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 ויחי

ה ְסתוָמה .1 ת ַוְיִחי ִהיא ָפָרׁשָ ַּמּדוַע ָפָרׁשַ ּ? ּ ּ

ָלל ֶדֶרך כְּ ה ַהקֹוֶדֶמת , ְּבְ ָרׁשָ ה ְוסֹוף ַהּפָ ָרׁשָ ין ְתִחַלת ַהּפָ ה ְסתּוָמה ֵיׁש ֶרַוח ּבֵ ְּלָפָרׁשָ ּ ּ ָהֶרַוח ַהֶזה –ּ
ע אֹוִתיֹות ֵת. ָּאמּור ִלְהיֹות ֵתׁשַ ָפָרׁשָ אן ּבְ ְכָל, נּוכָּ ִא–ל ֵאין ֶרַוח ּבִ סּוִקים ְסמּוִכים כְּ ּלּו ֹזאת  ַהּפְ

ה ַאַחת ָרׁשָ ֵתי ְטָעִמים ְלָכךי"ַרׁשִ. ּפָ ְ ֵמִביא ׁשְ ה זֹו ְסתּוָמה: "ּ ָרׁשָ ְפַטר ? ָּלָמה ּפָ ּנִ יָון ׁשֶ כֵּ ְלִפי ׁשֶ
ָרֵאל ִמָצַרת ַה ל ִיׂשְ ם ׁשֶ ַּיֲעקֹב ָאִבינּו ִנְסְתמּו ֵעיֵניֶהם ְוִלּבָ ָדםּ ְעּבְ ִהְתִחילּו ְלׁשַ ְעּבּוד ׁשֶ ִ ָבר . ּשׁ ּדָ

ֵקׁש ְלַגלֹות ֶאת ַהֵקץ ְלָבָניו ְוִנְסַתם ִמֶמּנּו: ַאֵחר ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ."  

ל ַרׁשְִּכִלי ָיָקרַה רּוׁשֹו ָהִראׁשֹון ׁשֶ יר ֶאת ּפֵ ְעּב: "י" ַמְסּבִ ִ ְפַטר ַיֲעֹקב ִהְתִחיל ַהּשׁ ּנִ יָון ׁשֶ כֵּ , ּודׁשֶ
ֵני ּפְׁשּוִיְהֶיה ִק י ִמְתִחָלה ָאַמר ,ּסּוִקים ֵאלּו ַעל ֶזה ָהֹאֶפןר ׁשְ ּ כִּ ן'ּ ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ ָרֵאל ּבְ ב ִיׂשְ ', ַּוֵיׁשֶ

ְלָוה ּוְמנּוָחה ל ׁשַ יָבה ׁשֶ ָהָיה ָלֶהם ְיׁשִ יָבה ׁשֶ ְלׁשֹון ְיׁשִ ם ֲאֻחָזה ', ַּוֵיָאֲחזּו, 'הֹוָרה ּבִ ָהָיה ָלֶהם ּגַ ּׁשֶ
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ַתב  יֹות כָּ ָרׁשִ ֵתי ַהּפָ רּוׁש ַאֵחר ְלָהִבין ֶאת ְסִמיַכת ׁשְ יּּפֵ ְמׁשֹון ְרָפֵאל ִהיְרׁש ַרּבִ א : ׁשִ תּוב ּבָ ַהכָּ
ר  הּוא ּגָ ִנים ׁשֶ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ְ ל ַיֲעקֹב ָהיּו ַהּשׁ ִעַקר ַחָייו ׁשֶ ִבים ׁשֶ ִאם ֲאַנְחנּו חֹוׁשְ ְּלַהְראֹות ָלנּו ׁשֶ ּ

ִמְצ ְלָוה ּוִבְמנּוָחה ִעם יֹוֵסףּבְ ׁשַ ָאנּו טֹוִעים, ַרִים ּבְ ִנים . ֲהֵרי ׁשֶ ָ ִנים ָהֵאלּו ְצמּודֹות ִעם ַהּשׁ ָ ַּהּשׁ
ָהיּו ְמֵלאֹות ַצַערַּהקֹו ִנים,ְדמֹות ׁשֶ ָ י ַהּשׁ ָרֵאל ּ ַהקֹוְדמֹות ָהיּו יֹוֵתר  כִּ ֵני ִיׂשְ ִחיַנת ּבְ ֲחׁשּובֹות ִמּבְ

ִנים ֵא– ׁשָ ן ּבְ כֵּ ָרֵאל"ָעָלה ִלְהיֹות " ַיֲעקֹב", ּלּו ׁשֶ ְחתֹו ֶלָעִתידּוָבָנה" ִיׂשְ ּפַ ִנים . ּ ֶאת ִמׁשְ ָ ַהּשׁ
ית ִחיָנה ִאיׁשִ בּו ַלְתקּוָפה ֲהִכי טֹוָבה ְלַיֲעקֹב ִמּבְ ִמְצַרִים ֶנְחׁשְ לֹו ּבְ ָּהַאֲחרֹונֹות ׁשֶ תּוב . ּ א ַהכָּ ּבָ

ִמְצַרִים ָהיּו נֹוָתיו ּבְ ְ ּשׁ יׁש ׁשֶ ִנים ַהקֹוְדמֹותְלַהְדּגִ ָ ּשׁ ל ַחָייו ּבַ ך ׁשֶ ּ ַהֶהְמׁשֵ ּ ְ.  

