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

 

 ]שאלות ותשובות, הפרשהביאור [
 

 .]ז, מח-כח ,מז [ וירא יעקב את בני יוסף...ויחי יעקב בארץ מצרים
 

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

מאת  ועתה יזכור  שהיה בכלל שבע וארבעים ו, שנהמאה ושלושיםבבואו למצרים בן 

 כי הוא דבר מבו אר ממה , מה צורך היה להודי ע שחיה במצרים שבע עשרה שנה.שנה

 .שזכר

 

 'תשובה לשאלה א
 לראות את יוסף ולשוב מיד לארץ ,לפי שהייתה מחשבת יעקב ובכוונתו ברדתו מצרים

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

 לכן הודיעו   . ו לא יעלו משם עד שיעלה אותם הקדוש ברוך הוא,רו  בניו שמה ויפ,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',באנולגור בארץ ' לא כמו שאמר ,ו ו יאחזו בהבארץ מצרים הוא ובני

 ועם כל זה לא ,ז שנה"  ים כי הוא י שב במצרי,ולא היה ז ה לפי שקפצה על יעקב המי תה

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

 . 'והותרה בזה השאלה הא
 

 ' השאלה הב
אל נא תקברני במצרים ונשאתני  באמרו ,ב את יוסף בפרט על קבורתווה יע קילמה צ

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

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

 ' השאלה הג
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וחזר לומר לו אל נא תקברני במצרים  הליי וסף עניין קבו רתו פעם בלשון שלבמה שצוה ל

 אם כן נכפל וו ייוהיה 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

 

 'ג-'תשובה לשאלות ב
 שהרגיש בעצמ ו  ,ן"רמב והוא כמו שאמר ה, שכאשר קרבו ימ י ישראל למותוסיפר הכתוב 

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

  .קבור תו על עניין

 

 עד וחוליואתו מחמת ו שלא יתאחר אדם לעשות צ,מוד לנו ולבנינו עד עולםיובזה מהל
ח ולא ו ולא יהיה בו כ,ז בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל כי א,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

 

ר  שלא היה לשא, ומפני שהיה ה יכול ת בידו,י"רש כפי דעת ,דבי יחו ציו ה ז ה  ליוסף והנה 

 .אחיו

יוסף  שלח להביא את אביו  ש והוא שבעבור .דומא אבל במדרש נתנו טעם בזה י פה 

לו י כא.משםוהו שיחזירהו למקום שהוציאו י על כן צ, והו א הביאו שם מדעתו,מצרימה

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

שארו  ידש שעצמות יוסף אחרי מותו יו רוח הק והוא שיעקב צפה ב,ולי אני בזה טעם אחר

שארו עצמות אביו גם י וחשש שמא יוסף גם כן יסכים שי.משםבמצרים עד שיגאלו ישראל 

.  םעימהבה לשי עלו עצמות יוסף י ושיהיו עצמות הז קן ס,כן שם כדי שיעלו עצמות שניהם

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

 

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

 . כמו שביארתי בהשבעת אברהם לאליעזר עבדו,הסמוך לאותו מקום

 , כי כן יעשו מוליכי  המתים,משםשאוהו ו יוליכ והו  יאו שכיון יעק ב בזה לרמו ז שידיו י

 . שישימו ידיה ם תחתיהם להוליכם

  : ליעקב עם יוסף שתי בחינותה לפי שהי,ואמתועשית עמדי חסד  :ואמר

  ,אם במה שהוא בנו -

 . ואם במה שהוא שר ושופט על הארץ -

 .ועשית עמדי חסדובבחינת גדולתו אמר 
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 . כפי האמת השכלי לעשותוי במחו יכי היה  ,ואמת אמר ,בנואמנם בבחינת היותו 

 : יאמר.  הוא בלשון עתה, ומלת נא במקום הזה.אל נא תקברני במצרים :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 מיד אתה ת, והוא רמז למיתה,יאלא שמיד שאשכב עם אבותי ,במצרים

 .  לא זמן רב ולא מעט אקבר במצרים, באופן שבשום צד,וקברתני בקבורתם

 

 אנכי  , ורשותייבכוח  מה שמוטל עלי ויהיה ,רוצה לומר .כדבריךאנכי אעשה  :ויוסף השיב ו

 אבל . פרעה לתת לי רשות ללכתי שירצה" יהי רצון מלפ ני הש.בלא ספק אעשה כדבריך

 . אעשה כדבריך וזהו,מצדי לא אתעכב ולא אמנע

 . ובמדרש דרשו יפה הפסוק  הזה

 גם כן אנכי אעשה  , בארץ 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

 .תבתי עניין הקבור ה  ותועלתה אצל קבורת אברהם ושרהוכבר כ

 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 הו צרך אח. השביעו הזק ן  עליו,ולפי שהמלך לא יעכב זה  בידי י וסף

עלה וקבור את אביך כאשר 'והי יתה תשובתו  ',לאמר השבי עני אבי' לומר לפרעה

  .'השביעך

 . 'והג' והותרו השאלות הב

 פרק מח
 

 ' השאלה הד
 כי למה  , והיא.אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אותיבמה 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 וי אמר  ,ויב רך אותיומה עניין 

 . כאן באל שדיארויולמה ת

 ' השאלה הה
 ה יה ע ל שני בני  ,עוד שנאמר לו בלוזי כי מאין ה יה לי עקב שאותו י ,ועתה שני בניךמרו ובא

  ?כךו אחר  ואולי הי יתה הכוונה  האלהית על בני אחד משאר בניו שנולד,יוסף

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

 .השם לא אחר כוונתו
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 'ה-'ות דתשובה לשאל
 כלומר סמוך אליהם כי לא נתארכו עליהם ימים ,וסיפר הכתוב  שאחר הדברים האלה

 או ,אולי ימות פתאוםד חשש וומפני שהיה זקן  וחלוש מא.  הוגד ליוסף שאביו  חולה,רבים

 שעד חזקיה לא חלה אדם ,ל"חזוכמו שאמרו , ומחוליאם בימים ההם לא היה אדם ניצול 

  .ו מחולישיחיה 

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

א לכל בניו  ואחר כך קר, עם יוסף וב רך את בניוברי וד,המטהוישב על שבבואו התחזק 

את בניו ויאסוף רגליו אל המטה  תלצווויכל יעקב ': אמר ובה שלמתו ברכותיו .וברכם
 .  בהיותו מ דריך את בניו ובהשלימו דבריו, והו א המורה שמת יעקב בנשיקה','וגו ויגוע

 

 לפי שהיה דעתו להסיר הבכ ורה 'אל שדי נראה אלי בלוז וגו :והנה ה יו דב ריו ליוסף

  . כמו שיתבאר,וסףלימראובן ולתתה 

לכן הודיעו איך מ שמים שמו ה דבר הז ה   . ואולי יראה ז ה ממנו עו ות הדין ו משפט מעוקל

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

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

בוי  זרעי י והנב ו אה ההיא לא תחשוב שנאמר לי על ר.תת המראה ההיאי  על אמיוכיח

והנה היה  .   כי אותי בפרט הייתה הברכה ההיא.ויברך אותי אבל , אין הדבר כן,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 

  .והרביתיך  אמר שניוכנגד ה

 . ונתתיך לקהל עמים אמר שלישיוכנגד ה

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

 שאם לא כן היה לו לומ ר  , לא לזרעי,ת הבנים היה ברכ ה לישומורה שמה  שאמר משל

 ן כם  הנה א,יאבל כיון שבארץ ביארה שהיה לזרע. ונתתי את הארץ הזאת אחוזת עולם

 .ברכת הבנים היה לי לא לזרעי

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

 ,מצרימהם לך בארץ מצרים עד בואי אליך שני בניך הנולדי בהכרח יאמר שאם כןהנה 
 .  ועליהם אמר השם היעוד הזה,לי הם

 

 וכיון   .רחםאות רק לבכור פטר י לפי שלא ת, שנתן יעקב הבכורה ליוסף, כתבע"ראבוה

 כי דן וגד היו בנ י  , הייתה ראויה ליוסף שהו א פטר רחם לרחל,שראובן לא היה ראוי אליה
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 כי שמו אפרים . ידעתי שנאמר על אפרים,החילבת הנני מפרך ומאשר אמר .השפחות

 ,  כמו מפרך, רמז לאפריםפרה ש',ורב האני אל שדי פרה ' וכן אמר לו שם .מפרך מלשון 

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

 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 
 .  ימין נאמר על בנ-ונתתיך לקהל עמים שהוא ,שלישיוה

 

 , למצריםו והנה ראה יע קב שהיה  ה מראה ההיא  על שני בני יו סף הנולדים לו קודם בוא

 ,הנני מפרך לו אמר לפי שנ.כ" וגם לא על שאר בני יוסף אם יוליד אח,ולא לשאר בניו
 ולא , כדי שתתקיים בו המראה ההיא,לו מן השמים הורו לזהי כא,אפריםויוסף קרא לבנו 

אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו  ואמר , ולכן גזר אומר.י בניוקרא כן אחד משאר בנ
 וביתר ,יקראו שניהם שבטי ם בדגלים ובחנוכת המזב ח ובנחלת הארץי ש, רוצה לומר.לי

 אפרים ומנשה מרוון  באו גם כיו. נחשבו אפרים ומנשה כראובן ושמעון,הדברים כולם
 כראובן , האוכלוסי ם אפרים ומנשה רוצה לומר שיהי ו כל כך רבי,כראובן ושמעון יהיו לי

  . וכן אתה מוצא שהיו פקודי אפרי ם ומנשה יותר מראובן ושמעון.ושמעון

 . 'וה' והותרו השאלה הד
 

 ' השאלה הו
 כי אולי היה ה אלהים חפץ בבנים אשר .ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיומרו ובא

ין ברכ יו הי ה ראוי שיתקיים בהם    כי בהיותם נולדים ב,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 י ותר היה ראו י   , ולא זכרם הכתוב, שהיו ליוסף  בנים אחריםן "רמבואין לקבל דברי ה

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

 

 ' ותשובה לשאלה
 ,י"רש כדברי ,אחריהם רוצה לומר אשר תוליד .ומולדתך אשר הולדת אחריהםואמנם 
 כי הנה אפרים ומנשה . אלא במדרגת בני בני,רוצה לומר לא יהיו במדרגת בני .לך יהיו

  .יךכבנ שיהיו ,לך יהיו וזה ו . אבל שאר אחיהם יהי ו במדרגת בני בנים,יהי ו כראובן ו שמעון

 

