיפך, מכל מקום בעומק לא חלה על נקודה זו גזירת הגלות 

)קנס המיתה( כלל, והיינו אם כן דהוקדמה, להבדילה ]כראוי לה[ מבשורת ה'מיתה' )גלות(.

שורשי החיים הנצחיים על הים

]ותראה שכן מצינו ביציאה ממצרים שנחתמה בשביעי של פסח על הים. דעל )שמות יד, ל( "וירא 
ישראל" )את מצרים מת על שפת הים( דרשו חז"ל )מדרש( 'ישראל סבא' )יעקב אבינו(, והיינו בחינה הנ"ל 

של 'יעקב אבינו לא מת' )דוד מלך ישראל חי וקיים(, של בירור שבעומק לא נפסק חוט החיים מעקרא. 

צא:(,  )סנהדרין  התורה  מן  המתים  לתחית  רמז  שהוא  דרשו  א(  טו,  )שם  וגו'"  משה  ישיר  "אז  ועל 

ְמַחיים את המצב דהשתא מכח הגאולה העתידה, להתחילה  והיינו כנ"ל בחינה השניה שבה 

כבר עכשיו לחיות כן.

וכן ידרש בבקיעת הים עצמה, דמצינו שהים נבקע בפני ארונו של יוסף )מדרש תהלים קיז(, ומצינו 
עוד )סוטה לז.( שנחשון בן עמינדב קפץ לים תחילה. דמובן דהבקיעה בפני יסוד יוסף היא כנגד 

חיים  בבחינת  היא  דוד(  בן  משיח  )שורש  יהודה  משבט  עמינדב  בן  נחשון  ופעולת  המתים,  תחיית 

נצחיים דיחידה שבנפש, מה שמתעורר כידוע בעת מסירות נפש, ואכמ"ל[.
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סוד החומה )פרק ב(

להשמר ע"י הבדלה מחצוניות העמים

נעסוק קצת בדבר נפלא שמשתייך להנ"ל, ויסודו במה שכתוב "ונתתי להם בביתי ובחומותי 

נו, ה(, דשמעינן מינה שהחוזק של "יד  )ישעיה  יד ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם לא יכרת" 

ושם", והנצחיות באופן של "שם עולם לא יכרת", קשורים למושג של חומה, וכן האריך רבינו 

ז"ל בתורה )נג קמא( בענין "יד ושם" הנ"ל, וביאר ש"לשם הזה יזכו מחמת בחינת חומה" )עיין שם 

כי אין עניננו כעת בכל המדובר שם(.

כעת  ננקוט  לא  שונים,  לכוונים  ורחבות  בעמקות  בו  לנטות  שאפשר  במושג  שמדובר  והגם 

אלא בדרך הנוגעת לסוגיין, ובפשטות. דהנה כל הבחינה הנ"ל של השארה נצחית אף לאחר 

הן  בעולם,  ישראל  נשמת  אור  בהתגלות  ביותר  הפנימי  מהמקום  כמובן  נגזר   , ההסתלקות, 

בבחינת היסוד שבסתר והן בבחינת היחידה שבנפש ]דוד מלך ישראל חי וקיים[. והיות ומדובר 

בדק מן הדק שנשען על השערת לב נקיה משכל אנושי, לכך כדי לשמר את הנקודה הזו, את 

הסוד של "בתולה ואיש לא ידעה" )שם כד, טז, עיין אוהב ישראל בשלח(, העקר הנחוץ הוא להבדל מגויי 

הארצות, לא רק מטומאתם וגשמיותם )שזה פשוט(, אלא מכל רשימו של מציאותם החיצונית.

שייך.  את הבלתי  להרחיק  סביב  ענין החומה שמקיפה  והבחינות שהתפרשו(  כל העמקויות  )מלבד  וזהו 

דכלפי הנ"ל מבינים שמשמרים את הנקודה הפנימית ע"י שמקיימים חייץ מבדיל בפני האומות 

- חומה ששומרת על הסוד של "בתולת ישראל" ש"איש לא ידעה", אותה תפיסה נצחית דקה 

השמורה לישראל בלבד.

"והמים להם חומה"

וזהו שאחרי שהיה טשטוש הגבול ]על הים[ בקטרוג של 'הללו עובדי ע"ז והללו' )מדרש(, זכו 

]ומבדיל[  והיינו מה שמשמר  דיקא,  "חומה"  כב(,  יד,  )שמות  חומה"  להם  "המים  בישועה שבה 

כנ"ל את אותה התנוצצות שהיתה שם, הן מצד ארון יוסף שבקע )תחית המתים(, והן מצד מסירות 

נפשו של נחשון )דוד מלך ישראל חי וקיים(, דכל זה נוגע כנ"ל לסוד ההשארה הנצחית שהתגלה שם 

]בבחינות הנ"ל[.
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חומה המקיפה את העיר

סבא  ישראל  לענין  חז"ל  ]שדרשהו  וגו'"  ישראל  "וירא  הים  על  דכתיב  שהא  לעיל  הזכרנו 
שראה וכו'[ הוא בבחינה הנ"ל ד'יעקב אבינו לא מת', ונציג כעת לשון הזהר הקדוש )זהר חדש עו:( 

