
  
  

  

 'ז שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )כט 'בראשית מז(" נא תקברני במצרים ועשית עמדי חסד ואמת אל"
ושלא ושלא ושלא ושלא     ,,,,חוצה לאר� חיי� אלא בצער גלגול מחילותחוצה לאר� חיי� אלא בצער גלגול מחילותחוצה לאר� חיי� אלא בצער גלגול מחילותחוצה לאר� חיי� אלא בצער גלגול מחילות    מתימתימתימתיושאי� ושאי� ושאי� ושאי�     ,,,,סופה להיות עפרה כני�סופה להיות עפרה כני�סופה להיות עפרה כני�סופה להיות עפרה כני�, , , , נא תקברני במצרי�נא תקברני במצרי�נא תקברני במצרי�נא תקברני במצרי�    אלאלאלאל""""

        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (בודה זרהבודה זרהבודה זרהבודה זרהיעשוני מצרי� עיעשוני מצרי� עיעשוני מצרי� עיעשוני מצרי� ע
בר במצרי� ושואל מדוע על התירוצי� המובאי� במדרש לבקשתו של יעקב לא להיק פלאהקדוש מת" אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"ה

יחס לערכה של הקבורה קלי� בביאו תירוצי� אר� ישראל והל מהחשיבות והכבוד של עצ� הקבורה ב"התעלמו חז
לא שברור א. "אל תקברני"יאמר שיעקב  ראוייה ה, "אל נא"ל התקשו מדוע אומר יעקב "ומתר� שחז? באר� ישראל

לאחר מותו באר�  מידמידמידמידמבקש מיוס! שידאג שיקברו אותו  הוא שיעקב לא רוצה שיקברו אותו במצרי� מה שהוא
לכ� אמר , ישראל ולא כמו אצל יוס! שנקבר במצרי� א� ציוה את בניו שכאשר ה� יוצאי� ייקחו את עצמותיו עמו

אותו  שלא להשאיר על מנת ,עתהלעת , לא קבורה זמניתכלל אפילו  "אל נא תקברני במצרי�"כלומר  "אל נא"יעקב 
  . מצרי� יציאתזמ� לותו של יעקב עד לקתסהשבי� ל ה� רק על התקופה "שנתנו חזטעמי� וה .במצרי�

  

  ) ל 'מזבראשית (" ויאמר אנכי אעשה כדברך"
איננה לומר שיוס! מתכוו�  "אנכי אעשה כדבר�"מבאר על פי המדרש שכוונת יוס! באומרו אל אביו  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

, "אנוכי"אלא רצה יוס! להודיע לאביו שג� , לא את רצו� אביוכי פשוט הדבר שיוס! ימ, לקיי� את בקשת אביו
כ� אני  ,ממצרי�ה אות� שאעל אותי עישבמ האתכש� שכלומר , "אעשה כדבר�", בהגיע זמנו להיפטר מ� העול�

  . עצמותי אית� בצאת� ממצרי� השבטי� שיעלו את אתשביע א
  

  )לא 'מזבראשית ( "המטהוישתחו ישראל על ראש "

            ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"והוא עומד בצדקווהוא עומד בצדקווהוא עומד בצדקווהוא עומד בצדקו, , , , שהרי יוס! מל� הוא ועוד שנשבה לבי� הגוי�שהרי יוס! מל� הוא ועוד שנשבה לבי� הגוי�שהרי יוס! מל� הוא ועוד שנשבה לבי� הגוי�שהרי יוס! מל� הוא ועוד שנשבה לבי� הגוי�""""
מש� חיי שתר� מו? ואי� הוא עתיד לחטוא "עומד בצדקו"י למסקנה שיוס! "מני� הגיע רש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"שואל ה

שלשי� כי ב� ,  שני� 56ובעת שיעקב קרא ליוס! הוא היה ב� . שני� 55מחצית מזה הוא ו, מאה ועשר שני� היויוס! 
, מצרי�בחי שבע עשרה שני� שיעקב ו, ושנתי� הרעב, שבע שני השבעעברו עוד ו "בעמדו לפני פרעה"שנה היה 

ולא של האד� ברו רוב שנותיו כיו� שע"ל "כי אמרו חז, "בצדקווהוא עומד "ואמר י "דייק רשלכ� . 56הרי בס� הכל 
 :)יומא לח(" שוב לא יחטאמובטח הוא שחטא 