ְבֵרי ַרׁשִ ְִמתֹוך ּדִ ִטיַרת ַיֲעקֹב ָאִבינּו, י מּוָבן"ּ ַאֲחֵרי ּפְ ל ְיֵמי , ׁשֶ ְעּבּוד כָּ ִ ֲעַדִין לֹא ֵהֵחל ַהּשׁ ַאף ׁשֶ
ֵני ַיֲעקֹב ל ּבְ ָבר , ַּחֵייֶהם ׁשֶ ֶזה ִנְקָרא כְּ םִּנְסְתמּו ֵעיֵניֶה"ֲּהֵרי ׁשֶ   ?ּוַמּדּוַע" ם ְוִלּבָ

ֶפר  ּסֵ אֹון " אֶֹהל ָרֵחל"ּבַ אךֵמַהּגָ מוֵאל אֹויֶעְרּבַ י ׁשְ ְַרּבִ ִליָטּ ְבֵרי ַהַחֲתם סֹוֵפר " ׁשְ א מּוָבִאים ּדִ
ַחי ַיֲעקֹב ָאִבינּו ל ְזַמן ׁשֶ כָּ ַעם , ֵּסֶמל ֲעַמל ּוְמִתיקּות ַהתֹוָרה, ֲּעמּוד ַהתֹוָרה, ַּהְמָבֵאר ׁשֶ ֲהֵרי ׁשֶ

ָרֵאלִיׂשְ ְבִחיַנת ֶאֶרץ ִיׂשְ ע ִעם ַהִמְצִרים, ָרֵאל ָהיּו ּבִ לֹא ׁשּום ַמּגָ יֹון ַהָקׁשּור . ּּבְ ִלי ׁשּום ִנּסָ ּּבְ
ְעּבּוד , ְלֻטְמַאת ִמְצַרִים ִ ָרֵאל ָהיּו ְמֻנָתִקים ְלַגְמֵרי ֵמַהּשׁ ֵני ִיׂשְ ּבְ   ... ֲּהֵרי ׁשֶ

ֲחָתה  ָבר ּפָ ֵמת ַיֲעֹקב ָאִבינּו כְּ ׁשֶ ָמר . ְּמִתיקּות ַהתֹוָרהּכְּ ֵני ַיֲעקֹב ָעְמדּו ַעל ַהִמׁשְ ּבְ ַּאף ׁשֶ
תֹוֲאנֹות ׁשֹונֹות ֵבית ַהִמְדָרׁש ְולֹא ֵיְצאּו ִמֶמּנּו ּבְ ֲארּו ּבְ ָ ִיּשׁ יַע ָאְמָנם ׁשֶ ּפִ ְּוִהְצִליחּו ְלַהׁשְ ּ ל , ּ ִמכָּ

ְעּבּוד ּוְבֶז, ָמקֹום ִ ָבר ִנְקָרא ְתִחַלת ַהּשׁ ֶּזה ַעְצמֹו כְּ ָרֵאל ִמַמְדֵרָגָתםּ ָלל ִיׂשְ ָבר ָיְרדּו כְּ ִאם ֵהם . ּה כְּ
ן ְוֵעיֵניֶהם  ְסְתמּו ִלּבָ ּנִ ִכים ַאֲחֵרי ִמְצַרִים ֲהֵרי ׁשֶ ְצִריִכים ׁשֹוְמִרים ּוְכָבר ִנְמׁשָ יעּו ְלַמָצב ׁשֶ ִּהּגִ ּ ּ

ָרֵאל ל ִיׂשְ   .ׁשֶ

ַּמה ֵפרוׁש ַהִמָלה  .2 ּ ּ  '? ַוְיִחי'ּ
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י ֵאִלָיהו מ ַּרּבִ ִסְפרֹו ּוְנקּ יִקים " ּקֹול ַהתֹוָרה" ְמָבֵאר ּבְ רֹות ַעל ַחֵיי ַצּדִ תֹוָרה ְמַסּפְ יֹות ּבַ ָרׁשִ ֵתי ּפָ ּׁשְ ּ ּ
רֹות ַעל מֹוָתם ָרה. ּוְבֶעֶצם ְמַדּבְ ת ַחֵיי ׂשָ ָפָרׁשַ ָרה ִאֵמנּו, ּּבְ ֶרת ַעל ִמיַתת ׂשָ ה ְמַדּבֶ ָרׁשָ ְוֵכן , ַּהּפָ