בשביל דקדוק אחד נכון המאמת את הנ"ל: "אמר רבי יצחק, לימא מר מאינון מילין דמעלייתא 

דבקריאת שמע. פתח ואמר, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. האי קרא, תינח בשעתא דאמרו 

בנין דיעקב לאבוהון, או משה לישראל, אבל השתא, כ"ע אמרי שמע ישראל, למאן ישראל 

אמרין: אלא הא תנינא, יעקב אבינו לא מת, והקב"ה חתין ליה גו כורסא יקריה, למהוי תדיר 

סהדא על בנוי, דקא מיחדי שמיה דקב"ה כדחזי, בכל יומא תרין זמני, וכד אינון מיחדין שמיה 

דקב"ה, אמרי שמע ישראל, הוי סהיד עלן, דאנן מיחדי דמיה דקב"ה כדקא חזי: בההוא שעתא, 

נטלי ליה ליעקב בארבע גדפין, פרישן לארבע סיטרי עלמא, וסלקי ליה לקמי קדישא עילאה, 

ומברך ליה בשבע ברכאן. 

פתח הקב"ה ואמר, זכאה איהו אבא, דזרעא דא אוליד בארעא. זכאין אינון בנין, דקא מעטרין 
מלכותו  כבוד  שם  ברוך  ואמרי  פתחי  דשמיא,  חילי  אינון  כל  שעתא,  בההיא  הכי.  לאבוהון 

וקאים תדיר כקרתא מקפא שור  נהרא אפרסמונא דכיא,  ויעקב מתעטר בתליסר  ועד:  לעולם 

על בנוי קמיה דקב"ה, ולא שבק דינא תקיפא לשלטא עלייהו, וכל בני עלמא לא יכלין לשצאה 

להון. הה"ד, אל תירא עבדי יעקב", ע"כ.

דדוק וראה שכלפי הבחינה של נצחיות יעקב שמתעוררת תמיד לבניו, הסוד הנ"ל של יעקב 
אבינו לא מת, נקט הזהר הקדוש "וקאים תדיר כקרתא מקפא שור על בנוי וכו'", דביאר את 

ענין גילוי זה במשל של עיר מוקפת חומה דיקא, והיינו כנ"ל ]הראשי תיבות של 'קרתא מקפא 

שור' הם אותיות מש"ק, והבן לענין אברהם אבינו שמיאן באליעזר שהינו "בן מש"ק", דהיה 

זה משום חפצו בבן שתתגלה בו השארה נצחית, קרתא מקפא שור(.

החומה אצל יוסף הצדיק

)בערכין(,  החיצוניים  ברבדים  אלא  שולטת  שאינה  המיתה  שהפקעת  כנ"ל  נתבאר  והנה 
אופנים,  משני  אחד  ע"י  נעשית  שהיא(,  בחינה  )בכל  ההסתלקות  בעת  הנצחית  ההשארה  והארת 

יוסף צדיקיא,  ומצד הסוד של תחית המתים, מצד השורש של  דיש  נכונות.  שתי הסתכלויות 

העתידה  הפקידה  את  לחיות  להתחיל  כחדלון,  שנראה  המצב  לתוך  גאולה  הארת  ממשיכים 

דוד  של  בשורש  ונאחזים  והחיצוניות,  ההסתרות  לכל  מבעד  להביט  ומעמיקים  ויש  בהוה. 

מלכא משיחא שנאמר בו 'חי וקיים' )בסוד יעקב אבינו לא מת( - להתקשר לחיים דקודם החטא, חיים 

שמעקרא מופקעים מכל ערך של מיתה.
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ועתה שפתחנו קצת את סוד החומה ]שמאפשרת התנוצצות ה'חיים' בישראל[, נפנה להבחין 
בגילויה אצל שתי הבחינות הנ"ל, יוסף ודוד. נפתח בבחינת משיח בן יוסף שיש למוצאה בגוף 

הפרשה. דתראה שבצוואת יעקב לבניו, כשעסק כנ"ל בסוד ההשארה, אמר לגבי יוסף כך: "בן 

פרת יוסף בן פרת עלי עין בנות צעדה עלי שור" )שם מט, כב(, וכתב רש"י ז"ל )ד"ה בנות צעדה עלי 

שור( "בנות מצרים היו צועדות על החומה להסתכל ביופיו, בנות הרבה צעדה כל אחת ואחת 

במקום שתוכל לראותו משם".

פורת  בן  של  והברית  העין  לכח  שייכי  ומאי  החומות,  על  מצרים  בנות  שהיו  נפק"מ  )מאי  בדקדוקים  להאריך  דמבלי 
יכולת  יוסף הצדיק היה במה שלא הביטו עליו אלא מהחומה דיקא, מבלי  יובן ששבח  יוסף(, 

להזיק להסתכלות הפנימית של מי שכיסוד צדיק יש בו סוד של תחית המתים )ועיין בדברי רב )ב"מ 

קז:( שתשעים ותשעה מהמתים הוא בסיבת עין הרע, והבן לענין יוסף הצדיק שנאמר בו "בן 

פרת עלי עין", דמופקע מעין הרע וממילא מהמיתה, והיינו בסוד הנ"ל דתחיית המתים )והיות 

ובפנימיות הדברים עסקינן אין דברינו נסתרים מדברי תוספות שם ד"ה תשעין וט' מתו בעין הרע וכו', ואכמ"ל((.

