
פרשת ויחי תשע"ז
פנינים מרבינו האור החיים הקדוש

או  גמור  צדיק  אצל  גם  הגלגול  ענין  שייך  האם 
ד' נגד  מי שחטא  אצל  שייך  רק  הגלגול  שענין 

רק  הגלגול  ענין  האם  הנשמות,  גלגול  בענין  לשאול  יש  הנה 
לחזור  מתחייב  הוא  זה  ומחמת  ד'  נגד  שחטא  אדם  אצל  שייך 

לעוה"ז ולהתגלגל בתוך גוף אדם אחר כדי לתקן את מהו שהוא 

פגם בגלגולו הראשון או שמא שייך ענין הגלגול גם אצל צדיק 

כלל. חטא  גמור שלא 

הכתוב  כוונת  "אכן  כט(  )מז  הקדוש  האוה"ח  לשון  זה  והנה 
לוריא  הר"י  ה"ה  קדוש  אלוקים  איש  שכתב  מה  פי  על  הוא 
זצוק"ל ומצאת כי תדרשנו בספר קהלת יעקב וז"ל ואמנם ידעת 
באים  וגלגול  גלגול  ובכל  ניצוצות  לכמה  הנשמות  מהתחלקות 
מספר  ]הוא[  כך  הצלם  של  הניצוצות  מספר  וכפי  מהם,  קצת 
ניצוץ  נתקן  המצות  בהם  שעושה  והימים  האדם[  ]של  חייו  ימי 

ההוא". היום  כנגד  והוא  ההוא  הצלם  אחד של 

מספר  אדם  כל  של  לצלם  שיש  האריז"ל  מדברי  ומבואר 
כתב  ולכן  אחד  יום  כנגד  הוא  ניצוץ  וכל  ניצוצות  של  מסויים 

כן  הניצוצות שיש לאדם  יעקב הנ"ל שכפי מספר  בספר קהלת 

חייו. ימי  הוא מספר  זה  כפי 

של  הניצוצות  כל  שאין  הנ"ל  האריז"ל  מדברי  מבואר  ועוד 
שנשמת  הראשונה  בפעם  הזה  לעולם  ובאות  יורדות  הצלם 

פעם  עוד  לחזור  האדם  מתחייב  ולפיכך  לעוה"ז.  יורדת  האדם 

נשמתו  של  הניצוצות  כל  שירדו  כדי  הזה  העולם  לתוך  בגלגול 

שכתב  וזהו  הטובים.  מעשיו  ידי  על  ויתוקנו  הזה  העולם  לתוך 

"ובכל גלגול וגלגול באים קצת מהם" ]פ' מהניצוצות[. האריז"ל 

מהמיתה" מס'  אחד  השינה  כי  אומרם  סוד  "והוא 

למיתה"  משישים  אחד  "שינה  אמרו  נז:(  )ברכות  בגמ' 
מה,  בגדר  כמת  נחשב  הוא  הרי  ישן  שהאדם  שבשעה  דהיינו 

משישים  אחד  כחלק  האדם  של  השינה  את  חז"ל  הגדירו  ולכן 

חז"ל  השוו  טעם  דמאיזה  ביאור  צריך  זה  ענין  אולם  המות.  של 

האדם. למיתת  האדם  השינה של  את  הקדושים 

ידעת  "ואמנם  האריז"ל  בשם  כט(  )מז  האוה"ח  ומבאר 
האדם  שנשמת  דהיינו  ניצוצות"  לכמה  הנשמות  מהתחלקות 
וכל  שלו,  הצלם  של  הניצוצות  והם  חלקים  להרבה  מתחלקת 

שעושה  "והימים  האדם  מחיי  אחד  יום  כנגד  הוא  וניצוץ  ניצוץ 

היום  כנגד  והוא  ההוא  הצלם  של  אחד  ניצוץ  נתקן  המצות  בהם 
האוה"ח(. )לשון  ההוא" 

