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ְפרּו ) כז( ָאֲחזּו ָבּה ַוּיִ ן ַוּיֵ ֶאֶרץ ּגׁשֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ ָרֵאל ּבְ ב ִיׂשְ ׁשֶ ַוּיֵ

ְרּבּו ְמאֹד ָנה ) כח( :ַוּיִ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשְ ַוְיִחי ַיֲעקֹב ּבְ
ָנה ִעים ּוְמַאת ׁשָ ִנים ְוַאְרּבָ ַבע ׁשָ יו ׁשֶ ֵני ַחּיָ   :ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעקֹב ׁשְ

  
  ז"כ, ז"בראשית מכלי יקר בראשית . 2

כל פסוק זה באשמת בני ישראל  .'ישראל בארץ גושן וגו וישב
והמה , ליהם כי גר יהיה זרעךה גזר ע"הוא מדבר כי הקב

כמו שדרשו , בקשו להיות תושבים במקום שנגזר עליהם גרות
אצל יעקב וישב יעקב ביקש לישב בשלוה קפצה עליו רגזו של 

זו שבקשו אחוזה בארץ  שיבההפסוק מאשימם על י', יוסף כו
מלמד , ולא כך אמרו אל פרעה לגור בארץ באנו, לא להם

מה אלא לגור כמדייר בי דיירא שמתחלה לא ירדו להשתקע ש
וכל כך נשתקעו שמה עד שלא רצו , ועכשיו חזרו מדבריהם

, ה להוציאם משם ביד חזקה"עד שהוצרך הקב, לצאת ממצרים
  :אפילה מיואותן שלא רצו לצאת מתו בשלשת י

  
  'א, ז"ליקר בראשית  כלי. 3

היה לו לומר וישב . יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען וישב
, או ויגר יעקב בארץ מגורי אביו, יעקב בארץ ישיבת אביו

אלא לפי שמאשים את יעקב על . ועוד בארץ כנען למה לי
שביקש לישב בעולם הזה ישיבה של קבע להיות כתושב 

עשה אלא היה  כןכי אביו לא , ז במקום מגורי אביו"בעה
ה גור בארץ "לפי שאמר לו הקב, ז כגר וכאורח נטה ללון"בעה

שלא יבקש ' הזכיר לשון גור כי רצה ה) בראשית כו ג(הזאת 
ז כי אין לומר שלכך הזכיר לשון גור "ישיבה של קבע בעה

והדר בארץ נכריה , לפי שהיה באותו פעם דר בארץ לא לו
ארץ היה יצחק תושב  וובאות. ז אמר בארץ כנען"ע, נקרא גר

שם כג (שכן אמר אברהם גר ותושב אנכי עמכם , כי שלו היא
כ גם "א', אם תרצו הריני גר ואם לא אטלנה מן הדין כו )ד

כי ירושה היא לו ומהו זה שאמר , יצחק היה תושב בארץ כנען
ז אמר לו כן "אלא ודאי שעל גרות העה, ה גור בארץ"לו הקב

אפילו בארץ שלו כי אם  השלא יבקש לו ישיבה של שלו
ת ויעקב לא למד ממנו לעשו) ב"ה ט ע"ר(, כמדייר בי דיירא

  :כ קפצה עליו רוגזו של יוסף"כן ע
  

  'ב, ו"כלי יקר בראשית כ. 4
, ש מתחלה שכון בארץ"מ .... בארץ אשר אומר אליך שכון
כי שכון משמע יותר דירת קבע מן גור , בארץכ אמר גור "ואח

לפי שמצד קניית השלימות הרוחנית בארץ , גרות וןשהוא לש
אבל מצד קניית הברכות הגופנית , הזאת תשכון בה כתושב

כי כל מה שנאמר ' ש גור בארץ הזאת וגו"זה, תהיה בו כגר
ש גר ותושב אנכי עמכם "וזה, אחריו מדבר בייעודי הגופנית

  :ושב מצדגר מצד ות
  
  ח"כ, ז"י בראשית מ"רש. 5

א שבקש לגלות את הקץ "ד... למה פרשה זו סתומה  - יעקב ויחי

  .לבניו ונסתם ממנו

  
  ח"כ, ז"כלי יקר בראשית מ. 6

לפי שנאמר , ה השכינה ממנוודאי שבא להורות שפרש אלא
שפירושו ששרתה עליו , למעלה ותחי רוח יעקב אביהם

א ששרתה עליו רוח הקודש "וסד, השכינה מדקאמר רוח יעקב
ל ויחי יעקב בארץ מצרים כי "קמ, כל הימים עד יום מותו

