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 פרק מז המשך 
 ]כב, מח-כח ,מז[ ויקרא יעקב אל בניו ...ויחי יעקב בארץ מצרים

 

 ]השאלות[
 :ויש בפרשה הזאת גם כן שאלות

 

 ' השאלה הא
 כי אחרי שזכר הכתוב שהיה יעקב .ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנהבאמרו 

 . ועתה יזכור שהיה ב כלל שבע וארבעים ומאת שנה, שנהמאה ושלושיםבבואו למצרי ם בן 

 . כי הוא דבר מבואר ממה שזכר,מה צורך היה  להודיע שחיה במצרים שבע עשרה שנה

 

 ' השאלה הב
אל נא תקברני במצרים ונשאתני  באמרו ,ט על קבורתווה יע קב את יוסף בפרילמה צ

 כי כולם הלכו לקברו , והיה ראוי שיצוה  זה  לכל בניו בכלל.ממצרים וקברתני בקבורתם

אני נאסף אל עמי קברו לא יוסף לבדו וכן מצינו ש אחרי שברך את בניו אמר להם בכלל 
 .'אותי אל אבותי וגו

 

 ' השאלה הג
וחזר לומר לו   ,אל נא תקברני במצרים פעם בלשון שולל ,רתובמה שצוה ליוסף עניין קבו 

 אם  כן נכפל ו וייוהיה הצ .בקבורתם ונשאתני ממצרים וקברתני :שנית בלשון מחייב

 אם נא מצאתי  כבר אמר,ואם נא לשון בקשה ,אל נא תקברני ומה עניין .ובדרכים זרי ם
 .'חן וגו

 

 ' השאלה הד
 כי למה , והיא, אלי בלוז בארץ כנען ויברך אותי אל שדי נראה,במה שאמר יעקב ליוסף

  .'ה ובכל מקום עיני , ומה טעם שהיה בלוז  בארץ כנען?זכר לו המראה הזאת מזולתה

 .אליוהיה די שיאמר אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען ויאמר  ,ויברך אותיומה עניין 

 . כאן באל שדיארויולמה ת

 

 ' השאלה הה
 היה על שני בני ,עוד שנאמר לו בלוזיכי מאין היה ליעקב שאותו י ,ועתה שני בניךמרו ובא
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  ?כך ואולי הי יתה הכוונה  האלהית על בני אחד משאר בניו שנולדו אחר ,יוסף

 כי הנה  הכל הולך אחר כוונת ,הי בז ה ולא בזהוולא היה ביד יעקב להגביל היעוד האל

 .השם לא אחר כוונתו

 

 ' השאלה הו
 כי אולי היה  ה אלהים חפץ בבנים אשר .ולדת אחריהם לך יהיוומולדתך אשר המרו ובא

 כי בהי ותם נולדים בין  ברכי ו  היה ראוי ש י תקיים בהם ,נולדו ליוסף אחרי בא יוסף למצרים

 מה ,אחרים ואם היה שלא היו ליוסף בנים . יותר מאותם שנולדו קודם בואו שמה,היעוד

 .היה ז ה המאמר

 כי יותר היה ראוי , ולא זכרם הכתוב,סף בנים אחרים שהיו ליון"רמבואין לקבל דברי ה

 . או ער ואונן בבני יהודה',סרחושם בת אשר ' וזכר .זכרםשיזכרם ממה  שלא 

 

 ' השאלה הז
 לתת התנצלות למה לא ,י"רשכי אם הייתה הכוונה בו כדברי  .ואני בבואי מפדןבמאמר 

 היה ראוי שיאמר ,שמהה שי קברו אותה ו והיה מצו,קבר את רחל אמו במערת המכפלה

 שיחייב והו   בותי בזכרו  את הס, לא עתה. באותה פעם שציוהו על  הקבורה,למעלהזה 

 .לברך את בני יוסף

 

 ' השאלה הח
 ,קרא שני בניו שבטים כראובן ושמעו ןי  לה,מה הי יתה ה מתנה הזאת שנתן יעקב ליוסף בנו

 .קרא אותם שבטיםי אם לעניין הנחלה ואם לעניין הכ בוד לה

לרב  ' הרי כתיב,אמרנו שעשה שניהם שבטים כדי  שינחלו שני חלקים בנחלת הארץואם 

 ? ומה היתרון אם כן אשר לו בזה',נחלתותרבו נחלתו ולמעט תמעיט 

 ,י"רש כדברי ,קרא  שני בניו שבטים לכבוד ולתפארתיואם אמרנו שהיה ה יתרון  הזה לה
 .ם כן מורה שלעניין הנחלה עשא,יקראו בנחלתםהנה הכתוב  אומר 

  .ושמעון לנחלה הקשתים לראובן :ובגמרא אמרו

 . בזה ואשיב ע ליון"רמבובב יאור הפסוקים אזכור דעת ה

 

 ' השאלה הט
 כי מה צורך שיאמר יוסף לאביו .בני הם אשר נתן לי אלהים בזה :במאמר יוסף  לאביו

לו א י וסף מצרים לא היה ו הלא ידע יעקב כי ב ב, םשאותם הבנים נתן לי אלהים במצרי

 רומה צורך לומ ,ם לך בארץ מצריםועתה שני בניך הנולדי והוא עצמו אמר ,אשה ובנים
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 . בזה

 

 ' השאלה הי
קחם וה י כי אם היה שיעקב צ.ויוצא יוסף אותם מעם ברכיו וישתחו לאפיו ארצהמרו ובא

 ואחר ,שיברכם למה זה יוסף הוצי אם מעם ברכיו קודם ,נא אלי ואברכם ויגש אותם אליו

 ומה .גשו בראשונה שיהיו  שם עד ברכו אותםי ויותר טוב הי ה אחרי שנ, אליוםשיגכך לה

 .אה הזאתועניין ההשתח

 

 א "השאלה הי
 וכמו שאמר , כי הנה  הבר כה הה יא הי י תה לבנים לא אל יוסף.ויברך את יוסףבאומרו 

 וכן ,ויברכם ביום ההוא אמנם אחר כך אמר .ויברך את הנערים ויקרא בהם שמי וגומר

 . ויברך את יוסף לא,ה ראוי שיאמר בראשונההי
 

 ב "השאלה הי
 המלאך , האלהים הרועה אותי וגומר,מרו האלהים אשר התהלכו אבותי לפניו וגומרובא

 ומן הרוע ה ,כי למה זה זכר כל  התארים האלה מהתהלכו  אבותי לפניו. הגואל אותי וגומר

 . וכולו הו א דבר אחד,אותי

 יברך ולמה אמר ?מלאך האם היה הנ הגתו על יד ,זכר כאןועוד כי מה ע ניין המלאך הנ

 . והיה לו לומר יברכו האלהים  והמלאך,את הנערים בלשון יחיד

 

 ג "השאלה הי
כי הנה מנשה ואפרים לא נקראו בשם יעקב ולא  .ויקרא בהם שמי ושם אבותימרו ובא

 . ואיך נתקיימה אם כן ברכת הנביא,בשם יצחק ולא בשם אברהם

 . ונקראו זרע אברהם ויצחק, שנקרא ישראל בשם אפרים,תב כע"ראבוה

 . והנה לא נקראו על שם מנשהבהם ר שהכתוב אמ, בזהן"רמב הווכבר תפש

 .לעולם ויהיה  שם אברהם יצחק ויעקב נזכר בהם ,ודעתו הוא שיעמוד זרעם ושמם

 . ו מה היתרון ה זה,אבל כל השבטים היו כן

 

 ד "השאלה הי
 כי הנה קודם . אחרי אשר בירך את הנערים'תמוך יד אביו וגווילמה ירע בעיני יוסף 

 , עד ששמע ברכת אביו, אבל הוא שתק ולא מיחה בדבר,הברכה הי ה ראוי שיעשה זה

 .כ עשאו"ואח
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 . ם אם לא בברכהי כי לא היה טעות בשימת הידי,והוא תימה

 

 ו "השאלה הט
בך יברך ית לאמור  למה חזר וברך אותם שנ,אם כבר בירך יעקב את אפרים ומנשה

 . למה זה לא ברכם בה בתחילה,ואם הייתה ה ברכ ה ההיא צריכ ה אליהם .ישראל

 

 ז "השאלה הט
 האם הוא עיר שכם , כי מהו השכם הז ה'ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך וגומרו ובא

 הנה בספר יהושע כתיב  ששכם נפל בחלק בני ,י"רששנקברו בה  עצמות יוסף כדברי 

 .מה היתרו ן שעשה לו יעקב אם כן בזה ו,יוסף בגורלו

אשר  איך יאמר עליו ',אחדולעבדו שכם ' מלשון ,ן בשכם חלק הבכורה שנתן לווואם כיו
 . בוש הארץי וזה אין ראוי שיפורש על כ,לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי

 

 ] ותשובות לשאלותהפרשהביאור [
 :והנני מפרש הפסוקים באו פן יותרו השאלות האלו כולם

 

 .]ז, מח-כח ,מז [ וירא יעקב את בני יוסף...ויחי יעקב בארץ מצרים
 לראות את יוסף ולשוב מיד לארץ ,לפי שהייתה  מחשבת יעקב ובכו ונתו ברדתו מצרים

 כי הוא יתעכב שם עם כל ביתו ושם  ,שלא יהיה  הדבר כן  י הודיעו ב באר שבע" והש,כנען

 לכן הודיעו  .ה אותם הקדוש ברוך הוא ולא יעלו משם עד שיעל, ויפרו בניו שמה,ימות

 .נתקיימה' הכתוב שעצת ה

ויחי יעקב . וישב ישראל בארץ גושן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאדלכן אמר למעלה מזה 
 אבל ישב , כלומר שלא שב יעקב אחרי ראותו את יוסף,בארץ מצרים שבע עשרה שנה

 . כי בה נאחזו',באנורץ לגור בא' לא כמו שאמר ,בארץ מצרים הוא ובניו ו יאחזו בה

 ועם כל זה לא ,ז שנה" ים כי הוא ישב במצרי,ולא היה זה לפי שקפצה על יעקב המיתה

  .חוד כמה  מהשנים חיה במצריםי הכתוב כאן ביפרי ולזה ס.מותושב לארץ כנען עד יום 

 . 'והותרה בזה השאלה הא
 

 שהרגיש בעצמו ,ן"ברמ והוא כמו שאמר ה ,וסיפר הכתו ב  שכאשר קרבו ימ י ישראל למות

 קרא לבנו ליוסף וראה לצוותו  , שלא היה חולהף א,אוחות וראה שקרב יומו לב ואפיסת הכ

  .קבור תו על עניין
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 עד וחוליואתו מחמת ו שלא יתאחר אדם לעשות צ,מוד לנו ולבנינו עד עולםיובזה מהל
ח ולא ו כ ולא יהיה בו, כי אז בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל,היותו קרוב למות

 כמו , את ביתוהיצוו וחולי אבל שקודם . לצוות מה שראויוחולימשפט שכלי מחמת 
 .ליו קרא את יוסף לצוותו על קבורתוו שקודם ח,שעשה יעקב

 

 שלא היה לשאר , ומפני שהיה היכ ולת בידו,י"רש כפי דעת ,דבייחוציוה זה  ליוסף והנה 

 .אחיו

 שבעבור יוסף  שלח להביא את אבי ו   והוא.דומ אאבל במדרש נתנו טעם בזה י פה 

 כאלו אמר .משםוהו שיחז ירהו למקום שהוציאו י על כן צ, והו א הביאו שם מדעתו,מצרימה

 . ראוי הוא שאתה תשיבני אחרי מותי,כיון שאתה הבאת אותי מארץ כנען

שארו ידש שעצמות יוסף אחרי מו תו יו  והוא שיעקב צפה ברוח הק ,ולי אני בזה טעם אחר

שארו עצמות אביו גם י וחשש שמא יוסף גם כן יסכים  שי.משםד שיגאלו ישראל במצרים ע

. םעימהבה לשיעלו עצמות יוסף י ושיהיו עצמות הזקן ס,כן שם כדי שיעלו עצמות שניהם

  . ושלא תתאחר עד זמן הגאולה, על קבורתו שתהיה מיד אחרי מותולכן ציוהו

 

ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא  :ולזה אמר לו
 היא להשביעו ב ברי ת המילה ,כי הנה שימת היד תחת הירך. אל נא תקברני במצרים

 . כמו שביארתי בהשבעת אברהם לאליעזר עבדו,הסמוך לאותו מקום

 

 שישימו , כי כן יעשו מוליכי המתי ם,שאוה ו  ויוליכו הו מש םיאו שכיון יעק ב בזה לרמוז  שידיו י

 ליעקב עם יוסף ה לפי שהי,ואמתועשית עמדי חסד  :ואמר. יהם להוליכםידיהם תחת

  :שתי בחינות

  ,אם במה שהוא בנו -

 . ואם במה שהוא שר ושופט על הארץ -

 .ועשית עמדי חסדובבחינת גדולתו אמר 

 . כפי האמת השכלי לעשותומחו יב כי היה  ,ואמת אמר ,בנואמנם בבחינת היותו 

 : יאמר.עתה הוא בלשון , במקום הז הנא ומלת .ברני במצריםאל נא תק :והי יתה שאלתו

 אבל איני רוצה שעתה , שבזמן  הגאולה יעלו  עצמותיך בני  ישראל מכאן,ידעתי בני ידעתי

אבל שאלתי ובקשתי שלא עתה תקברני .   מזהיעצמותי ויישא ושאז ,במצריםאקבר 

שאני ממצרים  י ת מיד אתה, וה וא רמז  למיתה,יבמצרים אלא שמיד שאשכב עם אבותי

 .  לא זמן רב ולא מעט אקבר במצרים, באופן שבשום צדוקברתני בקבורתם
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 אנכי , ור שותייבכ וח מה שמוטל עלי ויהיה ,רוצה לומר .כדבריךאנכי אעשה  :ויוסף השי בו

 אבל ,י שירצה פרעה לתת לי רשות ללכת" יהי רצון  מלפני הש.בלא ספק אעשה כדבריך

 . אעשה כדבריך וזהו,מצדי לא אתעכב ולא אמנע

 

 . ובמדרש דרשו יפה הפסוק  הזה

 גם כן אנכי אעשה , ב ארץ ישראלרלהיקב מאחר שאתה משתדל כל כך , אבי:אמרו

 ואעשה גם אנכי לעצמי כמו ,שאו ני מכאן לשםיוה בשעת  מותי שיו שאצ,כדבריך

 .שאתה דברת לעצמך

 

 .וכבר כתבתי עניין הקבור ה  ותועלתה אצל קבורת אברהם ושרה

 יתבאר בסוף ,ואמנם למה השתדל כל כך יעקב ויוסף  גם כן שיהיו  נקברים בארץ ישראל

 . אצל השבעת יוסף לאחיו על קבורתו,זה הסדר

 

 ששלח ,כ לזה" וכבר הוצרך אח. השביעו הזקן עליו,ולפי שהמלך לא יעכב זה בידי יוסף

ך כאשר עלה ו קבור את אבי'והי יתה תשובתו  ',לאמראבי השב י עני ' לומר לפרעה

  .'השביעך

 . 'והג' והותרו השאלות הב
 

 

 פרק מח
 כלומר סמוך אליהם כי לא נתארכו עליהם ימים ,וסיפר הכתוב  שאחר הדברים האלה

 או ,ד חשש אולי ימות פתאוםוומפני שהיה זק ן וח לוש מא.  הוגד ליוסף שאביו  חולה,רבים

  .ומחוליאם בימים ההם לא היה אדם ניצול 

  .ומחולי שעד חזקיה לא חלה אדם שיחיה ,ל"חזוכמו שאמרו 

וכן היה  .  כדי שיברכם יעקב לפני מותו, הלך והוליך את בניו עמו,ובחוליוכן מיד ששמע 

 ואחר כך קרא לכל בניו , עם יוסף וברך את בניוברי וד,המטהוישב על שבבואו התח זק 

ליו אל המטה ויגוע    את בניו ויאסוף  רגתלצווויכל יעקב ': אמר ובהש למתו ברכותיו .וברכם

 .  והוא המ ורה שמת יעקב בנשיקה בהי ותו מדריך את בניו ובהשלימו דברי ו','וגו

 

 לפי שהיה דעתו להסיר הבכורה   'אל שדי נראה אלי בלוז וגו :והנה היו דבריו ליוסף

  . כמו שיתבאר,ליוסףמראובן ולתתה 



 ויחי לפרשת אברבנאל      tanach/il-he/il.ac.daat.www://http       ורוח יהדות לימודי אתר - דעת
 

 

9

משמים שמו הדבר הזה לכן הודיעו איך . ואולי יראה זה ממנו עוות הדין ומשפט מעוקל

 רוצה לומר ידוע תדע שבבואי מבית לבן 'אל שדי נראה אלי בלוז וגו וזהו ,בלבו לעשותו

 וכל זה , והיה זה בלוז מקו ם מוכן לנבואה, המורה על קיום ההבטחה,נראה אלי אל שדי

בוי זרעי   י והנבו אה ההיא לא תחשוב שנאמר לי על ר.תת המראה ההיאייוכיח על אמ

והנה היה  .  כי אותי בפרט הייתה ה ברכה הה יא.ויברך אותי אבל , הדבר כן אין,אחרי

 ושלשת הלשונות האלו .הנני מפרך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים :ענינה שאמר לי

