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1. BEREISHIT 49:1-2 – JACOB GATHERS HIS SONS 
 

 :םיִמָיַה תיִרֲחַאְב םֶכְתֶא אָרְקִי רֶשֲא תֵא םֶכָל הָדיִגַאְו ּופְסָאֵה רֶמֹאיַו ויָנָב לֶא בֹקֲעַי אָרְקִיַו
 

Jacob called his sons and said, “Gather together that I may tell you what is to befall at the end of days.” 
 

 :םֶכיִבֲא לֵאָרְשִי לֶא ּועְמִשְו בֹקֲעַי יֵנְב ּועְמִשְו ּוצְבָקִה
 

“Gather and listen, sons of Jacob, and listen to Israel, your father.” 
 
2. RASHI/BER. RABBA 98:2/PESACHIM 56A – HE WANTED TO GIVE THEM A MESSIANIC PROPHECY 
 

 םיִרֵחַא םיִרָבְד רֵמֹוא ליִחְתִהְו הָניִכְש ּוּנֶמִמ הָקְלַּתְסִנְו ץֵקַה תֶא תֹוּלַגְל ׁשֵקִּב
 

[Jacob] wanted to reveal to them the end of Israel’s exile but the Shechinah departed from him and he 
began to speak of other things. 
 
3. TORAH TEMIMAH – WHY “END OF DAYS”? WHY NOT A MORE IMMINENT EVENT? 
 

 ומכ ,חישמה תומי לע םוקמ לכב הרומ הז ןושלד ,"םימיה תירחאב" ןושלה רמאש הממ ןכ שירדד ןכתי

 הכימבו ,'ה 'ג עשוהבו ,ז"ט ח"ל לאקזחיב ןכו ,"'ה תיב רה היהי ןוכנ םימיה תירחאב היהו" )'ב 'יעשי( בותכש

 ,הלואגה ץק ונל עדונ אלש אפוג אהמ ןכ ףיליד הארנ הניכש ונממ הקלתסנד אהו .דועו ,ד"י 'י לאינדבו ,'א 'ד

 קרד ל"צ םנמאו .ונממ ותאובנ זא קליסו 'ה ןוצר הז היה אל כ"או .עידוהל בשחש פ"עא בקעי עידוה אל כ"א

 .דיתעב ורקיש םינינע המכו המכ דיגהש השרפב ראובמ ירהש 'יארו ,ותאובנ הקלתסנ הז ןינעל

 
4. BAAL HATURIM – HINTS IN THE TEXT: JACOB THOUGHT HIS SONS MIGHT BE SINNERS 
 

 ונתומשב קדקדת ול ורמא .אטח םכב שי אמש בקעי רמא .).ונ םיחספ( ונממ םתסנו ץקה םהל תולגל שקיב

  .):גע םש ילבב ,'ז פ"ס אמוי ’ורי( "ץ" "ק" תויתוא םהב ןיא םג םהל רמאו ."ט" "ח" תויתוא םהב אצמת אלו

 
5. HAAMEK DAVAR (NETZIV) – MESSIANIC REDEMPTION REQUIRES UNITY 
 

 הקלתסנו ץקה תולגל שקבש ל"זח ושרד הזמו ...ץובקה רחא היהת הפיסאהו ,תורזפנה ץובק הרומ ץובקה

 וניקתה זאו ,"תחא הפיסא םכלכ ויהת" םהל רמא :תקולחמה לע םתוא הוצש ]רמא[ שרדמבו .הניכש ונמיה

 יוגל ויהו וצבקתי דע הלואגה היהתש רשפא יאש ש"כו םנח תאנש ןועב היה תיבה ןברוח יכ ...הלואגל ע"א

 תירחאב םכתא ארקי רשא תא םכל הדיגאש ריוצי הזבש ,ץובקה רחא אוהש ופסאה רמאשכ ז"עו .דחא

 ,םימיה ץק תולגל רשפא יא זאו ,תקולחמ םהיניב תויהל דיתע יכ ,הניכש ונמיה הקלתסנש הארשכו .םימיה

 .וצבקה רמא
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6. RABBEINU BACHAYEI – WHY DID JACOB WANT TO TELL THEM ABOUT THE END OF DAYS? 
 

