
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )כח' בראשית מז( " יעקב בארץ מצריםויחי"
מצרת השעבוד שהתחילו מצרת השעבוד שהתחילו מצרת השעבוד שהתחילו מצרת השעבוד שהתחילו למה פרשה זו סתומה לפי שכיו� שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניה� ולב� של ישראל למה פרשה זו סתומה לפי שכיו� שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניה� ולב� של ישראל למה פרשה זו סתומה לפי שכיו� שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניה� ולב� של ישראל למה פרשה זו סתומה לפי שכיו� שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניה� ולב� של ישראל """"

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( שבקש לגלות את הק� לבניו ונסת� ממנו שבקש לגלות את הק� לבניו ונסת� ממנו שבקש לגלות את הק� לבניו ונסת� ממנו שבקש לגלות את הק� לבניו ונסת� ממנו,,,,בר אחרבר אחרבר אחרבר אחרדדדד, , , , לשעבד�לשעבד�לשעבד�לשעבד�
יעקב כאשר בקש לגלות את הק� שכינה מהסתלקה מה הקשר בי� זה שהפרשה סתומה לזה שה, "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שואל ה
ב ישראל ויש: "פסוקפרשה הקודמת המסתיימת בלמי  אותה ס מנת להלעסתומה היא פרשה שה, ומתר�? לבניו
ו ידעש הקודמי� כי הדורות ,נזק גדוליגרו� להק� זמ� הגאולה וידיעת שעצ� ידוע כי  "גוש�מצרי� באר� באר� 

  .  על הגאולה ועל התמורהובקשא התפללו ולו ' לא דרשו את פני ה,שהגאולה לא תהיה בימיה�
  

  )כח' בראשית מז("  יעקבימי ויהי שבע עשרה שנה יעקב בארץ מצרים ויחי" 
שבע ב� יוס$ " :בותכפי שמעיד הכ, שנהשבע עשרה יוס$ את יעקב ז� ופרנס שהיות ש, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה

הקפיד יוס$ להחזיר לאביו באותה המידה ופרנס אותו ואת אחיו , בעת שנמכר על ידי אחיו ) ב' לזבראשית(" עשרה שנה
ימי� השלמו נ שבזה "� מצרי� שבע עשרה שנהויחי יעקב באר: "הכתוברמז  מה שמהוזו, במש  שבע עשרה שנה

כי לולא זאת אפשר שיעקב , כלומר למיתת יעקב, "שני חייו יעקב ימיויהי :"ודבר זה גר� ל ,את יוס$יעקב שפרנס 
אלא שרצה יעקב לתת ליוס$ אפשרות לגמול לו בחזרה על הטובה שעשה עימו במש  שבע , היה נפטר קוד� לכ�

כי כל , "�"טובי", כלומר, )ט' קהלת ד(" מהאחדטובי� השני� : "פשר למצוא רמז בפסוקוא. עשרה השני� שחי עימו
  . ב שני�"מספר טוכאחד הטיב 

  

  ) יא'מחבראשית (" זרעך ים גם אתקל-  והנה הראה אתי א,״ויאמר ישראל אל יוסף ראה פניך לא פללתי

אד� העובר עבירה ש )שבת לג(מר בגמרא על פי הנא, "חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה"במבואר ? מה הקשר בי� תחילת הפסוק לסופו
בשיכרא% י� תר" ותשתהיא להתרופה ל%הדרוק�% ש )קישבת (בגמרא  אמרנ ועוד. " ופניו מוריקות�נחלה בחולי %הדרוק

%ראה :  כעת נית� להבי� את דברי יעקב ליוס$.האד� ולא יוכל להוליד משקה זה מעקר אתלא שא, ויתרפא מחולי זה
השתנהלא  שמראה פני ומזה , האמנתי שאראה את פני  שלא השתנה מראיה� מחמת החטאלא , "פני  לא פללתי

יעקב הוסי$ ,  פניו אינ� מוריקותלכ�ו,  בשיכרא%י�%תר שמא שתההאנשי�  ואמריוא� , סימ� מובהק הוא שלא חטאת
כי , המדוברמשקה מה לא שתההוא מוכח שמזה שנולדו ליוס$ ילדי�  "לקי� ג� את זרע &%והנה הראה אתי א :ואמר

