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  וירדו  הדבר ונתגלגל אחיו בו נתקנאו "לעולם אל ישנה אדם בנו בן הבנים שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו

לקח חשוב מאוד למדנו מסיפור מכירת יוסף, אל לו לאב להראות חיבה יתירה לאחד מבניו. חיבה גלויה זו עלולה לעורר   .(ע"ב )שבת י "למצרים אבותינו
 קנאה מזיקה אצל שאר האחים. 

 אך בעת שאנו מגיעים בפרשתנו למעמד המרגש של ברכת מנשה ואפרים אנו עדים לכאורה לבחירה נוספת של אח אחד על פני השני:

ֶאתִַּוי ִּ ִּ ל ָרֵא שְׁ ִּי  ח ַל ִַּעלִּ-שְׁ ִַּוָיֶשת נֹו י מ  ֶאת-יְׁ ִּוְׁ יר ָצע  ַה ִּ הּוא ִּוְׁ ם ַרי  ֶאפְׁ ִּ אש לִּ-רֹ ִַּע אלֹו מֹ ֶאתִּ-שְׁ ִּ ל ֵכ ִּש  ַנֶשה מְׁ ִּ אש כֹור.-רֹ ַהבְׁ ִּ ה ַנֶש מְׁ ִּ י ִּכ  ָדיו הּואִִּּ  ָי ַה ִּ ִַּביֹום ם ֵכ ָברְׁ ַויְׁ
ֶאפְִּׁ יםִּכְׁ ֹלה  ֱִּא ָך מְׁ ש  אמֹרִּיְׁ ִֵּל ָרֵאל שְׁ ָבֵרְךִּי  ָךִּיְׁ אמֹורִּבְׁ ִֶּאתֵל ם ִַּוָיֶש ַנֶשה מְׁ כ  םִּוְׁ ַנֶשה-ַרי  ִּמְׁ ֵני פְׁ ל  םִּ ַרי  ִּ.ִֶּאפְׁ

והתמיהה רבה עד מאוד. יעקב שחווה את שנאת עשיו אחר שלקח הימנו את הבכורה והברכות, מהלך שכמעט עלה לו בחייו, אותו יעקב שכבר נתנסה  
 על פני מנשה! עם פרשיית יוסף המצערת, שב לכאורה על אותה טעות נושנה ומבכר את אפרים 

ויש לנו לשאול על יעקב גופא, מדוע בחר לשנות את יוסף משאר בניו אחר כל מה שארע לו עם עשיו אחיו? על כך לכאורה התשובה פשוטה, יעקב  
ע לא חשש  האמין שדווקא אצל עשיו הרשע שייכת קנאה מסוכנת כזו ולא נחשדו בעיניו בניו הצדיקים על זאת. אך מאחר שכבר אכן נודע הדבר מדו

 יעקב לעתידם של אפרים ומנשה?

מה שלפי ] וטוען שיעקב כלל לא ידע שהאחים מכרו את יוסף. יעקב האמין כי יוסף נחטף בעת שחיפש את אחיו  ,הרמב"ן מאיר את עינינו לדרך הפשט

ם אלו יעקב דבק באמונתו כי בנים צדיקים  ובאמת אין מקור כתוב לכך שיעקב ידע מעולם על המכירה. לפי דברי [ הרשב"ם למעשה באמת ארע, עיין שם
 אינם חשודים על קנאת איש לאחיו ולא ראה בעיה להקדים את אפרים למנשה. 

"מה אתה סבור? מפני שהייתי שואל אותך בכל שעה מה עשו לך  כי יעקב אכן הבין מעצמו את שהתרחש:  ,עם זאת הדרש לוקח אותנו לכיוון ברור
יולא היית אומר לי, סבו   -אחיך   י ָיַדְעתִּ י ְבנִּ מעת  בודאי ובאמת המדרש מסתדר היטב עם ההיגיון ש .)מדרש בראשית רבתי ויחי( " "ר אתה שאיני יודע?! "ָיַדְעתִּ

 1שנים!  22נעדר בנו    וכיצד  בין מדועעד שי חו לא ינ , הוא את יוסףיעקב שמצא 

ונה בהעדפת בן אחד על פני השני רואה לנכון לשכל את ידיו  , כיצד יעקב שכבר היה אמור להבין את הסכנה הטמהועל כן חזרה קושיה לדוכת 
שחווה בצורה הקשה ביותר את התוצאה של העדפת בנים, חשש מאוד   ,יוסף עצמו נראה כיואכן  – ולהקדים את אפרים הקטן למנשה הבכור

