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  הקבורה והברכה
  

:  בתחילת הפרשהנאמרכ,  עוסקת בתיאור ימי חייו האחרונים של יעקב במצריםנופרשת
ט באה "עד סוף פרק מומתחילת הפרשה : תיאור זה נחלק לשניים. "ִיְׂשָרֵאל ָלמּות- ְיֵמיַוִּיְקְרבּו

 1.ר את מותו וקבורתו מתא'נופרק , צוואתו של יעקב לבניו

  :צוואת יעקב לבניו נחלקת לארבע פסקאות      
  .בקשתו של יעקב מיוסף שלא לקברו במצרים: לא- כח:מז. 1
  . מנשה ואפרים, הכוללת גם ברכה לבני יוסף, ברכת יעקב ליוסף:כב- א:מח. 2
  2. ברכת יעקב לשנים עשר בניו:כח- א:מט. 3
  . במערת המכפלה צוואת יעקב לבניו לקברו:לג-כט:מט. 4

 מקום קבורת יעקב :ארבע פסקאות אלו הבאות ברצף זו אחר זו עוסקות אפוא בשני נושאים
שתי הפסקאות האחרונות מקבילות לשתי הפסקאות הראשונות הקבלה . וברכתו לבניו

 שעניינה ההשניימקבילה לפסקה , שעניינה ברכת יעקב לבניו,  השלישיתסקההִפ. כיאסטית
מקבילה , וויו של יעקב לבניו לקברו בארץישעניינה צ, והפסקה הרביעית, ףברכת יעקב ליוס

אפשר אפוא . לפסקה הראשונה העוסקת אף היא בבקשתו של יעקב מיוסף לקברו עם אבותיו
בחלק .  מקבילים זה לזההםו, לומר שלפנינו שני חלקים שכל אחד מהם מכיל שתי פסקאות

הוא המתבקש לעסוק בקבורתו , מד לבדו מול יעקבעויוסף , 1-2הכולל את פסקאות , הראשון
 הכולל את פסקאות, בחלק השני. ושאר הבנים אינם נזכרים ואינם נפקדים כלל, והוא המתברך

 לעסוק םמצטוויכולם מתברכים וכולם . מול יעקב, ויוסף בכללם, עומדים כל הבנים ,3-4
. אתה מוצא בפתיחת כל חלק סימן לדבר 3.ואין ליוסף בחלק זה כל מעמד מיוחד, בקבורתו

 "ָּבָניו-  ַיֲעקֹב ֶאלַוִּיְקָרא" ואילו החלק השני פותח ,"ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף"החלק הראשון פותח 
  4."ִּדֶּבר ָלֶהם ֲאִביֶהם ַוְיָבֶרְך אֹוָתם-ֵאֶּלה ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵנים ָעָׂשר ְוזֹאת ֲאֶׁשר- ָּכל"ומסיים 

                                                           
 זה קשור למיתת עאבל גם אירו, ד מתאר הכתוב את מה שהתרחש לאחר הקבורה"אמנם החל מפסוק י   1

  .עוסק במתח שבין אחי יוסף ליוסף על רקע מיתתו של אביהםשכן הוא , יעקב
-  ֲאֶׁשרְוזֹאת"וכי חתימתה , במאמר זה אני מאמץ את הפירוש שהפסקה השלישית עניינה ברכת יעקב לבניו   2

וראה דיון בפרט זה , מוסבת על כל הפסקה" ֶהם ֲאִביֶהם ַוְיָבֶרְך אֹוָתם ִאיׁש ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכתֹו ֵּבַרְך אָֹתםִּדֶּבר ָל
  .)269 'מס(ט "לפרשת ויחי תשנדף השבועי במאמרו של עמוס חכם ב

חלק אולם יוסף מתברך כאן כ, הן באורכה הן בתוכנה, אמנם גם בחלק זה ניכר ייחוד בברכתו של יוסף   3
שכן הוא המקבל , יצוין שבחלק זה דווקא יהודה הוא המתבלט בברכתו יותר משאר האחים. מכלל האחים