 שלושה יהיו אם כן מב י תו ,ולפי שלא יחשוב יוסף ש שאר הבנים יהי ו נחשבים על שמו

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



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

 

8

8

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

 . ובןופלוא חצרון וכרמי בני רא

 

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

 .למכיר משפחת המכירי ומכיר ה ולי ד את גלעד' : כמו שאמר. זה ה מאמרחומכו ,משפחות

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

 . והם הם מיור די מצרים,השבטים רק בבני הבנים בלבד ראה שלא נמצא ככה בשאר .)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 ברכ ת אביו זכ ה   ו כדי להודיע שמכ',שלשיםוירא יו סף לאפרים בני 'ואולי שלזה נאמר 

  .אלה הן התולדות שהוליד אחריהם כי ,לזה

 . 'והותרה בזה השאלה הו
 

 ' השאלה הז
 לתת התנצלות למה לא ,י"רשכי אם היית ה הכו ונה בו  כדברי  .ואני בבואי מפדןבמאמר 

 היה ר אוי שיאמר ,ה שי קברו אותה  שמהו וה יה מצו ,קבר את רחל אמו במערת המכפלה

 שיחייבו הו   בותי בזכרו את הס,תה לא ע. באותה פעם שציוהו על הקבורה,למעלהזה 

 .לברך את בני יוסף

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

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

לרב  'ב הרי כתי,ואם אמרנו שעשה שניהם שבטים כדי שינחלו שני חלקים בנחלת הארץ

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

 ,י"רש כדברי ,קרא שני בניו שבטים לכבוד ולתפארתיואם אמרנו שהיה היתרו ן הזה לה
 . מורה שלעניין הנחלה עשאם כן,יקראו בנחלתםהנה הכתוב  אומר 

  .ושמעון לראובן לנחלה הקשתים :ובגמרא אמרו

 . בזה ואשיב ע ליון"רמב אזכור דעת הובב יאור הפסוקים

 

 'ח-'ות זתשובה לשאל
 ךל ראוי לי לעשות , אפשר לפרש שאמר יעקב ליוסף,ואני בבואי מפדןואמנם אמרו 

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

 .ה עלי בדרך והיה זה לפי שמת. וקברתיה בדרך אפרת,המכפלה כאשר 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,ינוי ו ענ. מלבד מנשה שהיה  שבט במקום  יוסף אביו,עצמו
 וקבר אותה שם בדרך . ארץ לבא אפרתכברת הוא ,והמקום שמ תה בו .רחל בדרך

 כי  , ונשארה זכירת רחל באפרים בן י וסף בנה, והיה זה לו סימ ן גדול שנקברה,אפרת

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

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

  .מפרך מלשון חתהא

  .בדרך אפרת מקבו רת רחל שניתהו

 

 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

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

 היה  מחי יב שיתוסף ע וד שבט אחר למלאת מקומו בשבט ים ו בכל שאר ,'לעבוד מקדש ה

לוק שבט אחד י וזה לא היה אפשר אלא בח. שבטי יהשנים עשר להשלים מספר ,הדברים

 הנה אם כן לכבוד ולתפארת ולקדושה רבה היה ליוס ף   . והוא משפט הבכורה,יםילשנ

 . הדבר הזה

 כי הנה  מברכת יעקב זכו  בני י וסף שהיו פק ודים הרב ה   ,בוי  האוכל וסיםי לעניין רשניוה

 . כראובן ושמע ון

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

 ואם היה יוסף ש בט  , הנה היו שמ ה גורלות באיזה מחוז  ייר ש כל שבט נחלתו,לגולגלותם

 , שהוא יתרון גדול,ים יהיו לו שני גו רלות ובהיותו  שני שבט, לא היה לו רק גורל אחד,אחד

 .ואם בהיותו אוכלוסין י היה  לו חלק רב

 ושם ביארתי בשלמות רב ,וכבר ביארתי  בפירושי ל ספר 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
 ' השאלה הט

 כי מה צורך שיאמר יוסף לאבי ו  .בני הם אשר נתן לי אלהים בזה :במאמר יוסף לאביו

א י וסף מצרים לא היה לו ו הלא ידע יעקב כי בב ,םשאותם הבנים נתן לי אלהים במצרי
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 ר ומה צורך לומ ,ם לך בארץ מצריםועתה שני בניך הנולדי והוא עצמו אמר ,אשה ובנים

 . בזה

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

 ואחר ,שיבר כם למה זה י וסף הוצ י אם מעם ברכיו קודם ,נא אלי ואברכם ויגש אותם אליו

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

 .אה הזאתועניין ההשתח

 

 'י-'ות טשובה לשאלת
 ולא הכירם כי קמו ,צבים עליוי אנשים נ,זכר הכתוב שראה יעקב בדבריו הדברים האלה

 . העומדים אצלנו ושומעים סודותינומי אלהולכן שאל את יוסף .  העיניו משיב

 ואין .בזהבני הם אשר נתן לי אלהים  אמר ,לה לויויוסף כאשר שמע הרמזים אשר ג

בני הם אשר  אבל כיוו ן לומר .כנען לא בארץ , בידוע ששם נולדו כי, ב מצריםבזה רושפי
בעבור זה  שאמרת שההשגחה אשר הודיעה לך כל הסודות והעתידות  ,נתן לי אלהים

 שנולדו לי הבנים ה המ ה כפי  מה  ,בב ה כדי שתתקיים הה בטח הי היא עצמה ס,האלה

 .שנתיעדת במראת לוז אשר זכרת

 שאין שם מלת בזה רומז  ',המלך הנערה באה אל ובז ה' כמו ,לת בזהי מפירושויה יה 

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

קחם וי 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 , והיה משמחת הזקן,ולנשקםלחבקם 

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

 .לי גם את זרעך

 

 ולפי שלא ייע ף  , חשש יוסף שיהיו לו  למשא כבד, ולפי שהי ו אפרים ומנשה על ברכי יעקב

 כאומר לאביו חן חן לך על כל ,מעם ברכיו וישתחו לאפיו ארצה הוציאם ,ולא ייגע אביו

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

 ואת מנשה בשמאלו ,שהיה משמאל ישראל את אפרים בימינו :לקבל את הברכה
 אלא ,עקב הזקן כבראשו נה לא שהיו על ברכי י,ויגש אותם אל אביו .להיות מימין ישראל

 .  נגשים אליו לקבל ברכתו,שהיו עומדים על רגליהם

 . 'והי' והותרו בזה השאלות הט
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 א "השאלה הי
 וכמו שאמר  , כי הנה הבר כה הה יא היי תה לבנים לא אל יוסף.ויברך את יוסףבאומרו 

 וכן ,ואויברכם ביום הה אמנם אחר כך אמר .ויברך את הנערים ויקרא בהם שמי וגומר

 . ויברך את יוסף לא,היה ראוי שיאמר בראשונה
 

 א" יתשובה לשאלה
נת ו שחשב שהייתה כ ו.למנשהואין ספק שיו סף לא ירד לעומק דברי אביו  בהקדים  אפרים 

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

 ולכן ,תח מהשמאליוד הימין היא גדולת הכ והי,מנשה שיהיה  לימין אביו להיותו הבכ ור

 בימינה  בשמ אלה עושר םאורך ימי'אמר נ וכמו ש,לות האדםוקר בפעי הימ ין ה י א העאהי

 . 'וכבוד

 

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

אבל שלח ידו על  , ואביו  לא חשש להנחתו, כי הנ ה יוסף שמ ו  בימינו לשמא ל אביו,מיעקב

 ובזה ה אופן היה אפ רים 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 ה ידי.ידיו כן הרא ה כי מנשה הקטן והצעיר  מהם במה ששם ,מנשה הבכור 

 .יודעים שהיה  מנשה הבכור 

 ולכן תהיה ברכתם , לפי שרצה הזקן  לברכם במה שהם בני יוסף,ויברך את יוסףואמר 

 אמנם הברכה ה אחרת שנתן .התחלפות כמו ששניהם בני יו סף מבלי ,לוףיח שווה מבלי 

 ולא ,לוף מאפרים למנשהי ולכן עשה ח,ה שאבארבי מהס, הייתה כפ י עצמם,כ"להם אח

  .בזאת

 . א"והותרה השאלה הי
 

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

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

 .כ עשאו"ואח

 . ם אם לא בברכהיא היה טעות בשימת הידי כי ל,והוא תימה

 ו "השאלה הט
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בך יברך   למה חזר וברך אותם שנית לאמור ,אם כבר בירך יעקב את אפרים ומנשה
 . למה זה לא ברכם בה בתחילה,ואם הייתה ה ברכ ה ההיא צריכ ה אליהם .ישראל

 
 ו"ט-ד" יתשובה לשאלות

 ו להישירם על בניו כפי   םהדריכ לא השתדל להסיר ידיו ל, ק ודם ברכת אביו,והנה יוסף

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

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

 .עניינם

 ,וכל את ידיי אז הוקשה אצלו למה זה ש, בשניהםהשוואבל כאשר ראה שהייתה הברכה 

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

 איך ברכם ברכ ה  , ואם היו מתחלפים, ידיוכלי למה ש,עניינם כפי םשוויהיו המ בורכי ם 

  .הומשתו

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

 אבל .שים ימינך על ראשו ,רומז למנשה ,הבכורי זה לא כן אבי כ : ואמר,ואחז בידי אב יו

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

 לפי שידעתי ברוח ,ו ה  לשניהם אם הברכה בשוויווידעתי למה נתתי את הברכה בש

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

אחיו הקטן יגדל אמנם .  נתתי עליהם ברכה שווה,כלוסיםושניהם שווים ומתרבים בא
 והשמאל , ושמתי הימין על ראש אפרים בהי ותו הצעיר, את ידיכלתיי ומזה הצד ש,ממנו

 .על ראש מנשה בהי ותו הב כור

 

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

 ,נאו בו אחיו הגדולים ממנוי כמו שק, בחשבו שיקנא בו מנשה הגדול,שעשה אביו לאפרים

 . ונמשך ממנו מה שנמשך,בעבור כתונת הפסים שעשה לו אביו

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

  .זרעו יהיה מלא הגויםואולם אחיו הקטן יגדל ממנו ו :תעמודלעולם ' ה

 

נה לברך אותם י שלזה ש,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 שה ם בני יוסף כ בראשונה, רוצה לומר שלא הייתה הברכ ה  אליהם בשוו ה,לאמר

  .עצמול אחד בפני אבל בירך לכ

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
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רש  כ מו שפי, ש הקדימו בלש ון ה ברכהינויאין ענ ,מנשהוישם את אפרים לפני ואמרו 

