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]א[ ויחי יעקב באר מצרי שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שני וארבעי ומאת שנה.
מצינו בתורה שהפרטי משנותיו של יעקב לא נכתבו בפירוש רק ברמז כמו שאמרו )מגילה יז (.למה
נמנו שנותיו של ישמעאל כדי ליחס בה שנותיו של יעקב שלמדי שנתבר ב ס"ג ושהיה י"ד שנה בבית
עבר ולא נכתב בפירוש ובפרט כא דכתיב שבבואו למצרי אמר לפרעה ימי שני מגורי שלשי ומאת
שנה וכיו שכתוב שחי קמ"ז שנה הרי נדע שהיה באר מצרי י"ז שנה .ולמה מונה שנותיו בפרט ואחר
כ בכלל .אכ איתא בזוהר הקדוש )רטז ב( דהא כל יומוי לא אקרי ויחי בגי דכל יומוי בצערא הוו
עליה כתיב לא שלותי וגו' ,בתר דנחת למצרי אקרי ויחי וכו' ,ודייקו מדלא כתיב וישב יעקב וגו',
וכתיב ויחי .כי הי"ז שנה שהיה במצרי החיה ג אות השני שעברו עליו .וכמו שאמרו )סא"ר פ' ה(
כל שהשיגתו שנה אחת טובה סמו לזקנתו סימ יפה לו כו' ,והעלה עליו הקב"ה כאלו כל ימיו היה
בטובה .כי כל ימי יעקב שהיה בצערא לא נקראו חיי אצל יעקב ,כי לא נשל בקדושתו ורק במצרי
זכה להשתל בקדושתו .ולכאורה לפי השכל כיו שאר ישראל מקו המקודש מכל העול ולאברה
אבינו ע"ה אמר הקב"ה ל ל וגו' ,וש אעש לגוי גדול .וליצחק אמר גור באר הזאת וגו' ,והאבות
וג יעקב בעצמו חבבו את האר .היה ראוי שישתל יעקב בקדושתו באר הקדושה ולא במצרי
באר הטמאה ועמה מזוהמי יותר מכל העול  .אכ מצינו כמו כ בגלות בבל ובגלות בית שני שעיקר
התפשטות התורה שבעל פה היה דייקא בבבל .ודייקא ש נתגלה לה רזי התורה מה שלא נתגלה לה
בישב על אדמת ודייקא בבבל היו אנשי כנסת הגדולה .ואמרו )סוכה מד (.דלהו היא וכ )ש כ(.
עלה עזרא מבבל ויסדה חזרה ונשתכחה עלה הלל וכו' ,עלו ר' חייא ובניו ויסדוה .ואחר כ התלמוד
בבלי שהוא עיקר תורה שבעל פה שלנו ונתייסד בבבל .ואמרו )שיר השירי רבה פ' ד ד( צדיקי
העמידה לי בחורבנה יותר מצדיקי שהעמידה לי בבנינה .והנה בריאת העול היה בי"ב מזלות ברקיע,
היינו בעול  .וי"ב חדשי בשנה הוא בזמ ,כי לכ נקראת שנה שהוא לשו שנית שהחמה חזרה
למקומה הראשו ותקי $העול פע שני .וי"ב שבטי הוא בנפש ,כי כל מלה שנברא ה בעול שנה
נפש כידוע בספר יצירה .והכל נברא בהתורה שהיא כלי אומנתו )כמו שאמרו ריש בראשית רבה( ויש
