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ת ָרׁשַ ּפָ
ַוְיִחי 
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97. יעקב משביע את יוסף שיקבור אותו במערת המכפלה

פרק מז פסוקים כח-לא

א. הקדמה 
שבע עשרה שנים עברו מאז הגיעו יעקב ומשפחתו למצרים. הרעב הסתיים כבר מזמן, יוסף המשיך לנהל את הממלכה, ושאר 
בני המשפחה ישבו בארץ גושן, רעו את צאנם ועבדו את ה' בנחת. והנה, כאשר יעקב הרגיש שיום מותו קרב, הוא נתן את דעתו 
למקום שבו ייקבר. בתור אביו של המשנה למלך היה צפוי שפרעה ידרוש שהוא ייקבר במצרים, במקום קבורתם של משפחת 
המלוכה וחשובי הממלכה1. יעקב לא רצה שזה יקרה. הוא לא רצה להיקבר במצרים,2 והוא כן רצה להיקבר בארץ כנען במערת 
המכפלה. יעקב קרא ליוסף והשביע אותו להעלותו לארץ כנען ולקוברו שם. רק יוסף, שהיה המשנה למלך, יוכל לדאוג לכך3 

ואף לשכנע את פרעה אם פרעה יביע התנגדות.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ים  ִע֥ ים ְוַאְרּבָ ִנ֔ ַבע ׁשָ ֣ יו ׁשֶ ֵנ֣י שנות ַחּיָ֔ י־ַיֲעֹק֙ב ׁשְ י ְיֵמֽ ָנ֑ה  ַוְיִה֤ ה ׁשָ ֵר֖ ַב֥ע ֶעׂשְ ִים ׁשְ ֶרץ ִמְצַר֔ ֶא֣ י ַיֲעֹק֙ב ּבְ כח ַוְיִח֤
יעקב הרגיש שיום מותו קרב  ָרֵא֮ל ָלמּו֒ת  י־ִיׂשְ ְיֵמֽ ְקְר֣בּו  ַוּיִ 4(׃ כט 

 130 )שהרי הוא הגיע למצרים בגיל  ָנֽה  ת ׁשָ ּוְמַא֖
י כך היה המנהג באותם  ַחת ְיֵרִכ֑ ֣ ים־ָנ֥א ָיְדָך֖ ּתַ ֽ יָך ׂשִ ֵעיֶנ֔ אִתי ֵח֙ן ּבְ א ָמָצ֤ אֶמר לֹו֙ ִאם־ָנ֨ ף ַוּיֹ֤ א׀ ִלְב֣נֹו ְליֹוֵס֗ ְקָר֣ ַוּיִ
יָת  ֤ ימים, שהנשבע לאביו או לאדונו לעשות דבר מה - שם ידו תחת ירך המשביע, לסימן שהוא מקבל עליו את הציווי5 ְוָעׂשִ

ת חסד שעושים עם המתים נקרא 'חסד של אמת', כי המת אינו יכול להשיב לעושה הטובה כגמולו6 ַאל־ ֶסד ֶוֱאֶמ֔ ִד֙י ֶח֣ ִעּמָ
ִנ֙י תישא )תרים  אַת֨ י כאשר אמות )ואצטרף לאבותיי שכבר מתו( ּוְנׂשָ ֙י ִעם־ֲאֹבַת֔ ַכְבּתִ ֽ ִים׃ ל ְוׁשָ ִמְצָרֽ ִני ּבְ ֵר֖ ָנ֥א ִתְקּבְ
ה  ֥ ֱעׂשֶ י ֶאֽ ר )יוסף( ָאֹנִכ֖ ם של אבותיי )במערת המכפלה( ַוּיֹאַמ֕ ְקֻבָרָת֑ ִני ּבִ ֖ ִים לארץ כנען ּוְקַבְרּתַ ְצַר֔ ותיקח( אותי ִמּמִ

ליוסף7( )יעקב השתחווה  ל  ָרֵא֖ ִיׂשְ חּו  ֥ ּתַ ׁשְ ַוּיִ ֑לֹו  ַב֖ע  ָ ּשׁ ַוּיִ שתעשה כך  י  ִל֔ ְבָע֙ה  ֽ ָ ִהּשׁ )יעקב(  אֶמר  ַוּיֹ֗ ָך׃ לא   ִכְדָבֶרֽ
ה׃ ֽ ּטָ אׁש ַהּמִ ַעל על יד8 ֹר֥

 ג. מנגינת הכתוב 

רצונו של יעקב להיקבר דווקא במערת המכפלה שבארץ כנען.

1  עיין ברמב”ן לפסוק לא: “...או שיחפוץ פרעה שיקברו הנביא בארצו לכבוד להם ולזכות...”.
 2  רש”י מביא לכך שלוש סיבות: “סופה להיות עפרה כינים, ושאין מתי חוצה לארץ חיים אלא בצער גלגול מחילות, 

  ושלא יעשוני מצרים עבודת אלילים”. 
3  רש”י לפסוק כט: “ויקרא לבנו ליוסף - למי שהייתה יכולת בידו לעשות”.

4  כפי שכתוב בפרק מז פסוק ט.
5  כך פירשו רשב”ם ואבן עזרא בפרק כד פסוק ב, בעניין השבועה שהשביע אברהם את עבדו. 

6   רש”י. 
7  אעפ”י שהוא בנו, כדי לחלוק לו כבוד בהיותו משנה-למלך, כדברי רש”י כאן: “תעלא בעדניה סגיד ליה”, וכדברי רש”י 

לפרק כח פסוק ב. )ויש מפרשים שיעקב השתחווה לקב”ה - אבן עזרא, רד”ק, ספורנו ועוד.(
8  ‘דעת מקרא’.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

 משימות א-ג עוסקות בסיכום שנות חייו של יעקב אבינו.••
 - במשימה א יש מיומנות של דפדוף בחומש והבאת מידע ממקום אחר.

 - אחרי כתיבת התרגיל במשימה ג כדאי לעשות השוואה בין הדרך שלנו לומר את המספר 147
  לבין לשון התורה בפסוק כאן, שמציינת קודם את האחדות אחר כך את העשרות ורק בסוף את המאות.

משימה ד נועדה להבחין בין שני חלקי השבועה שהשביע יעקב את יוסף.••

משימת האתגר נועדה להבדיל בין הסיבות לרצונו של יעקב לא להיקבר במצרים לבין הסיבות לרצונו כן ••
להיקבר דווקא במערת המכפלה שבארץ כנען. ההבחנה קצת דקה וניתן לשער שיהיו תלמידים שיזדקקו 

לתיווך. 

הדבקת המדבקות במפה נועדה להמחיש את המיקום של מערת המכפלה ושל קברי המלכים במצרים.••

משימות ה-ו עוסקות במושג 'חסד של אמת', על פי הסברו של רש"י. ••

הרחבות והמחשות נוספות

בספרי התורה שבבית הכנסת יש רווח של תשע אותיות לפחות בין פרשה לפרשה. ברוב החומשים המודפסים ••
מצוין רווח זה בעזרת שלוש אותיות ס או פ )שמציינות כל אחת רווח של שלוש אותיות(. 

המעיינים בספר תורה בסוף פרשת 'ויגש', יראו שאין כמעט רווח בין פרשת 'ויגש' לבין פרשת 'ויחי', והמעיינים 
'פ'. זו משמעות דברי רש"י הראשון בפרשה  'ויגש' אין שלוש אותיות 'ס' או  בחומש, ישימו לב שבסוף פרשת 

"למה פרשה זו סתומה..." וכו'.
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יַע ֶאת יוֵֹסף בִּ ַיֲעקֹב ַמשְׁ
ָלה ְכפֵּ ְמָעַרת ַהמַּ ְקּבֹר אוֹתוֹ בִּ יִּ שֶׁ יחידה 97

סּוק ט.( ֶפֶרק מז ּפָ יַע ְלִמְצַרִים?   )ֵהָעְזרּו ּבְ הּוא ִהגִּ שֶׁ ה ָהָיה ַיֲעקֹב כְּ ּמָ ן ּכַ א.   ּבֶ

ִמְצַרִים?  ִנים ַחי ַיֲעקֹב ּבְ ה ׁשָ ּמָ ב.   ּכַ

ל ַיֲעקֹב ָאִבינּו: יו ׁשֶ נֹות ַחּיָ ם ֶאת ׁשְ ַסּכֵ ּבֹון ַהּמְ יל ֶחׁשְ ְרּגִ ְתבּו ּתַ ג.    ּכִ

ה אֹותֹו.  ד.   ַיֲעקֹב ָקָרא ְליֹוֵסף ְוִצּוָ

ה ֶאת יֹוֵסף לֹא ַלֲעשׂוֹת. נֹות ָמה ַיֲעקֹב ִצּוָ ַצּיְ סּוק ַהּמְ ּפָ ים ּבַ ּלִ ׁש ָאדֹם ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ 1. ַסּמְ

ן ַלֲעשׂוֹת. ה ֶאת יֹוֵסף כֵּ נֹות ָמה ַיֲעקֹב ִצּוָ ַצּיְ סּוק ַהּמְ ּפָ ים ּבַ ּלִ ׁש ָירֹק ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ 2. ַסּמְ

 

ל ַיֲעקֹב. תֹו ׁשֶ ׁשָ ִרים ְלַבּקָ ר: ִלְפֵניֶכם ֶהְסּבֵ יַמת ֶאְתּגָ ְמׂשִ
ִמְצַרִים. ֵבר ּבְ ִרים ַמּדּוַע ַיֲעקֹב לֹא ָרָצה ְלִהּקָ ׁש ָאדֹם ֶאת ַהֶהְסּבֵ ַמְדּגֵ יפּו ּבְ ַהּקִ

ָלה. ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ ֵבר ּבִ ן ָרָצה ְלִהּקָ ִרים ַמּדּוַע ַיֲעקֹב כֵּ ׁש ָירֹק ֶאת ַהֶהְסּבֵ ּוְבַמְדּגֵ

ָנ֑ה  ה ׁשָ ֵר֖ ַב֥ע ֶעׂשְ ִים ׁשְ ֶרץ ִמְצַר֔ ֶא֣ י ַיֲעֹק֙ב ּבְ "ַוְיִח֤

סּוק כח( ָנֽה׃" )ּפָ ת ׁשָ ים ּוְמַא֖ ִע֥ ים ְוַאְרּבָ ִנ֔ ַבע ׁשָ ֣ יו ׁשֶ ֵנ֣י ַחּיָ֔ י־ַיֲעֹק֙ב ׁשְ י ְיֵמֽ ַוְיִה֤

ת ֶסד ֶוֱאֶמ֔ ִד֙י ֶח֣ יָת ִעּמָ ֤ יָך... ְוָעׂשִ ֵעיֶנ֔ אִתי ֵח֙ן ּבְ א ָמָצ֤ אֶמר לֹו֙ ִאם־ָנ֨ ף ַוּיֹ֤ א׀ ִלְב֣נֹו ְליֹוֵס֗ ְקָר֣ "ַוּיִ

ם..." ְקֻבָרָת֑ ִני ּבִ ֖ ִים ּוְקַבְרּתַ ְצַר֔ ִנ֙י ִמּמִ אַת֨ י ּוְנׂשָ ֙י ִעם־ֲאֹבַת֔ ַכְבּתִ ֽ ִים׃ ְוׁשָ ִמְצָרֽ ִני ּבְ ֵר֖ ַאל־ָנ֥א ִתְקּבְ
סּוִקים כט-ל( )ּפְ

סּוִקים כח-לא ֶרק מז פְּ פֶּ

 ֲאִני לֹא ֵחֶלק ֵמָהָעם
ִמְצַרִים ְלכּות ּבְ ּוֵמַהּמַ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ
ֵיׁש ֻטְמָאה

ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ
ה ָ ֵיׁש ְקֻדּשׁ

ֲאבֹוַתי ְקבּוִרים 
ָלה ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ ּבִ

ָלה  ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ
ֶכת ָלנּו ּיֶ ׁשַ

ִמְצַרִים ֲעלּוִלים ַלֲהפְֹך ֶאת  ּבְ
ִקְבִרי ִלְמקֹום ֲעבֹוָדה ָזָרה

ָלה ְכּפֵ ל ְמָעַרת ַהּמַ קֹות ׁשֶ יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ
ְתִאיִמים. קֹומֹות ַהּמַ ּמְ ִמְצַרִים ּבַ ָלִכים ּבְ ל ִקְבֵרי ַהּמְ ְוׁשֶ

סּוק כט( ת )ּפָ ֶסד ֶוֱאֶמ֔ ִד֙י ֶח֣ יָת ִעּמָ ֤ ְוָעׂשִ

ל ֱאֶמת"?  ה.   ֵאיֶזה 'ֶחֶסד' ִנְקָרא "ֶחֶסד ׁשֶ

ְך?  ו.    ַמּדּוַע הּוא ִנְקָרא ּכָ

מּול. לּום ּגְ ה ְלַתׁשְ ֵאינֹו ְמַצּפֶ ל ֱאֶמת, ׁשֶ ִתים הּוא ֶחֶסד ׁשֶ ין ִעם ַהּמֵ עֹוׂשִ ָרִׁש"י: ֶחֶסד ֶוֱאֶמת - ֶחֶסד ׁשֶ

83
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98. "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי" 

פרק מח פסוקים א-ז 

א. הקדמה 
אחרי שיוסף נשבע ליעקב אביו שהוא יקבור אותו בבוא היום בארץ כנען, חזר יוסף למקומו לניהול הממלכה. כעבור זמן לא 
רב הגיע שליח אל יוסף והודיע לו שאביו חולה. מי היה שליח זה? רש"י1 מביא מדרש חז"ל שהיה זה אפרים, שהיה רגיל ללמוד 
עם יעקב אבינו, וכשיעקב חלה הוא הודיע על כך ליוסף. יוסף מיהר לבוא עם בניו אל אביו. כשיוסף הגיע, סיפר לו יעקב דברים 
הקשורים למשפחתם הקרובה - למשפחת בני יעקב ורחל. הוא סיפר לו על הנבואה שהוא קיבל בבית-אל שייוולדו לו עוד 
שלושה צאצאים שיהיו לראשי שבטים: האחד היה בנימין אחי יוסף, שנולד לרחל זמן קצר אחרי הנבואה, והשניים הנוספים 
הם אפרים ומנשה )בניו של יוסף והנכדים של יעקב ורחל(. יעקב הוסיף וסיפר ליוסף על קבורתה של אימו רחל בדרך אפרת 

אחרי שנודע לו ברוח הקודש שעליו לקוברה דווקא שם.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

יָך ֹחֶל֑ה  ֥ה ָאִב֖ ף ִהּנֵ אֶמר שליח )לפי המדרש המובא ברש"י היה זה אפרים( ְליֹוֵס֔ ה ַוּיֹ֣ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ י ַאֲחֵר֙י ַהּדְ א ַוְיִה֗
ף  ְנָך֥ יֹוֵס֖ ֛ה ּבִ אֶמר ִהּנֵ ב ַוּיֹ֕ ֣ד שליח ְלַיֲעֹק֔ ּגֵ ִים׃ ב ַוּיַ ֖ה ְוֶאת־ֶאְפָרֽ ֶ ֹו ֶאת־ְמַנּשׁ ֵנ֤י ָבָני֙ו ִעּמ֔ ח )יוסף( ֶאת־ׁשְ ֞ ּקַ ַוּיִ
ה כדי לכבד את יוסף, שהיה 'המשנה למלך מצרים'2׃  ֽ ּטָ ב ַעל־ַהּמִ ׁ֖שֶ ל אף שהוא היה חולה ַוּיֵ ָרֵא֔ ֙ק ִיׂשְ ְתַחּזֵ א ֵאֶל֑יָך ַוּיִ ֣ ּבָ
)בדרכי חזרה מבית לבן(  ָנַ֑ען  ּכְ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ )היא בית-אל(  ֖לּוז  ּבְ י  ה־ֵאַל֥ ִנְרָאֽ י  ֛ -ּדַ ׁשַ -ל  ֵא֥ ף  ַיֲעֹק֙ב ֶאל־יֹוֵס֔ אֶמר  ַוּיֹ֤ ג 
יָך ואתן שבניך אלה שייוולדו יהיו  ֖ ָך מוציא ממך עוד בנים ּוְנַתּתִ יִת֔ י ַמְפְרָך֙ ְוִהְרּבִ י ִהְנִנ֤ אֶמר ֵאַל֗ י׃ ד ַוּיֹ֣ ֶרְך ֹאִתֽ ַוְיָב֖

֥ת עֹוָלֽם׃ יָך ֲאֻחּזַ את ְלַזְרֲעָך֥ ַאֲחֶר֖ ֶרץ ַהּזֹ֛ י ֶאת־ָהָא֧ ַתּתִ֜ ים3 לראשי שבטים ְוָנ֨ ֑ ל ַעּמִ ִלְקַה֣
    כמו שכתוב בפרשת וישלח פרק לה פסוק יא:

ה ועכשיו, מכיוון שחוץ מבנימין לא נולדו לי עוד בנים - אני מבין שכוונת הברכה הייתה לשניים מנכדיי. אני מודיע  ֡ ה ְוַעּתָ
ם  ְיָמה ִלי־ֵה֑ י ֵאֶל֛יָך עד שבאתי אליך ִמְצַר֖ ִים ַעד־ּבִֹא֥ ֶרץ ִמְצַר֗ ֶא֣ ים ְלָך֜ ּבְ ֵנֽי־ָבֶניָך֩ ַהּנֹוָלִד֨ אם כן עכשיו ש- ׁשְ

ייחשבו כבניי ויהיו ראשי שבטים בדיוק  י  ְהיּו־ִלֽ ִיֽ ְמ֖עֹון  ְוׁשִ ן  ְראּוֵב֥ ּכִ ה  ֶ֔ ּוְמַנּשׁ ִי֙ם  ֶאְפַר֨ הם השניים שייחשבו כמו בניי 

ייחשבו  ִיְה֑יּו  ְלָך֣  ַאֲחֵריֶה֖ם  לך  ושייוולדו  שנולדו  ְדּתָ  ר־הֹוַל֥ ֲאׁשֶ נוספים  וילדים  ָך֛  ּומֹוַלְדּתְ ו  ושמעון׃  ראובן  כמו 

הם יימנו וייחשבו בתוך שבטי אפרים ומנשה לעניין קבלת נחלה בארץ  ם  ַנֲחָלָתֽ ּבְ ְר֖אּו  ִיּקָ ם ֲאֵחיֶה֛ם  ֧ ל ׁשֵ ַע֣ רק שלך 

ֶרְך  ֔ ּדֶ ַע֙ן ּבַ ַנ֨ ֶרץ ּכְ ֶא֤ ל )אימך( ּבְ י ָרֵח֜ ָת֩ה ָעַל֨ ן )מפדן ארם, מבית לבן( ֵמ֩ ֗ ּדָ י ִמּפַ ֹבִא֣ כנען ולכל נושא אחר4׃ ז ַוֲאִנ֣י׀ ּבְ

ת )בדרך  ֶרְך ֶאְפָר֔ ֶד֣ ֙ם ּבְ ָ ָה ּשׁ ֶר֤ ָתה ָוֶאְקּבְ א ֶאְפָר֑ ֶרץ מידת מרחק5 ָלֹב֣ ְבַרת־ֶא֖ ֥עֹוד ּכִ )אחרי שעברתי את בית-אל( ּבְ

֥ית ָלֶֽחם )ואם תשאל אותי מדוע קברתיה בדרך ולא במערת המכפלה, דע לך שעשיתי זאת משום  וא ּבֵ המובילה לאפרת( ִה֖

שנודע לי ברוח הקודש שעליי לקבור אותה דווקא שם, כדי שהיא תעזור לבני בניה שעתידים לעבור במקום זה בדרכם לגלות 

ותתפלל עליהם )רש"י כאן(׃

1  לפסוק א דיבור המתחיל “ויאמר ליוסף”.
2  “אמר: אף על פי שהוא בני, מלך הוא. אחלוק לו כבוד! מכאן, שחולקין כבוד למלכות...” - רש”י.

 3 “ואף על פי שאמר לי )באותה נבואה בבית-אל( גוי וקהל גויים: גוי - אמר לי על בנימין. קהל גויים - הרי שניים לבד )חוץ( 
מבנימין, ושוב לא נולד לי בן! לימדני )מזה למדתי( שעתיד אחד משבטי ליחלק. ועתה, אותה מתנה אני נותן לך.” - רש”י כאן.

4  למעשה התורה אינה מזכירה בשום מקום שנולדו ליוסף בנים נוספים חוץ מאפרים ומנשה.
5  מרחק של אלפיים אמה )בערך קילומטר( - הפירוש הראשון שמביא רש”י כאן, על פי ר’ משה הדרשן.

ֹוי ַעם )רמז לבנימין, שעתיד להיוולד ולהיות  ה בירכו שייוולדו לו עוד בנים ּג֛ ה ּוְרֵב֔ ֵר֣ -֙י ּפְ -ּדַ -ל ׁשַ י ֵא֤ ים ֲאִנ֨ "ַוּיֹאֶמ֩ר ֨לֹו ֱא-לִֹק֜
  "... ּךָ ֑ ל ּגֹוִי֖ם ושני עמים )רמז לשני בנים נוספים שעתידים להיוולד ולהיות גם הם ראשי שבטים( ִיְהֶי֣ה ִמּמֶ ראש שבט( ּוְקַה֥
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 ג. מנגינת הכתוב 

רחל, שהייתה עקרה במשך שנים רבות ונפטרה צעירה בלידת בנה השני, זכתה בסופו של דבר שיעמדו מצאצאיה שלושה 

שבטים! 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

חולה. •• שיעקב  ליוסף  שהודיע  והוא  אבינו,  יעקב  עם  ללמוד  רגיל  היה  שאפרים  רש"י,  בדברי  עוסקות  א-ב   משימות 
אפשר להרחיב כאן על חשיבות העברת המסורת מדור לדור ועל הזכות הגדולה של מי שזוכה ללמוד עם סבא! 

)צפוי שתלמידים ישאלו איזו תורה למדו לפני שניתנה התורה בהר סיני. כדאי כמובן להחזיר את השאלה לתלמידים 
ולשאול לדעתם. אחר כך להוסיף שלמדו ענייני מידות טובות: חסד, יושר וכו', אמונה בה', מצוות שכבר קיבלו )כמו 
שבע מצוות בני נח, ברית מילה וגיד הנשה(. חז"ל אומרים שהאבות הבינו מעצמם מצוות רבות שאחר כך ניתנו לנו 
בתורה.  ייתכן שהיו להם גם כתבים שנכתבו על ידי גדולי הדורות שלפניהם, כמו אדם הראשון, נח, שם ועבר, אברהם, 

יצחק ועוד.( 

משימות ג-ה עוסקות במנשה ואפרים. התלמידים ישימו לב שמנשה מוזכר ראשון. הוא היה הבכור, ומבחינת יוסף הוא ••
קודם לאפרים. זהו רקע להבנת הדו-שיח בין יוסף ליעקב בעניין זה בהמשך הפרק.

משימה ו עוסקת בכבוד למלכות גם אם המלך הוא בנך, תלמידך וכדומה.••

משימה ז עוסקת בהבנת המשמעות של דברי יעקב שאפרים ומנשה יהיו כמו ראובן ושמעון. )ניתן לעסוק בכ"ף הדמיון(.••

משימות ח-י הן סיכום למשפחת יעקב ורחל.••

במשימה ט עשוי להתפתח דיון בכיתה אם ִלְמנֹות את יוסף כראש שבט. יש שתי אפשרויות ושתיהן נכונות: במסעות ••
במדבר ובחלוקת הנחלות בארץ - אפרים ומנשה נמנו בלי יוסף, בנושאים אחרים - יוסף נמנה כשבט אחד בלבד.
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יחידה 98

"י:  ְבֵרי ָרׁשִ ְלִפי ּדִ

ָאִביו חֹוֶלה?    א.   ִמי ָאַמר ְליֹוֵסף ׁשֶ

 .      

ב.   ָמה ָהָיה ֶאְפַרִים ָרִגיל ַלֲעׂשֹות?