העלמה על בחינת 'חי וקיים'

)הבחינה השניה הנ"ל(, נקדים מה שזכרנו  נבקש למצא סוד החמה אצל שורש דוד משיחא  בטרם 
ממנו לעיל, והוא שהגם שמצד אחד נאמר בבחינת דוד שהוא 'חי וקיים', דמדובר כנ"ל בערך 

)ולא רק שאפשר להחיות מתים(, מכל מקום דיקא משום שבעצם הלוז עסקינן, בקסתא  'לא מת'  של 

דחיותא הנעלמת, לכך פעמים שיש הסתרות על גבי הסתרות על בחינה זו, דלא רואים בהכרח 

מציאות קדושה נבדלת בתפארתה )ע"י חומה( מהעמים )כיוסף שהבנות הביטו מהחומה ולא יכלו להתקרב ולפגוע 

בהארתו(, אלא טשטוש גבולות עד כדי ביטול גמור )בחיצוניות(.

נחמיה מזרע דוד קם לבנות החומה

ומעתה נגש להתבונן בענינו הנפלא של נחמיה ]הנקרא "התרשתא"( שהיה מזרע דוד )נכדו של 
נחוניה(, מי שכדאיתא בכתוב טרח לבנות את חומת ירושלים לאחר החורבן, לרומם שנית קרן 

ישראל ולחזקם לאחר גלות קשה, לאחר שנפלו בחטא נשים נכריות. דהנה כבר הראינו לדעת 

מהכתוב ביוסף )"בנות צעדה עלי שור"( שכל הענין הפנימי שבחומה )שמתגלה ע"י "יד ושם טוב מבנים ומבנות 

- השארה נצחית( מתבטא במה שהינה עושה הפרדה בין ישראל לאומות בכלל, ובין ישראל לבנות 

העמים בפרט )"בנות צעדה"(. וממילא מובן שהנפילה של ישראל באותה גלות לחטא נשים נכריות 

מבטא את פריצת החומה, דבנות העמים לא נעצרו ע"י חומה אלא באו ונטמעו לטשטש גבול 

הקדושה )דממילא כנ"ל נפגמת היכולת לשמר את הקדושה הנצחית של נצח ישראל, של דוד וכו' חי וקיים(.
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להפיח חיים בנפשות ולברר ש"איש לא ידעה"

לטעם  המשוועות  בנפשות  חיים  ולהפיח  החומה  את  לבנות  דוד  מזרע  מנהיג  אז  שקם  וזהו 
מת',  'לא  של  וקיים,  חי  של  הסוד  את  בחובו  שצופן  מי  הועמד  הקלקול  דבמקום  גאולה, 

זו  בחינה  כפי  כנ"ל,  והנה  הכל.  למרות  ישראל  על  חופפת  תהיה  הנצחית  שההשארה  לוודא 

של התקשרות לחיים שלא שייך בהם פגם מעקרא, בהכרח שההסתכלות הפנימית על החומה 

איננה כדבר חדש שקם כעת )בבחינת תחיית המתים של הבחינה השניה הנ"ל(, אלא דיש כאן בירור עמוק 

של נצח ישראל לא ישקר, להכיר שלמרות כל הטשטושים נשארה כנערה )כנסת ישראל( "בתולה" 

- "איש לא ידעה". 

סוד "התרשתא"

)נחמיה( כפי שביארוהו חז"ל, דפירשו שנקרא כך  כן בענין "התרשתא"  נמצא מבואר  ובאמת 
משום שבתקף תפקידו כטועם יין המלך, התירו לו לשתות יין עובד כוכבים )עיין רש"י ז"ל קידושין 

"משום  הוא  גוים  של  יינן  סתם  שאסרו  שמה  יז:(  )שבת  בגמרא  מבואר  דהנה  הירושלמי(.  בשם  סט: 

שותה  יהיה  כנחמיה  וקדוש  שצדיק  יתכן  איך  הפלא,  את  לכאורה  שמגביר  מה  בנותיהם", 

אלא  שור"(.  "בנות  )בפני  המבדלת  החומה  הבקעת  משום  בזה  יש  דלכאורה  יינם,  סתם  בקביעות 

דבאמת היא 

הנותנת, דבזה גופא שעמד באותה נקודה שעל פניו כל כולה פרצה וטשטוש הגבול, ואעפ"כ 
קם לבנות חומת העיר הקדושה )ולהפריש הנשים(, התגלה בעליל שכזרע דוד המשיך אז את הסוד 

יאוש,  כלאחר  שנראים  המצבים  כל  ההסתרות,  שכל  לדעת  וקיים',  חי  ישראל  מלך  'דוד  של 

יפגעו באותה קסתא דחיותא של חיים דקודם החטא, שורש החיים של בתולת  יגעו ולא  לא 

ישראל שאין מי שיחשיך אורה וחיותה באמת, ממילא אין כמוהו להקים את החומה ולהניף 

דגל הנצחיות.

