
יחשת תפרפ תשע"ה | א

החה"ג ח' ינרס יחפדמאן שלפט"א
יחשת תפרפ תשע"ה

"ויחי  מז-כח(:  )בראשית  ויחי  פרשת  בפרשתנו 

יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב 

שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה, ויקרבו 

ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם 

נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי ועשית 

עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים, ושכבתי 

בקבורתם,  וקברתני  ממצרים  ונשאתני  אבותי  עם 

ויאמר אנכי אעשה כדברך".

כבר נתייגעו כל המפרשים מן הראשונים ועד 

האחרונים ליישב הקושיא, לשם מה פירט הכתוב 

את מספר השנים שיעקב אבינו חי במצרים: "ויחי 

שהרי  שנה",  עשרה  שבע  מצרים  בארץ  יעקב 

מאחר שכתוב כאן: "ויהי ימי יעקב שני חייו שבע 

הקודמת  ובפרשה  שנה",  ומאת  וארבעים  שנים 

"ויאמר  מז-ט(:  )שם  כתוב  למצרים  יעקב  כשבא 

יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה", 

אם כן הרי מבואר לפי החשבון שחי במצרים רק 

י"ז שנים. ונביא בקיצור כמה מן הישובים:

 שבע עשחה שנה של פעקב
מתל שבע עשחה שנה של פתסף

רבינו בחיי בהקדמתו לפרשה זו מאריך ליישב 

נשגב  לקח  בזה  ללמדנו  רוצה  שהכתוב  זה,  דבר 

על החשיבות הגדולה של מצות צדקה, שהקב"ה 

זה הוא  לנותן צדקה מדה כנגד מדה, לפי  משלם 

אומר בלשון קדשו:

"וכן מצינו ביוסף שפרנס את אביו שבע עשרה 

שנה והיא מדה כנגד מדה, בזכות צדקה שעשה יעקב 

עמו שפרנס אותו שבע עשרה שנה, שהרי כשפירש 

שנאמר  היה,  שנה  עשרה  שבע  בן  מאביו  יוסף 

שבע  בן  יוסף  יעקב  תולדות  אלה  לז-ב(  )בראשית 

שבע  יוסף  את  יעקב  שפרנס  ובזכות  שנה,  עשרה 

במצרים  ליעקב  יוסף  שפרנס  מצינו  שנה,  עשרה 

שבע עשרה שנה מדה כנגד מדה. וזהו שכתוב ויחי 

יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה".

התוספות,  מבעלי  זקנים"  ב"דעת  תירצו  וכן 

החיים"  ה"אור  כתב  וכן  הטורים",  "בעל  כתב  וכן 

הקדוש בסוף דבריו, והוסיף לרמז דבר זה בכתוב 

)קהלת ד-ט(: "טובים השנים מן האחד אשר יש להם 

שכר טוב בעמלם". רמז על יעקב ויוסף שכל אחד 

מהם פרנס את השני י"ז שנים כמספר טו"ב.

הטורים",  "בעל  בדברי  ביאור  מצינו  עוד 

ה"אור החיים" הקדוש, ה"חזקוני" ועוד מפרשים, 

השנים  י"ז  אותן  כי  לנו,  לגלות  בא  שהכתוב 

האחרונות מימי חייו של יעקב נחשבו לחיים, שחי 

בהם חיי נחת ורווחה תחת צלו של יוסף בנו שהיה 

צער  חיי  היו  השנים  שאר  כל  אבל  במצרים,  מלך 

מכל הצרות שעברו עליו.

וכן כתב רבינו בחיי )בהקדמתו לפרשת חיי שרה(, 

לפני  יוסף  של  הראשונים  שנה  י"ז  שגם  והוסיף 

ומסר  עמו  למד  יעקב  כאשר  למצרים,  שנמכר 

ועבר  כל תורתו שלמד בבית מדרשם של שם  לו 

היו טובים ונעימים, והביא רמז נאה על כך בלשון 

קדשו: "ויחי יעקב בארץ מצרים, שבע עשרה שנה 

במצרים,  שנה  עשרה  ושבע  ממנו,  יוסף  כשפירש 

הרי שלושים וארבע מנין ויח"י, כי הם היו עיקר חייו 

של יעקב, וכל מה שבינתיים היו חיי צער".  

 נשמת פשחאל נסתלקה
אבל נשמת פעקב נשאחה בגתית

פנים  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

הכתוב  שפירט  מה  ליישב  חלקי,  אנכי  גם  אענה 

בארץ  יעקב  שחי  האחרונות  השנים  עשרה  שבע 

בשם  הכתוב  שפתח  מה  ליישב  בהקדם  מצרים, 

יעקב: "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה", 

אך מיד בפסוק שלאחריו מכנה אותו בשם ישראל: 

"ויקרבו ימי ישראל למות".

