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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
  (בראשית מז כט)" נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת נא מצאתי חן בעיניך שים אם"

 אומר , "תחת ירכישים נא ידך "הוא רק לעניין השבועה " אם נא מצאתי חן בעיניך"מה שאומר יעקב 
 " ואמת חסד" ,בעצמך ,"ועשית עמדי"הוא יכול לסמוך על יוסף החסד  ןיעניהקדוש שיעקב יודע שב" אלשיך"ה

  :פרעהאמר לשיוסף ישבועה כדי לעל כן הוצרך , היהכפי שאכן , ימנע זאת ממנו פרעהאלא שהוא חשש ש
  יאחרפרעה ליוסף לקבור את אביו במערת המכפלה  הניחועל פי זה  (ה' בראשית נ)" השביעני לאמר אבי"
, אבי עד שאמר לו אם תאנוס אותי לעבור שבועת מונעו שהיה (:סוטה לו)ל "ו שאמרו חזכמו, זאת ממנו מנעלפני כן ש

לפי זה ניתן להסביר שכוונת . ירוך ממלךסכי אינך יודע לשון הקודש וי אעבור גם שבועתך שהשבעתני שלא אגלה
רק אלא , עמדיש חסדאת מידת לא למעני כי ידע הוא להשביעני אבי שהוצרך שכל מה , "השביעני לאמר: "הכתוב

 . לך פן תמנעני "לאמר"כדי 
 

 ( ל 'מזבראשית )" ויאמר אנכי אעשה כדברך"

היא לומר שגם אנכי אשביע את  "אעשה כדברך אנכי"מביא את המדרש שאומר שכוונת יוסף באומרו  רבינו בחיי
 . ממצרים השבטים שיעלו אותי אתשביע אשאעלך ממצרים כך אני  תיאו עישבאתה מכשם ש, אחי

 

 (לא' בראשית מז) "וישבע לו השבעה לי ויאמר"
שיעקב " כלי יקר"מתרץ ה? "וישבע לו", "לו"ומדוע אומר הכתוב לשון  "השבעה לי" ,"לי"לשון דוע אומר יעקב מ

הנשבע הדין הוא שהיינו על דעתי וד "השבעה לי"ה לכן אמר ליוסף שבועאת התיר ליוסף להפרעה ורה ירא פן יהיא 
 ". וישבע לו: "ואכן יוסף עושה זאת שנאמר, דעת חבירו יבלהוא יכול להתיר את השבועה על דעת חבירו אין 

 

  (כו 'מטבראשית ) "זיר אחיוולקדקד נ... ברו על ברכות הוריגברכות אביך "

, ו אותו בכך שלא ספרו לו על מכירת יוסףעריל יעקב צשבניו שבמך עשרים ושתים שנה  "משך חכמה"מבאר ה
נזיר " (שבת קלט)ל "ו חזאמרו שוכמ, לא שתה ייןאותם עשרים ושתים שנה ועצמו כל את היה מצער לעומתם יוסף 

ולא דווקא יוסף . "נזיר אחיו דקדסף ולקיו לראש ...ברכות אביך: "יעקבמר ואמה שוזה . זר מן הייןנשהיה  "אחיו
  .אביהם דהרו בכבונזשלא שאר הבנים 

 

 (לא' בראשית מט)" קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר אשר"

. עולםהקברות להם לאחוזת  תיהיה בימתכוון שהמקום אברהם מלמד ש, ן"הרמבאומר , לכאורה הפסוק שלפנינו
תכוון הכתוב מ (יג 'נבראשית )" ויקברו אותו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם לאחזת קבר: "בהמשך נאמראבל 

לא יקברו בה האבות בלבד ו שלשתקבורת לכלומר אברהם קנה את המערה , אברהםונת ונשלמה כ ביעקבשלרמוז 
אמר יוסף שוכן מובא במדרש . אבותיושיקברו אותו במערה עם את אחיו צוה מלא הסיבה שיוסף  וז. יםשנעוד א