נחמיה גלגול הילד שמת בלי שם

לא  הדברים  ולאריכות  הסוד,  בעלי  רבותינו  בפנינו  נסתרות שפתחו  לגנזי  זה שער  בכל  ויש 
ננקוט אלא פרט או שנים ]ואידך זיל גמור[. כתב החיד"א זי"ע: "וראיתי בס' החזיונות לרבינו 

בת  של  הראשון  דבן  זצ"ל  האר"י  הגדול  רבינו  בחלום  לו  שהגיד  שכתב  כ"י  ז"ל  מהרח"ו 

לא  אח"כ  גם  לשם,  זכה  ולא  המילה  קודם  מת  שבתחילה  ולפי  התרשתא,  נחמיה  היה  שבע 

נקרא הספר על שמו וכו'" )דבש לפי, מערכת ס(. וכן הוסיף בענינו: "ואפשר שנקרא נחמיה על שם 

שקבלה ב"ש אמו תנחומין עליו כמו שכתוב 'וינחם דוד את בת שבע אשתו' )אחרי פטירת הילד(. 

והיא אשתו ובת זוגו ושם י-ה ביניהם, ולכן נקרא נחם י-ה ודו"ק )ככר לאדן סימן ז(.
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לנפוח חיים בחלק היחידה

ונתעורר מזה לעניננו. דתראה שאם אמרנו שענין יעקב שצווה לשבטים מבטא את ההשארה 
הנצחית שחוקק האב בבנו שממשיך אותו, אצל דוד ובת שבע היה לכאורה נעדר כל זה לגמרי, 

דאחרי כל התפילות מת הילד, אפילו שם לא ניתן לו. אך באמת כשם שאז פנה דוד לנחם את 

בת שבע ע"י פקידה דיקא, ע"י סוד ה"חי באמונתו" )ודו"ק(, כך נמשך באתכסיא שורש החיים 

בבחינה  הנחמה  שם  על  )שנקרא  נחמיה  אצל  הדבר  דבקע  והיינו  אופן,  בשום  יתבטלו  שלא  הנצחיים 

זו, סוד הפקידה בפתח הגלות(, שכנצר לזרע דוד התנער מעפר טשטוש הגלות כאילו לא היה כלום, 

להקים החומה ולחזק ולנחם האומללים ע"י הפחת רוח בחלק היחידה בנפשם, במקום שלא 

נפגם מעולם )ודו"ק היטב כי יש להאריך בכך מאד, ובעקר להתחזק בכך שאין שום יאוש בעולם, ונצח ישראל לא ישקר וכו'(.

הכבוד הנפלא בעסק קבורת יעקב )פרק ג(

הפלגת הכבוד בקבורת יעקב

שלא  ופירוט  אריכות  דמלבד  בפרשתן,  אבינו  יעקב  של  הקבורה  עסק  בהפלגת  להתבונן  יש 
נמצא כדוגמתה בשאר האבות, התורה הקדושה טורחת להדגיש את האבל הגדול, ואת הכבוד 

העצום שהיה ב"גרן האטד" )שם נ, י(, דכפירוש חז"ל )סוטה יג.( "הקיפוהו כתרים לארונו של יעקב 

כגורן זה שמקיפים לו אטד וכו'", דאפילו אומות העולם נתבטלו בפניו וחלקו לו כבוד.

ענין זה היטב ע"פ כל הנ"ל, דכבר הראנו לדעת שכל ענינו של יעקב היה בסוד ה'לא  ויובן 
מת' ששייך למהותו, ובסוד תחיית המתים )הארת גאולה עתידה ברגע ההוה( ששייך ליסוד יוסף )דיעקב 

ויוסף כידוע אזלי כחדא(. מתוך כך נהג בחייו. מתוך כך אסף את בניו להמשיך את עצמו )בלבושי כבוד( 

ונקבר  נספד  כעת,  נבין  כך  כך,  ומתוך  ההסתלקות.  קודם  שאמר  בדברים  שהונחה  בהשארה 

באופן שכולו אומר כבוד.

התפרצות לעין כל

ואמנם עם עד כה דברנו על כך שבאופן מכוסה צפן יעקב בחובו תמיד את הנקודה הנצחית 
שלא תעומעם, ושבאופן פנימי )כמעט בלתי נתפס( העביר לבניו את ההשארה שנתפסת בלב איש 

הישראלי שיכול לשער, הרי שכאן התחדש שהכבוד האלוקי שמתלבש בגדולתם וכבודם של 

ישראל, אותו כבוד שהיסוד הנצחי הוא שורשו, התפרץ לעין כל, עד כדי כך שהורידו כנ"ל 
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כל האומות כתריהן בהתגלות שכל כולה אומרת גאולה )כעין לעתיד(, יכירו וידעו כל יושבי תבל 

וכו'.

נרחיב קצת מפרטי הדברים שמתבארים בהנ"ל מאליהם, נביא דברי הקרן אורה ז"ל  ובטרם 
)המתייחסים לדברי הגמרא שתלו על ארון יעקב שלושים וששה כתרים( שזכו ליה מן שמיא לחקוק עלי ספר מלים 

שמטיבות לקפל בתוכם את הנקודה האמורה כפי שניתן למוצאה בדברי חז"ל: "תנא שלשים 

וששה כתרים וכו' - יש לכוין מספר זה לעומת ל"ו כריתות האמורות בתורה אשר המה גורמין 

על  כעטרה  בזיו השכינה  להיות  במקורה  נפשו  דבקה  המקיימן  אבל  הנפש ממקורה,  להפרד 

ראשה, וכתר הוא היפוך כרת, וכמבואר בדברי הראשונים ז"ל. על כן יעקב אבינו ע"ה אשר לא 

מת ודבקה נפשו בחיים לעולם, נתלו לו כל השלושים וששה כתרים, והבן כי נכון הוא, ע"כ.