ד :מפעולותיו של אביו והאמין כי ודאי הן נובעות מטעות יו יַּ ית ָאבִּ י ָישִּ ְרא יֹוֵסף כִּ ל   "ויַּ יר אָֹתּה ֵמעַּ יו ְלָהסִּ ד ָאבִּ ְתמְֹך יַּ יִּ ע ְבֵעיָניו וַּ ֵירַּ ם וַּ יִּ ל רֹאש ֶאְפרַּ ינֹו עַּ ְימִּ
ֶשה ל רֹאש ְמנַּ ם עַּ יִּ ל רֹאשֹו".  רֹאש ֶאְפרַּ יְנָך עַּ ים ְימִּ ְבכֹר שִּ י ֶזה הַּ י כִּ יו ֹלא ֵכן ָאבִּ יֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאבִּ  וַּ

הלקח הנורא של העדפת יוסף, אלא שבאמת יש הבדל מהותי גדול בין המקרה של יוסף ואחיו למקרה דידן  נראה לי ליישב כי יעקב ודאי שלמד את 
 של מנשה ואפרים, והדבר מתבטא בשני מישורים. 

כתנת פסים ורק בחר שיוסף יקבל ראשון, הרי מישהו חייב לקבל על פני אחיו. לא היה מדובר שיעקב חילק לכולם  העדפה מוחלטתראשית, יוסף קיבל 
יעקב הגן יותר על רחל ויוסף ושמם אחרונים כשנפגש עם עשיו, מישהו הרי צריך ר שאשמצינו שלא היתה בעיה כ שםכ] ראשון! על כך באמת אחים צדיקים אינם חשודים 

, גם לא בהקדמת בן אחד לבן אחר. אך  סויימים לדברים אחרים ואי אפשר להימנע מכך. גם בחיים לעולם אנחנו זקוקים להקדים דברים מ[להיות אחרון...
נוצרה קנאה בשל חוסר הצדק המובהק. כאן מדובר בבחירת בן אחד ודחיית בן   ,מפני שיוסף נבחר לקבל כתנת פסים בעוד שאר האחים לא קיבלו דבר

ורק מקדים את אפרים למנשה. באופן כזה הוא אינו יוצר העדפה גמורה לטובת   מברך את שני הבנים אחר. לעומת זאת, אצל אפרים ומנשה יעקב 
 אפרים, דבר שהיה מתרחש לו היה מברך אותו לבדו ומותיר את מנשה ללא ברכה. 

שלא   במישור השני, נוסף על האמור לעיל, יעקב גם מסביר את מעשיו באופן שלדעתי אינו רק נועד לענות לחששו של יוסף אלא גם לדאוג לכך
ָקטֹן. תיווצר תחושה כי אחד האחים עדיף מהשני יו הַּ ְגָדל ְואּוָלם ָאחִּ ם הּוא יִּ ְהֶיה ְלָעם ְוגַּ ם הּוא יִּ י גַּ ְעתִּ י ָידַּ י ְבנִּ ְעתִּ יֹאֶמר ָידַּ יו וַּ ְיָמֵאן ָאבִּ ְרעֹו   "וַּ ֶמּנּו ְוזַּ ל מִּ ְגדַּ יִּ

ם" גֹויִּ ְהֶיה ְמֹלא הַּ קדים אח אחד בגלל שהוא מאמין שהוא טוב יותר, דבר שאכן יכול לעורר קנאה. יעקב מדבר על  . יעקב בפסוק זה קובע כי הוא אינו מיִּ
שהרי הוא שווה   , יותר מאשר זרעו של מנשה. מעתה אל לו למנשה הצדיק לקנא 2שזרעו של אפרים ישחק תפקיד בהסטוריה  , העתיד באופן נבואי

 יניו.לוקי ההיסטוריה יעשה הטוב בעוא , לאחיו הן בברכה והן במעלה

  מברכתו של יעקב למדנו אפוא כיצד אפשר למצוא את האיזון בין הצורך להתייחס לבנים בצורה שווה לבין ההכרח בחיים להקדים לתת את הקדימות 
ובנוסף יש להראות כי הקדימות אינה קשורה להעדפה אישית כי אם לגורמים חיצוניים.   ,דחייה מחדלאחד. חשוב שהקדימות תיוותר קדימות ולא 

ָיֶשם ֶאתמורה לנו יעקב ללמוד מדרך זו ֶשה ולמרות "וַּ ְמנַּ ם ְוכִּ יִּ ים ְכֶאְפרַּ ְמָך ֱאֹלהִּ ְשָרֵאל ֵלאמֹר ְישִּ ֶשה"-: ְבָך ְיָבֵרְך יִּ ְפֵני ְמנַּ ם לִּ יִּ ם "מה טוב  עדיין מתקיי ֶאְפרַּ
 ומה נעים שבט אחים גם יחד". 

