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 יעקב אבינו לא מת  –  פרשת ויחי

יו ַוֶיֱאֹסף" , שנאמרהתורה מתארת את המעשה שנעשה ביעקב אבינו לאחר פטירתו נָּ ֶסף  ַוְיַכל ַיֲעֹקב ְלַצֹות ֶאת בָּ ְגַוע ַויֵּאָּ ה ַויִּ טָּ יו ֶאל ַהמִּ ַרְגלָּ
יו: ים ַלֲחֹנט ֶאת אָּ  ֶאל ַעמָּ ֹרְפאִּ יו ֶאת הָּ דָּ ף ֶאת ֲעבָּ ַשק לֹו: ַוְיַצו יֹוסֵּ יו ַויִּ לָּ ְבְך עָּ יו ַויֵּ בִּ י אָּ ף ַעל ְפנֵּ ֹפל יֹוסֵּ ְמְלאו ַויִּ ל: ַויִּ אֵּ ְשרָּ ים ֶאת יִּ ֹרְפאִּ יו ַוַיַחְנטו הָּ בִּ
עִּ  ים יֹוםלֹו ַאְרבָּ ְבעִּ ם שִּ ְצַריִּ ְבכו ֹאתֹו מִּ ים ַויִּ י ַהֲחנֻטִּ ְמְלאו ְימֵּ ן יִּ י כֵּ ְגַוע " ביעקב ואמרו רבותינו כי נאמר. נ, ג( בראשית - )בראשית מט, לג" ים יֹום כִּ ַויִּ

 .בפרשת ויחי פרק מז, כט(' )עפ"י 'אלשיך הקדוש מט, לג(ה ע"ב, רש"י בראשית דף תענית גמ' ראה )" לפי "שיעקב אבינו לא מת ,לא נאמר בו לשון מיתהו "ַויֵָּאֶסף

 ? שבעים יוםבמשך כל מצרים ? ואם אכן הוא חי, אז מדוע חנטו אותו הרופאים ובכו עליו כיצד יתכן כי יעקב אבינו לא מתויש להבין, 

  משמרת את הגוף ועמה את הנפש חניטת הגופות במצרים היתה

על מנת המתים  בנפשות והיו משתמשים ,ולהתקשר אליהם כדי שיבואו ויגידו להם עתידות 'לדרוש אל המתים'היה  מצריםכל ענייני 
אזי הגוף נרקב ומתעכל הבשר ונפרדת  הנפש דבוקה בו, וכאשר האדם מתששכל זמן שהגוף קיים הרי  חשבו יםי. המצרכשפים לעשות

ְד  ר.ממנו הנפש והיא שבה למקומה במִּ קשה כי נפשם כבר  זה ,לאותם המתיםלהתקשר ולהידבק  רוציםאם  לאחר שנפרדת הנפש,אז ו בָּ
)להרחבה בנושא ההתקשרות אל המתים ראה  (ד"ה 'וזהו ענין שאמרו יעקב'דרוש ז חלק א'  'יערות דבש'ד"ה 'אבל יובן כי יש',  דרוש ז' ב'חלק  לר' יהונתן אייבשיץ )'יערות דבש' של המתים איננה

 .(אל המתים' דורשאיסור ' –בנושא  שופטיםמאמרינו לפרשת 

'יערות דבש' חלק ב' דרוש ז' ד"ה 'אבל ) לא תיפרד 'הנפש'לגופות המתים בשביל לשמר את הגוף שלא יירקב וכך  'חניטה'היו עושים  המצרייםלכן 

 תה ממהרת להרקיב את הגופותים היובפרט שארץ מצר .(ע"א ד"ה ויעקב הכי עפ"י זוהר פרשת ויחי דף רנא ,ד"ה 'וזהו ענין שאמרו יעקב' 'זחלק א' דרוש  'יערות דבש'יובן כי יש', 
שפתי כהן על ') ממש חיהיה ועל ידי מעשה החניטה הגוף היה נשמר לגמרי כאילו הוא  ,(ד"ה בגין דכל פרשת ויחי דף רנא ע"א)זוהר יותר משאר הארצות 

)'יערות דבש'  םהולהדבק ב 'לדרוש אל המתים', ולעשות קסמים של המת לגופו ולנפשויכלו המצריים להקטיר אז ו .פרשת ויחי ד"ה ויצו יוסף( 'התורה

 .חלק ב' דרוש ז' ד"ה 'אבל יובן כי יש'(

'ויחי )עפ"י 'ילקוט דוד' פרשת ויחי ד"ה  רחוןיהסאת על מנת למעט  מתוך הגוףוהקרביים את איברי המעיים  יתה על ידי שהסירופעולת החניטה ה

על ידי  המעורב בבשמים,בח משּו 'יערות דבש' חלק א' דרוש ז' ד"ה 'וזהו ענין שאמרו יעקב'() סכים את כל הגוף מבפנים בשמןהיו ואז  .יעקב ויקרבו' בשם הזוהר(
'יערות דבש' חלק א' דרוש ז' ד"ה 'וזהו ענין שאמרו )זוהר פרשת ויחי דף רנא ע"א ד"ה אלא ארחא,  פנימה הגוף שאב את השמן והכניס אותוושהניחו את השמן על הטבור 

היו סכים את הגוף וגם  .)'עיני העדה' לבעל 'שבט מוסר' פרשת תרומה ד"ה יש לחקור ולדעת(ם ממבׂששט והולך לכל אברי ועורקי הגוף והיה מתפהוא ו יעקב'(
 . )'יערות דבש' חלק ב' דרוש ז' ד"ה 'ולכך נתחכמו', 'יערות דבש' חלק א' דרוש ז' ד"ה 'וזהו ענין שאמרו יעקב'( בשביל שלא תבוא תולעת ורקב –שמן מבחוץ ב

זה היו מניחים את הבזמן  .)זוהר פרשת ויחי דף רנא ע"א ד"ה בגין דכל( במשך ארבעים יום ונח על הטבורהיה מ אשר הגוף היה שואב את כל השמן
מים אותו בתוך ׂשהיו ואחר כך  מתקשה הגוף ונעשה כעצם ואבן קשה. על ידי השמן והָיְבשּות בחמה היההגופה להתייבש בחמה, ואז 