 אלא כוונת הכתוב שבהנ חה ושימה   .ומרולא 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 
 

 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 

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

אשר  איך יאמר עליו ',אחדולעב דו שכם ' מלשון ,כם חלק הבכורה שנתן לון בש ו ואם כיו
 .  וזה אין ראוי שיפורש על כבוש הארץ,לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי

 

 ז"תשובה לשאלה ט
 ראה לתת מתנה מה ליוסף עצמו ,ולפי שכל מה שעשה הזקן היה כבוד וחסד לבני יוסף

 , והיה אלהים עמכם, אל יוסף הנה אנכי מת ויאמר ישראל ו על זה אמר.בניומזולת 
 והשכם הזה   .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 הבכורה

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

 

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

קבר יו סף בחלקת השדה אשר י ככה י ,במערת המכ פלה שקנה אברהם מאת עפרון החתי

והוא המורה  .  ויהיו 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

 . בעדו כי  אם במאה קשיטה שנתן יעקב ,ן  ההוא  במלחמהיולא היה הקני. אבל עבר ממש

 , לכן נתנה כבר,ה לו בעולםיתתה החלקה היא הייתה הנחלה הראשונה שהיאווהודיעו ש

  . לא העיר אלא החלקה,שקנאה והייתה שלו

 

 לפי שי עקב היה   ',במאה קש יטה' בהיות שאמר שמה ,בחרבי ובקשתיר כאן האמנם אמ

 וכאשר בא אל שכם קנה את חלקת השדה ,איש תם וישר ולא לקח רומח וחנית בידו

 ם כי הנה לא עשה כשמעון ולוי שבחרב. שהם היו חרבו  וקשתו,בנכסיו במאה קשיטה

וקשתו היה הצאן והבקר   וחרבו ,סה ללכת באלהי אבל יעקב לא נ.ובקשתם ירשו ארץ
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 קנה אותה , שהם המאה קשיטה, ובאותו חרב וק שת שהיה לו.דלםיוגאשר עמל בו 

 .חלקה

 

 דומה  , אשר קנה מיד האמורי,הנה התבאר שנתן ליוסף אותה חלקה בשכם לקבורתו

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

.  והיה אלהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם,ה אנכי מתהנ ולזה אמר .ישראל
 .קברי חלקת השדה אשר בשכם שת, רוצה לומר,אחיךואני הנה נתתי לך שכם אחד על 

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

  .ו"והותרה עם מה שפירשתי בזה השאלה הי
 

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

 ]שאלות ותשובות, הפרשהביאור [
 

 ]ז-א, מט[ יהודה אתה יודוך אחיך ...ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו
 

 ' השאלה הא
בוצם יוה  שתי פעמים על קיכי למה זה צ.  ושמעו בני יעקבוהקבצ ואגידה והאספבאומרו 

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

 

 'תשובה לשאלה א
 כדי שלא , קרא לשאר אחיו גם כן,בר יעקב ליוסף דברי בניו בסתר וברכםיאחרי שד

.  הקבצו ושמעו,האספו ואגידה לכםואחשוב בכפל המאמרים . להטיל קנאה בהם
 , ואולי מיראתם שיוכיחם בדברים קשים,ריושיעקב ראה שקצת בניו יקוצו בתוכחתו ודב

האספו ואגידה לכם את אשר יקרא  : ולכן בראשונה אמר להם.התרחקו ולא קרבו לפניו
 אלא לגלות להם דברים  ,כדי שיחשבו שלא היה דעתו להוכיחםאתכם באחרית הימים 

 . כל אדם יכסוף לדעת הדברים העתידיםו ,אוסתומים וחתומים לעתיד לב

 כיון שאתם  רוצה לומריעקבהקבצו ושמעו בני  אז אמר אליהם ,קבצו כולםואחרי שנת

 כי הקבצו ושמעו בני יעקב אבל , אין ראוי שתקוצו בתוכחתי ואל יכבדו עליכם דברי,בני

 ששרה עם אלהים , מהצד שהוא ישראל, כלומר.אביכםאל ישראל ראוי הוא שתשמעו 

א ב הם  ו לפי שיב,שיתנו לבם לדבריו ועם זה ה זהירם  . ומצד שהוא אביכם,ועם אנשים
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 כפי מה שהגיעתהו , גם מהלשונות הזרים,מעומק המלי צה ודקות הדברים ומה שי תבאר

 מה שלא זכו בבנ י   , שכולם יזכו בברכ ה,הקבצובאומרו  גם כיוו ן . הנבואה בשעת מותו

  .אברהם ויצחק כולם

 . 'והותרה בזה השאלה הא
 

 ' השאלה הב
אה הזאת  ו שנאמר שהיה תכלית יעקב בצופשראי  וזה כי א.לבתכלית הברכות האלה בכל

  :לםו תכליות או לכארבעמ אלא לאחד ,לבניו

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

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

 . א על זרעםו לבםואם שהיה להודיעם הדברים העתידי -

 . ואם שהיה להגיד להם נחלתם בארץ הנבחרת -

 

 כמו שיראה מב רכת יהודה ו מברכת דן  ,ואם אמרנו שהיו דבריו אלה לתכלית ברכה -

  שכפי מה   ,כר  וגד ובנימין הנה יקשה מ ה שאמר בראובן ושמעו ן ולוי וישש,ואשר ויוסף

 . שאומר בהם הביא עליהם קללה ולא ברכה

 

 כמו שיראה מברכת ראובן שמעון ,ואם אמרנו שהיה להוכיחם על מעשיהם המגונים -

 שאין ,ן דן וא שר ויוסף ונפתליו ביהודה ובז בולר מה שאמדו יקשה  מא,ןיו בנימולוי ויששכר 

 .  כי אם ברכות והגדת העתיד,להם תוכחה

 

 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 דו יקשה מא,ןי ובנימ

 . תוכחות

 

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

 יקשה מה שאמר בראובן ,'וגו שמנה  לחמו הר שיהיש וא,ןן שלחוף ימים ישכוו  וזבול,הרבה

  .מר בהם זה הדרךש שלא ,ושמעון ולוי ו י ששכר דן וגד ונפתלי יוסף ובנימין

 ?בכלל לאיזה תכלית היו הברכות האלה ןכם א

 

  בתשובה לשאלה
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 וכן דברי  ,א עליהםולבאפשר לפרש כי מפני שהי ה עתיד להגיד בברכותיו  דברים עתידין 

האספו ואגידה לכם את אשר יקרא  : לכן אמר שני המאמרים האלה, על מעשיהםתוכחה
 ועל עניני התוכחה שיזכור גם כן ;בברכו תיו רמז לעתידות שיגיד ם הימיתאתכם באחרי

 . הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם ראמ
הביאם לזה  והנה  .שכינה את הקץ ונסתלקה ממנו 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 .לאואיך . וינויו הם ימ ות המשיח אשר קםהימי

 . מלפרשו על המלך המשיח

 רמז על פקידת האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם שאמרו במדרשועוד אמרו 

רמז הגאולה העתידה שאז  הקבצו ושמעו בני יעקב  ושאמרו, אשר נאספו שמהבית שני

  . וישמעו אל ישראל אביהם וילכו  באורחותיוי ות כולםוהגליתקבצו 

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

 . ימי המדבר

 

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

ח  נבואותיו שיתרבה 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

 ראה הזקן בשעת מותו לבאר מאיזה שבט מהם תהיה ההנהגה   ,נוי המלךיעל מ

 וחקירה בכל אחד מבניו כפי טבעו שחיפו ובעבור זה עשה .ובו  מלכים ימלוכו ,והמלכות

 ראה שיהיה נוטה לטבע , כי טבע הבנים אשר יולדו להם, מי הוא הראוי למלכות,ותכונתו

 ב שייחצ כי טבע המקור ראוי שימצא במה . ויהי ה תמיד המו רם מהם כיוצא בהם,האבות

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

 , ולא להגיד עתידות, ולא לתכלית התוכחה, לא לתכלית הברכה,א על זרעםולבהעתיד 

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

 . 'והותרה השאלה הב
 

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

 . השבטים  והוא מפוזר ומפורד בתוך,שאין לו חלק ונחלה בישראל כמו שאר השבטים

 .אבל שמעון לא נמצא בכתוב שיהיה מפ ו זר בין השבט ים

 

 ' גתשובה לשאלה
 אמת שאתה הוא הבכור  ,רוצה לומר .בכורי אתה ואמר ,מראובן כי הוא הבכורוהתחיל 

יתר  ומפני זה .חיוכ לפי שנולדת בבחרותי בהיותי ב מב חר , אוניכ חי וראשית והיית ,בבני
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 כי שאת הוא לשון , רוצה לומר שהיה ראוי להיות לך יתרון במעלה ושאת,שאת ויתר עז

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

האמנם  ).י, בא ”ש(' ז למלכווויתן ע'ון  והוא מלש,ד במלכותוכלומר שאת ויתרון עצום מא

שאינך ראוי ליתרון  ,אל תותר לכן , בלתי מיושב  השכ ל קל הדעתכמיםפחז מפני שהיית  

 מה ירות   והעניין,לאדנאויהיה פ חז מלשון עמא פחיזא דקדמו פומא . ומעלה על אחיך

 ללתאז ח ומ,אביוואמר שהיה פחזותו במה שעלה משכבי .  תבונההדעת ומעוטוקלות 

 נתכוון ראובן  לפסול את ,ן"רמב לפי שכמו שכ תב ה, ואמר זה. ונסתלקיצועי עלה ,אותם

 על כן אמר לו שהיה זה פחיזו ת  , כדי שלא תלד עוד בנים ותתמעט בכורתו, בלהה מאביו

 . משך לו ממנו יתרוןנ ולא ,חלהרווי שחשב ,וקלות הדעת

 וכן כתוב בדברי  .לה והמלכותובז ה גלה לו הנביא שראובן לא יהיה  בכור לעניין המע

 כי  לבכורהסלהתייחישראל ולו ו בחללו יצועי אביו  נתנה בכורתו לבני יוסף בן 'הימים 

 הנה ביאר בזה הב כור ה ).ב-א, א ה"דבהי (' יהודה גבר ב אחיו ולנגיד ממנו והבכ ורה  ליוסף

