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  ויחי

ה' ֶחֶסד ֶוֱאֶמת'ֵאיֶזה  .1 יֹוֵסף ַיֲעׂשֶ ֵקׁש ַיֲעקֹב ׁשֶ ּּבִ ּ? 

ֵרׁש  ל ֱא: "י"ַרׁשִּפֵ ין ִעם ַהֵמִתים הּוא ֶחֶסד ׁשֶ עֹוׂשִ מּול, ֶמתֶּחֶסד ׁשֶ לּום ּגְ ה ְלַתׁשְ ֵאינֹו ְמַצּפֶ ". ׁשֶ
ְפֵתי ֲחָכִמיםּוֵבֵאר ַה ְוָקא ָנַקט ַרׁשִ: "ׂשִ ין ִעם ַהֵמִתים"ָלאו ּדַ עֹוׂשִ ל , ּי ֶחֶסד ׁשֶ ֶּאָלא ָרָצה לֹוַמר כָּ

יה ֶחֶסד ֶו ָיך ּבֵ הּוא ַחי ׁשַ ב ׁשֶ מּול ַאף ַעל ּגַ לּום ּגְ ה ְלַתׁשְ ֵאינֹו ְמַצּפֶ ֵּהיָכא ּדְ ְ ֵיׁש לֹוַמר ... ֱאֶמת ּ
ָרֵאל ע לֹו ְלהֹוִליכֹו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּבַ ׁשְ ּנִ ֶ ֵלם ַיֲעקֹב ְליֹוֵסף ַעל ַמה ּשׁ ִ ּשׁ ֲהֵרי ָמִצינּו ׁשֶ ָאַמר לֹו , ּׁשֶ ַוֲאִני 'ׁשֶ

ֶכם ַאַחד ָָנַתִתי ְלך ׁשְ ֵרׁש ַרׁשִ)להלן פסוק כב(' ְוגֹו' ּ ּפֵ מֹו ׁשֶ ם" כְּ ֵרׁש ַרׁשִ. י ׁשָ לֹוַמר ִעם , אןי כָּ"ָלֵכן ּפֵ
ָר ֶאֶרץ ִיׂשְ ִיְקּבֹר אֹותֹו ּבְ ֵקׁש ַיֲעקֹב ִמיֹוֵסף ׁשֶ ּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל ֶזה ּבְ ּכָּ ּ לּום ְוַגם ֵּאל לֹא ִהְבִטיחֹו ִלֵתן לֹו ְכּ

ַדְעתֹו ִלֵתן לֹו ׁשְלֹא  ָּהָיה ּבְ אן , ֶכםּ ּום ָהִכי ֶנֱאַמר כָּ   ". 'ֶחֶסד ֶוֱאֶמת'ּוִמּשׁ
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ַתב ָה י ֶחֶסד ֶהָעׂשּוי ִעם )צו' ר פ"ב(ל ָאְמרּו "ַרַז, 'ֶחֶסד ֶוֱאֶמת'ְואֹוְמרֹו : "ּים ַהָקדֹוׁשּאֹור ַהַחִיכָּ  כִּ
ל ֱאֶמת ֱאַמר. ַּהֵמִתים ָקרּוי ֶחֶסד ׁשֶ ּנֶ ֵלם לֹו ֶחֶסד ֶזה ׁשֶ ִ ּשׁ ה ִלי ַהלֹא ָמִצינּו לֹו ְלַיֲעֹקב ׁשֶ ְּוָקׁשֶ , מח(: ּ

ֶכם ַאַח ')כב ַָוֲאִני ָנַתִתי ְלך ׁשְ ִביל ְקבּוָרִתי ַוֲאִני ָנַתִתי ְוגֹו: י" ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ,'ְוגֹו' דּ ׁשְ ַּאָתה טֹוֵרַח ּבִ ּ ,'
ם ֵמאֹוְמרֹו  ל ָעָליו ַהּטַֹרח' ָּנַתִתי'ּגַ ִקּבֵ ׁשֶ ה כְּ ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ ָבר ּבִ י הֹוִדיעֹו ַהּדָ יד כִּ . ְּלׁשֹון ָעָבר ַיּגִ

ן לֹא ֶנֱאַמר כֵּ ם ׁשֶ ַכר ִטְרחֹו ְולֹא ָהָיה לֹו לֹוַמר יַהַיֲעקֹב ֵמ, ְּוַהּגַ ַדְעתֹו ְלֵהִטיבֹו ׂשְ ּא ָהָיה ּבְ
  . 'ֶוֱאֶמת'

