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 ויחי

ָבר יִכ ְו–' ִּמי ֵאֶלה'ֹוֵאל ַיֲעקֹב  ׁשַּמּדוַע .1 יר אֹוָתם ַיֲעקֹב ּכְ  ?ָנהז ׁשָ"י לֹא ִהּכִ

ַתב  ֵני יֹוֵסף' ": י"ַרׁשִכָּ ָרֵאל ֶאת ּבְ ִכיָנה ִמ-  'ַּוַיְרא ִיׂשְ ֵקׁש ְלָבְרָכם ְוִנְסַתְלָקה ׁשְ ּ ּבִ ּ ְלִפי , ֶּמּנּוּ
ָעִתיד ְיָרְב ה, ם ְוַאְחָאב ָלֵצאת ֵמֶאְפַרִיםָעׁשֶ ֶ ַּויֹאֶמר ִמי ֵאֶלה'. ְּוֵיהּוא ּוָבָניו ִמְמַנּשׁ  ֵמֵהיָכן -  'ּ

ֵאיָנן ְראּוִין ִלְבָרָכהֵּיְצאּו ֵאל   ". ּו ׁשֶ

ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשּוֵפֵרׁש ָה ה ְוַהלֹא י: "ּ ִבים ִלְלֹמד תֹוָרה ְוֵאיך "ָּקׁשֶ ָנה ָהיּו ְלָפָניו יֹוׁשְ ְז ׁשָ ּ
ְכִלית ׁשֶ)תנחומא ויחי ו(ל ָאְמרּו "ְוַרּבֹוֵתינּו ַז? ׁשֹוֵאל ֲעֵליֶהם ֶהם ְרִאָיה ׂשִ י ָרָאה ּבָ ִתיד ָלֵצאת ָעּ כִּ
ִעים ׁשּוטֹו.ֵמֶהם ְרׁשָ ִפי ּפְ תּוב כְּ ָרׁש ְוָצִריך ְלָפֵרׁש ַהכָּ ֶרך ּדְ ְ ְוֶזה ּדֶ תּוב : ְוהּוא, ְ ָלה ָלנּו ַהכָּ י ּגִ ּכִּ

יר לֹא ָהָיה ָיכֹל ִלְראֹות ּוְלַהכִּ ְבדּו ֵעיָניו ִמזֶֹקן ׁשֶ ַיֲעקֹב כָּ ּׁשֶ ּ ָרָאה ב, ּ ֵני' ּוְלַצד ֶזה ֲהַגם ׁשֶ  ָאָדם ּבְ
ירֹו, עֹוְמִדים ְלָפָניו ר ְוִהכִּ ִעמֹו ָהָיה ְמַדּבֵ ָאְמרּו לֹו , ְּלַבד יֹוֵסף ׁשֶ הֹוִדיעּוהּו ׁשֶ ְנך 'ְלַצד ׁשֶ ה ּבִ ִָהּנֵ
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ַתב  יןכָּ מוֵאל ַאֲהֹרן רוּבִ י ׁשְ ַּרּבִ ֵרׁש ַרׁשִ: ּ ִנים ֵיְצאּו ֵמֶהם, י"ּפֵ ֵאיָנם ְמֻהּגָ ָרָאה ּדֹורֹות ׁשֶ יב ְוֵהׁשִ, ׁשֶ
ַני ֵהם'לֹו יֹוֵסף  ְיָרה קֶֹדם', ְוגֹו' ּבָ ּגִ ה ְוֵארּוִסין ׁשֶ ְכֻתּבָ ֵיְצאּו ֵמֶהם . ּּבִ ָרָאה ׁשֶ ֵלא ַעל ׁשֶ ַּיֲעקֹב ִהְתּפַ ּ

ִנים ֵאיָנם ְמֻהּגָ ִנים ׁשֶ יק, ּבָ יק ְוַגם יֹוֵסף ַצּדִ הּוא ַצּדִ ָניו ָהיּו ֲהגּוִנים ָהָיה ָראּוי , ְוָיַדע ׁשֶ ְוִאם ּבָ
לֹ ֵסק ֵמֶהם ַהתֹוָרהּׁשֶ ּא ִתּפָ ן. ּ ין ְו, ַעל כֵּ רּות ְוִקּדּוׁשִ לֹא ּגֵ א יֹוֵסף ּבְ ב ַיֲעקֹב אּוַלי ָנׂשָ  ָמא ָלןיְּיַקָחׁשַ

