
  
 

 
 

 בס"ד

1251מספר , חתשע" ,חיוי פרשת   
 

 צוואתו של יעקב על מקום קבורתו
 דוד צדוק

קורא הוא למות, קרבים כאשר ימיו של יעקב 
 ואומר לו: ,ִלְבנֹו ְליֹוֵסף

ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ִשים ָנא ָיְדָך         
ת ְיֵרִכי ְוָעִשיָת ִעָמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל ָנא  חַּ תַּ

י . ִתְקְבֵרִני ְבִמְצָרִים ְבִתי ִעם ֲאֹבתַּ ְוָשכַּ
ִני ִמִמצְ  ִני ִבְקֻבָרָתם ּוְנָשאתַּ ְרתַּ ִים ּוְקבַּ רַּ

ר ָאֹנִכי ֶאֱעֶשה ִכְדָבֶרָך ֹיאמַּ  . (ל-כט:מז' בר) וַּ
בלשון המקרא לא נתברר דיו טעמו של יעקב 
 ,לרצונו העז שלא להיקבר במצרים. יתר על כן

שני טעמים המשמשים ניכרים בדבריו 
בערבוביה. טעם אחד מפורש על דרך השלילה: 

, השכיבה במצרים היא "ִני ְבִמְצָרִיםַאל ָנא ִתְקְברֵ "
ן זה אף חוזר יועני ,וית בעיניאזאת שאינה נר
ִים"ונכפל בלשונו:  ִני ִמִמְצרַּ . טעם זה גם "ּוְנָשאתַּ
האם מודגש בו  משמעויות:י תהוא סובל ש

או מכלל  1,בעיקר הרצון שלא להיקבר במצרים
לאו נוכל לשמוע את ההן: הרצון להיקבר דווקא 

הטעם השני, גם הוא נכפל  2.בארץ ישראל
רצונו להיקבר בקבורת  ;בלשונו של יעקב

י"אבותיו.  ְבִתי ִעם ֲאֹבתַּ ִני  ...ְוָשכַּ ְרתַּ ּוְקבַּ
בבקשה זו אינה  . רוצה לומר, ענייני"ִבְקֻבָרָתם

חיד הוא מצרים, וגם לא ארץ ישראל. רצוני הי
לשכב עם אבותיי. נמצא לפנינו מקום עיון 

אך שני יכפול. הבנת כל טעם בפני עצמו, וה
 הטעמים משתלבים ומשלימים האחד את רעהו.  
העניין יוכל להתברר יפה מתוך הבנת 

; עד כמה חופף הוא למושג קברי אבותהמושג 
 . הלכה פסוקה היאבארץ ישראלהקבורה 

 ::א(ד שסג"יו) רוךעלחן שוב
אין מפנין המת והעצמות, לא מקבר         

 מכובד לקבר מכובד, ולא מקבר בזוי
ין לקבר בזוי, ולא מבזוי למכובד, וא

                                                      
עמינדב ואבן  ,רב המושבים אורה, הרב דוד צדוק *

 .ספיר
אל נא "י "רשלצד זה נוטים הטעמים שהביא   1

ושאין  ,סופה להיות עפרה כנים -תקברני במצרים 
, מתי חוצה לארץ חיים אלא בצער גלגול מחילות

  ". ושלא יעשוני מצרים עבודה זרה
ָאִבי "( ה:נלהלן )ומן הלשון שאומר יוסף לבית פרעה   2

ִני ֵלאֹמר ִהֵנה ָאֹנִכי ֵמת  ִרי ֲאֶשר ָכִריִתי ִלי ְבִקבְ ִהְשִביעַּ
ן  עַּ ָתה ֶאֱעֶלה ָנא ְוֶאְקְבָרה ְבֶאֶרץ ְכנַּ ָשָמה ִתְקְבֵרִני ְועַּ

. י שאין להוכיח דברינראה בעינ - "ֶאת ָאִבי ְוָאשּוָבה
ברי שיוסף יבחר לומר לפרעה מה שיתקבל על דעתו 

אבל בדברינו להלן יצטרפו דבריו אלו להבנת . יותר
 .  כל העניין

ממכובד לבזוי. ובתוך שלו,  ומרלריך צ
אפילו ממכובד לבזוי, מותר, שערב לאדם 
שיהא נח אצל אבותיו. וכן כדי לקוברו 

  בארץ ישראל, מותר.
הרי לנו איסור מפורש לפנות מת מקבר לקבר, 
והיוצאים מכללו בצידו: שני אופנים שבהם 

, כלומר, "בתוך שלו"הותר פינוי קבר. להעבירו ל
וכן כדי לקברו  ,בית קברי אבותיו או משפחתו

