
 

 מדוע ביקש יעקב דוקא מיוסף

ופרש"י למי שהיה יכולת בידו  ויקרא לבנו ליוסף )מז כט(
כולתו יבלהבין מדוע דוקא יוסף נחשב מי ש ויש .לעשות
שהיה יכול יעקב  ,ואין לומר הטעם משום שהיה מלך ,לעשות

  .להגיד לאחד מבניו שיגידו ליוסף שציוה לקוברו בארץ ישראל
ובהקדם שהרי במשמעות הפסוקים נראה שיעקב ונראה לישב 

לא האמין ליוסף כאשר אמר לו אנכי אעשה כדבריך אלא ביקש 
וקשה שאם על דיבורו  ,ממנו להישבע דכתיב ויאמר לו השבע לי

דו ללכת הרי בי ,של יוסף לא סמך יעקב כיצד על שבועתו סמך
ונראה שהנה איתא במשל"מ )פ"י מהל'  ,את נדרו לחכם ולהתיר

לכים ה"ז ד"ה שוב( מהירושלמי )פרק בתרא דנזיר( אין ישראל מ
א"ר יונה ישראל יש להם  ,בבל יחל ואין עובד כוכבים בבל יחל

ור' יונה כר' אחא  ,היתר חכם עכו"ם אין להם היתר חכם כו'
ולמה נקרא שמו כושן  ,דאמר הוא לבן הוא כושן רשעתים

 ,אחת שחילל את השבועה ,י רשעויות, שעשה שנרשעתים
הרי שלר' יונה ולר' אחא  ,ואחת ששיעבד בישראל שמונה שנים

ואכן מוכח הכי מאברהם שהשביע  ,עכו"ם חייב לקיים שבועתו
את אלימלך ואת אליעזר ואם אין עכו"ם מחוייב לקיים שבועתו 

אלא ע"כ שהבין שגם עכו"ם אינם יכולים  ,מה עזר שהשביעם
ר' יונה שעכו"ם אין התרה  זה אמר , ועללעבור על שבועתם

 ,אומנם מפרשתינו יקשה ,לשבועתם אלא מוכרחים לקיימה
דאיתא בגמ' )סוטה לו:( בשעה שאמר יוסף לפרעה אבי 

א"ל ואיתשיל נמי אדידך  ,אמר לו איתשיל אשבועתך ,השביעני
, הרי דמשתבענא לך דלא מגלי דלא שמעית לשון הקודש

כ שגם ב"נ יכול להישאל על אמר לו שישאל על שבועתו ע"מד
 .שבועתו ותו הדרא קושיא מה הרויח יעקב שהשביע את יוסף

ונראה ליישב ע"פ מה שנתפרש כבר במחלוקת האחים ויוסף 
דאיתא ברש"י )וישב(  ,האם דין ישראל להם או דין ב"נ להם

ואיתא בבעלי התוס'  ,שהביא יוסף דיבתם רעה שאכלו אבמה"ח
וסברו  ,ראל מותרת ולב"נ אסורהשהיו אוכלין מפרכסת שליש

האחים שדין ישראל להם ואינה אבמה"ח ואילו יוסף סבר שדין 
ועתה שפיר דזה שאמר  ,ב"נ להם ואסורה להם כדין אבמה"ח

 ,יוסף לפרעה אני דין ב"נ לי וב"נ אינו יכול להישאל על השבועה
מיתשיל א"כ אנא נמי מיתשיל אם תאמר שדין ישראל לי ומצי ו

 .אשבועתך
עתה שפיר שביקש יעקב דוקא מיוסף שדוקא יוסף נחשב מ

ששאר האחים הרי סברו שדין ישראל להם וא"כ ביכולתם  ,יכול
לא רצה יעקב לבקש מהם אלא , לפיכך לישאל על שבועתם

דוקא מיוסף שסבר שדין ב"נ להם וא"כ אינו יכול לישאל ויהיה 
 .חייב לקיים שבועתו

 מכתב לדוד

 

 רה של אונסהאם שבועה חלה לגבי מק

צריך שהיה  ,קשה מילות לי ולו לא( השבע לי וישבע לו )מז
  .לכתוב ויאמר לו השבע וישבע ומדוע הוסיף לי ולו

ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא בפרשת דרכים שיוסף לא שיקר 
 ,וכן האחים ודאי לא אכלו אבר מן החי ,כשאמר שאכלו אבמה"ח

אלא שאכלו מפרכסת והאחים סברו שדינם כישראל ומותרים 
והנה  ,במפרכסת ויוסף סבר שדינם כב"נ ואסורים במפרכסת

על זה לא הרי לא שכיח ולכאו' שבועה אינה חלה על אונס ש
רחש דאזלינן בתר תהשנשבע רק על מה שיכול ועלול ל ,נשבע

של ולא אחר המיעוט  רובא ודנים את דבריו על המצוי שיקרה
ישראל דאלזינן , אלא שכל זה שפיר דוקא לגבי אונס שלא שכיח

דין רק  בל בב"נ שלא אזלינן בתר רובא, שהרי רוב זהבתר רובא א
השבועה חלה אף על אונס דלא  מצא שבשבועתונ ,בישראל

 .שהרי ע"כ שבועתו גם על המיעוט שאין לו דין של רוב, שכיח
רצה להישבע שמא לא לכן לא  ,והנה יוסף הרי סבר שדינו כב"נ

יוכל ע"י אונס דלא שכיח לקיים שבועתו ונמצא עובר על 
ולזה אמר לו יעקב השבע לי דהיינו לדברי שדין ישראל  ,שבועתו

 ,וזהו שכתוב וישבע לו ,יש לנו שפיר שיכול אתה להישבע
 .שנשבע רק לפי דעתו של אביו שדין ישראל יש להם

 כבוד שמים

 ליוסף ולא חשש ללאו כיצד העביר יעקב את הבכורה
 דלא יבכר

ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים כו' אפרים ומנשה 
איתא בגמ' ב"ב )קכג.( בעי  כראובן ושמעון יהיו לי )מח ה(

 ,מינה ר' חלבו מרשב"ג מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן כו'
והיינו שבכור הרי מקבל פי  ,אלא מה ראה שנתן ליוסף כו' עיי"ש

שנתן לאפרים  , שע"יהעביר מראובן ונתן ליוסףזה  אתשנים ו
 .ומנשה הרי שיוסף קיבל פי שנים

ואכן כבר  ,ובמפרשים הקשו כיצד עבר יעקב על לאו דלא יבכר
ברש"י עמד על כך )מח ו( ועיי"ש איך שתי' שהארץ נחלקה לפי 

 .גולגלות עיי"ש
 ונראה ליישב קו' זו שהנה בשו"ע חו"מ )סי' רפ"ח( איתא שדוקא
 ,בירושה לא יכול האב לשנות בן בנים שעובר בכך על לא יבכר

אבל במתנה יכול האב לשנות בין הבנים לזה לרבות ולזה 
 ,ויכול הוא ליתן לאחר חלק בכורה ולבכור חלק פשוט ,להמעיט

ולפי"ז יש ליישב שפיר שלא עבר יעקב בלאו דלא יבכר שלא 
 .עשה זאת בירושה אלא במתנה

דיש להקשות מדוע כתבה תורה  ,קרא היטבולפי"ז יש להבין 
 ,לכאו' אין לה פירוש כללשמאי מילת ועתה  ,ועתה שני בניך וגו'

לשנות יעקב לפי הנ"ל יש לבאר היטב שהרי גם מה שיכול 
במתנה הוא דוקא במתנת שכיב מרע שדבריו ככתובים ומסורים 

דהיינו דוקא עתה כשיעקב חולה והולך  ,לזה אמרי' עתהו ,דמו
הרי שהוא כשכ"מ ויכול לשנות בין  ,ת כמבואר בקרא )מח א(למו

 .הבנים ע"י מתנת שכ"מ
 ראיתי
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 מדוע אמר מתה "עלי" רחל

היינו דלשון עלי  נראה לפרש מתה עלי רחל וגו' )מח ז(
וכמו שכתב  ,והיינו שאמר יעקב רחל מתה בשבילי ,בשבילי

הרמב"ן שרק בא"י שמרו האבות את כל התורה אבל לא בחו"ל 
מתה  , ולפיכךולכן בחו"ל יכל לישא ב' אחיות אבל בא"י לא

