
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 הגיגים מפרשת השבוע

  ) כח'מזבראשית ( "  שנהעשרהויחי יעקב בארץ מצרים שבע "  
בזכות צדקה שעשה יעקב .  והיא מדה כנגד מדה, שנהשבע עשרה אביומצינו ביוס� שפרנס את : ל"זחמדרש מ

אלה תולדות " : היה שנאמרשנה שבע עשרהשהרי כשפירש יוס� מאביו ב� ,  שנהשבע עשרהעמו שפרנס אותו 
 שפרנס יוס� מצינוובזכות שפרנס יעקב את יוס� שבע עשרה שנה . )'ית לזבראש(" יעקב יוס� ב� שבע עשרה שנה

 )רבנו בחיי(                . שנה מדה כנגד מדהשבע עשרה ליעקב במצרי  
 

  ) כח'מזבראשית ("  חייושניויהי ימי יעקב "
ושנות , תוסי� ימי ' יראת ה": נת העניי� נתבונ� בפסוקבלה. נראית לכאורה מיותרת, "בויהי ימי יעק"הדגשה ה 

 ועומתל, "ימי "חי !"צדיק"ה, חיי הרשעל הצדיק לי� הגדרת זמ� חייו שב לדביש ה. ) כז'י ילמש( "עי  תקצורנהרש
שהרי הוא ,  רשעלאיכותו כמו שנה שב בחיי הצדיק חשוב דיו  אחבדל זה הוסבר בכ" שה". שני "חי !"רשע"ה

 שני !ויהי ימי יעקב "יאור בוזהו ה. ימהלשנה שבה הרשע שויו  אחד יותר ממה שעבעצמו תורה ומצוות ל למסג
ות לילהו את לואי,  ימיה ת בעיקר אלמנצרגיל האד  : עודזאת ו". שני "לאיכות  בי  בו חשולהימי  ש". חייו

, נמצא. תילולתורתו ג  בלתי  עע בקו, לעומתו, א" הצדיק, הלטבזמ� כאורה לזהו  ! מנוחה ושינהלהוא מקדיש 
 ל כ!"  שני חייובויהי יעק" זה נאמר לוע.  עד תו ל רגע ורגע מנוצלבאופ� שכ, "י ימ"ותיו חשובי  כלילכי ג  

 )  דרושי  !ב� איש חי(              ".  איש ת  יושב אוהלי ביעק" ירהאי  שלמ" ימי "של יעקב היו גדושי  ב" שני חייו"
 

  ) כט'מזבראשית (" ריםמצי בנא תקברנ אלת מ ואדסחי מדית עשוע" 
    ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (סד של אמת שאינו מצפה לתשלו  גמולסד של אמת שאינו מצפה לתשלו  גמולסד של אמת שאינו מצפה לתשלו  גמולסד של אמת שאינו מצפה לתשלו  גמולחסד שעושי  ע  המתי  הוא חחסד שעושי  ע  המתי  הוא חחסד שעושי  ע  המתי  הוא חחסד שעושי  ע  המתי  הוא ח""""    
הרי  , שלמה קלוגרירבתוהה , אנו רואי  שאנשי  מקפידי  לקיי  גמילות חסד ע  המתי  יותר מאשר ע  החיי     

�זאת אומרת שיש לגמול חסד באותה מידה ובאותה , ):סוכה מט( " בי� לחיי  ובי� למתי סדי חילות גמ": קיימא ל
להלוות לאד  דהיינו  ,חיי ילות חסד ע  המפני מה אנו רואי  שגמ. יי  ובי� ע  המתי התלהבות בי� ע  הח

סד חילות ואילו גמ,  לקיי רזי מזדאי� בני אד  , 'לעשות ולפעול עבור נצר" וכדו, לית� צדקה לעני ,בשעת דחקו
מטבע  את   אוהבי   שבני אדהוא, לפי רבי שלמה, ההסבר  ?הכל רצי  למצוה זו, ליל" אחר מטתו, תי ע  המ
אמר מי , להרהר ולהטיל ספקמתחילי  , או עני הפושט יד, א אצל  אד  שהשעה דחוקה לובכאשר . האמת
מה שאי� כ� . ?ד עני הוא באמתיא  אותו פושט ה ?נצר" הואאמת א  בה ?אותו אד  באמת השעה דחוקהשל
נקרא , לפיכ" חסד שעושי  ע  המתי , דעמו חסהכל רצי  לגמול לכ� , באמתהוא מת   אי� לה  ספק שש. במת