כבודן של ישראל

והנה כבר התחלנו לבאר ]בפרק א'[ את השייכות של סוגיית הכבוד לסוד ההשארה הנצחית 
של  זה  בענין  עוסק  יעקב  להיות  בכתוב  שהראיה  לראות  ונוכחנו  האב(,  שמעניק  הלבוש  )בבחינת 

המשכת 'עצמו' לדור דורים מונחת בכתוב "אל תחד כבדי", דוקא כבוד. וכעת נוסיף להרחיב 

יוסף לקבור את  'ויעל  )שם(: "מאי שנא מעקרא דכתיב  בנקודה אחת בהקדים הגמרא בסוטה 

אביו ויעלו אתו כל עבדי פרעה וגו'" והדר "וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו", ומאי שנא לבסוף 

דכתיב 'וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו' והדר 'וכל העולים אתו לקבור את אביו'. 

רבי יוחנן בתחילה עד שלא ראו בכבודן של ישראל לא נהגו בהן כבוד, ולבסוף שראו  אמר 
בכבודן נהגו בהן כבוד, דכתיב 'ויבאו עד גורן האטד' וכי גורן יש לו לאטד, א"ר אבהו מלמד 

שהקיפוהו כתרים לארונו של יעקב כגורן זה שמקיפים לו אטד, שבאו בני עשו ובני ישמעאל 

ובני קטורה. תנא כולם למלחמה באו, כיון שראו כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב נטלו 

]והמשך הגמרא הוא מה שהבאנו לעיל בדברי הקרן  יעקב  כולן כתריהן ותלאום בארונו של 

אורה - "תנא שלושים וששה כתרים נתלו בארונו של יעקב"[.

יקרא דחיי ויקרא דשכבי

ולהבין קצת ענין הכבוד שהיה בהלוית יעקב אבינו, ומהות השינוי שהיה בין "עד שלא ראו 
ע"י  בעיני העמים  וכן הא דהתפרץ הכבוד אף  ישראל" לאחר ש"ראו בכבודן",  בכבודם של 

)סנהדרין מו:( אם הספידא הוא יקרא  ראיית כתר יוסף על ארון יעקב, נזכיר תחילה נדון הגמרא 

דחיי או יקרא דשכבי )עיין שם הנפק"מ(.
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דמבלי להאריך להלביש הדברים בפשטות הסוגיא, יובן שבעומק שני הדברים נכונים ושייכי 
אהדדי, והוא בהבין כנ"ל שכבוד הנפטרים הוא שימשיכו אותם הלאה בין החיים )עיין שבת קנג.(, 

וכבוד החיים הוא בהתגלות סוד הכבוד אצל הנפטרים, לדעת שיש להם השארה נצחית )וכן יהיה 

אצלם(.

הגוים לא התפעלו עד שראו כתרו של יוסף

בטרם  שצווה  מי  מת',  'לא  בו  שנאמר  מי  של  למהלך  דכהמשך  הנ"ל,  גם  יתיישב  וממילא 
בסימן  היתה  אליה(  הנלוה  )וכל  יעקב  הקבורה של  אף  באופן של השארה מתמשכת,  ההסתלקות 

'נצח ישראל' שנמשך הלאה והלאה בלבושי כבוד, בבגדי נצח. אלא שבחינה נפלאה זו, אם כי 

איתנה היא וקיימת לעד, סגורה היתה בחומה לפנים מחומה בפני עין חיצונית )שהרי מצד השורש 

)גרידא( קשה להבחין הדבר, כל שכן לגוי שעומד בחוץ(, ולכך באמת לא הכירו  של משיח בן דוד 

)לפי ערכם(, דסוף  המצרים בתחילה בכבודם של ישראל. ]והיינו דבכבודו של יעקב כן הרגישו 

סוף מדובר היה במי שהמשיך ישועה לא טבעית למצרים )כדברי רש"י ז"ל(. 

לא היה להם את החוט המקשר בין 'יקרא דשכבי' ל'יקרא דחיי', את ההתפעלות של מי  אך 
שנחשף לסוד לבושי הכבוד של עם הנצח, עד שראו את תפארת כתרו של יוסף על ארונו של 

יעקב, והיינו כנ"ל הבחינה היותר מגולה )בערכין(, דאו אז נחשפו בעל כרחם לרשימו נפלא של 

גאולה עתידה שהאיר שם, ממילא אחזו גם ב'יקרא דחיי', דהרגישו בנפשם כבודם האמיתי של 

אומה ישראלית זו שחותמה נצח[.