ב ְלַזְרעֹו ְוַלד ָנְכִרית הֹוֵלך ַאַחר ָהֵאם ְולֹא ֶנְחׁשָ יב לֹו יֹוֵסף. ְלֹוַמר ׁשֶ ֵהׁשִ ַני ֵהם': ֶזהּו ׁשֶ ', ּבָ
ָטר יןְוֶהְרָאה לֹו ׁשְ ָאְמרֹו. 'ָקֶחם ָנא ֵאַלי ַוֲאָבְרֵכם'ָלֵכן ָאַמר ַיֲעֹקב . ּ ַהִקּדּוׁשִ ְּוִיָקֵרא ': ּוֵבְרָכם ּבְ

ם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ִמי ְוׁשֵ ב עֹוד ֵמַאְבָרָהם ג', ָבֶהם ׁשְ ִיְהֶיה ֶנְחׁשָ ּוִבְזכּוָתם לֹא , ּדֹורֹות' ּׁשֶ
ר ָהַאִמיץ ִּיְהֶיה ִנְפָסק ַהֶקׁשֶ ּ.   

ֵאיָנם ְראּוִים ִלְבָרָכה: "ָּאְזַנִים ַלתֹוָרהְוָכַתב ָה ה. י"ַרׁשִ. ׁשֶ ָנה ָלְמדּו ֶאְצלֹו"ַּהלֹא י, ָקׁשֶ ְולֹא , ז ׁשָ
ֶהם ָאֶון יׁש, ָרָאה ּבָ ֵאיָנם ְראּוִים ִלְבָרָכה, ְּוַרק ַעָתה ִהְרּגִ ים! ?ׁשֶ ֵהם ְרצּוִים , ֲאָבל ֵיׁש ַמֲעׂשִ ׁשֶ

ׁשּוט ְוֵא יו מֹוֵפת , ַמְנִהיג ָהֵעָדה, ּיָנם ְרצּוִים ְלִאיׁש ַהַמְעָלהְלִאיׁש ּפָ ַמֲעׂשָ ר ָצִריך ִלְהיֹות ּבְ ְֲאׁשֶ

ִזְכרֹונֹות ָאנּו אֹוְמִרים ּבְ תֹו': ְלָכל ְוֶזה ׁשֶ י ִאיׁש ּוְפֻקּדָ ַהָקּבָ', ַמֲעׂשֵ ָעה ׁשֶ ָ ַהּשׁ ן ֶאת ָהָאָדם"ׁשֶ , ה ּדָ
ּבֹו ֶחׁשְ ַרך לֹוֵקַח ּבַ תֹו'ן ֶאת ְהּוא ִיְתּבָ ֻקּדָ לֹו', ּפְ ָרה ׁשֶ ֶּאת ַהִמׂשְ יא הּוא; ּ ם ּבָ, ְוִאם ָנׂשִ ַּקלֹות ֵיָאׁשֵ

ַבֲחמּורֹות ׁשּוִטים, ּוְבֵני יֹוֵסף. כְּ ים ּפְ ָהיּו ֲאָנׁשִ ל ְזַמן ׁשֶ ֵעיֵני ַיֲעֹקב, כָּ יֶהם ְרצּוִים ּבְ . ָהיּו ַמֲעׂשֵ
ֶהֱעָלה אֹוָת יָון ׁשֶ ְבֵטי ם ַיֲעקֹב ְלַמְדֵרֲאָבל ִמכֵּ ָאְמרֹו, ּהָקַגת ׁשִ ְראּוֵבן ': ּבְ ה כִּ ֶ ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ

ְמעֹון ִיְהיּו ִלי ט ַאֵחר ְוָאַמר–', ְוׁשִ קּוַדת ַמּבָ יט ֲעֵליֶהם ִמּנְ ֵאיָנם ְראּוִים ', ִּמי ֵאֶלה':  ָאז ִהּבִ ׁשֶ
ָבִטים ׁשְ   ".ִלְבָרָכה כִּ

