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 ה בקרוב"שעומדת לצאת אי                                                           הספרים דף מתוך סדרת
  

 ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[, "ֶּתְחָּפץֶׁשד ַעַאֲהָבה ָהת ֶאעֹוְררּו ְּת  "א"תשע   ֲאָלִפים'ה ויחיגליון פרשת 

ן אּוֵב יד ְר ִס ְפ כֹוָרה  ִה ְּב יֹוֵסף  ַה    ְל

ָּגלּוי ִלְפֵני , ַיֲעקֹב ַהֻּמְׁשָלם ִמּכֹל :)ויצא קנד(ַּבּזַֹהר 

ְוִהְרהּור ,  הּוא ֶׁשָּכל ְּדָרָכיו ֶּבֱאֶמת ָהיּוְךַהָּקדֹוׁש ָּברּו

ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ְּבִאְׁשּתֹו , ֶׁשל ֱאֶמת ִהְרֵהר ָּתִמיד ַּבּכֹל

ְמַׁשֵּמׁש ְּבֵלָאה ְוחֹוֵׁשב , ְּבָרֵחל ָהָיהַהִהְרהּור ֶׁשּלֹו , ְּבֵלָאה

ה "ַהָּקָּב, ְועֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה, ּוִמְּפֵני ֶׁשִהְרהּור ִעָּקר הּוא, ְּבָרֵחל

ֶׁשָהָיה יֹוֵדַע אֹותֹו ִהְרהּור ַּבָּמקֹום ֶׁשִּנְדַּבק ְּבאֹוָתּה ִטָּפה 

, ֹו ְליֹוֵסףִנְּתָנה ְּבכֹוָרת, ִנְׁשְמרּו לֹו ַהְּבכֹוָרה, ִראׁשֹוָנה

ָׁשם ִנְדַּבק ְוִנְמְסָרה ,  ְוִנְדָּבק ְּבאֹוָתּה ִטָּפהְךֶׁשַהִהְרהּור הֹוֵל

ְוִנְמְסָרה ְּבָמקֹום , ְוִנְּטָלה ְּבכֹוָרה ֵמְראּוֵבן, אֹותֹו ְּבכֹוָרה

ְּבָרֵחל , ְּבָרֵחל ִהְרֵהר ְוִנְדַּבק ָהָרצֹון, ֶׁשַהִהְרהּור ִנְדַּבק ּבֹו

 רֹוִאים .ְוַהּכֹל חֹוֵזר ַאַחר ִהְרהּור ּוַמֲחָׁשָבה, כֹוָרהִנְדְּבָקה ַהְּב

ֶׁשְראּוֵבן ִהְפִסיד ֶאת ַהְּבכֹוָרה ְליֹוֵסף ִמּׁשּום ֶׁשַּמֲחֶׁשֶבת ַיֲעקֹב ְּבִביָאה 

  ּוִמֵּמיָלא יֹוֵסף , ְוַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהַּמֲחָׁשָבה, ִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ְּבָרֵחל

  .א ַהְּבכֹור ְולֹא ְראּוֵבןְּבָנּה ֶׁשל ָרֵחל הּו  

ֲהֵרי ַהַּטַעם ְמפָֹרׁש , ָקֶׁשה ַמּדּוַע ִנְצַרְך ַהּזַֹהר ְלַטַעם ֶזה

ַּפַחז ַּכַּמִים ַאל ּתֹוַתר ִּכי  ")ד, בראשית מט(ַּבּתֹוָרה 

 ּוְמָפְרִׁשים ָׁשם ," ָאז ִחַּלְלָּת ְיצּוִעי ָעָלהָךָעִליָת ִמְׁשְּכֵבי ָאִבי

  י ֶׁשְראּוֵבן ִהְפִסיד ֶאת ַהְּבכֹוָרה ְליֹוֵסף ִּכי ִּבְלֵּבל ִמְׁשַּכב "ַּתְרּגּום ְוַרִּׁשַה

  .ּוַמּדּוַע ַהּזַֹהר ְמָפֵרׁש ַטַעם ַאֵחר, ָאִביו  

ל ֵחָרב ְּבקֲֹעת ַיֶבֶׁשְחל ַמם ֶׁשַעַּטַה ֶׁש:)ויחי רמד(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

ת ֶבֶׁשְחַּמר ֶׁשֵאָבְמ' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ'ַה ְו"ַּמִיםַּפַחז ַּכ"ים ִּלִּמז ַּבְמֻרָּמ

, עַרֶּזר ַהֹוּנִּצא ִמלֹם ְוִיַּמר ַהֹוּנִּצא ִמֵצה ֵּתָּפִּטַהה ֶׁשָמְרל ָּגֵחָרב ְּבקֲֹעַי

, הָרֹוּתַה ֵמַהּזַֹהר ְמָפֵרׁש ַטַעם ַאֵחרים ֶׁשִארֹוְו. םָגְּפת ַהם ֶאַרה ָּגֶזְו

  ַמּדּוַע ַהּזַֹהר ין ִבָה ְליְךִרָצְו, תֹוָּלִחְתק ִּבסּו ָּפתֹואֹואת ֵמד זֵֹמא לֹוהּוְו

  .הָרֹוּת ַּבׁשָרפְֹּמה ֶׁשַּמ ִמְמָפֵרׁש ַטַעם ַאֵחר  

ְּדַטַעם ַהּזַֹהר ֵאינֹו ַטַעם ַאֵחר ֶאָּלא אֹותֹו ַטַעם ַהְמפָֹרׁש 

ָצא ִמַּתַחת ָידֹו ְּדִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ֵאיְך ָקָרה ִלְראּוֵבן ֶׁשָּי, ַּבּתֹוָרה

ְוֵכן , ֲהֵרי ְראּוֵבן ָהָיה ַצִּדיק, ְּבׁשֹוֵגג ְּפָגם ָּכֶזה ֶׁשל ִּבְלּבּול ִמְׁשַּכב ָאִביו

, ָּכל ָהאֹוֵמר ְראּוֵבן ָחָטא ֵאינֹו ֶאָּלא טֹוֶעה :)שבת נה(' ָמִצינּו ַּבְּגָמ

ְוִאם ֵּכן ַמּדּוַע ַמִּגיַע , )שם(' ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמ, ּוְראּוֵבן ִהְתַּכֵּון ְלֵׁשם ָׁשַמִים

ֵּכיָון ,  ְועֹוד ָקֶׁשה.לֹו ֶׁשֵּיֵצא ִמַּתַחת ָידֹו ְּבׁשֹוֵגג ַמֲעֶׂשה ָחמּור ָּכֶזה