ממנו  סתלקהבבואו למצרים חי יעקב אבל לא רוח יעקב שנ
ועדיין לא ידענו מאיזו טעם נסתלקה שכינה  ..., השכינה מיד

כ באה פרשה זו סתומה לסמכה לפסוק וישב ישראל "ע, ממנו
כי , לפי שמהידוע שימשך נזק גדול מן ידיעת הקץ, ושןבארץ ג

הדורות הקודמים היודעים שהגאולה לא תהיה בימיהם לא 
  :לבקש על הגאולה ועל התמורה' ידרשו את פני ה

' על כן סתם וחתם ה, להויבקשו לישב וכמתיאשים מן הגאו ...
ואת דוד ' הקץ האחרון כדי שבכל דור ודור יבקשו את פני ה

כאשר בעונינו מדה זו , מלכם ויהיו מחכים קץ ישועתו תמיד
 מ רבים המה"מצוייה בינינו אפילו בזמן שאין הקץ נודע מ

עמי הארץ המתישבים בארצות העמים ובונין להם בתים 
ובסבה זו לעולם אינן , ספונים וחשובים ושל אבנים בנין הקיום

ה "כ הקב"וע, בכל לב להביאם אל ארצם' דורשין את פני ה
   .ולהנחה זו פסוק וישב ישראל בארץ גושן, מניחם שמה

שבקשו להיות תושבים ולהיות להם , באשמת ישראל מדבר
ונזק זה בא להם לפי שקץ גלות מצרים , אחוזה בארץ לא להם

על כן הדורות הראשונים אשר ידעו בבירור כי , היה נודע להם
לא בימיהם תהיה הגאולה ההוא בקשו להם ישיבה של קבע 

זה פסוק ויחי יעקב  סוקעל כן סמך לפ, ואחוזה בארץ מצרים
הנמשך לאותן הדורות מחמת שהיה קצם דלהורות שנזק זה 

כי אם יעקב לבדו , נודע גרם לויחי יעקב אבל לא רוח יעקב
היה חי כדי שלא יגלה הקץ האחרון ושלא יתפשט נזק זה 

  :לדורות
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הפליאות המזדמנות על חקי ההשגחה  ....ררררבבבבולא היה אדם מחזירה דולא היה אדם מחזירה דולא היה אדם מחזירה דולא היה אדם מחזירה ד

הם מוכנים בהשגחה , ויתר הלימודים הטובים שהם אורו של עולם

שעל ידם יתרומם האדם לבינה , פ סדרי החכמה האלהית"לאה ענפ

מובן הדבר שהבינה העמוקה תביא . יותר גבוהה מההבנה השטחית

מה , הטובה האמתית בארחות החיים והמוסר הטוב] את[לעולם 

אמנם כדי שתעורר . שאין ההבנה השטחית יכולה להביא זאת

שיהיו הכל  כדי, הפליאה את כח החושב ורגשות הלב באופן מלא

מוכנים לקבל הרושם הטוב של ההבנה השלמה כשתבא אחר 

שהצמאון הקדום , "מים קרים על נפש עיפה"כדוגמת , הפליאה

הפליאה הולכת ' כ צריך שתהי"ע. מכין את ההתקבלות הטבעית

וכשתפעול בכל . בכל תוקפה ומשרטת שרט גדול בנפשות רבות

תתקבל בכל כח , רק אז, אז, תוקף לזעזע את המון כחות הנפש

וזה הדין . האמת הברורה כשתבא לפתור את השאלה המסובכה

ולפי הערך של , נוהג בכל השאלות הגדולות שלפי ערך גדלן

י הפתרון האמיתי כשיתגלה "גדולת הפעולה הצריכה לבא ע

של המבוכה , כן צריך שיגדל כח הזעזוע של חסרון הידיעה, בעולם

וכן הדבר נוהג בשאלות . הנוראה לפני התגלות מאור האמת

, דיעותיו והגיוניו, הכלליות הנוגעות לכלל המין האנושי ומוסריותו

כ "וכן הדבר נהוג ג. הנוגעות בארחות חייו הגשמיים והרוחניים

כ אינו יוצא מהסדר הכללי מפני שהוא נוטל בו "שג, במקרה פרטי

שהיתה צריכה לפעול פעולה , כ שאלה זו"ע. את מקומו הראוי לו

היתה ההנהגה המזדמנת שעשתה רושם , ה ונמשכת בתשובתהחזק

הסוערה היתה בטענותיה מרעשת את ' כי העני. גדול בפליאתה

ומי שישקיט רוחה ורוח כל משתומם על כלל מציאות , הלבבות

כה היה הרושם הולך הלך וחזק מפני שלא . המאורע לא נזדמן לה

  .אדם מחזירה דבר' הי
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