עוד ראוי ליישב הסתירה שמצינו בענין פטירתו 

"ויכל  מט-לג(:  )שם  כתוב  לקמן  כי  אבינו,  יעקב  של 

ויגוע  המטה  אל  רגליו  ויאסוף  בניו  את  לצוות  יעקב 

"ויגוע ויאסף. ומיתה  ופירש רש"י:  ויאסף אל עמיו". 

יעקב  ה.(  )תענית  ז"ל  רבותינו  ואמרו  בו,  נאמרה  לא 

אבינו לא מת". וקשה איך זה מתיישב עם מה שכתוב: 

"ויקרבו ימי ישראל למות", משמע שמת ממש.

במשנתו  גדול  ביסוד  יאיר  דברינו  פתח 

"ויקרבו  פסוק  )על  הקדוש  האלשיך  של  הטהורה 

ימי ישראל למות"(, כי יעקב אבינו היו לו ב' נשמות, 

נשמה אחת היא נשמת יעקב שנולד עמה ועל שם 

יעקב מיד בצאתו לאויר העולם, נשמה  נקרא  כך 

שניה נשגבה יותר היא נשמת ישראל, שזכה אליה 

כמו  לו,  ויוכל  עשו  של  שרו  עם  שנתאבק  אחרי 

יעקב  לא  "ויאמר  לב-כט(:  )שם  המלאך  לו  שאמר 

יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים 

ועם אנשים ותוכל".  

נשמת  כי  לנו האלשיך הקדוש,  זה מגלה  לפי 

של  מגופו  שנסתלקה  היא  יותר  העליונה  ישראל 

יעקב ועלתה למעלה בגבהי מרומים, אבל נשמת 

יעקב הנמוכה יותר לא נסתלקה מן הגוף, ומטעם 

ה.(:  )תענית  בגמרא  לומר  ז"ל  חכמינו  דקדקו  זה 

שנזכרה  מקום  בכל  וכן  מת".  לא  אבינו  "יעקב 

ולא  לשון מיתה אצל יעקב היא רק בשם ישראל 

בשם יעקב, ומחמת חביבות הענין הבה נלמד את 

הדברים בלשון קדשו:

"ולעמוד על הענין, נתעורר על לשון המקרא, כי 

הלא יפלא כי כל המקום אשר יזכיר המיתה ליעקב 

גויעה  יזכיר  אשר  ובמקום  יכנהו,  ישראל  בשם 

אותו.  יכנה  יעקב  בשם  מות  הזכרת  בלי  ואסיפה 

ויאמר ישראל אמותה  )בראשית מו-ל(  כי הנה נאמר 

הנה  יוסף  אל  ישראל  ויאמר  מח-כא(  )שם  הפעם, 

אנכי מת, )שם מז-כט( ויקרבו ימי ישראל למות. אך 

ביעקב לא נאמר רק גויעה, שנאמר )שם מט-לג( ויכל 

יעקב לצוות את בניו כו' ויגוע ויאסף אל עמיו.

אמנם אשר חשבתי למפשט... כי כאשר נקרא 

שמו ישראל, אז ניתוסף ברוחו ונשמתו יתרון אור 

יקר רם ונשא במאד מאד על אשר היה בו מתחילה. 

והנה ידוע כי גדר מיתה הוא סילוק הנפש מהגוף, 

ואומרה כי הנה הגדר הגדול אשר ניתוסף על נפשו 

נסתלק  הוא אשר  ישראל,  ונשמתו כשנקרא  רוחו 

ממנו בעצם, ועל כן יצדק בו לשון מיתה, כי הבחינה 

כל  כן  ועל  לגמרי.  מיעקב  ונסתלקה  מתה  ההיא 

המקום אשר יזכיר מיתה בשם ישראל יכונה.

"פעקב אבפנת לא מת"

 נשמת פעקב למטה מכנפעה את עשת תזחעת
נשמת פשחאל למעלה מכנפעה את שחת של עשת
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בו  היה  אשר  הגדר  הוא  יעקב,  בבחינת  אך 

שנתעלף  כמי  גוע  רק  נסתלק,  לא  מתחילה 

שעדיין כל כוחות נפשו ורוחו ונשמתו דבקים בו 

ויאסף  ויגוע  רק  נאמר  לא  ביעקב  כן  על  בעצם, 

ולא כאמור ביצחק ויגוע וימת ויאסף וכו', ועל כן 

הטיבו אשר דיברו, יעקב אבינו לא מת, שהוא על 

בחינת יעקב בעת שהיה אבינו, בהולידו את בניו 

הכח  אותו  וכל  ישראל,  שמו  נקרא  טרם  שהוא 

נשאר שקוע בבשרו".