ֶאָּלא . ַמּדּוַע ַמִּגיַע לֹו עֶֹנׁש ָּגדֹול ָּכֶזה ֶׁשל ֶהְפֵסד ַהְּבכֹוָרה, ֶׁשָהָיה ׁשֹוֵגג

תֹוָצָאה ִמֶּזה ֶׁשַהְּבכֹוָרה ִנְדְּבָקה ְּבָרֵחל  ַהְּבכֹוָרה ְּכת ֶאֶׁשְראּוֵבן ִהְפִסיד

, ְוִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַהְּדָבִרים ֵמִהְרהּור ֶזה ָהְיָתה, ְּכֶׁשַּיֲעקֹב ִהְרֵהר ְּבָרֵחל

ֶׁשָּגַרם לֹו , ֶׁשּנֹוַצר ְּפָגם ִּבְראּוֵבן ֶׁשָּגַרם לֹו ִלְפּגֹם אֹותֹו סּוג ֶׁשל ְּפָגם

ֵּכיָון ֶׁשַּיֲעקֹב , ִּדְראּוֵבן ָהָיה לֹו ְּפָגם ִמֵּלָדה. ָרהַהְּבכֹות ֶאְלַהְפִסיד 

ִמֵּמיָלא ְראּוֵבן ֶׁשָּיָצא ִמִּביָאה זֹו , ִהְרֵהר ְּבָרֵחל ְוִנְדְּבָקה ַהְּבכֹוָרה ְּבָרֵחל

ֶׁשִּבְלֵּבל , ְוֵכיָון ֶׁשִחָּסרֹון ֶזה ָּבא ְּכתֹוָצָאה ִמַּמֲעֵׂשה ָלָבן, ָהָיה ּבֹו ִחָּסרֹון

ְוַיֲעקֹב לֹא ָעָׂשה ׁשּום ָּדָבר , ְוָנַתן ֶאת ֵלָאה ִּבְמקֹום ָרֵחל, ִמְׁשַּכב ַיֲעקֹב

, ַהְּפָגם ֶׁשָהָיה ִּבְראּוֵבן לֹא ָּפַגם ַחס ְוָׁשלֹום ִּבְׁשֵלמּותֹו ֶׁשל ְראּוֵבן, ָרע

ָּגַרם לֹו ְּפָגם ֶאָּלא ֶׁש', ְוָהָיה ַצִּדיק ְוכּו, ִּדְראּוֵבן ִנְׁשַאר ְּכַאַחד ַהְּׁשָבִטים

ּוְכֵׁשם ֶׁשַהְּפָגם ִּבְראּוֵבן ָּבא ְּבׁשֹוֵגג ְּכתֹוָצָאה ִמִּבְלּבּול ִמְׁשַּכב , ְּבֶהְעֵלם

ָהָיה , ָּכְך ַהְּפָגם ֶׁשְראּוֵבן ָּפַגם ְּבִבְלּבּול ִמְׁשַּכב ָאִביו, ַיֲעקֹב ַעל ְיֵדי ָלָבן

ן ַהּתֹוָצָאה ֶׁשל ַמֲעֶׂשה ֶזה ֶׁשִהיא ְוֵכ, ְּפָגם ְּבׁשֹוֵגג ּוְללֹא ַּכָּוַנת ֵחְטא

  ַּדֲהֵרי ְראּוֵבן , ֵאיָנּה ּתֹוָצָאה ֶׁשל ַמֲעֶׂשה ֶזה ִּבְלַבד, ֶהְפֵסד ַהְּבכֹוָרה

  . ֶאָּלא ּתֹוָצָאה ֶׁשל ַהִהְרהּור ֶׁשל ַיֲעקֹב ְּבָרֵחל, ִהְתַּכֵּון ְלֵׁשם ָׁשַמִים  

ָּבא ְּכתֹוָצָאה ִמִּבְלּבּול , ִּבְראּוֵבןרֹוִאים ֶׁשַּגם ַהְּפָגם ֶׁשּנֹוַצר 

  , ְוַגם ַהּתֹוָצָאה ֶׁשל ְּפָגם ֶזה ָהְיָתה, ִמְׁשַּכב ַיֲעקֹב ַעל ְיֵדי ָלָבן

  . רֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ֶקֶׁשר ֵּבין ְׁשֵני ַהְּדָבִרים, ֶׁשְראּוֵבן ִּבְלֵּבל ִמְׁשַּכב ַיֲעקֹב

ף ֵסיֹוא ְלָקְוה ַּדָרְבה ָעָרכֹוְּב ַהַעּוּד ַמתֶׁשּׁשֹוֶאֶל .)ב קכג"ב(' ָמְּגַּב

ה ָכף ָזֵסֹוּית ֶׁשֶצֶרָתְמ' ָמְּגַהְו, יםִרֵחֲאים ָהִטָבְּׁשד ַהַחַאא ְללְֹו

ת ת ֶאֶזֶּמַרְמ' ָמְּגַהה ְּדֶאְרִנ. הָאֵלים ְלִנָּמִּסת ַהה ֶאָרְסָּמ ֶׁשֹוּמת ִאכּוְזִּב

  ב קֲֹעת ַיֶבֶׁשֲחַּמה ֶׁשָמְרל ָּגֵחים ָרִנָּמִּסַהת יַרִסת ְמכּוְזִּבר ֶׁשַהּזֹי ַהֵרְבִּד

  .ּהָנְבק ִּבַּבְדה ִּתָרכֹוְּבַהְו, ּהה ָּבָקבּוה ְּדֶיְהה ִּתָנֹואׁשה ִריָאִבְּב  

ָהָיה ְראּוֵבן ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ְולֹוֵבׁש  )יז, ר יג"במדב(ַּבִּמְדָרׁש 

ה ֶׁשִּיְמחֹל לֹו ַעל "ָּקָּבַׂשק ּוִמְתַעֶּנה ּוִמְתַּפֵּלל ִלְפֵני ַה

ִנְרֶאה ִּדְתׁשּוָבתֹו ֶׁשל ְראּוֵבן לֹא ָהְיָתה ַעל ֵחְטא . ֲעֹון ַמֲעֵׂשה ִּבְלָהה

ֶאָּלא ָּבֶזה ֶׁשָּיָצא , ֶׁשְראּוֵבן לֹא ָחָטא' ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ֵמַהְּגָמ, ַחס ְוָׁשלֹום

הּוא ֵהִבין ֶׁשֵּיׁש לֹו , ֵׁשם ָׁשַמִיםִמַּתַחת ָידֹו ָּדָבר ֶזה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָיה ְל

