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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

 

 
 (כט 'מזבראשית ) "ועשית עמדי חסד ואמת"

 (י"רש) "גמול לתשלום מצפה שאינו נקרא חסד של אמת עם המתים םחסד שעושי"
מי שקובר ] .(כתובות עב)" דקבר יקברוניה דספד יספדוניה" :ל"חזמרו שאי ממה "ניתן להקשות על פירוש רש ,לכאורה

נים פ"מתרץ ה? למי שעושה חסד עם המת גמוליש שהרי  [יזכה שיקברו אותו ומי שמספיד יזכה שיספידו אותו
 םבחסד שעושי כי, טובה משיב לובעצמו הטובה והוא את אדם שעשה לו המאותו גמול להיא  וונת הכתובשכ, "יפות

וכי בכל גמילות חסדים , הטובה אלא מאדם אחראת שעשה לו האדם אותו גמול מאת האינו מקבל דם אהעם המתים 
ן אם כאלא אין זה נקרא גמול שאלא ? המצותשאר כמו בכל ה "קבמקבל שכר מה און האישהאדם עושה עם חברו 

 .אדם עצמוהמאותו זאת  מקבלהוא 
 

 (ל' מזבראשית )" ממצרים ונשאתני ותיעם אב ושכבתי"
ביעקב יתקיים ורק אחר כך " ממצרים ונשאתני" לומר קודם צריך יעקב, צריך להיות הפוךהיה הסדר , לכאורה

ה הנחהין שכיבת המת עם אבותיו הוא יענש" ספורנו"מבואר ב? ך יעקב את הסדרמדוע הופ, "ותיעם אב ושכבתי"
שמתו על  בספר מלכיםהמלכים כל ל הזה אצלשון ב נכתבולכן  ,טת המת במקום המספד וסבוב הסופדיםימ של

כאשר תעשה באופן כאומר ש, "ממצרים ונשאתני"ואחר כך אמר יעקב . רשעיםהם או צדיקים ללא קשר אם טתם ימ
לא אז ו ,ויעברו ימי בכיתו, מלבםלשאת אותי ממצרים כי כאשר ימלאו ימי השכיבה יסור יגוני אחר כך זה תוכל ה

 . תשאני אל ארץ אחריימחו בך אם ת
 

 (לא' מזבראשית ) "השבעה לי ויאמר"
 מצותאת שלא יקיים שד ביוסף ושחלילה יעקב חלא  ,"כלי יקר"אומר ה, בלאלו יעקב מבקש מיוסף להישבע 

 י"רש שפירשכמו מצות אביו  תבבקשו לקיים אהתנצלות לפני פרעה  יוסףהיה לתכדי שועה היא אביו אלא השב 
 השבועה  הומה שנאמר ."שאם לא בשביל השבועה לא הייתי מניחך" (ו' נבראשית )" כאשר השביעך"על פסוק  

 תיר להיורה ליוסף עה פריעקב חשש שמא ש" כלי יקר"מבאר ה, "וישבע לו" "השבעה לי" ,"ולו" "לי"לשון ב
 רו אין לו הנשבע על דעת חבהדין הוא שו ,על דעתיהשבע היינו ד "השבעה לי"לו אמר לאביו לכן שבועתו את 

 " וישבע לו"וגם על יוסף נאמר לדעתי דהיינו  "ליהשבעה "יעקב אמר כן ל (זרכד "טור יו)רו דעת חב יבלהתרה 
 . שנשבע על דעת אביו

  

 (יא' חמבראשית )" ים גם את זרעךקל-והנה הראה אותי א"

ר שכאש, "יםקל-אותי א והנה הראה"אמר כן ל, ףובקי בחכמת הפרצ היהיעקב ש "דודפני "א ב"רבינו החידמבאר 
הם צדיקים ואין זרעך שגם ראיתי  ,"גם את זרעך", לא חטאתשי ן אותבחכמה שחנ יםקל-הראני אפניך את ראיתי 

 וזקנומביא רבינו גם את פירוש ? "אותי"מדוע נאמר " לי"אך לפי זה היה הכתוב צריך לומר והנה הראה  .ם חטאהב
שיוסף התכוון לחטוא עם אשת פוטיפר  ל"חז ומרעל פי מה שא, "יםקל-והנה הראה אותי א"על הכתוב  ישעיהרבי 

 והנה הראה אותי : "בפסוקשנאמר מה  וזה, לא חטאוממנה רש פדיוקנו של יעקב אביו ודמות  ה לותשנראאלא 
 .הצילךמה שדמות דיוקני וזה את שראית לוקים גרם לכך -אש "יםקל-א
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  (כח 'מזבראשית ) "ימי יעקב שני חייו"
והם נקראים  'הת עבודבאור מוסיף בהם הוא הימים ש םהם אות ,"נעם אלימלך"אומר ה, עיקר החיות של הצדיק

כלומר , "ויהי ימי יעקב" "מה שאומר הכתוב וזה. (ה 'בראשית א)" ים לאור יוםקל-א ויקרא" :על דרך שנאמר "ימים"
 . הימים שהיה מוסיף בהם אור הם היו עיקר שני חייו

 

  (ב' מחבראשית ) " ויתחזק ישראל וישב על המטה ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך"

 :(נדרים לט) "בצערו מששים אחדל רבי אחא בר חנינא כל המבקר חולה נוט אמר"
 ה"המט, "המטהוישב ישראל על : "לבקרו כתוב אחרי שבא אליו יוסף. שדבר זה רמוז בפסוק שלפנינו א"הגראומר 

 . ותשע חלקי חוליו שנותרוחמשים  םעעל כן לאחר שיוסף נטל אחד מששים בצערו נותר יעקב , 95בגימטריה זה 
 