  )היבנ סד חעול (            " חסד של אמת"
 

  )טז' מחבראשית ("  אברהם ויצחקאבותיויקרא בהם שמי ושם " 
הש  כי  ,ל"ז להארי" ילקוטי תורה"א בבמו ? ה  ויצחקרש  אבותיו אבפני שמו ליעקב  הקדי  כיצד, תמוה

ר הכאמור בזו, כי הוא עיקר לכול . אה'ברה  ל'חל א'בקה ר'ה רר'עקב ש'צחק י'יאשי תיבות רהוא " אלישר"
שמי וש  " ווזה, תיובואשמות שבשמו נכללי  ג  , ולכ� הזכיר שמו תחילה, "עקב כללא דאבה�י" :הקדוש
לפי . ה  או יצחקרת אבולא בי" אלרבית יש"ראל ישבני אי  רולכ� נק, כי בשמי כבר נכלל ש  אבותי, "אבותי

 )באר משה(                 . ד כלולי  כל האבותושבש  זה בייח
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 , ה"ל ותושבי הדרום בעז"צהחיילי העלון מוקדש להצלחת 
  ולעילוי נשמת ההרוגיםלרפואת כל הפצועים



 

  )ז ט'חמבראשית ("  ץו לרוב בקרב הארדגוי"
    ). ). ). ). יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (ה ה ה ה בבבבת ת ת ת טטטט שול שול שול שולרערערערעכדגי  הללו שפרי  ורבי  ואי� עי� הכדגי  הללו שפרי  ורבי  ואי� עי� הכדגי  הללו שפרי  ורבי  ואי� עי� הכדגי  הללו שפרי  ורבי  ואי� עי� ה""""

 רעשאי� עי� ההיא גי  הדאלא שמעלת  של , "וידגו"נראית כמיותרת אחר שאמר כבר " בולר"תיבת   ,רהולכאו
מה דגי  שבי  כל הגדול " ותעשה אד  כדגי הי ": על הפסוק ראמבג מובאיש לה  ג  חסרו� כא" , בה ת לטשו
ולכ� דייק . )ז"ע( ו בולע את חבירורא� בני אד  אלמלא מוראה של מלכות כל הגדול מחבי,  בולע את חבירורוביחמ

  )אפריו�(    .  לעני� החסרו� שיש בטבע הדגי לאלעני� הריבוי יהיה לה  את טבע הדגי  ו: כלומר" בולר"ואמר 
 

  ) יט'מחבראשית ( " מלוא הגוייםה אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיואולם לעם וגם הוא יגדל היהיהוא גם " 
שתחילה  , גדעו�מרמז עלו, גדולהיעלה ל ואחר כ"  עיהיה קוד  ש!" לע  וג  הוא יגדלהג  הוא יהי"במנשה נאמר 

ואול  אחיו הקטו� יגדל : "אמראפרי  לו. במלחמה עלה לגדולה ואחרי שניצח אנשי אחריו שלוש מאות נאספו 
משה רבנו   תלמידה שהי,יהושעעל ז מרמ. שקוד  יהיה גדול ואחר כ" יהיה לו ע !" מלוא הגויי הוזרעו יהי ממנו
  )ב"נצי(       .ה  הזקני  שאחרי יהושע שהיו תלמידיו, זרעו "מלוא הגויי "ה היה  ואחרי מות מש גדול בימי משההוהי

 

 ) ז 'מטבראשית ( "  אחלקם ביעקב ואפיצם בישראלקשתה כי עז ועברתם כי אפם ארור"
הנצר" אד   ש!"בר רשידנוני  תח" הנאמר במשלי ל פיר עבאל הקשר בי� תחילת הפסוק לסופו נית� עלאת התמיהה 

וכשראה יעקב ששמעו� ולוי . א ישגיח עליולשו  אד  ובגסות א  ינהג בכעס שהרי ל� ונכנע לבריות נעשה סב
 ר)ְזֲח יהיו כהני  ולויי  וֵי!שבט לוי  : ועל כ�. רכי  לבריותנצ אעשה שיהיו ! ו זידהאמר שבכדי לתק� מה  ני  כעס

 יהיו מלמדי  ועניי  שא� !ושבט שמעו� .  לא ירצו אנשי  לתת לה ני  כעסווא  יהי, ויחיו מידי אד , על הגרנות
 הזדי יל וע". מדלא הקפד� מל"ובפרט ש,  וא  יהיו כעסני  לא ירצו אנשי  לתת לה ,חי פתחזר על היצטרכו לה  
 )פרדס יוס�(                       סבלני  יו יהחו להשלי" כעס  וריוכ