 

 
 שמתוך שיהודה הציל את יוסף בחר יעקב לברך אותו שהמלוכה תצא ממנו, משמע שהכיר את סיפור המכירה. ,ועיין מדרש רבה על הפסוק "מטרף בני עלית" 1
שאם היה מדובר בתוכן כמותי אזי  ,ל יותר באופן משמעותי משבט אפרים. ועודון שבספר במדבר במפקד  השני רואים ששבט מנשה גדוכי ,אי אפשר לפרש שהכוונה לכמות מספרית 2

שגדעון יצא ממנשה אבל יהושע יצא  ,מדובר על תוכן איכותני בהקשר ההיסטורי ,כמו שפרש רש"י ,לא ברור מדוע יש ליעקב להזכיר זאת, וכי מה אכפת לנו מי ימנה יותר? אלא ודאי
 קרויים על שם אפרים שהיה הדומיננטי ביותר. ,טים אחר חלוקת הארץ לישראל ויהודה בימי רחבעםשעשרת השב ,מאפרים. וכן מצינו בנביא
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 : גשויתשובות לפרשת  

 .)ש"ב יג, ט(בקש זאת מאנשי הבית  שר אמנון מ, כאם בסיפור אמנון ותמר" מוזכר גהוציאו כל איש מעליהביטוי "  .א

 .)בראשית מג, ח(ויהודה  )בראשית מב, ב(", הם יעקב ונחיה ולא נמות" השתמשו בביטוי שני האנשים הנוספים ש  .ב

י  : "טז, מג() קאלהוא יחז 'הא'שהשתמש במילה  )מלבד יוסף(יחיד בתנ"ך ה .ג ם ֲאנִּ י ְבָכל ֵאֶלה ְוגַּ י לִּ ְרְגזִּ תִּ ְך וַּ יִּ ְרְת ֶאת ְיֵמי ְנעּורַּ ן ֲאֶשר ֹלא זכרתי ָזכַּ עַּ   ֵהא יַּ
י ְנֻאם ֲא  תִּ ְרֵכְך ְברֹאש ָנתַּ  "....דָֹני ה'-דַּ

ר יהונתן בן שאול קורא לנערו לאסוף את  , כאש'דשו מחר ח'הפטרת  –המפורסמות " מופיע באחת ההפטרות מהרה חושה אל תעמוד" הביטוי  .ד
 .)ש"ב כ, לח(ורים להיות סימן לדוד, לטוב או לרע החיצים שאמ

ן  ות בירושלים, מפילים העם גורלות: "ישב, כאשר רוצים להגדיל את ההתי)יא, א(" מוזכר בספר נחמיה שע הידותתוי "טהבי .ה יא ֶאָחד מִּ ְלָהבִּ
ים  ָידֹות ֶבָערִּ ע הַּ קֶֹדש ְוֵתשַּ יר הַּ ם עִּ ירּוָשלִַּּ  ". ָהֲעָשָרה ָלֶשֶבת בִּ

 : חייואלות לפרשת  ש

 ? )שני מקומות(יהודה, מטרף בני עלית". איפה עוד מוזכר הביטוי "גור אריה"   הי רגור א"יעקב מברך את יהודה ואומר לו  .א

טוי "מקנה  ". באיזה מקום מוזכר הביכבד מאדויהי המחנה " –כאשר יוסף עולה לקבור את יעקב אביו ברוב עם, הוא לוקח עמו כבודה רבה  .ב
 כבד מאד"? 

אשר   צרים : "על כן קרא שמה אבל מאבל מצרים'ל' , האטדרן וג ,ם משנים את שם המקום, הבד על יעקבככאשר הכנענים רואים את האבל ה .ג
 "? ...ּהָמ על כן קרא ְש מר בלשון נקבה " נאעוד שני מקומות איזה בעבר הירדן". על 

 למס עובד"?  ". על מי עוד נאמר "ויהילמס עובד ויהי ר בפרשה "ויט שכמו לסבול, על יששכר נאמ .ד

יָת  " ְקשִּ ְשאֹולהִּ  ": לִּ

 "? לי הם " –. מי עוד אמר על בניו של מישהו אחר "לי הםנולדים לך בארץ מצרים... ף "ועתה שני בניך היעקב אומר ליוס .ה

בזמן זה לאחר שלקחתם את העלון כאשר הציבור שרים "אדון עולם",  
 על שיר זה: )סי' לא( כדאי לראות את דברי המטה משה 

ִּרביִִּּ כתב ִּ ִּעולם, אדון ִּ התחלת ִּ ִּבעת כוון ִּשמ מי ִּ ִּכל ִּכתוב: מצאתי ו
ִּבדברִִּּ אני ִּ ִּערב גאון, ִּ א ִּשריר ִּורב און ג ִּ האי ִּ ִּורב החסיד ִּ ודה ה י

