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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

 

 
 (לא' מזבראשית )  "השבעה לי ויאמר"

מר גם אנכי היא לויוסף כוונת ששמובא במדרש  "אנכי אעשה כדבריך"שיוסף אמר שלאחר " כלי יקר"מסביר ה
שתעשה  "ליהשבעה "ליוסף מר יעקב וא ,בארץ כנען אותי אחי שיקברואת בני ואת ה וואצו עושהאעשה כמו שאתה 

 לילא אני משביע אותך שתעשה א, בניךאת וה גם אתה ושתצעל כך אין אני משביעך כלומר , הואת מה שאני מצו לי
מה שאמר ל כל דבריו אפילו על את יוסף ע שביעיעקב ההייתי אומר ש "לי"בכתוב נאמר היה אילו לא ו. את בקשתי

 ". אנכי אעשה כדבריך"
 

  (ה 'מחבראשית )" יו ליהי ןושמעו ןכראוב האפרים ומנש"

תהיה מוחזקת לאפרים ומנשה ארץ ישראל שלומר ל יעקב שכוונתו שאת דברי יעקב ואומר  "משך חכמה"הש רפמ
אם כי , באופן שווהבארץ ת חלקו שכל אחד קיבל א ,לומר מעמדם יהיה כמו של ראובן ושמעוןכ. אבותהמכירושה 

שהוא  ,מנשהו .אחיםשאר השיוסף היה מקבל שני חלקים ביחס להרי , בכורלת יוסף כוונת יעקב היתה לעשות א
מר ולכן א. הנותר שלישהיה נוטל רק את הואפרים  ,היה מקבל שני שלישים מחלקו של יוסף, יוסף שלבכור ה
נתנה בכורתו לבני " וכן כתוב . בניומו שיהיו כברך את בני יוסף רק יעקב לא נתן ליוסף את הבכורה " משך חכמה"ה

שית ב הכך שיעקיוסף רק על הקפיד לכן , מנשהחלקו של וה לואפרים ששל  חלקולפי זה . (א' א הדברי הימים ) "יוסף
 . מנשהפני אפרים לאת באמירתו שהקדים על זה ולא על אפרים יד ימינו את 

 

  (טז' חית מבראש" )בקרב הארץ וידגו לרוב"
, הדגיםכמו  רבויה של ינבחהתהיה להם לומר שכ, "וידגו לרוב",הקדוש שיעקב מברך את בני יוסף" אלשיך"מבאר ה

בני יוסף אך , היותם מכוסים מעיני הבריותרבים היא משום הדגים ה שביסהכי . אבל לא מאותה הסיבה של הדגים
בגמרא  וכן, "בגו בני אנשא"שאמר המתרגם  ומכ .ל בהםועיני הכאשר ו "בקרב הארץ"היותם כדגים למרות  ירבו

עליו ולא חשש מעין הרע כיון שאמר מסתכלים בו כולם במקום ש עצמומעמיד את רבי יוחנן היה מובא ש (.ברכות כ)
 . שהוא מזרעו של יוסף

 

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

מסביר לפי זה , אחיו יששכר שהיה עוסק בתורהכלכלית את מחזיק סוחר והיה ל שזבולון היה "ידוע מה שאמרו חז
 "ובתורתו יהגה יומם ולילה"תחלה אמר הבש, ('א תהלים)" חפצו' הכי אם בתורת "מה שאמר דוד את " פנים יפות"ה

הוא עושה ר שאכפילו שא למידי החכמיםמחזיקי תומר שהכוונה היא לויש ל. "יצליח וכל אשר יעשה"אמר  ךכר ואח
' כי אם בתורת ה"אמר שה מו, (יא 'משלי ח) "וכל חפצים לא ישוו בה" אמר הכתובמעסקיו כמתעסק בחפציו דהיינו את 

ונקראת התורה , למידי חכמיםלהחזיק תשכוונתו ' הוא בשביל תורת ההרי בשעה שהוא עוסק בחפצו הוא ש "חפצו
שפלגי מים הוא התורה והעץ , "לעץ שתול על פלגי מים"הכתוב ודימהו . "בתורתו יהגה יומם ולילה"על שמו כאלו 

היונקים  ,עץ כן הוא המחזיקיםונקרא הפרי על שמו על שם ה, פריואת השתול עליו יונק משפע המים ומוציא 
ועלהו " הזהלם וגם בעו אבהלם נקרא הפרי על שמם ומקבל שכרו בעתו כשיגיע עתו לעוומצליחים בשפע התורה 

 ". וכל אשר יעשה יצליח לא יבול
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 (כט 'מזבראשית )" למותויקרבו ימי ישראל "
את אדם השימסור על ידי והוא שמו הגדול באמת את ליחד עבודתו של האדם היא עיקר ש" עם אלימלךנ"מבאר ה

יחוד שמו שאנו  ובוקר שזהבערב ובת קריאת שמע א אמצות עשה בתורה לקריש ולכן , השםנפשו על קדושת 
נפשו על יחוד שמו את סר ומהוא רק שצריך האדם לדמות בנפשו באמת כאלו עתה , נו לשמו הגדולנפשאת מוסרים 

נפשו את תמיד היה מוסר ישראל ש, "ותויקרבו ימי ישראל למ"י כוונת הכתוב הווז. א דרך הצדיקיםיה ךהגדול וכ
 . למיתהתמיד היה קרוב אמת שבכך , למות

 

 (כ' בראשית מח" )ים כאפרים וכמנשהקל-ישימך א"
על ממונה ומנשה היה , ומד ממנו תורהוהיה לאפרים היה רגיל אצל יעקב ש "דומיםקנחל "א ב"רבינו החידמבאר 