  

  )ט' מחבראשית ( "ים בזהקל- הם אשר נתן לי א בני"
מר ולברכה כא י�ראוי �שאינ "מי אלה"את יוס!  שאליעקב לפי ש "בזה"מבאר את דברי יוס! שאמר  "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

כלומר מכל מקו�  "בני ה�"על העגל שעשה ירבע� והשיב יוס!  "אלהי� אלה"עתידי� לומר שמבט� מי יצאו אלה 
פה  ,"הבז" ,להי� אות�&שנת� לי אזה משו� לברכה ומה שיצאו מה� אחאב וירבע�  �ייה� ראוכרגע ה� בני ומצדי 
 בודה זרהעובדי ע כאלועתיד בני� ביצאו ממנה בודה זרה ולכ� כה� לעשהיה מצרית בת כה� או� היא במצרי� ואמ� 

את יצחק והלא יצא ממנו עשו מצד שהיתה רבקה בת  'בר� המדוע , שא� לא כ� ,לברכה י�יראוה� אבל מצדי 
 ,יעקב, בעבור הזרע הקדוש� את יצחק הארמי אלא ודאי שאי� הקדוש ברו� הוא חושש לזרע המקולקל ובר בתואל

 �  . י� ה� לברכהיברכ� שהרי מצדי ראוג� אתה צרי� להראוי לברכה כ
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  )ד' בראשית מח(" לי ואפרים ומנשה כראובן ושמעון יהי"
� וחסר אחד אי גימטריאשיש בפסוק שלפנינו רמז מהתורה לכ� שכאשר מחשבי� " לפילפילפילפי דבשדבשדבשדבש"ב אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידאר מב

היא " אפרי� ומשנה"והבנה היא שהגימטריא של " לי ו� יהיושמעוב� וכרא אפרי� ומנשה: "שהרי כתוב, הדבר מעכב
ולמרות , 731בגימטריא " �ושמעווב� רא"ו 732גימטריא ב "ואפרי� מנשה", "ראוב� ושמעו�"כמו הגימטריא של 

  . מעכב� זה אישיש הפרש של אחד 
  

   )יא' בראשית מח(" ים גם את זרעךקל-פניך לא פללתי והנה הראה אותי א הרא אל יוסףויאמר יעקב "
כל הבא על אשת איש פניו "של "שאמרו חזעל פי מה אבינו ליוס! את דברי יעקב פרש מ "חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה"ה

פני�  הרא"על פי זה אומר יעקב ליוס! . "אי� פניו מוריקותתה כוס של עקרי� וששא� הוא "ל "והוסיפו חז "מוריקות
חרי שראיתי שאי� פני� מוריקות חששתי וא. אשת איששל בעו� שמא נכשלת לראות את פני� חששתי  "לא פללתי

וזו ראיה שלא " י� ג� את זרע�קל& הנה הראה אותי א"א� שתית כוס של עקרי� הוא משו� שאי� פני� מוריקות ש
  . שתית כוס של עיקרי�

  

  )ד' בראשית מט( "כמים אל תותר פחז"
ה שהי" ויתר עזיתר שאת " ,על אחי� "אל תותר"לכ�  "פחז כמי�"תה משו� שא: אומר יעקב לראוב�" ספורנוספורנוספורנוספורנו"לפי ה
חללת  אז"א�  ,ראוי משפט הבכורהל� ו "ראשית אוני"אתה הרי ש, ובבכורהחלק יתר בכהונה  קבלה תשאתראוי 

כנגד זה יחולל כבוד�  ,שכבר עלה על יצועי ,שכינההכבוד את כבוד אבי� או את ללת יחכלומר בזה ש, "יצועי עלה
  . והראויה הראשונה� היה במדרגתתולא 

  

  )י' מטבראשית (" יסור שבט מיהודה לא"
 ואת ת�או' יול� ה: "כתובשהרי , כות משבט יהודהלהמסור תלא שאי� כוונת הכתוב לומר שלעול�  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר 