  ָלֵכן הּוא ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה , ְּפָגם ַּבְּנָׁשָמה ֶׁשָּגַרם לֹו ִלְפּגֹם ְּבׁשֹוֵגג ָּדָבר ֶזה

  .ְלַתֵּקן ֶאת ַהְּפָגם ֶׁשָהָיה לֹו ִמְּזַמן ֵלָדתֹו  

ֶאת [ב ֵּכיָון ֶׁשָּׁשַמע ַיֲעקֹ )ילקוט דברים תתלג(ַּבִּמְדָרׁש 

 ִנְזַּדְעַזע ְוָאַמר אֹוי ִלי ֶׁשָּמא ֵאַרע ]ֶחְטאֹו ֶׁשל ְראּוֵבן

ה ֶׁשָעָׂשה ְראּוֵבן "ַעד ֶׁשִּנְתַּבֵּׂשר ִמִּפי ַהָּקָּב, ְּפסּול ְּבַזְרִעי

 ַיֲעקֹב ִהְזַּדְעַזע ִמֶּזה ֶׁשהּוא ַּכְבָיכֹול .ְּתׁשּוָבה ִמְתַעֶּנה ָּכל ָיָמיו

ְּדַמֲחַׁשְבּתֹו ְּבִזּוּוגֹו ִעם ֵלָאה ָהְיָתה ְּבָרֵחל .  ְראּוֵבןַהּגֹוֵרם ְלַמֲעֵׂשה

ְוָיְצָרה ְּפָגם ִּבְראּוֵבן ַעד ֶׁשִּנְתַּבֵּׂשר ֶׁשְראּוֵבן ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְוִתֵּקן ְּפָגם 

 ה ִּבְלָהת ֶאבַוִּיְׁשַּכ ")כב, בראשית לה(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ֶזה ֶׁשהּוא ָּפַגם

ְּדַמֲעֶׂשה ֶזה ֶׁשל ִּבְלּבּול ַהִּמְׁשָּכב ָהָיה , ה"ְּתׁשּוָבת "ס" וִבי ָאׁשִּפיֶלֶג

  ה ַּכְבָיכֹול עֹוֵרר אֹותֹו "ִּדְבַמֲעֶׂשה ֶזה ַהָּקָּב. ֵחֶלק ִמְּתׁשּוָבתֹו ֶׁשל ְראּוֵבן

  .ֶׁשֵּיַדע ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּפָגם ֶׁשהּוא ָצִריְך ְּתׁשּוָבה ְלַתְּקנֹו  

 ָאַמר ,"ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור ")יט, ר פד"ב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

 ֵמעֹוָלם לֹא ָחָטא ָאָדם ְלָפַני ְוָעָׂשה אּוה ְךרּוָּב ׁשדֹולֹו ַהָּק

 ֲחֶייָך ֶׁשֶּבן ִּבְנָך עֹוֵמד , ְוַאָּתה ָּפַתְחָּת ִּבְתׁשּוָבה ְּתִחָּלה,ְּתׁשּוָבה

ׁשּוָבה "יֶזה ֶזה הֹוֵׁשַע ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֵא,ּופֹוֵתַח ִּבְתׁשּוָבה ְּתִחָּלה

, ןֹואׁשִרם ָהָדי ָאֵרֲה' הָּלַכא ְּדָרָּגִא'ה ָהֶׁשְּקַמּו ".ֱאלֶֹהיָך' ִיְׂשָרֵאל ַעד ה

ם ֵהן ֶׁשיָו ֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ְראּוֵבןי ֵנְפִלְּתׁשּוָבה  ּוׂשָע, וָׂשֵעְו, ןִיַקְו

ה ָגָגא ְׁשְטל ֵחַעְּתׁשּוָבה ה ָׂש ָעְראּוֵבן ּו.ןדֹוא ָזְטל ֵחַעְּתׁשּוָבה  ּוׂשָע

ִצינּו ָמ

ְוִלְכאֹוָרה 

ן ֵכְו

ִנְרֶאה 

ְועֹוד 

 ינּוִצָמ

ָמִצינּו 

ּוְמֻרָּמז 

ן ֵכְו
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, תֹוָמְׁשַאא ְּבּלֹ ֶׁשְוַהּכֹל, ְּבֶהְעֵלם ה לֹוָיָהם ֶׁשָגְּפ ִמְּכתֹוָצָאה ם לֹוַרְגִּנֶׁש

 ׂשֵּפַחְלּו, הָרמּוה ְּגָגָגל ְׁשַעְּתׁשּוָבה ת ֹוׂשֲע ַלְראּוֵבןל  ֶׁשׁשּוּדִחה ַהָיה ָהֶז

ן ֵבאּות ְרַבּוׁשן ְּתֵכָלְו .יםִמָּיַּקים ַהִמָגְּפל ַהת ָּכֶאן ֵּקַתק ְלמֹק ָעמָֹע

ה ָאָצֹוּתת ַהה ֶאָאא ָרה הּון ֶזַמְזִבְּד, רֹוּב ַּבינֹוף ֵאֵסֹוּיה ֶׁשָאָרֶׁשת ְּכֶזֶמְרִנ

ים ִחַא ָהאּוְנל ִקּוּבְלִּבל ַהַלְגִּבֶׁש, ןָבי ָלֵדל ְיב ַעקֲֹעב ַיַּכְׁשל ִמּוּבְלל ִּבֶׁש

 יּוי ָהִּתִמֲאר ָהכֹוְּבה ַהָיף ָהֵסם יֹוִאְּד. אתה זָֹר ָצ לֹומּוְרָגף ְוֵסיֹוְּב

  ר ַצֹוּנם ֶׁשָגְּפת ַהן ֶאֵּקַתר ְלֵרעֹוְתן ִהֵבאּום ְרז ַּגָא. ְךֶלֶמ ְּכתֹוים אֹוִלְּבַקְמ

  .לֵּבְלן ִּבָבָּלב ֶׁשָּכְׁשל ִמּוּבְל ִּבתֹואֹוה ֵמָאָצתֹו ְּכֹוּב  

, ְזַמן ֶׁשַּיֲעקֹב ָיַצר ֶאת ְראּוֵבן ַהַּמֲחָׁשָבה ָהְיָתה ְּביֹוֵסףְּדֶזה ֶׁשִּב

ַיֲעקֹב ִקֵּׁשר ֶאת ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְראּוֵבן ְויֹוֵסף ְּבֶקֶׁשר ְמֻיָחד 