ִּו ִּתפלתו, ל ִּע מקטרג ִּ ִּשטן אין ִּו ִּנשמעת, לתו ִּופגעִִּּשתפ ִּשטן לו ִּ אין
אףִִּּ ִּ א ִּוי" ִּלפניו, ִּנופלים ִּואויביו ִּבתפלתו, "כ וביוה ִּ השנה ִּ ִּבראש רע
אומריםִִּּ ִּש ג המנה ִּ ִּנתפשט ה מז ִּש ִּואפשר .. . אתו ִּ משלים ִּ הרע ִּ יצר

ִּ. לה ִּותה ִּברכה דםִּכל ִּאותוִּקו

אמנם ע"פ המשקל הערבי של השיר מתחזקת ההשערה שהשיר נכתב  
רב שרירא גאון.  ע"י ר' שלמה אבן גבירול, ועדיין לא היה קיים בתקופת 

בכל אופן, ברור שהשיר הוא שיר מיוחד מאוד שכדאי מאוד להבין את  
 פירושו.

".  ָראמבנה השיר הוא כך שכל צלע מתחלקת לשנים ומסתיימת בחרוז " 
' וכן  לי'/'חבלי'/'גואליבחלק מהשיר יש חרוזים נוספים כמו 'א 

הנמצא  '. ההוספות בסוגריים מרובעים הם מנוסח סי'/'כוסי'/'מנוסי'נ

.יש לציין שרוב הפירוש המובא להלן מיוסד על דברי  1בסידורי הספרדים 
 העץ יוסף שהאריך מאוד בפירושו לפיוט זה.

ר ָמַלְך /  2ֲאדֹון  ה' הוא: ֶׁ ל ְיִציר ִנבְ  עוד עֹוָלם ֲאש  ם כ ָ רֶׁ טֶׁ )לפני שנבראו כל  ָראב ְ

המציאות שלפני היצורים ולא כמידת בשר ודם שאין מלך בלא עם(. וההבדל בין 

ְפצֹו הבריאה למציאות שאחריה הוא רק ש ה ְבחֶׁ ֹּלְלֵעת ַנֲעש ָ )כאשר כולם נעשו  כ 

מֹו ִנְק  (3ונבראו ברצונו  ְך ש ְ לֶׁ  .)אז בפועל קראו לו בשם מלך( ָרא/ ֲאַזי מֶׁ

 

 
ובתיקון תפילה כתב: "ונראה לכל עין בוחנת שכל החרוזים הללו לא יצאו מידי המחבר,  1

כי אין בהם לשונו ורוחו, לכן יפה עשו סדורי האשכנזים שלא קבלום". אך  יש אומרים 
 שחלק מההוספות הם מקוריות. והתוספת בסוף השיר היא ודאי מאוחרת.

)הדף היומי...(: "אמר רבי יוחנן משום רשב"י: מיום שברא   כתוב במס' ברכות דף ז ע"ב 2
, וקראו אדוןהקב"ה את העולם לא היה אדם שקראו להקב"ה אדון, עד שבא אברהם 

שנאמר: 'ויאמר אדני אלהים במה אדע כי אירשנה' ". ומובא בשם הגר"א )או תלמידו( 
תקן אותה והוא היה שלכן פותחים את תפילת שחרית באדון עולם, כיון שאברהם אבינו 

הראשון שקרא לה' 'אדון'. ובעץ יוסף פירש עוד ע"פ המהרש"א, שרק בזמן שביהמ"ק 
קיים נאה לקרותו בשם מלך, אבל בשעת הגלות שאין השם והכסא שלם אין לקרוא לו 
מלך אלא 'אדון עולם' אף שבתחילה הוא מלך ואף נקרא אח"כ מלך אבל עכשיו בזמן 

 מלך עד שימלוך לבדו.הגלות אינו מתעטר בשם 
בעיון תפילה כתב שמחבר השיר כתב "בחפצו" ע"פ התרגום של רס"ג ל"ויאמר אלקים"  3

שלא הייתה אמירה  ,שרצה להרחיק ההגשמה ותרגם "ויחפוץ אלקים" ,בבראשית
 עשה. - שהפרידה בין הרצון לעשייה וכל אשר חפץ

  מלאכי גוטמן // דון עולםא

  אביעד וינברג ואיתן שיר // מונחים בתנ"ך



 

 

ְכלֹות  בעתיד גםוְ  ֹּל הַ  4ַאֲחֵרי כ ִ  / )אחרי שיכלו כל הרשעים ותתגלה מלכותו של ה'(כ 

ֹו יִ  הּוא" )ישעיהו ב, יא ושם יז( ואז כשיראו את ָרא ְמלְֹך נוֹ ְלַבד  יֹום הַּ דֹו בַּ ב ה' ְלבַּ ְשגַּ )"ְונִּ

