
 פרשת ויחי: לחיות ולברך? רק במצרים!     

 הרב אלישע וולפין                     

 ,חברים יקרים
 

בלב כבד, וקצת שבור, אנחנו נפרדים מספר בראשית. אני כל כך אוהב את בראשית, הספר 
 .היקום, האדם, עם ישראל, והמסע האנושי –שבו הכל מתחיל 

 
 "....וַיְִחי יֲַעקֹב ְבֶאֶרץ ִמְצַריִם "(הפרשה מתחילה במילים )בראשית מ"ז, כח

 
שנים. זקן. שבע ימים. לאחר כל מה שעבר, יעקב מוקף בכל  147יעקב על ערש דווי, והוא בן 

 .ילדיו ונכדיו ברגעיו האחרונים עלי אדמות, והוא מברך את בניו אחד אחד
 

 !מה עוד אפשר לבקש? סוף טוב למסע חיים מפותל למדי
 

 ?וף טובאבל... האמנם ס
 

נותרה רק מועקה אחת קטנה: למה במצרים? למה לא בארץ כנען, הארץ שלימים תישא את 
 .שמו? אביו וסבו זכו לחיות את שנותיהם האחרונות בנינוחות וברווחה בארץ כנען. יעקב לא

אכן מאכזב קצת לסיים את הספר הראשון של התורה במצרים, לסיים את סיפורי אבות 
ה. עצוב שהנכד של אברהם, גיבור ה"לך לך", יסיים את חייו בגלות. יש האומה בארץ נוכריי

 .כאן מעין הודאה שכל מסע האבות הסתיים בכישלון אחד גדול
 

יש משהו צורם במשפט "ויחי יעקב בארץ מצרים". אם היה כתוב "ויגר", או "וישב", ניחא. 
ר את הזמן" עד שהבצורת שם. לא סתם "העבי יח ממש דווקא המילה "ויחי" רומזת לנו שהוא

סוף כל סוף לחיות. מגיע לו,  -על ערש דווי  –תסתיים. לאחר כל התלאות שעבר, הוא זכה 
באמת שמגיע לו. אבל למה במצרים הוא הגיע למנוחה ולפיוס הפנימי, ויכול היה סוף כל סוף 

 .לחיות בנחת
 

מה אומר ספר הזוהר על  בחיפושיי אחר התייחסות לעניין זה, חרגתי ממנהגי ונכנסתי לראות
 .פרשת ויחי

 
 !ואכן, מצאתי בו זוהר גדול

 
הזוהר, כהרגלו, מזכיר לנו שהתורה היא לא ספר היסטוריה, אלא היא המורה הגדול 

 .למסתורין של החיים
 
בֹא ְרֵאה, ֹלא ָזָכה ]יעקב[ ְלָבֵרְך ]אפילו לא[ ֶאת ֶאָחד ִמָבָניו ( "ספר הזוהר, פרשת ויחי)

כלומר, רק במצרים יכול ." ְבִמְצַריִם ֶאָלא ים[, וְֹלא ָהיְָתה ְביָדֹו רּוַח ְלָבֵרְך ]אותם[]אלא במצר
ְכֶשֵבַרְך אֹוָתם ָכל ֶאָחד וְֶאָחד ְבסֹוד. וְ]מה : "היה יעקב לברך את בניו! הזוהר ממשיך ואומר

הוא ה[סֹוד? )בראשית מ"ב, א'( 'וַַיְרא יֲַעקֹב ִכי יֵש ֶשֶבר ְבִמְצַריִם, וַיֹאֶמר יֲַעקֹב ְלָבָניו ָלָמה 
ֶנֱאַמר 'ְרדּו ָשָמה וְִשְברּו ִתְתָראּו', בא ְרֵאה ֶשֹּלא ִנְתָנה ַהְנבּוָאה ֶאָלא ִלְשבּוֵרי ַהֵלב, ְכמֹו שֶ 

 "'.ָלנּו ִמָשם וְִנְחיֶה וְֹלא ָנמּות
 

ספר הזוהר מלמד אותנו, שכל תכלית הירידה של בני ישראל למצרים הייתה כדי לשבור, 
 .אבל לא לשבור לחם, אלא לשבור שם את הלב

 
א שנגרם ליעקב, מסתבר, שהסיפור העצוב של יוסף, האכזריות של אחיו כלפיו, הכאב הנור

הסדק הגדול שקרע את המשפחה, לכל אלה הייתה תכלית, והתכלית הייתה שברון לב, 



. לברך את בניו ברוח 2. לחיות )"נחיה ולא נמות"(; 1ומטרת של שברון הלב הייתה כפולה: 
 (".הנבואה )"שלא נתנה נבואה אלא לשבורי לב

 
ר בראשית, ואולי של התורה כלה זה על הדרך ספר הזוהר מזכיר לנו שהמסר המרכזי של ספ

וֲַאָבֶרְכָך וֲַאַגְדָלה ְשֶמָך -"והמשך ב,"... ץפרו ורבו ומלאו את האר- "לחיות ולברך: החל מ
 ".וְֶהיֵה ְבָרָכה... וְִנְבְרכּו ְבָך כֹל ִמְשְפחֹת ָהֲאָדָמה

