
נָׁה  )כח( ]הצדיקים  –ַויְִחי יֲַעקֹב ְבֶאֶרץ ִמְצַריִם ְשַבע ֶעְשֵרה שָׁ

שאלו: פשיטא? ותירצו: חזר ודיבר על יעקב ולא רצה להתחיל 

 בפטירתו[.

ֵאל לָׁמּות  )כט( א מרגיש שהולך למות.  –ַויְִקְרבּו יְֵמי יְִשרָׁ ַויְִקרָׁ

דווקא יוסף כי הוא יכול להוציא את יעקב.  - ִלְבנֹו ְליֹוֵסף 

אתִ  צָׁ ִשים דיבר מכובד למלך.  –י ֵחן ְבֵעינֶיָך ַויֹאֶמר לֹו ִאם נָׁא מָׁ

לשבועה. ]ולא עשו  זאת בלחיצת יד, כי  –נָׁא יְָׁדָך ַתַחת יְֵרִכי 

ִדי זה רק בין שנים באותה רמה, אך כאן יש אב ובן[.  ִשיתָׁ ִעמָׁ ְועָׁ

ַאל נָׁא רש"י: חסד של אמת, שאין אחריו תמורה.  –ֶחֶסד ֶוֱאֶמת 

יִ  כי זו ארץ טמאה. בנוסף חשש יעקב שיעשו  – םִתְקְבֵרנִי ְבִמְצרָׁ

 ממנו אליל, כי המצרים מאוד העריכו אותו.

ַכְבִתי ִעם ֲאבַֹתי  )ל( כאשר אמות, שאלך להיות עם אבותי  - ְושָׁ

אַתנִי ִמִמְצַריִם ּונְ)בגן עדן(.   תסחב אותי ממצרים. - שָׁ

ה )לא( ֵאל ַעל רֹאש ַהִמטָׁ השתחווה ליוסף. כבוד  – ַויְִשַתחּו יְִשרָׁ

ן השתחווה למלכות. אך לא רצה להשתחוות ממש ליוסף, לכ

 לכיוון השכינה, שהיא בצד ראש המיטה.

 

 

 

שמע יהודה מה שיעקב מוכיח את אחיו וחשש  –ְיהּוָדה  )ח(

שיוכיח גם אותו על תמר. התבייש והלך לאחוריו. אמר לו 

ה יֹודּוָך ַאֶחיָך  יעקב: ימנו אותך למלך ]יהודוך מלשון הוד  –ַאתָׁ

תנצח את אויבך, הם יברחו ותכה  –[ יְָׁדָך ְבעֶֹרף אֹיְֶביָך מלכות.

ולא אמך )כמו אצל  – יְִשַתֲחּוּו ְלָך ְבנֵי ָאִביָךאותם בעורף. 

 יצחק(, כדי לכלול את כל האחים.

ה  )ט(  מרמז על דוד המלך, שבתקופת שאול  –ּגּור ַאְריֵה יְהּודָׁ

 –ִמֶטֶרף ְבנִי היה כמו גור, וכשנהיה למלך היה כמו אריה. 

מהחשד שחשדתי שהרגת את יוסף )עליו נאמר "טרוף טרף"(. 

ִליתָׁ  כַָׁרע כי אמרת "מה בצע כי נהרגינו".  הסתלקת, ניצלת, –עָׁ

ַבץ  ִביא ִמי יְִקיֶמּנּוישב שכב.  –רָׁ מי יעיז להקים  – ְכַאְריֵה ּוְכלָׁ

אותו. האריה לא צריך אפילו לאיים, הוא יכול לשכב בנחת 

  בתקופת שלמה המלך. –ויפחדו ממנו 

ה  )י( השלטון משבט יהודה )מכים  –ֹלא יָׁסּור ֵשֶבט ִמיהּודָׁ

יו בשבט(.  לא יסור סנהדרין הקובעים את  –ּוְמחֵֹקק ִמֵבין ַרְגלָׁ

המשיח ]יבא שילה בגימ' משיח[.  –ַעד ִכי יָׁבֹא ִשילֹו החוקים. 