יָביו" )תהלים פט, ח( כלומר על הצדיקים שישארו נֹוָראגבורותיו הוא יהיה " ל ָכל ְסבִּ  (.5עַּ
ִתְפאָ  הו א גם בעתידוְ /  עכשיוהֹווֶׁה  ְוהו א בעברָהָיה  ְוהו א )ואף שהוא  ָרהִיְהיֶׁה ב ְ

י" יתִּ י ה' ֹלא ָשנִּ י ֲאנִּ  מלאכי ג, ו( .יצר את העולם, בו עצמו לא חל כל שינוי "כִּ

ִני  /  ְוהו א ֵ ָחד ְוֵאין ש  יל אשר אפשר אֶׁ י – 6לוֹ  ולדמותְלַהְמש ִ )לחבר אליו ָרה ְלַהְחב ִ

ּוֹות?!" ֵסא הַּ ְיָחְבְרָך כִּ  .כ(תהלים צד,  .כמו שנאמר "הַּ

אשֹון  ְוהּוא[ ֲחרֹון ְוהּוארִּ  [ָרה/ ְלָכל חֶֹמר ּוְלָכל צּו 7אַּ

ִלי ית  ב ְ ִליֵראש ִ )אין לו שום התחלה או תכלית וסוף לא בכמות ולא בזמן ַתְכִלית  ב ְ

ש ְ  לכן/  וְ  ואינו משתנה( שהוא  ממי)יש לו את הכח והשררה להיפרע ָרה לֹו ָהעֹז ְוַהמ ִ

שהוא רוצה, כיון שמלא כל הארץ כבודו ואי אפשר להסתר ממנו, וגם אין לו  ומתירוצה, 
 הגבלה בזמן(

י[ יֵעֶרְך  ְבלִּ ְמיֹון ְבלִּ י/  6דִּ ּנּוי ּוְתמּו ְבלִּ  ָרהשִּ

י בּור  ְבלִּ יחִּ   ]8ָרהֵפרּוד / ְגדֹול כֹוחַּ ּוְגבּו ְבלִּ

ושמו  ִלי אֵ   הו א אף שיש לו עוז ומשרה ואנו בגלות, אין לומר שהוא עזב אותנו אלאוְ 

'ַחי  גם אין לומר שתשש כוחו ח"ו אלאוְ  'אלשאנו נקראים 'ישרעדיין נשאר עלינו 

ֹואֲ  . אמר רבא אמר רב יצחק: מלמד, חי אני"ואולם  :כמ"ש בגמ' ברכות לב ע"א  - 9'ִליג 

 

 
ו כולם והמילה "הכל" בעץ יוסף פירש שנוספה כאן כ"ף הדמיון לומר שלא ממש יכל 4

ֲעקֹב  ֶתם ְבֵני יַּ ְכלּו" )ישעיהו א, כח(. אבל "אַּ מוסבת רק על הגויים כמו שכתוב "ְועְֹזֵבי ה' יִּ
יֶתם" )מלאכי ג, ו( ובעיון תפילה כתב שהכ' נוספה בשביל המשקל של השיר )יתד  ֹלא ְכלִּ

 ושתי תנועות(.
 , כי אם ככלותיה של חורבן והעדרלא כל" - והרב קוק בעולת ראיה פירש "ככלות הכל" 5
י... ָכָלה ' - י ּוְלָבבִּ ים ְלעֹוָלם' )תהלים עג, כו( ְשֵארִּ י ֱאֹלהִּ השיבה הזאת, של כללות   .ֶחְלקִּ

זאת היא עטרת המלוכה העליונה... ואחרי  ההויה של הכל, אל מחוז חפצה העליון...
ם לבדו ימלוך נורא. ונשגב ה' לבדו ביום ההוא".  - ככלות הכל ְכְסָפה ְוגַּ וזה על דרך "נִּ

ְצרֹות ה' " )תהלים פד, ג(. ָכְלָתה  י ְלחַּ ְפשִּ  נַּ
י ְתַדְמיּון ֵאל  6 י ְוֶאְשֶוה)ישעיהו מ, יח(;  ַמה ְדמּות ַתַעְרכּו לֹוּו ְוֶאל מִּ י ְתַדְמיּונִּ ר  ְוֶאל מִּ יֹאמַּ

 .ָקדֹוש )ישעיהו מ, כה(
ר ה'...  7 אשֹון ַוֲא כֹה ָאמַּ י רִּ י ַאֲחרֹוןֲאנִּ ים )ישעיהו מד, ו( נִּ י ֵאין ֱאֹלהִּ ְלָעדַּ בַּ  .ּומִּ
ם  8 יִּ פַּ ֶקה... )נחום א, ג(; ְלָך ה'  ּוְגָדל כַֹּח ה' ֶאֶרְך אַּ ֵקה ֹלא ְינַּ ְפֶאֶרת ַהְגֻדָלה ְוַהְגבּוָרה ְונַּ תִּ ְוהַּ

