
  
ָ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"
 ביחד לא בצערמחה ושבחי יעקב 
 היפות אות
 שניהשלושי
 וארבע מרמז על ,  בגימטריא שלושי
 וארבע"ויחי"

ושבע , בגיל שבע עשרה, מנועד שנפרד משנה ראשונות שהחלו מאז שנולד יוס� שבע עשרה , ע
 יוס� בנו אהובו
  )בחייבינו ר(                        . מצרי
אחר רדתו לע
 יוס� שני
 האחרונות בה
 שהה עשרה 

  

  ) ה' מחבראשית ( " יו ליה כראובן ושמעון יהאפרים ומנש"
של גימטריות כאשר מחשבי
 שע מפאנו שבפסוק זה רמוז הרעיו� "רמי ומה"מביא מגורי האר" דבש לפי" באאאא""""החידהחידהחידהחיד

 
). "כוללע
 ה"מה שנקרא (מספר האותו אילו ה
 כ את הדבר חשבנית� לאחד בכל זאת של מספר הפרש מילי
 וקיי
�בראו"ומצד שני . 732כ$ שביחד יוצא  401בגימטריא הוא " ומנשה" ,331הוא בגימטריא " אפרי
"שהרי  "

 בכל זאת אומר 1למרות ההפרש של , כלומר. 731וביחד יוצא  472בגימטריא הוא " ושמעו�" 259 הוא בגימטריא
� ושמעו�יעקב שאפרי
 ומנשה שוי
 כראוב  .  

  

  )  ז'מחבראשית ( "ואקברה שם בדרך אפרת היא בית לחם" 
ת המכפלה מוחזק במערלא היה יעקב עדיי� . א: יעקב קובר את רחל בדר$ אפרת ממספר טעמי
, "חזקוניחזקוניחזקוניחזקוני"לפי ה
 �ו בחלקהקבררחל נ. ב. כבר הל$ לארצו והניח ליעקב את הכלעשו מתה לאה ר שאוכ. המערער עליהיה שעשו מכיו
לפי . ג.  יהודהו שלמערת המכפלה היא בחלקלא בו,  בנימי�בנהשל  וקבורה בחלקשתהיה כבודה זהו בנימי� ושל 

   .יולדת שמתה בלידהשגנאי הוא לטלטל אשה 
  

   )ח' מחבראשית (" את בני יוסף ויאמר מי אלה ישראל וירא"
מנשה ואפרי
 היו לידו של יעקב ולמדו תורה מפיו במש$ שבע , לפי המדרש, הרי? מה מקו
 לשאלה זו של יעקב


יעקבמתר+ שבה הכתוב ללמדנו שעיני " אור החיי
אור החיי
אור החיי
אור החיי
"ה? "מי אלה"וכעת שואל , עשרה השני
 שהיה יעקב במצרי
�
נשיאשלושה שראה מכיו� ו, שלא היה יכול לראות ולהכירכ$  ,כמו יצחק אביו, כבדו מזוק ,
,  עומדי
 לפניו,צללי

יעקב הכיר וזיהה א$ את שני האנשי
 האחרי
 לא  " בא אלי$הנה בנ$ יוס�" לו הודיעואיתו וג
  יברדוס� שאת י
, אהבת האבאת תכוו� יעקב לעורר זו הוטוע� שבשאלה , מביא תירו+ נוס�" אור החיי
אור החיי
אור החיי
אור החיי
"ה".  אלהמי"זיהה לכ� שאל 

 כדי שישמע " אלהמי" שאל כ�ול, "כדי שתהיה הברכה בתגבורת אהבה והחיבה", קוד
 שיברכ
ני
  על הב,יוס�
ומיד " מדי דברי בו זכור אזכרנו עודכי : "וזה רמוז בפסוק, ויהמו מעיו לה
" בני ה
"מר שיאמפי בנו החביב אצלו 

  ) יט'ירמיה לא(" רח
 ארחמנו  מעי לו המוכ�על : "אחר כ$ נאמר
  

  )אי 'חבראשית מ( "זרעך ים גם אתקל-תי אוה הראה אנראה פניך לא פללתי וה"

של ראשיתו ב ומריותר לנכו�  ההי" $ערי
 ג
 את זקל-נה הראה אותי אוה: "בו נאמרהשני של הפסוק חלקו לפי 
ג
 את לא א לראות  לא פללתי$כי לא רק אות, ויל לתחלתב סו� הפסוק מקכ$ו, " לא פללתי$$$$אותאותאותאותראה : "הפסוק

