
 СМЕРТЬ ЯАКОВА – פרשת ויחי

 

ИНФОРМАЦИЯ О БУДУЩЕМ ИЗБАВЛЕНИИ СКРЫТА 

 

Более половины книги «Берешит» занимают события жизни Яакова-

авину
1
. Перед нами человек, вся жизнь которого – борьба и лишения, без 

минуты покоя
2
. Он растет с Эсавом, от которого, спасая свою жизнь, бежит, 

чтобы попасть в руки величайшего обманщика и манипулятора 

идолопоклонника Лавана. Он бежит снова, чтобы еще раз оказаться лицом к 

лицу с Эсавом. Опасности удается избежать, но тут он сталкивается с 

проблемами Дины и Шхема. Пропадает Иосеф. Не возвращается из Египта 

Шимон. Яакову приходится рискнуть Биньямином. Тяжелый голод заставляет 

его и его семью отказаться от того, что они пытались создать, – от будущего для 

еврейского народа в Израиле. 

 
י� ומאת שנה מעט ורעי� היו ימי שני חיי ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלש): מק(מז ט 

 ולא השיגו את ימי שני חיי אבתי בימי מגוריה�

 

 Но последние семнадцать лет жизни Яакова, прошедшие в Египте
3
, были 

абсолютно мирными, без страданий и даже без йецер а-ра. Яаков жил на уровне  

уровне олам а-ба ,ויחי יעקוב 
4
. Цифра «семнадцать» – гематрия слова  טוב. Этот 

 этот предельно высокий уровень того, что называется «жизнь», был усвоен ,חיות 

еврейским народом и скрыт в нем
5
. 

 И вот –  ויקרבו ימיו למות. На смертном одре Яаков осознает, что ядро 

еврейского народа им создано. Он, 
איש וביתו 6 , человек и его дом, спускается в 

Египет. У него двенадцать сыновей, каждый из которых уникален, каждый из 

которых обладает особыми дарованиями, каждый из которых посвятил жизнь 

совместному с братьями служению Б-гу, не поступаясь при этом своей 

уникальностью
7
. Яаков чувствует, что настало время дать сыновьям полное 

                                                
1

 הזה  החיבור בסו� �עיי  

 
2

  בצער   שרוי היה ימיו שכל חיי� היו לא  וחייו שנותיו שאר כל אבל - מצרי� באר יעקב  ויחי: כח מז חזקוני 

 .בנחת וחיה רוחו נחה למצרי�  ומשבא

 
3
 : שנה ומאת וארבעי� שני� שבע חייו שני יעקב  ימי  ויהי שנה עשרה שבע מצרי� באר יעקב  ויחי) כח (מז 

 
4

  בלא  חי יעקוב שני� באות�. חייו עיקר היו מצרי� באר אבינו יעקוב שחי שני� יז שאות� כתב) ב ו"רי (הזוהר

 )246' עמ ממעמקי� ( . ב"עוה מעיו –  הרע יצר ובלא צער

 : שכתב, הפרשה ריש, הירש רפאל שמשו� ברב עיי� אמנ�
«Семнадцать лет, о которых говорится [в начале нашей главы] – действительно 
единственное время, когда Яаков жил спокойной безмятежной жизнью. …Но именно  
тревожные годы его жизни…  были годами, когда Яаков реализовал навсегда свою 
национальную задачу…»  

 
5

 של חיות היתה  שני� ז"הי באלו שהחיות ל"חז שדרשו , יעקוב ויחי בתורה  נכתבה שעליה החיות: ש� גדליהו אור

  כלל בתו  נסתמה  אבינו יעקוב של הזו הגדולה וחיות, טוב בגימטריא ז"י  כי הטורי� הבעל שמרמז  כמו,  הבא עול�

 . בגלות כשה� ישראל של נפשותיה�  ובתו , הפרשה בתו  וטמונה סתומה הזו וחיות ... ישראל
 
6

 א  א שמות

 
7

 : עול� אחזת  אחרי   לזרע  הזאת האר את ונתתי עמי� לקהל ונתתי  והרבית  מפר  הנני אלי ויאמר) ד( מח  
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представление о мировой истории, нынешнем и будущих изгнаниях еврейского 

народа
1
 и об избавлении из них вплоть до эпохи Машиаха

2
 –  בקש לגלות את הק

ו לבני 3
. У геулы из Египта и окончательного спасения в конце дней много общих 

признаков
4
. И – так же, как Авраам-авину положил начало еврейскому народу, – 

Яаков, последний из праотцев, дарит еврейскому народу представление о 

завершении его пути и его назначении, выражающемся в окончательном 

избавлении
5
.  

Смерть Яакова открыла дорогу чудовищному египетскому рабству
6
 (см. 

ниже). Это изгнание послужило историческим образцом для нашего настоящего 

                                                                                                                                       
Рав Гирш:  גוים קהל , означающем здесь  קהל עמים … несмотря на их единство ... на 

единую, общую духовную и моральную миссию... они, тем не менее... являются 
разными коленами ( עמים  קהל). Народы характеризуются развитием сельского 
хозяйства или торговли, военной мощью или развитием культуры и образования. 
Тора... не отдает предпочтения какому-то конкретному призвания или направлению; 
все человечество во всем своем разнообразии, со всеми своими оттенками, в равной 
степени может разделить одно общее призвание, включиться в выполнение в одной 
общей духовной и моральной миссии… Только при этом, только в свете такой 
перспективы вообще не будет никакой разницы, если Эфраим и Менаше вырастут в 
два отдельных колена. 

 
1

 שני  בגלות שילכו לה� רמז כא� ושמעו הקבצו וכתיב -  לכ� ואגידה  האספו  :א  מט  התוספות  מבעלי זקני� דעת

 : בשניה� ויאספו פעמי�

 
2

 :הימי� באחרית אתכ� יקרא  אשר את לכ� ואגידה האספו ויאמר  בניו  אל יעקב ויקרא מט

 הקרובה ההגאול בעני� עתידי� דברי� לה� שיגיד היה וראוי, המשיח ימות ה� -  הימי� באחרית  :ש� , בחיי רבינו

 הרחוקה  הגאולה  וירמוז, ההיא הנפלאה הגאולה  ירמוז  ולא הקרוב העני�  שיניח  יתכ�  ואי ,  מצרי� גאולת היא

 : הימי� באחרית להיות העתידה

 ואגידה  על  הדרש זה להעמיד רבינו  דקדק' וכו הק את לגלות ביקש ר"מ  בש� י "פרש . לכ� ואגידה  )א( דבר  העמק
  אשר  את המאמר גו� על ולא'  כו לגלות קבעי ביקש  'וגו  לכ� ואגידה האספו ד"מ ד"דמ פסחי� ' בגמ ה"וכ. לכ�

  כתיב  ויל '  בפ הרי תדע המשיח ימות על מ"בכ הימי� באחרית משמעות אי�  דבאמת. הימי� באחרית אתכ� יקרא

 מוכ המשיח בימות כ�' יהי שלא דברי� הרבה  יש  אבינו יעקב בדברי וג�. הימי� באחרית הרעה אתכ� וקראת

