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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
   ) כח'מזבראשית ( " ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה"

אמר יעקב כיו� ' ט�ו'  חיות חו� מאות, בניו,שבטי�הב " בשמות יתאותיוהראה יעקב אבינו שהיו כל : אמרובאגדה 
� לגלות יאמר אינ� ראוי' צ� ו'קאותיות  שאי� בה� שראהכיו� א� ,  ה� לגלות לה� את הק��א ראויי"שאי� בה� חט
)רבנו בחיי(            .  פרשה זו סתומה� ולכ,� לכ� סת� ולא גלה"לה� את הק

  

  )כט' ת מזבראשי( " עמדי חסד ואמתועשית"
, ליועגמול והיינו דבר שאינו מצפה לתשלו� ד, צד האמתמ, ד החסדג� מצצד האמת ות יעקב מיוס$ ג� מבקשביש 
הוא מצד החסד כלומר צפוי לו גמול קש ממנו לקברו ישבמה .  עליויינו דבר המצפה לתשלו� גמולדה, צד החסדמ
מה שבקש ממנו ו ,]מובטח לו שיזכה לקבורה �אחרי� קובר ה[ ) כחקט�מועד ( "דקבר יקברוניה: "מובא בגמראתשלו� כו

  )כלי יקר(          . על כ�גמולו לתשלו� וי שאינו צפמצד האמתבאר� כנע� זה דווקא לקברו 
  

  )לא' בראשית מז("  לי וישבע לוהשבעה"
ו ילעוב יעקב חשד בבנו הצדיק האה אומר שהסיבה אינה משו� ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמב? מדוע ראה צור� יעקב להשביע את יוס$

את לחזק זאת על מנת עשה יעקב  אאל, " כדברי�אעשה אנכי"הבטיחו שר חעל הדבר אג� יעבור מצותו ואת שימרה 
, יעלוהוה� ו רשות להפרד ממנו ויאמר לו שלח את אחי� ואת עבדי� ס$וילפרעה א לא ית� שמ, העני� בעיני פרעה

כי לא יהיה נכו� להעבירו על , ולכ� השביעו, תיחפו� פרעה שיקבר הנביא בארצו לכבוד לה� ולזכואולי או ש
עלה וקבור את אבי� : "היה הדבר כמו שאמרכ� כ� או,  יוס$ יצטר� יותר להשתדל בעני� מפני השבועהוג�, שבועתו

�  .לולא השבועה אולי לא היה פרעה מתיר ליוס$ לקבור את אביוש ) ו'נבראשית (" כאשר השביע�כאשר השביע�כאשר השביע�כאשר השביע
  

   )א' מחבראשית ("  ואת אפריםמנשה בניו עמו את שניויקח את "
די היה ? ה� מנשה ואפרי�איננו יודעי� שוכי , "מנשה ואת אפרי�את "ואחר הוסי$ "  בניושניאת : "אמר הכתוב

הקדוש שבה " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה. היינו מביני� במי המדובר ו ואנ"אפרי�את מנשה ואת "או " את שני בניו"לכתוב 
וכל אחד מה� ראוי ,  של יוס$צד שה� בניו מראויי� ה� לברכה, �צדדישני ה מראויי� ה� לברכההכתוב ללמדנו ש
להפסיק שלא " עמו "הפריד ביניה� במילהו, "אפרי�את מנשה ואת " ג�ו" בניואת " אמר כ�ול, לברכה מצד עצמו

  . מי ה� הבני�הכתוב תבי� שמפרש 
  

י הם אפרים ומנשה כראובן ה למ מצריך בואי אליעד בארץ מצרים ךים לדולנ הךתה שני בניעו"
  )ו-מח הבראשית ( " יהיוךת אחריהם לד אשר הולךתדולמון יהיו לי ומעוש