הרמת הכבוד האלוקי וקרן ישראל

לוית  מהלך  שכל  כך  על  מעידים  חז"ל,  מאמרי  והן  כנ"ל,  שמפליגים  המקראות  הן  ובאמת 
את  בידינו  יש  כל  ראשית  דוגמאות.  כמה  וננקוט  העתידה,  הגאולה  כעין  היה  וקבורתו  יעקב 

פשטות הכתוב שמלמד על גודל הכבוד שנתעטרו בו יעקב ובניו בעיני העמים, דהפלגת הדבר 

יתרומם  לבא שבה  דלעתיד  בחינה  על  כנ"ל  יעקב( מלמדת  ארון  על  )והנחתו  כתרם  הורדת  כדי  עד 

של  בניו  את  וישמשו  ויתבטלו  יתפעלו  הגוים  שכל  באופן  ישראל,  קרן  ויתרומם  ית',  כבודו 

מקום בהכנעה, דכל זה נגזר כנ"ל משורש החיים הנצחיים הנטוע בישראל, סוד כתרו של יוסף 

)על ארון יעקב( וכנ"ל.

התפעלות הבריאה ברבדי דומם צומח חי ומדבר

אך לא רק מין המדבר )של הגוים( התפעל להיות נכלל אז בכבוד שחפף מכח יעקב ובניו על כל 
)שם( הגמרא:  י( הביאה  נ,  )שם  וגו'"  וכבד מאד  גדול  "ויספדו שם מספד  הבריאה. דעל הפסוק 
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בו "עם הדומה  )שדרשו  ואפילו חמורים". דמהכתובים "שבו לכם עם החמור"  "תנא אפילו סוסים 

)תהלים לב, ט(, שמעינן שהסוס והחמור מבטאים  לחמור"(, ו"אל תהיו כסוס כפרד אין הבין וגו'" 

את תקף החמריות וההסתרה, הפך הדעת והבינה האמתיים, וממילא מליצת חז"ל לגבי ההספד 

הגדול שהורגש אפילו אצל הסוסים והחמורים מלמד על התפשטות של "מלאה הארץ דעה את 

ה'" )ישעיה יא, ט(, דלא רק שמין החי נתפעל, אלא שנגע הדבר למדרגות היותר תחתונות, סוסים 

הקוצים  את  ז"ל  רבינו  שייחס  במה  קמא  ד  תורה  )עיין  הצומח  בחינת  לגבי  זה  כעין  ירמז  האטד"  ש"גורן  )ואפשר  וחמורים. 

לתיקון ערך הצומח(, והדומם הוא כל גשם העולם שודאי נפעל בו אז מה שנפעל(.

"לשפוט את הר עשו"

והנה הגמרא )שם( האריכה במניעות שהתעוררו על קבורת יעקב במערת המכפלה, דעשו ניסה 

לעכב בטוענו שלא מכר חלקו במערת המכפלה )רק את החלק הכפול(, ובסופו של דבר הבחין בכך 

חושים בן דן וקם והרגו. ויובן בהנ"ל דכל זה הוא בדוגמא ממש ד"ועלו מושיעים בהר ציון 

לשפוט את הר עשו" )עובדיה א, כא(, כאשר כל מסע ההלויה שעלו בו ישראל )ועמים שאתם( לאר"י 

היה בבחינת "ועלו מושיעים", והריגת עשו בהסרת ראשו בבחינת "לשפוט את הר עשו".

הריגת עשו ע"י חושים בן דן

מחייה  קולפא  )חושים(  "שקל  כך:  עשו  הריגת  את  חז"ל  שם  דתיארו  הא  קצת  יפתח  ]ובזה 

ארישיה נתרן עיניה ונפלו אכרעא דיעקב פתחינהו יעקב לעיניה ואחיך, והיינו דכתיב 'ישמח 

צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרע וכו'". דיובן דהנקמה והדם האמורים כאן הם בבחינת 

"ורותה ארצם מדם וגו' כי יום נקם לה' וגו'" )ישעיה לד ז-ח(, וכן כתוב "כי יום נקם בלבי ושנת 

גאולי באה" )שם סג, ד(. 

ומה שנהרג עשו דוקא ע"י חושים בן דן )שם( יתבאר ע"פ דברי הזהר הקדוש )ח"ג קצד:(, דלגבי 

מה שאמר יעקב בצוואתו לדן שיהיה לו כח )כנגד האומות( של "ויפול רוכבו אחור", איתא בזה 

הלשון: "דא שריה דזמין למיתי בהדי משיחא דאפרים, ואיהו משמטא דדן, וזמין איהו למעבד 

למשיח.  הנ"ל(  )בברכה  דן  של  בשייכות  ספה"ק  שאר  האריכו  וכן  עמין",  בשאר  וקרבין  נוקמין 

דמבלי להאריך יובן שבעוד שלגבי שמשון אמר יעקב "לישועתך קיויתי ה'", דלא היתה ישועה 

שלימה, בעת קבורת יעקב היתה התנוצצות של גאולה שלימה באופן מופלג, ולכך מי שקיים 

"לשפוט את הר עשו" היה דיקא חושים מזרעו של דן )ויש מדרשים שיהודה הרגו לעשו, והוא מצד השורש 

של משיח בן דוד, ואכמ"ל([.
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השליחות שלכאורה לא באה לתכליתה

ומאחר ונפתח פתח רחב לראות גודל הארת משיח שהיתה אז, נמשמש עוד קצת במה שיש 
לדקדק בסוגיית הגמרא שהאריכה בכל מה שהתרחש שם. דעיין שם שכאשר ערער עשו וטען 

נפתלי  את  שלחו  ממצרים,  המכירה  שטר  להביא  והוצרכו  המכפלה,  במערת  חלק  לו  שיש 

אילה  'נפתלי  דכתיב  אילתא  כי  דקליל  נפתלי  "ניזיל  הגמרא  אמרה  הדבר  ובטעם  למצרים, 

שלוחה הנותן אמרי שפר', א"ר אבהו אל תקרי 'אמרי שפר' אלא 'אמרי ספר'".