  .ת בנים להיות נוספים בבניומורים שהיו ע וד שלש

  .הנני מפרךוכנגד האחד אמר 

  .והרביתיךאמר ' וכנגד הב

 . לקהל עמיםאמר ונתתיך ' וכנגד הג

ונתתי את הארץ הזאת  כי מיד אחר זה אמר לי ,בוי זרעיירואין לומר שנאמר זה על 
 ,ומאשר בירושת הארץ ביארה המ ראה שהיה לזרעי אחרי. לזרעך אחריך אחוזת עולם

 שאם לא כן היה לו לומר , לא לזרעי,שת הבנים היה ברכה ליומורה שמה שאמר משל

 ןכם  הנה א,יאבל כיון שבארץ ביארה שהיה לזרע. לםונתתי את הארץ הזאת אחוזת עו

 .ברכת הבנים היה לי לא לזרעי

 . ודבר אלהינו יקום לעולם,והנה אחר המראה ההיא לא נולד אלא בנימין

 לי  ,מצרימה בהכרח יאמר ששני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך אם כןהנה 

 . ועליהם אמר השם היעוד הזה,הם

 

 וכיון   .רחםאות רק לבכור פטר י לפי שלא ת, שנתן יעקב הבכורה לי וסף,תב כע"ראבוה

 כי דן וגד היו בני , הייתה ראוי ה ליוסף שהו א פטר רחם לרחל,שראובן לא היה ראוי אליה 

 כי שמו אפרים . ידעתי שנאמר על אפרים,הב תחיל הנני מפרך ומאשר אמר .השפחות

 ,פרך כמו מ,אפרים רמז לפרה ש',ורבהרה אני אל שדי פ' וכן אמר לו שם .מפרךמלשון 

 .אחיו על מנשה שהוא ם כן אאמר שנ,והרביתיך וזהו יעוד .מנשה על רבהו

 כבר , לפי שמנשה להיותו בכ ור ליוסף, לא עניין מנשה,והנה נראה לו עניין אפרים בשמו

  שלהיותו הצעיר מבניו לא היה ראוי, אבל באפרים.היה ראש לשבטו ולא נתחדש בו דבר

 . הוצרכה הנבואה להודיעו שהוא יהי ה שבט בפני עצמו וגדול בפני אחיו,שיהיה ראש שבט

 .והרביתיך ועל מנשה הסתפק לומר , על אפריםהנני מפרךואמר 
 .   נאמר על בנימין-ונתתיך לקהל עמים שהוא ,שלישיוה

 

 , ים למצרו שהיה המראה ההיא על שני בני יוסף הנולדים לו קודם בוא,והנה ראה יעקב

 ,הנני מפרך לו אמר לפי שנ.כ" וגם לא על שאר בני יוסף אם יוליד אח,ולא לשאר בניו
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 ולא ,  כדי שתתקיים בו המראה  ההיא, כאלו מן השמי ם הורו לזה,ויוסף קרא לבנו אפרים

 ,אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי ולכן גזר אומר ואמר .קרא כן אחד משאר בני בניו
 וביתר ,ניהם שבטים בדגלים ובחנוכת המזבח ובנחלת הארץרוצה לומר שיקראו ש

 אפרים ומנשה מרוו גם כיון בא. נחשבו אפרים ומנשה כראובן ושמעון,הדברים כולם
 כראובן , רוצה לומר שיהי ו כל כך רבי האוכלוסי ם אפרים ומנשה,כראובן ושמעון יהיו לי

  .בן ושמעון וכן אתה מוצא שהיו פקודי אפרי ם ומנשה יותר מראו.ושמעון

 . 'וה' והותרו השאלה הד
 ,י"רש כדברי ,אחריהם רוצה לומר אשר תוליד .ומולדתך אשר הולדת אחריהםואמנם 
 כי הנה אפרים ומנשה . אלא במדרגת בני בני,רוצה לומר לא יהיו ב מדרגת בני .לך יהיו

  .כבניך יהיוש ,לך יהיו וזה ו . אבל שאר אחיהם יהי ו במדרגת בני בנים,יהי ו כראובן ו שמעון

 

 שלושה יהיו אם כן מביתו ,ולפי שלא יחשוב יוסף ששאר הבנים יהי ו נחשבים על שמו

 וכל ,על שם אחיהם יקראו בנחלתם :לכך הוצרך לברר . ויוסף, ומנשה,אפרים :שבטים

 כחנוך , ושאר בני יוסף יהיו ראשי משפחות בישראל.ביתך אם כן תוכלל בשני שבטים אלו

 . י בני ראובןופלוא חצרון וכרמ

 

לשים ליוסף היו ראשי י רוצה לומר שאפילו בני ש,גם בזה הועי לה ברכת יעקב ליוסף

 .למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את גלעד' : כמו שאמר. זה המאמרחומכו ,משפחות

-כט, במד בר כו('  אלה בני גלעד איעזר משפחת האיעזרי וגומר,לגלעד משפחת הגלעדי

 . והם הם מי ו רדי מצרים,כה בשאר השבטים רק בבני  הבנים בלבד ראה שלא נמצא כ.)ל

 כי אם על , שלא בלבד נאמר על שאר בני יוסף,ומולדתך אשר הולדת אחריהםוזה ו טעם 

  .תולדותיהםכל 

 .ע"ראבעם היות שלא ישר זה בעיני ה

ח ברכת אביו זכה   ו כדי להודיע שמכ',שלשיםוירא יוסף לאפרים בני 'ואולי שלזה נאמר 

  . כי אלה הן התולדות שהוליד אחריהם,לזה

 . 'והותרה בזה השאלה הו
 

 ךל וראוי לי  לעשות , אפשר לפרש שאמר יעקב ליוס ף,ואני בבואי מפדןואמנם אמרו 

 שלא קברתיה במערת , לפי שקבלת עלבון ממני  בק בורת אמך,היתרון ה זה  על אחיך

 .ז ה לפי שמתה עלי בדרך והיה . וקברתיה בדרך אפרת,המכפלה כא שר קברתי את לאה

 . ובעבור זה לבניך היתרון הזה. קבריולא יכולתי להוליכה שמה  לה
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והי ותר נכון אצלי הוא שבמאמר הזה נתן יעקב ראיה אחרת על עשותו אפרים שבט בפני  

אני בבואי מפדן מתה עלי  ש, וענינו.  מלבד מנשה שהיה  שבט במקו ם יוסף אביו,עצמו
 וקבר אותה שם בדרך .כברת ארץ לבא אפרת הוא ,והמקום שמ תה בו .רחל בדרך

 כי , ונשארה זכירת רחל באפרים בן יוסף בנה, והיה זה לו סימן גדול שנקברה,אפרת

 הנה אם כן עשה הזקן שתי .מפרך כמו שאמר ,אפרתה ואפרת מורים על שם אפרים

  : על עשותו את אפרים שבט בפני עצמו-  או אמור טענות- ראיות

  .פרךמ מלשון חתהא

  .בדרך אפרת מקבו רת רחל שניתוה

 

 שלושה  הנה הוא אצלי ,ואמנם מה המתנה שנתן יעקב ליוסף בעשות את בניו שבטים

 :דברים

 שנים עשר ערכם במציאות כערך , עמודיםשנים עשר כי לפי שהיה ישראל בנוי על האחד

השבטים   שעתיד שבט לוי ליבדל משאר ,דשו וצפה הזק ן ברו ח הק.מזלות בשמ ים ממעלה

 היה מחייב שיתוסף עוד שבט אחר למלאת מקומו בשבטים ובכל שאר ,'לעבוד מקדש ה

 וזה לא היה אפשר אלא בחלוק שבט אחד . שבטי יהשנים עשר להשלים מספר ,הדברים

 הנה אם כן לכבוד  ולתפארת ולקדושה רבה  היה לי וסף . והוא משפט הבכ ורה,לשנים

 . הדבר הזה

 כי הנה מברכת יעקב זכו בני יוסף שהיו פקודים הרבה ,וסיםבוי האוכלי לעניין  רשניוה

 . כראובן ושמע ון

 כי עם היות שנתחלקה , הנה היא בעניין נחלת הארץ, והיא נמשכת מזאת,שלישיוה

 ואם היה יוסף שבט , הנה היו שמה גורלות באיזה מחוז יירש כל שבט נחלתו,לגולגלותם

 , שהוא יתרון גדול,י שבטים יהיו לו שני גורלות ובהיותו  שנ, לא היה לו רק גורל אחד,אחד

 .ואם בהיותו אוכלוסין י היה  לו חלק רב

 ושם ביארתי בשלמות רב ,וכבר ביארתי בפירושי לספר יהושע איך נתחלקה הארץ

  . שהוא רב הספקות,הדרוש הזה

  .'והח' והותרו בזה השאלות הז
 

 ] כב–ח , מח[ ויקרא יעקב אל בניו ...וירא ישראל את בני יוסף
 ולא הכירם כי קמו  ,צבים עליוי אנשים נ,זכר הכתוב שראה יעקב בדבריו הדבר ים האלה

 . העומדים אצלנו ושומעים סודותינומי אלהו לכן שאל את יוסף . עיניו משיבו

 ואין .בזהבני הם אשר נתן לי אלהים  אמר ,ויוסף כאשר שמע הרמזי ם אשר גלה לו

בני הם אשר  אבל כיוון לומר .כנעןם נולדו לא בארץ  כי בידוע שש, ב מצריםבזה רושפי
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בעבור זה שאמרת שההשגחה אשר הודיעה לך כל הסודות והעתידות  ,נתן לי אלהים

 שנולדו לי הבנים ההמ ה כפי מה , היא עצמה סבבה  כדי שתתקיים ההבטחה ,האלה

 .שנתיעדת במראת לוז אשר זכרת

 שאין שם מלת בזה רו מ ז   ',המלךל ו בזה  הנערה באה א' כמו ,  מלת בזהפ ירושויה יה 

  .ן"רמבה וכמו שרמז , רק לעניין ואופן ב י אתה,למקום

קחם ו י שים אותם על ברכי אביו ירוצה לומר שיוסף י ,קחם נא אלי ואברכםואז אמר יעקב 

  .לברכם

 

 לכן הגיש  אותם יוסף ,כאשר חשב ,עיני ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראותולפי ש

 רוצה .'ראה פניך לא פללתי וגו עד שאמר ליוסף , מש מחת הזקן והיה,לחבקם ולנשקם

עמי שהראה '  והגדיל ה,או להיותו בעיני  תפלת שו,לומר ראות פניך לא הייתי מתפלל עליו

 .לי גם את זרעך

 ולפי שלא ייעף , חשש יוסף שיהיו לו למשא כבד,ולפי שהיו אפרים ומנשה על ברכי יעקב

 כאומר לאביו חן חן  לך על כל ,רכיו וישתחו לאפיו ארצהמעם ב הוציאם ,ולא ייגע אביו 

 ולשום כל אחד מהם במק ומו הראו י , ואז חזר להגישם אליו.מה שאמרת ועשית לבני

 ואת מנשה בשמאלו ,שהיה משמאל ישראל את אפרים בימינו :לקבל את הברכה
 אלא ,שונה לא שהיו על ברכי יעקב הזקן כ ברא,ויגש אותם אל אביו .להיות מימין ישראל

 .  נגשים אליו לקבל ברכתו,שהיו עומדים על רגליהם

 . 'והי' והותרו בזה השאלות הט
 

נת ו שחשב שהייתה כו .למנשהואין ספק שיוסף לא ירד לעומק דברי אביו בהקדים אפרים 

 ולכן היה  מדריך את .למנשה לא שיקדים במעלה אפרים ,הזקן למנות את שניהם שבטים

 ולכן ,תח מהשמאליו והיד הימי ן היא גדולת הכ,יו להיותו הב כורמנשה שיהיה  לימין אב

 בימינה  בשמ אלה עושר םאורך ימי'אמר נ וכמו ש,לות האדםוקר בפעי הימין הי א העאהי

 . 'וכבוד

 היה שלא חלה עליו יד שמאלית מיוסף ולא ,שיתברך אפרים יותר' אמנם ברצות ה

 אבל שלח ידו על ,ביו  לא חשש להנחתו וא, כי הנה יוסף שמו בימינו לשמאל אביו,מיעקב

 ובזה ה אופן הי ה אפרים תמיד . ואת שמאלו על ראש מנשה,ראש אפרים עם היותו צעיר

סכל נא את עצת 'כמו שכל   רוש ופי.שכל את ידיו כי מנשה הבכור וזהו .לצד הימין

 יאמר ששכל את ידיו כי .ן  מתחלפים"מך והשי" כי הס',עשהועתה הסכלת ' ',אחיתופל

ם  י ושלא היו  הידי . במה ששם ידיו כ ן הראה כי מנשה  הקטן ו הצעיר מהם,נשה הבכור מ

 .יודעים שהיה  מנשה הבכור 
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 ולכן תהיה ברכתם , לפי שרצה הזקן  לברכם במה  שהם בני יו סף,ויברך את יוסףואמר 

 אמנם הברכה האחרת שנתן .התחלפות כמו ששניהם בני יוסף מבלי ,לוףיחשווה מבלי 

 ולא ,לוף מאפרים למנשהי ולכן עשה ח,בה שאבארי מהס,יתה כפ י עצמם הי,כ"להם אח

  .בזאת

 . א"והותרה השאלה הי
 

 שהאדם רשה ואפשר לפ. האלהים אשר התהלכו אבותי לפניו: בברכ תו זאתהוהי ית

  : עניינים ראשיים לכל הברכו תשלושהבהמבורך מב ו רך 

 . ישר ללכת אחרי ההצלחה האלהית הדבקה בנפשי שיתחדהא

 . לבקשםמשלמותו דיוטר שיתברך בעניינים הזמניים כדי  שלא שניהו

 .  שינצל מהפגעים והמקרים המ תרגשים מחוץשלישיוה

 

 . והתפלל הזקן  שהנערים האלו יזכו לכולם

 וכמו שאמר  האלהים אשר התהלכו אבותי  לפניו אברהם ויצחק : אמרראשוןעל ה

 . 'התהלך לפני והיה תמים'באברהם 

 שזנני ופרנסני והשלים כל האלהים הרועה אותי מעודי עד היום הזה :אמר שניועל ה

 הזה ,ל" קריאמטי בגמעודי .הזהמעודי עד היום  ומה מ תקו דברי רשומות שאמרו .חפצי

 והוא עצמו ,ל שנה" כלכלו כל ימיו עד בואו במצרים שהיו  קם רצו שהאלהי.ז " יריאמטיבג

ה מה שעשה יו סף בכלכלתו בשליחות  כי הנ,ז  שנה שחיה שם"כלכלו גם כן במצרים י

 .  הכל ממנו יתברךןכם  א.השם עשאו

יברך את  אמר חד ואחד ועל כל א.המלאך הגואל אותי מכל רע : אמרועל השלישית
 . שיברך אותם בברכות האלה המיוחסות אליו יתברך ולמלאכיו ,הנערים

 

 . לא מהמלאך,תברך שהאבות הקדושים היו מושגחים מאתו י,והי ותר נכון בזה אצלי הוא

 . לא כמנהיג אותם, הכלי שלוח ההשגחהדצל  היה ע,כרון מלאך בהנהגתםי ואם מצינו ז

אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי הוא ישלח ' ה' :וכן תמצא שאמר אברהם לעבדו

 שהוא  , והוא ישלח מלאכו,בה הראשונה יתברךי כי היה המשגי ח באמת הס.''וגומלאכו 

 .צונושליח השגחתו לעשות ר

 מי ששמר את האבות ',לפניךהנה אנכי שולח מלאך ' על אמרם ל"חזולזה עצמו כו ונו 

 , אלא מי ששמר, כי לא אמר מי שהשגיח או מי שהנהיג את האבות,ישמור את הבנים

  .שהוא פעל המלאך שלוח השגחתו ורצונו
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 שהיו  כלומר ,האלהים אשר התהלכו אבותי לפניו אברהם ויצחק :ולזה אמר כ אן הזקן

 שהוא אלהי ,האלהים הרועה אותי מעודי עד היום הזה שהוא עצמו ,עובדים אותו

 אבל לא , שליח השםהגואל אותי מכל רע הוא המלאך כי הנה ,האלהים ישתבח שמו

ויקרא בהם  , האלה יברך את הנערים הוא,והאלהים הרועה אותי .היה הוא הרו עה אותי
 וכל אחד מהם יאמר אפרים או ,ו של יעקב רוצה לומר שיקראו בני,שמי ושם אבותי

כראובן ושמעון  וכמו שאמר .מנשה בן יעקב בן יצחק בן אברהם בשווה כשאר השבטים
 .חסו אל אבותיהםיכמו בני השבטים שיתי ,יהיו לי

 , היה ראוי שירבה אכלוסיהם כשני שבטים שלמים,ין השבטיםיבמנולפי שהעלה אותם 

ויקרא בהם שמי ושם  שלפי שאמר ,וגם כיון בז ה .ץ וידגו לרוב בקרב הארולזה אמר
 ,פךיבה אבל ,שלא יהיו עקרים כאברהם ויצחק שיקראו בהם ,אבותי אברהם ויצחק