בחוץ ממפנים וקיים  ישאריהגוף ש וזה היה גורם )'יערות דבש' חלק ב' דרוש ז' ד"ה 'ולכך נתחכמו', 'יערות דבש' חלק א' דרוש ז' ד"ה 'וזהו ענין שאמרו יעקב'( להארץ בחֹו
 והם הם אותן. לא חסר דברו שלם בכל האיברים והגידיםכל ימות עולם ללא הפסד וריקבון, ממש  )זוהר פרשת ויחי דף רנא ע"א ד"ה בגין דכל(לזמן רב 

יֹותה  פגרים מימים קדמונים כּולםש (חלק א' דרוש ז' ד"ה 'וזהו ענין שאמרו יעקב' 'יערות דבש'חלק ב' דרוש ז' ד"ה 'ולכך נתחכמו',  'יערות דבש') במצריםכיום הקיימות  מּומִּ
 .)'יערות דבש' חלק א' דרוש ז' ד"ה 'וזהו ענין שאמרו יעקב'(

הספרדי שלקח ספינה ונסע לארץ מצרים, והעמיס בהיחבא ובתחבולות הרבה תיבות  'יאהן פינטיעל 'העידו כותבי זכרונות ספרד, ו
בא הוא וכאשר  לא היו מרשים להוציאם.הם לפי ש –רשותם ת להביאם לספרד, ללא ידיעת המלכים במצרים וללא מיֹומלאות פגרי מו

)'יערות דבש' חלק ב' דרוש ז' ד"ה 'וכבר  םהדבוק בהם בגופ ןמומיות באמצעות רוח ןקמו אות חלק א' דרוש ז' ד"ה 'וכבר העידו'(לר' יהונתן אייבשיץ )'יערות דבש'  בתוככי הים

הצליח להשליך את כל הוא ורבים מאנשיו נפצעו נהרגו וטבעו עד ש ., וביקשו מיד להטביע את הספינהותות משחיתרוח ןכול, העידו'(
ניצל בקושי אך את הספינה הם הצליחו להטביע ויאהן פינטי  .)'יערות דבש' חלק א' דרוש ז' ד"ה 'וכבר העידו'( התיבות האלו לתוך הים ושקט הים מזעפו

חלק ב' דרוש ז' ד"ה 'ולכך לר' יהונתן אייבשיץ )'יערות דבש'  הגיע לספרד וסיפר את כל אשר קרה לוהוא ולאחר סכנות רבות בדרך  אמצעות סירה קטנה.רב ב

 .(נתחכמו'

 יעקב אבינו תיקן את חטאו של אדם הראשון ויצא מקללת המיתה

י ַיֲעֹקב ָבַחרכפי שנאמר "יעקב אבינו היה בחיר שבאבות  ע"ב טור ב ד"ה ולכן יעקב  )הקדמה ל'סמיכת חכמים' דף כח עו, א( 'בראשית רבה')ראה  )תהלים קלה, ד( "לֹו ָיּה כִּ

לכן היצר הרע  .עד אשר שלא שלט בו יצר הרע פרשת ויחי ד"ה ויצו יוסף(תלמיד תלמידו של האר"י ז"ל ל)'שפתי כהן על התורה'  וזיכך את גופו החומרי לגמרי שהוא(
ומשום שלא שלט בו יצר הרע בעקידה. סה סה בעשרה ניסיונות ויצחק אבינו שנובשונה מאברהם אבינו שנו בשום ניסיון,לא ניסה אותו 

רו להתגבר על ש יעקב יה יכולה ומטעם זה גם. לכן הוליד שנים עשר שבטים שכולם חסידים –גם בשעה שהביא לעולם את השבטים 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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י לֹא יָֹּכלנאבק עמו, כמו שנאמר " הוא כאשר – והוא היצר הרע המוותמלאך  והואשל עשו שהוא הס"מ  ַקע  ַוַיְרא כִּ כֹו ַותֵּ ַגע ְבַכף ְירֵּ לֹו ַויִּ
מֹו ְבקֹו עִּ אָּ י לֹא יָֹּכל לֹו, ")בראשית לב, כו(" ַכף ֶיֶרְך ַיֲעֹקב ְבהֵּ לתלמידו של  )'שושן סודות'לעמוד מול יעקב אבינו  היה יכולהמלאך שלא  הוא –" ַוַיְרא כִּ

 .אות רסב( הרמב"ן

לא השלימו את תיקון אך  )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת ויגש סימן מז ד"ה 'צריך להבין'(של אדם הראשון  הרוחו חלקי הנפשתיקנו את אברהם ויצחק 
)הקדמה לספר סמיכת חכמים  עשו ומיצחק יצא ישמעאלמאברהם יצא  –בניהם ב היצא הזוהמא הזאת. החטאאותו כי היה בהם זוהמא מ וחטא

גמר כבר היה , )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת ויגש סימן מז ד"ה 'צריך להבין'(אדם הראשון של  ושתיקן את נשמתנו אבל יעקב אבי. דף י ע"א ד"ה ודבר זה תלוי(
)הקדמה  כלל של האדם הראשון מהזוהמאבו לא נשאר  , כיבלי שום פסולת )ראה גמ' שבת קמו ע"ב( בכל צאצאיוה שלימה תהתיקון, ומיטתו הי

)'שערי אורה' השער החמישי הספירה השישית, ד"ה 'ואחר שהודענו אלו העיקרים  ונעשה יעקב אבינו כצורת דמותו של אדם הראשון. ד"ה ודבר זה תלוי(לספר סמיכת חכמים דף י ע"א 

ד"ה ובגין דא אהרן( )הקדמה ל'סמיכת  )ראה זוהר פרשת ויצא דף קנ ע"א בהשמטות סימן ן רעיא מהימנא יופיו כעין יופיו של אדם הראשון קודם החטא היהעד ש הגדולים'(

 –)להרחבה על תיקון יעקב אבינו ראה מאמרינו לפרשת מקץ  'ישמעאל בן אברהם'( –)להרחבה בנושא הזוהמא של אדם הראשון ראה מאמרינו לפרשת לך לך  חכמים' דף כח ע"ב טור ב ד"ה ולכן יעקב שהוא(
 .('תיקונו של יעקב אבינו'