וצ"ב בדברי חז"ל הקדושים. דהרי ממה שהוצרכו לשלוח דוקא את נפתלי להביא את הספר, 
מוכח שהקלות רגלים לרוץ שנזקקו לה לא היתה באופן הפשוט של הדבר, דלכך אפשר היה 

)על נפתלי( בעת  לשלוח עבד על סוס וכדומה, ולא היו טורחים להביא את הפסוק שאמר יעקב 

)שראויה היתה לנפתלי כפי מעלת  ההסתלקות הנפלאה אם לא שהיה מדובר בעבודה רוחנית מסוימת 

"אילה שלוחה" שנתברך בה(.

וממילא קשה ע"פ המבואר שם )כנ"ל(, בהמשך, דבסופו של דבר הרגו חושים בן דן לעשו עוד 
לכאורה  היתה  נפתלי  של  ]הקדושה[  שהעבודה  כן  אם  ונמצא  משליחותו,  נפתלי  חזר  בטרם 

לריק, דלא נזקקו בסוף ל"אמרי שפר" - 'אמרי ספר'.

מה תועיל הגאולה כלפי העבר שכבר  נפסד

ולהבין קצת ברמיזת הדברים נקדים מלים אחדות בענין הגילויים בגאולה הכללית והפרטית, 
ויש  והכנעתו,  ביעור הרע  נודע שיש עבודת  כבר  ובפשטות. דהנה  דרך קצרה  וננקוט בדיקא 

הארת גאולה שמחכים שתפציע, כבוד אלוקי ומילוי דעה את הארץ, מאמינים בודאי שיהיה 

טוב, טוב אמיתי כפשוטו. ומכל הן האומה הישראלית בכלליות, והן כל יהודי ויהודי, נושאים 

אתם עבר של ימים ושנים, של תקופות וגלגולים, מצבים שלעוצם הנפילה או הפחיתות היו 

מעדיפים למחוק ]דאפילו אם לא חטאו ונפלו אז ממש, נראה שהיו לריק[.והיינו דכל ההפלגות 

של גאולה נפלאה וריבוי טוב נתפס כדבר יקר שאמנם יאיר בעזרתו ית' מכאן והלאה, אך לא 

כרפואה על הימים שעברו בחשך, דמה תועיל צדקתו של משיח כלפי מה שכבר עבד ונפסד.

תיקון מכאן ולהבא ולמפרע

אך באמת אין הדבר כן. דכפי שקבל מוהרנ"ת זי"ע מרבינו ז"ל בודאות שאין כדוגמתה, כפי 
שטרח לחזור ולשנן במפורש )ויותר מזה ברוח הדברים שוב ושוב( - "משיח יספר לכל אחד מה שנעשה 

עמו בכל יום" )עלים לתרופה צח, ובסוף מעשה י' מספורי מעשיות איתא: "משיח יגיד לישראל כל מה שעבר על ישראל בכל 

יום ויום"(. והיינו דלאפוקי ממה שהיה אפשר לסבור שאין הכי נמי, מה שיצא לריק )או נפגם( כבר 



-גא-    /הגבודהנפלאבא(קקבורתיאקבצפרקגח

גילויו של משיח הוא בבחינת מכאן ולהבא ולמפרע. דכמי שבא  ואין מה לעשות, עקר  עבר 

אלא  ההויה,  וקומת  דקדושה  האדם  קומת  כל  את  שְיַחֶיה  רק  לא  המשיחים,  התכללות  מכח 

ימים, כמה חיים  יברר למפרע מה באמת היה מונח בכל אותם  'יעקב אבינו לא מת'  שבסוד 

יהודי  כל  מהות  בעצם  חקוקים  שבהיותם  חיים  החשך,  הררי  לכל  מתחת  גנוזים  היו  נצחיים 

ויהודי יתגלו בנפיחה בעלמא )לנשב מעליהם את העפרוריות החיצונית המטעה(. 

זהו הגילוי הנפלא שבו משיח יקח את כל הדבורים שנדברו, אף אותם שנראו כנעדרי חן ודעת, 
בחטא(,  נפגמו  שלא  )חיים  הראשון"  דאדם  "שופריה  בסוד  שפר",  "אמרי  היו  שבפנימיותם  ויגלה 

- הספר הנפלא שיספר את הסיפור האמיתי של כל יהודי  והיינו ממילא שיגלה "אמרי ספר" 

ויהודי, להווכח שאור הגאולה היה תמיד, אף באותם ימים שבעינים של גלות נקראו כ"ימים 

שעברו בחשך" )עיין בתפלה קודם אמירת תהלים(.