 אספו כל העמים.ולמלך המשיח ית – ְולֹו יְִקַהת ַעִמים

מכאן מתחילה ברכת הארץ:  –אְֹסִרי ַלֶּגֶפן )עירה( ִעירֹו  )יא(

יקשור לגפן חמור, כי בשביל ענף גפן אחד צריך חמור שלם. 

ה  ִכֵבס יקשור את בן האתון.  –נִי ֲאתֹנֹו בְ ולזמורה.  - ְוַלשֵֹרקָׁ

יהיה לו כ"כ הרבה יין שיכול לכבס בגדיו ביין  –ַביַיִן ְלֻבשֹו 

ובמיץ הענבים יכבס  – ּוְבַדם ֲענִָׁבים סּותֹו)לא שבאמת כיבסו(. 

 בגדו.

ּוְלֶבן העיניים יהיו אדומות מיין.  –ַחְכִליִלי ֵעינַיִם ִמיָׁיִן  )יב(

ב לָׁ והשיניים לבנות מחלב )לא שבאמת הם נהיות  – ִשּנַיִם ֵמחָׁ

לבנות יותר, אלא בא לבטא כמה מרעה יהיה וכך יהיו הרבה 

 בהמות והרבה חלב.

יגור ליד החוף )יש סוגים  –ְלחֹוף יִַמים יְִשכֹן  ְזבּוֻלן )יג(

 –רבים של חוף: מסולע, רדוד, עמוק וכו'. ושם כולל לחופים 

 –ְלחֹוף ֳאנִיֹות וחוף זה אינו סתם חוף, אלא ְוהּוא חוף ימים(. 

 – ַעל ִצידֹן סופו -ְויְַרכָׁתֹוחוף עמוק, נמל, מתאים לאוניות. 

  הגבול שלו יגיע עד צידון.

שָכר )יד( ָ רֵֹבץ חמור חזק, עם עצמות חזקות.  –ֲחמֹר ּגֶָׁרם  ִיש ּ

יִםֵבין  ישן בלילה בין התחומים, בשטח, לקראת  – ַהִמְשְפתָׁ

המשך מלאכתו. חמור חזק, שלא זקוק לחזור כל לילה לבית 

 מסוים לנוח.

ה ִכי טֹוב  )טו( ואה שהניחו אותו במקום החמור ר –ַויְַרא ְמנֻחָׁ

ה אדמה טובה.  ָאֶרץ ִכי נֵָׁעמָׁ מוציאה פירות נעימים  –ְוֶאת הָׁ

הוריד את כתיפו על מנת לעבוד  –ַויֵט ִשְכמֹו ִלְסבֹל וטובים. 

ואז הוציא פירות מצויינים. והנמשל:  – ַויְִהי ְלַמס עֵֹבדבאדמה. 

ובה יששכר חזק בגופו ובשכלו, והוא רואה את התורה כמה ט

היא, והוא משקיע את עצמו בלימוד תורה, עד שיוצאים פירות 

 חידושי תורה ותשובות לכל עם ישראל. –טובים 

]הזכרנו את ההסכם בין יששכר וזבולון, שמסיבה זו זכה זבולון 

 להיות לפני יששכר, כי בזכותו יכול יששכר ללמוד[.

ן )טז( –ישפוט את עמו )גם ממנו יהיה שופט  –יִָׁדין ַעמֹו  ּדָ

ֵאלשמשון(.  והוא ישפוט את כל שבטי  – ְכַאַחד ִשְבֵטי יְִשרָׁ

  ישראל כאחד.

ש ֲעֵלי ֶדֶרְך  )יז( ן נָׁחָׁ שמשון פעל יחידי בדומה לנחש  –יְִהי דָׁ

נחש על הדרך  –ְשִפיפֹן ֲעֵלי אַֹרח שמנצח גדולים ממנו. 