 . שירבו בארץ כדגים בים ,וידגו לרוב בקרב הארץ וזהו .שירבו כדגים

 . ג"ב והי"והותרו עם זה השאלות הי
 

 ו להישירם על בניו כפ י  םיו להדריכ לא השתדל להסיר יד, קודם ברכת אביו,והנה י וסף

 כאשר , לפי שאביו.הברכה כמו שעשה אחרי , הבכור כבכורתו ו הצעיר כצעירתו,עניינם

 ושלכן הניח ידיו כפי   , חשב שבברכו תיו יעשה ה פרש גדול מאפרים למנשה, ידיוכליש

 .עניינם

 , ידיוכל אתי אז הוקשה אצלו למה זה ש, בשניהםה שוו אבל כאשר ראה שהייתה הברכה 

 אם : ואמר. ששם אביו והב רכה שבירכםםהידיי הנחת ,סותריםכי הנה ראה יוסף דברים 

 איך ברכם ברכה , ואם היו מתחלפים, ידיוכלי למה ש,עניינם כפי  םשוויהיו ה מבורכ י ם 

  .הומשתו

  .ן"רמב כמו שאמר ה,ליווחולכן חשב יוסף שהיה אביו  תועה מחמת 

 אבל .שים ימינך על ראשו ,רומז למנשה ,הבכורי כי זה לא כן אב ואמר ,ואחז בידי אביו

 ,כלתי את ידיי רוצה לומר ידעתי למה ש.ת שתי ידיעו,ידעתיידעתי בני  : הזקן הש יבו

 לפי שי דעתי ברוח , אם הברכה  ב שווי.וה  לשניהםו וידעתי למה נתתי את הברכה בש

מזאת הבחינה שהיו    ו.וגם הוא יגדל , יהיה לעם,רוצה לומר גם מנשה ,גם הואדש שוהק

 .  נתתי עליהם ברכה שווה,כלוסיםושניהם שווים ומתרבים בא

 ושמתי הימין על ראש אפרים , את ידיכלתיי ומזה הצד ש,ממנואחיו הקטן יגדל אמנם 

 . והשמאל על ראש מנשה בהיותו ה בכו ר,בהי ותו הצעי ר

 

יתרון הברכה   רצה בזה שהיה יוסף מת רעם על , ידעתי מה שעשו לך אחיך: דרשול"רזו

 ,נאו בו אחיו הגדולים ממנוי כמו שק, בחשבו שיקנא בו מנשה הגדול,שעשה אביו לאפרים
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 . ונמשך ממנו מה שנמשך,בעבור כתונת הפסים שעשה לו אביו

 אבל עם כל זה עצת . מה שעשו לך אחיך מקנאתם אותםידעתי בני ידעתי :ואביו  השיב ו

  .מנו וזרעו יהיה מלא הגויםואולם אחיו הקטן יגדל מ :תעמודלעולם ' ה

 שלזה שנה לברך אותם ,והנה התפעל הזקן מדברי בנו שהיה מוחה בידו מעשה נבואתו

ויברכם ביום ההוא  וזה ו . אבל מפורש לאיש ואיש מהם כפי מעלתו,לא בשווה כב ראשונה
 , במה שהם בני יוסף כבראשונה, רוצה לומר שלא הייתה הברכה  אליהם בשווה,לאמר

  .עצמו לכל אחד בפני אבל בירך

להגיד שלא  ,וכמנשהוצירף אליו  ,ישימך אלהים כאפרים ,בפרטולזה אמר כנגד אפרים 

 כי שניהם יהיו תמיד מתחברים ,תהיה ביניה ם קנאה ולא קטטה כמו שחשב יוסף

 .ומסכימ ים הן לטוב הן לרע

שפירש   כמו , שהקדימו בלשון הברכהינויאין ענ ,מנשהוישם את אפרים לפני ואמרו 

 אלא כוונת הכתוב שבה נחה ושימה .לאמר ולמה יצטרך , כי מבואר הוא בכתוב,י"רש

.  כי הניח ושם את אפרים בראש ואת מנשה אחריו,גשמית שם את אפרים לפני מנשה

 ן "רמב כמו שכתב ה, לעשות המעשים המורגשים סימן למה שיהי הםוכבר נהגו הנביאי
 ]ב243[ .והוכ יחו מעניי ן אלישע

 . ו"ד והט" עם מה שפירשתי בזה השאלות היוהותרו
 

 ראה לתת מתנה מה ליוסף עצמו ,ולפי שכל מה שעשה הזקן היה כבוד וחסד לבני יוסף

 , והיה אלהים עמכם, ויאמר ישראל אל יוסף הנה אנכי מת ועל זה אמר.בניומזולת 
ה    והשכם הז.ואני הנה נתתי לך שכם אחד על אחיך. והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם

 כי הוא לא ,גם אינו עיר שכם.  ולמה יחזור לזכרו עתה, כי כבר עבר זה,אינו עניין הב כורה

 .או כמו שיב,ללם עליוי אבל שמעון ולוי הרגו כל אנשי העיר וק,קנה אותה בחרבו ובקשתו 

 

 קברהו , כי כמו שהוא,אבל עניין זה אצלי הוא שהודיעו הזקן ליו סף שתהיה קבורתו בשכם

קבר יו סף בחלקת השדה אשר י ככה י,ה שקנה אברהם מאת עפרון החתיבמערת המכפל

והוא המורה .  ויהי ו לבני ישראל לנחלה,קנה יעקב מאת חמור אבי שכם במאה קשיטה

 , ולפי זה לא יהיה קניתי עבר במקום עתיד.אשר קניתי מיד האמורי :שעליו אמר הזקן

 .בעדומאה קשיטה שנתן יעקב  כי אם ב,ן הה וא במלחמהיולא היה הקני. אבל עבר ממש

 לכן נתנה כבר ,והודיעו שהי י תה החלקה היא הייתה הנחלה הראשונה שהיה לו בעולם

  . לא העיר אלא החלקה,שקנאה והייתה שלו

 לפי שיעקב היה   'במאה קשיטה' בהיות שאמר שמה בחרבי ובקשתיהאמנם אמר כאן 

כם קנה את חלקת השדה  וכאשר בא אל ש,איש תם וישר ולא לקח רומח וחנית בידו
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 ם  כי הנה לא עשה כשמעון ולוי שבחרב. שהם היו חרבו  וקשתו,בנכסיו במא ה קשיטה

 וחרבו וקשתו היה הצאן והבקר אשר , אבל יעקב לא נסה ללכת באלה,ובקשתם ירשו ארץ

 . קנה אותה חלקה, שהם המאה קשיטה, ובאותו חרב וקשת שהיה לו.דלםיוגעמל בו 

 דומה , אשר קנה מיד האמורי,סף אותה חלקה בשכם לקבורתוהנה התבאר שנתן ליו

 עצמותיו במצרים  עד גאולת ישארוי שרו אביו שי  ובזה  ב.ין אברהם את המערהילקנ

. הנה אנכי מת והיה אלהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם ולזה אמר .ישראל
 ,קברים שת חלקת השדה אשר בשכ, רוצה לומר,אחיךואני הנה נתתי לך שכם אחד על 

 .  אל שכם השיבוה ו- משכם גנבוהו, על יוסףל"חזוכמו שאמר 

  .ו"והותרה עם מה שפירשתי בזה השאלה הי
 

 פרק מט 
 ]כו, נ–א ,מט[ עד סוף הסדר ...ויקרא יעקב אל בניו

 ]השאלות [
 :וראיתי גם כן בפסוקים הא לה שאלות

 ' השאלה הא
בוצם יוה  שתי פעמים על קי כי למה זה צ. ושמעו בני יעקבוהי קבצ ואגידה והיאס פבאומרו 

ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים  ולמה בראשונה אמר ,והאספם יחד
 . ושמעו אל ישראל אביכם אלא,ובשנית לא אמר כן

 

 ' השאלה הב
אה הזאת ו שנאמר שהיה תכ לית יעקב בצו פשראי  וזה כי א.בתכלית הברכות האלה בכלל

  :לםו תכליות או לכעארבמ אלא לאחד ,לבניו

ויברך  : וכמו  שאמר אחריהם,לה לשם כל המבורכים ש יברכםיאם שהיו בדרך ברכה ותפ -
  .אותם איש אשר כברכתו ברך אותם

וזאת אשר  : ועל זה נאמר,ואם שהיה להוכיחם על המעשים המ גונים אשר ראה בהם -
  .דבר להם אביהם ויברך אותם

 . א על זרעםו לבםיואם שהיה להודיעם הדברים העתיד -

 . ואם שהיה להגיד להם נחלתם בארץ הנבחרת -

 כמו שיראה מברכת יהודה ומברכת דן ,ואם אמרנו שהיו דבריו  אלה לתכלית ברכה -

 שכפי מה  , הנה יקשה מה שאמר בראובן ושמעון ולוי ויששכר וגד ובנימין,ואשר ויוסף

 . שאומר בהם הביא עליהם קללה ולא ברכה
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 כמו שיראה מברכת ראובן שמעון ולוי  ,שהיה להוכיח ם על מעשיהם המגוניםואם אמרנו  -

 שאין ,ן דן  ואשר ויוסף ונפ תליו ביה ודה ו בזב ולר מה שאמדו יקשה  מ א,ןיובני מויששכר 

 .  כי אם ברכות והגדת העתיד,להם תוכחה

 , ןיובנימ כמו שיראה מברכת יהודה ודן וגד ואשר ,אוואם אמרנו שהיה להגיד העתיד לב -

 .  מה שנאמר על ראובן ושמעון ולוי ונפתלי שאין בהם עתידות כי אם תוכחותדויקשה מא

 ארצו ארץ יין ה כמו שיראה מ ברכת יהודה  שתהי,ואם אמרנו שבא להודיע נחלתם -

 יקשה מה שאמר בראובן ,'וגו שמנה  לחמו הר שיהיש וא,ן שלחוף ימים ישכוןו וזב ול. הרבה

 לאיזה ןכם  א.מר בהם זה הדרךש שלא ,ונפתלי יוסף ובנימיןושמעון ולוי וי ששכר דן וגד 

 ?בכללתכלית היו הברכות האלה 

 

 ' השאלה הג
 כי הנה בלוי צדק מאמרו שאין אחלקם ביעקב ואפיצם בישראלבמה שנאמר בשמעון ולוי  

השבטים אבל  לו חלק ונחלה בישראל כמו שאר השבטים וה וא מפוזר ומ פור ד בתוך

 .ב שיהיה מפ וזר בי ן השבטיםשמעון לא נמצא בכתו

 

 ' השאלה הד
 , כי מורה שתמיד יהיה בו המלכותעד כי יבא שילה' לא יסור שבט מיהודה וגובמאמר 

 כי הנה שאול שמלך בראשונה משבט , והנה אינו כן,וכאשר יבא שילה יוסר השבט ממנו

גם בבית ו. וירבעם וכל שאר מלכי ישראל לא היו משבט יהודה. בנימין ה יה לא מיהודה

כ נפסק המלכות בהחלט משבט יה ו דה ומשאר " ואח,ים ובי ת הורדוסאהחשמונשני מלכו 

עד  גם אמרו .לא יסור שבט מיהודה ואי ך נתקיימו אם כן דברי הז קן ונבואותיו  .השבטים
 כפי דעת -  מהרה יגלה-  בין שיאמר על מלך המשיח,בין שיאמר  על דודכי יבא שילה 

 וכן נאמין  . בבא דוד נתחזק המלכות לשבט יהודה ו לא סר ממנו כי. לא נתקיים,המפרשים

 ואין זה  המ אמר דומה . לא שתוסר אז,א משיח בן דו ד יתחזק המלכות בידוושכאשר יב

 כי אחרי )כה, דברים ז(' לא יתיצב איש לפניך עד השמידך אותם'במלת עד למאמר 

שר אם עשיתי את אשר דברתי עד א' וכן . אין שום עניין אל התיצבות לפניו,השמידו אותם

 כי באמת כשיעשה את אשר דבר כבר יעזב מהשמירה הה יא  ,)טו, בראשית כח(' לך

 .ש הפסוק אזכור דעות המפרשים בווובפיר 

 

 ' השאלה הה
 אם שבח יששכר בשנטה  , לטובה או לרעהםעניינבברכת יששכר ודן שלא ירא מהם אם 

ין עמו כאחד שבטי ישראל שהוא בזה שווה   וכן בדן שיד.שכמו לסבול או גינה אותו עליו
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 . ולא אמר כן בשבט אחר'לישועתך קויתי ה ולמה אמר בו ,לכל שאר השבטים

 

 ' השאלה הו
 לאילה  השיהי כי מהו היחס אילה שלוחה הנותן אמרי שפרמרו בנפתלי שהוא יהיה ובא

חס לה לה ויי או למה המשילו לאי, אמרי שפר בדברתןי תההאייל האם ,עם אמרי שפר

 .אמרי שפר

 

 ' השאלה הז
 .לוף  מולדתםי והוא בח, כי הנה זכר זבולו ן קו דם ליששכר,כרון  ברכות השב טיםיבסדר ז

וידוע שדן . וכן ז כר גד ואשר בני זלפה שפחת לאה קודם נפתלי בן בלה ה  שפחת רחל

 .ונפתלי נולדו ראשונה וגד ואשר אחריהם

 
 ' השאלה הח

והיא כי  .  וי ברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותםמרו וזאת  אשר דבר להם אביהםובא

  : שני דבריםרלמה אמ

 .  וזאת אשר דבר להם אביהםחדהא

  . לא שני דבריםחד ושניהם דבר אויברך אותם שניוה

 ואיך כינה , כי ברכתו היא אשר ברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותםומה עניין אמרו

 . הוא דבר בלתי מובןתהדבר לעצמו ובאמ

 

 
 ' השאלה הט

 וממ י קנאה ומי אלה  הנקברים ,נהיברבוי  הסימני ם אשר נתן יעקב במערה  במקומ ה וקנ י

 . שיראה היותם מותר וללא צורךהבקניינ ושאר הדברים כולם שזכר ,בתוכה

 

 ' השאלה הי
 ל"רזמרו  עד שא,ולא אמר הכתוב ב ו וימת  אל עמיואסףי ויעויגוובמה שנאמר ביעקב 
 כיון שה כתוב אומר ,נתם במאמר ההואווראוי לדעת מה הייתה כו .יעקב אבינו לא מת

 והם .'הנה אנכי מת בקברי' ויוסף אמר בשם אביו .'ויאמר ישראל אל יוסף הנה אנכי מת'

 . שלא מת, אם כן, ואיך אמרו.'ה לפני מותו ואביך צו'אמרו 

 

 א "השאלה הי
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 הילכו הצאן  ,זה בתור ה כי מה צורך הכתוב  ה.רק טפם וצאנם  עזבו בארץ גושןמרו ובא

 ?והבקר לקבור  את יעקב ולספדו

 

 ב "השאלה הי
 .' ויאמר אבל כבד זה למצרים וגו,בפסוק ו ירא יושב הארץ ה כנעני את האבל בגורן הא טד

 . כי מה תועלת בסיפור הזה  בתורה

 

 ] ותשובות לשאלותהפרשהביאור [
 :והנני מפרש הפסוקים באו פן יותרו השאלות האלו כולם

 

 ]ז-א, מט[ יהודה אתה יודוך אחיך ... יעקב אל בניו ויאמר האספוויקרא
 כדי שלא להטיל , קרא לשאר אחיו גם כן,אחרי שדבר יעקב ליוסף דברי בניו בסתר וברכם

שיעקב ראה .  הקבצו ושמעו,האספו ואגידה לכםואחשוב בכפל המאמרים . קנאה בהם

 התרחקו ולא ,וכיחם בדברי ם קשים ואול י מיראתם שי,שקצת בניו יקוצו בתוכחת ו ודבריו

האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם  : ולכן בראשונה אמר להם.קרבו לפניו
 אלא לגלות להם דברים סתומים ,כדי שיחשבו שלא היה דעתו להוכיחםבאחרית הימים 

 אז ,ואחרי שנתקבצו כולם. כל אדם יכסוף לדעת הדברים העתידיםו ,וחתומים לעתיד לבא

 אין ראוי שתקוצו , כיון שאתם בני, רוצה לומר,יעקבהקבצו ושמעו בני ם אמר אליה

אל  כי ראוי הוא שתשמעו ,הקבצו ושמעו בני יעקב אבל .בתוכחתי ואל יכבדו עליכם דברי
 ומצד שהוא , מהצד שהוא ישראל ששרה עם אלהים ועם אנשים כלומר,אביכםישראל 

א בהם  מעומק המלי צה ודקות ו שיב לפי, ועם זה הז הירם שיתנו לבם לדבריו.אביכם

.  כפי מה שהגיעתהו הנבואה ב שעת מותו, גם מהלשונות הזרים,הדברים ומה  שיתבאר

  . מה שלא זכו בבני אברהם ויצחק כולם, שכולם יזכו בב רכה,הקבצובאומ רו גם כיוון 

 . 'והותרה בזה השאלה הא
 

 וכן ,א עליהםולבתידין  כי מפני שהיה עתיד להגיד בברכותיו דברים ע,גם אפשר לפרש

האספו ואגידה לכם את אשר  : לכן אמר שני המאמרים ה אלה,דברי תוכחה  על מעשיהם
 ועל עניני התוכחה שיזכ ו ר  ,בברכותי ו רמז לעתידות שיגיד ם הימיתיקרא אתכם באחרי

 . הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם רגם כן אמ
והנה הביאם לזה   .שכינה ונסתלקה ממנו ,את הקץ ת אמרו שבקש יעקב אבינו לגלול"חזו

 לדברי הכל אחרית ,ן"רמב כי כמו שאמר ה, הימיםתאת אשר יקרא אתכם באחריאמרו 

  שאין המלט,שילהעד כי יבא  והוא אמר .לאו איך . וינויו הם ימ ות המשיח אשר קםהימי
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 . מלפרשו על המלך המשיח