"י:  ְבֵרי ָרׁשִ ְלִפי ּדִ

ֶבת ץ ַיֲעקֹב ָלׁשֶ ה ִהְתַאּמֵ ו.   ָלּמָ

ַאר ׁשֹוֵכב?  ְולֹא ִנׁשְ

ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ִמי ָלַקח יֹוֵסף ִעּמֹו. ֶעְזַרת ַמְדּגֵ סּוק ּבְ ּפָ נּו ּבַ ג.   ַסּמְ

ר ִראׁשֹון?  ִנים ֻמְזּכָ ין ַהּבָ ד.   ִמי ִמּבֵ

ר ִראׁשֹון?  ְוָקא הּוא ֻמְזּכָ ֶכם ּדַ ה.   ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ

סּוק א( יָך ֹחֶל֑ה" )ּפָ ֥ה ָאִב֖ ף ִהּנֵ אֶמר ְליֹוֵס֔ ה ַוּיֹ֣ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ י ַאֲחֵר֙י ַהּדְ "ַוְיִה֗

ם  ְיָמה ִלי־ֵה֑ י ֵאֶל֛יָך ִמְצַר֖ ִים ַעד־ּבִֹא֥ ֶרץ ִמְצַר֗ ֶא֣ ים ְלָך֜ ּבְ ֵנֽי־ָבֶניָך֩ ַהּנֹוָלִד֨ ה ׁשְ ֡ "ְוַעּתָ

סּוק ה( י׃" )ּפָ ְהיּו־ִלֽ ְמ֖עֹון ִיֽ ן ְוׁשִ ְראּוֵב֥ ה ּכִ ֶ֔ ִי֙ם ּוְמַנּשׁ ֶאְפַר֨

סּוק א( ִים׃" )ּפָ ֖ה ְוֶאת־ֶאְפָרֽ ֶ ֹו ֶאת־ְמַנּשׁ ֵנ֤י ָבָני֙ו ִעּמ֔ ח )יֹוֵסף( ֶאת־ׁשְ ּקַ֞ "ַוּיִ

סּוק ב( ה׃" )ּפָ ֽ ּטָ ב ַעל־ַהּמִ ׁ֖שֶ ל ַוּיֵ ָרֵא֔ ֙ק ִיׂשְ ְתַחּזֵ א ֵאֶל֑יָך ַוּיִ ֣ ף ּבָ ְנָך֥ יֹוֵס֖ ֛ה ּבִ אֶמר ִהּנֵ ב ַוּיֹ֕ ֣ד ְלַיֲעֹק֔ ּגֵ "ַוּיַ

סּוִקים א-ז  ֶרק מח פְּ פֶּ

ְמעוֹן ִיְהיּו ִלי"  ְראּוֵבן ְושִׁ ה כִּ "ֶאְפַרִים ּוְמַנשֶּׁ

ִלּמּוד ּתֹוָרה(  ַתְלמּוד )ּבְ (ֶאְפַרִים ָהָיה ָרִגיל ִלְפֵני ַיֲעקֹב ּבְ ָרִׁש"י: ַוֹּיאֶמר ְליֹוֵסף - ...ֵיׁש אֹוְמִרים, )ׁשֶ
יד לֹו. ן ָהַלְך ֶאְפַרִים ֵאֶצל ָאִביו ְלִמְצַרִים ְלַהּגִ ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ ָחָלה ַיֲעקֹב ּבְ                                ּוְכׁשֶ

בֹוד!" ִני, ֶמֶלְך הּוא! ֶאְחלֹק לֹו ּכָ הּוא ּבְ י ׁשֶ ָרִׁש"י: ַוִּיְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל - ָאַמר: "ַאף ַעל ּפִ

כֹון.( ט ַהּנָ ּפָ ׁשְ נּו ֶאת ַהּמִ ר ַיֲעקֹב ְליֹוֵסף? )ַסּמְ ּשֵׂ ז.   ָמה ּבִ

ְמעֹון. מֹו ְראּוֵבן ְוׁשִ ִמְצַרִים ּכְ ה נֹוְלדּו ּבְ ֶ ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ 1. ׁשֶ

ְמעֹון. מֹו ְראּוֵבן ְוׁשִ ה ָיבֹואּו ְלִמְצַרִים ּכְ ֶ ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ 2. ׁשֶ
ְמעֹון. מֹו ְראּוֵבן ְוׁשִ ָבִטים ּכְ י ׁשְ ה ִיְהיּו ָראׁשֵ ֶ ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ 3. ׁשֶ

ִנים. מֹות ַהּבָ ִלימּו ֶאת ׁשְ ח.  ַהׁשְ

ָבִטים. י ׁשְ ָהיּו ְלָראׁשֵ ל ָרֵחל ׁשֶ ֱאָצִאים ׁשֶ ׁש ֶאת ַהּצֶ ֶעְזַרת ַמְדּגֵ נּו ּבְ ט.  ַסּמְ

ים ַהֲחֵסרוֹת: לִּ ִלימּו ֶאת ַהמִּ י.   ַהשְׁ

ָבִטים:  ה  ׁשְ ּנָ ְצאּו ִמּמֶ ּיָ ָבר, ׁשֶ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ַהְתָחָלה ֲעָקָרה, ָזְכָתה ּבְ ָהְיָתה ּבַ ָרֵחל, ׁשֶ

 .  )3   )2   )1 

נֹות ָה  ,   ׁשְ ָחה ּבִ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ יל ֶאת ּכָ כֹור ָהָיה  . הּוא ִהּצִ ָנּה ַהּבְ ּבְ

יעּו ְל  .  ֵהם ִהּגִ ׁשֶ ְוָדַאג ָלֶהם ּכְ

." " ֵבר ּבִ ׁש ְלִהּקָ ּקֵ "ֶקֶבר  ",  ְוַיֲעקֹב ּבִ ָרה ּבְ ָרֵחל ִנְקּבְ

ַחת ַיֲעֹקב ְוָרֵחל - ִסּכּום ּפַ ִמׁשְ

ָרֵחלַיֲעקֹב
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99. ברכת יעקב לאפרים ומנשה - חלק א 

פרק מ"ח פסוקים ח' - ט"ז 

א. הקדמה 
זכו עכשיו לשלוש ברכות  יעקב,  ועם סבא  לגדול עם המשפחה  זכו  ולא  ואפרים, שנולדו בארמון המלוכה במצרים,  מנשה 
מהסבא הצדיק: 1. שהא-לקים יברך אותם; 2. שייקרא בהם שמם של אברהם, יצחק ויעקב, ושהם ימשיכו את דרכם; 3. שהם 

ירבו כדגים.

 ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ה׃ האם יעקב לא הכיר אותם?! - ראייתו של יעקב הייתה חלשה, כפי  ּלֶ אֶמר ִמי־ֵאֽ ף ַוּיֹ֖ ֵנ֣י יֹוֵס֑ ל ֶאת־ּבְ ָרֵא֖ ְרא ִיׂשְ ֥ ח ַוּיַ
י  ר־ָנַֽתן־ִל֥ ם ֲאׁשֶ ַנ֣י ֵה֔ יו ּבָ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ָאִב֔ שכתוב בהמשך, ואף שראה את דמויותיהם, הוא לא זיהה אותם1. ט ַוּיֹ֤

א יּוַכ֖ל ִלְר֑אֹות  ֶקן לֹ֥ ְב֣דּו ִמּזֹ֔ ָרֵאל֙ ּכָ ֶחם־ָנ֥א ֵאַל֖י ַוֲאָבֲרֵכֽם׃ י ְוֵעיֵנ֤י ִיׂשְ ר ָקֽ ֶז֑ה כאן במצרים ַוּיֹאַמ֕ ים ּבָ ֱא-לִֹק֖
א  ה ָפֶנ֖יָך לֹ֣ ף ְרֹא֥ ָרֵאל֙ ֶאל־יֹוֵס֔ אֶמר ִיׂשְ ם׃ יא ַוּיֹ֤ ֥ק ָלֶהֽ ק ָלֶה֖ם ַוְיַחּבֵ ֥ ַ ּשׁ יו ַוּיִ ׁ֤ש )יוסף( ֹאָת֙ם ֵאָל֔ ּגֵ בצורה ברורה ַוּיַ

֑יו  ְרּכָ ם ּבִ ם ֵמִע֣ ף ֹאָת֖ ֥ם ֶאת־ַזְרֶעָֽך )!(׃ יב ַוּיֹוֵצ֥א יֹוֵס֛ ים ּגַ י ֱא-לִֹק֖ ה ֹאִת֛ ה ֶהְרָא֥ י לא העליתי בדעתי ְוִהּנֵ֨ ְ֑לּתִ ִפּלָ
ְרָצה  ֖יו ָאֽ חּו יוסף ְלַאּפָ ֥ ּתַ ׁשְ של יעקב לאחר שנישק וחיבק אותם, כדי להעמיד אותם לפי סדר לידתם לקראת ברכתם2  ַוּיִ

ֹמא֖לֹו  ה ִבׂשְ ֥ ֶ ל ְוֶאת־ְמַנּשׁ ָרֵא֔ ִיׂשְ אל  ֹמ֣ יִמינֹו֙ ִמּשְׂ ֽ ּבִ ִים  ֵניֶה֒ם ֶאת־ֶאְפַר֤ יֹוֵס֮ף ֶאת־ׁשְ ח  ֣ ּקַ ַוּיִ לכבוד אביו׃ יג 

ִי֙ם ְו֣הּוא  אׁש ֶאְפַר֨ ת וישם ַעל־ֹר֤ ׁשֶ ל ֶאת־ְיִמי֜נֹו ַוּיָ֨ ָרֵא֨ ַל֩ח ִיׂשְ ׁשְ יו כדי שיברכם׃ יד ַוּיִ ׁ֖ש ֵאָלֽ ּגֵ ל ַוּיַ ָרֵא֑ ין ִיׂשְ ִמיִמ֣
֖ה  ֶ י ְמַנּשׁ ֥ ֶכל, פעל עם ידיו בשכל ובחוכמה3 ּכִ יו מלשון ֵשׂ ל֙ ֶאת־ָיָד֔ ּכֵ ה ׂשִ ֑ ֶ אׁש ְמַנּשׁ ֹמא֖לֹו ַעל־ֹר֣ יר ְוֶאת־ׂשְ ִע֔ ַהּצָ
ף והרי הוא בירך את הבנים ולא את יוסף?! -  ֶרְך ֶאת־יֹוֵס֖ ֽכֹור ואף על פי כן הוא שם את שמאלו על ראשו׃ טו ַוְיָב֥ ַהּבְ

ר: כאשר מברכים בנים זו ברכה גם לאביהם!4 ַוּיֹאַמ֑

ק , ם ְוִיְצָח֔ י ְלָפָני֙ו הלכו בדרכיו - ַאְבָרָה֣ ֨כּו ֲאֹבַת֤ ֩ר ִהְתַהּלְ ים ֲאׁשֶ ֱא-לִֹק֡  )1( ָהֽ
ֽה׃    ֹום ַהּזֶ י מאז הולדתי ַעד־ַהּי֥ י הדואג לי )כמו רועה לצאנו( ֵמעֹוִד֖ ֱא-לִֹקי֙ם ָהֹרֶע֣ה ֹאִת֔       ָהֽ

ע, ל־ָר֗ י בשליחות הא-לוקים ִמּכָ ל ֹאִת֜ ֵא֨ ְלָאְך֩ ַהּגֹ      ַהּמַ

ָעִרי֒ם                                                      הוא )הא-לוקים הזה( -  ְיָבֵרְך֮ ֶאת־ַהּנְ

ק שהנערים ימשיכו את דרך האבות. ם ְוִיְצָח֑ י ַאְבָרָה֣ ם ֲאֹבַת֖ ֥ י )יעקב( ְוׁשֵ ִמ֔ א ָבֶה֙ם בנערים ׁשְ ֵר֤ )2( ְוִיּקָ

ֶרץ׃ ֶרב ָהָאֽ ֶק֥ ב מלשון דגים. שיפרו וירבו כדגים ּבְ ּו ָלֹר֖ )3( ְוִיְדּג֥

1  רשב”ם: “וירא ישראל את בני יוסף - ראה שהם בני אדם אבל לא הכיר מי הם”.
2  על פי רש”י.  

3  על פי אונקלוס, רש”י, אבן עזרא ועוד.
4  רשב”ם כאן: “ויברך את יוסף - ברכת הבנים היא ברכת האב”.
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ג. מנגינת הכתוב 

עליהם! שמר  שהוא  כפי  עלינו  שומר  ה'  וגם  הטובים.  מעשיהם  ואת  בה'  אמונתם  את  אבותינו:  דרך  את  ממשיכים   אנחנו 
)בכיתות שהתלמידים כבר מתפללים תפילת עמידה, אפשר להזכיר את 'ברכת אבות' שפותחת את תפילת העמידה: אנחנו 
מאמינים ופונים אל "א-לוקי אברהם, א-לוקי יצחק וא-לוקי יעקב", והוא )ה'( "מביא גואל לבני בניהם )לנו( למען שמו באהבה"!(

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

משימה א היא משימת חשיבה וכתיבה. יעקב ראה דמויות אך לא זיהה אותם מפאת כבדות הראייה.••

במשימה ב התלמידים נדרשים לזהות מי הוא אפרים ומי הוא מנשה. )תלמידים המתבלבלים בין ימין לשמאל עלולים ••
להתקשות במשימה זו. במיוחד לאור העובדה שהימין של הבנים הוא השמאל של יעקב היושב מולם...(

משימות ג-ד נועדו לחלק את הברכה לחלקיה ולעזור להבין את התוכן העיקרי בכל חלק.••

"לשיחה בכיתה": את הפסוק "המלאך הגואל אותי" וגו' אומרים בקריאת שמע על המיטה, בברית מילה, בעליית "כל ••
 הנערים" בשמחת תורה ועוד.

אפשר לשיר את הפסוק עם התלמידים במנגינה המוכרת להם או ללמד אותם מנגינה חדשה.
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סּוִקים ח-ט( ם..." )ּפְ ַנ֣י ֵה֔ יו ּבָ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ָאִב֔ ה׃ ַוּיֹ֤ ּלֶ אֶמר ִמי־ֵאֽ ף ַוּיֹ֖ ֵנ֣י יֹוֵס֑ ל ֶאת־ּבְ ָרֵא֖ ְרא ִיׂשְ ֥ "ַוּיַ

יר ִע֔ ִי֙ם ְו֣הּוא ַהּצָ אׁש ֶאְפַר֨ ת ַעל־ֹר֤ ׁשֶ ל ֶאת־ְיִמי֜נֹו ַוּיָ֨ ָרֵא֨ ַל֩ח ִיׂשְ ׁשְ "ַוּיִ

סּוק יד( ֽכֹור׃" )ּפָ ה ַהּבְ ֖ ֶ י ְמַנּשׁ ֥ יו ּכִ ל֙ ֶאת־ָיָד֔ ּכֵ ה ׂשִ ֑ ֶ אׁש ְמַנּשׁ ֹמא֖לֹו ַעל־ֹר֣   ְוֶאת־ׂשְ

סּוִקים ח-טז  ֶרק מח פְּ פֶּ

ה - ֵחֶלק א ת ַיֲעקֹב ְלֶאְפַרִים ּוְמַנשֶּׁ ְרכַּ בִּ

סּוק י.( ֵני יֹוֵסף? )ֶרֶמז: ּפָ יר ֶאת ּבְ ה"? ַהִאם הּוא לֹא ִהּכִ ַאל "ִמי ֵאּלֶ א.  ַמּדּוַע ַיֲעקֹב ׁשָ

ב.  ַהִאם ּתּוְכלּו 
ּיּור  ּצִ ְלַזהֹות ּבַ

ִמי הּוא ֶאְפַרִים
ה?  ֶ ּוִמי הּוא ְמַנּשׁ

הֹוִסיפּו ֶאת 
מֹוֵתיֶהם ׁשְ

ּיּור. ַלּצִ

ים ׁשִ ַמְדּגְ נּו ּבְ ג.  ַסּמְ
ְצָבִעים ׁשֹוִנים ּבִ

ת  לֹׁשֶ ֶאת ׁשְ
ָרָכה. ֶחְלֵקי ַהּבְ

ָרָכה: ת ֶחְלֵקי ַהּבְ לֹׁשֶ ֵאלֹות ַעל ׁשְ לֹוׁש ׁשְ ד.   ִלְפֵניֶכם ׁשָ

ָעִרים?  1. ִמי ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ
. ,  ְו ל:  ָמם ׁשֶ ׁשְ ָעִרים? ּבִ ְראּו ַהּנְ ם ִמי ִיּקָ ׁשֵ 2. ּבְ

 . מֹו  ֵהם ִיְרּבּו ּכְ ֵרְך אֹוָתם, ׁשֶ 3. ַיֲעקֹב ּבֵ

סּוק:  ִרים ֶאת ַהּפָ ה: ָמַתי ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים אֹו ׁשָ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ָעִרים,  ל־ָרע ְיָבֵרְך ֶאת־ַהּנְ ֵאל ֹאִתי ִמּכָ ְלָאְך ַהּגֹ "ַהּמַ
ֶקֶרב ָהָאֶרץ׃"? ם ֲאֹבַתי, ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ְוִיְדּגּו ָלֹרב ּבְ ִמי ְוׁשֵ ֵרא ָבֶהם ׁשְ ְוִיּקָ

ה - ֵחֶלק ב ת ַיֲעקֹב ְלֶאְפַרִים ּוְמַנשֶּׁ ְרכַּ בִּ
סּוִקים יז-כב ֶרק מח פְּ פֶּ

סּוק יז( ֵעיָנ֑יו" )ּפָ ַ֣רע ּבְ ִים ַוּיֵ אׁש ֶאְפַר֖ יו ַיד־ְיִמי֛נֹו ַעל־ֹר֥ ית ָאִב֧ י־ָיׁשִ֨ ף ּכִ ְרא יֹוֵס֗ ֣ "ַוּיַ

ה׃  ֽ ֶ אׁש ְמַנּשׁ ִים ַעל־ֹר֥ ּה ֵמַע֥ל ֹראׁש־ֶאְפַר֖ יר ֹאָת֛ יו ְלָהִס֥ ְך ַיד־ָאִב֗ ְתֹמ֣ "ַוּיִ
סּוִקים יז-יח(  ֹו׃" )ּפְ ים ְיִמיְנָך֖ ַעל־ֹראׁשֽ ֥ ר ׂשִ ֹכ֔ י־ֶז֣ה ַהּבְ י ּכִ ן ָאִב֑ יו לֹא־ֵכ֣ ף ֶאל־ָאִב֖ אֶמר יֹוֵס֛ ַוּיֹ֧

ל ֑ ָע֖ם ְוַגם־֣הּוא ִיְגּדָ ם־֥הּוא ִיְהֶיה־ּלְ י ּגַ ְעּתִ י ְבִנ֙י ָיַד֔ ֽ ְעּתִ אֶמ֙ר ָיַד֤ יו ַוּיֹ֨ ן ָאִב֗ "ַוְיָמֵא֣
סּוק יט( ּנּו" )ּפָ ל ִמּמֶ֔ ֣ ֹט֙ן ִיְגּדַ יו ַהּקָ ם ָאִח֤   ְואּוָל֗

סּוק כ( ה" )ּפָ ֑ ֶ ִים ְוִכְמַנּשׁ ֶאְפַר֖ ים ּכְ ְמָך֣ ֱא-לִֹק֔ ֽ ר ְיׂשִ ָרֵאל֙ ֵלאֹמ֔ ְך ִיׂשְ ָך֗ ְיָבֵר֤ ם... ּבְ ֲרֵכ֜ "ַוְיָב֨

ה.  ָמה ָרָאה יֹוֵסף? 

ֵעיָניו?  ה ֶזה ָהָיה ַרע ּבְ ו.   ָלּמָ

יר ַיֲעקֹב ְליֹוֵסף?  ח.  ָמה ִהְסּבִ

ְתִאימֹות. ָרכֹות ַהּמַ קֹות ִעם ַהּבְ יקּו ַמְדּבֵ ט. ַהְדּבִ

ל ֶאת ָיָדיו?  ּכֵ הּוא ָרָאה ֶאת ָאִביו ְמׂשַ ׁשֶ ב יֹוֵסף ּכְ ֶכם ָחׁשַ ז.   ָמה ְלַדְעּתְ

ָנה. ַכּוָ ה זֹאת ּבְ ֲעקֹב ָעׂשָ ּיַ ב ׁשֶ 1. הּוא ָחׁשַ
י הּוא לֹא רֹוֶאה טֹוב. ֲעקֹב ָטָעה ּכִ ּיַ ב ׁשֶ 2. הּוא ָחׁשַ

ִלי ַלְחׁשֹב.  ַעל ַמֵהר ּבְ לּום. הּוא ּפָ ב ּכְ 3. יֹוֵסף לֹא ָחׁשַ

ר: ף ַוּיֹאַמ֑ ֶרְך ֶאת־יֹוֵס֖                                          "ַוְיָב֥

ק ם ְוִיְצָח֔ י ְלָפָני֙ו ַאְבָרָה֣ ֨כּו ֲאֹבַת֤ ֩ר ִהְתַהּלְ ים ֲאׁשֶ ֱא-לִֹק֡    ָהֽ

ֽה׃ ֹום ַהּזֶ י ַעד־ַהּי֥ י ֵמעֹוִד֖ ֱא-לִֹקי֙ם ָהֹרֶע֣ה ֹאִת֔   ָהֽ

ע   ל־ָר֗ י ִמּכָ ל ֹאִת֜ ֵא֨ ְלָאְך֩ ַהּגֹ ַהּמַ

ק ם ְוִיְצָח֑ י ַאְבָרָה֣ ם ֲאֹבַת֖ ֥ י ְוׁשֵ ִמ֔ א ָבֶה֙ם ׁשְ ֵר֤    ְוִיּקָ

ֶרץ׃" ֶרב ָהָאֽ ֶק֥ ב ּבְ ּו ָלֹר֖    ְוִיְדּג֥

ָעִרי֒ם ְיָבֵרְך֮ ֶאת־ַהּנְ

מֹוָתם? ָניו ִיְהיּו ּכְ ּבָ ָרֵאל ִיְרֶצה ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ ּכָ ה ׁשֶ ֶ ֶכם, ָזכּו ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ ה: ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ 87ְלׂשִ



112

99. ברכת יעקב לאפרים ומנשה - חלק ב 

פרק מח פסוקים יז-כב
א. הקדמה 

יוסף לא הבין מדוע יעקב הניח את יד ימינו על ראשו של אפרים הצעיר בשעת הברכה. הוא חשב שיעקב לא ראה טוב וטעה. 
יעקב הסביר שהוא נהג כך בכוונה, מפני שעל אף בכורתו של מנשה והגדולה הצפויה לו, אפרים עתיד להיות גדול ממנו. 

התגאה!  ולא  ששמע  ואפרים,  קינא,  ולא  הדברים  את  ששמע  מנשה,  ואפרים:  מנשה  של  גדולתם  התגלתה  אלה   ברגעים 
יעקב הוסיף לברך אותם בברכה נוספת: "בך יברך ישראל..." - הכול יברכו את בניהם שיזכו להיות כמו אפרים ומנשה, הנוהגים 

כבוד זה בזה!

 ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

יר  יו )כדי( ְלָהִס֥ ְך ַיד־ָאִב֗ ְתֹמ֣ ֵעיָנ֑יו ַוּיִ ַ֣רע ּבְ ִים ַוּיֵ אׁש ֶאְפַר֖ יו ַיד־ְיִמי֛נֹו ַעל־ֹר֥ ית ישים ָאִב֧ י־ָיׁשִ֨ ף ּכִ ְרא יֹוֵס֗ ֣ יז ַוּיַ
ה )יוסף לא דחף את יד אביו ולא הזיזה בכוח... אלא 'תמך' בידו  ֽ ֶ אׁש ְמַנּשׁ ִים ולהניחה ַעל־ֹר֥ ּה ֵמַע֥ל ֹראׁש־ֶאְפַר֖ ֹאָת֛
י־ י לא כך, אבי )הפנייה 'אבי' היא חלק מדיבור מנומס( ּכִ ן ָאִב֑ יו לֹא־ֵכ֣ ף ֶאל־ָאִב֖ אֶמר יֹוֵס֛ והסביר את מעשיו(׃ יח ַוּיֹ֧

ם־ י אני יודע שמנשה הוא הבכור ּגַ ְעּתִ י ְבִנ֙י ָיַד֔ ֽ ְעּתִ אֶמ֙ר ָיַד֤ יו ַוּיֹ֨ ן ָאִב֗ ֹו׃ יט ַוְיָמֵא֣ ים ְיִמיְנָך֖ ַעל־ֹראׁשֽ ֥ ר ׂשִ ֹכ֔ ֶז֣ה ַהּבְ
ל יותר  ֣ ֹט֙ן )אפרים( ִיְגּדַ יו ַהּקָ ם ָאִח֤ ל יהיה לשבט גדול וחשוב ְואּוָל֗ ֑ ָע֖ם לשבט ְוַגם־֣הּוא ִיְגּדָ ֥הּוא )מנשה( ִיְהֶיה־ּלְ

ָך֗  ֹום ַההּו֮א ֵלאמֹו֒ר ּבְ ּי֣ ם )יעקב( ּבַ ֲרֵכ֜ א־ַהּגֹוִיֽם מפורסם בגויים3׃ כ ַוְיָב֨ ּנּו בגודל1 ובחשיבות2 ְוַזְר֖עֹו ִיְהֶי֥ה ְמלֹֽ ִמּמֶ֔
ה5  ֑ ֶ ִים ְוִכְמַנּשׁ ֶאְפַר֖ ים ּכְ ְמָך֣ ֱא-לִֹק֔ ֽ ר כשירצו ישראל לברך את הבנים יאמרו: ְיׂשִ ָרֵאל֙ ֵלאֹמ֔ ְך ִיׂשְ בזרעך, יוסף,4 ְיָבֵר֤

ם  ֶכ֔ ת ְוָהָי֤ה ֱא-לִֹקי֙ם ִעּמָ י ֵמ֑ ֥ה ָאֹנִכ֖ ף ִהּנֵ ָרֵאל֙ ֶאל־יֹוֵס֔ אֶמר ִיׂשְ ַוּיֹ֤ ה׃ כא  ֽ ֶ ִים ִלְפֵנ֥י ְמַנּשׁ ם ֶאת־ֶאְפַר֖ ׂ֥שֶ ַוּיָ
הנני  ְלָך֛  י  ֽ ּתִ ָנַת֧ י  ַוֲאִנ֞ ותנחלו את הארץ(  )וכשתשובו אל ארץ אבותיכם  ֲאֹבֵתיֶכֽם׃ כב  ֶרץ  ֶאל־ֶא֖ ם  ֶאְתֶכ֔ יב  ֣ ְוֵהׁשִ
י  ֖ ַחְרּבִ י ּבְ ֱאֹמִר֔ ֣ד ָהֽ ֙י ִמּיַ ְחּתִ ר ָלַק֨ ֤ יָך נוסף על מה שיקבלו אחיך ֲאׁשֶ ד חלק אחד בארץ6 ַעל־ַאֶח֑ ֶכ֥ם ַאַח֖ נותן לך ׁשְ

י - אשר תיקחו מיד האמורי במלחמת כיבוש הארץ בחרבכם ובקשתכם - והכוונה היא שיוסף יקבל שתי נחלות  ֽ ּתִ ּוְבַקׁשְ
בארץ, אחת לאפרים ואחת למנשה7 )כל הפסוק כתוב בלשון עבר אבל הכוונה היא לעתיד8(׃

1  ביציאת מצרים היה שבט אפרים גדול משבט מנשה, וכן בכל התקופות, להוציא בדור הכניסה לארץ. ועיין רד”ק.
2  רש”י: “שעתיד יהושע לצאת ממנו שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל”. ורד”ק מביא עניינים נוספים שבהם אפרים 

היה גדול ממנשה.  
3  רש”י: “כל העולם יתמלא בצאת שמעו ושמו כשיעמיד )יהושע, שהיה משבט אפרים( חמה בגבעון וירח בעמק איילון”.  

