
 
 נחמה כ אהל"יהב

 שמעון פליקסהרב 
shimon.felix@byfi.org 

 
 

 ט" תשסויחיפרשת 

 

 
www.atid.org 

 

 
 בראשית פרק מז פסוק כח 

  :ָ�ָנה �ְמ�ת ְו�ְרָ�ִעי� ָ�ִני� ֶ�ַבע ַחָ�יו ְ�ֵני ַיֲעקֹב ְיֵמי ַוְיִהי ָ�ָנה ֶעְ�ֵרה ְ�ַבע ִמְצַרִי� ְ�ֶאֶר ַיֲעקֹב ַוְיִחי
 י"רש
 ישראל של ולב� עיניה� נסתמו אבינו יעקב שנפטר שכיו' לפי, סתומה זו פרשה למה   יעקב ויחי

 :ממנו ונסת� לבניו הק את לגלות שבקש אחר דבר. לשעבד� שהתחילו השעבוד מצרת
 
 

 בראשית פרק מט 
 ְו�0ִיָדה ֵה/ְספ� ַו�ֹאֶמר ָ�ָניו ֶאל ַיֲעקֹב ַוִ�ְקָרא) א(

  :ַהָ�ִמי� ְ��ֲחִרית ֶאְתֶכ� ִיְקָרא ֲאֶ�ר תֵא ָלֶכ�
 ִיְ�ָרֵאל ֶאל ְוִ�ְמע� ַיֲעקֹב ְ�ֵני ְוִ�ְמע� ִה1ְָבצ�) ב(

  א4ִני ְוֵראִ�ית 3ִֹחי �2ָה ְ�כִֹרי ְרא�ֵב') ג( :ֲאִביֶכ�

 י"רש
 ונסתלקה הק את לגלות בקש   לכ� ואגידה) א(

 :אחרי� דברי� אומר והתחיל ממנו שכינה

  פ: ָעָלה ְיצ�ִעי ִח8ְַל2ָ /ז /ִבי7ָ ִמ3ְ�ְֵבי ָעִליָת 3ִי 42ַתר �ל 6ַ3ִַי� 5ַַחז) ד(: ָעז ְוֶיֶתר ְ�ֵאת ֶיֶתר
 ְב��5ָ י3ִ 3ְבִֹדי 2ֵַחד �ל ִ�ְקָהָל� ַנְפִ�י 2ָבֹא �ל ְ�סָֹד�) ו( :ְמֵכרֵֹתיֶה� ָחָמס 3ְֵלי �ִחי� ְוֵלִוי ִ�ְמע4') ה(

��ִבְרצָֹנ� ִאי� ָהְרג �   :ְ�ִיְ�ָרֵאל ַוֲאִפיֵצ� ְ�ַיֲעקֹב ֲאַח8ְֵק� ָקָ�ָתה 3ִי ְוֶעְבָרָת� ָעז 3ִי ��5ָ /ר�ר) ז( :�4ר ִע1ְר
�2ָה ְיה�ָדה) ח(   ס 7ָ� ְ�ִני ִמֶ:ֶר9 ְיה�ָדה �ְרֵיה 0�ר) ט( :7ָ/ִבי ְ�ֵני ְל7ָ ִי2ַ�ְֲחו� אְֹיֶבי7ָ ְ�עֶֹר9 ָיְד7ָ �ֶחי7ָ י4ד

 ָיבֹא 3ִי ַעד ַרְגָליו ִמֵ�י' �ְמחֵֹקק ִמיה�ָדה ֵ�ֶבט ָיס�ר לֹא) י( :ְיִקיֶמ;� ִמי �ְכָלִביא 3ְ�ְרֵיה ָרַב 3ַָרע ָעִליָת
�ְבַד� ְלב?�4 ַ�ַ�ִי' 3ִֵ�ס ֲאתֹנ4 ְ�ִני ְוַל<ֵֹרָקה ִעיר4> עירה <ַל0ֶֶפ' אְֹסִרי) יא( :ַע6ִי� ִי1ְַהת ְול4 ִ�יל4> שילה< 