ֶדֶרך ֶזה ָבר כְּ ה ַהּדָ י יֹוֵסף ַיֲעׂשֶ ן כִּ ּוֵ י ִנְתכַּ לֹוַמר [ְְואּוַלי כִּ ל ֱאֶמת, כְּ ֶדֶרך ֶחֶסד ׁשֶ ה ּבְ ַיֲעׂשֶ אֹו , ]ְׁשֶ
ה לֹא ֻיכַּ ֵעֶרך ַהַמֲעׂשֶ י ּבְ ר כִּ ֶּאְפׁשָ ֵתן לֹו ְ ִתּנָ ָרעֹון ׁשֶ ֶכם ַאַחד'ּר ַהּפֵ ֵקׁש ִמֶמּנּו ב', ׁשְ ּבִ ּאֹו ְלַצד ׁשֶ ּ '

ָבִרים לּוִלים: ּדְ הֹוָצָאתֹו ֵמִעיר ּגִ ל ּבְ ַתּדֵ ִמְצַרִים ְוִיׁשְ ֶרּנּו ּבְ לֹא ִיְקּבְ ָּהַאַחת ׁשֶ ַיֲעֶלה הּוא ' ְוַהב, ּ ּׁשֶ
ַנַען ֶאֶרץ כְּ ֻרהּו ּבְ ִחיַנת ָהֲעִלָיה ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִיםְוָאַמר ֶחֶסד . ְוִיְקּבְ ל ֱאֶמת ַעל ּבְ ָאַמר , ּׁשֶ ְוהּוא ׁשֶ

ִמְצָרִים', 'ֶחֶסד ֶוֱאֶמת'ְָסמּוך ְלאֹוְמרֹו  ֵרִני ּבְ ִכיָבה . 'ַאל ָנא ִתְקּבְ ְ ים ַהּשׁ ה ֵמָהָראּוי לֹו ְלַהְקּדִ ְוִהּנֵ
יר ַהְקבּו ים ְלַהְזכִּ ך ַהְקבּוָרה ְוָכאן ִהְקּדִ ְּוַאַחר כָּ ּ ַכְבִתי'ָרה קֶֹדם אֹוְמרֹו ְ ֶּאָלא ֲהֵרי ֶזה ַמְרֶאה ', ְּוׁשָ

ָרעֹון לֹא ַעָתה ְולֹא ַאַחר ְזַמן ָעה ְוָדָבר ֶזה ֵאין לֹו ּפֵ ּבָ ָרט ֶזה ִהיא ַהַהׁשְ י ַעל ּפְ ע כִּ ֶאְצּבַ ּוַמה . ּּבְ
ַתן לֹו  ּנָ ֶכם ַאַחד'ׁשֶ ַיֲעֶלה ִעמֹו ֵמֶאֶרץ ִמְצ' ׁשְ ּהּוא ַעל ַהּטַֹרח ׁשֶ ֵרַרּ ַנַען ְוִיְקּבְ םִים ְלֶאֶרץ כְּ   ".הּו ׁשָ

ֵרׁש ַה ה ַעל ַצד ָהֱאֶמת ְוַעל ַצד ַהֶחֶסד: "ְּכִלי ָיָקרּפֵ ָקׁשָ אן ּבַ ָבר –ַעל ַצד ָהֱאֶמת . ֵּיׁש כָּ  ַהְינּו ּדָ
מּול לּום ּגְ ה ְלַתׁשְ ֵאינֹו ְמַצּפֶ לּו, ׁשֶ ה ְלַתׁשְ ָבר ַהְמַצּפֶ מּולְּוַעל ַצד ַהֶחֶסד ַהְינּו ּדָ ה , ם ּגְ ָקׁשָ י ּבַ ּכִּ

מּול לּום ּגְ ה ְלַתׁשְ ָבר ַהְמַצּפֶ ֵקׁש ִמֶמּנּו ְלָקְברֹו ֶזה ּדָ ּבִ ּׁשֶ ּ ֶפֶרק ְוֵאלּו ְמַגְלִחין, ּ יק ּבְ ְדַמּסִ ּכִּ ָקֹבר : ּ ּדְ
ה ְוכּו רּוּנֵ ַנַען , :)מועד קטן כח(' ִּיְקּבְ ֶאֶרץ כְּ ֵקׁש ִמֶמּנּו ְלָקְברֹו ּבְ ּבִ ֶ ֲּאָבל ַמה ּשׁ ְוָקאּ ֵאינֹו , ּדַ ֶזה ֶחֶסד ׁשֶ

