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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
 )  כח'מזבראשית ( "ויחי יעקב בארץ מצרים"

ש י, שחי לעצמועל פי הידוע שיש צדיק " מש� חכמה"מבאר ה? מדוע מזכיר לנו הכתוב שיעקב חי באר� מצרי�
' משלי י(" וצדיק יסוד עול�:"זה נאמר צדיק ועל,  העול�שחי לכלג� צדיק יש א� , ויש שחי לעירו, שחי לביתוצדיק 

היינו ד, בכל אר� מצרי�אלא חי ,  חילבדבבעירו ולא באר� גוש" חי רק לא , עקב אבינובאה התורה ללמדנו שי. )כה
אבל : "לכ" נאמר על מותו של יעקבו. פרעה שיעלה היאור בשבילואת שביר� בזה , פסק הרעב ממצרי�בזכותו ש

  . של יעקב אחר פטירתוצרי�שחזר הרעב לממשו� , לאר� גוש" בלבדאבל  ולא )יא' בראשית נ( "למצרי�כבד זה 
  

  )כט' בראשית מז("  ישראל למות ויקרא לבנו ליוסףימי וויקרב"
א� , מדוע, והיינו יודעי� שהוא בנו" ליוס$"די היה לכתוב , "ליוס$" "נולב", לכאורה ישנה כפילות מיותרת בפסוק

יכול הקדוש שבעצ� יש שאלה הא� " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�" עוד מקשה ה? של יעקבבנוהוא יוס$ כיר לנו הכתוב  שמז, כ�
כחיזוק לקושיה מביא ? וכבוד מלכות עדי$ מכבוד רבוידוע כי , הלוא יוס$ הוא מל�, יוס$ אליו את לקרואיעקב היה 

קידושי" (" פני בני אלא משו� כבוד בית נשיאמ אני איני כדאי לעמוד"את מאמרו של רבי יהושע ב" לוי " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

מל� יוס$ הלקרוא ל שלח יעקבכיצד בכל זאת  ,"כ� א, עולה על כבוד אביו כבוד בית הנשיא ממנו מוכח ש:)לג
אל , המל�, המצדיקי� את קריאתו של יוס$שני טעמי� מביאה התורה הקדוש ש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�" מתר� ה?שיבוא אליו

הקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מדגיש ה. ותווענוידוע בצדקותו  ש"יוס$"ת מדובר היה בשניו ,"נוב"ראשית המל� הוא . יעקב
 צדיק וחביב וחובב שיהיהלמרות לא היה בנו יוס$ א� כי , שבטע� אחד לא היה די הצדקה לקרא אליו את המל�

 אותוקוראא היה  ל� כ"וא� היה בנו ולא היה צדיק ג, מל�הח ביעקב לעשות כדבר הזה משו� כבוד ואי" כ, אותו
אהבתו בהפלגת אהבת האב לו וו והידוע בצדקות" יוס$"וג� " בנו"שהוא ג� , ורק בצירו$ של שני הטעמי�, אליו

  .ימחל על כבודויוס$ לקרוא לו ביודעו כי יעקב שלח , לאביו
  

  )ד' בראשית מח( " ונתתיך לקהל עמים אלי הנני מפרך והרבתיךויאמר"
מתר� ? משאר השבטי�אל יוס$ ולא אל אחד , "ונתתי� לקהל עמי�", ה אליו" הקבמדוע מעביר יעקב את הבטחת

 קהל גדול ישמות בה�  ובמקו,במקו� אחדמציי"  התקהלות של מספר רב של אנשי� " קהל"לשו" שה" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה
,חו� משבט יוס$דבר זה נכו" לשאר השבטי� , קהלתמנע מלההעצה היא להי על כ" ,ביותרה�  מצוי ב"עי" הרע"

ב" פרת יוס$ ב" פרת עלי : "ל מהפסוק"חזשלמדו פי  מזיק לה� כהרע לפי שאי" העי" ה מזיקותקהלתאי" ההשלה� 
   .)ברכות כ( שאי" עי" הרע שולטת בו )כב' בראשית מט( "עי"