שאין  ,אני שאיני נכנס לקבורת אבותי מקובלכי , אותי בכל מקום שתרצו קברוממצרים אותי  םכשאתם מעלי :להם
 את קברו שמה אשתו שרה ואת אברהם את קברו שמה": שנאמר, נכנס לקבר אבות אלא שלשה אבות ושלש אמהות

, (ה 'נ בראשית)" בקברי אשר כריתי לי: "ומה שנאמר (לא' בראשית מט)" לאה את קברתי ושמה אשתו רבקה ואת יצחק
 . בי הוא פוסקהכוונה לומר ש
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 (ח' בראשית מח)" ני יוסף ויאמר מי אלהבוירא ישראל את "
של  נגד דרכולמרות שזהו כופו סנדון על שם שסורר ומורה הדין של בן את " ראש דוד"מזכיר ב א"רבינו החיד

 והיות, .(סנהדרין קז)בא מיפת תואר , ל"לפי חז, סורר ומורה בןוזה משום ש, "באשר הוא שם"ה שדן את האדם "הקב
הם  פריםמנשה וא, ניתן לבאר את הפסוק שלפנינוובזה  .שלא כהוגן לכן נדון על שם סופו בא מביאה אסורהשהוא 

ירבעם ויהוא  יםשעתיד לפי ,סתלקה ממנו שכינההם ך אותאבינו לבר שבא יעקבאבל כ, צדיקים גמורים וחכמים
על  ולא מצינו שנדון, "באשר הוא שם"לדון ה "של הקב מדתוהלוא והוקשה הדבר ליעקב אבינו  ,ואחאב לצאת מהם

שאינם  "מי אלה"שאל  כןול ,הורתם ולידתםומעתה נפל הספק על , אסורה שם סופו אלא בן סורר שבא מביאה
לכך . שם סופם ושמץ פיסול הנמצא בהם הוא הגורם לדונם על ,יש בהם פיסולהדבר שמוכרח כי  ,ים לברכהיראו

בין יוסף הלא שא. כדת וכהלכה ושטרו בידו הלא היא כתוב״ה והנשואין, "בזה יםקל-אשר נתן לי א" שיב יוסףמ
כי גם אם  ,על שם סופם "מרגלים אתם"והתעלל בהם לומר  ,אחיו על שם סופםאת ן אשר דשהדבר בא כעונש אליו 

סתלק ת בעת ברכת יעקבשזה הוא נענש בכן  על, נאמר שהאחים חטאו ביחס אליו אין בזה התר ליוסף לחטוא
בבושת י רנתחזי אל ,באשר הם עתה, הם לברכה יםיואמר רבש״ע אם ראו, יוסף לתפלה נגשהבנה זו לאחר , השכינה

ומן השמים רחמו ונחה רוח הקדש  .סופם תמנעם מן הברכה על שםו, לאחי מרגלים אתם פנים לשלם לי על אמירתי
  .אשר דן איזה פעם על שם סופו והבין כי אין זה אלא כלפי יוסף, אבינו על יעקב

 

 (טו 'מחראשית ב)״ ההז םיוהי מעודי עד תהרעה א קיםל-הא״
לצאת זכאים הם אם מביט נו שאי, עדרוהיא כהנהגת רועה הצאן עם ישראל עם ה "בהנהגת הקש מלבי״םהדייק מ

 .קלקלו במעשיהםגם אם  את מחייתםמספק אלא הוא  ואין לתת להם את מחייתם או שמא קלקלו, היום למרעה
 

 (יג' בראשית מט) "לחוף ימים ישכון זבולן"

העוסק  ,זבולןאת ברכת קדים יעקב מ. ימיםוחוף של מקום בארץ ישראל  יירשהכתוב מודיע שזבולון " ספורנו"לפי ה
 רשמח זבולן בצאתך ויששכ: "בברכתו אמר רבינווכן משה  ,העוסק בתורה ,יששכרפני ברכת ל ,בפרקמטיא