הסוד של 'תוך כדי דיבור'

ובמקום אחר הארכנו בשייכות ענין זה לסוד השם הקדוש תכ"ה שיהיה על מצחו של משיח 
)ליקוטי שושנים מר' שמשון(, דנתבאר שהכח של משיח לחזור לאחור ולהאיר גם מה שלכאורה עבר 

ונפסד הוא בבחינת התיקון )שיש לו רשימו גם בהלכה הנגלית( של 'תוך כדי דיבור', סוד פנימי שמגלה 

 - דיבור'  כדי  ב'תוך  הזמן שהיה  כל  לקפל את  את התשובה שלמעלה מהזמן, את האפשרות 

ממילא להמתיק למפרע בכל נקודה ונקודה )ונמצא מקור הדברים במה שביאר רבינו ז"ל בתורה סה קמא שבעל 

השדה שמתקן הנשמות יכול להביא לכך שגם בסוף התפילה יהודי יהיה עדיין בהתחלה, ואכמ"ל(. וזהו שהראשי תיבות 

של תוך כדי דיבור )עם הכולל( עולים למנין תכ"ה, דהיינו סוד משיח בבחינה הנ"ל.

לבטל את תפיסת עשו שמונעת חיים נצחיים

ונשוב לתמיהה הנ"ל בדברי הגמרא שמתיישבת מעתה )באופן פנימי( להפליא. דיובן דהגם שע"פ 
פשוטו משמע שלא נזקק נפתלי לרוץ למצרים אלא משום עשו שעכב אז, בעומק אין הדבר 

כן. דבאמת אף לאחר שהוסר עשו כשלעצמו מהדרך, לאחר שהרגו חושים בן דן, אין זה אלא 

בבחינת "לשפוט את הר עשו", דבר שאמנם הינו גדול ועצום, אך לא סוף פסוק. דגם אחרי 

שסולקה הקלי' המגושמת של עשו, עדיין יש את הרשימו דרשימו של עשו שנמצא בתוך כל 

אחד ואחד, לא כמקור לגשמיות ופגמים בהוה, אלא כתפיסת גלות )גויית(, כזו שאינה מאפשרת 

להאחז בשורש הפנימי שודאי 'חי וקיים', אינה מאפשרת לחזור 'תוך כדי דיבור' לכל מה שהיה 

ולגלות קדושת ישראל נצחית נפלאה, סיפור נפלא שמורכב מכל המחשבה דיבור ומעשה שאי 

פעם היו.



-גב-

וזהו סוד העבודה הקדושה שנפלה בחלקו של נפתלי שהיה קל רגלים לרוץ, מי שיכול להפוך 
אמרי 'שפר' ל'ספר'. דכבר מבואר בפנימיות ובחסידות שהפלגת המהירות אינה רק משך זמן 

קצר יותר, אלא שבבחינה העמוקה יש זריזות שמבטאת ביטול הזמן )דבזה העולם שעדיין יש בריאת זמן 

באתגליא מתגלה הדבר במהירות(. וממילא הבן שהיכולת של נפתלי לרץ מהר מרמזת לבחינה של 'תוך 

כדי דיבור', אותו סוד שמפקיעים בו את מגבלת הזמן ומאירים הכל למפרע, והיינו ממש הסוד 

של 'אמרי ספר', לקחת את כל מה שהיה ובהארת משיח לספר את סיפורו של כל יהודי ויהודי 

]ולקיים את חלקו של כל אחד ואחד ב"מערת המכפלה" )חיי נצח(, כל אשר בשם ישראל יכונה[1.

נשיאת הארון כסדר הדגלים במדבר

עיין ברש"י ז"ל על "וישאו אתו בניו" )שם נ, יג( שהביא שסדר נשיאת ארון יעקב לקבורה היה 
כסדר מסע הדגלים של השבטים במדבר. ובאשר ידוע שסדר הדגלים מכוון היה כנגד המרכבה 

של מעלה בדקדוק גדול, מובן שהארת הגאולה שהתעוררה בעת שהספידו וכבדו את מי ש'לא 

מת', לא רק שנגעה לכל האומות והדצח"מ וכנ"ל, אלא שאף עליונים ששו מהתקשרות מעלה 

ומטה ביחודא שלים, להורות על עוצם גילוי הגאולה שהיה שם, לא רק כבחינה בעלמא.

חיים טובים במצרים

הזהר הקדוש )פ' ויחי( הפליג בעוצם הטוב שהיה שרוי בו יעקב אבינו באותם שבע עשרה שנים 
יתכן שתקף  איך  דרכם  ע"פ  ביארו  ובספה"ק  כח(,  מז,  )שם  יעקב"  "ויחי  בהם  אחרונות שנאמר 

הטוב שלו יתגלה במקום ערוות הארץ. ובכל האמור בפרקים הנ"ל מתבאר היטב דאין הכי נמי, 

יעקב אבינו כ"איש חי" המשיך התנוצצות גאולה בתוך המצולה שהיה שם, באיכות ובמהות 

של אורו של משיח ממש )ועתידה ירושלים להתפשט(, ואכמ"ל.

1 ודו"ק מעתה בדברי הזהר הקדוש )ח"א לז:(, דעל הפסוק "מגדל עז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב" )משלי יח, י( אמר: "דא הוא 

ספר תולדות אדם, דרהיט בההוא מגדל וכו'", והיינו בהנ"ל "ירוץ" דיקא, ו"ספר" דיקא, דהדברים כרוכים זה בזה, וכרוכים 

באור "הצדיק" החי )וכן מקשר שם הזהר הקדוש את המגדל לדוד המלך(, ואכמ"ל.


