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ַּמה ֵפרוׁש ִמַלת  .1 ּ ַּוִיַגׁש'ּ ין ַהְפסוִקים'? ּ ר ּבֵ ּוָמה ַהֶקׁשֶ ּּ ּ?  

ַתב  ַעל ַהטוִריםכָּ ּּבַ ֶו: "ּ ָאַמר לֹו. ה"ּסֹוף ֵתבֹות ׁשָ ֶוה ְלך: ׁשֶ ם ֲאִני . ֲָאִני ׁשָ ַאָתה ֶמֶלך ּגַ מֹו ׁשֶ כְּ ְׁשֶ ּ
ִמְדָרׁש. ְֶמֶלך ה ַהְמָלִכים נֹוֲעדּו )ב, בראשית רבה צג( ְּוַעל ֶזה ּדֹוֵרׁש ּבַ י ִהּנֵ   ". )ה, תהילים מח(ּ כִּ

ְתָבה ַהתֹוָרה ַלח כָּ ת ַוִיׁשְ ָפָרׁשַ ּּבְ ַיֲעקֹב ֵהִכין ֶאת ַעְצמֹו ִלְפ, ּ וּׁשֶ ה ִעם ָאִחיו ֵעׂשָ ְּתִפָלה- ּבְ, ִגיׁשָ ּ ,
םָכ ְו.ּוִמְלָחָמה, ּדֹורֹון ֶרק ִראׁש: "ֵמַעם לֹוֵעז ַהַתב ׁשָ ת ּפֶ ּבָ ָכל מֹוָצֵאי ׁשַ ֹון ֶזה נֹוֲהִגים ִלְקרֹוא ּבְ

דֹוָלה ֵיׁש ּבֹו ְסֻגָלה ּגְ ַעם הּוא ְלִפי ׁשֶ ָלה ְוַהּטַ ַּאֲחֵרי ַהַהְבּדָ ֵעיֵני . ּ ה ֵיׁש לֹו ֵחן ּבְ ַהקֹוֵרא ּבָ ּׁשֶ ּ
ִריֹות ֶדֶרך . ַּהּבְ ֶדֶרך ַהָים אֹו ּבְ ע ּבְ עֹוֵמד ָלֵצאת ְלַמּסָ ְּוִבְפָרט ִמי ׁשֶ הְּ ׁשָ ֵצל , ַּהַיּבָ ּתֹוִעיל לֹו ְלִהּנָ
ה. ֵמאֹוְיָביו רּוִים ּבָ ָאנּו ׁשְ לּות ׁשֶ ה ַהזֹאת ַעל ַהּגָ ָרׁשָ ּפָ ם ֵיׁש ֶרֶמז ּבַ ך ּגַ ּכָּ ּ ֵאַרע ִעם , ְ ֶ ל ַמה ּשׁ כָּ ׁשֶ

ו ל ֵעׂשָ ָניו ׁשֶ ו ֶיֱאְרעּו ָלנּו ִמּבָ ַהג ַי, ַיֲעקֹב ְוֵעׂשָ ּנָ ֶדֶרך ׁשֶ ן ְְוָעֵלינּו ִלְנהֹג כְּ ּוֵ ְתכַּ ּנִ ו ׁשֶ ֲעקֹב ִעם ֵעׂשָ
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ָבִרים ה ּדְ לֹׁשָ ָבר ָהִראׁשֹון: ִלׁשְ ְּתִפָלה: ַהּדָ ֵלל ּוְלַבֵקׁש ַרֲחִמים ֵמֵאת ַה, ּ ְּלִהְתּפַ ַרךְתִים ׁשֵּ  ְּבָ
ַיִציֵלּנּו ִמיֵדי אֹוְיֵבינּו ִני. ּׁשֶ ֵ ַתן ַיֲע, ּדֹורֹון: ַהּשׁ ּנָ ִפי ׁשֶ ֵדי ָּלֵתת ַמָתנֹות ְלאֹוְיֵבינּו כְּ ו כְּ ֹקב ְלֵעׂשָ

נּו עּו ּבָ י. ְַלֲהפֹך ֶאת ְלָבָבם ְלַבל ִיְפּגְ ִליׁשִ ְ ְעָסם: ַהּשׁ ֵעת כַּ   ". ִּלְבֹרַח ֵמֶהם ְולֹא ְלִהָמֵצא ַעל ָיָדם ּבְ

ַרׁשִ ָר, )בראשית יח כג(י "ּוָמִצינּו ּבְ ֶהם ּפָ ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים ּבָ ם ִנְלֶמֶדת ּבִ ה זֹו ִנְמְצָאה ּגַ יׁשָ ּגִ ֵתנּוׁשֶ  :ׁשָ
ׁש ַאְבָרָהם " ה ַלִמְלָחָמה - ַּוִיּגַ ׁשָ ׁש יֹוָאב': )יג, ב י"ש(ּ ָמִצינּו ַהּגָ ה ְלִפיּוס '; ְוגֹו' ַּוִיּגַ ׁשָ ׁש  '- ַּהּגָ ַּוִיּגַ

ה ַלְתִפָלה '; ֵאָליו ְיהּוָדה ׁשָ ְּוַהּגָ ִביא ')כא, א יח"מ(ּ ׁש ֵאִלָיהּו ַהּנָ ַּוִיּגַ : ְבָרָהםּּוְלָכל ֵאֶלה ִנְכַנס ַא. 'ּ
ר ָקׁשֹות ּוְלִפיּוס ְוִלְתִפָלה ְּלַדּבֵ ּ."  

ִמְדָרׁש  ָאַמר : " מּוָבא)שכל טוב(ּּבַ ׁשֶ ְתִחָלה כְּ ָרָאה , ָהָיה עֹוֵמד ֵמָרחֹוק', ַמה ּנֹאַמר ַלאֹדִני'ּּבִ ּוְכׁשֶ
ין ְוָאַמר ּדִ עֹוֵמד ָעָליו ּבַ ר ִנְמָצא': ׁשֶ ָידֹו הּוא ִיְהֶיה ָּחִליָלה ִלי ֵמֲעׂשֹות זֹאת ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ִביַע ּבְ  ַהּגָ

ֵּמַעָתה ֵאין ִלי ֶאָלא ְלַפְיסֹו': ָאַמר', ִּלי ָעֶבד ּ ין, ּ ּוַרת ַהּדִ ה ִלְפִנים ִמּשׁ ַיֲעׂשֶ ׁש ְלַפְיסֹו', ּׁשֶ ְּלָכך ִנּגַ ְ .
ת ֵאָליו ִליט ָלֶגׁשֶ ַ י ַרֲחִמים ִלְפֵני ַהּשׁ ל ְמַבְקׁשֵ ֶרך כָּ ְּוֵכן ּדֶ ְ."  

ַעל ַהְואּוָלם  ּטוִריםּבַ ׁש ֵאָליו ְיהּוָדה'-  ְמָפֵרׁש ׁשֶּ יּוס ֶאָלא' ַּוִיּגַ ֵּאין ֶזה ַרק ּפִ ִגיַמְטִרָיא ֶזהּו : "ּ ּּבְ
י , ְּלִהָלֵחם ִעם יֹוֵסף ם ִנְכָנס ּוִפְיסֹו כִּ ּּוְבִגיַמְטִרָיא ּגַ ָבִרים ִנְכַנסּ ה ּדְ לֹׁשָ לֹוַמר ַאף ְיהּוָדה ". ִלׁשְ כְּ
לֹׁשֶ ל ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִיםֵהִכין ַעְצמֹו ִלׁשְ תֹו ִעם ָהִאיׁש ַהמֹוׁשֵ ִגיׁשָ ָרִכים ִלְקַראת ּפְ   . ּת ַהּדְ

ים ֶאת ְיהּוָדה ְוֶאָחיו ? ְּוַמּדּוַע ֵהִכין ַעְצמֹו ְיהּוָדה ְלָכך ֲהֵרי יֹוֵסף ֶהֱאׁשִ ים ׁשֶ ְמָפְרׁשִ ְּמבָֹאר ּבַ
ִבים ִלים ְוַגּנָ ְמַרּגְ ׁש ֵאָלי. כִּ ר ְיהּוָדה ִנּגַ ֲאׁשֶ ֻריֹות ְוִסּבֹות , וכַּ ה ֶאְפׁשָ לֹׁשָ ּהּוא ֵמִכין ַעְצמֹו ִלׁשְ

ַעס ך) א: (ַמּדּוַע ֵיׁש ָעָליו ְוַעל ֶאָחיו כַּ אּוַלי ) ב(ֲּעֵליֶהם ְלַפְיסֹו , ְֵהם ִהְכִעיסּו ֶאת יֹוֵסף ְוִאם כָּ
ְרעֹה  מֹו ּפַ ע כְּ ַפְרעֹה '–יֹוֵסף ָהָיה ָרׁשָ י ָכמֹוך כְּ ַלח ַעל ְיֵדי ) ג(ְּלִהָלֵחם ּבֹו  ְוִיְצָטְרכּו –' ָכִּ יֹוֵסף ִנׁשְ

ֵלל ַלה–ְלַהֲעִניׁש אֹוָתם ַעל ֲעֹון ְמִכיַרת יֹוֵסף ' ה ֵיׁש ֹצֶרך . 'ּ ְוָלֶזה ֵהם ִיְצָטְרכּו ְלִהְתּפַ אן ׁשֶ ְּוִמכָּ ּ
ָרִכים ת ַהּדְ לֹׁשֶ ׁשְ יּוס: ּבִ ה ְיהּוָדה ְלַפ. ִּמְלָחָמה ּוְתִפָלה, ּּפִ ְתִחָלה ִנּסָ ל ּּבִ ֶדֶרך ׁשֶ ְֵיס ֶאת יֹוֵסף ּבְ ּ

יב ֵחָמה ּוְדַבר ֶעֶצב ַיֲעֶלה ָאף' ָבָריו לֹא . )א, משלי טו(' ְַמֲעֶנה ַרך ָיׁשִ ּדְ ר ָרָאה ׁשֶ ֲאׁשֶ ַרק כַּ
ִלים ר ָקׁשֹות ִעם יֹוֵסף', ּאֹו ָאז ֵהִכין ַעְצמֹו ְלִמְלָחָמה ּוְתִפָלה ַלה, ִמְתַקּבְ   .ְוֵהֵחל ְמַדּבֵ

ִּיַגׁש ֵאָליוַו'ַּמּדוַע  .2 ָבר ִלְפֵני יֹוֵסף' ּ ַּהלֹא ְיהוָדה ָעַמד ּכְ ּ? 

ַתב ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשָה כָּ ְָצִריך ָלַדַעת ָלָמה ֻהְצַרך לֹוַמר : "ּ ׁש'ְּ ָקרֹוב ֵאָליו ָהָיה ' ַּוִיּגַ ַּאַחר ׁשֶ
ר ִעמֹו ַעָתה ּּוְמַדּבֵ י ּדָ: "ּוְמָבֵאר". ּ תּוב הּוא כִּ ט ַהכָּ ׁשָ י ִמְנַהג ַהְמָלִכיםָאֵכן ּפְ , ָבר ָידּוַע הּוא כִּ
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ֵריֶהם ְויֹוֲעֵציֶהם דֹוֵלי ַהַמְלכּות ְוׂשָ בּו ִלְפֵניֶהם ּגְ ט אֹו . ֵּיׁשְ ּפָ ַבר ִמׁשְ א ִאיׁש ַעל ּדְ ְוָהָיה ִאם ּבָ
ִבים ִראׁשֹוָנה ָריו ַהיֹוׁשְ ין ַהֶמֶלך ְוׂשָ ֶהְפֵסק ּבֵ ָבר ֵמֵאת ַהֶמֶלך לֹא ַיֲעמֹד ּבַ ּּדָ ְ ְּ ַמְלכּותּ ְוחּוץ , ּ ּבַ

ר ם ְיַדּבֵ ך . ָלִעּגּול ַיֲעֹמד ְוׁשָ ר ְיהּוָדה ַעד ַעָתה ְוַאַחר כָּ ְּוְכמֹו ֵכן ָהָיה ְמַדּבֵ ׁש ֵאָליו'ּ רּוׁש ' ַּוִיּגַ ּפֵ
ָב ְמעּו ּדְ ָ לֹא ִיּשׁ ֵדי ׁשֶ ִרים כְּ ין ַהֶמֶלך ּוֵבין ַהּשָׂ ְכָנס ִלְפִנים ִמְמִחיָצתֹו ְוָעַמד ּבֵ ּנִ ּׁשֶ ְ ּ ָריו ְלזּוַלת ּ

ְַהֶמֶלך ּ ."  

ַתב ַה ֵטייְנַמן"יְגַראכָּ ֵרה ּפֹוְסִעים ג: "ל ׁשְ מֹוֶנה ֶעׂשְ קֶֹדם ְתִפַלת ׁשְ ַּהִמְנָהג הּוא ׁשֶ ּ ּ ִסיעֹות' ּ . ּפְ
רֹוֵקַח ַעם, ּּוְמקֹור ַהִמְנָהג הּוא ּבָ ֵאר ַהּטַ ּבֵ ג, ׁשֶ תֹוָרה ' ׁשֶ ָעִמים ָמִצינּו ּבַ ׁש'ּּפְ ', ׁש ַאְבָרָהםַּוִיּגַ'. 'ַּוִיּגַ

ׁש ֵאָליו ְיהּוָדה' ׁש ֵאִלָיהּו', 'ַּוִיּגַ ַּוִיּגַ ָבָריו', ּ אן ּדְ ֲהֵרי ַמה , ְַאך ִלְכאֹוָרה ֵאין ֶזה מּוָבן. ַעד כָּ ׁשֶ
ר ִעמֹו ֵהֵחל ְלַדּבֵ ׁש ְיהּוָדה ֶאל יֹוֵסף קֶֹדם ׁשֶ ּגַ ּנִ ֶ ָבר ָקרֹוב ֵאָליו, ּּשׁ ָהָיה עֹוֵמד כְּ י ׁשֶ ֵרי ֲה, ַאף ַעל ּפִ

ָאָדם ׁש ּבָ ך הּוא ַהֶהְרּגֵ כָּ ּום ׁשֶ ָבר ֵמָאָדם, ְֶזה ִמּשׁ ר רֹוֶצה ְלַבֵקׁש ּדָ ֲאׁשֶ כַּ הּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות , ּׁשֶ
ְתִפָלה, ֵּמַעָתה. יֹוֵתר ָקרֹוב ֵאָליו ָיך ִעְנָין ֶזה ּבַ ַ ַּמה ּשׁ ּ ְ ה ַעל "ְוִכי ִמְתָקֵרב ָהָאָדם יֹוֵתר ֶאל ַהָקּבָ? ּ

הֹוֵלך ִסיעֹות ִמָמקֹום ְלָמקֹום'  גְְיֵדי ׁשֶ אן! ?ּּפְ ֵלל , רֹוִאים ִמכָּ עֹוֵמד ָאָדם ְלִהְתּפַ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ּבְ ּכִּ
הּו ', ּּוְלַבֵקׁש ֵמה ֶ הּוא ֻמְכָרח ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ יׁש ׁשֶ ְמקֹומֹו–ָעָליו ְלַהְרּגִ ֵאר ּבִ ָ ֶּאָלא ,  לֹא ְלִהּשׁ

ל ִקְרָבה ֻעָלה ׁשֶ ְמִציאּותְוַא, ַּלֲעׂשֹות ֵאיזֹו ּפְ ֵאיָנה ְמָקֶרֶבת ּבַ י ׁשֶ ּף ַעל ּפִ ל ָמקֹום לֹא , ּ ִמכָּ
ַמָצב ַהקֹוֵדם ֵאר ּבַ ָ ְּלִהּשׁ ּ ּ."  

ְוָקא ְיהוָדה ִנַגׁש .3 ַּמּדוַע ּדַ ּ ַטֲעֵמי ַהְקִריָאה(? ּ  )ְּוֶרֶמז ָלֶזה ּבְ

ה ר ִלְפֵני יֹוֵסף ָהָיה, ִלְכאֹוָרה ִיְקׁשֶ ל ְלַדּבֵ ְּוַהלֹא ַתְפִקיד ֶזה ׁשֶ ְ ָצִריך ְלֵהָעׂשֹות ַעל ְיֵדי ְראּוֵבן ּ

כֹור הּוא ַהּבְ   !?ׁשֶ

ִמְדָרׁש  ְנָיִמין: ")תנחומא ויגש ב(ּּומּוָבא ּבַ ָהָיה ְיהּוָדה ָעֵרב ַעל ּבִ ָאַמר ְלַיֲעֹקב, ְלִפי ׁשֶ ָאֹנִכי ': ׁשֶ
ּנּו ֶּאֶעְרֶבּנּו ִמָיִדי ְתַבְקׁשֶ ל. )ט, בראשית מג(' ּ ֶנֶגד יֹוֵסף ֶאָלא ְְלִפיָכך לֹא ָעַמד ִמכָּ ָבִטים כְּ ְ ּ ַהּשׁ

  ".ְיהּוָדה

ִמִליםא ִמִויְלָנא"ְגָרַה י ַטֲעֵמי ַהְקִריָאה ּבַ ר מּוָבן ַעל ּפִ ַהֶהְסּבֵ ּ ְמָפֵרׁש ׁשֶ ּ ׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ': ּ ַּוִיּגַ
י ֲאֹדִני ְְוָכך הּוא . ָּנח ֶסגֹולַזְרָקא ֻמ, ְרִביִעי, ַקְדָמא ְוַאְזָלאּ ַטֲעֵמי ַהְקִריָאה ֵהם –' ַּויֹאֶמר ּבִ

ר ָאַמר ְיהּוָדה ְלַיֲעקֹב ָאִביו : ַהֶהְסּבֵ תּוב ׁשֶ ת ִמֵקץ כָּ ָפָרׁשַ ִּאם לֹא ֲהִביאִֹתיו ֵאֶליך ְוִהַצְגִתיו 'ּּבְ ּ ָ

ל ַהָיִמים ְּלָפֶניך ְוָחָטאִתי ְלך כָּ ָ תּובי"ַרׁשִּבְ. )ט, בראשית מג(' ָ ם כָּ ל ַהָיִמ: " ׁשָ ְּוָחָטאִתי ְלך כָּ ַהְינּו , יםָ



á÷ÂòÇé ì Éå÷  ùâéå    ã 

  

 
 ז"  תשס©  2007  ל הזכויות שמורות  כ     עמותת מורשה קהילת יעקב

É

א ִגינֹות ַהּנַ: "א"ְמָבֵאר ַהְגָר". ָלעֹוָלם ַהּבָ ַטֲעֵמי ַהּנְ ָבר ֶזה ְמֻרָמז ּבְ , ַקְדָמא ְוַאְזָלא ְרִביִעי. ל"ּּדָ
ִניםְרִביִעיָה,  ֶאל יֹוֵסףָאַזל ְוָקַדםּרֹוֶצה לֹוַמר ָלָמה  הּוא ְיהּוָדה,  ַלּבָ ֵסֶדר תֹוַלְדָתן ָהָיה? ׁשֶ ּּדְ ּ :

ְמעֹון, ְראּוֵבן ְנָיִמין. ְיהּוָדה, ֵלִוי, ׁשִ עִֹבי ַהקֹוָרה ֲעבּור ּבִ ֵנס ּבְ ְּוִלְכאֹוָרה ֲהָוה ֵליה ִלְראּוֵבן ִלכָּ ּ ,
כֹור ְולֹא ְיהּו הּוא ַהּבְ ִניםּדְ הּוא ְרִביִעי ַלּבָ ח ֶסגֹול,  ּוְמָפֵרׁש?ָדה ׁשֶ ַזְרָקא ֻמּנָ ּום ּדְ רּוׁש, ִמּשׁ , ּפֵ

תֹוך ַעם ּנוַחָּל ֶאת ַעְצמֹו ִמָזַרקּדְ א, ְּסֻגָלהְ ּבְ ַסק ֶאת ַעְצמֹו ֵמעֹוָלם ַהּבָ ּפָ ִאם לֹא ְיִביֵאהּו ֶאל , ׁשֶ
ּנָ עִֹבי ַהקֹוָרה. ל"ָאִביו כַּ   ".ְולֹא ַאֵחר, ָּלֵכן ִנְכַנס הּוא ּבְ

ִדְבֵרי ַרׁשִ .4 אור ּבְ ָאְזֶניך: "י"ָּמה ַהּבֵ ָבַרי ּבְ ְנסו ּדְ ִָיּכָ ּ"? 