הרי שמתה  ,בכניסה לא"י כדי שיעקב לא יכשל בב' אחיות
 .בשבילי –בשביל להציל את יעקב מהחטא והיינו מתה עלי 

 מקרא מפורש

 בכור ירושת פי שנים בראוי בבכור בן

ם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד ואני נתתי לך שכ
 ,ד"א שכם אחד זה הבכורה ,וכתב רש"י האמורי )מח כב(

 ,זה עשו שעשה מעשה אמורי ,אשר לקחתי מדי האמורי
 .היא חכמתי ותפילתי ,בחרבי ובקשתי

עשו למה את הבכורה מוילה"ק מה שייך ענין זה שקנה 
שהרי גם בלא שיעקב היה קונה  ליוסף, שהוריש יעקב פי שנים

 .את הירושה היה אחד מבניו יורש פי שנים מדין בכור
ויש ליישב ובהקדם שהנה הקשה הרמב"ן כיצד הוריש יעקב 

הרי בתורה כתוב שלבכור מגיע  ,ליוסף פי שנים בחלוקת הארץ
וכי יעקב עבר על מקרא מפורש בתורה המצווה לתת  ,פי שנים

ונראה שירושת הארץ  ,ף ולא לראובןלבכור פי שנים ונתן ליוס
וגם מה שמצינו בכמה  ,לא היתה נחשבת מוחזק אלא ראוי

אבל  ,היינו לאחר שכבר החזיקו בה ,מקומות שא"י מוחזקת לנו
והרי  ,בשעה שיעקב חילקה עדיין לא היתה מוחזקת אלא ראוי

, וא"כ שפיר שיעקב בכור אינו יורש פי שנים בראוי כבמוחזק
יה צריך ליתן פי שנים בחלוקת הארץ לבכור הדין לא ה מצד

לכן יכל לתת ליוסף ולא עבר על מקרא  ,שחשיב ראוימפני 
 .מפורש

פחד בכור( הביא בשם אומנם הרשב"ם )ב"ב קטז: ד"ה ושהיה צל
גאון שבכור בן בכור יורש פי שנים בראוי רבינו חננאל 

ר הדין שמגיע לראובן פי שנים , נמצא לפי"ז שחזכבמוחזק
והדרא קו' הרמב"ן  ,קת הארץ שהוא הרי בכור בן בכורבחלו

הינה דוקא אם יעקב היה בכור  אלא שקו' זו ,כיצד נתן ליוסף
לידתו שאז היה ראובן בכור בן בכור ונוטל פי שנים בראוי ב

לידתו אלא רק קנה את הרי יעקב לא היה בכור באבל  ,כבמוחזק
ין תו אובמה שקונה אדם מדע ,הבכורה מעשו בחרבו ובקשתו

אדעתא דהכי קנה לעשות לאחרים שום אחיזה ותפיסה בזה ד
ליטול פי שנים לתבוע וא"כ תו אין ראובן יכול  ,מה שירצה

ולכן נתן ליוסף פי שנים ולא  ,ויכול יעקב לתת למי שברצונו
 .עבר על מקרא מפורש בתורה

 ,עתה שפיר שאמר יעקב ליוסף נתתי לך שכם אחד על אחיךמ
ואל יקשה בעינך על שאני מעביר  ,היינו נתתי לך חלק בכור

כי בכורתי אינה מצד לידתי אלא  ,ירושת בכור מראובן אליך
ורשות בידי  ,מאשר לקחתי וקניתי מיד האמורי מיד עשו

 .לעשות בה מה שארצה
 תורת משה

 מדוע מת יוסף קודם לאחיו

ו ויצו יוסף את עבדיו את הרפאים לחנוט את אביו ויחנט
 הרפאים את ישראל )נ ב(

מפני שחנט את יעקב  ,בחזקוני כתב למה מת יוסף קודם לאחיו
הרי לכבוד  ,וקשה מדוע נענש יוסף על כך שחנט את אביו .ע"כ

 .עשה לו זאת שכך עושים לכל המלכים
 

 יש שני טעמים מדוע היו חיי דודדהנה ע"פ מה ונראה לפרש 
פירוש אחד שאדם הראשון הביא לו שבעים  ,שבעים שנה