 .ואין כאן המקום להאריך בזה, ברכה שהתקיימה עד כה דווקא ביוסף, "ִיְׁשַּתֲחּוּו ְלָך ְּבֵני ָאִביָךו"את הברכה 
יצוין רק שגם בפרק . ולא תידון במאמר זהשאלת הכפילות בין שני החלקים והצורך בה היא שאלה נפרדת    4

יא המתארים את הקבורה בָיזמתו של - אהמתאר את קבורתו של יעקב בפועל ניכרת כפילות בין פסוקים' נ
ובין פסוקים )  יוסף על קבורתווהלשונות בהם תואמים את האמור בפסקה שבה משביע יעקב את(יוסף 



 2

.  למצוא קשרים לשוניים בין שתי הפסקאות הכלולות בואפשרים בכל אחד משני החלק
 נאמר ההשניי ובפסקה ,"רֹאׁש ַהִּמָּטה-  ִיְׂשָרֵאל ַעלַוִּיְׁשַּתחּו" בפסוק תיימתסמהפסקה הראשונה 

 בראשונה קבורת :בשתי הפסקאות נזכר עניין הקבורה. "ַהִּמָּטה- ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב ַעלַוִּיְתַחֵּזק"
 ַאַחר ַהְּדָבִרים ַוְיִהי" ההשנייגם המשפט הפותח את הפסקה .  קבורת רחלהייובשנ, יעקב
בפסקה . הוא הדין לשתי הפסקאות שבחלק השני.  קושר בעליל בין שתי הפסקאות"ָהֵאֶּלה

-  ֶאלֶנֱאָסף ֲאִני" ובשנייה הוא אומר להם ,"ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵהָאְספּו"הראשונה אומר יעקב לבניו 
 ִאיׁש ֲאֶׁשר אֹוָתםִּדֶּבר ָלֶהם ֲאִביֶהם ַוְיָבֶרְך -ְוזֹאת ֲאֶׁשר"יימת תהפסקה הראשונה מס. "ַעִּמי

הקשר המילולי בין כל זוג . "אֹוָתם ַוְיַצו" ובתחילת הפסקה השנייה נאמר ,"םאָֹתְּכִבְרָכתֹו ֵּבַרְך 
וי להתברך  העוסק בקבורת יעקב הוא גם הרא:פסקאות מלמד על הקשר הענייני שביניהן

  .והמתברכים מפיו הם הצריכים לעסוק בקבורתו, מפיו
הפסקאות . בניובין ברכתו לועל היחס שבין קבורת יעקב בארץ גם מבנה זה מלמד 
א הבטחת קבורתו בארץ הי ללמדך ש–  בתווך והברכות, המסגרתהעוסקות בקבורתו הן

ם מההקבלה שבין סוף חשיבות מקום הקבורה בעיני יעקב ניכרת ג.  את הברכותתהמאפשר
 ִהָּשְבָעה ִלי ַוּיֹאֶמר: "כתובבסוף הפסקה הראשונה . הפסקה הראשונה לסוף הפסקה האחרונה

 ַיֲעקֹב ְלַצּוֹת ַוְיַכל: "כתוב ובסוף הפסקה האחרונה ,"רֹאׁש ַהִּמָּטה-ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעלַוִּיָּשַבע לֹו 
  לולאחר שנשבעליעקב רווח רק . "ַעָּמיו- ַוִּיְגַוע ַוֵּיָאֶסף ֶאלַהִּמָּטה-ַוֶּיֱאסֹף ַרְגָליו ֶאלָּבָניו - ֶאת
 את בניו על קבורתו הווישצורק לאחר , טהייתו על המיווהשתח במתבטאת ורווחה זו ,יוסף

  . אל עמיוףולהיאסטה יף רגליו אל המויכול יעקב לאס
כדי לעמוד  ? לבניובין ברכתוובארץ להיקבר  יעקב בקשתו שלמה משמעות הקשר בין 