  באחרית  לעמ  הזה  הע� יעשה אשר  לבלק אמר ובלע�. כ� אינו  יחזקאל' דס ובחלוקה.  ישכו� ימי� לחו� זבלו�

  ימי  סו� הוא הימי� אחרית משמעות אלא. העול� מ� מואב  אומה ונעקר בטל שכבר המשיח בימות אינו וזה הימי�

  בימי  י"לא ומכניסת� מצרי� ביציאת 'שיהי ומה  הגלות בתקופות דיבר יעקב ה" מש. בו עומד שהמדבר התקופה

 של  בתקופה דיבר כ"ג  ובלע�  ושלמה דוד ימי בסו� בטח שנתיישבו עד לביאה המש   כל נחשב'  שהי.  השופטי�

 ישראל חטאת  של בתקופה דיבר רבינו ומשה המל   דוד ימי'  הי זו תקופה ימי ואחרית בה והאחז�  י"א כניסת

  על  דברו והנביאי�. הבית ימי סו� על הוא' וגו וקראת שאמר ומה ל המ שלמה אחרי' ה מאחרי לסור החלו כאשר

  מקו�  אי� שכ� ואחרי. המשיח ימות והוא הגלות סו� על הימי�  באחרית שאמרו במה כיוונו ה"מש הגלות תקופת

.  כמוס וסוד סתר  דבר  הוא  כא� והגדה. לכ� ואגידה הלשו� מדיוק אלא  משיח  של הק   את לגלות יעקב שרצה  לדרש

 :המשיח ימות והיינו כ"ג  העול� ימי על קאי הימי� דבאחרית שניה כונה מזה ולמדו

 
3

 כח מז י"רש  

 
4

  עמכ�  אלקי� והיה שאמר מה כי, דבריו בתו  למעלה מצרי� לגאולת  רמז שכבר לפרש ויתכ�  :א מט  בחיי  רבינו

  היו  ראוי� ישראל  שהרי, מצרי� גאולת זו אבותיכ� אר אל אתכ� והשיב שאמר ומה, מצרי� גלות לה� רמז

 מצרי� לגאולת שרמז ואחר, שנה ארבעי� במדבר שעכב� מרגלי� עו� לולא ממצרי�  צאת�  תכ� לאר ליכנס

  שעתידה  הנביאי� ביד וקבלה,  לזו זו  דומות ששתיה� לפי הימי� באחרית הזו  האחרונה הגאולה לרמוז הוסי�

 '  וגו, עניני� בהרבה מצרי� גאולת בדמיו� שתהיה זאת גאולתנו

 
5

 היה   כ  האבות מ� התחלה  היה שאברה� שכש�): וכמו ה"ד (ד משנה ה"פ) אבות על פירוש (החיי� דר  , ל"מהר

 .ואחרית� תכלית� ישראל יורשי� יעקוב  מ� ולפיכ . שלה� וסו� האבות בתכלית יעקוב

 
6

 ישראל של ולב� עיניה� נסתמו אבינו יעקב שנפטר שכיו� לפי סתומה זו פרשה  למה  - יעקב ויחי כח :מז     י"רש

 ): ר"ב (ממנו ונסת� לבניו הק את לגלות שבקש א"ד. לשעבד� שהתחילו השעבוד מצרת

 לשעבד התחילו יעקב כשנפטר ל"י אלא. יעקב של פטירתו אחר מל  יוס� הרי ת"וא):  כח מז (החזקוני שאל זה ועל

 אריה הגור תיר זה וכעי� כ"ע. מעט בה�
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долгого пребывания в галут Эдом
1
. И братья, и Яаков полагали, что пробудут в 

Египте недолго и что пока, учитывая голод и расположение Паро к Иосефу, это 

отличное место, чтобы переждать беду
2
. Но Яаков уже не вышел из Египта 

живым
3
. А долгое пребывание в изгнании – это то, что мы переживаем сегодня

4
.  

 Яаков хотел показать сыновьям, чем все это кончится
5
את אשר יקרא  – 

 и он действительно сделал это – намеками, содержащимися ,אתכ� באחרית הימי� 

в его благословениях –  עד כי יבוא שילה, но возможность сделать это более ясно 

ему не была дана
6
. Потому что колена еще не были святы настолько, чтобы 

взлететь на верхний этап истории, не пройдя последовательно через все этапы
7
. 

Всевышний вмешался в происходящее, Яаков утратил руах а-кодеш и вместо 

прямого предсказания дал коленам свое благословение
8
. Знай мы точный срок 

искупления в будущем, мы могли бы остановиться в надежде, что уже 

завтрашний день окажется последним перед приходом Машиаха; нам могло бы 

показаться, что у нас есть время возводить свои дворцы и наслаждаться жизнью 

в них – и мы бы все более погрязали в изгнании, мы бы не молились больше об 

окончании изгнания, раз уж оно нам и так определенно предсказано
9
.  

                                                                                                                                       
 
1

) ז ז  דניאל (הרביעית החיה ביד היו� גלותינו הוא  למצרי�  יעקב רדת  כי) יד מג לעיל (תיהזכר  כבר   :כח מז  �"רמב
 הרשעה רומי

 
2

 וחשב, הרעב מפני ש� ירד ויעקב, אחיה� יוס� במכירת  ש� רדת�  סבבו  עצמ� ה� יעקב  בני כי   :כח מז  �"רמב

, כנע� מאר הרעב ככלות מש� לעלות �סבורי והיו, לו וכב� יוס� את  אוהב פרעה  כי, לו אוהב בבית בנו ע� להנצל
 כנע� באר הרעב כבד כי לעבדי  אשר לצא� מרעה אי� כי באנו באר לגור) ד מז לעיל (שאמרו כמו

 
3

  עמו  ועשו, העלוהו ושריו פרעה וזקני, עצמותיו ועלו ש� ומת, הגלות עליה� אר   אבל, עלו לא והנה :כח  מז �"רמב
 כבד  אבל

 
4

 ואגריפס  הרומיי� ע� ברית כרתו כי, ביד� ביאתינו הסיבונו אחינו - ואדו� רומי ע� ואנחנ וכ� :כח מז  �"רמב

 נודע לא, מאד  עלינו אר  והגלות,  ירושלי� אנשי נלכדו  הרעב ומפני, לעזרה אליה� ברח שני לבית האחרו� המל 
  ויהיה ',  לה מנחה העמי�  למכ אותנו ויעלו ,  לנו נגזרנו   עצמותינו יבשו אומרי�  כמתי� בו  ואנחנו   הגליות כשאר קצו

 לפניו  ונחיה יקימנו', ה בנקמת נראה ואנחנו כבודנו בראות� כבד אבל לה�

 
5

 מט קנז ש"ילקו, )א, צו (ר"ב. הק את לגלות שבקש  

 
6

  באחרית אתכ�  יקרא אשר את  שכתוב מה שהרי,  ממנו ונסת� לבניו  הק את לגלות יעקב בקש : כח מז בחיי' ר

 רמז ה� ומקריו יעקב  עניני כל כי , היו� בו עומדי� שאנו הארו  הזה הגלות בק המשיח לימות הכוונה, הימי�

 יבוא  כי עד שאמר כמו דבריו בכלל המשיח עני� שנרמז ולפי. לאבות שלישי יעקב היה כ� כי, הזה השלישי לגלותינו

 :ממנו ונסת�  לגלותו רוצה שהיה הסתו� הק לרמוז סתומה  הזאת  הפרשה באה, שילה

 
7

  ובקש  אלפי� חמשת בסו� דהיינו ה"הקב של הימי� באחרית ושמעתי…   :א  פסוק מט פרק בראשית על זקוניח
  חטא בה� אי�  והלא הק לה� לגלות  ראויי� אי� אלו למה ואמר ותמה  שכינה ממנו ונסתלקה הק לגלות יעקב
  �"קו לא השבטי� שמות ותאותי בכל אי� ג� הקדש רוח השיבו ת"טי ולא ת"חי  לא  השבטי� שמות בכל אי�' כלו

  ולא א "כד קורא  אתה  אי� לי ,קורא   אתה לה� :לבני   קראת אשר  ועל הק לגלות ראויי� אינ� כ� א� י"צד ולא

 בדברי� הפליג� כ   יעקב  כשראה' וגו סוד מגלה  רכיל הול  של   זו המדה אי� ישראל בי יגעת כי יעקב  קראת אותי
 : אתה בכורי ראוב� ואמר

 
8

 ושמעו  הקבצו) ב( :הימי� באחרית  אתכ� יקרא אשר  את לכ� ואגידה האספו ויאמר בניו אל  יעקב ויקרא) א( מט 

 :אביכ� ישראל אל ושמעו יעקב  בני

 :אחרי� דברי� אומר והתחיל שכינה ממנו  ונסתלקה הק את לגלות  בקש) ר"ב (- לכ� ואגידה א   מט י "רש

 
9

 ה "הקב אמר הק לגלות יעקב כשבקש האומר ) מט קנז ש"ילקו (המדרש על, בעקידה פירש וכ� :כח  מז  – יקר כלי

 אותי  יקראו שלא זה נזק ימש  זו מידיעה כי, כבודי  על חס היית שלא ל"ר) כב מג  ישעיה (יעקב  קראת אותי ולא

  כדי האחרו� הק' ה וחת� סת� כ� על, הגאולה מ� וכמתיאשי� לישב ויבקשו הקודמי�  הדורות פני יבקשו ולא

 מצוייה  זו מדה בעונינו כאשר, תמיד ישועתו ק מחכי�  ויהיו מלכ�  דוד ואת' ה  פני את בקשוי ודור דור שבכל



      

 4 

Потому глава и является закрытой (סתומה), т.е. между предыдущей 

главой и нынешней нет даже минимального зазора длиной в девять букв. Глава 

см. примечание) סתומה 
1
) – потому что галут притупляет наше духовное видение 

и мертвит сердца
2
. 

 Каждая недельная глава обладает своей святостью, но свет этой главы 

скрыт (סתומה). Свет существует и в изгнании, но он остается скрытым глубоко в 

сердцах и умах еврейского народа. Обычно между главами существует разрыв, 

чтобы дать нам возможность задуматься и понять, что происходит. Но сейчас, 

когда видна только поверхность вещей, они становятся скрытыми и неясными
3
.  

 Утратив руах а-кодеш, Яаков-авину испытал сильный страх. Мудрецы 

объясняют, что при этом произошло.  

 Раби Шимон бен Лакиш говорит: «И призвал Яаков своих сыновей и 

сказал: Соберитесь, и я возвещу вам»  [что будет с вами в конце дней].  Яаков 
хотел открыть сыновьям «конец дней», и тогда Шехина покинула его. Он 

сказал: «Может быть, Небеса отвернулись от меня, потому что среди моих 

сыновей есть один негодный, как у Авраама, от которого произошел Ишмаэль, 

или как у моего отца Ицхака, от которого произошел Эсав. [Но] сыновья 

ответили ему: «Слушай, Израиль, Г-сподь – наш Б-г, Г-сподь один: так же, как 

Он один в твоем сердце, так и в наших сердцах есть только один Б-г». В этот 

момент наш праотец Яаков открыл [рот] и воскликнул: «Благословенно Имя 

славы Его царства во веки веков!» Сказал Раби: Как нам поступать? 

Произносить ли эти слова? Но наш учитель Моше их не говорил. Не 

произносить? Но Яаков их произнес!  [Поэтому] они приняли закон, что слова 

эти следует произносить тихо
4
». 

                                                                                                                                       
  ספוני�  בתי� לה�  ובוני�  העמי� בארצות המתישבי� האר עמי המה רבי� מ"מ נודע  הק שאי� בזמ� אפילו בינינו

 ה"הקב כ"וע, ארצ� אל להביא� לב בכל' ה פני את דורשי� אינ� לעול� זו ובסבה, הקיו� בני� אבני� ושל  וחשובי�

  לה�  ולהיות תושבי� להיות שבקשו, ישראל באשמת מדבר. גוש� באר ישראל וישב פסוק זו ולהנחה,  שמה מניח�

  ידעו  אשר הראשוני�  הדורות כ� על , לה� נודע  היה מצרי� גלות שק לפי  לה� בא זה ונזק, לה� לא באר אחוזה

  זה  לפסוק סמ   כ�  על, מצרי� באר ואחוזה קבע  של  ישיבה  לה� בקשו אההו הגאולה תהיה בימיה�  לא כי  בבירור
  רוח  לא אבל יעקב לויחי גר� נודע קצ� שהיה מחמת  הדורות לאות� הנמש  זה שנזק דלהורות יעקב  ויחי פסוק

 :לדורות זה נזק יתפשט ושלא האחרו� הק יגלה שלא כדי חי היה לבדו יעקב א� כי, יעקב

 
1

  אינו   סתומות פרשיות שכמה  גב על  א�).  א,  צו (ר"ב.  סתומה זו פרשה למה  יעקב ויחי  :כח מז    אריה גור ספר  

 בי� שהחלוק. סתומות פרשיות שאר  כמו  הפסק לה שאי�, וכל מכל  סתומה  שהיא לפי, הזאת בפרשה רק מקשה

  שיעור  יחשמנ רק, שלפניה  הפרשה בה שמסיי� עצמה שורה באותה מתחלת היא שהסתומה - פתוחות ובי� סתומות

 סו�  כמו רק  לה  הפסק ואי�, וכל מכל  סתומה  זו פרשה  אבל, שורה באותה  מתחלת אינה  פתוחה ופרשה, אותיות' ט

  ע�  אחת  פרשה והיא -  עצמה בפני פרשה אינה  שמא  כלל ריוח לה שאי� אחר להקשות  ואי�). �"ברא ה"כ (פסוק

  בתורת מהיר סופר שהיה , הסופר מעזרא דינובי קבלה הוא פתוחה ואיזו סתומה  איזו שהפרשיות, שלפניה פרשה

  זו  פרשה עני� שאי� ועוד. בידינו קבלה  היא כרח  על כ� א� פרשיות לשתי אות� שמחלקי� אחר אלו ופרשיות, משה
  :עצמה בפני  פרשה אחת שכל לומר וצרי , לזו