ֵתנּו ָפָרׁשָ ר ַעל ִמיַתת ַיֲעקֹב ָאִבינּו' קֹבַוְיִחי ַיֲע, 'ּבְ ָלל. ְמַדּבֵ ֶדֶרך כְּ נֹות , ְּבְ תֹוָרה ַעל ׁשְ תּוב ּבַ כָּ ׁשֶ ּכְּ
תּוב , ַּהַחִיים ב'כָּ אן ַהִמָלה . 'ַּוָיָגר'אֹו ' ַּוֵיׁשֶ ּכָּ ל ַיֲעֹקב ' ַוְיִחי'ּ יׁש ֶאת ָרַמת ַהַחִיים ׁשֶ ָאה ְלַהְדּגִ  –ּּבָ

ְלָוה ּוְמנּוָח ל ׁשַ   . הַּחִיים ׁשֶ

ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשְמָפֵרׁש ָה ֶרך אֹוְמָרם ַז: "ּ ִאלּו "ְעֹוד ִיְרֶצה ַעל ּדֶ טֹוָבה כְּ ּסֹוף ָיָמיו ּבְ ל ִמי ׁשֶ ּל כָּ
טֹוָבה  ל ָיָמיו ּבְ ֵעיָניו ' ַוְיִחי ַיֲעקֹב'הּוא אֹוְמרֹו ... כָּ ֶזה ָהָיה ּבְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ ְלָוה ּבְ ל ׁשַ ַּחִיים ׁשֶ

ָה ִנים ְוגֹוׁשֶ ַבע ׁשָ ֵהם ׁשֶ ל ָיָמיו ׁשֶ ל ַחִיים כָּ ִנים ׁשֶ רּוׁש ׁשָ ֵני ַחָייו ּפֵ ּיּו ְיֵמי ַיֲעקֹב ׁשְ ּ' ."  

ַתב  ַעל ַהטוִריםכָּ ּּבַ ִמְנַין ַוְיִחי: "ּ לֹא ַצַער ֶאָלא כְּ לֹא ָחָיה ָיִמים טֹוִבים ּבְ ּלֹוַמר ׁשֶ ַהְינּו –" ּ  ּדְ
ִנים ע ׁשָ ים ְוַאְרּבַ לֹׁשִ ַיֲעֹקב ׁשְ: ׁשְ ָנה ׁשֶ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ַדל ֵאֶצל ָאִביו ּוׁשְ יֹוֵסף ּגָ ָנה ׁשֶ ֵרה ׁשָ ַּבע ֶעׂשְ ּ

ִמְצַרִים ר ּבְ ַרׁשִ. ּגָ תּוב ּבְ רּוׁש כָּ ֶכת ַתֲעִנית )לג, בראשית מט(י "ְועֹוד ּפֵ ַמּסֶ ּוִמיָתה לֹא  ":)ה(ּ ְוֵכן ּבְ
יִקים לֹא ֵמִתים –" ִבינּו לֹא ֵמתַיֲעקֹב ָא: ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו. ֶנֶאְמָרה ּבֹו ּ ַחֵייֶהם עֹוְמִדים – ַצּדִ

ֻדְגָמא ם, ְלָפֵנינּו כְּ ַדְרכָּ ֶצֱאָצֵאיֶהם ַההֹוְלִכים ּבְ יִכים ּבְ ָלֶהם ַמְמׁשִ ְּוַהַחִיים ׁשֶ ּ.  

ָרֵאל .3 א ִיׂשְ אן ִנְקָרא ַיֲעקֹב וַבָפסוק ַהּבָ ַּמּדוַע ּכָ ּ ּּ? 

ְתָחה ּבְ ה ּפָ ָרׁשָ ֶאֶרץ ִמְצַרִיםַיֲעֹקבִחי ַוְי'-ַהּפָ ָרֵאלַּוִיְקְרבּו ְיֵמי '- ְּוִסְיָמה ּבְ'  ּבְ ן . ' ָלמּותִיׂשְ כֵּ ׁשֶ
ְתָרא , ְּכָתב סֹוֵפר ּוֵבֵאר ַה–" ַיֲעקֹב ָאִבינּו לֹא ֵמת" ָבא ּבַ ֶכת ּבָ ַמּסֶ תּוב ּבְ ן  ":)קטז(כָּ יַח ּבֵ ִהּנִ ִמי ׁשֶ