4  זו ברכה גם ליוסף, שעם ישראל לדורותיו יברך את בניו בזרעו. על פי רמב”ן, וכמו לעיל בפסוק טו.
5  וכך אנחנו מברכים את הבנים עד היום.

6  אונקלוס, הפירוש השני ברש”י, רשב”ם, אבן עזרא, רמב”ן ועוד. )ורש”י מביא פירוש נוסף, שהכוונה היא לעיר שכם ממש.( 
7  עפ”י רשב”ם, אבן עזרא, רמב”ן, רד”ק ועוד.

8  רד”ק: “אשר לקחתי מיד האמורי - כמו ‘אשר אקח’, כי מנהג הלשון לאמר עבר במקום עתיד במקומות רבים ובדברי 
הנבואה ברוב”.
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ג. מנגינת הכתוב 

יש כאן לימוד גדול על יחס ראוי ועל דיבור בכבוד ובדרך ארץ גם במצבים "מאתגרים": 1( יוסף נהג ודיבר עם אביו בצורה 

מכובדת גם כשאביו לא זיהה את בניו וגם כאשר הוא חשב שאביו טעה כששיכל את ידיו; 2( אפרים ומנשה נהגו בכבוד זה לזה: 

כשיעקב הקדים את אפרים למנשה - מנשה לא התקומם ואפרים לא התרברב.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

משימות ה-ו דורשות הבנה של הפסוק, חשיבה וכתיבה. )תלמידים עלולים להתבלבל בין המילים "וירא"-"וירע".(••

משימה ז היא משימת חשיבה. ייתכן שיהיו דעות שונות בין התלמידים.••

משימה ח היא משימת ניסוח וכתיבה. )כדאי לשים לב לניסוח של יעקב, שלא אמר: "מנשה יהיה קטן ואפרים  גדול",  ••
אלא: "מנשה יהיה גדול ואפרים יהיה גדול יותר"!(

משימה ט וההצעה לשיחה בכיתה עוסקות בברכה המיוחדת שאפרים ומנשה זכו לה, שכל ישראל יברכו את בניהם שיהיו ••
כמותם! ראוי לשים לב שבמשפחות שונות יש מנהגים שונים בעניין ברכת הבנים: יש ששני ההורים מברכים, יש שרק 
הורה אחד מברך, יש המברכים בכל ליל שבת, יש המברכים רק בערב יום כיפור ויש שאינם מברכים כלל. חשוב לזכור 

שיש גם תלמידים מאומצים, יתומים וכדומה. יש לנהוג ברגישות המתבקשת.
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יחידה 99

סּוִקים ח-ט( ם..." )ּפְ ַנ֣י ֵה֔ יו ּבָ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ָאִב֔ ה׃ ַוּיֹ֤ ּלֶ אֶמר ִמי־ֵאֽ ף ַוּיֹ֖ ֵנ֣י יֹוֵס֑ ל ֶאת־ּבְ ָרֵא֖ ְרא ִיׂשְ ֥ "ַוּיַ

יר ִע֔ ִי֙ם ְו֣הּוא ַהּצָ אׁש ֶאְפַר֨ ת ַעל־ֹר֤ ׁשֶ ל ֶאת־ְיִמי֜נֹו ַוּיָ֨ ָרֵא֨ ַל֩ח ִיׂשְ ׁשְ "ַוּיִ

סּוק יד( ֽכֹור׃" )ּפָ ה ַהּבְ ֖ ֶ י ְמַנּשׁ ֥ יו ּכִ ל֙ ֶאת־ָיָד֔ ּכֵ ה ׂשִ ֑ ֶ אׁש ְמַנּשׁ ֹמא֖לֹו ַעל־ֹר֣   ְוֶאת־ׂשְ

סּוִקים ח-טז  ֶרק מח פְּ פֶּ

ה - ֵחֶלק א ת ַיֲעקֹב ְלֶאְפַרִים ּוְמַנשֶּׁ ְרכַּ בִּ

סּוק י.( ֵני יֹוֵסף? )ֶרֶמז: ּפָ יר ֶאת ּבְ ה"? ַהִאם הּוא לֹא ִהּכִ ַאל "ִמי ֵאּלֶ א.  ַמּדּוַע ַיֲעקֹב ׁשָ

ב.  ַהִאם ּתּוְכלּו 
ּיּור  ּצִ ְלַזהֹות ּבַ

ִמי הּוא ֶאְפַרִים
ה?  ֶ ּוִמי הּוא ְמַנּשׁ

הֹוִסיפּו ֶאת 
מֹוֵתיֶהם ׁשְ

ּיּור. ַלּצִ

ים ׁשִ ַמְדּגְ נּו ּבְ ג.  ַסּמְ
ְצָבִעים ׁשֹוִנים ּבִ

ת  לֹׁשֶ ֶאת ׁשְ
ָרָכה. ֶחְלֵקי ַהּבְ

ָרָכה: ת ֶחְלֵקי ַהּבְ לֹׁשֶ ֵאלֹות ַעל ׁשְ לֹוׁש ׁשְ ד.   ִלְפֵניֶכם ׁשָ

ָעִרים?  1. ִמי ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ
. ,  ְו ל:  ָמם ׁשֶ ׁשְ ָעִרים? ּבִ ְראּו ַהּנְ ם ִמי ִיּקָ ׁשֵ 2. ּבְ

 . מֹו  ֵהם ִיְרּבּו ּכְ ֵרְך אֹוָתם, ׁשֶ 3. ַיֲעקֹב ּבֵ

סּוק:  ִרים ֶאת ַהּפָ ה: ָמַתי ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים אֹו ׁשָ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ָעִרים,  ל־ָרע ְיָבֵרְך ֶאת־ַהּנְ ֵאל ֹאִתי ִמּכָ ְלָאְך ַהּגֹ "ַהּמַ
ֶקֶרב ָהָאֶרץ׃"? ם ֲאֹבַתי, ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ְוִיְדּגּו ָלֹרב ּבְ ִמי ְוׁשֵ ֵרא ָבֶהם ׁשְ ְוִיּקָ

ה - ֵחֶלק ב ת ַיֲעקֹב ְלֶאְפַרִים ּוְמַנשֶּׁ ְרכַּ בִּ
סּוִקים יז-כב ֶרק מח פְּ פֶּ

סּוק יז( ֵעיָנ֑יו" )ּפָ ַ֣רע ּבְ ִים ַוּיֵ אׁש ֶאְפַר֖ יו ַיד־ְיִמי֛נֹו ַעל־ֹר֥ ית ָאִב֧ י־ָיׁשִ֨ ף ּכִ ְרא יֹוֵס֗ ֣ "ַוּיַ

ה׃  ֽ ֶ אׁש ְמַנּשׁ ִים ַעל־ֹר֥ ּה ֵמַע֥ל ֹראׁש־ֶאְפַר֖ יר ֹאָת֛ יו ְלָהִס֥ ְך ַיד־ָאִב֗ ְתֹמ֣ "ַוּיִ
סּוִקים יז-יח(  ֹו׃" )ּפְ ים ְיִמיְנָך֖ ַעל־ֹראׁשֽ ֥ ר ׂשִ ֹכ֔ י־ֶז֣ה ַהּבְ י ּכִ ן ָאִב֑ יו לֹא־ֵכ֣ ף ֶאל־ָאִב֖ אֶמר יֹוֵס֛ ַוּיֹ֧

ל ֑ ָע֖ם ְוַגם־֣הּוא ִיְגּדָ ם־֥הּוא ִיְהֶיה־ּלְ י ּגַ ְעּתִ י ְבִנ֙י ָיַד֔ ֽ ְעּתִ אֶמ֙ר ָיַד֤ יו ַוּיֹ֨ ן ָאִב֗ "ַוְיָמֵא֣
סּוק יט( ּנּו" )ּפָ ל ִמּמֶ֔ ֣ ֹט֙ן ִיְגּדַ יו ַהּקָ ם ָאִח֤   ְואּוָל֗

סּוק כ( ה" )ּפָ ֑ ֶ ִים ְוִכְמַנּשׁ ֶאְפַר֖ ים ּכְ ְמָך֣ ֱא-לִֹק֔ ֽ ר ְיׂשִ ָרֵאל֙ ֵלאֹמ֔ ְך ִיׂשְ ָך֗ ְיָבֵר֤ ם... ּבְ ֲרֵכ֜ "ַוְיָב֨

ה.  ָמה ָרָאה יֹוֵסף? 

ֵעיָניו?  ה ֶזה ָהָיה ַרע ּבְ ו.   ָלּמָ

יר ַיֲעקֹב ְליֹוֵסף?  ח.  ָמה ִהְסּבִ

ְתִאימֹות. ָרכֹות ַהּמַ קֹות ִעם ַהּבְ יקּו ַמְדּבֵ ט. ַהְדּבִ

ל ֶאת ָיָדיו?  ּכֵ הּוא ָרָאה ֶאת ָאִביו ְמׂשַ ׁשֶ ב יֹוֵסף ּכְ ֶכם ָחׁשַ ז.   ָמה ְלַדְעּתְ

ָנה. ַכּוָ ה זֹאת ּבְ ֲעקֹב ָעׂשָ ּיַ ב ׁשֶ 1. הּוא ָחׁשַ
י הּוא לֹא רֹוֶאה טֹוב. ֲעקֹב ָטָעה ּכִ ּיַ ב ׁשֶ 2. הּוא ָחׁשַ

ִלי ַלְחׁשֹב.  ַעל ַמֵהר ּבְ לּום. הּוא ּפָ ב ּכְ 3. יֹוֵסף לֹא ָחׁשַ

ר: ף ַוּיֹאַמ֑ ֶרְך ֶאת־יֹוֵס֖                                          "ַוְיָב֥

ק ם ְוִיְצָח֔ י ְלָפָני֙ו ַאְבָרָה֣ ֨כּו ֲאֹבַת֤ ֩ר ִהְתַהּלְ ים ֲאׁשֶ ֱא-לִֹק֡    ָהֽ

ֽה׃ ֹום ַהּזֶ י ַעד־ַהּי֥ י ֵמעֹוִד֖ ֱא-לִֹקי֙ם ָהֹרֶע֣ה ֹאִת֔   ָהֽ

ע   ל־ָר֗ י ִמּכָ ל ֹאִת֜ ֵא֨ ְלָאְך֩ ַהּגֹ ַהּמַ

ק ם ְוִיְצָח֑ י ַאְבָרָה֣ ם ֲאֹבַת֖ ֥ י ְוׁשֵ ִמ֔ א ָבֶה֙ם ׁשְ ֵר֤    ְוִיּקָ

ֶרץ׃" ֶרב ָהָאֽ ֶק֥ ב ּבְ ּו ָלֹר֖    ְוִיְדּג֥

ָעִרי֒ם ְיָבֵרְך֮ ֶאת־ַהּנְ

מֹוָתם? ָניו ִיְהיּו ּכְ ּבָ ָרֵאל ִיְרֶצה ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ ּכָ ה ׁשֶ ֶ ֶכם, ָזכּו ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ ה: ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ 87ְלׂשִ
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100. ברכות יעקב לראובן, שמעון ולוי

פרק מט פסוקים א-ז

הקדמה כללית
פסוקי הברכות של יעקב לבניו נאמרו בלשון של 'שירה', ויש בהם הרבה דימויים, תקבולות1 וביטויים מורכבים. כדי להקל 
את ההוראה לתלמידים הצעירים, ניסינו להתמקד בתוכן העיקרי של כל ברכה, לציין מידה מיוחדת העולה מתוך כל אחת 

מהברכות ולהציע הסבר קרוב ככל הניתן ללשון הפסוקים. גם במשימות לתלמידים ניסינו למקד ולגוון. אנו מציעים:

ללמוד את פסוקי הברכות ישירות מתוך החוברת )לשם כך הבאנו את הפסוקים במלואם בחוברת לתלמיד(.א. 
להתמקד עם התלמידים בתוכן העיקרי של כל ברכה ובמידה המיוחדת של כל אחד מהשבטים.ב. 
למיין את המשימות בחוברת לכאלה שתלמידיכם יוכלו לעשות בכוחות עצמם ולכאלה הדורשות תיווך. ג. 
לקיים מבצע ללימוד הברכות בעל פה. ד. 

לגבי היקף השיעורים: אנחנו חילקנו את הפרק לחמש יחידות. עם זאת, מורה המוצא את עצמו בשבועות האחרונים של השנה 
ואין לו די שיעורים - ישקול לצרף יחידות ולדלג על חלק מהמשימות. 

הקדמה 
יעקב הרגיש ששעת מותו מתקרבת, והוא קרא לכל בניו כדי לומר להם מה יקרה להם בעתיד וכדי לברכם2.יעקב אומנם בירך 
את בניו בתור בניו, אך בה בשעה ידע שמכל אחד מהם עתיד לעמוד שבט שלם בישראל. ברכותיו של יעקב, אשר נאמרו ברוח 
הקודש, מתייחסות אפוא הן לאופי ולתכונות של כל אחד מהבנים3 והן לתפקיד שעתיד להיות לשבט שיעמוד מכל אחד מהם.

ביאור הפסוקים לתלמידים 

ים בעתיד  ִמֽ ית ַהּיָ ַאֲחִר֥ א ֶאְתֶכ֖ם ּבְ ר־ִיְקָר֥ ם ֵא֛ת ֲאׁשֶ יָדה ָלֶכ֔ ֣ ְספּו֙ ְוַאּגִ אֶמר ֵהָאֽ ָנ֑יו ַוּיֹ֗ ב ֶאל־ּבָ א ַיֲעֹק֖ ְקָר֥ א ַוּיִ
ל ֲאִביֶכֽם׃ ָרֵא֥ ְמ֖עּו ֶאל־ִיׂשְ ב ְוׁשִ ֵנ֣י ַיֲעֹק֑ ְמ֖עּו ּבְ ְב֥צּו היאספו ְוׁשִ )בימים שיבואו אחרי הימים האלה(4׃ ב ִהּקָ

פזיזות, שגרמה לו  ראובן: ראובן היה הבכור, ובתור בכור הוא היה אמור לקבל תפקיד של הנהגה. אך הייתה לו מידה של 
לטעות ולחטוא5. בעקבות זאת יעקב קבע שראובן לא יקבל את זכויות הבכורה ולשבטו לא יהיה תפקיד של הנהגה. שבטו יהיה 
שבט רגיל ככל השבטים. ואם ישאל השואל: "איזו 'ברכה' יש כאן?" נענה ונאמר: כאשר מישהו אינו מתאים להיות מנהיג והוא 
בכל זאת מנסה להנהיג, הדבר יכול לגרום נזק גדול לעצמו ולכולם. לכן זאת הייתה ברכה, שראובן ֵידע מראש שעליו לתפקד 

כבן רגיל ולא כבכור מוביל. ראובן שמע את תוכחת אביו וקיבל אותה בהכנעה. הוא הבין שגם תוכחה יכולה להביא ברכה!

ית אֹוִנ֑י 'און' = כוח6. אתה בני הבכור וראשית כוחי, ובתור בכור היה ראוי שתהיה  ֣ י ְוֵראׁשִ ִח֖ ּכֹ ה  ּתָ ִרי ַא֔ ֹכ֣ ּבְ ג ְראּוֵב֙ן 
פזיז במעשיך,  ִי֙ם  ּמַ֨ ּכַ ַחז  ֤ ּפַ אבל אתה  ויותר חזק בהנהגת העם׃ ד  ז  ָעֽ ְוֶיֶ֥תר  יותר גבוה מאחיך בחשיבות   ת  ֵא֖ ֶיֶ֥תר ׂשְ
יתרונות  לך  יהיו  לא  יתרון,  לך  יהיה  לא  ר  ַאל־ּתֹוַת֔ ולכן  כיוון,  לכל  מהר  הזורמים  מים  כמו  לחשוב,  בלי  מהר  פועל 

לאה  של  לאוהלה  בלהה  מאוהל  אביו  מיטת  את  ראובן  העביר  רחל  מות  אחרי  יָך  ָאִב֑ י  ֵב֣ ּכְ ִמׁשְ יָת  ָעִל֖ י  ֥ ּכִ הבכורה 
וחילולו7 משכבו  על  לעלייה  זאת  דימה  יעקב  חמור.  מעשה  היא  הוריו  של  הפרטיים  בענייניהם  בן  של  והתערבות   אימו, 

י ָעָלֽה עלה על יצועי - מיטתי )את עצמך...(׃ ְ֖לּתָ הורדת ממעלתו את מי ש- ְיצּוִע֥ ז כבר אז ִחּלַ  ָא֥

)מעשה זה הוא דוגמה ל'פחז כמים', שראובן עשה מעשה פזיז בלי לחשוב מספיק8.(

1 "תקבולת" - בפסוקים של ברכה, שירה וכדומה נפוץ מאוד שימוש ב"תקבולת", כלומר חזרה על תוכן דומה אבל במילים 
אחרות. בדברי יעקב לבניו מופיעות הרבה 'תקבולות', כגון: "בסודם אל תבוא נפשי , בקהלם אל תחד כבודי".  

2 רש"י לפסוק א מביא בשם חז"ל, שיעקב רצה גם "לגלות להם את הקץ" - לגלות להם סודות על ימות המשיח והגאולה העתידה, 
"ונסתלקה ממנו שכינה" - וה' מנע זאת ממנו. יעקב הסתפק אם כן בברכות שהוא בירך אותם על מה שיקרה להם בעתיד.

3  עיין בדברי 'אור החיים' לפסוק כח, דיבור המתחיל "אשר כברכתו".
4  ועל פי חז"ל, 'אחרית הימים' = 'סוף הימים'. כלומר ימות המשיח. )ועיין בהערה 2.(

5  הוא חטא כאשר הוא התערב בפזיזותו בעניינים הפרטיים של הוריו ובלבל את יצועי אביו, אף שכוונתו הבסיסית הייתה לטובה.
6  כמו 'אין אונים' = חסר כוחות.

יו". ֶגׁש ָאִב֑֔ יֶל֣ ֙ה ּפִ ְלָה֖ ֙ב ֶאת־ּבִ ּכַ֕ ׁשְ ן ַוּיִ ֶ֣לְך ְראּוֵב֔ וא ַוּיֵ ֶרץ ַהִה֔ ָא֣ ָרֵאל֙ ּבָ ן ִיׂשְ ּכֹ֤ ׁשְ י ּבִ  7 כפי שכתוב בפרשת 'וישלח' פרק לה פסוק כב: "ַוְיִה֗

8  ראובן גם לא הצליח להנהיג את אחיו כראוי במכירת יוסף ואף לא הצליח לשכנע את יעקב לשלוח את בנימין למצרים.
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תקיפים,  למעשים  אותם  הביא  ביניהם  והחיבור  לכעס,  שהובילה  ביקורתיות  של  מידה  הייתה  ולוי  לשמעון  ולוי:  שמעון 

דוגמת הריגת אנשי שכם9. יעקב ראה בהריגת אנשי שכם מעשה לא מוסרי וחילול ה'10, והוא ראה בשלילה את מידת ה'כעס' 

שהביאה את שמעון ולוי למעשה זה. יעקב הוכיח אותם וקבע שהם לא יקבלו נחלות רגילות אלא נחלות מפוזרות בין השבטים. 

'ברכה' יש כאן?" נענה ונאמר: לשמעון ולוי זאת ברכה להיות מפוזרים11, כי אז הביקורתיות תהיה  ואם ישאל השואל: "איזו 

במידה קטנה וראויה, שתייצר 'ביקורת בונה' ולא הרס. כמו מלח באוכל: קצת ומפוזר - טוב, יותר מדי ובמקום אחד - כבר לא...

והלוויים! פיזורו בין כל השבטים הביא ברכה  וזכה להיות שבט הכוהנים  שבט לוי קיבל את דברי יעקב, תיקן את מידותיו 

לכולם. דברי התוכחה אכן היו לו לברכה! )שבט שמעון, לעומתם - לא קיבלו את התוכחה, לא תיקנו את מידותיהם, חטאו שוב 

ב'חטא בעל פעור', הטיחו ביקורת קשה במשה רבנו בסוף פרשת 'בלק' והפסידו לגמרי את ברכת משה בפרשת 'וזאת הברכה'.(

הם  שלהם.  הנשק  כלי   = 'מכרותיהם'  ם  ְמֵכֹרֵתיֶהֽ ס  ָחָמ֖ ֵל֥י  ּכְ ובמעשים12  בתכונות  דומים  ים  ַאִח֑ י  ְוֵלִו֖ ְמ֥עֹון  ׁשִ ה 
ֹסָד֙ם בסוד התכנון להרוג את אנשי שכם  השתמשו בכלי נשקם לחמס - למעשה לא ראוי )כאשר הרגו את אנשי שכם(׃ ו ּבְ

י  ֹבִד֑ ד ּכְ ַח֣ ְקָהָל֖ם כשהם נקהלו יחד להרוג את אנשי שכם  ַאל־ּתֵ י לא באה נפשי - לא הייתי שותף, ּבִ א ַנְפׁשִ֔ ֹב֣ ַאל־ּתָ
ֹור  רּו־ׁשֽ יׁש הרגו את אנשי שכם ּוִבְרֹצָנ֖ם הַתקיף ִעּקְ ְרגּו ִא֔ ֙ם בגלל מידת הכעס שלהם הם ָה֣ י ְבַאּפָ ֤ לא הצטרפתי  ּכִ

֙ם מקוללת מידת הכעס שלהם  חתכו את פרסות השוורים של אנשי שכם )כדי שלא יוכלו לשמש יותר לעבודה(׃ ז ָא֤רּור ַאּפָ

ם  ֵק֣ ָתה כי היא מידה קשה, ולכן ֲאַחּלְ ֑ י ָקׁשָ ֣ ם מילה נרדפת ל'כעס'. 'ֶעברה' = כעס ּכִ ז כי היא עוצמתית מדי ְוֶעְבָרָת֖ י ָע֔ ֣ ּכִ
ל נחלתם תהיה מחולקת ומפוזרת בין נחלות שאר השבטים. )בפועל, שבט לוי לא קיבל נחלה  ָרֵאֽ ִיׂשְ ב ַוֲאִפיֵצ֖ם ּבְ ַיֲעֹק֔ ּבְ
כלל, והלוויים היו מפוזרים בין כל השבטים בכל הארץ. שבט שמעון אומנם קיבל נחלה, אך היא הייתה מפוזרת ובלועה בתוך 

נחלת יהודה(׃

הצעות להמחשה ולהרחבה  

 במשימות ד-ה יש עיסוק במילה 'אפם' - כעסם.   ••
חשוב להדגיש שיעקב לא קילל את שמעון ולוי עצמם אלא רק את מידת הכעס שלהם: "ארור אפם" ולא "ארורים הם"!

9  רש"י אומר כאן, בפירושו לפסוק ה', שהם גם שהציעו להרוג את יוסף לפני 'מכירת יוסף'.

10  אם שכם וחמור אביו חטאו בלקיחת דינה – במה חטאו אנשי שכם?? – עיין בדברי יעקב בפרשת 'וישלח', פרק לד פסוק ל.

11  עיין ב'אור החיים' לפסוק כח, דיבור המתחיל "אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם".

12  על פי רמב"ן.
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ל  ֶמל ׁשֶ ַהּסֵ
ֶבט ְיהּוָדה. ׁשֵ
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ז׃ ת ְוֶיֶ֥תר ָעֽ ֵא֖ ית אֹוִנ֑י ֶיֶ֥תר ׂשְ ֣ י ְוֵראׁשִ ִח֖ ה ּכֹ ּתָ ִרי ַא֔ ֹכ֣ ג ְראּוֵב֙ן ּבְ

י ָעָלֽה׃ ְ֖לּתָ ְיצּוִע֥ ז ִחּלַ יָך ָא֥ י ָאִב֑ ֵב֣ ּכְ יָת ִמׁשְ י ָעִל֖ ֥ ר ּכִ ִי֙ם ַאל־ּתֹוַת֔ ּמַ֨ ַחז ּכַ ֤ ד ּפַ

ם׃ ס ְמֵכֹרֵתיֶהֽ ֵל֥י ָחָמ֖ ים ּכְ י ַאִח֑ ְמ֥עֹון ְוֵלִו֖  ה ׁשִ

ֹור׃  רּו־ׁשֽ יׁש ּוִבְרֹצָנ֖ם ִעּקְ ְרגּו ִא֔ ֙ם ָה֣ י ְבַאּפָ ֤ י ּכִ ֹבִד֑ ד ּכְ ַח֣ ְקָהָל֖ם ַאל־ּתֵ י ּבִ א ַנְפׁשִ֔ ֹב֣ ֹסָד֙ם ַאל־ּתָ ו ּבְ

ל׃  ָרֵאֽ ִיׂשְ ב ַוֲאִפיֵצ֖ם ּבְ ַיֲעֹק֔ ם ּבְ ֵק֣ ָתה ֲאַחּלְ ֑ י ָקׁשָ ֣ ם ּכִ ז ְוֶעְבָרָת֖ י ָע֔ ֣ ֙ם ּכִ ז ָא֤רּור ַאּפָ

סּוִקים א-ז ֶרק מט פְּ פֶּ

ְמעוֹן ְוֵלִוי ְרכוֹת ַיֲעקֹב ִלְראּוֵבן, שִׁ בִּ

ְרִמילֹון: ֶעְזַרת ַהּתַ ים ַהֲחֵסרֹות ּבְ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ א.  ַהׁשְ

. הּוא ִיְהֶיה  ל ַיֲעקֹב ְוָהָיה ָראּוי ׁשֶ ן ַה  ׁשֶ ְראּוֵבן ָהָיה ַהּבֵ

כֹוָרה. ֲאָבל הּוא ָהָיה   ְוָחָטא, ְוָלֵכן הּוא  ֶאת ִיְתרֹונֹות ַהּבְ

כֹוָנה.( ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ ִזיז'? )ַהּקִ רּוׁש ִלְהיֹות 'ּפָ ב.  ָמה ּפֵ

ִלי ַלֲעׂשֹות. ְך ַלֲעׂשֹות;      3. ַלְחׁשֹב ּבְ ְך ַלְחׁשֹב;      2. ַלְחׁשֹב ְוַאַחר ּכָ 1. ַלֲעׂשֹות ְוַאַחר ּכָ

ְרִמילֹון: ֶעְזַרת ַהּתַ ים ַהֲחֵסרֹות ּבְ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ  ג.   ַהׁשְ

ֵהם  . ַיֲעקֹב ָאַמר ׁשֶ י ָהִעיר  ל ַאְנׁשֵ ְמעֹון ְוֵלִוי  ֶאת ּכָ ׁשִ

ֵהם  ֵדי ׁשֶ ר ֶאת  ּכְ ִריְך ְלַפּזֵ ּצָ , ְוׁשֶ ת ַה  ְגַלל ִמּדַ ְך ּבִ ָנֲהגּו ּכָ

. ָמקֹום  ַיַחד ּבְ בּו ּבְ לֹא ֵיׁשְ

. ֲעָסם =  ַעס = ַאף.      ּכַ ד.   ּכַ

סּוִקים. ּפְ ה ַהּזֹאת מֹוִפיָעה ּבַ ּלָ ַהּמִ קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ׁש ֶאת ּכָ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ה.   ַסּמְ

ְיהּוָדהְראּוֵבן

ְמעֹון ְוֵלִוי ׁשִ

ְרִמילוֹן: תַּ

ְנִהיג ַהּמַ

ִזיז ּפָ

כֹור ּבְ

ִהְפִסיד

ְרִמילוֹן: תַּ

ֶכם ׁשְ

ָהְרגּו

ַנֲחָלָתם

ֶאָחד

ַעס ּכַ

אן  יקּו ּכָ ַהְדּבִ
ָקה ִעם  ַמְדּבֵ

ֶבט  ל ׁשֵ ֶמל ׁשֶ ַהּסֵ
ְראּוֵבן.

