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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת ראה תשע"ז

של  בניו  שאתם  לפי   - תתגודדו  לא  אלקיכם 

גדודים  ולא  נאים,  להיות  ראויין  ואתם  מקום, 

הרמב"ן,  עליו  שתמה  מה  ליישב  ומקורחים". 

דוקא  זה  דבר  על  הכתוב  הזהיר  כן  אם  למה 

רש"י  כי  לומר  ויש  המת.  על  כשמתאבלים 

כל  בפירושו  לכלול  הגדולה  בחכמתו  התכוון 

בנים  של  כבודם  שאין  יחד,  הפירושים  ארבעת 

וקריחת  בשר  בשריטת  כך  כל  להתאבל  למקום 

הראש, מפאת שלושת הפירושים הנזכרים.

כפירוש ה"אבן עזרא",  הנימוק הראשון הוא 

שהקב"ה  לחשוד  למקום  בנים  של  כבודם  שאין 

טוב.  שאינו  דבר  להם  עשה  שבשמים  אביהם 

הנימוק השני הוא כפירוש בעלי התוספות, שאין 

כבודם של בנים למקום להתאבל כל כך קשה על 

מות אביהם בשר ודם, שהרי עדיין יש להם אביהם 

שבשמים שהוא חי וקיים תמיד. הנימוק השלישי 

שאין  הקדוש,  החיים"  ה"אור  כפירוש  הוא 

כבודם של בנים למקום להתאבל כל כך, ביודעם 

שהנפטר חזר לחיק אביו שבשמים מקור החיים. 

נמצא כי כל ארבעת הפירושים עולים בקנה אחד 

פרשן  היותו  מפאת  שרש"י  אלא  ופרח,  כפתור 

בדרך הפשט כלל כולם בתוך פירושו.

 רולא  תימו ק חא בין שיניכםר
במקום אנח   זילין תב את

שאין  הקב"ה  של  חכמתו  תורה  של  כדרכה 

שלחן  על  להעלות  טוב  דבר  לבי  רחש  סוף,  לה 

שהקדים  מה  בין  הקשר  על  חדש  רעיון  מלכים 

ובין  אלקיכם",  לה'  אתם  "בנים  לומר:  הכתוב 

קרחה  תשימו  ולא  תתגודדו  "לא  הכתוב:  המשך 

שדקדק  מה  לבאר  בהקדם  למת",  עיניכם  בין 

עיניכם",  "בין  קרחה  לשום  שלא  לומר  הכתוב 

ולא כתוב סתם שלא ישימו קרחה בראשם, כמו 

)ויקרא כא-ה(:  שכתוב בפרשת אמור אצל הכהנים 

"לא יקרחו קרחה בראשם".

 תני אזי ותים תל רדש  פקניםר
ואראו  אחייםר אקדות

למדים  אנו  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 

פירוש שלישי על הקשר בין "בנים אתם" לאזהרת 

"לא תתגודדו ולא תשימו קרחה" על המת:

מת  אם  ולכן  אלקיכם,  לה'  אתם  "בנים 

אינכם  שהרי  תתגודדו,  לא  ודם  הבשר  אביכם 

וקיים  חי  שהוא  אב  לכם  יש  כי  בכך,  יתומים 

יש  אביו  כשמת  הגוי  אבל  שמו,  ויתעלה  יתברך 

לו להתגודד, שאין לו עוד אב, כי אם עצו ואבנו 

שאין בם מועיל, כדכתיב )ירמיה ב-כז( אומרים לעץ 

אבי אתה ולאבן את ילדתני".

ה"אור  של  הרביעי  לפירוש  הגענו  והנה 

שהוא  למקום  בנים  בהיותנו  כי  הקדוש,  החיים" 

ישראל  איש  של  פטירתו  כי  נמצא  מלכנו,  אבינו 

מן העולם הזה איננה מיתה גמורה כמיתת שאר 

אומות העולם, שהרי הוא חוזר לאביו שבשמים 

רוחנית  מציאות  לו  ויש  החיים,  מקור  שהוא 

בעולם הנשמות, ובלשון קדשו:

סמך  טעם  מה  לדעת  צריך  וגו'.  אתם  "בנים 

מאמר בנים אתם למאמר תתגודדו. נראה שנתכוין 

הרי  אלא  למת,  אבידה  אין  איש  שבמיתת  לומר 

הוא דומה לאדם ששלח בנו לסחורה לעיר אחרת, 

ולימים שלח האב אחר בנו, ואין העדר הבן אלא 

ישנו,  פנים  כל  על  אבל  משם,  שהלך  המקום  מן 

ואדרבה לטוב לו שחזר הבן אצל אביו שהוא מקור 

קרחה,  ולשים  להתגודד  לנו  אין  זה  ועל  החיים, 

מה שאין כן העכו"ם שלא נקראו בנים לה', והוא 

אומרו אתם, לשלול שאר האומות, שעליהם ידוו 

הדוויים ביום מיתתם, שמתים מיתה שאינם עוד 

בנמצא בין החיים". 