מֹותֹו לֹא ֶנֶאְמָרה ּבֹו ִמיָתה מֹותֹו ַיֲע". כְּ ן כְּ ִאיר ּבֵ ב – יֹוֵסף –קֹב ָאִבינּו ִהׁשְ  ְוָלֵכן הּוא לֹא ֶנְחׁשָ
ֵמת  ָרֵאל–כְּ מֹותֹו,  ֲאָבל ִיׂשְ ן כְּ יַח ַאֲחָריו ּבֵ לֹא ִהּנִ תּוב ָעָליו , ּׁשֶ ָרֵאלַּוִיְקְרבּו ְיֵמי 'כָּ   .' ָלמּותִיׂשְ

ַתב  ַחֵייכָּ ינו ּבְ ַּרּבֵ ם : "ּ י ׁשֵ עֹוָלם ַהֶזהֶנֱאַמר ' ַיֲעֹקב'כִּ ְקָרא , ַּעל ִמּדֹות ַהּגּוף ּבָ ּנִ ֶ י ֲהֵרי ַמה ּשׁ כִּ
ם  ׁשֵ ם ' ַיֲעקֹב'ּבְ ו'הּוא ַעל ׁשֵ ֲעֵקב ֵעׂשָ ם ', ְוָידֹו אֶֹחֶזת ּבַ ָרֵאל'ְוׁשֵ ֶפׁש' ִיׂשְ , ֶנֱאַמר ַעל ִמּדֹות ַהּנֶ

תּוב  ָאַמר ַהכָּ מֹו ׁשֶ ִריָת ִעם ֱאלִֹקים'כְּ י ׂשָ י ָה. 'כִּ ֶפׁשְוָידּוַע כִּ ְולֹא ִמּדֹות , ִּעָקר הּוא ִמּדֹות ַהּנֶ
ֶפׁש ִעָקר ּוִמּדֹות ְוִעְנְיֵני ַהּגּוף ָטֵפל... ַהּגּוף  ִיְהֶיה ַהּנֶ ּׁשֶ ָאְמרּו ֲחַז, ּ ם ַיֲעֹקב "ְוֶזה ׁשֶ ֵיָעֵקר ׁשֵ ּל לֹא ׁשֶ ּ

ְיֵהא , ִּמְמקֹומֹו ֶּאָלא ׁשֶ ָרֵאל'ּ ה ָל... ָטֵפל לֹו ' ַיֲעֹקב'ְו, ִּעָקר' ִיׂשְ ָרׁשָ ', ַוְיִחי ַיֲעֹקב'ֵכן ִהְתִחיָלה ַהּפָ
ם ', ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעקֹב'ְוָאַמר  עֹוָלם ַהֶזה ֻהְצַרך ׁשֵ י ֵאֶצל ַחֵיי ַהּגּוף ּבָ ְכִּ ּ ֶהְכֵרַח' ַיֲעֹקב'ּ ם , ּבְ יר ׁשֵ ְוִהְזּכִ

ָרֵאל' י ִמיַתת ַהּגּוף , ֵּאֶצל ַהִמיָתה' ִיׂשְ עֹוָלם ַהֶזה–כִּ ֶפׁש ּהּוא ַחֵי, ּ ּבָ א–י ַהּנֶ   ". ָלעֹוָלם ַהּבָ
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תוב ׁשוב ֶאת ִגיל ַיֲעקֹב .4 יר ַהּכָ ם ָמה ַמְזּכִ ְּלׁשֵ ּ ּ ? 

ַתב ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשָה כָּ ה לֹא ָהָיה ָצִריך לֹוַמר ֶאָלא  ":ּ ְּועֹוד ָקׁשֶ ז "קמ' ְוגֹו' ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעקֹב'ְ
ּבֹון כִּ' ְוגֹו ֶאֶרץ ִמְצַרִיםַוֲאִני יֹוֵדַע ְלִפי ַהֶחׁשְ ָנה ָהָיה ּבְ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ הֹוָדָעה , י ׁשְ ָקַדם ּבַ ְּלָמה ׁשֶ

ְכִתיב  ׁש ּדִ ת ַוִיּגַ ָפָרׁשַ ָנה ')ט, בראשית מז(ּּבְ ים ּוְמַאת ׁשָ לׁשִ ֵני ְמגּוַרי ׁשְ ְעֹוד ָלָמה ֻהְצַרך לֹוַמר . 'ׁשְ ּ
ֵני ַחָייו' יק לֹוַמר 'ּׁשְ   . 'ֲעקֹבַוְיִהי ְיֵמי ַי' ְולֹא ִהְסּפִ