מּול לּום ּגְ ה ְלַתׁשְ   . ְמַצּפֶ

ָבר ַאֵחר ִמְצַרִים: ּדָ ֶרּנּו ּבְ לֹא ִיְקּבְ ֵקׁש ׁשֶ ּבִ ֶ ַּמה ּשׁ לּוִלים, ּ לֹא ַיֲעׂשּוהּו ֲעבֹוַדת ּגִ ֶּזהּו ִמַצד ָהֱאֶמת , ּׁשֶ
ן ֶאֶרץ ֲאָבל. ְּלָהִרים ִמְכׁשֹול ִמן ַהִמְצִרים, ִּחְיבֹו ַלֲעׂשֹות כֵּ ְוָקא ּבְ ִיְקּבֹר אֹותֹו ּדַ ֵקׁש ׁשֶ ּבִ ֶ ּ ַמה ּשׁ ּ

ַנַען   ".ֶזהּו ַעל ַצד ַהֶחֶסד, כְּ

ֵקׁש ַיֲעקֹב ִמיֹוֵסף ַלֲעׂשֹות  .2 ַּמּדוַע ּבִ ּ  '?ִּעָמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת'ּ

לָּחֵפץ ַחִייםֶה ֶדֶרך ָמׁשָ ֵאָלה זֹו ּבְ ַית ֶחֶסד ְמִב, ְ עֹוֶנה ִלׁשְ ֲעׂשִ יר ׁשֶ ינּו ּּוַמְסּבִ ַלּפֵ יָאה ְלַיַחס ּדֹוֶמה כְּ
ַמִים ָ ַנת תרע: ִמּשׁ ׁשְ ִעיר ְסִמילֹוִביץ ּבִ ְהיֹות ֶהָחֵפץ ַחִיים ּבָ א ְלָפָניו ִאיׁש ֶאָחד ִמִמיְנְסק , ו"ּּבִ ּּבָ
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ך ֶהָחֵפץ ַחִיים ֵּהִגיב ַעל כָּ ִעְנַין ַהִמְצֹות: ְ ם ּבְ ך הּוא ּגַ ּכָּ יַע ְלעֹוָלם ָהֱאֶמת. ְ ּגִ ּנַ ׁשֶ ִיְבְדקּו ֶאת , כְּ
ָלה ה, ְּסחֹוָרֵתנּו ַהּדַ סֶֹלת ִיְמְצאּו ּבָ ה ּפְ ָנהִמְצָוה : ְּוַהְרּבֵ ּוָ ִלי כַּ ָתה ּבְ ִנָיה , זֹו ֶנֶעׂשְ ִמְצָוה ׁשְ

ִלי ִיְרָאה ָנה ֲאָבל ּבְ ַכּוָ ָתה ּבְ ְמָחה, ֶנֶעׂשְ ׂשִ ית ָצִריך ָהָיה ְלַקֵים אֹוָתה ּבְ ִליׁשִ ּּוִמְצָוה ׁשְ ּ תּוב, ְ כָּ : כַּ
ר לֹא ָעַבְדָת ֶאת ה' ַּתַחת ֲאׁשֶ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ּכֹל' ּ ׂשִ נֹוָסף ְלָכך. )מז, דברים כח(' ֶָאלֶֹקיך ּבְ , ְּבְ

ִק ה ׁשֶ ַהּפֶ ֵּים ֶאת ַהִמְצָוהִּיְמְצאּו ׁשֶ ר ָל, ּ ּבֵ ֱאַמר , ׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּותּדִ ּנֶ ה 'ּוְכמֹו ׁשֶ ל ֶאת ַמֲעׂשֵ ְוִחּבֵ
ִפיך, )ה, קהלת ה(' ָָיֶדיך ּבְ ְמַעט ַהתֹוָרה ׁשֶ ע ּבִ ָבר ִיְפּגַ ַהּדָ ָנתֹו ִהיא ׁשֶ ּוָ כַּ ָׁשֶ ֵצא ִעם ָאחּוז . ּ ּנֵ ַהְלַואי ׁשֶ

ל ְסחֹוָרה טֹוָבה ָצִנים ֲאַנְחנּו. ֶאָחד ׁשֶ ן ַקּבְ לֹוַמר, ָלֵתת ׁשַֹחד: אּוָלם ֵעָצה ַאַחת ֵיׁש! ְוִאם כֵּ , כְּ
ת ַהֶחֶסד' ְוָאז ִמְתַנֵהג ה, ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִמּדַ ן ּבְ ם כֵּ לּו ֶאת ְתִפלֹוֵתינּו ַלְמרֹות . ִּעָמנּו ּגַ ְּיַקּבְ ּ