 רמז על פקידת  אשר יקרא אתכםהאספו ואגידה לכם את שאמרו במדרשועוד אמרו 

רמז הגאולה העתידה שאז  , הקבצו ושמעו בני יעקב ושאמרו.בית שני אשר נאספו שמה

  . וישמעו אל ישראל אביהם וילכו באורחותיו,י ות כולםוהגליתקבצו 

 בערך אל ,ם הימיתרומז לאיזה זמן ארוך שהוא באחריבאחרית הימים  ,ועל דרך הפשט

 . ימי המדבר

 

 שיעקב בעת מותו רצה לבאר מאיזה דעתי נוטה ,בכוונת אלה המאמרים והברכו ת םואמנ

ח  נבואותיו שי תרבה זרעו ו כי ראה וידע בכ. ב זרעוה והממשלתמבניו יצא שבט המלכו

 קטטה ם ולפי שלא יפול ביניה. והיה ראוי שימנו עליהם מנהיג או מלך שוטר ומושל,דומא

 ,אר מאיזה שבט מהם תהיה ה הנהגה  והמלכות ראה הזקן  בשעת מותו לב,על מנוי המלך

 מי  , וחקירה בכ ל אחד מבניו כפי טבעו  ותכונתושחיפו  ובעבור  זה עשה .ובו מלכים  ימ לוכו

 , כי טבע הבנים אשר יולדו להם ראה שיהי ה נוטה לטבע האבות,הוא הראוי למלכות

 . ממנובשייחצ כי טבע המקור ראוי שימצא במה ,ויה יה תמיד המורם מהם כיוצא בהם

 ופעם העתיד , בעצמםם מבניו פעם תכונותיהחד זכר בכל א,ולכן מפני הבחינה הזאת

 ולא לספר , ולא להגיד עתידות, ולא לתכלית התוכחה, לא לתכלית הברכה,לבא על זרעם

  . כי אם להודיע אם הם ראוי למלכות ולשררה אם לא,מעלתם בארץ

 . 'והותרה השאלה הב
 

רוצה לומר אמת שאתה הוא הבכור   ,בכורי אתה ואמר .הבכור כי הוא ,מראובןוהתחיל 

יתר  ומפני זה .כחי לפי שנולדת בבחרותי בהי ותי במב חר ,כ חי וראשית אוני והיית ,בבני
 הוא לשון  שאת כי . רוצה לומר שהיה ראוי להיות לך יתרון במעלה ושאת,שאת ויתר עז

 , היה ראוי שיהיה אותו השאת עזוגם. )יא, איוב יג ('הלא שאתו תבעת אתכם' כמו ,מעלה

האמנם  ).י, בא ”ש(' ויתן עז למלכו' והוא מלשון ,ד במלכותוכלומר שאת ויתרון עצום מא

שאינך ראוי ליתרון  ,אל תותר לכן , בלתי מיושב השכל קל הדעת,כמיםפחז מפני שהיית 

 . ומעלה על אחיך

 עוטיהדעת ומהי רות וקלות  מ  והעניין,לאדנאויה יה פחז מ לשון עמא פחיזא דקדמו פומא 

 יצועי עלה  אותםאז חללתאביו ומואמר שהיה פחזו תו במה שעלה משכבי  . תבונה

  .ונסתלק

 כדי שלא תלד , נתכוון ראובן לפסול את בלהה מאביו,ן"רמבואמר זה לפי שכמו שכתב ה

 חלהרווי שחשב , על כן אמר לו שהיה זה פחיזות וקלות הדעת,עוד בנים ותתמעט בכורתו

ובזה גלה לו הנביא שראובן לא יהיה בכור לעניין המעלה   . לא ימשך לו ממנו יתרוןו
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ישראל ולו ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו לבני יוסף בן ' וכן כתוב בדברי הימים .והמלכות

 הנה )ב-א, א ה"דה( ' כי  יהוד ה גבר באחיו  ולנגיד ממנו והבכ ורה ליוס ף לבכורהסלהתייח

ואפשר שרמז גם כן בזה למ ה שחטאו .  שאינו ראוי לראובןתלכ וביאר בזה ה בכורה ו המ

.  ולא הבינו לאחריתם, לנחלה הארץ אשר מעבר הירדןבפחזותם לקחת ,כ"אחבני ראובן 

 ,נחלה מבוהלת בראשונה' ,עליה) ג" פרשה כם דברימדרש רבה (ל"רזוכן דרשו 

 הנה . אלו בני ראובן,)ב, קהלת י(' לשמאלולב כסיל ' ואמרו גם כן .'ואחריתה לא תבורך

 ולא מפאת טבע בניו , לא מפאת תכונתו בעצמו,יצא מזה שלא היה ראובן ראוי למלכות

  .ותכונותיהם

 

יחי ראובן ואל ימות ' ר שאמ,וכבר רמז משה רבנו עליו השלום גם כן בברכותיו דבר מזה

 נחלתו מעבר  לפי שלקח,כי הנה התפלל עליו שלא ימות ).ו, דברים לג(' מספרויה י מתיו 

ויה י מתיו  ' : אמרכלוסיוועוט אימ ומפני . וגם מפני מה שחטא לאביו,לירדן במקום סכנה

  .'מספר

 

 ת ף י וש,שמעון  ובלוי שנולד אחרי,ואחר זה עשה חקירה בשמעון שנולד אחרי ראובן

שמעון  והוא אמרו ,ה והיא אחת שווה ומתדמםבה אשר זכר בשניהי לפי שהס,שניהם יחד
 כי הם , שוותם הורה שהי ו תכונותיה,אחיםובאומרו  .םמכרותיהם כלי חמס ולוי אחי

 .  בערך דינהםואפשר לפרש אחי. אחים בטבעם

 

לנקום נקמתה כי יחם לבבם על ' אחות ה רבה לדינהו ששמעון ולוי הראו עצמן באחורואמ

פרש  אך לפי העניין ראוי ל, היא זרהםמכרותיה ומלת .םכלי חמס מכרותיה אבל .כבודה

 ,םוקניינ ם וכל מכירתם כל סחורת: רוצה לו מר. או מעניין מחש בה, וממכרחמיקאם מעניין 

 .  כאלו מחשבותם כלי חמס, אינם כי אם לעשות חמס וגזל,םאו כל מחשבותיה

 

 ,רמה שעשו לאנשי שכםילו לאדם המי מפני שלא ג, בממתיקי סודם אל תשבחו אותרואמ

ה   חסים על כבודם במם להיותםאותאל תפארו  ו. בברית מילה כדי להרגםםלהביא

 ובקהלם ,אל תבא נפשי , שעשו בזהםבסוד כי .'אחותנוהכזו נה יעשה את ' אמרוש
 ,תחד  אל,אל תבאואמר  .אל תחד כבודי ,שנקהלו על אנשי שכם להרגם מפני כבוד

וצה ר .באפם הרגו איש לפי ש' אל תחד כבודי,אל תחד נפשי' , נגד נפשו וכבודובריכאלו ד

 היה להם להרוג את שכם ,ילול כבודי אם עשו אותו מעשה באף ובחימה על ח,לומר

 ם בהיות, אבל שאר העם אשר בעיר. והייתי אז מודה כי באפם הרגו איש ההוא,בלבד

 כי אנשי העיר לא , אין ספק שלא באפם עשו זה,אותם למה הרגו , בברית האלהיםםנכנסי



 ויחי לפרשת אברבנאל      tanach/il-he/il.ac.daat.www://http       ורוח יהדות לימודי אתר - דעת
 

 

22

 כי הי ו  ,נהי כדי לגזול קני,להו את העיר כ,וצה לומר ר.עקרו שור אלא .חטאו בדבר ההוא

 שהשחיתו נוי ועני.העיר רוצה לומר חומת ,ושור הוא לשון חומה .םמכרותיהכלי חמס 

  . לגזול כל אשר בה,ה ויסודותיה ערו ערו עד החומ,המ עיקרהעיר ההוא 

 

ועתה לכו ' ששמעון ולוי הם הי ו  אשר אמרו , אמרו שהוכיחם בז ה על עניין יו סףל"חזו

 רב  השזהו יוסף  שהי ,שורוברצונם עקרו  ושזהו אמרו ,)כ, בראשית לז(' ונהרגהו

ומפני זה אמר משה רבנו עליו . )ד, משלי יד('  בכח שורתורב תבו או' מלשון ,תתבואו

 כי הנה לא , עברתם וכעסםלליולכן ק. )יז, דברים לג(' לובכור שורו הדר ' ,השלום עליו

  .ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אבל על כעסם אמר ,לל את בניו חלילהיק

 

 שהיו ,טיםי כי אם גם כן על עניין ש, לא לבד על מעשה שכםםגם אחשוב שהאשימ

 וכן האשים את לוי . גם נשיאם,דלֵע מספרם ע"ראב הכתבים שמעונים וכמו שדהעוב

ד כבודי כי ובקהלם אל תח : אמר, שהיו בני לוי הנקהלים על משה,קרח ועדתובעניין 
'   אי ש יהודה' כמ ו . ואיש שם המין.העירוזהו ב שכם שהרגו כל אנשי  .באפם הרגו איש

אמר וברצונם עקרו שור  . להרוג כל אישאלא, לרשע שלא הבחינו בין צדיק ,)ד,א טו”ש(

, במדבר כג ('אשורנו ולא קרוב' הוא מלשון שור ומלת .רחוקטים ועל מעשה יעל עניין הש

  .)ט

 

 עקרו ם הש מעונים ואלה העוברי,ישראל וברכםדש מעלת ועם צפה ברוח הקולפי שבל

 לכן אמר ,רח ועדתו היה ברצונם ודעתם לעקור נבואת משהו וכן ק.הנבואה ההי א וברכתה

 שהוא כנוי , עקרו שורםוכוונתלומר ב רצונם רוצה  ,וברצונם עקרו שור :הזקן ב מליצתו

 שבו החריבו את , ארור אפם ולכן אמר.ם ואם משה בנבואותיה,לנביא הרואה אם כל עם

 שכל כך הייתה  ,כי קשתה ,םהשטיעל '  רוצה לומר והעברתם על מצות ה,ועברתם ,שכם

 בנחלתם זה  םרוצה לומר שלא יהיו שמעון ולוי  מחוברי. אחלקם ביעקב ולכן ,אז קשה

 אבל תהיה בתוך  , שלא יהי ה לזרעו נחלה בפני עצמה, גם לשמעון בפרט  אחלק,לזה

 )א, במדבר יט( ' יהודה ויה י נחלת שמעון בתוך נחלת בני ' : כדכתיב,םחלת שאר השבטינ

 .  זו מזות מחולקוםוהי ו עריה

 

 והם ערי ,ח עיר ומגרשיהם בין  גבול ישראל" שהיו מ.ואפיצם בישראל ,ועל בני לוי אמר

 היו ומז ה הוליד הזקן  שלא.  שהיו מפוזרות בתו ך ארצות כל השבטיםם,ללוויימקלט אשר 

 ומלך במשפט יעמיד ,ם כיון  שהיו כלי חמס מכרותיה,ים למלכותיראושבטי שמעון ולוי 

גם שהיה זרעם עתיד להיות מפו זר ומפורד בין   .  והן בצדק ימלוך מלך ולא בחמס,ארץ
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 .  ואין זה ראוי למלוך,םשאר השבטי

 

 בהיות ,אבו תיהםון וע למה נענשו כאן דור עשירי לראובן ושמעו ן ולו י על וכבר ישאל שואל

 וכל שכן בני לוי שנבדלו מבין שאר השבטים לעבוד את עבודת ,הבנים צדיקים וטובים

  . ולא זכרו כאן יעקב בברכתו,המקדש

 כי אם היה כ ן ה י ה   . שברכות יעקב אלו לא היו ממנו כפי ר צונו, היאאבל התשובה בזה

 כי ב ן  ,ןי אותה לבנימ וגם היה נו תן, כי  אותו אהב יו תר מיהודה,נותן הממלכה ליוסף

 ובירך יותר לדן ,מהו לזאב יטרףיצר בברכתו ודיי והוא ק.זקונים הוא לו יותר מיהו דה

 .  לפי שלא היה בידו אלא לברך כפי רצון השם.שהיה בן הש פחה

 

רצה שיודיע ה ז קן ויתלה רו ע חלק ראובן ושמעון ולו י  ברוע מעלליהם ובחמס ' והאל ית

גם שלא היו . ןו וכמה גורם העו,נפשותם יראת גמול הרע כדי להשקיע ב,אשר בכפיה ם

 כמו שתמצא בקרח ,שת השבטים הא להו כאנשי שלםמכל בני השבטים בנים מכעיסי

 ,השטיםובמעשה . שים היו מר אובןי ודתן ואבירם ורוב מאתים וחמ,ועדתו שהיו בני לוי

ר הזקן דבר והנה לא זכ. ד אלף" ומתו שם מהם כ, היו רובם שמעונים,כמו שאמרתי

  .ון העגלו כי זה נמשך אחרי ע, שהיה עתיד לשרת במקדש,משבט לוי

 .'והותרה השאלה הג
 

 ]יב-ח, מט[יהודה אתה יודוך אחיך עד זבולון לחוף ימים ישכון 
 

 ]התאמתו של יהודה למלכות[
 זכר בנו הרביעי , בראובן ושמע ון ולויה וההנהגתאחרי אשר עשה חקירתו לעניין המלכו

וזהו  .  וראה בבניו לו מלך,ותכו נותיו לו נאה האדנות ואמר שבאמת כפי ענייניו .יהודה

 לך ם שמפאתתבויסארבע רוצה לומר הנה ראיתי בך בני יהודה  ,יהודה אתה יודוך אחיך

  : על אחיךהתאות המלוכ

 יותר מקנאים במעלת אחיהם ם כי הנה עם היות שהאנשי, שיודו במעלתך אחיךחתהא

 , יראה להם שהיה ראוי ש יהי ו שוו יםה האחוו לפי שמפני ,ם ו בנכריםזרי בםמשהם מקנאי

 ם הנה אחי יהודה כולם היו נכנעי.  ימשול על האחר בהיות אחיםחדל שהאו ושהוא מהעו

 .  בו כמו שקנאו ביוסףם כי לא היו מקנאי,אתה יודוך אחיךוזהו  .בממשלתואליו ומודים 
 

 ועל זה אמר .' התלך יאות ללחום מלחמו ולכן ,ת שאתה תהיה מצליח במלחמושניתוה

 שכל  רוצה לומר,)מא, ב כב”ש(' עורףואויבי נתת לי ' וכמאמר דוד .ידך בעורף אויביך
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ידך בעורף  וזהו . ואתה תרדוף אחריהם ותשיגם,אויביך ינוסו  מפניך ויפנו לך עורף
יך מכל נשיו אבאבל גם בני .  לא לבד בני אמך. ישתחוו לך בני אביךובעבור זה. אויביך

 וכמו  , כי רוב בני אדם משתחוים לשרי הצבא בהיותם לוחמים מלחמותיהם,ישתחוו לך

 ' משול בנו גם אתה גם בנך גם בן בנך כי הושעתנו מיד מדין'שאמר ישראל לגדעון 

 . )כב, שופטים ח(

 

  בותי ועל שתי הס.כראובן ם ולא פחז כמי,ול וחומץ כשמעון ולויו שאין אתה מעשיתישלוה

 יהודה אתה הוא כמו הגור , רוצה לומר.יהודה מטרף בני עליתגור אריה  :רהאלה אמ

 מכל טרף ר כלומ,עליתמטרף בני  וזהו . אבל הוא טורף בכח,יןיהקטן שאינו טורף עד

  . כי אין כליך כלי חמס כשמעון ולוי,לקת עצמךיוחמס אתה בני עלית וס

  . חמס וטרף מרוחק מכל, שאתה צדיק וישר'הסבה הגוזו ה יא 

מה בצע כי  ' אבל אמר , שלא היה בעצתו להרגו,ואפשר שרמז בזה גם כן  לעניין יוסף

רוצה לומר מטרף בני  ,מטרף בני עלית לכן אמר ).כו, בראשית לז(' 'וגונהרוג את אחינו 

 . יוסף עלית וסלקת עצמך ממנו

 

 ,כאריה הגדול ,דת הקיום וההעמדה בגבו רה רבהי שנמצאת בך מ, היארביעיתבה היוהס

 האריה ,רוצה לומר .יקימנוכרע רבץ כאריה וכלביא מי  וזה ו ,ואינך פחז כמים כראובן

 .  עד שיירא ויפחד ממנובצו י ומי יקימנו מר,הגדול והלבי אה אמו

 נמצאה בך הטוב ה , אחת רעה ואחת טובה,דות הנמצאות לאריהי משתי המןכם הנה א

 . ולא הרעה

 

  והוא שבט מישור מיהודהלא יסור שבט ני מבאר וגוזר ש אבות האלוי הסארבעומפני 

 שהוא מחוקק ומסדר , אפשר לפרשו על המושל,ומחוקק מבין רגליו ,ואמרו. שבט מלכות

 כי הנה המחוקק  והסופר הוא  , הסופר- מחוקקאו יהיה לא יסור . חקים נגיד ומצוה לאומים

  .ו ה והמושל לכתוב מה שיצתמיד בין רגלי 

 

