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ָתִים:  ַוַּיְרא ְמנָֻחה ִיָּׂששָכר ֲחֹמר ָּגֶרם ֹרֵבץ ֵּבין ַהִּמְׁשּפְ ) טו-מט, יד(

  ִּכי טוֹב ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּכי ָנֵעָמה ַוֵּיט ִׁשְכמוֹ ִלְסֹּבל ַוְיִהי ְלַמס ֹעֵבד: 

                                                 
ראה לחלקו  -וירא מנוחה כי טוב פירש וז"ל "רש"י תוכן דבריו, דהנה  [יג] 1

  עול תורה: -ויט שכמו לסבול  ארץ מבורכת וטובה להוציא פירות:

לפסוק להם הוראות של תורה וסדרי  -למס עובד  לכל אחיו ישראל: -ויהי 

שפירש את הפסוק בדרך אחרת  ,דלא כתרגום אונקלוס[" עכ"ל. עבורין

שאינו במשמע  ,הלשון מס עובד קשה ,. והנה על דרך פירוש רש"י]לגמרי

בראשית רבה (ויחי אף על פי שפירוש רש"י מקורו ב ,הוראות בתורהלפסוק 

היו  ,זו הלכה שהיו טועים בה ,ויהי למס עובד, מהו מס, י) וז"ל "צט

   ".מבקשים מידם

לפני כן  שפירשו שם בראשית רבהעל פי  ,לפיכך מפרש המשך חכמה

 ,לד קודםוהרי יששכר נו ,מדוע הקדים יעקב את ברכת זבולון ,פיסקה ט)(

[מט, יג] זבולן לחוף ימים ישכון, וז"ל " .ייחוס יששכר הוא לפני זבולוןו

אלא שהיה  .שכן מייחסן יששכר זבולן, ולמה כן ,הרי זבולן קדם ליששכר

לפיכך  ,זבולן עוסק בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה, וזבולן בא ומאכילו

קים בה, יששכר ) עץ חיים היא למחזי, יחקדמו, עליו אמר הכתוב (משלי ג

וזבולון מגיעו לארצות אחרות על  ,[סחורה לחוף הים לגבול זבולון כונס

וזבולון מביא באניות ומוכר ומביא לו כל צרכו,  ידי ספינות. מתנות כהונה]

שיששכר  ,למה ,) שמח זבולון בצאתך, יחוכן משה אומר (דברים לג

יעקב ומשה ש ,מבואר ." ע"כשאת מסייעו לישב בהן ,שלך הן ,באהליך

שבזכות זבולון היה יששכר כיון  ,רבינו ע"ה הקדימו את זבולון לפני יששכר

  ויש לזבולון חלק בתורתו של יששכר. ,לומד תורה ויושב באהלים

אין הפירוש שזבולון ישמח  ,שמח זבולון כו'הא דכתיב ד ,המדרשמחדש ו

לא כונת א ,ואין זה שני דברים רק בצאתו לסחורה ויששכר רק באוהל תורה,

אף על פי שאינו אתו לסחורה ישזבולון צריך לשמוח ביצ ,משה רבינו לומר

, ויש לו חלק בתורתו של יששכר, והיינו שיששכר באוהל לומד תורה, מפני

  .שיציאתו לסחורה מביאה לו חלק בתורת יששכר

 חלק בתורת יששכר, שיש למחזיק תורה וכן הוא מפורש בסוטה (כא, א)

א יּוְכלּו ְלַכּבֹות ) "שיר השירים פרק ח פסוק ז(על הכתוב  ,דאמרו ַמִים ַרִּבים 

א ִיְׁשְטפּוָה ִאם ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת ָּכל הֹון ֵּביתֹו ָּבַאֲהָבה ּבֹוז  ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות 

דהיינו  ,כסף לקנות אהבת תורהשמי שיתן  ,ומשמעות הפסוק ,"ָיבּוזּו לוֹ 

כי אי  ,יבוזו לו ,בהון ביתו ,דהיא אהבה שירצה לקנות שכר לימדו התורה

  מה הפירוש "ויהי למס עובד"

 ממנה נותן בתורה עבודתו כי, 1פירוש. עובד למס ויהי) מט, טו(

 על) בראשית רבה ויחי, צט, ט( ל"ז שדרשו וכמו, לזבולון מס

ועל זה אמר עולא  .אפשר לקבל חלק בשכר לימוד התורה בתמורת הון ביתו

לא כשמעון אחי עזריה, ולא כר' יוחנן דבי נשיאה, אלא כהלל " (שם)