 הוא החטא של אדם הראשון נה ע"א(דף שבת גמ' )ראה "אין מיתה בלא חטא" באה מחמת חטא אדם הראשון, כפי שרמזו רבותינו  'מיתה'כל 
)'בגדי אהרן' לר' אהרן דרשן פרשת ויחי לא היה צריך למרק איזה חטא במיתה מצד עצמו  בקשיעוכיון  .)הקדמה ל'סמיכת חכמים' דף כח ע"ב טור ב ד"ה אבל אם האבות היו(

השלים את ו דף כח ע"ב טור ב ד"ה אבל אם האבות היו(לר' נפתלי כץ )הקדמה ל'סמיכת חכמים'  של אדם הראשון תיקן את פגמו וחטאווגם  ח ע"ב ד"ה ועוד טעם שני(דף ל
ולא שלט עליו  ' עיי"שוחשבתי דרכי'סוף פרשת תולדות ד"ה  להחיד"א )בראשית ב, יז( )'ראש דוד' "מֹות ָתמּות"שקולל אדם הראשון  יצא מהקללההוא  לכן –תיקונו 

רק אחזה אלא  )הקדמה ל'סמיכת חכמים' דף כח ע"ב טור ב ד"ה אבל אם האבות היו( גמ' תענית דף ה ע"ב(ראה ) לא מת אבינויעקב  וכך .רסב()'שושן סודות' אות  מלאך המוות
שו"ת 'בית  למחבר)'צמח דוד'  דֹומה למתנראה היה ובגופו  'באר מים חיים' פרשת ויחי ד"ה ואמנם כי לא( ,' בראשית נ, אהקדוש )'אור החיים באחרית ימיו אותו שינה עמוקה

 .דוד' פרשת ויחי ד"ה בפ"ק דתעניות יעקב אבינו(

 יעקב אבינו נשאר חי ממש וכל פטירתו היה רק למראית העין

ואחר כך  ,מתוכו וציווה את עבדיו שיוציאו את קרבי הוא נפטר" הוא למעשה חי ולא מת, לכן"שסף הצדיק לא ידע בתחילה כי אביו יו
הרופאים יסוכו את גופו בשמן ששינה את ציוויו וביקש  הואהרגיש יוסף הצדיק שאביו לא מת, כאשר ו את גופו.יחנטו הרופאים 

ף ֶאת שנאמר "מה וזה  באיבריו הפנימיים.עבדיו לא יגעו  אך ,מבחוץ יוַוְיַצו יֹוסֵּ דָּ יםֶאת  ֲעבָּ ֹרְפאִּ יו ַוַיַחְנטו  הָּ בִּ יםַלֲחֹנט ֶאת אָּ ֹרְפאִּ ֶאת  הָּ
ל אֵּ ְשרָּ  פרשת ויחי 'האלשיך הקדוש') אך בפועל רק הרופאים ביצעו את חלקם בחניטה ומחוץ לגוף בלבד ,שניהם בתחילה צוּוכלומר ש )בראשית נ, ב(" יִּ

. )'ילקוט דוד' פרשת ויחי ד"ה 'ויחי יעקב ויקרבו' בשם הזוהר( טיםם ממנו כדרך שאר החנּויים ובני המעיילא הוציאו את הקרבנמצא שו .ד"ה ויצו יוסף(פרק נ, ב 
עבודה 'לא יעשו אותו  וכך, בשביל שהעולם יסברו שמת יעקב וחנטו אותו הרופאיםיעקב אבינו  צרכי החניטה שליכינו יוסף ציוה שאמנם 

 .)'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני פרשת ויחי דף לו ע"א טור ב ד"ה ויצו יוסף( חי נשאר על שהוא 'זרה

גופו של יעקב אביהם כפי שהיה מקובל במצרים, את כדי לקיים  תהיו וכוונת האחים שלא מיחו בו, היכוונתו של יוסף הצדיק בחניטת אב
כי שורש הצדיק נשאר  ,ויהיה יעקב אבינו קיום והגנה לכל העולם ובעבורו ייטיב ה' לעם ישראל ועל ידי כן תהיה נפשו קשורה לעולם

אך למעשה אחרי שיוסף הבין שאביו בעצם "חי"  .(א' דרוש ז' ד"ה 'וזהו הטעם שהניח'חלק  'יערות דבש''יערות דבש' חלק ב' דרוש ז' ד"ה 'והנה יוסף וכל השבטים', )בעולם הזה 
)על היותו מקושר לעולם הזה ראה באריכות ב'רקנאטי' פרשת ויחי ד"ה 'ויגוע ויאסף', 'של"ה הקדוש' תורה  צורך בחניטה לא היהמקושר לעולם הזה, אז ממילא  נשארוכבר 

יוסף  בכל אופןש ומה .לתי('מעבר יבק' שפת אמת פרק ו' ד"ה ויעקב אבינו, ספר 'ציוני' פרשת ויחי ד"ה ויגוע ויאסף אל עמיו, 'מאירת עיניים' סוף פרשת ויחי ד"ה קב ,שבכתב פרשת וישלח ד"ה ויקרא לו
 שבן אנוש שנפטר היו יודעיםהם לפי שאם  שהוא מת. יחשבוים יבשביל שהמצרהיה זה ה חיצונית בשמן, סיכ לאביו וה לעשותוצי

 'אלשיך הקדוש)'חשבה שיעקב מת ובכתה על מותו  מצריםכל וכך היה, כפי שרצה יוסף . ואכן אלוהיםו היו עושים ממנהם  –ממשיך לחיות 

ְבכו ֹאתֹו שנאמר " ד"ה ויצו יוסף( פרק נ, ב פרשת ויחי םַויִּ ְצַריִּ ים יֹום מִּ ְבעִּ  .)בראשית נ, ג(" שִּ

ו בא לעכב את קבורתו בטענה  ,יעקב אבינו במערהכאשר רצו לקבור את  שָּ כי יעקב כבר ניצל את חלקו במערת  שלוהיא  זכות הקבורהשעֵּ
רצה לראות ה ליעקב והשטר מכירה נמצא במצרים, אך עשו מכר את חלקו במערלו שהוא  ענווהם  .המכפלה כאשר קבר שם את לאה

