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 בראשית פרק מח 
 ְלי�ֵס� ַו�ֹאֶמר ָהֵאֶ�ה ַהְ�ָבִרי� �ֲחֵרי ַוְיִהי) א(

 ֶאת ִע$� ָבָניו ְ#ֵני ֶאת ַוִ�ַ ח חֶֹלה �ִביָ� ִהֵ�ה
 ַו�ֹאֶמר ֲעקֹבְלַי ַוַ�ֵ*ד) ב( :ֶאְפָרִי� ְוֶאת ְמַנֶ&ה
 ַוֵ�ֶ#ב ִיְ.ָרֵאל ַוִ�ְתַחֵ-ק ֵאֶליָ� ָ,א י�ֵס� ִ,ְנָ� ִהֵ�ה
 ַ#ַ�י ֵאל י�ֵס� ֶאל ַיֲעקֹב ַו�ֹאֶמר) ג( :ַהִ$ָ/ה ַעל

) ד( :אִֹתי ַוְיָבֶרְ� 5ְָנַע4 ְ,ֶאֶר3 ְ,ל2ז ֵאַלי ִנְר�ה
 2ְנַת6ִיָ� ְוִהְרִ,יִתָ� ַמְפְרָ� ִהְנִני ֵאַלי ַו�ֹאֶמר
 ְלַזְרֲעָ� ַה-ֹאת ָה�ֶר3 ֶאת ְוָנַת6ִי ַעִ$י� ִלְקַהל
�ַ-ת �ֲחֶריָ  ָבֶניָ� ְ#ֵני ְוַע6ָה) ה( :ע�ָל� ֲאח7

 ֵאֶליָ� ,ִֹאי ַעד ִמְצַרִי� ְ,ֶאֶר3 ְלָ� ַה��ָלִדי�
 5ְִרא2ֵב4 2ְמַנֶ&ה ֶאְפַרִי� ֵה� ִלי ִמְצַרְיָמה
 ה�ַלְד6ָ ֲאֶ#ר 2מ�ַלְד6ְָ�) ו( :ִלי ִיְהי2 ְוִ#ְמע�4
 ִיָ ְרא2 ֲאֵחיֶה� ֵ#� ַעל ִיְהי2 ְלָ� �ֲחֵריֶה�
 ָרֵחל ָעַלי ֵמָתה ִמ4�ָ9ַ ְ,בִֹאי ַוֲאִני) ז( :ְ,ַנֲחָלָת�
 ָלבֹא ֶאֶר3 5ְִבַרת ְ,ע�ד ַ,ֶ�ֶרְ� 5ְַנַע4 ְ,ֶאֶר3

 ֵ,ית ִהוא ֶאְפָרת ְ,ֶדֶרְ� ָ&� ָוֶאְקְ,ֶרָה ֶאְפָרָתה
 ַו�ֹאֶמר י�ֵס� ְ,ֵני ֶאת ִיְ.ָרֵאל ַוַ�ְרא) ח( :ָלֶח�
 ֵה� ָ,ַני �ִביו ֶאל י�ֵס� ַו�ֹאֶמר) ט( :ֵאֶ�ה ִמי

 ֵאַלי ָנא ָקֶח� ַו�ֹאַמר ָ,ֶזה ֱאלִֹהי� ִלי ָנַת4 ֲאֶ#ר
 לֹא ִמ-ֶֹק4 5ְָבד2 ִיְ.ָרֵאל ְוֵעיֵני) י( :ַוֲאָבֲרֵכ�

 ָלֶה� ַוִ�ַ&ק ֵאָליו אָֹת� ַוַ�ֵ*# ִלְרא�ת לי2ַכ
 י�ֵס� ֶאל ִיְ.ָרֵאל ַו�ֹאֶמר) יא( :ָלֶה� ַוְיַחֵ,ק
 אִֹתי ֶהְר�ה ְוִהֵ�ה ִפָ�ְל6ִי לֹא ָפֶניָ� ְראֹה