בֹות ַהָזרֹות ַּהַמֲחׁשָ ה ּוָבִנים, ּ ָ ָהיּו ָלנּו ִאּשׁ הּוא ָהָיה ָעִני , ִּויַלְמדּו ָעֵלינּו ְזכּות ׁשֶ ְוֵכן יֹאְמרּו ׁשֶ
ֶחֶסד, ְלעּוַמת זֹאת. רֹאׁשֹו ָהָיה ְסַחְרַחר ָעָליו ָועֹוד, ָסַבל ִיּסּוִרים, ְוֶאְביֹון ָאָדם ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ׁשֶ , כְּ

ַל יןִיְנֲהגּו כְּ ת ַהּדִ ִמּדַ יו ּבְ ָלה, ּפָ ְּוָאז ַמה ִיְהֶיה ַעל ְסחֹוָרתֹו ַהּדַ ֵגם ? ּ ה ִיּפָ דֹול ִמֶמּנָ ֲּהֵרי ֵחֶלק ּגָ
ֵסל   !ְוִיּפָ

ֵטיין ַכי ֶאְפׁשְ ה ָמְרּדְ י ֹמׁשֶ יַבת ַּרּבִ ָרֵאל" רֹאׁש ְיׁשִ ֶנֶסת ִיׂשְ יֹוֵסף ָהָיה ִאיׁש " כְּ ַלְמרֹות ׁשֶ יר ׁשֶ ִּהְסּבִ ּ
ֶחֶסד ֲאִמִתיֲהֵר, ֶחֶסד ר ּבְ אן ְמֻדּבָ כָּ ה: ּי ׁשֶ ֲהֵרי ִיְקׁשֶ ה ֶזה הּוא ֶחֶסד, ׁשֶ ר ? ַמּדּוַע ַמֲעׂשֶ ֲאׁשֶ ַהִאם כַּ

ן מֹוִביל ֶאת ָאִביו ִלְקבּוָרה ל ֱאֶמת, ּבֵ ֶזה ִיָקֵרא ֶחֶסד ׁשֶ כָּ ֲהלֹוא ָאִביו הּוא ! ?ַּהִאם ֶחֶסד ׁשֶ
ן ְמֻחָיב ּבִ חֹו ְוַהּבֵ לֹו ְוִטּפְ ּדְ ּגִ מּול ַעל ֶהָעָבר, ְכבֹודֹוּׁשֶ לּום ּגְ ן ֵאין ֶזה ֵאפֹוא ֶאָלא ַתׁשְ ִּאם כֵּ ּ.  

ִמְצַרִים, ָועֹוד ית ַיֲעקֹב ּבְ ה יֹוֵסף ִעם ּבֵ ָעׂשָ ל ַהֶחֶסד ׁשֶ ַאַחת ֶאת כָּ ל ַיֲעקֹב ּבְ ּטֵ יַצד ּבִ ַעד מֹותֹו , כֵּ
ל ֱאֶמת, ַּמָמׁש ְרֶאה! ?ְוִכי ֶזה ֵאינֹו ֶחֶסד ׁשֶ ִעְנְיֵני ָהעֹוָלםכִּ, ְוַהּנִ ה ָאָדם ּבְ עֹוׂשֶ ֲהַגם , י ֶחֶסד ׁשֶ

יר טֹוָבה ַעל טֹוָבתֹו ל ְלַהכִּ ַחָיב ַהְמַקּבֵ ּׁשֶ ֲּעַדִין לֹא ִנָתן ְלַכּנֹותֹו ֶחֶסד ֲאִמִתי, ּ ן ִמי ָעֵרב ָלנּו . ּ כֵּ ׁשֶ
ּטֹוָבה זֹו ָאֵכן טֹוָבה ִהיא ְולֹא ָרָעה ָעִתיֲּהֵרי ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ַמה ִי, ׁשֶ ה ּבְ ן לֹא ֵכ. דְּצַמח ִמֶמּנָ

ַמִים ל ִעְנְיֵני ׁשָ ָבִרים ִנְצִחִיים ֵהָמה, ֶחֶסד ׁשֶ ַהּדְ יָון ׁשֶ ּכֵּ ַאך טֹוָבה ָוֻמ, ּ ֶחֶסד ִיְצַמח ְְבָטִחים ָאנּו ׁשֶ
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ַּמּדוַע יֹוֵסף ָהָיה ָצִריך ְלִהְתַחֵיב ְולֹוַמר  .3 ְ ה ִכְדָבֶרך'ּ   '?ָָאנִֹכי ֶאְעׂשֶ