בסוד  עינינו  "האירה  הזה  היסוד  שלפי  האוה"ח  ומבאר 
סוד  והוא  ההוא,  היום  שכנגד  ניצוץ  לעלות  היא  כי  השינה 
יציאת  ואין  מהמיתה,  מס'  אחד  השינה  כי  נז:(  )ברכות  אומרם 
ההוא  היום  של  הניצוץ  שאין  ]היינו  מהנשמה  בהחלט  הניצוץ 

נסרך  ועודנו  נפרד לגמרי מן האדם בשינתו[ אלא שנפרד מהכל 
בנפש". ונסבך 

מגופו  שלו  הנשמה  נפרדת  האדם  שבמיתת  שכמו  והיינו 
קטן  שחלק  השינה  בשעת  הוא  כמו"כ  לשמים  עולה  והיא 
מנשמתו - הניצוץ של היום ההוא, נפרדת ממנו ועולה למעלה. 
כיון  למיתה"  משישים  "אחד  הוי  שהשינה  חז"ל  אמרו  ולכן 
של  ההפרדה  כעין  מהאדם  אחד  ניצוץ  נפרד  השינה  שבשעת 

המיתה. שבשעת  האדם,  מגוף  הנשמה, 

בשעת  האדם  מן  הניצוץ  שהפרדת  שאע"פ  האוה"ח  ומבאר 
כיון  השינה אינה דומה להפרדת הנשמה שבשעת המיתה מ"מ 
שבשעת השינה יש איזה שום הפרדה שהיא מעין ההפרדה של 
הנשמה מן האדם בשעת המיתה לפיכך השוו חז"ל את השינה של 

למיתתו. האדם 

הברכות של  המפתח  את  יעקב  מסר  למי 
ברכה"  והי'  כו'  אברהם  אל  ד'  "ויאמר  א-ב(  )יב  כתיב  הנה 
ברכתי  בידי,  היו  עכשיו  עד  בידך,  נתונות  "הברכות  ופרש"י 
לאדם ונח ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ". ומבואר שד' 

אבינו. אברהם  לידיו של  הברכות  את מפתח  מסר 

כל  את  אברהם  "ויתן  כתיב  ה(  )כה  שרה  חיי  פרשת  ובסוף 
של  המפתח  את  לאברהם  מסר  שד'  ופרש"י  ליצחק"  לו  אשר 
ובפרשת  בנו.  ליצחק  אבינו  אברהם  מסרן  מותו  ולפני  הברכות 
של  המפתח  את  מסר  שיצחק  האוה"ח  כתב  כח(  )כז  תולדות 

אבינו. יעקב  לידי  הברכות 

הברכות,  אבינו עם המפתח של  יעקב  ויש לשאול מה עשה 
האם מסרן יעקב לאחד מן השבטים או לא. ואם נאמר שיעקב 
צריך  אז  השבטים  מן  לאחד  הברכות  של  המפתח  את  מסר 
המפתח  את  אבינו  יעקב  מסר  השבטים  מן  אחד  לאיזה  לברר 

הברכות. של 

הגואל  המלאך  כו'  יוסף  את  "ויברך  טו-טז(  )מח  כתיב  והנה 
ושואל האוה"ח הרי בפסוק משמע  יברך את הנערים"  כו'  אותי 
יוסף"  את  "ויברך  וכמוש"כ  ליוסף  ברכה  איזה שום  נתן  שיעקב 
יעקב  נתן  ברכה  איזה  נתפרש  לא  הפסוקים  בהמשך  אולם 
אפרים  את  בירך  שיעקב  ואומר  ממשיך  הפסוק  שהרי  ליוסף 
יוסף מיעקב  ומנשה ולא מבאר לנו הפסוק מהו הברכה שקיבל 

אבינו.