כיו� , בדלביוס$  ש� לה� ע וחשבי שיוא עד בוא יעקב רס$וישנולדו להבני� , הפוכהצריכה להיות לכאורה הסברה 
ראויי� ה� למצרי� בא יעקב שלאחר  ס$ויאלה שנולדו ל ולהיפ�. ע מתולדת�ד אז ש� ולא יהשיעקב לא הי

 יוס$ נחשב בשפלות הבא יעקב למצרי� הישלא עד וא שהסבר הונראה שה. עקבי להתייחס בשמותיה� ג� אל
וכמו שקרא אותו שר המשקי� בפני .  ללא משפחה וללא יחוסאסורי�הבית שהוצא מנער  לו את היותו ר*ְכָז, המעלה

נולדי� לו נחשבו בסתר הוממילא ג� בניו ,  לגדולההמקרה עלבורק , ) יב'מאבראשית ( "דעבעברי נער : "פרעה
, כראוב� ושמעו�, וקרב� אליו כבניו שלו, ולכ� רצה יעקב לפייס� בזה על העדר כבוד� עד כה, ני עבדבכ, ההמדרג

כי די . אי� צריכי� לפיוס כזה, נודע כבוד משפחתו של יוס$כבר כאשר אבל אלה שנולדו ליוס$ אחר בואו של יעקב 
 )תוספת ברכה(                         .דלה� יחוס� ג� בשביל אביה� לב
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   )ח 'מחבראשית (" וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה"
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש((((מי אלה שאינ� ראויי� לברכה מי אלה שאינ� ראויי� לברכה מי אלה שאינ� ראויי� לברכה מי אלה שאינ� ראויי� לברכה 

ההסבר אלא  ?כל פג�ה בה� ראשנה ולא   17 הרי למדו אצלו, אויי� לברכהרשאינ� יעקב מדוע רק עכשיו הרגיש  
עלה אשר נכבד והנצויי� לאיש הא� אינ� מתאימי� ולא רפשוט הלאיש אמנ� מעשי� שרצויי� ומתאימי� יש שהוא 

ר שאכ, "מעשי איש ופקודתו" :ראש השנהתפילת ו אומרי� בנשאכפי , צרי� לשמש מופת ודוגמא לאחרי�במעשיו 
 כל זמ� שהיו ,בני יוס$, כ�ל. מעמדודהיינו תפקידו ו �"פקודתו"את ג� � בוחשב לוקחהוא , ה ד� את האד�"הקב

אפרי� ומנשה ": שנאמרה �שעלו למדרגת שבטי יברגע היו מעשיה� רצויי� בעיני יעקב אבל , אנשי� פשוטי�
שה� כעת אויי� לברכה רשאינ� " מי אלה" :אמרמשו� כ� ר אחר וואבראה אות� כבר אז , "אוב� ושמעו� יהיו לירכ

  ) ורהתאזניי� ל(                             . ה� שבטי י שלבמעמד
  

  ) טז'מחבראשית ( " בקרב הארץו לרובדגוי"

. מי�בעי� שולטת בה� כשה� הכי נדמו לדגי� שאי� , בזרעו של יוס$ לא תשלוט עי� הרעשפסוק זה גמרא למדו מב
: אמרש מפני עי� הרע יתפלל וישמי שחוש ):ות נהכרב(על יסוד זה אמרו ו, ).ברכות כ(� עי� הרע ט בהוממילא לא תשלו

 העצ, לכאורה. ]שלא שלטה בו עי� הרע, אני מזרעו של יוס$[, "ישאב עינא ה דלא שלטה בי,אנא מזרעא דיוס$ קאתינא"
, בא משבט אחרשזה פילו וא� כ� תמוה הדבר אי� יאמר כל איש א, ל השבטי�כא מהבישראל אחד מל כזו נתונה ל

גאלת בזרוע : "בני ישראל כבני יוס$ מהפסוק לשיחסות ראינו התיא שלא, הלא זה שקר גמור? שהוא מזרעו של יוס$
מו כ, ישראל לפליטהואפשר לומר שהסיבה היא שבזכות יוס$ נשארו בני . ) טז'תהלי� עז(" עמ� בני יעקב ויוס$ סלה