 
2

 ישראל של ולב� עיניה� נסתמו אבינו יעקב שנפטר  שכיו� לפי סתומה זו פרשה  למה - יעקב  ויחי :כח מז י "רש

 ): ר"ב (ממנו ונסת� לבניו הק את לגלות שבקש א"ד. לשעבד� שהתחילו השעבוד מצרת

 
3

  בי�  להתבונ� ריוח לית� משמשות  ההפסקות היו מה"ש כ”בתו ל"חז ד"עפי ביאור וביתר  :)142' עמ (גדליהו אור

 שנסת�  הזה אור. כא� וכ� ... סתומה כ"ג יאה השהפר אז ... בגלוי  התורה הארת  שאי� ובמקו�." ... לפרשה פרשה

   אבינו יעקוב של הזה החיות ישראל כלל בתו  נסתמה כי, ביותר גדול אור היה הגלות בתו 

  
4

 דברי מפסיקי� היו ולא אחד ' ה אלהינו'  ה ישראל שמע  אומרי� שמע  את כורכי� היו  כיצד רבנ� תנו: א"ע נו  פסחי�
  טעמא  מאי ואנ� ועד  לעול� מלכותו כבוד ש� ברו  אומרי� היו שלא אלא היו מפסיקי� אומר יהודה רבי מאיר רבי

 ואגידה  האספו ויאמר  בניו אל יעקב ויקרא לקיש ב� שמעו� רבי דאמר לקיש ב�  שמעו� רבי כדדריש ליה אמרינ�
  כאברה� פסול במטתי יש  ושלו� חס שמא אמר שכינה ממנו ונסתלקה  הימי� ק  לבניו לגלות יעקב ביקש לכ�

 שאי�  כש� אמרו  אחד' ה ינוקאל'  ה ישראל שמע בניו לו אמרו עשו ממנו שיצא  יצחק  ואבי ישמעאל ממנו שיצא
 ועד  לעול� מלכותו כבוד  ש� ברו  ואמר אבינו יעקב  פתח  שעה  באותה אחד אלא בלבנו אי� כ   אחד   אלא בלב 
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 Мудрецы также говорят нам, что когда Моше-рабейну поднялся 

получить Тору, он услышал, как ангелы произносят ו " בשכמל . Моше 

впоследствии рассказал об этом народу. Почему же евреи не произносят этих 

слов громко? Это можно сравнить с поведением человека, укравшего несколько 

драгоценных камней из короны. Он отдал их жене, но предупредил ее, чтобы 

она не носила их на людях, а только дома
1
. Однако в Иом-Кипур, когда мы 

чисты, как ангелы-служители
2
, мы произносим ו " בשכמל  громко

3
. 

 Существует еще более высокий уровень, чем в Иом-Кипур. Это – 

уровень в эпоху Машиаха, когда нам достаточно будет произносить только 

утверждение, что Б-г один (первый пасук –  שמע ישראל). Действительно – первый 

стих обращен в будущее – в эпоху Машиаха, когда ד'  будет (признан всеми 

как) 4אחד
. Когда мы по-настоящему понимаем это, к этому больше нечего 

добавить
5
. Однако до той поры необходимо «входить в детали» – объяснять, что 

что означает заявление о Его единственности. Отсюда – «Барух шем и т.д.»
6
  

 Сыновья Яакова заявили, что даже если сейчас они не заслуживают 

видения эпохи Машиаха, они понимают, что эпоха Машиаха приведет к 

                                                                                                                                       
 בחשאי אותו אומרי�  שיהו התקינו ביעק אמרו נאמרוהו לא רבינו משה אמרו לא נאמרוהו נעביד היכי רבנ� אמרי
 לה  יש תאמר לא גנאי לה יש תאמר  א� קדירה  ציקי שהריחה מל  לבת משל אמי רבי דבי אמרי יצחק רבי אמר
  המיני�  תרעומת מפני ר�  בקול אותו אומרי� שיהו  התקינו אבהו  רבי אמר  בחשאי להביא עבדיה התחילו צער

 : חשאיב לה אמרי השתא עד מיני� דליכא ובנהרדעא

 
1

  מלכותו כבוד ש�  ברו  הפסוק ש"בק אומרי� שאנו טע�: אייזיק ר"ב אליעזר אברה� הרב י" ע,  ישורו� מנהגי ספר

  מ�  גנבו למרו� משה שעלה בשעה , בלחש ו"בשכמל אומרי� ישראל למה' ב' פ רבה  הדברי� באלה  איתא: בלחש' וגו
 לישראל  ולמדו המלאכי�

  לי  קח לו ואומרה  נאי� בגדי�  רואה בתולה בת  לו שהיתה מל  של ביתו ב�ל משל נחמני בר שמואל' ר אמר: ש�

  ש� מטרונה של)  וחשוב נאה בגד (קוזמירי� וראה מל  של  לפלטרי� נכנס אחת פע� לה לוקח והיה הלללו הבגדי�
 בפרהסיא  אות� לבוש ל  שלקחתי הבגדי� כל לה  ואומר אותה מצוה התחיל לביתו ונתנו ובא אותו גנב עשה מה

 .ולפני� הדלת מ� אלא אותו תלבשי אל הוא גנוב זה קוזמירי� אבל

 ה"להקב משבחי�  ה� שבו השרת  ממלאכי ששמעתי ממה   הוא לכ� שנתתי המצוות כל לישראל משה  אמר  כ 

 . ל"עכ בלחישה אותה אומרי� תהיו לכ  מה� אותה ונטלתי

 
2

  חטא  לא בנו ואי�  שותי� ולא אוכלי� לא בני�ל לובשי� כמלאכי� שאנו לפי , ר� בקול אותה אומרי� כ"וביו: ש�

 בטלה פסול מה�  אחד שנמצא ועדות של� בלב  כול� היו לא כי על אמרו לא דמשה משו�, אחר טע�. עוו� ולא

 לכ�  של� בלב מיחדי� וכול� אלה' ה ע� כ"ביו אבל. כלל יאמרו לא של� ליבו שאי� מי דאז בלחש תקנו לכ , כולה

 ) . ט"תתס' סי מ"מ בש� זוטא אליהו (ר� בקול אומרי�

 
3

 למלאכי שמע למרו� משה שעלה בשעה אמרי� רבנ� ישראל שמע אחר דבר) לו : (ב פרשה ואתחנ� רבה מדרש

  אסי ר"א בפרהסיא אותו אומרי� ישראל אי� ולמה לישראל אותה והוריד ו"בשכמל ה"להקב אומרי� שהיו השרת
 בפרהסיא בה תתקשטי אל לה ואמר לאשתו לה  נתנה מל  של  י�רפלט מתו  קוזמי� שגנב לאחד דומה הדבר למה
 :ו "בשכמל בפרהסיא אותו אומרי� ה� השרת כמלאכי נקיי� שה� הכפורי� ביו� אבל בית  בתו  אלא

 
4

  שנאמר אחד ' ה להיות עתיד הוא כוכבי� העובדי  יקאל ולא עתה ינוקאל שהוא' ה -  אחד' ה ינוקאל' ה  :ד    ו י "רש

 :אחד ושמו אחד' ה יהיה ההוא ביו� ונאמר' ה בש� כול� לקרוא ברורה שפה עמי� אל אהפו  אז כי