שאמרו  דבריהם  פי  על  יתבאר  "עוד  האוה"ח  מתרץ  ולכן 
ליצחק  ומסרו  אברהם  ביד  הי'  הברכות  שמפתח  יא(  לט  )ב"ר 
ו(, ויעקב מסרו ליוסף והוא אומרו  ויצחק מסרו ליעקב )שם סא 

הברכות". מפתח  בידו  מסר  פירוש  וגו'  ויברך 

שנתן  הברכה  את  לנו  ביאר  לא  שהפסוק  שהטעם  והיינו 
איזה  ליוסף  יעקב  נתן  לא  שבאמת  משום  הוא  ליוסף  יעקב 



של  המפתח  את  ליוסף  מסר  יעקב  אלא  פרטית  ברכה  שום 
שיעקב  היינו  יוסף"  את  "ויברך  הכתוב  שאמר  וזהו  הברכות, 
יוסף לאיש מבורך עי"ז שהוא מסר לידו את המפתח  עשה את 

הברכות. של 

המשיח מלך  הוא  רבינו  משה 

הזהר  דברי  ידעת  הלא  "כי  לשונו  וזה  יא(  )מט  האוה"ח  כתב 
אבותינו  את  גאל  אשר  הגואל  הוא  משה  כי  קכ.(  )ח"ב  הקדוש 
דכתיב  לגבולם  בנים  וישיב  אותנו  ]גם[  יגאל  הוא  ]ממצרים[ 
]של  תיבות  ]וה[ראשי  שיהי'"  הוא  שהי'  "מה  ט(  א  )קהלת 

הוא[ משה". הזה  הפסוק 

באומרך  זה  דבר  בעיניך  יקשה  "ולא  וכותב  וממשיך האוה"ח 
יודא מזרעו של דוד המלך ע"ה  הלא מלך המשיח ]יהא משבט[ 
כו'  המשיח  מלך  הוא  בעצמו  דדוד  צח:(  )סנהדרין  אומרים  ויש 
הבא  משה  יהא[  שהמשיח  ]פ'  שהוא  אומרים  אנו  האיך  וא"כ 

לוי". משבט 

היינו שהאוה"ח מביא את דברי הזוהר שאומר שמשה רבינו 
ועל זה מקשה האוה"ח  הוא מלך המשיח שיגאל אותנו בקרוב. 
שהרי מבואר בגמ' שמלך המשיח יהא דוד המלך או עכ"פ אחד 
הזוהר  בדברי  ההסבר  מהו  וא"כ  יודא  משבט  שבא  מצאצאיו 

לוי. רבינו שבא משבט  הוא משה  שאומר שמלך המשיח 

ע"ה  משה  נשמת  בחינת  כי  לדעת  לך  "יש  האוה"ח  ומתרץ 
של  ]נשמות  רבוא  הס'  כל  כי  ישראל  שבטי  מי"ב  כלולה  היא 
וענף  השלום.  עליו  משה[  נשמת  ]של  ענפיה  היו  ישראל[  כלל 
]נכלל[  הוא  משה  ב]נשמת[  יודא[  שבט  ]היינו  דוד  של  שבטו 
כו' ולעתיד לבוא תתגלה בעולם שורש המלכות שבמשה שהוא 

שילה". והוא  ינון  והוא  דוד  והוא  המשיח  מלך  עצמו 

דברי  בין  מחלוקת  או  סתירה  שאין  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
הזוהר  לדברי  יודא,  משבט  יהא  המשיח  שמלך  שאומרת  הגמ' 
דוד  נשמת  שגם  לפי  המשיח  מלך  הוא  רבינו  שמשה  שאומר 
משה  נשמת  כי  משה  בנשמת  כלולה  יודא  שבט  של  והשורש 

הקדושה. ענפי  כל  את  כוללת 

פינה" לראש  היתה  הבונים  מאסו  "אבן 

כב(.  קיח  )תהילים  פנה"  לראש  היתה  הבונים  מאסו  "אבן 
"הבונים"  באומרו  הפסוק  שכוונת  כג(  )מט  האוה"ח  ומבאר 
היינו השבטים הקדושים, לפי שהם היו הבונים של כלל ישראל 
אולם  הקדושים.  צאצאיהם של השבטים  הם  ישראל  כיון שכל 
"אבן  באומרו  הפסוק  מדבר  ה"אבן" שעליו  הוא  מי  להבין  צריך 