 הקדמה פקחה מהשל"ה הקדתש
תמחבפ אלפהת בעל שם זפ"ע

הקדוש  האלשיך  דברי  איך  נתבונן  הבה  עתה 

משתלבים להפליא עם דברי השל"ה הקדוש )פרשת 

אלקי  אל  לו  ויקרא  הפסוק  על  ה'  אות  אור  תורה  וישלח 

הסתלקותו  בענין  נשגב  דבר  לנו  שמגלה  ישראל(, 

אחרי  ובפרט  יוסף  במכירת  כי  אבינו,  יעקב  של 

למצרים,  בנימין  את  עמהם  השבטים  שלקחו 

רק  אצלו  ונשארה  יעקב  נשמת  מיעקב  נסתלקה 

נשמת ישראל, וכאשר הודיעו לו השבטים כי עוד 

יוסף חי חזרה אליו גם נשמת יעקב.

וזהו פירוש הכתוב )בראשית מה-כז(: "וירא את 

רוח  ותחי  אותו  לשאת  יוסף  שלח  אשר  העגלות 

יעקב אביהם", כי אחרי שהתברר ליעקב שיוסף בן 

הזקונים שלו חי חזרה אליו רוח יעקב, לכן מדייק 

הכתוב: "ותחי רוח יעקב אביהם". והנה מטעם זה 

בשעת פטירתו של יעקב לא נסתלקה ממנו נשמת 

כבר  יעקב  נשמת  כי  ישראל,  נשמת  אם  כי  יעקב 

טעמה טעם מיתה כשנסתלקה בצער מכירת יוסף, 

והנה הדברים בלשון קדשו:

רז"ל  במאמר  שקיבלתי  מה  אקדים  "מתחילה 

)תענית ה:( במה שאמרו יעקב אבינו לא מת, שהוא 

כיצד,  חנטייא,  אותו  דחנטו  גב  על  אף  כפשוטו 

השמות  וריבוי  וישראל,  יעקב  שמות  שני  לו  יש 

מורות על ריבוי כוחות נפשיות ממדרגות הנשמות, 

וכשהתאבל על יוסף בנו, מכח צערא יצא נפש יעקב 

וחלק זה מת, ולא נשאר בו רק חלק ישראל.

האבלות  עליו  שתכף  לאחר  היה  הדבר  וזה 

להם  ויאמר  בנימין,  את  כשלקחו  דהיינו  והצער, 

שמעון  איננו  יוסף  שכלתם,  אותי  אביהם  יעקב 

איננו ואת בנימן תקחו, אז פרחה ממנו נפש יעקב, 

ומאותו פעם לא הזכירו בשם יעקב רק בשם ישראל, 

כי יעקב היה מת, עד בבשורת יוסף כתיב ותחי רוח 

יעקב, שהרוח של יעקב חזר אליו ויחי...

המתים,  תחיית  ]לו[  היה  יעקב  חלק  נמצא 

נצחי,  זה החלק חי  ונשאר  ואינו בדין שימות עוד, 

כי חזר לאחר התחייה להיות בנפש חי נצחי. וחיות 

וזה החלק מת כמו  נפש ישראל,  הגופני היה מצד 

שנאמר )בראשית מז-כט(, ויקרבו ימי ישראל למות, 

אבל יעקב נשאר חי מחופף הנפש בלבוש שלו, כמו 

שרמז הרמב"ן סוף פרשת ויחי".

המקור  הביא  לא  הקדוש  השל"ה  והנה 

לקבלה נפלאה זו, ובחפשי מצאתי בספר "מכלול 

בעל  אליהו  רבי  האלקי  למקובל  קהלת  על  יופי" 

השל"ה  של  דורו  בן  שהיה  זי"ע  מוורמייזא  שם 

הפסוק  על  זו  הקדמה  כן  גם  שהביא  הקדוש, 

"ושבח אני את המתים שכבר מתו",  )קהלת ד-ב(: 

והנה  מרבותיהם,  זה  דבר  קיבלו  הנראה  וכפי 

הדברים בלשון קדשו:

מת,  לא  אבינו  יעקב  ז"ל  שאמרו  דרך  "על 

כידוע ששינוי השם גורמת נשמה חדשה, וכשקרא 

חדשה  נשמה  לו  נזדמנה  ישראל  ליעקב  הקב"ה 

נסתלקה  יוסף  וכשנמכר  הראשונה,  על  נוספת 

צער  וסבלה  יעקב,  של  הראשונה  הנשמה  ממנה 

וכשנתבשר  המות,  צער  דהיינו  העולם  מן  פירוד 

אביהם,  יעקב  רוח  ותחי  במצרים...  מלך  שיוסף 

יעקב  וכשמת  יעקב,  של  הנשמה  אליו  שחזרה 

הוזכר  ולא  ישראל,  מקום  בכל  ויחי  בסוף  נכתב 

כאמור  מיתה  צער  סבלה  כבר  כי  יעקב,  של  שמו 

עדיין  יעקב  של  והנשמה  קטלינן,  לא  קטלה  ותרי 

קיימת ומשוטטת בעולם וחופפת על בניה, ומחפה 

שאמרו  וזהו  הקטן.  בנה  על  המחפה  כאם  עליהם 

ז"ל בגמרא דתענית יעקב אבינו לא מת".