ַהּנֵֹשְך ִעְקֵבי ]הזכרנו כמה פעמים את המושג "מילים נרדפות"[ 

חוריו ומפילו מגיע בערנה אל הסוס מא – סּוס ַויִפֹל רְֹכבֹו ָאחֹור

עם רוכבו לאחור ובכך פוגע באדם אף בלי לגעת בו. כך עשה 

  איש. 0333שמשון בהפילו את הבניין עליו היו 

ְתָך ִקִּויִתי ה' )יח( מקווה ומצפה. כך לישועה שלך אני  – ִלישּועָׁ

התפלל שמשון אחרי שכוחו נחלש וביקש שד' ייתן לו עוד פעם 

 אחת אחרונה לנקום בפלישתים )סיפרנו בקצרה(.

ד )יט( ימשכו )ייצאו( ממנו גדודים של צבא  –ְּגדּוד יְגּוֶדּנּו  ּגָ

ֵקב]בתקופת יהושע, שיצאו חלוצים[  והגדוד  – ְוהּוא יָֻׁגד עָׁ

  על עקיביו בשלמות ]שלא ימות אף אחד במלחמות[. יחזור

ר )כ( המאכל )לחם( שיבוא מאשר יהיה  –ְשֵמנָׁה ַלְחמֹו  ֵמָאש ֵ

ְוהּוא יִֵתן מלא שמן )כי יהיה לו אדמה מלאת זיתים משובחים[. 

 יהיו לו מעדנים משובחים שמתאימים למלך. – ַמֲעַדּנֵי ֶמֶלְך

ה נְַפתָׁ  )כא( ה ְשֻלחָׁ ארצו של נפתלי תוציא פירות  –ִלי ַאיָׁלָׁ

ֶפרבמהרה, כמו הריצה של האיילה.  ובזכות זה  – ַהּנֵֹתן ִאְמֵרי שָׁ

אלו הברכות שמברכים בזכות  –מברכים ברכות )אמרות יפות 

  הפירות שלו שמגיעים מוקדם מכל השאר(.

ת )כב( יִן יוסף בעל חן.  – יֹוֵסף ֵבן פֹרָׁ ת ֲעֵלי עָׁ מוצא  –ֵבן פֹרָׁ

נֹות חן בעיני כל הרואה אותו.  ה ֲעֵלי שּורבנות מצרים.  –בָׁ ֲעדָׁ  צָׁ

צעדו על החומה )שור מלשון שורה(, לראות את יוסף, כי היה  –

רנו שהיו שזרקו עליו תכשיטים מזהב ע"מ לו חן מיוחד. ]הזכ

  שיסתכל עליהם, ולא הסתכל[.
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רֹבּו  )כג( ֲרֻרהּו וָׁ ַויְִשְטֻמהּו אחיו מררו את חיו, ורבו איתו.  –ַויְמָׁ

וישנאו אותו בעלי לשון הרע ]הסברנו את הקשר  – ַבֲעֵלי ִחִצים

  בין לשוה"ר לחץ[.

ן ַקְשתֹו  )כד( אך הוא התגבר וישב במקום חזק.  –ַוֵתֶשב ְבֵאיתָׁ

יו ַויָׁפֹּזגם לשון חוזק[.  –]קשתו  על זרועות ידיו היו  –ּו זְרֵֹעי יָׁדָׁ

מידיו של ד'  –ִמיֵדי ֲאִביר יֲַעקֹב פז(.  –צמידים מזהב )ויפוז 

ֵאלשהוא החוזק של יעקב.  ם רֶֹעה ֶאֶבן יְִשרָׁ מהמקום  – ִמשָׁ

 החזק הזה הוא פירנס את יעקב ובניו ]אבן = אב, בן[.