ת ַיֲעקֹב ִליהּוָדה ְרכַּ בִּ
סּוִקים ח-יב ֶרק מט פְּ פֶּ

יָך׃  ֵנ֥י ָאִבֽ ּו ְלָך֖ ּבְ ֲחּו֥ ּתַ ֶרף ֹאְיֶב֑יָך ִיׁשְ ֹע֣ יָך ָיְדָך֖ ּבְ ֙ה יֹו֣דּוָך ַאֶח֔ ה ַאּתָ ח ְיהּוָד֗
ּנּו׃  י ְיִקיֶמֽ יא ִמ֥ ַאְרֵי֛ה ּוְכָלִב֖ ע ָרַב֧ץ ּכְ ַר֨ יָת ּכָ ִנ֣י ָעִל֑ ֶרף ּבְ ֖ ה ִמּטֶ ּור ַאְרֵי֙ה ְיהּוָד֔ ט ּג֤

ין ַרְגָל֑יו  ֣ ק ִמּבֵ ה ּוְמֹחֵק֖ יהּוָד֔ ֶב֙ט ִמֽ א־ָי֥סּור ׁשֵ֨ י לֹֽ
ים׃  ֽ ת ַעּמִ ַה֥ ילֹה ְו֖לֹו ִיּקְ א ׁ֯שִ י־ָיֹב֣ ֽ   ַעד ּכִ

ה׃  ים ֯סּוֹתֽ ֹו ּוְבַדם־ֲעָנִב֖ ִי֙ן ְלֻבׁש֔ ּיַ֨ ֤ס ּבַ ּבֵ ִנ֣י ֲאֹת֑נֹו ּכִ ה ּבְ ֵֹרָק֖ ה ְוַלּשׂ ֶפ֙ן ִ֯עיֹר֔ י ַלּגֶ֨ יא ֹאְסִר֤

ִ֖ים ֵמָחָלֽב׃  ּנַ ִ֑ין ּוְלֶבן־ׁשִ י ֵעיַנִ֖ים ִמּיָ יב ַחְכִליִל֥

הּוָדה ּדֹוֶמה  לֹו. ּיְ ים ׁשֶ ַעל ַהַחּיִ ֶהם ּבַ ר ּבָ ְזּכָ ּמֻ סּוק ׁשֶ ּפָ קֹומֹות ּבַ ל ַהּמְ ׁש ֶאת ּכָ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א.  ַסּמְ

ים ֶזה? ָמה ְיהּוָדה ּדֹוֶמה ְלַבַעל ַחּיִ ה: ּבְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ב.  ְלׂשִ

ַפע?     1.   2.  ׁשֶ ׁש ִליהּוָדה ּבְ ּיֵ ָבִרים ׁשֶ ֵני ַהּדְ ו.  ָמה ֵהם ׁשְ

ׁש. ֶעְזַרת ַמְדּגֵ סּוִקים ּבְ ּפְ נּו אֹוָתם ּבַ ז.  ַסּמְ

ה יֹוֵצאת ּדֶֹפן?  ג.   ֵאיזֹו ִמּלָ

ָמה ִהיא יֹוֵצאת ּדֶֹפן?  ד.  ּבְ

ְרִביט(. ֶבט ַמְלכּות )ׁשַ ֶתר ְוׁשֵ ּיּור ּכֶ ּצִ ּבַ ֶלְך ׁשֶ ה.  הֹוִסיפּו ַלּמֶ

בּוָרה ּגְ

אן  יקּו ּכָ ַהְדּבִ
ָקה ִעם  ַמְדּבֵ
ל ֶמל ׁשֶ ַהּסֵ

ְמעֹון.  ֶבט ׁשִ ׁשֵ

אן  יקּו ּכָ ַהְדּבִ
ָקה ִעם  ַמְדּבֵ
ל ֶמל ׁשֶ ַהּסֵ
ֶבט ֵלִוי.  ׁשֵ

חֹון  ִנּצָ
ְלָחָמה ּמִ ּבַ

ַמְלכּות

ר עֹׁשֶ

ְרִביט ה, ׁשַ ֶתר, ַמּטֶ ל, ּכֶ ֶבט, ַמּקֵ ׁשֵ

89



116

101. ברכת יעקב ליהודה

פרק מט פסוקים ח-יב
יהודה 

ליהודה הייתה מידת גבורה. גם גיבור מלחמה, גם גיבור הכובש את יצרו וגם גיבור להודות בטעויותיו ולתקנן )כמו במעשה 
 יהודה ותמר(. יעקב בירך את יהודה בשלושה דברים:

1. שהוא ינצח את אויביו; 2. שהוא יהיה שבט המלוכה וממנו יעמוד מלך המשיח; 3. שיהיה לו שפע כלכלי. 

אויביך  אתה תכה את  ֹאְיֶב֑יָך  ֶרף  ֹע֣ ּבְ ָיְדָך֖  ראוי למלוך1   יודו שאתה  יָך  ַאֶח֔ יֹו֣דּוָך  ֙ה  ַאּתָ ה  ְיהּוָד֗ ח 
ֵנ֥י  ּו ְלָך֖ ּבְ ֲחּו֥ ּתַ בעורף )כי הם יברחו מפניך ואתה תמשיך לרדוף אחריהם ותכה אותם מאחוריהם בעורף( ִיׁשְ

ה אתה כמו גור אריה, שהוא גיבור ועתיד לגדול עוד ולהיות לאריה בוגר - מלך ממש2 ּור ַאְרֵי֙ה ְיהּוָד֔ יָך בתור מלך׃ ט ּג֤  ָאִבֽ
ואתה תנוח בנחת כמו אריה  ַאְרֵי֛ה  ּכְ ָרַב֧ץ  ע  ַר֨ ּכָ תעלה ותחזור בשלום   יָת  ָעִל֑ ִנ֣י  ּבְ מהכאת האויבים, אתה -  ֶרף  ֖ ִמּטֶ  

ּנּו שאיש אינו מעז להקימו או להפריע לו׃  י ְיִקיֶמֽ יא וכמו לביא )שם נוסף לאריה(, ש- ִמ֥ ּוְכָלִב֖

החוקים  כותבי  יזוזו(  )ולא  ק  ּוְמֹחֵק֖ ה  יהּוָד֔ ִמֽ המלוכה  שרביט3  ֶב֙ט  ׁשֵ֨ יזוז  לא  א־ָי֥סּור  לֹֽ י 
לכתוב(.  מה  אותם  שמנחה  המלך,  לרגלי  יושבים  החוקים  )כותבי  רגליו  מלפני  ַרְגָל֑יו  ין  ֣  ִמּבֵ
"שילה", הנקרא  המשיח  מלך  שיבוא  עד  ילֹה  ׁ֯שִ א  י־ָיֹב֣ ֽ ּכִ ַעד  לבדו  ישראל  עם  על  יהודה  של  מלכותו  תהיה   כך 

ים גם שאר העמים ללמוד ממנו׃  ֽ ת אליו יתקהלו ויתאספו ַעּמִ ַה֥ אבל אחרי שיבוא המשיח, שנקרא "שילה", ְו֖לֹו ִיּקְ

כולו  את  )ויטעין  שלו  הַעִיר  את  ה  ִעיֹר֔ בודד  גפן  לעץ  ֶפ֙ן  ַלּגֶ֨ יקשור  יהודה(  משבט  איש  )כל  י  ֹאְסִר֤ יא 
ִנ֣י ֲאֹת֑נֹו את בן  ה ולענף של גפן )הוא יקשור את-( ּבְ ֵֹרָק֖ באשכולות מהעץ האחד, מרוב אשכולות( ְוַלּשׂ

ֹו יהיה לו כל כך הרבה יין, עד שהוא יכבס את בגדיו ביין  ִי֙ן ְלֻבׁש֔ ּיַ֨ ּבַ ֤ס  ּבֵ ּכִ אתונו )ויטעין את בן האתון כולו מענף אחד!( 

י ֵעיַנִ֖ים עיניו  ה כסותו׃ יב ַחְכִליִל֥ ים וביין אדום כמו דם )יין משובח( הוא יכבס את סּוֹתֽ במקום במים... ּוְבַדם־ֲעָנִב֖

ִ֖ים ושיניו יהיו לבנות ֵמָחָלֽב משתיית חלב משובח )שיהיה בנחלתו מרעה  ּנַ ִ֑ין משתיית יין משובח ּוְלֶבן־ׁשִ יהיו אדומות ִמּיָ

טוב לצאן ולבקר(׃

  הצעות להמחשה ולהרחבה  
במשימות א-ב אפשר לעסוק בתכונות האריה: גבורה, אצילות, סוג היראה שהוא מטיל על הסובבים אותו וכדומה, ••

ולדון כיצד תכונות אלה דומות לתכונותיו של שבט יהודה כשבט המלכות המנצח את אויביו.

במשימות ג-ד, ראשית יש להגדיר את הקבוצה )מקלות( ומתוך כך את היוצא דופן )כתר(: "כל המילים הן סוגי מקלות ••
ורק הכתר איננו מקל".

1  רשב"ם.
2  עכשיו אתה עדיין "גור אריה" ואינך מולך, אבל אתה עתיד לגדול ולהיות ל"אריה מולך" – על פי ספורנו.

3  "שבט" = מקל, מטה, שרביט.

ניצחון 
במלחמה

מלכות

עושר
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אן  יקּו ּכָ ַהְדּבִ
ָקה ִעם  ַמְדּבֵ
ל  ֶמל ׁשֶ ַהּסֵ
ֶבט ְיהּוָדה. ׁשֵ

יחידה 101יחידה 100

ז׃ ת ְוֶיֶ֥תר ָעֽ ֵא֖ ית אֹוִנ֑י ֶיֶ֥תר ׂשְ ֣ י ְוֵראׁשִ ִח֖ ה ּכֹ ּתָ ִרי ַא֔ ֹכ֣ ג ְראּוֵב֙ן ּבְ

י ָעָלֽה׃ ְ֖לּתָ ְיצּוִע֥ ז ִחּלַ יָך ָא֥ י ָאִב֑ ֵב֣ ּכְ יָת ִמׁשְ י ָעִל֖ ֥ ר ּכִ ִי֙ם ַאל־ּתֹוַת֔ ּמַ֨ ַחז ּכַ ֤ ד ּפַ

ם׃ ס ְמֵכֹרֵתיֶהֽ ֵל֥י ָחָמ֖ ים ּכְ י ַאִח֑ ְמ֥עֹון ְוֵלִו֖  ה ׁשִ

ֹור׃  רּו־ׁשֽ יׁש ּוִבְרֹצָנ֖ם ִעּקְ ְרגּו ִא֔ ֙ם ָה֣ י ְבַאּפָ ֤ י ּכִ ֹבִד֑ ד ּכְ ַח֣ ְקָהָל֖ם ַאל־ּתֵ י ּבִ א ַנְפׁשִ֔ ֹב֣ ֹסָד֙ם ַאל־ּתָ ו ּבְ

ל׃  ָרֵאֽ ִיׂשְ ב ַוֲאִפיֵצ֖ם ּבְ ַיֲעֹק֔ ם ּבְ ֵק֣ ָתה ֲאַחּלְ ֑ י ָקׁשָ ֣ ם ּכִ ז ְוֶעְבָרָת֖ י ָע֔ ֣ ֙ם ּכִ ז ָא֤רּור ַאּפָ

סּוִקים א-ז ֶרק מט פְּ פֶּ

ְמעוֹן ְוֵלִוי ְרכוֹת ַיֲעקֹב ִלְראּוֵבן, שִׁ בִּ

ְרִמילֹון: ֶעְזַרת ַהּתַ ים ַהֲחֵסרֹות ּבְ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ א.  ַהׁשְ

. הּוא ִיְהֶיה  ל ַיֲעקֹב ְוָהָיה ָראּוי ׁשֶ ן ַה  ׁשֶ ְראּוֵבן ָהָיה ַהּבֵ

כֹוָרה. ֲאָבל הּוא ָהָיה   ְוָחָטא, ְוָלֵכן הּוא  ֶאת ִיְתרֹונֹות ַהּבְ

כֹוָנה.( ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ ִזיז'? )ַהּקִ רּוׁש ִלְהיֹות 'ּפָ ב.  ָמה ּפֵ

ִלי ַלֲעׂשֹות. ְך ַלֲעׂשֹות;      3. ַלְחׁשֹב ּבְ ְך ַלְחׁשֹב;      2. ַלְחׁשֹב ְוַאַחר ּכָ 1. ַלֲעׂשֹות ְוַאַחר ּכָ

ְרִמילֹון: ֶעְזַרת ַהּתַ ים ַהֲחֵסרֹות ּבְ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ  ג.   ַהׁשְ

ֵהם  . ַיֲעקֹב ָאַמר ׁשֶ י ָהִעיר  ל ַאְנׁשֵ ְמעֹון ְוֵלִוי  ֶאת ּכָ ׁשִ

ֵהם  ֵדי ׁשֶ ר ֶאת  ּכְ ִריְך ְלַפּזֵ ּצָ , ְוׁשֶ ת ַה  ְגַלל ִמּדַ ְך ּבִ ָנֲהגּו ּכָ

. ָמקֹום  ַיַחד ּבְ בּו ּבְ לֹא ֵיׁשְ

. ֲעָסם =  ַעס = ַאף.      ּכַ ד.   ּכַ

סּוִקים. ּפְ ה ַהּזֹאת מֹוִפיָעה ּבַ ּלָ ַהּמִ קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ׁש ֶאת ּכָ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ה.   ַסּמְ

ְיהּוָדהְראּוֵבן

ְמעֹון ְוֵלִוי ׁשִ

ְרִמילוֹן: תַּ

ְנִהיג ַהּמַ

ִזיז ּפָ

כֹור ּבְ

ִהְפִסיד

ְרִמילוֹן: תַּ

ֶכם ׁשְ

ָהְרגּו

ַנֲחָלָתם

ֶאָחד

ַעס ּכַ

אן  יקּו ּכָ ַהְדּבִ
ָקה ִעם  ַמְדּבֵ

ֶבט  ל ׁשֵ ֶמל ׁשֶ ַהּסֵ
ְראּוֵבן.

ת ַיֲעקֹב ִליהּוָדה ְרכַּ בִּ
סּוִקים ח-יב ֶרק מט פְּ פֶּ

יָך׃  ֵנ֥י ָאִבֽ ּו ְלָך֖ ּבְ ֲחּו֥ ּתַ ֶרף ֹאְיֶב֑יָך ִיׁשְ ֹע֣ יָך ָיְדָך֖ ּבְ ֙ה יֹו֣דּוָך ַאֶח֔ ה ַאּתָ ח ְיהּוָד֗
ּנּו׃  י ְיִקיֶמֽ יא ִמ֥ ַאְרֵי֛ה ּוְכָלִב֖ ע ָרַב֧ץ ּכְ ַר֨ יָת ּכָ ִנ֣י ָעִל֑ ֶרף ּבְ ֖ ה ִמּטֶ ּור ַאְרֵי֙ה ְיהּוָד֔ ט ּג֤

ין ַרְגָל֑יו  ֣ ק ִמּבֵ ה ּוְמֹחֵק֖ יהּוָד֔ ֶב֙ט ִמֽ א־ָי֥סּור ׁשֵ֨ י לֹֽ
ים׃  ֽ ת ַעּמִ ַה֥ ילֹה ְו֖לֹו ִיּקְ א ׁ֯שִ י־ָיֹב֣ ֽ   ַעד ּכִ

ה׃  ים ֯סּוֹתֽ ֹו ּוְבַדם־ֲעָנִב֖ ִי֙ן ְלֻבׁש֔ ּיַ֨ ֤ס ּבַ ּבֵ ִנ֣י ֲאֹת֑נֹו ּכִ ה ּבְ ֵֹרָק֖ ה ְוַלּשׂ ֶפ֙ן ִ֯עיֹר֔ י ַלּגֶ֨ יא ֹאְסִר֤

ִ֖ים ֵמָחָלֽב׃  ּנַ ִ֑ין ּוְלֶבן־ׁשִ י ֵעיַנִ֖ים ִמּיָ יב ַחְכִליִל֥

הּוָדה ּדֹוֶמה  לֹו. ּיְ ים ׁשֶ ַעל ַהַחּיִ ֶהם ּבַ ר ּבָ ְזּכָ ּמֻ סּוק ׁשֶ ּפָ קֹומֹות ּבַ ל ַהּמְ ׁש ֶאת ּכָ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א.  ַסּמְ

ים ֶזה? ָמה ְיהּוָדה ּדֹוֶמה ְלַבַעל ַחּיִ ה: ּבְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ב.  ְלׂשִ

ַפע?     1.   2.  ׁשֶ ׁש ִליהּוָדה ּבְ ּיֵ ָבִרים ׁשֶ ֵני ַהּדְ ו.  ָמה ֵהם ׁשְ

ׁש. ֶעְזַרת ַמְדּגֵ סּוִקים ּבְ ּפְ נּו אֹוָתם ּבַ ז.  ַסּמְ

ה יֹוֵצאת ּדֶֹפן?  ג.   ֵאיזֹו ִמּלָ

ָמה ִהיא יֹוֵצאת ּדֶֹפן?  ד.  ּבְ

ְרִביט(. ֶבט ַמְלכּות )ׁשַ ֶתר ְוׁשֵ ּיּור ּכֶ ּצִ ּבַ ֶלְך ׁשֶ ה.  הֹוִסיפּו ַלּמֶ

בּוָרה ּגְ

אן  יקּו ּכָ ַהְדּבִ
ָקה ִעם  ַמְדּבֵ
ל ֶמל ׁשֶ ַהּסֵ

ְמעֹון.  ֶבט ׁשִ ׁשֵ

אן  יקּו ּכָ ַהְדּבִ
ָקה ִעם  ַמְדּבֵ
ל ֶמל ׁשֶ ַהּסֵ
ֶבט ֵלִוי.  ׁשֵ

חֹון  ִנּצָ
ְלָחָמה ּמִ ּבַ

ַמְלכּות

ר עֹׁשֶ

ְרִביט ה, ׁשַ ֶתר, ַמּטֶ ל, ּכֶ ֶבט, ַמּקֵ ׁשֵ
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102. ברכות יעקב לזבולון ויששכר

פרק מט פסוקים יג-טו
זבולון 

לזבולון היה כישרון למסחר, ושבטו עסק במסחר ביושר ובהגינות. יעקב בירך אותו ששבטו יקבל נחלה לחוף הים, שיהיו לו 

נֵמלים עם אוניות, ושהוא יצליח במסחר גם עם עמים וארצות שמעבר לים. 

ֹות בחופים שעוגנות בהם  ן נחלתו תהיה על חוף הים ְוהּו֙א יהיה מצוי הרבה ְל֣חֹוף ֳאִנּי֔ ּכֹ֑ ִיׁשְ ים  ֖ ַיּמִ ן ְל֥חֹוף  יג ְזבּוֻל֕
אוניות - נֵמלים )בערי נמל קונים סחורות שמגיעות מעבר לים, ומשם גם יוצאים למכור סחורות בארצות אחרות1( ְוַיְרָכ֖תֹו 

ן עד קרוב לצידון )שגם היא עיר נמל(׃  קצה נחלתו תגיע ַעל־ִציֹדֽ

יששכר 

מסוגלים לעבוד קשה, בעלי כוח התמדה, שמחים  לשבט יששכר היו מידות המתאימות לאנשי עבודה ולתלמידי חכמים: 

בחלקם ותמיד מוכנים לתת ולעזור לזולת. יעקב דימה את המידות האלה לתכונותיו של חמור בעל עצמות חזקות וכוח רב, 

והוא בירך את יששכר ואת שבטו, שיצליחו במלאכתם ובלימוד התורה. 

ֶ֑רם דומה לחמור בעל עצמות חזקות2 )עובד לאט, קשה, בהתמדה רבה - ולבסוף מספיק הרבה( ֹרֵב֖ץ  ר ּגָ שָכ֖ר ֲחֹמ֣ יד ִיּשָׂ
בין שתי החבילות  ִים  ָתֽ ּפְ ׁשְ ּמִ ַהֽ ֥ין  ּבֵ גם כשהוא נושא משא ורובץ כדי לנוח, הוא אינו מוריד מעליו את משאו אלא רובץ 

י ָנֵעָ֑מה וארצו נעימה לו  ֣ ֶרץ ּכִ י ֔טֹוב נחלתו טובה בעיניו ְוֶאת־ָהָא֖ ֣ ְרא ְמֻנָח֙ה ּכִ ֤ הנתונות למשא על שני צידיו3׃ טו ַוּיַ

י ְלַמס־ֹעֵבֽד  ל )מלשון ַסּבל( הוא מטה את שכמו - גבו, לשאת כל משא שצריך ַוְיִה֖ ְכמֹו֙ ִלְסּבֹ֔ ֤ט ׁשִ )שמח בחלקו(  ַוּיֵ

ונותן משלו ומעצמו עבור אחרים׃ 

תלמידי חכמיםאנשי עבודהלשון הפסוק

 עובדים קשה, באופן יסודי"יששכר חמור גרם"
 ובהתמדה רבה - עוד קצת ועוד קצת.

בסופו של דבר מספיקים הרבה.

מתאמצים בלימודם, לומדים באופן יסודי 
 ובהתמדה רבה - עוד קצת ועוד קצת.

בסופו של דבר מספיקים הרבה.

גם כשהעובד נח - כלי עבודתו ומשאו לידו. "רובץ בין המשפתיים"
הוא אינו עוזב אותם עד שהוא משלים את 

מלאכתו.

 גם כשתלמיד חכם נח - 
הוא ממשיך להרהר בדברי תורה.

"וירא מנוחה כי טוב
ואת הארץ כי נעמה"

 שמחים בחלקם.
 מודים על מה שיש 

ואינם מתלוננים על מה שאין.

 שמחים בחלקם.
 מודים על מה שיש 

ואינם מתלוננים על מה שאין.

 "ויט שכמו לסבול 
ויהי למס עובד"

 מקבלים על עצמם 

משימות ועבודות,

ונותנים מעצמם כדי לעזור לאחרים.

 מקבלים על עצמם 

 ללמד תורה ולפסוק הלכה, 

ועוזרים לאחרים בהכוונה רוחנית.

 1  רש”י: “...והוא יהיה מצוי תדיר... במקום הנמל שאוניות מביאות שם פרקמטיא )סחורה( - כלומר הם עסקו ביבוא. 
   ספורנו: “...חוץ מארצנו הולך לחוף אוניות, במיני סחורה, כגון טרית וחילזון וזכוכית לבנה, שהיו נמצאים בימים ובחול 

שלו...” - כלומר הם עסקו ביצוא.
2  “גרם” = עצם.

3  ספורנו.
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הרחבות

רש"י )לפסוק טו( אומר שבשבט יששכר היו תלמידי חכמים רבים ושהם היו מומחים "לפסוק להם הוראות של תורה וסדרי •←
עיבורין )עיבור שנה וקביעת חודשים(, שנאמר: "ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל" )דהי"א יב, לג(.

חז"ל אומרים4 שהיה הסכם בין זבולון ליששכר: זבולון יעסוק במסחר ויפרנס גם את יששכר, כדי שהוא יוכל לשבת בנחת •←
ולעסוק בתורה. ובזכות תורתו של יששכר יקבל גם זבולון חלק טוב בעולם הבא. 

ויש לשאול: מדוע מופיעה בתורה ברכת זבולון לפני ברכתו של יששכר, הרי יששכר גדול ממנו? עונה על כך המדרש על פי 
המשנה במסכת אבות: שאם אין קמח אין תורה. בלי פרנסתו של זבולון לא יכול יששכר להתמסר כל כולו ללימוד תורה. 

גם היום מקובל לעשות הסכמי "יששכר וזבולון" בין אנשים בעלי ממון ובין תלמידי חכמים או ישיבות. 