 אָֹת� י�ֵס� ַו��ֵצא) יב( :ַזְרֶעָ� ֶאת ַ*� ֱאלִֹהי�
 ַוִ�ַ ח) יג( :�ְרָצה יוְל�9ָ ַו6ַ#ְ�ִח2 ִ,ְר5ָיו ֵמִע�
 ִמְ=מֹאל ִ,יִמינ� ֶאְפַרִי� ֶאת ְ#ֵניֶה� ֶאת י�ֵס�

 ִיְ.ָרֵאל ִמיִמי4 ִבְ.מֹאל� ְמַנֶ&ה ְוֶאת ִיְ.ָרֵאל
 ַוָ�ֶ#ת ְיִמינ� ֶאת ִיְ.ָרֵאל ַוִ�ְ#ַלח) יד( :ֵאָליו ַוַ�ֵ*#
 ַעל מֹאל�ְ. ְוֶאת ַהָ<ִעיר ְוה2א ֶאְפַרִי� רֹא# ַעל

  :ַהְ,כ�ר ְמַנֶ&ה 5ִי ָיָדיו ֶאת ִ.5ֵל ְמַנֶ&ה רֹא#
 ֲאֶ#ר ָהֱאלִֹהי� ַו�ֹאַמר י�ֵס ֶאת ַוְיָבֶרְ�) טו(

 ָהֱאלִֹהי� ְוִיְצָחק �ְבָרָה� ְלָפָניו ֲאבַֹתי ִהְתַהְ�כ2
 ַהַ$ְל�ְ�) טז( :ַהֶ-ה ַה��� ַעד ֵמע�ִדי אִֹתי ָהרֶֹעה
 ְוִיָ ֵרא ַהְ�ָעִרי� ֶאת ְיָבֵרְ� ָרע ִמ5ָל אִֹתי ֵאלַה*ֹ

 ְוִיְד*2 ְוִיְצָחק �ְבָרָה� ֲאבַֹתי ְוֵ#� ְ#ִמי ָבֶה�
 ָיִ#ית 5ִי י�ֵס� ַוַ�ְרא) יז( :ָה�ֶר3 ְ,ֶקֶרב ָלרֹב
 ְ,ֵעיָניו ַוֵ�ַרע ֶאְפַרִי� רֹא# ַעל ְיִמינ� ַיד �ִביו

� רֹא# ֵמַעל אָֹת? ְלָהִסיר �ִביו ַיד ַוִ�ְתמְֹ
 ֶאל י�ֵס� ַו�ֹאֶמר) יח( :ְמַנֶ&ה רֹא# ַעל ֶאְפַרִי�
 ַעל ְיִמיְנָ� ִ.י� ַהְ,כֹר ֶזה 5ִי �ִבי ֵכ4 לֹא �ִביו
 ְבִני ָיַדְע6ִי ַו�ֹאֶמר �ִביו ַוְיָמֵא4) יט( :רֹא#�
 לִיְגָ� ה2א ְוַג� ְ�ָע� ִיְהֶיה ה2א ַ*� ָיַדְע6ִי
 ִיְהֶיה ְוַזְרע� ִמֶ$�2 ִיְגַ�ל ַהָ ט4ֹ �ִחיו ְוא2ָל�
 ֵלאמ�ר ַהה2א ַ,��� ַוְיָבֲרֵכ�) כ( :ַה*�ִי� ְמלֹא
�ָ,ְ � ֱאלִֹהי� ְיִ.ְמָ� ֵלאמֹר ִיְ.ָרֵאל ְיָבֵרְ

 ִלְפֵני ֶאְפַרִי� ֶאת ַוָ�ֶ.� ְוִכְמַנֶ&ה 5ְֶאְפַרִי�
 ִהֵ�ה י�ֵס� ֶאל ִיְ.ָרֵאל רַו�ֹאֶמ) כא( :ְמַנֶ&ה
 ֶאְתֶכ� ְוֵהִ#יב ִעָ$ֶכ� ֱאלִֹהי� ְוָהָיה ֵמת �נִֹכי
 ְ#ֶכ� ְלָ� ָנַת6ִי ַוֲאִני) כב( :ֲאבֵֹתיֶכ� ֶאֶר3 ֶאל