ָברּוֵפֵרׁש  יָרם: "ַהֲעֵמק ּדָ לֹא ָסֵפק ִהכִּ ֵני יֹוֵסףּבְ ֵהָמה ּבְ תּוב . ּ ָיַדע ׁשֶ יר ַהכָּ ֲהֵרי ֲעַדִין לֹא ִהְזּכִ ׁשֶ
ְבדּו ִמזֶֹקן' ָרֵאל כָּ ל ָמקֹום . 'ְּוֵעיֵני ִיׂשְ ה ּוִמי ֶאְפַרִים ִמכָּ ֶ טֹוב ִמי ֵמֶהם ְמַנּשׁ יר ּבְ לֹא ִהכִּ ְּוַגם ְנִהי ׁשֶ

ָלִלי יר קֹוָמָתם ְוָתֳאָרם ַהכְּ ר ְלַהכִּ לֹא ָיַדע . ָהָיה ֶאְפׁשָ ׁשּוָטה ׁשֶ ֵאָלה ּפְ ְ ְּותּו ִאם ָהְיָתה ַהּשׁ
ֵני יֹוֵסף ֵהָמה ּבְ ך, ּוָבא יֹוֵסף ְלהֹוִדיַע, ּׁשֶ ל כָּ ן לֹא ָהָיה ִנְצָרך ְלַהֲאִריך כָּ ְִאם כֵּ ְ ַני . ְ ֶּאָלא לֹוַמר ּבָ

ֵפ. ֵּהָמה ְסַתֵלק ִמֶמּנּו רּוַח ַהֹקֶדׁש כְּ ּנִ ָרׁש ׁשֶ א ַהּדְ ּּוִמֶזה ּבָ ּ ּ ּ ט. י"ַרִשׁׁש רּוּ ׁשָ אן ֵהֵחל – ָאֵכן ְלִפי ַהּפְ  כָּ
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ְתׁשוָבתֹו  .2 ֵון יֹוֵסף ּבִ ְּלָמה ִמְתּכַ ֶזה'ּ ר ָנַתן ִלי ֱאלִֹקים ּבָ ַני ֵהם ֲאׁשֶ   '?ּבָ

ַתב  ה] ֶהְרָאה לֹו[: "י"ַרׁשִכָּ ֻתּבָ ַטר כְּ ַטר ֵארּוִסין ּוׁשְ ָבר ְוָנָח, ׁשְ ה ָעָליו ּּוִבֵקׁש יֹוֵסף ַרֲחִמים ַעל ַהּדָ
  ".ּרּוַח ַהקֶֹדׁש

ִמְצַרִים נֹוְלדּו לֹו: "ן"ַרְמּבַּוֵפֵרׁש ָה י ּבְ ַרׁש , ְלֹא ָהָיה יֹוֵסף ָצִריך ְלהֹוִדיַע ְלָאִביו כִּ ּפָ ׁשֶ ֲהֵרי כְּ ׁשֶ
ה ּוָבִנים ָ ֶאֶר, ִּמֶמּנּו לֹא ָהָיה לֹו ִאּשׁ ֶניך ַהּנֹוָלִדים ְלך ּבְ ֵני ּבָ ָבר ׁשְ ְָוהּוא ָאַמר לֹו כְּ . ץ ִמְצַרִיםָ

רּוׁש ְוִנְר י ּפֵ ֶזה'ָאה ִלי כִּ ָאַמְרָת– 'ּבָ ִעְנָין ַהֶזה ׁשֶ ּ ּבָ ם קֶֹדם ּבֹוֲאך ֵאַלי ִמְצַרְיָמה, ּ ֵ ָתָנם ִלי ַהּשׁ ּנְ , ָׁשֶ
ר ָאַמְרָת ֲע ֵהם ְלךְּוֵהם ֲאׁשֶ ָאה ֶאל ַהֶמֶלךּוָב'ְוֵכן , ֵָליֶהם ׁשֶ ֲעָרה ּבָ ְֶזה ַהּנַ ָנַתן 'ר ְוָאַמ. )יג, אסתר ב(' ּ

ה- ' ִלי ֱאלִֹקים ָ ַתן ִלי ַהֶמֶלך ָהִאּשׁ ּנָ ים ַעד ׁשֶ ם ִנּסִ ֵ ה ִלי ַהּשׁ ָעׂשָ ְ ׁשֶ ִנים ָהֵאֶלה , ּ ְּוָהיּו ִלי ַהּבָ
ה   ". ִּמֶמּנָ

