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יוסף עומד בדיבורו וקובר 
 את אביו במערת המכפלה

 

זהו חסד של אמת 

 ללא כל תמורה 

 ד"בס

  "חיוי"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 חסד ואמת 

 :  לפני מותו משביע יעקב אבינו את יוסף בנו .1

 

 

 

 

 מה מבקש יעקב מיוסף? 

 י"היעזרו בפירוש רש? "חסד ואמת:"מה פירוש הביטוי : 

    

 

 מדוע חסד זה הוא אמיתי ? 

 :  יעקב ממשיך להסביר בפירוש את בקשתו

 

 

 

 יף ומפרט את בקשתו גם בפסוק זהמדוע לדעתכם הוא מוס  ? 

 ותיו לארץ ישראל כעבור שנים יעקב אינו רוצה שיוסף יעלה את עצמ: השלימו

 ____________________הוא מבקש ש. כמו שהעלו את עצמות יוסף ,רבות

 : המשיכו לקרוא

 

 

 על ? אינו מסתפק בבקשה רגילה אלא משביע אותו מדוע לדעתכם יעקב אבינו

  ?מה זה מלמד

 ? להיקבר במצרים בשום פנים מדוע לא רצה יעקב .2

 :  קראו את הפירושים השונים

 

 

 

 

 

י" ֵֽ ְקְר֣בּו ְימ  א ַויִּ ְקָר֣ ֘ל ָלמּו֒ת ַויִּ ְשָרא  אֶמר לֹו   יִּ ף ַוי ֹּ֤ ְב֣נֹו ְליֹוס ֵ֗ ם :לִּ א  אִּ ָנָ֨

ים ֵֽ יָך שִּ יֶנֶ֔ ן  ְבע  י ח  אתִּ ֶסד  ָמָצֹּ֤ י  ֶח֣ ָמדִּ יָת עִּ ֹּ֤ י ְוָעשִּ ִ֑ כִּ ַחת ְיר  ְָֽדָךָ֖ ַת֣ ָנָ֥א ָיֵֽ

ת ֱאֶמֶ֔ ם ַאל ,ֶוֵֽ יִּ ְצָרֵֽ י ְבמִּ נִּ ָ֖ ְקְבר   ( ט"כ ,ז"מ) "ָנָ֥א תִּ

 
השבועה מעבירה את 
המסר שהדבר עקרוני 

 . דווחשוב מא
 : נסו להיזכר

אחד מהאבות השביע 
 .מישהו באופן דומה

 ?מי השביע
 ? את מי השביע
 ?על מה השביע

מדוע הבקשה הייתה 
 ?דוחשובה מא

 
ם"  י  עִּ ַכְבתִּ ם ְוָשֵֽ ָרָתִ֑ ֵֽ ְקב  י בִּ נִּ ם ּוְקַבְרַתָ֖ יִּ ְצַרֶ֔ מִּ י  מִּ נִּ י ּוְנָשאַתָ֨ ַתֶ֔  ( 'ל ,ז"מ) ..."ֲאב 

 רבקמפני מה ביקש יעקב אבינו שלא י"

" שלא יעשו אותו עבודת כוכבים? במצרים

 ( 'ה, ו"מדרש רבה בראשית צ)

: רצו ישראל לישב במצרים ישיבת קבעכדי שלא י"

לא היה נקבר בה , שיאמרו אילולי היא ארץ קדושה

 ( ליעזראבי פ משנת ר"ע" )יעקב אבינו

 :שאינו מצפה לתשלום גמול, אמת חסד שעושין עם המתים הוא חסד של:חסד ואמת

ל ַעל" ָ֖ ְשָרא  חּו יִּ ְשַתָ֥ ֹו ַויִּ ע לִ֑ ָשַבָ֖ י ַויִּ ְבָעה  לִֶּ֔ ָשֵֽ אֶמר הִּ ה ַוי ֵ֗ ָטֵֽ אש ַהמִּ  (א"ל) "ר ָ֥
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זהו חסד של אמת 

 ללא כל תמורה 

  רבהמדרש 'הסיבה על פי' 

___________________________ 

  משנת רבי אליעזרהסיבה על פי :

___________________________ 

 

 

 

 

 יוסף עומד בדיבורו  .3

 : קראו את הפסוקים

 

 

 

 

 

 

 קיבל יוסף מאביומי הצטרף למשימה ש ? 

 על האופן שבה היא /  על חשיבות המשימה) ?מה אנו למדים מכך

  (מתבצעת

 

 : צוואת יעקביוסף ממשיך את  .4

 : קראו את בקשתו

  

 

 

 "מה מלמד יוסף לבני ישראל במילים הללו -"פקד יפקד אלוקים אתכם ? 

 ומה ההבדל בין בקשת יוסף לבקשת יעקב? מה מבקש יוסף מבני ישראל? 

 נסו לחשוב. סף מבקש שיעלו את עצמותיו לארץ ישראל בתום גלות מצריםיו: 

מה יזכיר להם קברו ? כיצד עובדה זו מסייעת לבני ישראל בימי השעבוד והצרות

 ? של יוסף

  

 

 
 היה נערץמצרים בארץ יעקב 
בעיני המון מכובדת דמות  והיה

אם יקבר בארץ . העם המצרי
, ייהפך קברו לאתר מקודש, זו

. יעד לעלייה לרגל ולסגידה
יעקב שסימל בחייו את האמונה 

לאחר מותו לא רצה ש' בה
 . יהפך בעצמו לאליל

 
 

 
יעקב חשש שאם יקבר 

במצרים יחשבו בני ישראל 
שמותר להשתקע ולהישאר 

  .במצרים
הוא רצה שידעו כל עם 

ישראל שארץ ישראל היא 
 .  הארץ שלנו לעד

 
 

