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 ַוַיַחְנטּולעיל ב:  
 .ִיְשָרֵאל-ָהֹרְפִאים ֶאת

                       ומותו יעקבברכות  נ(-)פרקים מט פרשת ויחי 

א  א רָּ ֶכם, ֵאת ֲאֶשר-, ֶאלַיֲעֹקבַוִיקְּ ה לָּ ַאִגידָּ פּו וְּ נָּיו; ַוֹיאֶמר, ֵהָאסְּ ַאֲחִרית ַהיִָּמים.-בָּ ֶכם, בְּ א ֶאתְּ רָּ   ִיקְּ

ֵני  ב עּו, בְּ ִשמְּ צּו וְּ בְּ עּו, ֶאל; בַיֲעקֹ ִהקָּ ִשמְּ ֵאל ֲאִביֶכם-וְּ רָּ ֹכִרי ְראּוֵבן ג .ִישְּ ה בְּ ֵראִשית אֹוִניַאתָּ -, ֹכִחי וְּ

ז. ֶיֶתר עָּ ֵאת, וְּ ֵבי ָאִביָך; -ַפַחז ַכַמִים ַאל ד  ֶיֶתר שְּ כְּ ִליתָּ ִמשְּ , ָאזתֹוַתר, ִכי עָּ תָּ צּוִעי ִחַללְּ ה יְּ לָּ                               .עָּ

ע ה ֵלִוי, ַאִחיםִשמְּ ֵכֹרֵתיֶהם.-ֹון וְּ ס, מְּ מָּ ֵלי חָּ ם ַאל ו  כְּ ֹסדָּ לָּם ַאל-בְּ הָּ ִשי, ִבקְּ ֹבא ַנפְּ ֹבִדי:-תָּ ִכי   ֵתַחד כְּ

רּו ֹצנָּם ִעקְּ גּו ִאיש, ּוִברְּ רְּ ם הָּ ַאפָּ ֵקם  ז  .שֹור-בְּ ה; ֲאַחלְּ תָּ שָּ ם ִכי קָּ תָּ רָּ ֶעבְּ ז, וְּ ם ִכי עָּ ַיֲעֹקבָארּור ַאפָּ , בְּ

ֵאלם ַוֲאִפיצֵ  רָּ ִישְּ                                 .בְּ

ה ְיהּוָדה ח ֵני ָאִביָך.-ַאֶחיָך יֹודּוָך, ַאתָּ ָך, בְּ ַתֲחוּו לְּ ֶביָך; ִישְּ ֹעֶרף ֹאיְּ ָך, בְּ דְּ ה, ִמֶטֶרף  ט  יָּ הּודָּ ֵיה יְּ גּור ַארְּ

ִליתָּ  ִני עָּ ִקיֶמּנּו.בְּ ִביא, ִמי יְּ לָּ ֵיה ּוכְּ ַארְּ ַבץ כְּ ַרע רָּ ה ֵשֶבט יָּסּור-ֹלא י  ; כָּ יו, ִמיהּודָּ לָּ ֹחֵקק ִמֵבין ַרגְּ , ּומְּ

ַהת ַעִמים.-ַעד ִכי לֹו ִיקְּ ֻבשֹו,  יא  יָֹּבא ִשיֹלה, וְּ ִני ֲאֹתנֹו; ִכֵבס ַבַיִין לְּ ה בְּ ַלשֵֹרקָּ ִרי ַלֶגֶפן ִעיֹרה, וְּ ֹאסְּ

ַדם ִין; ּולְּ  יב  ֲענִָּבים סּוֹתה.-ּובְּ ִליִלי ֵעיַנִים, ִמיָּ ב.    -ֶבןַחכְּ לָּ                       ִשַּנִים, ֵמחָּ

בּוֻלן,  יג חֹוף ֳאִנֹיתזְּ הּוא לְּ ֹכן; וְּ חֹוף ַיִמים ִישְּ תֹו ַעללְּ כָּ ַירְּ                           ִציֹדן.-, וְּ