 
 ???אבל מדוע צריך שברון לב בשביל לחיות באמת

 
 ???ביל לברךוהאם צריך שברון לב בש

 
"אין שלם מלב  אני יודע, אצל רבים מכם מהדהד כרגע המשפט האלמותי של הרבי מקוצק,

  –שבור", או המילים המלטפות של ליאונרד כהן
Ring the bells that still can ring, Forget your perfect offering, There is a 

.ncrack in everything, That's how the light gets i 
משפטים מהממים, אבל אין בהם תשובה מספקת לשאלה, מדוע צריך שברון לב בשביל 

 ?לחיות באמת
 

חיפשתי את המעיין שממנו שאבו גם הרבי מקוצק וגם ליאונרד כהן את תובנת השבר, 
 .ומצאתי אותו אצל חז"ל. במעיין הזה מצאתי גם את התשובה לשאלה

 
שתמש בכלי שבור גנאי הוא לו, אבל הקדוש אם הדיוט ]=אדם[ מ(: "ויקרא רבה ז, ב)

ברוך הוא אינו כן, אלא כל שימושיו ]=כל מה שברא[ כלים שבורים, ]כי[ 'קרוב ה' לנשברי 
 "...(.תהלים ל"ד, י"ט' )לב ואת דכאי רוח יושיע

 
משתדלים תמיד להשתמש בכלים מושלמים. כלי  -יצורים אומללים שכמונו  –בני האדם 

אבל לא על ידי הבורא, אלא על ידינו! כלומר, השיפוט הוא כולו  –אי שבור נחשב לנו לגנ
שלנו. אנחנו אלה שמרגישים מגונים. השיפוטיות האנושית נובעת מהציפייה הנוראה שלנו 

 .מעצמנו להיות מושלמים
 

אצל הבורא, לעומת זאת, כל הכלים שהוא ברא )אנחנו למשל( שבורים! דווקא הוא, המושלם 
 !דע שהכלי השבור הוא הכלי המושלם. בהכרחמכל בחינה, יו

 
מה שאינו שבור אינו חי. הוא סתם חפץ דומם. החיים במהותם הם תהליך, ולא ייתכן כל 

 .תהליך בדבר שהוא מושלם
 

 ".וְכַֹח ַאיִן ְלֵלָדה ַמְשֵבר ָבאּו ָבִנים ַעד: ..."בישעיהו, ל"ז, ג מופיע משפט מכונן
 

הנו המיטה שעליה כורעת היולדת לשבת. המלבי"ם, רב חשוב מהמאה ה  רמשב, לפי רש"י
שם את המסך בעת הלידה ויוצא  שובר , מרחיב: "]משבר הוא[ מקום הרחם, שהולד19 –

דבר חדש  -"באו בנים עד משבר"  -לחוץ". הנביא ישעיהו מתאר משהו שמבקש להיוולד 
 .כוח להיוולד ולצאת אל העולם שרוצה לצאת מן הכוח אל הפועל. אבל אין למשהו הזה

 
אנו בפרשת "ויחי", פרשת החיות והחיוניות. דווקא היולדת בתורה נקראת "חיה", כי בלידה 

החיות והחיוניות בשיאן. במובן מסוים הגוף של היולדת ממש לא רוצה ללדת. הגוף הרי יודע 
ל כוחות החיות שהלידה באה על חשבונו, היא תיקרע אותו לגזרים. לכן בלידה נדרשים כ

מן הכוח אל  –דרך פתח צר כל כך  -האדירים שיאפשרו לוולד להיוולד ולחיים החדשים לצאת 
 .הפועל

 
מעולם לא ילדתי, אבל נשים שילדו מספרות שאין משהו בעולם הדומה לחוויית הלידה 



הן בפלא הגדול, הן בעוצמות הכאב, הן בקרע הגופני שהלידה  – המשבר המתרחשת על גבי
תירה אחריה, הן בהורמונים ששוטפים את הגוף, ובעיקר... בחיים החדשים שמתאפשרים מו

 .בזכותה
 

 .לכן, היכן שאין שבר, אין חיים. במקום שאין משבר, לא נולד מאומה ולא תיתכן ברכה
 

 "....מכאן ברורה ההתלהבות של ספר הזוהר מהפסוק: "וַיְִחי יֲַעקֹב ְבֶאֶרץ ִמְצַריִם
 

לחיות! הם לא ידעו שדווקא שם, בארץ מצרים,  –גיעו למצרים לשבור שבר בני ישראל ה
 !וולד עם ישראליי  -הרחם התנ"כי  –בסיר הבשר 

 
אין חיים ואין לידה של דבר חדש אם אין לב שבור. רק דרך הסדקים של השברים אור החיות 

 .וברכת החיוניות נכנסים לעולם
 

ל קבלה והתמסרות מוחלטת לכל מה ששבור שבת שלום, שבת של חיות וחיוניות, שבת ש
 .וולד שבוע חדשימשם י –בנו 

 
 ,קחזק חזק ונתחז

 
 עאליש

 