ַתב ַהִחְזקּוִני  אי": כָּ ֲחׁשַ ר ֵאֶליך ּבַ ָבר ' : "ְּכִלי ָיָקרּוֵפֵרׁש ַה". ָרֹוֶצה ֲאִני ְלַדּבֵ ך ּדָ ר ָנא ַעְבּדְ ְָיַדּבֵ

ָאְזֵני ֲאדִֹני ׁש ֵאָליו ִלְלֹחׁש . 'ּבְ ן ִנּגַ ִביַע הּוא ֲעִליָלה ַעל כֵּ ל ִעְנַין ַהּגָ כָּ ר ֵאָליו ׁשֶ ָרָצה ְלַדּבֵ ְלִפי ׁשֶ
ֵי לֹא ִיְתּבַ ָאְזָניו ׁשֶ ּּבָ ֵיׁש יֹוֵסף ֲהֵרי ". ׁשּ ן ִאם ִיְתּבַ כֵּ   ".ַעל ְיֵדי ֶזה ָיבֹא ִליֵדי ֲחרֹון ַאף"ּׁשֶ

ית ַהֵלִויַהּוֵפֵרׁש  ֵעיֵני ְיהּוָדה מּוָזר : "ּּבֵ ָכל ַתֲהלּוכֹות ָהֵעֶסק ַהָלז ָהָיה ִנְרֶאה ּבְ ֶזה ּדְ ְּוָהִעְנָין ּבָ ּ
ה אּו ִלׁשְ. ּוֻמְקׁשֶ י ּבָ ָאְמרּו לֹו כִּ ְכׁשֶ ר ֹאֶכלּדִ ִלים ַאֶתם: ָאַמר ָלֶהם, ּבָ יבּו לֹו. ְּמַרּגְ ֵהׁשִ י : ּוְכׁשֶ כִּ

ִנים ֲאַנְחנּו ְרִתי: ָאַמר ָלֶהם, כֵּ ּבַ ר ּדִ ִלים, ּהּוא ֲאׁשֶ אֹוֵמר. ְמַרּגְ י : כְּ ַּעָתה ֲהֵרי ֵיׁש הֹוָכָחה כִּ
ִלים ַאֶתם ְּוָכל ַתֲהלּוכֹות ָהִעְנָין לֹא ָהָיה ַהְתׁשּוָב. ְּמַרּגְ לֹא ּ ֲעִליָלה ּבְ ֲעָנה ְוַהּכֹל ּבַ ה ֵמֵעין ַהּטַ

אּוַלי ַהֵמִליץ . ְׁשּום ְסַמך ִלְדָבָריו ַדַעת ְיהּוָדה ּדְ ַּהְמַתְרֵגם[ְּוָעָלה ּבְ ת ] ּ יֵניֶהם הּוא ַהְמַעּוֵ ר ּבֵ ֲאׁשֶ
ר לֹא ָאְמרּו ֵה ָבִרים ֲאֵחִרים ִמִלּבֹו ֲאׁשֶ ֶזה ְואֹוֵמר ְליֹוֵסף ּדְ ֵקׁש ְיהּוָדה . םּּוְמַקְלֵקל ּבָ ּבִ ְּוֶזהּו ׁשֶ

ְקָצָרה ְוָאַמר לֹו יֵניֶהם ּבִ ר ָהָיה ּבֵ ְבֵרי ַהִויּכּוַח ֲאׁשֶ ל ּדִ ָאְזֵני : ַלֲחזֹר כָּ ָבר ּבְ ך ּדָ ר ָנא ַעְבּדְ ְָיַדּבֵ

יֵניֶהם, ֲאֹדִני לֹא ֵמִליץ ּבֵ רּוׁש ּבְ   ".ּפֵ

א ִלְפֵני יֹוֵסף ְלַב ְיהּוָדה ּבָ ים ׁשֶ ּפֹט יֹוֵסף ֵּיׁש ַהְמָפְרׁשִ אֹותֹו ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ ְנָיִמין כְּ ֵּקׁש ֲחִניָנה ֲעבּור ּבִ
ין ּוַרת ַהּדִ יר . ִלְפִנים ִמּשׁ ן הּוא ִהְזכִּ ָכל . 'ְוכּו, "ָאִחיו ֵמת", "ֶיֶלד ְזקּוִנים", "ָאב ָזֵקן"ְוַעל כֵּ ן ּבְ כֵּ ׁשֶ

ְחרּורֹו ׁשֶ ין ְלַבֵקׁש ׁשִ ִסיס ִמַצד ַהּדִ ָבָריו ֵאין ּבָ ּּדְ ְנָיִמין ּ א ְלַבֵקׁש ֲחִניָנה–ל ּבִ הּוא ּבָ ּ ֶאָלא ׁשֶ ּ.  

ַתב ַה כָּ רּוׁש ֶזה ּוְכמֹו ׁשֶ ְפֵתי ֲחָכִמיםַוֲעַדִין ֵיׁש ְלַהְקׁשֹות ַעל ּפֵ ַתבׂשִ כָּ ִרים ִעם : " ׁשֶ לֹא ָהיּו ְמַדּבְ
ֵמִבין ְלׁשֹון ִעְבִרי  ּיֹוֵסף ֶאָלא ַעל ְיֵדי ֵמִליץ ְולֹא ָהיּו יֹוְדִעין ׁשֶ ר ִעם יֹוֵסף ּ ן ֵאיך יּוַכל ְלַדּבֵ ְְוִאם כֵּ

ַעְצמֹו   ". ּבְ
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ִריְסק "ְגִריָמָרן ַה ִזְקנּותֹו ז ִמּבְ ִהְתַיֵצב ּבְ ָקָרה ִעם ֶהָחֵפץ ַחִיים ׁשֶ ה ׁשֶ ִעְנָין ֶזה ַמֲעׂשֶ יר ּבְ ִּהְזכִּ ּ ּ
ֶלת ּפֹוִלין ִנים ּוִבֵקׁש ְלַב, ִלְפֵני רֹאׁש ֶמְמׁשֶ ַלַחת ַרּבָ רֹאׁש ִמׁשְ ַרד ַהִחּנּוך ּּבְ ל ִמׂשְ ֵזרֹות ׁשֶ ל ַהּגְ ְּטֵ

ֵהיְכֵלי ַהתֹוָרה ּוְבָבֵתי ַהִחּנּוך ַהְיהּוִדִי, ַהּפֹוָלִני ר ָעְמדּו ִלְפגַֹע ּבְ ֲּאׁשֶ ְ ּ ָּעַמד ֶהָחֵפץ ַחִיים . יםּ
ִאיִדיׁש ָבָריו ּבְ ָלה ַהּגֹוי ָעַמד ְוֶהֱאִזין, ְוִהְרָצה ֶאת ּדְ ֶאְמַצ. ְּורֹאׁש ַהֶמְמׁשָ ָבָריוּבְ לֹא ָיֹכל ָהָיה , ע ּדְ

ְבִכי ק ּוָפַרץ ּבִ ל ֶהָחֵפץ ַחִיים. ֶּהָחֵפץ ַחִיים ְלִהְתַאּפֵ יו ׁשֶ ָעה ָעַמד ִמְמַלּוָ אֹוָתה ׁשָ ּּבְ ּ ָהָיה , ּ ֶזה ׁשֶ
ָמן ְמֻתְרּגְ ֵמׁש כִּ ָלה, ָּאמּור ְלׁשַ ָבִרים ִלְפֵני רֹאׁש ַהֶמְמׁשָ ם ֶאת ַהּדְ ַּאך ַהָל, ְּוָרָצה ְלַתְרּגֵ ה ֵסֵרב ְ

ָּאְמָנם לֹא ֵהַבְנִתי ִמָלה: ְוָאַמר ַתֲכַנְעִתי, ּ ַּאך ִהׁשְ ּ ָבִרים ַהיֹוְצִאים ִמן ַהֵלב, ְ ן ָהיּו ֵאלּו ּדְ כֵּ ּׁשֶ ְוֶאת , ּּ
ם ַפת ַהֵלב ֵאין צֶֹרך ְלַתְרּגֵ ְׂשְ ֵאר ָמָרן ַהְגִרי". ּ ם ּבֵ ך ּגַ ְבֵרי ְיהּוָדה ְליֹוֵסף"ְכָּ ִריְסק ֶאת ּדִ ר ְי': ז ִמּבְ ַדּבֵ
ָאְזֵני ֲאֹדִני ָבר ּבְ ך ּדָ ְרׁשּו. 'ָָנא ַעְבּדְ ּפֵ ָמן: ּוְכמֹו ׁשֶ ִלי ֵמִליץ ּוְמֻתְרּגְ י רֹוֶצה ֲאִני ְלַבֵקׁש ֲחִניָנה, ּבְ , ּכִּ

ָבִרים יֹוְצִאים ִמן ַהֵלב ִיְהיּו ַהּדְ ְּוָצִריך ֲאִני ׁשֶ ּ ָאְזָניו ׁשֶ. ְ ָבר ּבְ ר ּדָ ב ְיהּוָדה ְלַדּבֵ ל יֹוֵסף ְוֵכיַצד ָחׁשַ
ם ָפָתם, ְללֹא ְמַתְרּגֵ ֵאינֹו ֵמִבין ֶאת ׂשְ ִמי ׁשֶ ה ֶאת ַעְצמֹו כְּ ַפת ַהֵלב ? ְּוַהלֹא יֹוֵסף ָעׂשָ ּשְׂ ֶּאָלא ׁשֶ ּ

ָמן ֵמִליץ ּוְמֻתְרּגְ ָפה ַהמּוֶבֶנת ְלָכל ָאָדם ְוֵאין צֶֹרך ּבְ ְִהיא ׂשָ ְכֵנַע . ּ ב ְיהּוָדה ְלׁשַ ָפה זֹו ָחׁשַ ּוְבׂשָ
תֹוֶאת יֹוֵסף  ָקׁשָ ְיַמֵלא ֶאת ּבַ ּׁשֶ ּ ּ.  

ר ֵאָליו ָקׁשֹות .5 ּבֵ ַּמּדוַע ְיהוָדה ּדִ ּ? 

יז  ז ְוַיְרּגִ ַעְצמֹו ִיְתַרּגֵ ָבָריו ְיהּוָדה ּבְ ך ּדְ ֶמׁשֶ ּבְ י הּוא ָיַדע ׁשֶ ֵקׁש ִמיֹוֵסף לֹא ִלְכעֹס ָעָליו כִּ ְְיהּוָדה ּבִ ּ ּ
ַתב ַה. ְוַיְכִעיס ֶאת יֹוֵסף כָּ ך' : "נֹוְספֹוְרּוְכִפי ׁשֶ ַרְמָת ֹזאת . 'ְָוַאל ִיַחר ַאּפְ ַאָתה ּגָ ָאְמִרי ֵאֶליך ׁשֶ ּּבְ ּ ָ

ְרֵחנּו ַּהַתָקָלה ַעל כָּ ַפְרֹעה': ּ י ָכמֹוך כְּ ְלִתי . 'ָכִּ ך לֹא ִיְהֶיה ֵמֱהיֹוִתי ּבִ ֶנְגּדְ ָבִרים כְּ ַאִטיַח ּדְ י ַמה ׁשֶ ּכִּ ָ

י יב אֹוְתך כִּ ֵעַָמֲחׁשִ הּוא ַהֶמֶלךיַנּ ָאְמָנם ַאָתה ָחׁשּוב ּבְ ְרעֹה ׁשֶ מֹו ּפַ ְי כְּ ּ."  

ֵארַנֲחַלת ַיֲעֹקבַה ֲהֵרי ֵיׁש ְלָהִבין:  ּבֵ ל יֹוֵסף ִעם ַטֲעַנת ְגֵניַבת , ׁשֶ ִליחֹו ׁשֶ יַע ׁשְ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ְתִחָלה כַּ ּּבִ
ִביַע ר ִיָמֵצא ִאתֹו ֵמֲעָבֶדיך ָוֵמת ְוַגם ֲאַנְחנּו ִנ': ָאְמרּו ָהַאִחים, ַהּגָ ֲָאׁשֶ ּ . 'ְהֶיה ַלאֹדִני ַלֲעָבִדיםּ

ִביַע ֶאְצָלם ִאם ִיָמֵצא ַהּגָ ְּלַכְתִחָלה ְיהּוָדה ְוָאִחיו ָאְמרּו ׁשֶ ּ ַנב ֶאת , ּ ּגָ ין ָמֶות ַעל ֶזה ׁשֶ ִיְגזֹר ּדִ
ִביַע ְוֵהם ִיְהיּו ְליֹוֵסף ֲעָבִדים ְלעֹוָלם ין. ַהּגָ ימּו ִלְגַזר ּדִ ָאְמרּו ְוִהְסכִּ ְּמעּו ִמיֹוֵסף ׁשָ, ל" ַהּנַַאֲחֵרי ׁשֶ

ְחָרִרים ַלֲחזֹר ַלֲאִביֶהםׁשֶ ֵהם ְמׁשֻ ְנָיִמין ִיְהֶיה ְלֶעֶבד ְוׁשֶ ר ִאתֹו ָקׁשֹות, ַרק ּבִ   ?ְּוָכֵעת הּוא ְמַדּבֵ

ֶּאָלא ִנָתן ְלָבֵאר ל יֹוֵסף, ּ ִליַח ׁשֶ ָ יַע ַהּשׁ ִהּגִ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ כַּ יָעה ָלֶהם , ׁשֶ י ָצָרה זֹו ַמּגִ ֵהִבינּו ָהַאִחים כִּ
ל ֵחְטא ְמִכיַרת יֹוֵסף ֶעְטיֹו ׁשֶ ַמִים ּבְ ָ . 'ָָהֱאלִֹקים ָמָצא ֶאת ֲעֹון ֲעָבֶדיך'-ֵהם ֵהִבינּו ׁשֶ, ִמן ַהּשׁ

ה ֶזה, ְּוְלָכך ַזר יֹוֵסף . ֵהם ָהיּו ְנכֹוִנים, ְלֵהָעֵנׁש ֲעבּור ַמֲעׂשֶ ר ּגָ ֲאׁשֶ ַרם כַּ ר ִנְמָצא 'ּבְ ָהִאיׁש ֲאׁשֶ
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ָידֹו הּוא ִי ִביַע ּבְ לֹום ֶאל ֲאִביֶכםַהּגָ ל ַעל . 'ְּהֶיה ִלי ָלֶעֶבד ְוַאֶתם ֲעלּו ְלׁשָ לֹוַמר ָהֹעֶנׁש ֻהּטַ כְּ
ל  ַהמֹוׁשֵ ְגַלל ׁשֶ ֵאין ֶזה ֶאָלא ּבִ ה ַהְמִכיָרה אֹו ָאז ֵהִבינּו ׁשֶ ָתף ְלַמֲעׂשֵ ָלל ׁשֻ לֹא ָהָיה כְּ ְנָיִמין ׁשֶ ּּבִ ּּ ּּ

ן ל ֲאֵליֶהם ְוַעל כֵּ ר ֵאָליו ָקׁשֹותַעל ִמְצַרִים ִמְתַנכֵּ ּבֶ   . ּדִ

ָוה ְיהוָדה ֶאת יֹוֵסף ְלַפְרעֹה .6 ָמה ִהׁשְ  ?ּּבְ

ַתב  ֶמֶלך: "י"ַרׁשִכָּ ֵעיַני כְּ ְָחׁשּוב ַאָתה ּבְ ך". ּ ֶהְמׁשֵ ְרעֹה ּגֹוֵזר ְוֵאינֹו ְמַקֵים: "ְְוֵכן הּוא ּבַ , ַּמה ּפַ
ה ן, ַמְבִטיַח ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ   ". ַּאף ַאָתה כֵּ

ִדְבֵרי ַרׁשְִּזקוִניִחּוְמָבֵאר ַה ְבֵרי ַהִמְדָרׁש" ּבְ י ּדִ ֵאין ֶעֶבד מֹוֵלך : "ּי ַעל ּפִ ִנמּוֵסי ִמְצַרִים ׁשֶ תּוב ּבְ ְכָּ ּ
ׁש ְגֵדי ׁשֵ גֹון ּבִ ְגֵדי ֶמֶלך כְּ יִעין אֹותֹו ְלַקֵים ֻחֵקי . ְְוֵאינֹו לֹוֵבׁש ּבִ ּבִ ית ַמְלכּות ַהֶמֶלך ַמׁשְ ּּוְבֵראׁשִ ּ ְ ּ

אי ֵאינֹו ׁשֹוֵמר ָהָאֶרץ ּוַפְרֹעה בּוָעתֹו ֵאינֹו ְמַקֵים ַוּדַ ְ ּשׁ ָמִצינּו ׁשֶ ם ׁשֶ ׁש ּוְכׁשֵ ְגֵדי ׁשֵ ך ּבִ יׁשְ ּ ִהְלּבִ ּ ָ

ן ָעְלָמא ַאף ַאָתה כֵּ ּבּור ּבֶ ה ֶאָלא ּדִ ֵאין ּבָ ַּהְבָטָחתֹו ׁשֶ ל ִמי . ּּ ָכל ַאְרצֹו כָּ ְרעֹה ִהְכִריז ּבְ ְועֹוד ּפַ
ר ר ּבָ ּבָ ָיבֹא ִלׁשְ י, ּׁשֶ הּבִ לֹום ַהְינּו ַמְבִטיַח ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ   ".ָאתֹו ַוֲהִליָכתֹו ְלׁשָ

יֹוֵסףָּאְזַנִים ַלתֹוָרהָה ְיהּוָדה ָנַזף ּבְ ת יֹוֵסף . ּ ְמָפֵרׁש ׁשֶ ָקׁשַ י ּבַ ְנָיִמין הּוָבא ְלִמְצַרִים ַעל ּפִ ן ּבִ כֵּ ּׁשֶ
ַפְרעֹה'ּוֵמַאַחר ְו ְנָיִמין הּוא אֹוֵר' ָָכמֹוך כְּ ּבִ ְַח ַהֶמֶלךֲהֵרי ׁשֶ ַיד יֹוֵסף, ּ לֹומֹו ּוִבְטחֹונֹו ְנתּוִנים ּבְ . ּוׁשְ

ַנַען ֶאֶרץ כְּ ּבְ ַיֲחזֹר ְלָאִביו ׁשֶ   .ְּוָעָליו ֵאיפֹה ִלְדאֹג ׁשֶ

ֵכֶפל: עֹוד ְמָבֲאִרים ב ּבְ ּנָ ין ּגַ ֲהֵרי ּדִ ֵלם ֲהֵרי ׁשֶ, ׁשֶ ְגֵנָבתֹו'ְּוִאם ֵאין לֹו ְלׁשַ ר ּבִ ל . 'ְוִנְמכַּ אּוָלם כָּ
ַתן ְלַהֲעִריכֹוֹז ּנִ ָדָבר ׁשֶ ִביַע ַהֶמֶלך ֵאין לֹו ְמִחיר. ּאת ּבְ ַרם ּגְ ְּבְ ב . ּ ֵ רּות ְלַחּשׁ ן ֵאין ׁשּום ֶאְפׁשָ ְוִאם כֵּ

ֶפל לּום ַהכֵּ ן. ֶּאת ַתׁשְ אְוַעל כֵּ ַפְרעֹה' ְיהּוָדה ְוטֹוֵען  ּבָ י ָכמֹוך כְּ ְנָיִמין –' ָכִּ ּפֹט ֶאת ּבִ  ְצִריִכים ִלׁשְ
יןִלְפִנים ּוַרת ַהּדִ ים ָעָליו ֲחִניָנה .  ִמּשׁ ְַרק ַהֶמֶלך ?  ֲאָבל ִמי ָיכֹל ָלחֹון–ְּמַבְקׁשִ י ָכמֹוך  '–ּ ָכִּ

ַפְרעֹה ְנָיִמין–' כְּ ה ָלחֹון ֶאת ּבִ ַבָקׁשָ ַפְרֹעה ַהֶמֶלך ּוָבִאים ְלָפֶניך ּבְ ּ ַאָתה יֹוֵסף ָחׁשּוב כְּ ָ ְ ּ ּ.  
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אֹוְמרֹו , יֹוֵסף ְלָאִחיוֶמה ָאַמר  .1   '?ֲאִני יֹוֵסף'ּבְ