 ה ובשליתרךדל  ע, כי שילה כמו  בנו, אותו על דודםיש מפרשי. בא שילהעד כי יואמרו 

לא  -  )כח,  דב"מלכ ( לא תשלה אותי,ע"ראב כפי ה, וממנו).נז, דברים כח ('וגוהיוצאת 

 לאם  רוצה לומר,)יז, משלי ל('  אםתתבוז ליקה ' כמ ו בוץיק היא לשון יקהתומלת . תוליד

 יאספו ,ומר שבבא בנו של יהודה והוא דוד אליו כל,םהזקנה שהתקבצו בה רבי ם מהשני

 . רבים מהשב טים
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כי   ' כמו עד כי יבא ויפרשו ).ע, תהלים עח(' משכן שילה' וכן נאמר ,עירשילה  שם או יהי ה 

עד כי  , כי יהיה תמיד מעלה ושררה ליהודה על אחיוואמר. )יא, בראשית כח(' בא השמש
 רוצה , לו– ויתקבצו עמים שהם שבטי ישראל כי אז יאספו , ויכלה משכן שילהיבא שילה

' עבדווי טוש משכן שילה ויבחר ב דוד ' וכן הוא אומר . שימלוך ממנו עליהם,לומר ליהודה 

 . )ע, תהלים עח(

 רוצה לומר שיהיו בני יהודה , שלו יאסף עם רב, על יהודה ולו יקהת עמיםונכון לפרש 

 . כלו סין כמו ליקה ת אםו באםרבי

שהם האומות ,  שבבואו לו יתקבצו ויכנעו  העמים, זה על משיח בן דוד פסוקפרשיםמש וי

  .כולם

 

  :י דרכים להתרתות בשל"חז באו ,שזכרתי' הדוהנה מפני ה ספק אשר בשאלה 

 אלו ראשי גליות ,לא יסור שבט מיהודה) 'דף ה (מרםודסנהדרין בא א בפרק חתהא

ניו  של הלל שמלמדין תורה אלו בני בומחוקק מבין רגליו . שרו דים את העםושבבבל 

 . םברבי

אמרו . לה על ה עתיד לביאת המשיח בל בדו שפירשו הנבואה ה זה  כשניתוהדרך ה

 כסאך מר שנא, זה כסא מלכותלא יסור שבט מיהודה ,כן גם ובילמדנו בראשית רבהב

 שהוא עתיד , זה משיח בן דוד,לא יסור שבט מיהודה. )ז, תהלים מה (אלהים עולם ועד

 - ומחוקק מבין רגליו ).ט, תהלים ב('  תרועם בשבט ברזל' :אמר שנ,המלכויות את לרדות
א מי   ו כשיב,עד כי יבא שילה ).ג, כ ח' ישעי(' 'ברגלים תרמסנה וגו' כשיבא מי ש כתוב בו 

, מיכה  ז(' ישימו יד על פ ה' אמר שנ, מי שמקהה שניה ם,םולו יקהת עמי .שהמלכות שלו

 . )טז

 .  כשיבא שילה,עד כי יבא שילה שיהי ה אמרו ,שותיו בדרן"הרוכפי ז ה הדעת כתב 

 

  .תר הספק הזה י הלך דרך אחרת בהן"רמבואמנם ה

 לא תסור מיהודה  , שהי יתה כוונת ה זקן בברכ ה  הזאת שבהיו ת מלכות בישראל,מרוובא

 , כי כל עוד שתהיה ממשלה בישראל יהיה יהו דה המושל,ולא תעתק אל שבט אחר

 כאלו תאמר . היו עוברים על דעת הזקן וברכתו,משבט אחרושהמלכים שמלכו אחרי דוד 

 ).ד, הושע ח(' הם המליכו ול א ממני' ושעליהם נאמר ,ים גם כןאמלכי ישראל והחשמונ

מפני שמרדו בנבואת הוא  מבית חשמונאי קא אתינא עבדה ר כל מאן דאמ,ל"זמרו או

 .  מפני שלא היו משבט יהוד הםיעקב במלכ

 

 ולכן . מפני שראה שלא יתמיד מלכותו,י נביאו"י והמליכו ע"שואמנם שאול בחר בו ה
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אתן לך מלך באפי ' וכמו שאמר ,במלכ ותוהמליכו מש ב ט אחר ולא מיהודה ש יהי ה קיים 

 לא יסור ,אבל מהעת שהחל להיות בי הודה  שבט מלכות ).יא, הושע יג(' בעברתיואקח 

  : דודאמרשהו  וז.ממנו אל שבט אחר

כי ביהודה . ל בי מכל בית אבי להיות למלך על ישראל לעולםאלהי ישרא' ויבחר ה'

 בי רצה להמליך על כל  ובבני אביאבי ובב ני אביבחר לנגיד ובבית יהודה  בית 

 . )ד,  כחא"דבהי(' ישראל

 , שעליו נתחייבו כולם לנפול בחרב אויבי הם,ושזה הי ה חטאת בני החשמונאים בבי ת שני

 . יך הרב בזה וכמו שהאר.עם היותם חסידי עליון

 

 ואזהרה ל שאר האחים והו אינו מצ,מיהודהלא יסור שבט  כי ה נה .ויש ספק בזה נגדו

ועם היות שהמולכים בישר אל עוברים .  אבל הוא הבטחה  ויעוד עתיד,שלא יקחו ממשלתו

ואין ראוי  .  אלא בימי דוד ושלמהןכם  ולא נתקיימה א,פ נתבטלה הבטחת הזקן" עכ,על זה

 . מן מועט ניבא הזקןלומר שעל אותו ז

 

והוא שניבא הזקן ב כ אן על מה שיהיה  בזמ ן  ,אחרת דרך בזה דרך כר במקום  הנזן"הרו

 ולכן הבטיחו  . ויסורו השבטים  מאחרי רחבעם בנותי וו יתחלקו המלכ,שלמה בחטאתיו

רק את כל הממלכה לא אקרע שבט ' שם נאמר וכמו ש,פ ישאר לו חלק במלכות"שעכ

 . )יג, א יא”מ(' וד עבדי ולמען ירו שלים אשר בחרתיאחד אתן לבנך למען ד

 אף על פי , כי  לא סרה הממשלה מהם, משבט יהודהםוהנה כל זמן  בית ראשון היו מלכי

 כי ברכת ,ת שאול אמר הרב שאינה קושיאו והמלכ.שהיו ב ישראל מלכים משאר השבטים

מר שעניין  וכך א, שאחרי שיתחיל שבט יהודה למלוך לא תפסק ממנו, יעקב הייתה

 . היו פקידי ם למלך פרס ורומי ו זולתםו ,ים לא היה מלכות כי אם שררהאהחשמונ

 

וכפי  .  לו המלכותרשתישא לא הובטח שבט יהודה  ,ובה יות ישראל בגלות אין מלך ואין שר

ויכהו  '. )כז, ב ג”ש ('בשליוידבר אתו ' מגזרה שילההדרך הזה נראה לי יותר נכון לפרש 

עד ' לא יסור שבט מיהודה וגויאמר ש. וןו שהוא לשון פשיעה וע)ז, שם ו ('השלשם על 

 שאחר זה יסור מ מנו שבט ה מלכות שהיה  לו על כל ,שיבא חטאו שהוא פשע שלמה

 רוצה לומר שישארו עמו שני השבטים והוא יהוד ה   ,לו יקהת עמים אבל עם כל זה ,ישראל

 . ן אשר כנה בשם עמיםי ובנימ

 

  .בעדו אינו נכוןהלכתי ש הזה עם כל מה שווהפיר
 ולא יזכור ,לפי שאיך יתכן שינבא הנביא בהסר ת המלכות מבית דוד בחטאת שלמה
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 וה נה אם הוא לא ניבא שיהודה י זכה   ,בדודראשונה שיהיה המלכ ות משבט יה ודה  או 

 כי . אינו כמו  שאמר,הרב ר שזכאיםועניין  החשמונ.  איך ינבא בהסרתו ממנו,תלמלכו

 כי הם פרקו מעליהם עול היונים ולא היו נכנעים ,דים לפרס ולרומי לא פקימלכים היו

וכאשר .  אבל לא נשתעבדו להם,ואמנם עם הרומיים עשו שלום וברית אחים. לפרסיים

 . חשבתי בדרכים האלו כולם אשיבה רגלי לדעת כולל לכל הדברים

 

 בומתיישתי יוהוא היותר אמ ,אצלי הכל אחד ,ן"הר ון"רמב והל"חזואומר ששני דרכי 

 . באמת

 ולכן התחייב   ,ם כי הנה  י עקב אבינו לא זכר מלכות בביאור כמו  שפירשו עליו המפרשי,וזה

 רוצה לומר כל מנוי מעלה והנהגה ושררה על יתר ,בשבט אבל אמר .אצלם הספק הנזכר

 .בישראל וכ בר  מצאנוה בו לפני מלוך מלך . אמר שלא תסור מיהודה וזאת המעלה.אחיו

ויאמר ' : והעד. ולכן היו הולכים אחר עצתו, היה גדול על אחיו גם בימי יוסףהנה יהודה

וי אמר יהודה  '. ''ויאמר אליו יהודה לאמר העד העיד וגו' .'וישמעו  אחיו' יהודה מה  בצע וגו

וכן   . ' וישמע ישראל לעצתו ולא שמע לעצת ראובן,'אל ישראל אביו שלחה הנער אתי וגו

 תמיד היה י הודה   ןכם א .'לפניוואת יהודה שלח ' . 'יהודה ש אליוויג' 'ויאמר יה ודה  לאחיו'

וכן במסע הדגלים . 'דגל מחנה יהודה החונים קדמה'גם לדגלים היה . ראש לכל אחיו

ובחנוכת המזבח הקרי ב  נחשון בן עמ ינדב למטה . אומר שדגל יהודה ה יה נו סע בראשונה

הארץ לישראל עם אלעזר הכהן וכשזכר שמות האנשים אשר ינחלו . יהודה בי ום הראשון

וה  השם תמיד יובכב וש המל חמות צ.  ויהושע  בן נון  זכר ראשונה ליהודה כל ב בן  יפונה

וגם בימי . וכן בחלוקת הארץ ונחלת ראשונה הנחיל לבני יהודה. הבתחיליהודה יעלה  

 ואמר ויהיו בני ישראל ,שאול כשפקד העם ללכת להציל את יבש גלעד ויפקדם בבזק 

 כי הנה לא נמנה שבט יהודה בין שאר ,אלףת אלף ואיש יהודה שלשים ש מאוושל

 שלא מנה את יהודה ,עמלקוכן עשה כשפקד את העם לעלות על . השבטים מפני מעלתו

  . אלא הוא בעצמו ושאר השבטים כולם יחדםבכלל השבטי

לא יסור שבט  ועל זה גם כן נאמר ,וכל זה מורה  על היות לאותו שבט מעלה על אחיו
או שקרא מחוקק כלל .  שהוא הסופר אשר ישב לרגלי השר,מיהודה ומחוקק מבין רגליו

 .  החכמים אשר היו משבטו

 

 תמיד היה  השבט והשררה  ביה ודה בעניין  השררה  ,וגם עם היות ששאול נתמנה מלך

לא יסור שבט  נתקיים יותר ,וכאשר נתן המלכות לדוד ולזרעו. והכב וד על שאר השבטים
לא יסור שבט  עם כל זה נתקיים , יותוהמלכר בחטאת שלמה נחלקו וכאש. מיהודה

וגם אחרי שגלה יהודה מעל  . כי תמיד נשאר מלכות ליהודה אם מעט ואם הרבהמיהודה 
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  .לא יסור שבט מיהודה נתקיים ,אדמתו לבבל
 כי לא היה דעתם שעליהם בלבד הייתה . אלו הם ראשי גליות שבבבלל"רזמרו וזה ו שא

 ושגם כן נתקיימה הבטחתו ,לא יסור שבט מיהודה אלא שגם הם בכלל ,תהנבואה הזא 

 תמיד ,'ים מולכים ללחום מלחמות הא עם היות החשמונ,וגם בזמן בי ת שני. בגלות ההוא

לא יסור שבט  מר לקיים מה שנא, והוא היה ראש לסנהדרין,היה בירושלי ם נגיד מיהודה
 .  וכמו שכתב יוסף בן גוריוןמיהודה

 

 זו לשכת הגזית ,לא יסור שבט מיהודה רבי משה הדרשן כן נאמר בדברי ולזה גם

 ,אלו יושבי יעבץ ש מורים הוראו ת בישראלומחוקק מבין רגליו .  בחלקו של יהודההשנתנ

ומשפחות סופרים יושבי ' שנאמר ,כסנהדרי גדולה היושבת בלשכת הגזית בחלק יהודה

 ,לא יסור שבט מיהודה שגם אלה יוכללו ב, שהנה כיון בזה ).נה, א ב"דבהי(' יעבץ וגומר
.  והנה ז ה בה יותם בארץ,הגזיתונה הה יא שלא יסור שבט  ההנהגה מל שכת ו ותהיה  הכ

  .עד כי יבא שילה , שנאמר על החכמים שבגלות שלא יסור זה או זהומחוקק מבין רגליו

אין  ,וכן הי ה הדבר גם היום בגלות הארוך הזה עד צרפת וגלות ירושלים אשר בספרד

 היו כולם ,לות ממנים על בני ישראלי ספק שהנשיאים והנגידים אשר היו המלכים והקה

 כי היה רו ב גלותנו אשר ,לא יסור שבט מי הודה ומחוקק  מבין רגליו לקיים ,מזרע בית דוד

  . הה ם משבט יהו דהתבמלכיו

 . הנה אם כן נתקיימה הה ב טחה ההיא ב זמן ההצלחה  ובזמן הגלי ו ת עד היום הזה

 

  ,בר זכרו במ סכת יומאוכ

 מלוי ,יששכר לא משתכח צורבא מרבנן דמורי או משבט לוי או משבט ,אמר רבה

ומבני יששכר ' : מיששכר דכתיב.'יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל' :דכתיב

 . 'מחוקקיויהודה ' ואימא מיהודה נמי  שנאמר .'לעתיםיודעי בינה 

  .א יסורו מהיות חכמי ם מבני בניו של יהודה שלומחוקק מבין רגליוועל זה הדרך יפורש 

 

א על הגבלה ו עם היות שפעמים תבעד אחשוב שמלת ,עד כי יבא שילהואמנם אמרו 

. 'עד שיפוח היום' .'עד אשר אבא אל אדוני שעירה' .'ומעולם ועד עולם' כמו ,זמנית

ד כי חדל ע' כמו ,זמן אלא להפליג העניין הנה יבא פעמים אחרות לא להגביל .ודומיהם

 .  וזולתם הרבה' ,עד בכור שבי'. ' כי נגע עד השמים משפטה'. 'עד לב השמים'. 'לספור

 ,  שהוא יעוד כולל לזמן ההצלחה ולזמן הגליות,לא יסור שבט מיהודהולפי שאמר הזקן 

הזה  עד שכבר רוצה לומר וכל כך יתמיד השבט  ,עד כי יבא שילה אמר ,כמו שפירשתי

 , רוצה לומר. ולו יקהת עמים, והוא מלך המשיח,ל יהודה שהוא בנו ש,יבא שילה



 ויחי לפרשת אברבנאל      tanach/il-he/il.ac.daat.www://http       ורוח יהדות לימודי אתר - דעת
 

 

29

כי אז אהפוך אל עמים שפה ב רורה לקרא 'אמר נ וכמו  ש. והאומ ות לעבדוםשיתקבצו הע מי

והייתה ההפלגה הז את שיתמיד היעוד הז ה   . )ט, ג' צפני(' אחדולעבדו שכם ' כולם בשם ה

  , שהוא באחרית הימים,מימי יעקב ע ד מלך המשיח

 

 לא שיחשבו שעליו . לדרוש הפסוק ה זה  על משיח בן  דודבראשית רבהצמו כ ו ונו בולזה ע

 מה  ,לה אחתואם כן הדרשה כוהנה .  אלא שגם כן הוא נכלל ביעוד הזה,בלבד נאמר

גם . ן"הר ואינן שני דרכים כמו שחש ב .בראשית רבה ומה שדרשו ב,שדרשו בסנהדרין

  . אלא כמו שביארתי,לה מאז שיבא שי.שילהעד כי יבא לת ילא יפרשו מ

  .'עד דאתי משיחא וליה יתכנשון עממיא' שתרגם אונקלוסוזו גם כן כוונ ת 

 . 'והותרה השאלה הד
 

נתנבא על ארץ יהודה שתהי ה רבת הכרמים ומושכת . 'אוסרי לגפן עירה וגוואמנם אמרו 

 , שלו עד שכבר יאסור העיר.וגבינה חלב ם ו רבת מרעה הצאן והבקר העושי,היי ן כמעיין

 וישאר בגפן האחד ענבים לטעון , ויאכל משם כדי לשבעה, לגפן אחד,שהוא בן האתון

 . בני אתונו, שהיא גפן נטועה מחדש,ולשורקה וכן .אתון אחר
 

 .ו"וא ב מקום הא עיר" אתונו והיד בנ"  וכן יו,מיו תרתי יוד אוסר"וכבר כתבו  ה מפרשים ש

 ובדם ענבים שהוא ,ים יכבסו ביין הלבו שים עד שבמקום מ, שיה י ה כל כך רבוי ייןוהעניין

 וכן  חכלילי עיניםה שיהי,הי ין  וכל כך יהיה רבוי . רוצה לומר כסותו, יכבס אדם סותה,היי ן