פנה". לראש  היתה  הבונים  מאסו 

מרמז  ש"אבן"  כט(  מז  אוה"ח  וע"ע  )שם,  האוה"ח  ומבאר 
מאסו  שהשבטים  שאע"פ  ואומר  מבאר  והפסוק  הצדיק  ליוסף 
יוסף  נעשה  לבסוף  מ"מ  למצרים  אותו  ומכרו  הצדיק  ביוסף 
השבטים  כל  של  הראש  נעשה  הוא  כי  פנה"  "לראש  הצדיק 
]והוא זה שקיבל את כל ההשפעה מיעקב אבינו  ו(  )אוה"ח מח 
והמשיך אותה אל שאר כל השבטים )שפ"א ויחי תרמד( עי"ש[ 

ישראל. כלל  על  שנשפע  השפע  כל  והמקור של  והיסוד 

ביום  "ואין שלטון  של  הענין  נאמר  האם 
רבינו ומשה  אבינו  יעקב  על  המות" 

הנה כתיב )קהלת ח ה( "ואין שלטון ביום המות" דהיינו שאין 
לאדם שליטה על מה שייעשה עמו ביום מותו אלא המות הוא 
זה ששולט עליו ]כן נראה מבואר מתוך דברי האוה"ח )מט לג(, 

ודו"ק[. ח(  ח  )קוה"ר  המדרש  מדברי  וכן משמע 

את  לצות  יעקב  "ויכל  כתיב  אבינו  יעקב  מיתת  אצל  והנה 
לג(.  )מט  עמיו"  אל  ויאסף  ויגוע  המטה  אל  רגליו  ויאסף  בניו 
נעשית  יעקב  שמיתת  משמע  הפסוק  שמדברי  האוה"ח  וכותב 
ולמנוע את  לעכב  היכולת  ליעקב את  הי'  ולכן  וברשותו  מרצונו 
שהוא  מה  כל  את  לבניו  לומר  כילה  שהוא  עד  רגליו  אסיפת 
)עיין  ד'  רצון  את  יעקב  שקיים  הוא  אז  ורק  להם  לומר  רצה 

רגליו. את  ואסף  יג(  כז  במדבר  אוה"ח 

וגו'. הא למדת שלא על  "ויכל יעקב לצות  וזה לשון האוה"ח 
]לפי[ שהי'  המות"  ביום  "ואין שלטון  ח(  ח  )קהלת  נאמר  יעקב 
הדבר ]פ' אסיפת רגליו[ ברצונו וברשותו עד שכילה לצות לבניו 
)תענית  רז"ל  מאמר  והוא  וגו'.  רגליו"  "ויאסף  אז  ו]רק[  כרצונו 
לו  היתה  לא  המות  בו  שלט  שאילו  מת  לא  אבינו  יעקב  ה:( 

רגליו". לאסוף  יחפוץ  עת  עד  שליטה 

ומבואר בדברי האוה"ח שבדברי הגמ' שאומרת "יעקב אבינו 
"ואין  הענין של  יעקב  על  נאמר  הזה שלא  הענין  נכלל  לא מת" 

המות". ביום  שלטון 

משה"  מת  לא  אומרים  "ויש  אמרו  יג:(  )סוטה  בגמ'  והנה 
הגמ'  דברי  ]שלפי  מבואר,  נמצא  הנ"ל  האוה"ח  דברי  לפי  וא"כ 
"ואין  של  הענין  נאמר  לא  רבינו  משה  לענין  שגם  הרי[  הזאת 

המות". ביום  שלטון 

וילך(  ובפרשת  )בקוה"ר  הנ"ל  המדרש  מדברי  ]אמנם 
ביום  "ואין שלטון  נאמר הענין של  רבינו  משמע שגם על משה 
אולם  כח(.  לא  )דברים  רש"י  דברי  וכן משמע מפשטות  המות" 
ביום  שגם  משמע  י(  )יא  הברכה  וזאת  שבפרשת  מהמדרש 

עי"ש.[ גמורה  שליטה  למשה  הי'  מיתתו 
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