ים בן דן שלא היה שומע טוב באוזניו בינתיים להביא את שטר המכירה. שלחו את נפתלי שהיה קל רגליםהם אז  את השטר. ולא  חּושִּ
ושתי עיניו של עשו  ,את ראשו בזה התיזובצווארו  אותו כהיהו באאז הוא  ,הקבורהאת ראה שעשו מעכב  ,שמע את כל הוויכוח ביניהם

י נאמר "ש ,נקמה ושמחאת הראה  פתח את עיניויעקב אבינו  באותה שעה .של יעקב לרגליונפלו  יק כִּ ְשַמח ַצדִּ היִּ זָּ ְרַחץ  חָּ יו יִּ מָּ ם ְפעָּ קָּ נָּ
ע שָּ רָּ י ָחָזה", )תהלים נח, יא(" ְבַדם הָּ יק כִּ ְׂשַמח ַצדִּ  'ילקוט שמעונישינוי ב'במעט הובא גם מעשה זה ו יג ע"א. דף סוטהגמ' ) זהו יעקב אבינו שראה נקמה בעשו –" ָנָקם יִּ

 .רמז תשעו( תהלים פרק נח

ישנאמר " אבינו רמז ליוסף כי הוא עצמו לא ימות בעת "פטירתו", יעקב ַכְבתִּ ם  ְושָּ ְקבֻ עִּ י בִּ ם וְקַבְרַתנִּ ְצַריִּ מִּ י מִּ אַתנִּ ם ַויֹאַמר ֲאֹבַתי וְנשָּ תָּ רָּ
ֶרָך ְדבָּ י ֶאֱעֶשה כִּ ֹנכִּ י", )בראשית מז, ל(" אָּ  יוסףוכש. )'חוט של חסד' פרשת ויחי ד"ה ובאופן אחר( כלומר שהוא עתיד 'לשכב' עם אבותיו אך לא למות –" ְוָשַכְבתִּ

יו שנאמר " לו ע"א טור ב ד"ה ויצו יוסף()'שתי ידות' פרשת ויחי דף אותו הוא נישק אז לא מת, יעקב אביו שהבין  אכן לָּ ְבְך עָּ יו ַויֵּ בִּ י אָּ ף ַעל ְפנֵּ ֹפל יֹוסֵּ ַשק ַויִּ ַויִּ
ך נפגמת הנפש הנֹושקת. אאז וטומאתו בוקעת ועולה עד לרקיע,  גדוש מטומאההוא שמת רגיל ק אדם נושכאשר אמנם . )בראשית נ, א( "לֹו

בוודאי יעקב אבינו היה באמת מת, אז  אםו. )'אור החיים הקדוש' בראשית נ, א( שום פגם בנישוקלכן לא היה  לא כן ביעקב שלא היה מת אלא רק ישן
 .)'שתי ידות' פרשת ויחי דף לו ע"א טור ב ד"ה ויצו יוסף(יוסף לא היה מנשק אותו 
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 בחייועוד וחזרה אליו  מתה מיעקב אבינו 'יעקב'חלק הנפש הנקראת 

לו  אשר הוסיף פרשת וישלח ד"ה 'בבראשית רבה'( )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב 'ישראל'שם  אחר כך נוסף לו גםו ,'יעקב'שם תחילה בנקרא בנו יעקב אבי
כי אכן  מיתתובשעת יעקב אבינו אמר ו. )'ילקוט דוד' פרשת ויחי ד"ה 'ויחי יעקב ויקרבו' בשם הזוהר( אשר היה בו בתחילהיותר מ ,יתרון אור גדול מאוד מאוד

א ַיַֽעֲ " שנאמרכפי , בתוכו שתי בחינותיש  ְקרָּ אָּ ַויִּ יו ַויֹאֶמר הֵּ נָּ ֶכם אֵּ ֹקב ֶאל בָּ ה לָּ ידָּ א ֶאְתֶכם ְבאַ ְספו ְוַאגִּ ְקרָּ ית ַהיָּמִּ ת ֲאֶשר יִּ ְבצוים: ֲחרִּ קָּ  הִּ
י  ְמעו ְבנֵּ ְמעו ֶאל  ֲעֹקביַ ְושִּ לְושִּ אֵּ ְשרָּ יֶכם יִּ , כלומר תשמעו לי (ד"ה 'קורא ליעקב ואומר' )'אברהם אזכור' לר' אברהם פאלאג'י בסדר אליהו זוטא פרק כא ב( –)בראשית מט, א " ֲאבִּ

ל" וגם נקרא בשם "ֲעֹקביַ שאני נקרא בשם " אֵּ ְשרָּ  דרוש ו דף נה ע"אבנו של ר' חיים פלאג'י  לר' אברהם פלאג'י )'פדה את אברהם'בתוכי נמצאות ששתי הבחינות  "יִּ

 .(וראה שם המשך דבריו

ֶהםנאמר "כפי  ,ונוסף על צערו גם צער בנימין תאבל יעקב אבינו על יוסףהש בזמןו ַכְלֶתם ַויֹאֶמר ֲאלֵּ י שִּ יֶהם ֹאתִּ יֶנּנו  ַיֲעֹקב ֲאבִּ ף אֵּ יֹוסֵּ
ְמעֹון ה ְושִּ נָּ יו ֻכלָּ ַלי הָּ חו עָּ קָּ ן תִּ ְניָּמִּ יֶנּנו ְוֶאת בִּ לכן  .ישראל''נפש בחינת בו רק  הונשאר יעקב''נפש בחינת  אזי פרחה ממנו, מב, לו()בראשית " אֵּ
. ודבר זה רמז המלאך ליעקב הה מתתהי יעקב''נפש כי  – 'ישראל'נפש בינו מוזכר רק בשם ישראל כנגד א יעקב ואילך מקרההמאותו 

ר ַיֲעֹקבלֹא ַויֹאֶמר " שנאמר אבינו מֵּ ם  יֵּאָּ י אִּ ְמָך כִּ לעֹוד שִּ אֵּ ְשרָּ רק בו ויישאר " ַיֲעֹקב"ייצא ממנו חלק שעתיד הוא ש ללמדו )בראשית לב, כט(" יִּ
לחלק " אֵּ ְשרָּ  .('ויקרא לו'ד"ה ו 'ובזה יתבאר'ד"ה  'בבראשית רבה'פרשת וישלח ד"ה  תורה שבכתב )'של"ה הקדוש' "יִּ