תנא הוא במשנה קמייתא  -שמעון אחי עזריה וז"ל "רש"י ופ ע"כ. "ושבנא

כדי שיחלוק  ,ו שהיה עוסק בפרקמטיאולמד תורה על ידי אחי ,דזבחים

יוחנן וכן ר'  ,לכך הוא נקרא על שם עזריה אחיו ,בזכות למודו של שמעון

  " עכ"ל.מפרנסו השיא שהילמד ע"י הנ

באים לבקש ממנו לתת שכר  תורה שרק אם לאחר שלמדהנה מבואר 

 נסיש למפר ,אבל אם לומד בזכות שאחד מפרנסו ,בוז יבוזו לו ,מלימודו

ולכן נקרא שמעון על  ,ויכול לתת הון ביתו עבור אהבת תורה ,תורתוחלק ב

   .ותורתו של רבי יוחנן היתה גם לזכות הנשיא שפרנסו ,שם אחיו

שזה  ,יש לפרש התורה, שהמחזיק תורה מקבל חלק בלימודן שנתבאר ווכי

כך  ,מס הוא להפריש חלק מנכסיו למלךלשון ד ,פירוש הכתוב בפשט ממש

 ,ועובד למחזיקו. מזכות תורתו מס משלםהוא  ,ת המחזיקוגם הלומד בזכו

שנתן מס  ,למס עובד ,ויהי יששכר ,וכך פירוש הכתוב .היינו עבודה בתורה

  .יקוזדהיינו מתורתו יתן מס למח ,מעבודתו בתורה

הרבה פעמים שלא [וכבר כתבנו פעמים רבות שדרכו של המשך חכמה 

כאן שהפך לגמרי את  ,מקוםומכל  ,כפי שהוא כתוב בתורה להביא פסוק

 .צריך טעם לזה", באהליך וזבולון בצאתיך ישכר שמח, וכתב "סדר הפסוק

שזבולון ישמח רק  ,דהנה לפני דרשת חז"ל משמע שהם שני דברים ,ונראה

הכל עולה על  ,ולפי המדרש .ויששכר באהל תורה ,ביציאתו לסחורה

כיון  ,ק בתורהביציאתו לסחורה אף על פי שאינו עוסשישמח  ,זבולון

לפיכך הפך  .ויש לו חלק בתורתו של יששכר ,ישככר באהלך ,שבזכותו

שפשוטו של מקרא הוא שזבולון ישמח  ,להראות ,המשך חכמה את הפסוק

ולפי זה היה צריך להקדים יששכר לזבולון  , ויששכר בתורה,רק בסחורה

שחז"ל אלא  ,בסחורהביציאתו דהיינו ולכתוב ישמח יששכר באוהל וזבולון 

ולפי דרשת חז"ל אי אפשר  ,שישמח בסחורה מפני שישכר באוהליך ,דרשו

ובכונה גדולה הקדים משה רבינו ע"ה את זבולון  ,להפך את הפסוק

ב תואולי לזה נתכון בסוף דבריו שכ .כי הכל עולה על זבולון ,ליששכר

  והבן]
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 ב

. וזבולון בצאתיך באהליך ישכר שמח) יח, לג דברים( פסוק

 .2והבן, עזריה אחי כשמעון )כא, א( ובסוטה

 

  [יד]

כו) ִּבְרֹכת ָאִבי ָּגְברּו ַעל ִּבְרֹכת הוַֹרי ַעד ַּתֲאַות ִּגְבֹעת עוָֹלם מט, (

  .ִּתְהֶייןָ ְלֹראׁש יוֵֹסף ּוְלָקְדֹקד ְנִזיר ֶאָחיו

 יה נזירמדוע הזכיר יעקב שיוסף ה

. אחיו נזירוכו'  תהיין 'וכו הורי ברכות על גברו אביך ברכות) כו(

 שלא במה אביהם את מצערים היו יעקב של בניו דכל, 3הענין

 שנה ב"כה כל עצמו מצער היה יוסף אולם. ממכירתו לו הגידו

 נזיר שהיה ,אחיו נזיר (שבת קלט, א) וכמאמרם, יין שתה שלא

 נזיר ולקדקד יוסף לראש 'כו אביך ברכות שאמר וזה. היין מן

 .4ודו"ק .אביהם בכבוד נזהרו שלא, הנותרים לבניו ולא ,אחיו

 

  [טו]

ָּכל ֵאֶּלה ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵנים ָעָׂשר ְוֹזאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם ) מט, כח(

                                                 
שיששכר היה נותן חלק  ,פירושו ,תמצית דבריו: ויהי למס עובד 2

שהמחזיק  ,כיון שהיה מפרנסו ,ודתו ועמלו בתורה לזבולוןמעב

   תורה יש לו חלק בתורתו של הלומד תורה.