מעתה יאירו עינינו להבין פירוש הפסוק: "ויחי 

יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה", שהרי לפי 

בשעת  יעקב  נשמת  מיעקב  נסתלקה  המבואר 

יעקב,  לנשמת  מיתה  בגדר  שזהו  יוסף,  מכירת 

חי  יוסף  שעוד  הטובה  בבשורה  נתבשר  וכאשר 

חזרה אליו נשמת יעקב, ועל כך נאמר: "ותחי רוח 

יעקב אביהם". נמצא לפי זה כי נשמת יעקב קמה 

הכתוב:  פירוש  זהו  כן  כי  הנה  המתים.  לתחיית 

"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה", שחזר 

לחיות בבחינת תחיית המתים בארץ מצרים שבע 

עשרה שנה.

ימי  "ויקרבו  לומר:  הכתוב  ממשיך  כך  ועל 

ישראל למות", שלא נטעה לחשוב כי אחרי שבע 

נשמת  שוב  ממנו  נסתלקה  הללו  שנים  עשרה 

יעקב, כי באמת רק נשמת ישראל היא שנסתלקה 

נשארה  יעקב  נשמת  אבל  מיתה,  בבחינת  ממנו 

לא  אבינו  "יעקב  בבחינת:  תמיד  גופו  על  חופפת 

מת", ומה שכתוב: "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע 

עשרה שנה", הכוונה בזה שבמצרים חי רק שבע 

עשרה שנה, ואחר כך כשנקבר במערת המכפלה 

המשיך לחיות בארץ ישראל. 

 נשמת פעקב בברפנת רחב
תנשמת פשחאל בברפנת קשת

כעבדא קמיה מאריה אחיזנא בשולי גלימתם, 

לבאר נפלאות מעשי ה' מסבב כל הסיבות שסיבב 

ככתוב:  מיעקב  נסתלקה  ישראל  שנשמת  כך, 

יעקב  נשמת  ואילו  למות",  ישראל  ימי  "ויקרבו 

לא  אבינו  "יעקב  אמרו:  כך  שעל  למטה  נשארה 

מת", על פי מה שאמר יעקב ליוסף לפני פטירתו 

על  אחד  שכם  לך  נתתי  "ואני  מח-כב(:  )בראשית 

ובקשתי".  בחרבי  האמורי  מיד  לקחתי  אשר  אחיך 

ובקשתי,  "בחרבי  אונקלוס:  בתרגום  ומפרש 

בצלותי ובבעותי". וצריך ביאור מה שהמשיל את 

התפלה לחרב ולקשת.

ה"בינה  בדברי  כך  על  נפלא  ביאור  ומצינו 

את  להרוג  תכליתה  החרב  כי  סב(,  )דרוש  לעתים" 

זה  לעומת  אך  אליו,  סמוך  קרוב  שנמצא  האויב 

הקשת תכליתה להרוג את האויב שנמצא מרחוק, 

כמו כן התפלה של איש ישראל יש בה שני כוחות 

של חרב וקשת, כי יפה כוחה בבחינת חרב להרוג 

את היצר הרע שנמצא קרוב לאדם בתוך לבנו, וגם 

להרוג בבחינת קשת את המקטרג שעולה למעלה 

הדברים  והנה  הכבוד,  כסא  לפני  עלינו  לקטרג 

בלשון קדשו:

פעולתם  אין  אלו  כלים  ששני  התפרסם  "כי 

אל  פנים  האויב  עם  ללחום  היא  שהחרב  שוה, 

פנים מקרוב, ולא תועיל כלום בהיותו רחוק ממנו, 

 אלשפך הקדתש: "תפקחבת פמפ פשחאל למתת",
חק נשמת פשחאל יחרה ממנת, אבל נשמת פעקב לא נסתלקה ממנת

 של"ה הקדתש תחבפ אלפהת בעל שם: בשעת מכפחת פתסף
יחרה נשמת פעקב תנשאחה אצלת חק נשמת פשחאל

 כשנתבשח פעקב שפתסף רפ: "תתרפ חתר פעקב",
רזחה אלפת נשמת פעקב תהפת לת ב' נשמתת פעקב תפשחאל

 "פעקב אבפנת לא מת", נשמת פעקב לא נסתלקה,
כפ כבח טעמה טעם מפתה כשיחרה ממנת במכפחת פתסף
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והקשת הוא להילחם מרחוק, יורה חיצים ויגיעו עד 

האויב בהיותו הרחק כמטחוי קשת...

והנה יש לנו אויב פנימי עצום ורב יצרנו הרע, 

הוא נלחם בנו בשני פנים, אם בהיותו קרוב לנו ואם 

בהתרחקו ממנו מאד, כי כאן בא אצלנו ופנים בפנים 

מתעצם עלינו, להפילנו במכמורות העוונות בתוקף 

למעלה  למרחוק  בדרך  הולך  מעט  ועוד  הסתתו, 

למעלה עד מקום כסא כבודו יתברך לפני בית דינו 

ומלמד  מקטרג  נגדנו  מלחמה  עורך  ומשם  הצדק, 

עלינו חובה ומעורר הדין להענישנו חלילה...