הֹוד... )דברי הימים א ח ְוהַּ ֵּנצַּ  .כט, יא( 'ְוהַּ
י  9 ְעתִּ י ָידַּ ֲאנִּ י ָחיוַּ ל ָעָפר ָיקּום )איוב יט כה( גֲֹּאלִּ ֲחרֹון עַּ  .ְואַּ

" כלומר שעשיתני חי ונצחי בעיני החייתני בדבריךשאמר לו הקב"ה למשה: משה, 

צו ר   ראיה לכך שהרי הוא/ וְ  .האומות שה' הגואל של ישראל חי וקיים ועוד יגאל אותם

בְ  יֹום צָ  10ִליחֶׁ ביום צרה להושיעני. והוא עוד  )ה' הוא תמיד חלקי וגורלי 12ָרהב ְ

יושיעני ויגאלני כמו שכתוב בב"ר " 'חדשים לבקרים רבה אמונתך'... ממה שאתה 
 מחדשנו בבוקרן של מלכיות אנו יודעים שאמונתך רבה לגאלנו"( 

ינִ  הו א'עוד ראיה לכך שיגאלני, שהרי וְ  י'ו ָמנ   11'ס ִ  )הוא הדגל שלי שאליו אני נס( 12'ס ִ

וֹ  כיון שהוא / ְק  )חלקי וגורלי( 13'ִסי'ְמָנת כ  יֹום אֶׁ )ואין אחר שימלא  14"ָרא"ב ְ

הוא המרים אותי מלשון "לבעבור נסות אתכם בא  - בקשתי(. פירוש אחר: הוא נסי
ה' ֱאֹלֵהינּו ְבָכל  - האלקים". ביום אקרא ים ֵאָליו כַּ ים ְקרֹבִּ י גֹוי ָגדֹול ֲאֶשר לֹו ֱאֹלהִּ י מִּ "כִּ

 ָקְרֵאנּו ֵאָליו" )דברים ד, ז(.

ְר  ֵפארֹו ְוהּוא[  [ָרהְוהּוא ֶעזְ  ֶפה/ ְוהּוא צֹו ֵפאְוהּוא מַּ

ָידֹו ַאְפִקיד רו ִחי' ן וְ -/  בלילה 15'ב ְ ַ ֵעת ִאיש   16'ָרה'ָאִעי אני מאמין בו שאח"כב ְ

 . בבוקר

ולא ישאירה אצלו או יתן בי רוח ְגִוי ִָתי  שהפקדתי לו תהיהִעם רו ִחי אני מאמין בו שוְ 

 .18'ָראלֹא ִאי לכן'ֲאדָֹני ִלי וְ משום ש/  17אחרת בגלל חטאי

ְפ ]  ְקָדשֹו ָתֶגל נַּ יְבמִּ ח ְמֵה  שִּ ְשלַּ יֵחנּו יִּ  ָרה / ְמשִּ

יר ְבֵבית ָקְד  יְוָאז ָנשִּ ּנֹוָר  שִּ  [ א/ ָאֵמן ָאֵמן ֵשם הַּ

 

 
מֹו  10 י ֵחֶלק ה' עַּ  .)דברים לב, ט(ַיֲעקֹּב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו: כִּ
ְקָרא ְשמֹו  11 יִּ ְזֵבחַּ וַּ ֶבן מֶֹשה מִּ יִּ יוַּ סִּ  .: )שמות יז, טו(ה' נִּ
י ְוֶקֶרן 12 ּנִּ י ֶאֱחֶסה בֹו ָמגִּ י  ֱאֹלֵהי צּורִּ בִּ ְשגַּ י מִּ ְשעִּ ייִּ י )שמואל ב' כב,  ּוְמנּוסִּ ֵענִּ י ֵמָחָמס תֹשִּ עִּ מֹשִּ

י  י ּוָמֻעזִּ יג(. ה' ֻעזִּ י" כנראה משום ְביֹום ָצָרה  ּוְמנּוסִּ ... )ירמיהו טז, יט(. ובשיר הניקוד "ּוָמֻנסִּ
 המשקל. ובספר הבחור תיקן ל"ומנוס לי", אך אז נפגע החרוז.