 

(שבת קלט, א) שמיום שפירש יוסף דהנה אמרו חז"ל  ,[יד] תוכן דבריו 3

מכל  ,ולכן נקרא "נזיר אחיו". אבל יש לדקדק ,מאחיו לא טעם טעם יין

קורא לו יעקב אבינו "נזיר  יעקב, דוקא כאן כשמברך אותומדוע  ,מקום

דיעקב בברכתו בירכו שכל הברכות  ,מה ענין נזירותו לברכה. ומבאר ,אחיו"

לתת טעם לזה  נזיר,שהיה לכן אמר  ,שנתברכו אברהם ויצחק יהיו שלו

שלא אמרו לו שיוסף  ףבכל הכ"ב שנה מצערים את אביהם אר הבנים היושש

היה מצטער  ,אלא להפך ,לא רק שלא ציערו ,ויוסף עצמו ,מצריםלנמכר 

לפיכך ראוי הוא לברכת  ,ב שנה"והיה נזיר כל הכ ,בצרת אביו ובצרתו

שאף בנימין שלא ציער את אביו [ולא שאר אחיו הנותרים  ,אברהם ויצחק

לא היה בדרגה של יוסף  ,מכל מקום ,(ואולי לא ידע מהמכירה)במכירתו 

שהיה נזיר  יוסףרק  ,לפיכך ,]עצמו בצערו של אבא שלא לשתות יין ולצער

דהיינו אברהם  ,ראוי לבל לבדו את ברכת הורי ,כל השנים וציער את עצמו

  ויצחק.

מדוע ברכת  ,לתת טעם ,תמצית דבריו: יעקב הזכיר שהיה נזיר 4

  ֲאִביֶהם ַוְיָבֶר אוָֹתם ִאיׁש ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכתוֹ ֵּבַר ֹאָתם:

  הפסוק "כל אלה שבטי ישראל שנים עשר" מה כונת

 דברי דהמה 5יתכן. עשר שנים ישראל שבטי אלה כל) כחמט, (

 כל זאת בכל, הראשונים השלוש את רכתיב שלא פי על אף .יעקב

 ואולי. ישראל בשם נקראו ובכללותם, ישראל שבטי הם אלה

 גמירי) ב, קטו, בתרא בבא( נוחלין יש פרק ריש דאמרו למה ווןכי

 שבט ימחה ולא, עצמו בפני יהיה והשבט, שבטא כלה אדל

  ק."ודו, ישראלמ

  

  

  [טז]

ַוַּיַעְברּו ְיֵמי ְבִכיתוֹ ַוְיַדֵּבר יוֵֹסף ֶאל ֵּבית ַּפְרֹעה ֵלאֹמר ִאם ָנא ) ה-נ, ד(

ָאִבי ִהְׁשִּביַעִני  ָנא ְּבָאְזֵני ַפְרֹעה ֵלאֹמר: ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם ַּדְּברּו

ִהֵּנה ָאֹנִכי ֵמת ְּבִקְבִרי ֲאֶׁשר ָּכִריִתי ִלי ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ָׁשָּמה  ֵלאֹמר

  ִּתְקְּבֵרִני ְוַעָּתה ֶאֱעֶלה ָּנא ְוֶאְקְּבָרה ֶאת ָאִבי ְוָאׁשּוָבה:

 מדוע לא דבר עם פרעה בעצמו

(תורת האדם  ן"רמב 6לשיטת. וכו פרעה בית אל יוסף וידבר) דנ, (

ב שנים "כיון שבכל הכ .אברהם ויצחק יהיו רק על ראש יוסף

היה יוסף  ,שיוסף נמכר למצרים על שלא הגידו לו ,שבניו ציערהו

, לפיכך רק מצער עצמו בצערו של אביו ושל עצמו ולא שותה יין

  הוא ראוי לקבל הברכות.