ַתב ֶה ר: ָּחֵפץ ַחִייםכָּ ּבֹר ּבָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ְלִמְצַרִים ִלׁשְ ּפַ אּו ּבַ ל ַהְזַמן ֵמָאז ּבָ ך כָּ ֶמׁשֶ ּּבְ ְויֹוֵסף , ְ
ר ֲאֵליֶהם ְוִדּבֵ ָדם ִלִהְתַנכֵּ ֲאלּו ִאיׁש ְלֶא, ַרְגִליםְמּר ִאָתם ָקׁשֹות ַוֲחׁשָ הׁשָ יֹות ַהְרּבֵ ַמה , ָחיו ֻקׁשְ

ֶּזה ְוַעל ַמה ֶזה ׂשּו ֵע, ּ ימּו ִאיׁש ֶאת ָאִחּפְ ֲאלּו. יוִחצֹות ְוֶהֱאׁשִ ִנָיה ָתְמהּו ְוׁשָ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ ַמה , ְּוֵכן ּבַ
ה ה ֵתי ַהִמִלים ַהָללּו? ָלנּו' ֶּזה ָעׂשָ י ֲאֵחיֶהם ֶאת ׁשְ ְמעּו ִמּפִ ָ ּשׁ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ִּמָיד ָסרּו ּו' ֲאִני יֹוֵסף': ּ

יֹות ֵפקֹות, ַּהֻקׁשְ ל ַהצֶֹרך, ַּהְתִמיהֹות ְוַהּסְ ֵרר ָלֶהם כָּ ְְוָהִעְנָין ִנְתּבָ ַמע ָהעֹוָלם ֶאת . ּ ר ִיׁשְ ֲאׁשֶ ן כַּ כֵּ
ֵתי ַהִמִלים  ּׁשְ ּ יֹות ְוַהְתִמיהֹות ַעל ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם" 'ֲאִני ה"ּ ל ַהֻקׁשְ ְּיֻתְרצּו כָּ הּוא ִלְכאֹוָרה , ּ ׁשֶ

ֵעיֵנינּו ַעד ַעָתהְל ו, ֶּפֶלא ּבְ ר ַיְחּדָ ׂשָ ל ּבָ ל ָהִעְנָיִנים ְוָראּו כָּ רּו כָּ ְררּו ְוִיְתַחּוְ י ַיד ה, ִיְתּבָ ָתה ' כִּ ָעׂשְ
  .ַהּכֹל ְלטֹוָבֵתנּו
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אן ְרְדָלא: ּּוַבִמְדָרׁש הּוָבא כָּ א ּכֵֹהן ּבַ ין ְואֹוי ָלנּו ִמיֹו: ָאַמר ַאּבָ ּאֹוי ָלנּו ִמיֹום ַהּדִ , ּם ַהתֹוָכָחהּ
ָניו י ִנְבֲהלּו ִמּפָ ָבִטים ְולֹא ָהיּו ְיכֹוִלים ֶאָחיו ַלֲענֹות אֹותֹו כִּ ְ ּשׁ ּבַ ָיֹבא , ּוָמה יֹוֵסף ָקָטן ׁשֶ ׁשֶ ּכְּ

הּוא ַע"ַהָקּבָ ֶ ָמה ְוַכָמהה ְויֹוִכיַח ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ַמה ּשׁ ּל ַאַחת כַּ ּ.   

ֲהֵרי יֹוֵסף ז"ְגִריַה ָמָרןְוָאַמר  ר ִעָמם תֹוָכָחה ּומּוָסר ׁשֶ ּבֵ ּלֹא ּדִ ', ֲאִני יֹוֵסף': ֶּאָלא ָאַמר ָלֶהם, ּ
ָאַמר ָלֶהם ַהֵחְטא ַעְצמֹו, ּּוִמֶזה ִנְבֲהלּו ְולֹא ָיְכלּו ַלֲענֹות אֹותֹו ַהְינּו ׁשֶ , ְוֵכן ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ׁשֶ

ָיבֹא ַהָקּבָ ׁשֶ ֶ"ּכְּ ִיְהֶיה ֶזה תֹוָכָחה ּומּוָסר, הּואה ְויֹוִכיַח ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַמה ּשׁ ּלֹא ׁשֶ ֶּאָלא , ּ
ַעְצמֹו יר ַהֵחְטא ּבְ ירּו ֲהֵרי ַהּכֹל ַמהּו , ַרק ַיְזכִּ ם ". ֵחְטא"ְוָאז ַיכִּ ׁשֵ רוךְוָאַמר ּבְ י ַאְבָרָהם ּבָ ְַרּבִ ּ 

ל ָמָרן ַהְגַר ָאַמר ָלֶהם יֹוֵסף , ל"ַצח ַז"ָאִחיו ׁשֶ ׁשֶ כְּ ל ֲא' ֲאִני יֹוֵסף'ׁשֶ י כָּ ָבִטים כִּ ְ ירּו ַהּשׁ ַּזי ִמָיד ִהכִּ
ָטעּות ְוִדְמיֹון ִרים ִעם ֵאיֶזה ִמְצִרי, ַּהְזַמן ָחיּו ּבְ ְמַדּבְ ל ַהְזַמן ׁשֶ בּו כָּ י ֵהם ָחׁשְ ּכִּ ְוַעל ְיסֹוד ֶזה , ּ
ּבֹונֹות ל ַהֶחׁשְ נּו ְוָעׂשּו כָּ ִדְמיֹון ְוָטעּות, ּבָ ֵרר כְּ ְוֵכן ֶלָעִתיד . 'ֲאִני יֹוֵסף'ֶּאָלא , ּוְלַבּסֹוף ַהּכֹל ִנְתּבָ

ָיֹבא ַהָקּבָ ׁשֶ ִסים , ה ְויֹוִכיַח ְלָכל ֶאָחד"ָּלבֹוא כְּ ל ָהָאָדם ָהיּו ְמֻבּסָ ל ַחָייו ׁשֶ י כָּ ָּאז ִיְראּו כִּ
ְמיֹונֹות ְוָטֻעיֹות ָתִתים ַעל ּדִ ּּוֻמׁשְ ּ.  

אֹל  .2 ְַמּדוַע יֹוֵסף ָהָיה ָצִריך ִלׁשְ ָאִביו ', יַהעֹוד ָאִבי ָח'ּ ָבר ָאְמרו לֹו ׁשֶ ֲּהֵרי ֶאָחיו ּכְ
 ?ַחי

ַתב ַה ְבֵרי ְיהּוָדה: "ְּכִלי ָיָקרכָּ ל ּדִ מּוָבן ִמכָּ הּוא ַחי כַּ ָבר ָאְמרּו לֹו ׁשֶ כְּ י ׁשֶ ל ָמקֹום , ַּאף ַעל ּפִ ִמכָּ
ִיָכְמרּו ַרֲחָמיו ַעל ַהָזֵקן ְולֹא  ֵדי ׁשֶ ן כְּ ב יֹוֵסף אּוַלי ָאְמרּו כֵּ ָּחׁשַ י ַנּ ְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ִיְגרֹם לֹו ִמיָתה כִּ

ִנית ַהעֹוד ָאִבי ָחי. ַנְפׁשֹוְב ָאָלם ׁשֵ ן ׁשְ ֹאל , ַעל כֵּ ן ִלׁשְ ּוֵ לֹא ִנְתכַּ בּו ׁשֶ ּּוְלָבָבם לֹא ֵכן ְיַדֶמה ְוָחׁשְ ּ
ן ָאַמר , ִאם הּוא ַחי אֹו לֹא יר ֲעֹוָנם ַעל כֵּ א ְלַהְזכִּ ּבָ ָאִביו הּוא , 'ַהעֹוד ָאִבי ָחי'ֶּאָלא ׁשֶ לֹוַמר ׁשֶ

ִאלּו ֵאינֹו ֲאִביֶכם י לֹא ַחְסֶתם ַעל ַצֲערֹו כְּ ְּולֹא ֲאִביֶכם כִּ ן ִנְבֲהלּו ְולֹא ָיְכלּו ַלֲענֹות . ּ ַעל כֵּ
ָבר   ". ּדָ

לֹום ְלָאִבינּו 'ַּעד ַעָתה ֲעִניֶתם ִלי: ָּאְזַנִים ַלתֹוָרהּוֵפֵרׁש ָה ִרּגּול ְלׂשַ', ׁשָ ֲחׁשּוִדים ּבְ ר ַהחֹוֵקר כַּ
ַקְרֶתם ִלי, אֹוָתם ִ ּשׁ ר ׁשֶ ְּוֶאְפׁשָ ֹוֵאל ֶאת ֶאָחיו. ּ ָאח ַהּשׁ ֲאִני יֹוֵסף ': ֲּאָבל ַעָתה ֲאִני ׁשֹוֵאל ֶאְתֶכם כְּ

אי ַתֲענּו ִלי ֶאת ָהֱאֶמת ּוַו–' ֲאִחיֶכם   '?ַהעֹוד ָאִבי ָחי '– ּּדַ

יר  י ַיֲעֹקב יֹוֵסףְוִהְסּבִ ִויְלָנ, ַרּבִ יד ּדְ ִטְבעֹו . ָּהְיָתה תֹוָכָחה ְלֶאָחיו' ַהעֹוד ָאִבי ָחי'ֲאִמיַרת : אַּהַמּגִ
ל ָאָדם ַהְמַבֵקׁש ִלְנטֹר ְוִלְנקֹם ֵמֲחֵברֹו ּׁשֶ יב לֹו, ּ ָיׁשִ ְגמּולֹו, ְְוַאך לֹו, ּׁשֶ ע , כִּ זּוָלתֹו לֹא ִיּגַ ֲאָבל ּבְ



á÷ÂòÇé ì Éå÷  ùâéå    è 

  

 
 ז"  תשס©  2007  ל הזכויות שמורות  כ     עמותת מורשה קהילת יעקב

É

ל ַהּנֹוֵקם. ְלָרָעה ם ִאם ָהַאֵחר הּוא ְקרֹובֹו ׁשֶ ֵצא ּוְלַמד . ּאי ִיְמַנע ַעְצמֹו ִמִלְפגַֹע ּבֹוַוּדַ, ַמה ּגַ
ו ָעְרָמה, ֵמֵעׂשָ ָרכֹות ּבֶ ָלַקח ִמֶמּנּו ַהּבְ ֲעסֹו ַעל ַיֲעקֹב ׁשֶ ַעת כַּ ׁשְ ַאף ּבִ ּׁשֶ ִּנְמַנע ִמְלַבֵצַע ְזָמַמת , ּ ּ

ַחֵיי ָאִביו ך ָא. 'ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי ְוַאַהְרָגה'ְוָאַמר , ִּנְקָמתֹו ּבְ ֵהן ֱאֶמת : ַמר ָלֶהם יֹוֵסף ְלֶאָחיוְכָּ
עֹוַלְלֶתם ִלי ְעְתֶכם ָראּוי ָהִייִתי ְלָמה ׁשֶ ר ְלִפי ּדַ ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם ֲאׁשֶ ּהּוא ׁשֶ ַרם ֲהֵרי ְלִפי , ּ ּבְ

ְבֵריֶכם ָאִבי ֲעַדִין ַחי ן , ּדִ ּּוַמּדּוַע לֹא ִהְמַתְנֶתם ְולֹא ַחְסֶת', ַהעֹוד ָאִבי ָחי'ִאם כֵּ ּ ַעל , ְלָפחֹות, םּ
  .ָצַרת ֲאִביֶכם

ל  ַאל יֹוֵסף , ")דרכי מוסר"מובא בספר (ּוָמִצינּו ָמׁשָ יר ַמּדּוַע ׁשָ ְֶמֶלך ָרָצה : 'ַהעֹוד ָאִבי ָחי'ַּהַמְסּבִ

ְמִדיָנתֹו ִבים ָעָליו ּבִ ׁשּוִטים ְוָע. ָלַדַעת ַמה חֹוׁשְ ְבָגִדים ּפְ ְגֵדי ַהַמְלכּות ּבִ ַבר ּהּוא ֶהֱחִליף ֶאת ּבִ
ל ְמִדיָנתֹו ֲעָירֹות ׁשֶ יַע ְלִעיר ַאַחת. ּבַ ב , ִהּגִ ל יֹוׁשֵ ל ָהִעיר ּוָמָצא ֶאת ַהמֹוׁשֵ ִּנְכַנס ְלִבְנַין מֹוׁשֵ

ַיַחד ִעם ַחְבֵרי ָהִעיִרָיה ִעיר זֹאת ַאְכַסְנָיה. ּּבְ ָאלֹו ַהֶמֶלך אּוַלי הּוא יֹוֵדַע ֵהיָכן ֵיׁש ּבָ ְׁשְ ז , ּ ִהְתַרּגֵ
ל ְו ְצָעקֹותַּהמֹוׁשֵ ם ּבִ ָ ל ְיהּוִדי ֶאָחד. ֵגְרׁשֹו ִמּשׁ ֵביתֹו ׁשֶ ְָהַלך ַהֶמֶלך ְוָדַפק ּבְ ַתח , ְּ ּפָ ׁשֶ ּּוִמָיד כְּ

קֹול ֶלת ִהְתִחיל לֹוַמר ּבְ ה ַהֶמֶלך: ַּהְיהּוִדי ֶאת ַהּדֶ ְִהּנֵ ה ַהֶמֶלך! ּ ְִהּנֵ ִתיק אֹותֹו ַהֶמֶלך ! ּ ְִהׁשְ ּ ּ
ָאלֹו ְֲאִני הּוא ַהֶמֶלךֵּמֵהיָכן ָיַדְעָת ׁשֶ: ּוׁשְ ֲּהֵרי ְתמּוַנת ַהֶמֶלך ְתלּוָיה ַעל ִקיר : ָּעָנה ַהְיהּוִדי? ּ ְּ ּ

יִתי א ְלֵביִתי, ּבֵ ַהֶמֶלך ּבָ ְְוֵאיך לֹא ַאְבִחין ׁשֶ ְָאַמר ַהֶמֶלך? ְּ ְרָנָסתֹו ֵמַהֶמֶלך ְוהּוא : ּ ְְיהּוִדי ֶזה ֵאין ּפַ ּ
ל ַעל ְתמּוָנִתי ַהְתלּוָיה ַעל ִק ִּמְסַתכֵּ ּ יתֹוּ ל, יר ּבֵ ְּוִאלּו רֹאׁש ָהִעיר ַהמֹוׁשֵ י, ּ ְרָנָסתֹו ְתלּוָיה ּבִ ּפַ , ּׁשֶ

י יַרּנִ ל ַעל ְתמּוַנת ַהֶמֶלך ְולֹא ִהכִּ ְֵאינֹו ִמְסַתכֵּ ּ ּ ָרתֹו ָהָרָמה! ?ּ ִּסֵלק אֹותֹו ַהֶמֶלך ִמִמׂשְ ְּ ּ.  

ֶפר  ּסֵ ְרֵכי מּוָסר"מּוָבא ּבַ ָניוְולֹא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות'": ּדַ י ִנְבֲהלּו ִמּפָ ְוֵיׁש ְלָהִבין ַמּדּוַע . ' אֹתֹו כִּ
תּוב ָניו': כָּ י ִנְבֲהלּו ִמּפָ תּוב', כִּ י ִנְבֲהלּו ִמֶמּנּו': ְולֹא כָּ ֲהֵרי ֲחַז'? ּכִּ ר הּוא ׁשֶ ל אֹוְמִרים "ַהֶהְסּבֵ

יֹוְקנֹו ׁשֶ ל יֹוֵסף ָהְיָתה ּדֹוָמה ִלְדמּות ּדְ יֹוְקנֹו ׁשֶ מּות ּדְ ּדְ ל יֹוֵסף . ל ַיֲעקֹבׁשֶ ָנתֹו ׁשֶ ּוָ ְוזֹו ָהְיָתה כַּ
אֹוְמרֹו ְלֶאָחיו יק ּבְ ְּוָלֵכן ֲאִני ָתֵמַה ֲעֵליֶכם', ֲאִני יֹוֵסף': ַּהַצּדִ ְרֶתם אֹוִתי ַעד : ּ יַצד לֹא ִהכַּ ּכֵּ

ִהְנִני ִנ? ַּעָתה ים ׁשֶ יׁשִ ְדמּות ַיֲעקֹב ָאְוִכי ֵאיְנֶכם ַמְרּגִ ַהעֹוד ָאִבי ': הֹוִסיף יֹוֵסףָלֵכן ? נּוִביְרָאה ּבִ
ָבר ְזַמן ַרב ֵאינֹו ַחי'? ָחי ָמא ַיֲעקֹב כְּ ָניו, ּׁשֶ ְרֶתם , ְוָלֵכן ֵאיְנֶכם זֹוְכִרים ֶאת צּוַרת ּפָ ְּוָלֵכן לֹא ִהכַּ

ם אֹוִתי יֹוְקנֹו ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶכם, ּגַ מּות ּדְ י ֵאין ּדְ תּוב. כִּ ָאַמר ַהכָּ י ִנְבֲהלּו': ְוֶזהּו ׁשֶ ָניוכִּ ֵהם ',  ִמּפָ
ֵני ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם ָהָיה ּדֹוֶמה ְלַמְרֶאה ּפְ ל יֹוֵסף ׁשֶ ָניו ׁשֶ   .ִּנְבֲהלּו ִמַמְרֶאה ּפָ
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  '?ְּולֹא ָיְכלו ֶאָחיו ַלֲענֹות אֹתֹו'ַּמּדוַע  .3

ִמְדָרׁש  ָאִחי: ָאַמר ָלֶהן יֹוֵסף: ")תנחומא ויגש סימן ה(ּמּוָבא ּבַ ך ֲאַמְרֶתם ׁשֶ ּלֹא כָּ ל ֶזה ֵמתְ ֲאִני , ו ׁשֶ
ן ַיֲעקֹב ּבֹא ֶאְצִלי: ִהְתִחיל קֹוֵרא. ֶאְקָרֶאּנּו ְוָיבֹא ֶאְצְלֶכם. ְקִניִתיו ן ַיֲעֹק, יֹוֵסף ּבֶ ב ּבֹא יֹוֵסף ּבֶ

ר ִעם ָאֶח ְמָכרּוךֶאְצִלי ְוַדּבֵ ָיך ׁשֶ ִית. ָּ ּנֹות ַהּבַ ע ּפִ ַאְרּבַ ִאין ֵעיֵניֶהם ּבְ :  יֹוֵסףָאַמר ָלֶהם. ְוָהיּו נֹוׂשְ
ִלין ְלָכאן ּוְלָכאן ָּלָמה ַאֶתם ִמְסַתכְּ ּ ָמָתןִּמָיד , ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם? ּ ְרָחה ִנׁשְ  ְולֹא ָיְכלּו ַלֲענֹות ּפָ

  ". אֹותֹו

ין)יא, בראשית רבה צג(ל ָאְמרּו "ְוַרַז: "ְּכִלי ָיָקרְוָכַתב ַה ָהָלה זֹו ֻיַקח ִלמּוד ַעל יֹום ַהּדִ ִמּבֶ ּ ׁשֶ ְד, ּּ ָאַמר כִּ
ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ ין ַוי ָלנּו ִמיֹום תֹוָכָחה ּו: ַרּבִ ַּוי ָלנּו ִמיֹום ַהּדִ ּ ָאַמר ְלֶאָחיוּ ׁשֶ  ֲאִני ָמה יֹוֵסף כְּ

ַהָקּבָ, לֹא ָיְכלּו ַלֲענֹות אֹותֹו, יֹוֵסף ׁשֶ ָמה ְוַכָמה"כְּ ין ַעל ַאַחת כַּ ּה עֹוֵמד ַלּדִ ֱאַמר , ּ ּנֶ  )ג, ישעיה י(ׁשֶ
ה' ֻקּדָ ֵאר', ְוגֹו' ּּוַמה ַתֲעׂשּו ְליֹום ּפְ ְתּבָ ּנִ ֶרך ׁשֶ ּדֶ יר ֲעֹוָנם ּבַ יֹוֵסף ִהְזכִּ י ָהַאִחים ָסְברּו ׁשֶ ְכִּ ּוָמה , ּ

אֹו ּוַמָתנֹו בֹו ּוַמּשָׂ ֵקד מֹוׁשָ י ִיּפָ ה כִּ ֻקּדָ ה ָהָאָדם ְליֹום ּפְ ל ָאָדם ַיְחֹתם לֹוַמרּוְב, ַּיֲעׂשֶ  ְרֵאה ַּיד כָּ
ְרכֶּ יָתּדַ ֵדי ? ָך ֶמה ָעׂשִ ֶאָחיו ִנְבֲהלּו כְּ ְתָבה ָלנּו ַהתֹוָרה ׁשֶ ְלָכך כָּ י ֶאְלָעָזר ׁשֶ ְּוַדַעת ַרּבִ ְ ּ

ין ְוִלְלֹמד ַקל ָוחֶֹמר ֵמֲאֵחי יֹוֵסף יל ִיֵתן ֶאל ִלּבֹו ֶחְרַדת יֹום ַהּדִ כִּ ַהַמׂשְ ּׁשֶ ּ."  