ַוִּיְׁשַמע  ")ר פד טו"ב(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ,  ִּביֵמי ַחֵּייֶהםְךר ָּכַחַאֶׁשִהְתַּבֵּטא 

ָאַמר ְראּוֵבן הּוא מֹוֶנה , ַרָּבָנן ָאְמִרי" ִּצֵלהּו ִמָּיָדםְראּוֵבן ַוַּי

ֲאִני ָהִייִתי ָסבּור ֶׁשִּנְדֵחיִתי ִמּכַֹח , אֹוִתי ִעם ַאַחי ְוֵאיִני ַמִּצילֹו

 ְוהּוא מֹוֶנה אֹוִתי ִעם ַאַחי ]ִּבְלּבּול ַהִּמְׁשָּכב[אֹותֹו ַמֲעֶׂשה 

 .ְוֵאיִני ַמִּצילֹו" ם ִמְׁשַּתֲחִוים ִליְוַאַחד ָעָׂשר ּכֹוָכִבי"ֶׁשֶּנֱאַמר 

 ְּכַאַחד ֹורֹוִאים ֶׁשּיֹוֵסף ִּגָּלה ַּבֲחלֹומֹו ֶׁשְראּוֵבן לֹא ִנְדָחה ֵמֱהיֹות

, ּוְראּוֵבן ָּגַמל לֹו ָּבֶזה ֶׁשִהִּציל ֶאת ַחָּייו ְּכֶׁשֶאָחיו ָרצּו ְלָהְרגֹו, ַהְּׁשָבִטים

ָסַבל , ף ָסַבל ִיּסּוִרים ִּבְהיֹותֹו ְמֻרָחק ֵמָאִביוְוֵכן ָּכל אֹוָתם ָׁשִנים ֶׁשּיֹוֵס

ַּגם ְראּוֵבן ִיּסּוִרים ִמֶּזה ֶׁשּלֹא ָיַדע ֵהיָכן יֹוֵסף ְּדָהַאִחים לֹא ִּגּלּו לֹו 

 לֹא ָיַדע ְראּוֵבן ֵמאֹוָתּה :)וישב קפה(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר , ֶׁשְּמָכרּוהּו

לֹו ַעד אֹותֹו ְזַמן ֶׁשִהְתַּגָּלה יֹוֵסף ְמִכיָרה ֶׁשל יֹוֵסף ְולֹא ִנְגָלה 

ֵמַאַחר ְוהּוא ֶהֱאִׁשים ֶאת ַעְצמֹו ,  לֹו ִיּסּוִרים ִמֶּזהּוּוְראּוֵבן ָהי, ְלֶאָחיו

 )כט, בראשית לז( ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב, ֶׁשָהָיה ָצִריְך ִלְמנַֹע ֶאת ֶזה ְולֹא ָמַנע

ֵאין יֹוֵסף ַּבּבֹור ַוִּיְקַרע ֶאת ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור ְוִהֵּנה "

   "ַוָּיָׁשב ֶאל ֶאָחיו ַוּיֹאַמר ַהֶּיֶלד ֵאיֶנּנּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָבא: ְּבָגָדיו

  .ָאָנה ֶאְבַרח ִמַּצֲערֹו ֶׁשל ַאָּבא" ָאָנה ֲאִני ָבא" י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו  

ַוַּיַען ְראּוֵבן  ")כב, בראשית מב(רֹוִאים ְּכִדְבֵרי ַהּזַֹהר ֵמַהָּכתּוב 

אָֹתם ֵלאמֹר ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ֵלאמֹר ַאל ֶּתֶחְטאּו 

רֹוִאים ֶׁשְראּוֵבן ָחַׁשב ". ַבֶּיֶלד ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ְוַגם ָּדמֹו ִהֵּנה ִנְדָרׁש

' ְּספֹוְרנֹו' ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַה".ְוַגם ָּדמֹו ִהֵּנה ִנְדָרׁש "ַעל יֹוֵסף ֶׁשֶּנֱהַרג

. ָׁשם ְמָבֵאר ֶׁשְראּוֵבן ָחַׁשב ֶׁשִאם הּוא ֶעֶבד ִמְסָּתָמא ְּכָבר ָהְרגּו אֹותֹו

שראובן חשב שיוסף מת ולכן הוא קרע , ְלִפי ַהּזַֹהר ַהָּפסּוק ִּכְפׁשּוטֹו

  ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור ") בראשית לז ז(כמו שכתוב , את בגדיו

   . "ִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיוְוִהֵּנה ֵאין יֹוֵסף ַּבּבֹור ַו  

 ְוֵהיָכן ,"ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור" )יט, ר פד"ב( ׁשָרְדִּמַּב

 ְּכֶׁשִּנְפָנה , ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ְּבַׂשּקֹו ּוְבַּתֲעִניתֹו,ָהָיה

ר  ָאַמ,"ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור"ד " הה,ָהַלְך ְוֵהִציץ ְלאֹותֹו ּבֹור

לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵמעֹוָלם לֹא ָחָטא ָאָדם ְלָפַני ְוָעָׂשה 

ל  ֶׁשתֹוָבּוׁשְּתים ֶׁשִא רֹו.ְּתׁשּוָבה ְוַאָּתה ָּפַתְחָּת ִּבְתׁשּוָבה ְּתִחָּלה

, ףֵסיֹו ְלתֹוָגֲאל ַּדר ַעֵּבַדְמק ַהסּוָּפת ַּבֶזֶמְר ִנ ַמֲעֵׂשה ִּבְלָההלן ַעֵבאּוְר

 תֹוָגֲאַדְּד ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .הָבּוׁשְּתן ֹוׁשְּל ִמ"בָׁשָּיַו"ב תּון ָּכֵכָלְו

ר ֵּׁשב ִקקֲֹעַּי ֶׁשׁשֶר ׁשֹתֹואֹוים ֵמִאָּב,  ַמֲעֵׂשה ִּבְלָההל ַעתֹוָבּוׁשְתּו, ףֵסיֹוְל

) ג, בראשית מט(ְוֵכן ַהָּכתּוב  .לֵחל ָרב ַעַׁשָחה ְוָאל ֵלא ַעָּבֶׁשם ְּכיֶהיֵנֵּב

   ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ְך"ַאְבֵרת "ר" ִחי ְוֵראִׁשית אֹוִניּכָֹּתה ַאכִֹרי ְּבּוֵבן אְר"

  ".ְךַוִּיְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵר ")מג, שם מא( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ, יֹוֵסף  