  .אפרי�את הוליד את מנשה ויוס$ הרי ידוע שהמשה מעקר את האד� שלא יוכל להוליד ו
  

    )ג' טמבראשית ("  בכורי אתהראובן"
, הבכורה:מעלותהשלש את כל ליטול היה הוא ראוי , רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר , מהעובדה שראוב� הוא בכורו של יעקב

נתנה  והמלכות ,ללוינתנה  הכהונה ,הבכורה נתנה ליוס$, אבדו ממנו אלא שחטאו גר� שה� .הכהונה והמלכות
עמא פזיזא : "ל"זכפי שאמרו ח" פזיז"לשו� מ" פחז כמי�", "אל תותרפחז כמי� : "י כוונת הכתובהווז. ליהודה

נעשה "כשאמר &שהקדי� את הפה לאוז� ע� פזיז [.)שבת פח(" דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפחזותייכו קיימיתו
 לא יהיה ל  את ,"אל תותר", יזות וקלות הדעת כמי� הנחפזי� והשוטפי�ז פבדר על שמהרת , כלומר"] ונשמע

יתר" ,והמלכות.  מלשו� נשיאות כפי�"יתר שאת" , והכהונה,"אתהבכורי ",  הבכורה:� ל  והי� ראויושהינות יתרוה
  )'תהלי� צט(" ועז מל  משפט אהב" :כתוב כ� ו)'א ב"ש(" וית� עז למלכו" :לשו�מ יתרו� המלכות ,"עז

  

  

  254 מס עלון  ד"בס
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ה"תנצב        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב  ל "ובריינדל זדוד בן חיים 



 

  )יז' בראשית מח("  בעיניווירעראש אפרים  ימינו על ישית אביו יד וירא יוסף כי"
ומה היה בדבריו של יעקב ? " בעיניווירע:"שנאמר, מדוע כעס יוס$ כשראה שאביו הניח את יד ימינו על ראש אפרי�

חשב שהנחת היד על ראש אפרי� יוס$  ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ? $ להתפייסשגר� ליוס, " בני ידעתיידעתי: "שאמר לו
דבר , הרי שהברכה שביר  יעקב את מנשה ואפרי� היא בבלי דעת ובטעות, וא� כ , נובעת מטעות של יעקב

כאשר אמר לכ� ו, דש כראויוברוח הקשבהכרח יגרו� לכ  שהברכה כלל לא תחול על בניו כיו� שברכה זו אינה ניתנת 
הבי� יוס$ שהברכה אכ� עתידה לחול על , כלומר לא מדובר בטעות אלא בכוונת מכוו�, " בני ידעתיידעתי" : אביולו

  .תפייסבניו ומשו� כ  ה
  

  ) כב'מחבראשית ( "אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי"
        ) ) ) ) דרשדרשדרשדרשממממ ( ( ( ("""" בקשתי זו בקשה בקשתי זו בקשה בקשתי זו בקשה בקשתי זו בקשה,,,, אלא לומר ל  חרבי זו תפילה אלא לומר ל  חרבי זו תפילה אלא לומר ל  חרבי זו תפילה אלא לומר ל  חרבי זו תפילה????וכי בחרבו ובקשתו לקחהוכי בחרבו ובקשתו לקחהוכי בחרבו ובקשתו לקחהוכי בחרבו ובקשתו לקחה""""

רבי יצחק זאב הלוי רבי יצחק זאב הלוי רבי יצחק זאב הלוי רבי יצחק זאב הלוי מתר� ? נמשלה התפילה לחרב והבקשה לקשתמדוע  ו?בי� תפילה ובי� בקשהו ההבדל מה
ת אותו קרודהיא ובעצ� מגעה ע� האד� , היא חדההחרב , עצמהנובע מהחרב להמית של  החוכש, יקיקיקיק''''יציציציצובובובובללללווווסססס
נעשית יית הקשת וככל שיר,  היורה אשר יורה את הח�כוחכוחה לא נובע מעצמה אלא מהקשת ואילו . ה אותומיתומ

י אנשי ל ידתפילה נתקנה עה, בקשהלבי� תפילה זהו ג� ההבדל . יותר כ  יגדל כוחה להזיק לפגוע ולהמיתמרחוק 
כי , ולכל מי שיתפלל כקט� כגדול תפילתו נשמעת, ועצ� אותיותיה ותיבותיה יש בה� כח כדי להועיל, כנסת הגדולה

 י�בעצ� המילתלוי כח האי� כא� , אשר האד� מבקש לעצמוטית בקשה פרבכ� מה שאי� , א בעצ� התפילהוכוחה ה
זוהי הסיבה למה , יותרוככל שתגדל מעלתו תהיה בקשתו נשמעת , גודל מעלת המבקשבכוחה תלוי אלא , והתיבות

