
  
  

  

 'ח 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 'מזבראשית (" רבו ימי ישראל למותק״וי
קרא ולכ�  הרגיש שקרבו ימיו למותמתר� שיעקב ו? יעקב שקרב יו� מותו מני� ידע, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה

אביו חי מאה ושמוני� יצחק כי יעקב ידע ש )כח 'מזבראשית ( "חייוויהי ימי יעקב שני "אמר מכ� שנ, "לבנו ליוס�"
ולכ� נענש שחסרו  )ט 'מזבראשית (..." מעט ורעי�"התלונ� אצל פרעה אשר כשגג והוא ג� הבי� מדעתו שהוא , שנה

, שלושי� ושלוש שני� והגיע לגיל הזה, מאה ושמוני�, כ� כאשר חיסר משנות אביוול, מחייו שלושי� ושלוש שני�
ויוס� הוא : "פי הכתוב לע, רמז דר�ב" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"תרו� נוס� מביא ה .בנויוס� קרא ללכ� ו קרביומו יעקב ש שח

 "ע� רב להחיות: "לשו� הכתובז� והחיה ע� רב כ הואש, י�קל%אכלומר יוס� הוא בבחינת  )ו 'במבראשית (" המשביר
שבע עשרה במש� יוס� את שיעקב ז� ופרנס היות ו, אחרבעל חוב ללא תית� לו להיות זו הבחינה הו, )כ 'נבראשית (

והשפיע הוא החזיר ליעקב אביו , מצד הבחינה הזו, משו� כ�, )ב 'לזבראשית (" שבע עשרה שנהב�  יוס�: "בוכתכ, שנה
ויחי יעקב באר� מצרי� שבע "הכתוב שרמז מה  הזו, שבע עשרה שנהבמש� , בתשלומי כפל כמה מידות מרובותו ל

ויקרבו ימי "כ� הגיעו ימיו של יעקב וב, פרנס את יוס�יעקב ימי� שהשלמו נשבזה  )כח 'מזבראשית ( "עשרה שנה
להחזיר לו � ישלשהמשי� לחיות על מנת שיוס� יקוד� לכ� אלא עוד היו שלמי� ימיו ואפשר ש, "ישראל למות

כפי שמובא , מותולפני לאד� קורי� , שלפי הזוהר ,הרגיש דברי�שיעקב יש לומר  עוד. חסד שקבל ממנותמורת ה
רבי ראה את י "שרשבמובא ש� מעשה ו, הצל�את ממנו  �מעבירישל האד� מותו  קוד�שי� יו� ושלש ספר הזוהרב

הצדיקי� מרגישי� א� , אמנ� אנשי� רגילי� לא מבחיני� בכ�, והבי� שהוא הול� למות יצחק שעבר צלמו ממנו
  . ויודעי� כל דבר רוחני

  

  )לא 'מזבראשית ( "המטהוישתחו ישראל על ראש "

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (והוא עומד בצדקווהוא עומד בצדקווהוא עומד בצדקווהוא עומד בצדקו, , , , לבי� הגוי�לבי� הגוי�לבי� הגוי�לבי� הגוי�שנשבה שנשבה שנשבה שנשבה """"
שיוס� חי מאה ועשר על פי מה שנאמר , "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה, י אינו קשור לפשט הפסוק"לכאורה פירושו של רש

שלשי� כי ב� , לפי החשבו� יוצא שיוס� היה אז ב� חמישי� ושש שני�. שני�מחצית מזה יוצא חמישי� וחמש , שני�
שבע עשרה ו, עד שהגיע יעקב למצרי� הרעבמשנות � יושנתי, שבע שני השבעעברו ו ,שנה היה בעמדו לפני פרעה

הוא לפי מה שאמרו , "והוא עומד בצדקו"י "רששאמר ה מו. חמישי� וששהרי בס� הכל , שחי יעקב במצרי� שנה
 . :)יומא לח(" שוב לא יחטא ,ברו רוב שנותיו ולא חטאכיו� שע"ל ש"חז

  

  )יד' מט בראשית( "לסבול שכמוויט "
סת� של � י� התורה קוד� במעלה לקניישקני� על פי וא ,תורההעול  יששכר נטה שכמו לסבול את" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"לפי ה
וא� לא יאכל וישתה אי� יהיו  "אי� קמח אי� תורה �א"י יששכר כפני ל זבולו�את הכתוב הקדי� כל מקו� מ, סחורה

יששכר כדי ש ,אשר ממרחק יביא לחמו ,זבולו� אתהכתוב � הקדי �כל ע '?אבריו חזקי� א� בריאי� לטרוח בתורת ה
אמר שה מה מס עובד ז לויששכר נות� מחלקו בתורה אל זבולו� שמעלה בתמורה ו "יושב אוהלי�"יוכל להיות 

  ". ויהי למס עובד" כתובה
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   )כט 'מזבראשית (" ויקרא לבנו ליוסף"
מה שהאד� מקיי� ש" נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�"מבאר ה? "לבנו ליוס�"מדוע אמר " לבנו יוס�"לומר הכתוב  לעלכאורה היה 

מנת  לעאבל האדו�  תועבד שאינו עובר על מצוה של אלא במדרג� זה אי התיועובר על מצו שאינובכ� התורה את 
לפי שכלו הז� ממדרגה  'הת לעשות לעצמו גדרי� וסייגי� ולהוסי� בעבודהאד� היות נקרא ב� למקו� צרי� ל

  . שמוסי� תמיד "ליוס�" ?פירוש מי הוא בנו, "לבנו"למדרגה וזהו ויקרא 
  

   )ל' בראשית מז(" וקברתני בקבורתם ושכבתי עם אבותי"
בגמרא ובא מהעל פי  """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל במבאר . "ושכבתי וקברתני"לשו� הכפל המפרשי� מדוע מקשי� 