ִמְדָרׁש ד ֲאבֹוָתיו: "מּוָבא ּבַ ל ַהְמַכּבֵ כָּ ל ֲעֹונֹוָתיו, ִּמְנָין ׁשֶ ְכִתיב ָהָכא? מֹוֲחִלין לֹו כָּ ָאֹנִכי ': ּדִ
ה ִכְדָבֶרך ְדָבֶרך'ּוְכִתיב ָהָתם ', ֶָאְעׂשֶ ָָסַלְחִתי כִּ אן, )כ, במדבר יד(' ּ ה , ּוִמכָּ לֹא ִנְמַחל ֲעֹון ַמֲעׂשֶ ּׁשֶ

ְזכּות יֹוֵסףֶּאָלא, ָהֵעֶגל   ".  ּבִ

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ ה : "ּ ן ְוָהָיה לֹו ַלֲעׂשֹות ַהַמֲעׂשֶ ָּצִריך ָלַדַעת ָלָמה ֻהְצַרך לֹוַמר לֹו כֵּ ְּ ְ

פַֹעל ְוזֹאת ִהיא ְתׁשּוָבתֹו ָאַמר לֹו ַאְבָר, ּּבְ ׁשֶ ן ֶלֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם כְּ ם כֵּ ָמִצינּו ּגַ ָהם ּּוְכמֹו ׁשֶ
ים ָנא ָיְדך ')ב, כד( ם ָהֶעֶבד ֶאת ָידֹו'ַּהְתׁשּוָבה ָהְיָתה ' ְוגֹו' ָׂשִ ָאַמר . 'ְוגֹו' ַּוָיׂשֶ ָנה ִהיא ׁשֶ ּוָ ָאֵכן ַהכַּ

ְדָבָריו ה הּוא מּוָכן ַלֲעׂשֹות כִּ ַבע לֹו ְוִהּנֵ ָ ֵאינֹו ָצִריך ִלּשׁ ְלֹו ְתׁשּוָבה ׁשֶ ין . ּ ִפי ַהּדִ כְּ אֹו ִיְרֶצה ׁשֶ
ְדהּוא  נֹו ְוהּוא אֹוְמרֹו – ָבָריוְּמֻחָיב ַלֲעׂשֹות כִּ הּוא ּבְ הָאנִֹכי' אֹו ְלַצד ׁשֶ הּוא ',  ֶאֱעׂשֶ אֹו ְלַצד ׁשֶ

ְדָבֶריך' ְוהּוא אֹוְמרֹו )ב"מ רג"חו(ה ֵמֲחַמת ִמיָתה ֶוַצְמ בּוָעה' ָכִּ ּוָבֶזה הֹוִדיַע יֹוֵסף . ְְוֵאינֹו ָצִריך ׁשְ
לֹום ִצְדָקתֹו ָ י ָחֵפץ ֶחֶסד הּואָעָליו ַהּשׁ ׁשּוט,  כִּ ַבר ִמְצָוה ֵמְרצֹונֹו ַהּפָ   ". ַלֲעׂשֹות ּדְ

ֵרׁש  ַחֵייּפֵ ינו ּבְ ַּרּבֵ ָבר: "ּ ּדָ ט הֹוָדה לֹו ּבַ ׁשָ ֶרך ַהּפְ ֶרך ַהִמְדָרׁש . ְַעל ּדֶ ְּוַעל ּדֶ ה כִּ'ְ ם ' ְָדָבֶרךֶאֱעׂשֶ ׁשֵ כְּ
ֲע ּבַ ִהׁשְ ַאֲעְלך ִנַּתׁשֶ ך ִמָי ׁשֶ ַיֲעלּו אֹוִתיְִמְצַרִים כָּ ָבִטים ׁשֶ ְ יַע ֶאת ַהּשׁ ּבִ   ".ֲּאִני ַמׁשְ

ה ִכְדָבֶרך'ַאֲחֵרי ַהְבָטַחת יֹוֵסף  .4 ַּמּדוַע מֹוִסיף ַיֲעֹקב ְואֹוֵמר ', ָָאנִֹכי ֶאֱעׂשֶ
ְבָעה ִלי' ָ  '?ִהּשׁ

ַתב ָה ַיְמ: "ן"ַרְמּבַכָּ יק ָהָאהּוב לֹו ׁשֶ ְבנֹו ַהַצּדִ ד ּבִ ּלֹא ָהָיה ַיֲעקֹב חֹוׁשֵ ֶרה ַעל ִמְצַות ָאִביו ְוַעל ּ
ר ִהְבִטיחֹו ְוָאַמר  ָבר ֲאׁשֶ ְדָבֶרךָאנִֹכי ֶאֱעׂשֶ'ַהּדָ ה ֵכ', ָה כִּ ְרֹעהֲאָבל ָעׂשָ ֵעיֵני ּפַ , ּן ְלַחֵזק ָהִעְנָין ּבְ
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 ערהֹו