לכל זה הגעת בזכות ד', והוא יעזור  - ֵמֵאל ָאִביָך ְויְַעזְֶרךָׁ  )כה(

ְרֶכךָׁ לך.  אתה עם ד' )הולך בדרכיו( והוא יברך  –ְוֵאת ַשַדי ִויבָׁ

ל אותך.  ַמיִם ֵמעָׁ ַחת ִבְרכֹת ְתהֹום רֶֹבֶצת תָׁ טל ומטר.  –ִבְרכֹת שָׁ

ִבְרכֹת מעיינות שבאים מהתהום, שרובץ מתחת לאדמה.  –

ַחם רָׁ ַדיִם וָׁ לנשים יהיה הרבה חלב, ויוולדו הרבה ילדים  – שָׁ

  ברחם האם.

ּגְָׁברּו ַעל ִבְרכֹת הברכות שד' ברך אותי.  –ִבְרכֹת ָאִביָך  )כו(

ַעד ַתֲאַות ִּגְבעֹת הם יותר מהברכות שברך את אבותי.  –הֹוַרי 

ם  כי התברכתי שהארץ תהיה עד סוף הגבעות של העולם  –עֹולָׁ

ברכות אלו יהיו ליוסף.  –ִתְהיֶין ְלרֹאש יֹוֵסף )"ופרצת"(. 

יו ְדקֹד נְזִיר ֶאחָׁ ל יוסף, שהוא היה פרוש מאחיו ולראש ש – ּוְלקָׁ

  שנה. 22

ְנָיִמין )כז( ף  ּבִ רמז על שאול שניצח במלחמות.  –זְֵאב יְִטרָׁ

יאכל שת כל  –זה שאול  –בתחילת המלכות  –ַבבֶֹקר יֹאַכל ַעד 

להשלל.  לָׁ ֶעֶרב יְַחֵלק שָׁ בימי  –ולאחר תום המלכות, בגלות  – ְולָׁ

  יחלק שלל. –מרדכי ואסתר 

מה שסיפרנו, זה מה  –ֶהם ֲאִביֶהם ְוזֹאת ֲאֶשר ִדֶבר לָׁ  )כח(

ם שאמר להם, ובנוסף:  ֶרְך אֹותָׁ ברך את כולם מה שלא  –ַויְבָׁ

ִאיש ֲאֶשר ְכִבְרכָׁתֹו ֵבַרְך כתוב כאן )גם את ראובן, שמעון ולוי(. 

ם כל אחד התברך במה שעתיד להיות לו. "ברך אותם"  – אֹתָׁ

כולם. לכולם כי לכל אחד היה גם את הברכות של  –ולא 'אותו' 

היה: פירות משובחים, שפיטה, מסחר, תורה, ילדים, נצחון 

  האויבים וכו' אלא שכל אחד התייחד במשהו מסוים.

ף ֶאל ַעִמי  )כט( כל המתים. מת, הולך להיות יחד עם  –נֱֶאסָׁ

ה  רָׁ י ֶאל ַהְמעָׁ   מערה.באבותי  עם –ִקְברּו אִֹתי ֶאל ֲאבֹתָׁ

 בשטח של ממרא. –ֲאֶשר ַעל ְפנֵי ַמְמֵרא  )ל(

  השדה ומה שבו נקנה מבני חת. – ֵמֵאת ְבנֵי ֵחת )לב(

ה  ַויֱֶאסֹףויסיים יעקב.  –ַויְַכל יֲַעקֹב  )לג( יו ֶאל ַהִמטָׁ  –ַרְגלָׁ

 –ַויְִגַוע  ויכנס רגליו למיטה )עד כה התאמץ מאוד ע"מ לברכם(

  וימות.