ן ֹואׁשִרב ָהָּכְׁשִּמל ַהּוּבְלִּבם ֶׁשֵׁשְּכיף ֶׁשִסהֹוה ְלֶאְרק ִנֶמעֹ

י ִנֵּׁשב ַהָּכְׁשִּמל ַהּוּבְל ִּבְךָּכ, הָרכֹוְּבַהת ף ֶאֵסיֹויר ְלִבֱעֶה

א ָבּוּמַּכ. הֶּׁשַנְמם ּוִיַרְפת ֶאמֹוְׁשת ִנף ֶאֵסיֹויר ְלִבֱעה ֶהָׂשן ָעֵבאּוְרֶׁש

 ַּבּזַֹהר אָבּוּמֶּׁשה ְּכָבר ָיַדְעָּת ַמ )ויחי קיב(ל "יַזִרֲאָהְל' הָרֹוי ּתֵטּוּקִל'ְּב

ִּכי ִאם ָהָאָדם ֵיׁש לֹו ְזכּות ְוחֹוֵׁשב ְּבטֹוב ִּבְׁשַעת ַהִּזּוּוג ֲאַזי 

 ְלַמְעָלה דָח ָלֵכן ֵיׁש ֶצֶלם ֶא,ֹוָבהטה ְמַזֵּמן לֹו ְנָׁשָמה "הקב

 ְוִאם ָהָאָדם ָהָיה לֹו ,ֵמרֹאׁשֹו ִּבְׁשַעת ַּתְׁשִמיׁש ֻּדְגַמת ַהּנֹוָלד

ה ֵּנִהְו. הֶל עֹוינֹוב ֵאּוד ׁשֵרֹוּיה ֶּשַמּו, תֹוְזכּות ָהָיה רֹוֶאה אֹו

ְּכֶׁשִּבְלֵּבל ְראּוֵבן ְיצּוֵעי ָאִביו ָאז אֹוָתן ַהִּטּפֹות ִנְכְנסּו ְּבֶבֶטן 

ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה " בתּוָּכֶׁשה  ְוֶז,ָאְסַנת ְוָיְלָדה ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה

י ֶזה ָהָיה ְּבֶבֶטן ֵלָאה ָלֵכן ֵהם  ִּכ"ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו ִלי

ע ַדן ָיֵבאּוְר ֶׁש)יט, ג(' הָעְב ִׁשיָהֶדּוּמַע'ר ֶפֵסיף ְּבִסמֹוּו . ֶׁשִּלייםִנְקָרִא

ם ִיַרְפת ֶאמֹוְׁשִנא ְּבב הּוָּכְׁשִּמל ַהּוּבְלִבם ְּבַגָּפם ֶׁשָגְּפַה ֶׁשׁשֶדּקֹ ַהַחרּוְּב

יר ִוֲא ַּברּוֲאְׁשִנס ְוֵנָּכִהף ְלּום ּגֶהה ָלָיא ָהלֹה ְוָּטַמ ְלדּוְרָּיֶׁש, הֶּׁשַנְמּו

יל ִּצַה ְלׁשֶפר ֶנַסא ָמן הּוֵכָל, ףֵס יֹוְךֶרה ֶּדֶיְהם ִיָנּוּקִּתע ֶׁשַדָיְו, םָלעֹוָה

 לן ַעֵבאּול ְר ֶׁשתֹוָבּוׁשן ְּתֵכָלְו. אֹוְטת ֶחן ֶאֵּקַתְּיר ֶׁשֹוּבַהף ֵמֵסת יֹוֶא

ב תּון ָּכֵכָלְו, ףֵסיֹו ְלתֹוָגֲאל ַּדר ַעֵּבַדְמק ַהסּוָּפת ַּבֶזֶמְר ִנַמֲעֵׂשה ִּבְלָהה

ה ָיל ָהּכַֹהֶׁש ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. הָבּוׁשְּתן ֹוׁשְּל ִמ"בָׁשָּיַו"

, ןֹואׁשִרב ָהָּכְׁשִּמל ַהּוּבְלִבה ְּביָלִחְתִהה ֶׁשָּכֻרת ֲאַחת ַאלּוְׁשְלַּתְׁשִה

ב ָּכְׁשִּמל ַהּוּבְלל ִּבֵׁשְלַּתְׁשה ִהֶּזִמּו, ףֵסיֹון ְוֵבאּות ְרמֹוְׁשת ִנר ֶאֵּׁשִּקֶׁש

ם ִיַרְפת ֶאמֹוְׁש ִנְךֶרֶּד, ףֵסיֹון ְוֵבאּות ְרמֹוְׁשת ִנר ֶאֵּׁשב ִקּוּׁשי ֶׁשִנֵּׁשַה

ן ֵכָלְו. ןֵבאּול ְר ֶׁשאֹוְטת ֶחה ֶאָנְּקם ִּתָתָדֵלְו, ףֵסיֹו ְלרּוְבָעה ֶׁשֶּׁשַנְמּו

". ַהֶּיֶלד ֵאיֶנּנּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָבא" )ל, בראשית לז(ן ֵבאּור ְרַמָא

, ןּוּקן ִּתֶהין ָלֵאֶׁש ,"ֵאיֶנּנּו", דֶלד ֶיסֹון ְּבֵהה ֶׁשֶּׁשַנְמם ּוִיַרְפת ֶאמֹוְׁשִנְּד

ב תּון ָּכֵכָּלֶׁש' סָחיְני ִּפיֵלִבְׁש'ר ֶפֵּסיף ַהִסמֹו ּו."ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָבא"

ַוִּיְׁשַּכב ֶאת ִּבְלָהה ִּפיֶלֶגׁש ָאִביו ַוִּיְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל " )כב, בראשית לה(

  א ְטֵחת ַהב ֶאֵבסֹו' הין ֶׁשִבב ֵהקֲֹעַּי ֶׁש".ַוִּיְהיּו ְבֵני ַיֲעקֹב ְׁשֵנים ָעָׂשר

  ".ְבֵני ַיֲעקֹב ְׁשֵנים ָעָׂשר ַוִּיְהיּו"ם ִיַרְפֶאה ְוֶּׁשַנ ְמדּוְלָּוא ִיּלֹי ֶׁשֵדְּכ  

ם יד ַּגִסְפַה ְלם לֹוַרן ָּגֵבאּוְרה ִּבָיָהם ֶׁשָגְּפַה ֶׁש.)ויחי רמג(ּזַֹהר ַּב

ת דֹוֲעיֹ ְמיּוה ָהָרכֹוְּבַה ְוַהַּמְלכּות ֶׁשינּוְיַה, ַהַּמְלכּותת ֶא

, הָדיהּו ִלַהַּמְלכּותת ֶאְו, ִהְפִסיד ֶאת ַהְּבכֹוָרה ְליֹוֵסףא הּוְו, ןֵבאּוְרִל