ּנֹוַלד ֶ י ִמּשׁ ַקט כִּ ל ְיֵמי ַיֲעקֹב לֹא ָנח ְולֹא ׁשָ כָּ י ְלַצד ׁשֶ ָטנֹו, ְואּוַלי כִּ ְקָעה ; נֹוַלד ׂשְ ַוֲעַדִין לֹא ׁשָ
ְמׁשֹו יָנה, ָּעַמד ָלָבן ְוֵאֶלה מֹוִסיף ֵלַרע לֹו, ׁשִ ל ּדִ ְועֹוד לֹו ְוָיֹבא ֹרֶגז , ְּוַאֲחָריו הּוַקם ַעל ַצֲעָרה ׁשֶ

תּוב . ֵבַדת יֹוֵסףֲא ָאַמר ַהכָּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים'ְוהּוא ׁשֶ ָנה ֵאלּו ָהיּו ַחָייו ְולֹא "י' ַוְיִחי ַיֲעקֹב ּבְ ּז ׁשָ ּ
ֵני ַחָייו'ְְוָסַמך ְלֶזה אֹוְמרֹו . קֶֹדם ֶהן ' ַּוְיִהי ְיֵמי ַיֲעקֹב ׁשְ ָהָיה לֹו ּבָ ה ָהיּו ָיָמיו ׁשֶ ֵהן ֵהּנָ ִלְרמֹז ׁשֶ
רּוׁש אֹוָתם י' ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעקֹב'אֹוְמרֹו ְוהּוא , ַּחיּות ָנה "ּפֵ ֵני ַחָייו'ז ׁשָ רּוׁש'ּׁשְ ֶהם  ּפֵ ָהָיה לֹו ּבָ  ׁשֶ
ֶרך אֹוְמָרם ַז.'ְוכּוַּחִיים  טֹוָבה "ְ עֹוד ִיְרֶצה ַעל ּדֶ ל ָיָמיו ּבְ ִאלּו כָּ טֹוָבה כְּ ּסֹוף ָיָמיו ּבְ ל ִמי ׁשֶ ... ּל כָּ

ָהיּו ְיֵמי ַיֲעֹקב ' ֲעקֹבַוְיִחי ַי'הּוא אֹוְמרֹו  ֵעיָניו ׁשֶ ֶזה ָהָיה ּבְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ ְלָוה ּבְ ל ׁשַ ַּחִיים ׁשֶ
ֵני ַחָייו' ֵהם 'ּׁשְ ל ָיָמיו ׁשֶ ל ַחִיים כָּ ִנים ׁשֶ רּוׁש ׁשָ ִנים'ּ ּפֵ ַבע ׁשָ ְלׁשֹון ' ַוְיִהי'ְוַטַעם אֹוְמרֹו . ' ְוגֹו'ׁשֶ

ם ׁשֶ,ַצַער ַהּגַ ן לֹוַמר ׁשֶ ל ַחִיים ְיַכּוֵ ָלם ׁשֶ ֵעיָניו ִלְהיֹות כֻּ י ֵכן ָחְזרּו ּבְ ַצַער ַאף ַעל ּפִ ָּהיּו ָיָמיו ּבְ ּ."  

ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשָה ל ַיֲעֹקב: " מֹוִסיף ּוְמָבֵארּ נֹוָתיו ׁשֶ ר ׁשְ תּוב ֵסֶדר ִמְסּפַ ה ַהכָּ ּנָ ֵאֶצל " ?ָּלָמה ׁשִ
תּוב  ָנה ְוׁשִ'ַאְבָרָהם ָאִבינּו כָּ ָנהְמַאת ׁשָ תּוב ', ְבִעים ׁשָ ָנה 'ֵאֶצל ִיְצָחק ָאִבינּו כָּ ְמַאת ׁשָ

ָנה מֹוִנים ׁשָ תּוב ', ּוׁשְ ָרה ִאֵמנּו כָּ ִנים'ְּוֵאֶצל ׂשָ ַבע ׁשָ ָנה ְוׁשֶ ִרים ׁשָ ָנה ְוֶעׂשְ אן . 'ֵמָאה ׁשָ ּוַמּדּוַע כָּ
ר ַהָקָטן יֹוֵתר תּוב ִעם ַהִמְסּפָ ַּמְתִחיל ַהכָּ ּ?  

ַבע יֹוֵתר ָקרֹוב ַלִמִלים ַּהְתׁשּוָבה ִהיא  ִעים ְוׁשֶ ר ַאְרּבָ י ַהִמְסּפָ ּכִּ ּ ֵני ַחָייו'ּ יׁש ' ּׁשְ ֵדי ְלַהְדּגִ כְּ
ַיֲעקֹב ָהָיה ִעם ָרֵחל ְויֹוֵסף ִנים ׁשֶ ָ ַהּשׁ לֹו , ּׁשֶ ִנים ַהּטֹובֹות ׁשֶ ָ ֵּאלּו ָהיּו ַהּשׁ ִעים –ּ  ּוִמְנָיָנם ַאְרּבָ

ַבע   .ְוׁשֶ

אור ּבְ .5 ָרֵאל ָלמותַּוִי'ָּמה ַהּבֵ ְּקְרבו ְיֵמי ִיׂשְ ּ?' 