ו שכל ידפירוש שני שיעקב ויוסף יח משנותיו במתנה,שנה 
הם אחד מהם מת קודם זמנו שמתו קודם שנות אבותם 

 .הרי ביחד שבעים שנהשהביאו לו משנותיהם 
ברם הפירוש השני יש לתלותו בדברי חז"ל שאמרו יעקב 

צד אמרי' שמת יאם לא מת כששלפי"ז יקשה  ,אבינו לא מת
בגמ' כבר  . ואכןהרי הוא לא מתולדוד  קודם זמנו ונתן משנותיו

מקשינן איך אמרינן יעקב אבינו לא מת וכי בחינם חנטו אותו 
 .אם לא מת

הואיל וחנט יוסף את  ,ולפי"ז נבין היטב דברי החזקוני דה"פ
ומאחר שע"כ  ,יעקב ע"כ שיעקב מת דאל"כ לא היה חונטו

מת שפיר לומר שמת קודם זמנו כדי ליתן סבר יוסף שיעקב 
מת יעקב קודם זמנו  , ומאותו טעם שעבורושנים לדוד המלך

שגם הוא היה צריך למות קודם  ,ע"כ שגם יוסף מת ראשון
ושפיר שמשום שחנט מת  ,זמנו כדי ליתן שנים לדוד המלך

 .שאי"ז עונש וכהנ"לאף קודם לאחיו 
 חנוכת התורה

כהשבה, יוסף בשכם כיצד הועיל מה שקברו את 
 היה שינוי השם ושינוי מעשה הרי

 והעליתם את עצמותי מזה אתכם וגו' )נ כה(
 ,שאלו תלמידיו את רבי למה קברו יוסף בשכם ,איתא במדרש

לא נתקררה דעתם עד  ,הווהו ובשכם החזירואמר בשכם גנב
 .שהראה להם מקרא זה והעליתם את עצמותי מזה אתכם

 .ותמוה
איתא בתשובות הרשב"א שהנה הרי מה דונראה לפרש ע"פ 
 יוסף בשכם הוא כדי להשיבו מהמקוםמה שקברו את 

והא בשעת הגניבה  ,והקשה כיצד יחשב זה לחזרה ,הוושגנב
הוי שינוי א"כ ו ,היה יוסף אדם קיים וכעת אינו אלא עצמות

 .השם ושינוי מעשה ולא הוי חזרה
וי השם ונראה ליישב קו' הרשב"א שכל הפוסקים העלו ששינ

אך שינוי מעשה בלא שינוי  ,בלא שינוי מעשה מועיל וקנה
וביוסף י"ל שהיה רק שינוי מעשה , השם לא מועיל ולא קנה

אך שינוי  ,דשינוי מעשה היינו מה שמת ,בלא שינוי השם
הרי ש ,השם לא היה משום שגם בחייו קרא לעצמו עצמות

הרי שתמיד נקרא עצמות  ,אמר לאחיו והעליתם את עצמותי
ושינוי מעשה לבדו  ,ואי"ז שינוי השם אלא רק שינוי מעשה

א ל . וממילאהרי נקטו הפוסקים שאי"ז נחשב שינוי כדי לקנות
מפני שלא תחשב קבורתו בשכם חזרה תקשה קו' הרשב"א 

שאכן לא היה שינוי השם  ,שהיה שינוי השם ושינוי מעשה
לבדו אינו נחשב שינוי מעשה  אלא רק שינוי מעשה ושינוי

 .הו נחשב חזרהומה שקברו
את רבי שאלו תלמידיו שולפי"ז יובנו היטב דברי המדרש 

הו והשיב רבי משום שמשם גנב ,מפני מה נקבר יוסף בשכם
אלא שעדיין לא  ,ז חשיב להם חזרהדעי"הוצרכו לקוברו שם 

אי"ז נחשב חזרה עתם והוא משום קו' הרשב"א שנתקררה ד
ולזה הראה להם  ו שינוי השם ושינוי מעשה,כבר נעשה בש

 ,קרא הנ"ל שכבר בחייו קרא יוסף לעצמו עצמותמרבי 
וממילא נמצא שלא היה במיתתו שינוי השם אלא רק שינוי 

 הו בשכםושקבר , לפיכך זהוזה לבדו לא חשיב שינוי ,מעשה
 נחשב לחזרה.
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