  

 [טו] תוכן דבריו ליישב מה כונת הכתוב לומר "כל אלה שבטי ישראל" 5

 וכי לא ידענו שאלו הם שבטי שיראל לפיכך מחדש המשך חכמה שיתכן

וכוונתו לומר להם שאף על פי  לומר שמילים אלו אמר יעקב אבינו לבניו

אין נקראים ישראל אלא שלא ברכתי את ראובן שמעון ולוי מכל מקום 

ובכללות שם ישראל לא גרע שלוש השבטים משאר בכללות כל השבטים 

השבטים ועוד יש לומר שהתכון לומר שלעולם יכלה שבט מישראל לכן 

בט בפני עצמו הם שבט שישאר לעד וכל אלא יהיו אמר שכל שבט וש

  לעולם שנים עשר שבטים ולא יכלה שבט שלם מהם.

  

 
מדוע יוסף שהיה משנה למלך היה  ,ליישב תמיה גדולה ,תוכן דבריו[טז]  6



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

, ו ומובא בטור יורה דעה סימן שמא)שער מי שמתו מוטל לפני

 ם"לרמב וגם. ולקשט ולרחוץ לסוך אסור, נקבר שלא זמן כל אונן

 לסוך אביו וכבוד הנימוס מדרך זה אין, שרי דאונן(אבל א, ב) 

 אביו בעוד ,המלך אל בבואו להיות הראוי כפי שררות בגדי וללבוש

  .עמו לדבר פרעה אל כנסיל יכול היה לא לכן, לפניו מוטל מת

 

 

 ז]י[

ָאִבי ִהְׁשִּביַעִני ֵלאֹמר ִהֵּנה ָאֹנִכי ֵמת ְּבִקְבִרי ֲאֶׁשר ָּכִריִתי ִלי  )נ, ה(

ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ָׁשָּמה ִּתְקְּבֵרִני ְוַעָּתה ֶאֱעֶלה ָּנא ְוֶאְקְּבָרה ֶאת ָאִבי 

  ְוָאׁשּוָבה:

  מדוע אמר שאביו השביעו והרי יוסף עצמו נשבע

                                                 

 ,ולא דיבר בעצמו עם פרעה. ומתרץ ,צריך לבקש מהם שידברו עם פרעה

ואפילו  ,(תורת האדם) אונן אסור לרחוץ ולסוך"ן דלפי שיטת הרמב

 ,אין ראוי שילבש בגדי מלכות להכנס למלךשמתיר, לרמב"ם (אבל א, ב) 

[והקדימו בזה ר' חייים  .לפיכך לא היה יכול להכנס למלך לדבר עמו

  מהר"ם מרוטנרבורג]הפלטיאל מבעלי התוס', תלמידו וחברו של 

 

לא השביע את יוסף לקברו בארץ א. הרי יעקב  :ז] תוכן דבריו, ליישב[י 7

 ,יוסף בעצמו נשבע לאביוו ,ביקש מיוסף שישבע לואלא יעקב אבינו  ,כנען

ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ִיְׂשָרֵאל ָלמּות ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ) "לא-בראשית פרק מז, כטכדכתיב (

ן ְּבֵעיֶני ִׂשים ָנא ָיְד ַּתַחת ְיֵרִכי ְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי ְליֹוֵסף ַוֹּיאֶמר לֹו ִאם ָנא ָמָצאִתי חֵ 

ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל ָנא ִתְקְּבֵרִני ְּבִמְצָרִים:  ְוָׁשַכְבִּתי ִעם ֲאֹבַתי ּוְנָׂשאַתִני ִמִּמְצַרִים 

:  ַוֹּיאֶמר ִהָּׁשבְ  ָעה ִלי ַוִּיָּׁשַבע לֹו ּוְקַבְרַּתִני ִּבְקֻבָרָתם ַוֹּיאַמר ָאֹנִכי ֶאֱעֶׂשה ִכְדָבֶר

מדוע  ומדוע אמר יוסף שאביו השביעו. ב. ".ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ֹראׁש ַהִּמָּטה