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ ַעם ב: "ּ ָעָנהּו ' ְֻהְצַרך לֹוַמר לֹו ּפַ ֶמה ׁשֶ יק ּבַ ָעה ְולֹא ִהְסּפִ ּבָ ַּהׁשְ
ְדָבָריו ֶ, ַלֲעׂשֹות כִּ סּוק ְלִפי ַמה ּשׁ ּפָ נּו ּבַ ַרׁשְ ה'ּפֵ י ] ְרֵאה ְלַמְעָלה[' ְוגֹו' ָאנִֹכי ֶאֱעׂשֶ ָיבֹא ַעל ָנכֹון כִּ

ָבָריו יק הּוא ּדְ י ַמְצּדִ בּוָעה כִּ ֵאינֹו ָצִריך ׁשְ ָאַמר ׁשֶ יבֹו ְלָמה ׁשֶ ֶּאָלא ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו הּוא , ְְמׁשִ
ַבע ָ ְּמַבֵקׁש ִמֶמּנּו ִלּשׁ ָ'ְוהּוא אֹוְמרֹו . ּ רּוׁש', ְבָעה ִליִהּשׁ מּוס ִעִמי, ּפֵ ְעִתי אֹו ְלַטַעם ַהכָּ ְּלָהִפיס ּדַ ּ .

ִיְהֶיה מֹוֵנַע אֹותֹו ׁש ַלזּוַלת ׁשֶ ָנה חֹוׁשֵ ּוָ בּוָעתֹו , ְּוַהכַּ ַיִתיר ׁשְ ְרעֹה ׁשֶ ָאַמר לֹו ּפַ ן ָהָיה ׁשֶ כֵּ ּּוְכמֹו ׁשֶ ּ
אֹוְמָרם ַז ע ל:)סוטה לד(ל "כְּ ּבַ ְבָעה ִלי'אֹו יֹאַמר . ֹוּ ְוָלֶזה ֵתֶכף ִנׁשְ ָ ל ' ִהּשׁ לֹא ְיַבּטֵ ֵדי ׁשֶ ְּלַדְעִתי כְּ ּ

ֵלב בּוָעה ּבַ ְ ִלּבֹו ְוִעַקר ַהּשׁ בּוָעה ּבְ ְ ַּהּשׁ ִיְהיּו , ּ ֵפק ׁשֶ חֹון ְלָכל ְצָדֵדי ַהּסָ ן ְלִבּטָ ה ַיֲעקֹב כֵּ ְּוָעׂשָ
ָבר ּדָ   ". ּבַ

לֹא ְיַקֵים ִמְצַות ָאִביולֹא ָהָיה יֹוֵסף ָחׁשּוד : "ְּכִלי ָיָקרּומֹוִסיף ַה ֵעיָניו ׁשֶ ּּבְ ֵדי , ּ יעֹו כְּ ּבִ ֶּאָלא ִהׁשְ
ְרעֹה ִיְהֶיה לֹו ִהְתַנְצלּות ִלְפֵני ּפַ ּׁשֶ ֵרׁש ַרׁשִ, ּ ּפֵ מֹו ׁשֶ סּוק "כְּ יֶעך'י ַעל ּפָ ּבִ ר ִהׁשְ ֲאׁשֶ , )ו, להלן נ(' ָכַּ

יֲחך ְו בּוָעה לֹא ָהִייִתי ַמּנִ ְ ִביל ַהּשׁ ׁשְ ִאם לֹא ּבִ ֱאַמר ְלׁשֹון . 'כּוָׁשֶ ּנֶ ְבָעה ': 'לֹו'- ְו' ִלי'ּוֶמה ׁשֶ ָ ִהּשׁ
ַבע לֹו', 'ִלי ָ בּוָעתֹו', ַּוִיּשׁ ַיִתיר ׁשְ ְרֹעה ׁשֶ ן יֹאַמר לֹו ּפַ ָהָיה ִמְתָיֵרא ּפֶ ִּנְרָאה ִלי ׁשֶ ן ָאַמר, ּ : ַעל כֵּ

ְבָעה ִלי' ָ ְעִתי', ִהּשׁ ַעת ֲחֵב, ַּהְינּו ַעל ּדַ ע ַעל ּדַ ּבָ ׁשְ ַעת ֲחֵברֹו ְוַהּנִ לֹא ּדַ ַעל ... ּרֹו ֵאין לֹו ַהָתָרה ּבְ
ן ֶנֱאַמר  ַבע לֹו, 'ּ ְלַדְעִתי–' ִלי'כֵּ ָ   ". 'ַּוִיּשׁ