ם  בפסוק כתובכבר אז לכן  ניהם.ייוסף אל אחיו והיה חדוה ב ברגע שהתוודע חזרה ביעקב החלה לבצבץ יעקב''נפש הַחיות של  , "ַיֲעֹקב"שֵּ
ם ַויָֹּבאו " על האחים של יוסף שנאמרכפי  יִּ ְצרָּ מִּ יֶהם ַיֲעֹקבֶאֶרץ ְכַנַען ֶאל ַוַיֲעלו מִּ אֹמר: ֲאבִּ דו לֹו לֵּ ל ֶאֶרץ  ַוַיגִּ ל ְבכָּ י הוא ֹמשֵּ ף ַחי ְוכִּ עֹוד יֹוסֵּ

ֶהם ין לָּ י לֹא ֶהֱאמִּ בֹו כִּ ג לִּ פָּ ם ַויָּ יִּ ְצרָּ ֶבר " שנאמר בהרת יוסף ֹוכל זה המשיך עד לבש .כו( - )בראשית מה, כה "מִּ ף ֲאֶשר דִּ י יֹוסֵּ ְברֵּ ל דִּ ת כָּ יו אֵּ לָּ ַוְיַדְברו אֵּ
לֹות ֲאֶשר ֲעגָּ ֶהם ַוַיְרא ֶאת הָּ את ֹאתֹו  ֲאלֵּ שֵּ ף לָּ ַלח יֹוסֵּ י רוַח ַיֲעֹקב שָּ יֶהםַוְתחִּ י רּוַח ַיֲעֹקב ", )בראשית מה, כז(" ֲאבִּ יֶהםַוְתחִּ " של רּוחַ "ה שאז – "ֲאבִּ

 .('ובזה יתבאר'פרשת וישלח ד"ה בבראשית רבה ד"ה תורה שבכתב  )'של"ה הקדוש' חיה מחדש וחזרה אליו 'יעקבשם '

 אצל יעקב אבינובסוף מתה  'ישראל'רק חלק הנפש הנקראת 

 ה חי לנצחשאר חלק זייו עוד מותתשלא הוא בדין עם כן  – 'תחיית המתים' בה היהובחזרה  ָשָבה'יעקב'  תחלק הנפש הנקראש כיון
י ַיֲעֹקב" בתיבותשנרמז כפי ו תורה שבכתב פרשת וישלח ד"ה בבראשית רבה( )'של"ה הקדוש' )'לב אריה' פרשת ויגש אות  נשאר חי 'יעקב'דווקא חלק ש )בראשית מז, כח( "ַוְיחִּ

אילו חלק ו .)'ילקוט דוד' פרשת ויחי ד"ה 'ויחי יעקב ויקרבו' בשם הזוהר( )ראה רש"י בראשית מט, לג( אבינו לא מת" יעקבעליו אמרו רבותינו "ו, י"ח ד"ה לפי זה זה שאמר(
י " בפסוק שנאמרכפי  שלבסוף מתהוא החלק  ,גופניתהחיות את הכל העת ונתן לו נשאר בו ש 'ישראל' ְקְרבו ְימֵּ לַויִּ אֵּ ְשרָּ מות יִּ )בראשית מז, " לָּ

לַויֹאֶמר וכן " כט( אֵּ ְשרָּ ה  יִּ ּנֵּ ף הִּ י ֶאל יֹוסֵּ ֹנכִּ תאָּ יֶכם מֵּ יב ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֹבתֵּ שִּ ֶכם ְוהֵּ מָּ ים עִּ יָּה ֱאֹלהִּ פרשת תורה שבכתב  )'של"ה הקדוש' )בראשית מח, כא(" ְוהָּ

 .(בבראשית רבהד"ה וישלח 

ם 'ישראל'תמיד על יעקב אבינו לשון 'מיתה'  בכל מקום בו נכתב לכן לַויֹאֶמר "בפסוק כמו  מופיע שֵּ אֵּ ְשרָּ ף ַרב  יִּ יעֹוד יֹוסֵּ ה  ְבנִּ ְלכָּ ַֽ י אֵּ חָּ
מותְוֶאְרֶאּנו ְבֶטֶרם  י "בפסוק וכן  )בראשית מה, כח(" אָּ ְקְרבו ְימֵּ לַויִּ אֵּ ְשרָּ מות יִּ א לִּ  לָּ ְקרָּ א ַויִּ ים נָּ יֶניָך שִּ ן ְבעֵּ י חֵּ אתִּ צָּ א מָּ ם נָּ ף ַויֹאֶמר לֹו אִּ ְבנֹו ְליֹוסֵּ

כִּ  י ֶחֶסד וֶ יְָּדָך ַתַחת ְירֵּ דִּ מָּ יתָּ עִּ שִּ ְצרָּ  ֱאֶמתי ְועָּ י ְבמִּ נִּ ְקְברֵּ א תִּ םַאל נָּ בלי  לשון 'גוויעה' ו'אסיפה' בו רק בכל מקום שנאמראך . )בראשית מז, כט( "יִּ
ה  ַיֲעֹקבַוְיַכל , כמו שנאמר "'יעקב'וות מופיע שם לשון מ טָּ יו ֶאל ַהמִּ יו ַוֶיֱאֹסף ַרְגלָּ נָּ ְגַועְלַצֹות ֶאת בָּ ֶסף ַויִּ יו ַויֵּאָּ וכל זה  ,)בראשית מט, לג(" ֶאל ַעמָּ

תה' אלא וחזר לתחייה לא שייך בו יותר לשון 'מיכבר מת ש מיתה הוא דווקא חלק 'ישראל' אך חלק 'יעקב'אז לפי שמי שהתקיים בו 
ְגַוע". ולשון רק לשון 'גוויעה'  , ורק נראה מוטל כמתשעדיין כל כוחות נפשו ורוחו ונשמתו דבקים בו בעצם הוא כמו אדם המתעלף" ַויִּ