חשבתי דרכי לברר מקחו של צדיק רבן של 

לה'  אתם  "בנים  שמפרש:  ז"ל,  רש"י  ישראל 

טוב  מה  בעתו  דבר  ראה  פרשת  בפרשתנו 

של  בשבחם  הכתוב  שמדבר  במה  להתבונן 

יד-א(:  )דברים  למקום  בנים  שנקראים  ישראל 

"בנים אתם לה' אלקיכם לא תתגודדו ולא תשימו 

לה'  אתה  קדוש  עם  כי  למת,  עיניכם  בין  קרחה 

מכל  סגולה  לעם  לו  להיות  ה'  בחר  ובך  אלקיך 

ביאור  וצריך  האדמה".  פני  על  אשר  העמים 

"בנים"  ישראל  שנקראו  מה  בין  הקשר  להבין 

"לא  למקום, ובין מה שממשיך הכתוב להזהיר: 

תתגודדו ולא תשימו קרחה" על המת. מצינו על 

כך ארבעה פירושים והנה הם לפנינו.

שמפרש  הראשון  בפירוש  יאיר  דברינו  פתח 

ושרט  גדידה  תתנו  לא  תתגודדו,  "לא  רש"י: 

לפי  עושין,  שהאמוריים  כדרך  מת  על  בבשרכם 

שאתם בניו של מקום, ואתם ראויין להיות נאים, 

על  תמה  הרמב"ן  אולם  ומקורחים".  גדודים  ולא 

שלא  הכתוב  הזהיר  למה  פירושו  לפי  כי  רש"י, 

לעשות כן רק על המת, הלא גם בלא מיתה אין ראוי 

לבניו של מקום להיות שרוטים ומקורחים.

לכן הוא מביא מה שמפרש ה"אבן עזרא", כי 

בגלל היותנו בנים למקום עלינו להאמין באמונה 

לכן  עביד,  לטב  רחמנא  דעבד  מה  שכל  שלימה, 

אסור לנו לשרוט שריטה בבשרנו ולקרוח קרחה 

בראשנו, הנה הדברים בלשון קדשו:

בזה[,  הכוונה  הכתוב  ]שהזכיר  בנים  "וטעם 

אחר שתדעו שאתם בנים ַלֵשם, והוא אוהב אתכם 

יותר מהאב לבן, אל תתגודדו ]תשרטו[ על כל מה 

לא  ואם  הוא,  לטוב  יעשה  אשר  כל  כי  שיעשה, 

הקטנים  הבנים  יבינו  לא  כאשר  אז[  ]כי  תבינוהו, 

מעשה אביהם רק יסמכו עליו, כן תעשו גם אתם, 

כי עם קדוש אתה, ואינך כשאר כל הגוים, על כן 

לא תעשה כמעשיהם".

“ולא  תימו ק חא בין שיניכם למ ר

 אאיסו  לתים ק חא במקום  זילין תל  את
תמתזיש חיו  לשצם אלופ תממנו יחיו אמ ים
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ומצינו פירוש על כך ב"טעמי מצות" למקובל 

פרמישלה  )דפוס  זי"ע  רקאנאטי  מנחם  רבי  האלקי 

"בין  כאן  שכתוב  מה  כי  רסט(,  מצוה  תרמ"ח  שנת 

של  תפילין  הנחת  מקום  על  רמז  הוא  עיניכם" 

ראש שנאמר עליו )דברים ו-ח(: "והיו לטוטפות בין 

עיניך". והנה לשון קדשו: 

ולא  שנאמר  מת,  על  קרחה  לשים  "שלא 

תשימו קרחה בין עיניכם למת. טעם מצוה זו לפי 

שיש בין העינים בגובה הראש מקום הנחת תפילין 

ד'  פרשיות,  בד'  השכינה  שורה  ששם  ראש,  של 

חיות המרכבה שבין בדי הארון בין שני הכרובים, 

בגופך  בחר,  בך  הכרובים.  הם  העינים  ואישוני 

בחר השי"ת לשבתו, כמו שבחר בדי הארון, ואיך 

לא  לכך  וחבורה במקום כסא המלך,  פגם  תעשה 

תשימו קרחה בין עיניכם".