 .  מרוב החלב שיהיה בארצו ,לבן השינים

 ואין מקרא יוצא מדי . ועירה על ירושלים, פירשו הפסוקים האלה מהגפן על ישראלל"רזו

  .פשוטו

 

ידיו רב ' : שאמר,  משה רבנו עליו השלום גם כן עם יעקב אבינו בבר כת יהודהוכבר הסכים

וכל זה להיותו ראש וקצין ' ואל עמו תביאנו' וכן אמר )ז, דברים לג(' תהיהלו ועזר מצריו 

 .ומלך בתוך אחיו ולוחם מלחמותיהם

 

 ]כח-יג, מט[ ויצו אותם ויאמר אליהם ...זבולון לחוף ימים ישכון
 ושלא היו כן שלשת אחיו הגדולים ,יהודה היה ראוי לאדנות ולממשלהאחר שביאר ש

   . מהם הגון לממשלה ולמלכות כמוהוחד זכר עוד שגם אחיו הקטנים ממנו לא היה א,ממנו

 ,הגבירה להיותם בני לאה , קודם שאר הבנים שנולדו ראשונה מהםוזכר זבולון ויששכר

והוא עצמו  ,לחוף ימים ישכון ,ת הארץ שזבולו ן כפי ח לקו העתיד לירש בנחלרולזה אמ
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כי שם  ,עד צידון וירכתו של ארצו יגיע .לחוף ימים וזהו ,ובפרקמטיאיתעסק בסחורה 

 . םיתעסק תמיד בסחורה עם הצידוני

 וכן אמר משה רבנו עליו , כי חרפה היא לו,  סוחרהוידוע שהמלך והמושל אין ראוי שיהי

 כי להיות זבולון ,)יח, דברים לג(' באהליךששכר שמח זב ולון בצאתך וי'השלום בברכותיו 

.  להגיד שיצלח בזה ו יה יה  אך שמח',שמח ז ב ולון בצאתךי' אמר עליו ,רוכב ה ים באניות

 . אמר משה עליו ויששכר באהליך, כמו שאמר יעקב,המנוחהולפי שישכר יהי ה אוהב 

ת מאמר  והיה תכלי, יעקב פהאמרשה  שאמר משה כולם מסכימים למםושאר הפסוקי

  . ולכן לא תאות לו המלוכה, שזבולו ן יהי ה טבעו נוטה לסחורה,הזקן

 

 ולכן . לפי שאנשיו רובם יהיו עובדי אדמה,היה גם כן בלתי ראוי למלוכהואמנם יששכר 

 אבל הוא כחמור נושא , כי בב יתו לא ישכנו רגליוםחמור גרם רובץ בין המשפתיקראו 

 הוא לשון  משפתיםכי . אדמה לעבדה ולשמרה שהם מערכות הםרובץ בין המשפתיסבל 

 רוצה לומר וירא מנוחה כי טוב ואמר .)יב, ישעיהו כו(' ישפות שלום לנו' ה'מערכה כמו 

 ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול .שהיה יששכר  אוהב המנוח ה לא עמל המלחמות

למלך  מס ם רוצה לומר שהיו אנשי י ששכר נותני ויהי למס עובד,כחמור נושא הסבל

  . וכמה רחוק זה ממה שי אות למלךע"ראב וכמו שאמר ה,ישראל כדי שלא יצאו למלחמה

 

 םחכמי שהיו מ בני יש שכר ,וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמהואפשר לפרש 
 ,תית הי א הנפשיתיכי המנוחה האמ ,וירא מנוחה כי טוב ולכן אמר עליהם .ל" זםכדבריה

נעמה ויט ואת הארץ כי  לכן אמר , עובדי אדמה רבים וכן יהיו מהם.תייוהיא הטוב ה אמ
 .  ולא היה דבר זה ראוי למלךשכמו לסבול

 ובין יששכר שלא , שרצה הזקן לשים הבדל בין זב ולון שהיה יוצא למלחמהפרשיםמש וי

 וזה ו . כדי שלא יבואו עליו למלחמה, אבל ירצה לתת להם מס, ירצה להלחם עם האויבים

 . ם שהם תחומי האויב יםתי רובץ בין המשפלהיותו

 

  , נעתק לדבר בבני השפחות, בבני לאהםואחרי שהשלי
 .כיהודה מהם ראוי למלכות חדולהוכיח איך לא היה א

 ישר במשפטו ה כי לפי שהמלך צריך שיהי שבטי ישראלחד עמו כא אמר דן ידיןהזל וע

דן ידין  כי ,י למלך לא היו בו באופן הראו, בדןם ביאר שעם היות שתיה,בור במלח מותיויוג
 כי לא יגיע , הגו ן לדון את השבטים כולםהלא שיהישבטי ישראל ד כאחאבל יהיה עמו 

 לא נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח דן כ ה גם בעניין הגב ורה אין ספק  שיהי,לכךענינו 

 אבל דן יעשה גבורותיו כאיש  , כי לא יעשה גבורותיו ברוב עם הדרת מלך כיהודה.כאריה
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הנושך עקבי סוס  אמר הזל וע ,וימי תהו שיארוב את אויבו בדרך ,ם מזוי יןיסטרגלי ול
 אלא בדרך ,ח כמו יהודה ללחום עם אויבו  פנים בפניםוכי לא יעצור דן כויפול רוכבו אחור 

 וכאלו ,ורמז בז ה לשמשון שהי ה עתי ד להיות משבט דן. רמאות כנושך עקבי סוס לאחוריו

שהוא בגבורה ' לישועתך קויתי ה רק ,ה אשר כזאתאמר הזקן ואני איני חפץ בתשוע

  . שמשון לא במשפטו ולא בגבורותיוהוכבוד נגד השמש ולא כמעש

 . 'והותרה בזה השאלה הה
 

 שבשבטי  ם שיהיה ר אש דגל כאחד מן המי וחדי, ה אלה בשבח דןםואפשר לפרש הפסוקי

 ודן במדרגת , כי הו א יהיה למדרגת הארי, הן אמת שלא יגיע למדרגת יהודה,ישראל

 להגן על העם מן , ולזה הי ה יה ו דה נוסע בראשונה ודן באחרונה, הנושך עקבי סוס,הנחש

נחש עלי דרך ולשפיפון עלי ל ולכן המשילו .סות הבאי ם אחריהם לזנב את הנחשליםיהג
 ומגביה ראשו , פן יזנבוה ו עוברי  דרכים,שהנחש מכניס זנבו באמצע גופו בדרך ,אורח

 מגין ,המחנות מגין על ישראלכן היה דן בהיותו מאס ף לכל . מי שיזיקה וא ולראות אם יב

  .פול רוכבו א חורי באופן שי , וכנחש ישך עקבי סוס האויב,מן האויב ים שלא יזנבוהו

 

 ,בבא עליהם האויב ל א יוכלו לעזרו ולהצילום  ושאר השבטי,ולפי שהוא נוסע באחרונה

ה ל תשועת שבטי ישראל  ו איני מקורומ כל'לישועתך קויתי האמר במלחמותיו תמיד 

 'לישועתך קויתי ה רק , כי כבר נסעו הם ראשונה ונשארתי אני לבדי באחרונה,שיושיעוני
 . שתושיעני

' הבשןדן גור אריה יזנק מן 'ומסכים לזה אמר עליו משה רבנו עליו השלום בברכותיו 

יל ביניהם ה זקן ה בדל  הב דכל מקוםכי המשילו  כגור אריה כ יהודה אבל מ  )דברים לג כב(

 .  שבמקום מיו חד תהיה לו גבורה לא במקום אחר'יזנק מן הבשן 'גדול באומרו 

 

 עד ,א עליו פעמיםורוצה לומר עתידין גדודי האויבי ם לב ,גד גדוד יגודנו ולעניין גד אמר

יגוד  ואמרו .גדוד יגודנו ועל זה אמר .השבטיםשיהיה שבט גד גולה לאשור קודם שאר 
 וזה מורה על ,בפניהם לא ,נו ואמנם כשיגוד הוא לאויביו  יהיה בעקב ם וסופם עני,עקב

 כי הוא אמר ,והנה הזקן  המתיק  מליצתו כל מה שאפשר. חולשתו שהוא בלתי ראוי למלוך

 .  הכל לשון נופל על הלשון.גד גדוד יגודנו. דן ידין עמו .יהודה אתה יודוך אחיך

 

 ואין ,צתו ובמה שמילא הכתוב הזה גדגדניותואפשר לפרש עוד בזה שהמתיק הז קן מלי

 כאמרו , רוצה לומר שיהיה בעל גדוד ורב המשפחותגד גדודהאחר כי באומרו  כמו חדהא

 . משפחות כמו בגדשבע כי הנה לא מצינו שבט שיהי ו ב ו  )ג, איוב  כה(' לגדודיוהיש מספר '
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 ומלת .ה נחלתוירמוז שיתחברו כולם מעבר הירדן ולא כמנשה שנחלק ,יגודנוואמרו 

 . שימשך באחרונה בהם מזה גלות והוא יגוד עקב ,יגודנו מלשון אגודה אחת

 כי   ת לא בשררה ומלכו, ארצו כעובד אדמהתשלמובנו ושלמותו אלא יואמנם אשר אין ענ

 כל מזונותיו ופ ירו תיו הם כל , רוצה לומרלחמומאשר שמנה  והוא אמרו ,אליהאינו ראוי 

 ת לא להיו, והנה הוא אם כן הגון לעבו ד את המלךעדני מלךהוא יתן מכך משובחים ש

 אבל שמנה חלקו של גד ,טהי שארץ אשר אינה ארץ ח,אשר הואמם "עצמו מלך וטעם מ

 .  רוצה לומר גד יתן לאשר מעדני מלך, רוצה לומר מארץ אשר והוא,הנזכר מאשר

 

כאילה שלוחה שולחים  ,ת אדוניוו כי הוא ישתדל תמיד במצ,הוא עובד נאמןואמנם נפתלי 

 'נפתלי שבע רצון' ומסכים לזה אמר משה רבנו עליו השלום .עם הבשורות מארץ אל ארץ

הנותן אמרי  ועל זה אמר ,גם נפתלי יהיו ממנו ב עלי לשון וצחות ומליצה. )כג, דברים לג(
  .ם לעובדי המלכים לא למלכים עצמםידו ת האלו ראויי והמ.שפר

 . 'והותרה בזה השאלה הו
 

 שארץ נפתלי ממהרת לבשל פירותיה ולזה יביא מ ראשית כל פרי האדמה פרשיםמש וי

  .אמרי שפרהנותן ויקראו עליהם מקרא בכורים וזהו 

והנה הקדים  זבולון לישש כר מפני שכמו שזכר המ דיני הנה הסוחרים הם יו תר נכבדים 

די אדמה אמנם עוב.  לפי שהם דקי השכל מכל בעלי המלאכות במדינה,מעובדי האדמה

  . וגם כי אנשי מלחמות הם יותר נכבדים מעובדי האדמה.מריים מכולםוהם היותר ח

  . הקדימו ליששכר שהיו רובם עובדי אדמה,ולהיות זב ולון  מכת הסוחרים

 .  לפי שזבולון ה יה  תומך ידי לומדי תורה שביששכרל"חזוכפי 

 

כ " הוא נולד ראשונה ואח כי, מפני מעלתו שהיה ראשון מבלהה,והקדים בבני השפחות דן

ואחרי כן זכר אשר .  שהוא היה הב ן  הראשון לזלפה שפחת לאה,להשוות עניינם זכר גד

 ם זכר באחרונה לדבקו עם בני רחל גברתה שהיו הנולדיבלההשנולד אחר גד ונפתלי בן 

  .באחרונה

 . 'והותרה השאלה הז

 ]ברכות יוסף[
והתחיל מיוסף , ת חקירתו גם בבני רחלבא לעשו, ואחר שהשלים בני לאה ובני השפחות

 והמפרשים נלאו למצא הפתח , הם קשי ההבנה מאדםכי הוא הבכו ר אליה והפ סוקי

בן פורת יוסף בן פורת עלי  ואומר שהנה כפל הלשון , והנ ני אודיעך דעתי בהםםבפירוש
 ת אפרים ומנשה וגם לרמוז על שתי שלמיו- לרמוז על שני השבטים הבאים ממנועין 
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  : שנמצאו ליוסףםומיעצ

בן פורת  ועל זה אמר ' ,שכבה עמי' שכבש את יצרו כששאלה אשת אדוניו ממנו חתהא
 כי הוא היה  בן פרה  , רוצה לומר לא נמנע יוסף ממנה מהיותו סריס  ובלתי מולידיוסף

 . ורבה ובני ו יוכ יחו

בן    שכלכל את אביו ואת ביתו ועל זה אמר, הוא מנדיבותו המו פלגשניתוהשלמות ה
 כן יוסף , בני זה הוא כעץ שתול על פלגי מים שיתן פרי הרבה, רוצה לומר.פורת עלי עין

  .בהי ותו על השבר היה כשתול על עין המים

 

 העיר כל אחת תרוצה לומר בנו ,בנות צעדה עלי שור ההוא חזר לומר כי ועל הראשון

 . )יז, במדבר כד(' אשורנו ולא קרוב' ויהי ה שור מלשון , לראותו ביופי והמהם צעד

 רוצה לומר אחיו ששנאו וימררוהו ורבו וישטמוהו בעלי חצים :ר מנדיבותו אמשניתועל ה

בנות צעדה אותו וישטמוהו כבעלי חצים המורים בקשת להרוג את האויב ועם כל זה ש
 ועם כל . רוצה לומר כבש את יצרו מלשכב עם אדונתוותשב באיתן קשתו .עלי שור

מידי  וה יה זה . בנדיבותוויפוזו זרועי ידיו ,טמ ו הו אחיו היט י ב עמהםהשנאה ששנאוהו ויש
 יותר מידיו של יעקב , רוצה לומר שהיו ידי ו של יו סף כולם זה ב מופז  בעשרואביר יעקב

 , רוצה לומר,אבן ישראלומכלכל רועה  שהנה אז משם היה .האביר והחז ק באהבתו אותו

 או .יח כללום איש מלאכה שהיה י ודע להרו ולא היה ב ה,בית ישראל שהיה אז כא בן דומם

קר הבית י נקרא ע, כי לפי שהייתה התחלת הבנין אבן אחת,שהיה אבן ה שתיה לכל עמו

 . )כב, תהלים קיח('  הי יתה לראש פנהםאבן מאסו הבוני'אבן כמו שאמר 

י שיפוזו  ז רועי ידיו בנדיבותו מידי הא ל כי הוא "על השמידי אביר יעקב גם אפשר לפרש 

 . ביר יעקב כי  הוא בזכותו  שלחו לפניהםא

 

 ברכו עליהם , רוצה לומר היותו  כובש את יצרו ונדיב,יות ההםוואחר ששבחו בשני השלמ

מאל  הנה יהיה   שכרך , כלומר אם אתה כלכלת ועזרת את אביך, אליהםתמתייח סוברכות 
וד באותן  יברך ע ואת שדי ויברכך, ואם אתה ליראת שמים כבשת את יצרך.אביך ויעזרך

רוצה  ,ברכות שמים מטל ברכות תהום רובצת תחת באו מרו כנגד הפרנסה ,תהברכו

 . יבולהןתית והארץ ,לומר שארצו תהיה תמיד מבורכת בשהשמים יתנו בה את טלם

 וכנגד .ממגד שמים מעל ומתהום רובצת תחתוכן אמר משה רבנו עליו השלום על יוסף 

יתן לך השם בנים ובני בנים לרוב מידה  ורחם ברכות שדים  יהיו לך ,מה שכבשת יצרך

 . כנגד מידה

 

ענינו כאומר אל תהי ברכתי  זאת קלה  ,ברכות אביך גברו על ברכות הורי :ואמרו עוד
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 אברהם  הורית גברו עלי ברכו אלה אשר ברכתי אותךברכות אביך כי הנה ,בעיניך

 ברבוי ,וצה לומרר .תאות גבעות עולם לפי שברכותי הם עד , שברכו לבניהם,ויצחק

' וי תן לך האלהים מטל השמים ומשמני  הארץ ורוב דגן ותירוש' כמו שאמר ,תהתבואו

  . וטבעםתאות גבעות עולם שכל זה הוא ,)כח, בראשית כז(

 ולכן היו ברכות אביך אלה שברכתי אותך ,אבל הורי לא ברכו את בניהם ברבוי הזרע

 והם זכרו לבד עושר ,העושר והבנים לפי שבברכותי זכרתי ,גוברים על ברכות הורי

לראש  א ו תב,ואותה ברכה שאני מברך אותך יתירה על ברכות הורי. התבואות ולא הבנים
 . והנפרד מאחיו שהוא יוסףיוסף ולקדקד נזיר 

 

 בן האשה המפוארת , הוא יוסףת יאמר בן המפו אר, על רחלפורת מלת רשוראיתי מי שפי

 ).ט, ש ו"שי ה(' ראוה בנות ויאשרוה' רךדל  ע,דה ביפיה ועל כל הבנות צע,על עיני רואיה

 לכן שאר בני , רוצה לומר המפוארת, שהיה בן פור ת,בת אמויומפני שאהבתי את יוסף בס

ותשב באיתן  ועם כל זה , עד ששמו מררתו כמו המטרה,ם בו חצי קנאתוימררוהו ורובו
רוצה לומר ויתפשטו  ויפוזו זרועי ידיו . שהוא התחזק וגבר עליהם באחרונהקשתו