 שגופו, (. וראה 'מעבר יבק' שפת אמת פרק לב ד"ה ובזוהר פ' ויחי)'ילקוט דוד' פרשת ויחי ד"ה 'ויחי יעקב ויקרבו' בשם הזוהר או כמו אדם שנרדם וישן מז, כט(פרק בפרשת ויחי ' אלשיך הקדוש)'
 .)'שתי ידות' פרשת ויחי דף לו ע"א טור ב ד"ה ויצו יוסף( חם וצורתו לא משתנה עדיין

לַויֹאֶמר "יוסף לבתוך הדברים שאמר  ,למות עתידה בחינת 'ישראל'כך שעל יעקב אבינו רמז  אֵּ ְשרָּ ף  יִּ ַעםֶאל יֹוסֵּ ה ַהפָּ מותָּ י  אָּ י ְראֹותִּ ַאֲחרֵּ
י י עֹוְדָך חָּ ֶניָך כִּ לא  בחינת חלק 'יעקב'מכל מקום אך  .יכול למות בשלוה ולהיפטר 'ישראל'שעתה בחינת חלק כלומר  – )בראשית מו, ל(" ֶאת פָּ

ַעםדייק בדבריו ואמר "יעקב ו .להחיד"א פרשת ויגש אות יד( 'פני דוד') לפי שלא שייך בו לשון של מיתה ,בפסוק רוזכה ה ַהפָּ מותָּ כלומר דווקא  –" אָּ
י"יוסף ש וזה משום ,בנפש 'ישראל' לבדה מותצריך לאני  פעם אחת  והיא תחיהלי נפש 'יעקב' שמתה,  ההוחזרכבר ומחמת כן  "עֹוְדָך חָּ

י ַיֲעֹקב ְבֶאֶרץ מִּ "התורה הקדימה את המאוחר ואמרה לכן  .)'לב אריה' פרשת ויגש אות י"ח ד"ה לפי זה זה שאמר(עתה לנצח מ ה ָשָנהַוְיחִּ ם ְשַבע ֶעְׂשרֵּ  "ְצַריִּ
יכדי ללמד שכשם שנאמר עליו "במותו של יעקב,  רק אחרי לומר דברים אלואף ששייך   כח( –)בראשית מז, כז  , בחיים הוא היהעדיין כש "ַוְיחִּ

 .ד"ה מה ע"א טור א פסוק ויפרו וירבו מאד()'זרע שמשון' לר' שמשון נחמני פרשת ויחי דף   יהיה בחיים לעולם הואגם כך 

ד יוסף את בניו אל יעקב נאמר " אביהכאשר  ומטעם זה ק  ְלַיֲַֽעֹקבַוַיגֵּ ְתַחזֵּ ֶליָך ַויִּ א אֵּ ף בָּ ְנָך יֹוסֵּ ה בִּ ּנֵּ לַויֹאֶמר הִּ אֵּ ְשרָּ טָּ ַויֵֶּשב ַעל  יִּ )בראשית " הַהמִּ

לדווקא " אמר הפסוקשעל אף שנאמר ל'יעקב' כי בנו הגיע,  מח, ב( אֵּ ְשרָּ ק יִּ ְתַחזֵּ לפי שנפש 'ישראל' היא זו שהיתה צריכה לחזק עצמה  –" ַויִּ
ומטעם זה בכל התורה כולה  .)'לב אריה' פרשת ויגש אות י"ח ד"ה לפי זה זה שאמר(שהוא חי נצחי  'יעקב'אבל לא נפש  ,בהיותה חולה סמוך למיתתה

)ראה  לפי שאין הקב"ה מייחד את שמו על החיים אלא רק על המתים –עם ישראל דווקא בשם 'בני ישראל' ולא 'בני יעקב'  ראיםנק

ם 'יעקב' חי הוא ו, פרשת תולדות אות ז( 'מדרש תנחומא' ם 'ישראל' מת ושֵּ  .)'לב אריה' פרשת ויגש אות י"ח ד"ה ואפשר לומר זה(אילו שֵּ

ללא מרווח בין הפרשיות,  הקודמת צמודה לפרשת ויחיפרשה שהכלומר  'סתומה'פרשה היא בזה ש גם בתחילת פרשת ויחי,ונרמז הדבר 
ם ְבֶאֶרץ " ונצמדו שני הפסוקים ְצַריִּ ל ְבֶאֶרץ מִּ אֵּ ְשרָּ ְרבו ַויֵֶּשב יִּ ְפרו ַויִּ ּה ַויִּ ֲחזו בָּ י ַיֲעֹקב: ְמֹאדֹגֶשן ַויֵּאָּ י  ַוְיחִּ ה ַוְיהִּ נָּ ה שָּ ם ְשַבע ֶעְשרֵּ ְצַריִּ ְבֶאֶרץ מִּ
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נָּה ים וְמַאת שָּ עִּ ים ְוַאְרבָּ נִּ י ַחיָּיו ֶשַבע שָּ י ַיֲעֹקב ְשנֵּ י " ותתיב" לְמֹאד" התיבהסמיכות  .כח( –)בראשית מז, כז " ְימֵּ " ַיֲעֹקבכי חלק " תמרמז "ַיֲעֹקבַוְיחִּ
כי יעקב  ,'םסתו'הוא דבר  רומז גם כי מה שנראה לכאורה שיעקב מתו .להחיד"א ויחי אות א'( 'חומת אנ"ך'להחיד"א פרשת ויגש אות יד ד"ה בזה,  'פני דוד') חי לנצח

וחה', כלומר עם 'פרשה פת כן היאפרשת הפטירה שלו  . ולעומת כןלמה()'עיני העדה' לבעל שבט מוסר על מגילת אסתר ד"ה נראה לתת טעם אבינו לא באמת מת 
 .פרשת ויחי אות ד( 'פני דוד') הסתלקה להכן  'נפש ישראלבחינת 'ש תזומרכי היא  מרווח בין הפרשיות,

מו כסביב מיטתו יהיו בניו ו ,או את גופו בקדושהייׂשגם אחרי מותו, ציוה יעקב כי  בגוף יעקב אבינו שנשאר החלק הרוחנימחמת 
דן אשר שלושת בניו  כלומר, בפרשת ויחי מז, כט, עפ"י 'ילקוט דוד' פרשת ויחי ד"ה 'ויחי יעקב ויקרבו' בשם הזוהר( )'האלשיך הקדוש' סדר הדגלים במדבר תהיועתיד לש