המברך ובזה שיעקב מקדים את אפרים לפני מנשה למרות שמנשה הבכור הוא בא ללמד אותנו ש ,בוריהבית והיה ג
 יםקל-ישימך א"יעקב שאמר מה  וזה. משלהבמגבורה וואחר כך מברכו בבתורה שיצליח קודם רכו הוא מבבנו את 

ה תגבורה והי ה בותשהי ,"וכמנשה", ואחר כך מברך את מנשה, שהיה חכם בתורהאפרים מברך את קודם  ,"כאפרים
 .גדוליותר תלמוד ללמדך שה "מנשה וישם את אפרים לפני". לו ממשלה

 

 (כב' מחבראשית ) "ריוהאמ מיד לקחתי אשר אחיך על אחדשכם  נתתי לך ואני"

אינו בא , "אחיך על אחדשכם  נתתי לך ואני" ,אומר יעקב ליוסף שמה שהוא נותן לו חלק גדול יותר, "ספורנו"לפי ה
 לקחומה שיעקב נתן ליוסף זה את מה ש, יעקב בלעדים היא ארץ אבותשהארץ נתונה להם בירושה ועל חשבון אחיו 

 ,עשודהיינו  ,להיטיבמיד מי שהוא אמורי במעשיו הרעים ובעל אמירה שאומר הרבה ואפילו מעט אינו עושה 
 . חלק בארץכי לולא זה לא היה לאחיך בירושת האבות  ,הבכורה ממנואת כשקניתי 

 

  (ח' טבראשית מ" )אחיך יודוך אתה יהודה"
  קול 'ה שמע ויאמר ליהודה וזאת" ,ברכת יהודהתוך ברכת שמעון באת כלל משה  "וזאת הברכה"בפרשת 

 רבי לוי יצחק מבאר . מחמת מכירת יוסף, ך את שמעון ולויבר לאמפני שיעקב , (ז 'דברים לג)" יהודה
 חלומותיו על להם סיפר יוסף שהוא משום , שמעון ולוי היו במכירת יוסףשטעם הש "קדושת לוי"ב ב'מברדיצ

 את משה  לכן כלל, יהודהלא ימלוכת עולם השכפי האמת , מלךה יהוהם רצו שיהודה יה, מלךיהיה הוא ש
 לשם היתה יוסף של במכירה שכוונתו , לומר שאין להאשימו שמעוןאת שבזה ִהְצִדיק , בברכת יהודהשמעון 

 לוי ברך את שבט . בור שיתגדל יהודה במלכות שמיםבעה תכוונתו היו, יהודהלא ימלוכה השמחמת , שמים
 לאביו ולאמו לא  האומר"זו הדה ימהם הה בתמחמת ששבט לוי הי, לא ברכו יעקבשגם ה, משה בפני עצמו

 האומר "דהיינו , משה הםנהג ב ,מדה כנגד מדה ,לכן, במעשה העגל' קנאת הנאו את ישק, (ט 'דברים לג) "ראיתיו
 לוי  את  ובירך, שהוא בן יעקב, משהאת זה לא ראה , גם שיעקב אביו לא ברכוה, "לאביו ולאמו לא ראיתיו

  (.סוטה ח) לו םמודדיכך מדה שאדם מודד ישב, דה טובהיבמ
 

  (כ 'מטבראשית ) "ךני מלדמע ןהוא יתו ומחמאשר שמנה ל"

המשפיעות על לכל חבל אדמה יש תכונות שונות ברכת יעקב לאשר על פי הידוע ש תא" תוספת ברכה"מבאר ה
שעורים , חטים, דגן :כגון מיני לחםשל ת וק תבואריש אדמה שתכונתה להוציא . הגידולים אותם ניתן לגדל בחבל זה

, בארץ ישראל וכמו בזמננו, להוציא פירות יקרים העולים על שלחן מלכיםהיא  השסגולת, ויש אדמה, וכדומה
כאן יעקב . (.שבת פה)" םלגפני, אדמה זו לתאנים, אדמה זו לזיתים"בגמרא מפורש כתוב ב דבר זה גם. הבצרפת ואיטלי

ומפירות יקרים  "שמנה לחמו", מלחם, גידולים שוניםשמסוגלת לגדל אדמה שמנה בחלקו פול ימברך את אשר שת
 . "והוא יתן מעדני מלך", עולים על שולחן מלכיםש

 

 (כד' נבראשית ) "יוסף אל אחיו אנכי מת ויאמר"

 של יוסף יקחו גם את עצמותיו ילוקים ויוציאם מארץ מצרים הם -חיו שכאשר יפקוד אותם אוה את אויוסף מצ
 לשאת את עצמותיו ולקבור אותו בארץ כנען מיד אחרי אחיו  תמדוע לא ציוה יוסף א, נשאלת השאלהו .איתם

 שיוסף ידע שהמצרים לא יאשרו לאחים להוציא את עצמות  ן"הרמבמתרץ ? אותם יעקבוה יצמותו כפי ש
 אחיו ובית אביו ילכו כאשר ששיש סכנה  עודמה . מצריםשיוסף קבור ב כי לכבוד הוא להםים יוסף ממצר

 אם תאמר שישלחו את עצמותיו עם אנשים ו, ת כל אשר להםאיגזלו ויגנבו המצרים , עם עצמותיו לארץ כנען
 אחריםשיוליכוהו הרי שהדבר אינו מכבודו של יוסף  ,ישארו לשמור על הרכושיוהם  אחרים לקבור אותו בארץ כנען

 . לקבורה
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