     הצעות להמחשה ולהרחבה  

משימה ד עוסקת בהסכם שבין זבולון ליששכר. התלמידים נדרשים לכתוב את ההסכם )מיומנויות ניסוח וכתיבה(. ••

משימה ה משלבת עיסוק במושג של 'דימוי'. הטבלה מציגה חלק מתכונותיו של החמור כ'דימוי' לתכונותיו של  ה'תלמיד ••
חכם'. אפשר להוסיף בעל פה גם את תכונות 'אנשי העבודה', על פי ההסבר לעיל בביאור הפסוקים.

4  עין ברש"י כאן לפסוק יג, במדרש תנחומא לפרשת ויחי, יא, בבראשית רבה צט, ט וכן בדברים לג, יח - בברכת משה.
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סּוק ּמּויַהפָּ ַהּדוֶֹמהַהדִּ

שָכ֖ר "ִיּשָׂ
ר  ֲחֹמ֣
ֶ֑רם"  ּגָ

ַעל ֲעָצמֹות ֲחָזקֹות, ֲחמֹור ּבַ
ה ּוְבַהְתָמָדה. עֹוֵבד ְלַאט, ָקׁשֶ

ה. יק ַהְרּבֵ ָבר הּוא ַמְסּפִ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ּבְ

אֶֹפן ְיסֹוִדי ּוְבַהְתָמָדה, ְלִמיד ָחָכם ַהּלֹוֵמד ּבְ ּתַ
סּוק. סּוק ְועֹוד ּפָ עֹוד ּפָ

ה. יק ַהְרּבֵ ָבר הּוא ַמְסּפִ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ  ּבְ

"ֹרֵב֖ץ
֥ין  ּבֵ

ִים׃" ָתֽ ּפְ ׁשְ ּמִ ַהֽ

א ָעָליו. ּשָׂ ַהֲחמֹור ָנח, ַהּמַ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ

ְלִמיד ָחָכם ָנח - ּתַ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה. יְך ְלַהְרֵהר ּבְ הּוא ַמְמׁשִ

ְרא ְמֻנָח֙ה  ֤ "ַוּיַ
י ֔טֹוב  ֣ ּכִ

ֶרץ  ְוֶאת־ָהָא֖
י ָנֵעָ֑מה" ֣ ּכִ

ֶחְלקו ֵמַח ּבְ ׂשָ
ְוֵאינֹו ִמְתלֹוֵנן.

ְכמֹו֙  ֤ט ׁשִ "ַוּיֵ
ל  ִלְסּבֹ֔
י  ַוְיִה֖

ְלַמס־ֹעֵבֽד׃"

יַע ֶאת ַעְצמֹו ַמּצִ
אֹות את ַמּשָׂ ָלׂשֵ

ְונֹוֵתן ִמּכֹוחֹו ַלֲאֵחִרים

ל ַעל ַעְצמֹו ְמַקּבֵ
ד ּתֹוָרה ַלֲאֵחִרים ְוִלְפסֹק ֲהָלכֹות. ְלַלּמֵ

אן  יקּו ּכָ ַהְדּבִ
ָקה ִעם  ַמְדּבֵ

ֶבט  ל ׁשֵ ֶמל ׁשֶ ַהּסֵ
שָכר. ִיּשָׂ
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ן׃ ֹות ְוַיְרָכ֖תֹו ַעל־ִציֹדֽ ן ְוהּו֙א ְל֣חֹוף ֳאִנּי֔ ּכֹ֑ ים ִיׁשְ ֖ ן ְל֥חֹוף ַיּמִ יג ְזבּוֻל֕

סּוִקים יג-טו ֶרק מט פְּ פֶּ

ָכר שָׂ ְרכוֹת ַיֲעקֹב ִלְזבּולּון ְוִישָּׂ בִּ

ֶבט ְזבּולּון ֶאת ַנֲחָלתֹו? ל ׁשֵ ָאֶרץ ְיַקּבֵ ֵאיֶזה ֵאזֹור ּבָ א.  ּבְ

ר. ְדּבָ ּמִ ֵעֶמק;     4. ּבַ ם;      3. ּבָ ָהִרים;      2. ָסמּוְך ְלחֹוף ַהּיָ 1. ּבֶ

ְרֵנס? ה ִיְתּפַ ּנָ ּמֶ ּמִ ֶבט ְזבּולּון ׁשֶ ל ׁשֵ ְהֶיה ֲעבֹוָדתֹו ׁשֶ ב.  ָמה ּתִ

ה;      4. ִמְסָחר. ִנּיָ ת צֹאן;      3. ּבְ 1. ֲעבֹוַדת ֲאָדָמה;      2. ְרִעּיַ

ֶכם ָקָנה ְזבּולּון ְסחֹוָרה ּוְלִמי הּוא ָמַכר? י ְלַדְעּתְ ה: ִמּמִ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ה נֹוֶסֶפת. ּיּור ֳאִנּיָ ג.   הֹוִסיפּו ַלּצִ

ִלּמּוָדם.  ִצים ְמאֹוד ּבְ ְתַאּמְ ּמִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ה ּתַ שָכר ָהיּו ַהְרּבֵ ֶבט ִיּשָׂ ׁשֵ ה.   ּבְ

ָרִטים ַהֲחֵסִרים:  קֹות ֶאת ַהּפְ ֶעְזַרת ַמְדּבֵ ִלימּו ּבְ       ַהׁשְ

שָכר? ֶבט ִיּשָׂ ֶבט ְזבּולּון ְלׁשֵ ין ׁשֵ ם ּבֵ ד.   ָמה ָהָיה ַהֶהְסּכֵ

ְזבּולּון

שָכר ּוְזבּולּון" ם "ִיּשָׂ ֶהְסּכֵ

אן  יקּו ּכָ ַהְדּבִ
ָקה ִעם  ַמְדּבֵ

ֶבט  ל ׁשֵ ֶמל ׁשֶ ַהּסֵ
ְזבּולּון.

ר  ֹיׁשֶ
ִמְסָחר ּבְ

ּכֹן,  ים ִיׁשְ פּות. ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיּמִ ּתָ ָכר ָעׂשּו ׁשֻ ׂשָ "ְזבּולּון ְוִיּשָׂ
ר, ּכֵ ּתַ ְסִפינֹות ּוִמׂשְ  ְויֹוֵצא ִלְפַרְקַמְטָיא )ִלְסחֹוָרה( ּבִ

שָכר )נֹוֵתן לֹו אֶֹכל( ל ִיּשָׂ יו ׁשֶ  ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ּפִ
ּתֹוָרה".  ִבים ְועֹוְסִקים ּבַ שָכר( יֹוׁשְ ֶבט ִיּשָׂ ֵני ׁשֵ ְוֵהם )ּבְ

)ָרִׁש"י ְלֻחַּמׁש ְּדָבִרים לג, יח(

שָכר ַהְתָמָדהִיּשָׂ

ִים׃  ָתֽ ּפְ ׁשְ ּמִ ֥ין ַהֽ ֶ֑רם ֹרֵב֖ץ ּבֵ ר ּגָ שָכ֖ר ֲחֹמ֣ יד ִיּשָׂ

י ְלַמס־ֹעֵבֽד׃  ל ַוְיִה֖ ְכמֹו֙ ִלְסּבֹ֔ ֤ט ׁשִ י ָנֵעָ֑מה ַוּיֵ ֣ ֶרץ ּכִ י ֔טֹוב ְוֶאת־ָהָא֖ ֣ ְרא ְמֻנָח֙ה ּכִ ֤ טו ַוּיַ
ִצידֹון

ַעּכֹו

91



120

103. ברכות יעקב לדן, גד, אשר ונפתלי

פרק מט פסוקים טז-כא
 דן  

 שבט דן היה שבט יצירתי, מתוחכם ובעל תכסיסים, שבעזרתם גבר גם על אויבים שנראו גדולים וחזקים ממנו1. 
 גם יהודה היה שבט חזק שנלחם באויבים, אולם בעוד יהודה לחם מול האויב פנים אל פנים והביס אותו בגבורתו, 

דן היה זקוק לתכסיסים ולתפילה מיוחדת של יעקב שה' יצליח את דרכו.

כמו אחד השבטים החזקים  ל  ָרֵאֽ ִיׂשְ י  ְבֵט֥ ׁשִ ד  ַאַח֖ ּכְ נקמת עמו מהאויבים  וינקום את  יגן על עמו  ֹו  ַעּמ֑ ין  ָיִד֣ ן  ֖ ּדָ טז 
ן סוג של  ִפיֹפ֖ ֶרְך שעל הדרך, וכמו ׁשְ ׁש ֲעֵלי־ֶד֔ בישראל )כמו שבט יהודה2(׃ יז ְיִהי־ָד֙ן ערמומי ובעל תכסיסים כמו ָנָח֣

אחד מתכסיסיו של הנחש הנמוך, הנלחם בפרש  ֵבי־֔סּוס  ִעּקְ ְך֙  ׁשֵ ַהּנֹ שעל האוַרח )שם נרדף ל'דרך'(  ַרח  ֲעֵלי־ֹא֑ נחש 

הרוכב׃ את  להכיש  מצליח  הוא  ואז  ָאֽחֹור  ֹרְכ֖בֹו  ל  ּפֹ֥ ַוּיִ ל-  לגרום  הסוס,  של  בעקבו  לנשוך  הוא  הסוס  על  גבוה   היושב 

יִתי ֽה' יעקב התפלל לה' שיושיע את דן במלחמותיו ושתכסיסיו יצליחו׃  ֥ יׁשּוָעְתָך֖ ִקּוִ יח ִלֽ

גד

לבוא  הזדרזו  אלא  אותם,  שיתקפו  או  לקרב  לבוא  להם  שיקראו  מחכים  היו  לא  השבט  בני  יוזמה.  הרבה  הייתה  גד  לשבט 

והקדימו להפתיע את אויביהם. הדבר בא לידי ביטוי כאשר הם עברו חלוצים )ראשונים לפני כולם( במלחמת כיבוש הארץ 

מייצר הרתעה,  גם  ה"יוזם"  לפני שהוא מספיק להתארגן.  עוד  עליו  וגובר  ה"יוזם" מפתיע את האויב  והובילו את הקרבות3. 

כי האויב חושש כל הזמן מהפתעות לא צפויות. יעקב בירך את גד שגדודי החיילים של שבטו יצליחו במשימתם להפתיע 

ולהרתיע את האויבים, ושהם ישובו לביתם בשלום ובשלווה ובלי דאגות.

ּנּו יצאו ממנו לפני כולם להפתיע ולהכות את אויביהם ְו֖הּוא )שבט גד(  ֣דּוד של חיילים ש- ְיגּוֶד֑ ֖ד לשבט גד יהיה ּגְ יט ּגָ
ב ישוב על עקבותיו לביתו בשלום )כי האויב יפחד ממנו ויהיה מורתע(׃  ד ָעֵקֽ ָיֻג֥

אשר

לאשר הייתה מידת נדיבות ונתינה ברוחב לב. יעקב בירך אותו שנחלתו תהיה משופעת בעצי זית המפיקים שמן זית משובח, 

שרבים יבקשו לקנות ממנו והוא ימכור להם. משמן זה הוא ייתן למלכים ומשמן זה הוא ייתן לבית המקדש4. בעל ה'כלי יקר' 

מוסיף שבני אשר היו בעלי צדקה והיו נותנים לחם טבול בשמן זית משובח ומעדני מלכים גם לעניים.  

לחמו  ַלְח֑מֹו  ֵמָנ֣ה  ׁשְ כזו שתהיה  זית משובח במידה  זית רבים, שיפיקו מהם שמן  יצמחו עצי  מנחלת אשר  ר  ֖ ֵמָאׁשֵ כ 
ֶלְך העשויים משמן זה, לבית המקדש,  י־ֶמֽ ֲעַדּנֵ ן ַמֽ ֖ תהיה "שמנה" ומשובחת5 אחרי שהוא יטבול אותה בשמן הזה ְו֥הּוא ִיּתֵ

למלכים ואף לעניים׃ 

1  רש"י ומפרשים נוספים מבארים שדברי יעקב מוסבים על שמשון )שגבר על הפלשתים החזקים ממנו בעזרת תכסיסים(.
2  עיין בסוף דברי רמב"ן לפסוק טז.

3  עיין ברש"י כאן. )ובחומש במדבר לב, כה: "ויאמר בני גד ובני ראובן... ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני ה' למלחמה..." בני 
גד מוזכרים לפני בני ראובן –  עובדה זו יכולה להצביע על כך שהרעיון לעבור חלוצים הייתה שלהם, ובמיוחד לאור העובדה 

שהפסוק פותח בלשון יחיד: "ויאמר בני גד ובני ראובן". גם בעצם בקשתם לבחור את נחלתם בעבר הירדן המזרחי אפשר 
לראות ביטוי של יוזמה.( 

4  במסכת מנחות דף פה עמוד ב אומרת המשנה: "תקוע אלפא לשמן". כלומר את השמן המובחר ביותר היו מביאים לבית 
המקדש מהעיר תקוע. אומנם ידוע לנו על עיר ושמה תקוע שהייתה בנחלת יהודה, אך כאן הכוונה כנראה לעיר אחרת ושמה 

תקוע, שהייתה בגליל, בנחלת אשר, וכך כתוב באתר מכון המקדש: "לעומת 'תקוע' הדרומית, ידועה העיר 'תקוע' בגליל 
העליון, שהייתה מפורסמת בשמן הטוב שגדל בה. כך נראה מן הגמרא במנחות פה, ב, האומרת שתקוע הנזכרת במשנה כעיר 

מיוחדת לשמן - היא זו שבגליל, ככתוב: "'וטובל בשמן רגלו' - זה חלקו של אשר ]שנחלתו בצפון[ שמושך שמן כמעיין"... 
עליה ככל הנראה אמרו חז"ל: "תקוע אלפא לשמן" וממנה היו מביאים שמן למנורה ולקורבנות בבית המקדש, ש"כולם אינם 

באים אלא מן המובחר" )משנה מנחות ח, א(". ועיין עוד ב'כלי יקר' בפירושו לפסוק שלנו כאן.
5  "לחם" הוא בדרך כלל לשון זכר, וכאן מופיע בלשון נקבה. עיין בפירושו של אבן עזרא לפסוק שלנו, בעניין זה. 
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נפתלי

 לנפתלי הייתה מידת זריזות והכרת טובה. יעקב דימה אותו לאילה שרצה מהר ומזדרזת לבצע את שליחותה6. 

ומהי זריזותו? - הוא מזדרז לתת "אמרי שפר" - לומר דברים טובים, לבשר בשורות טובות ולהודות על חלקו הטוב.

ֶפר משמיע  ֽ ן והוא )נפתלי( נותן ִאְמֵרי־ׁשָ ֵת֖ ה שרצה מהר לבצע את שליחותה ַהּנֹ ֻלָח֑ ָל֣ה ׁשְ י זריז כמו ַאּיָ ִל֖ כא ַנְפּתָ
בשורות טובות, אומר דברים טובים ומברך את ה' על חלקו הטוב7׃ 

     הצעות להמחשה ולהרחבה  
משימה ד היא משימה קשה. התלמידים נדרשים למתוח קו מהמילים של ברכת גד אל הפירוש שלהם. עם זאת, המילים ••

המודגשות והמילים המשלימות את פירוש הברכה - מקילות על התלמידים. 

במשימה ה יציירו התלמידים גדוד חיילים ההולכים לפני כולם, כמו החלוץ משבט גד שהלך לפני כל הצבא במלחמת ••
כיבוש הארץ.

משימה ח עוסקת בבית הבד, שבו מפיקים שמן זית מהזיתים. אפשר להרחיב בעזרת הציור בחלקים השונים של בית ••
הבד: הים, הממל, הקורה, העקלים ועוד.

זה.•• את  זה  להעשיר  כך  אחר  ורק  לבד  לחשוב  לתלמידים  לתת  כדאי  זית.  שמן  של  בשימושים  עוסקת  ט   משימה 
)מאכל: טיגון, בישול, אפייה, תיבול; מאור, תרופות, סיכה, החלקה, בושם ועוד.(

6  רמב"ן: "מנהג במושלי ארץ, לשלוח זה לזה האיילים. וכך העניין: כי האיילות שנולדו בארץ, מלך הצפון יגדל אותן בהיכלי 
מלך הנגב ויקשרו כתב הבשורה בקרניה והיא תרוץ מהר ותשוב למעונה ויתבשרו בהן."

7  בעל 'כלי יקר': "...ויש מפרשים על פירותיו שממהרים להתבשל ונותן אמרי שפר על ידי מקרא ביכורים או ברכת הפירות."
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יחידה 103

סּוִקים טז-כא ֶרק מט פְּ פֶּ

ִלי ר ְוַנְפתָּ ד, ָאשֵׁ ְרכוֹת ַיֲעקֹב ְלָדן, גָּ בִּ

ן רּדָ ָאׁשֵ

ִלי ַנְפּתָ ד ּגָ

אן  יקּו ּכָ ַהְדּבִ
ָקה ִעם  ַמְדּבֵ
ל ֶמל ׁשֶ ַהּסֵ
ן. ֶבט ּדָ ׁשֵ

אן  יקּו ּכָ ַהְדּבִ
ָקה ִעם  ַמְדּבֵ
ל ֶמל ׁשֶ ַהּסֵ
ד. ֶבט ּגָ ׁשֵ

ְוִתְחּכּוםְיִציָרִתּיּות 

ָיְזָמה

ַרח ן ֲעֵלי־ֹא֑ ִפיֹפ֖ ֶרְך ׁשְ ׁש ֲעֵלי־ֶד֔ ל׃ יז ְיִהי־ָד֙ן ָנָח֣ ָרֵאֽ י ִיׂשְ ְבֵט֥ ד ׁשִ ַאַח֖ ֹו ּכְ ין ַעּמ֑ ן ָיִד֣ ֖ טז ּדָ

יִתי ֽה'׃  ֥ יׁשּוָעְתָך֖ ִקּוִ ל ֹרְכ֖בֹו ָאֽחֹור׃ יח ִלֽ ּפֹ֥ ֵבי־֔סּוס ַוּיִ ְך֙ ִעּקְ ׁשֵ ַהּנֹ

ֶלְך׃  י־ֶמֽ ֲעַדּנֵ ן ַמֽ ֖ ֵמָנ֣ה ַלְח֑מֹו ְו֥הּוא ִיּתֵ ר ׁשְ ֖ כ ֵמָאׁשֵ

ֶפר׃  ֽ ן ִאְמֵרי־ׁשָ ֵת֖ ה ַהּנֹ ֻלָח֑ ָל֣ה ׁשְ י ַאּיָ ִל֖ כא ַנְפּתָ
ב׃ ד     ָעֵקֽ ּנּו     ְו֖הּוא     ָיֻג֥ ֣דּוד      ְיגּוֶד֑ ֖ד      ּגְ יט ּגָ

ׁש. ַמְדּגֵ סּוק ּבְ ּפָ נּו אֹותֹו ּבַ .   ַסּמְ ן?  ֶבט ּדָ ה ַיֲעקֹב ֶאת ׁשֵ ים ְמַדּמֶ ַעל ַחּיִ א.   ְלֵאיֶזה ּבַ

ֵדי ְלַהְכִריַע ֶאת ָהאֹוֵיב ָהרֹוֵכב ַעל ַהּסּוס? ָחׁש ּכְ ׁש ַהּנָ ּמֵ ּתַ ְכִסיס ִמׁשְ ֵאיֶזה ּתַ ב.   ּבְ

ן. ֶבט ּדָ ל ַיֲעקֹב ַעל ׁשֵ ּלֵ ִהְתּפַ ה ׁשֶ ִפּלָ ֶצַבע ַאֵחר( ֶאת ַהּתְ ׁש )ּבְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ג.   ַסּמְ

ה ֲעֵצי ַזִית. ר ִיְהיּו ַהְרּבֵ ל ֲאׁשֶ ַנֲחָלתֹו ׁשֶ ּבְ

סּוק ָהרֹוֶמֶזת ְלָכְך. ּפָ ה ּבַ ּלָ נּו ֶאת ַהּמִ ו.    ַסּמְ

. יִתים?  ז.    ָמה ְמִפיִקים ִמּזֵ

ד.   ית ּבַ ֶמן ַזִית?   1. ֶיֶקב;      2. ַמְסֵחָטה;     3. ַטֲחַנת רּוַח;     4. ּבֵ ִפיִקים ּבֹו ׁשֶ ּמְ קֹום ׁשֶ יַצד ִנְקָרא ַהּמָ ח.   ּכֵ

ָבִרים.( ה ּדְ לֹוׁשָ ְתבּו ְלָפחֹות ׁשְ ֶמן ַזִית? )ּכִ ׁשֶ ר ַלֲעׂשֹות ּבְ ט.   ָמה ֶאְפׁשָ

.

י ֶמֶלְך"? נּו "ַמֲעַדּנֵ ֶכם ֵהם ִיּתְ ה: ְלִמי ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ים ַהֲחֵסרֹות:   ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ י.   ַהׁשְ

 . ׂשֹורֹות  ר ּבְ ָרָצה   ְלַבּשֵׂ ִלי ְל  ׁשֶ ה ֶאת ַנְפּתָ ּמָ ַיֲעקֹב ּדִ

ר ַהּיֹום ְלהֹוֵריֶכם.  ּתּוְכלּו ְלַסּפֵ ׂשֹוָרה טֹוָבה" ׁשֶ ְתבּו "ּבְ יא.   ּכִ

   

ּה?  ּלָ ֶמל ׁשֶ ּסֵ ָלה' ּבַ ָרה 'ַאּיָ ִחיָדה: ֵאיזֹו ֶחְבָרה ִצּיְ

ֶמל! ָקה ִעם ַהּסֵ ׂשּו ַמְדּבֵ ְרצּו ֶרֶמז, ַחּפְ          ִאם ּתִ

ה. ט ְלַמּטָ ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ּבַ ּלָ רּוׁש ׁשֶ ד ֶאל ַהּפֵ ל ּגָ ִבְרָכתֹו ׁשֶ ים ּבְ ּלִ ל ַאַחת ֵמַהּמִ ד.   ִמְתחּו ַקו ִמּכָ

לֹום. ׁשָ יַע ֶאת ָהאֹוֵיב, ְוהּוא ָיׁשּוב ַעל ִעְקבוָֹתיו ְלֵביתֹו ּבְ ם ְלַהְפּתִ ּלָ ּנּו ִלְפֵני ּכֻ יֵֵּצא ִממֶּ ִלים שֶׁ ל ַחּיָ דּוד ׁשֶ ד ִיְהֶיה גְּ ֶבט גָּ ְלׁשֵ

ִלים. ַאר ַהַחּיָ ל ׁשְ ד ִלְפֵני ּכָ ֶבט ּגָ ֵ ִלים ִמּשׁ דּוד ַחּיָ רּו ּגְ ה.   ַצּיְ

ְנִדיבּות

ְזִריזּות

אן  יקּו ּכָ ַהְדּבִ
ָקה ִעם  ַמְדּבֵ
ל ֶמל ׁשֶ ַהּסֵ
ֶבט אשר. ׁשֵ

אן  יקּו ּכָ ַהְדּבִ
ָקה ִעם  ַמְדּבֵ
ל ֶמל ׁשֶ ַהּסֵ

ִלי. ֶבט ַנְפּתָ ׁשֵ
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104. ברכות יעקב ליוסף ובנימין

פרק מט פסוקים כב-כז
יוסף

יעקב תיאר את יוסף כאדם מוכשר ופורה שיש בו גם צדקות ואמונה בה'. כישרונו גרם לפעמים לאחרים לקנא בו ולנסות לפגוע 
בו, אך הוא לא איבד את צדקותו ואת אמונתו בה', וה' הגן עליו והציל אותו. בזכות צדקותו זו הוא גם זכה לעזור למשפחתו 
בשנות הרעב במצרים. יעקב חתם את דבריו בברכה ליוסף בשפע של מים )חקלאות(, בריבוי צאצאים ובנחלה וברכה בלי גבול. 

יוסף היה אדם ברוך כישרונות:

ף מלשון 'ּפֹוֶרה'. גם בבנים וגם בכישרונות, ָר֙ת יֹוֵס֔ ן ּפֹ ֤  כב ּבֵ
ִין שכולם נושאים אליו את עיניהם בהערצה, ת ֲעֵלי־ָע֑ ָר֖ ן ּפֹ ֥      ּבֵ

ּור׃ )'ׁשּור' = לראות, להביט1( בנות מצרים היו צועדות ובאות מרחוק כדי לראותו.  ה ֲעֵלי־ׁשֽ ֕נֹות ָצֲעָד֖  ּבָ

אולם לפעמים כישרונותיו והצלחותיו גרמו לאחרים לקנא בו ולרצות לפגוע בו:

ּבּו עשו אתו מריבות ופגעו בו, הּו מיררו את חייו ָוֹר֑  כג ַוְֽיָמֲרֻר֖
ים בעלי לשון הרע׃  ֽ ֲעֵל֥י ִחּצִ הּו ושנאו אותו ּבַ ְטֻמ֖ ׂשְ ּיִ    ַוֽ

 לשון הרע והוצאת שם רע משולות לחיצים, ובעלי לשון הרע משולים לאלה היורים את החיצים.
אשת פוטיפר הוציאה עליו שם רע )גם ֶאחיו, ב'מכירת יוסף', דיברו עליו רעה(, ויוסף סבל מזה מאוד.

 אבל יוסף התגבר על כל הניסיונות לפגוע בו:

ֹו קשתו של יוסף ישבה איתנה - יציבה יותר וחזקה יותר,  ּת֔ ֵאיָת֙ן ַקׁשְ ב ּבְ ׁשֶ ֤  כד ַוּתֵ
ֶיֶתר )המיתר של הקשת(.  יו כדי למשוך בחוזקה ּבַ י ָיָד֑ ּזּו והתכופפו ְזֹרֵע֣ ֹפ֖        ַוּיָ

  זהו משל: יש קשת רגילה, שהאדם נושא בידו ויורה בעזרתה חיצים, ויש קשת גדולה יותר וכבדה יותר,
                  המיוצבת על הקרקע בצורה איתנה וחזקה. היורה בקשת הגדולה צריך לכופף את זרועותיו 

ֶיֶתר בכוח רב כדי לירות חיצים. קשת זו יורה חיצים למרחק גדול יותר מהקשת הרגילה.                     ולמשוך ּבַ
 הנמשל: כוחו של יוסף גדול מכוחם של המנסים לפגוע בו, והוא מצליח להינצל מהם.