 בניו ושלושת ,מזרחצד מיהיו  וזבולוןיהודה יששכר ושלושת בניו דרום, צד מיהיו  ראובן שמעון וגדושלושת בניו , צפוןצד מיהיו  ונפתלי
שעתידה להיות מונחת באמצע כפי תהיה מיטתו כי יעקב ציוה ו .במדבר יב( 'תנחומאמדרש 'ח,  ב אות 'במדבר רבה') מערבצד מיהיו  אפרים מנשה ובנימין

היות שיעקב אבינו לא מת, לכן אמרו רבותינו שתפילת עוד ו .בפרשת ויחי מז, כט( 'האלשיך הקדוש') ק, ב( 'בראשית רבה')ראה  במדבר שכינה באמצע המחנהה
ועל ידי  , ויעקב ערבית.יצחק מנחה ,ם שחריתאברה –התפילות הם כנגד האבות  כי .(כדעת ר' יהושע ב"ראה גמ' ברכות דף כז ע) ערבית היא רשות

כיון שיעקב אבינו לא אך . והזכרת זכותם גורמת לשפתותיהם להיות דובבות בקבר ,מעוררים את מדת האבות התפילותשמתפללים את 
)להרחבה בעניין סדר הדגלים  )'ברכת שמואל' לרבו של בעל 'קב הישר' פרשת וארא דף לג ע"א טור א(שלא צריך שיהיו שפתותיו דובבות בקבר לכן תפילת ערבית רשות  מת,

 .'הדגלים של ישראל'( –ראה מאמרינו לפרשת במדבר 

יים לא ידעו  שעשו לו את הרופאים  גםחשבו  וכך ,לבעל 'שבט מוסר' פרשת ויחי ד"ה וימלאו לו( )'מגלה צפונות' חלק א' חשבו שהוא מתשיעקב חי אלא המצרִּ
)'ספר ציוני' פרשת  הדבראת  הׂשכיללמלבם כי טח עיניהם מלראות ווזה  את גופו.לשמר  על מנת )'עיני העדה' פרשת ויחי על הפסוק 'ויצו יוסף את עבדיו'( החניטה

 בכו על יעקבהמצריים אז  )'שתי ידות' פרשת ויחי דף לו ע"ב טור ב ד"ה ולכן לא צוה(שהשלימו את ארבעים ימי החניטה  אחרילכן  .ויחי ד"ה ויחנטו הרופאים את ישראל(
ים יֹום" שנאמר במשך שבעים יום ְבעִּ ם שִּ ְצַריִּ ְבכו ֹאתֹו מִּ ים ַויִּ י ַהֲחנֻטִּ ְמְלאו ְימֵּ ן יִּ י כֵּ ים יֹום כִּ עִּ ְמְלאו לֹו ַאְרבָּ אך  .)בראשית מט, לג עד בראשית נ, ג(" ַויִּ

. לבעל 'שבט מוסר' פרשת ויחי ד"ה וימלאו לו(חלק א' )'מגלה צפונות'  שידעו שהוא לא מת לפי –כלל כפי שלא נזכר בפסוקים  בניו ובניהם ונשיהם לא בכו עליו
ֹפל" שנאמרכפי  יוסף בכה על אביובתחילה ואפשר כי מה ש ף ַעל  ַויִּ יו יֹוסֵּ בִּ י אָּ יו ַויְֵּבךְ ְפנֵּ לָּ חשב יוסף עדיין זה היה כאשר  ,)בראשית נ, א(" עָּ

 . חילפני שנודע לו כי אביו למעשה עוד  ,מתשהוא 

 חיים מהגלות האחרונהממצרים כך עתידים ישראל לעלות עלה חי יעקב ש כשם

י ֶאֶרץ יוסף העלה את מיטת יעקב אביו אל מערת המכפלה שנאמר " ְקנֵּ יתֹו ְוֹכל זִּ י בֵּ ְקנֵּ י ַפְרֹעה זִּ ל ַעְבדֵּ תֹו כָּ יו ַוַיֲעלו אִּ בִּ ְקֹבר ֶאת אָּ ף לִּ ַוַיַעל יֹוסֵּ
ם: יִּ ְצרָּ ף  מִּ ית יֹוסֵּ ְזבו ְבֶאֶרץ גֶשן:ְוֹכל בֵּ ם עָּ רָּ ם וְבקָּ ם ְוצֹאנָּ יו ַרק ַטפָּ בִּ ית אָּ יו ובֵּ ד ְמֹאד:  ְוֶאחָּ בֵּ י ַהַמֲחֶנה כָּ ים ַוְיהִּ שִּ רָּ מֹו ַגם ֶרֶכב ַגם פָּ ַוַיַעל עִּ

ד  בֵּ דֹול ְוכָּ ד גָּ ְספֵּ ם מִּ ְסְפדו שָּ ן ַויִּ ֶבר ַהַיְרדֵּ ד ֲאֶשר ְבעֵּ טָּ אָּ יםַויָֹּבאו ַעד ֹגֶרן הָּ ְבַעת יָּמִּ ֶבל שִּ יו אֵּ בִּ לפני שיעקב נטמן,  .י( –)בראשית נ, ז " ְמֹאד ַוַיַעש ְלאָּ
. חייםביום המוות אלא רק ב 'טוןשל'כדי לרמוז שהוא לא מת, שהרי אין  )ראה גמ' סוטה דף יג ע"א( יוסף לקח את כתרו והניח על ארונו של אביו

סך הכל במונחים  היוכך והמלכים שהיו שם כי יעקב למעשה חי, והניחו גם הם את כתריהם על ארונו של יעקב. כל באותה שעה הבינו 
בעולם הבא  וחיבעולם הזה  חי שיעקב לרמוז – התיבה "חי"גמטריא פעמיים  הםש )ראה גמ' סוטה דף יג ע"א( שלושים וששה כתרים על הארון

 .'זרע שמשון' פרשת ויחי דף נ ע"א טור א ד"ה גמרא דסוטה()