כוונתו על מה שמבואר בזוהר הקדוש במדרש 

הנעלם )פרשת חיי שרה דף קכט:(, כפי שהביא השל"ה 

הקדוש בספר "מצות תפילין" )פרק א אות ד( תמצית 

הדברים בלשון קדשו:

שיש  לפי  גדולה,  קדושה  בהן  יש  "התפילין 

בית  שנחרב  ואחרי  הקדושה,  המרכבה  סוד  בהם 

המקדש כתב רשב"י והוא ברעיא מהימנא פרשת 

לי  ועשו  נאמר  התפילין  שעל  קכט.  דף  שרה  חיי 

מקדש ושכנתי בתוכם, שבסיבתם הקב"ה משרה 

וסוד  המרכבה  סוד  שהם  לפי  בישראל,  שכינתו 

האבות, ולכן יש בהן שי"ן של ג' רגלים מצד ימין, 

כנגד האבות אברהם יצחק ויעקב אבות המרכבה, 

חיות  ד'  כנגד  רגלים,  ד'  של  שי"ן  שמאל  ומצד 

הנושאות את המרכבה".

לפי זה מבאר הרקאנאטי כי שתי העינים הן 

ביניהן  משרה  שהקב”ה  הכרובים,  שני  בבחינת 

של  תפילין  של  הפרשיות  ד’  בתוך  שכינתו  את 

ראש, ולכן מזהיר הכתוב: "ולא תשימו קרחה בין 

עיניכם", כי אין זה כבודו של מקום לשים קרחה 

במקום הנחת תפילין של ראש, שהקב"ה משרה 

שם שכינתו בד' פרשיות בין שתי העינים.

בגמרא  המבואר  לפי  באמת  כי  להעיר  ויש 

)קידושין לו.( האיסור של "לא תשימו קרחה" הוא 

"לא  הכהנים:  אצל  שכתוב  כמו  הראש,  בכל 

יקרחו קרחה בראשם". אולם הרקאנאטי מבאר 

"בין עיניך", כדי ללמדנו  הטעם שהזכיר הכתוב 

שעיקר האיסור הוא משום שהראש הוא מקום 

הנחת תפילין של ראש, שהקב"ה משרה שכינתו 

בד' הפרשיות.

הרקאנאטי  לדברי  סימוכין  להביא  ונראה 

)מנחות  בגמרא  ביאור  וביתר  )שם(  ששנינו  ממה 

בתפילין  שכתוב  מה  לפרש  למדים  אנו  כי  לז:(, 

עיניך"  "בין  שכתוב  ממה  עיניך",  "בין  ראש  של 

באיסור שלא לקרוח קרחת על המת:

של  בתפילין  ]הנאמר  עיניך  בין  רבנן  "תנו 

]במקום התחלת צמיחת  גובה שבראש  זו  ראש[ 

אינו  או  שבראש,  גובה  זו  אומר  אתה  השערות[. 

אלא בין עיניך ממש. נאמר כאן בין עיניך, ונאמר 

להלן לא תשימו קרחה בין עיניכם למת, מה להלן 

כאן  אף  קרחה,  שעושה  מקום  שבראש  בגובה 

בגובה של ראש מקום שעושה קרחה".

בכוונה  כי  לומר,  יש  הרקאנאטי  דברי  לפי 

מה  ללמד  התורה,  נותן  הקב"ה  סיבב  תחילה 

ממה  עיניך",  "בין  ראש  של  בתפילין  שכתוב 

עיניכם",  בין  קרחה  תשימו  "ולא  בלאו:  שכתוב 

במקום  לקרוח  שהאיסור  להבין  שנשכיל  כדי 

ד'  במקום  לפגום  שלא  כדי  הוא  תפילין,  הנחת 

פרשיות בתפילין של ראש שהקב"ה משרה שם 

את שכינתו.

 קת  תל  זילין
כנגד אלופ תל אתד א

בדרך זו שסלל לנו הרקאנאטי במסילה נעלה 

לרמז  הכתוב  שדקדק  מה  שאת,  ביתר  לבאר 

עיניכם",  "בין  המת  על  קרחה  לקרוח  שאסור 

לבאר  בהקדם  ראש,  של  תפילין  הנחת  במקום 

שכתוב  מקרא  ו.(  )ברכות  בגמרא  שדרשו  מה 

)דברים כח-י(: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא 

עליך ויראו ממך - תניא רבי אליעזר הגדול אומר 

אלו תפילין שבראש". ונתייגעו המפרשים לבאר 

איפה רמוז כאן תפילין של ראש. זאת ועוד, למה 

ולא  יראים עמי הארץ מתפילין של ראש דוקא 

מתפילין של יד.

ונראה לבאר כוונת התנא האלקי רבי אליעזר 

על  כח-ג(  )ב"ר  במדרש  שמצינו  מה  פי  על  הגדול 

ה'  "ויאמר  ו-ז(:  )בראשית  המבול  בדור  שכתוב  מה 

אמחה את האדם".