ָלֶזר"ְגִרּוֵפֵרׁש ַה ְפְיהּוָד: י ּבְ ָ ָאְמָנם ַהֶצֶדק ִאְתךֵני יֹוֵסףה ָהָיה טֹוֵען ּבִ ּ ִביַע , ּ ַנב ֶאת ַהּגָ ְנָיִמין ּגָ ּבִ
יַע לֹו, ְוָראּוי הּוא ְלֹעֶנׁש ל ֹעֶנׁש ַמּגִ ל ָרע ְוֵאין כָּ ה כָּ ה . ּאּוָלם ָאִביו ַהָזֵקן ֲהֵרי לֹא ָעׂשָ ְוִהּנֵ

ְנָיִמין ר ַאָתה נֹוֵטל ֶאת ּבִ ֲאׁשֶ עֲּהֵרי ֶזה ָהֹעֶנׁש ַהַמר ְוַה, ּכַּ ׁשַ י ָהָאב ַהַחף ִמּפֶ יֹוֵתר ְלַגּבֵ ה ּבְ , ָּקׁשֶ
ין ת ָעָליו ֶאת ַהּדִ ַאָתה ְמַעּוֵ ך. ְּוִנְמָצא ׁשֶ יב ְתׁשּוָבה ַעל כָּ ְתִחָלה לֹא ָהָיה ָיכֹל יֹוֵסף ְלָהׁשִ ְּבִ ּ ּ .

יו ע ָלֶהם, אּוָלם ַעְכׁשָ ְתַוּדַ ּנִ ֲעָנה ַהזֹאת, ְלַאַחר ׁשֶ יב ִמָיד ַעל ַהּטַ ֵּהׁשִ  ֲאִני הּוא –' ִני יֹוֵסףֲא': ּ
ֶכם ְגַלל ֶחְטאֹו ֶנְגּדְ ְמַכְרֶתם אֹותֹו ּבִ ּיֹוֵסף ׁשֶ א ּכַֹח ַלֲעֹמד –' ַהעֹוד ָאִבי ָחי'ֲאָבל , ּ  ַהִאם ָעַצר ַאּבָ

ַרְמֶתם לֹו ּגְ דֹול ׁשֶ ַצֲערֹו ַהּגָ ֶכם? ּּבְ ָכך, ִאם ֲאִני ָחָטאִתי ֶנְגּדְ ם ּבְ א ָאׁשֵ ִצַע, ְֶמה ָהָיה ַאּבָ ְּרֶתם ּׁשֶ
ָנה ַתִים ׁשָ ִרים ּוׁשְ ך ֶעׂשְ ֶמׁשֶ ך ּבְ ל כָּ ּאֹותֹו כָּ ְ ַאְלֶתם אֹוִתי ? ְ ְ ּשׁ ֵאָלה ׁשֶ ּאֹוָתה ׁשְ  ֲהֵריִני חֹוֵזר –ּ

  ...ְוׁשֹוֵאל ֶאְתֶכם 

אֹון  ה ַהּגָ יֹות ִהְקׁשָ ֵתי ֻקׁשְ ְרגּׁשְ י ַיֲעקֹב ְיִחיֵאל ַויְנּבֶ ַעל ַרּבִ ִריֵדי ֵאׁש"ַה ּבַ ְב, "ׂשְ ֵּרי ַהִמְדָרׁש ַעל ּדִ
ְרְדָלאָאַמר ַא" א ּכֵֹהן ּבַ ין ְואֹוי ָל: ּבָ ּנּו ִמיֹום ַהתֹוָכָחהּאֹוי ָלנּו ִמיֹום ַהּדִ  ֵהיָכן ָמִצינּו .'ְוכּו" ּ

תֹוַכְחתֹו לֹא ָיְכלּו ַלֲעמֹד ּבְ ָאנּו אֹוְמִרים ׁשֶ יֹוֵסף הֹוִכיַח ֶאת ֶאָחיו ַעד ׁשֶ ּׁשֶ ּ ר , ְועֹוד? ּ ְֵאיך ֶאְפׁשָ

ֶלָעִתיד ָלֹבא ָעִתיד ַהָקּבְָלַהֲע ַעת ׁשֶ ֶיֶכת , ה ְלהֹוִכיַח ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד"ּלֹות ַעל ַהּדַ ְּוֵאיך ׁשַ ְ
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רּות ִלְתׁשּוָבה ְוַלֲחָרָטה ּוְלִקיּום ַהִמְצֹות ֵאין ֶאְפׁשָ ָמקֹום ׁשֶ ּתֹוָכָחה ּבְ ּ ָכר ְוֹעֶנׁשֶּאָלא ַר, ּ ? ק ְלׂשָ
ב– ּוֶבֱאֶמת ֵ ֶב ֻקׁשְ–  הּוא ְמַיּשׁ ֶ ֲחֶבְרָתהָיא ַאַחת ְמֻיּשׁ ּת ּבַ ֻדָלתֹו ְורֹוְממּות :ּ ּ ֲאֵחי יֹוֵסף ָראּו ֶאת ּגְ

לֹא ֶהֱעִניׁש אֹוָתם ֶאָלא ֶהְרָאה ָלֶהם טּוב ִלּבֹו ל יֹוֵסף ׁשֶ ּרּוחֹו ׁשֶ ָניו, ּ מֹו , ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְבֲהלּו ִמּפָ כְּ
ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ ה: "י"ׁשֶ ֵני ַהּבּוׁשָ ֵני ְוַאף". ִמּפְ ָכל זֹאת ּבֹׁשּו ְוִנְכְלמּו ִמּפְ יֹוֵסף ָהָיה ָקָטן ֵמֶהם ּבְ ּ ׁשֶ

אן . ִצְדָקתֹו ְורֹוְממּות רּוחֹו ר ָיֹבא ַהָקּבָ–ּוִמכָּ ֲאׁשֶ כַּ ה ֶלָעִתיד ָלֹבא ְוִיְרֶאה ָהָאָדם ֶאת " ׁשֶ
ֵלם ּו, ּרֹוְממּותֹו ּוְגֻדָלתֹו ֵיבֹוׁש ְוִיכָּ ָמה ְוַכָמה ׁשֶ ַּעל ַאַחת כַּ ּ ה ָיֹבא ְלִיְרַאת ָהרֹוְממּותּ ְִמתֹוך ּבּוׁשָ ּ .

ְרְדָלא לֹוַמר  א ּכֵֹהן ּבַ ן ַאּבָ ּוֵ ִהְתכַּ ֶ ל ָאז ִיְרַאת ה–ֶזה ַמה ּשׁ ָמה ִתְגּדַ ּ ַעד כַּ ַאִין ', ּ ִיְרַאת ָהֱאנֹוׁש כְּ ּׁשֶ
ה   .ֶּנְגּדָ

ָנא יד ִמּדוּבְ יר ֶאת ַהִמְדָרׁש ַהּנַַּהַמּגִ ים ַמֲאַמר ֶהָחָכםְוַנ. ל"ּ ַאף הּוא ַמְזכִּ ר ': ְקּדִ ֶרך ִאיׁש ָיׁשָ ל ּדֶ ְכָּ

ֵעיָניו ים ָלִעיִרָיה. )כ, משלי כא(' ּבְ לּום ַהִמּסִ ַתׁשְ ר ּבְ ּגֵ ּפִ ִציל ׁשֶ ם ּגֶ ׁשֵ ל ִליהּוִדי ּבְ ָּמׁשָ ִנים . ּ ָ ָחְלפּו ַהּשׁ
יַע חֹובֹו ִלְסכּום ָעצּום ר ָה, ְוִהּגִ ל הּוא ִמְכָתב ִמּשַׂ ה ְמַקּבֵ ֵלם ִהְנך : ִעיר ֵלאמֹרְּוִהּנֵ ְמׁשַ ָאֹו ׁשֶ ּ ּ

יך ִמָיד ִּמּסֶ ֵביתֹו. ָ ִהְנך ְמגָֹרׁש ִמן ָהִעיר–ָולֹא , ָ ִציל ָעצּוב ּבְ ב ּגֶ תֹו , יֹוׁשֵ ִביבֹו עֹוְמִדים ִאׁשְ ּסְ ׁשֶ ּכְּ
ִציל ְלַאט ְלַאט ְצרֹור ָמעֹוָתיו. ִּויָלָדיו ָהֲעצּוִבים ְוַהמּוְדָאִגים ן י, מֹוִציא ּגֶ כֵּ לֹא ׁשֶ ֹּוֵדַע הּוא ׁשֶ

לּום חֹובֹו ָלל ְלַתׁשְ יק כְּ ָמעֹוָתיו. ַיְסּפִ ִציל ּבְ ל ּוְמַעֵין ּגֶ ִּמְסַתכֵּ ֵחק , ּ ְמיֹונֹו ַמְתִחיל ְלׂשַ ה ּדִ ְוִהּנֵ
ל ֵאֶלהֲחִמ, ָהא: ְלָפָניו ה רּוּבָ ָ יםאּבֹואּו ֹנ, ּּשׁ ִ ֵהם ֲחִמּשׁ ים, ַמר ׁשֶ ִ ְתאֹם ֲחִמּשׁ ְמֻדַמִני ? ַמה ּפִ ּכִּ

ל ֵהםׁשֶ ִדיּוק ! ְמצּוָין". ֵמָאה"ְועֹוד , "ֵמָאה"ַוֲהֵרי ְלָפַני עֹוד . ֵּמָאה רּוּבָ יק ּבְ כּום ַמְסּפִ ַּהּסְ
לּום ַהחֹוב תֹו. ְלַתׁשְ אן ְמִעיָרה לֹו ִאׁשְ ֲעִלי ַהָיָקר: ּכָּ ֵאלּו, ּּבַ ֻטיֹות כָּ ר ׁשְ ַּמה ְלך ְמַדּבֵ ָ ֲהלֹוא , ּ

ֻ אן ַעל ַהּשׁ ל כָּ ה רּוּבָ ָ ך,  ְולֹא ֵמָאה–ְלָחן ֲחִמּשׁ ֵחק ּבְ ְמיֹוְנך ְמׂשַ ֲָהלֹוא ַרק ּדִ ִציל ְואֹוֵמר . ָ ז ּגֶ ִמְתַרּגֵ
תֹו ְתִקי: ְּלִאׁשְ יְטל, ּׁשִ ה ִמֵמך, ּגִ ַבָקׁשָ ְתִקי ּבְ ְׁשִ ּ ּ ר ָאֹנִכי. ֲּהלֹוא ַרק ְלַצֲעֵרִני ַאְת רֹוָצה. ּ ְוִכי ? ְוִכי ִעּוֵ

ִלים י רֹוֶאה ֵמאֹות רּוּבָ ִחים ְלָפַניֵאיֶנּנִ עֹוָתיו ָהֲעלּובֹות ְוהֹוֵלך ְלֵבית ?  ֻמּנָ ִציל ֶאת ַמְטּבְ ְאֹוֵסף ּגֶ

ֵלם ֶאת חֹובֹו ָּהִעיִרָיה ְלׁשַ אן ַמה קֹוֶרה. ּ ית ָהִעיִרָיה? ּכָּ יעֹו ֶאל אּוָלם ּבֵ ַהּגִ ִרים , ּּבְ ל ַהּשָׂ כָּ ׁשֶ כְּ
מֹוֲעָצָתם ִבים ּבְ ם יֹוׁשְ ֹראׁשָ ל ּבְ ִצילִנְבַה, ְּוַהמֹוׁשֵ ִרים ִמֶמּנּו , ל ּגֶ ְמיֹונֹות ַהּכֹוְזִבים נֹוׁשְ ְּוָכל ַהּדִ
ָתו בֹא ַהּסְ ִרים ִמן ָהֵעץ ּבְ ָעִלים ַהּנֹוׁשְ ל. כְּ ְמׁשָ ִעים: ַהּנִ ְּמַבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶזה, ָהְרׁשָ ָכל , ּ ֲחִקים ּבְ ְמׂשַ

בֹא יֹום .  טֹוב– ְוָלָרע,  ָרע–אֹוְמִרים ַלּטֹוב , ִמיֵני ַרָמאּויֹות ְוִאְמְתָלאֹות יןַהְַאך ּבְ ָעְמָדם , ּדִ ּבְ
ין א ַהּדִ ּסֵ ָקֵריֶהם, ִלְפֵני כִּ ְזֵביֶהם ּוׁשְ יד כִּ יֶהם ְלַהּגִ  – ְוָהְרָאָיה ְלֶזה ֵמֲאֵחי יֹוֵסף. לֹא יּוַכל עֹוד ּפִ

י ָהיּו ָלֶהם ְטָעִמים ְמצּוָיִנים ְלָמְכרֹו ר, כִּ יֶהם ַאך טֹוב ְויֹׁשֶ ָעְמָדם ְלָפָניוּו. ְְוָכל ַמֲעׂשֵ : ְבָכל זֹאת ּבֶ
  .'ְולֹא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות אֹתֹו'
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ַּמּדוַע ָחַזר יֹוֵסף ְוָאַמר ׁשוב  .4   '?ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם'ּ

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ ַעם ב: "ּ ָחַזר לֹוַמר ּפַ לֹא ָענּוהּו ' ַטַעם ׁשֶ ָרָאה ׁשֶ ֲּאִני יֹוֵסף ְלַצד ׁשֶ
ׁש ָבִרים'  ְלבָחׁשַ י ִיָמֵצא' ָהא: ּדְ ב כִּ ּנָ ת ּגַ בֹׁשֶ יב כְּ ֲחדּו ִמֶמּנּו ְולֹא ָיְכלּו ְלָהׁשִ ּפָ ּׁשֶ לֹא ' ְוַהב, ּ ּׁשֶ

הּוא יֹוֵסף ַאֶתם ְיֵרִאים ְוִנְבַהְלֶתם, ֶהֱאִמינּוהּו ׁשֶ ֶנֶגד ַצד ַהִיְרָאה ׁשֶ ָּלֶזה ָאַמר כְּ ּ ּלֹא ָתחּוׁשּו , ּ
י  ָבר כִּ רּוׁש. 'ֵסף ֲאִחיֶכםֲאִני יֹו'ַלּדָ ָבר : ּפֵ ת ָהַאֲחָוה ּוְכִאלּו לֹא ָהָיה ַהּדָ ִמּדַ ִּמְתַנֵהג ִעָמֶכם ּבְ ּ

ם ָסַמך לֹוַמר , ַההּוא ר ְמַכְרֶתם'ְּגַ ֲא', ֲּאִחיֶכם ֲאׁשֶ ְזַמן ַהֶמֶכר לֹא ָכלֹוַמר ׁשֶ ִּפלּו ּבִ ֲהָתה ֵעין ּ
י ִסיָמן ּוְכֶנֶגד ַצד ַהְצָדַקת ַהּדָ. ָּהַאֲחָוה ִמֶמּנִ יקּו ּבְ ּבֹו ַיְצּדִ ָבר ׁשֶ הּוא יֹוֵסף ָאַמר ָלֶהם ּדָ ָבר ׁשֶ

י הּוא ֶזה אֹוְמרֹו, ֻמְבָהק כִּ ר ְמַכְרֶתם אִֹתי ִמְצָרְיָמה': ּבְ ְּוָדָבר ֶזה לֹא ְיָדעֹו ָאָדם ַוֲאִפלּו ', ֲּאׁשֶ
י הּוא ֶזה יֹוֵסף, ָנִביא מּור כִּ אי ּגָ תֹאַמר ַוּדַ   ". ִּאם לֹא ׁשֶ

ָהָלה זֹו : "ְּכִלי ָיָקרב ַהְוָכַת לֹא ָיְכלּו ַלֲענֹות ְליֹוֵסף[ַטַעם ַאֵחר ַעל ּבֶ ָאַמר ֲאִני יֹוֵסף , ]ּׁשֶ ְלִפי ׁשֶ
יר ֲאִחיֶכם ם ְרָעָדה ֲאָחָזַתם, ְולֹא ִהְזכִּ זּו ׁשָ ן ִנְבֲהלּו ֶנְחּפָ ן ְיַבֵקׁש ִלְהיֹות אֹוֵיב , ַעל כֵּ י ָאְמרּו ּפֶ ּכִּ

יעּו ֶאת ַעְצָמם ִמן ָהַאֲחָוה, יַע ֶאת ַעְצמֹו ִמן ָהַאֲחָוהּּוִמְתַנֵקם ְוִהּסִ ִהּסִ ר ָעׂשּו ֵהָמה לֹו ׁשֶ ֲאׁשֶ . ּכַּ
ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ סּוק "כְּ ִנית, )יז, לז(' ָּנְסעּו ִמֶזה'י ַעל ּפָ ן ָאַמר ָלֶהם ׁשֵ ר ': ַעל כֵּ ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם ֲאׁשֶ

ֵאיָנן ',ְּמַכְרֶתם אִֹתי ִמְצָרְיָמה ְלָפחֹות ָהָיה ָלֶכם ִלְמּכֹר אֹוִתי ְלֵאיזֹו ֻאָמה ַאֶחֶרת ׁשֶ י ׁשֶ ּ ַאף ַעל ּפִ ּ
ך ל כָּ טּוֵפי ִזָמה כָּ ְׁשְ ה , ּ ר ְמַכְרֶתם אֹוִתי ֵהּנָ ֵעיֵניֶכם ֲאׁשֶ ל ָמקֹום ֲאִחיֶכם ֲאִני ְוֶאל ִיַחר ּבְ ִּמכָּ

ָלַחִני ֱאלִֹקים,ְלִמְצַרִים י ְלִמְחָיה ׁשְ   ". כִּ
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ָאַמר ְלֶאָחיו  .1 ׁשֶ ֵון יֹוֵסף ּכְ ֶרך'ְּלָמה ִהְתּכַ ּדָ ְרְגזו ּבַ ְַאל ּתִ ּ ּ?'  