 ,דקדק לומר להם שאביו אמר שיקרבנו בקבר אשר כרה כבר בארץ כנען

איך יכול יעקב להשביע את יוסף שיקברנו בארץ ג.  .ומאי נפקא מינא בזה

או אוסר  ,ה חלה אלא מה שאדם משביע את עצמווהרי שבועה אינ ,ישראל

  .אחרים לעשות דבר פלוניאבל אין אדם יכול להשביע  ,על אחרים את נכסיו

דיוסף לא רצה לספר לבית פרעה שנשבע לאביו  ,ומבאר המשך חכמה

יעקב אבינו היה קברו של , כיון שא כפיות טובה, כי הישיקברנו במצרים

אין מן הראוי  , לפיכךיוסף מלך ומושלומצרים עשו את  ,תפארת למצרים

לכן אמר  ,לומר להם שהוא כפוי טובה ושנשבע לאביו שיוציאנו ממצרים

 ,שכיון שביקש שישבע לו ,[ואין זה שקר ,שאביו השביעו ולא נשבע בעצמו

  .בלשון בני אדם] השביעוהרי כאילו 

 אנכי נשבע בעצמו הוא כי לו אמר 7לא. לאמר יעניהשב אבי) הנ, (

 ובארצו בעמו כבוגד יהיה שלא, השביעני רק), ל, מז(כו'  אעשה

 אשר, האלקי אביו זה ובכל, הרבה טובה לו ועשו שהמליכוהו

 כי אמר לכן ,כנען ארצה הוציאו, להמצריים לתפארת היה קברו

 יכול םדאד משום, בחייו לו הכין בקבר לקברו השביעו אביו

 ה פרק ם"הר רבינו כדעת ,שברשותו בדבר חבירו להשביע

 ולא אותו שיוליך השביעו לכן, שם יעוין, (רמב"ם, ה, ד) דשבועות

 דבר הגוף אין האדם שמת אחר אמנם כי. במצרים יקברהו

]. כבוד מדין רק[ שלו אינו והגוף, הוי זכיה בר לאו שאז, שברשותו

 הוא כי נמצא, ה, ב)(תענית  חי והוא מת לא אבינו יעקב אולם

ד , שעוולכן אמר להם שאביו ביקש שיקברנו בקבר שכבר כרה בארץ ישראל

לפני שבא לארץ מצרים, כבר היה לו קבר מוכן, ואין זה כל כך בזיון 

  למצרים.

על פי מה  ,חלה השבועהואף על פי שלא נשבע לאביו, אלא אביו השביעו, 

רו שלא הכנס יחב להשביע אתשכתב הרמב"ם (שבועות ה, ד) שאדם יכול 

 ביע אחרים שלא ישתמשושלה יכול ,ל אדםשותו ששכל דבר שבר ,לביתו

צריכים באמת כיון שדבריו  ,שכתב לעיין בדברי הרמב"ם . [ומהברשותו

 ,והא שבועה איסור גברא ולא איסור חפצא ,חול שבועה על חפץ, איך תעיון

דעה רלו), וחכמי הדורות כך הקשה הטור (יורה  ,ורק קונם חל על החפץ

נשאו ונתנו בדברי הרמב"ם, עיין בכסף משנה, משנה למלך, והמשך חכמה 

מיישב ששיטת הרמב"ם על פי הירושלמי, ואין כאן ספרו אור שמח ב

ולכן היה יכול יעקב להשביע שלא יקברו את גופו  .המקום להאריך בזה]

ואף  .ואוסר את גופו על אחרים לקברו מצרים ,כי הגוף רשותו הוא ,במצרים

, ורק לכבודו נו כל זכיהמשפקע מ ,על פי שכשמת האדם אין הגוף ברשותו

שאני יעקב שיעקב  ,מכל מקום לבקש מה יעשו בו, אבל בדין ממש,יכול 

  .לפיכך גופו היה ברשתו גם לאחר מותו (תענית ה, ב), לא מת

אלא  ,שעל זה אין יכול להשביע ,ארץ ישראלאבל לא השביעו שיקברנו ב[

 ,י יכול לחול שבועהועל זה בודא ,השביעו שלא יקבור גופו בארץ מצרים

שהשביעו לקברו בארץ  על פי שכתב המשך חכמה ואף .שהגוף ברשותו

ממילא בהכרח יקברנו  שכיון שאוסר עליו לקברו בארץ מצרים,הכונה  ,כנען

נו רבדבריו דקדק וכתב שהשביעו שלא יק ולכן בסיום .בארץ ישראל

  .]כי זה בלבד תכלית השבועה ,במצרים

   

 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה
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  .8ק"ודו, במצרים יקברו שלא להשביעו ויכול, ברשותו הגוף עדיין

 

  [יח]

ַוָּיֹבאּו ַעד ֹּגֶרן ָהָאָטד ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַוִּיְסְּפדּו ָׁשם ִמְסֵּפד ) יא-נ, י(

ַוַּיְרא יוֵֹׁשב ָהָאֶרץ ָּגדוֹל ְוָכֵבד ְמֹאד ַוַּיַעׂש ְלָאִביו ֵאֶבל ִׁשְבַעת ָיִמים:  

ַהְּכַנֲעִני ֶאת ָהֵאֶבל ְּבֹגֶרן ָהָאָטד ַוֹּיאְמרּו ֵאֶבל ָּכֵבד ֶזה ְלִמְצָרִים ַעל ֵּכן 