האמנם כי להיות האדם נאזר בגבורה להילחם 

עם הענק הגדול הזה, ולנצחו בשני הענינים גם יחד, 

פעם אחת בכלי זיין אחד לבדו, שיועיל להכניעו בין 

למטה בין למעלה ברגע אחד עצמו, לא מצאנו דבר 

בהילחמו  להכותו  כחרב  שיהיה  ונכון,  נאות  יותר 

עמו בהיותו קרוב אלינו להחטיאנו, וגם יפלח כחץ 

עלינו,  ומקטרג  עומד  למעלה  רחוק  בהיותו  כבדו 

אלא התפלה".

על  הקדושים,  לדבריו  תבלין  להוסיף  ונראה 

ליוסף:  יעקב  שאמר  מה  רש"י  שפירש  מה  פי 

"ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך", שנתן ליוסף 

"אשר  את הבכורה שיירש פי שנים משאר אחיו, 

עשו  מיד  ובקשתי,  בחרבי  האמורי  מיד  לקחתי 

את  לקנות  שהצליח  אמורי".  מעשה  שעשה 

הבכורה מעשו הרשע בזכות תפלתו.

הרשע  עשו  עם  נלחם  אבינו  יעקב  כי  ומצינו 

עשו  עם  נלחם  הזה  בעולם  כי  ולמעלה,  למטה 

לקחת ממנו את קדושת הבכורה, וגם את ברכות 

ידי שרימה את  יצחק שכמעט קיבל ברמאות על 

יצחק אביו שהוא צדיק, אך יחד עם זה נלחם גם 

למעלה  שעומד  הס"מ  שהוא  עשו  של  שרו  עם 

לב- )בראשית  שכתוב  כמו  ישראל,  על  ומקטרג 

ויאבק איש עמו עד עלות  יעקב לבדו  "ויותר  כה(: 

במדרש  הדבר  ומקור  רש"י  ופירש  השחר". 

תנחומא )פרשת וישלח אות ח(: "זה סמאל שרו של 

עשו שביקש להורגו".

מעתה ירווח לנו להבין ביתר שאת מה שאמר 

יעקב: "אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי", 

שהמשיל את תפלתו לחרב שהכניע בה מקרוב את 

עשו הרשע העומד למטה בעולם הזה, וגם לקשת 

למעלה  שעולה  עשו,  של  שרו  את  בה  שהכניע 

וטובים  ישראל,  על  לקטרג  הכבוד  כסא  לפני 

ובבחינת  חרב  בבחינת  שהוא  התפלה  כח  השנים 

ושרו  למטה  הרשע  עשו  את  בהם  להכניע  קשת, 

של עשו למעלה.

 שם פעקב הכנפע את עשת למטה
שם פשחאל הכנפע את שחת למעלה

זכה  יעקב אבינו  כי  נראה  נתבונן  והנה כאשר 

אשר  וישראל,  יעקב  של  הללו  השמות  בשני 

כדי  מזו,  למעלה  זו  נשמות  שתי  הן  המבואר  לפי 

להילחם בשם יעקב עם עשו למטה, ובשם ישראל 

להילחם עם שרו של עשו למעלה. הא כיצד, הנה 

השם יעקב ניתן לו בעת לידתו כאשר אחז בעקב 

עשו, כמו שכתוב )בראשית כה-כה(: "ויצא הראשון 

אדמוני כולו כאדרת שער ויקראו שמו עשו, ואחרי 

שמו  ויקרא  עשו  בעקב  אוחזת  וידו  אחיו  יצא  כן 

יעקב". ופירש רש"י שהקב"ה קרא שמו יעקב.

יעקב  של  כוחו  על  רמז  זה  הרי  דברינו  ולפי 

בעקבי  לרדוף  בעדו  למנוע  עשו,  בעקב  לאחוז 

שעשו  מצינו  וכן  להם.  להרע  ישראל  אחרי  רגליו 

כמו  אותו,  שהכניע  יעקב  לשם  התייחס  עצמו 

קרא  הכי  "ויאמר  כז-לו(:  )שם  אביו  ליצחק  שאמר 

לקח  בכורתי  את  פעמים  זה  ויעקבני  יעקב  שמו 

והנה עתה לקח ברכתי". כל זה מצד נשמת יעקב 

שמקומה למטה בעולם הזה.

אך השם ישראל ניתן לו רק אחרי שנלחם עם 

שרו של עשו, הלא הוא הס"מ שהוא השטן העולה 

יעקב  ניצחו  וכאשר  ישראל,  על  לקטרג  למעלה 

אמר לו המלאך: "לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם 

ותוכל".  אנשים  ועם  אלהים  עם  שרית  כי  ישראל 

וישלח(  )פרשת  יפות"  ב"פנים  נאה  רמז  ומצינו 

ישרא"ל  כי  ד(  אות  )השמטות  דפרקא"  וב"אגרא 

כי  לרמז  שט"ן,  מספר  בצירוף  יעק"ב  בגימטריא 

יפה כוחו של ישראל מכוחו של יעקב, להכניע את 

השטן ולהפכו לטוב, שלא יקטרג על ישראל ועוד 

יודה להם על הברכות כמו שעשה ליעקב.