יעקב ואכן . )'ילקוט שמעוני' פרשת ויחי רמז קנו ד"ה ויקרבו ימי ישראל( "חייך נטמן אתה ואין אתה מת" עוד בחייו ואמר לו ליעקב אבינו הודיעהקב"ה 
'שבט מוסר' פרשת ויחי  למחבר)'מגלה צפונות' חלק א'  מתיםה שקוברים אתכדרך  שם לא נקבראך  ,מערת המכפלהארץ ישראל בתוך נטמן ברק אבינו 

ל ְבַמְרֹאת " , שנאמרליעקב אבינו לפני שהוא ירד לארץ מצרים הקב"ה מה שהבטיחגם ובזה התקיים . לו(ד"ה וימלאו  אֵּ ְשרָּ ים ְליִּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִּ
ה ַויֹאֶמר  ּנֵּ וַ  ַיֲַֽעֹקב ַיֲַֽעֹקבַהַלְילָּ י: ַויֹאֶמר אָּ יֹאֶמר הִּ לנִּ אֵּ י הָּ ה כִּ  ֹנכִּ ְצַרְימָּ ה מִּ ְרדָּ א מֵּ ירָּ יָך ַאל תִּ בִּ י אָּ דֹול ֲאשִּ  יֱאֹלהֵּ ם: אָּ ְלגֹוי גָּ ְמָך יְמָך שָּ ד עִּ רֵּ י אֵּ ֹנכִּ

ה וְ  ְצַרְימָּ י אַ מִּ ֹנכִּ ֹלה ַעְלָךאָּ ה וְ אָּ , "ד( –)בראשית מו, ב  "ַגם עָּ ְצַרְימָּ ְמָך מִּ ד עִּ רֵּ י אֵּ י אַ ֹנכִּ ֹנכִּ ֹלה ַעְלָךאָּ ד עמו כך יֵּרֵּ הוא שכשם שה' הבטיחו ש –" ַגם עָּ
יעקב אבינו אז חלילה חוטאים, ישראל עם כש ומטעם זה .)עפ"י 'לב אריה' פרשת ויגש אות י"ח ד"ה ואפשר לומר זה( 'חי נצחי'גם יעלה עמו לפי שהוא 
 לעם ישראל,וכן כאשר באה שמחה  .ב אריה' פרשת כי תבוא אות י()'ל 'מדרש שוחר טוב' על התהלים סוף מזמור יד ד"ה יגל יעקב()ראה זאת מרגיש שנמצא במערת המכפלה 

 .)'לב אריה' פרשת כי תבוא אות י(ם 'יעקב' עדיין חי במערת המכפלה כי שֵּ  )'מדרש שוחר טוב' על התהלים סוף מזמור יד ד"ה יגל יעקב(שמח  דווקא יעקבמכל האבות אז 

יעלה אותם ו םאדֹושהיא גלות  בגלות האחרונהכך יעשה גם לזרעו  ,הוא חישבעוד ממצרים שהעלהו  כשםכי  יעקב אבינולה' הבטיח 
י שנאמר " )ראה רמב"ן בראשית מז, כח( ביםחיים מארץ שִּ  א ַעְבדִּ ירָּ ה ַאל תִּ י  ַיֲעֹקבְוַאתָּ ְננִּ י הִּ ל כִּ אֵּ ְשרָּ ַחת יִּ חֹוקְנֻאם ה' ְוַאל תֵּ רָּ יֲעָך מֵּ ְוֶאת ַזְרֲעָך  מֹושִּ

יד ין ַמֲחרִּ ַקט ְוַשֲאַנן ְואֵּ ב ַיֲעֹקב ְושָּ ְביָּם ְושָּ ֶאֶרץ שִּ יָראְוַאתָ ", )ירמיה ל, י(" מֵּ יהיו בגלות הזאת לעולם,  עם ישראלחלילה ש תפחדאל  –" ה ַאל תִּ
י שהרי " ְננִּ ָרחֹוקהִּ יֲעָך מֵּ  שהם עם ישראל "ַזְרֲעָךושיע גם את "יאני כן בהכרח ש מארץ מצרים, שהושעתי אותךכשם כלומר  "מֹושִּ

ְבָים" ֶאֶרץ שִּ יהיה אבל כבד לגוים בראותם את כבודם של  ובימים ההם .קבצם מכל העמיםוא )'צמח דוד' פרשת ויחי ד"ה בפ"ק דתעניות יעקב אבינו( "מֵּ
בֵּ אֵּ ַויֹאְמרו כפי שהיה כאשר העלו את יעקב אבינו לארץ ישראל אל מערת המכפלה, שנאמר " ,ישראל םֶבל כָּ יִּ ְצרָּ )עפ"י  )בראשית נ, יא(" ד ֶזה ְלמִּ

 במהרה בימינו, אמן. )רמב"ן בראשית מז, כח( בגוים בנקמה שיעשה ה'ישראל יראו עם אילו , וב"ן בראשית מז, כח(רמ

 העלון השבוע גם לעילוי נשמת: 

מאיר בן משה ז"ל, יונה בן 

ז"ל, ברטה בתיה בת שמואל 

מאיר ז"ל, חיים בן לייב 

 ז"ל, מרים בת שמואל ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון השבוע 
גם לעילוי 

 נשמת:

אליהו בן 

 ז"ל ג'נֵּט

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון השבוע גם 

 לעילוי נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 ז"ל אשת דוד

 נלב"ע א' בשבט התשע"ט

 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון השבוע גם להצלחת 

  יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל משפחתה
 

העלון השבוע גם 

 לרפואת

יריב בן 

 הי"ויהודית 

העלון השבוע גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ליצחק בן רבקה 

הרב יצחק שלמה 

 זצ"לבן שרה 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון השבוע גם 

 לעילוי נשמת:

שרה סילבי 

בת עזיזה 
 ז"ל

 ה.ת. נ. צ. ב. 

 

העלון השבוע גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ל אהרן בן עזיזה

ְליָּה בת  ְרֶלט עָּ אָּ
פֹורטון מסעודה 

 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם 

 לרפואתה של:

יפה )מוכתרם( 

 הי"ובת שרה 

שה' ברחמיו המרובים 

ישלח לה רפואה שלימה 

 בכל אבריה וגידיה
 

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 
. וכן ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל 052-7675933

 tora.haim@gmail.comאת העלון במייל  
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