ַתב  ֶרך: "י"ַרׁשִכָּ ז ֲעֵליֶכם ַהּדֶ לֹא ֻתְרּגַ ְדַבר ֲהָלָכה ׁשֶ קּו ּבִ ְַאל ִתְתַעּסְ ּ ָבר ַאֵחר. ּּ ַּאל ַתְפִסיעּו : ּדָ
ה ְוַהְכִניסּו ַחּפְ ּסָ ַחָמה ָלִעיר [ה ָלִעירָמִסיָעה ּגַ ְנסּו ּבְ ל ִמְקָרא ֵיׁש לֹוַמר ְלִפי . ]ִהכָּ ׁשּוטֹו ׁשֶ ּוְלִפי ּפְ

ָהיּו ִנְכָלִמים ַח ֶזה ִעם ֶזה ְולֹוַמר, ׁשֶ ַבר ְמִכיָרתֹו ְלִהְתַוכֵּ ֶרך ַעל ּדְ ּדֶ ָמא ָיִריבּו ּבַ ְָהָיה ּדֹוֵאג ׁשֶ ַעל : ּ
רָָיְדך ְרָת ָל,  ִנְמכַּ ַּאָתה ִסּפַ נֹאתֹוׁשֹוּ   ". ּן ָהָרע ָעָליו ְוָגַרְמָת ָלנּו ִלׂשְ

ְפֵתי ֲחָכִמיםּוְמָבֵאר ַה ְדַבר ֲהָלָכה: "ׂשִ קּו ּבִ ְדַבר ֲהָלָכה ": "ַּאל ִתְתַעּסְ רּוׁש ִאם ַאֶתם עֹוְסִקים ּבִ ּּפֵ
ך טֹו ֶרך ּוִמתֹוך כָּ ְעְתֶכם ַעל ַהּדֶ ְְצִריִכים ַאֶתם ְלַעֵין ּבֹו יֹוֵתר ְוֵאין ּדַ ְ ְּ ּ לֹוַמרּּ ֶרך כְּ : ְֶעה ֶאְתֶכם ַהּדֶ

ַתֲעִנית "י פ"ַרׁשִ. ִּתְתעּו ה . :)י(ק ּדְ לֹא ְלִמְגַרס לֹא ִצּוָ ה ָלֶהם ֲאָבל ׁשֶ לֹא ְלַעֵין ְוַלֲעסֹק ִצּוָ ְּוַדְוָקא ׁשֶ ּּ
ָהא ָאְמרּו ַרַז ְבֵרי תֹוָרה ְוכּו)שם(ל "ָלֶהם ּדְ יֵניֶהם ּדִ ֶרך ְוֵאין ּבֵ ּדֶ ָהיּו ְמַהְלִכים ּבַ ַנִים ׁשֶ ּ ׁשְ ְ'  ."  
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ֵרׁש  ַחֵייְוֵכן ּפֵ נו ּבְ ַּרּבֵ ֶרך: "ּ ֵני טַֹרח ַהּדֶ ְדַבר ֲהָלָכה ִמּפְ קּו ּבִ י ִאם . ְַאל ִתְתַעּסְ ְולֹא ָמַנע ֵמֶהם כִּ
ֵני ַהּטַֹרח ֲאָבל לֹא דֹול ִמּפְ ֲהֵרי ָאְמרּו ַרַזָּהִעיּון ַהּגָ לֹום ׁשֶ ָלל ַחס ְוׁשָ לֹא ִיְלְמדּו כְּ : ל"ּ ָמַנע ֵמֶהם ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ ֵרף ׁשֶ ְבֵרי תֹוָרה ְראּוִים ִלּשָׂ יֵניֶהם ּדִ ֶרך ְוֵאין ּבֵ ּדֶ ֵני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהְמַהְלִכים ּבַ ּׁשְ , ב, ב"מ(ְּ

ר ְוִהּנֵ': )יא ְַוְיִהי ֵהָמה הְֹלִכים ָהלֹוך ְוַדּבֵ ֵניֶהםּ ין ׁשְ ָהיּו ', ּה ֶרֶכב ֵאׁש ְוסּוֵסי ֵאׁש ַוַיְפִרדּו ּבֵ ְלִפי ׁשֶ
ְבֵרי תֹוָרה  ִרים ּדִ ִרים. 'ְוַיְפִרדּו'ְּמַדּבְ ָרִפים, ָהא לֹא ָהיּו ְמַדּבְ   ".ָהיּו ִנׂשְ

ַתב ָה ַחד ַעל ָה, רֶֹגז ְלׁשֹון ֶרֶתת ּוְתנּוָעה: "ן"ַרְמּבַכָּ ֹבאֹו ִמן ַהּפַ ז, 'ֹרבְויֹאַמר ּבְ , דברים כח(' ֵלב ַרּגָ

ז, ') כה,שם ב(' ְוָרְגזּו ְוָחלּו, ')סה ֶתה, ')טז, חבקוק ג(' ְּוַתְחַתי ֶאְרּגָ ָרְגָזה ּוִבְדָאָגה ִתׁשְ ּּוֵמיֶמיך ּבְ ּ יחזקאל (' ָ

ּדֶ. )יח, יב ָאַמר ָלֶהם יֹוֵסף ַאל ְתַפֲחדּו ּבַ סּוק ַהֶזה ׁשֶ ּפָ ֵעיַני ּבַ כֹון ּבְ ְּוָלֵכן ַהּנָ ֲעבּור , ְוָהִעְנָין. ְֶרךּ י ּבַ כִּ
ֶלְכָתם ָיבֹואּו ֲעֵליֶהם  ֶרך ּבְ ּדֶ צֶֹרת ְיַפֲחדּו אּוַלי ּבַ יֵמי ַהּבַ ר ְוֶלֶחם ּוָמזֹון ְוטּוב ִמְצַרִים ּבִ ָאם ּבָ ָּנׂשְ ְ ּ

ר, ִלְסִטים ם ְולֹא ְיַמֲהרּו ְלַדּבֵ ל ְרכּוׁשָ ׁשּוָבם ִעם כָּ ן ּבְ כֵּ ְזִריזּות ְוָלֵכן ָאַמר ָל, ְוָכל ׁשֶ ֵיְלכּו ּבִ ֶּהם ׁשֶ
ֱאַמר , ִויַמֲהרּו ָלֹבא ּנֶ מֹו ׁשֶ מֹו . 'ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי ')בפסוק ט(כְּ י ׁשְ ֶרך כִּ ּדֶ ָלל ּבַ ְְוַאל ְיַפֲחדּו כְּ

ָידֹו, ֲעֵליֶהם ל ָהֲאָרצֹות ָהֵהם ּבְ ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוַחֵיי כָּ ל ּבְ הּוא ַהמֹוׁשֵ ּׁשֶ  ִייְראּו ַהּכֹל ּּוִממֹוָראֹו, ּ
לֹום   ". ְוֵיְלכּו ְוָיבֹאּו ְלׁשָ

ַתב ַה זּו ְלׁשֹון רֶֹגז ְוַכַעס ַמָמׁש: "ְּכִלי ָיָקרכָּ ה הּוא ְלָפֵרׁש ַאל ִתְרּגְ ית ַרּבָ ֵראׁשִ ַעת ַהּבְ ּּדַ ְַאך , ּ

ה לֹו ֻהְקׁשָ זּו: ׁשֶ ֵביָתם ִיְרּגְ זּו ּו ֶרך ַאל ִיְרּגְ ּדֶ אי ? ְְוִכי ּבַ ֶרך ַאֶתם ְצִריִכין ֶּאָלא ַוּדַ ּדֶ ּבַ ָנתֹו ׁשֶ ּוָ כַּ ּׁשֶ ְ

ַתְלמּוד תֹוָרהיםִלְהיֹות ִנְזָהִר יֹוֵתר ּבְ ָעה , ּ ּבְ ְבֵרי תֹוָרה ֲאִפלּו ׁשָ לֹא ַתֲעִמידּו ַעְצְמֶכם ִמּדִ ּׁשֶ ּּ ּ
ֶרך, ַאַחת ּדֶ ׁשֹות ּוָבאֹות ּבַ ְרָעֻניֹות ַהִמְתַרּגְ ל ּפֻ ֵדי ְלַהִציל ֶאְתֶכם ִמכָּ ְכְּ ּ ּ ָּהרֶֹגז ַמְפִסיד ַהִלמּודְו. ּ י , ּ כִּ

ַעס ֵמִביא ִליֵדי ָטעּות ל כַּ ן ָתבֹואּו , כָּ ְבֵרי תֹוָרה ּפֶ ֶהְכֵרַח ִתְצָטְרכּו ְלַהְפִסיק ִמּדִ זּו ָאז ּבְ ְּוִאם ִתְרּגְ ּ ּ ּ
ּדָ'ְִפיָכך ְל. ִליֵדי ָטעּות ַעל ְיֵדי ָהרֶֹגז זּו ּבַ לֹא ִתְצָט', ְֶרךַּאל ִתְרּגְ ֵדי ׁשֶ ּכְּ ְרכּו ְלַהֲעִמיד ֶאְתֶכם ּ

ַעס ַעת ַהכַּ ׁשְ ְבֵרי תֹוָרה ּוְלַהְפִסיק ּבִ יֹוֵתר ָהָאָדם ָצִריך. ִּמּדִ ָנה ּבְ כָּ ְמקֹום ַהּסַ ּבִ ַעל ,  ֵזרּוזְּוְלִפי ׁשֶ
ן ָנַקט  ּדָ'כֵּ ך ְקֵפּ', ְֶרךּבַ ל כָּ ִית ֵאין כָּ ּבַ ֱאֶמת ָהרֶֹגז ַמִזיק, יָדאְֲאָבל ּבַ ּבֶ י ׁשֶ ָכל ָמקֹום ַּאף ַעל ּפִ   ... ּבְ

ֱאַמר, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּנֶ ַאף ְוַכַעס, )ט, קהלת ב(' ַאף ָחְכָמִתי ָעְמָדה ִלי': ְלִפי ׁשֶ ָלַמְדִתי ּבְ ֶ ַּמה ּשׁ ְוַעל . ּ
ּדָ': ה ָאַמרֶז זּו ּבַ ַאף' ְֶרךַּאל ִתְרּגְ נּו ְלָדָבר ַהָצִריך ִעיּון , ְּלַלֵמד ֶאת ַהָחְכָמה ּבְ ּוְ ְּואּוַלי כִּ ְ ַרב ּ

ָאמּור ַעס ֵמִביא ִליֵדי ָטעּות, ַוֲאִני מֹוִסיף ֶלַקח טּוב ַטַעם ְוַדַעת. כָּ ל כַּ כָּ ֵאין : ל"ְוָאְמרּו ַרַז, ְלִפי ׁשֶ
ה ְתִחָלה  ל ּבָ ן ִנְכׁשַ ַבר ֲהָלָכה ֶאָלא ִאם כֵּ ָּאָדם עֹוֵמד ַעל ּדְ ּּ ַהָחְכָמה , .)גיטין מג(ּ ן ָאְמרּו ׁשֶ ַעל כֵּ

ָלַמְדִתי ּבְ ּׁשֶ ָעְמָדה ִליּ ר ֶהִביַאִני ִליֵדי ָטעּות ִהיא ׁשֶ ַעם ֶאָחד , ַאף ְוָכַעס ֲאׁשֶ ָדָבר ּפַ י ַהּטֹוֶעה ּבְ כִּ
א ָמר ִמֶמּנּו ְלַהּבָ יֹוֵתר הּוא ִנׁשְ   ".ָּאז ּבְ
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ר ֲאֵלֶהם'ָמֵהם  .2 ּבֶ ר ּדִ ְבֵרי יֹוֵסף ֲאׁשֶ ל ּדִ   '?ּכָ

ַתב  ָמה ָהָי: "י"ַרׁשִכָּ ַרׁש ִמֶמּנּוִסיָמן ָמַסר ָלֶהם ּבְ ּפָ ׁשֶ ת ֶעְגָלה ֲערּוָפה, ּה עֹוֵסק כְּ ָפָרׁשַ ֶזהּו , ּבְ
ָאַמר  ַלח יֹוֵסף'ׁשֶ ר ׁשָ ְרֹעה' ַּוַיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאׁשֶ ַלח ּפַ ר ׁשָ   ". ְולֹא ָאַמר ֲאׁשֶ

ְפֵתי ֲחָכִמיםּוְמָבֵאר ַה ה ְלַרׁשִ: "ׂשִ ָקׁשֶ ְכִתיב "ּדְ רּו ֵאָליו ְוגֹו'י ּדִ י לֹא ', ְבֵרי יֹוֵסףּדִ' ַוְיַדּבְ ַאַחר כִּ
ְבֵריֶהם, ֶהֱאִמין ָלֶהם ֵיָאְמנּו ּדִ ר ֵאָליו ּוְלהֹוִכיַח לֹו ׁשֶ אּו ְלַדּבֵ ּבָ ַמע ׁשֶ ַמׁשְ ּוָמה ִהיא ַההֹוָכָחה , ּּדְ

הֹוִכיחּו ת ֶעְגָלה ֲערּוָפה' ֶּאָלא ִסיָמן ָמַסר ָלֶהם ְוכּו? ׁשֶ ָפָרׁשַ ְכִתיב ְוָרָצה לֹוַמר ָהֲעָגלֹות ּדִ. ּבְ
ֶסגֹו ְקָרא ְקִריָנן ֶעְגלֹות ּבְ ָו"ּל ַתַחת ָהַעִי"ּבִ יֶמ"ן ּוׁשְ ַרׁש . ל"ּא ַתַחת ַהּגִ יֹוֵסף ּפָ ׁשֶ ְּוֵיׁש ְלָפְרׁשֹו כְּ

ה אֹותֹו ַעד ֵעֶמק ֶחְברֹון ֵרׁש ַרׁשִ, ִּמַיֲעקֹב ָהָיה ַיֲעקֹב ְמַלּוֶ ְדּפֵ סּוק )יד, לז(י ְלֵעיל "כִּ ּפָ ָלֵחהּו' ּבַ  ַּוִיׁשְ
ך: ְויֹוֵסף ָאַמר לֹו', ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון ַחָיב ָאָדם ְלַלּוֹות : ָאַמר לֹו ַיֲעקֹב. ֲָחזֹר ּבְ אי ַלֲחזֹר ׁשֶ ַ ֵּאיִני ַרּשׁ

ת ֶעְגָלה ֲערּוָפה  ָפָרׁשַ ִדְכִתיב ּבְ ם ַהֶזה ')ז, דברים כא(ֲחֵברֹו כְּ ְפכּו ֶאת ַהּדָ לֹא ', ָּיֵדינּו לֹא ׁשָ
לֹא ְלָו ַטְרנּוהּו ּבְ ֵרׁש ַרׁשִּפְ ְדּפֵ ם"ָיה כִּ ת ֶעְגָלה ֲערּוָפה, י ׁשָ ָרׁשַ ך ִלְמדֹו ּפָ ְּוִמתֹוך כָּ ְ רּוׁש . ּ ְוִיְהֶיה ּפֵ

ֱאֶמת הּוא, ְלׁשֹון ֲהָבָנה' ַּוַיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות' ת ֶעְגָלה ֲערּוָפה ָאז ִהְתּבֹוֵנן ׁשֶ ָרׁשַ ידּו לֹו ּפָ ִהּגִ   ".ׁשֶ

ִמְדָרׁש ם ר' ר: ")בראשית רבה צד(מּוָבא  ּבַ ׁשֵ אּול ָאַמר ָלֶהם' ֵלִוי ּבְ ר ׁשָ ִאם ַיֲאִמין ָלֶכם ֲהֵרי : יֹוָחָנן ּבַ
ת ֶעְגָלה ֲערּוָפה ָהִייִתי , ְוִאם ָלאו, מּוָטב ָפָרׁשַ ִתי ִמְמך לֹא ּבְ ַרׁשְ ּפָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַָאֶתם אֹוְמִרים לֹו ּבְ ּ ּ ּ
ְכִתיב ? עֹוֵסק א הּוא ּדִ ָרֵאל ַרב', ַּוְתִחי רּוַחַּוַיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות 'ַהּדָ ל יֹוֵסף , ַּויֹאֶמר ִיׂשְ ַרב ּכֹחֹו ׁשֶ

ָאַמְרִתי  ָחָטאִתי ׁשֶ י ׁשֶ ה ִמֶמּנִ ִצְדקֹו ַהְרּבֵ יעּוהּו ַוֲעַדִין הּוא עֹוֵמד ּבְ ָמה ָצרֹות ִהּגִ כַּ ִני ׁשֶ ּּבְ ּ , ישעיה מ(ּ

י ֵמה ')כז ֵיׁש ִלי ּבְ',  'ִּנְסְתָרה ַדְרכִּ   ". ָָמה ַרב טּוְבךּּוָבטּוַח ֲאִני ׁשֶ

ֵרׁש ָה ּבַּפֵ ירּו : "ם"ַרׁשְ אֵריֶהם ְוִהכִּ ָכה ַעל ַצּוְ ּבָ תּוִבים ְלַמְעָלה ׁשֶ ר ֲאֵליֶהם ַהכְּ ּבֵ ּדִ ָבִרים ׁשֶ ָאר ּדְ ׁשְ
הּוא ֲאִחיֶהם אי ׁשֶ ַוּדַ ְרעֹה. ּבְ י ּפַ ַלח יֹוֵסף ַעל ּפִ ר ׁשָ ַּוְתִחי רּוַח '. ְוַגם ָרָאה ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאׁשֶ

ל ', ֲעקֹבַי ּסֹוף יֹוֵסף ִלְהיֹות מֹוׁשֵ ָבר ׁשֶ ַמר ֶאת ַהּדָ י ׁשָ ֵּאיָנן יֹוְצאֹות ִמִמְצַרִים ] ְּוָהֲעָגלֹות ַהָללּו[כִּ
ל י מֹוׁשֵ י ִאם ַעל ּפִ   ". כִּ

ֶדֶרך ַאֶחֶרתן"ַרְמּבַָה ֵרׁש ּבְ ל ָיָמ: "ְ ּפֵ ד ְלַיֲעקֹב כָּ לֹא ֻהּגַ ט ׁשֶ ׁשָ ֶרך ַהּפְ ֵּיָרֶאה ִלי ַעל ּדֶ י ֶאָחיו ְ יו כִּ
ֶדה ְוַהמֹוְצִאים אֹותֹו ְלָקחּוהּו ּוָמְכרּו אֹותֹו ֶאל , ָמְכרּו ֶאת יֹוֵסף ּשָׂ י ָהָיה תֹוֶעה ּבַ ב כִּ ֲּאָבל ָחׁשַ ּ

יד לֹו ֲחטֹאָתם. ִמְצַרִים י ֶאָחיו לֹא ָרצּו ְלַהּגִ ן ִיְקצֹוף ִויַקְלֵלם, כִּ ם ּפֶ י ָיְראּו ְלַנְפׁשָ ר , ַּאף כִּ ֲאׁשֶ כַּ
ְמעֹון ְוֵלִוי ָע ְראּוֵבן ְוׁשִ ה ּבִ יד לֹו. ) ז-ג , להלן מט(ׂשָ מּוָסרֹו ַהּטֹוב לֹא ָרָצה ְלַהּגִ ְּוְלָכך ֶנֱאַמר , ְויֹוֵסף ּבְ

ה ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאמֹר' ִעְנָין ַהֶזה ָהָיה . 'ְוגֹו' ַָוְיַצּוּו ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר ָאִביך ִצּוָ ְּוִאלּו ָיַדע ַיֲעקֹב ּבָ ּ
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יוָראּוי מֹותֹו ְלַצּוֹות ֶאת יֹוֵסף ִמּפִ ֵני ֲאִביֶהם ּבְ ְיַחלּו ּפְ ָניו ְולֹא ַיְמֶרה ֶאת , ּ ָלֶהם ׁשֶ א ּפָ י ִיּשָׂ כִּ
ָברֹו ָבִרים, ּדְ ם ּדְ ָנה ְולֹא ִיְצָטְרכּו ִלְבדֹות ִמִלּבָ ַסכָּ   ".ְּולֹא ָהיּו ּבְ

ַתב ַרׁשִ .3 ָמה ָהָיה עֹוֵסק, ִסיָמן ָמַסר ָלֶהם: "י"ּכָ ָפַרׁש ִמֶמנוּבְ ׁשֶ ּ ּכְ ּ ת , ּּ ָפָרׁשַ ּבְ
ה זֹו–" ֶּעְגָלה ֲערוָפה ָפָרׁשָ ְוָקא ּבְ   ?ּ ַמּדוַע ּדַ

ַהָגאֹון ה ָהָיה ּבְ קֹופַמֲעׂשֶ ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ ַרב ָהִעיר ּ ַרּבִ ֵמׁש כְּ ִ ּשׁ ֵעת ׁשֶ יַבת ְגרֹוְדָנא ּבָ ּ רֹאׁש ְיׁשִ
ַרייְנְסק ְרָמִני ֶאת , ּבְ ַבׁש ַהָצָבא ַהּגֶ ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנהּכָּ ּאֹוָתה ְתקּוָפה ֲעַדִין . ָהִעיר ּבְ ּ

ִנים יר ּפָ ְרָמִנים ִמְנַהג ָצָבא ַמְסּבִ ס ֲאֵסָפה , ָּנֲהגּו ַהַחָיִלים ַהּגֶ נּו ָלַרב ּוִבְקׁשּוהּו ְלַכּנֵ ְּוֵהם ּפָ
י ַהְקִהָלה ֵּמַאְנׁשֵ ָיָדם ֶאת ֲחֻלַקת ִמְצְרֵכי , ּ ְרִטיֵסי ּּוְלַהְפִקיד ּבְ ֶאְמָצעּות כַּ ַּהָמזֹון ֲעבּור ַהְקִהָלה ּבְ ּ ּ

ִתים ּוִמיָנה אֹוָתם ְלַאֲחָרִאים ַעל ַהִמְבָצע. ָמזֹון ְמֻיָחִדים ֲעֵלי ּבָ ָמה ּבַ ָּהַרב ָאַסף כַּ א , ּּ ְוַאַחר ָנׂשָ
בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ְפֵניֶהם ֵמִעְנְיֵני ּפָ ְבֵרי ִחזּוק ּבִ ִמְקָרא : ּּדִ ַּוְתִחי רּוַח ... ַּוַיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות 'ֶּנֱאַמר ּבַ