ַתב  ת תֹוְלדֹות כָּ ָפָרׁשַ ן ָקְרָחה' ָאַמר ר: ")ב, בראשית כז( י"ַרׁשִּּבְ ַע ּבֶ יַע ָאָדם ְלֶפֶרק : ְיהֹוׁשֻ ִאם ַמּגִ
ן, ֲאבֹוָתיו ִנים ִלְפֵניֶהן ְוָחֵמׁש ְלַאַחר כֵּ אן ּכֹוֵתב"ְוַרׁשִ". ִיְדַאג ָחֵמׁש ׁשָ ל ִמי ׁשֶ: "י כָּ ֶאְמָרה ּבֹו כָּ ּנֶ

יַע ִליֵמי ֲאבֹוָתיו, ְקֵרָבה ָלמּות ִנים". לֹא ִהּגִ מֹוִנים ׁשָ ִעים , ִיְצָחק ַחי ֵמָאה ּוׁשְ ְוַיֲעקֹב ֵמָאה ַאְרּבָ
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אן יעּו ְיֵמי ֲאבֹוָתיו, כָּ לֹא ִהּגִ ּכֹחֹוָתיו אֹוְזִלים, ַּאף ׁשֶ ן ָקָרא . ָחׁש ַיֲעקֹב ָאִבינּו ׁשֶ מֹו ְוַעל כֵּ ִלְבנֹו כְּ
ּבַ ַרׁשְ תּוב ּבָ כָּ ָניו ָצִריך ֵלאמֹר ַוִיְקְרבּו: "ם"ׁשֶ ָאָדם ָחֵפץ ְלַצּוֹות ֶאת ּבָ ל ָמקֹום ׁשֶ ּכָּ ְ ."  

לֹׁש ְפָעִמים' ָנא'ַּמּדוַע ֶנֱאַמר  .6  ? ּׁשָ

ַתב ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשָה כָּ ֵרׁש .'ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן' : "ּ ה ּוְלׁשֹון ּ אֹוְמרֹו ָנא ִתְתּפָ ָקׁשָ ְּלׁשֹון ּבַ
ים ָנא' "ְוֵכן ". ַּעָתה ה, 'ׂשִ ָקׁשָ ֵרׁש ְלׁשֹון ְזַמן ּוְלׁשֹון ּבַ ִּתְתּפָ ֵרִני'ְוֵכן ". ּ רּוׁש ַאל ', ְוגֹו' ַּאל ָנא ִתְקּבְ ּפֵ

  ".ָנא ְלׁשֹון ְזַמן

ה ָקׁשָ ְלׁשֹון ּבַ נֹו ּבִ ר ַיֲעקֹב ָאִבינּו ִעם ּבְ   ?ּּוַמּדּוַע ְמַדּבֵ

יְסִקין"ַמֲהִריץ ַהְמָתֵר ָאִביול ּדִ כְּ ּבּוד ָאב ָוֵאם ַלֲעׂשֹות ְלִפי ,  ׁשֶ ּהּוא ָהָיה ָיכֹל ִלְדרֹׁש ִמֶמּנּו כִּ
ה לֹו ַיֲעקֹב ִצּוָ ן. ּׁשֶ ּבּוד ָאב ָוֵאם, ְוִאם כֵּ ל כִּ ה ׁשֶ ּיֹוֵסף ָהָיה ָצִריך ְלַקֵים ִמְצַות ֲעׂשֵ ְַאך ַיֲעֹקב . ְ

יַע ֶאת יֹוֵסף ּוְכ ּבִ ָמָרא ִהׁשְ ּגְ תּוב ּבַ כָּ ע ְלַקֵים ִמְצָוה .)שבועות כז(מֹו ׁשֶ ּבַ ׁשְ ּנִ בּוָעה לֹא –ּ ִמי ׁשֶ ְ  ַהּשׁ
ל יֹוֵסף ָתחּול. ָחָלה בּוָעתֹו ׁשֶ ְ ּשׁ אן ָרָצה ַיֲעקֹב ׁשֶ ְּוִאלּו כָּ ה ְולֹא . ּ ָקׁשָ ְלׁשֹון ּבַ ן ִנְזָהר ְלַבֵקׁש ּבִ ַּעל כֵּ ּ