ֶרם יד ר, ֲחֹמר גָּ שכָּ ִים.-ִישָּ תָּ פְּ אֶ  טו  ֹרֵבץ, ֵבין ַהִמשְּ ה ִכי טֹוב, וְּ נֻחָּ א מְּ מֹו -תַוַירְּ ה; ַוֵיט ִשכְּ ָאֶרץ ִכי נֵָּעמָּ הָּ

ַמס ִהי לְּ ֹבל, ַויְּ ִדין ַעמוֹ  טז              ֹעֵבד.-ִלסְּ ן, יָּ ֵאל.-דָּ רָּ ֵטי ִישְּ ַאַחד, ִשבְּ ִהי יז  כְּ ש ֲעֵלי-יְּ ן נָּחָּ -דָּ

ִפיֹפן ֲעֵלי בֵ -ֹאַרח-ֶדֶרְך, שְּ בֹו, ָאחֹור. -יַהֹּנֵשְך, ִעקְּ ָך, ִקִּויִתי הִלי יחסּוס, ַוִיֹפל ֹרכְּ תְּ ד,  יט    .'שּועָּ גָּ

ֵקב ֻגד עָּ הּוא, יָּ גּוֶדּנּו; וְּ דּוד יְּ ֵשר,  כ       .גְּ הּוא ִיֵתן, ַמֲעַדֵּניֵמאָּ מֹו; וְּ ֵמנָּה ַלחְּ                  .ֶמֶלְך-שְּ

ִלי,  כא           תָּ הַנפְּ ֻלחָּ ה שְּ לָּ ֵרי-ַאיָּ ֶפר.-ַהֹּנֵתן, ִאמְּ ת  כב                            שָּ ת יוֵֹסףֵבן ֹפרָּ , ֵבן ֹפרָּ

ה ֲעֵלי-ֲעֵלי ֲעדָּ נֹות, צָּ ִין; בָּ ֹרבּו;  כג  .שּור-עָּ ֻרהּו וָּ רְּ מָּ ֻמהּוַויְּ טְּ תֹו,  כד  , ַבֲעֵלי ִחִצים.ַוִישְּ ן ַקשְּ ֵאיתָּ ַוֵתֶשב בְּ

יו; ִמיֵדי ֲאִביר  דָּ ֹרֵעי יָּ ֹפּזּו זְּ ם ַיֲעֹקבַויָּ ֵאת ַשַדי  כה  .ָרֵאלִיְש  ֶאֶבן ֹרֶעה, ִמשָּ , וְּ ֶרךָּ זְּ ַיעְּ ֵמֵאל ָאִביָך וְּ

ַחם. רָּ ַדִים, וָּ ֹכת שָּ ַחת; ִברְּ הֹום ֹרֶבֶצת תָּ ֹכת תְּ ל, ִברְּ ַמִים ֵמעָּ ֹכת שָּ , ִברְּ ֶכךָּ רְּ ֹכת ָאִביָך,  כו  ִויבָּ רּו ִברְּ בְּ גָּ

ֹכת הֹוַרי, ַעד-ַעל ֹעת עֹולָּם; -ִברְּ ֶייןָּ ַתֲאַות, ִגבְּ ֹראש ִתהְּ ֹקד יֹוֵסף, לְּ דְּ קָּ ִזיר ּולְּ יו נְּ                        .ֶאחָּ

ִמין  כז יָּ לִבנְּ לָּ ַחֵלק שָּ ֶעֶרב, יְּ לָּ ף, ַבֹבֶקר ֹיאַכל ַעד; וְּ רָּ ֵאב ִיטְּ ל כח  .זְּ ֵטי -כָּ ֵאלֵאֶלה ִשבְּ רָּ ֵנים ִישְּ , שְּ

ר;  שָּ ֹזאת ֲאֶשרעָּ םִדֶבר לֶָּהם ֲאִביֶהם-וְּ ֶרְך אֹותָּ בָּ ם.ִאיש אֲ -, ַויְּ תֹו, ֵבַרְך ֹאתָּ כָּ ִברְּ                           ֶשר כְּ