ַתב ַה ֶזה'ָנַקט : "ְּכִלי ָיָקרכָּ ֵאיָנן ְראּוִין ִלְבָרָכה'ּבָ ָאלֹו ִמי ֵאֶלה ׁשֶ ְ ּשׁ ֶטן? ּ ְלִפי ׁשֶ י ָאַמר ִמּבֶ  ִמי כִּ
יֹאְמרּו , ָּיְצאּו ֵאֶלה ֵָאֶלה ֱאלֶֹהיך'ָּרָצה לֹוַמר ׁשֶ ה ְיָרְבָעם' ּ ָעׂשָ יב יֹוֵסף. ַעל ָהֵעֶגל ׁשֶ ַני ': ְוֵהׁשִ ּבָ

י ֵהם ', ֵהם ַני ּוִמִצּדִ ל ָמקֹום ֵהם ּבָ ֵי, ְראּוִין ִלְבָרָכהִּמכָּ ְצאּו ֵמֶהם ַאְחָאב ִויָרְבָעם ְלִפי ּּוַמה ׁשֶ
ַתן ִלי ֱא ּנָ ַהְינּו ּכֵֹהן ׁשֶ ת ּפֹוִטיֶפַרע ּכֵֹהן אֹון ּדְ ִמְצַרִים ְוִאָמם ִמְצִרית ּבַ ֶזה ּפֹה ּבְ ּלִֹקים אֹוָתם ּבָ
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ַחֵייּוֵפֵרׁש  ינו ּבְ ַּרּבֵ יב יֹוֵסף ְוָאַמר : "ּ ֶזה'ְוֵהׁשִ ר ָנַתן ִלי ֱאלִֹקים ּבָ ַני ֵהם ֲאׁשֶ ם  ִהְז- ' ּבָ ֵ יר ַהּשׁ ּכִ
ה ַהזֹאת ָ ַתן לֹו ַהֶמֶלך ָהִאּשׁ ּנָ יעֹו ַלַמְלכּות ַעד ׁשֶ ים ְוִהּגִ ה לֹו ִנּסִ ָעׂשָ ּׁשֶ ְ ּ ִנים , ּ ה ָהיּו לֹו ַהּבָ ּּוִמֶמּנָ

ֶזה'ְוָאַמר . ַּהָללּו ּנֹוְלדּו ִלי ּבְ' ּבָ ָאַמְרִתי ׁשֶ ִעְנָין ַהֶזה ׁשֶ לֹוַמר ּבָ ּכְּ  –' ֶזהּבָ' ל"ְוָדְרׁשּו ַרַז. ִמְצַרִיםּ
ה ֶהְרָאה לֹו ֻתּבָ ָטר כְּ   ". ׁשְ

ִמְצַרִים: "ָּאְזַנִים ַלתֹוָרהּוֵפֵרׁש ָה ה נֹוְלדּו ְוִנְתַחְנכּו, ּבְ ּבָ ִביָבה ׁשֶ ּּוְלִפי ֵעֶרך ַהּסְ ִוים ֵהם אֹו , ְ ׁשָ
ָבִטים ְ ָאר ַהּשׁ ָרֵאל ְוִנְתַחְנכּו , ֲּאִפלּו עֹוִלים ַעל ׁשְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּנֹוְלדּו ּבְ ֵביְתךׁשֶ ֵרׁש"ְוַרׁשִ. ָּבְ , י ּפֵ
ה ַטר ֵארּוִסין ּוְכֻתּבָ ֶהְרָאה לֹו ׁשְ ב ַיֲעקֹב. ׁשֶ לֹא , ּוְלִפי ֶזה ָחׁשַ ֵני ׁשֶ ֵאיָנם ְראּוִים ִלְבָרָכה ִמּפְ ּׁשֶ

מֹוָתה, ִּנְתַגְיָרה ָאְסַנת ּּוְוָלָדה כְּ ְיָר, ְוֵאיָנם ִמְתַיֲחִסים ַאֲחָריו, ּ ּגִ יעֹו יֹוֵסף ׁשֶ ה , ּהְוִהְרּגִ ְּוָתְפסּו ּבָ
ין ה; ִקּדּוׁשִ ַטר ֵארּוִסין ּוְכֻתּבָ ם ֵיׁש ָלה ִמֶמּנּו ׁשְ ּּגַ ּ."  