  

  )ז' בראשית מח("  עלי רחל בדרך ואקברה שם בדרךמתה"
, מות רחל בעת שהוא מבקש ממנו שיקבור אותו במערת המכפלה מבאר שיעקב חוזר ומספר ליוס$ על """"""""הרמבהרמבהרמבהרמב

מתה באר� כנע" ולא שרחל לכ� אמר לו , ות על כ� שלא קבר את רחל במערת המכפלה כפי שקבר את לאהתנצלהכ
, היה מטופל בילדי�כי , במערת המכפלהלקברה היה ולא יכול מיות אובפתבא תה בדר� וומ, נקברה בחוצה לאר�

בכדי  פותורתורופאי� ג� לא היו לו ו? מערת המכפלהלקבור אותה ב בניו ואת מקנהו בדר� ויל� אי� יעזוב אתו
למרות שלא קבר את מערה  בקברלהי �חפשיעקב  ובראותלא יכעס שיוס$ יעקב מארי� בזאת כדי .  רחלט אתולחנ

 הולי� אותה לא� ו מוסי$ שלדעתו יעקב קבר את רחל באמצע הדר""""""""הרמבהרמבהרמבהרמב.  את לאהש�קבר  כפי שאמו ש�רחל 
היא , בהיתרו לו ראשונה השאינזאת שלאה היא היות שו, קבור ש� שתי אחיותל כדי שלא ת המכפלהמערקבורה בל

  . נקברה במערת המכפלה
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) חכ' מזבראשית ("  יעקבויחי"
חיי "דוגמה נוספת היא הפרשה הנקראת ,  אבינויעקבשל  ותומא� בעצ� מדברת על " ויחי"נקראת פרשת פרשה ה

 ורותהשדבר זה בה ל" אזני� לתורה"מבואר ב?  מדוע זה כ�, אמנושרהשל  התומעל מדברת ובפועל הפרשה " שרה
  . "ותומה"שאחר ה� החיי� הנצחיי� החיי� האמיתיי� שלנו 

  

  )ל' מזבראשית (תם״ ברבק נשאתני ממצרים וקברתני״ושכבתי עם אבותי ו  
 מערת המכפלהב הוא כבר קבור יינוהד, ע� אבותיוהוא שוכב כבר כלומר  ,"%ושכבתי ע� אבותייעקב יי� בקר כבא� 

 בת  בת  בת  בת ררררשעשעשעשע"מבואר ב? ישראל באר�%ונשאתני ממצרי�% הרי הוא כבר , המקו� לבקש מיוס$מה . שבאר� ישראל
המכפלה שבאר� ישראל היות שיש בידי הבטחה אני אקבר במערת ברור לי ש, ליוס$יעקב אומר שכביכול , %רבי�רבי�רבי�רבי�

בראשית ( "עלה ג� אעל� ארד עמ� מצרימה ואנכי אנכי" : שנאמר מש�יוג� יעלה אות,  מצרימהישירד עמ הקב%המ

  . היא א� ורק בכדי לזכות� במצוה הזו%ונשאתני ממצרי�%ומה שאני מבקש ממ�  )ד' מו
  

   ) יא'מחבראשית (" ויאמר ישראל אל יוסף ראה פניך לא פיללתי"
 שיעקב אומר ליוס$ שאחר שאמרו י"י"י"י"''''צ מוולוזצ מוולוזצ מוולוזצ מוולוז""""הריהריהריהרימבאר ? "פיללתי י� לאנראה פ"מה הכוונה במה שאומר יעקב 

אי" אד� א וו תפילת שוו כיו" שיש לתפילה זו די" של פנישוב את ראות  ל התפלללאהוא " טרו$ טור$ יוס$"ליעקב ש
  . אורשאי להתפלל תפילת שו

  