 אלו בורקה ןינעה חיניש ןכתי ךיאו ,םירצמ תלואג איה ,הבורקה הלואגה ןינעב םידיתע םירבד םהל דיגיש היה יוארו

 זמר רבכש שרפל ןכתיו .םימיה תירחאב תויהל הדיתעה הקוחרה הלואגה זומריו ,איהה האלפנה הלואגה זומרי

 בישהו :רמאש המו ,םירצמ תולג םהל זמר ,םכמע םיהלא היהו :רמאש המ יכ ,וירבד ךותב הלעמל םירצמ תלואגל

 ןוע אלול ,םירצממ םתאצ ףכת ץראל סנכיל ויה םיואר לארשי ירהש ,םירצמ תלואג וז ,םכיתובא ץרא לא םכתא

 תירחאב וזה הנורחאה הלואגה זומרל ףיסוה םירצמ תלואגל זמרש רחאו ,הנש םיעברא רבדמב םבכעש םילגרמ

 הברהב םירצמ תלואג ןוימדב היהתש תאז ונתלואג הדיתעש םיאיבנה דיב הלבקו ,וזל וז תומוד ןהיתשש יפל ,םימיה

 .י"שה תעידיב תובבלב הגשהו הלעמ תפסות הב היהתש דבלמ ,םינינע
 

7. SHADA”L – JACOB DID NOT WANT TO REVEAL THE MESSIANIC ERA 
 

הקולחו לארשי ץרא שובכ לע אלא חישמה תומי לע ןאכ הנווכה ןיא  
 
8. SEFAT EMET – WHY DID JACOB WANT TO REVEAL THE “KETZ”, AND WHSAT IS THE “KEITZ”? 
 

 ביתכו םירצמ ץראב םג תויחל ןילוכי תמא תניחב י"ע יכ "םירצמ ץראב בקעי יחיו" דיגה ה"הלצז ר"ומ ז"אא

 היהש המ אתוברה רקיעד עמשמו .םירצמ ץראב בקעי יהיו קר רמול היל הוה אל הנהד .ד"כע "בקעיל תמא ןתת"

  ...תויח דימת ךשמנ םשמש רוקמו שרושב תוקיבד אוה "םייח" שוריפו םירצמ ץראב םג םייח תניחבב
 

 עדי םירצמ ץראב 'יהש םגהו ...תויח ףסותינו םייחה רוקמ ררועמ שפנה תחמש י"עש םייח םימ ןושלמ אוהש ל"נו

 םיארקנ םהייחב םיעשרה יכ ל"זחא ךכלו .י"שה תויח אוה תוימינפה לבא .רתסהו הפילק קר םה םיִרָצְמה לכש

 ידכ היה אל ז"הועב םדא תאירב לכ יכ 'וכ "ונחנא םירג" שרדמב ביתכו .ל"נכ תויחה רוקממ םישרפנש םיתמ

 ןושל רגו .י"שהל ז"הוע ינינע םג ךשמתמ תויחה רקיעב םדאה תוקיבד י"עש ךופיהל קר .ז"הועב ו"ח קבדיהל

 עבטנ 'יהש השודק הדוקנ איצומש .הז ש"ע כ"ג .ומצע רייגמש ימ רג 'קנש המ םגש .הרג הלעמ ומכ הכשמה

 כ"חאו ש"זו .םירצמב ועבטנש השודק הדוקנ איצוהל 'יפה כ"ג 'וכ ךערז 'יהי רג 'כש םירצמ תולג ןינע ןכו .תומואב

  .]ןבומכ ,הלעמל הטמלמ אוה ןינעה הזש ךפוהמ קר ר"ג ת"ר לודג שוכר[ לוד'ג שוכ'רב ואצי
 

 'יה םא קר .י"שהמ קר אוה ימינפ חכהו רתסה קר תולגהש הז ררבל הצרש 'יפ ."ץקה תולגל שקיב" ל"ז י"שר ש"זו

 הנומא י"ע 'יפהו .רתסה ךרדב קר תולגל הצרש המ הליגש ק"הוזב 'כ מ"מו .םתסנו ,ללכ תולג 'יה אל הז הלגנ

 םג אצמנ תויהל תויחה רוקמ הזש ,םותס בקעי יחיו ךכלו .ל"נכ רתסה קר אוהש ררבתהל תמאה אוצמל ןילוכי

  .םירצמ ץראב
 

 ,ץקה עדונשכש 'יתו ?ץקה תולגל הצר המל השקהש ל"ז אחסישרפמ ברה םשב דיגה ל"ז ז"אאש יל המודמכו

 חכ וניאו רתסה קר אוהש י"ע אוהו ,תולגהל ץק שיש עדיל ץקה יוליג 'יפש ל"נכ הארנו .רכוז ינא כ"ע .לקנב תולגה

 .ללכ תולג 'יה אלו ,הלגנ הז 'יהיש הצרו ,ץק ול שי רתסההו ץק ול ןיא תמא אוהש תוימינפה יכ .ו"ח ומצע ינפב

 ןיאור ןיאש ףא ,רתסה קר ז"כ קר י"שה יתלב חכ םוש ןיאש ,י"נב הז םינימאמש הנומא י"ע מ"מו .םותס ראשנו

 .הלגנ הז 'יהיש ,ללכ תועטל לכונ אלש הצר ה"ע וניבא בקעי קר .תמאה תוארל ןילוכי כ"ג הנומא י"ע מ"מ .ןיעב הז

 ...הז אוצמל העיגי ןיכירצש םותס ראשנו

 


