
 

 בפנ"עהיא פרשה שפרשה זו דויחי יעקב  וכחכיצד מ

פרש"י למה פרשה זו  ויחי יעקב בארץ מצרים וגו' )מז כח(
לפי שכיון שנפטר יעקב נסתמו עיניהם ולבם של  ,סתומה
חדשה מהיכן לו לרש"י שיש כאן פרשה  שיאוידועה הקו .ישראל

פרשה חדשה  שמא אכן אי"ז ,מקשה מדוע היא סתומהשלפיכך 
 .אלא אותה פרשה

איתא בגמ' פסחים )ו:( אין מוקדם דונראה לפרש ובהקדם 
, דהיינו שסדר הפרשות איננו בהכרח כסדר ומאוחר בתורה

והני מילי בב' פרשות אבל בפרשה אחת יש מוקדם  הזמנים,
, דהיינו שבתוך פרשה אחת הסדר הוא ע"פ ומאוחר עיי"ש

 הזמנים.
ויש  ,"ויפרו וירבו מאוד"בפסוק יימת ויגש מסת שתוהנה סוף פר

כתבו המפרשים ע"פ מה שעצומה  שיאלהקשות על כך קו
החל רק כאשר החלו המצרים משתעבדים  "ישהריבוי של בנ

והנה  ,"כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ"כמו שנאמר  ,בהם
ולפי"ז קשה שסדר  ,החל רק אחר שמת יעקבהרי השיעבוד 

תוב ויפרו וירבו ורק אח"כ כתוב שמת שקודם כ ,המקראות הפוך
קודם מת יעקב ואח"כ החלו בנ"י לפרות ולרבות והרי  ,יעקב
לזה שאין מוקדם ומאוחר בתורה שמאחר וצריך לתרץ  .מאוד

 .המקראות שלא כסדר
אלא שיש להקשות שהרי בפרשה אחת לא אמרינן אין מוקדם 

ה מה וז .זה רוץפרשה אחת א"א לומר תי נמצא שאם זה ,ומאוחר
שרק בב' פרשות מפני  ,ב' פרשות ןלומר שה שהכריח את רש"י

מוקדם  איןהסדר ההפוך שבפסוקים מפני שאת שייך לתרץ 
רש"י ומאחר שע"כ והם ב' פרשיות הוקשה ל תורה.ומאוחר ב

משום שנסתמו עיניהם ולבם  רץולזה תי ,מדוע פרשה זו סתומה
 .של ישראל

 תבואת שור )פסחים ו:(

 בירושת יעקבבחלקם חלקו אפרים ומנשה כיצד 

ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים כו' אפרים 
ך בהמשהנה  (ה חומנשה כראובן ושמעון יהיו לי )מ

את ימינו על אפרים ו אתהפסוקים מתבאר שכאשר שם יעקב 
וא"כ יש לתמוה  ,יוסף להפוך את ידיו שמאלו על מנשה רצה

מדוע כאן כשהקדים בדיבורו את אפרים הקטן לא ניסה יוסף 
 .שהוא הבכורמפניו לתקנו שיאמר מנשה תחילה 

אמר יעקב אפרים ומנשה כראובן נה כאשר ונראה לפרש שה
איתא בגמ' שהעביר חלק בכורה מראובן ליוסף  ,ושמעון יהיו לי

היא כך בר הד צורתוהיה אפשר לומר ש ,שיוסף קיבל פי שנים
אחר מות יוסף יקבל מנשה ממילא ו ,שיוסף יירש פי שנים

ונמצא שהפי שנים של יעקב לא נחלק  ,הבכור פי שנים מאפרים
אלא שתי שליש למנשה ושליש  ,חציו לאפרים וחציו למנשה

 .לאפרים
ולזה הקדים  ,רצה שכל אחד יקבל חציוונראה שמכך חשש יעקב 

 ליוסף לרמז   ,הקטן רים אפ את  הירושה   על שדיבר כ  בדיבורו

 ,ושפיר שעל כך לא הקפיד יוסף לתקנו ,ששניהם שוים בחלקם
 .ורק כששיכל את ידיו שלא היה בכך רמז ליוסף רצה יוסף לתקנו

 כשאמריעקב  הרי בלשונו שלש ,ואכן נראה שזה מרומז בקרא
 ,שהם כבניו ממש יהיו לי משמעכראובן ושמעון  אפרים ומנשה

דרך ע"י ירושה  חלק שלם שאין הדין בכורד יקבל וא"כ כל אח
א( "ניתנה -וכן איתא בדברי הימים )א ה ,אליהם מידיוסף אלא 