 
5

 בהרב  שפג שני� שש ב� שכשהיה עצמו על אמר  ע"זי מרוזי� ק"שהרה נאמ� ממקור ושמעתי: ה אות גדליהו אור

 אליו בטל  הכל  הרי אחד ' וכו ישראל שמע ואומרי� ש"עומ כשמקבלי� הרוזינער אותו ושאל, ל"זצ התניא בעל

 בטל הוא האד� הרי, "'ד את ואהבת " כ� אחרי אומרי� אי  כ"וא, מלבדו עוד שאי� היינו" אחד "כי , ש"יתב

 על  תירו לו אמר התניא בעל שהרב הרוזינער ואמר. יתבר ' ד מבלעדי דבר שו� ואי�, "אחד "שהכל', ד במציאות

 גדליהו  בהאור ש"ע. שעות שש בזה י ראוה זה
 
6

  סדר בהמש  אבל  ... הכל כולל הוא כי, כלל לספר מה  אחד אחר  אי� העליה  במצב  :אחד ה"ד הראייה עולות

  ביו� א"כ, הפרטית מנטיתו  עצמי שמוש �לגו שיש זמ� כללוי ג שאינו אלא, מוכרח הוא הפירוש לעול� המעשה

 .ר� בקול ו"בשכמל לומר ואפשר, במעשה בגלוי יפה מתפשט  האחדות כח, אז בטלי� הגו� שצרכי, הכפורי�
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постижению того, что заключено в словах  שמע ישראל. Яаков отвечает ברו  ש�, 

что значит: он понимает, что еще не пришло время показать со всей ясностью 

«конец дней», но что кдуша его сыновей приведет к этому концу. 

 

ПОХОРОНЫ ЯАКОВА 

 

 Яаков умирает в «нечистой» стране, на земле тумы. Он берет на себя 

огромный риск, потребовав у Иосефа поклясться, что тот похоронит его в 

Израиле, а не в Египте
1
. Такое не может быть хорошо принято египтянами, ибо 

«это ясно покажет им, что члены семьи Иосефа все еще не считают себя 

натурализованными и что их сердца все еще влечет их прежняя родина»
2
. 

Действительно, если бы не клятва, которую Яаков взял с Иосефа, Паро ни за что 

не разрешил бы сделать такую вещь
3
. Этим Яаков передал чрезвычайно важную 

информацию своим детям. «Вы надеетесь и хотите жить в Египте; я же не 

хочу даже быть похороненным здесь. Вот почему он выразил это свое желание 

не в качестве Яакова, частного лица, а в качестве Исраэля, носителя 

национальной миссии, – как предупреждение о национальном будущем своих 

потомков»
4
. 

 

Рамбан указывает на еще одну причину, почему Яаков потребовал, 

чтобы его похоронили в Израиле: 

 
.מעשה אבות סימ� לבני�  

 

Исторические модели, созданные авот, должны были быть воспроизведены 

потомками. Галут Египта, говорит Рамбан, дает исторический образец галута 

Эдома
5
. Возвращение Яакова в Израиль для упокоения гарантирует нам, что мы 

тоже вернемся из нашего галута
6
.  

 Все это закладывает базу окончательного тикуна. Яаков объясняет 

Иосефу, почему он похоронил Рахель на границе Израиля, а не в той же пещере, 

где он теперь просит похоронить его
7
. Ведь она как  עקרת הבית обладает силой 

                                                
1

  ירכי  תחת יד   נא שי� בעיני  ח� מצאתי נא א� לו ויאמר ליוס� לבנו ויקרא למות ישראל ימי ויקרבו: כט מז

  ויאמר בקברת�  וקברתני ממצרי� ונשאתני אבתי  ע� ושכבתי) ל: (במצרי� תקברני  נא אל  ואמת  חסד  עמדי ועשית

 : המטה ראש לע ישראל וישתחו  לו וישבע לי השבעה  ויאמר) לא: (כדבר  אעשה אנכי

 
2
Рав Ш.-Р. Гирш, с. 644, ה" ד  Яаков 

 
3

  יאמר שלא השבועה על עבור לומר ירא אבל מניח  הייתי לא השבועה בשביל לא וא�: השביע  כאשר ה"ד י"רש

 ואתה  לשו� שבעי� על עוד� מכיר שאני הקודש לשו�  על אגלה שלא ל  שנשבעתי שבועה על אעבור כ� א�] יוס�[
 ).לג ד� (סוטה  במסכת יתאכדא בו מכיר אינ 

 
4
Рав Гирш, там же. 

  
5

 הגלויות  שתי בי� השואות חמש עושה ש� –) הפרשה ריש (כח מז

 
6

  אותנו  ויעלו … כמתי� בו ואנחנו … מאד עלינו אר  והגלות. …כבד אבל עמו  ועשו  העלוהו שוריו פרעה וזקני

 כבודנו בראות� כבד אבל לה� ויהיה … העמי� מכל

 
7

  אפרת  בדר   ש� ואקברה אפרתה  לבא אר  כברת בעוד בדר   כנע� באר רחל עלי מתה  מפד�  בבאי יואנ) ז (מח

 :לח� בית הוא

 



      

 7 

собрать рассеянных в галуте, объединить еврейские нешамот и привести их 

назад на Святую землю
1
.  

 В своей смерти Яаков удостоился почестей и покоя, каких не знал при 

жизни. Целая страна, во главе с царедворцами, более двух месяцев скорбит над 

его забальзамированным телом в Египте,
2
 а затем все взрослые евреи с большим 

военным эскортом движутся в похоронной процессии из Египта в Израиль, что 

должно было занять долгие недели
3
. В этом беспрецедентном обряде воздаяния 

почестей покойному многие короли возложили на гроб Яакова свои короны 

рядом с короной Иосефа
4
. 

 Похоронная церемония завершается тем, что Иосеф лично хоронит 

Яакова. Ничего нового о жизни Иосефа после этих похорон Тора не сообщает, а 

через несколько стихов говорит о его смерти, наступившей после того, как он 

простоял у власти беспримерный срок – восемьдесят лет
5
. В отличие от Яакова 

никаких шансов похоронить Иосефа в Израиле не было 
6
, но впоследствии 

Моше-рабейну сам позаботился о переносе его костей, как это сделал Иосеф для 

Яакова. Мида ке-негед мида
7
.   