ָאַמר  ְלּפּול ָחִריף ׁשֶ ָטאם"ָהַאְדמֹוּוָמִצינּו ּפִ ְרׁשְ י ְיקוִתיֵאל ְיהוָדה ַהְלּבֶ ּר ַרּבִ ְקלֹויְזְנּבּוְרג - ּ ִמַצאְנזּ
יֵמי ַח– ָאַמר ּבִ ְלּפּול ָהִראׁשֹון ׁשֶ ִנים ַהּפִ ע ׁשָ ֶבן ֵתׁשַ ְהיֹותֹו כְּ ָּייו ּבִ א ִעם ָאִביו! ּ ר ּבָ ֲאׁשֶ , ָהָיה ֶזה כַּ

אֹון ֵמרּוְדִניק ר כְּ, ר ֵמאֹוְסְטרֹוְבָצא"ְּלַבֵקר ֵאֶצל ָהַאְדמֹו, ַהּגָ ְלָפָניו ֻמְגּדָ ַער ׁשֶ י ַהּנַ ַמע כִּ ָ ּשׁ - ּׁשֶ
ָיא ַעל ּדִ, "ִּעלּוי" ָפָניו ֻקׁשְ ן ִהִציג ּבְ ָפסּוק ֶזה"ְבֵרי ַרׁשְִּוַעל כֵּ ַתב, י ּבְ כָּ ַטר ֵארּוִסין : "ׁשֶ ֶהְרָאה לֹו ׁשְ

ה ֻתּבָ ַטר כְּ ה ָהַאְדמֹו– ֵהיָכן". ּוׁשְ ַער ָהִעלּוי" ִהְקׁשָ סּוק– ּר ֶאת ַהּנַ ּפָ ָבר ֶזה ּבַ ִין ?  ִנְרַמז ּדָ ּוִמּנַ
ה"ָלְמדּו ֲחַז ַטר ֵארּוִסין ּוְכֻתּבָ ֶהְרָאה לֹו ׁשְ ַדל ְלָיִמים –ֲעקֹב ָאִבינּו ַי? ל לֹוַמר ׁשֶ ּגָ יב ִמי ׁשֶ  ֵהׁשִ

דֹוֵלי ַהּדֹור  ִכיָנה–ְלֶאָחד ִמּגְ ְסַתְלָקה ִמֶמּנּו ׁשְ ּנִ ר ָרָאה ׁשֶ ֲאׁשֶ ּ כַּ ּ ב ְלַעְצמֹו, ּ ִין נֹוְלדּו : ָחׁשַ ִמּנַ
ין? ְּיָלִדים ֵאלּו ין ְצִריִכים ֵעִדים ְוַהְמַקּדֵ? ֵמֵאיֶזה ִקּדּוׁשִ ְּוַהלֹא ִקּדּוׁשִ לֹא ֵעִדים ֵאין ּ ׁש ּבְ

יו  ים ְלִקּדּוׁשָ ׁשִ ֵאָלתֹו , .)כמבואר בגמרא קידושין סה(חֹוׁשְ ׁשְ ֹאל ֶאת ' ִּמי ֵאֶלה'ְוַיֲעקֹב ּבִ ן ִלׁשְ ּוֵ ִהְתכַּ
ִמְצַרִים: יֹוֵסף אן ּבְ יך כָּ ִרים ְלִקּדּוׁשֶ ׁשֵ ִין ָלַקְחָת ֵעִדים כְּ ִָמּנַ ר ָהִייָת ְיהּוִדי ּבֹוֵדד ּבְ, ּ ֲאׁשֶ ֶאֶרץ כַּ

ָּנְכִרָיה ִעם ְיהּוִדָיה ּבֹוֶדֶדת יָנה(ָאְסַנת , ּ ת ּדִ ֲעֵלי ַהתֹוְספֹות ָהְיָתה ּבַ ְבֵרי ּבַ ְלִפי ּדִ ּׁשֶ ִמי ָהיּו ? )ּ
ין ְבֵרי ֲחַז? ֵּעֵדי ַהִקּדּוׁשִ י ּדִ יב יֹוֵסף ַעל ּפִ ך ֵמׁשִ ֱא.)קידושין סה, שם(ל "ְְוַעל כָּ ִהְקׁשּו ַמּדּוַע ּבְ ת ֶמ ׁשֶ