ם כט ַצו אֹותָּ ף ֶאלַויְּ רּו-ַעִמי-, ַוֹיאֶמר ֲאֵלֶהם ֲאִני ֶנֱאסָּ י:-ֹאִתי, ֶאל ִקבְּ ה-ֶאל ֲאֹבתָּ רָּ עָּ ֵדה, -ַהמְּ ֲאֶשר ִבשְּ

רֹון ַהִחִתי. ֵפלָּה, ֲאֶשר עַ  ל ֶעפְּ ֵדה ַהַמכְּ ה ֲאֶשר ִבשְּ רָּ עָּ ֵני-לַבמְּ ֵרא-פְּ ַען:-ַממְּ נָּ ֶאֶרץ כְּ ם  בְּ הָּ רָּ נָּה ַאבְּ ֲאֶשר קָּ

ֹרן ַהִחִתי-ֶאת ֶדה, ֵמֵאת ֶעפְּ ֶבר-ַלֲאֻחַּזת-ַהשָּ ה  לא .קָּ מָּ רּושָּ בְּ ה -ֶאת קָּ מָּ תֹו, שָּ ה ִאשְּ רָּ ֵאת שָּ ם, וְּ הָּ רָּ ַאבְּ

רּו בְּ ה -ֶאת קָּ מָּ שָּ תֹו; וְּ ה ִאשְּ קָּ ֵאת ִרבְּ ק, וְּ חָּ ִתיִיצְּ ַברְּ ה ֲאֶשר לב ה.ֵלָא-, ֶאתקָּ רָּ עָּ ַהמְּ ֶדה וְּ ֵנה ַהשָּ בֹו, -ִמקְּ

ֵני ַכל  לג ֵחת.-ֵמֵאת בְּ ַצֹּות ֶאת ַיֲעֹקבַויְּ יו ֶאל-לְּ לָּ נָּיו, ַוֶיֱאֹסף ַרגְּ ַוע, ַוֵיָאֶסף ֶאל-בָּ ה; ַוִיגְּ יו.-ַהִמטָּ  א           ַעמָּ

יו, ַוִישַ -, ַעליֹוֵסףַוִיֹפל  לָּ ךְּ עָּ ֵני ָאִביו; ַוֵיבְּ ַצו  ב לֹו.-קפְּ יו ֶאת-ֶאת יֹוֵסףַויְּ דָּ ִאים, -ֲעבָּ ֹרפְּ -ַלֲחֹנט ֶאתהָּ

אּו ג .ִיְשָרֵאל-ַוַיַחְנטּו ָהֹרְפִאים, ֶאת ;ָאִביו לְּ ִעים יֹום, -ַוִימְּ בָּ ֵמילֹו ַארְּ אּו יְּ לְּ כּו  ִכי ֵכן ִימְּ ַהֲחנִֻטים; ַוִיבְּ

ִעים יֹום. ַרִים, ִשבְּ מֵ  ד ֹאתֹו ִמצְּ רּו, יְּ ַדֵבר ַוַיַעבְּ ִכיתֹו, ַויְּ ֹעה ֵלאֹמר:-, ֶאליֹוֵסףי בְּ נָּא -ִאם ֵבית ַפרְּ

ֵעיֵניֶכם אִתי ֵחן, בְּ צָּ רּו-מָּ ֹעה ֵלאֹמר.-ַדבְּ ֵני ַפרְּ ָאזְּ ִביַעִני ֵלאֹמר, ִהֵּנה ָאֹנִכי ֵמת ה נָּא, בְּ ִרי-ָאִבי ִהשְּ ִקבְּ  בְּ

ה  מָּ ַנַען, שָּ ֶאֶרץ כְּ ִריִתי ִלי בְּ ֵרנִ ֲאֶשר כָּ בְּ ה, ֶאֱעֶלהיִתקְּ ַעתָּ הּנָּא -; וְּ רָּ בְּ ֶאקְּ ה.-ָאִבי-ֶאת וְּ שּובָּ אָּ ַוֹיאֶמר,  ו וְּ