 

ЯАКОВ НЕ УМЕР 

   

 В начале своего последнего обращения к сыновьям Яаков говорит: 

 
 ויצו אות� ויאמר אלה� אני נאס� אל עמי: מט כט

 

Мудрецы так объясняют эти слова: 

 
 וא� לאו אני נאס� אל עמי, א� זכית� ונטפלת� בי

 

                                                
1

  שה� , ישראל  אצל היה לא, במערה רחל נקברת היתה שא�, בדר  רחל נקברה: א פרק סו�, ישראל נצח,  ל"מהר

  שאינו  רק , ישראל את  המאחד כח בישראל נשאר אבל. שלה� בגלות ישראל את והמאחד המקב כח, שלה� בגלות

  ולכ  . בדר   נקברה, שמה על נקראו ישראל כל שהרי, ישראל את המאחד כח שהיא, רחל  ולכ . בלבד בכח  רק בפעל

  את המקב הבית עקרת שהיא -  רחל נקברה לא וא�. לגמרי בארצ� מקובצי� ישראל   שיהיו עד רחמי� מבקשת

 . ישראל את ומאס� מקב כח עוד אצל� היה ולא ,ושלו� חס ישראל נחלקו כבר, בדר  - ישראל
 
2
 יו�  שבעי� מצרי� אתו ויבכו: מט נ

 
3
  ואחיו  יוס� בית וכל) ח: (מצרי� אר זקני וכל ביתו  זקני פרעה עבדי כל אתו ויעלו אביו את   לקבר יוס� ויעל) ז (נ

 : מאד כבד המחנה ויהי פרשי� ג� רכב ג�  עמו ויעל) ט: (גש� באר עזבו ובקר� וצאנ� טפ� רק אביו ובית

 
4

  שהקיפוהו  מלמד  אבהו  ר"א, לאטד יש  גור� וכי –  הירד� בעבר אשר האטד גר� עד ויבאו: י נ בראשית: א יג סוטה

 כתריה� ותלאו קטורה ובני ישמעאל ובני  עשו  בני שבאו, אטד לו שמקיפי� זה כגור� יעקב  של לארונו כתרי�
 יעקב  של בארונו

 
5
Ему было тридцать, когда он стал правителем, и 110, когда он умер. Абарбанель 
объясняет:  

 .הימי� ולשאר וסגניו שריו רומי למלכי אשר הימי� דברי ספורי בכל כמוהו ראיתי לא מאד ומבהיל גדול דבר והוא

 
6

  את   יוס� עיוד שהיה לפי אביו שצוה כמו המכפלה במערת שיקברוהו יוס� צוה לא  והנה): הפרשה סו� (אברבנאל
  במצרי� שיקבר אלא לזה רשות ולא מקו� פרעה ית� שלא שידע  לפי כנע� לאר יוליכוהו לא מותו אחרי שמיד אחיו

 . במצרי� בארו� וייש�  אותו ויחנטו שני� ועשר מאה ב� יוס� וימת שאמר מה וזהו ומעשיו גדולתו לזכרו�

 
7

 בו  שנתעסק זכה לפיכ , ממנו גדול באחיו ואי� אביו  את לקבור זכה יוס�,  לו מודדיו מודד שאד� במדה: ט סוטה

 .עמו יוס� עצמות  את משה ויקח) בשלח פ"ר (שנאמר, ממנו גדול בישראל שאי� משה
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 Ваш зхут – похоронить меня [там, где я просил] или нет. Но в конечном 

счете «это не повлияет на меня, на мое истинное я»
1
. Возможно, Яаков понимал 

себя как то, о чем говорит стих: 

 
2ויגוע יעקוב

 

 

 Поскольку здесь не сказано  וימות, мудрецы толкуют это так: 

 
3וב אבינו לא מתיעק

 

 

 Непонятно. Текст Торы свидетельствует, что Яаков умер
4
, его тело 

бальзамировали
5
, жители Египта семьдесят дней оплакивали его

6
, а затем его 

тело перенесли в Пещеру патриархов и там похоронили
7
. Но у мудрецов 

имеются другие источники для проверки их утверждения
8
. Очевидно, в 

некотором смысле Яаков не умер. Шла Акадош объясняет, что часть Яакова 

умерла – она уже умерла, когда Яаков оплакивал утрату Иосефа. Но потом, 

когда Яаков услышал, что Иосеф жив –  ותחי רוח יעקוב, и эта, высшая, часть 

Яакова (именуемая Исраэль) не умерла
9
.  

Рамбан
10

 объясняет, что мудрецы, говоря, что Яаков не умер, 

подразумевают, что Яаков-авину достиг уровня, когда между духовным и 

физическим началом нет противоречия. Тело Яакова было безупречным levush 

для его души. Самая веская причина для разделения тела и души после смерти  

– их несовместность – в случае Яакова не существовала. Можно предположить, 

                                                
1
Рав Ш.-Р. Гирш, с. 678  

 
2

 :עמיו אל ויאס�  ויגוע המטה אל רגליו ויאס�  בניו את  לצות יעקב ויכל) לג (מט

 
3

 מת לא אבינו יעקוב:) ה תענית ( רבותינו ואמרו בו  נאמרה אל ומיתה: ויאס�  ויגוע ה"ד לג נ  י"רש

,  עצמה  מיתה ולא פה כתוב למיתה קירבה רק שהרי, ראייה גופא זה, "למות ישראל  ימי  ויקרבו " שכתוב פ"ואע(

 ) ל"כנ

 
4

 :עמיו אל ויאס�  ויגוע המטה אל רגליו ויאס�  בניו את  לצות יעקב ויכל) לג (מט

 
5
 :ישראל את הרפאי� ויחנטו אביו את לחנט הרפאי� את עבדיו את יוס�  ויצו) ב (נ

 
6
 :יו�  שבעי� מצרי� אתו ויבכו החנטי� ימי ימלאו כ�  כי יו� ארבעי� לו וימלאו)  ג (נ

 
7

 חנטיא וחנט� ספדיא ספדו בכדי וכי, יצחק  לרב נחמ� רב ליה אמר,  מת לא אבינו יעקוב יוחנ� ר"א: ש� תענית

 
8

 ואת  מרחוק מושיע  הנני כי' וגו יעקוב עבדי תירא  אל  ואתה) ל ירמיה (דורש אני  מקרא, ליה אמר  :ש� תענית

  ועיי�  כפשוט� הסבירו  ש�' ותוס י" ורש  בחיי�  הוא א� בחיי� זרעו מה, לזרעו הוא מקיש, שבי� מאר זרע 
 שהארי  זה בפסוק תמימה בתורה

 
9

, יוס�  של מאבילות מת כבר יעקוב של לקהח, נפש  של ענייני� שני בו  היו כי, מת לא אבינו יעקוב  עני�: ה"של 

 ... ישראל הנקרא החלק והוא" למות ישראל ימי ויקרבו "רק,  מת לא שוב זה וחלק"  יעקוב  רוח ותחי "כ  ואחר

 .  הנזכר" ישראל " ע� כלומר" עמדי ועשית "זהו. ... יעקוב מחלק יתירה במעלה היא

  וידו   ש� על יעקב שנקרא מה כי, הזה  בעול� הגו� בעניני הגו� מדות על נאמר  יעקב ש� כי: כט מז �"רמב

  ע� שרית כי) כט, לב ש� (שכתוב הוא הנפש מדות  על נאמר ישראל וש�, )כו, כה  בראשית (עשו בעקב אוחזת

 : אלהי�

 
10

 הפרשה סו�
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его сыновья не сознавали, что именно произошло, даже он сам не ожидал 

этого
1
.  

 Маараль добавляет, что мидот, доведенные человеком до совершенства, 

передаются будущим поколениям в качестве духовного генетического наследия.  