ין ְלִקּדֵַקַּהְמ ׁשִ לֹא ֵעִדים ֵאין חֹוׁשְ יוׁש ּבְ ָבר'ַוֲהֵרי ַיְלִפיָנן ? ּדּוׁשָ ָבר ּדָ י , ּ ִמָממֹון'ּדָ ּוְבָממֹון ּדַ
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ם ָמה ַיֲעקֹב ָאִבינו  .3 ל ֶאת ָי'ְּלׁשֵ ּכֵ ָוָנה ּבְ'? ָדיוׂשִ ּוֶמה ַהּכַ כֹור': ּ ה ַהּבְ ֶ י ְמַנּשׁ  '?ּכִ

ַתב  ִמינּון: "י"ַרׁשִכָּ ַתְרגּומֹו ַאְחכְּ יל ֶאת ָיָדיו , כְּ כִּ ל ְוָחְכָמה ִהׂשְ כֵּ ַהׂשְ ַעת, ְְלָכך(ּבְ י יֹוֵדַע , )ּוִמּדַ כִּ
כֹור ה ַהּבְ ֶ י ְמַנּשׁ ת ְיִמינֹו ָע, ָהָיה כִּ י ֵכן לֹא ׁשָ   ". ָליוְוַאף ַעל ּפִ

ְפֵתי ֲחָכִמיםּוֵבֵאר ַה ה ָלַרׁשִ: "ׂשִ ָקׁשֶ ל "ּדְ כָּ י'י ּדְ ִמְקָרא ִהיא ְנִתיַנת ַטַעם ַאְלַמְעָלה' כִּ ּבַ , ּׁשֶ
ְמָפֵרׁש ּּוְלֵפרּוׁש ַהַת י , ְלׁשֹון ָחְכָמה ֵאין ֶזה ְנִתיַנת ַטַעם' לכֵּׂשִ'ְרּגּום ּדְ ֵרׁש ַאף ַעל ּפִ ְוַעל ֶזה ּפֵ

לֹו, ]'ְוכּו[ כֹור ְוכּוכְּ ה ַהּבְ ֶ י ְמַנּשׁ ָהָיה יֹוֵדַע כִּ י ׁשֶ ְמָפֵרׁש ' ַמר ַאף ַעל ּפִ מֹו ׁשֶ ְּוַהְינּו ָחְכָמה כְּ
י יֹוֵדַע ְוכּו ָסמּוך כִּ סּוק ּבְ   ". 'ְַהּפָ

ֵרׁש ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשּפֵ י: "ּ ְרׁשּו . ְְוהּוא ַטַעם ְלֵהֶפך, ָּאַמר ֵתַבת כִּ ּפֵ  ַעל ֶזה )י"ראה רש(ֵיׁש ׁשֶ
י ֵכן ְוגֹו כֹור ְוַאף ַעל ּפִ ה ַהּבְ ֶ י ְמַנּשׁ ֶרך כִּ תּוב . 'ְַהּדֶ ָקַדם ַהכָּ ֵעיַני הּוא ְלִפי ַמה ׁשֶ כֹון ּבְ ְּוַהּנָ

ְבדּו ִמזֶֹקן ָרֵאל כָּ י ֵעיֵני ִיׂשְ כֹור ּוִמי הּוא ַהָצִעיר, ְּלהֹוִדיַע כִּ יר ִמי הּוא ַהּבְ ְלֶזה , ּלֹא יּוַכל ַהכִּ
ָר ׁשֶ ל כְּ כֹור ִליִמינֹו ׁשֶ ֶדֶרך מּוָסִרי ַלֲעׂשֹות ַהּבְ ֵרם ּבְ ר ְיַסּדְ י ַהְמַסּדֵ ַדְעתֹו כִּ ן ּבְ ְָצה ְלָבֵרך ּדָ ְּ ּ

ְַהְמָבֵרך ל ֶאָחד ֵמֶהם, ּ ְבתֹו ֲעׂשֹות ְוֶזה הּוא , ּוָבֶזה ָיַדע ְמקֹום כָּ ָעָלה ַעל ַמְחׁשַ ֶ ה ַמה ּשׁ ְּוָעׂשָ
ל ֶאת ָי כֵּ תּוב ׂשִ עּור ַהכָּ ל ֶאָחד, ָדיוׁשִ ל כָּ יר ְמקֹומֹו ׁשֶ ִין ָיַדע ְוִהכִּ י 'ָלֶזה ָאַמר ? ְּוִאם תֹאַמר ִמּנַ כִּ

כֹור ה ַהּבְ ֶ י אֹותֹו ִיְהֶיה ְלָיִמין' ְמַנּשׁ ל ָיָדיו, ִּמֶזה ָיַדע כִּ כֵּ   ".ְוָלֶזה ׂשִ