 (ה' חמבראשית )" לי יהיו ושמעון כראובן ומנשה אפרים"
הקדוש שכבר " אלשיך"מתרץ ה? "כראובן ושמעון", למניין השבטים, אפרים ומנשה, יעקב את בני יוסף וסיףמדוע מ

להוציא מבין יעקב שהוא צריך , (יא 'לה בראשית)" ים יהיה ממךוגוי וקהל ג"מר לו ווא וזלבאת יעקב ' כאשר מברך ה
כשיתעסקו  גורלותי תתנו להם שייידעו ו השבטים ללכן מכריז זאת יעקב כעת כדי שכו, שני שבטים לנחלהעוד 

של מקום שהוא  ,מצריםארץ שנולדו ב ברכה מיוחדת משוםאת בני יוסף  צה יעקב לברךורזה לנוסף ב. בנחלת הארץ
הדבר יעורר קנאה אצל  ,אבל ברור היה ליעקב שאם הוא יברך את בני יוסף. להכניסם אל הקדושהובכך  ,טומאה

לכן , םבברכות אבות נכללוואילו בני שאר השבטים  בפני עצמםהוא מברך את בני יוסף שמשום  ,שאר האחים
 רה קנאת אפריםסבכלל השבטים  םואחר היות ,אפרים יש דין של בנים ליעקבלראשית מודיע יעקב שלמנשה ו
 .כי ברכם בכלל האחים ומנשה מלב אחי יוסף על ברכתם

 

 (יט' מטבראשית )" גד גדוד יגודנו" (טו' מטבראשית )" דן ידין עמו" (ח' מטבראשית )" יהודה אתה יודוך אחיך"
 משה אמר לדן , "גור אריה יהודה"אמר ליהודה קב יע. לו נמשלו לאריההלים בטשה שלש ש ן"רמבה צייןמ
 הוא לאריות שבטים אלו עם שנמשלו הטמבאר שו ."ברוך מרחיב גד כלביא שכן"ד אמר לגו" דן גור אריה"

 המלוכהשים ודהשבטים מכל  , שהיה משבט יהודה ,דוד .נגד אויבי ישראל מלחמותניהלו משום ששבטים אלו 
 לחם נח שפתייצא  דגמשבט ו ,מהפלשתיםל ראנקמתם של ישאת קם נו ,שהיה משבט דן ,וכן שמשון ,היא שלו 

  .בבני עמון
 

 (יד' מטבראשית ) המשפתיים״ ןרובץ בי, ״יששכר חמור גרם

בו  הבשרגדולות וחזקות ואילו  עצמות בעל חזקשהכוונה היא לחמור , "גרם חמור"ל יששכר שבטאת  משילמיעקב 
 דליו החומר זכי"היו  יששכר בניעקב המשיל את שבט יששכר לחמור כזה משום ששי רבינו בחיימבאר . מועט
, אלא רק מה שנדרש לחיזוק הגוףבה לחומריות ורמהם העריכו מאוד את הרוח ולא ייחסו חשיבות  לומרכ, "בשר

את  לובסעצמם לאת הקדישו במקום זאת הם ו, דהיינו הבשר והשומן, אך לא קידשו את המותרות, דהיינו העצמות
 . ת המשאמיסים עליו אעשמ חמורמו הכ תורהה עול

 

  (כ 'מטבראשית ) "מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך"

ה "קבה שהזמצריך להיות עיקר התענוג שלו , אדםשגם כאשר טוב ל "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 
עיקר התענוג , "והוא יתן מעדני מלך", לאשר יש כל טוב, "מאשר שמנה לחמו"י כוונת הכתוב הווז. שמח שטוב לו

 . הבורא יתברך שהוא מלכו של עולם "מלך", הוא לשון תענוגש "מעדני"עיקר ה, שלו
 

   (לג' מטבראשית )" עמיו אל ויאסף ויגוע המטה אל רגליו ויאסף בניו את לצות יעקב ויכל"
 מקרא יהלמר א ?קברייא וקברו חנטייא וחנטו ספדנייא ספדו בכדי וכי מר ליהא ,מת לא אבינו יעקב :יוחנן ביראמר "

 מארץ זרעך ואת מרחוק מושיעך הנני כי ישראל תחת ואל' ה נאם יעקב עבדי תירא אל ואתה' :שנאמר דורש אני
  :(ה תתעני" )בחיים הוא אף בחיים זרעו מה לזרעו הוא מקיש 'שבים

וכי אך עדיין נשאלת השאלה שיעקב לא מת מהפסוק ן לומד אמנם רבי יוחנ "חנוכת התורה"העשיל ב רבימקשה 
וישמע הדד מלך מצרים כי שכב דוד "הפסוק על מבאר על פי המובא בגמרא ו? קברו אדם חיכיצד חנטו אותו וסתם 

 בו נאמרה בן שהניח דוד ?ביואב 'מיתה'בדוד ו 'שכיבה'מפני מה נאמר " (כא 'יא א מלכים)" עם אבותיו וכי מת יואב
למרות  "יעקב אבינו לא מת"שהגמרא מאמר כוונת ומר כל .(קטז ב"ב)" 'מיתה' בו נאמרה בן הניח שלא יואב 'שכיבה'

לא נקרא לכן היה לו זרע כמותו שכיון שזרעו קש יעקב ללומר שהו "מקיש הוא לזרעו"התירוץ ו וחנטו אותשכתוב ש
 . לא מתשהוא נקרא מפני שיש לו זרע כמותו ורק מת היא שיעקב אמת האבל . מת
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