ירֹו, י"אֹוֵמר ַרׁשִ, 'ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם ִהְזכִּ ת ֶעְגָלה ֲערּוָפהׁשֶ ָרׁשַ ִלְמדֹו ּפָ ְפְרדּו, ּ ׁשֶ ּנִ ָבִרים . ִלְפֵני ׁשֶ ְוַהּדְ
אּור ה זֹו, ְטעּוִנים ּבֵ ָרׁשָ ְוָקא ּפָ ְתאֹם ּדַ ַמע ַיֲע? ַמה ּפִ ָ ּשׁ יָון ׁשֶ נֹו ַחיֶּאָלא כֵּ י יֹוֵסף ּבְ ֵּהֵחָלה , קֹב כִּ

ִלּבֹו ָאָגה ְלַכְרֵסם ּבְ ִּמי יֹוֵדַע ַמה ַמָצבֹו ָהרּוָחִני: ַהּדְ ֶזה ? ּ יַע ִלְמלּוָכה ּוְבַמֲעָמד כָּ ִהּגִ ם ׁשֶ ַמה ּגַ
יֹון הּוא ָעצּום ּסָ יהּוִדי. ַהּנִ יֹון ְונֹוֵהג הּוא כִּ ּסָ ּנִ ַלח ל! ?ִאם ָלאו, ַהִאם ָעַמד ּבַ יעֹוׁשָ , ֹו יֹוֵסף ְלַהְרּגִ

ת ֶעְגָלה ֲערּוָפה ָרׁשַ י ָאֵכן זֹוֵכר הּוא ּפָ ה ְמַחֶיֶבת ַהתֹוָרה ֶאת ִזְקֵני ָהִעיר ִלְהיֹות ְנִקֵיי , כִּ ר ּבָ ֲּאׁשֶ ּּ ּ
ֶרך ֵרי ּדֶ ִים ְוִיׁשְ ּפַ יּוְכלּו לֹוַמר , ְכַּ ם ַהֶזה'ַּעד ׁשֶ ְפכּו ֶאת ַהּדָ ַטְרנ', ָּיֵדינּו לֹא ׁשָ לֹא לֹא ּפְ ּוהּו ּבְ

ל ַהתֹוָרה". ְמזֹונֹות ּוְבִלי ְלָוָיה ַכְחִתי ַצו ֶזה ׁשֶ ם ֲאִני יֹוֵסף לֹא ׁשָ ּּגַ א , ּ ּסֵ ַמְנִהיג ַעל כִּ ְוַגם כְּ
ִתי ְוַדְעִתי ְדִתי ֶאת ּדָ ַּמְמַלְכתֹו לֹא ִאּבַ ּ י. ּ ּפַ ָנה ַהְגַר, ַּאף ַאֶתם. ֲעַדִין ְנִקיֹות כַּ , ׁש ֶאל ְקָהלֹו"ּפָ

ֶכ ִליָטה ַרבִהּנְ ֶיְדֶכם ַסְמכּות ְוכַֹח ׁשְ ַהִמְלָחָמה ִתְסַתֵים . ּם נֹוְטִלים ַהיֹום ּבְ ֲּעֵליֶכם ִלְראֹות ׁשֶ ּ ּ ּ
חֹון  ִבּטָ תּוְכלּו לֹוַמר ּבְ ֹאֶפן ׁשֶ ם ַהֶזה'ּּבְ ְפכּו ֶאת ַהּדָ ֶנֱאָמנּות . 'ָּיֵדינּו לֹא ׁשָ ַתֲעׂשּו ְמַלאְכְתֶכם ּבְ ּׁשֶ ּ

ר ַרקְללֹא כַּ, ּוְביֹׁשֶ   .ַחל ּוׂשְ

ֵא רּוׁש ַאֵחר ִלׁשְ אֹוןּפֵ י ַיֲעֹקב ַנייַמן ָלה זֹו ֵהִביא ַהּגָ ר ַעל : ַרּבִ י ַהְמֻסּפָ נו ַהְגָרַעל ּפִ יֹום : א"ַּרּבֵ
יַע ְלִעיר ָאָדם לֹוִנית, ֶאָחד ִהּגִ ה ּפְ ָ ל ִאּשׁ ַבֲעָלה ׁשֶ ר ִהִציג ֶאת ַעְצמֹו כְּ ֲּאׁשֶ ָתה , ּ ר ִחכְּ ֲעגּוָנה ֲאׁשֶ

ִנ ֲעָלהׁשָ ל ּבַ ה לֹא ָיְכָלה. ּים ַרּבֹות ְלׁשּובֹו ׁשֶ ָ ִנים ַרּבֹות ָעְברּו ְוָהִאּשׁ ּום ָמה, ׁשָ ְלַזהֹות ֶאת , ִמּשׁ
י הּוא , ָּהִאיׁש ָמַסר ָאְמָנם ִסיָמִנים ְמפָֹרִטים ּוְמֻדָיִקים ּוְברּוִרים. ָהִאיׁש הֹוִכיחּו כִּ ִסיָמִנים ׁשֶ
ַעל ל ָהִא, ַהּבַ ה ׁשֶ ַּאך ִלּבָ ַתְכֵנַעְ ה לֹא ָנַתן ָלה ְלִהׁשְ ָ ּּשׁ ֶקר ַתַחת ְלׁשֹונֹו . ּ ַבר ׁשֶ י ּדְ ה ָאַמר ָלה כִּ ִּלּבָ ּ ּ
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ל ָהִאיׁש ְוִכי הּוא נֹוֵכל יְלָנא. ׁשֶ אֹון ִמּוִ ֵרָרה הּוָבא ָהִעְנָין ֶאל ַהּגָ ֵאין ּבְ ָחְכָמתֹו , ּבְ הּוא ּבְ ֵדי ׁשֶ כְּ
יַצד ִלְנהֹג ַמע. ַיְכִריַע כֵּ ָ ּשׁ ׁשֶ ה" ַהְגָרכְּ ְרֵטי ַהַמֲעׂשֶ ת , ּא ֶאת ּפִ ּבָ ׁשַ ר ָיֹבא ָהִאיׁש ּבְ ֲאׁשֶ י כַּ ָיַעץ כִּ

ֶנֶסת ֶנֶסת, ְלֵבית ַהכְּ ֵבית ַהכְּ ֲאלּו אֹותֹו ַעל ְמקֹומֹו ּבְ ת. ַעל ְמקֹום ָחִמיו ְוַכּדֹוֶמה, ִיׁשְ ּבָ ָאה ׁשַ , ּבָ
ֵני ָהִעיר, ְוָהִאיׁש ָאר ּבְ מֹו ׁשְ דֹולְָהַלך ְלֵבית ַהכְּ, כְּ יַע ָהִאיׁש. ֶנֶסת ַהּגָ ִהּגִ ׁשֶ ד ַעל ְיֵדי , כְּ ּבֵ ִהְתכַּ

ְמקֹומֹו ֶבת ּבִ תֹונֹוָתיו . ְמָאְרָחיו ָלׁשֶ ד ָהִאיׁש ֶאת ֶעׁשְ אן ִאּבֵ י ָאֵכן לֹא ָהָיה ֶאָלא ... ּכָּ ָלה כִּ ִּהְתּגַ ּ
ל אֹוָתה ֲעלּו, ּנֹוֵכל ְוַרַמאי ה ְלַנֵצל ֶאת ְמצּוָקָתה ׁשֶ ּסָ ּנִ ּׁשֶ ּ נּו . ָבהּ ָבִרים ִלְפֵני ַרּבֵ רּו ַהּדְ ּפְ ּסֻ ׁשֶ כְּ

ן ָנִביא ֲאִני: "א ֵהִגיב ְוָאַמר"ַהְגָר י . לֹא ָנִביא ְולֹא ּבֶ לּו לֹו ִמּפִ יָמִנים ִהְתּגַ ר ְוַהּסִ י ֶאְפׁשָ ֵּהַבְנִתי כִּ ּ
ה ָ ל ָהִאּשׁ ֲעָלה ָהֲאִמִתי ׁשֶ ּּבַ ר ָיַדע, ּ אן יֹוֵדַע הּוא ֶאת ֲאׁשֶ ךֶּאָל. ּוִמכָּ י ִאם ָאֵכן כָּ ֵהַבְנִתי כִּ ְא ׁשֶ ּ ,

אן ַרָמאּות  ל אֹותֹו נֹוֵכל ְלַבֵקׁש ֶאת ִסיָמֵני ַהְמקֹומֹות ... ִּאם ָהְיָתה כָּ ַדְעתֹו ׁשֶ ּלֹא ָהָיה עֹוֶלה ּבְ ּ
ֶנֶסת ֵבית ַהכְּ ְמקֹום ֻטְמָאה, ּבְ ה ַלֲעלֹות ּבִ ָבה ְקדֹוׁשָ ר ְלַמְחׁשָ ן ִאי ֶאְפׁשָ כֵּ ֵעת. ׁשֶ ּבְ ַרֲעיֹוֵני ׁשֶ  ׁשֶ

ֶבת ֵחְטא ַמְחׁשֶ ֶנֶסת, ָהָאָדם ֲעסּוִקים ּבְ ית כְּ מֹו ּבֵ ה כְּ ָ ְבֵרי ְקֻדּשׁ ִיְזּכֹר ִמּדִ ּלֹא ִיָתֵכן ׁשֶ ך . ּ ּום כָּ ְִמּשׁ

ְוָקא ִסיָמן ָקדֹוׁש ַלח יֹוֵסף ְלָאִביו ּדַ ִהְלכֹות ֶעְגָלה ֲערּוָפה, ׁשָ ָלְמדּו ּבְ ן ַתְלמּוָדם ׁשֶ ִּסימַָ ֵדי , ּ כְּ
אֹוָתה ֵעת ְבתֹו ּבְ ָכך ֶאת ַרֲעיֹונֹות ַמְחׁשַ ְּלַרֵמז לֹו ּבְ ּ ְ ֶקר . ּ ְמקֹום ׁשֶ ֶזה ּבִ ר ְלִסיָמן כָּ ן ִאי ֶאְפׁשָ כֵּ ׁשֶ

אי ִסיָמן ֱאֶמת, ְּוַרָמאּות   ".ַוֲהֵרי ֶזה ַוּדַ

ִחי רוַח ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם'ַּמהו  .4 ַיֲעקֹב ָרָאה ' ַּוּתְ ֶנֱאַמר ַאֲחֵרי ׁשֶ ּׁשֶ ֲעָגלֹות ֶאת ָה'ּ
ַלח יֹוֵסף ר ׁשָ  '?ֲאׁשֶ

ַתב  ה ִמֶמּנּו: "י"ַרׁשִכָּ ְרׁשָ ּפָ ִכיָנה ׁשֶ ְרָתה ָעָליו ׁשְ יֹוֵסף ? ּוַמּדּוַע". ּׁשָ ן ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֵהִבין ׁשֶ כֵּ ּׁשֶ
ַמר ֶאת ַמְדֵרָגתֹו ָהרּוָחִנית ל,ׁשָ ֶזה ָמׁשָ לּו ּבָ נֹו ִלְמִדיָנה ְרחֹו:  ּוָמׁשְ ַלח ֶאת ּבְ ְוָהָיה ָהָאב , ָקהָאב ׁשָ

ָרה ֶרך ַהְיׁשָ נֹו ֵמַהּדֶ ָמא ָנָטה ּבְ ַפַחד ׁשֶ רּוי ּבְ ְׁשָ ָחתֹו, ּ ּגָ ֵאינֹו ָמצּוי ַתַחת ַהׁשְ יָון ׁשֶ ן ִהְצִליַח . ִּמכֵּ ַהּבֵ
ֲעָסָקיו ַדְרֵכי ָאִביו, ְמאֹד ּבַ ָבר לֹא ִהְפִריַע לֹו ְמאּוָמה ִמָלֶלֶכת ּבְ ֲעבֹור ְזַמן ּגָ. ּאּוָלם ַהּדָ ְבָרה כַּ

ן ְלהֹוָריו תֹוְקקּות ַהּבֵ ָיבֹואּו . ִּהׁשְ ה ְמֵלַאת ֶרֶגׁש ׁשֶ ָקׁשָ ַלח ָלֶהם ִמְכָתב ּובֹו ּבַ ס ְוׁשָ ן לֹא ִהּסֵ ַּהּבֵ ּ ּ
ְמִדיָנתֹו ִסיָעה. ָּלדּור ִעמֹו ּבִ ם ֵצֵרף ְלִמְכָתבֹו ֶאת הֹוָצאֹות ַהּנְ ן ּגַ לּו ַההֹוִרים ֶאת . ַּהּבֵ ִקּבְ ׁשֶ ּכְּ

ַּהִמְכָת פּוָלהּ ְמָחה כְּ ְמחּו ׂשִ ִמית ְורּוָחִנית, ב ֵהם ׂשָ ׁשְ הּוא ֵצֵרף הֹוָצאֹות ְנִסיָעה . ּגַ ה ׁשֶ ֵמָהֻעְבּדָ
ָכבֹוד ל אֹוָתם ּבְ רּותֹו ְלַכְלכֵּ ֶאְפׁשָ ֵיׁש ּבְ ך ׁשֶ ֵּהם ָיְדעּו ַעל ַהְצָלַחת ֲעָסָקיו ְוַעל כָּ ְּוְבנֹוָסף ְלָכך . ְ

הּוא לֹא ָנ ם ֵהִבינּו ׁשֶ רֵהם ּגַ ֶרך ַהָיׁשָ ָּטה ִמּדֶ ָיבֹואּו ֵאָליו ְוִיְראּו ֶאת , ְ ֵיׁש ׁשֶ ְּוָלֵכן ֵאינֹו ִמְתּבַ ּ
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יתֹו ַמָצב רּוָחִני טֹוב, ִנְמָצא. ַהְנָהַגת ּבֵ הּוא עֹוֵמד ּבְ ִסיָעה ָהְיָתה ִסיָמן ֻמְבָהק ׁשֶ ַהַהְזָמָנה ַלּנְ , ּׁשֶ
ְפַרד ֵמֶהם ּנִ ִפי ׁשֶ   . כְּ

סּוק את ִאתֹו ַוְתִחי רּוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהםַּוַיְר '– ַעל ַהּפָ ַלח יֹוֵסף ָלׂשֵ ר ׁשָ ּא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאׁשֶ ּ ,'
יַצד הֹוִכיחּו ָהֲעָגלֹות ְלַיֲעֹקב: ׁשֹוֲאִלים רּו ָהַאִחים, כֵּ ּפְ ּסִ ִפי ׁשֶ ְבֵרי יֹוֵסף ַעְצמֹו כְּ ? יֹוֵתר ִמּדִ

ְוָקא ֵמְרִאַית ָהֲעָגלֹות ָחָיה רּוחֹו  ל ַיֲעֹקב ָאִבינּוַּמּדּוַע ּדַ ר הּוא? ׁשֶ ַלח יֹוֵסף : ַהֶהְסּבֵ ִאְלָמֵלא ׁשָ
ִכי טֹוב, ֶאת ָהֲעָגלֹות ְלָהִביא ֶאת ַיֲעקֹב ִמי הּוא ּבְ ׁשְ ָאְמָנם ַמָצבֹו ַהּגַ , ָּיכֹל ָהָיה ַיֲעקֹב ַלֲחׁשֹב ׁשֶ

לֹום ּוָרה ַחס ְוׁשָ ּשׁ ַמָצבֹו רּוָחִני ֵאינֹו כַּ ּאּוָלם ִיָתֵכן ׁשֶ ּ ָיבֹואּו ֵאָליוּוְב, ּ ֵיׁש ׁשֶ אי יֹוֵסף ִמְתּבַ ַּוּדַ ּ .
ך ָחִליָלה ַלֲחׁשֹב כָּ ֵיׁש, ְָהֲעָגלֹות הֹוִכיחּו ׁשֶ ם ִמַמָצבֹו ָהרּוָחִני ֵאין ְליֹוֵסף ְלִהְתּבַ ּּגַ ּ ְּוָלֵכן ְמַסֵים . ּ

סּוק ִחיָנה ָהרּוָחִנית–' ַּוְתִחי רּוַח ַיֲעֹקב': ַהּפָ ָהְיָת,  ָחְיָתה לֹו ַהּבְ ּוְכמֹו . ה ָחְסָרה לֹו ַעד ּכֹהׁשֶ
ְמָפֵרׁש ַרׁשִ ה ִמֶמּנּו": י"ּׁשֶ ְרׁשָ ּפָ ִכיָנה ׁשֶ ְרָתה ָעָליו ׁשְ ָלל. "ּׁשָ נֹו לֹא ָאַבד ִמֶמּנּו כְּ ּבְ , ְּלַיֲעקֹב נֹוַדע ׁשֶ

בֹוָהה ַמְדֵרָגה רּוָחִנית ּגְ הּוא ִנְמָצא ּבְ ֻטְמַאת ִמְצַרִים , ׁשֶ ָבה ֵאָליו , ְוָלֵכןַּלְמרֹות ִהָמְצאּותֹו ּבְ ׁשָ
דֹוָלה ְמָחה ַהּגְ ְמָחה ַהְמִביָאה ְלרּוַח ַהקֶֹדׁש, ַהּשִׂ   .ּׂשִ
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ֵרך ַיֲעקֹב ֶאת ַפְרעֹה .1 ָרָכה ּבֵ ֵאיזֹו ּבְ ּּבְ ְרכֹו ַפֲעַמִיים? ְ ּוַמּדוַע ּבֵ ּ ּ? 