ֹעה: ֹברֲעֵלה  ַפרְּ ִביֶעָך.-ֶאת ּוקְּ ֹבר, יֹוֵסףַוַיַעל  ז ָאִביָך, ַכֲאֶשר ִהשְּ ל-ֶאת ִלקְּ ֵדי -ָאִביו; ַוַיֲעלּו ִאתֹו כָּ ַעבְּ

ֵני ֶאֶרץ ֹכל, ִזקְּ ֵני ֵביתֹו, וְּ ֹעה, ִזקְּ ִים.ִמ -ַפרְּ רָּ ֹכל ֵבית  ח צְּ יו ּוֵבית ָאִביו:יֹוֵסףוְּ ֶאחָּ ֹצאנָּם  , וְּ ם וְּ ַרק, ַטפָּ

ם רָּ קָּ ֶאֶרץ ֹגֶשן.-ּובְּ בּו, בְּ זְּ ֹאד.-ֶרֶכב ַגם-ַוַיַעל ִעמֹו, ַגם ט עָּ ֵבד מְּ ִהי ַהַמֲחֶנה, כָּ ִשים; ַויְּ רָּ ֹבאּו ַעד י פָּ ֹגֶרן -ַויָּ

דּו פְּ ֵדן, ַוִיסְּ ֵעֶבר ַהַירְּ ד, ֲאֶשר בְּ ָאטָּ ַעת -הָּ ָאִביו ֵאֶבל, ִשבְּ ֹאד; ַוַיַעש לְּ ֵבד מְּ כָּ דֹול וְּ ֵפד גָּ ם, ִמסְּ ִמים.שָּ  יא יָּ

ַנֲעִני ֶאת ָאֶרץ ַהכְּ א יֹוֵשב הָּ רּו, ֵאֶבל-ַוַירְּ ד, ַוֹיאמְּ ָאטָּ ֹגֶרן הָּ ֵאֶבל, בְּ ֵבד זֶ -הָּ ִים; ַעלכָּ רָּ ִמצְּ ּה, -ה לְּ מָּ א שְּ רָּ ֵכן קָּ

ֵדן. ֵעֶבר ַהַירְּ ַרִים, ֲאֶשר, בְּ נָּיו, לוֹ  יב ָאֵבל ִמצְּ ם.-ַוַיֲעשּו בָּ ַנַען,  יג ֵכן, ַכֲאֶשר ִצּוָּ ה כְּ צָּ נָּיו, ַארְּ אּו ֹאתֹו בָּ ַוִישְּ

רּו בְּ רָּ  ַוִיקְּ נָּה ַאבְּ ה: ֲאֶשר קָּ ֵפלָּ ֵדה ַהַמכְּ ַרת שְּ עָּ ם ֶאתֹאתֹו, ִבמְּ ֶדה -הָּ ֹרן ַהִחִתיֶקֶבר-ַלֲאֻחַּזתַהשָּ -, ֵמֵאת ֶעפְּ

ֵרא.-ַעל ֵני ַממְּ ב  יד פְּ שָּ ל יֹוֵסףַויָּ כָּ יו, וְּ ֶאחָּ ה הּוא וְּ מָּ ַריְּ ֹעִלים ִאתֹו -ִמצְּ ֹברהָּ רוֹ ָאִביו, ַאֲחֵרי, -ֶאת ִלקְּ בְּ -ֶאת קָּ

אּו ֲאֵחי טוָאִביו.  רּו-, ִכייֹוֵסף-ַוִירְּ ֵמנּו, לּו ֵמת ֲאִביֶהם, ַוֹיאמְּ טְּ ליֹוֵסף ִישְּ נּו, ֵאת כָּ ִשיב, לָּ ֵשב יָּ הָּ ה, -; וְּ עָּ רָּ הָּ

נּו ֹאתֹו. ַמלְּ ַצּוּו, ֶאל טז ֲאֶשר גָּ ֵני מֹותֹו ֵלאֹמר.  ֵלאֹמר: יֹוֵסף-ַויְּ ה, ִלפְּ רּו לְּ -ֹכה יזָאִביָך ִצּוָּ ּנָּא יֹוֵסףֹתאמְּ , אָּ