ׁשְ? ְוִכי ֵאיזֹו ְנִתיַנת ַטַעם ִהיא: "ָּאְזַנִים ַלתֹוָרהּוֵפֵרׁש ָה כֹורְוִכי ּבִ ה הּוא ַהּבְ ֶ ְמַנּשׁ ָנַתן , ִּביל ׁשֶ
ָהה ָרָאה ַיֲעקֹב ֵמֲאבֹוָתיו, ְוֵיׁש לֹוַמר! ?ָעָליו ֶאת ָידֹו ַהכֵּ ִנים ַהְצִעיִרים טֹוִבים , ׁשֶ ַהּבָ ּׁשֶ

כֹוִריםֵמַה ָמֵעאל) ' היּפִַעל (ִיְצָחק ִנְבַחר : ּבְ ו, ִּמִיׁשְ ל ְוַאף הּוא אֹוֵהב ֶאת יֹו, ְוַיֲעקֹב ֵמֵעׂשָ ֵסף ִמכָּ
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רּוׁש נֹוָסף ֵה ל ַהִמָלה : ַּּנַחל ֵאִלָיהוִביא ַהּפֵ ָמעּוָתה ׁשֶ ַמׁשְ ּו ּבְ ים ִהְתַקּשׁ ַּהְמָפְרׁשִ ּ י'ּּ ֶרת ' כִּ ְזכֶּ ַהּנִ
אן ה, כָּ ִּמָלה ַהמֹוָרה ַעל ְנִתיַנת ַטַעם ְוִסּבָ ל ַיֲעקֹב ֶאת ָיָדיו , ּ כֵּ ן לֹא ׂשִ כֵּ ה ִּמְפֵניׁשֶ ֶ ָהָיה ְמַנּשׁ  ׁשֶ

כֹור כֹור ׁשֶַלְמרֹותֶּאָלא , ַהּבְ ה ַהּבְ ֶ כֹור. ָהָיה ְמַנּשׁ ה ּבְ ֶ ר ְוִאלּו לֹא ָהָיה ְמַנּשׁ לֹא ָהָיה ַיֲעֹקב , ֶּאְפׁשָ
ל ֶאת ָיָדיו כֵּ ׁשּוט יֹוֵתר, ְמׂשַ ָבר ּפָ ה ּדָ ה ְוֶאְפַרִים . ֶּאָלא ָהָיה עֹוׂשֶ ֶ הּוא ָהָיה ֵמִזיז ֶאת ְמַנּשׁ

יִמ ם ֶאת ֶאְפַרִים ּבִ ֹמאלֹוִּמְמקֹום ַמֲעָמָדם ְוָהָיה ׂשָ ׂשְ ה ּבִ ֶ ך לֹא ָהָיה ָצִריך . ינֹו ְוֶאת ְמַנּשׁ ְכָּ ְ

ֶלת ֵאיָנה ְמקּוּבֶ צּוָרה ׁשֶ ל ֶאת ָיָדיו ּבְ כֵּ ֶרך ַהְמָבְרִכים ּוְלׂשַ ּנֹות ִמּדֶ ְּלׁשַ ּ ַרם. ְ לֹא ָיֹכל ַיֲעֹקב , ּבְ
ן כֹור, ַלֲעׂשֹות כֵּ ה ַהּבְ ֶ ן ֶאְפַרִים ָהָיה ַהָקָטן ּוְמַנּשׁ כֵּ ה ַעל ְולֹא , ּׁשֶ ֶ ל ְמַנּשׁ ְכבֹודֹו ׁשֶ ָרָצה ִלְפגַֹע ּבִ

ָבר כְּ ָיִזיז אֹותֹו ִמְמקֹומֹו ׁשֶ ְּיֵדי ׁשֶ רּותֹולֹא נֹוְתָרה ל.  ֶהֱחִזיק ּבֹוּ ל ָיָדיו ּוְלָבֵרך ,  ֶאְפׁשָ כֵּ ְֶאָלא ְלׂשַ ּ
ך ל ִמְקָרא. ְכָּ ׁשּוטֹו ׁשֶ ם ּפְ ל ֶאת ָיָדיו': ֶזהּו ּגַ כֵּ ה ֶאת ְמ' ׂשִ ּנָ ְרִכיםְולֹא ׁשִ ל ַהִמְתּבָ , ּקֹום ַמֲעָמָדם ׁשֶ