לב-כה(:  )שם  שכתוב  מה  בזה  לפרש  יומתק 

עלות  עד  עמו  איש  ויאבק  לבדו  יעקב  "ויותר 

השחר". כי כאשר ראה שרו של עשו: "ויותר יעקב 

לבדו", שיש לו רק שם אחד "יעקב" בלי "ישראל", 

עם  להילחם  רק  יפה  כוחו  שאין  מזה  מוכח  הרי 

עד  יעקב  עם  להיאבק  כח  אזר  לכן  למטה,  עשו 

יכול  היה  שלא  ראה  כאשר  אולם  השחר.  עלות 

של  הכח  את  גם  לו  יש  שכבר  מזה  הבין  ליעקב, 

מיד:  לו  אמר  לכן  אותו,  להכניע  "ישראל"  נשמת 

"לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית 

עם אלהים ועם אנשים ותוכל".

 נשמת פשחאל הפא
צתחת פעקב הרקתקה בכסא הכבתד

והנני להעלות על שלחן מלכים כמה הוכחות 

שורשה  ישראל  של  זו  נשגבה  נשמה  כי  ברורות, 

כי  הכבוד,  בכסא  החקוקה  יעקב  של  בצורתו 

וכך  שבו,  הרוחני  חלק  היא  הדבר  כל  של  הצורה 

של  צורתו  בבחינת  היא  יעקב  של  ישראל  נשמת 

יפה  לכן  למטה,  יעקב  של  הנשמה  לעומת  יעקב 

כוחה להכניע את השטן העולה למעלה עד לפני 

כסא הכבוד לקטרג על ישראל.

סח- )שם  במדרש  שדרשו  ממה  לדבר  וראיה 

בך  אשר  "ישראל  מט-(:  )ישעיה  שכתוב  מקרא  יב( 

אתפאר, את הוא שאיקונין שלך חקוקה למעלה". 

יעקב  של  צורתו  על  ישראל  שם  שהזכיר  הרי 

שכתוב  ממה  מוכח  וכן  הכבוד.  בכסא  החקוקה 

)איכה ב-א(: "השליך משמים ארץ תפארת ישראל". 

ודרשו על כך במדרש )איכה רבה ב-ב(: "אמר הקב"ה 

בשביל  אלא  אותי  מקניטין  אתם  כלום  לישראל, 

איקונין של יעקב שחקוקה על כסאי, הא לכון טרון 

באפיכון, הוי השליך משמים ארץ וגו'".

כי על מה שנימק שרו של  ברורה  ועוד ראיה 

עשו הטעם שמעתה יהיה שמו ישראל: "כי שרית 

עם אלהים ועם אנשים ותוכל", דרשו במדרש )ב"ר 

שאיקונין  הוא  את  אלהים,  עם  שרית  "כי  עח-ג(: 

ברורים  דברים  לנו  הרי  למעלה".  חקוקה  שלך 

החקוקה  צורתו  שם  על  ישראל  בשם  שנקרא 

בכסא הכבוד.

נפלא להבין בזה מה שדרשו בגמרא )חולין צא.(: 

"ויאבק איש עמו, מלמד שהעלו אבק מרגלותם עד 

ב"נתיבות  מפראג  המהר"ל  וביאר  הכבוד".  כסא 

עולם" ב' )נתיב התמימות סוף פרק א(: "לפי ששניהם 

כי המלאכים סובבים  כוחם עד כסא הכבוד,  מגיע 

 "תפרפ פעקב באחץ מצחפם שבע עשחה שנה",
נשמת פעקב קמה לתרפה כשרזחה לפעקב פ"ז שנפם במצחפם

 הקב"ה ספבב שנשמת פעקב תפשאח למטה,
כפ קדתשת פעקב מכנפעה את עשת תזחעת למטה בעתלם הזה

 נשמת פשחאל עלתה למעלה רקתקה בכסא הכבתד,
כדפ להכנפע את הס"מ שחת של עשת שעתלה לקטחג

 פעקב אבפנת התא "סתלם מתצב אחצה", נשמת פעקב למטה,
"תחאשת מגפע השמפמה", נשמת פשחאל למעלה
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בכסא  חקוקה  צורתו  ויעקב  יתברך,  כבודו  כסא 

הכבוד, והיה כח שניהם מגיע עד כסא הכבוד, אמנם 

יעקב היה יכול למלאך מפני שהוא לפנים, שצורת 

יעקב חקוקה בכסא ואילו המלאך אינו כך".