  ָקָרא ְׁשָמּה ָאֵבל ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן:

  מדוע התאבלו על יעקב לפני הקבורה

 דרשוה)  (ג, קטן מועד 9בירושלמי. ימים שבעת אבל לאביו ויעש

                                                 
 ,תמצית דבריו: כיון שקברו של יעקב היה תפארת למצרים 8

לא מן הראוי  ,ועשו לו הרבה טובה ,צרים עשו את יוסף מלךומ

לכן אמר  ,שבע לאביו שיוציאו ממצריםילה להיות כפוי טובה

ביע על שכיון שאדם יכול לה ,וחלה השבועה ,שאביו השביעו

 ,ביע שלא יקרבנושוגופו ברשותו לה ,ויעקב אבינו לא מת ,רשותו

  במצרים.

 

ואמרו  ,ימים שבעתכתוב שעשו אבל  'א. בפסוק י :תוכן דבריו ליישב ח][י 9

ויש  .לאבלות שבעה ימים יש ללמוד דמכאן )ג, ה(למי מועד קטן שבירו

 ,אלא אוננות בלבד ,(יורה דעה שעה, א) הא לפני קבורה אין אבלות ,לדקדק

"אבל כבד  כתוב שאמרוואיך עשו אבלות לפני הקבורה. ב. בפסוק יא 

ג. בפסוק יד  .וכי בני וביתו לא התאבלו עליו ,למה דוקא למצרים ,רים"למצ

ִביו ַאֲחֵרי ַוָּיָׁשב יֹוֵסף ִמְצַרְיָמה הּוא ְוֶאָחיו ְוָכל ָהֹעִלים ִאּתֹו ִלְקֹּבר ֶאת ָא" כתוב

כבר לפני הרי  ,ומה שכתב אחרי קברו את אביו צריך ביאור". ָקְברֹו ֶאת ָאִביו

י קברו רהכתוב שוב "אחחוזר ומדוע  ,ברו את יעקבבפסוק יג כתוב שקכן 

  את אביו".

כב, א שהיו מוליכים  שאמר רבא במועד קטן על פי מהומבאר המשך חכמה 

ולא כל הקרובים היו יכולים לעלות לארץ  ,ארונות מבבל לארץ ישראל

שלאחר שמחזירים הפנים משער  ,ואמר רבא ,ים מיל וחוזריםוומל ,ישראל

אבל אלו  ,האבלותלהם מתחיל  ,ומגרשיה לחזור לבית החיצון של העיר

  .עליהם האבלות עד סתימת הגולל חללא  ,המטהאת שמלוים 

ואלו לא היו  ,ט כתוב שעלו עם יוסף רכב ופרשים וסוסיםוהנה בפסוק 

[שהנכנסים ברכב ופרשים וסוסים באים  ,יכולים להכנס לגבול ארץ אחרת

 ,לחזור למצרים םהחזירו פניה ,עןולכן כשהגיעו לגבול ארץ כנ ,להלחם]

, [אף על פי שאינם בני האבלות מיד עוד לפני סתימת הגוללעליהם ל חולכן 

 בארץ עבור יכלו לא אשר פרעה חיל לכל והיינו. אבילות ימי 'ז

 ,הארץ מגבול לאהדורי בעי והוי, ופרשים ורכב בסוס כמו, אחרת

 אפייהו מהדרו מכי א, כב קטן מועד רבא כדאמר הוי ולדידהו

 כמו דלדידהו, אבל עשו ולכן, אבילות חייל דסיכרא מאבילא

 לבניו דאילו ,למצרים זה כבד אבל אמרו ולכן. הגולל שנסתם

 אביו קברו אחרי שב ולכן. הקבורה עד אבילות חיילא לא עדיין

 סמוך אחרי דאמר ולמאן. ימים 'ז ששהו, מופלג אחרי ,)יד פסוק(

 יורה( ערוך בשלחן שכתב כמו הוא, (בראשית רבה, לך לך, מד, ה)