אי� ו, ה� ומלכ� בגולהלא ג� כעת הרי וה, )לו 'דברי� כח(" לא ידעת אתה ואבותי� אשרמלכ� אשר תקי� עלי� אל גוי 
שראל שלא ילכו בשבי לי בטיחואי� לומר שיעקב מ. אי� מל� בישראלשימי� רבי� כבר ו ,לה� עוד מל� ושרי�

שלא תסור  "לא יסור שבט מיהודה"שומר אלא כוונת הכתוב היא ל, מלו� עליה�לעול� משו� שיהודה צרי� ל
ולא ימשול , משבט יהודה היהיישראל המושל עליה� במלכות שכל זמ� שתהיה , אל אחד מאחיוהמלכות מיהודה 

שכל מחוקק בישראל אשר בידו טבעת המל� , "מחוקק מבי� רגליו"וכ� לא יסור , � מלבדואחיהאחד מבישראל שו� 
ומבאר שלפיכ� נענשו  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבוממשי� . ולו חות� המלכות, ישראלבכל כי הוא ימשול ויצוה , ממנו יהיה

זה שהיה עליה� חטא ב ואפשר, למרות שה� אינ� משבט יהודה שמלכו בבית שניונכחדו לגמרי משו� החשמונאי� 
לפרכת ועבדת�  ולמביתכהונתכ� לכל דבר המזבח  אתתשמרו "ועליה� חל הציווי היו כהני� ה� מלכו מפני שש

  . 'רק לעבוד את עבודת האלא ולא היה לה� למלו� , )ז 'במדבר יח(" מתנה את� את כהונתכ�עבודת 
  

   )אי' מטבראשית ( "בים סותהנם עדו ובשו כבס ביין לבונרקה בני אתשוי לגפן עירה ולאוסר"
ל הגוא הגלתיה שבהרביעית גלות פי הזוהר שאומר שהעל  "כבס ביי�"את הכתוב  הקדוש" ����אור החייאור החייאור החייאור החיי"המבאר 

כבס "באומרו הכתוב מז וולזה ר, בואלמהגואל וזולת זה יתעכב , עסק התורה מצותהעצו� צרי� שתהיה ביד ישראל 
כפי , "ביינה של תורה"ישראל בני עסק התורה שיתעסקו  בחינתמהוא  ,"שילה שמו", גואלכי כוחו של ה, "ביי�

כינוי דהיינו  "לבושו"יהיה לימוד התורה  צעותבאמו, )ר ב"שהש(" הביאני אל בית היי�: "ל על הפסוק"חז שפירשו
א� יגיע זמ� הגאולה ולא ימצא שלומר , "ובד� ענבי�: "וממשי� הכתוב ואומר. ללובשושיהיה מוכ� לו , למלכות

מו כ, האומות לישראל ותוק! הגלות אשר יצרו עולתהיה הגאולה באמצעות , בנו תורהתהיה  אלשדהיינו , "יי�"
שיחזיר מל� קשה כהמ� ה "הקביעמיד לה�  לגואל�זכות הישראל להיה תגיע ק� הנחת� ולא ישכאשר ל "זו חאמרש

 הקדושהיזדככו הנפשות ויתבררו ניצוצי  �סורייבאמצעות הילומר כ, "ובד� ענבי�" הוזו, :)סנהדרי� צז(אות� בתשובה 
כי " ענבי�"ואומרו , י נאהאלא שזו מלאכתו נאה וזו מלאכתו בלת, שיתבררו באמצעות בחינת התורהוזאת במקו� 

מדרגה על לרמוז , "סותה"הכתוב  ואמר, תגמר הכנתה כגמר בישול פרי הגפ� שה� הענבי� �יסורייה באמצעות
בי� א� תהיה  יהיה הבדלוהכוונה בזה כי , לשו� מסוה, לשו� כיסוי ההכרחי ואכי הסות ה ,למטה מהסותשהיא 

באמצעות הגאולה א� תהיה בי� ל, בגילוי מלכות עליו�הגואל גלה תאז יש, התורה והמצוהבחינת הגאולה באמצעות 
   )ט 'זכריה ט( "על חמור עני ורוכב"בבחינת הגואל גלה תאז יש בישראלהנקמה אשר תהיה 

  

 
היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי 

052-3268315052-3268315052-3268315052-3268315חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר" " " " בראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמו. . . . לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות : : : : 
  

        """"ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ            ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש": ": ": ": יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
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