שהוא מידי אביר יעקב  והיה לו זה  , עד שגבר על כל בעלי חצים,זרועותיו לירו ת בקשתו

 ה רוצה לומר מפאת ההשגחמשם רועה אבן ישראל כי . כי ממנו נתגלגל הדבר,'האל ית

ברכות  ולכן בזכות כל זה , כי כבר היה כאבן דומם מת לולי זה,ינהגו כל עניני ישראל
  .תהיינה לראש יוסףכולם  'וגו לשמים מע

 

 .והנה ביאר הזקן כל זה להגיד שהיה יוסף בטבעו שנוי מאחיו והם מקנאים בו

 כי . כמו י הודה שיודוה ו אחיו וישתחוו לו בני אביו תומפני זה לא היה נאות למלכו

האמנם עם היות  .  עם השגחת השם,אהבת המלך תלויה באהבת עמו ואנשיו אליו

 כבר יזכה לטובות אחרות כמו שזכר וכן אמר דוד ,יזכה למלוכהשלא רצה השם ש

וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר ויבחר את שבט ') סט-ח סז"תהלים ע(

 . 'ויבחר בדוד עבדו. 'יהודה את הר ציון אשר אהב וגו

 

 לפי  , עם היות שכבר עשאו שני שבטים,והנה ברך יעקב את יוסף בשם שבט אחד

 כי הם כולם לא יהיו  ,חד לא ימנה את יוסף רק לשבט א, לוי בתוכםשכאשר ימנה שבט

 כי  . וכן עשה משה רבנו עליו השלום בברכותיו.ב שבטי יה"ולא יזכרו בשום מקום כי אם י

 אמר ,חד הנה זכר את יוסף לשבט א,מאשר הוצרך לזכור שבט לוי מפני זכרו ן הכה ונה

אמנם בדגלים . )יז, דברים לג ('מנשהוקרני ראם קרניו והם רבבות אפרים והם אלפי '

 .  נזכרו ביוסף שני שבטים, שלא נזכר לוי בכלל השבטים,ובחנוכת המז בח ובחלוקת הארץ
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 ]ברכות בנימין[
 לפי שהוא  , להו דיע שגם הוא לא היה ראוי למלכות.ואחרי שזכר יוסף זכר את בנימין

 שהוא השלל וכן  ל עדבבקר יאכ כי ,כזאב יטרוף ואינו בעל משפט כמו שראוי למלך

שבחו   הנה לא , ועם היות השלל הזה מהאויב יםקר יחלק שללווב באופן שערב ,בערב

 כי הוא מכלל החמדה ואינו  ,בור שישים תכלית גבורתו בשללי לפי שאין ראוי לג,בזה

  . ומפני זה אינו ראוי למלוכה, לכבודסמתייח

ותעט אל השלל ותעש הרע 'בו  שבמלחמת עמלק נאמר ,ועל שאול כיון הזקן במאמר הזה

 לפי שבירך את השבטים כפי  ,אמנם משה רבנו עליו השלום. )יט, א טו”ש (''בעיני ה

ישכון לבטח ' ידיד ה' אמר , לפי שהי ה בית המקדש בחלקו,חלקם בארץ הנבחרת בבנימין

 . )יב, דברים לג (''וגו

 

 ]סיכום הברכות לשבטים כולם[
כל אלה שבטי ישראל שנים הזקן בעניני בניו אמר ואחרי שהשלים הכתוב לספר דברי 

 הנה כולם היו שבטי   , עם היות  שקצתם שבח וקצתם גנה את מעשיהםרוצה לומר ,עשר

 ו לכן קראם .ישראל שבטים יוצאים מאותו גזע הנכבד וכולם היו שלמים  במעשיהם

 ונקרא , ממנום מסתעפים רבים וענפיחדרשיו אושש כי המשיל יעקב ובניו כאילן ,שבטים

 תסתעף לרוב ה וכל פאר, והם המשפחותת וכל ענף יסתעף לפארו,הענף הגדול שבט

  .העלים והם בני המשפח

 היוצאים ם  כל הפארות והשבטים והעלי,וכמו שמדרך האילן וטבעו  שכשהשורש הוא טוב

 .  כן היה יע קב שהוא השורש שלם וטוב ובניו שבטי ם ישרים וטובים.םממנו הם טוב י

 

 והמ אמרים האלה הם אשר  ת דבר להם אביהם ויברך או תם להגיד שהנבואווזאת אשר

 והיי תה הברכה לכל אחד מהם מיוחסת . אבל מלבד זה ברך אותםדבר להם אביהם

 ברכו שיכפר הקדוש ברוך הוא  , כאלו תאמר שאחר שזכר עניין ראובן וברכ תו,ולעניינ

 והוא אמרו . למה שדבר לותמתייחס וכן לכל אחד מהנשארים ברכה .חטאו וישמור בניו

  שנזכר כאן שדבר לו אביו וה ברכה   הה שקרא ברכתו םאיש אשר כברכתו ברך אות

  .אליוהייתה אחר זה מתייחסת 

 כמו שהיה רצון  השם לברך אותם ככה איש אשר כברכתו ברך אותם פירש ע"ראבוה

  . כי דברי השם וברכותיו ה יו ב פיו,ברכם אביו

 .'והותרה בזה השאלה הח
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 ]כו, נ-כט ,מט[ ר סוף הסד...ייצו אותם ויאמר אליהם אני נאסף אל עמו
 ראה עתה אחרי ברכותיו לצוות ,וה יעקב ליוסף על קבורתו בינו לבינויעם היות שכבר צ

 ר ובעבו. מפחדו אולי פרעה לא יתן רשות ליוסף לעלות לקבורתו,עליה את בניו כולם

 פחד יעקב שמא בניו לא ,רצם ואת נחלתםז שנה שירדו למצרים ועזבו את א" שהיה זה י

 וגם פחד וחשש אם החזיקו בה בעליה  . לו בההידעו מעניין ה מערה והמש פט והדין שה י

 ולכן הוצרך להודיע לבניו עתה , בהי ות יעקב ו בניו נסתרים משם,הראשונים או אדם אחר

אני נאסף   וזהו שאמר. כדי שלא יפול עליה שום ערעור,כל הזכות שהיה לו במערה ההיא
קברו אותי  ולכן ,ם אבותיו בעולמת שנפשו תהיה במחי צ, רוצה לומר,אל עמי קברו אותי

 'אחר לכה נא אקחך אל מקום' מלשון , או אצל אבותי,רוצה לומר עם אבותי ,אל אבותי

  .ם כן גופו י קבר עם גופותיה, והעניין שכמו שנפשו תהיה עם אבותיו).כז, במדבר כג(

 

 בארץ אאשר על פני ממר ה אשר במכפל אשר בשדה עפרוןהל המערא הוהקב ורה תהי 
 . 'מ ים חיי ם אל כלי' כמו ,תוך תשמש בלשון אל כי מלת .הרוצה לומר בתוך ה מער .כנען

  . במצריהםהובז ה ביאר השדה והמער

 תאמרו , היית הםואם אולי יערערו הבעלים הראשונים או בניהם אשר ילדו לומר שלאביה

 ,ה לא לקבור, ואם יאמרו לזרוע קנאו.ם את השדה מאת עפרון החתיאשר קנה אברהלו 

שמה קברו את אברהם ואת שרה על ו וכן בפ . לאחוזת קבררהרי לכם השטר שאומ
 חזקה ןכם  הרי לכם א. ושמה קברתי את לאה, שמה קברו את יצחק ואת רבקה,אשתו

 .  עמההוטענ

כי שמה  תאמרו ,רהם אביהםואם יערערו בני ישמעאל לומר כי באה  להם הנחלה מאב
 .  לא לישמעאל, החזק ליצחק ולזרעוןכם והרי א ,קברו את יצחק ואת רבקה אשתו

 ובזה החזקתי ,שמה קברתי את לאה תאמרו ש, לזההואם יערערו בני עשו כמדומ

בקברי אשר  וכמו שאמר , כדי להחזיק בה, גם שיעקב חצב בימי ו שם את קברו.הבמער
 . ק הדין כנגד כל היחידים שיוכלו  לערער ועם זה נפס.כריתי לי

 

 , אמנם אם יערערו עם הארץ ויאמרו שאינם רוצים שיהיה ב ית הקברות לעם נכרי ביניהם

מקנה השדה והמערה אשר בו  לכך תאמרו אליהם .אף על פי שרצה היחיד למכור שדהו
  .ר ובזה יס תלק כל ערעו. רוצה לומר שהם הודו בדבר וקיימ ו בינ יהם,מאת בני חת

 . ' בזה השאלה הטהוהותר
 

 כי הוא . אסף רגליו אל המטה,ות את בניוו יעקב לדבר ולצםוסיפר הכתוב  שמיד כשהשלי

 ולכן אסף עתה .ע"ראב כמו שאמר ה,בדברו היה יו שב במטה ורגליו תלויים על הארץ
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 . נפשו יצאה בדברו מבלי צער ולא התגעשות אבריו, וישכב וירדם, למטהםרגליו והכניס

 .  כאדם שבא לדבר עם חברו ובהשלימו לדבר ילך לדרכו, ויאסף אל עמיובז ה האופן  מתו

 

 ]תהליך החניטה[
 עד ,  לפי שהיה נו הג בטכסיסי  המלכים,שהיו עבדיוויצו יוסף את עבדיו הרופאים ואמר 

טה היא י והחנ.אל והם חנטו את ישר,טה המיו חדת למלכיםישהיו לו רופאים במלאכת החנ

 ומחו ץ   ת וימ שחו הגוף מבי, מתוך הגוףתוהלב והכ בד וכן המעים ו המררוהוצאת המוח 

 . מבית  ומחוץ ממינ י בשמים המ יבשים לחלוחית הגוףם וימלא ה קרבי,בשמן אפרסמון

 ובתוך ימים ישאר הגוף יבש וקשה על מתכונתו מבלי  ,וצריך בכל יום להחליף הבשמים

פש ולא יסרח ולא יתרחקו ממנו בני  ולא יתע, ונראה המת כאלו ישן,נוי אבר מאיבריויש

 והעד שיוסף נחנט . עד שישארו העצמות לבד, ועם זה הבשר והעור  יותכו מעט מ עט.אדם

  . כי כבר כלה הבשר',ויקח משה את עצמות יוסף עמו' שנאמר ,גם כן

 

'  היא כשימ לאו עוד מה אמנם השלימ.יום'  פשוטה ה י יתה להואמר הכתוב  כאן שהחנט

 , יוםארבעים וימלאו לו : והוא אמרו. ובכו לם היה הבכי . כל הימים שבעים עד שיהיו,יום
 שבכל יום ויום , יוםשבעיםויבכו אותו מצרים  ולכן .שים הנהוגיםורוצה לומר אחר השל

 .  והיו עושים עליו בכי בב יתו ,מהם היו מחליפים הבשמ י ם בגוף יעקב

 שבכו אותו אנשי ר כאלו אמ.ת"שחסר בי , יוםשבעיםויבכו אותו מצרים ואפשר לפרש 

כ " ויהי א, ושם היו  רופאי המלך. כי שם נחנט ושם היה ה בכי, יוםשבעיםביתו במצרים  

 הנה . כי רחוק הוא שיבכו אותו כל מצרים,הבכי הה וא לכל בית יעקב לא לכל מצרים

 מפני ,יום שבעים שבכו אותו כל אנשי ביתו במצרים ,רושהוצרך הכתוב לומר כפי זה הפי

 . וד בכו עליו בכיות אחרות בדרך ובגורן האטדשע

 

 ? בכדי חנטו חנטיא וספדו ספדיא: אמרו ליה.יוחנן אמר יעקב לא מת' האמנם ר

ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כי הנני 'אמר להם מקרא אני דורש 

 מה ז רעו ,מקיש הוא  לזרעו. )י, ל' ירמי(' מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים

 . ים אף הו א בחייםבחי

 והיה לו  ,יוחנן מ אי חנטו חנטיא וספדו ספדיא'  למה הקשה לר,וראוי לעיין  ב דברי המקש ה

אבי השביעני  וגם יוסף אמר .ויראו אחי יוסף כי מת אביהםלהקשות מהפסוק האומר 
  .לאמר הנה אנכי מת

 ההוא שלא  כי אין ראיה מה מקרא,יוחנן מ קרא אני דורש'  כי מה  תשובה השי בו ר,ועוד

 .מת יעקב
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  . ועניין החנטה  הוא כפי דמיו נם לא כפי האמת. שהוא עדיין חי בגוף ונפש,רש פיי"רשו

 כי היא צרורה בצרור ,יוחנן שיעקב לא מת מיתת הנפש'  חשבו אנשים שהיה כוונת ררוכב

 . החיים

 ולא , כי גם על הצדיקים במי תתם נקראים חיים, ביעקבדנתייח כי זה לא ,ואינו מחוור

  .נצטרך לדרוש המקרא עליו

 

 , שכאשר שמע השומע מאמר רבי יוחנן יעקב אבינו לא מת,הואאבל תוכן זה העניין 

 הקשה אם כן מאי הוא אשר ספדו ןכל  וע.חשב שהיה דעתו שלא נתפרדה החבילה מגופו

  . רבי יוחנןתכוונ לא הבין ,והמקשה ההוא. ספדיא וחנטו חנטיא

 ראה שבאברהם ויצחק ו כן במשה ו ב אהרן ובשאר הנביאים יוחנן' כי הנה הש לם ר

 עויגוו אמר בו ,פר הכתו ב פטירתוי ס, אלא ביעקב שכאשר.והקדושים אמר הכתוב ו י מת
 עם , לפי  שהאומה בכללה,בה בזהי  וחשב השלם שהייתה הס.וימת ולא אמר ,אסףיוי

א בשם  לא נקראה האומה עצמה בשם אברהם ול,היות שנקראה זרע אברהם ויצחק

 ומזה הצד והבחינה צדק . אבל נקראה האומה בשם יעקב וישראל,יצחק ולא בשם משה

  . כי עדין לא מת והיא האומה בכללה, יעקב לא מת:השלם באמרו

 לא לדברי , השיב רבי יוחנן לעניין הדרוש,וכאשר המקשה הקשה עליו מבלי הבנת כוונתו

 אבל אמר מקרא אני .ד נפשו ממנו כי  בידוע הי ה ש חנטו גופו וס פדו על הפר,המקשה

  .' ישראלואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת' :דורש

 שאם היו דברי  הנביא הנני מושיעך מרחוק ומארץ  ,חה היאו ן ה הקש ה הזאת וכיועדי

 אבל עתה . שיתמידו לעד, אז היה ראוי שיובן  שעל זרע יעקב כל הכתוב מדבר,שביך

הנני ' , מורה שעל יעקב עצמו אמר'ארץ שביםהנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מ'שאמר 

 ואלמלא כן למה תלה היעוד .'ואת זרעך מארץ שבים' ועל בניו  אמר ',מושיעך מרחוק

 ר ומאשר אמ, אלא שהראשון על יעקב אבינו נאמר? השני בזרעודהראשון ביעקב והיעו

בטיחו   מורה שה',ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק'

 זרעו מסכים למה , כמו שהוא חי וקיים.ששם יעקב וכן שם ישראל יהיו חיים וקיימים לעד

  . כי יקראו תמיד בשם יעקב לפי שיעקב לא מת.'כן יעמוד זרעכם ושמכם'שאמר ישעיה 

 והוא מה  . כי לא ישתנו מדתם ושמם בשום זמן,דושם יעקב וישראל שניהם יושיע מההפ ס

 ומה טוב סוף הפסוק שאמר . שהוא רחוק זמני לא מקומי',מרחוקהנני מושיעך ' :שאמר

 .  שתקרא האומה בשם יעקב תמיד בגלות ובגאולה',ושב יעקב וש קט ושאנן ואין מחריד'

 

 שנפרדו , היה כפי  פרטיות עצמו,אמנם מה שאמר יוסף וגם אחיו שיחסו מיתה ליעקב

  .יוחנן'  וזה ו דרך החכם ר.חלקיו הנפשיי ם מהגופיים
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 לפי שאותה הוא היה , ולכן לא הוכיח שיעקב לא מת ממה שלא זכר בו הכתוב וימת

ב ה בזה לפי י שהייתה הסה וממ.בה למה שלא נזכרה בו וימתי רוצה לומר לתת ס,מבקש

 ולא מת ולא נפסד ולא נשתנה ,ה כי תמיד חי וקיי ם שם יעקב ושם ישראל באומ,שלא מת

 ומזה הצד יעקב לא  ,יותו מכונה  בשמו היה קי ים כן ה, כי כמו שזרעו היה קיים,מהאומה

  .תי ונכון מאדי והוא מאמר אמ,מת

 . 'והותרה בזה השאלה הי
 

 , וסיפר הכתוב  שיוסף כל ימי בכי אבי ו לא התיר עצמו לדבר דבר אפילו לאנשי בית פרעה

 כי לא רצה יוסף ללכת .דברו נא באזני פרעהאבל אחיהם אמרו אל אנשי בית פרעה 

  .א אל שער המלך בלבוש שקו לפי שאין לב,צמולדבר בע

ואקברה את אבי אמר . אבל שהם לעצתו ישאלו רשות מפרעה ללכת לקבור את אביו
 וגם . לפי שהשביעו אבי ו עליו, ונתן טעם בהליכתו,להגיד שלא ישאר בארץ כנען ,ואשובה