מסביר זאת על פי המדרש " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה? "פני$פני$פני$פני$"א$ לא ברור מדוע מצוי� בפסוק , לוקי
- א הראה לי$ערז
 לא $ראה פני" :במר יעקולפי זה א, "שלא שתה כוס עקרי�בתנאי , א על אשת איש פניו מוריקותבכל הש "שאומר 
, ונעשו פני$ מוריקות, פוטיפר, $אשת אדונבכי דאגתי פ� נכשלת , עיב בתוארו הט$ פנילא קויתי לראות, "פללתי

שמראה הפני
 לא מבטיח שזה , שתית כוס עקרי�זה משו
 שאולי חששתי ש, ושתנהפני$ לא לאחר שראיתי שו
, תוארו הטבעי מ$לא נשתנה פניוא
 , שלא שתית כוס עקרי�לומר כ, "י
 ג
 את זרע$קל- הראני אנהה"אבל . ישתנה
  .תמימות$בצדקת$ ובטוח בני הרי שא
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )יד' בראשית מח( " את ידיו כי מנשה הבכורשכל"
ויתמו$ יד אביו : "שסיי
 יעקב את ברכתו לבני
 ורק אחר כ$ נאמרעד מדוע המתי� יוס� , השאלה הנשאלת היא

שכאשר ראה יוס�  "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"המסביר ?  יעקב קוד
 שברכ
אתלא עשה זמדוע , " אפרי
ראשלהסיר אותה מעל 
משו
 מהימי� יותר אולי השמאל חשוב חשב ש, "סיכל את ידיו", שיעקב מניח את ידו השמאלית על ראש מנשה

לפי ש וחשב יוס� ,ימי�צד בנמצא  ,מקור הנפש המתאוהשהוא ,  והכבד,שמאלד צ מונח ב,מקור השכלשהוא , הלבש
 ,שהוא הקט�, ואת אפרי
, חכמהבומדע שיבור$ ב, רכות שכליותלברכו בביעקב הבכור על כ� רוצה הוא שמנשה 

כ� חשב ל, זההברכה אחת את שניה
 בביר$ יעקב שיוס� רואה , הברכהאחר א$ ל .לבר$ בברכות גשמיותיעקב רצה 
וירע בעיניו "שמאל על כ� עומד מפשוט או לא ידע מי עומד מימי� ומי ב� הבכור להב� טעה בי�  יעקב יוס� שאולי

   ".ויאמר לא כ� אבי
  

   )זט' בראשית מח("  לרב בקרב הארץודגוי"
 �א$ א
 נבח� את המנייני
 בתורה שנעשו לבני ישראל במדבר או , "וידגו לרב", יעקב בר$ את מנשה ואפרי
 בפריו

קיימה ברכתו תא
 כ� כיצד ומתי ה,  ישראל משאר שבטי
פרמסברבי
 שאפרי
 ומנשה היו א נראה לבערבות מואב 
 דווקא אר+ ישראלכלומר ב, "בקרב האר+"דווקא ברכתו של יעקב היתה  מדייק מהפסוק שכוונת אאאא""""הגרהגרהגרהגר? של יעקב

ו בני יוס� את יהושע לאמור ידברו": מרנאה חלוקטר
 ה ע
 כיבוש האר+ ידמכ� וא. "ידגו לרובו"-יתקיי
 בה
 ה
, הקצר הזהבזמ� הרי לנו ש. )יהושע יז(" ' אשר עד כה ברכני הי ע
 רב עדנלה גורל אחד וחבל אחד ואנחוע נתתה לי מד
  . יעקבו שלכתברקיו
  ווזה, בע
 רבאת בני יוס� ' $ ה באר+ ישראל כבר בר
נמצאיבני ישראל  ש,"עד כה"
  

  )כ' בראשית מח(" שהכמנורים אפימך אלקים כישראל לאמר ישבך יברך "
 �סמל הברכה שנות� כל אב יהודי היות יעקב לשל  ומכל זרעיותר אפרי
 ומנשה דווקא נבחרו מדוע , צרי$ להבי

 לותבגנולדו למרות ה
 גדלות
 של אפרי
 ומנשה היתה בזה ששאומר שיחוד
 ו ירשירשירשירשהההה    רררר""""רשרשרשרשההההראיתי בש
  ?לבניו
מ� נאר אוה
 מסמלי
 את כוחו של היהודי להחזיק מעמד בכל מצב ולהש, ה
 עלו והתעלו במעלות רוחניות גבוהות