ניצח את שרו  לנו דברים ברורים שיעקב  הרי 

של עשו בכח צורתו החקוקה בכסא הכבוד, ולפי 

צורתו  היא  יעקב  של  ישראל  נשמת  כי  דברינו 

מה  היטב  מבואר  הרי  הכבוד,  בכסא  החקוקה 

שגילה המלאך ליעקב כי מעתה יהיה שמו ישראל: 

בכח  נצחו  יעקב  שהרי  אלהים",  עם  שרית  "כי 

נשמת ישראל שלו.

 נשמתת פשחאל רצתבתת
מתרת כסא הכבתד

שמבואר  מה  להבין  נשכיל  האמור  פי  על 

חצובות  ישראל  נשמות  כי  הקדושים  בספרים 

הקדוש  בזוהר  הדבר  ומקור  הכבוד,  כסא  מתחת 

כסא  מתחת  גזורות  הנשמות  "כל  כט:(:  צו  )פרשת 

מאחר  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי  הכבוד". 

שלו  ישראל  נשמת  שהיא  יעקב  של  שצורתו 

חקוקה בכסא הכבוד, לכן כל נשמות ישראל שהן 

הענפים של יעקב הנקרא "ישראל" חצובות גם כן 

מתחת כסא הכבוד.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין נפלאות 

דרכי ה', שכאשר הגיע זמן פטירתו של יעקב אבינו 

שכוחה  יעקב  נשמת  כי  הקב"ה  סיבב  העולם,  מן 

למטה  תישאר  למטה,  עשו  כנגד  להילחם  יפה 

על  שיתפלל  כדי  הגוף,  על  חופפת  הזה  בעולם 

וזרעו  עשו  קליפת  את  ויכניע  צרה,  בעת  ישראל 

אחרי  מלרדוף  בעדם  למנוע  הזה,  בעולם  למטה 

ישראל בבחינת: "וידו אוחזת בעקב עשו", ועל כך 

אמרו: "יעקב אבינו לא מת".

את  להכניע  יפה  שכוחה  ישראל  נשמת  אבל 

למעלה  לשורשה  הקב"ה  העלה  עשו,  של  שרו 

בצורתו של יעקב החקוקה בכסא הכבוד, שעל כך 

כתוב: "ויקרבו ימי ישראל למות", כדי שילחם כנגד 

הס"מ שרו של עשו שעולה ומקטרג על ישראל, 

וטובים השנים נשמת יעקב למטה ונשמת ישראל 

אויבי  ולהכניע  להילחם  הכבוד,  בכסא  למעלה 

ישראל למטה ולמעלה, כמו שעשה בחיים חיותו 

האמורי  מיד  לקחתי  "אשר  ליוסף:  אמר  כך  שעל 

בחרבי ובקשתי".

יומתק לבאר בזה מה שכתב מרן ה"חתם סופר" 

)פרשת וישלח דף קעה ד"ה ויאמר( כי ב' שמות יעקו"ב 

ישרא"ל בגימטריא קר"ע שט"ן, לרמז שיש בכח ב' 

דברינו  ולפי  השטן.  את  ולבטל  לקרוע  אלו  שמות 

של  השמות  שני  טובים  כי  בזה,  הביאור  לומר  יש 

יעקב וישראל לקרוע את השטן שרו של עשו, שכל 

להילחם  למטה  וזרעו  עשו  על  להשפיע  מטרתו 

וישראל  יעקב  השמות  שני  ידי  ועל  ישראל,  כנגד 

יעקב מבטל את  כי  ולמעלה,  מתבטל כוחו למטה 

מבטל  ישראל  ואילו  למטה,  וזרעו  עשו  של  כוחם 

את הכח של שרו של עשו למעלה.

טוב לפרש בזה מקרא שכתוב )תהלים קלה-ד(: 

"כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו". וצריך ביאור 

מה שהזכיר דוקא שם י"ה שבחר ביעקב ובישראל. 

כט.(  )מנחות  בגמרא  שדרשו  מה  פי  על  לומר  ויש 

הפסוק )ישעיה כו-ד(: "כי ביה ה' צור עולמים", עולם 

הבא נברא בי' עולם הזה נברא בה', ולפי המבואר 

הזה,  בעולם  למטה  מקומה  יעקב  נשמת  הרי 

העליון,  בעולם  למעלה  מקומה  ישראל  ונשמת 

שבחר ביעקב  י"ה,  לכן דקדק הכתוב להזכיר שם 

ששני  העליון,  לעולם  ישראל  ואת  הזה  לעולם 

העולמות נבראו בשם י"ה.