יהוצדק אמר,  בן  רבי שמעון  יוחנן בשם  "רבי 

את  מציץ  הקב"ה  שממנו  שדרה,  של  לוז  אפילו 

שחיק  אדריאנוס  נמחה.  לבוא  לעתיד  האדם 

ליה  בן חנניא, אמר  יהושע  רבי  עצמות שאל את 

מהיכן הקב"ה מציץ את האדם לעתיד לבוא, אמר 

יודע,  אתה  מנין  ליה  אמר  שדרה,  של  מלוז  ליה 

]הביאו  לך  מודע  ואנא  לידי  איתיתיה  ליה  אמר 

נטחן,  ולא  ברחיים  טחנו  לך[,  אוכיח  ואני  לידי 

שרפו באש ולא נשרף, נתנו במים ולא נמחה, נתנו 

על הסדן והתחיל מכה עליו בפטיש, נחלק הסדן 

ונבקע הפטיש ולא חסר כלום".

והנה ישנן כמה דעות איה הוא מקום הלוז של 

שדרה שממנו קם אדם בתחיית המתים, אבל אנו 

אין לנו אלא דברי מאורו של עולם רבינו האריז"ל, 

אשר דבריו נתקבלו אצל כל גדולי ישראל כתורה 

השדרה  בראש  הוא  הלוז  עצם  כי  השמים,  מן 

בעורף כנגד הקשר של תפילין, כמו שכתב ב"אור 

בשם  סט.(  נח  )פרשת  הקדוש  הזוהר  על  החמה" 

קיבל  דבריו  שכל  ידוע  אשר  וויטאל  חיים  רבינו 

מרבו האריז"ל:

אותו  בסוד  היא  המתים  תחיית  כי  "והענין 

העצם הנשאר בקרקע, וביארו בזוהר כי הוא עצם 

הוא  כי  והטעם  ראש,  של  תפלה  קשר  בו  שמניח 

אין  ולכך  המאכל,  מן  נהנה  ואינו  הגוף  מכל  גבוה 

שכתוב  כמו  הגוף,  נבנה  ומשם  ריקבון  בו  שולט 

ע"א  קל"ז  דף  הנעלם  מדרש  תולדות  פרשת 

בפסוק בת בתואל הארמי".

לרבינו  תורה"  ב"לקוטי  מבואר  כן  ואמנם 

"ואמרו  יושבת(:  והיא  ד"ה  ד-ה  )שופטים  האריז"ל 

תפילין  קשר  במקום  באדם  יש  עצם  ז"ל  רבותינו 

ונקרא  הגוף לעתיד  יתגדל  וממנו  שאינו מתרקב, 

לוז". וכן מבואר ב"ליקוטי הש"ס" לרבינו האריז"ל 

שבעורף  "הגיד  ימים(:  י"א  סוד  ד"ה  השנה  ראש  )מסכת 

סוד  כלל  ושתיה  מאכילה  נהנה  שאינו  הלוז,  נגד 

יום הכיפורים, לכן אינו שולט שם המות בלוז".

  תרי: רבנים א ם לא' אלקיכםר, 
לכן  אוי לבניו תל מקום לאיו  נאים ולא גדודים ומקו חים

 אבן שפ א: רבנים א ם לא' אלקיכםר, 
לכן צ יך לאאמין תאקברא אבינו בתמים שותא לנו  ק טוב

 דש  פקנים: רבנים א ם לא' אלקיכםר, 
לכן אין  אוי לק וח של מי   אב תא י ית לנו א  אבינו תבתמים

 או  אחיים: רבנים א ם לא' אלקיכםר, 
נמצא כי אח י מי   אאדם חופ  אבן לאיו  יחד שם אביו תבתמים
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  חיי  אמ ים תל אלופ
מאקת  תל  זילין

עוד  זה  בענין  שמצינו  מה  וראה  בא  ועתה 

חיים  לרבי  טוב"  הדעת  "עץ  בספר  עצום  חידוש 

וויטאל )פרשת ויצא ד"ה או יראה אולם(, כי מטעם זה 

השדרה  בראש  האדם  של  הלוז  את  הקב"ה  יצר 

התפילין  מקשר  חיותו  את  שיקבל  כדי  בעורף, 

ולכן אם  יוכל לקום בתחיית המתים,  זה  ידי  ועל 

חיותו  את  מקבל  הלוז  אין  ח"ו,  תפילין  הניח  לא 

מהקשר של תפילין, ולא יוכל לקום ח"ו בתחיית 

המתים, והנה הדברים בלשון קדשו:

מן  מתחיל  הגוף  תחיית  כי  הזוהר  "בספר 

כשאור  והוא  לוז,  הנקרא  השדרה  של  החוליא 

נרקב  ואינו  לעולם  קיים  עצם  והוא  העיסה,  אל 

לעולם, ונקרא בתואל הארמי מפדן ארם, וכאשר 

הוא קרקפתא דלא מנח תפילין, ואין קשר תפילה 

של ראש נקשר שם בעצם לא תחיה כלל, ויען בו 

תלויה התחיה נקרא זמן התחיה לוז על שם העצם 

ההוא. ונודע כי התחיה תהיה בעמק יהושפט סמוך 

לחומת ירושלים, ושם יקומו כל המתים במשפט, 

ולכן שם העיר ירושלים תקרא אז לוז, כי בה תהיה 

עיקר תחיית המתים".