בספר בראשית ג כ י"ב פרשיות .ובבראשית רבה על פסוק יהי אור וכ בהבארות דיצחק חשבו כנגד
ה' חומשי תורה .ואמר ש על ספר בראשית שבו נתעסק הקב"ה וברא את עולמו .היינו שכל ספר זה
וסיפוריו הוא כלל בריאת העול שנשל בקבורת יוס $שהוא הצדיק יסוד עול  .וכלל פרשה זו בסיפור
חיות יעקב ופטירתו וברכת השבטי  .ופרשה זו סתומה ורבותינו ז"ל נתנו טעמי מפני מה פרשה זו
סתומה וכול דברי אמת .ויש לומר ג כ טע לסתימתה ,כי באמת העני הזה שיושל יעקב
בקדושתו דייקא במצרי ולא באר .ושיתגלה ויגיע לעול כלל הכנסת ישראל נפשות קדושות מוכני
לקבלת התורה דייקא בחו לאר ולא באר .ושיהיה גמר הבריאה ג כ במקו הזה .ה עניני
סתומי ונעלמי משכל האד להבינ  .ואמרו )ריש תו"כ( מה היו הפסקות משמשות לית ריוח למשה
להתבונ בי פרשה לפרשה .ומאשר העני הזה עמוק מאד שאי בשכל האד להתבונ לזאת היא
סתומה .ועל כל פני מרמז לנו בעני הזה שלא ימס לבבנו מאשר אנחנו בעקבתא דמשיחא ובכל דור
הנפשות מתקטני ואי נזכה להגאולה .כי רואי אנחנו מה שקרה לאבותינו בגלות ודייקא בגלות
הגיעו לכל הקדושות ,כי כ רצו הש יתבר .ושמעתי בש הרב הקדוש מפרשיסחא זצ"ל שא$
שהנפשות מתקטני בכל דור .מכל מקו הנקודה שבלב נטהר בכל דור ודור יותר:
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בראשית פרק לד
ַפִ 'ְ *1ב ְֶ -כ ְ-נ 2נָא א ָֹת 3ל* ְל ִא ָ4ה) :ט( וְ ִה ְת ַח ְ-נ 2א ָֹתנ2
)ח( וַיְ ַד ֵ'ר ֲחמ*ר ִא ֵָ -לאמֹר ְֶ 1כ ְ'נִ י ָח ְָ 1קה נ ְ
5חז:3'ָ 2
ר2ה וְ ֵה ֲ
2ס ָח ָ
ֵיכ ְ1בְ 2
5ר ְִ -היֶה ִל ְפנ ֶ
יכ ִ-ְ -נָ 2לנ 2וְ ֶאת ְ'נ ֵֹתינְ -ִ 2קחָ 2ל ֶכ ) :י( וְ ִא ָ-נ1ֵ -ֵ 2ב 2וְ ָה ֶ
ְ'נ ֵֹת ֶ
ֹאמרֵ 2א ַלי ֶא ֵ) :-יב( ַה ְר'ָ 2ע ַלי ְמאֹד מ ַֹהר
ַא ֶ1ר ְ -
ֵיכ ו ֲ
יה ֶא ְמ ָצא ֵח ְ' ֵעינ ֶ
7ח ָ
יה וְ ֶאל ֶ
5ב ָ
ֹאמר ְֶ 1כ ֶאל ִ
)יא( ַוֶ 6
ֲר ְל ִא ָ4ה:
2תנִ 2לי ֶאת ַה ַ9ע ָ
ֹאמרֵ 2א ָלי ְ
2מ ָ -וְ ֶא ְ-נָה ֲַ 8א ֶ1ר ְ -
ַ
בראשית פרק לו
2:7פי ֵע ָ;ו ְל ִמ ְ<ְ 1ח ָֹת ִל ְמקֹמ ָֹת ִ' ְ1מ ָֹת ְ -ִ $2:7מנָע ַ $2:7ע ְלוָה  $2:7יְ ֵתת:
ֵ
)מ( וְ ֵא ֶ:ה ְ1מ*ת
יאל
ימ ִ $2:7מ ְב ָצר) :מג( ַ $2:7מגְ ִ> ֵ
יב ָמה ֵ $2:7א ָלה <ִ $2:7ינֹ) :מב( ְ $2:7קנַז ָ -ֵ $2:7