 

גם כל האחים בכו על יעקב, אך יוסף במיוחד  – ַויִַשק לֹו )א(

 ה סיבות(.)מכמ

לסוך את גופו בבשמים במטרה לשמור  – ַלֲחנֹט ֶאת ָאִביו )ב(

את גופו, ע"מ שישאר עד שיגיעו לא"י. ]דיברנו שכל עניין 

רות הנשמה. החניטה הוא מתאים למצרים שלא מאמינים בהשא

 .וכן הזכרנו שיש צדיקים שגופם נשאר ולא מתבלה[

זה הזמן בדרך כלל שחונטים.  –ִכי ֵכן יְִמְלאּו יְֵמי ַהֲחנִֻטים  )ג(

יום של החניטה  03כולל  – ים יֹוםַויְִבכּו אֹתֹו ִמְצַריִם ִשְבעִ 

 )ראינו ברש"י, על אף שצ"ע שם(.

ולא דיבר עם פרעה בעצמו,  –ַויְַדֵבר יֹוֵסף ֶאל ֵבית ַפְרעֹה  )ד(

דברו  –ַדְברּו נָׁא כי היה אבל, ואין לאבל להיכנס לבית המלך. 

 עכשיו, יוסף ממהר לעשות רצון אביו. 

אני לעשות כן ]על אף  ואם כן מוכרח –ָאִבי ִהְשִביַענִי  )ה(

ִריִתי שהעדרו של יוסף עלול לפגוע מאוד במצרים[.   –ֲאֶשר כָׁ

 –אשר חפרתי. וזה עוד סיבה למה ללכת לקבור את יעקב בא"י 

 שהרי כבר הכין לו שם קבר.

יִם ְוכֹל ז() הזקנים יותר ידעו להעריך את  – זְִקנֵי ֶאֶרץ ִמְצרָׁ

 יעקב.

יו ּוֵבית השרים וכו', שבבית יוסף.  –ְוכֹל ֵבית יֹוֵסף  )ח( ְוֶאחָׁ

ם  ַרקכל משפחת אביו.  –ָאִביו  צריך עיון מאיזה גיל.  –ַטפָׁ

זְבּו ְבֶאֶרץ ּגֶֹשן ם עָׁ רָׁ מי טיפל? השומרים. מי לימד  – ְוצֹאנָׁם ּוְבקָׁ

אותם תורה? המלמדים )שמסתבר שהמלמדים לא הולכים לבנין 

בית המקדש וכ"ש כאן. אמרתי להם שאני מתפטר מלהיות 

 (מלמד, כי אפסיד לבנות את בית המקדש

ִשים לכבוד.  –ַויַַעל ִעמֹו ַּגם ֶרֶכב  )ט( רָׁ ַויְִהי לשמירה.  –ַּגם פָׁ

ֵבד ְמאֹד הדגשנו כמה המצרים ראו שאין דבר כל כך  – ַהַמֲחנֶה כָׁ

 מיוחד כמו יעקב אבינו.

ד )י( ָאטָׁ בקעה שגדלים בה אטדים )שיחים  – ַויָׁבֹאּו ַעד ּגֶֹרן הָׁ

ם ִמְסֵפד ּגָׁדֹול ְוכֵָׁבד  קוצניים( ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהיְַרֵדן ַויְִסְפדּו שָׁ

  ָאִביו ֵאֶבל ִשְבַעת יִָׁמיםְמאֹד ַויַַעש לְ 

ד ַויֹאְמרּו  )יא( ָאטָׁ ֵאֶבל ְבגֶֹרן הָׁ ָאֶרץ ַהְכנֲַענִי ֶאת הָׁ ַויְַרא יֹוֵשב הָׁ

יִם  ֵבד זֶה ְלִמְצרָׁ ל מלכי כנען יצאו סיפרנו על כך שכֵאֶבל כָׁ

להלחם עם המצרים וכשראו שלא באו למלחמה אלא למספד 

מיד הצטרפו להספד על יעקב וכל המלכים שמו את כתרם סביב 

ּה ָאֵבל ִמְצַריִם ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהיְַרֵדן: : מיטתו א ְשמָׁ רָׁ  ַעל ֵכן קָׁ

ה ְכנַַען  )יג( נָׁיו ַאְרצָׁ כל המצרים הלכו בחזרה  –ַויְִשאּו אֹתֹו בָׁ

 מגורן האטד , ובקבורה עצמה היו רק בני יעקב. 