וכן כתב עוד )פרשת תרומה ד"ה ועשו לי(:

אשר  התפילין,  מצות  גודל  לך  יתבאר  "ובזה 

המבטלה  כל  בלבד,  עשה  מצות  רק  שאינה  עם 

חלק  לו  ואין  תפילין,  מנח  דלא  קרקפתא  נקרא 

קשר  כי...  והענין  המתים,  ובתחיית  הבא  בעולם 

חוליות  התחלת  שם  אשר  בעורף,  הוא  ראש  של 

השדרה הנקרא עצם הלוז, שהיא שאור אל עיסה 

המזלזל  ולכן  כנודע,  המתים  בתחיית  האדם  גוף 

בהם אינם קם בתחיית המתים".

קיבלה  זו  יקרה  הקדמה  גם  כי  פשוט  ונראה 

רבי חיים וויטאל מרבו האריז"ל, ואמנם כן מצינו 

ב"ליקוטי  חסידיו,  לכל  הוא  הדר  כתוב  זה  דבר 

שבסוף  השנה  ראש  )במסכת  האריז"ל  לרבינו  הש"ס" 

הספר ד"ה ודלת( וזה לשון קדשו: "ודלת ראשך וגו', 

הנה ד' של תפילין היא על עצם הלוז, והתפילין הם 

חיים, ומושכים בלוז חיים על ידי הב' רצועות, ולכן 

משם היא התחייה".

הפרשיות  ד'  כי  הקדושים,  דבריו  ביאור 

הן  ראש  של  בתפילין  הבתים  בד'  המונחות 

שתי  ידי  על  חיים  ממשיכות  והן  חיים,  בבחינת 

ומשמאל,  מימין  מהבתים  היוצאות  הרצועות 

ומתחברות יחד בקשר של תפילין שהוא בצורת 

אות ד' של שם שד"י, כדי להחיות את עצם הלוז 

שנמצא שם.

 רק קז א דלא מנח  זילין
גוזן כלא ונתמ ן נת ז ר

והנה מה שכתב רבי חיים וויטאל כי מי שלא 

תפילין  מנח  דלא  קרקפתא  "נקרא  תפילין:  מניח 

המתים",  ובתחיית  הבא  בעולם  חלק  לו  ואין 

"פושעי ישראל  המקור לכך הוא בגמרא )ר"ה יז.(: 

בגופן ופושעי אומות העולם בגופן, יורדין לגיהנם 

עשר  שנים  לאחר  חודש,  עשר  שנים  בה  ונידונין 

מפזרתן  ורוח  נשרפת,  ונשמתן  כלה  גופן  חודש 

)שם(:  בגמרא  ומפרש  צדיקים".  רגלי  כפות  תחת 

"פושעי ישראל בגופן מאי ניהו, אמר רב קרקפתא 

דלא מנח תפילין". הרי לנו דברים ברורים כי פושעי 

ישראל שאינם מניחים תפילין: "גופן כלה ונשמתן 

נשרפת", כלומר שאינם קמים לתחיה.

חיים  לרבינו  קדושה"  ב"שערי  מבואר  וכן 

וויטאל )חלק ב שער ח(: "מצות עשה להניח תפילין, 

אינו  אם היה קרקפתא דלא מנח תפילין מעולם, 

ישראל  מפושעי  ונקרא  המתים,  בתחיית  קם 

בגופן". ]יש כאן חידוש גדול כי רק אם לא הניח 

תפילין "מעולם" אינו קם בתחיית המתים[. ולפי 

אם  כי  היא,  לכך  הסיבה  הנ"ל  מדבריו  המתבאר 

אינו מניח תפילין אין הלוז מקבל את חיותו מקשר 

התפילין ואינו יכול לקום בתחיית המתים.

נפלא להבין בזה דקדוק לשון הגמרא לכנות 

בתואר:  לתחיה  קמים  שאינם  ישראל  פושעי 

מה  ביאור  וצריך  תפילין",  מנח  דלא  "קרקפתא 

ולא  הראש  שהוא  הקרקפתא  את  שהזכירו 

הזכירו גם את היד. אך לפי האמור הביאור בזה, 

מפאת  הוא  לתחיה  קמים  שאינם  הסיבה  כי 

קיבל  לא  ולכן  תפילין,  הניחה  לא  שהקרקפתא 

הלוז את חיותו מקשר התפילין.