ל ִצּוּוי ְוִלְדֹרׁש ְלׁשֹון ׁשֶ ּבּוד ָאב ָוֵאם ּבִ ַתב ַרׁשִ– כִּ כָּ סּוק " ְוֶזהּו ׁשֶ ּפָ יָת ִעָמִדי ֶחֶסד 'י ּבַ ְּוָעׂשִ
ל ֱאֶמת: "'ֶוֱאֶמת ין ִעם ַהֵמִתים הּוא ֶחֶסד ׁשֶ עֹוׂשִ מּול, ֶּחֶסד ׁשֶ לּום ּגְ ה ְלַתׁשְ ֵאינֹו ְמַצּפֶ   ". ׁשֶ

ָרָכהְוָכַתב ַה י ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָקָרא ְליֹוּתֹוֶסֶפת ּבְ יַע ֶאת יֹוֵסף ַעל  כִּ ּבִ תֹו ְוִהׁשְ ָקׁשָ ֵּסף ּוִבֵקׁש ֶאת ּבַ ּ
ָחָלה ַנַען עֹוד ִלְפֵני ׁשֶ ֶאֶרץ כְּ סּוִקים, ְקבּוָרתֹו ּבְ ּפְ ָאנּו רֹוִאים ּבַ ִפי ׁשֶ ך ֶנֱאַמר . כְּ ַוְיִהי 'ְַרק ַאַחר כָּ

ה ָאִביך חֶֹלה ָבִרים ָהֵאֶלה ַויֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהּנֵ ַָאֲחֵרי ַהּדְ ּ ָבר הּוא. 'ּ ל , ְוַטַעם ַהּדָ ין ׁשֶ י ַהּדִ ַעל ּפִ
ְעתֹו ּוְלַהֲאִריך ֶאת " ִנְדֵרי אֹוְנִסין" ב ֶאת ּדַ ֵ ֵדי ְלַיּשׁ ָבר ְלחֹוֶלה ַרק כְּ י ַהַמְבִטיַח ּדָ ין ַהקֹוֵבַע כִּ ְּדִ ּ ּ ּ

ֵאינֹו ַח, ַּחָייו ָּיב ְלַמֵמׁש ֶאת ַהְבָטָחתֹוֲהֵרי ׁשֶ ִהְבִט– ּ ֶ ל ַמה ּשׁ ן כָּ כֵּ ל  ׁשֶ ְגַלל ַמָצבֹו ׁשֶ ּיַח ָהָיה ַרק ּבִ
ֶטֶרם ָחָלה. ַהחֹוֶלה ן ָקָרא ַיֲעקֹב ְליֹוֵסף עֹוד ּבְ ִריא, ְוַעל כֵּ עֹוד ָהָיה ּבָ ֵעת ׁשֶ י ָקְרבּו , ּבָ ְַאך ָחׁש כִּ

ָקׁשֹוָתיו ּוְדִריׁשֹוָתיו,ָיָמיו ּ ּוִבֵקׁש ִמֶמּנּו ְלַמֵלא ֶאת ּבַ ּּ בּוָע, ְְוָכך. ּ ל יֹוֵסף הֹוִדיעּו ַרק ַאֲחֵרי ׁשְ תֹו ׁשֶ
ָאִביו חֹוֶלה   .ְליֹוֵסף ׁשֶ
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ָנא יד ִמּדוּבְ ַּהַמּגִ ֵארּ ה ,  ּבֵ ִריׁשָ ים ַלּדְ ְרעֹה ְלַהְסכִּ ֵדי ְלַאֵלץ ֶאת ּפַ בּוָעה ָהְיָתה כְּ ְ ַמְטַרת ַהּשׁ ּׁשֶ ּ
ַנַען ֶאֶרץ כְּ אֹוֵמר יֹוֵסף ְלַפְרעֹה. ְלָקְברֹו ּבְ יַעִנ': ְוֶזהּו ׁשֶ ּבִ ְרֹעה ַחָיב . 'יָאִבי ִהׁשְ ּּוְלָכך ָהָיה ּפַ ְ

ים יֶעך': ְלַהְסכִּ ּבִ ר ִהׁשְ ֲאׁשֶ ֲָעֵלה ּוְקֹבר ֶאת ָאִביך כַּ ללּוָמׁשַ. 'ָ ֶזה ָמׁשָ ֵני ָאָדם:  ּבָ ֵני ּבְ ׁשְ ה ּבִ , ַמֲעׂשֶ
ָמם, ֵרִעים ֲאהּוִבים ְמעֹון ׁשְ ְמ. ְראּוֵבן ְוׁשִ דֹוָלה ֶאת ְיִדידֹו ׁשִ ַעד , עֹוןְראּוֵבן ָאַהב ַאֲהָבה ּגְ