ְּכמֹו ים ִחַאָהף ֵמֵסת יֹוַלָּצת ַהים ֶאִלְׁשִהה ֶׁשה ֶזָיה ָהָדּוהן ְיֵכָלה ְּדֶאְרִנ

ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ֶאָחיו ַמה ֶּבַצע ִּכי " )כו, בראשית לז (ֶׁשָּכתּוב

 ְלכּו ְוִנְמְּכֶרּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים: ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמֹו

ן ַמְזל ִּבֵחל ָרב ַעַׁשָחֶׁשף ְּכֵסיֹון ְוֵבאּות ְרר ֶאֵּׁש ִקבקֲֹעַּים ֶׁשֵׁשְכ ִּד,"'גֹוְו

י ִּכ, ןָמ ְזתֹואֹוף ְּבֵסיֹוה ְוָדיהּון ִוֵבאּוין ְרר ֵּבֵּׁשא ִק הּוְךָּכ, הָאם ֵל ִעגֹוּוּוִז

ן ַּתא ִנה הּוָבָׁשֲחַּמם ַהַגל ְּפַלְגִבן ּוֹואׁשִרן ָהֵּבד ַלָעיֹה ְמָי ָהַהַּמְלכּות ַחּכֹ

ה ָבָׁשֲחַּמ ַהַחכֹף ְּבֵסיֹוה ְוָדיהּוִוְראּוֵבן ל ב ֶׁשּוּבְרה ִעָיָהא ֶׁשֵציֹו, הָדּויהִל

ל ין ֶׁשִמָּי ַהַחת ּכֹל ֶאֵּבַקה ְמָדהּוְּים ֶׁשָׁשָמִצינּו ַּבּזַֹהר ן ֵכְו. בקֲֹעל ַיֶׁש

יא ִהְו, הָרבּוד ְּגסֹויא ְּב ִהּהָמְצד ַעַּצת ִמכּוְלַמְּד, ְראּוֵבן ֵמַהַּמְלכּות

ְוזֹאת " .)ק צב"ב( 'ָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ְראּוֵבןין ֵמִמָּי ַהַחת ּכֹת ֶאֶלֶּבַקְמ

ָהיּו ַעְצמֹוָתיו , ָּכל אֹוָתן ָׁשִנים ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר" ִליהּוָדה

 ַעד ֶׁשָעַמד מֶֹׁשה ּוִבֵּקׁש ָעָליו ,ֶׁשל ְיהּוָדה ְמֻגְלָּגִלין ָּבָארֹון

 , ֶׁשּיֹוֶדה ְיהּוָדהֵבןִמי ָּגַרם ִלְראּו, ע"רבש,  ָאַמר ְלָפָניו,יםַרֲחִמ

 ַעל ֵאיְבֵריה ,"קֹול ְיהּוָדה' ְׁשַמע ה" ִמָּיד ,"ְוזֹאת ִליהּוָדה"

ְוֶאל "ְוָלא ֲהוּו ָקא ְמַעְּיִלין ֵליּה ִלְמִתיְבָּתא ִּדְרִקיָעא , ְלָׁשָפא

 ַמְעָּתאע ְלִמְׁשַקל ּוְלִמיְטַרח ִּבְׁשָלא ֲהָוה ָקא ָיַד, "ַעּמֹו ְּתִביֶאּנּו

ָלא ֲהָוה ָקא ַסְלָקא ֵליּה ְׁשַמְעָּתא ַאִליָּבא , "ָיָדיו ָרב לֹו"

 , ָּגַרם ִלְראּוֵבןִמיי "ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו".ְוֵעֶזר ִמָּצָריו ִּתְהֶיה"ְּדִהְלְכָתא 

ִנְרֶאה 

ְוֵכן 

 ינּוִצָמ

ר ֶתֶיְבּו

ָמִצינּו 



3

  ָדה ְוָאַמר ִמְדַרׁש ַאָּגָדה הּוא ְּבַתְנחּוָמא ִמֵּכיָון ֶׁשהֹוָדה ְיהּו

  . ָעַמד ְראּוֵבן ְוָאַמר ֲאִני ִּבְלַּבְלִּתי ְיצּוֵעי ָאִבי"ָצְדָקה ִמֶּמִּני"  

ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשְראּוֵבן ְוָגד לֹא ָזכּו ְּבַנֲחָלה  :)ויחי רמד(ַּבּזַֹהר 

, לְראּוֵבן ְּכִדְלֵעי, ְּדִלְׁשֵניֶהם ָהָיה ְּפָגם ְּבֵלָדָתם, ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 ְוַהְּקִרי "ַוּתֹאֶמר ֵלָאה ָּבָגד ")יא, בראשית ל(ְוֵכן ָּגד ְּכֶׁשּנֹוַלד ָּכתּוב 

ַמְרֶאה ַעל ְּפָגם ֶׁשָהָיה , ף" ְוֶזה ֶׁשַהְּכִתיב ָחֵסר ָאֶל"ָּבא ָגד"הּוא 

 ְמָבֵאר ֶׁשַּיֲעקֹב ָּבא )רב' מטות ע(ל " ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ּוְב. ְּבֵלָדתֹו

ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ל ִזְלָּפה ְוָחַׁשב ֶׁשִהיא ֵלָאהַע

ַהֶּזַרע ְמַסֵּמל ֶאת ֶׁשַפע , ִצּנֹורֹות ַמִים ְוֶזַרע'  ֶׁשַּבְיסֹוד ֵיׁש ב)תיב' ע(

ּוֵבן ְוָגד ּוִבְרא. ְוַהַּמִים ְמַסְּמִלים ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשּיֹוֵרד ַלִחיצֹוִנים, ַהְּקֻדָּׁשה

  ַהֶּזַרע ָיָצא ִמִּצּנֹור ַהֶּזַרע ְוָעַבר ְלִצּנֹור ַהַּמִים ְוַהְּנֵקבֹות ִקְּבלּו ֶאת 

  .ַהִּטָּפה ִמִּצּנֹור ַהַּמִים  

ְּדֶזה ֶׁשָרֵחל ָעְזָרה ַּכְבָיכֹול ְלָלָבן ְלַרּמֹות ֶאת ַיֲעקֹב ּוְלַהְכִניס 

ְוָעְׂשָתה ,  ַהִּסיָמִנים ְלֵלָאהתיַרִסְמ יֵדְיל ַע, ֶאת ֵלָאה ִּבְמקֹוָמּה

ָהָיה ְּבֶזה ִמָּדה ְּכֶנֶגד , ֶאת ֶזה ְלֵׁשם ָׁשַמִים ְּכֵדי ֶׁשֲאחֹוָתּה לֹא ִּתְתַּבֵּיׁש