 .ולא ליוסף ,בכורתו לבני יוסף" דייקא
ובזה נראה לבאר עוד מה שאמר יעקב ליוסף כשרצה לתקנו 

 ,שאמר לו "ידעתי בני ידעתי" )פס' יט( ,ולשים יד ימין על מנשה
נתכון לומר ולהנ"ל שפיר ש ,פעמים ידעתיותמוה מדוע אמר ב' 

גבי הקריאה בשמותם ידעתי מעשי כשהקדמתי לכמו ששלו 
את  ידי אני יודעאת כך גם עתה כשמשכל אני  ,אפרים למנשה

 .מעשי ועושה כך בכונה
 משך חכמה

שמתה רחל בכניסה לא"י נלקחה  כיצד מחמת
 הבכורה מראובן

ואני בבואי מפדן  אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי כו'
הסמיכות שמשמע את יש להבין  ז(-מתה עלי רחל וגו' )מח ה

בכורה תחת ראובן החלק את נתן יעקב ליוסף ממנה שלפיכך 
 .משום שבבואו מפדן מתה רחל בדרך ,הגדול

איתא בפרשת דרכים )דרוש ג( בשם דונראה לפרש ובהקדם 
הטעם שלא הוליך יעקב את רחל לקבורה במערת שהרמב"ן 
וכ"כ בדרשות  ,כדי שלא יקבר שם עם ב' אחיות ,המכפלה

ניסה לארץ ישראל כדי מוהרימ"ט )סוף פר' ויחי( שמתה רחל בכ
לאה  אומה שמתה דוקא רחל ול ,עם ב' אחיות א"ישלא יכנס ל

 ,והקשה שהרי את רחל קידש ראשונה ,הימשום שקדמה בנישוא
לא  כןמילתא ולא בקידושין ול ילה תליאשאצל ב"נ בבע רץתיו

ומכאן מודעה רבה בבעילה, שהיתה ראשונה מפני מתה לאה 
 כךהרי מדבריו שמ .נ יש להם עיי"ש"לאוריתא דהאבות דין ב

 .שמתה רחל בכניסה לא"י מוכח שלאבות היה דין ב"נ
כמש"כ  ,והנה אי נימא שדין ב"נ להם הרי שראובן חטא בבלהה

שאדם אסור שאף ר' יהודה  בפרש"ד )דרוש א( שהנה שיטת
ומעתה אי נימא שדין  ,באשת אביו אבל באנוסת אביו מותר

ישראל להם הרי שבלהה אינה אשת אביו שלקחה שלא 
 ,לגש אביו ודינה כאנוסת אביו שמותרתיפהיא אלא  ,בקידושין

אבל אם דין ב"נ להם הרי שבבעילה תליא  ,ולא חטא ראובן
וא"כ שחטא  ,טא ראובןמילתא ויש לבלהה דין אשת אביו וח

 .הבכורה אתיעקב ממנו ראובן הרי שבדין נטל 
אפרים ומנשה "ולפי"ז יש לפרש היטב שתחילה אמר יעקב 

הבכורה מראובן את כלומר שלקח  ,"כראובן ושמעון יהיו לי
 הבכורהאת לוקח  מדועורצה יעקב ליתן טעם  ,ונתנה ליוסף

 ה שמתהזר"ל שמ ,"ואני בבואי מפדן"שיך מה לפיכךמראובן 
וא"כ ע"כ שחטא  ,רחל בכניסה לא"י מוכח שלאבות היה דין ב"נ

 .הבכורהאת ראובן באשת אביו ובדין נוטל ממנו 
 זכרון יעקב
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 מאיזה טעם לא נקברה רחל במערת המכפלה

ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל כו' ואקברה שם באפרת 
ליכה כתב הרמב"ן )סו"ס ויחי( שלא הו היא בית לחם )מח ז(

לקבורה במערת המכפלה מפני שהיה בוש מאבותיו על שנשא 
הרמב"ן  רשוישלח פי שתויש לתמוה קצת שבפר .ב' אחיות
שבחו"ל לא קיימו האבות  פנישקברה בבית לחם מ ,טעם אחר

התורה את אבל בא"י ששמרו  ,ב' אחיות אאת התורה ויכל ליש
. עוד להיכנס עם ב' אחיות לכך מתה קודם שנכנס לא"י לא יכל

הרי נמצא לפי"ד שאין ליעקב להיות בוש מאבותיו שקשה ש
 .ומדוע לא קברה במערת המכפלה ,בחו"ל יכל לישא ב' אחיות

מכיון שאיתא במדרש רבה )פע"ב( דונראה לפרש ובהקדם 
 ,לא זכתה להיקבר עמו "לכן ישכב עמך הלילה"שאמרה רחל 