בקשה מדובר בכי כיו� ש, ).ק קטז"ב(" מי שיש לו חולה בתו  ביתו שיל  אצל חכ� ויבקש רחמי�: "ל"שאמרו חז
  .לכ� הוא נצר  לחכ� דוקא, מצד המבקשרב כח אלא נדרש , י� די בתפילה הרגילה והכלליתוא, פרטית

  

  )א' מטבראשית ( "האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים"
 �איהקדוש שיעקב מרמז לבניו ש" הההה""""שלשלשלשל"מבאר ה, "ואגידה"לפני שאומר " האספו"מר ואמדוע מקדי� יעקב ו

ועל , באגודה אחת היות כול�היאס$ ול� להצריכי� ו, שנאת חינ�זמ� שיש ביניה� פירוד וכל ק� שיגיע ה ותאפשר
כי נשאלת  ,)טז' בראשית נ("  ציוה לפני מותו לאמר %אבי: כוונת האחי� כשאמרו ליוס$ יהווז, ידי זה יגיע הק� במהרה

 %האספו :אמרבמה ש עקב שכ  היתה כוונת ילומר �  האחיאלא כוונת? ציוה כ�יעקב נו שא היכ� מצ:השאלה
   .ובאהבה רבה ואגידה לכ�% שלא יהא ביניכ� לשו� הרע ונהיה כולנו באגודה אחת ובאהבת עול�

  

  )  כ'מטבראשית ( ן מעדני מלך״תמו והוא יח״מאשר שמנה ל
 דהיינו שצרי , בשבת" לח� משנה"אומר שבפסוק שלפנינו מרומז עניי� ה, בעל ה%ב� איש חי% , יוס$ חיי� יוס$ חיי� יוס$ חיי� יוס$ חיי�נונונונויייירברברברב

? כיצד זה מרומז. וסעודת מלוה מלכההשבת שלוש סעודות , לבצוע על שתי ככרות לח� בכל אחת מסעודות השבת
, שבתמש  הבלח� ע על שמונה ככרות ובצלאד� צרי  ה, %שמונה%  %שמנה% אלא אל תקרי, "ושמנה לחממאשר "

אילו הוא חשב לו כי, "� מעדני מל %והוא ית: ובזכות זה יתקיי� בו, בכל סעודהלח� שתי ככרות , ארבע סעודות
   . מעדני� לפני המל  מגיש

  

 ) ד 'נבראשית (" ינה לאמר אבי השביעעי פרנא באזנברו ד... ף אל בית פרעה לאמרסבר יודוי"

 לקבור פרעהבקש מש בעצמו לניגחי� ולא ישלמדוע מוסר יוס$ את בקשתו מפרעה על ידי " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מקשה ה
י ל ידדבר שלא נעשה ע "י" רש ופירש):מכות י(" הרבה שלוחי� עושי�"ל "חזמה שאמרו י ומתר� על פ? את אביו

, כלומר דר  שליחי� נית� להשיג דברי� שבאופ� ישיר לא נית� להשיג. " שלוחי�דייל האד� בעצמו נעשה ומתקבל ע
ה נית� ג� להסביר את לפי רעיו� ז. חי�יי שלל ידע פרעה לכ� פנה אלשבקשתו תתמלא בודאות רצה והיות שיוס$ 
ופגעו שמעוני : "שכתובכמו , עפרו� על דבר מכירת מערת המכפלה לאאברה� מבני חת שידברו עבורו בקשתו של 
  .שעל ידי שליח יש יתרו� שהבקשה תתמלא, "לי בעפרו�

  

  ) כד' בראשית נ(" פקד יפקוד אתכם והעלה אתכם"
 את בניוהשביע ולא שישאו את עצמותיו לאר� ישראל ל בני ישראכל השביע יוס$ את דוע מ" מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"שואל ה
בנחלת� ו  אותרוירצו לקבהוא חשש שה� ו, מעבר הירד�את נחלת� ירשו בניו ידע שחלק מיוס$ שומתר� ? בלבד

  אכ� וכ. ו באר� ישראל לא בעבר הירד� אותבני ישראל שה� יקברויוס$ את לכ� צוה , הירד� עצמותיו את ולא יעברו
   . בשכ� את יוס$קברושראל שבני יהיה 
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