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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"

מבאר , "מ� לבני�מעשה אבות סי"בבחינת , האומרת שכל מה שקרה לאבות קרה ג� לבני�, לשיטתו ����""""מבמבמבמבהרהרהרהר
על ידי זה , וכש� שבני יעקב. רומיגלות היא , היו� בה אנו נמצאי� גלותמקבילה לירידתו של יעקב למצרי� היא ש
, על ידי הברית שעשו החשמונאי� ע� הרומאי�,  אחינובו למצרי� כ� סיב יעקב ובניוירידתל בוסיב,  את יוס�ומכרש

העלו את יעקב לקבורה ועשו לו אבל כבד כ� יעלו אותנו מכל העמי� וכש� שזקני פרעה ושריו ,  ביד�ולמסירתנ
  .   לפניוהיקימנו ונחי, בה�' הואנחנו נראה בנקמת ,  לה� אבל כבד בראות� כבודנוהויהי' המנחה ל

  

  )כט 'מזבראשית ("  ישראל למות ויקרא לבנו ליוסףימי וויקרב"
שהרי אי� יוס� והיינו יודעי� שמדובר בבנו " ליוס�"כתוב הלא די היה ל, " ליוס�נולב"מר ופל הכתוב ואומדוע כ

? שקוד� יש לשאול כיצד קרא יעקב ליוס�, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�" מבאר ה?עות בוטהיה ליאחר חו  מבנו שאפשר 
�מהו שיעמוד , בנו והוא רבו: "לפי הגמרא ששואלת, וכבוד מלכות עדי� מכבוד רבל "ולפי חז, הלוא יוס� היה מל

" אלא משו� כבוד בית נשיא,מפני בני אני איני כדאי לעמוד: "בי יהושע ב� לוימר רו וא:) לגקידושי�(? "יואביו מפנ
 שיבוא ,מל�שהיה , יוס�לקרוא ל  שלח יעקבכיצד ,�כ� א, עולה על כבוד אביו כבוד בית הנשיאשמוכח מכא� 
כלומר ישנ� שני טעמי� לכ� , זוהקדוש שהפסוק שלפנינו בא לתת טע� לשאלה " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�" ומתר  ה?אליו

�אלמלא היה כי  ,"יוס�" היותו  משו�השניו "בנו"היותו משו� האחד , לבוא אליו, שהיה מל�, שיעקב קרא ליוס
 ולא "בנו" וא� היה. משו� כבוד המלכות, בכוחו של יעקב לעשות כדבר הזה  הג� שהיה צדיק ועניו לא היה"בנו"

בנו וג� צדיק לכ� שלח לקרוא לו ביודעו כי ימחל על  א� מכיו� שהיה ג�, אליוהיה צדיק ג� אז לא היה קורא לו 
אמורי� דוקא במל� ישראל   הדברי�:) לבקידושי�( "מל� שמחל על כבודו אי� כבודו מחול"וא� שאמרו  .כבודו

  .יואבל מל� המול� על נכרי� יכול למחול על כבודו ולעשות רצו� אב ,שנמשח בשמ� המשחה ומל� על ישראל
  

  )  כב'מחבראשית ( " ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך" 
. שכ� ממששהכוונה היא לעיר , "ואני נתתי ל� שכ� אחד: "על הפסוקהמדרש מביא בפירושו את  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

ל� מקו� � תונכתמורה אני , המכפלה במערת ישתקברנומבקש  אני מטריח אות� בקבורה :יוס�מר לואכביכול יעקב 
  )'יהושע כד( "  קברו בשכ�ממצרי�ואת עצמות יוס� אשר העלו בני ישראל : "שנאמרתקבר שבו 

  

  )י' בראשית נ( "ויראו אחי יוסף כי מת אביהם"
הבי� מדוע לא בקשו ועוד קשה ל? האחי� לאחר מות יעקב מה ראו "ויראו אחי יוס�: "על הפסוק" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שואל ה