 "סתלם מתצב אחצה
תחאשת מגפע השמפמה"

הקב"ה  שהראה  מה  בזה  לבאר  דרכי  חשבתי 

במקום  לן  כאשר  הלילה  בחלום  אבינו  ליעקב 

סולם  והנה  "ויחלום  כח-יב(:  )בראשית  המקדש 

מלאכי  והנה  השמימה,  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב 

אלקים עולים ויורדים בו, והנה ה' נצב עליו". ופירש 

"לשמרו". והנה הטעם שהיה צריך שמירה  רש"י: 

אלקים  מלאכי  "והנה  צא:(:  )חולין  בגמרא  מבואר 

עולים ויורדים בו, תנא עולין ומסתכלין בדיוקנו של 

בעו  מטה,  של  בדיוקנו  ומסתכלין  ויורדין  מעלה, 

לסכוניה ]ביקשו לסכן אותו מחמת הקנאה[, מיד 

והנה ה' נצב עליו".

על  יעלה  איך  המפרשים,  תמהו  כבר  אמנם 

עליהם  מעיד  שהכתוב  כאלה  מלאכים  כי  הדעת 

ביעקב  יד  לשלוח  יבקשו  אלקים",  "מלאכי  שהם 

ישראל,  כל  יצאו  שממנו  שבאבות  מובחר  אבינו 

בכסא  חקוקה  שצורתו  בו  שהתקנאו  משום  רק 

שצורתו  להם  אכפת  היה  מה  ועוד,  זאת  הכבוד. 

של יעקב חקוקה בכסא הכבוד.

גדול  חידוש  פי מה שמצינו  על  ליישב  ונראה 

בחלום:  יעקב  שראה  מה  כי  ז"ל,  חכמינו  בדברי 

הכוונה  בו",  ויורדים  עולים  אלקים  מלאכי  "והנה 

אומות  שרי  שבעים  את  הקב"ה  לו  שהראה  בזה 

ומצליחים,  תחילה  עולים  שהם  איך  העולם, 

עפר,  עד  ומשפילם  מורידם  הקב"ה  כך  אחר  אך 

כמבואר במדרש )שמו"ר לב-ז(:

כל  שרי  ליעקב  הקב"ה  שהראה  מוצא  "אתה 

והנה סולם מוצב  ויחלום  ומלכות, שנאמר  מלכות 

ארצה, הראה לו כמה אומות, וכמה איפרכין, וכמה 

וכשם  ומלכות,  מלכות  מכל  עומדים  שילטונין, 

שהראה לו אותן עומדים, כך הראה לו אותן נופלין, 

שנאמר והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו".

מעתה הרווחנו להבין מאמר הגמרא באור חדש 

)חולין צא:(: "והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, 

שרי  מעלה",  של  בדיוקנו  ומסתכלין  עולין  תנא 

המלכויות של אומות העולם עלו למעלה במעלות 

הכבוד,  בכסא  חקוקה  אדם  צורת  וראו  הסולם, 

"ויורדין ומסתכלין בדיוקנו של מטה", ונוכחו לדעת 

כי צורתו של יעקב היא זו שחקוקה למעלה, ולפי 

שמקומה  ישראל  נשמת  על  בזה  הכוונה  דברינו 

למעלה כדי להכניע את שרו של עשו.

"בעו לסכוניה", ביקשו לסכנו כי השכילו להבין 

בבחינת:  ולמעלה  למטה  יעקב  של  כוחו  שגדול 

כי  השמימה",  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  "סולם 

אומות  את  מכניע  הוא  למטה  יעקב  נשמת  מצד 

החקוקה  ישראל  נשמת  ומצד  למטה,  העולם 

וכל  עשו  של  שרו  את  מכניע  הוא  הכבוד,  בכסא 

עליו",  נצב  ה'  והנה  "מיד  למעלה,  האומות  שרי 

לשמור עליו שלא יפגעו בו.

עליו"  נצב  ה'  "והנה  בזה:  לפרש  להוסיף  ויש 

על פי המבואר בתיקוני זוהר )הקדמה ט:( כי השם 

"הוי"ה" כסדרו יוצא מראשי תיבות הפסוק )תהלים 

צו-יא(: "י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ". לפי זה יש 

לומר שהקב"ה שמר על יעקב בשני השמות שלו 

הוי"ה  יעקב וישראל למטה ולמעלה על ידי השם 

ה'ארץ,  ו'תגל  ה'שמים  י'שמחו  נוטריקון  שהוא 

ישראל  נשמת  על  שומר  שהקב"ה  בכך  לרמז 

נשמת  על  ושומר  השמים,  שישמחו  כדי  למעלה 

יעקב למטה כדי שתגל הארץ.

ישראל  זמירות  נעים  המלך  דוד  בדברי  נסיים 

)תהלים יד-ז(: "מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב ה' 

את שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל". כי לקראת 

שתי  עם  אבינו  יעקב  ישתמש  העתידה  הגאולה 

הנשמות שלו, נשמת יעקב למטה כדי להכניע את 

עשו וכל אומות העולם, ונשמת ישראל למעלה כדי 

אומות  שרי  וכל  עשו  של  שרו  הס"מ  את  להכניע 

ישראל",  ישמח  יעקב  "יגל  זה  ידי  ועל  העולם, 

בגאולתם של ישראל במהרה בימינו אמן.
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