Яаков усвоил совершенство «правостороннего» хеседа Авраама-авину и 

«левосторонней» гвуры Ицхака-авину и присоединил к этому свою жизнь, 

исполненную духовного роста, чтобы создать идеальное сочетание и равновесие 

между этими двумя качествами
2
. Поэтому Яаков мог быть абсолютно уверен, 

что он будет жить в своих детях и внуках и что его духовные достижения 

никогда не поколеблются
3
. И так же, как вечны – ницхи – его потомки, Клаль 

Исраэль, так вечно духовное наследие Яакова
4
. 

 Есть и другие соображения, по которым Яаков-авину не умер. Он не 

испытывал мук смерти
5
. Что еще более важно, его тело находилось на таком 

духовном уровне, что его душе не было необходимости полностью отделяться 

от тела
6
. Как правило, после смерти душа существует в Олам а-нешамот, 

полностью отделенная от тела. Очень важно, чтобы душа на этом этапе 

находилась в среде, где она может продолжать расти, готовясь к воссоединению 

с телом во время тхият а-метим
7
. Но в редких случаях тело настолько свято, что 

продолжение связи с телом не мешает этому росту души
8
.  Раби – раби Иеуда 

                                                
1

 לשו� , מת  לא  אבינו  יעקב) ה תענית (רבותינו ואמרו, בו נאמרה  לא  ומיתה ויאס�  ויגוע: לג מט   בראשית, �"רמב

  ידע  לא ואולי עמכ�  אלקי� והיה מת אנכי הנה) כא מח לעיל (בעצמו מיתה הזכיר יעקב  הרי, רבותינו ולדעת  י"רש

  או , הוא  מת לה� כי, אביה� מת  כי יוס� אחי ויראו ) טו נ להל� (וכ� לשמו כבוד לתת  רצה שלא או, בנפשו הוא

,  היו� כל עליו   תחופ� וזו, החיי� בצרור ותצרור הצדיקי� נפשות כי הזה המדרש ועני�  כלל בזה ה� ידעו שלא

:)  קנב (שבת  במסכת הזה העני� ויוב� מזומנות לעתי� תתלבש או, כיעקב, ערומה יפשטנה  שלא השני לבושה לובשת

 ):קג (כתובות ובמסכת

 
2

,  הפכי� גורמות שה� הקצוות מדות  שאר כעני� מדתו היתה  שלא מת  לא אבינו  יעקב הקבלה  דר  ועל   :בחיי  רבינו

 עד  סלולה דר  עולה שהוא בעבור מה� ומקבל המדות מכל כלול שהוא  פ"ואע המכריע  הוא מדתו כי  זה ובאור

 מדות  שה� לפי ויצחק אברה� על כ� אמרו ולא  מת לא ביעקב אמרו כ� על, החיי� מקור שהוא הראשית ראשית
 ולשמאל  לימי� הקצוות

 
3

 יתואר שהאחד לומר אפשר  אי  ביחד מתיחסי� דברי� שני  נמצא  א� זה ולפי … ל "רז ואמרו ה "ד אריה גור
 לה� אי� וההעדר המציאות שהרי כ  לומר אפשר אי מתיחסי�  שה� שמאחר  בהעדר  יתואר והאחד  במציאות
 שהאב מאחר בחיי� האב שג� בחיי� הב� שא� לומר ראוי כ"וא ביחד מתיחסי� והב� האב כי וידוע. התיחסות

 )  תירו עוד נת�ו שהארי  ש� עיי�. (מצטרפי� והב�

 
4

  אשר  נצחית בטובה הוא והנה, מת לא אבינו יעקוב): א"ע ה תענית (אמרו  לכ : ד  ה) אבות על (החיי� דר  , ל"מהר

  מה זה על מורה ולפיכ  ... רוחני הכל העול� יהיה  כי ומפני. נצחיי�  שיהיו ישראל טוב על מורה - כלל יסולק לא

  שה�  האלו חיי� כמו לא, רוחניי� ה� עתה יעקוב חיי כי ספק ואי�, מת לא אבינו שיעקוב ל" ז רבותינו שאמרו

 . מבואר זה ודבר, טבעיי�

 
5

 מיתה  טע� טע� לא מת לא פירוש: בחיי  רבינו

 
6

 נפשות  שאר כי קדושתו  לתוק� תמיד גופו על מרחפת  היה יעקב של נפשו כי מת  לא עני� יהיה או : בחיי  רבינו

  גופו  לקדושת יעקב  אבל, ירדו  לא שעלו וכיו�   ולעקר� לשרש�  חוזרות והוכמ הקדושה במדרגת שאינ� הצדיקי�
   ויורדת עולה נפשו היתה ומעלתו

 
7

 כפי, בזהירה ומזדהרת  מתפשטת ש� הנה, הנשמות עול� אל ולכתה מהגו� הנשמה בצאת  אמנ�): יב  ג א (' ד דר 

 ומזדמנת , בגו� שנחלשה ממה תחזקתמ –  ש� היותה זמ� כל ש� משגת שהיא ובמה, מעשיה פי על לה שראוי מה

 לה הנאותה הפעולה בו לפעול תוכל, הראוי  בזמ� שכשתשוב עד, התחייה בזמ� שתעשה שראוי למה יותר

 
8

  הצרכו מ"ומ, מעשיה� י" ע עכירות שו� לגופ�  הוסיפו לא דוד ב� וכלאב  ישי, עמר� , שבנימי�. יז בתרא ובבא 

 עב  סימ� תבונות תבדע עיי�. נחש  של) הזוהמא (= בעטיו למות
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а-Наси – еще один пример такого состояния. После смерти каждый вечер 

пятницы он являлся и по-прежнему произносил Кидуш для своей семьи
1
. И хотя 

мертвый, как правило, свободен от выполнения заповедей, Раби все еще 

считался живым
2
. Яаков, унаследовавший великие достижения Авраама и 

Ицхака, добавил к ним свои собственные достижения и достиг этой 

исключительной степени целостности и святости
3
.  

 Обладая такой святостью, Яаков-авину остался жив – душа его 

пребывала в теле, хотя и не в том теле, которое было похоронено. Мы не в 

состоянии до конца понять эту концепцию, но ведь и смерть тоже не поддается 

логическому восприятию
4
. Аналогично, Раби являлся делать Кидуш тоже не в 

своем прежнем теле. Скорее, его душа была окружена некоей оболочкой 

физической природы, но настолько пронизанной духовностью, что она имела 

только слабые физические контуры
5
.  Достичь такого уровня может каждый, но 

достигли его лишь немногие. Стих утверждает:  צדקה תציל ממות – 

благотворительность спасает от смерти, не от физической смерти, а от смерти, 

как в случае Яакова-авину
6
.  