יומתק לצרף בזה מה שכתב רבינו בחיי ב"כד 

הקמח" )ערך תפילין( כי התפילין הם רמז על תחיית 

התפילין  כי  בזה,  הביאור  האמור  ולפי  המתים, 

נותנים חיות לעצם הלוז על ידי קשר התפילין של 

ראש כדי שיוכל לקום בתחיית המתים, והנה הם 

דבריו בלשון קדשו:

ובשער  במטלית  התפילין  שמכסים  "ומה 

המתים,  לתחיית  וסימן  רמז  בזה  יש  ובגידין, 

בלבושיהן  ולעמוד  לחיות  ישראל  מתי  שעתידים 

שהתפלין  כשם  מלמעלה  והעור  ובגדיהן  בשערן 

ועור  וגידין  בשר  לגוף  שיש  וכשם  בעור,  מחופין 

לזה,  דוגמא  להן  יש  התפלין  כן  ומלבוש...  ושער 

גוף  כנגד  הם  בפנים  הכתובות  הפרשיות  גוף  כי 

כנגד  הם  בו  כתובות  שהפרשיות  והקלף  האדם, 

גידי  כנגד  בהם  תפורים  שהם  והגידים  הבשר, 

האדם, והמטלית כנגד לבושי האדם, וזה רמז לכל 

זוכה  שהוא  תפלין  ומניח  שמים  ירא  שהוא  מי 

לתחיית המתים".

 “וייצ  א’ אלקים”
ב’ יצי ו  תל אלופ ואגוף

בדרך זו במסילה נעלה לפרש מה שדרש רבי 

אליעזר מקרא שכתוב: "וראו כל עמי הארץ כי שם 

ה' נקרא עליך ויראו ממך - אלו תפילין שבראש". 

)חלק  יקרה שהביא ב"שמנה לחמו"  נקדים פנינה 

האדם  ביצירת  שכתוב  מה  לפרש  יא(  דרוש  סוף  ב 

עפר  האדם  את  אלקים  ה'  "וייצר  ב-ז(:  )בראשית 

יצירות  שתי  "וייצר,  רש"י:  ופירש  האדמה".  מן 

יצירה לעולם הזה ויצירה לתחיית המתים". על פי 

)פרשת  בזוהר חדש במדרש הנעלם  מה שהקשה 

מעשה  בכל  נזכר  לא  מדוע  ד(,  טור  ט  דף  בראשית 

בראשית שם המיוחד שהוא שם הוי"ה כי אם שם 

אלקים. ומתרץ הזוהר בלשון קדשו:

"אין נאה למלך הכבוד להזכיר שמו על המתים 

ועל דבר הנאבד, כדי שלא יאמרו כשם שכל הבריות 

שבראם הם כלים ונאבדים כך שמו ח"ו, ולא הזכיר 

שמו המיוחד עד שנבראו כל הבריות שהם כלים 

ונאבדים, ולאחר כן הזכיר שמו על דבר שהוא קיים 

ב-ד(  )בראשית  שנאמר  עולמים,  ולעולמי  לעולם 

ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים".

 א קאנאטי: רולא  תימו ק חא בין שיניכםר, 
במקום אנח   זילין תל  את תאקברא מת א תם א  תכינ ו

  בינו אא יפרל:  חיי  אמ ים של ידי אלופ תנמצא
כנגד אקת  תל  זילין תל  את ומקבל חיו ו מתם

 ד' או יו  אוירא אמאי ו  מד' אז תיו , 
ממתיכו  חיים של ידי קת  א זילין אל אלופ תנמצא תם

  בינו חיים וויטאל: ק קז א דלא מנח  זילין 
אינו קם ב חיי  אמ ים, כי אלופ לא קיבל חיו ו מא זילין
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מדוע  לרש"י,  קשה  שהיה  לומר  יש  זה  לפי 

האדם:  ביצירת  הוי"ה  השם  את  הקב"ה  הזכיר 

"וייצר ה' אלקים", הלא האדם אינו קיים לעולם, 

ואין הקב"ה מייחד שמו על דבר שאינו מתקיים. 

לכן כדי ליישב ענין זה מפרש רש"י: "וייצר, שתי 

יצירות יצירה לעולם הזה ויצירה לתחיית המתים". 

המיתה  תתבטל  המתים  תחיית  אחרי  והנה 

ויתקיים האדם לנצח, לכן יפה הזכיר הקב"ה את 

השם המיוחד על יצירת האדם בתחיית המתים. 

עד כאן דבריו המתוקים.

שתי  ענין  זה  לפי  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

היצירות שיצר הקב"ה את האדם, וגם מה שהזכיר 

הקב"ה ב' שמות הוי"ה אלקים ביצירת האדם, לפי 

מה שנתבאר כי כשיצר הקב"ה את האדם יצר בו 

שני חלקים, חלק אחד הוא הלוז שממנו התחילה 

יצירת הגוף, אשר הוא נשאר תמיד שלם בלי שום 

הוא  השני  החלק  בו,  שולטת  המיתה  ואין  פגם 

)בראשית  שכתוב  כמו  לעפרו,  שחוזר  הכלה  הגוף 

ג-יט(: "כי עפר אתה ואל עפר תשוב".

שכתוב:  מקרא  להפליא  מדוייק  כן  כי  הנה 

שתי  עם  וייצ"ר   - האדם"  את  אלקים  ה'  "וייצר 

יודי"ן, ומפרש רש"י: "שתי יצירות, יצירה לעולם 

"ויצירה  לעפרו,  שחוזר  הכלה  הגוף  הוא  הזה", 

לתחיית המתים", הוא הלוז שנשאר קיים וממנו 

יקום האדם בתחיית המתים, לכן כנגד ב' יצירות 

הללו הרמוזות בתיבת "וייצר", ייחד הקב"ה עליהן 

מיד שני השמות: "וייצר ה' אלקים את האדם", כי 

כנגד הלוז שקיים לעולם ייחד השם הוי"ה, וכנגד 

שאר הגוף שחוזר לעפרו הזכיר שם אלקים.

 אמתכ  חיים מאתם אוירא
תל ד' אז תיו  לשצם אלופ

לנו  יפתח  האמור  פי  על  כי  וראה  בא  ועתה 

פתח להבין דברי האריז"ל ב"ליקוטי הש"ס" הנזכר 

לעיל: "ד' של תפילין היא על עצם הלוז, והתפילין 

הם חיים, ומושכים בלוז חיים על ידי הב' רצועות, 

שמפרש  מה  נקדים  התחייה".  היא  משם  ולכן 

עמי  כל  "וראו  הפסוק:  יג:(  )הקדמה  הקדוש  בזוהר 

הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך", שהכוונה 

בזה על תפילין של ראש, כי ד' הפרשיות הן כנגד 

י',  כנגד אות  "קדש לי כל בכור"  ד' אותיות השם: 

"והיה כי יביאך", כנגד ה' ראשונה, "שמע ישראל" 

אחרונה.  ה'  כנגד  שמוע"  אם  "והיה  ו',  אות  כנגד 

וזהו שכתוב: "כי שם הוי"ה נקרא עליך" - ד' אותיות 

השם המאירות בד' הפרשיות של התפילין.

מעתה הרווחנו להבין ענין הקשר של תפילין 

כי  כנגדו,  העומד  ללוז  חיים  שנותן  ראש  של 

כדי  הוי"ה,  בשם  הלוז  את  ברא  שהקב"ה  מאחר 

בתחיית  לקום  שיוכל  נצחי  קיום  לאדם  לתת 

הוי"ה  המתים, לכן צריך הלוז לקבל חיותו משם 

הרצועות  שתי  ידי  על  הפרשיות,  בד'  המאיר 

היוצאות מהתפילין מימין ומשמאל, שהן בבחינת 

שני צינורות הממשיכים את החיים מד' אותיות 

הרצועות  שתי  וכאשר  הפרשיות,  שבד'  השם 

בקשר  כי  נמצא  תפילין,  של  בקשר  מתקשרות 

המאיר  השם  אותיות  ד'  של  גדול  אור  יש  הזה 

בלוז העומד כנגדו.

ויש לומר כי מטעם זה הקשר של תפילין של 

ד', לרמז שיש שם קיבוץ  ראש הוא בצורת אות 

הוי"ה של ד'  אותיות השם  ד'  גדול של אור מכל 

הפרשיות, וכאשר אדם מניח תפילין של יד ושל 

ראש הרי הוא ממשיך חיות לעצם הלוז שעומד 

כנגד הקשר של תפילין, ועל ידי זה הוא מתקיים 

אינו  ח"ו  אם  אבל  המתים,  לתחיית  וקם  לעד 

דלא  "קרקפתא  בבחינת:  הוא  הרי  תפילין  מניח 

מנח תפילין", והלוז אינו מקבל את מזונו וחיותו 

מהשם הוי"ה ועל ידי זה אינו קם לתחיה ח"ו.