וראינו הרבה דוגמאות  ,צדיק גמור אצל צדיק שאינו גמור �כ� אי� קוברי ,רשע אצל צדיק �כש� שאי� קובריש
רי מובא ה "ושכבתי ע� אבותי"אמר יעקב כיצד לכאורה קשה  הז א� כ� לפי .בגמרא במערות של צדיקי� וחסידי�

ומתר� על פי המובא ? צדיק גמור אצל צדיק שאינו גמור� אי� קובריאמרנו שמובחר שבאבות ווא היעקב השבמדרש 
ר יעקב לא מת ושאשא� כ� כיו� . וכב ואי� אתה מתחיי� שאתה ש :ה"הקבלו אמר  "ושכבתי ע� אבותי"מדרש ב

דלו גה� במות� כי . וה לאבותועכשיו יעקב ששנמצא . גדולי� צדיקי� במיתת� יותר מבחייה�וידוע ש, האבות מתו
לבד בלומר שכיבה כ "ושכבתי ע� אבותי. "כתובוזה הוא פירוש ה. זהה לה�עומד במעמד  ,חי שעדיי�,והואבמעלת� 
  ". וקברתני בקבורת�"אפשר להתקיי� ממילא , כמבואר, ולא מיתה

  

  )כ' בראשית מח(" רמויברכם ביום ההוא לא"
רבינו רבינו רבינו רבינו מתר� ? )ב' בראשית מב(" המטה על וישב ישראל ויתחזק: "מדוע לפני שבר� יעקב את מנשה ואפרי� נאמר

שלא יבר� אות�  רבי אחא אמר כדי ?וישביעקב ועמד תחזק על פי המדרש ששואל מדוע ה """"פני דודפני דודפני דודפני דוד""""א בא בא בא ב""""החידהחידהחידהחיד
תחזק ה �לכ .שהועהוא מה  לא ידעוכי יעקב מתנת שכיב מרע ה� היתה וברכותיו  ויאמרו מתנת שכיב מרע, מסב

לרמוז , "ויברכ� ביו� ההוא" שנאמר מה וזה. בריאשל אד� מתנות ה� שמתנותיו כול�  שידעו, ועמד וישביעקב 
עמד  א�שמתנת שכיב מרע הבדיל מל, "ביו� ההוא" וזהו, שהדי� הוא שזוכה תכ� במתנה לאלתר שהוא מתנת בריא
 "לאמר"וזהו , מפורסמת מתנה שצרי� שתהיהכל כדי� הוא , "לאמר"ומה שכתוב . ת לבעליהחוזרמחוליו המתנה 

   .לאחרי� שהיא מתנה מפורסמת
  

  )ה 'מטבראשית ( "םשמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיה"
והיא אחדות  אחת טובהמידה , שתי מדותיש שמעו� ולוי הקדוש יעקב מסנגר על בניו ואומר שאצל " אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"לפי ה
יעקב אומר שהמידה הראשונה היא . ממהרות לשפו� ד�ש� יידיה אחת רעה והיאמידה ו. זה ע� זה והגיבוש הלב

שה� , והמידה השנייה. אחי� בעלי אחדותלזכות� יאמר שה� היו , "אחי� שמעו� ולוי"שאמר וזהו . העיקרית
 כלי חמס"שהרי , עזב מה�עתידה להי� וצלגנובה היא אאלא מידה אינה חלק מאישיות�  ,חרבממהרי� לאחוז ב

  .מעשו ווגנב וחמסדבר זה ה� , "מכרותיה�
  

   )ח' בראשית מט(" אחיך יודוך אתה יהודה"
לרמז ודבר זה בא . 'חו� מהאות ז ,בית כל אותיות האל�נית� למצוא את ליהודה  ת יעקבבברכש "נו בחיינו בחיינו בחיינו בחיייייירברברברב"אומר 
אלא , זי� כלי ידי בדר� הטבע עלשהוא לא ינצח את המלחמות , בניו של יהודהבני מ אשר יקו�, המל� המשיחעל 

   .שבקרבו' ברוח ההוא ינצח את המלחמות על פי 
  

   )יד' בראשית מט( "יששכר חמור גרם"
מחמת ו, השכר בא מחמת שהגו� מוש� לצד אחדשהכתוב בא לרמז ש" " " " קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי""""ב בב בב בב ב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצמבאר 
  . הגו� הוא הגור� השכר' חמור גר�', 'יש שכר'הרמז ', יששכר'וזהו . השכרזה בא 

  

   )כז' בראשית מט(" רב יחלק שלללעו עדרף בבקר יאכל יטבנימין זאב "
כי , כזה� יעניההיה כי ג� אצל , בנימי� נמשל לזאבו, הוא בבקר ובערבמתעצ� הזאב שכוחו של  "ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
  . דוד אחר אבד� מלכות, בימי מרדכי ואסתרו, דודמלכות של  הזריחת לתיבתחהיתה , בימי שאול ,בנימי�מלכות 

  

  )לא' בראשית מט(" קברו את יצחק שמה וטעם"
? "קברו"מדוע אמר " שמה קברתי את לאה"כש� שאמר " שמה קברתי את יצחק"לכאורה היה צרי� יעקב לומר 

לא רצה הוא עשו וכיוו� שבקבורת יצחק נכח ג� אחיו " את יצחק קברתישמה "לא אמר יעקב ש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר� 
ושמה קברו את "עדיי� היה צרי� לומר על אמו , "קברתי"טע� נוס� הוא שג� א� היה אומר על יצחק . ואות להזכיר

  ". קברו"לכ� אמר על שניה� , בקבורת אמונכח לא הרי יעקב כי , "רבקה אשתו
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