5ה ִל ָ
)מא( ֳ $2:7
ָת ה2א ֵע ָ;ו ֲא ִבי ֱאד* :
2:7פי ֱאד* ְלמ ְֹ1ב ָֹת ְ' ֶא ֶר ֲא Aח@ ָ
ֵ
יר ֵא ֶ:ה
ִ $2:7ע ָ
בראשית פרק מז
5ר ְ' ֶא ֶר ַר ְע ְמ ֵסס ֲַ 8א ֶ1ר ִצָ2ה
יטב ָה ֶ
5ביו וְ ֶאת ֶא ָחיו וַָ -ֵ ִ6ל ֶה ֲא Aח@ָה ְ' ֶא ֶר ִמ ְצ ַריִ ְ' ֵמ ַ
י*סֶ $את ִ
ַ1*6ב ֵ
)יא( ו ֵ
5ר ִ8י
5ביו ֶל ֶח ְל ִפי ַה ָ) :$Bיג( וְ ֶל ֶח ֵאי ְ' ָכל ָה ֶ
5ביו וְ ֶאת ֶא ָחיו וְ ֵאת ָ8ל ֵ'ית ִ
י*סֶ $את ִ
ַפ ְרעֹה) :יב( וַיְ ַכ ְל ֵ8ל ֵ
ַע ִמ ְ<נֵי ָה ָר ָעב:
ַַ -לֶ 3א ֶר ִמ ְצ ַריִ וְ ֶא ֶר ְ8נ ַ
ָכ ֵבד ָה ָר ָעב ְמאֹד ו ֵ
בראשית פרק מח
ַ4ה וְ ֶאת ֶא ְפ ָריִ :
י ח ֶֹלה וַCַ ִ6ח ֶאת ְ1נֵי ָבנָיו ִעֶ *Dאת ְמנ ֶ
5ב ָ
י*סִ $הֵ9ה ִ
ֹאמר ְל ֵ
7ח ֵרי ַה ְ> ָב ִרי ָה ֵא ֶ:ה ַוֶ 6
)א( וַיְ ִהי ֲ
י*סֵ $אל
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאל ֵ
ֵ1ב ַעל ַה ִBָ Dה) :ג( ַוֶ 6
י וְַ ִ6ת ַח@ֵק יִ ְ; ָר ֵאל ַוֶ 6
י*ס'ָ $א ֵא ֶל ָ
ֹאמר ִהֵ9ה ִ'נְ ָ ֵ
)ב( ַו ֵַE6ד ְל ַי ֲעקֹב ַוֶ 6
ָת ִ-י
י ִל ְק ַהל ַע ִDי וְ נ ַ
ית ָ 2נְ ַת ִָ -
ֹאמר ֵא ַלי ִהנְ נִ י ַמ ְפ ְר ָ וְ ִה ְר ִ' ִ
ָע וַיְ ָב ֶר ְ א ִֹתי) :ד( ַוֶ 6
ַ>ַ 1י נִ ְר5ה ֵא ַלי ְ'ל2ז ְ' ֶא ֶר ְ8נ ַ
ע*ל :
י ֲא Aח@ַת ָ
7ח ֶר ָ
ֲ ֲ
ַרע ָ
5ר ַה@ֹאת ְלז ְ
ֶאת ָה ֶ
רשב"ם
)ל( לאחוזת קבר  Fולא יוכלו לערער מלקוברני:

בראשית פרק מט
ֶא ָסֶ $אל ַע ִDי
ֹאמר ֲא ֵל ֶה ֲאנִ י נ ֱ
א*ת ַוֶ 6
)כט( וַיְ ַצו ָ
ִק ְבר 2א ִֹתי ֶאל ֲאב ָֹתי ֶאל ַה ְָ Dע ָרה ֲא ֶ1ר ִ' ְ; ֵדה ֶע ְפר*
7ב ָר ָה ֶאת ַה ֶָ Gדה ֵמ ֵאת
ָע ֲא ֶ1ר ָקנָה ְ
ַה ִח ִ-י) :ל( ַ' ְָ Dע ָרה ֲא ֶ1ר ִ' ְ; ֵדה ַה ְַ Dכ ֵ< ָלה ֲא ֶ1ר ַעל ְ<נֵי ַמ ְמ ֵרא ְ' ֶא ֶר ְ8נ ַ
7ב ָר ָה וְ ֵאת ָ; ָרה ִא ְDָ 1ָ *-1ה ָק ְברֶ 2את יִ ְצ ָחק וְ ֵאת ִר ְב ָקה
ֶע ְפרֹ ַה ִח ִ-י ַל ֲא Aח@ַת ָק ֶבר) :לא( ָDָ 1ה ָק ְברֶ 2את ְ
ִא ְ *-1וְ ָDָ 1ה ָק ַב ְר ִ-י ֶאת ֵל5ה) :לב( ִמ ְקנֵה ַה ֶָ Gדה וְ ַה ְָ Dע ָרה ֲא ֶ1ר '* ֵמ ֵאת ְ'נֵי ֵחת) :לג( וַיְ ַכל ַי ֲעקֹב ְל ַצֹ2ת ֶאת
ֵ5סֶ $אל ַע ָDיו:
ֶאסַֹ $רגְ ָליו ֶאל ַה ִBָ Dה וְַ ִ6גוַע ַוֶ 6
ָ'נָיו ַוֱ 6
בראשית פרק נ