 .  שאינו ראוי לראובןתוהמלכו

 לנחלה הארץ  בפחזותםכ לקחת "אחואפשר שרמז גם כן בזה  למה שחטאו בני ראובן  

עליה ) ג" כם דברימדרש רבה (ל"רזוכן דרשו .  ולא הבינו לאחריתם,אשר מעבר הירדן

, י' קהל(' לשמאלולב כסיל ' ואמרו גם כן .נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך

 הנה  יצא מזה שלא היה ראוב ן ר אוי למלכות לא מפאת תכונתו בעצמו  אלו בני ראובן)ב

  .א מפאת טבע בניו ותכונותיהםול

יחי ראוב ן ואל ימות  ' ר שאמ,וכבר רמז מ שה רבנו עליו השלום גם כן בברכ ותיו דבר מזה

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

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

  .'מספר

 

 תףי וש,שמעון  ובלוי שנולד אחרי,ואחר זה עשה חקירה בשמעון שנולד אחרי ראובן

 והוא אמרו ,ה והי א אחת שווה ומתדמ,םבה  אשר זכר בשניהי לפי שהס.שניהם יחד

 כי , שוותם הורה שהיו תכונותיה ,אחיםובאומרו  .םמכירותיהשמעון ולוי אחים כלי חמס 

 . הם אחים בטבעם

 ה  רבה לדינהו ששמעון ולוי הראו עצמן באחורואמ.  בערך דינהםשר לפרש אחיואפ

 לתי ומ.םכלי חמס מכרותיה אבל . כי יחם לבבם על כבודה, לנקום נקמתה,םאחות

 או מעניין , וממכרחמיק אך לפי העניין  ראוי לפרש אם מעניין , היא זרהםמכירותיה

 אינם כי אם ,ם או כל מחשבותיהםנוקניי  ם וכל מכירתם רוצה לומר כל סחורת.מחשבה

 .  כאלו מחשבותם כלי חמס.לעשות חמס וגזל
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 ,רמה שעשו לאנשי שכםילו לאדם המי מפני שלא ג, בממתיקי סודם אל תשבחו אותרואמ

ה   חסים על כבודם במם להיותםאות ואל תפארו . בברית מילה כדי להרגםםלהביא

א ואל תב ,, שעשו בזהםבסוד כי )לא, בראשית לד(' אחותנוהכזו נה יעשה את ' אמרוש
אל ואמר  .אל תחד כבודי ,שנקהלו על אנשי שכם להרגם מפני כבוד ובקהלם ,נפשי
באפם  לפי ש',אל תחד נפשי אל תחד כבודי' , נגד נפשו וכבודובריכאלו ד ,תחד  אל,תבא

 היה להם ,ילול כבודי אם עשו אותו מעשה באף ובחימ ה על ח,רוצה לומר .הרגו איש

 אבל שאר העם אשר . וה ייתי אז מ ודה  כי באפם ה רגו איש ההו א,רוג את שכם בלבדלה

 כי , אין ספק שלא באפם עשו זה,אותם למה הרגו , בברית האלהיםם נכנסים בהיות ,בעיר

  כדי לגזול ,להו רוצה לומר את העיר כעקרו שור אלא .אנשי העיר לא חטאו בדבר ההוא

 נו י ועני.העיר רוצה לומר חומת ,ושור הוא לשון חומה םמכרותיהכלי חמס  כי היו  ,נהיקני

 . לגזול כל אשר בה,ה ויסודותיה ערו ערו עד החומ,המעיקרשהשחיתו העיר ההוא 

  

ועתה לכו  ' ששמעון ולוי הם היו  אשר אמרו , שהוכיחם ב זה על עניין יוסף, אמרול"חזו

 ת  רב תבואו ה יוסף שהישזהו ,שורוברצונם עקרו  ושזהו אמרו )כ, בראשית לז(' ונהרגהו

ומפני זה אמר משה רבנו עליו השלום עליו . )ד, משלי יד('  בכח שורתורב תבואו'מלשון 

 כי הנה לא קלל את בניו , עברתם וכעסםולכן קלל. )יז, דברים לג(' לובכור שורו ה דר '

  .ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אבל על כעסם אמר ,חלילה

 

 שהיו , כי אם גם כן על עניין שטים,בד על מעשה שכם לא לםגם אחשוב שהאשימ

  . גם נשיאם,לעד] הנמוך[ מספרם ע"ראב הכתב וכמו ש.ים שמעוניםדהעוב

ובקהלם אל  אמר , שהיו בני לוי  הנקהלים על משה,קרח ועדתווכן האשים את לוי בעניין 
 כמ ו  .ם המיןש - איש ו.העירוזהו בשכם שהרגו כל אנשי  ,תחד כבודי כי באפם הרגו איש

וברצונם  . להרוג כל איש אלא,לרשע שלא הבחינו בין צדיק ,)ד, א טו”ש('  איש יהודה'
אשורנו ולא ' הוא מלשון שור ומלת ,קרחאמר על עניין השטים ועל מעשה עקרו שור 

 ואלה ,ישראל וברכםדש מעלת ו ולפי שבלעם צפה ברוח הק.)ט, במדב ר כג ('קרוב

 וכן קרח ועדתו היה  ברצו נם ודעתם .בואה ה ה יא וברכתה עקרו הנם הש מעוניםהעוברי

לומר ברצונם רוצה  ,וברצונם עקרו שור : לכן אמר הזקן במליצתו,לעקור נבואת משה

  ולכן אמר. ואם משה בנבואותיהם בלעם ה רואה אם לנביא שהוא כנוי ,שור עקרו םוכוונת
על ' מצות ה רוצה לומר והע ברתם על ועברתם , שבו החריב ו  את שכםארור אפם

רוצה לומר שלא יהיו    ,אחלקם ביעקבולכן .  שכל כך הייתה אז קשה,כי קשתה ,םהשטי

 שלא יהיה לז רעו נחלה , גם לשמעון בפרט אחלק, בנחלתם זה לזהםשמעון ולוי  מ חוברי

וי הי נחלת שמעון בתוך  ' : כדכתיב.ם אבל תהיה ב תוך נחלת שאר השבטי,בפני עצמה

 .  זו מזות מחולקום והיו עריה)א, יטבמדבר ( ' יהודהנחלת בני 
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 והם ערי  ,ח עיר ו מגרשיהם בין  גבול ישראל" שהיו מ,ואפיצם בישראלועל בני לוי אמר 

 .  שהי ו מפוזרות בתוך ארצות כל השבטיםםללוויימקלט אשר 

 כיון שהי ו כלי חמס ,ים למלכותיראוומזה ה וליד הזקן שלא היו שבטי ש מעון ולוי 

גם שהיה זרעם  .  והן בצדק ימ לוך מלך ולא בחמס,ארץשפט יעמיד  ו מלך במ,םמכרותיה

 .  ואין ז ה ראוי למלוךםעתיד להיות מפוזר ומפ ור ד בין שאר השבטי

 

 בהי ות ון אבותיהםוע על , למה נענשו כאן דור עשירי לראובן ושמעו ן ולו יוכבר ישאל שואל

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

   ? ולא זכרו כאן יעקב בברכתו,המקדש

 היה  , כי אם היה כן. שברכות יעקב אלו לא היו ממנו כפי רצונו, היאאבל התשובה בזה

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

 ובירך יותר לדן שהיה  , לזאב יטרףמה ויצר בברכתו ודי והוא ק.זקונים הוא לו יותר מיהודה 

רצה שיודיע הזק ן '  והא ל ית,  לפי שלא היה בידו אלא לברך כפי רצון השם.בן השפחה

 כד י להשקיע ,ויתלה רוע חלק ראובן ושמעון ולוי  ברו ע מעלליהם ובחמס אשר בכפיהם

גם שלא היו מכל בני השבטים בנים . ןו וכמה גורם העו,בנפשותם יראת גמול הרע

 ודתן , כמו שתמצא בקרח ועדתו שהיו בנ י לוי, כאנשי שלשת השבטים האלהםסימכעי

השטים כמו שאמרתי היו רובם ובמעשה . שים היו מראובןיואבירם ורוב  מאתים וחמ

והנה לא זכר הזקן דבר משבט לוי שהיה עתיד לשרת . ד אלף" ומתו שם מהם כ,שמעונים

  .ון העגלו כי זה נמשך אחרי ע,במקדש

 .'השאלה הגוהותרה 
 

 ]יב-ח, מט[ זבולון לחוף ימים ישכון ...יהודה אתה יודוך אחיך
 ' השאלה הד

 , כי מורה שתמיד יהיה בו המלכות.עד כי יבא שילה' לא יסור שבט מיהודה וגובמאמר 

  כי הנה שאול שמלך בראשונה משבט  , ו הנה אינו כן.וכאשר יבא שילה יוסר ה שבט ממנו

וגם בבית . רבעם וכל שאר מלכי ישראל לא היו משבט יהודהוי. בנימין הי ה לא מיהודה

 המלכות בהח לט משבט יהודה ומשאר הכ נפסק" ואח.ים ובית הורדוסאהחשמונשני מלכו 

  ?ל א יסור שבט מיהודה ואיך נתקיימו אם כן דברי הזקן ונבואותיו .השבטים

 -  מהרה יגלה- חבין שיאמר על דוד בין שיאמר על מלך המשי ,עד כי יבא שילהגם אמרו 

 .א דוד נתחזק המלכות לשבט יהודה ו לא סר ממנוו כי בב. לא נתקיים,כפי דעת המפרשים

 ואין זה המאמ ר  . לא שתוסר אז, יתחזק המלכות בידו,וכן נאמין שכ אשר יבא משיח בן דוד

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

 אשר אם עשיתי את אשר דברתי עד' וכן .אותם אין שום עניין אל התיצבות לפניוהשמידו 
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 .ב מהשמי רה ההיאו כבר יעז,ברי כי באמת כשיעשה את אשר ד,)טו, בראשית כח(' לך

 .ש הפסוק אזכור דעות המפרשים בווובפיר 

 

 ' דתשובה לשאלה
 זכר ב נו הרביע י   ,י  בראובן ושמע ון ולו ה וההנהגתאחרי אשר עשה חקירתו לעניין המלכו 