ַתב  ְר: "י"ַרׁשִכָּ ל ַהּנִ ֶדֶרך כָּ לֹום כְּ ֵאַלת ׁשָ לּוִדי, ִּאים ִלְפֵני ַהְמָלִכים ִלְפָרִקיםְִהיא ׁשְ ַלַע"ׁשְ ז "ר ּבְ
לֹום[ ֹאל ְלׁשָ   ". ]ִלׁשְ

ך  ֶהְמׁשֵ ַתב ַרׁשִ)'פסוק י(ְּבַ ִרים: "י" כָּ ְפָטִרים ִמִלְפֵני ׂשָ ל ַהּנִ ֶדֶרך כָּ ּכְּ ְמָבְרִכים אֹוָתם ְונֹוְטִלים , ְ
ְרכֹו. ְרׁשּות ָרָכה ּבֵ ַיֲעֶלה ִנילּוס? ּוַמה ּבְ ִמים ,  ְלַרְגָליוּׁשֶ ׁשָ ֵאין ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשֹוָתה ִמי ּגְ ְלִפי ׁשֶ

ֶקה א . ֶּאָלא ִנילּוס עֹוֶלה ּוַמׁשְ ְרֹעה ּבָ ל ַיֲעֹקב ְוֵאיָלך ָהָיה ּפַ ְרָכתֹו ׁשֶ ַעל ִנילּוס ] עֹוֵמד[ְּוִמּבִ
ֶקה ֶאת ָהָאֶרץ ֵרׁש ַרׁשִ". ְוהּוא עֹוֶלה ִלְקָראתֹו ּוַמׁשְ ם ּפֵ ך ּגַ ַלח י "ְכָּ ת ַוִיׁשְ ָפָרׁשַ ר  כְּ)יא, לג(ּּבְ ּבֵ ּדִ ׁשֶ

ו ָא' )י, ב ח"ש(ְוֵכן  ".ַיֲעקֹב ִעם ֵעׂשָ לֹום ּוְלָבִלׁשְ תֹוִע, 'כֹוֲרל לֹו ְלׁשָ ת ְי ֶמֶלך ֲחָמּדְ ְרכַּ ָלם ְלׁשֹון ּבִ ּת כֻּ
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לֹום ֵהן ַלַע,ׁשָ קֹוִרין ּבְ לּו"ּ ׁשֶ לֹו[ר "ֶדאז ׁשְ ׁשָ ֹאל ּבְ ְרָכ, ]םִלׁשְ ֵאַלת [ד "לּון ׁשַ"ִתי מּוַאף זֹו ּבִ ׁשְ
לֹוִמי   ".]ׁשְ

ִמְדָרׁש מּוָבא  ְרכֹו: ")ז י, לקח טוב בראשית מז(ּבַ ָרָכה ּבֵ ַיֲעֶלה ִנילּוס : ָאַמר לֹו? ַמה ּבְ ְּיִהי ָרצֹון ׁשֶ
ְתִחָלה... ְָלַרְגֶליך  ָרָכה ּבִ ּסֹוף, ּּבְ ֶרך ֶאֶרץ ֵהיַאך ָאָדם ִי, ּוְבָרָכה ּבַ ְְלהֹוִדיֲעך ּדֶ ְ ֵני ָ ֵנס ִלְראֹות ּפְ כָּ
  ".ַּהַמְלכּות

ְרִאין ִלְפֵני ְמָלִכים ִלְפָרִקים: " חֹוֵלק ְואֹוֵמרן"ַרְמּבַָה ל ַהּנִ ֶדֶרך כָּ לֹום כְּ ֵאַלת ׁשָ ֹון ְלׁש, ְִהיא ׁשְ
לֹום ַהֶמ, ןְוֵאינֹו ִנְרָאה ֵכ. י"ַרׁשִ ׁשְ ַאל ָאָדם ּבִ ִיׁשְ ֶרך מּוָסר ַהְמלּוָכה ׁשֶ ֵאין ִמּדֶ ּׁשֶ ּּ ּוְכמֹו , ְֶלךְ

ָאְמרּו  לֹום ְלַרּבֹו.)שבת פט(ׁשֶ ּנֹוֵתן ׁשָ לּום ֵיׁש ֶעֶבד ׁשֶ ָרָכה ַמָמׁש?  כְּ ֶרך ַהְזֵקִנים , ֲּאָבל ָהָיה ּבְ ּדֶ ּׁשֶ ְ

א ַמְלכּוָתם ר ּוְנָכִסים ְוָכבֹוד ְוִהְתַנּשֵׂ עֹׁשֶ ִאים ִלְפֵני ַהְמָלִכים ְלָבֵרך אֹוָתם ּבְ ְְוַהֲחִסיִדים ַהּבָ ּ ,
תּוב ּוְכ ָאַמר ַהכָּ ִוד ְלעֹוָלם ')לא, א א"מ(ִעְנַין ׁשֶ ְְיִחי ֲאֹדִני ַהֶמֶלך ּדָ ְּוְבֵצאתֹו ִמְלָפָניו ָחַזר ּוֵבֵרך . 'ּ ּ

ַיֲעֶלה ִנילּוס ְלַרְגלֹו)תנחומא נשא כו(ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו , ּאֹותֹו ִלּטֹל ְרׁשּות ִמְלָפָניו   ".ּ ׁשֶ

י ַאֶלְכַסְנֶדר ֶסְנֶדר ַעל  ׁשֹורַּרּבִ ְבֵרי ַרׁשִ" ְּתבּואֹות ׁשֹור" ּבַ ַהלֹא , ּי ְוַהִמְדָרׁש"ְמָבֵאר ֶאת ּדִ ּׁשֶ
ה ָיא ִהיא : ִיְקׁשֶ ְרכֹו"ֵאיזֹו ֻקׁשְ ָרָכה ּבֵ ָיכֹל ְלָבְרכֹו, "ּוַמה ּבְ ָרכֹות ׁשֶ ר ! ?ְּוִכי ֲחֵסרֹות ּבְ ַוֲהֵרי ֶאְפׁשָ

ַחִיים ְּלָבֵרך ּבְ ֲאִריכּות ָיִמים ְוַכּד, ְ ה? ֹוֶמהּבַ ִלְכאֹוָרה ַהתֹוֶסֶפת, עֹוד ָקׁשֶ ּׁשֶ ל ַיֲעֹקב  "ּ ְרָכתֹו ׁשֶ ּוִמּבִ
ַסְנֶדר ֶסְנֶדר , ֶּאָלא? ְּוָלָמה ָלנּו ָלַדַעת זֹאת,  ִהיא ְלמֹוָתר–' ְוכּו" ְֵאיָלךָו י ַאֶלכְּ אֹון ַרּבִ ֵרׁש ַהּגָ ּפֵ

ְבֵרי ֲחַז, ׁשֹור ְרעֹה ָע"ַּהלֹא ְידּוִעים ָלנּו ּדִ ּפַ ה ַעְצמֹו ֶלֱאלֹוַהל ׁשֶ ן. ּׂשָ ה ָהָיה ָלַרׁשִ, ְוִאם כֵּ : י"ָקׁשֶ
ְרכֹו" ָרָכה ּבֵ ַהְינּו? "ַמה ּבְ ב ַעְצמֹו ֶלֱאלֹוַה: ּדְ ְרעֹה ָחׁשַ ּפַ יָון ׁשֶ ָיך ְלָבְרכֹו, ּכֵּ ְֵאיך ׁשַ ְּוַהלֹא ִאם ? ְּ

ה ְלַחִיים"ָיבֹא ֵאָליו ָאָדם ְויֹאַמר לֹו  ִּתְזכֶּ ַו, ְוַכּדֹוֶמה" ּ אי ִיּבְ ֲהֵרי : "ף ָעָליו ְמאֹד ְויֹאַמר לֹוֹצְקּדַ
ָיִדי ָרכֹות ְמסּורֹות ּבְ ָבִרים, ַהּבְ אֹוָתם ּדְ ֵרׁש ַרׁשִ? "ְּוַאָתה ְמָבְרֵכִני ּבְ ָרָכה ָהְיָתה "ְוָלֵכן ּפֵ ַהּבְ י ׁשֶ

ילּוס ְל ַיֲעֶלה ַהּנִ ן ַהְפֵלא ָו, ַרְגָליוּׁשֶ ֲהֵרי ֲחַז, ֶפֶלאְוִאם כֵּ י " הֹוָכָחתֹו"-ׁשֶל ָאְמרּו "ׁשֶ ְרֹעה כִּ ל ּפַ ׁשֶ
ְבָיכֹול, ֹוַההּוא ֱאל ילּוס יֹוֵצא ִלְקָראתֹוָּהְיָתה ִמָמ, כִּ ָהָיה ַהּנִ תּוב , ה ׁשֶ כָּ מֹו ׁשֶ ר ָאַמר 'כְּ ִלי ֲאׁשֶ

יִתִני ַרק ֵמאֹותֹו ַהְזַמן ָיכֹל ָהָיה ַל, )ג, יחזקאל כט(' ְיאִֹרי ַוֲאִני ֲעׂשִ רּור ׁשֶ ן ּבָ ֲעׂשֹות ַעְצמֹו ְּוִאם כֵּ
ֵים ַרׁשִ. ֱאלֹוַה ּסִ ֶ א : "י ְוָאַמר"ְּוֶזה ַמה ּשׁ ְרעֹה ּבָ ל ַיֲעֹקב ְוֵאיָלך ָהָיה ּפַ ְרָכתֹו ׁשֶ ַעל ] עֹוֵמד[ְּוִמּבִ

ֶקה ֶאת ָהָאֶרץ ה , "ִנילּוס ְוהּוא עֹוֶלה ִלְקָראתֹו ּוַמׁשְ ָרָכה ֲעַדִין לֹא ָעׂשָ ַעת ַהּבְ ׁשְ ן ּבִ ְוִאם כֵּ
ר ָהָיה ְלָבְרכֹו–ֹוַה ַעְצמֹו ֱאל   ... ְוֶאְפׁשָ
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ַאל ַפְרעֹה ֶאת ַיֲעקֹב  .2 ַּמּדוַע ׁשָ ֵני ַחֶייך'ּ ָמה ְיֵמי ׁשְ ָּכַ ּ ּ?' 

ַתב ַה ילּוס עֹוֶלה ְלַרְגָליו: "ְּכִלי ָיָקרכָּ א ַיֲעקֹב ָהָיה ַהּנִ ר ּבָ ֲאׁשֶ כַּ ד ְלַפְרעֹה ׁשֶ ֻהּגַ ְוָהָיה , ְלִפי ׁשֶ
ֵמַח ַעל ֶזה  ְרעֹה ׂשָ ֶקה ּפַ ילּוס ְלַרְגָליו ְלעֹוָלם ְוַיׁשְ ַיֲעקֹב ַחי ַיֲעֶלה ַהּנִ ל ְזַמן ׁשֶ כָּ ב ׁשֶ ְּמאֹד ְוָחׁשַ

ֵני ָהֲאָדָמה ט ַהְזֵקִנים . ֶאת ּפְ ּפַ ִמׁשְ ר כְּ ׂשָ ל ְוָכחּוׁש ְוַרקּות ּבָ ה הּוא ּדַ ר ָרָאה ֶאת ַיֲעקֹב ְוִהּנֵ ְּוַכֲאׁשֶ ּ
אי הּוא ֻמְפָל ּדַ ּוַ ְרֹעה ׁשֶ ב ּפַ ִזְקָנה ְוַהיֹום אֹו ָמָחר ָימּותָחׁשַ ְמחּו ַהִמְצִרים. ּג ּבְ ַמאי ׂשָ ן ּבְ ? ְּוִאם כֵּ

ילּוס ִלְמקֹומֹו מֹותֹו ַיֲחזֹר ַהּנִ י ּבְ ָאלֹו. כִּ ן ׁשְ ָמה ְיֵמי ַחֶיך: ַעל כֵּ ָכַּ ּ יב לֹו? ּ ֵני ְמגּוַרי : ְוֵהׁשִ ְיֵמי ׁשְ
יר ְלׁשֹון ְמגּוַרי. ְמַעט ְוָרִעים י ִאם לֹוַמ, ִהְזכִּ חּוׁש ְוָרֶזה כִּ ך כָּ ל כָּ לֹא ֵמֲחַמת רֹב ָיִמים הּוא כָּ ְר ׁשֶ ּ

ִביב ַחד ּוָמגֹור ִמּסָ ַאְמְתחֹוַתי, ֵמֲחַמת ּפַ ר ָיגְֹרִתי ָיבֹא ִלי ְוַכָמה ָצרֹות ְצרּורֹות ּבְ י ֶאת ֲאׁשֶ ּכִּ ָעַלי , ּּ
ָנה ים ׁשָ לֹׁשִ ך ְזַמן ֵמָאה ּוׁשְ ל ֶמׁשֶ ָלָנה כָּ ְָהיּו כֻּ ֵני . ּ יעּו ֶאת ׁשְ ְּמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ַחַיי ְולֹא ִהּגִ

ָנה, ַּחֵיי ֲאבֹוַתי מֹוִנים ׁשָ ָהָיה ַחי ֵמָאה ּוׁשְ א ׁשֶ יַע ְלֶפֶרק ַאּבָ י . ְּוֵיׁש ִלי עֹוד ִתְקָוה ְלַהּגִ ַאף ַעל ּפִ
ִביב ם ֵהָמה ָהָיה ָלֶהם ָמגֹור ִמּסָ ּגַ ל ָמקֹום ֶהֱאִריכּו ָיִמ, ּׁשֶ ם . יםִמכָּ ְְלָכך ָנַקט ְלׁשֹון ְמגּוֵריֶהם ּגַ

י ֲאבֹוָתיו ַלּפֵ   ".כְּ

ָברּוֵפֵרׁש  ׁשּוִטים ּוַפַעם ַעל : "ַהֲעֵמק ּדָ ַעם ַחִיים ּפְ ַמע ּפַ ַחִיים ַמׁשְ ָעִמים ּדְ ָמה ּפְ ַאְרנּו כַּ ָבר ּבֵ ּכְּ ּ
נֹות ַח' ִאיָתא .)עא(ּוְביֹוָמא . ְיֵמי ַהְצָלָחה י אֶֹרך ָיִמים ּוׁשְ לֹום יֹוִסיפּו ָלךְכִּ ְִיים ְוׁשָ ִנים . 'ּ ְוִכי ֵיׁש ׁשָ

ל ַחִיים ֵאיָנם ׁשֶ ִנים ׁשֶ ל ַחִיים ְוֵיׁש ׁשָ ּׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר? ּ כֹות : ָאַמר ַרּבִ ל ָאָדם ַהִמְתַהּפְ נֹוָתיו ׁשֶ ֵּאלּו ׁשְ ּ
ן. ֵמָרָעה ְלטֹוָבה נֹות ַחִיים , ִאם כֵּ ָמעּות ׁשְ ְרׁשּו ַמׁשְ ל ְצֵלָחה-ּּפֵ ְרֹעה ֶאת .  ׁשֶ ר ָרָאה ּפַ ּוַבֲאׁשֶ

ַהְצָלָחה ִנְפָלָאה ָעה זֹו ּבְ ׁשָ ָרָעב, ַיֲעקֹב ּבְ ַנַען ַנֲעִנים ּבְ ל ֶאֶרץ כְּ ֵעת כָּ ר ּבְ ל , ֲאׁשֶ נֹו מֹוׁשֵ ה ּבְ ִהּנֵ
יֹוֵתר ָניו חֹוָלִניֹות ּבְ ל ָמקֹום ָרָאה ּפָ דֹוֵלי ֵעֶרך ּוִמכָּ ִמְצַרִים ּוָבָניו ּגְ ן ׁשִ. ְּבְ ִזְקָנתֹו הּוא ַעל כֵּ ֵּער ׁשֶ

ֵני ַהְצָלָחְתך ָמה ְיֵמי ׁשְ ַאל ַעל ֶזה כַּ ֱאֶמת ְוׁשָ ר ָהָיה ּבֶ ָיֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ּ."  

ֵאלֹות ֵאלּו ָעָנה  י ַאְרֵיה ֵלייּב ִגיְנְצּבוְרגִּלׁשְ ַעל , ַּרּבִ ֲאַגת ַאְרֵיה"ַהּבַ אֹון : "ׁשַ ְבִעים ָהָיה ַהּגָ ן ׁשִ ּבֶ
י ַאְרֵיה ֵלייּב ִגי ל ָהִעיר ֶמץַרּבִ ה ׁשֶ ה ְלַרּבָ ְתַמּנָ ּנִ ׁשֶ מּוָעה . ְּנְצּבּוְרג כְּ בֹואֹו ֶאל ָהִעיר ֻגְנָבה ׁשְ ּבְ

ָיִמים, ְלָאְזָניו א ּבַ ִחיַרת ַרב ּבָ ים ַהִמְתַרֲעִמים ַעל ּבְ ֵני ָהִעיר ֲאָנׁשִ ין ּבְ י ֵיׁש ּבֵ ּכִּ ֶמה ָראּו ְלַמּנֹות . ּ
ר ך ָטֲענּו –? ַרב ּכֹה ְמֻבּגָ ים, ָעֵלינּו ִלְבחֹר ָלנּו ַרב ָצִעיר –ְ כָּ ְסאֹו ָיִמים ַרּבִ ב ַעל כִּ ֵיׁשֵ אֹוָתה . ּׁשֶ ּּבְ

ת  ּבָ ׁש –ׁשַ ת ַוִיּגַ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ֵני ָהִעיר–ּ ָהְיָתה זֹו ׁשַ ְפֵני ּבְ תֹו ָהִראׁשֹוָנה ּבִ ָרׁשָ א ָהַרב ּדְ ְְוָכך .  ָנׂשָ

ַאל ַתח ָהַרב ְוׁשָ בּוַע מ: ּפָ ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ א ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְלִמְצַרִיםּבְ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ּבְ ַאל , ֹוְצִאים ָאנּו כִּ ׁשָ
ְרעֹה ֵני ַחֶייך': אֹותֹו ּפַ ָמה ְיֵמי ׁשְ ָכַּ ּ יב ַיֲעֹקב'? ּ ך ֵהׁשִ ָנה ': ְְוַעל כָּ ים ּוְמַאת ׁשָ לֹׁשִ ֵני ְמגּוַרי ׁשְ ְיֵמי ׁשְ
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ֵני ַחַיי ה. 'ְּמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ׁשְ ית, ְוָקׁשֶ ָמה ַיֲעֹקב ָאִבינּו: ֵראׁשִ ן כַּ ַּמה לֹו ְלַפְרעֹה ָלַדַעת ּבֶ ּ ?
ִנית יב ַיֲעקֹב ְלַפְרֹעה, ׁשֵ ֵני ָמה ֵהׁשִ ֵני ַחַיי': ִמּפְ ך ', ְּמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ׁשְ ַאל ַעל כָּ ְַוֲהֵרי לֹא ִנׁשְ

ָלל ֵני': ָהָיה לֹו ְלַיֲעקֹב ַלֲענֹות ְולֹוַמר ַרק. כְּ ָנהְיֵמי ׁשְ ים ּוְמַאת ׁשָ לֹׁשִ יב –ֶּאָלא ! '? ְמגּוַרי ׁשְ  ֵהׁשִ
ְרָכה ָהָאֶרץ–ָהַרב  ל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְלִמְצַרִים ִנְתּבָ י ִעם ּבֹואֹו ׁשֶ ְרעֹה כִּ ר ָרָאה ּפַ ֲאׁשֶ ְוָהָרָעב ,  כַּ
ַסק מּור לֹו ְלאֶֹרך ָיִמים, ּפָ ר ֶזה ֵאינֹו ׁשָ ָמא אֹׁשֶ ׁש ׁשֶ ְָחׁשַ ֲהֵרי ַיֲע, ּ ַאל . קֹב ָזֵקן הּואׁשֶ ך ׁשָ ּום כָּ ְִמּשׁ

ְרעֹה  ֵני ַחֶייך'ּפַ ָמה ְיֵמי ׁשְ ָכַּ ּ ְרעֹה'? ּ ַנת ּפַ ּוָ יב, אּוָלם ַיֲעקֹב ֵהִבין ֶאת כַּ ֵני ': ְּוְלִפיָכך ֵהׁשִ ְיֵמי ׁשְ
ָנה ים ּוְמַאת ׁשָ לֹׁשִ ָנה ֲאִני–' ְמגּוַרי ׁשְ ים ׁשָ לֹׁשִ ן ֵמָאה ּוׁשְ ,  ְמַעט ֵהם–' טְמַע'אּוָלם ,  ָאְמָנם ּבֶ

ֵני ַחֵיי ֲאבַֹתי' יגּו ֶאת ְיֵמי ׁשְ ָנה–' ְּולֹא ִהּשִׂ מֹוִנים ׁשָ ר ָחיּו ֵמָאה ּוׁשְ יך ַיֲעֹקב –ֶּאָלא ...  ֲאׁשֶ ְ ִהְמׁשִ

ּום ׁשֶ?  ַמּדּוַע ִנְרָאה ֲאִני ּכֹה ָזֵקן–ְוָאַמר ְלַפְרֹעה  ֵני ַחַיי'-ִמּשׁ ַלי ְוָקְפָצה ָע' ְּוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ׁשְ
ֶטֶרם ֵעת י ... ַּהִזְקָנה ּבְ ם ְלַגּבַ ָבר ּגַ י ַאְרֵיה ֵלייּב –הּוא ַהּדָ ְרֶאה – הֹוִסיף ַרּבִ ִפי ַהּנִ  ֵאין ֲאִני ָזֵקן כְּ

ְחקּות ּוְרִדיפֹות, ְלֵעיֵניֶכם ַבְלִתי ּדַ ּסָ ֶּאָלא ַהִזְקָנה ָקְפָצה ָעַלי ֵמֲחַמת ׁשֶ ּ אּוָלם ַמְבִטיַח ֲאִני ָלֶכם . ּ
ָבָריו ּ ִסֵי– י ִאם ִיְרֶצה ה–ם ָהַרב ֶאת ּדְ ִעיְרֶכם ',  כִּ נּות ּבְ א ָהַרּבָ ּסֵ ב ַעל כִּ עֹוד אֹוִסיף ְוֵאׁשֵ

ָנה ִרים ׁשָ ִעיר ֶמץ... ְלַמְעָלה ֵמֶעׂשְ נּות ּבָ א ָהַרּבָ ּסֵ ב ַעל כִּ יק ֶזה ְוָיׁשַ ל ַצּדִ  ִּנְתַקְיָמה ְנבּוָאתֹו ׁשֶ
ָנה ִרים ׁשָ   !ְלַמְעָלה ֵמֶעׂשְ

יב לֹו ַיֲעקֹב ַמ .3 ֵני ַחַיי'ּּדוַע ֵהׁשִ ְּמַעט ְוָרִעים ָהיו ְיֵמי ׁשְ ּ?'  