 Если Яаков не умер, это значит, что грядущие поколения могут ощутить 

духовную пользу от его присутствия. Наша глава начинается словами: ויחי יעקוב 

                                                
1

 דרשו   ומזה, הקדוש רבינו כגו�  הדורות יחידי  באר אשר לקדושי� רק נמצא  אינו הזה הגדול והכח: בחיי  רבינו

 אתיא חד יומא)  לביתו בא היה שבת ערב כל (לביתיה אתי הוה שמשי בי כל) ג"ק  ד� (הנושא פרק בכתובות ל"רז

 אמרה (יתיב דרבינו שתיקי אמתיה  לה אמרה) הפתח  על ראהוק שכנה באה אחד  יו� (אבבא קריא וקא שבבותיה

,  הראשוני� הצדיקי�  על לעז להוציא שלא ) בא  לא שוב (אתא  לא  תו רבי כששמע) יושב דרבי, שתקי: שפחתו לה

  ש "וכ,  הקדוש רבינו כמו כ  כל גדול כח לה� להיות הזאת המעלה אל הגיעו  ולא לשרשה נשמת� שחזרה כלומר

  יצחק ובקדושת, יצחק שיוליד קוד� מילה במצות שנתקדש אברה� בקדושת, קדושות' בג דששנתק אבינו ביעקב

  ולא המרכבה תשלו�  לאבות שלישי  שהוא עצמו ובקדושת, תמימה עולה להיות המזבח גבי על בעקדה שנתקדש

  קדוש ומצאנ ולא, יעקב קדוש) כט ישעיה ( שמו  על  ה"הקב  שנקרא לומר  נראה זה  ומטע�, פסול שו� בזרעו היה

 : יצחק קדוש אברה�

 
2

 חזקוני 

 
3

,  יצחק  שיוליד קוד� מילה במצות שנתקדש אברה� בקדושת, קדושות' בג שנתקדש אבינו  יעקב : בחיי רבינו

 תשלו�  לאבות  שלישי שהוא עצמו ובקדושת, תמימה עולה להיות המזבח גבי על  בעקדה  שנתקדש יצחק ובקדושת

 ולא , יעקב  קדוש) כט ישעיה ( שמו על ה"הקב שנקרא לומר נראה זה ומטע�,  פסול שו�  בזרעו היה ולא המרכבה

 : יצחק קדוש אברה� קדוש מצאנו

 
4

 ספדיא וספדו  חנטיא שחנטו פ "ואע: ה תענית (מת לא אבינו דיעקוב: 36 ד� ז' ס, חרו מחשבות,הכה� צדוק רב

  שגו�  כמו חוקה  דר  רק ז"והבע כלל מושג אינו  זה ודבר, מת  לא  ובאמת  ז"בעוה המושג כפי הכל, קבריא וקברו

 גזר  דכבר רק להרהר רשאי אתה דאי חוקה כ"ג היא המיתה עני�

 
5

 הנפש  שבו הדק השני הגו� הוא הזה הגו�, ובנפש  בגו� קיי� נשאר א   מת לא אבינו יעקב ולפיכ   :בחיי  רבינו
  שבת  לערב  שבת מערב והוא מזומנות לעתי� בו  מתלבשת  מאד עד  דק הוא אבל  ממש לו ויש גו� בצורת  מתלבשת 

 הראשו� כי בו חפ שהוא למי ומתראה ה"הקב של  בשליחותו בעול� משוטט הוא  הכפורי� ליו� הכפורי� מיו� או

 מושיע  הנני) מו ירמיה (שנאמר דורש אני מקרא  שאמר  החכ� מאמר  וזהו, מקרא של כפשוטו ונקבר נחנט הגס

  בגו�  בחיי� הוא א� ובנפש בגו� בחיי� זרעו מה כלומר יי�בח הוא א� בחיי� זרעו מה לזרעו הוא מקיש,  זרע  ואת

 :שהזכרתי הגו� והוא  ובנפש

  אי� לישראל באה כשהפורענות, להבה כאש ביעקב ויבער) ב איכה (ש� שדרשו רבתי באיכה רמזו לזה כי לי ונראה

)  יד  תהלי� (נאמרש יעקב אלא בה מרגיש אי�  לישראל באה וכשהטובה, ביעקב ויבער שנאמר יעקב אלא בה מרגיש
 בו  שיש הדק הגו�  על א� כי ונקבר שנחנט הגו� על נופל אינו מרגיש לשו� כי הידוע  ומ�, כ"ע ישראל ישמח יעקב יגל

 ביעקב  ש"וכ , השואל פרק שבת ' במס קפולאי והנהו  שבכתובות הקדוש רבינו עני�  וזהו, הרגש בעל והוא ממש
 הכבוד  בכסא חקוקה שדיוקנו

 
6

 ממות  תציל וצדקה) ב י  משלי (הכתוב סוד הווז  :בחיי  רבינו
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– «и жил Яаков». Глава так называется, потому что эти слова выражают суть 

того, о чем она рассказывает. Даже в смерти  ויחי יעקוב – он продолжает жить. 

    
КОНЕЦ ПЕРИОДА АВОТ 

   

 Нашей главой повествование об авот завершается. Следующая глава – 

это уже начало повествования о баним
1
.  Речь снова идет о жизни еврейского 

народа –  ויפרו וירבו מאד, и это тоже вытекает из  2 ויחי יעקוב. 
 В самом начале книга «Берешит» интенсивно сосредоточивается на 

шести днях Творения. Затем – в рамках одной главы – проходит двадцать 

поколений, пока мы не приходим к истории авот в третьей главе, в «Лех леха». 

Прошло 1948 лет от сотворения мира, когда родился Авраам-авину. Три главы, 

посвященных Аврааму, немного об Ицхаке – и темп снова замедляется, чтобы 

рассказать нам о Яакове и его сыновьях. Теперь, в конце «Берешит», мы узнаем 

из одного-единственного стиха, что Иосеф дожил до возраста, когда увидел 

внуков. К этому же поколению относился и Амрам, отец Моше. Иосеф умер 

спустя 2300 с лишним лет после сотворения мира. История авот завершена. В 

целом книга «Берешит» начинает и завершает рассказ о процессе Творения. 

Действительно, другое название Сефер Берешит – Сефер а-Брия или Сефер 

а-Ецира. Через авот исторические модели установлены на все времена. Авот 

были те семена, из которых произросли все последующие события истории 

человечества
3
. Теперь начинается история их потомков. Остальная часть Торы 

связана с жизнью Моше-рабейну.   

 

                                                
1

 לשמות המהקד, �"רמב

 
2

 מאד  וירבו ויפרו דכתיב מה ביו להפסיק שלא  כדי סתומה זו דפרשה.) רטז ויחי'  פ (ק"ובזוה :  ש�, גדליהו אור

  את  ראה א"שיעק דאיתא וכמו, ישראל כלל בתו  נסתמה א"יעק  של הזה שחיות  ל"כנ  הרונה ואולי, יעקוב  לויחי

 רבוא  הששי� כל  נולדו וכבר, פרקו על עומד האיל�

 
3

  בו  כי הפרשה  בסו� �"הרמב שמבאר וכמו, יצירה ספר נקרא בראשית ספר): דברי� ליקוטי  ויחי'  פ (גדליהו אור

 דברי� ציורי) לה� שאירע מה  (שכל מפני לזרע� יצירה  כעני� שה� האבות ובמקרי נוצר כל ויצירת  העול� חדוש

  שעתיד  ומה לבא שעתיד מה להודיע רק באי� האבות שמעשי הכוונה �אי�, לה� לבא העתיד כל ודיעלה) או (לרמוז

  במעשה  כ"אח שיצמח למה זריעה ה� האבות שמעשה, יצירה  שה� רק, זו בידיעה לנו מינה נפקא אי כי, להיות

 .  הבני�


