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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

 

 
 (טו' בראשית מח) "להים אשר התהלכו אבותי לפניו-הא"

ללא " אותילהים הרועה -הא"אומר ואחר כך , "אשר התהלכולהים -הא"אם נשים לב נראה שיעקב מזכיר ואומר 
... הגואלהמלאך "אלא אומר  "יברך את הנערים... להים-הא"כלומר יעקב לא אומר . שום משמעות וקשר לברכה

הקדוש שיעקב התכוון לברך את " אלשיך"מבאר ה? לוהים-אם כך מדוע הזכיר יעקב את שם הא, "את הנעריםיברך 
לא אלא שהוא חשש שמא הנערים יקפידו על כך שהוא , "אותיהמלאך הגואל " אמרכמו שעל ידי המלאך הנערים 

 על כן הקדים ואמר  ."להים-ויתן לך הא" ,אביולוהים כמו שהוא עצמו התברך על ידי -אבשם  םך אותברמ
ויתן "מו שכתוב כ, "להים-א"בשם מספר פעמים תברכתי הן אני אכ, לומרכ, "ו אבותי לפניוכהתהללהים אשר -הא"

 רא וי"וכן , (ט 'לא בראשית) "אביכםלהים את מקנה -צל אוי" וכן, (כח 'בראשית כז) " השמים להים מטל-לך הא
להים -הא"ומבואר במה שאמר , בהדרגהללו הולכים אך הדברים ה( א 'בראשית כח)" אל יעקב ויברך אותו םלהי-א

נח שנאמר בין ל "התהלך לפני"בו  בין אברהם שנאמריש הבדל של "שמרמז על דברי חז" אבותי לפניו אשר התהלכו
נח היה צריך וך אותו ואילו לתמ' מה אברהם לא היה צריך סעדש הואוההבדל , "התהלך נח להים-את הא"בו 

דת ימאלא את דת אבותיו ימאת לעצמו  סלא ייח ,ותנותווענ ברוב ,והנה יעקב. ו לעבודת קונווך אותימש ה"שהקב
סעד  לא היו צריכיםהם שמלמד  "להים אשר התהלכו אבותי לפניו-הא"יעקב אומר . כעת נבאר את דברי יעקבו. נח

תברכתי האני אף על פי ש לכן. אותי עדסומ ומנהיג "הרועה אותי להים הוא-הא"אלא  אך אני לא כן. םוך אותלתמ
ולכן לא , מדרגה אחת ממני יגרעוהנערים  םג ךכ, אבותימדרגת מדרגה אחת מיון שאני ירדתי הנה כ, להים-בשם א

  ."את הנערים ךיבר... אותי המלאך הגואל"אלא , להים המברך אותי-א יזכו להתברך בשם
 

 (י' מט" )יסור שבט מיהודה לא"
אבל מעת , ימלוך שבט אחר על ישראלשאמנם בשלב מסוים לרמוז היא " יסור לא"כוונת הכתוב  ,ן"הרמבלפי 

להי -א' כי ה: "שנאמרמה  זה. לעולם סור ממנו אל שבט אחרתלא המלכות , היה לישראל מלך משבט יהודהשי
לפני מלוך דוד היה  ומה שמלך שאול, (ה 'ב יגדברי הימים )" ולבניוישראל נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם לו 

לך להמליך עליהם מה "ולכן לא רצה הקב, ה"כיון שבני ישראל שאלו מלך בזמן שאינו ראוי ולא רצוי לפני הקב
כתוב בז ורמדבר ה. שעהלמלכות ה "הקבנתן להם במקום זאת ו, סור ממנו לעולםתלו המלכות שלא  אשרהשבט מ
 ושנהרג, בעברתומהם לכן לקחו , שלא ברצונו הםשנתנו לכיון , (יא 'הושע יג) "ואקח בעברתי ,אתן לך מלך באפי"

את ולוחם  ,שהיה שופט ונביא, כיון שבאותו הזמן היה להם את שמואלזה  והיה, המלכותהם ובניו ונפסקה משאול 
 "להיכם מלככם-א' וה"שאמר להם  כמו, ולא היה להם לשאול מלך בימיו, ומושיע אותם' מלחמותיהם על פי ה

לא נתן להם  ולפיכך, (ז 'ח א"ש) "לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם"ה אמר לו "והקב, (יב 'א יב"ש)
להיך אשר צוך כי -א' נסכלת לא שמרת את מצות ה"אמר הכתוב אלא שלפי זה לא ברור מדוע . מלכות של קיימא

ה תהי ,טאוחהיה לא שאול אם משמעותו היא שש, (יג 'יג א"ש) "עולםאת ממלכתך אל ישראל עד ' העתה הכין 
שיתכן שאם שאול לא היה חוטא הוא היה ממשיך למלוך אבל רק על חלק  ן"הרמבמתרץ ? לזרעו מלכות בישראל
כי , ומנשה ואפריםן יעל בנימ, אולי היה מולך על שבטי אמו. "אל ישראל"לכן אמר הכתוב , מישראל ולא על כולם

 . יהודהמשבט מלך ההיה מלך תחת שאו  ,כשני עמים נחשבים בישראלהם יהודה ואפרים 
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 (ב 'מח בראשית" )אליך בא יוסף בנך הנה ויאמר ליעקב ויגד"
 אלא לבד ואות לבקר בא אינוהוא ש ליעקב ,השליח על ידי ,מודיע יוסף "העמק דבר"ין ב'ב מוולוז"הנצילפי דברי 

 רוחשל  לשפע עצמולהכין את  יעקבעל  כןל, מיוחדת ברכה וקבלשהם י והוקתמתוך  בניוהוא מביא אתו את שני 
את  מכין היהיעקב  הצורך בעת אלא. תמיד הקודש רוחשרתה עליו  לא במצרים יעקב אשר היהככיון ש. הקודש

 .ני יוסףברך את בל עצמואת  הכיןשיעקב " ישראל ויתחזק"לכן נאמר . לכך עצמו
 

 (כב' בראשית מח) "ובקשתי בחרבי"
  (י"רש" )ותפלתו חכמתו היא, ובקשתי בחרבי"

חרבם וקשתם  חכמה והבינה הםשה ,בחכמתי ובינתיהיא לומר " בחרבי ובקשתי"שכוונת הכתוב " ספורנו"מבאר ה
 .הכוונה היא בדברי תורהשל "זחבארו ש "חגור חרבך על ירך גבור"הכתוב  אמרמכ ,צדיקיםהשל 

 

 (ז' מטבראשית )  "אפם כי עז ארור"
וי עז ה"ל "מידות אלו גם צד לטובה כמו שאמרו חזיש בכל מקום מ ,ותרע ותדימהן שהעזות וקשיות עורף ף על פי א

לישראל כדי  הטובשהיא מידה  ,קשיות העורףעניין  ך גם וכ( כה 'אבות ה)" שבשמים אביךלעשות רצון  ...כנמר
 ,עז ועברתםהוא שאפם שמה שאומר כאן יעקב הוא  "כלי יקר"מסביר ה. בקול זרים ודתם לא ישמעעל שיעמדו 

ביעקב  אחלקם"הוא להפכם לטובה כדי לעשות ומה שצריך , ותרעות דימאלו ו .כי קשתה ,דהיינו העבר השני לאפם
ך ומעשה יעקב וישראל דהיינו להפ םיעושאלו שהעזות וקשיות עורף אל את אחלק ואפיץ כלומר  "ואפיצם בישראל

 . שבואר כמו לטובהפעולתם את כל 
 

 (יג' בראשית מט" )זבולון לחוף ימים ישכון"
חכם יושב במחיצת התלמיד חכם  המחזיק ביד התלמידשז״ל חשאמרו על פי מה  "פני דוד"א מבאר ב"רבינו החיד
 ומים עמוקים כמי, למים ובעל פה שנמשלו תורה שבכתבה לערמז מ "לחוף ימים"בכתוב ה שאמר מו .ויודע תורה

לחוף  והוא" ,בעולם הזהון שזוכה לזה כיהוא ו. "לחוף ימים" וזהו, כםחלמיד לעתיד במחיצת הת ,"ישכון", הים
והיינו  ,מעלה בישיבה של כםחלמיד עתיד במחיצת התבלבטח  ישכוןהוא על כן , יששכרדאוג לפרנסת ל ,"אניות

לעשות  לו כיון שהוא עם הארץ מה ישש ,תעצב אל לבולהעשיר לבוא ה אלא שכאן יכול .לעייל כאמור "לחוף ימים"
, תורהה מצות צל וחופה אצל בניהעושה לבעלי ה "שהקבחכמים אמרו שכפי , "בשבתו עם זקני ארץ" עולם הבאב

מי שנתן בחייו ללומדי תורה ש" גמילות חסדים"ערך ב "שכחת לקט"בספר  בוכתלא שא? שהרי הוא לא למד תורה
ישמחו ויעלצו לפי זה  .תורהרזי ות ואותו סוד םשמת מלמדי לאחר, אף על פי שהוא עם הארץ, חסד עמם וגמל

שלעתיד , "ימים ישכון והוא לחוף אניות זבולון לחוף"רמז הכתוב מזה לו. תורהלדעת את ה העשירים כי גם הם יזכו
זבולון לחוף "שאמר  מהו, ליםשהתורה נמשלה , שבעל פה זה תורה שבכתב ותורהש "לחוף ימים"זבולון  ישכון
 ם במקראימתורה שבעל פה דינים שאינם תלוי דמולו, תורה שבכתבאת הרוש פשמהתלמוד כולל את שהוא  ,"ימים

י נוחופה לבעלי מצות אצל ב כי הקב״ה עושה צל, לעתיד "ישכון", בסברא םיודינים התלויאלא הלכות למשה מסיני 
 . וחולק עם יששכר ישכון לעתיד בשכר שהוא עתה לחוף אניות וזבולון, תורה

 

  (טו 'מטבראשית ) "ויהי למס עובד"
נותן ממנה מס והוא בתורה של יששכר עבודתו היא ש" ויהי למס עובד"שכוונת הכתוב " משך חכמה"מסביר ה

וכמו שנאמר על . (יח' דברים לג)" שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך"פסוק הל על "זחוכמו שדרשו . לזבולון
 .ששמעון מיוחס לאחיו עזריה כיון שעזריה היה מחזיק בו כלכלית כדי שילמד תורה .(כא סוטה)שמעון אחי עזריה 

 

 (לג' בראשית מט" )רגליו אל המטה ויאסוף"
 "ויתחזק ישראל וישב על המטה"בני יוסף כדכתיב את כשרצה לברך יו לשיעקב הוציא את רג "דעת זקנים"מבואר ב

  . אל המטה הכניסןך אותם הוא וכאשר כלה לבר
 

  (זט' בראשית נ)" ף כי מת אביהםסויראו אחי יו"

א במשמעות של אלא הום יית עינייראאין זה במשמעות של  "ויראו"שמה שאומר הכתוב  "תוספת ברכה"מבאר ה
בראשית ) "יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי"מדברי עשו שאמר הסבר הוא שהאחים למדו וה .דמורא ופח

לפי זה חששו האחים , זההו במעשה אות לא רצה לצערשכוונתו היתה שלא יעשה זאת בחיי אביו כיון שהוא  (מא' כז
הם חששו שיוסף מת לאחר שיעקב אבל עתה , לא יצטער יעקבכדי שאביהם יוסף לא רצה להרע להם בחיי יעקב ש

 .(יט' בראשית נ) "תיראו אל"שאמר להם התשובה ולפי זה מדויק לשון . על מעשיהםיבא חשבון אתם 
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