 בארץ ישראל. 
 ?שני האופנים טעם אחדליש לשאול, האם 

השאלה הזאת תוכל להיבחן משני היבטים, זה 
ששני  הוא לפנים מזה. ביסודו של דבר, ודאי

האופנים לא נכתבו סתם באותה הלכה, באותו 
סעיף. המשותף לשניהם הוא שברי לנו שחפצו 

אבל  3.של המת בזה, וראוי לנו לקיים את רצונו
עדיין יש מקום לברר אם יש טעם משותף, 

צוני לומר, האם אנו פנימי, יתר על זה. ר
תופסים את השכיבה בארץ ישראל כדבר בפני 
עצמו, או שהוא כסניף למושג כולל יותר, השייך 
לטעם שאכן נכתב בדברי השו"ע מפורש: שערב 

 לאדם שיהא נח אצל אבותיו.  
  אבחלל ריק, אל הבא האינ זו ההצע

)מועד בירושלמי  על מקור ההלכה הזאת כתנסמ
אין מפנין :  "מהשו"עיטוט הדומה לצ:ד(, קטן ב

את המת ואת העצמות מקבר מכובד למכובד 
ולא מבזוי לבזוי ולא מבזוי למכובד אין צורך 
לומר מן המכובד לבזוי. ובתוך שלו אפילו מן 
המכובד לבזוי ערב הוא לאדם שהוא נינוח אצל 

כוונתו  "בתוך שלו"ההיגד כאמור,  ".אבותיו
לומר לבית קברי אבותיו, כמו שיגיד עליו סופו 

                                                      
ואכן פשטות הטעמים שנתבארו בראשונים  3

ובאחרונים לאיסור פינוי מת הוא מפני יקרתו 
, יש אומרים שיש בזה משום חרדת הנפטר. וכבודו

 בית יוסףב ורא. שהוא חרד שמוציאים אותו מקברו
הטעם שאין מפנין המת ממקום " :הכל בו שם בשם

 למקום לפי שהבלבול קשה למתים מפני שמתייראין
ְנִתי ָאז ָינּוחַּ "( יג:איוב ג)מן יום הדין וזכר לדבר  ָישַּ

ָלָמה " :(טו:א כח"ושמ)ובשמואל הוא אומר  ",ִלי
ֲעלֹות ִני ְלהַּ ְזתַּ שהוא משום , יש אומריםו...". ִהְרּגַּ

ולכל הטעמים אכן יש הכרעה . ועוד, בזיון הנפטר
ידיעה זו היא , שבמקום שידענו שזה רצונו וכבודו

וכן " העל הפסקא "ביאור הגרב בוכן כת. המכרעת
ל "מטעם הנ ןכם ג" ":כדי לקברו בארץ ישראל

 ". דניחא ליה



  

2 

 לשון זה, שנכתב 4".ערב הוא... אצל אבותיו"
כמעט ברמיזה, אומר דרשני. למה לא אמרו 

  ?בפירוש 'לתוך קברי אבותיו'

ואופן ההיתר השני, להעבירו לארץ ישראל, 
לא נתפרש בדברי הירושלמי כלל. כמובן, אין 

נכתב, ובמקור דבריו, קושי למה בשולחן ערוך 
. השו"ע יכול לשאוב גם אינו מופיעבירושלמי, 

ממקורות אחרים. אבל מתוך נגיעה בעומק 
ִמְקֶרה  -הדברים נוכל לראות ששני המקרים 

. ויש להוציאם כאחד מדקדוק לשון ֶאָחד ָלֶהם
    הירושלמי.  

והכתוב השלישי הנאמר מפיו של יעקב הוא 
אנו את צוואתו של שיוכיח. בתחילת דברינו הב

יעקב ליוסף, ובהמשך הפרשה נכתבו דבריו 
". ָכל ֵאֶלה ִשְבֵטי ִיְשָרֵאל ְשֵנים ָעָשר" :לבניו כולם

שם הוא שב ומצווה אותם על דבר מקום 
  :קבורתו
ֹיאֶמר ֲאֵלֶהם ֲאִני ֶנֱאָסף ֶאל          ו אֹוָתם וַּ ְיצַּ וַּ

ִמי ִקְברּו ֹאִתי ֶאל ֲאֹבָתי ְמָעָרה ֲאֶשר  עַּ ֶאל הַּ
ִחִתי ְמָעָרה ֲאֶשר ִבְשֵדה  .ִבְשֵדה ֶעְפרֹון הַּ בַּ

ן  ְמֵרא ְבֶאֶרץ ְכָנעַּ ל ְפֵני מַּ ְכֵפָלה ֲאֶשר עַּ מַּ הַּ
ָשֶדה ֵמֵאת ֶעְפֹרן  ֲאֶשר ָקָנה ַאְבָרָהם ֶאת הַּ