ָנא יד ִמּדוּבְ ֵאר ֶאת ַהּסִַּהַמּגִ בּוָעה ּבֵ ְ ה ַלּשׁ ל,ּבָ ֶדֶרך ָמׁשָ ְמעֹון : ְ ּבְ ְראּוֵבן ָרָצה ָלֵתת ַלֲחֵברֹו ׁשִ
ַאֲהָבתֹו דֹוָלה ּבְ ְמעֹון.  אֹותֹוַּמָתָנה ּגְ ָיבֹוא ָלֵתת ֶאת ַהַמָתָנה ְלׁשִ ֶ ָמא ִמּשׁ ׁש ְראּוֵבן ׁשֶ ָּחׁשַ ּ ָּתבֹוא , ּּ
ב ַעל ָידֹו תֹו ּוְתַעכֵּ ה. ִּאׁשְ ְמעֹון? ֶמה ָעׂשָ ַטר חֹוב ְלׁשִ ים ְוָכַתב ׁשְ ּבֹו ִמְתַחֵיב ָלֵתת , ִהְקּדִ ָטר ׁשֶ ּׁשְ

ֶזה ְוָכֶזה ך ָיְדעּו ְראּוֵבן . ְסכּום כָּ ָבר ֻמְבַטַחתְכָּ י ַהַמָתָנה כְּ ְמעֹון כִּ ְּוׁשִ ל , ּ ְּוֵאין ָמנֹוס ִמִקיּוָמה ׁשֶ ּ ּ
ין, ַהַהְבָטָחה ית ַהּדִ ְפֵני ּבֵ ְמעֹון ֻיַצג ְלֵפָרעֹון ּבִ יֵדי ׁשִ ּבִ ָטר ׁשֶ ְ ן ַהּשׁ כֵּ ְרעֹונֹו ַהָמֵלא, ּׁשֶ ר ִיְכפּו ּפֵ . ֲּאׁשֶ

ַאל ֵפְרעֹונֹו: ְוָהָיה ִאם ִנׁשְ ְמעֹוןַהִאם ֵיׁש ּבְ ה ְראּוֵבן ִעם ׁשִ ָעׂשָ ָטר טֹוָבה ְוֶחֶסד ׁשֶ ְ ל ַהּשׁ אֹו ,  ׁשֶ
מּוָרה ָמא זֹוִהי חֹוָבה ּגְ ְרעֹון חֹוב, ּׁשֶ ָטר. ּפִ ְ ר ִיְפַרע ְראּוֵבן ֶאת ַהּשׁ ֲאׁשֶ י כַּ רּור כִּ ה , ּבָ ֵאין הּוא עֹוׂשֶ

ל ֶחֶסד ָכך כָּ ך, ְּבְ ן ֵאין לֹו ָמנֹוס ִמכָּ כֵּ ֲהֵרי ּבֵ, ְׁשֶ חֹוָבה ָעָליו ִלְפרֹוַע ֶאת , ין ִיְרֶצה ּוֵבין לֹא ִיְרֶצהׁשֶ
ָטר ְ יָסא. ַהּשׁ ְמעֹון, ְֵמִאיָדך ּגִ יֵדי ׁשִ ָטר ְוַהְפָקָדתֹו ּבִ ְ ִתיַבת ַהּשׁ ה ֶחֶסד , ֲהֵרי ֶעֶצם כְּ ִהיא ַמֲעׂשֶ
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ל יֹוֵסף ְלַיֲעקֹב בּוָעתֹו ׁשֶ ם ׁשְ זֹו ָהְיָתה ּגַ ָמתֹו ׁשֶ. כָּ אי ָהְיָתה ֶחֶסדֶעֶצם ַהְסכָּ ַבע ַוּדַ ָ , ל יֹוֵסף ְלִהּשׁ
ך ן לֹא ָהָיה ֻמְכָרח ַעל כָּ כֵּ ִנְדַבת ִלּבֹו ִלְכבֹוד ָאִביו, ְׁשֶ ה זֹאת ּבְ תֹו, ְוָעׂשָ ָקׁשָ ּּוְכֵדי ְלַמֵלא ֶאת ּבַ ּ .