ְוָעָׂשה , ְוָלַקח ִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל ֵעָׂשו, ְּדַיֲעקֹב ִרָּמה ֶאת ָאִביו, ִמָּדה ְלַיֲעקֹב

ָּגְמלּו ִעּמֹו ֶׁשָרֵחל ִרְּמָתה , ְצַות ִּכּבּוד ֵאםֶאת ֶזה ְלֵׁשם ָׁשַמִים ְלֵׁשם ִמ

ּוְכֶׁשעֹוִׂשים ְלֵׁשם , ְּכֶׁשִהְכִניסּו ֶאת ֵלָאה ִּבְמקֹוָמּה, אֹותֹו ְלֵׁשם ָׁשַמִים

, ְּדֶבֱאֶמת ָהְיָתה ָּבֶזה טֹוָבה ְּגדֹוָלה ְלַיֲעקֹב, ָׁשַמִים לֹא ַמְפִסיִדים

  ב "ְוֵהִביא י, ַּגם ֶאת ֵלָאה ְוַגם ֶאת ָרֵחלֶׁשִּבְזכּות ֶזה ִקֵּבל ְלַבּסֹוף 

  .ְׁשָבִטים ָלעֹוָלם  

 )כה, בראשית כט(  ַעל ַהּתֹוָרה'ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות'מּוָבא ְּבֵפרּוׁש 
! ַרָּמִאית ַּבת ַרַּמאי, ָאַמר ַיֲעקֹב ְלֵלָאה: ְוֵיׁש ַּבִּמְדָרׁש

 ֵלָאה ְךְוַהְׁשָּתא ָקֵריָנא ָל,  ָרֵחל ְוָעִנית ִליְךַּבַּלְיָלה ָקָראִתי ָל

,  ָקָרא ֵעָׂשו ְוָעִניָתָךָאִבי,  ְיַלִפיתְךִמָּנ: ָאְמָרה לֹו? ְוָעִנית ִלי

 ְּדָבִרים ַהָּללּו ִהְתִחיל ְךּוִמּתֹו'; ְוכּו,  ַיֲעקֹב ְוָעִניָתָךָקָרא ְל

ָתה אֹותֹו רֹוִאים ֶׁשַּיֲעקֹב ָטַען ְלֵלָאה ַמּדּוַע ִרְּמ .ַיֲעקֹב ְלָׂשְנָאּה

ְוֵהִׁשיָבה לֹו . ְוִהיא ָעְנָתה לֹו ְּכִאּלּו ִהיא ָרֵחל, ֶׁשָּקָרא ָלּה ָרֵחל, ַּבַּלְיָלה

ְּכֶׁשָּקָרא , ְּכֵׁשם ֶׁשהּוא ִרָּמה ֶאת ָאִביו, ֵלָאה ֶׁשִהיא ָלְמָדה זֹאת ִמֶּמּנּו

רֹוִאים ֶׁשְּׁשֵני ְו. ָּכְך ִהיא ִרְּמָתה אֹותֹו ְּכֶׁשָּקָרא ָלּה ָרֵחל, לֹו ֵעָׂשו

ְוֵכן מּוָבא . ְוִכְדֵבַאְרנּו ֶׁשָהְיָתה ָּכאן ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה, ָהִעְנָיִנים ְקׁשּוִרים

 ֶׁשְּבאֹותֹו יֹום ֶׁשַּיֲעקֹב ָלַקח )רד' ב ע"שער לח ח(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵעץ ַחִּיים'ְּב

  ָאה ְוָיְצָאה ֵמֶחְלקֹו ֶׁשל ָאז ִנְתַמְּתָקה ֵל, ֶאת ַהְּבָרכֹות ְּבִמְרָמה ֵמֵעָׂשו

  .ֵעָׂשו ְלֶחְלקֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב  

 ְּתאֹומֹות ֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה ָהיּו )ב"פ( 'ֵסֶדר עֹוָלם'מּוָבא ְּבִמְדַרׁש 

ְוָלֵכן ָיֲעדּו ֶאת ַהְּתאֹוָמה ַהְּגדֹוָלה ֵלָאה ַלְּתאֹום , ְּכמֹו ַיֲעקֹב ְוֵעָׂשו

א ָׁשם " ַהְּגָרׁשרּוּומּוָבא ְּבֵפ, ָּנה ָרֵחל ְלַיֲעקֹבְוֶאת ַהְּקַט, ַהָּגדֹול ֵעָׂשו

.  ֶׁשַּיֲעקֹב ָלַקח ֶאת ַהְּבָרכֹות ֵמֵעָׂשוְּבאֹותֹו יֹוםֶׁשָרֵחל ְוֵלָאה נֹוְלדּו 

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְבאֹותֹו יֹום ֶׁשַּיֲעקֹב ִרָּמה ְלֵׁשם ָׁשַמִים ְוָעָׂשה ַעְצמֹו 

 ְיַרּמּו אֹותֹו ְלֵׁשם ְךר ָּכַחַאדּו ָרֵחל ְוֵלָאה ְּבאֶֹפן ֶׁשנֹוְל, יֹוֵתר ָּגדֹול

ְּדֶבֱאֶמת ֵּכיָון ֶׁשַּיֲעקֹב ָקָנה ֶאת , ְּבָדָבר ֶזה ֶׁשל ֵסֶדר ֵלָדָתן, ָׁשַמִים

ֶׁשַהְּבָרָכה '  ַהְּבכֹוָרהַמֲאְמֵרי'ְּבִּכְדֵבַאְרנּו , ַהְּבכֹוָרה הּוא ָזָכה ַּבְּבָרָכה

, ּוִמֵּמיָלא ַּגם ֵלָאה ַהְּבכֹוָרה ְמיֶֹעֶדת ֲעבּורֹו, ה ֶׁשל ַהְּבכָֹרהָהְיָתה ּתֹוָצָא

הּוא ָלַקח ֶאת ַהְּבָרָכה ְּבַרָּמאּות ִנְּתָנה לֹו ֵלָאה ַהְּבכֹוָרה ֶׁשֶאָּלא ֶׁשֱהיֹות 

ַוּיֹאֶמר ָלָבן " )כו, בראשית כט(ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדֶזה ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב . ְּבַרָּמאּות