 

  )טו' נ בראשית("  יוסף ישטמנולו"
    , , , , ))))יייי""""רשרשרשרש((((אלא שאי� חבר לה בכל התורה אלא שאי� חבר לה בכל התורה אלא שאי� חבר לה בכל התורה אלא שאי� חבר לה בכל התורה , , , , פירוש דלמאפירוש דלמאפירוש דלמאפירוש דלמא

 הוא היפ" ההרגילה משמעותכאשר " שמא"במשמעות של " לו"הקדוש תמיה על השימוש בתיבה " אור החיי "ה
הכניס הכתוב ש ונראה, "אולי" "פ�", והיה יותר נכו� להשתמש בלשו� ברורה יותר, הבעת משאלה, "הלואי ",הכוונה

 "הלואי"שאה רולפי הכתוב נ, ות  ישיב לה  יוס� רעה ויצער א"שמא"חששו והכוונה שה  , בדבריה  ודבריאת 
לא היו היה מתכפר לחלוטי� חטא  וובזה , והיו מצטערי  כשיעור שנצטער יוס� מצד ,  רעהשהיה משיב לה 

 )אור החיי (                .וצא ולמד מה היה לעשרה עמודי עול , חטא זהנוספות שבאו עבור  וצרותמתחייבי  לבסו� גלות 
 

 )זי' נבראשית (" וךה גמלרעאתם כי ט וחיך פשע אחנא שא נאכה תאמרו ליוסף א"
דבר שיגרו  , האחי  מבקשי  מיוס� ברמז שלא יהרג . אד , שור, נשר, אריה: ידוע שבמרכבה ישנ� ארבע חיות

, ד ' א,שר'נ, ריה'א ! "'א'נ'א": וכ" הוא הרמז". בכור שורו", שהרי יוס� הוא בבחינת שור, שיגרע השור מהמרכבה
ריה 'ור א'ש ! "'א' נ'א'ש" , בקשוועל כ�. במרכבהשור  יהא יהל, נת שורבחי שהוא ב,רג יהיוס� שא  , חסר שורא" 
 )רופליטסמאשמשו� רבי (               . המרכבה בשלימות שא  ימחל לה  תהיה ,ד 'שר א'נ

 " נראה אלישדיאל " אלא שיעקב רמז לו לפני מותו? וכי מתי ציוה זאת יעקב, "וה לפניו מותואבי" צי"שרמזו וזהו 
  )חת  סופר(                                     .ד 'אשר 'נ, ור'ריה ש'א, 'א'נ'ש'ת א"ר, )ג' מחשית ברא(
 

  )כה- כד'נבראשית (" זהמתי מ את עצםעליתהו... תמיו אנכי ח אלר יוסף אמויא"
ביקש יוס� להודיע  כי אי� , אלא? "והעלית  את עצמתי מזה"ביקש  לפני ש "אנכי מת" : מרואמקדי  יוס� ומדוע  

,  וא  לאו...א  נצחו מוטב, לעול  ירגיז אד  יצר טוב על יצר הרע ":ל"אמרו חז ? וכיצד ה עליוכעס לו שו  טינה 
אמר יוס� לאחיו  וכ" . שזכרו� יו  המיתה מביא להכנעה ושבירת הגאווה, זאת אומרת). .ברכות ה(" היזכור לו יו  המית

י כל שמ( של בהוא העוקר מל, יביע את לוזכרו� זה העומד לנגד עיני ומכנ, יודעני בי שאמות, כלומר, "אנכי מת"
ל "שהרי אמרו חז". והעלית  את עצמתי מזה"קשכ  באוכל מעתה ג  ל, הוסי�, אשר על כ� . קנאה ונטירה כלפיכ 

ומי שאי� לו קנאה אינ  ,  עצמותיו מרקיבי ורבכל מי שיש לו בלבו קנאה על ח, "רקב עצמות קנאה": על הפסוק
והעלית  עצמותי "עדיי� תוכלו לקיי  , י  עד שתצאו מכא�בשא� א  יחלפו ימי  ר,  אפואיוצא. ):שבת קגב(י  במרקי

  )רגרבי עקיבא אי(                     .לקחת  אתכ ותוכלו , י יתקיימו עצמותי לעול בשכיוו� שסרה כל קנאה מל ". מזה אתכ 
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