ל ֱאֶמת, ְואּוָלם בּוָעתֹו ָהָיה ֶזה ִקיּום ׁשֶ ִקֵים יֹוֵסף ֶאת ׁשְ ׁשֶ ּכְּ ּ ל חֹוָבה ׁשֶ, ּ ִּחֵיב ֶאת ַעְצמֹו ַעל ׁשֶ
בּוָעה ְ אן. ְיֵדי ַהּשׁ ם כָּ ְלֵעיל, ּגַ ל ׁשֶ ָמׁשָ מֹו ּבַ ּכְּ ל ַיֲעֹקב ֵמִאי , ּ ׁשֹו ׁשֶ בּוָעה ֲחׁשָ ְ ה ַלּשׁ ּבָ ָהְיָתה ַהּסִ

ְרעֹה ל ּפַ ל ֵסרּובֹו ׁשֶ ׁשֶ בּוָעה ּבְ ְ ָעִתיד ְלַקֵים ֶאת ַהּשׁ ל יֹוֵסף ּבֶ ְּיָכְלתֹו ׁשֶ י. ּ י ְלַבֵקׁש ָיַדע ַיֲעקֹב כִּ ּ ּדַ
ָרצֹון תֹו ּבְ ָקׁשָ ִּמיֹוֵסף ְוהּוא ְיַמֵלא ֶאת ּבַ ּ ָרצֹון, ּ ַבע ּבְ ָ יו ְלִהּשׁ ים ַעְכׁשָ ִהְסכִּ מֹו ׁשֶ ׁש . כְּ ָחׁשַ ֶּאָלא ׁשֶ

ְרעֹה ל ּפַ דּותֹו ׁשֶ ה, ַיֲעקֹב ֵמִהְתַנּגְ ָקׁשָ ר ִתְמַנע ֶאת יֹוֵסף ִמְלַמֵלא ַאַחר ַהּבַ ֲּאׁשֶ ּ ּ ְוָלֵכן ִמֵהר , ּ
יַע ֶאת יֹוֵסףְל ּבִ ֵרָרה ְלַפְרעֹה, ַהׁשְ י ָאז לֹא ִתְהֶיה ּבְ ן ָיַדע כִּ כֵּ ים, ּׁשֶ . ְּוהּוא ִיְהֶיה ַחָיב ְלַהְסכִּ

ר ִמלּוָאה הּוְבַטח , ְוָאֵכן ל ָאִביו ֲאׁשֶ תֹו ׁשֶ ָקׁשָ ְרֹעה ֶאת ּבַ יר יֹוֵסף ִלְפֵני ּפַ ֵמת ַיֲעקֹב ִהְזכִּ ְּלַאַחר ׁשֶ ּ ּ ּ
בּוָעה ׁשְ ָמה ָא': ּבִ ַנַען ׁשָ ֶאֶרץ כְּ ִריִתי ִלי ּבְ ר כָּ ִקְבִרי ֲאׁשֶ ה ָאנִֹכי ֵמת ּבְ יַעִני ֵלאמֹר ִהּנֵ ּבִ ִּבי ִהׁשְ

ָרה ֶאת ָאִבי ְוָאׁשּוָבה א ְוֶאְקּבְ ֵרִני ְוַעָתה ֶאֱעֶלה ּנָ ִּתְקּבְ ים. 'ּ ְרעֹה ֵאינֹו ְמַמֵהר ְלַהְסכִּ ֶּאָלא , ְוַאף ּפַ
בּוָעה ְ ֵני ַהּשׁ יֶעךַּויֹא': ִמּפְ ּבִ ר ִהׁשְ ֲאׁשֶ ְרעֹה ֲעֵלה ּוְקבֹר ֶאת ָאִביך כַּ ֶָמר ּפַ י "ַרׁשִ. )ו-ה, בראשית נ(' ָ

ם בּוָעה, ְמָפֵרׁש ׁשָ ְ ֵני ַהּשׁ יחּו ַלֲעלֹות ֶאָלא ִמּפְ י ָאְמָנם לֹא ִהּנִ ֲעדֹו , ּכִּ ְולּוֵלא זֹאת ָהָיה מֹוֵנַע ּבַ
ַנַען ֶאֶרץ כְּ ָמתֹו ֶחֶסד ָע. ִּמִלְקּבֹר ֶאת ָאִביו ּבְ ַבע ְוַלֲהֹפך ֶאת ַהְסכָּ ָ ים ְלִהּשׁ ר ִהְסכִּ ֲאׁשֶ ה יֹוֵסף כַּ ְׂשָ

ְרעֹה ַעל ָידֹו ב ּפַ לֹא ְיַעכֵּ ֵדי ׁשֶ ל ֱאֶמת כְּ ְּלִהְתַחְיבּות ׁשֶ ּ.  