 "אם אין קמח אין תורה"כאמרם  מחסורואי אפשר לעסוק בתורה מבלי שישיג האדם קודם די כן כי א ,"באוהליך
' עבודת ההרי ש ,ןוו די מחסורו כדי שיעסוק בתורה כמו שאמרו בזבולל את חבירו להמציאחד ע האוכשיסיי

וזאת היתה כוונת התורה במתנות , למחזיק וללומד ,העוסק בתורה תהיה מיוחסת לשניהםשל בהשתדלות המתקיימת 
לם ויזכו ככך ו "טיך ליעקביורו משפ: "רוכאמ םוהלוי םכל העם לתופשי התורה שהם הכהני שיסייעכהונה ולויה 
 ". לם הבאחלק לעו להםכל ישראל יש : "ל"חז אמרמלחיי עולם כ

 

 (יט 'נבראשית ) "ים אניקל-ויאמר אליהם יוסף אל תיראו כי התחת א"
 (אונקלוס" )אנא' ארי דחלא דה"

  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמסביר . לכאורה נראה שאין קשר בין פשט הכתוב לבין מה שמובא בתרגום
לאהוב את  -דת אהבה יבמ, הנכבד והנורא' לירא את ה -דת היראה יבמ, ה"בקבדותיו יבכל מצריך להדבק האדם ש
מסביר את וזה , דותימשאר הכל וכן ב, (ג 'ישעיה מט)' ישראל אשר בך אתפאר'שיקוים בנו  -דת התפארת יבמ, הגדול' ה

מה הקדוש ברוך הוא בונה עולמות אף " וא, (.מגילה יח)" ל-ה קרא ליעקב א"מנין שהקב" :ל"מה שאמרו חז
עתידין מלאכי השרת לומר לפני הצדיקים "ו, (:ב עה"ב) "ה"בעתידין צדיקים שיקראו בשמו של הק'" :וגם, "הצדיקים

אינו ואם ', אדרבה הוא דבוק בה, יםקל-א "תחת"אז הוא אינו , ה"קבדות ליאם האדם דבוק בכל המ, לכן ."קדוש
', "ים אניקל-התחת א"יוסף אמר  וזהו הרמז מה שתרגם אונקלוס כי. יםקל-א "תחת"הוא  יאזדות יממדבק עצמו ב

 . 'אני דבוק בה, אדרבה? יםקל-א "תחת"וכי אני 
 

 (כו' בראשית נ) "שנים ועשר מאה בן יוסף וימת"

 (חזקוני) "משום שחנט את אביו ?למה מת יוסף קודם לאחיו"
שעושים כבוד זהו הלא ? כך שחנט את אביועל יוסף נענש מדוע  "חנוכת התורה"ה בהיתממביע  רבי העשיל

הוא טעם אחד . רק שבעים שנההמלך היו דוד שנותיו של ימי כך ששני טעמים ל מתרץ שבמדרש ישו. למלכים
שנות יעקב ויוסף מנחסרו זהו מנין השנים שהוא ששני הטעם ה. משנותיו דם הראשון נתן לו במתנה שבעים שנהשא

הטעם השני נכון רק נאמר שיעקב מת אך אך  .נתנו לדוד ,הם שבעיםש ,אלוהשנים את הם ויהשמתו קודם שנות אבות
משנותיו שזה כדי להעביר לומר הלוא אי אפשר ? מת יוסף קודם זמנודוע מ ,אם כן קשה ,יעקב לא מתאם נאמר ש

יעקב לא מת וכי ים שאם אומרים שמקש (:תענית ה)בגמרא אכן ו ?הלא יעקב לא מת ,שבעים שנהלם ישלכדי להלדוד 
ואם . יעקב מתשיו מזה מוכח הואיל ויוסף חנט את אבשהחזקוני מאמר לפי זה ניתן להסביר את ? בחנם חנטו אותו

 .שנים לדודהשבעים גם הוא הוצרך למות קודם שיגיע לימי אבותיו כדי להשלים הרי ש יעקב מתשסבר יוסף 
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