   ) כ'מחבראשית ( "לוקים כאפרים וכמנשה- שראל לאמור ישימך אך יברך יב" 
? "לוקי� כאפרי� ומנשה&ישימ� א"לאור� כל הדורות יברכו בני ישראל את בניה� , לפי ברכת יעקב את יוס$ 

הלוא אפשר לאחל לה� להיות כגדולי הדור , ה דווקאונשאלת השאלה מדוע יש לאחל לילדי� להיות כאפרי� ומנש
בוהות גמעלות ה$ לושאל �אדעל ה, � הילדי�פרק בחינו שבא הכתוב ללמדנו רבי משה פיינשטיי"רבי משה פיינשטיי"רבי משה פיינשטיי"רבי משה פיינשטיי"מתר� ? שבדור�

 �אא� , גיע למדרגה גבוהה כל שהיאאפשר לה, אזורק , שאפשרביותר חתור כל ימיו אל המעלות הגבוהות לו, ביותר
בכל דור ודור יאה היא " לכ, של דברסופו אי" לדעת לא" יגיע ב, רמה נמוכהסתפק בכבר מלכתחילה יו, יסתפק במועט

  ". וכמנשה� כאפרי�לוקי&ישימ� א"הברכה 

  

  )ח' בראשית מט(" יהודה אתה יודוך אחיך"
 מאות ו�חהעברי " אל$ בית"האותיות  שבפסוקי� המתארי� את ברכת יעקב ליהודה רשומות כל רבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיימעיר 

ובאה התורה ללמדנו שמלכות ישראל , היהודשבט  מבאהל ראישע� מלכות לכ� הוא שכידוע הטע� ומבאר ש, ""זי
ות כאבל מל, בכלי זיי"את שאר העמי�  �צחונינשלטונ� מגיע לה� אחר ר יקעשונה ממלכות שאר אומות אשר 

 כחבשולטת בע והטמנהג כאינה נוהגת מלכות ישראל  ) ד'די� מלתה(" ר�רב� יירשו אבחלא ":  אינה כ� אלאלראיש
    .של הבורא וחובכ, לפי הזכות והעונש אלא הכול הוא, ידה
  

   ) כ'מטבראשית ( ן מעדני מלך״תמו והוא יח״מאשר שמנה ל
לח� " ,שתי ככרות לח�שבפסוק זה מרומז העניי" שיש לבצוע על , על ה%ב" איש חי%ב , מבגדדוס$ חיי�וס$ חיי�וס$ חיי�וס$ חיי� י י י ינונונונורברברברבמר וא

  אל תקרי, "ושמנה לחממאשר ". וסעודת מלוה מלכההשבת שלוש סעודות ,  בכל אחת מסעודות השבת,"משנה
%והוא , בזכות זהו, י ככרות בכל סעודהשת, בשבתלח�  על שמונה ככרותע וצבלאד� על ה, %שמונה% %שמנה% אלא

    .מעדני� לפני המל� כמגישחשב לו י, "ית" מעדני מל�
  

   )טו' נבראשית (" ישטמנו יוסףלו "
בוערת  ודעששו שחה� ו, אחיה�לגרמו זכרו את גודל הרעה אשר  שאחי יוס$ רבאמ, "ארצות השלו�"ב, ����""""המלביהמלביהמלביהמלבי

קה שלו א� זוהי בעצ� הנקמה המתו�  אות� במצריכלכליוס$ ממשי� לפרנס ולאמנ� , וכבושה בלבוהיא ה נאהשבו 
האחי�  . צי מותיחכהיה בלב� ת וזכי עובדה , )כא 'משלי כה( "� האכילהו לח�נאא� רעב שו": הכתובכעצת , בה�

, הלואימלשו" , "ל'"אמרו לכ" . שעשו לופי שה� כ, �רייסוביבשבי או , ה� בפועל ממשבינקו� העדיפו שיוס$ 
   . עלפוו לו ב שגמלנפי כ"והשב ישיב לנו", בצורה גלויה "ישטמנו יוס$"
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