) ה פסוק( אמר שכן, להמושל קרוא הוא שאם) ב, שצג דעה

 .10ק"ודו, ואשובה

אבל בניו ובני ביתו שהלכו אחר  ביתו אבל לכבודו קבלו עליהם אבלות],

 ,לא חל עליהם האבלות עד לאחר סתימת הגולל ,מיטתו עד לאחר הקבורה

 ,דוקא למצרים ולא לבניו ",םאבל כבד למצרי"לכן אמרו בפסוק יא 

  .ק א' ב'וומיושב דקד ,שעליהם לא יחול האבלות עד לאחר סתימת הגולל

וצריך  .אבל שבעת ימים"הא כתיב (פסוק י) "ויעש לאביו  ,[אבל צריך ביאור

ויתאבל על , ולכן לא כתוב שעשה זאת למצרים שחוזרים למצרים ,לומר

ל של יוסף מדוע רק יוסף התאבל, . וכן הוא מוכח, שהרי אם היה זה אבאביו

אלא שיוסף עשה שם מעמד של אבל  ,כל בני יעקב היו צריכים להתאבל הא

וירא יושב  ,ובזה מתבאר ככפתור ופרח ביאור הכתוב .שבעת ימים למצרים

הארץ כו', שראה שיוסף עשה מעמד אבלות, אמר יושב הארץ, שאבלות זו 

   היא למצרים ולא לבני יעקב]. 

ולכן כתוב בפסוק יג  ,התאבלו על יעקב ,שעשו סתימת הגולל אבל לאחר

 אלא למצרים, ללמד שלא חזרו מיד לאחר הקבורה ,"אחרי קברו את אביו"

 ,ורק לאחר מכן חזרו ,ימי אבלות לאחר סתימת הגולל שם שבעת ישבו

. ובאמת היא בראשית רבה, לך לך, מד, ה)דלשון "אחרי" הוא מופלג (

ולשיטתו  ,אומר שאחרי הוא סמוךמי שדיש  ,(שם) מחלוקת בבראשית רבה

 שאף על פי שהיו צריכים לעשות שבעת ,שהתורה באה לומר ,צריך לומר

 ,יוסף לא היה יכול להמתין ,מכל מקום ,ולהמתין לאחר הקבורה ותימי אבל

ולא  ,[והוכרח לזה כיון שהיה מושל במצרים ,כיון שאמר למלך שמיד ישוב

ופסק הרמ"א ביורה דעה (שצג, ב) שאם קרא  ,ו]מקומאת שימלא  היה מי

 ,לכן יוסף היה צריך לחזור מיד ,יכול ללכת ,מושל לאבל בתוך ימי אבלותו

   ומיושב דקדוק ג'. ,יחד עם יוסףהיו צריכים לחזור וממילא כל בני ישראל 

לא  ,המצרים שבאו עם רכב ופרשים וסוסיםתמצית דבריו:  10

לפיכך כשהגיעו  ,ראו שבאו להלחםשלא י ,יכלו להכנס לארץ כנען

 ,ומי שאינו הולך אחר המטה ,לגבול ארץ ישראל חזרו למצרים

לכן "אבל הוא  ,עליו אבלות מיד שמחזיר פניו מהמטה החל
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ַוָּיֹבאּו ַעד ֹּגֶרן ָהָאָטד ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַוִּיְסְּפדּו ָׁשם ִמְסֵּפד ) נ, י(

  ָּגדוֹל ְוָכֵבד ְמֹאד ַוַּיַעׂש ְלָאִביו ֵאֶבל ִׁשְבַעת ָיִמים:

  מה כונת חז"ל שהסוסים התאבלו על יעקב

 חמורים אפילו סיםסו אפילו, 11תנא. מאוד וכבד גדול מספד) ינ, (

 ובספרי ,(ישעיהו ג, א) בעליו אבוס ידע דחמור .)א, יג סוטה(

 יעקב שמת דכיון ,אמר) י פרק סוף( סוטה ובתוספתא ,)לח עקב(

 ,אמרו לזהוכו'  בסוסיםוינהלם ) יז, מז( וכתוב. למקומו הרעב חזר

 .12ופשוט, יעקב של במותו הרגישו וחמורים סוסים דגם

                                                 

  לאחר סתימת הגולל.רק אבלות ה האבל על בניו חל .למצרים"

  

על הא דכתיב  ,טה יג, א)(סו[יט] תוכן דבריו לבאר מה שאמרו חז"ל  11

 -מספד גדול וכבד מאד " , מהו לשון כבד וגדול,וז"ל"מספד גדול וכבד" 

וכי  ," ע"כ. וצריך ביאור מה כונתם בזהתנא: אפי' סוסים ואפילו חמורים

  ., וכי בעלי דעה נינהוסוסים וחמורים מתאבלים

ּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ָיַדע ׁשֹור ֹקֵנה"דהנה כתיב (ישעיהו ג, א)  ,ומבאר המשך חכמה