 פ: ֵמָחָלב ִ�ַ;ִי� �ְלֶב' ִמָ�ִי' ֵעיַנִי� ַחְכִליִלי) יב( :ס�ת4> סותה <ֲעָנִבי�
 ֵ�י' רֵֹב 0ֶָר� ֲחמֹר ָכרִיָ<ש) יד(   ס   :ִצידֹ' ַעל ְוַיְרָכת4 ֳאִנ�4ת ְלח94 ְוה�א ִי3�ְֹ' ַי6ִי� ְלח94 ְזב�ל?') יג(

 Aָ') טז(   ס   :עֵֹבד ְלַמס ַוְיִהי ִלְס�ֹל ִ�ְכמ4 ַוֵ�ט ָנֵעָמה 3ִי ָה/ֶר ְוֶאת ט4ב 3ִי ְמנ?ָחה ַוַ�ְרא) טו( :ַה5ְ�ְ6ִָתִי�
 רְֹכב4 ַו5�ִֹל ס�ס ִע1ְֵבי ַה;7ְ�ֵֹ אַֹרח ֲעֵלי ְ�ִפיפֹ' ֶדֶר7ְ ֲעֵלי ָנָח� ָד' ְיִהי) יז( :ִיְ�ָרֵאל ִ�ְבֵטי 3ְ�ַחד ַע46 ָיִדי'

 ְוה�א ַלְחמ4 ְ�ֵמָנה ֵמ/ֵ�ר) כ(   ס   :ָעֵקב ָיג?ד ְוה�א ְיג�ֶד;� 0ְד�ד 0ָד) יט( :ְיקָֹוק ִקִ�יִתי ִלי��ָעְת7ָ) יח( :/ח4ר
 ָעִי' ֲעֵלי 5ָֹרת ֵ�' י4ֵס9 5ָֹרת ֵ�') כב(   ס   :ָ�ֶפר ִאְמֵרי ַה;ֵֹת' ָחהְ�ל? �ָ�ָלה ַנְפ2ִָלי) כא(   ס   :ֶמֶל7ְ ַמֲעַדֵ;י ִי2ֵ'

�ר ֲעֵלי ָצֲעָדה ָ�נ4ת�:  
ה� ָורֹ�� ַוְיָמֲרר?ה�) כג( � ַק42�ְ ְ�ֵאיָת' ַו2ֵֶ�ב) כד( :ִחBִי� ַ�ֲעֵלי ַוִ�ְ�ְטמ?Cַֹיֲעקֹב ֲאִביר ִמיֵדי ָיָדיו ְזרֵֹעי ַוָ�פ 

�Dִָבי7ָ ֵמֵאל) כה( :ִיְ�ָרֵאל ֶאֶב' רֶֹעה ִמ/ Eָי ְוֵאת ְוַיְעְזֶרAַ�ַ Eָרֶֹבֶצת 2ְה�4 ִ�ְרכֹת ֵמָעל ָ�ַמִי� ִ�ְרכֹת ִויָבְרֶכ 
 י4ֵס9 ְלרֹא� 2ְִהֶייָ' ע4ָל� 0ְִבעֹת 2ֲַאַות ַעד ה4ַרי ִ�ְרכֹת ַעל 0ְָבר� /ִבי7ָ ִ�ְרכֹת) כו( :ָוָרַח� ָ�ַדִי� ִ�ְרכֹת 2ַָחת

 פ: ֶאָחיו ְנִזיר �ְלָקְדקֹד
 ְוזֹאת ָעָ�ר ְ�ֵני� ִיְ�ָרֵאל ִ�ְבֵטי ֵא8ֶה 3ָל) כח( :ָ�ָלל ְיַח8ֵק ְוָלֶעֶרב ַעד יֹאַכל ַ��ֶֹקר ִיְטָר9 ְזֵאב ִ�ְנָיִמי') כז(