 ,הבין וכי מה אמרה בכך שנגזר עליה שלא להיקבר עמוויש ל
בחו"ל לא קיימו האבות את התורה ברם י"ל ף שוי"ל שהנה א

שהרי טעם  ,האיסור של ב' אחיות קיים אף בחו"לטעם שעדיין 
כדי שלא שהוא יח( -האיסור בזה כתב הרמב"ן בויקרא )יח

סברא שייך לומר  וא"כ לכאו' אף בחו"ל ,יתקנאו האחיות זו בזו
זה מפני שיעקב לא חשש לכך  הסיבהיש לומר שברם  ,זו

ע"כ שלא יקנאו זו ו ,הסימניםאת שראה שרחל מסרה ללאה 
אלא שא"כ יקשה מדוע בכניסה לארץ  ,בדיןבזו ולכך נשאם 

אלא ע"כ שהאיסור הוא משום  ,ואהרי לא נתקנו ,ישראל מתה
את שלא קיימו מפני וא"כ שפיר שבחו"ל יכל לישא  ,גזיה"כ
ובכניסה  ,אין האיסור משום הסברא אלא מגזיה"כו ,התורה

 .התורה את לא"י מתה משום שבא"י קיימו
ברם אחר שנתקנאה רחל בלאה במעשה הדודאים ואמרה לה 

ראה יעקב  ,"המעט קחתך את אישי ולקחת גם דודאי בני וגו'"
הסיבה שמתה משום שומעתה נמצא די"ל  ,ו זו בזואשכן נתקנ

ונשאם  ,קנאהמשום הוא שתי אחיות לישא שהטעם שאסור 
 ,ולכך אחר שקנאו מתה ,שחשב שלא יקנאו זו בזומפני יעקב 

ומאחר  ,גזיה"כ אלא מהטעם הנזכרמוא"כ אין האיסור רק 
רי והסיק יעקב שזה טעם האיסור נמצא שאף בחו"ל חטא שה

 .טעם זה שייך אף בחו"ל
ל רחלא נקברה  מדועב' הטעמים  שנצרכיםומעתה שפיר 

משום שהיה בוש מאבותיו על אכן שהטעם  ,במערת המכפלה
הרי בחו"ל נשאם ובוש היה אלא שקשה למה  ,שנשא ב' אחיות

ולזה הוצרך הרמב"ן לטעם השני שמתה בכניסה לא"י  ,בהיתר
ומכך הוברר לו שהטעם למותה הוא משום  ,כדי שלא יכשל

ולכך התבייש  ,נמצא שחטא אף בחו"לממילא ו ,קנאה
 .מאבותיו

 חתם סופר עה"ת

 מדוע רק משה יכל להכריע את דינו של ראובן

איתא במדרש רבה )צח ד( אמר  אז חללת יצועי עלה )מט ד(
אני לא ארחקך ולא אקרבך עד כי יבוא משה דכתיב ביה  ,יעקב

כיון  ,מה שהוא רוצה לעשות בך יעשה ,ומשה עלה אל אלוקים
 .מדרשע"כ דברי ה ,שבא משה אמר יחי ראובן ולא ימות

 צריך ביאור.ומדרש זה 
ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא בגמ' שבת )נה:( ובמדרש שחילל 

משום שהשכינה היה  ,של שכינהושל אביו  ,ראובן ב' מצעות
 .מצויה אצל יעקב תדיר

י מעולם לא ירדה שכינה ואיתא בגמ' סוכה )ה.( אמר ר' יוס
 שנאמר השמים שמים ,ולא עלו משה ואליהו למרום למטה

ומסיקה שלא  ,והגמ' מקשה על כך ,נתן לבני אדם לה' והארץ
למעלה  דלמטה מעשרה טפחים ולא עלה משה ע ירדה שכינה

כלומר שאין  ,ממש אלא עלה עד עשרה טפחים למטה ממרום
השכינה למטה מעשרה ואין בנ"א בעשר הטפחים עליונים של 

 .מרום
 

אם יש שכינה למטה ועפי"ז נראה לפרש שיעקב נסתפק ה
שאם אין שכינה למטה מעשרה הרי שחטא  ,מעשרה או לא

יכול למחול לו, יעקב ו ,יצועואת ראובן רק ליעקב שבלבל 
אבל אם שכינה למטה מעשרה הרי שבלבל ראובן ב' מצעות 

וא"כ  ,יכול יעקב למחולאין ועל של שכינה  ,אף של שכינהו
ולזה אמר יעקב  ,שבילבל מצע של שכינה חטא נותר על ראובן