 ,ויי
 לברכהרא שאינ
 ?"מי אלה"שאל ולכ� רגת שאר בניו ונכדיו מדיעקב שה
 אינ
 בראה  בתחילה ,כ�וא. 'לה
.  הסביבה הטמאה משפיעה על מדרגת
רקלדו במצרי
 ונודהיינו ש" לקי
 בזה-אשר נת� לי א"וכשיוס� ענה לו 

  . כל זרעו וראויי
 לברכה ה
 יהיו הסמל ל,קי
 מעמדיזמח א
 נולדו במצרי
 ובכל זאת , אמר יעקב,אדרבה
  

   )ז- ה'בראשית מט( " ראלישקב ואפיצם ביעקם בחלא... י אחים כלי חמסולון ושמע"
        ))))כגכגכגכג' ' ' ' משלי יחמשלי יחמשלי יחמשלי יח" (" (" (" ( ועשיר יענה עזות ועשיר יענה עזות ועשיר יענה עזות ועשיר יענה עזותבר רשבר רשבר רשבר רשידידידידנוני
 נוני
 נוני
 נוני
 תחתחתחתח""""

 
לתק� את ה יעקב צשריו� וכ.  ישגיח עליואא
 ינהג בכעס שו
 אד
 לשהרי  ,לבריות נעשה סבל� ונכנענזקק שאד
שה
 ,  שבט לוי.לבריותזקקי
 נשיהיו גרו
 א, "ראלישקב ואפיצ
 ביעק
 בחלא" :אמר, ה
ני
 כעסש שמעו� ולוי


יהיו , ושבט שמעו�. וא
 יהיה כעס� לא ירצו לתת לה
, אד
תרומת בני הויחיו מ,  יחזרו על הגרנות,כהני
 ולויי
 
  )פרדס יוס�(                 .   תתוק� מידת הכעס וכ$ וא
 יהיו כעסני
 לא ירצו לתת לה
,חי
פתיחזרו על הומלמדי
 ועניי

  

  )לא' בראשית מט("  קברתי את לאהושמה"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמב���בזה שקבר את לאה במערת המכפלה הוא זוכה שבניו מז לור " קברתי את לאהושמה" מסביר שיעקב באומרו 

, מערה שלו כי הוא הבכור שהטע�יו יעקב בניו בקבורת ואערער הוא בוא לוזה כנגד עשו שלא י, מערהזקה על החב
 יעקבשל שאו בניו 
 שנ כשמש
בניו אותו ו ישא, הל$ אל אר+ אחרתלמרות שעשו ו, והוא הראוי להקבר ע
 אבותיו


 על הקבר להחזיק בואת שכבר כרה לו , " אשר כריתי ליבקברי":  לבניואמרכוונתו של יעקב כש ג
 יהווז. את אביה
  . הידי שקבר אל לאה אשתו במערת המכפל

   

   )כד' בראשית נ("  אל הארץפקד יפקוד אתכם והעלה אתכם"
ת ולצאת לפני עלוינסו ללא שלמד
 ומ, של הגאולה" הקוד"אומר שבפסוק זה מוסר יוס� לאחיו את " מש$ חכמהמש$ חכמהמש$ חכמהמש$ חכמה"ה

 הק+את ולא כמו שעשו בני אפרי
 שהקדימו , "פקדפקדפקדפקדד ד ד ד וווופקפקפקפק"במילי
 אלו ויאמר ' האת בוא נביא משיעד הזמ� אלא 
א$ א
 יבקש
 , "האר+ אל והעלה אתכ
", יאמר לה
 הנביא שיעלו לאר+ אשר נשבע לאבותינושג
 צרי$ ו, וואבד

  אתכ
 ואת פקדתי פקדתי פקדתי פקדתיפקדפקדפקדפקד ":' בש
 ה ואמר לה
משה רבינוא בכשהיה $ כו, הוא נביא שקרלעלות לאר+ אחרת הרי ש
 
משה אמר  ()לא' שמות ד(" את בני ישראל'  הפקדפקדפקדפקדויאמ� הע
 וישמעו כי : " מיד נאמר)טז' שמות ג(" במצרי
העשוי לכ

חלק משו
 שידע שהוא ,  ולא את בניו,בני ישראל, אחיומה שהשביע יוס� את ו .)לכ� האמינו לו" סיסמא"את ה
את  אותו רוי ולא יעב את יוס� ליד
רוירצו לקבאז אולי ו,  המזרחימעבר הירד� ת את נחלת
רשיעדיפו לבניו מ

�  . המזרחיו באר+ ישראל לא בעבר הירד� אותשה
 יקברולהבטיח לכ� צוה לבני ישראל , הירד
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 ובקשות נוסח מרוקו בהדר
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