אנכי אכלכל : "לא ברורה ג� תשובתו של יוס� אליה� ?חל לאחיועוד בחייו את יוס� שימשיצוה האחי� מאביה� 
שלאחי� היה " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר  ה. לא ירע לה�האחי� היה שיוס� בקשו  מה שלכהלא ? מנו מי בקש זאת מ"אתכ�

כי , � פחדויעקב חזר הרעב לקדמותו ההאחי� שלאחר מותו של  אלא שכאשר ראו ,ברור שיוס� לא יציק וירע לה�
� של� בשני אותוש שמא ג� טובה לא יעשה לה� ולא יכלכלא� יש לח רעה לה�יוס� לא יעשה אמנ� ה� ידעו ש

הוצר� יוס� לומר לה� לכ�  "שב ואל תעשה" כי א� ב"קו� ועשה" בלא ,הרעה אשר גמלו אותוה� על הרעב וישיב ל
  ". ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכ� ואת טפכ�"
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 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"ג     תנצב"אדר תשע' ע כב"ל נלב"ד    יצחק בר שרה לוי ז"חשון תשע' ע ג"ל נלב"ציה ז'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה



 

  )ז' מחבראשית ("  עלי רחלה מתןואני בבואי מפד"
            ) ) ) ) ה וה וה וה ו""""רררר" (" (" (" ( על שאחר נדרו על שאחר נדרו על שאחר נדרו על שאחר נדרו,,,,בסבתי ובשביליבסבתי ובשביליבסבתי ובשביליבסבתי ובשבילי""""

 השבועאת הלקיי� יאחר יוס� חשש שמא יעקב  ש"מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר  ה? מדוע מזכיר כא� יעקב את מיתתה של רחל
מתה בגלל שיעקב היינו ד, מתה עליו, רחלש, רמזהזכיר לו בלכ� , לאר  ישראל� את גופתו להולישנשבע ליעקב 

   .לכ� לא כדאי ל� שתאחר את נדר�, את נדרואחר 
  

  )טז' בראשית מח( " בהם שמי ושם אבותיויקרא את הנערים  הגואל אותי מכל רע יברךהמלאך"
� מנשה ואפרי� איכוונתו לומר שא� " המלא� הגואל אותי יבר� את הנערי�: " יעקבשמה שאמר" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

: ומה שאמר. שהברכה תבוא אליה� דר� המלא� אלא, שלא יפסידו את הברכה, �ללא מתוו'  ה� לברכתיראוי
דיקי� צאי� ראוי לכי , נחורלתרח וכוונתו היא לשלול את ייחוס� ל"  בה� שמי וש� אבותי אברה� ויצחקויקרא"

שהוא ב� צדיק נקרא אפילו שרשע ש .)נבסנהדרי� (ל "זחאמרו פי ש כ,היפ�ל וכ� ,קרא עליה� ש� אבותיה� הרשעי�שי
שיהיו  נכדיו עליעקב תפלל מ� א וכ, מאבותיו הרשעי�חד לאא אלהצדיקחס לאביו יתירשע ב� רשע כי אי� הוא מ

  . חס לאברה� וליצחקי להתי�יראוישיהיו ברמה רוחנית כזו 
  

  ) כ'מחבראשית ( "ויברכם ביום ההוא"

 הדוגמתכנו אלא מצזוהי אמירה ש, "ביו� ההוא"מדוע מדגיש הכתוב שהברכה נאמרה  "תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"שואל ה
אל ' כי שמע ה", מלא� להגרהשאמר , בעני� ישמעאל ):טז ה"ר(ל "ומבאר זאת על פי מה שאמרו חז? ברכותענייני ב

, ה ואמרו"קבהקטרגו לפני המלאכי� ש, י ש� בש� מדרש"ופירש רש, ) יז'את כבראשי( "קול הנער באשר הוא ש�
לגולי� בני ישמעאל היו מגישי� , שלפי המבואר במדרש, ני� בצמאב בניו לצער את � זה שעתידי,יבונו של עול�ר