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

 ם שמפאתתבוי סארבע הנה ראיתי ב ך בני יהודה   ,רוצה לומר .יהודה אתה יודוך אחיך

 .  על אחיךהלך תאות המלוכ

מעלת אחיהם  יותר מקנאים בם כי הנה  עם היות שה אנשי, שיודו במעלתך אחיךחתהא

 ,  יראה להם שהיה ראוי שיהי ו שווים ה האחוו לפי שמפני ,ם ובנכרים בזריםמשהם מקנאי

 םהנה אחי יהודה כולם היו נכנעי.  ימשול על האחר בהיות אחיםחדו ל שהאוושהוא מהע

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

 ועל זה אמר .' הת ולכן לך יאות ללחום מלחמו,תיה מצליח במלחמו שאתה תהשניתוה

 שכל , רוצה לומר).מא, ב כב”ש(' עורףואויבי נתת לי ' וכמאמר דוד ,ידך בעורף אויביך

ידך בעורף  וזהו . ואתה תרדוף אחריהם ותשיגם,אויביך ינוסו מפניך ויפנו לך עורף
אביך מכל נשיו אבל גם בני . ד בני אמך לא לב. ישתחוו לך בני אביךובעבור זה. אויביך

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

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

 . )כב, שופטים ח(

 

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

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

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

בה יהס וזו היא . כי אין כליך כלי חמס כשמעון ולוי,וחמס אתה בני עלית וסלקת עצמך

  . מרוחק מכל חמס וטרף, שאתה צדיק וישרשיתשליה

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,ת הקיום והה עמדה בגבור ה רבה שנמצאת בך מד, היארביעיתבה היוהס

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

דות  י משתי המןכם הנה א.  עד שיירא ויפחד ממנו ומי יקימנו מרבצו ,הגדול והלביאה אמו

  . נמצאה בך הטובה ולא הרעה, אחת רעה ואחת טובה,הנמצאות לאריה
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  והוא שבט מישור ,מיהודהלא יסור שבט  אני מבאר וגוזר שבות האלויהסארבע ומפני 

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

 כי הנה המחוקק  והסופ ר   , הסופר- מחוקקאו יהיה לא יסור .  נגיד ומצוה לאומים ,קיםוח

  .והותוב מה שיצהמושל לכהוא תמיד בין  רגלי 

 

 . וכאשר חשבתי בדרכים האלו כולם אשיבה רגלי לדעת כולל לכל הדברים

 

 יהודה היה המוביל בכל הדורות
 ולכן התחייב   ,ם כי הנה י עקב אבינו לא זכר מלכות בביאור כמו  שפירשו עליו המפרשי,וזה

על יתר  רוצה לומר כל מנוי מעלה והנהגה ושררה ,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,הנה יהודה היה גדול על אחיו גם בימי יוסף

ויאמר אליו יהודה לאמר העד העיד ' ).כז-כו, בראשית לז(' וישמעו  אחיו' יהודה מה  בצע וגו

וי שמע ישראל '  וגו'ויאמר יהודה אל ישראל אביו שלחה הנער אתי'. )ג, ית מגבראש (''וגו

 ' יהודה  ויגש אליו' 'ויאמר יהודה לאחיו'וכן . )ח, בראשית מג (לעצתו ולא שמע לעצת ראובן

 תמיד היה יה ודה ןכם א )כח, בראשית מו(' לפניוואת יהודה שלח ' .)יח, בראשית מד(

 . ראש לכל אחיו

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

 .  החכמים אשר היו משבטו

 

 תמיד היה הש בט והשררה  ביהודה בענ יין השררה  ,וגם עם היות ששאול נתמנה מלך

לא יסור שבט  נתקיים יותר ,נתן המלכות לדוד ולזרעווכאשר . והכב וד על שאר השבטים
לא יסור שבט  עם כל זה נתקיים ,יותוהמלכוכאשר בחטאת שלמה נחלקו . מיהודה
וגם אחרי שגלה יהודה מעל  . כי תמיד נשאר מלכות ליהודה אם מעט ואם הרבה ,מיהודה

אשי גליות  אלו הם ר,ל"רזמרו וזהו שא .לא יסור שבט מיהודה נתקיים ,אדמתו לבבל

לא  אלא שגם הם בכלל ,ת כי לא היה דעתם שעליהם בלבד הייתה הנ בואה הזא.שבבבל
 עם ,וגם בזמן בית  שני.  ושגם כן נתקיימה  הבטחתו בגלות ההוא,יסור שבט מיהודה

 והוא , תמיד היה בירוש לים נגיד מיהודה,'ים מולכים ללחום מלחמות האהיות החשמו נ

 וכמו שכתב יוסף בן .לא יסור שבט מיהודה מר שנא לקיים מה,היה ראש לסנהדרין

 . גוריון
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 זו לשכת הגזית ,לא יסור שבט מיהודה :רבי משה הדרשןולזה גם כן נאמר בדברי 

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

ומשפחות סופרים יוש ב י   ' שנאמר ,כסנהדרי גדולה היושבת  בלשכת הגזית בחלק יהודה

 ,לא יסור שבט מיהודה שהנה כיון ב זה שגם אלה יוכללו ב ).נה, א ב"דבהי( ' יעבץ וגומר
.  והנה זה בה יותם בארץ.הגזיתונ ה ההיא שלא יסור שבט ההנהגה מלשכת וותהיה הכ 

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

 

 אין , עד צרפת וגלות ירושלים אשר בספרד,יה הדבר גם היום בגלות הארוך הזהוכן ה
לות ממנים על בני ישראל היו כולם יספק שהנשיאים והנגידים אשר היו המלכים והקה

 כי היה רוב גלותנו . לקיים לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו,מזרע בית דוד
ן נתקיימה ההבטחה ההיא בזמן  הנה אם כ. ההם משבט יהודהתאשר במלכיו

  .ובזמן הגליות עד היום הזה ההצלחה

 

וכבר זכרו ב מסכת יומא אמר רבה לא משתכח צורבא מרבנן דמורי או משבט לוי או  

 .)י, דברים לג ('יורו מש פטיך ליעקב ותורתך לישראל' : מלוי דכתיב,יששכרמשבט 

 ואימא מיהודה נמי   )לב, א יב"דבהי(' לעתיםומבני י ששכר יודעי בינה ' :מיששכר דכתיב

 שלא ומחוקק מבין רגליוועל זה הדרך יפורש . )ט, תהלים ס('  מחוקקיויהו דה 'שנאמר 

  .יסורו מהי ות חכמים מבני בניו של יהודה

 

א על הגבלה ו עם היות שפעמים תבעדלת י אחשוב שמ,עד כי יבא שילהואמנם אמרו 

' א אל אדוני שעירהועד אשר אב' .)י,א כט "דבהי ('ומעולם ועד עולם' כמו  ,זמנית

א פעמים אחרות לא ו הנה  יב.ודומיהם. )יז, ש ב"שי ה ('עד שיפוח היום' .)יד, בראשית לג(

עד לב '. )מט, בראשית מא(' עד כי חדל לספור' כמו  ,זמן אלא להפליג הענייןלהגביל 

שמות (' כור שביעד ב'. )ט, נא' ירמי('  כי נגע עד השמים משפטה'. )יא, דברים ד(' השמים

 .  וזולתם הרבה)כט, יב

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

 עד שכבר ,הזהרוצה לומר וכל כך יתמיד השבט  ,א שילהועד כי יב אמר ,כמו שפירשתי

שיתקבצו   רוצה לומר ולו יקהת עמים, והוא מלך המשיח,יבא שילה שהוא בנו של יהודה

כי אז אהפוך  אל עמים שפה ברורה ל קרא כולם 'אמר נ וכמו ש. והאו מות לעבדוםהעמי

עוד ה זה  י שיתמיד הי,והייתה  ההפלגה ה ז את. )ט, ג' צפני(' אחדולעבדו שכם ' בשם ה

  .מימי יעקב ע ד מלך המשיח שהוא באחרית הימים

 לא שיחשבו שעליו .ד לדרוש הפסוק הז ה  על משיח בן דובראשית רבהולזה עצמו כו ונו ב

 . עוד הזהי אלא שגם כן הוא נכלל בי,בלבד נאמר
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 ואינן .בראשית רבה ומה שדרשו ב מה שדרשו בסנהדרין,לה אחתואם כן הדרשה כוהנה 

 , א שילהו מאז שיב- שילהעד כי יבא לת יגם לא יפרשו מ. ן"הרשני דרכים כמו שחשב 

עד דאתי משיחא וליה יתכנשון 'גם  שתראונקלוס וזו גם כן כוונת .אלא כמו שביארתי

  .'עממיא

 . 'והותרה השאלה הד
 

 ' השאלה הה
בח יששכר י אם ש, לטובה או לרעהםעניינ מהם אם הראי שלא י,בברכת יששכר ודן

 שהוא , וכן  בדן שידין עמו כאח ד שבטי ישראל. או גינה אותו עליו,בשנטה שכמו לסבול

 . ולא אמר כן בשבט אחר,'ישועתך קויתי הל ולמה אמר בו .בזה שוו ה לכל שאר השבטים

 

 ' התשובה לשאלה
נתנבא על ארץ יהודה שתהיה  רבת הכרמי ם ומושכת  . 'אוסרי לגפן עירה וגוואמנם אמרו 

 ,יר שלוי עד שכבר יאסור הע.וגבינה חלב ם ו רבת מרעה הצאן והבקר העושי,היי ן כמעיין

שאר בגפן האחד ענבים לטעון   וי, 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"מיו תרת וכן יוי יוד אוסר"וכבר כתבו  ה מפרשים ש

 שהוא , ובדם ענבים, עד שבמקום מים יכבסו ביין הלבו שים, שיהי ה כל כך רבוי יין,והעניין

 וכן . חכלי לי עיניםההיי ן  שיהי וכל כך יהיה רב וי  . רוצה לומר כסו תו, סותה יכבס א דם,היי ן

 .  מרוב החלב שיהיה בארצו ,לבן השינים

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

  .פשוטו

 

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

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
הגדולים  ושלא היו כן שלשת אחיו ,אחר שביאר שיהודה הי ה ראוי לאדנות ולממשלה

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

 ,הגבירה להיותם בני לאה , שנולדו ראשונה מהם,וזכר זב ולון ו י ששכר קודם שאר הבנים

והוא עצמו  ,לחוף ימים ישכון , שזבולו ן כפי חלקו העתיד לירש בנחלת הארץרולזה אמ
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כי שם עד צידון  וירכתו של ארצו יגיע .לחוף ימים וזהו ,מטיאובפרקיתעסק בסחורה 

 . םיתעסק תמיד בסחורה עם הצידוני

 וכן  אמר משה רבנו עליו  ,  סוחר כי חרפה היא לוהוידוע שהמלך והמושל אין  ראוי שיהי 

 כי להיות זבולון  ,)יח, דברים לג(' באהליךשמח זבולון בצאתך ויששכר 'השלום בברכותיו 

ולפי .  להגיד שיצלח בזה ויה יה אך שמח'שמח זבולו ן בצאתך' אמר עליו ,אניותרוכב הים ב