מצאו את הקשר בין : משימה
שבועת אברהם את עבדו לבין 

 שבועת יעקב את יוסף

________________________

________________________ 

ר ֶאת" ְקב ֣ ף לִּ ָ֖ ֹו ָכלאָ  ַוַיַָ֥על יֹוס  תּ֜ ּו אִּ ֲעלָ֨ יו ַוַיֵֽ ִ֑ ה   בִּ י ַפְרע  ֹּ֤ ָ֥י  ַעְבד  ְקנ  ל זִּ ֹו ְוכ ָ֖ יתֶ֔ ֣י ב  ְקנ  זִּ

ֶרץ ם ֶאֵֽ יִּ ְצָרֵֽ  :מִּ

ֶשן ֶרץ גֵֽ ּו ְבֶאָ֥ ְזבָ֖ ם ָעֵֽ ק ַטָפם  ְוצ אָנ֣ם ּוְבָקָרֶ֔ יו ַרֵ֗ ִ֑ ית ָאבִּ ֣ יו ּוב  ף ְוֶאָחָ֖ ית יֹוס ֶ֔ ֣ ל  ב   .ְוכ 

ֹו ַגם מֶ֔ ֶכב ַגם ַוַיַ֣על עִּ ד ֶרָ֖ ד ְמא ֵֽ ָ֥ ֲחֶנָ֖ה ָכב  י ַהַמֵֽ ָ֥ ים ַוְיהִּ ִ֑ ָרשִּ  ".ָפֵֽ

ד ַויָ י ד ְמא ִ֑ ָ֖ ֹול ְוָכב  ד ָגדָ֥ ֵּ֛ ְספ  ם מִּ ְסְפדּו־ָשֶ֔ ן ַויִָּ֨ ֶבר ַהַיְרד ֶ֔ ֣ ד ֲאֶשר  ְבע  ָאָטֵ֗ ֶרן ָהֵֽ אּו ַעד־ג ֣ ב ּ֜

ים ֵֽ ת ָימִּ ְבַעָ֥ ֶבל שִּ ָ֖ יו א  ֵּ֛  :ַוַיַַּ֧עש ְלָאבִּ

 

 
 :שימו לב

יוסף מקיים את השבועה 

ּו ": יחד עם כל אחיו ְשאָ֨ ַויִּ

ַען  ְרָצה ְכַנֶ֔ ֹו ָבָניו  ַא֣ תֹּ֤ ְקְב֣רּו א  ַויִּ

ה  ָלִ֑ ה ַהַמְכפ  ֣ ת ְשד  ְמָעַרָ֖ ֹו בִּ תֶ֔ א 

ם  ר ָקָנ֩ה ַאְבָרָהָ֨  ֶאתֲאֶש֣

ַזת ֲאח  ה ַלֵֽ ֶבר ַהָשֶדּ֜ ת  ֶקֵ֗ ֵּ֛ א  מ 

י ַעל ָ֖ תִּ חִּ ן ַהֵֽ ֵֽ  ֶעְפר ָ֥ ָ֥י ַמְמר   " אְפנ 

 
 

ף ֶאת ע יֹוס ֶ֔ ר ַוַיְשַב֣ אמ ִ֑ ל ל  ָ֖ ְשָרא  ָ֥י יִּ ים   :ְבנ  ד ֱאֹלהִּ ְפק ֹּ֤ ד יִּ ָפק ָ֨

ם ֶאתֶאְתֶכֶ֔  ֶתָ֥ ֲעלִּ ה ם ְוַהֵֽ ֶזֵֽ י מִּ ַתָ֖  ".ַעְצמ 
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זהו חסד של אמת 

 ללא כל תמורה 

":חיוי"דבר תורה לשבת פרשת 

בקבר  שיקברהו מבקש ומשביע את יוסףאולם לפני כן הוא  ,בפרשתנו נפרד יעקב מבניו טרם מותו

ולא רק על ידי שימת היד תחת )יעקב לא שקט עד שיוסף נשבע בדיבור . במערת המכפלה אבותיו

מדוע לא רצה יעקב בשום פנים להיקבר . שיעשה כל שביכולתו לקוברו בארץ ישראל( הירך

המון העם בעיני מכובדת דמות  היה נערץ והיהמצרים בארץ  יעקבעל כך מסביר המדרש ש? במצרים

יעקב שסימל . יעד לעלייה לרגל ולסגידה, ייהפך קברו לאתר מקודש אם יקבר בארץ זו. המצרי

לפי ההסבר של משנת רבי . יהפך בעצמו לאליללאחר מותו לא רצה ש' בחייו את האמונה בה

  .אליעזר יעקב חשש שאם יקבר במצרים יחשבו בני ישראל שמותר להשתקע ולהישאר במצרים

 .עלינו לשאוףאליה שארץ ישראל היא הארץ שלנו ו הוא רצה שידעו כל עם ישראל

שמבטא אחדות ושלמות בבית  מה ,ף יתר אחיוויוסף עומד בדיבורו ומקיים את השבועה בשית

משום שחסד זה נעשה ללא פניות " חסד ואמת" :תורהונה בחסד זה שעשה יוסף לאביו מכ .ישראל

 .  גמול חסד עם איששהרי הנפטר כבר אינו יכול ל ,כוונות לקבל תמורהללא ו

 

שרק בתום הגלות  מבקש, בשונה מיעקב ,הוא. לקראת סוף הפרשה נפרדים אנו מיוסף הצדיק

פקוד יפקוד ' לבני ישראל שה בכך מבקש יוסף לתת תקווה. והשעבוד יעלו את עצמותיו ארצה

 . יזכור אותם בזמנים הקשים ויעלה אותם ארצה ,אותם