יה' ְמָנת ֶחְלקִּ  13 י: )תהלים טז, ה( י ְוכֹוסִּ יְך גֹוָרלִּ ָתה תֹומִּ  אַּ
י ָאחֹור  14 ְסֵתר ָפֶניָך  ְביֹום ֶאְקָראָאז ָישּובּו אֹוְיבַּ ל תַּ י: )תהלים נו, י( ; אַּ ים לִּ י ֱאֹלהִּ י כִּ ְעתִּ ֶזה ָידַּ

י ָאְזֶנָך  ֵטה ֵאלַּ י הַּ ר לִּ י ְביֹום צַּ ֶמּנִּ י: )תה ְביֹום ֶאְקָראמִּ ֵהר ֲעֵננִּ  לים קב, ג(מַּ
י  15 יד רּוחִּ י ה' ֵאל ֱאֶמת: )תהלים לא, ו(ְבָיְדָך ַאְפקִּ יָתה אֹותִּ  ָפדִּ
ּנֹור  16 ֵּנֶבל ְוכִּ י עּוָרה הַּ יָרה עּוָרה ְכבֹודִּ ר: )תהלים נז, ט וכעי"ז שם קח, ג( ָאעִּ  ָשחַּ
י' 17 יד רּוחִּ ְפקִּ בנוהג  -כמו שכתוב במדרש תהלים )מזמור כה(: "זהו שאמר הכתוב 'ְבָיְדָך אַּ

שבעולם אדם מפקידין אצלו פקדונות, הוא מחליף של זה בזה... אבל הקב"ה אינו כן... 
יָתה  שמא עמד אחד ובקש נפשו ולא מצאה, או שמא מצא נפשו ביד אחר... לכך נאמר 'ָפדִּ

י ה' ֵאל   ֱאֶמת' ". וע"ש בדברי המדרש על התחדשות הנפש בלילה.אֹותִּ
יָרא  18 י ֹלא אִּ י ָאָדם )תהלים קיח, ו( ה' לִּ ֲעֶשה לִּ ה יַּ  .מַּ
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יםִִּּ ָלד  ּנֹו ַה ִּ ֶניָך ִָּב ֵני ִּשְׁ ַעָתה ִּוְׁ ה( (
ֵאֶליָךִִּּ ִּ י ִּבֹא  ד ִַּע ם ַרי  צְׁ מ  ִּ ֶאֶרץ ִּבְׁ ָך לְׁ
ַנֶשהִִּּ ִּּומְׁ ם ַרי  ֶאפְׁ ִּ ֵהם ִּ י ל  ִּ ה ָמ ַריְׁ צְׁ מ 
ִּ)ו(ִִּּ י: ל  ִּ יּו הְׁ ִּי  עֹון מְׁ ש  ִּוְׁ אּוֵבן רְׁ כ 
םִִּּ ֲחֵריֶה ַא ִּ ָת ַלדְׁ הֹו ִּ ֲאֶשר ִּ ָך תְׁ דְׁ מֹוַל ּו

ִּ ָך אּוִִּּלְׁ ָקרְׁ ִּי  ם ֵחיֶה ֲא ִּ ִֵּשם ִַּעל יּו הְׁ י 
ָדןִִּּ ַפ מ  ִּ י בֹא  ִּבְׁ י ֲאנ  ִַּו ִּ)ז( ם: ַנֲחָלָת בְׁ
ַנַעןִִּּ ִּכְׁ ֶאֶרץ ִּבְׁ ֵחל ִָּר ִָּעַלי ה ֵמָת
ָלבֹאִִּּ ִּ ֶאֶרץ ִּ ַרת בְׁ ִּכ  ֹוד ע ִּבְׁ ֶדֶרְך ַב
ֶדֶרְךִִּּ ִּבְׁ ִָּשם ֶרָה בְׁ ִָּוֶאקְׁ ה ָרָת ֶאפְׁ
אִִּּ ִַּוַירְׁ ִּ)ח( ֶחם: ָל ִּ ִֵּבית וא ה  ִּ ָרת ֶאפְׁ

נִֵּ ִּבְׁ ֶאת ִּ ל ֵא ָר שְׁ יִִּּי  מ  ִּ ֶמר ִַּויֹא ִּיֹוֵסף י
יוִִּּ ב  ָא ִּ ֶאל ִּ ִּיֹוֵסף אֶמר ִַּויֹ ִּ)ט( ֶלה: ֵא
יםִִּּ ֱאֹלה  ִּ י ל  ִּ ִָּנַתן ֲאֶשר ִּ ֵהם ִּ ַני ָב
ֵאַליִִּּ ִּ ִָּנא ם ִָּקֶח ַמר ִַּויֹא ה ָבֶז
דּוִִּּ בְׁ ִָּכ ֵאל ָר שְׁ ִּי  יֵני ֵע ִּוְׁ ִּ)י( ם: ָבֲרֵכ ֲא ַו
ֵגשִִּּ ִַּוַי אֹות רְׁ ל  ִּ ל ִּיּוַכ ֹלא ִּ זֶֹקן מ 