 ושאר  . אמר משה עליו ויששכר באהליך, כמו שאמר יעקב,המנוחהשישכר יהיה אוהב 

 , יעקב פה ו הי ה תכלית מאמר הזקןאמרשה  שאמר משה כול ם מסכימים  למםהפסוקי

  .ו המלוכה ולכן לא תאות ל,שזבולון י הי ה טבעו נוטה לסחורה

 

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

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

 הוא לשון משפתיםכי .  שהם מערכות האדמה לעבדה ולשמרהםרובץ בין המשפתיסבל 

 רוצה לומר  וירא מנוחה כי טוב ואמר .)יב, כו' ישעי(' ת שלום לנוישפו' ה' כמו ,מערכה

  ויט שכמו לסבול,ואת הארץ כי נעמה . לא עמל המלחמות,שהיה יששכר אוהב המנוחה

 מס למלך םרוצה לומר שהיו אנשי יששכר נותני -  ויהי למס עובד,כחמור נושא הסבל

  .ה רחוק זה ממה שי אות למלך וכמ.ע"ראב וכמו שאמר ה,ישראל כדי שלא יצאו למלחמה

 

 םחכמי שהיו מבני יש שכר ,וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמהואפשר לפרש 
 ,תית היא הנפשיתיכי המנוחה האמ ,וירא מנוחה כי טוב ולכן אמר עליהם ,ל" זםכדבריה

 ויט ,נעמהואת הארץ כי  לכן אמר , וכן יהיו מהם עובדי אדמה רבים.תייוהיא הטוב ה אמ
 .  ולא היה דבר זה ראוי למלך, לסבולשכמו

 ובין  י ששכר שלא ,  שרצה הזקן  לשים הבדל בין  זבולו ן ש היה  יוצא למלחמהפרשיםמש וי

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

 . ם שהם תחומי האויב ים רובץ בין המשפתילהיותו

 

 מהם חד ולהוכיח איך לא היה א,ק לדבר בבני השפחו ת נעת, בבני לאהםואחרי שהשלי

 כי לפי שהמלך צריך . שבטי ישראלחדדן ידין עמו כא אמר הזל וע .כיהודהראוי למלכות 

 לא היו בו באופן , בדןם ביאר שעם היות שתיה,בו ר במלחמותיוי ישר במשפטו וגהשיהי

 הגו ן לדון את  הא שיהיל .שבטי ישראלד כאחאבל יהיה  ,דן ידין עמו כי ,הראוי למלך

נחש עלי  דן  כה אין ספ ק שיהי, גם בעניין הג בורה.לכך כי לא יגיע ענינו ,השבטים כול ם
 ,  כי לא יעשה גבורותיו ברו ב עם הדרת מלך כיהודה . לא כאריה,דרך שפיפון עלי אורח

 הזל וע .וימיתהו שיארוב את אויבו בדרך ,ם מזויי ןיאבל דן יעשה גבורותיו כאי ש רגלי ולסט

ח כמו יה ודה ללחום עם אויבו וכי לא יעצור דן כ ,הנושך עקבי סוס ויפול רוכבו אחוראמר 

ורמז בז ה לשמשון שהי ה  .  כנושך עקבי סוס לאחוריו, אלא בדרך רמאות,פנים בפנים
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 רק , ואני איני חפץ בתשועה אשר כזאת, וכאלו אמר הזקן.עתיד להיות משבט דן

 שמשון לא במשפטו  ה ולא כמעש, וכבו ד נגד השמששהוא בגבורה ,'לישועתך קויתי ה

  .ולא בגבורותיו

 . 'והותרה בזה השאלה הה
 

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

לה ויחס לה י או למה המשילו לאי? אמרי שפר בדברתןי תההאייל האם ,עם אמרי שפר

 .אמרי שפר

 

 ' וה לשאלהתשוב
 שבשבטי ם שיהיה ראש דגל כאחד מן המיוחדי ,דן ה אלה בשבח םואפשר לפרש הפסוקי

 ודן במדרגת , כי הוא יהיה למדרגת הארי, הן אמת שלא יגיע למדרגת יהודה.ישראל

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

נחש עלי דרך ולשפיפון עלי ל ולכן המשילו .ב את הנחשליםסות הבא ים אחריהם לזנייהג
 ומגביה ראשו , פן יזנבוה ו עוברי  דרכים,שהנחש מכניס זנבו באמצע גופו בדרךאורח 

 מגין מן  ,המחנות מגין על ישראלכן היה דן בהיותו מאסף לכל . לראות אם יבא מי שיזיקהו 

  .פול רוכבו אחוריאופן שי ב, וכנחש ישך עקבי סוס האויב,האויב ים שלא יזנבוה ו

 ,א עליהם האויב לא יוכלו לעזרו ולהצילוובבם  ושאר השבטי,ולפי שהוא נוסע באחרונה

ה לתשועת שבטי ישראל ו איני מקו,ר כלומ.'לישועתך קויתי האמר במלחמותיו תמיד 

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

'  הבשן דן גו ר אריה יזנק מן 'ומסכים לזה  אמר עליו משה רבנו עליו השלום בב רכותיו 

 הבדיל ביניהם  הזקן ה בדל כל מקום אבל מ.כי המשילו כגור אריה כ יהודה ,)דברים לג כב(

 .  שבמקום מיוחד תהיה לו גבורה לא במקום אחר'יזנק מן הב שן' באומרו ,גדול

 

 עד  ,א עליו פעמיםו עתידין גדודי האויבי ם לב,רוצה לומר .ד יגודנוגד גדו אמר ולעניין גד

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 וסופםי עני,עקב

 .  שהוא בלתי ראוי למלוך,חולשתו

דן ידין  .יהודה אתה יודוך אחיך כי הוא אמר , ה מתיק מליצתו כל מה שאפשרוהנה הזקן
 .  הכל לשון נופל על הלשון.גד גדוד יגודנו. עמו
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 ובמה שמילא הכתוב הזה  גדגדניות ואין ,ואפשר לפרש עוד בזה שהמתיק הזקן מליצתו

 ,חות רוצה לומר שיהיה בעל  גדוד ורב המשפ,גד גדוד כי באומרו .האחר כמו חדהא

 משפחות שב ע כי הנה לא מצינו שבט שיהיו ב ו ).ג, איוב כה(' לגדודיוהיש מספר 'כאמרו 

 . ולא כמנשה שנחלקה נחלתו,ירמוז שיתחברו כולם מעבר הירדן ,יגודנו ואמרו .כמו גד

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

 

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

 כל מזונותיו ופ ירו תיו הם כל , רוצה לומר.לחמומאשר שמנה  והוא אמרו ,אליהאינו ראוי 

 ת לא להיו, והנה הוא אם כן הגון לעבוד את המלך.תן מעדני מלךיהוא י ש,כך משובחים

 אבל שמנה חלקו של גד ,ה ארץ חטה שארץ אשר אינ,אשר הואמם " וטעם מ.עצמו מלך

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

 

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

  .שולחים עם הבשורות מארץ אל ארץ

גם נפתלי . )כג, דברים לג ('ןנפתלי שבע רצו'ומסכים לזה אמר משה רבנו עליו השלום 

ם  ידות האלו ראויי והמ.הנותן אמרי שפר ועל זה אמר ,יהי ו ממנו בעלי לשון וצחות ומליצה

  .לעובדי המלכים לא למלכים עצמם

 . 'והותרה בזה השאלה הו
 

 ' השאלה הז
 .לוף  מולדתםי והוא בח, כי הנה זכר זבולון קו דם ליששכר,כרון ברכות השבטיםיבסדר ז

וידוע שדן . זכר גד ו אשר בני זלפה שפחת לאה קודם נפתלי בן בלהה  שפחת רחלוכן 

 .ונפתלי נולדו ראשונה וגד ואשר אחריהם

 

 ' זתשובה לשאלה
 ולזה יביא מראשית כל פרי האדמה  , שארץ נפתלי ממהרת לבשל פירותיהפרשיםמש וי

  .אמרי שפרהנותן ויקראו עליהם מקרא בכורים וזהו 

 

הנה הסוחרים הם יותר נכבדים  ,המדיני מפני שכמו שזכר ,לו ן ליששכרוהנה הקדים זבו

אמנם עובדי אדמה .  לפי שה ם דקי השכל מכל בעלי ה מלאכות במדינה,מעובדי האדמה

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

 לפי ל"חז וכפי . עובדי אדמה הקדימו ליששכר שהיו  רובם,ולהיות זב ולון  מכת הסוחרים

 מפני מעלתו ,והקדים בבני השפחות דן. שזבולון הי ה תומך ידי לומדי תורה שביששכר

 שהוא היה ,כ להשוות עניינם זכר גד" ואח. כי הוא נולד ראשונה,שהיה ראשון מבלהה
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 זכר  בלהה ונפתלי בן .ואחרי כן זכר אשר שנולד אחר גד. הבן הראשון  לזלפה שפחת לאה

  . באחרונהם לדבקו עם בני רחל גברתה שהיו הנולדי,חרונהבא

 . 'והותרה השאלה הז
 

 ' השאלה הח
והיא . זאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותםמרו וובא

  : שני דבריםרכי למה אמ

 .  וזאת אשר דבר להם אביהםחדהא

  . לא שני דברים,חד ושניהם דבר אויברך אותם שניוה

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

 .  הוא דבר בלתי מובןת ובאמ?הדבר לעצמו

 

 ' חתשובה לשאלה
 , והתחיל מיוסף.השפחות בא לעשות חקירתו גם בבני רחלואחר שהשלים בני לאה ובני 

שים נלאו למצא הפתח  והמפר, הם קשי ההבנה מאדם והפסוקי.כי הוא הבכו ר אליה

  .םבפירוש

 

 ,בן פורת יוסף בן פורת עלי עין ואומר שהנה כפל הלשון .והנני אודיעך דעתי בהם
 ם עצומית וגם לרמוז על שתי שלמיו, אפרים ומנשה- לרמוז על שני השבטים הבאים ממנו