האחים התיישבו עם  –ְראּו ֲאֵחי יֹוֵסף ִכי ֵמת ֲאִביֶהם ַויִ  )טו(

יוסף לסעודה, ומשום מה הוא התיישב בנפרד מהם, הם חששו 

יזכור  –ַויֹאְמרּו לּו יְִשְטֵמנּו יֹוֵסף שזה בגלל שהוא כועס עלהם. 

שעשינו לו )כמו  – ֲאֶשר ּגַָׁמְלנּו אֹתֹולנו את מה שעשינו לו. 

 "(."גומל חסדים טובים

בקשו ממשהו שיבקש ממנו. למה  –ַויְַצּוּו ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר  )טז(

לא בעצמם? מתוק אחד ענה: התביישו מפני חטאם. מתוק שני: 

הוא לא היה מוכן לשמוע אותן, כי הוא כועס עליהם. דיברנו על 

דילמה שהיתה לאחים: שקר מול מחלוקת. שאלנו מה יותר 

חמור. ולבסוף הסברנו ששקר כזה הוא בסדר, כי יש לו מטרה 

 מאוד חשובה.

א נָׁא  )יז( ּנָׁא שָׁ בבקשה תסלח )תרים את החטא שלנו(.  –אָׁ

ה   דבר האחים )ע"י השליחים(עד כאן דבר יעקב, מכאן  –ְוַעתָׁ

ם ַויֵבְ האחים שהם עבדי ד'.  –ַעְבֵדי ֱאֹלֵהי ָאִביָך  ְך יֹוֵסף ְבַדְברָׁ

יו בכה כי חשדו בו במה שאין בו )כמו שהרב חושד בטעות  – ֵאלָׁ

 סתם באחד הילדים(.
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אּו  )יט( האם אני  – ִכי ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאנִיאל תפחדו.  –ַאל ִתירָׁ

במקום ד'?! ה' התמיה. גם אם אני ארצה להזיק לכם אני לא 

אוכל. ראיה לדבר: חשבתם לעשות לי רע, וכיוון שד' חשב טוב 

 היה טוב. –

לא רק שאיני רוצה לעשות לכם  – ָאנִֹכי ֲאַכְלֵכל ֶאְתֶכם )כא(

םרע, להיפך, אני רוצה להיטיב לכם.  בלב  – ַויְַדֵבר ַעל ִלבָׁ

טמונים הרגשות )הרחבנו(, דיבר לליבם שלא יתביישו, יפחדו 

 וכו'.

ִכיר ֶבן ְמנֶַשה בני נינים  –ְבנֵי ִשֵלִשים   )כג( נינים.  –ַּגם ְבנֵי מָׁ

הוא גידל אותם )ובא לומר שהמשיכו  – יְֻלדּו ַעל ִבְרֵכי יֹוֵסף

 בדרכו ולא למדו מהמצרים(.

קֹד יְִפקֹד ֶאְתֶכם   )כד( יזכור אתם, בסוף השעבוד הארוך  –פָׁ

 במצרים. 

ֵאל  )כה( לא רק את אחיו, אלא את  –ַויְַשַבע יֹוֵסף ֶאת ְבנֵי יְִשרָׁ

 עד משה רבינו. כל בני ישראל,

בשביל המצרים חנטה הייתה נחשבת דבר  –ַויַַחנְטּו אֹתֹו  )כו(

ָארֹון ְבמִ מכובד.  יִםַויִיֶשם בָׁ טמנו אותו בארון, ע"מ שיהיה  – ְצרָׁ

 ותו לא"י.אפשר אח"כ להעל
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