ֵּכיָון , " ֵיָעֶׂשה ֵכן ִּבְמקֹוֵמנּו ָלֵתת ַהְּצִעיָרה ִלְפֵני ַהְּבִכיָרהלֹא

  ָלֵכן ָּגְמלּו , ַהְּבכֹורָלַקְחָּת ַהְּבָרָכה ֵמֵעָׂשו ,  ֵמֵעָׂשוַהָּצִעירֶׁשַאָּתה ַיֲעקֹב 

  . ְצִעיָרה ְּבִכיָרהֶׁשל, ְלָך ִמָּׁשַמִים ְּבָדָבר ֶזה  

 ְראּוֵבן ְׁשמֹו ַוִּתְקָרא ֵּבן ַוֵּתֶלד ָאהֵל ַוַּתַהר" )לב ,שם(

 ."ִאיִׁשי ֶיֱאָהַבִני ַעָּתה ִּכי ְּבָעְנִיי 'ה ָרָאה ִּכי ָאְמָרה ִּכי

 ָאְמָרה :ֶאְלָעָזר ַרִּבי ָאַמר ',ְראּוֵבן' :)ז ברכות( ַּבְּגָמָרא ּוָמִצינּו

 'ר ג"ֵמָהרה יְוָׁשַמְעִּת .'ְוכּו ,ָחִמי ְלֶבן ְּבִני ֵּבין ַמה ְראּו ,ֵלָאה

 ַהְּגָמָרא ַמּדּוַע ,ֶׁשְּמָבֵאר א"ַהְּגָר ְּבֵׁשם א"ְׁשִליָט ֶהְרְצֶּבְרג ְׁשמּוֵאל

 ִּדְבָכל ,ַּבָּפסּוק ֶּׁשָּכתּוב ִמַּמה ְראּוֵבן ַלֵּׁשם ַאֵחר ַטַעם אֹוֶמֶרת

 ,ַהֵּׁשם ְקִריַאת ִלְפֵני ַהֵּׁשם ִלְקִריַאת ַהַּטַעם ַּבָּפסּוק ָּכתּוב ַהְּׁשָבִטים

 ְׁשמֹו ַוִּתְקָרא ָאנִֹכי ְׂשנּוָאה ִּכי 'ה ָׁשַמע ִּכי" ,ִׁשְמעֹון ֵאֶצל ְּכמֹו

 ְׁשמֹו ַוִּתְקָרא" קֶֹדם ָּכתּוב ְראּוֵבן ֵאֶצל ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה ,"ִׁשְמעֹון

 אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא ְוָלֵכן ',ְוגֹו "ָאְמָרה ִּכי" ַהַּטַעם ָּכְך ְוַאַחר ,"ְראּוֵבן

 ָהַרב ְוָׁשַאל .ָחִמי ְלֶבן ְּבִני ֵּבין ַמה ְראּו ,ַאֵחר ַטַעם ָּכאן ָהָיהֶׁש

 ַהְּגָמָרא ַטַעם ֶאת ֵמִביא לֹא ַהָּפסּוק ַמּדּוַע ,ָקֶׁשה ֶׁשֲעַדִין ,ֶהְרְצֶּבְרג

 ְוִנְרֶאה ,נֹוָסף ַטַעם ִהְזִּכיר ַהָּפסּוק ּוַמּדּוַע ,ַהַּטַעם ִעַּקר ֶזה ִאם

 תֶא אָנָׂש בקֲֹעַּיֶׁש ןיָוֵּכ ,ֶאָחד ַטַעם ֶׁשַהּכֹל ,ְדָבֵרינּו ִּפי ַעל ְלָבֵאר

 אהּוְו ,לֵחָר יאִהֶׁש הָרְמָאֶׁשְּכ הָלְיַּלַּב תֹואֹו הָתְּמִרֶׁש לַלְגִּב הָאֵל

 יןֵּב הַמ הֶאְרִי אהּו יוָׁשְכַעְו ,וָׂשֵעְל תֶדֶעיְֹמ תֶמֱאֶּב יאִהֶׁש בַׁשָח

 ִמֵּמיָלא ,וָׂשֵעְל תֶדֶעיְֹמ ּהיָנֵא יאִהֶׁש ַעֵנְכַּתְׁשִי אהּו ,וָׂשֵע יןֵבְל ןֵבאּוְר

 ֶׁשָרָאה ֵּכיָון )ה עא ר"ב( ׁשָרְדִמַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .אֹוָתּה ַּגם יֹאַהב הּוא

 ַּדַעּתֹו ָנַתן ַּבֲאחֹוָתּה ֵלָאה ֶׁשִרָּמה ַמֲעִׂשים ַיֲעקֹב ָאִבינּו

   ֵאּלּו ֶׁשל ְלִאָּמן ָאַמר ְּבָבִנים ה"ַהָּקָּב ֶׁשְּפָקָדּה ְוֵכיָון ,ְלָגְרָׁשּה

  .ְמָגֵרׁש ֲאִני  

ם ֶדר קֹוַמֱאן ֶנֵבאּול ְרֶצֵאֶׁש )עם מתוק מדבש: ויחי רכב( רַהּזַֹּב

ב קֲֹעַּיי ֶׁשֵנְּפִמ, םָג ְּפֹוה ּבָיָהז ֶׁשֵּמַרְל, םַעַּט ַהְךר ָּכַחַאם ְוֵּׁשַה

ן ֹוׁשְּל ִמןֵבאּוְר  לֹואּוְרן ָקֵכָלְו, לֵחָרה ְּבָתְי ָהֹוּתְבַׁשֲחַמה ּוָאל ֵלא ַעָּב

ה ֶזָבְּד ְּדָבֵרינּו יל ִּפִנְרֶאה ְלָבֵאר ַע ,ם ֵׁשין לֹוֵאם ֶׁשָתן ְס ֶּבאּוְר

ת ה ֶאָאֵלן ְּבַתא ָנהּו, לֵחָרה ְּבָתְי ָהֹוּתְבַׁשֲחַמה ּוָאל ֵלא ַעב ָּבקֲֹעַיֶׁש

ת ה ֶאָזְמיא ָרן ִהֵכָלְו, ּהָנּוּקל ִּתא ַעבֹה ָלָאֵלר ְלַזָעְו, לֵחל ָר ֶׁשַחּכַֹה

  ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני  "לן ֶׁשָיְנִעם ָהד ִעַחַי, םא ֵׁשלֹן ְל ֵבאּול ְרן ֶׁשָיְנִעָה

  .ּהָנּוּקִתד ְּבַחים ַיִרּוׁשים ְקִרָבְּדי ַהֵנְּׁשז ֶׁשֵּמַר ְל"ִאיִׁשי  
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