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

 

 
 ( כט' בראשית מז) "ימי ישראל למות ויקרבו"

כי כל זמן שהצדיק בעולם  ,ם אינם מתיםצדיקיהימים מתים והשאמרו שמדרש ל ב"יא את דברי חזבמ "כלי יקר"ה
ל "וכמו שאמרו חז. זה נחשב למיתתם טוליימי השלוה וב םבטלים אות הצדיק ובמות ,בעולם השלוהימי  יםנמצא

במיתתו שכל צדיק  יפל עף וא .לא מת ,ל"זלפי ח ,עצמו יעקבאבל  ,חי לא התחיל השעבודהיה כל זמן שיעקב ש
אף  ,מה זרעו בחיים ,לזרעומקיש הוא "( תענית ה)ל "המדרש מדבר על יעקב דווקא כיון שעליו אמרו חזנקרא חי 

גם הוא  כאילובהיות זרעו בחיים אז דומה ו ,הוא "ירך אמו ואביו"בן יש חלק מאביו וכל עובר בכי  "הוא בחיים
ברא "אז אין  ,מתהקרוי בחייו  ,אבל המוליד בן רשע ,שלימההיתה שמטתו  ,ודווקא יעקב .חלק ממנו ,רכלומ ,בחיים

שדרשו מה וזה  ?כי דיו לבא מן הדין להיות כנדון והוא עצמו קרוי מת בחייו ואיך יקרא חלק אביו חי "מזכי אבא
מדוע ( כא 'א יא"מ) "והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו וכי מת יואב"פסוק העל ( קטזבבא בתרא )ל "חז

זה הטעם היואב ומאצל  ןכאין שה מ ,לפי שדוד הניח בן צדיק כמותו ?"מיתה"נאמר  וביואב "שכיבה"בדוד נאמר 
  ".הימים"ביעקב והמיתה נאמרה דווקא על  "שכיבה"נאמרה 

 

 (ה' בראשית מח)" שני בניך ועתה"

על פי מה שאמרו  החזקונימתרץ ? שבט אחרשום מה שלא עשה ל ,זכה לשני שבטיםשיהבטיח יעקב ליוסף דוע מ
היה פטר רחם הטעם הוא שיוסף יש לומר ש, בנוסף. שיוסף פרנס וכלכל את אחיו ברעבמשום ל שהסיבה היא "חז
 הלהיה שירחל את  לכבדתרוץ נוסף הוא שיעקב רצה . כן בדן וגד שאיןרחל שהיתה ראשית ועקר מחשבתו מה  לש

 .לגשיםיכל אחת מהפשבט אחד יותר מאשר ל
 

 ( טז-טו' חבראשית מ) "עריםניברך את האותי מכל רע  המלאך הגואל... ף ויאמרסויברך את יו"

, "הנעריםרך את בי", םינבהך רק את רלבסוף יעקב מבו "את יוסף ךברוי"במילים תחיל הדבר שהכתוב מא יפלמ
שאין ברכה טובה יותר לאב " תוספת ברכה"מבאר ה ."את הנערים ךויבר"בתחילה צריך לומר הכתוב  הלפי זה היש

בזכות "במדרש כמובא ו, (:סנהדרין קד)" ברא מזכי אבא"ל "חזועל דרך שאמרו , מאשר לראות את בניו מבורכים
" הרן אבי מלכה ואבי יסכה"שכתוב כמו , יהםהאבות גם מתייחסים אחרי בנשנו אומצ, "ים אבות מתכבדיםנב
 .ועוד דוגמאות, (כא 'בכבראשית )" קמואל אבי ארם"כן ו, (כט 'יאבראשית )
 

 ( ד 'נבראשית )" בר יוסף אל בית פרעהדיו" 

משך "מתרץ ה? מדוע יוסף מבקש מבית פרעה לדבר בשמו עם פרעה ולהציג את בקשתו ולא עושה זאת בעצמו
בסיכה ורחיצה אסור מתו הוא כל זמן שלא נקבר הרי ש ,אונןשאדם שיש לו דין של ן "רמבהלשיטת ש" חכמה
 דכבומשום הנימוס ו דרךאין זה ממותר בסיכה ורחיצה וסיכה עדיין אונן שאומרת שם "רמבפי שיטת וגם ל, וסיכה
, אביו מת מוטל לפניו דאל המלך בעולדבר כפי הראוי להיות בבואו מלכות י דבגאת עצמו וילבש סוך שיוסף יאביו 

  .ומבר עדלוכנס אל פרעה הילהיה יוסף לכן לא יכול 
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 (כט 'מזבראשית )" ועשית עמדי חסד ואמת"
לאדם ה "שאומר הקב( ג 'מא איוב" )מי הקדימני ואשלם"אמרו במדרש על הפסוק ל "חזש" פנים יפות"מבאר ה

, ראשוןהוא ה "של הקבחסד ההרי ש, צויתי לעשות בו ציצית ,נתתי לך טלית, צויתי לעשות בו מזוזה ,נתתי לך בית"
על הטובה שעשה לו ה "לקבגמול ואין זה תשלום , ות בציצית ומזוזה וכיוצא בווהמצאת אדם מקיים הומה ש

לא היה צריך הרי ש' עבור חסד הגמול ושלום תו המצות ואם הי ,ה נותן לו שכר על המצות"שהרי הקב, תחלההב
ילו הכי ואפ ,תחלהההטובה באת שאני עושה  ,"מי הקדימני"הכתוב שאמר מה  וזה. עשיית המצוהשכר על קבל ל
מה שאתה עושה עם האדם הוא חסד  ,"חסד' ולך ה"דוד שאמר מה  וזה, לו שכר על המצות אני משלם , "אשלםו"

על  ךכר משלם לו אחה "קבשהרי העל החסד אין זה גמול , כל מקוםמ ,ותומצך ר כשאף שהאדם יעשה אח, גמור
 ". כי אתה תשלם לאיש כמעשהו"לכן סיים ואמר , המצות

 

  (ג' בראשית מח" )ל שדי נראה אלי בלוז-א"
, הרעיוןהוא שאב את מאין אך לפני כן הוא מקדים ומראה , להשוותם לשבטיםמתכוון לברך את בניו של יוסף ויעקב 

לבני גם לבני וגם  אלו ויש די בברכות "די נראה אלי בלוז-ל ש-א"שזו הסיבה שיעקב אומר " צרור המור"מציין ה
יעקב . "כראובן ושמעון יהיו לי ...שני בניך הנולדים לך"הרי " יםיונתתיך לקהל גו"ה "לי הקבאמר כיון שו. בני

לו כמו שאמר . ל כךכלזה לא היו ראויים הם להורות לו ש או שאר בניו "כיהודה ולוי"ולא  "כראובן ושמעון"מדגיש 
של יעקב לפי שהיה בלבו  "ראובן ושמעון"ולכן ציין ? לברכה םמהיכן יצאו אלה שאינן ראויי, דהיינו? "מי אלה"

 . ושמעון משום מעשה שכם. ראובן משום מעשה בלהה. עליהם
 

 (יד 'מחבראשית ) "שכל את ידיו כי מנשה הבכור"

היה צריך לומר , לכאורה הטעם הפוך, "כי מנשה הבכור"הטעם הוא ו" שכל את ידיו"הכתוב אומר שיעקב לכאורה 
התורה דרך ארץ שינהג ת אותנו למדשכאן מ" נעם אלימלך"מבאר ה ."כי מנשה הבכור"במקום " כי אפרים הקטן"
הוא לא היה יכול להעמידם כרצונו זה לימינו וזה לשמאלו יעקב ואף על פי ש ,אדם כבוד בחבירו לפי הראוי לוה

 . בראשם "שכל את ידיו"ן ה שלא לבייש את מנשה לכתשכוונתו היעשה זאת משום 
 

  (יד' בראשית מט" )יששכר חמור גרם"

ות ורגיל מנעוריו בתאהוא שכר המגיע לאדם הוא מחמת שהעיקר ש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמסביר 
כעת משהגיע לגיל מצוות ו, ותוהוא משוקע בתאעד אז ו, ג שנים"י יאחרילד רק ל הבא תנפש השכליהכי , הגופניות

 ותת החומריותאוהלאדם  ולא היאם אבל , מחמת זה מגיע לו שכר', ות הגשמיות ועובד את הוהתאאת הוא משבר 
דהיינו שישולם לאדם ', יש שכר'אותיות , "ששכר חמור גרםי: "מה שאומר הכתובוזה . גיע לאדם שכריה מלא ה

 . גורם לשכרמה שזה ו, בהםהחומריות שהוא משוקע כלומר כנגד התאוות  "חמור גרם", הגמול
 

 ( כז' בראשית מט" )רב יחלק שלללעו ,עדבבקר יאכל  ,רףיטבנימין זאב "

 מלכותהזריחת  לתיבתחבנימין היתה י מלכות כ, מרמז על העתיד, בברכתו זו לבנימין, שיעקב" ספורנו"אומר ה
 . בימי מרדכי ואסתר, גם היה מבנימין, דהיינו הערב, שקיעת המלכותו ,בימי שאול, לישראל

 

  (יז' בראשית נ" )יוסף בדברם אליו ויבך"
 וכבר בארו , מחל להםיוסף אכן ש כתובבלא מצאנו , בקשו ממנו מחילהשלמרות שאחי יוסף  רבינו בחיימבאר 

 יפל עף וא, לעולם עד שירצה את חברולו אינו נמחל החטא  ,עשה תשובהאפילו ו ,שכל מי שחטא לחברו ל"זח
מזכיר כתוב הלא ראינו ש ,בכל אופן, יוסף ריצה אותםשנראה בזה ש "וינחם אותם וידבר על לבם"הכתוב  שהזכיר
מתו שהאחים אם כן יוצא  ,אתםחטיכפר על פשעם ואת ישא הוא שמיוסף ה להם עדהוולא  יוסףמצידו של מחילה 

ן יאחר זמן בענינענשו כן  ועל, של יוסףלתו ימחללא ונם ותכפר עשיאי אפשר כיון שו ,לא מחילת יוסףל, חטאםב
  .עשרה הרוגי מלכות

 

 (יד 'נבראשית )" יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העולים אתו לקבור את אביו וישב"

 ן"הרמבמבאר ? הלוא מובן מאליו שאחר שקברו את יעקב הם ישובו מצרימה, ללמדנובא לא ברור מה הפסוק 
, לאחר הקבורה, מאז שעלו ממצרים לקבור את יעקב ועד שחזרו למצרים, לנו שבכל הזמן הזהלרמוז שהפסוק בא 

, המדרש עם צאצאי עשו לא בדרך ולא במלחמה שהיתה לפילא מת , מכל אלה שעלו לכבודו של יעקב, אף אחד
 . להחזירם למצרים כשהם חייםלהם  העמדלהראות שזכותם של יעקב ויוסף 
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