 

 ומהו סוד כוחו ועדיפותו של יוסף עליהם? - צדקותו ואמונתו שהכול מאת ה' ושהכול לטובה:  

ב כינוי לקב"ה.  יר ַיֲעֹק֔  כוחו הוא אמונתו שהכול )גם הצרה וגם ההצלה( בא ִמיֵד֙י מידיו של ֲאִב֣

ל לבני ישראל׃  ָרֵאֽ ֶבן ִיׂשְ ם מתוך צדקותו ואמונתו הוא זכה להיות ֹרֶע֖ה מנהיג בשנות הרעב ל- ֶא֥ ֥ ָ ִמּשׁ

ת  ְרֹכ֤ ּבִ ברכה,  לך  תבוא  ה'  ומאת  ּךָ  ְרֶכ֔ ִויָב֣ ֙י  -ּדַ ׁשַ ת  ְוֵא֤ עזרה  לך  תבוא  אביך  מא-לוקי  ּךָ  ְוַיְעְזֶר֗ יָך  ָאִב֜ -ל  ֵמֵא֨ כה 
ַחם  ִים ָוָרֽ ַד֖ ת ׁשָ ְרֹכ֥ ַחת מי מעיינות, העולים מהתהום שמתחת לארץ, ּבִ ֑ ֖הֹום ֹרֶבֶ֣צת ּתָ ת ּתְ ְרֹכ֥ ל גשם ּבִ ִי֙ם ֵמָע֔ ַמ֨ ׁשָ
יָך יעקב )בעניין הבטחת הארץ(  ת ָאִב֗ ְרֹכ֣ ברכה שלא ימותו תינוקות מחוסר אוכל ושלא ימותו עּוּברים ברחם אימם׃ כו ּבִ

י על ברכות )הבטחת הארץ( שקיבלו הורי: אברהם ויצחק, מפני שלי ה' הבטיח ארץ ַעֽד־ ת הֹוַר֔ ְרֹכ֣ ְֽברּו֙ עדיפים ַעל־ּבִ ּגָ
ת עֹוָל֑ם עד סוף גבעות עולם - בלי גבול, אין סופית, "נחלה בלי מצרים" )ואילו אברהם ויצחק קיבלו הבטחה  ְבֹע֣ ֲאַו֖ת ּגִ ּתַ
ד ועל ראשו  ף על ראש יוסף ּוְלָקְדֹק֖ אׁש יֹוֵס֔ יָן֙ יחולו הברכות האלה שאני קיבלתי ְלֹר֣ ְהֶי֨ ֽ לארץ המוגבלת בגבולות2( ּתִ

יו כינוי ליוסף, שהיה שונה ונבדל מאחיו׃   של מי שהוא ְנִז֥יר ֶאָחֽ

1  הפירוש השני ברש"י. )כך במילות השיר: "שורו, הביטו וראו..." וכך בפקודות לחיילים במצעד: "לחזית שור!"(
2  ברכת אברהם: “כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה” )יג, טו( - רק מה שאתה רואה. מוגבל לטווח הראייה.

   ברכת יצחק: “כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל” )כו, ג( - רק הארצות האלה. מוגבל לארצות האלה.
   ברכת יעקב: “ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה” )כח, יד( - בלי גבול!! “נחלה בלי מצרים”!

יוסף 

מצדיק 

 עליו 

 את הדין

וה' מציל 

אותו

הקנאה
ביוסף

כשרונותיו 

של

יוסף
}

}

}
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בנימין

לבנימין הייתה מידה של אומץ לב. תמיד הוא היה נחוש להצליח ואף פעם לא התייאש, גם בתקופות טובות, המשולות ליום, 

וגם בתקופות קשות, המשולות ללילה. כמו זאב, שהוא אמיץ ונחוש: הזאב נלחם וטורף סוגים רבים של בעלי החיים, ובכל 

הזמנים: ביום ובלילה.

שאול המלך היה משבט בנימין, והוא ניצח את אויבי ישראל כשהיינו בארץ והייתה לנו עצמאות ומלכות - תקופה המשולה ל'יום'.•←

      מרדכי הצדיק היה אף הוא משבט בנימין, ובזכותו ניצחנו את אויבי ישראל כשהיינו בגלות - בתקופה המשולה ל'לילה'.

בנימין הוא השבט היחיד שהצטרף למלכות יהודה, נשאר איתה )עד היום( ולא גלה ואבד עם עשרת השבטים!•←

ף זאב טורף )שהוא אמיץ ואיננו מפחד משום בעל חיים בשום זמן(, ב ִיְטָר֔ ְנָיִמי֙ן דומה ל- ְזֵא֣  כז ּבִ
אַכל ַע֑ד )'עד' = שלל( הוא ינצח את האויבים וייקח שלל  ֶקר בתקופות הטובות של עם ישראל ֹי֣ ּבֹ֖  ּבַ

ָלֽל׃   ֥ק ׁשָ ֶרב גם בתקופות הקשות של עם ישראל הוא לא יתייאש, ינצח את האויבים ו- ְיַחּלֵ ְוָלֶע֖

     הצעות להמחשה ולהרחבה  
ברכת יוסף מורכבת וקשה להוראה לתלמידים צעירים. אם התלמידים מתקשים לבצע את המשימות בחוברת, אפשר ••

להסתפק בקריאה רצופה של הסבר הברכה הכתוב בלשוננו במשימות א-ה.

משימה ב עוסקת בכינוי "בעלי חיצים" למספרי לשון הרע ולמוציאים שם רע. מילים רעות פוגעות בליבו של האדם ••
שעליו מדברים ומכאיבות לו כמו חץ שפוגע ומכאיב, ואף יותר! מילה רעה שיוצאת מפי אדם - אינה ניתנת להשבה, 

כמו חץ אחרי שהוא נורה.

ולזכור איזו מידה מתאימה •• יעקב  נועדה לרכז את כל המידות הטובות שבאו לידי ביטוי בברכות  פעילות הסיכום 
לאיזה שבט. אחרי המשימה הראשונה התלמידים מתבקשים לבחור את המידה שהם מרגישים שהיא מאפיינת גם 
אותם. )כדאי לחשוב מראש מה לומר לתלמיד הרוצה לבחור ביותר ממידה אחת; מה לומר לתלמיד שאינו מצליח 

לבחור שום מידה; כיצד להגיב אם תלמיד משייך מידה כלשהי לאחד החברים בכיתה וכו'.(

בעקבות הפעילות הזאת אפשר לפתח שיעור חברה בנושא "המידות הטובות של תלמידי הכיתה". ••
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סּוִקים כב-כז ֶרק מט פְּ פֶּ

ְרכוֹת ַיֲעקֹב ְליוֵֹסף ּוִבְנָיִמין בִּ

יֹוֵסף
אן  יקּו ּכָ ַהְדּבִ
ָקה ִעם  ַמְדּבֵ
ל ֶמל ׁשֶ ַהּסֵ

יֹוֵסף.

ִצְדקּות

ּור׃  ה ֲעֵלי־ׁשֽ ֕נֹות ָצֲעָד֖ ִין   ּבָ ת ֲעֵלי־ָע֑ ָר֖ ן ּפֹ ֥ ף ּבֵ ָר֙ת יֹוֵס֔ ן ּפֹ ֤ כב ּבֵ

ים׃  ֽ ֲעֵל֥י ִחּצִ הּו ּבַ ְטֻמ֖ ׂשְ ּיִ ּבּו ַוֽ הּו ָוֹר֑ כג ַוְֽיָמֲרֻר֖

יו י ָיָד֑ ּזּו ְזֹרֵע֣ ֹפ֖ ֹו ַוּיָ ּת֔ ֵאיָת֙ן ַקׁשְ ב ּבְ ׁשֶ ֤ כד ַוּתֵ

ב יר ַיֲעֹק֔ ִמיֵד֙י ֲאִב֣

ל׃  ָרֵאֽ ֶבן ִיׂשְ ם ֹרֶע֖ה ֶא֥ ֥ ָ ִמּשׁ

סּוק:   ּפָ ׁשֹות ּבַ ְדּגָ ים ַהּמֻ ּלִ ט ֶאת ַהּמִ ּפָ ׁשְ תֹוְך ַהּמִ צּו ּבְ ּבְ א.   ׁשַ

. רֹונֹות ָהָיה   ִכׁשְ   ּפֹוֶרה ּבְ

ֵדי ִלְראֹות אֹותֹו. ַהֲעָרָכה, ּו  ָצֲעדּו ֵמָרחֹוק ּכְ ָלה ָעָליו ּבְ ּכְ ל  ִהְסּתַ ּכָ

רּוׁש:  ָרָכה ֶאל ַהּפֵ ְבֵרי ַהּבְ יַמת ְרׁשּות:   ִמְתחּו ַקו ִמּדִ  ו.    ְמשִׂ

ְנָיִמין?  ֶבט ּבִ ה ַיֲעקֹב ֶאת ׁשֵ ים ְמַדּמֶ ַעל ַחּיִ א.   ְלֵאיֶזה ּבַ

ְרִמילֹון:  ֶעְזַרת ַהּתַ ים ַהֲחֵסרֹות ּבְ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ב.    ַהׁשְ

. ְנָיִמין ָהָיה  ם ּבִ .  ּגַ ים  ַעל ַחּיִ ֵאב הּוא ּבַ ַהּזְ

. ַעם לֹא  ְנָיִמין ַאף ּפַ ּבִ

, ׁשּוִלים ְל  ים טֹוִבים, ַהּמְ ְזַמּנִ יץ ּבִ הּוא ָהָיה ַאּמִ

ׁשּוִלים ְל  . ים, ַהּמְ ים ָקׁשִ ְזַמּנִ                ְוַגם ּבִ

יו, ָרבּו ִאּתֹו, יֹוֵסף, ֵמְררּו ֶאת ַחּיָ אּו ּבְ ּנְ ּקִ ם ֵאּלּו ׁשֶ ב.   ֲאָבל ָהיּו ּגַ

ָבִרים ָרִעים.  ְנאּו אֹותֹו ְוָאְמרּו ָעָליו ּדְ ׂשָ

ים". ֲעֵלי ִחּצִ ה אֹוָתם "ּבַ ּנָ ַיֲעקֹב ּכִ

ים"? ַעל ִחּצִ ָבִרים ָרִעים ִנְקָרא "ּבַ ר ּדְ ַדּבֵ ּמְ ה ִמי ׁשֶ ָלּמָ

ג.    ֲאָבל יֹוֵסף ָהָיה ָחָזק ֵמֶהם. 

דֹוָלה יֹוֵתר, ֵאיָתָנה ַוֲחָזָקה יֹוֵתר.  ת ּגְ ִאּלּו ָהְיָתה לֹו ֶקׁשֶ ּכְ

דֹוָלה. ת ּגְ ל ֶקׁשֶ ָקה ִעם ִצּיּור ׁשֶ יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ

ל יֹוֵסף? - ִצְדקּותֹו!  ד.    ּוָמה ָהָיה סֹוד ּכֹוחֹו ׁשֶ

. ל  ָדיו ׁשֶ ּקֹוֶרה לֹו הּוא ִמּיָ ל ָמה ׁשֶ ּכָ הּוא ֶהֱאִמין ׁשֶ

. ֵני  ל ּבְ מֹו ָה  ׁשֶ הּוא ּכְ ל ְוָזָכה ִלְהיֹות ַמְנִהיג ָהָעם, ׁשֶ ְזכּות ִצְדקּותֹו הּוא ִנּצַ ה.   ּבִ

ם. ׁשֶ ת ּגֶ ְרּכַ ּךָ    -                                             -  ּבִ יָך ְוַיְעְזֶר֗ -ל ָאִב֜ כה ֵמֵא֨

ת ֵמי ַמְעָינֹות. ְרּכַ ּךָ     -                                            -  ּבִ ְרֶכ֔ ֙י ִויָב֣ -ּדַ ת ׁשַ       ְוֵא֤

ל    -                                                -  ה' ַיֲעזֹר ְלָך. ִי֙ם ֵמָע֔ ַמ֨ ת ׁשָ ְרֹכ֤      ּבִ

ַחת  -                                     -  ה' ְיָבֵרְך אֹוְתָך. ֑ ֖הֹום ֹרֶבֶ֣צת ּתָ ת ּתְ ְרֹכ֥      ּבִ

ינֹוקֹות. ִריאּות ַלּתִ ת ּבְ ְרּכַ ַחם׃  -                                               -  ּבִ ִים ָוָרֽ ַד֖ ת ׁשָ ְרֹכ֥      ּבִ

ת עֹוָל֑ם  ְבֹע֣ ֲאַו֖ת ּגִ ד־ּתַ י ַעֽ ת הֹוַר֔ ְרֹכ֣ ְֽברּו֙ ַעל־ּבִ יָך ּגָ ת ָאִב֗ ְרֹכ֣ כו ּבִ

יו׃ ד ְנִז֥יר ֶאָחֽ ף ּוְלָקְדֹק֖ אׁש יֹוֵס֔ יָן֙ ְלֹר֣ ְהֶי֨ ֽ      ּתִ

ָלֽל׃  ֥ק ׁשָ ֶרב ְיַחּלֵ אַכל ַע֑ד ְוָלֶע֖ ֶקר ֹי֣ ּבֹ֖ ף ּבַ ב ִיְטָר֔ ְנָיִמי֙ן ְזֵא֣ כז ּבִ

ר  ֑ ֵנ֣ים ָעׂשָ ל ׁשְ ָרֵא֖ י ִיׂשְ ְבֵט֥ ה ׁשִ ּלֶ ל־ֵא֛ "ּכָ
ם׃" ְך ֹאָתֽ ַר֥ ִבְרָכ֖תֹו ּבֵ ר ּכְ ֥ יׁש ֲאׁשֶ ם ִא֛ ֶרְך אֹוָת֔ ם ֲאִביֶה֙ם ַוְיָב֣ ר ָלֶה֤ ּבֶ֨ ר־ּדִ ְוֹזאת ֲאׁשֶ

ְנָיִמין אֶֹמץ ֵלבּבִ
אן  יקּו ּכָ ַהְדּבִ
ָקה ִעם  ַמְדּבֵ
ל ֶמל ׁשֶ ַהּסֵ

ְנָיִמין. ֶבט ּבִ ׁשֵ

ְרִמילוֹן: תַּ

יץ ַאּמִ

ַלְיָלה

ִהְתָיֵאׁש

ּבֶֹקר

יץ ַאּמִ
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105. יעקב אבינו נאסף אל עמיו 

פרק מט פסוקים כח-לג

א. הקדמה 
יעקב אבינו סיים לברך את שנים עשר בניו, שהיו לראשי השבטים בעם ישראל1. אחרי שיעקב סיים לברך אותם, הוא ציווה 

אותם שיקברו אותו במערת המכפלה2, אסף את רגליו אל המיטה ונאסף אל עמיו - נפטר. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ם  ֶרְך אֹוָת֔ ם ֲאִביֶה֙ם ַוְיָב֣ ר ָלֶה֤ ּבֶ֨ ר־ּדִ ר ְוֹזאת ֲאׁשֶ ֑ ֵנ֣ים ָעׂשָ ל ׁשְ ָרֵא֖ י ִיׂשְ ְבֵט֥ ה הבנים, היו ראֵשי ׁשִ ּלֶ ל־ֵא֛ כח ּכָ
י  ף ֶאל־ַעּמִ֔ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ֲאִנ֙י ֶנֱאָס֣ ם ַוּיֹ֤ ו אֹוָת֗ ם׃ כט ַוְיַצ֣ ְך ֹאָתֽ ַר֥ ִבְרָכ֖תֹו בברכה המתאימה לו ּבֵ ר ּכְ ֥ יׁש ֲאׁשֶ ִא֛
ה  ָעָר֞ ּמְ י׃ ל ּבַ ֽ ִחּתִ ה ֶעְפ֥רֹון ַהֽ ֵד֖ ׂשְ ר ּבִ ֥ ה ֲאׁשֶ ָעָר֔ ּמְ י במקום קבורתם של אבותיי ֶאל־ַה֨ י ֶאל־ֲאֹבָת֑ מת ִקְב֥רּו ֹאִת֖

ן  ה ֵמֵא֛ת ֶעְפֹר֥ ֶד֗ ם ֶאת־ַהּשָׂ ה ַאְבָרָה֜ ֩ר ָקָנ֨ ָנַ֑ען ֲאׁשֶ ֶרץ ּכְ ֶא֣ א ּבְ ֵני־ַמְמֵר֖ ר ַעל־ּפְ ֥ ָל֛ה ֲאׁשֶ ְכּפֵ ה ַהּמַ ֵד֧ ׂשְ ר ּבִ ֲאׁשֶ֨
ת  ְוֵא֖ ק  ה ָקְב֣רּו ֶאת־ִיְצָח֔ ּמָ ֹו ׁשָ ּת֔ ה ִאׁשְ ָר֣ ם ְוֵא֙ת ׂשָ ְב֞רּו ֶאת־ַאְבָרָה֗ ָקֽ ה  ּמָ ֣ ֶבר׃ לא ׁשָ ת־ָקֽ י ַלֲאֻחּזַ ֖ ַהִחּתִ
ת׃ לג ַוְיַכ֤ל  ֵני־ֵחֽ ת ּבְ ֹו ֵמֵא֥ ר־ּב֖ ה ֲאׁשֶ ָעָר֥ ה ְוַהּמְ ֶד֛ ה׃ לב ִמְקֵנ֧ה ַהּשָׂ י ֶאת־ֵלָאֽ ְרּתִ ה ָקַב֖ ּמָ ֥ ֹו ְוׁשָ ּת֑ ה ִאׁשְ ִרְבָק֣
ְגַו֖ע  ה )אחרי שבזמן הברכות הוא ישב על המיטה3( ַוּיִ ֑ ּטָ ף ַרְגָל֖יו ֶאל־ַהּמִ ֱאֹס֥ יו ַוּיֶ ָנ֔ ת ֶאת־ּבָ כאשר סיים ַיֲעֹק֙ב ְלַצּוֹ֣

יו לשונות של פטירה מן העולם׃  ֽ ֶסף ֶאל־ַעּמָ ָא֥ ַוּיֵ

חז"ל ציינו שלא הוזכר לשון 'וימות' בפטירתו של יעקב!4 ועל כך אומרת הגמרא5: "אמר רבי יוחנן: יעקב אבינו לא מת!" שואלת 

הגמרא: וכי לחינם הספידו את יעקב וחנטו אותו וקברו אותו?! עונה הגמרא: כל עוד זרעו של יעקב )עם ישראל( בחיים, הרי 

נחשב שגם יעקב אבינו בחיים.

  ג. מנגינת הכתוב 

אנחנו בניו של יעקב אבינו - ישראל. על שמו נקראים אנו "עם ישראל". ומאז ועד היום, ועד עולם -"עם ישראל חי"!

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

משימה א עוסקת בציוויו של יעקב לבניו לקוברו במערת המכפלה. ••

משימות ב-ד עוסקות באבות ובאימהות הקבורים במערת המכפלה ובאלה שלא )רחל בקבר רחל, יעקב עדיין לא ••
נקבר...(.

1  בברכות יוסף נחשב כשבט אחד ולא כשניים )אפרים ומנשה(. רק לעניין סדר המחנות במדבר וההתנחלות בארץ נחלק יוסף 
לשניים. )בעניינים שיוסף נחלק לשניים - שבט לוי אינו נמנה, ובעניינים שיוסף נמנה כשבט אחד - מונים גם את שבט לוי.( 

 2  אף שהוא כבר השביע על כך את יוסף בתחילת הפרשה, כלל עכשיו יעקב את כל האחים בציווי - אור החיים,
    דיבור המתחיל “ויצו אותם”.

3  אבן עזרא.
4  עיין ברש”י לפסוק לג, דיבור המתחיל “ויגווע וייאסף”.

5  במסכת תענית דף ה עמוד ב.
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אם יש זמן, אפשר לעשות עם התלמידים תרגיל של "אלוף דפדוף" ולחפש: 

היכן בחומש מוזכרת הקבורה של כל אחד מהאבות וכל אחת מהאימהות? היכן מוזכר מי קבר אותם? 

 אברהם: פרשת חיי שרה, פרק כה פסוקים ח-ט. יצחק וישמעאל קברו אותו. 
שרה: פרשת חיי שרה, פרק כג פסוקים ב, יט. אברהם קבר אותה. 

 יצחק: פרשת וישלח, פרק לה פסוק כט. עשיו ויעקב קברו אותו.  
רבקה: מיתתה אינה מוזכרת בתורה במפורש )ועיין ברש"י לפרשת וישלח, פרק לה פסוק ח(. לא מוזכר מי קבר אותה. 

לאה: מיתתה אינה מוזכרת בתורה. יעקב קבר אותה, כפי שהוא מספר לבניו כאן.  

 במשימה ה יזהו התלמידים את הביטויים שפירושם שיעקב מת. ••
כדאי להסב את תשומת לב התלמידים שהתורה לא השתמשה בפועל "וימות", בניגוד לשאר האבות והאימהות.

משימה ו נועדה לקשר בין השם "עם ישראל" לשמו של ישראל אבינו. ••

אפשר לעורר את התלמידים לשאלה למה אנחנו נקראים דווקא "עם ישראל" ולא "עם אברהם" או "עם יצחק"?  -
)מאברהם יצאו גם ישמעאל וגם כל בני קטורה; מיצחק יצא גם עשיו; רק בני יעקב שייכים כולם לעם ישראל.(

שאלה נוספת: מדוע "עם ישראל" ולא "עם יעקב"? -

)'ישראל' מציין שם נכבד יותר, הרומז לתקופות של התעלות וגאולה: "כי שרית עם א-לקים ועם אנשים ותוכל";

 'יעקב' מציין תקופות של משבר והתמודדויות קשות: "וידו אוחזת בעקב עשיו", "ויעקבני זה פעמיים".(

משימה ז חותמת את חיי יעקב. זה הזמן לשיר כולם יחד, בעוצמה ובהתלהבות: "עם ישראל חי! עוד אבינו חי!" ••

בזכות עם ישראל שחי, גם יעקב אבינו נחשב חי! ועם ישראל אכן חי, מאמין, שומר תורה ומצוות והולך בדרך ה' - 
למרות כל הגלויות, הרדיפות, הצרות והמלחמות!
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ְנִדיבּות

ְזִריזּות

בּוָרה ַהְתָמָדהּגְ

ִסּכּום
ָבִטים ִהיא ְמַאְפֶיֶנת. ְ ה ֵאיֶזה ֵמַהּשׁ ַחת ְלָכל ִמּדָ ְתבּו ִמּתַ ּכִ

ם ֶאְתֶכם?  ַאְפֶיֶנת ּגַ ְמּ ים ׁשֶ ם ַמְרִגיִשׁ ה ַאּתֶ ֵאיזֹו ִמּדָ

ְצָבִעים ָיִפים. ה זֹו ּבִ טּו ִמּדָ ְ ַקּשׁ

ִצְדקּות אֶֹמץ ֵלב

ְיִציָרִתּיּות 
ָיְזָמהְוִתְחּכּום

ר  יֹׁשֶ
ִמְסָחר ּבְ

יחידה 105
יו  ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֶנֱאָסף ֶאל ַעמָּ

סּוִקים כח-לג ֶרק מט פְּ פֶּ

י י ֶאל־ֲאֹבָת֑ י ִקְב֥רּו ֹאִת֖ ף ֶאל־ַעּמִ֔ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ֲאִנ֙י ֶנֱאָס֣ ם ַוּיֹ֤ ו אֹוָת֗ "ַוְיַצ֣

סּוק כט( י׃" )ּפָ ֽ ִחּתִ ה ֶעְפ֥רֹון ַהֽ ֵד֖ ׂשְ ר ּבִ ֥ ה ֲאׁשֶ ָעָר֔ ּמְ   ֶאל־ַה֨

סּוק לג( יו׃" )ּפָ ֽ ֶסף ֶאל־ַעּמָ ָא֥ ְגַו֖ע ַוּיֵ ה ַוּיִ ֑ ּטָ ף ַרְגָל֖יו ֶאל־ַהּמִ ֱאֹס֥ יו ַוּיֶ ָנ֔ ת ֶאת־ּבָ "ַוְיַכ֤ל ַיֲעֹק֙ב ְלַצּוֹ֣

ֹו  ּת֔ ה ִאׁשְ ָר֣ ם ְוֵא֙ת ׂשָ ְב֞רּו ֶאת־ַאְבָרָה֗ ה ָקֽ ּמָ ֣ "ׁשָ

ֹו  ּת֑ ה ִאׁשְ ת ִרְבָק֣ ק ְוֵא֖ ה ָקְב֣רּו ֶאת־ִיְצָח֔ ּמָ   ׁשָ

סּוק לא( ה׃" )ּפָ י ֶאת־ֵלָאֽ ְרּתִ ה ָקַב֖ ּמָ ֥   ְוׁשָ

. ה ַיֲעקֹב ִלְקּבֹר אֹותֹו?  א.   ֵהיָכן ִצּוָ

ָמת". ה "ַוּיָ ּלָ ְמקֹום ַהּמִ ַהּתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת ּבִ ים ׁשֶ ּלִ ׁש, ֶאת ַהּמִ ֶעְזַרת ַמְדּגֵ סּוק, ּבְ ּפָ נּו ּבַ ה.   ַסּמְ

ָלה. ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ בּוִרים ּבִ הֹות ַהּקְ ים ֶאת ָהָאבֹות ְוָהִאּמָ ים ִצְבעֹוִנּיִ ׁשִ ַמְדּגְ סּוק ּבְ ּפָ נּו ּבַ ב.   ַסּמְ

. סּוק?  ּפָ ר ּבַ ג.    ִמי ֵמָהָאבֹות לֹא ֻמְזּכָ

ַמּדּוַע לֹא? 