ַתב ָה ּלֹא ָיַדְעִתי ַטַעם ַהָזֵקן ָאִבינּו: "ן"ַרְמּבַכָּ ִיְתאֹוֵנן ֶאל ַהֶמֶלך, ּ ְַמה מּוָסר הּוא ׁשֶ ּ ּוֶמה ַטַעם , ּּ
ֵני ַחֵיי ֲאבֹוַתי'ֵלאמֹר  יגּו ֶאת ְיֵמי ׁשְ י', ְּולֹא ִהּשִׂ יֵגם ְוִיְחֶיה יֹוֵתר ֵמֶהםכִּ ְוִנְרָאה .  אּוַלי עֹוד ַיּשִׂ

יָבה ְוָהָיה ִנְרָאה ָזֵקן ְמאֹד י ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָזְרָקה ּבֹו ׂשֵ י ֵאין ֹרב , ִלי כִּ ּּוַפְרעֹה ָתַמה ַעל ִזְקנּותֹו כִּ ּ
ך ל כָּ י ְזַמּנֹו ַמֲאִריִכים ָיִמים כָּ נֹוָת, ְַאְנׁשֵ ָבר ָקְצרּו ׁשְ כְּ ַאל לֹוׁשֶ ֵני ַחֶיך: ם ְוָלֵכן ׁשָ ָמה ְיֵמי ׁשְ ָכַּ ּ י ? ּ כִּ

ָכל ַמְלכּוִתי מֹוְתך ָזֵקן ּבְ ָנה. ָלֹא ָרִאיִתי כְּ ים ּוְמַאת ׁשָ לֹׁשִ י ָיָמיו ׁשְ ְּוַאל ִיְתַמה , ָאז ָעָנה ַיֲעקֹב כִּ
ָחיּו יֹוֵתר נֹות ֲאבֹוָתיו ׁשֶ ֶנֶגד ׁשְ י ְמַעט ֵהם כְּ ֶהם כִּ ֵנ, ּבָ ָעָמל ַוֲאָנָחה ֲאָבל ִמּפְ י ֱהיֹוָתם ָרִעים ּבֶ

יָבה ְוִנְרָאה ָזֵקן ְמאֹד  ". ָזְרָקה ּבֹו ׂשֵ

אֹון  ֵרׁש ַהּגָ מוֶאֵלִביץּפֵ י ַחִיים ׁשְ ַּרּבִ ַעת ְזֵקִנים ְלַבֲעֵלי ַהתֹוָספֹות"-ּבְ: ּ ָעה : הּוָבא ִמְדָרׁש" ּּדַ ׁשָ ּבְ
ָאַמר ַיֲעֹקב ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ו ּוִמָלָבן ְוֶהֱחַזְרִתי ְלך : ה"ָקּבָָאַמר לֹו ַה, ׁשֶ ֲָאִני ִמַלְטִתיך ֵמֵעׂשָ ָּ ּּ

יָנה ם יֹוֵסף, ּדִ ֵהם ְמַעט ְוָרִעים, ּגַ ְָוַאָתה ִמְתַרֵעם ַעל ַחֶיך ׁשֶ ּ ֵיׁש ִמן ? ּ ִמְנַין ַהֵתבֹות ׁשֶ ַּחֶיך ׁשֶ ּּ ּ ָ

יֵמי ְמגּוַרי'ַעד ' ַּויֹאֶמר' נֹוֶתיך' ּבִ ְ ך ֶיְחְסרּו ִמּשׁ ָכָּ ַחֵיי ִיְצָחק ָאִביךׁשֶ, ְ ָלֹא ִתְחֶיה כְּ ּ ּ ּג ֵתבֹות "ְוֵהם ל. ּ
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ֲהֵרי ִיְצָחק ַחי ק. ּּוְבִמְנָין ֶזה ֶנְחְסרּו ֵמַחָייו ָנה ְוַיֲעקֹב לֹא ַחי ֶאָלא קמ"ׁשֶ אן. ז"ּפ ׁשָ ֵאין ָלנּו . ַעד כָּ
לֹו ָ ָהְיָתה ַעל ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ְתִביָעה ׁשֶ ג ּבַ ל ֻמּשָׂ לּו ָלנּו ֲחַז, םּכָּ ַּאך זֹאת ּגִ ל "ְ ַעל ַאף כָּ ל ׁשֶ

ל ְיֵמי ַחָייו ַבל כָּ ּסָ ַּהָצרֹות ָהַרּבֹות ְוָהָרעֹות ׁשֶ ִהְתאֹוֵנן ְוָאַמר , ּ ׁשֶ ע ' ְמַעט ְוָרִעים'ִּמָיד כְּ ִנְתּבָ
ֹאֶפן ּכֹה ָחמּור ל , ּבְ ַנת ַחִיים" ֵּתָבה"ּוְכֶנֶגד כָּ ד ׁשְ ן , ְויֹוֵתר. ִּאּבֵ כֵּ ּג ֵתבֹות ִמְצָטְרפֹות "ְלִמְנַין לׁשֶ

ם ח ְרעֹה ' ּגַ ִדְבֵרי ּפַ ּבְ ֵני ַחֶייך '–ַּהֵתבֹות ׁשֶ ָמה ְיֵמי ׁשְ ְרעֹה ֶאל ַיֲעֹקב כַּ ַָוֹיאֶמר ּפַ ּ ה ִלְכאֹוָרה ', ּּ ְוִהּנֵ
ֵלא ַמה ְלֵתבֹות ֵאֶלה ֵאֶצל ַיֲעקֹב ִּיּפָ ע ֲעֵליֶהן, ּ ֵני ָמה , אֶּאָלא ָהִעְנָין הּו! ?ְּוָלָמה ִנְתּבָ ִמּפְ ּׁשֶ

ְרעֹה  ַאל ּפַ ֱאֶמת ׁשָ ֵני ַחֶייך'ּבֶ ָמה ְיֵמי ׁשְ ָכַּ ּ יעּו ִזְקָנה ֻמְפֶלֶגת'? ּ ֵני ַיֲעקֹב ִהּבִ ּפְ ּום ׁשֶ ְוֶזה , ֶּאָלא ִמּשׁ
ַרם ְלַפְרֹעה ִנים הּוא ּגָ ָמה ׁשָ ן כַּ י ַיֲעֹקב כִּ, ּּוֵמַעָתה ְמבָֹאר. )ן"וברמב' ש בבעלי התוס"ועי(ּ ְלִהְתַעְנֵין ּבֶ

יׁש  י לּוֵלא ָהָיה ַמְרּגִ ע כִּ  ְוָלֵכן ַאף, לֹא ָהְיָתה ִזְקָנה קֹוֶפֶצת ָעָליו' ְמַעט ְוָרִעים'ָאִבינּו ִנְתּבָ
ְרֹעה עֹוָלה ַלִמְנָין ֵאַלת ּפַ  .ּׁשְ

יר  נו יֹוֵסף ִגיְקִטיְלָיאִהְסּבִ יִקיםַּרּבֵ ל ַצּדִ ר ַעל ִיּסּוֵריֶהם ׁשֶ סּוק ֶזה ְמַדּבֵ ּפָ ל ׁשֶ ֶזה ָמׁשָ ל ּבְ :  ּוָמׁשַ
ל טּוב ֵביתֹו ָהָיה לֹו כָּ ּבְ יר ׁשֶ ִהְתַיֲחסּו ִיִרהּוט ָנֶאה ּוְבֵני ּבַ, יִמיםַמֲאָכִלים ְטִע, ָהָיה ָעׁשִ ת ׁשֶ

ֹאֶפן ָיֶפה ְוָנִעים הּוא לֹא ָיַדע ֵמעֹוָלם ַמְחסֹור. ֵאָליו ּבְ ה ׁשֶ ַאת ָהֻעְבּדָ הּוא לֹא ָיַדע . ְַאך ִמּפְ
יתֹוְלַהֲעִרי תֹוך ֵבּ ֵיׁש לֹו ּבְ ָראּוי ֶאת ַהּטֹוב ׁשֶ ְך כָּ ה. ְּ ֶרך , ְוִהּנֵ ַעם ַאַחת הּוא ֶנֱאַלץ ָלֵצאת ַלּדֶ ְּפַ

הּוא ֲחַסר ּכֹל ָרִכים ְוהּוְבַרר לֹו ׁשֶ ּדְ ְלֵטל ּבַ ֶרך לֹא . ְוֵהֵחל ְלִהּטַ ּדֶ יַע ֲאֵליֶהן ּבַ הּוא ִהּגִ ַאְכַסְניֹות ׁשֶ ְּבָ

ל , ַּהָמזֹון לֹא ָהָיה ָטִרי, ָראּויִהְתַיֲחסּו ֵאָליו כָּ ֲעָגָלה ֵהִציקּו לֹו ְמֹאד ּוְבסֹופֹו ׁשֶ ֶרך ּבָ ְִטְלטּוֵלי ַהּדֶ

בּור ְלֵביתֹו יַע ֻאְמָלל ְוׁשָ ָבר הּוא ִהּגִ ה ָצְמָחה לֹו ֵמאֹוָתה ְנִסיָעה. ּדָ ּאּוָלם תֹוֶעֶלת ְמֻרּבָ ֵּמאֹוָתה : ּ
ָעה ְוֵאיָלך ֵהֵחל ְלַהֲעִריך ְמ ְׁשָ ֵביתֹוְ ֵיׁש לֹו ּבְ ר ׁשֶ ל , ֶּאת ַהַמֲאָכִלים, ּאֹד ֶאת ָהעֹׁשֶ ֶאת ַיֲחָסם ׁשֶ

ֶהֱעִניק לֹו ה ֶ ל ַמה ּשׁ ֵני ֵביתֹו ְוֶאת כָּ ֶרך ֵהִביא ְלֹרב , ִנְמָצא. 'ּבְ ּדֶ ָהָיה לֹו ּבַ רֹון ׁשֶ אֹותֹו ִחּסָ ְׁשֶ

בֹואֹו ְלֵביתֹו ָרָכה ֲעבּורֹו ּבְ נּו יֹוֵס. ּבְ יר ַרּבֵ יִקים ַהּסֹוְבִלים ֵמֹעִני : ף ִגיְקִטיְלָיאַמְסּבִ ָנם ַצּדִ ֶיׁשְ
עֹוָלם ַהֶזה ה, ּּוַמְחסֹור ּבָ ָרָכה ַרּבָ ֵהם סֹוְבִלים ִמֶמּנּו , אּוָלם הּוא ֲעבּוָרם ּבְ י ַהַמְחסֹור ׁשֶ ּכִּ ּ

יִכים ַלֲעבֹד ֶאת ה יָעם', ְוַלְמרֹות זֹאת ֵהם ַמְמׁשִ ַהּגִ ָרָכה ּבְ אֵמִביא ָלֶהם רֹב ּבְ ם ,  ָלעֹוָלם ַהּבָ ׁשָ
ִכיָנה ְ ִגים ִמִזיו ַהּשׁ יֶהם ְוִמְתַעּנְ ָכר ָעצּום ַעל ַמֲעׂשֵ ִלים ׂשָ עֹוָלם . ֵּהם ְמַקּבְ ָהָיה ָלֶהם ּבָ ַּהַצַער ׁשֶ

לֹו טֹו, ַּהֶזה כֻּ עֹוָלם ׁשֶ ֵהם זֹוִכים לֹו ּבָ דֹול ׁשֶ ָכר ַהּגָ ִחיַנת ַהּשָׂ יל ֶאְצָלם ֶאת ּבְ ִהְגּדִ ב ּהּוא ֶזה ׁשֶ
יֶהם ַהּטֹוִבים   .ְּתמּוַרת ַמֲעׂשֵ
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ֵכֶפל ְלׁשֹון  .4 יב ַיֲעקֹב ּבְ ֵני ְמגוַרי'ַּמּדוַע ֵהׁשִ   '?ְּיֵמי ׁשְ

ַתב  רּוִתי: "י"ַרׁשִכָּ ל ָי, ְיֵמי ּגֵ ֶאֶרץ ֲאֵחִריםַּמכָּ ר ּבְ   ". י ָהִייִתי ּגָ

ַחֵייּוֵפֵרׁש  נו ּבְ ַּרּבֵ יב : "ּ ֵני ְמגּו'ְוַיֲעֹקב ֵהׁשִ ֵני ַחַיי'לֹא ָאַמר ', ַריְיֵמי ׁשְ ְרֹעה ' ּׁשְ יר ּפַ ִהְזּכִ מֹו ׁשֶ כְּ
לֹוַמ', ְמגּוַרי'ֶּאָלא  ֶהם ּגֵ: רכְּ ֲאִני ּבָ ָנהַּהָיִמים ׁשֶ ים ּוְמַאת ׁשָ לֹׁשִ עֹוָלם ַהֶזה ׁשְ ֶרך . ּר ּבָ ן ּדֶ ְכֵּ

עֹוָלם ַהֶזה ִרים ּבָ ִבין ַעְצָמן ּגֵ חֹוׁשְ יִקים ׁשֶ ַּהַצּדִ יר ֲאָבל ַאַחר ׁשֶ, ּ יר ' ְמגּוַרי'ִהְזכִּ ֵני ַחַיי'ִהְזכִּ ' ְּיֵמי ׁשְ
לֹוַמר ַחֵיי ַצַער ָהיּו ֶהם ַחִיים ְוַאֲחֵרי ֵכן . ּכְּ יר ּבָ ך ִהְזּכִ ל כָּ לֹא ָהָיה ָלֶהם ַצַער כָּ ֲאבֹוָתיו ׁשֶ ֲּאָבל ּבַ ְ ּ

  ". ְלׁשֹון ְמגּוֵריֶהם

י ַחִיים ֹכֵהן ַרַפפֹוְרט ַּרּבִ ּ ּ יר ֶאת ָהּ ַאלן"ּבַַרְמ ַמְזכִּ ָ ּשׁ ּלֹא ָיַדְעִתי ַטַעם ַהָזֵקן ָאִבינּו: " ׁשֶ ַּמה מּוָסר , ּ
ִיְתאֹוֵנן ֶאל ַהֶמֶלך ְהּוא ׁשֶ ּ ֵני ַחֵיי ֲאבֹוַתי'ּוֶמה ַטַעם ֵלאמֹר , ּ יגּו ֶאת ְיֵמי ׁשְ י אּוַלי ', ְּולֹא ִהּשִׂ כִּ

יֵגם ְוִיְחֶיה יֹוֵתר ֵמֶהם ָיתֹו ָהַאֲחרֹוָנ? "עֹוד ַיּשִׂ ל ָהַרְמּבֶַאת ֻקׁשְ ָכְתבֹו"ַרׁשִ, ן"ה ׁשֶ ב ּבְ ֵ : י ְמַיּשׁ
יגּו " טֹוָבה–ְולֹא ִהּשִׂ ל ָהַרְמּבַ, " ּבְ ָיתֹו ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ל ָמקֹום ֻקׁשְ ה"ְַאך ִמכָּ ַּמה מּוָסר : ן ֲעַדִין ָקׁשָ

ִיְתאֹוֵנן ֶאל ַהֶמֶלך ְהּוא ׁשֶ ּ ֵתֵרץ ָהַרְמּבַ(? ּ ְּוַעֵין ַמה ׁשֶ ּפֹוְרטְוָאַמר ַהּגָ). ן"ּ י ַחִיים ּכֵֹהן ַרּפַ , ּאֹון ַרּבִ
ֶכת יֹוָמא , ד אֹוְסְטְרָהא ְלָבֵאר"ַאּבַ ַמּסֶ ָמָרא ּבְ י ַהּגְ נֹות ַחִיים ' " .)עא(ַעל ּפִ י אֶֹרך ָיִמים ּוׁשְ ּכִּ ְ

לֹום יֹוִסיפּו ָלך ֵאיָנן ׁשֶ– )ב, משלי ג(' ְְוׁשָ ִנים ׁשֶ ל ַחִיים ְוֵיׁש ׁשָ ִנים ׁשֶ י ? ּל ַחִייםּ ְוִכי ֵיׁש ׁשָ ָאַמר ַרּבִ
כֹות ָעָליו ֵמָרָעה ְלטֹוָבה: ֶאְלָעָזר ל ָאָדם ַהִמְתַהּפְ נֹוָתיו ׁשֶ ֵּאלּו ׁשְ ַאל , ְוָלֵכן". ּ ְרֹעה ׁשָ ר ּפַ ֲאׁשֶ כַּ

ֵני ַחֶייך': ֶאת ַיֲעקֹב ָמה ְיֵמי ׁשְ ָכַּ ּ ָמָרא –' ּ ַית ַהּגְ ֻקׁשְ ה ַיֲעקֹב ּבְ ָ ִנים ׁשֶ' ִהְתַקּשׁ ל ְוִכי ֵיׁש ׁשָ ֵאיָנן ׁשֶ
ַדְוָקא '? ַּחִיים ל טֹוָבה ּבְ ִנים ׁשֶ ְרעֹה ְלׁשָ ַנת ּפַ ּוָ ק ָהָיה ִאם כַּ ָמָרא(ּּוִמֵמיָלא ְמֻסּפָ אֹו , )ּוְכֵתרּוץ ַהּגְ

ִנים ָ ל ַהּשׁ ָנתֹו ַעל כָּ ְלׁשֹונֹו ְוַכּוָ ק ּבִ ְקּדֵ ְרֹעה לֹא ּדִ ָמא ּפַ ק כָּ, ּׁשֶ ְך ֵהן ָרעֹות ְוֵהן טֹובֹות ְוֵאין ְלַדְקּדֵ
ְלׁשֹונֹו ֵני ָהֳאָפִנים ְוכֹה ָאַמר לֹו. ּבִ ׁשְ יב לֹו ַיֲעקֹב ּבִ ך ֵהׁשִ ּום כָּ ְפׁשּוטֹו: ְִמּשׁ ָנְתך כִּ ּוָ ַעל , ִָאם כַּ

ִנים ַהּכֹוֵלל  ָ ר ַהּשׁ ָנה '–ִמְסּפַ ים ּוְמַאת ׁשָ לֹׁשִ ֵני ְמגּוַרי ׁשְ ַאְלָת ַעל ', ְיֵמי ׁשְ ָ ּשׁ ֶמה ׁשֶ ָנְתך ּבַ ּוָ ְּוִאם כַּ ּ ָ

ֵני ַחֶייך' ָׁשְ ְוָקא ' ּ ל טֹוָבה ּדַ ִנים ׁשֶ ֵני ַחַיי '–ָהְיָתה ַעל ׁשָ לֹוַמר ', ְּמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ׁשְ כְּ
ָהיּו ִלי ִנים ַהּטֹובֹות ׁשֶ ָ ַהּשׁ ִנים טֹובֹות ֶאָלא , ְמַעטֹות ָהיּו ְוַגם ָרעֹות, ׁשֶ בֹות ְלׁשָ ְּוֵאיָנן ֶנְחׁשָ

ִנים ָהָרעֹו ָ ַיַחס ַלּשׁ ָהיּו ִליּבְ ָהיּו ָרעֹות עֹוד יֹוֵתר, ת ׁשֶ ֵני 'ְוָלֵכן הֹוִסיף ... ׁשֶ יגּו ֶאת ְיֵמי ׁשְ ְולֹא ִהּשִׂ
יֵמי ְמגּוֵריֶהם לֹוַמר', ַּחֵיי ֲאבַֹתי ּבִ ִנים ָרעֹות: כְּ ִנים טֹובֹות ְוׁשָ ם ַלֲאבֹוַתי ָהיּו ׁשָ ּגַ ַרק , ׁשֶ

ֱא נֹוֵתיֶהם ַהּטֹובֹות ָהיּו טֹובֹות ּבֶ ְ ּשׁ ִנים ַה, ֶמתׁשֶ ָ עֹוד ַהּשׁ ֱאֶמת " טֹובֹות"-ּבְ ִלי ֵאיָנן טֹובֹות ּבֶ  –ּׁשֶ
ִנים ָהָרעֹות ָ ַיַחס ַלּשׁ בֹות ְלטֹובֹות ּבְ ָהיּו ָרעֹות עֹוד יֹוֵתר, ֶּאָלא ַרק ֶנְחׁשָ ד "ְּמַסֵים ַאּבַ, ֶזהּבָ. ׁשֶ
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É

ל ָהַרְמּבַ, אֹוְסְטְרָהא ָיתֹו ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ם ֻקׁשְ ִיְתאֹוֵנן ֶאל : "ן"ְמתֹוֶרֶצת ּגַ ַּמה מּוָסר הּוא ׁשֶ ּ
ְַהֶמֶלך ֲהֵרי ַיֲעֹקב–? "ּ ֵאָלה,  ׁשֶ ְ ק ַמִהי ַהּשׁ ִהְסַתּפֵ ֹאֶפן ֶזהֻמְכָרח ָה, ּׁשֶ יב לֹו ּבְ   !ָיה ְלָהׁשִ
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