  :שנמצאו ליוסף

 ועל זה ).ו, לטבראשית ('  שכבה עמ י' שכבש את יצרו כששאלה אשת אדוניו ממנו חתהא

 כי הוא  , רוצה לומר לא נמנע יוסף ממנה מהיותו ס ריס ובלתי מוליד,בן פורת יוסףאמר 

 . היה ב ן פרה ו רבה ובניו י וכי חו

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

  .בהי ותו על השבר היה כשתול על עין המים

 העיר כל אחת תרוצה לומר בנובנות צעדה עלי שור  ההוא חזר לו מר כי ועל הראשון

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

 רוצה לומר אחיו ששנאו לי חציםוימררוהו ורבו וישטמוהו בע :רמנדיבותו אמ שניתועל ה

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

 והי ה  . בנדיבותוויפוזו זרועי ידיו ,ועם כל השנאה ששנאוהו וישטמוהו אחיו היטיב עמ הם

 יותר מידיו של , רוצה לומר שהיו ידיו של יוסף כולם זהב מו פז בעשרוי אביר יעקבמידזה 

 רוצה ,אבן ישראלומ כלכל רועה  שהנה אז משם היה .יעקב האביר  והחזק באה ב תו אותו
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יח  ו ולא היה בהם איש מלאכה שהיה יו דע להרו, בית ישראל שהיה אז כאבן דומם,לומר

קר י נקרא ע,כי לפי שהייתה  התחלת הבנין אבן אחת . או שהיה אבן השתי ה לכל עמו,כלל

 . )כב, תהלים קיח('  הייתה לראש פנהםאבן מאסו הבוני ' כמו שאמר ,הבית אבן

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

 . אביר יעקב כי  הוא בזכותו  שלחו לפניהם

 

 ברכו עליהם  , רוצה לומר היותו כובש את יצרו ונדיב,יות ההםובחו בשני השלמיואחר שש

 הנה יהי ה שכרך , אם אתה כלכלת ועזרת את אביך, כלומר. אליהםתמתייחסוברכות 

 יברך עוד , ואת שדי ויברכך, ואם אתה ליראת שמים כבשת את יצרך.מאל אביך ויעזרך

 ,תהום רובצת תחתברכות שמים מטל ברכות  באומרו כנגד הפרנסה :תבאותן הברכו 
  . יבולהןתית השמים יתנו בה את טלם והארץ ,רוצה לומר שארצו תהיה תמיד מבורכת

 וכנגד .ממגד שמים מעל ומתהום רובצת תחת ,וכן אמר משה רבנו עליו השלום על יוסף

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

 . כנגד מידה

 

ינו כאומר אל תהי ברכתי זאת קלה  יענ .ברכות אביך גברו על ברכות הורי :אמרו עודו

 אברהם ויצחק  הורית גברו על ברכו אלה אשר ברכתי אותךברכות אביך כי הנה ,בעיניך

 ת בוי התבואוירוצה לומר בר ,תאות גבעות עולם לפי שברכותיהם עד ,שברכו לבניהם

, בראשית כז(' ים ומשמני ה ארץ ורוב דגן ותירושוי תן לך האלהים מטל השמ'כמו שאמר 

בו י  י אבל הורי לא ברכו את בניהם בר. וטבעםתאות גבעות עולם שכל זה הוא ,)כח

 לפי שבברכותי   , גוברים על ברכות הורי, ולכן היו ברכות אביך אלה שברכתי אותך,הזרע

 ברכה שאני ואותה.  והם זכרו לבד עושר התבואות ולא הבנים,זכרתי העושר והבנים

 ,והנפרד מאחיו לראש יוסף ולקדקד נזיר א ו תב, יתירה על ברכות הורי,מברך אותך

 . שהוא יוסף

 

 ומפני . להגיד שהיה יוסף בטבעו שנוי מאחיו והם מקנאים בו,והנה ביאר הזקן כל זה
 כי אהבת . שיודוהו אחיו וישתחוו לו בני אביו, כמו יהודהתזה לא היה נאות למלכו

האמנם עם היות שלא רצה .  עם השגחת השם,יה באהבת עמו ואנשיו אליוהמלך תלו
ח "תהלים ע( וכן אמר דוד . כמו שזכר, כבר יזכה לטובות אחרות,השם שיזכה למלוכה

 ויבחר את שבט יהודה את הר ,וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר') סט-סז
 . 'ויבחר בדוד עבדו. 'ציון אשר אהב וגו

 

 לפי שהוא , להו דיע שגם הוא לא היה ראוי למלכות.וסף זכר את בנימיןואחרי שזכר י

 וכן , שהוא השללבבקר יאכל עד כי , ואינו בעל משפט כמו שראוי למלך,כזאב יטרוף
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שבחו  הנה לא , ועם היות ה שלל הזה מהאויב ים.ובקר יחלק שלל באופן  שערב ,בערב

 כי הוא מכלל החמדה ואינו ,ללבור שישים תכלית גבורתו בשי לפי שאין ראוי לג,בזה

  . ומפני זה אינו ראוי למלוכה, לכבודסמתייח

ותעט אל השלל ותעש הרע ' שבמלחמת עמלק נאמר בו ,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 , המקדש בחלקו לפי שהי ה בית,חלקם בארץ הנבחרת בבנימין

 . )יב, דברים לג (''וגו

 .'והותרה בזה השאלה הח
 

 ]כו, נ-כט ,מט[ ר סוף הסד...יויצו אותם ויאמר אליהם אני נאסף אל עמ
 

 ' השאלה הט
 וממי קנאה ומי אלה הנקברים ,נהיבו י הסימנ ים אשר נתן יעקב במערה  במקומה וקנ ייבר

 . שיראה היותם מותר וללא צורךהבקניינכולם שזכר  ושאר הדברים ,בתוכה

 
 ' טתשובה לשאלה

 ראה עתה אחרי ברכותיו לצוו ת  ,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 ,ם ואת נחלתםז שנה שירדו למצרים ועזבו את ארצ"שהיה זה י

 וגם פחד וחשש אם החזיקו בה בעלי ה  . לו בההידעו מעניין המערה והמשפט והדין שהי

 ולכן הוצרך להודיע לבניו עתה , בהיות יעקב וב ניו נסתרים משם,הראשונים או אדם אחר

אני  וזהו  שאמר .פול עליה שום ערעורי כ די שלא י,כל הזכות ש היה לו  במע רה ההיא
קברו  ולכן ,ם אבותיו בעולמת רוצה לומר שנפשו תהיה במחיצ,נאסף אל עמי קברו אותי

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

  .ם כן גופו יקבר עם גופותיה, והעניין שכמו שנפשו תהיה עם אבותיו)כז, במדבר כג( 'אחר

 

 בארץ אאשר על פני ממר ה אשר במכפל אשר בשדה עפרוןהעראל המ הוהקב ורה תהי 
 . 'מים חי י 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. השדה מאת עפרון החתיאשר קנה אברהם אתלו 

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

 .  עמההוטענ

כי שמה  תאמרו ,אביהםואם יערערו בני ישמעאל לומר כי באה להם הנחלה מאברהם 
 .  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 כמ דומ

בקברי אשר  ו כמו שאמר , כדי להחזיק ב ה, גם שיעקב חצב בימי ו שם את קברו.הבמער
 . ין כנגד כל היחידים שיוכלו  לערער ועם זה נפסק הד.כריתי לי

 

 ,אמנם אם יערערו עם הארץ ויאמרו שאינם רוצים שיהיה בית ה קברות לעם נכרי ביניהם

מקנה השדה והמערה אשר בו  לכך תאמרו אליהם .אף על פי שרצה היחיד למ כור שדהו
  . ובזה יס תלק כל ערעור. 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 הכתו ב  שמיד כשהשלי

 ולכן אסף עתה .ע"ראב כמו שאמר ה ,בדברו הי ה י ו שב במטה  ו רגליו תלויים על הארץ

 . נפשו יצאה בדברו מבלי צע ר ולא התגעשות אבריו, וישכב וירדם, למטהםרגליו והכניס 

 .  כאדם שבא לדבר עם חברו ובהשלימו לדבר ילך לדרכו, ויאסף אל עמיוהאופן  מתובז ה 

 

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

טה היא י והחנ.אל והם חנטו את ישר,טה המ יו חדת למלכיםישהיו לו רופא ים במלאכת החנ

 ומחוץ  ת וימשחו הגוף מבי, מתוך הגוףת והכבד  וכן המעים והמררוהוצאת המוח והלב

 . מבית ומחוץ ממיני בשמים המיבשים לחלוחית הגוףם וימלא הקרבי,בשמן אפרסמון

 ובתו ך ימים ישאר הגוף יבש ו קשה על מתכונתו מבלי  ,וצריך בכל יו ם להחליף הבשמים

לא יסרח ולא יתרחקו ממנו בני   ולא יתעפש ו, ונראה המת כאלו ישן,נוי אבר מאיבריויש

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

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

 

 היא כשימלאו עוד ה אמנם השלמ. יוםשלושים פשוטה הי יתה ה שחנט,ואמר הכתוב כאן

 וימלאו לו : והוא אמרו. ובכולם היה הבכ י.היו כ ל הימים שבעים עד שי, יוםארבעים
 , יוםשבעיםויבכו אותו מצרים  ולכן .שים הנהוגיםורוצה לומר אחר השל , יוםארבעים

 .  והיו עושים  עליו בכי בבי תו,שבכל יום ויו ם מהם היו מחליפים הבשמים בגוף יעק ב
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 ' השאלה הי
 ל"רזמרו  עד שא,ולא אמר הכתוב בו  וימת ,מיו אל עאסףי ויעויגוובמה שנאמר ביעקב 
 כיון שהכתוב אומר ,נת ם במאמר ההואו וראוי לדעת מה הייתה כו.יעקב אבינו לא מת

הנה ' ויוסף אמר בשם אביו ,)כא, בראשית מח(' ויאמר ישראל אל יוסף הנה אנכי מת'

 ואיך  ).טז, שית נברא('  ה לפני מותוו אביך צו' והם אמרו ,)ה, בראשית נ(' אנכי מת בקברי

 .אמרו אם כן שלא מת

 

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

ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת 'מקרא אני דורש 

 . זרעו בחיים אף הוא בחיים מה ,מקיש הוא לזרעו. )י, ל' ירמי(' זרעך מארץ שבים

 והיה ל ו  ,יוחנן מאי חנטו חנטיא וספדו ספדיא'  למה הקשה לר,וראוי לעיין ב דברי המקשה

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

ה מהמקרא ההוא שלא  כי אין ראי,יוחנן מ קרא אני דורש'  כי מה תשובה השי בו ר,ועוד

 .מת יעקב

  . 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 א נשים שהיה כ וונת ררוכב

 . החיים

 ולא ,ים חיים כי גם על הצדיקים במי תתם נקרא, ביעקב דנתייח 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 ה וא אשר ספדו ןכל   וע.חשב שהיה ד עתו שלא נתפרדה החביל ה מגופו