. סּוק?  ּפָ ֶרת ּבַ הֹות לֹא ֻמְזּכֶ ד.    ִמי ֵמָהִאּמָ

ַמּדּוַע לֹא? 

ָרֵאל"? נּו "ַעם ִיׂשְ ּלָ ֶכם ִנְקָרא ָהָעם ׁשֶ ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ

יר ִ ל ַהּשׁ ים ׁשֶ ּלִ ִצְבעּו ָיֶפה ֶאת ַהּמִ
ה. ּתָ ּכִ ירּו אֹותֹו ַיַחד ּבַ ְוׁשִ
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106. לווייתו של יעקב 

פרק נ פסוקים א-יג

א. הקדמה 
על מותו של יעקב אבינו התאבלו לא רק בניו אלא גם המצרים. יעקב היה גם אביו של המשנה למלך מצרים וגם מכובד מאוד 
לכשעצמו בעיני המצרים1. מותו של יעקב נחשב אבל של הממלכה. היה זה אך טבעי שפרעה ירצה שהוא ייקבר במצרים, 
במקום קבורתם של משפחת המלוכה וחשובי הממלכה. יוסף, שנשבע לקבור את אביו בארץ כנען, עשה מאמצים כדי לשכנע 
את פרעה להסכים שיעקב ייקבר מחוץ למצרים. מאמציו של יוסף הצליחו, ופרעה הסכים, אבל הוא רצה שמסע הלוויה יהיה 
מכובד וממלכתי בליווי רכב ופרשים. יושבי ארץ כנען התפלאו בראותם שיירה מצרית גדולה עם רכב ופרשים מגיעה לארצם. 

כשהם ראו את המספד הגדול בגורן האטד )בדרך למערת המכפלה(, הם הבינו שמדובר באבל כבד למצרים. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ט ֶאת־ ים ַלֲחֹנ֖ ְפִא֔ ף ֶאת־ֲעָבָדי֙ו ֶאת־ָהֹר֣ ו יֹוֵס֤ ַוְיַצ֨ ק־ֽלֹו׃ ב  ַ ּשׁ ַוּיִ ְ֥בּךְ ָעָל֖יו  ַוּיֵ יו  ֵנ֣י ָאִב֑ ף ַעל־ּפְ ל יֹוֵס֖ ּפֹ֥ ַוּיִ א 
ְמְלאּו־ ל׃ ג ַוּיִ ָרֵאֽ ים ֶאת־ִיׂשְ ַחְנ֥טּו ָהֹרְפִא֖ יו לטפל בגופת אביו בחומרים מיוחדים המשמרים את גוף הנפטר2 ַוּיַ ָאִב֑

ִים  ִמְצַר֖ ֹא֛תֹו  ּו  ְבּכ֥ ַוּיִ החניטה  תהליך  של  הזמן  משך  זה  ים  ַהֲחֻנִט֑ י  ְיֵמ֣ ִיְמְל֖אּו  ן  ֥ ּכֵ ֛י  ּכִ ֔יֹום  ים  ִע֣ ַאְרּבָ נשלמו  לֹו֙ 
֥ית  ף ֶאל־ּבֵ יֹוֵס֔ ֣ר  ַוְיַדּבֵ ְבִכי֔תֹו  י  ְיֵמ֣ ַֽעְברּו֙  ַוּיַ 30 ימי בכי(׃ ד  סך הכול שבעים יום )40 ימי החניטה +  ֽיֹום  ים  ְבִע֥ ׁשִ
ר3׃ ֵלאֹמֽ ה  ַפְרֹע֖ ָאְזֵנ֥י  ּבְ א  רּו־ָנ֕ ּבְ ּדַ ם  יֵניֶכ֔ ֵע֣ ּבְ ֵח֙ן  אִתי  ָמָצ֤ א  ִאם־ָנ֨ ר  ֵלאֹמ֑ המלכות  ארמון  אנשי  אל  ה  ְרֹע֖  ּפַ

ה  ּמָ ֖ ַען ׁשָ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ֶא֣ יִתי ִל֙י חפרתי לי ּבְ ִר֤ ר ּכָ י ֲאׁשֶ֨ ִקְבִר֗ ֣ה ָאֹנִכ֮י ֵמ֒ת נוטה למות ּבְ ר ִהּנֵ ִני ֵלאֹמ֗ יַע֣ ּבִ י ִהׁשְ ה ָאִב֞
אחזור למצרים4׃ ּוָבה  ְוָאׁשֽ י  ה ֶאת־ָאִב֖ ָר֥ ְוֶאְקּבְ ֛א  ֱעֶלה־ּנָ ֶאֽ ועכשיו )אני מבקש ממך רשות ש-(  ה  ְוַעּתָ֗ ִני  ֵר֑ ְקּבְ  ּתִ

ולא  לאביו  נשבע  שיוסף  השבועה  את  כיבד  )פרעה  ָך  יֶעֽ ּבִ ִהׁשְ ר  ֥ ֲאׁשֶ ּכַ יָך  ֶאת־ָאִב֖ ר  ּוְקֹב֥ ֲעֵל֛ה  ה  ְרֹע֑ ּפַ אֶמר  ַוּיֹ֖ ו 
י ַפְרֹע֙ה ִזְקֵנ֣י ֵבי֔תֹו חשובי  ל־ַעְבֵד֤ ֹו ּכָ ֲע֨לּו ִאּת֜ ֽ יו ַוּיַ ר ֶאת־ָאִב֑ ף ִלְקּבֹ֣ ַ֥על יֹוֵס֖ התעקש שיעקב ייקבר במצרים5(׃ ז ַוּיַ

֙ם  ק ַטּפָ יו ַר֗ יו ּוֵב֣ית ָאִב֑ ף ְוֶאָח֖ ֣ית יֹוֵס֔ ִים׃ ח ְוֹכל֙ ּבֵ ֶרץ־ִמְצָרֽ ל ִזְקֵנ֥י החשובים והחכמים של ֶאֽ הארמון וחכמיו ְוֹכ֖

כבוד  )למשמר  ים  ֑ ָרׁשִ ם־ּפָ ּגַ ֶכב  ם־ֶר֖ ּגַ ֹו  ִעּמ֔ ַ֣על  ַוּיַ ט  לחזור(׃  תכננו  )כי הם  ן  ׁשֶ ּגֹֽ ֶרץ  ֶא֥ ּבְ ָעְז֖בּו  ם  ּוְבָקָר֔ ְוֹצאָנ֣ם 
ן המערבי6  ֔ ְרּדֵ ֵעֶ֣בר ַהּיַ ֙ר ּבְ ד שם מקום ֲאׁשֶ ֶרן ָהָאָט֗ אּו ַעד־ּגֹ֣ ֹב֜ ד גדול מאוד׃ י ַוּיָ ֵב֥ד ְמֹאֽ ֲחֶנ֖ה ּכָ ּמַ י ַהֽ ולשמירה( ַוְיִה֥

י  ַנֲעִנ֜ ּכְ ֶרץ ַהֽ ֩ב ָהָא֨ ְרא יֹוׁשֵ ים׃ יא ַוּיַ֡ ְבַע֥ת ָיִמֽ ֶבל ׁשִ ַ֧עׂש ְלָאִב֛יו ֵא֖ ד ַוּיַ ֥דֹול ְוָכֵב֖ד ְמֹא֑ ֛ד ּגָ ם ִמְסּפֵ דּו־ׁשָ֔ ְסּפְ ַוּיִ֨
ן  ִים כי ראו שיש שם מעמד ממלכתי מצרי גדול ַעל־ּכֵ֞ ֵב֥ד ֶז֖ה ְלִמְצָר֑ ֶבל־ּכָ אְמ֔רּו ֵאֽ ַוּיֹ֣ ד  ָאָט֔ ֶר֙ן ָהֽ ֹג֨ ּבְ ֶבל  ֶאת־ָהֵא֗
֨אּו ֹא֤תֹו  ׂשְ ֽם׃ יג ַוּיִ ר ִצּוָ ֥ ֲאׁשֶ ן ּכַ ֖ ּו ָבָנ֖יו ֑לֹו ליעקב ּכֵ ֲעׂש֥ ן׃ יב ַוּיַ ֽ ְרּדֵ ֵעֶ֥בר ַהּיַ ר ּבְ ֖ ִים ֲאׁשֶ ָמּה֙ ָאֵב֣ל ִמְצַר֔ א ׁשְ ָקָר֤
ֶבר  ת־ֶק֗ ה ַלֲאֻחּזַ ֶד֜ ם ֶאת־ַהּשָׂ ר ָקָנ֩ה ַאְבָרָה֨ ֣ ָל֑ה ֲאׁשֶ ְכּפֵ ה ַהּמַ ֵד֣ ת ׂשְ ְמָעַר֖ ֣רּו ֹא֔תֹו ּבִ ְקּבְ ַען ַוּיִ ַנ֔ ְרָצה ּכְ ָבָני֙ו ַא֣

א׃  ֵנ֥י ַמְמֵרֽ י ַעל־ּפְ ֖ ן ַהִחּתִ ֵמֵא֛ת ֶעְפֹר֥

1  רש”י לפסוק ג אומר שהמצרים בכו על מותו של יעקב “...לפי שבאה להם ברכה לרגלו, שכלה הרעב והיו מי נילוס מתברכין”. 
כלומר המצרים הבינו שסיומו של הרעב לפני תום שבע השנים היה בזכותו של יעקב, כאשר הוא ירד למצרים ובירך את פרעה. 

ספורנו לפסוק ז: “להיותו נחשב לחכם בעיני חכמי הדור”, ולפסוק ט: “שהיה נחשב לאיש חיל בעיני אנשי המלחמה”.
 2  מדוע ציווה יוסף לחנוט את אביו? ייתכן שנהגו כך כי כך נהגו במצרים עם אנשים רמי מעלה שנפטרו. 

  )וייתכן שנהג כך מכיוון שידע שיעבור זמן רב עד שיביאו את יעקב לקבורה בארץ כנען, ולא רצה שגופתו תעלה ריח לא טוב.(
3  מדוע לא דיבר יוסף עם פרעה ישירות? יוסף היה לבוש בבגדים קרועים בגלל אבלו על אביו, ואין זה יאה לבוא כך אל 

המלך - ספורנו.
4  יוסף רצה להניח את דעתו של פרעה, שלא יחשוב שהוא מתכנן ללכת ולא לחזור.

5  ועיין ברש”י.
6  עיין בחזקוני לפסוק יא.
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 ג. מנגינת הכתוב 

מעמדו המכובד של יעקב אבינו גם בעיני המצרים.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

 במשימה א הבאנו את דברי רד"ק )רבי דוד קמחי( שאף שרק יוסף מוזכר בפירוש כמי שבכה על יעקב, ••
ברור שגם אחיו בכו עליו. 

משימה ב עוסקת במעמדו של יעקב בעיני המצרים.••

 במשימה ג מתבקשים התלמידים לסמן את המשתתפים בלווייתו של יעקב. ••
 בעקבות משימה זו ייתכן שיעלו שאלות כמו: מדוע מוזכרים קודם זקני מצרים ורק אחר כך בני המשפחה? 

                                                        מדוע הרכב והפרשים מוזכרים אחרונים? וכדומה.

 אפשר להרחיב עוד ולשאול: את מי השאירו בארץ גושן? מדוע לדעתכם השאירו אותם? מה זה מלמד, לדעתכם,  
                                     על תוכניותיה של המשפחה אחרי הלוויה?  

הציור ומשימה ד עוסקים באבל הכבד ובמספד ב'גורן האטד'.••

בגורן האטד, אבלים •• עומדים  הם עצמם  כאילו  ואת התלמידים  הכיתה  כיתתית: אפשר לסדר את  למשימה  ההצעה 
על יעקב ומספידים אותו. אפשר להעמיד מספידים בודדים ואפשר לבקש מכל מי שיש לו מה לומר - לקום לפי תור 
ולהספיד. אפשר להקציב מראש זמן להכנת 'הספדים', ואפשר לעשות זאת באופן ספונטני. הכול לפי אופי הכיתה והזמן 

העומד לרשותכם.
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סּוִקים א-יג  ֶרק נ פְּ פֶּ

ל ַיֲעקֹב  ְלָוָיתוֹ שֶׁ

סּוק א( ק־ֽלֹו׃" )ּפָ ַ ּשׁ ְ֥בּךְ ָעָל֖יו ַוּיִ יו ַוּיֵ ֵנ֣י ָאִב֑ ף ַעל־ּפְ ל יֹוֵס֖ ּפֹ֥ "ַוּיִ

סּוק ג( ים ֽיֹום׃" )ּפָ ְבִע֥ ִים ׁשִ ּו ֹא֛תֹו ִמְצַר֖ ְבּכ֥ "ַוּיִ

ִים׃     ֶרץ־ִמְצָרֽ ל ִזְקֵנ֥י ֶאֽ י ַפְרֹע֙ה ִזְקֵנ֣י ֵבי֔תֹו ְוֹכ֖ ל־ַעְבֵד֤ ֹו ּכָ ֲע֨לּו ִאּת֜ ֽ יו ַוּיַ ר ֶאת־ָאִב֑ ף ִלְקּבֹ֣ ַ֥על יֹוֵס֖ "ַוּיַ

ן׃ ׁשֶ ֶרץ ּגֹֽ ֶא֥ ם ָעְז֖בּו ּבְ ֙ם ְוֹצאָנ֣ם ּוְבָקָר֔ ק ַטּפָ יו ַר֗ יו ּוֵב֣ית ָאִב֑ ף ְוֶאָח֖ ֣ית יֹוֵס֔   ְוֹכל֙ ּבֵ

סּוִקים ז-ט( ד׃" )ּפְ ֵב֥ד ְמֹאֽ ֲחֶנ֖ה ּכָ ּמַ י ַהֽ ים ַוְיִה֥ ֑ ָרׁשִ ם־ּפָ ֶכב ּגַ ם־ֶר֖ ֹו ּגַ ַ֣על ִעּמ֔   ַוּיַ

ד" ֥דֹול ְוָכֵב֖ד ְמֹא֑ ֛ד ּגָ ם ִמְסּפֵ דּו־ׁשָ֔ ְסּפְ ן ַוּיִ֨ ֔ ְרּדֵ ֵעֶ֣בר ַהּיַ ֙ר ּבְ ד ֲאׁשֶ ֶרן ָהָאָט֗ אּו ַעד־ּגֹ֣ ֹב֜ "ַוּיָ

ל ַיֲעקֹב, חּוץ ִמּיֹוֵסף?  ָכה ַעל מֹותֹו ׁשֶ א.  ִמי עֹוד ּבָ

ׁשּו ָהַאִחים?  ה ָחׁשְ א.   ִמּמָ

ִליִחים ְליֹוֵסף?  ְ ג.   ָמה ָאְמרּו ַהּשׁ

ל יֹוֵסף ְלֶאָחיו. ׁשּוָבתֹו ׁשֶ ָקה ִעם ּתְ יקּו ַמְדּבֵ ד.   ַהְדּבִ

ׁש ְסִליָחה ִמּיֹוֵסף?  ֵדי ְלַבּקֵ ב.   ָמה ָעׂשּו ָהַאִחים ּכְ

ִליִחים. ְלחּו ֵאָליו ׁשְ ַרק ׁשָ  .1
ַעְצָמם. אּו ֵאָליו ּבְ ַרק ּבָ  .2

אּו ֵאָליו. ִליִחים ְוַגם ּבָ ְלחּו ֵאָליו ׁשְ ם ׁשָ ּגַ  .3
לּום. לֹא ָעׂשּו ּכְ  .4

כֹונֹות. ׁשּובֹות ַהּנְ ל ַהּתְ נּו ֶאת כָּ ל ַיֲעקֹב? ַסּמְ ְצִרים ַעל מֹותֹו ׁשֶ כּו ַהּמִ ה ּבָ ב.   ָלּמָ

ֶהם. ּלָ ֶלְך" ׁשֶ ֶנה-ַלּמֶ ׁשְ ל ַה"ּמִ י הּוא ָהָיה ָאִביו ׁשֶ ּכִ  .1
ְזכּותֹו ִנְפַסק ָהָרָעב. י ּבִ ּכִ  .2

יק ְוָקדֹוׁש. הּוא ָהָיה ַצּדִ י ֵהם ָיְדעּו ׁשֶ ּכִ  .3

ל ַיֲעקֹב ָאִבינּו. ְלָוָיתֹו ׁשֶ ף ּבִ ּתֵ ּתַ ִהׁשְ ל ִמי ׁשֶ ׁש ֶאת ּכָ ֶעְזַרת ַמְדּגֵ סּוִקים ּבְ ּפְ נּו ּבַ ג.    ַסּמְ

. סּוק יא(   -   ד ַעל ַיֲעקֹב? )ּפָ ְסּפֵ ִעְקבֹות ָהֵאֶבל ְוַהּמִ יַצד ָקְראּו ְל'גֶֹרן ָהָאָטד' ּבְ ד.   ּכֵ

יד ִמְצִרי. ֵני ַיֲעקֹב ּוַמְסּפִ יד" ִמּבְ ֲחרּו "ַמְסּפִ גֶֹרן ָהָאָטד. ּבַ ד ּבְ ְסּפֵ יגּו ֶאת ַהּמִ ִתית: ַהּצִ תָּ יָמה כִּ ְמשִׂ

ּפֹל יֹוֵסף - ְוֵכן ֶאָחיו..."  ָרָד"ק: "ַוּיִ

יחידה 107
ים ְסִליָחה ִמּיוֵֹסף שִׁ ָהַאִחים ְמַבקְּ

סּוִקים יד-כא ֶרק נ פְּ פֶּ

ף נּו יֹוֵס֑ ְטֵמ֖ אְמ֔רּו ֥לּו ִיׂשְ ם ַוּיֹ֣ ת ֲאִביֶה֔ י־ֵמ֣ י־יֹוֵס֙ף ּכִ ְר֤אּו ֲאֵחֽ "ַוּיִ

סּוק טו( ְלנּו ֹאֽתֹו׃" )ּפָ ַמ֖ ר ּגָ ֥ ה ֲאׁשֶ ָרָע֔ ל־ָה֣ נּו ֵאת ּכָ י֙ב ָל֔ ב ָיׁשִ ֤   ְוָהׁשֵ

סּוק יז( יו׃" )ּפָ ם ֵאָלֽ ָר֥ ַדּבְ ף ּבְ ְ֥בּךְ יֹוֵס֖ ָכה?"ַוּיֵ ֶכם יֹוֵסף ּבָ ה ְלַדְעּתְ ה: ָלּמָ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ִני׃  ים ָאֽ ַחת ֱא-לִֹק֖ ֛י ֲהַת֥ אּו ּכִ יָר֑ "ַאל־ּתִ

ה...  ּה ְלֹטָב֔ ָב֣ ם ָעַל֖י ָרָע֑ה ֱא-לִֹקי֙ם ֲחׁשָ ֥ ְבּתֶ ם ֲחׁשַ ֕ ְוַאּתֶ

ֶכ֑ם" ת־ַטּפְ ֥ל ֶאְתֶכ֖ם ְוֶאֽ אּו ָאֹנִכ֛י ֲאַכְלּכֵ יָר֔ ֙ה ַאל־ּתִ ְוַעּתָ
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107. האחים מבקשים סליחה מיוסף 

פרק נ פסוקים יד-כא

א. הקדמה 
אחרי החזרה מקבורתו של יעקב עלה בליבם של האחים חשש שיוסף, שעד כה נמנע מלהעניש אותם על מכירתו, נמנע מכך 
רק כדי לא לגרום צער נוסף לאביו, אבל עכשיו שאביהם מת, הגיע "זמן הענישה". לא רק העונש האפשרי הדאיג אותם, אלא גם 
הדאגה מפני התפתחות של מריבות אין-סופיות בתוך המשפחה. האחים התחרטו מאוד על מעשיהם ורצו בכל ליבם שיוסף 
יסלח להם - אבל האם הוא יאמין להם? האם הוא יסלח? האחים החליטו לשלוח שליחים אל יוסף, שיאמרו לו שיעקב ציווה 
לפני מותו שיסלח להם, ורק אחר כך גם הם באו אליו באופן אישי בהכנעה גדולה. יוסף, בענוותנותו הגדולה, לא רק שסלח להם 

אלא אף הביע פליאה וכאב על שחשדו בו. הוא ניחם אותם ודיבר על ליבם עד שחששם הוסר. 

כך2,  על  ציווה  לא  חז"ל שיעקב מעולם  בעניין סליחה לאחיו? רש"י1 מביא בשם  ליוסף דברים  לומר  ציווה  אכן  יעקב  האם 
והאחים "שינו בדבר מפני השלום". 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

יו׃ ֶאת־ָאִבֽ ָקְב֥רֹו  י  ַאֲחֵר֖ יו  ֶאת־ָאִב֑ ר  ִלְקּבֹ֣ ֹו  ִאּת֖ ים  ְוָכל־ָהֹעִל֥ יו  ְוֶאָח֔ ֣הּוא  ְיָמ֙ה  ִמְצַר֨ ף  יֹוֵס֤ ב  ׁשָ ַוּיָ֨  יד 
נּו ינקום  י֙ב ָל֔ ב ָיׁשִ ֤ ף ְוָהׁשֵ נּו ישנא אותנו יֹוֵס֑ ְטֵמ֖ אְמ֔רּו ֥לּו אולי ִיׂשְ ם ַוּיֹ֣ ת ֲאִביֶה֔ י־ֵמ֣ י־יֹוֵס֙ף ּכִ ְר֤אּו3 ֲאֵחֽ טו ַוּיִ
ה ִלְפֵנ֥י  ֔ יָך ִצּוָ ר ָאִב֣ ף על ידי שליחים4 ֵלאֹמ֑ ּו ֶאל־יֹוֵס֖ ְלנּו ֹאֽתֹו שעשינו לו׃ טז ַוְיַצּו֕ ַמ֖ ר ּגָ ֥ ה ֲאׁשֶ ָרָע֔ ל־ָה֣ בנו ֵאת ּכָ
ה  י־ָרָע֣ ּכִ אָת֙ם  ְוַחּטָ יָך  ַאֶח֤ ע  ׁשַ ֣ ּפֶ ל-  נא  סלח  ָנא  א  ֣ ׂשָ בבקשה  א  ּנָ֡ ָא֣ ף  ְליֹוֵס֗ ה־ֹתאְמ֣רּו  ּכֹֽ יז  ר׃  ֵלאֹמֽ מֹו֖תֹו 
יָך  י ָאִב֑ י ֱא-לֵֹק֣ ע ַעְבֵד֖ ׁשַ ְלֶפ֥ א  ָנ֔ א  ֣ ועכשיו ׂשָ ֙ה  ְוַעּתָ הם יודעים שהם עשו לך רעה, והם מתחרטים על כך  ְגָמ֔לּוָך 
֖לּו  ּפְ ּיִ יו אחרי השליחים ַוֽ ם־ֶאָח֔ ְלכּו֙ ּגַ יו על עצם זה שחשדו בו שהוא רוצה להענישם5׃ יח ַוּיֵ ם ֵאָלֽ ָר֥ ַדּבְ ף ּבְ ְ֥בּךְ יֹוֵס֖ ַוּיֵ
ַחת האם  ֛י ֲהַת֥ אּו אל לכם לפחד ממני ּכִ יָר֑ ף ַאל־ּתִ אֶמר ֲאֵלֶה֛ם יֹוֵס֖ ים׃ יט ַוּיֹ֧ ּו ְלָך֖ ַלֲעָבִדֽ ּנֽ ֥ אְמ֔רּו ִהּנֶ ְלָפָנ֑יו ַוּיֹ֣
ם ָעַל֖י ָרָע֑ה כשמכרתם אותי, ֱא-לִֹקי֙ם  ֥ ְבּתֶ ם גם אם ֲחׁשַ ֕ ִני )?!(, שהוא הנותן שכר ועונש׃ כ ְוַאּתֶ ים ָאֽ במקום ֱא-לִֹק֖

֖ה בתקופה הזאת, כדי  ֹום ַהּזֶ ּי֥ ּכַ ה כדי שאעשה את הנדרש  ַען ֲעׂשֹ֛ ה ְלַמ֗ ּה חשב על המכירה וגלגל אותה ְלֹטָב֔ ָב֣ ֲחׁשָ
֥ל אדאג שיהיה  אּו אל תפחדו ואל תדאגו  ָאֹנִכ֛י ֲאַכְלּכֵ יָר֔ ֙ה ועכשיו ַאל־ּתִ ב בשנות הרעב׃ כא ְוַעּתָ ת ַעם־ָרֽ ְלַהֲחֹי֥

ם דברים מרגיעים6׃  ֽ ֖ר ַעל־ִלּבָ ם ַוְיַדּבֵ ם אֹוָת֔ ֶכ֑ם לכם ולילדיכם ַוְיַנֵח֣ ת־ַטּפְ אוכל ֶאְתֶכ֖ם ְוֶאֽ

 

1  רש”י לפסוק טז, דיבור המתחיל “אביך ציווה”.
2  וכדאי לעיין ברמב”ן לפרק מה פסוק כז, הסובר שליעקב מעולם לא נודע דבר מכירתו של יוסף.  

3  המילה “ויראו” פירושה ראייה בעיניים ולא יראה בלב )שהרי יש בה יו”ד אחת ולא שתיים(.
4  רש”י.

5  מדרש רבה על פרשת ויחי פרק ק פסוק ח. ובפירוש “העמק דבר” של הנצי”ב: “נבהל יוסף ונתבייש מזה החשד, על כן תכף 
ומייד בדברם אליו החל לבכות.”

6  עיין ברש”י - מה אמר להם יוסף כדי להרגיע אותם. 
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ג. מנגינת הכתוב 

ענוותנותו של יוסף ונכונותו לסלוח לאחיו על מכירתו הביאו לשלום ולברכה בתוך המשפחה.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

 משימה א עוסקת בחשש של האחים מעונש שיוסף עלול להטיל עליהם בגלל מכירתו לעבד.••
כדאי להרחיב )לפחות בעל-פה( על הסיבה שחששם התעורר דווקא עכשיו.