 הלזה את, המלוחי� ומתו בצמאאת מיני לו כ וא,� מי�השיחשבו שיש ב, ות נפוחי� רוחודמישראל מיני מלוחי� ונ
אמר , צדיק,  אמרו לו?הוא צדיק או רשע, בשעה זאת, וכשיל עבא,  למלאכי�ה"בואמר לה� הק? מעלה לו באר מי�

, "אשר הוא ש�ב"נער האל קול ' כי שמע ה, לשו� המלא�בכונה הוזו היא . אני ד� את האד� אלא כפי שעתו, לה�
 שנא  ,מאפרי� יצא ירבע� ב� נבט, ידוערי כוה .וצדקתבאותה שעה נדו� בוא� צדיק הוא , אותה שעהבמדתו כ

ועגלי הזהב , שחית את ישראל לאביה� שבשמי�ה ש) נד'נח משלי( "איש משחית"ונקרא , ה והטריד את ישראל"להקב
 ' יאמלכי� ב(רכי ירבע� ד שהל� ב,וממנשה יצא יהוא, )טכ' י בי� כמל(" חטאת ירבע�"ד� נקראו בל ו% בבית אדעמיהאשר 

אלא לפי "א� מפני שאי� האד� נידו� , אפרי� ומנשה אינ� ראויי� לברכה, א� הולכי� על פי תולדותיה�, � כ� וא)לא
זוהי כוונת הלשו� . כשיעקב בר� אות� ה� היו ראויי� לברכה לכ� זכו לברכה" ביו� ההוא"ו" מעשיו של אותה שעה

  .לפי מעמד� ביו� ההוא ולא לפי תולדותיה�" ביו� ההוא" "ויברכ�"
  

  )ה' בראשית מט(" שמעון ולוי אחים"
""""�        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((    """"אחי� היית� לדינה ולא אחי� ליוס�אחי� היית� לדינה ולא אחי� ליוס�אחי� היית� לדינה ולא אחי� ליוס�אחי� היית� לדינה ולא אחי� ליוס

ל אלפי המדרש נראה שיעקב בא בטענה  ?יוס� לדינהדוע קושר המדרש בי� מ, """"פני דודפני דודפני דודפני דוד""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידשואל 
היה ראוי , לפי יעקבש ,דברי� אלו הואהחידוש בו? שמעו� ולוי מדוע לא גילו אחווה ליוס� כפי שגילו אחווה לדינה

 �יונת� ב� יונת� ב� יונת� ב� יונת� ב� ומתר  על פי התרגו� של ? צרי� להבי� מדועו,  מאשר כלפי דינהיותריותריותריותרלשמעו� ולוי לגלות אחווה כלפי יוס
שהיה ברחמה של , לתפילתה של לאה והתחלפו העוברי� כ� שיוס�ע משה " בעניי� לידת דינה שאומר שהקבעוזיאלעוזיאלעוזיאלעוזיאל
כעת נית� להבי� . עברה להיות ברחמה של לאה, היתה ברחמה של רחלש, ודינה, עבר להיות ברחמה של רחל, לאה

ביתר מתבקש מה� שיעשו כ� והיה וטענתו שדינה פי לגדולה כאחוה  שמעו� ולוי שהראואת תמיהתו של יעקב על 
� א .עליהאת נפש� מסרו ה� הלידה גלל וב, נולדה מלאהורק רחל של  נהה בבטפתחכי דינה הת, יוס�פי לכ שאת

לפי רק ש, הוא אחיה� ב� לאההרי יוס�  ? עליו ולא נהגו בו אחווהלא רחמומדוע , לאהנה של וס� שנוצר בבט י,�כ
והיה ראוי שירחמו על ולכ� , בקשת לאה הוא התחל� ע� דינה ונולד אצל רחל א� העיבור הראשוני היה אצל לאה

  .דינהאשר על יוס� יותר מ
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה

ע� הפייט� ב� חמו יוס� ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס� ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס� ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס� ופייטני� , , , , """"שיר ידידותשיר ידידותשיר ידידותשיר ידידות"""", , , ,  מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו""""מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
  . במוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווה, , , , נוספי�נוספי�נוספי�נוספי�
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