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רש"י
)ז( ויברך יעקב @ היא שאילת שלו*
כדר! כל הנראי* לפני המלכי*
לפרקי* ,שלודי"ר בלע"ז ]לשאול
לשלו*[) :ט( שני מגורי @ ימי גרותי,
כל ימי הייתי גר באר 4אחרי* :ולא
השיגו @ בטובה) :י( ויברך יעקב @
כדר! כל הנפטרי* מלפני שרי*,
מברכי* אות* ונוטלי* רשות .ומה
ברכה ברכו ,שיעלה נילוס לרגליו,
לפי שאי 0אר 4מצרי* שותה מי
גשמי* אלא נילוס עולה ומשקה,
ומברכתו של יעקב ואיל! היה פרעה
בא ]עומד[ על נילוס והוא עולה
לקראתו ומשקה את האר) :4יא(
רעמסס @ מאר 4גוש 0היא) :יט( ותן
זרע @ לזרוע האדמה .וא על פי
שאמר יוס )לעיל מה ו( ועוד חמש
שני* אשר אי 0חריש וקציר ,מכיו0
שבא יעקב למצרי* ,באה ברכה
לרגליו ,והתחילו לזרוע וכלה הרעב,
וכ 0שנינו בתוספתא דסוטה )י ח(:
לא תשם @ לא תהא שממה ,לא תבור,
לשו 0שדה בור ,שאינו חרוש:

רמב"ן
)יח( ויבאו אליו בשנה השנית – לשני הרעב ,וא על פי שאמר יוס ועוד חמש שני* אשר אי 0חריש
וקציר )לעיל מה ו( ,מכיו 0שבא יעקב למצרי* באתה ברכה לרגלו והתחילו לזרוע וכלה הרעב ,וכ 0שנינו
בתוספתא דסוטה )י ג( ,לשו 0רש"י .וכ! הוזכר בבראשית רבה )פט יא( אמר רבי יוסי ברבי חנינא שתי
שני* עשה רעב ,כיו 0שירד יעקב אבינו למצרי* כלה הרעב ,ואימתי חזרו בימי יחזקאל וכו':
וא* כ 0לא נתקיימו דברי יוס כפתרונו ויבא העני 0לחשוד אותו בחכמתו .ואולי נאמר שהיה הרעב
באר 4כנע 0כדבר יוס  ,אבל במצרי* ירד יעקב אבינו אל היאור לעיני פרעה ולעיני כל מצרי* וראו כל
עמו שעלה נילוס לקראתו ,וידעו כי ברכת ה' היא לרגלי הנביא .וא* כ 0יהיה ויכלכל יוס את אביו
ואת אחיו לח* לפי הט בשאר שני השבע וכל ימי חיות אביו ,כי ג* אחרי מות אביו אמר אנכי אכלכל
אתכ* ואת טפכ* )להל 0נ כא( .וע* כל זה אני תמה שא* כ 0לא היה החלו* אמת ,כי הראו לו את
המשך...
הגזרה ולא העני 0הנהיה והנעשה בה*:
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וראיתי ש* בתוספתא דסוטה אמר רבי יוסי כיו 0שמת יעקב אבינו חזר הרעב לישנו וכו' .ועוד שנינו
בספרי )עקב לח( ויבר! יעקב את פרעה ,במה ברכו ,שנמנע שני הרעב ,א על פי כ 0שלמו אחר מיתתו,
שנאמר ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכ* ,מה כלכול האמור להל) 0פרק מה יא( בשני רעבו 0הכתוב
מדבר ,א כלכול האמור כא 0בשני רעבו 0הכתוב מדבר .רבי שמעו 0אומר אי 0זה קידוש הש* שדברי
צדיקי* קיימי 0בחייה* וניטלי 0לאחר מיתת .0אמר רבי אלעזר ברבי שמעו 0רואה אני את דברי רבי
יוסי מדברי אבא ,שזה קידוש הש* שכל זמ 0שהצדיקי* בעול* ברכה בעול* ,נסתלקו מ 0העול*
נסתלקה ברכה מ 0העול* ,עד כא .0והנה השלי* הרעב חמש השני* הנותרות:
ודעת רבי אברה* שהיו אלו שתי השני* לאחר בוא יעקב למצרי* ,וכ! כתב ,מצינו בדרש כי נסתלק
הרעב בזכות יעקב ,ג* יתכ 0שהיה רעב שלש שני* ולא היה כמו ד' שעברו .ואי 0דבריו נכוני* כלל ,כי
מספר החלו* ושברו ישוה כל השבע שני* ,ואילו היה כ 0יזכיר הכתוב ענינ* של השני* האלה:
אבל על דר! הפשט לקט יוס את כל הכס הנמצא באר 4מצרי* ובאר 4כנע 0בחמש שני* והביא אותו
אל פרעה ,כי אי! יתכ 0שיתו* הכס והמקנה בשנה אחת ,אבל הכס הספיק לה* כל חמש שני* כי כ0
הדבר במנהגו של עול* ,ובעבור שלא נתחדש ונשתנה דבר אחד בכל אלה השני* לא ספר בה* הכתוב
רק וילקט יוס את כל הכס וגו' ,ואחרי שת* הכס ספר שבאו אל יוס  ,והיה זה בשנה הששית ,ונת0
לה* במקניה* לח* ,רק נהל* בו שיאכלו לפי חיות* ולא לשבעה ,ותת* השנה ההיא אשר נדר לה*
לנהל* בלח* בכל מקניה* ,והיא השנה הששית ,ויבאו אליו בשנה השנית לה ואמרו לו שיקנה אות*
ואת אדמת* בלח* שיאכיל* בשנה הזאת השביעית ,ואחר שתהיה האר 4לפרעה ית 0לה* זרע שלא
תש* האדמה ,כי ידעו כי כלו שבע שני הרעב ויהיה לה* זרע וקציר .וזה טע* ויכלכל יוס לח* לפי
הט  ,שנת 0לה* בשנות הרעב כדי צרכ* לח* ,כי לפי הט ירמוז כ:0
רבנו בחיי