 וג� יעקב .) ז'מהבראשית (" ה� לשו� לכ� שארית באר� ולהחיות לכ� לפליטה גדולכי� לפניקל�וישלחני א" :שכתוב
ששניה� יעקב , כונההו,  נוטריקו� אב וב�� אב�אב�אב�אב�, י" רשופירש, ) כד'מטבראשית ( " אב� ישראלהרוע"אותו בש�  מכנה
  )תוספת ברכה(              ".אני מזרעו של יוס$" ובמילא כל אחד מישראל יכול לומר  את בית ישראלנ*ָ-, ויוס$

  

   )בכ' מחבראשית ( "יחרבי ובקשתב"
            ))))אונקלוסאונקלוסאונקלוסאונקלוס ( ( ( (בצלותי ובבעותיבצלותי ובבעותיבצלותי ובבעותיבצלותי ובבעותי""""

, תפלה הקבועה הוא סדר "צלותי". "צלותי ובעותי"אל " בחרבי ובקשתי"הגיע התרגו� מצרי� להבי� כיצד 
 "א� רצה אד� לחדש בתפלתו מעי� כל ברכה שואל אד� צרכיו: "ל" חזשאמרומיוחדת כפי  הוא בקשה "ובעותי"
וא� כוו� ת בה  מעכבת הלבאי� כוונ, ועהתפלה שזו עבודה קבהסדר בדל בי� שני סוגי� אלו הוא שוהה. .) חעבודה זרה(

. כוונה יתירהבזה דרושה  ,שמבקש האד� צרכיו, בקשהכ� במה שאי� , קיפסמובכוונה מועטת , דילבו באבות 
א י שהתפלה שהזאת אומרת .) חתענית( "אי� תפילתו של אד� נשמעת אלא א� כ� משי� נפשו בכפו: "ל"כמאמר חז

 "חרב"והנה  .לא כ� הבקשה החדשה היא צריכה להיות בכוונה מופלגת, תקבלתמהיא א בלא כוונה יבצבור א$ שה
אלא  ה מזיקה אינה בעצמ"הקשת"אבל  ,כוחדד ממית בכל שהוא ואי� צרי� וחמ בוברזל שההוא בעצמו מזיק ש

, שהיא א$ בלא כונה מרובה, "רביח"לזה קרא לתפלה בש� . ותלוי לפי כח ורחוק המורה בקשת, ורהיהתלויה בכח 
 )מש� חכמה(                  .שהיא כמו קשת שהיא עד שמשי� נפשו בכפו, "קשתי"ובעותי בש� 

  

  )י' בראשית מט("  ומחוקק מבין רגליו יסור שבט מיהודהלא"
: ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב מסביר שזו הסיבה שנכחדו כל בני חשמונאי וזהו לשו� ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב. לפי יעקב המלכות תהיה רק משבט יהודה

ואלמלא ה� נשתכחו התורה והמצות , היו חסידי עליו�למרות ש, נאי� שמלכו בבית שני היה עונש החשמווזה"
כי ארבעת בני חשמונאי הזק� החסידי� המולכי� זה אחר זה ע� כל ,  נענשו עונש גדולכ�וא$ על פי , מישראל

ית חשמונאי כל מא� דאמר מב"ל "זחוהגיע העונש בסו$ למה שאמרו .  בחרבאויביה�גבורת� והצלחת� נפלו ביד 
בעבור ...  בעו� הזהכל�נכרתו  ו]אני מבית חשמונאי דעו שהוא עבד: כל מי שיבוא ויאמר[ :)ב ג"ב( "קאתינא עבדא הוא

שהמשיל , והיה עונש� מדה כנגד מדה, והסירו השבט והמחוקק לגמרי, שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד
 ". הוא עליה� את עבדיה� וה� הכריתו�ברו�הקדוש 
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