א ִהְתּבֹוָנןְּבָעָליו ִיְׂשָרֵאל  מרגיש את שהחמור  ,ופירושו ",א ָיַדע ַעִּמי 

ואם בעלים אלו מוכרים  ,ונאמן לבעלים אלו ,בעליו נותנים לוש האבוס

 וכדברי הנביא ,נאמן לבעלים אלוהוא כי  ,צר לו לחמור ,אותו לאחר

שאפילו חמור  ,הוא הקב"ה ,ליהםשמוכיח את ישראל שאינם נאמנים לבע

  .קשור למי שנותן לו אבוס

ויברך יעקב את פרעה, במה ברכו שנמנעו וז"ל: " בספרי (עקב, לח)ואיתא 

ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם,  )נ כא ,בראשית(ממנו שני רעב שנאמר 

אף כלכול האמור כאן  ,מה כלכול האמור להלן בשני רעבון הכתוב מדבר

כל זמן שהצדיקים בעולם ברכה בעולם,  .כו' בון הכתוב מדברבשני רע

" ע"כ. משמע שכשמת נסתלקה ברכה מן העולם ,נסתלקו צדיקים מן העולם

  וחזרו שני הרעב. ,יעקב נסתקלה הברכה

שלא ירד יעקב  עד) וז"ל "פרק י הלכה טתוספתא סוטה (והוא מפורש ב

הא  ר,מהו אוממשירד  ,כי זה שנתים הרעב וגו' ראמלמצרים היה רעב שנ

כיון שמת יעקב אבינו היה רעב  ,ר' יוסה רלכם זרע וזרעתם את האדמה אמ

כאן  רנאמ ,או אנכי אכלכל אתכם ואת טפכםועתה אל תיר אמרשנ ,ליושנו

אף כלכול האמור  ,מה כלכול האמור כאן רעב ,להלן כלכול רכלכול ונאמ

  

  

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

משך חכמה עם "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".ביאור בינת החכמה

 עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה דברים.

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייללקבלת הספרים חינם 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

  " ע"כ.להלן רעב

הסוסים והחמורים  והנה בשנה השנית של הרעב כתוב שיוסף קנה מהם את

ַוָּיִביאּו ֶאת ִמְקֵניֶהם ֶאל יֹוֵסף ) "יז ,מזכדכתיב ( ,בשכר התבואה שנתן להם

ַוִּיֵּתן ָלֶהם יֹוֵסף ֶלֶחם ַּבּסּוִסים ּוְבִמְקֵנה ַהֹּצאן ּוְבִמְקֵנה ַהָּבָקר ּוַבֲחֹמִרים ַוְיַנֲהֵלם 

יעקב והתחיל  כשמתספק ללא ו " ע"כ.ַּבֶּלֶחם ְּבָכל ִמְקֵנֶהם ַּבָּׁשָנה ַהִהוא

כיון שבודאי שוב לא היה כסף  ,גם כן קנה יוסף מהם חמורים וסוסים ,הרעב

  .כשם שבשנה השניה לרעב עשה כן לתבואה,

שכשמת יעקב והתחיל הרעב ומכרו את  .ועל פי זה מבואר היטב כונת חז"ל

הרגישמו ים גם החמורים והסוס ,הסוסים והחמורים לפרעה בשכר התבואה

בוס ר אויודע חמו ,נמכרו לבעלים אחריםש וןכי ,יעקב מותו שלצער ב

ו שנמכרו לבעלים , וכיון שנמכרו נצטערבעליו וקשור אל בעלים אלו

  היינו שהרגישו צער כאבל שמצטער. ,וזה כונתם שהתאבלו אחרים,

 ,רים הצטערו שהופחת להם האוכלומ[אבל אין לפרש שהתכון לפרש שהח

 .ק שיוסף קנה מהם את החמוריםדאם כן למה הביא המשך חכמה את הפסו

וכי צריך ראיה שחמור  ,הביא את הפסוק שידע חמור אבוס בעליומדוע ו

 ,ואי נתנו לחמורים כדי צרכםבד ,ובאמת לא יתכן לפרש כן .מרגיש רעב

  לכן מכרו אותם ליוסף] ,שאם לא כן ימותו ברעב

 ,ל שהסוסים התאבלו על יוסף"ה שאמרו חזמ :דבריותמצית  12

הכונה שמחמת הרעב שחזר כשמת יעקב הוכרחו למכור את 

ן לבעליו ומצטער שנמכר והחמור והסוס נאמ ,הסוסים ליוסף

  היינו יצטערו כאבלים. והתאבלו, .לאחר

 