"ואיני  ,לראובן "איני מקרבך" דשמא שכינה למטה מעשרה
"עד כי יבוא משה  ,מרחקך" דשמא אין שכינה למטה מעשרה

שמשה יכריע  לה אל אלוקים" כלומרדכתיב ביה ומשה ע
ויים ומרום וארץ תל ,עלה למרוםמשה ל ראובו, שהרי בדינו ש

לא משה אף שאם אין שכינה למטה מעשרה אזי  בספק זה
ואם יש שכינה למטה מעשרה עלה  ,לי' טפחים עליונים להע

וא"כ ידע משה להכריע בדינך  ,עליונים לי' טפחיםאף משה 
 .אם בלבלת מצע של שכינה או לא

כלומר שלא  ,משה ואמר "יחי ראובן ואל ימות" לפיכך בא
שהרי משה לא נכנס לי' טפחים עליונים כדברי ר'  ,חטא ראובן

ן בנ"א יוא"כ ע"כ שאין שכינה למטה מעשרה כשם שא ,יוסי
מצע של שכינה  וא"כ לא בלבל ראובן ,בי' טפחים עליונים
ונמצא שנתכפר  ,ויעקב סלח לו על כך ,אלא רק של יעקב
 .יחי ראובן ואל ימות כןלראובן כל חטאו ול

 משנת ר' אליעזר

 ההוכחה מראובן אם חטא דוד או לא

 משכבי אביך וגו' )מט ד( פחז כמים אל תותר כי עלית
איתא בגמ' מס' שבת )נו( רבי דאתי מדוד מהפך ודריש 

 .ותמוה .בזכותיה דדוד
ונראה לפרש שהנה איתא בש"ס דוד לא היה ראוי לאותו 

כלומר שדוד כלל לא חטא בבת  ,מעשה אלא להורות תשובה
תשובה לעם את דין והמעשה היה רק כדי להורות  ,שבע

אלא שזה ניחא רק אם עד דוד לא מצינו פרשת  ,ישראל
אבל אם מצינו קודם לדוד פרשת  ,תשובה ובא דוד וחידשה

הרי ללמדינו תשובה שרק בכדי תשובה הרי שא"א לומר שבא 
 .תשובה לדיןידעינן כבר 

ופרש"י  ,"וישב ראובן אל הבור"וישב נאמר  שתוהנה בפר
א נמצ ,ותו על שבלבל יצועי אביימלמד ששב לשקו ולתענ

אין  אם כך הריתשובה ו שתלפי"ז שכבר אצל ראובן מצינו פר
חטא בבת אכן וע"כ שדוד  ,לומר שדוד בא ללמדינו פרשה זו

 .שבע
ברם איתא בגמ' שבת )נה:( כל האומר ראובן חטא אינו אלא 

תנאים היא האם חטא ראובן או  לוקתומסיק הגמ' דמח ,טועה
ר' אליעזר אומר  ,תרפחז כמים אל תו שנחלקו על הפסוק ,לא

וכן איתא עוד כמה שיטות בביאור  ,"פ"זתה "ח"בתה "ז"לתה
ר' אלעזר המודעי אומר הפוך את התיבה  ,הר"ת עיי"ש

פי' מכיון  ,טאה ממךורשה "ז"עזעתה הרתעתה "פ"רחה "ח"וד
 לוקתעכ"פ הרי מח .שפחד ראובן מהחטא לא חטא עיי"ש

שאם דורשים הנוטריקון של  ,תנאים אם חטא ראובן או לא
מסופו לתחילתו הרי  ואם דורשים ,כסדרו חטא ראובן ז"פח"

 .שלא חטא ראובן
ועפי"ז יש ליישב היטב מה שרבי מהפך ודורש זכותיה דדוד 

שאם דורשים "פחז" כסדרו הרי שחטא ראובן והורה  ,דה"פ
וא"כ אי"צ ללמוד תשובה מדוד וע"כ  ,ותתשובה כששב לתעני

"פחז" מסופו לתחילתו הרי שלא  נןברם אם דרשי ,שחטא דוד
שצריך וע"כ א"כ  ,חטא ראובן ולא הורה תשובה לישראל

ורבי  ,וממילא לא חטא דוד בבת שבע ,ללמוד תשובה מדוד
כך ע"י שבא מדוד היה מהפך מילת "פחז" ודורשה מסופה ש

 .שבא להורות תשובה אלאח שלא חטא דוד מוכ
 דברי יהונתן

 
  לע"נמוקדש 

 ז"ל אברהם יוסף "רב חיים רבי
 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 לע"נ מוקדש 
  ז"ל שמעוןב"ר  משה ביר

 ת.נ.צ.ב.ה.

 