הנביא  שהתנבא  מה  בזה  להבין  יומתק 

כי  "וידעתם  לז-יג(:  )יחזקאל  המתים  תחיית  בענין 

אתכם  ובהעלותי  קברותיכם  את  בפתחי  ה'  אני 

וחייתם  בכם  רוחי  ונתתי  עמי,  מקברותיכם 

ה'  אני  כי  וידעתם  אדמתכם,  על  אתכם  והנחתי 

שתחיית  מאחר  כי  ה'".  נאום  ועשיתי  דברתי 

הוי"ה,  בשם  שנברא  הלוז  ידי  על  היא  המתים 

נמצא כי על ידי תחיית המתים: "וידעתם כי אני 

ה'  אני  כי  וידעתם  קברותיכם...  את  בפתחי  ה' 

דברתי ועשיתי נאום ה'". 

נעים  ומה  טוב  מה  הנה  כך  לידי  שבאנו  כיון 

להבין בזה, מה עמקו דברי רבי אליעזר שדרש על 

הכתוב: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך 

ד' פרשיות  כי  ויראו ממך, אלו תפילין שבראש", 

הוי"ה,  אותיות  ד'  כנגד  שהן  ראש  של  תפילין 

שיוכל  הקשר  ידי  על  הלוז  לעצם  חיות  נותנות 

הכח  הארץ  עמי  יראו  וכאשר  לעולם,  להתקיים 

הנפלא של ישראל, שקיימים לנצח בזכות השם 

הוי"ה המאיר על הלוז, "ויראו ממך", כי יבינו מכך 

שעתידים לתת את הדין על הצער הגדול שגרמו 

לישראל בכל הגלויות.

 רכי שם קדות א אר
אמ קיים לשולם ב חיי  אמ ים

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין פירוש 

כאן  הזכיר  אלקיכם",  לה'  אתם  "בנים  הכתוב: 

את  הקב"ה  ברא  שבהם  אלקים  הוי"ה  שמות  ב' 

האדם כמו שכתוב: "וייצר ה' אלקים את האדם", 

אשר כפי המבואר ברא את הגוף שאינו מתקיים 

טעם  טועם  שאינו  הלוז  ואת  אלקים,  שם  עם 

זה  כל  הוי"ה,  השם  עם  לנצח  ומתקיים  מיתה 

חי  שהקב"ה  כמו  לכן  למקום,  בנים  היותנו  מצד 

וקיים כן יצר את בניו ישראל שיוכלו לחיות חיים 

נצחיים, על ידי הלוז שממנו עתיד הקב"ה להקים 

את האדם לתחיה.

תשימו  ולא  תתגודדו  "לא  זה:  מטעם  והנה 

דייקא,  עיניכם"  "בין   - למת"  עיניכם  בין  קרחה 

זה מן הראוי לקרוח קרחה במקום הנחת  שאין 

שבו  הפרשיות  מד'  אשר  ראש,  של  תפילין 

הוי"ה נמשכים חיים  שהן כנגד ד' אותיות השם 

רק  היא  המיתה  כי  נמצא  הלוז,  לעצם  נצחיים 

זמנית אשר גם אז כדברי ה"אור החיים" הקדוש 

זמן  בבוא  כך  ואחר  שבשמים,  לאביו  הבן  חוזר 

הגאולה יקים הקב"ה לתחיה את כל המתים, לכן 

אסור לקרוח קרחה "בין עיניכם" במקום תפילין 

של ראש על המת.

יומתק להבין בזה מה שמסיים הכתוב: "כי עם 

קדוש אתה לה' אלקיך", על פי מה ששנינו בגמרא 

שעתיד  צדיקים  אליהו  דבי  "תנא  צב.(:  )סנהדרין 

הקב"ה להחיותן אינן חוזרין לעפרן, שנאמר והיה 

לו  יאמר  קדוש  בירושלים  והנותר  בציון  הנשאר 

לעולם  קדוש  מה  בירושלים,  לחיים  הכתוב  כל 

כי  מבואר  הרי  קיימין".  לעולם  הם  אף  קיים 

למדנו  "קדוש"  בתואר  ישראל  שנקראים  ממה 

שיתקיימו לעולם.

הנה כי כן זהו שמפרש הכתוב הטעם שאסור 

שממנו  ראש  של  תפילין  במקום  קרחה  לקרוח 

 - אלקיך"  לה'  אתה  קדוש  עם  "כי  המתים:  יחיו 

הקב"ה  עתיד  כי  לעולם,  שקיים  דייקא  "קדוש" 

להחיותם בתחיית המתים על ידי הלוז ויתקיימו 

מכל  סגולה  לעם  לו  להיות  ה'  בחר  "ובך  לעולם, 

העמים אשר על פני האדמה", כי הגוים לא יקומו 

בתחיית המתים כי אם ישראל עם סגולתו במהרה 

בימינו אמן.

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

'  לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי
  - נדבת משפחת מהדב הי"ו -
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