כֹור' ה ַהּבְ ֶ י ְמַנּשׁ ר ּבֹו ָעַמד' כִּ בֹוד ְלָהִזיז אֹותֹו ִמַצד ָיִמין ֲאׁשֶ ֶרך ַהכָּ ְּולֹא ָהָיה ֶזה ִמּדֶ ִּמֵמיָלא . ְ
ל ֶאת ָיָדיו כֵּ י ִאם ְלׂשַ ֵרָרה כִּ   .לֹא ָהְיָתה ּבְ

ָרֵאל ֵמִאיר ַה–ַמּדּוַע  י ִיׂשְ ַאל ַרּבִ ַעל ֶה, ּכֵֹהן ׁשָ ֵרך ִלְפֵני – ָּחֵפץ ַחִייםּבַ ְ ָזָכה ֶאְפַרִים ְלִהְתּבָ

ה ֶ י הּוא ? ְמַנּשׁ ַהתֹוָרה ֵהִעיָדה ָעָליו כִּ ּום ׁשֶ ת ! 'ַּהָצִעיר'ִּמּשׁ ִמּדַ ָאה ְוִהְתַנֵהג ּבְ לֹא ִהְתּגָ לֹוַמר ׁשֶ ּכְּ
בֹו. ָהֲעָנָוה ל ָיָמיו ִהְתַרֵחק ֶהָחֵפץ ַחִיים ִמן ַהכָּ תּוִבים , דּכָּ ל ִמְכָתב ּובֹו כְּ ִקּבֵ ַעם ׁשֶ ּּוְבָכל ּפַ ּ

ְבחֹו ׁשִ ְּתָאִרים ַהַמְפִליִגים ּבְ ָכבֹוד ֶזה ְמאֹד, ּ י . ִזְלֵזל ּבְ ם ַרּבִ ׁשֵ ר ֶהָחֵפץ ַחִיים ּבְ ַעם ַאַחת ִסּפֵ ּּפַ
ל ָהִעיר ִוויְלָנא, ְזֵאב ִרים ׁשֶ יד ֵמיׁשָ ָה: ַּהַמּגִ ַכְפִרי ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ דֹולַמֲעׂשֶ אּוָלם , ָיה ַעם ָהָאֶרץ ּגָ

ה ַעל ּפֶ ָנה ּבְ ָ ַעם. ָלַמד לּוַח ַהּשׁ ָכל ּפַ ֲאלּו אֹותֹו ָמַתי ִיְהֶיה ַהמֹוַלד ּוָמַתי ָיחּול ָחג , ּבְ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַּ
לֹוִני יב ַעל ַהּכֹל ִמָיד, ּפְ ְפִרִיים ַהּבּוִרים ִלְקרֹותֹו . ֵּהׁשִ ְלפּו ָיִמים לֹא ָח". ַרב"ִנְמנּו ְוָגְמרּו ַהכַּ

דֹול הּוא  י ַתְלִמיד ָחָכם ּגָ ַתְכֵנַע כִּ ים ְוהּוא ַעְצמֹו ִהׁשְ ַּרּבִ ְפִרי ֶזה ָלִעיר ... ּ ֵמן כַּ ַעם ַאַחת ִהְזּדַ ּּפַ
ֶנֶסת , ִויְלָנא ֵלל ִמְנָחה" א"ַהְגָר"ְוִנְכַנס ְלֵבית כְּ ְלַחן . ְּלִהְתּפַ ְּלַאַחר ַהְתִפָלה ִהְתָקֵרב ֶאל ׁשֻ ּ

ִדְבֵרי תֹוָרהַּהלֹוְמִד לּו ּבְ בּו ּוִפְלּפְ ר ָיׁשְ ין ֲחָתִנים, ּים ֲאׁשֶ ָאֵבל ּבֵ יֵניֶהם כְּ ב ּבֵ לֹא , ְוָיׁשַ ּום ׁשֶ ִּמּשׁ
ְבֵריֶהם  בֹוד ... ֵּהִבין ַאף ִמָלה ִמּדִ ּ ִסֵים ֶהָחֵפץ ַחִיים –ֶזה הּוא ַהכָּ ְלַבד –ּ ְמיֹון ּבִ   ...ְ ַאך ּדִ