ַמָתָנה בֹוַה ּבְ ֶסף ּגָ ְרצֹונֹו ָלֵתת לֹו ִמּכַֹח ַאֲהָבתֹו אֹותֹו ְסכּום כֶּ י ּבִ ֶהְחִליט כִּ ּׁשֶ ַרם. ּ ָיַדע ְראּוֵבן , ּבְ
ד ְלַמָתָנה זֹו י ַרְעָיתֹו ִתְתַנּגֵ ּכִּ ָמא ַתְכׁשִ, ּ ִית אֹו ׁשֶ ֶכֶסף ֶזה ָרִהיט ַלּבַ ֲהֵרי ָעִדיף ָלה ִלְרּכֹׁש ּבְ ּׁשֶ , יטּּ

ְמעֹון ְיִדידֹו ה ְלִתתֹו ְלׁשִ ָ ְּולֹא ִתְרֶצה ָהִאּשׁ ָמָצא ֵעָצה טֹוָבה. ּ ִלּבֹו ַעד ׁשֶ ך , ִּהְרֵהר ְראּוֵבן ּבְ ְכָּ

ִתיָנה זֹו ָבר לֹא יּוַכל ִלְמֹנַע אֹותֹו ִמּנְ יּוַכל ָלֵתת ֶאת ַהַמָתָנה ַלֲחֵברֹו ְוׁשּום ּדָ ּׁשֶ ּ ה. ּ ? ֶמה ָעׂשָ
ב ְראּוֵב ֵ ֲחִתיָמתֹוִהְתַיּשׁ ַטר חֹוב ּבַ ְמעֹון ָסך ֶזה, ּן ִלְכֹתב ׁשְ ֵלם ְלׁשִ ְּבֹו הּוא ִמְתַחֵיב ְלׁשַ ּ ר . ּ ְוַכֲאׁשֶ

ָטר ְ ְרעֹון ַהּשׁ יַע ְזַמן ּפִ אן, ַיּגִ ַטר חֹוב ֵיׁש כָּ י ׁשְ תֹו כִּ ִּתְרֶאה ִאׁשְ ָיָדה , ּ ֵריָרה ּבְ ְּוָאז לֹא ְתֵהא ּבְ ּ
הּוא ְמׁשַ ֲהָבָנה ׁשֶ ל ּבַ ָטר ּוְתַקּבֵ ְ ּשׁ ִהְתַחֵיב ּבַ תּוב ׁשֶ ֵּלם ֶאת ַהכָּ ְמעֹון–ּ   . ְלׁשִ

 ער

ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  ר כְּ ֶזה ֻמְגּדָ כָּ ה ׁשֶ ָטר–ַמֲעׂשֶ ְ ְרעֹון ַהּשׁ יַע ְזַמן ּפִ ר ַמּגִ ֲאׁשֶ ֲהֵרי כַּ ְּלִפי ָהֱאֶמת ַחָיב ,  ׁשֶ
ָטר ְ ּשׁ תּוב ּבַ ל ַהכָּ ד ֶאת כָּ ֵלם ּוְלַכּבֵ ל ָמק; ְּראּוֵבן ְלׁשַ ה , ֹוםִמכָּ ָטר ִהיא ַמֲעׂשֵ ְ ִתיַבת ַהּשׁ ֶעֶצם כְּ

ָבר ַרק ִמַצד ַהֶחֶסד, ֶחֶסד ה ֶאת ַהּדָ ן ֵאיֶנּנּו ַחָיב ַלֲעׂשֹות זֹאת ְוָעׂשָ כֵּ ּׁשֶ   .ֵמֲחַמת ַאֲהָבתֹו ֶלָחֵבר, ּ

ל ְמׁשָ ֶחֶסד: ַהּנִ ב כְּ ִעְנַין ַהְקבּוָרה ָהָיה ָיכֹל ְלֵהָחׁשֵ ה יֹוֵסף ְלַיֲעקֹב ּבְ ְַאך ַיֲעֹקב ָרָצה , ַּמֲעׂשֵ

בּוָעה ׁשְ ָבר ּבִ בּוָעתֹו, ְלַהְבִטיַח ֶאת ַהּדָ ִיְתַחֵיב ְלַאֵמת ׁשְ ֵדי ׁשֶ ּכְּ ּ ְרֹעה לֹא ִיֵתן . ּ ּפַ ׁש ׁשֶ ָחׁשַ ֵּמַאַחר ׁשֶ
ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ע ְועֹוֵמד, ְליֹוֵסף ָלֵצאת ִלְקּבֹר ֶאת ָאִביו ּבְ ּבָ ֵהא ְּוָאז לֹא ְת, ֶּאָלא ִאם יֹוֵסף ְיֵהא ֻמׁשְ

בּוָעתֹו ִיֵתן לֹו ְלַקֵים ׁשְ ְרעֹה ׁשֶ ְכֵנַע ֶאת ּפַ ַיד יֹוֵסף ֶאָלא ְלׁשַ ֵריָרה ּבְ ּּבְ ּּ ּ. 

  