ת ָקֶבר ֲאֻחזַּ ִחִתי לַּ ָשָמה ָקְברּו ֶאת . הַּ
ָרה ִאְשתֹו ָשָמה ָקְברּו ֶאת ַאְבָרָהם ְוֵאת שָ 

ְרִתי ֶאת  ִיְצָחק ְוֵאת ִרְבָקה ִאְשתֹו ְוָשָמה ָקבַּ
 לא(. -)מט: כט ֵלָאה

כבר נתקשו מפרשים באריכות דבריו שנראית 
ְך ְלמֹוָתר זניהם את ו. מפני מה הוצרך לפרט באאַּ

ההיסטוריה של המערה ההיא, וסדר הנקברים 
ברים נודעים להם בה. מה גם שוודאי היו הד

 מכבר. 
 :)שם:לא(כתב רמב"ן ה
ושמה קברתי "ויתכן שרמז להם באמרו         

, שכבר החזיק הוא במערה, "את לאה
ואמר זה כנגד עשו שלא יערער הוא ובניו 
בקבורתו לטעון שהמערה שלו כי הוא 

עם אבותיו,  הבכור, והוא הראוי להקבר
ואף על פי שהלך אל ארץ אחרת, יהיו 
נושאים אותו משם כאשר ישאו בניו את 
יעקב, כי ירצה להקבר עם אבותיו 

ואם יקבר הקדושים וליחד אתם בקבורה, 
שם עשו לא יקבר שם יעקב, כי אין לשתי 

. וזהו גם כן מה משפחות בית קבורה אחד
שכבר  ,"ְבִקְבִרי ֲאֶשר ָכִריִתי ִלי" :שאמר

 . כרה לו הקבר להחזיק בו

פתרון הדברים עולה מתוך אמונתם הבהירה של 
אבותינו הנביאים בהשארת הנפש. בידיעתם 
הברורה בחיים שאחרי המוות, שאין הנחת 
האדם בקברו כהנחת אבן שאין לה הופכים 
חלילה. אבל הוא נאסף אל אבותיו וערב לו 

                                                      
לפנותו לקברו אצל אבותיו "שם  קרבן העדהלשון   4

 ק כט"מו) המאיריו". מותר שזהו כבודו ושמחתו
לפנותו ממקום  'בתוך שלו'פירוש " :כתב( אע"

 ".ושנקבר שם למקום שנקברו בו אבותי

 במחיצתם. והמתים הצדיקים, שבמיתתן קרויין
 5.ְמאּוָמהמ יותר יֹוְדִעיםגם יֹוְדִעים חיים, 

ומה ערב לו לאדם יותר מלהיות מונח 
ֶאל לא כאורח נטה ללון, אלא  ,במקומו שלו

. ומקומו של אדם ְמקֹומֹו שֹוֵאף זֹוֵרחַּ הּוא ָשם
בנוי הוא משני מעגלים: ארצו ובית הורתו. לכך 

ִכי "תתפרש צוואתו של יעקב כעניין אחד ממש. 
ְדִתי ֵאֵלְך . רצוני "ִאם ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹולַּ

שתשיבוני אל מקומי שלי, לשכב בארצי, 
 ובקברות משפחתי. 

ממצה את סוף המעשה  בצוואתו לבניו הוא
 השיבוני למקומי שלי.  במחשבה תחילה:

אי אפשר שלא לראות את הדברים בלשון 
. במונח זה מקופל הכול. בתוך שלוהירושלמי: 
, ובית קברי אבות. לשם הוא שייך, ארץ ישראל

   ולשם הוא מבקש ללכת. 
שורש את א הדברים נוכל להבין ממוצ

. אולי המקור הראשון המושג "קברי אבות"
שמצאנו בו תפילה על קברים הוא במעשה 

להשתטח על קברי אבות ָכֵלב המרגלים, שהלך 
. היחס אל מקום (בשם חז"ל כב:יג 'רש"י במ)

יה לו מישראל סבא. כמה האבות כבר נודע ה
רצה יעקב להיות מונח במחיצתם, וכבחיים 

לא  ,חיותו וחיותם. ובא כלב להשיח תחינתו שם
בדגש על היותם צדיקים, אלא כאיש משיח על 

 אוזן בית אביו וחדר הורתו.
 

 
 

  מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע של, לתורה ולמדע

 :בכתובת אילן-בראוניברסיטת 
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.il:ל של הדף"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע 

  בדוא"ל.

 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי  
 יש לשמור על קדושת העלון

 

 יוסף עופרעורך: פרופ' 

רחל הכהן שיף: עורכת לשון  
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