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

יוחנן ראה שבאברהם ויצחק וכן במשה וב אהרן ובשאר הנביאים ' רכי הנה השלם 

 ,אסףי ויעויגוו אמר בו ,פר הכתוב פטיר תוי כאשר ס,ביעקבו .והקדושים אמר הכתוב וי מת
 עם היות , לפי שהאומה בכללה,בה ב זהי וחשב השלם שהייתה הס.וימתולא אמר 

ם ולא בשם יצחק ולא  לא נקראה האומה עצמה בשם אברה,שנקראה זרע אברהם ויצחק

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

  . והיא האומה  בכללה,ין לא מתי כי עד, יעקב לא מת:באמרו

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

 אבל אמר מקרא אני .על הפרד נפשו ממנו כי  בידוע הי ה שחנטו גופו וספדו ,המקשה

  .' ישראלואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת' :דורש
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 שאם היו דברי הנביא הנני מושיעך מרחוק ומארץ ,חה היאו ן ההקש ה הזאת וכיועדי

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

הנני ' , מורה שעל יעקב עצמו א מר'זרעך מארץ שביםהנני מושיעך מרחוק ואת 'שאמר 

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

 ר ומאשר אמ, א לא שהראשון על יעקב אבינו נאמר? הש ני בזרעודהראשון ביעק ב וה יעו

ורה  שהבטיחו    מ',ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מ רחוק'

 מסכים למה . וקיים זרעו, כמו שהוא חי,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  .דתם ושמם בשום זמןי כי לא ישתנו מ,דושם יעקב וישראל שניהם יושיע מההפ ס

 ומה טו ב  סוף הפסו ק   .חוק ז מני לא מקומיי שהוא ר', מושיעך מרחוקהנני' :מה שאמר

 שתקרא האומה  בשם יעקב  תמיד בגלות ',ושב יעקב ושקט ו שאנן ואין מ חריד'שאמר 

 . ובגאולה

 

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

  .יוחנן'  וזה ו דרך החכם ר.חלקיו הנפשיי ם מהגופיים

 

 לפי שאותה הוא היה  ,ולכן לא הוכי ח 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 , כן היותו מכונה  בשמו היה קי ים,יים כי כמו שזרעו היה ק,מהאומה

  .תי ונכון מאדי והוא מאמר אמ,מת

 . 'והותרה בזה השאלה הי
 

 א "השאלה הי
 כי מה צורך הכתוב הזה בתורה  הילכו הצאן רק טפם וצאנם עזבו בארץ גושןמרו ובא

 ?והבקר לקבור  את יעקב ולספדו

 

 א" יתשובה לשאלה
 ,כל ימי בכי אביו לא התיר עצמו לדבר דבר אפילו לאנשי בית פרעהוסיפר הכתוב  שיוסף 

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

  .א אל שער המלך בלבוש שקו לפי שאין לב,לדבר בעצמו

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

  .כי מפני השבו עה נתן לו רשות ,עלה וקבור את אביך כאשר השביעךפרעה השיבו  
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אחיו וכל  ,כל זקני ארץ מצרים וכן ,ושריוכל עבדי פרעה זקני ביתו וכדי לכבדו עלו עמו 
 , שמהויישאר ולא ,םעימהי פרעה ושריו כדי  שישוב יוסף   ואולי שהלכו עמו זקנ.ובית אביו

 מפני מה שראה השתוקקות הזקן   ,שארו בני יע קב בארץ כנעןיכי הי ה פרעה  מפחד שמא י

  .בחייו ו במותו  אליה

 אלא שפרעה ומצרים לא ,ואחשוב שכן היו רוצים בני 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
 

 ב "השאלה הי
כי ' בפסוק וירא יו שב הארץ הכנעני את האבל בגורן האטד ויאמר אבל כבד זה למצרים וגו

 . מה תועלת בסיפור הזה ב תורה

 

 ב" יהתשובה לשאל
 ומפני זה עלו עמו גם רכב גם פרשים חיל ,ויירא יוסף שמא יערערו בני עשו על המערה

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

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

 . ת בית שנילת ספר מלחמויבתח

 עד שבבואם אל , כהמר על הבכור,וזכר הכתו ב  שספדו יעקב עם היותו ז קן ושבע ימ י ם

לאביו אבל  שם יוסף ויעש , עשו שמה מספד גדול ועצום,גורן האטד אשר בעבר הירדן
 וחשבו שהי ו מב י אים שם את מלך מצרים , ויושב י הארץ  המה ראו כן  תמהו.שבעת ימים

אבל כבד זה  וזהו שאמר . על המלךםאי  כ,פד כמוהוסהערו שיעשו י כי לא ש,מת
 . למצרים

 

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

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

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

  .במצרים ובדרך

 . ב"והותרה השאלה הי
 

 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,זכר יוסף בא חרונה
 אבל . היו  הולכים  באחרית המחנהלפי שהאבלים בני יעקב ,מצרים וכל בית יוסף ואחיו
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' וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העולים וגו : שנאמר,בחזרתם זכר יוסף בראשונה
  . ושאר ההולכים היו באי ם אחריהם,שהיו באים אבלים בתחילה

 שכאשר יוליכו המת לקבור ילכו העם בראשונה והאבלים ,וכן הוא מנהגנו היום הזה
  . ושאר העם אחריהם,קבורה ישובו האבלים בתחילה אמנם בחזרתם מה,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,סףלו ישטמנו יו חדהא

  .נסתרת בלבו הוא יותר רע

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

 וככה יה י ה   ,בה לגדולתו ומעלתוי והיא שהיינו  ס,ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו

לו  : מושכה עצמה ואחרת עמהלוויהיה לפי זה מלת . תינובה לגדולתינו ומעליהוא ס
  .'ולו השב ישיב לנו וגו ,ישטמנו יוסף

 

אביך צוה  : לכן צוו לאחד מן האוהבים שיאמר ,ולפי שהם פחדו מהיות שנאה בלבו עליהם
אביך צוה לפני מותו  והנה , לקיים דברי המתהשמצוורוצה לומר הלא ידעת  .לפני מותו

 ולכן אחלה .רעה גמלוך בלי ספק  כי,ף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתםכה תאמרו ליוס

 . שתשא חטאתם

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

 שא נא לפשעם מפני , כיון שהם הפסידוה לא נהגו עמך כאחים,ה הגופייתומסבת האחו

  .ךעבדי אלהי יעקב אבי שהם , הנפ שייתההאחוו

 זה אמר הנביא רךדל  וע.בות יש בדבר קורבת האהבה וקורבת 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,ואפשר לפרש עוד
ועתה  ,יף לומר לו מעצמו והשליח הוס.רעה גמלוךנתם ושבלי ספק הם כפי כו ,וחטאתם

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

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

 .  לכן אין ראוי שתשנאם.ה ובמדרגה הזאתלהעלות אותך במעל
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 כדי לדעת , בהי ותם כולם בארץ כנען, ששלחו לומר זה לי וסף אחרי קבורת יעקבהונרא

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

 

 וגם הם נפלו לפניו  , כי נכמרו  רחמיו עליה ם,וזכר הכתו ב  שבכה י וסף  בדברם אליו זה

 רוצה לומר כל הדברים האלה מושגחים הם וגם  ,התחת אלהים אני :צה והוא השיבםאר

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

 כי  לא לאדם , כי איני תחת אלהים ובמקומו להרע או להטיב, אין הי כולת בידי,להרע לכם

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

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

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

  . כמו שהייתם אתם,שגחההה

 כי לולי דב ריו ותנחומיו   . ואז שבו עמו מצרימ ה.בר  על לבם להסיר יגונם ופ חדםיחמם ודיונ

  .וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו 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

עמדו בכבוד וב ה שקט בארץ לא להם מאתים ועשרים כ כל השנים ש" והיו א.אחרי מות לוי

 . שנה

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

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

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

  .מנשה ואפרים

 

 , עבדים למצריםוי ישאר שבניו וזרעו  ,ולפי שהי ה יו דע יוסף מקב לת אביו ומחכמתו גם כן

 אבל ,רוצה לומר לא אוכל להועיל לכם עודאנכי מת  :בר על לבם באמרויחם אותם ודינ

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

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

 . עצמותיו ממצרים
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 ואמנם למה השתדלו יעקב ויוסף להקבר בארץ כנען 
 .ר אלעזר דברים בגו" א?רץ ואמרו למה האבות תובעים קבורת האל"חזכבר התעוררו 

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

 מה שלא יעלם כדי לשמור גופם , עם היות בו מן  הטורח והעמל,שהשתדלו האבות בזה

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

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

 . ולכן היה  טרחם להיות נקברים שמה. בה

 

 לפי שהיה יודע שלא ,והנה לא צוה יוסף שיקברוהו במערת המכפלה כמו  שצוה אביו

 . יקברו שמה כ י אם שלשת האבות ונשותיהם בלבד

  ,וכן אמרו במכ ילתא

אתם מעלים אותי קברו או תי בכל מקום  שתרצו מקובל אני שאמר יוסף אל אחיו וכש

 .  אלא שלשת האבות ונשותיהםםשאיני נכנס בקבורת אבותי שלא יכנס בקבורותיה

 

 כי קצר , שבעבור שכל השבטים ונשותיהם לא יוכלו להקבר במערה,ואחשוב אני עוד בזה

א צוה יוסף את אחיו וכן ל.  לכן יוסף לא בקש עליו שלא להתגאות על אחיו,המצע לכולם

 . לפי שידע שלא יתן פרעה מקום ולא רשות לזה,שמיד אחרי מותו יוליכוהו  לארץ כנען

 .אלא שיקבר במצרים לזכרון גדולתו ומעשיו

 וכבר .וימת יוסף בן מאה ועשר שנים ויחנטו אותו ויישם בארון במצריםוזה ו מה שאמר 

 . 'עהבן שלשים שנה היה בעמדו לפני פר'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.  ספר בראשית הנקרא ספר הבריאהרושופה נשלם פי

.  עד היות ישראל משועבדים במצרים,שונה וה שתלשלות הדורות ועניני האבותהרא

 . תוהשבח לאל המשובח ברו ב התשבחו
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 סיום

  תולי רבתי בגוים שרתי במדינו"והשלמתי אותו בעיר נאפ

 .יפת נוף משוש וצבי היא לכל הארצות

  .שנת חמשת אלפים ומאתים ושמונים ושתים שנה

 :ח אמן" תלר"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

 .וכן יהי רצון. אמן
 

 