ַחִּ ִַּויְׁ ם ָלֶה ִּ ַשק ִַּוי  ֵאָליו ִּ ֵבקִִּּאָֹתם
לִִּּ ֶא ִּ ל ָרֵא שְׁ ִּי  ִַּויֹאֶמר ִּ)יא( ֶהם: ָל
יִִּּ ת  ָללְׁ ִּפ  א ֹל ִּ ֶניָך ִָּפ ה אֹ ִּרְׁ יֹוֵסף
ֶאתִִּּ ִּ ם ַג ִּ ים ֹלה  ֱא ִּ י ִּאֹת  ָאה ֶהרְׁ ִּ ֵּנה ה  וְׁ
ִּאָֹתםִִּּ ִּיֹוֵסף א ִַּויֹוֵצ ִּ)יב( ֶעָך: ַזרְׁ
ַאָפיוִִּּ לְׁ ִּ חּו ַת שְׁ ִַּוי  ָכיו רְׁ ִּב  ם ֵמע 
ֶאתִִּּ ִּ ִּיֹוֵסף ַקח ִַּוי  ִּ)יג( ָצה: ָארְׁ

ַרי ִּ ֶאפְׁ ִּ ֶאת ִּ ם ֶה ֵני נֹוִִּּשְׁ י ימ  ִּב  ם
ַנֶשהִִּּ מְׁ ִּ ֶאת ִּוְׁ ָרֵאל שְׁ ִּי  מֹאל שְׁ מ 
ֵגשִִּּ ִַּוַי ָרֵאל שְׁ ִּי  ין ימ  מ  ִּ לֹו מֹא שְׁ ב 

ָליוִּ ִֵּא .. הּואִִּּ. ַה ִּ ִַּביֹום ם ָבֲרֵכ ִַּויְׁ )כ(
אמֹרִִּּ ֵל ִּ ל ָרֵא שְׁ ִּי  ָבֵרְך ִּיְׁ ָך ִּבְׁ אמֹור ֵל
ַנֶשהִִּּ מְׁ כ  ִּוְׁ ם ַרי  ֶאפְׁ ִּכְׁ ים ֹלה  ֱא ִּ ָך מְׁ ש  יְׁ

ִּ ם ַרי  ֶאפְׁ ִּ ֶאת ִּ ם ַנֶשה:ִַּוָיֶש מְׁ ִּ ֵני פְׁ ל 

 

 
 / דביר יצחק קאץ  ויחי יעקב

 

ד ֵאיָתן   ַוְיִחי ַיֲעקֹב נֶׁכֶׁ

ֹו ָנָתן ַכפ  ֹו ב ְ ר ַנְפש  ֶׁ  ֲאש 

ָחה ו ִביָתן  ָ פ   ַלֲעזֹב ִמש ְ

ן  ָ ץ ְלַזְרעֹו ַמת  רֶׁ  ֲעבו ר אֶׁ
 

ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ַוְיִחי ַיֲעקֹּב ב ְ
 

ן ִיְצָחק ֶׁ  ַוְיִחי ַיֲעקֹב ב 

ֹו ָנַצר ְוָחַקק  ִלב  ר ב ְ ֶׁ  ֲאש 

ל ֵנָכר לֹא ִיְרַחק  י אֶׁ  כ ִ

ֹק ב ְ  ַקקְוִלְדב  ֹו ש ָ  מֹוַלְדת 
 

ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ַוְיִחי ַיֲעקֹּב ב ְ
 

ָרֵאל   ַוְיִחי ַיֲעקֹב הו א ִיש ְ

ֹוֵלל  ר ָעָליו ָלָבן ִהְתג  ֶׁ  ֲאש 

ש  ְלַאְמֵלל  ק ֵ  ְוַגם ֱאדֹום ב ִ

ית א ֵ ַחר ב   ל-ו ְבָכל זֹאת ב ָ
 

ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ַוְיִחי ַיֲעקֹּב ב ְ
 

ֹא ָרֵעב ש ִ  ְלַבד ִנגְ בְ ַהל   ַזרָעה ב ִ

ם ָיַרד ְלָזר  ָ ַסק ֵעת ת  ָ  ְועֹוד פ 

ץ ְצִבי לֹא ָחַזר  רֶׁ ו ַע ְלאֶׁ  ו ַמד 
 

ֶאֶרץ ִמְצַרִים?  ַוְיִחי ַיֲעקֹּב ב ְ
 

בו ָרה  ִפי ַהג ְ יר ב ְ ק ַאב ִ ְקד ֵ  ד ִ

ְמֵהָרה יְמָך" ֵאינֹו ב ִ דֹול ֲאש ִ  1"ְלגֹוי ג ָ

ְבִרית ו ְגֵזָרה  ְברֹון, ב ִ ק חֶׁ  ֵמֵעמֶׁ
 

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוְיִחי ַיֲעקֹּב ב ְ
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