  .ותכי מפני השבו עה נתן לו רש ,עלה וקבור את אביך כאשר השביעךפרעה השיבו  

 

אחיו וכל  ,כל זקני ארץ מצרים וכן ,ושריוכל עבדי פרעה זקני ביתו וכדי לכבדו עלו עמו 
 , שמהויישאר ולא ,םעימה ואולי שהלכו עמו זקני פרע ה ושריו כדי  שישוב י וסף .ובית אביו

 מפני מה שראה השתוקקות הזקן  ,שארו בני יעקב בארץ כנעןיכי היה פרעה מפחד שמא י

  .אליהבחייו ו במותו  

 אלא שפרעה ומצרים לא ,ואחשוב שכן היו רוצים ב ני יעקב לעשות כמו שעשה אביהם

 ולכן כדי לישב דעת המצריים שלא יאמרו . בםק שכבר נתנו עיניהם בהם להחזי,הניחום

  . עד שובםןעירבו הניחו נשיהם וטפם ומקניה ם בארץ גושן ,בורחים הם

 . א"והותרה בזה השאלה הי
 

 ומפני זה עלו עמו גם רכב גם פרשים חיל ,א יערערו בני עשו על המערהויירא יוסף ש מ

 ויוסף וחילו תפשו אותו ואת כל , כי צפו בן אליפז בן עשו בא להלחם בהם, וכן היה ,כבד

 וכ מו שכתב יוסף בן גוריון  . וישב שם בתפישה כל ימי יוסף,גבוריו וי בא אותם מצרים

 . לת ספר מלחמות בית שנייבתח

 עד שבבואם אל , כהמר על הבכור,תוב שספדו יעקב עם היותו זקן ושבע ימיםוזכר הכ

לאביו אבל  שם יוסף ויעש , עשו שמה מספד גדול ועצום,גורן האטד אשר בעבר הירדן
 וחשבו שהיו מבי אים שם את מלך מצרים , ויושבי הארץ המה ראו כן תמהו.שבעת ימים

אבל כבד זה  וזה ו שאמר .ל המלך עםאי  כ,פד כמוהוסערו שיעשו הי כי לא ש,מת
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 . למצרים

 

 לכן אמרו ,ואפשר לפרש שיושבי הארץ חששו פן יהי ה המס פד ההוא סימן רע לארצם

 ומפני זה קראו . רוצה לומר למצרים תהיה וב הם תתקיים ולא בנו,אבל כבד זה למצרים

תו  והכבוד שעשו לו במו,פור הז ה להודיע מעלת יעקבי ונכתב הס.אבל מצריםהמקום 

  .במצרים ובדרך

 . ב"והותרה השאלה הי
 

וה להם יעקב י להודיע שבני יעקב עשו כאשר צ,וישאו אותו בניו ארצה כנען :והנה אמר

 נשאו בניו את ארון , ושמגורן הא טד והלאה שהיה ארצה כ נען,אביהם בקב ו רתו במערה

 מבני ו   השלוש , מסע הדגליםרךדל  ואולי בנשאו אותו במוט בשנים ע.אביהם על שכמם

 וע ם היות שערערו בני עשו . ומנשה ב מקום לוי, והיה נושא אפרים במקום יוס ף.לכל רוח

 הנה בני יעקב ביד רמה קברו את אביהם במערת שדה המכפלה כאשר צוה ,על הקבורה

  .להם

 

 כי הנה בהליכה  עם המת .וישב יוסף מצרים הוא ואחיו וכל העולים אתו :והתבונן אמרו

ויעלו אתו כל עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ  : כמו שנאמר,נהזכר יוסף באחרו
 אבל .לפי שהאבלים בני יעק ב הי ו הולכ ים באחרית המחנה ,מצרים וכל ב ית יוסף ואחיו

' וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העולים וגו : שנאמר,בחזרתם זכר יוסף בראשונה
  .ם אחריהם ושאר ההולכים היו באי ,שהיו באים אבלים בתחילה

 שכאשר יוליכו המת לקבור ילכו העם בראשונה והאבלים ,וכן הוא מנהגנו היום הזה
  . ושאר העם אחריהם, אמנם בחזרתם מהקבורה ישובו האבלים בתחילה,באחרונה

 

 ..]אביך צווה לפני מותו[
  ופחדו אולי ישטום אותם יוסף,וסיפר הכתוב  שראו אחי יוסף כי מת אביהם אשר בצלו יחיו

 . וירע להם בעבור כל הרעה אשר גמלוהו

 

  : הם אצלי שני מאמריםלו ישטמנו והשב ישיב לנו :ואמרם

 אבל בהיות השנאה , כאומר הלואי שישטמנו כי נתחנן לפניו,לו ישטמנו יוסף חדהא

  .נסתרת בלבו הוא יותר רע

שישב  רוצה לומר והלואי .והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו הוא שניוה

 וככה י הי ה   ,בה לגדולתו ומעלתוי והיא שהיינו  ס,ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו
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לו  : מושכה עצמה ואחרת עמהלוויהיה לפי זה מלת . בה לגדולתינו ומעלתינויהוא ס
  .'ולו השב ישיב לנו וגו ,ישטמנו יוסף

אביך צוה  :שיאמר  לכן צוו  לאחד מן האוהבים ,ולפי שהם פ חדו מהיות ש נאה בלבו עליהם
אביך צוה לפני מותו  והנה , לקיים דב רי המתהשמצוורוצה לומר הלא ידעת  .לפני מותו

 ולכן אחלה .רעה גמלוך בלי ספק  כי,כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם

 . שתשא חטאתם

רוצה לומר ואם לא תשא חטאתם  , שא נא לפשע עבדי אלהי אביך היא ועתהוהשנית

 שא נא לפשעם מפני , כיון שהם הפס ידוה לא נהגו עמך כאחים,ה הגופייתואחומסבת ה

  .עבדי אלהי יעקב אביך שהם , הנפ שייתההאחוו

 זה אמר הנביא רךדל  וע.בות יש בדבר קורבת האהבה וקו רבת הדתיכל שכן ששתי הס

 .  שהם שתי הקורבות',הלא אב אחד לכלנו הלא אל אחד בראנו'מלאכי 

 

אנא שא נא פשע אחיך  : שהם בשם אביהם שלחו לומר ליוסף,ודואפשר לפרש ע
ועתה  , והשליח הוסיף לומר לו מעצמו.רעה גמלוךנתם ושבלי ספק הם כפי כו ,וחטאתם

 ועתה כפי מה שראינו שנתגלגלו הדברים ,רוצה לומר .שא נא לפשע עבדי אלהי אביך

עבדי  היו , שעשו לפי שהם במה, ראוי הוא שתשא חטאתם,ושהכל היה מאת האלהים
 כדי , לקיים גזרתו עשאם כלים ושלוחי ה שגחתו לעשות זהר ך כי הוא יתב,אלהי אביך

 .  לכן אין ראוי שתשנאם.להעלות אותך במעלה ובמדרגה הזאת

 

 כדי לדעת , בהי ותם כולם בארץ כנען, ששלחו לומר זה ליוסף אחרי קבורת יעקבהונרא

  .נען ולא ישובו עוד מצרימה ואם היא רעה ישארו שמה בארץ כ.כוונתו

 

 וגם הם נפלו לפניו , כי נכמרו רחמיו עליהם,וזכר הכתוב שבכה יוסף בדברם אליו זה

 רוצה לומר כל הדברים האלה מושגחים הם וגם ,התחת אלהים אני :ארצה והוא ה שיבם

 כי אף שאחפוץ אני . ולכן אל תיראו.םאני בלי ספק הייתי פה לר צות השם לעניין כלכלתכ

 כי  לא לאדם , כי איני תחת אלהים ובמקומו להרע  או להטיב, אין ה יכולת ביד י,להרע לכם

 ,רוצה לומר .כי אתם חשבתם עלי רעה אלהים חשבה לטובה , והראיה על זה.דרכו

למען עשה  , אלהים חשבה לטובה,אותה מחשבה שאתם חשבתם עלי למכור אותי לעבד
שידעתי שהכוונה  האלהית היא להחיות  ולפי . אשר אתכםכיום הזה להחיות עם רב

 כי גם אני שלוח , טפכםתאנכי אכלכל אתכם וא לכן , ושלכן שלחני לפניכם,אתכם

  . כמו שהייתם אתם,ההשגחה

 כי לולי דבריו ותנחומיו . ואז שבו עמו מצרימה.בר על לבם להסיר יגונם ופחדםיחמם ודיונ
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  .וסף במצרים הוא ובית אביווישב י ולזה אמר הכתוב שנית .לא היו חוזרים שמה

 

 נעתק לספר עניני יוסף ממה שקרה לו אחרי מות , הכתוב ספורי יעקבםואחרי שהשלי

א שנה " ונמצא שעמדו ישראל במצרים ע.ואמר שחיה יוסף  מאה ועשר שנים. אביו

וימת יוסף וכל ' שנאמר ,)טז, שמות ו (ז שנה"ב שנה עד מות לוי שחי  קל" ועוד כ,בהשקט

ג שנה " שהם קכ'וכל הדור ההוא' שנאמר ,וגם כל ימי קהת בן לוי עמדו בלי שעבוד ',אחיו

כ כל  השנים שעמדו בכבוד ו בה שקט בארץ לא להם מאתים ועשרים " והיו א.אחרי מות לוי

 . שנה

 הרי , ושמונים שנה של משה,ל שנה"ועמדו בשעבו ד במצרים כל ימי עמרם בן קהת ק

 ולזה ,םילשים ולמנשה בנים שניייוסף לאפרים בני ש וסיפר הכתוב שראה .מאתים ועשר

 כי הוא עצמו לא הוליד אלא ',ומולדתך אשר הולדת אחריהם'נתקיים מה שאמר לו אביו 

  .מנשה ואפרים

 

 , עבדים למצריםויישאר שבניו וזרעו ,ולפי שהיה יו דע יוסף מקבלת אביו ומחכמתו גם כן

 אבל ,וצה לומר לא אוכל להועיל לכם עודראנכי מת  :בר על לבם באמרויחם אותם ודינ

כי פקוד יפקוד אלהים אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל  ,עם כל זה אל תתיאשו
 ושתהיה  במסות  באותות ובמו פתים בכח , שהבטיחם על גאולתם.'הארץ אשר נשבע וגו

 אותם לגאלם יטלו ם והשביעם  שכאשר פקוד יפקוד אלהי,אלהי ולא ברצון המצרים 

 . יו ממצריםעצמות

 ואמנם למה השתדלו יעקב ויוסף להקבר בארץ כנען 
 .ר אלעזר דברים בגו" א? ואמרו למה האבו ת תובעים קבורת הארץל"חזכבר התעוררו 

 רוצה לומר . ''בארצות החיים וגו' תהלך לפני הא' ר יהושע בן לוי " א?מאי דברים בגו

לא יעלם כדי לשמור גופם  עם היות בו מן  הטורח והע מל מה ש,שהשתדלו האבות בזה

 שארץ ישראל היא ארץ החיים שבה  , יען הייתה ק בלה בידם.שהוא תשמיש קדושה

 וכל בני ישראל המתים חוצה לארץ יהיו מתגלגלים לזמן התחיה עד היותם ,תחיית מתים

 . ולכן היה  טרחם להיות נקברים שמה. בה

 

ל מת שהיה בא מן חוצה  ראו ארון שחכמים ששני ל"רזמרו וכבר יקשה על זה מה שא

  ,לארץ להקבר בארץ

 קורא אני ,ר אלעזר מה הועיל זה שיצאה נשמתו חוצה לארץ ובא להקבר בארץ"א

 ;לא עליתם - בחי יכ ם ',ותבואו  ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה'עליו 

 נראה מזה שהמת בחוצה לארץ לא די שלא הועיל .ותטמאו את ארצי -במיתתכם 
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  . אבל הוא חטא גדול שמטמא את הארץ,ר בארץלו להיותו נקב

 .  יעקב ויוסף הש ביעו שאחר מיתתם יוליכו עצמותם להקבר בארץןכם ואיך א

 

 , כי יש רבים מבני אדם שיבלו ימיה ם בטוב בתו רה ובמצוות,אבל התשובה על זה היא

וליכם  ומפני דבקותם ושלמותם בחייהם הם ראויי ם לה,בארצו ת החיים' ותמיד ילכו לפני ה

 כי היו גופותיהם , והאנשים ההמה אינם מטמאים את הארץ.י ולקברם שמה"במותם לא

 ולזה ראוי שיקבר ו  . והם המעותדים לתחיית המתים,תשמישי קדושה טהורים ונקיים

 . בארץ החיים ויקומ ו מבלי גלגול ומבלי צער

 

 והם ,תשמיו ורצים אחר התאוות הג, שיבלו בהבל ימי הם,ויש אנשים אחרים רבים מאד

 , וכאשר ימותו יצוו את בניהם לעשות צדקה ומתנות לאביונים,אשר בחייהם  קרויים מתים

 בהיו תם לובשים , ומ הם יצוו ויקבר ו אותם מעוטפים בציצית ותפילין,מה שלא עשו בימיהם

 . בחייהם צמר ופשתים יחדו

מרחיקים  בהיותם בחייהם ,י"וכן יש מהם שיצוו שיוליכו את עצמותיהם להקבר בא

 .  ובמותם נעשו צדיקים ומקימי המצ וו ת, כאלו בחייהם היו רשעים,ומואסים אותה

 מאי ל"רז וכא, והוא לפי שהמצוות יעשו אותם החיים לא המתים.וידוע שזה דעת נפסד

  .כיון שמת אדם נעשה חפשי מהמצוות - 'ועבד חפשי מאדוניו'דכתיב 

 כי . במיתתכם ותבואו ותטמאו את ארצי, בחייכם לא עליתם:ר אלעזר"ועל כיוצא בזה א

 . הנה על רשעי דורו אמר הנביא אותו פסוק שהיו מתחסדים במיתתם ולא בחייהם

 אבל יוכל לעשות ממנו , שלא יוכל אדם לעשות משעטנז מרדעת לחמורול"רזמרו וכבר א

 והחמור החי הוא יותר ראוי ,שהורו בזה  שהמת הוא פטור מן המצות. תכריכין למת

 ולכן לא יועיל לאדם הטוב אשר יעשה במותו  אם בחייו לא היה נזהר  .הם מהאיש המתאלי

  .בזה

 היהםהנה התבאר שהאבות הקדושים להיותם בחייהם טהורים וקדו שים דבקים באל

 היה נכון א ליהם לצוות שאחרי מותם יוליכום , בארץ הקדושהרלהיקבמשתוקקים ו

או ו תטמאו את ועליתם במיתתכם ותב ושלא נאמר עליהם בחייכם לא ,קבר שמהילה

 ולכן במיתתם גופיהם , כי הם בחייהם במח שבתם ותשוקתם היו עולים שמה תמיד,ארצי

 . שהיו תשמישי קדושה לא היו מטמאים  את הארץ

 

 לפי שהיה יודע שלא ,והנה לא צוה יוסף שיקברוהו במערת המכפלה כמו  שצוה אביו

 . בלבדיקברו שמה כ י אם שלשת האבות ונשותיהם 

  ,במכילתאוכן אמרו 
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 מקובל . קברו אותי בכל מקום שתרצו, וכשאתם מעלים אותי,שאמר יוסף אל אחיו

 אלא שלשת האבות ם שלא יכנס בקבורותיה,אני שאיני נכנס בקבורת אבותי

 . ונשותיהם

 כי קצר , שבעבור שכל השבטים ונשותיהם לא יוכלו להקבר במערה,ואחשוב אני עוד בזה

וכן  לא צוה יוסף את אחיו .  לכן יוסף לא בקש עליו שלא להתגאות על אחיו,םהמצע לכול

 . לפי שידע שלא יתן פרעה מקום ולא רשות לזה,שמיד אחרי מותו יוליכו הו  לארץ כנען

 .אלא שיקבר במצרים לזכרון גדולתו ומעשיו

וכבר   .וימת יוסף בן מאה ועשר שנים ויחנטו אותו ויישם בארון במצריםוזה ו מה שאמר 

 . 'בן שלשים שנה היה בעמדו לפני פרעה'נזכר בכתוב כי 

 

 מבלי ירידה ולא השפלה שמונים שנהויצא מזה שהתמיד הוא בממשלתו ומעלתו 
פורי דברי הימים אשר י לא ראיתי כמוהו בכל ס, והוא דבר גדול ומבהיל מאד,כלל

 .  שריו וסגניו ולשאר העמים,למלכי רומי
 

פרה התורה הבריאה   יכי בו ס. אשית הנקרא ספר הבריאה ספר בררושופה נשלם פי

.  עד היות ישראל משועבדים במצרים,הראשונה והשתלשלות הדורות ועניני האבות

 . תוהשבח לאל המשובח ברו ב התשבחו

 

 תולי רבתי בגוים שרתי במדינו"והשלמתי אותו בעיר נאפ

 .יפת נוף משוש וצבי היא לכל הארצות

 . ושמונים ושתים שנהשנת חמשת אלפים ומאתים

 :ח אמן"ר תל"סימנו ובית תפארתי אפא
 ].שגוי, 1522,  וכנראה התאריך האמור כאן1508אברבנאל מת בשנת [

 ישתבח העוזר האמתי אשר עד הנה עזרנו להשלים פירוש ספר בראשית

 .הוא יעזרנו חיל להתחיל ולהשלים פירוש כל יתר ספרי תורתו ונגילה בישועתו

 .רצוןוכן יהי . אמן