 יֹוֵסף ַוַּיְׁשַּבע": על נקודה זו יש להשוות אותה להשבעתו של יוסף את בני ישראל בסוף הפרשה
כשם שיעקב . "ַעְצמַֹתי ִמֶּזה- לִֹהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִלֶתם ֶאת- ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָּפקֹד ִיְפקֹד ֱא- ֶאת

 ואולם יעקב השביע את יוסף שלא לקברו .כך משביע יוסף את בני ישראל, השביע את יוסף
 רק בעת עצמותיו ואילו יוסף משביעם להעלות את ,במצרים ולהעלותו סמוך למיתתו לארץ

ונראה שהבדל זה הוא תוצאה של ההבדל בין מעמדו של יעקב . הפקידה של העם כולו
שבטים  יוסף הוא אחד מן הואילו, שת אבות האומהויעקב הוא אחד משל. למעמדו של יוסף

 ,םמחיו בשכם והורד למצרים מבקש לשוב ולהתאחד עיוסף שנותק מֶא. המרכיבים את האומה
ץ  יוסף לקברו בארביקשאילו .  ממצרים לארץישראלבני כל  של עם עלייתםרק ודבר זה יקרה 

יעקב עומד על כך שקבורתו אבל . חיו לניתוק שלו מֶא ביטוי דווקאזהסמוך למיתתו היה ב
-  ִעםְוָׁשַכְבִּתי":  ליוסף על כךאומרו, סמוך למותו ,אבותיו במערת המכפלהתהיה יחד עם 

ָׁשָּמה ָקְברּו ... ֲאבָֹתי-ִקְברּו אִֹתי ֶאל" :וכך חוזר יעקב ואומר לבניו, "ּוְקַבְרַּתִני ִּבְקֻבָרָתם... ֲאבַֹתי
. "ֵלָאה- ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו ְוָׁשָּמה ָקַבְרִּתי ֶאתִיְצָחק ְוֵאת -ַאְבָרָהם ְוֵאת ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ָׁשָּמה ָקְברּו ֶאת- ֶאת

יעקב יודע שרק התאחדותו עם אבותיו במערת המכפלה בארץ כנען תיצור את הזיקה המלאה 
  . ארצולקבע הקשר הנצחי שבין העם יומכוחה י, ארץלשת האבות ושבין של

. מצריםשתקעו ביהתעקשותו של יעקב שלא להיקבר במצרים היא המבטיחה שבניו לא 
אותם אל ארץ יהיה עם בניו וישיב ' בטיחה שהדרישתו של יעקב להיקבר עם אבותיו היא המ

  .אבותיהם
סקה הִפ. על ישיבת ישראל בארצושתיהן ת ומבוסס  לבניו יעקבברכת יעקב ליוסף וברכת

 ָהָאֶרץ- ֶאתְוָנַתִּתי": ליעקב'  של ההבטחתובחת השנייה העוסקת בברכתו של יעקב ליוסף פות
ו של יעקב ליוסף ולאמירתו  זו היא הבסיס לברכתהבטחה. "ַהּזֹאת ְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֻחַּזת עֹוָלם

גם סיום הפסקה חוזר לעניין ירושת . כראובן ושמעון יהיו לו,  מנשה ואפרים– ששני בניו
גם ברכת יעקב . "ץ ֲאבֵֹתיֶכםֶאֶר- לִֹהים ִעָּמֶכם ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל- ִהֵּנה ָאנִֹכי ֵמת ְוָהָיה ֱא: "הארץ

 שאין מקום לברכות יעקב יםלמד נונמצא.  לנחלות השבטים בארץרשא בין הכוונתלבניו מ
 וזיקה זו ,ליוסף או לשנים עשר השבטים אלא לאחר הבטחת הזיקה של האומה לארצה

  . בארץעם אבותיו  בקבורתו של יעקב ,כאמור, מותנית
סבתומרדכי ר "ד  

 המחלקה לתלמוד

                                                                                                                                                                   
וגם שם ניכרת התאמה בין לשון פסוקים אלו (עם על ידי בניו והפ, יג החוזרים ומתארים את קבורת יעקב-יב

 ).ובין הפסוקים המתארים את ציוויו של יעקב לבניו