 ֲאִני ֲאֵלֶה� ַו�ֹאֶמר א4ָת� ַוְיַצו) כט( :אָֹת� ֵ�ַר7ְ 3ְִבְרָכת4 ֶ�רֲא ִאי� א4ָת� ַוְיָבֶר7ְ ֲאִביֶה� ָלֶה� Aִֶ�ר ֲאֶ�ר
 ִ�ְ�ֵדה ֲאֶ�ר 6ְ�ַָעָרה) ל( :ַהִח2ִי ֶעְפר4' ִ�ְ�ֵדה ֲאֶ�ר ַה6ְָעָרה ֶאל ֲאבָֹתי ֶאל אִֹתי ִקְבר� ַע6ִי ֶאל ֶנֱאָס9

Cַת ַהִח2ִי ֶעְפרֹ' ֵמֵאת ַהָ<ֶדה ֶאת �ְבָרָה� ָקָנה ֲאֶ�ר ָנַע'3ְ ְ�ֶאֶר ַמְמֵרא 5ְֵני ַעל ֲאֶ�ר ַה6ְַכ5ֵָלה  :ָקֶבר ַלֲאח?
 ֶאת ָקַבְר2ִי ְו6ָ�ָה ִא42�ְ ִרְבָקה ְוֵאת ִיְצָחק ֶאת ָקְבר� 6ָ�ָה ִא42�ְ ָ�ָרה ְוֵאת �ְבָרָה� ֶאת ָקְבר� 6ָ�ָה) לא(

 ֶאל ַרְגָליו ַוֶ�ֱאס9ֹ ָ�ָניו ֶאת ְלַצ�ֹת ַיֲעקֹב ַוְיַכל) לג( :ֵחת ְ�ֵני ֵמֵאת �4 ֲאֶ�ר ָעָרהְוַה6ְ ַהָ<ֶדה ִמְקֵנה) לב( :ֵל/ה
 :ַע6ָיו ֶאל ַוֵ�/ֶס9 ַוִ�ְגַוע ַה6ִָ:ה
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  הקדמה לספר בראשית –ן "רמב
 שהיתה בקבלה לנו שבא כמו נורבי משה של ללידתו לומר צרי7 אי' העול� לבריאת שקדמה מפני

  וכותב קדמו' מספר המעתיק כסופר משה הנה. לבנה אש גבי על שחורה באש כתובה
 
 

 שולחן ערוך יורה דעה סימן רעג סעיף ד 
 בתו7 כולה את לכתוב כדי מהשיטה נשאר ולא, יותר או פחות או, אותיות עשר בת תיבה לו נזדמנה

 ומתחיל פנוי המקו� מניח, לאו וא�. כותב, לד9 חו וחציה הד9 בתו7 חציה לכתוב יכול א�, הד9
 . השיטה מתחלת

 
 
 
 
 

  
ָפרת ֵּבן ֹ ָפרת ֵּבן ֵסףֹיו ּ ֹ ֹּבנות ָעִין ֲעֵלי ּ ֲצעָדה ָ  ֲעֵלי ָ

ּשור ּוְַימררהו :ׁ ֻ ֲ ּוָרּבו ָ ּוִַיְשְטמהו ֹ ֻ ׂ ֲּבעֵלי ּ  :ִִחּצים ַ

ָיודוך ַּאָתה ְּיהוָדה ּ ֶּבֹערףָ ָיְדךָ ַאֶחיך ֹ ָֹאְיביך ְ ִּיְשַתֲחוו ֶ ּ ָ ְלך ׁ
ֵּבני ָָאביך ְ ּגור :ִ ֶמֶטרף ְּיהוָדה ְַאריֵה ּ ּ ִּבני ִ ַרבץ ַרעָּכ ָעִליָת ְ ָ 

ְְכַאריֵה ִוְכָלביא ּ ְּיקימנו ִמי ּ ּ ֶ ִ:    
 