במשימה ב התלמידים ישימו לב שהאחים גם שלחו שליחים וגם הלכו בעצמם. אפשר לדון עם התלמידים ••
בשאלה מדוע הם הקדימו ושלחו שליחים ולא הסתפקו בפנייה ישירה.

בעקבות משימה ג אפשר להעלות את השאלה אם יעקב אכן ציווה לומר דברים אלו ליוסף. אם לא, מדוע בחרו ••
האחים לשים דבר שקר בפי השליחים? 

ההצעה "לשיחה בכיתה" נועדה לדון ולנסות להבין את פשר בכייתו של יוסף.••

 הציור ומשימה ד נועדו להמחיש את ענוותנותו של יוסף, שראה בכל מה שקרה את יד ה' ומחל לאחיו.••
ויותר מכך: הוא הבטיח לתמוך בהם!
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יחידה 106

סּוִקים א-יג  ֶרק נ פְּ פֶּ

ל ַיֲעקֹב  ְלָוָיתוֹ שֶׁ

סּוק א( ק־ֽלֹו׃" )ּפָ ַ ּשׁ ְ֥בּךְ ָעָל֖יו ַוּיִ יו ַוּיֵ ֵנ֣י ָאִב֑ ף ַעל־ּפְ ל יֹוֵס֖ ּפֹ֥ "ַוּיִ

סּוק ג( ים ֽיֹום׃" )ּפָ ְבִע֥ ִים ׁשִ ּו ֹא֛תֹו ִמְצַר֖ ְבּכ֥ "ַוּיִ

ִים׃     ֶרץ־ִמְצָרֽ ל ִזְקֵנ֥י ֶאֽ י ַפְרֹע֙ה ִזְקֵנ֣י ֵבי֔תֹו ְוֹכ֖ ל־ַעְבֵד֤ ֹו ּכָ ֲע֨לּו ִאּת֜ ֽ יו ַוּיַ ר ֶאת־ָאִב֑ ף ִלְקּבֹ֣ ַ֥על יֹוֵס֖ "ַוּיַ

ן׃ ׁשֶ ֶרץ ּגֹֽ ֶא֥ ם ָעְז֖בּו ּבְ ֙ם ְוֹצאָנ֣ם ּוְבָקָר֔ ק ַטּפָ יו ַר֗ יו ּוֵב֣ית ָאִב֑ ף ְוֶאָח֖ ֣ית יֹוֵס֔   ְוֹכל֙ ּבֵ

סּוִקים ז-ט( ד׃" )ּפְ ֵב֥ד ְמֹאֽ ֲחֶנ֖ה ּכָ ּמַ י ַהֽ ים ַוְיִה֥ ֑ ָרׁשִ ם־ּפָ ֶכב ּגַ ם־ֶר֖ ֹו ּגַ ַ֣על ִעּמ֔   ַוּיַ

ד" ֥דֹול ְוָכֵב֖ד ְמֹא֑ ֛ד ּגָ ם ִמְסּפֵ דּו־ׁשָ֔ ְסּפְ ן ַוּיִ֨ ֔ ְרּדֵ ֵעֶ֣בר ַהּיַ ֙ר ּבְ ד ֲאׁשֶ ֶרן ָהָאָט֗ אּו ַעד־ּגֹ֣ ֹב֜ "ַוּיָ

ל ַיֲעקֹב, חּוץ ִמּיֹוֵסף?  ָכה ַעל מֹותֹו ׁשֶ א.  ִמי עֹוד ּבָ

ׁשּו ָהַאִחים?  ה ָחׁשְ א.   ִמּמָ

ִליִחים ְליֹוֵסף?  ְ ג.   ָמה ָאְמרּו ַהּשׁ

ל יֹוֵסף ְלֶאָחיו. ׁשּוָבתֹו ׁשֶ ָקה ִעם ּתְ יקּו ַמְדּבֵ ד.   ַהְדּבִ

ׁש ְסִליָחה ִמּיֹוֵסף?  ֵדי ְלַבּקֵ ב.   ָמה ָעׂשּו ָהַאִחים ּכְ

ִליִחים. ְלחּו ֵאָליו ׁשְ ַרק ׁשָ  .1
ַעְצָמם. אּו ֵאָליו ּבְ ַרק ּבָ  .2

אּו ֵאָליו. ִליִחים ְוַגם ּבָ ְלחּו ֵאָליו ׁשְ ם ׁשָ ּגַ  .3
לּום. לֹא ָעׂשּו ּכְ  .4

כֹונֹות. ׁשּובֹות ַהּנְ ל ַהּתְ נּו ֶאת כָּ ל ַיֲעקֹב? ַסּמְ ְצִרים ַעל מֹותֹו ׁשֶ כּו ַהּמִ ה ּבָ ב.   ָלּמָ

ֶהם. ּלָ ֶלְך" ׁשֶ ֶנה-ַלּמֶ ׁשְ ל ַה"ּמִ י הּוא ָהָיה ָאִביו ׁשֶ ּכִ  .1
ְזכּותֹו ִנְפַסק ָהָרָעב. י ּבִ ּכִ  .2

יק ְוָקדֹוׁש. הּוא ָהָיה ַצּדִ י ֵהם ָיְדעּו ׁשֶ ּכִ  .3

ל ַיֲעקֹב ָאִבינּו. ְלָוָיתֹו ׁשֶ ף ּבִ ּתֵ ּתַ ִהׁשְ ל ִמי ׁשֶ ׁש ֶאת ּכָ ֶעְזַרת ַמְדּגֵ סּוִקים ּבְ ּפְ נּו ּבַ ג.    ַסּמְ

. סּוק יא(   -   ד ַעל ַיֲעקֹב? )ּפָ ְסּפֵ ִעְקבֹות ָהֵאֶבל ְוַהּמִ יַצד ָקְראּו ְל'גֶֹרן ָהָאָטד' ּבְ ד.   ּכֵ

יד ִמְצִרי. ֵני ַיֲעקֹב ּוַמְסּפִ יד" ִמּבְ ֲחרּו "ַמְסּפִ גֶֹרן ָהָאָטד. ּבַ ד ּבְ ְסּפֵ יגּו ֶאת ַהּמִ ִתית: ַהּצִ תָּ יָמה כִּ ְמשִׂ

ּפֹל יֹוֵסף - ְוֵכן ֶאָחיו..."  ָרָד"ק: "ַוּיִ

יחידה 107
ים ְסִליָחה ִמּיוֵֹסף שִׁ ָהַאִחים ְמַבקְּ

סּוִקים יד-כא ֶרק נ פְּ פֶּ

ף נּו יֹוֵס֑ ְטֵמ֖ אְמ֔רּו ֥לּו ִיׂשְ ם ַוּיֹ֣ ת ֲאִביֶה֔ י־ֵמ֣ י־יֹוֵס֙ף ּכִ ְר֤אּו ֲאֵחֽ "ַוּיִ

סּוק טו( ְלנּו ֹאֽתֹו׃" )ּפָ ַמ֖ ר ּגָ ֥ ה ֲאׁשֶ ָרָע֔ ל־ָה֣ נּו ֵאת ּכָ י֙ב ָל֔ ב ָיׁשִ ֤   ְוָהׁשֵ

סּוק יז( יו׃" )ּפָ ם ֵאָלֽ ָר֥ ַדּבְ ף ּבְ ְ֥בּךְ יֹוֵס֖ ָכה?"ַוּיֵ ֶכם יֹוֵסף ּבָ ה ְלַדְעּתְ ה: ָלּמָ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ִני׃  ים ָאֽ ַחת ֱא-לִֹק֖ ֛י ֲהַת֥ אּו ּכִ יָר֑ "ַאל־ּתִ

ה...  ּה ְלֹטָב֔ ָב֣ ם ָעַל֖י ָרָע֑ה ֱא-לִֹקי֙ם ֲחׁשָ ֥ ְבּתֶ ם ֲחׁשַ ֕ ְוַאּתֶ

ֶכ֑ם" ת־ַטּפְ ֥ל ֶאְתֶכ֖ם ְוֶאֽ אּו ָאֹנִכ֛י ֲאַכְלּכֵ יָר֔ ֙ה ַאל־ּתִ ְוַעּתָ
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108. מות יוסף 

פרק נ פסוקים כב-כו

א. הקדמה 
במשך שנים רבות גרו משפחות בני יעקב במצרים בשלום וברעות כשיוסף דואג להם לכל צורכיהם. כשהגיע יוסף לגיל 110 
הוא חש שהוא נוטה למות. יוסף קרא לאחיו, חיזק את ליבם לבל יתייאשו מהישיבה בארץ מצרים וחיזק את אמונתם שבבוא 

הזמן הקב"ה עתיד להעלותם משם אל הארץ שנשבע לאבותם לתת להם.  

יוסף רצה אף הוא להיקבר בארץ כנען ולא במצרים, כמו יעקב אביו, אך הוא ידע שאין סיכוי שהמצרים יסכימו לכך1, ולכן הוא 
הסתפק בהשבעת אחיו שיעלו את עצמותיו בעתיד, כאשר ייגאלו ממצרים.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ְרא יֹוֵס֙ף  ֤ ִנֽים2׃ כג ַוּיַ ר ׁשָ ה ָוֶעׂ֖שֶ ף ֵמָא֥ י יֹוֵס֔ יו כל משפחת יעקב ַוְיִח֣ ִים ֖הּוא ּוֵב֣ית ָאִב֑ ִמְצַר֔ ב יֹוֵס֙ף ּבְ ׁ֤שֶ כב ַוּיֵ
ף והוא זכה  ֥י יֹוֵסֽ ְרּכֵ ֖דּו ַעל־ּבִ ה ֻיּלְ ֶ֔ ן־ְמַנּשׁ ֵנ֤י ָמִכי֙ר ּבֶ ם ּבְ ים בני נינים )נין הוא הדור השלישי( ּגַ֗ ֑ ׁשִ ּלֵ ֵנ֖י ׁשִ ִים ּבְ ְלֶאְפַר֔
ת נוטה למות, אבל אל תדאגו ואל תתייאשו מהישיבה במצרים  י ֵמ֑ יו ָאֹנִכ֖ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ֶאָח֔ לגדל ולחנך אותם3׃ כד ַוּיֹ֤

֛ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֥ ֶרץ ֲאׁשֶ את ֶאל־ָהָא֕ ֶרץ ַהּזֹ֔ ם ְוֶהֱעָל֤ה ֶאְתֶכ֙ם ִמן־ָהָא֣ ד4 זכור יזכור ֶאְתֶכ֗ ד ִיְפֹק֣ ֹק֧ ּפָ ים  כי  ֵוֽא-לִֹק֞

ם  ד ֱא-לִֹקי֙ם ֶאְתֶכ֔ ד ִיְפֹק֤ ֹק֨ ר כאשר ּפָ ל ֵלאֹמ֑ ָרֵא֖ ֵנ֥י ִיׂשְ ף ֶאת־ּבְ ע יֹוֵס֔ ֣ ּבַ ׁשְ ב׃ כה ַוּיַ ְלַיֲעֹקֽ ק ּוֽ ם ְלִיְצָח֖ ְלַאְבָרָה֥
ַחְנ֣טּו ֹא֔תֹו  ִנ֑ים ַוּיַ ר ׁשָ ה ָוֶעׂ֖שֶ ן־ֵמָא֥ ף ּבֶ ָ֣מת יֹוֵס֔ ֽה מכאן, לקבורה בארץ כנען׃ כו ַוּיָ י ִמּזֶ ם ֶאת־ַעְצֹמַת֖ ְוַהֲעִלֶת֥

ִים׃ ִמְצָרֽ ָא֖רֹון ּבְ ם שמו אותו ּבָ יׂשֶ ֥ ַוּיִ

  ג. מנגינת הכתוב 
התורה חותמת את חומש בראשית במותו של יוסף, שהיה המנהיג הראשון של משפחת בני יעקב, ובציפייה לגאולה 

ממצרים.

1  להבדיל מיעקב אבינו, הוא היה ה”משנה למלך” בעצמו.
2  יוסף האריך ימים 54 שנים אחרי פטירת יעקב )יוסף היה בן 30 בעומדו לפני פרעה + 7 שנות שבע + 2 שנים עד שיעקב 

הגיע למצרים + 17 שנים שיעקב חי במצרים עד פטירתו = יוסף היה בן 56 בפטירתו של יעקב(.
3  עיין בתרגום אונקלוס וברש”י.

4  רש” לחומש שמות פרק ג פסוק יח מביא שיוסף מסר כאן סימן לאחיו “שבלשון זה הם נגאלים”, כלומר שאם יבוא גואל 
ויאמר שהגיע זמן גאולתם ממצרים והוא ישתמש בלשון “פקוד פקד”, זה יהיה סימן שהוא דובר אמת ושה’ שלח אותו. )וכך 
אכן ציווה ה’ למשה לומר לזקני ישראל )שמות ג, טז(. ועיין ברש”י שם לפסוק יח וברמב”ן שם, שמקשה על העניין ומתרץ.(
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

 משימה א מתמקדת בהבנת הביטוי "בית אביו":••
'אביו' של מי? - של יוסף. מיהו אביו של יוסף? - יעקב. אם כן, מה פירוש 'בית אביו'? - משפחת יעקב = בני ישראל.

משימה ב עוסקת ב-110 שנות חיי יוסף. אפשר לעשות כאן מעין עצירה ולסכם את תולדות חייו של יוסף. ••

משימה ג עוסקת בדברי יוסף, שביקש לחזק את ליבם של אחיו ומשפחתו ואת אמונתם לקראת הגלות הארוכה הצפויה ••
 להם.

זאת הפעם הראשונה אחרי מותו של יעקב שהתורה מזכירה את שלושת אבות האומה יחד ואת אמונתנו בקיום 
השבועה שה' נשבע להם, לתת לזרעם את הארץ.

 משימה ד עוסקת בבקשת יוסף שאחיו יישבעו שהם יעלו את עצמותיו לקבורה בארץ בעת בוא הגאולה. ••
 אפשר להרחיב ולעסוק בשאלה מדוע יוסף לא ציווה אותם לקבור אותו בארץ מייד, כפי שיעקב ביקש.

אפשר להרחיב עוד בעניין מעלת הקבורה בארץ ישראל.

 כדאי לקרוא את הפסוק האחרון בעמידה, ולהכריז בהתרגשות, בקול רם וכולם יחד, את הביטוי "חזק חזק ונתחזק!"••
 לאחר מכן ישבו התלמידים ויצבעו יפה את המילים. 

 הרחבות והמחשות נוספות 
בעמוד שלפני אחרון הבאנו דברי ברכה לסיום החומש ומשימה. בעמוד האחרון הבאנו את שושלת הדורות של עם ישראל 
מבריאת העולם. אפשר לעשות מעין חזרה על סיפורים מרכזיים ומושגים בחומש בראשית בעזרת הרשימה, כגון: מה קרה 

לקין והבל? מי היו שם ועבר? וכו'.
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סּוִקים כב-כו  ֶרק נ פְּ פֶּ

מוֹת יוֵֹסף 

סּוק כב( ִנֽים׃" )ּפָ ר ׁשָ ה ָוֶעׂ֖שֶ ף ֵמָא֥ י יֹוֵס֔ יו ַוְיִח֣ ִים ֖הּוא ּוֵב֣ית ָאִב֑ ִמְצַר֔ ב יֹוֵס֙ף ּבְ ׁ֤שֶ "ַוּיֵ

ת  י ֵמ֑ יו ָאֹנִכ֖ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ֶאָח֔ "ַוּיֹ֤

את ֶרץ ַהּזֹ֔ ם ְוֶהֱעָל֤ה ֶאְתֶכ֙ם ִמן־ָהָא֣ ד ֶאְתֶכ֗ ד ִיְפֹק֣ ֹק֧ ים ּפָ   ֵוֽא-לִֹק֞

סּוק כד( ב׃" )ּפָ ְלַיֲעֹקֽ ק ּוֽ ם ְלִיְצָח֖ ֛ע ְלַאְבָרָה֥ ּבַ ר ִנׁשְ ֥ ֶרץ ֲאׁשֶ   ֶאל־ָהָא֕

ר ל ֵלאֹמ֑ ָרֵא֖ ֵנ֥י ִיׂשְ ף ֶאת־ּבְ ע יֹוֵס֔ ֣ ּבַ ׁשְ "ַוּיַ

ֽה׃"  י ִמּזֶ ם ֶאת־ַעְצֹמַת֖ ם ְוַהֲעִלֶת֥ ד ֱא-לִֹקי֙ם ֶאְתֶכ֔ ד ִיְפֹק֤ ֹק֨  ּפָ

ית ָאִביו"? א.  ִמי ֵהם "ּבֵ

ֵני יֹוֵסף ל ּבְ ּכָ  .1

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ּכָ  .2

ָאִביב.  ּנֹוְלדּו ּבָ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ  .3

ִנים ַחי יֹוֵסף? ה ׁשָ ּמָ ב.   ּכַ

      

ים ַהֲחֵסרֹות: ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ג.   ַהׁשְ

, ֶאֶרץ  יָבה ּבְ ׁשִ ּלֹא ִיְתָיֲאׁשּו ֵמַהּיְ ק יֹוֵסף ֶאת ֵלב ֶאָחיו, ׁשֶ , ִחּזֵ הּוא  ִלְפֵני ׁשֶ

, ה'  אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוַיֲעֶלה אֹוָתם ְלֶאֶרץ  י ָיבֹוא יֹום ׁשֶ ּכִ

, ְל  ּוְל ָלֵתת ָלֶהם.  ע ְל ּבַ הּוא ִנׁשְ ׁשֶ

יַע יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ִלְפֵני מֹותֹו?  ּבִ ד.   ָמה ִהׁשְ

ִים׃" ִמְצָרֽ ָא֖רֹון ּבְ ם ּבָ יׂשֶ ֥ ַחְנ֣טּו ֹא֔תֹו ַוּיִ ִנ֑ים ַוּיַ ר ׁשָ ה ָוֶעׂ֖שֶ ן־ֵמָא֥ ף ּבֶ ָ֣מת יֹוֵס֔ "ַוּיָ

ְלִמיִדים ְיָקִרים! תַּ
ּתֹוָרה! ׁש ָהִראׁשֹון ּבַ ית, ַהֻחּמָ ֵראׁשִ ׁש ּבְ ם ֶאת ֻחּמַ ְמּתֶ ִסּיַ

ִריַאת ָהעֹוָלם, ִלּמּוד ַעל ּבְ ׁש ּבְ ם ֶאת ַהֻחּמָ ִהְתַחְלּתֶ
ה ְוַעל ָאָדם. ן ֵעֶדן ְוַעל ַחּוָ ם ַעל ּגַ ְלַמְדּתֶ

ת, ׁשֶ ָבה ְוַהּקֶ ּבּול, ִעם ַהּתֵ ם ִעם נַֹח ְוַהּמַ ְכּתֶ ִהְמׁשַ
ת. ׁשֶ ָכל ַיּבֶ רּו ּבְ ּזְ ִהְתּפַ ְבִעים ָהֻאּמֹות ׁשֶ ֶבל ְוׁשִ ל ּבָ ִעם ִמְגּדַ

ת ָהָאבֹות, לֹׁשֶ ִעם ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב - ׁשְ
הֹות, ע ָהִאּמָ ָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל ְוֵלָאה - ַאְרּבַ ׂשָ

ִנְסיֹונֹות! ה' ְוָעְמדּו ּבְ ֶהֱאִמינּו ּבַ ׁשֶ
יִקים, ָבִטים ַצּדִ י ׁשְ ִנים - ָראׁשֵ ר ּבָ ֵנים ָעׂשָ ִעם ׁשְ

ים. ׁשִ יֵמי ָהָרָעב ַהּקָ ְרדּו ְלִמְצַרִים ּבִ ּיָ ְבִעים, ׁשֶ ְוֶנֶפׁש ׁשִ
ַהְבָטָחה: ׁש ּבַ ם ֶאת ַהֻחּמָ ְמּתֶ ְוִסּיַ

קֹד ִיְפקֹד ֶאְתֶכם ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם" -  "ֶוֱא-לִֹקים ּפָ
ֲחָזָרה! ֶאל ָהָאֶרץ ּבַ

ְהיּו ַלה'! רּוִכים תִּ בְּ

ית, ֵראׁשִ ׁש ּבְ ִכיֶתם ִלְלמֹד ֶאת ֻחּמַ ּזְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ְיִהי ָרצֹון, ׁשֶ
ים. ׁשִ ַאר ַהֻחּמָ יְך ִלְלמֹד ֶאת ׁשְ ְזּכּו ְלַהְמׁשִ ְך ּתִ ּכָ

ׁש.  ל ַהֻחּמָ ָרׁשֹות ׁשֶ ית' ְלִפי ֵסֶדר ַהּפָ ֵראׁשִ ית' ַעד 'ַוְיִחי' ּוַבֲחָזָרה ֶאל 'ּבְ ֵראׁשִ יָמה: ִמְתחּו ַקו ִמ'ּבְ ְמשִׂ
ל!( ְלּבֵ ית - לֹא ְלִהְתּבַ ֵראׁשִ ׁש ּבְ ֵאיָנן ְקׁשּורֹות ְלֻחּמַ ָרׁשֹות ׁשֶ ל ּפָ מֹות ׁשֶ ם ׁשֵ ימּו ֵלב: ֵיׁש ּגַ )ׂשִ

ם?  ְלּתֶ ֵאיזֹו צּוָרה ִקּבַ

ַוְיִחי

ר ִמְדּבַ ּבְ

ְקָרא ַוּיִ

ית ֵראׁשִ ּבְ

ׁש ּגַ ַוּיִ

נַֹח

ץ ִמּקֵ

ָרא ַוּיֵ

ַלח ׁשְ ַוּיִ

ָרה י-ׂשָ ַחּיֵ

ֵצא ַוּיֵ

מֹות ׁשְ

ּתֹוְלדֹות

ָבִרים ּדְ

ֶלְך-ְלָך

ְוזֹאת 
ָרָכה ַהּבְ

ב ׁשֶ ַוּיֵ
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לסיום
וערכים  מידות  בפיתוח  בהכנת השיעורים, בהשקעה בתלמידים,  והעבודה  על העמל  המורה!   - לך  גדול  כוח  יישר  ראשית, 

ובלימוד גודל מעלתם של אבותינו ואימותינו הטהורים. אשריכם ואשרי תלמידיכם!

רגעי הסיום של חומש בראשית עם הילדים הזכים הם רגעים מרגשים ביותר! חשוב מאוד ליצור חוויה משמעותית ומרגשת 

בשעת סיום החומש. זהו החומש שהם התחילו ללמוד בתחילת כיתה א' במילה 'בראשית', הם השקיעו בלימוד פסוקי החומש 

עשרות ומאות שעות, הם הפנימו את הסיפורים והמסרים העולים מהם, וזהו החומש הראשון שהם מסיימים. ראוי שהם ישמחו 

ויעשו מסיבה גדולה לכבודה של תורה!  

זהו אם כן הזמן לעצור, לשמוח ולעסוק בסיום החומש וברגשות של הילדים. זהו זמן מתאים להמחיש להם כמה הם למדו, 

ומתוך כך לעודד ולחזק אותם לקראת לימוד החומשים הבאים. 

זהו גם זמן מתאים להיזכר במה שנלמד, לחוד חידות ולהכין פעילויות סיכום. אפשר להכין תחנות הפעלה בנושאים שונים 

מתוך החומש )כגון: בעלי חיים בחומש, צמחים, מקומות, דמויות, חלומות, מידות, חפצים, מספרים, בריתות, משפחות, מאכלים, 

מעשים טובים וכו' וכו'(; אפשר לתת לתלמידים לכתוב על דמות, על מקום, על אירוע בחומש וכדומה; אפשר לעשות מסיבת 

סיום בערב בהשתתפות ההורים; אפשר לקשט את הכיתה במוצגים מתוך החומש ועוד. קיצורו של דבר, ראוי לארגן פעילות, 

אירוע או מעמד, שייחרטו לטובה בזיכרונם של התלמידים לאורך שנים בעז"ה.

חזק חזק ונתחזק !
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ִריַאת ָהעוָֹלם ָרֵאל ִמבְּ ל ַעם ִישְׂ ֶלת ַהּדוֹרוֹת שֶׁ ׁשוֹשֶׁ

ָאָדם

ת ׁשֵ

ֱאנֹוׁש

ֵקיָנן

ַמֲהַלְלֵאל

ֶיֶרד

ֲחנֹוְך

ַלח ְמתּוׁשֶ

ֶלֶמְך

נַֹח

ם ׁשֵ

ד ְכׁשָ ַאְרּפַ

ַלח ׁשֶ

ֵעֶבר

ֶלג ּפֶ

ְרעּו

רּוג ׂשְ

ָנחֹור

ַרח ּתֶ

ָרהַאְבָרָהם ׂשָ

ִרְבָקהִיְצָחק

ַיֲעקֹב ֵלָאה ה ְלָההָרֵחלִזְלּפָ ּבִ

ןְזבּולּון ִליּדָ יֹוֵסףַנְפּתָ ד רּגָ ָאׁשֵ שָכר ְנָיִמיןִיּשָׂ ּבִ ְיהּוָדה ֵלִוי ְמעֹון ׁשִ ְראּוֵבן

ֶיֶפתָחם

ֶהֶבל ַקִין הבאנו  לתלמיד  החוברת  של  האחרון  בעמוד 

את שושלת הדורות של עם ישראל מבריאת 

העולם.

ניתן להיעזר בתרשים הזה כדי לחוד חידות על 

הדמויות, להיזכר באירועים מרכזיים בחומש, 

לחבר בין דמויות לבין אירועים )בימי מי היה 

המבול? בימי מי היה האירוע של מגדל בבל?( 

וכדומה, וכך לעשות חזרה בעל פה על הספר.  