ַע וְַ ִ6ק ְ'ר 2אֹת* ִ' ְמ ָע ַרת ְ; ֵדה ַה ְַ Dכ ֵ< ָלה ֲא ֶ1ר
7ר ָצה ְ8נ ַ
)יב( ַו ַ6עֲ;ָ 2בנָיו ל* ֲֵ 8ַ 8א ֶ1ר ִצ ָ) : 2יג( וַ;ְ ִ6א 2אֹת* ָבנָיו ְ
י*סִ $מ ְצ ַריְ ָמה ה2א וְ ֶא ָחיו
ָ1ב ֵ
7ב ָר ָה ֶאת ַה ֶָ Gדה ַל ֲא Aח@ַת ֶק ֶבר ֵמ ֵאת ֶע ְפרֹ ַה ִח ִ-י ַעל ְ<נֵי ַמ ְמ ֵרא) :יד( ַוָ 6
ָקנָה ְ
ֹאמר 2ל2
יה ַוְ 6
י*ס8ִ $י ֵמת ֲא ִב ֶ
5ביו) :טו( וְַ ִ6ראֲ 2א ֵחי ֵ
7ח ֵרי ָק ְבר* ֶאת ִ
5ביו ֲ
וְ ָכל ָהע ִֹלי ִאִ *-ל ְק'ֹר ֶאת ִ
ָמ ְלנ 2אֹת*:
ָ1יב ָלנֵ 2את ָ8ל ָה ָר ָעה ֲא ֶ1ר ַ E
י*ס $וְ ָה ֵ1ב י ִ
יִ ְ; ְט ֵמנֵ 2
בראשית פרק מז
ֵ5חזָ 2ב 3וְַ ִ6פר 2וְַ ִ6ר'ְ 2מאֹד) :כח( וַיְ ִחי ַי ֲעקֹב ְ' ֶא ֶר ִמ ְצ ַריִ ְַ 1בע
ֵ1ב יִ ְ; ָר ֵאל ְ' ֶא ֶר ִמ ְצ ַריִ ְ' ֶא ֶר ַ 1ֶֹ Eוֲ 6
)כז( ַוֶ 6
2מ7ת ָ1נָה) :כט( וְַ ִ6ק ְרב 2יְ ֵמי יִ ְ; ָר ֵאל ָלמ2ת וְַ ִ6ק ָרא
7ר ָ' ִעי ְ
ֶע ְ; ֵרה ָ1נָה וַיְ ִהי יְ ֵמי ַי ֲעקֹב ְ1נֵי ַחָ6יו ֶַ 1בע ָ1נִ י וְ ְ
ֶא ֶמת 7ל נָא
ית ִע ִָ Dדי ֶח ֶסד ו ֱ
ָד ָ ַַ -חת יְ ֵר ִכי וְ ָע ִ; ָ
ֶי ִ;י נָא י ְ
אתי ֵח ְ' ֵעינ ָ
ֹאמר ל* ִא נָא ָמ ָצ ִ
י*סַ $וֶ 6
ִל ְבנ* ְל ֵ
ֱ;ה ִכ ְד ָב ֶר ָ:
ֹאמר 5נ ִֹכי ֶאע ֶ
Aר ָת ַוַ 6
2ק ַב ְר ַ-נִ י ִ' ְקב ָ
ְ
אתנִ י ִמ ְִ Dצ ַריִ
ִת ְק ְ' ֵרנִ י ְ' ִמ ְצ ָריִ ) :ל( ְו ַָ 1כ ְב ִ-י ִע ֲאב ַֹתי 2נְ ָ; ַ
ֹאמר ִה ְָ 4ב ָעה ִלי ו ִַַ 4ָ 6בע ל* וַ-ַ 1ְ ִ6ח 2יִ ְ; ָר ֵאל ַעל רֹאַ 1ה ִBָ Dה:
)לא( ַוֶ 6
בראשית פרק יז פסוק ח
יתי ָל ֶה ֵלאל ִֹהי :
ע*ל וְ ָהיִ ִ
ַע ַל ֲא Aח@ַת ָ
י ֵאת ָ8ל ֶא ֶר ְ8נ ַ
Aר ָ
י ֵאת ֶא ֶר ְמג ֶ
7ח ֶר ָ
ֲ ֲ
ַרע ָ
2לז ְ
ָת ִ-י ְל ָ ְ
וְ נ ַ
בראשית פרק כג פסוק ט
ת*כ ֶכ ַל ֲא Aח@ַת ָק ֶבר:
וְ יִ ִֶ -לי ֶאת ְמ ָע ַרת ַה ְַ Dכ ֵ< ָלה ֲא ֶ1ר ל* ֲא ֶ1ר ִ' ְק ֵצה ָ; ֵדהֶ 'ְ 2כ ֶסָ $מ ֵלא יִ ְֶ -נָ9ה ִלי ְ' ְ
בראשית פרק כג פסוק כ
7ב ָר ָה ַל ֲא Aח@ַת ָק ֶבר ֵמ ֵאת ְ'נֵי ֵחת:
ָק ַה ֶָ Gדה וְ ַה ְָ Dע ָרה ֲא ֶ1ר '* ְל ְ
ַוָ 6
שמות פרק יג פסוק ט
ה*צ ֲא ָ יְ קֹוָק ִמ ְִ Dצ ָריִ :
ָקה ִ
י ִ8י ְ'יָד ֲחז ָ
*רת יְ קֹוָק ְ' ִפ ֶָי ְל ַמ ַע ְִ -היֶה ַ
2ל ִז ָ8ר* ֵ'י ֵעינ ָ
ָד ָ ְ
וְ ָהיָה ְל ָ ְלא*ת ַעל י ְ