ם ִכי אתָּ ַחטָּ א נָּא ֶפַשע ַאֶחיָך וְּ ל-שָּ מָּ ה גְּ עָּ ֵדי אֱ רָּ ֶפַשע ַעבְּ א נָּא, לְּ ה שָּ ַעתָּ , ַוֵיְבְך יוֵֹסףֹלֵהי ָאִביָך; -ּוָך, וְּ

יו. ם ֵאלָּ רָּ ַדבְּ כּו, ַגם יח בְּ ִדים.-ַוֵילְּ ָך ַלֲעבָּ רּו, ִהֶּנּנּו לְּ נָּיו; ַוֹיאמְּ פָּ לּו, לְּ יו, ַוִיפְּ -ַאל, יֹוֵסףַוֹיאֶמר ֲאֵלֶהם  יט ֶאחָּ

ה; ְוַאֶתם כ , ָאִני.ֹלִהים-א  ִכי ֲהַתַחת  :ִתיָראּו עָּ ַלי רָּ ֶתם עָּ ַמַען ֲעשֹה ַכיֹום ֹלִהים-א  , ֲחַשבְּ ה, לְּ ֹטבָּ ּה לְּ בָּ , ֲחשָּ

ב.-ַעם ְלַהֲחֹיתַהֶּזה,  ֶאתֲאַכְלֵכל ֶאְתֶכםָאֹנִכי -ִתיָראּו-ַאל, ְוַעָתה כא רָּ ַדֵבר ַעל-, וְּ ם, ַויְּ ַנֵחם אֹותָּ ֶכם; ַויְּ -ַטפְּ

ם. ִנים ַוְיִחי, הּוא ּוֵבית ָאִביו; ְבִמְצַרִיםף ַוֵיֶשב יֹוסֵ  כב ִלבָּ ֶעֶשר שָּ א  כג    .יֹוֵסף, ֵמָאה וָּ ַרִים,  יֹוֵסףַוַירְּ ֶאפְּ לְּ

ִכיר ֶבן ֵני מָּ ֵני ִשֵלִשים; ַגם, בְּ ַנֶשה-בְּ דּו, ַעל-מְּ ֵכי -יֻלְּ יו, -ֶאל יֹוֵסף ַוֹיאֶמר כד. יֹוֵסףִברְּ -ֵוא; ָאֹנִכי ֵמתֶאחָּ

ֹקד פָּ  ֹלִהים ה , ֶאְתֶכםֹקד ִיפְּ ֶהֱעלָּ ָאֶרץ ַהֹּזאת, -ִמן ֶאְתֶכםוְּ ַבע ָהָאֶרץ-ֶאלהָּ ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק , ֲאֶשר ִנשְּ

ֵני-יֹוֵסף, ֶאת ַוַיְשַבע כה .ּוְלַיֲעֹקב ֵאל בְּ רָּ ֹקד אֱ  :ֵלאֹמר ִישְּ ֹקד ִיפְּ ֶכם, -פָּ ַהֲעִלֶתם ֶאתֹלִהים ֶאתְּ ֹמַתי -וְּ ַעצְּ

ת ַויָּ  כו .ִמֶּזה ִנים; -, ֶבןיֹוֵסףמָּ ֶעֶשר שָּ ִים.ַוַיַחְנטּו ֹאתוֹ ֵמָאה וָּ רָּ ִמצְּ ָארֹון בְּ   , ַוִייֶשם בָּ

ֵאל  ַוֹיאֶמר: מח, כא רָּ ִישְּ
ָאֹנִכי יֹוֵסף ִהֵּנה -ֶאל
יָּה ֵמת הָּ  ֹלִהים-א  ; וְּ

ֵהִשיב  ֶכם וְּ  ֶאְתֶכםִעמָּ
 .ֶאֶרץ ֲאֹבֵתיֶכם-ֶאל

נֹו ... כטמז, א ִלבְּ רָּ   ַוִיקְּ
יֹוֵסף  -ִשים...לוֹ  ַוֹיאֶמרלְּ

-ַאל...ָיְדָך ַתַחת ְיֵרִכינָּא 
ִים. רָּ ִמצְּ ֵרִני בְּ בְּ  נָּא ִתקְּ

שלילת הזכויות     
הבכורה מראובן 
והענקת זכויות 
הנהגה על יהודה 
וזכויות הנחלה על 
יוסף מבואר בדה"א 

ֵני  ה, א כֹור  ְראּוֵבןּובְּ בְּ
ֵאל  רָּ כֹור הּוא ִכיִישְּ  ַהבְּ

לוֹ  ַחלְּ צּוֵעי ּובְּ  ָאִביו יְּ
ֵני  תֹו ִלבְּ ֹכרָּ נָּה בְּ ִנתְּ

ֵאל;  יוֵֹסף רָּ ֹלא ֶבן ִישְּ וְּ
ה        ֹכרָּ ַיֵחש ַלבְּ ִהתְּ לְּ

יו גַָּבר ְיהּוָדה ִכי ֶאחָּ  בְּ
נִָּגיד ה ,ִמֶמּנּו ּולְּ ֹכרָּ ַהבְּ  וְּ

יֹוֵסף לכן קיבלו  . לְּ
הם  את הברכות 

העיקריות, והנחלות 
הגדולות ביותר 
וחשובות ביותר 

 מבחינה גיאופוליטית 

 

מז, לא  שם שבועת -ב
יוסף ליעקב מודגש 
שלא ייקבר במצרים, 

 שכלוכאן הדגש הוא  
יקברהו במערת  בניו

המכפלה )לפי 
הרמב"ן משמעות 

השבועה הזאת שהיא 
תחייב גם את פרעה, 
כשבועת אדם לפני 
מותו( לכן שם הדגש 
על התוצאה שלא 

ייקבר במצרים, וכאן 
הדגש על הקוברים 

 האחים.

במקרא הסיבה שאין 
עושים הלוויה  
למקום רחוק היא 
בגלל  סרחון הגופה, 
ולכן רחל נקברה 

במקומה כמו שכל מת 
ן שקונה מקומו. נית
לקבור ברחוק רק 

בעזרת חניטת הגופה 
 חניטה.
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מופיע  כג לעילבפסוק 
אותו ביטוי כי אחים 
של יוסף חששו מפניו 

ידה, למידה כנגד מ
שהרי ידעו שיוסף סבל 
ממשטמם, ולמדו את 

-הדבר מדברי עשו ב
ֹטם כז,  מא: ו ַוִישְּ  ֵעשָּ

ה -ַיֲעֹקב ַעל-ֶאת כָּ רָּ ַהבְּ
כֹו ָאִביו;  ֲאֶשר ֵברְּ
ִלבֹו  ו בְּ ַוֹיאֶמר ֵעשָּ

ֵמי ֵאֶבל ָאִבי  בּו יְּ רְּ ִיקְּ
גָּה ֶאת ַאַהרְּ ַיֲעֹקב -וְּ
 ָאִחי.

ביטויים שמופעיים 
מיד לאחר התגלות 

-ַוִיֵתן ֶאת יוסף לאחיו:
-ַאלְוַעָתה ...ֹקלוֹ ִבְבִכי

ִיַחר -ֵתָעְצבּו ְוַאל
ֶתם -ִכי ְבֵעיֵניֶכם ַכרְּ מְּ
 ְלִמְחָיהִכי   ֹאִתי ֵהּנָּה
ַחִני  לָּ  ֹלִהים-א  שְּ
ֵניֶכם. ֵחִני  ..ִלפְּ לָּ    ַוִישְּ

ֵניֶכם לָּשּום  ֹלִהים-א   ִלפְּ
ָאֶרץ  ֵאִרית בָּ לֶָּכם שְּ

ה  ּוְלַהֲחיוֹת ֵליטָּ לֶָּכם ִלפְּ
ֹדלָּה  ֹאְתָך ְוִכְלַכְלִתי ...גְּ

ם   יא(-)מה, השָּ