 ָהֱאמִֹרי ִמַ�ד ָלַקְח6ִי ֲאֶ#ר �ֶחיָ� ַעל �ַחד
 :2ְבַק6ִ#ְי ְ,ַחְרִ,י

 

 ם"רשב
 ברכת היא הבני� תברכ @ יוס את ויבר�) טו(

 :האב

  ן"רמב
 את לבר� כי, הטע� @ ויאמר יוס את ויבר�) טו(

 היה לא כי ויגיד. בניו את בר� אותו באהבתו יוס�
  אלה בברכת ברכתו כל והיתה, אחר זרע ליוס�

 הנביא כי, בעיני הנכו4 והוא, ה� ג� יבורכו ומברכת� אחיה� ש� על בניו שאר שיקראו או. הנערי�
 כדעת בני� כ4 אחרי הוליד אבל, לריק יהיה לא ודברו, יהיו ל� אחריה� הולדת אשר ומולדת� אומר

 מיד לקחתי אשר כמו, עתיד במקו� עבר הולדת אשר ויהיה, בתריהו4 דתוליד ובני4 שאמר אונקלוס
 מצרימה אליו בואו אחרי שהוליד בני� לו היו שכבר יראה הפשט דר� על כי :מלבדו ורבי�, האמורי

 לי יהיו ושמעו4 כראוב4 ומנשה אפרי� ל� הנולדי� בני� שני ועתה "אמר ולא, להארי� שהוצר� הממ
� שנת תבא בטר� בני� שני יולד וליוס�) נ מא לעיל (שאמר מה טע� וזה". יהיו ל� תוליד אשר ומולדת

 :צור� בה� אי4 כי אות� יזכיר לא והכתוב, אחרי� בני� עוד לו נולדו הרעב אחרי כי, הרעב
 הגדולה לו אשר אבותיו אלהי אל הנביא יקרא @ ויצחק אברה� לפניו אבותי התהלכו אשר האלהי�
. מעודו אותו רועה הוא אשר האמת לאלהי ויקרא, הנוראות ואת הגדולות את עמה� ועשה והגבורה
, ורעות שלו� ההיא במדה כי) י כז משלי (תעזוב אל אבי� ורע רע� מגזרת, אותי הרועה שיהיה ויתכ4

� שנאמר והוא, )יג לא לעיל (אל בית האל אנכי לו ושאמר, צרתו בעת אותו העונה הוא הגואל והמלא
 עליו יקשה ואל. למשכיל מבואר זה והרי, האר3 בקרב אמר ולכ�. בקרבו שמי כי) כא כג שמות (עליו

 מעודו כי ,)א מו לעיל (יצחק אביו לאלהי זבחי� ויזבח בפסוק שכתבנו מה ע�, הזה היו� עד מעודי
 בעבור ג�, לאר3 בחוצה היותו מפני אבותיו לאר3 שובו עד המדה לו נתיחד לא אבל, אמת בדר� ינחהו

� :האמת דר� ואיננו פתלתול בדר� לב4 ע� להתנהג שהוצר
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 ] ב"תרל שנת[פרשת ויחי לספר שפת אמת 
יוס� שהוא ' א� כי כל ברכה הוא מבחי.  והקשו כי אי4 הברכה רק להנערי�. את יוסויבר�

י ממילא יש ברכה כי "דה הפנימיות מהשלהיות כל דבר נדבק ונקשר בשורשו שהוא חיות הנקו
י "מתברכי4 כל שיתא יומי4 ע' ויבר� ויקדש מיני' וכ4 בשבת כ. בשורש יש תמיד התחדשות

. ז ניתוס� לה� חיות מחדש על כל ימי הבריאה"י ברא כל הנבראי� עי"שנתברר בשבת כי הש
' פי' בקרב האר3 ובמד' ש וידגו כו"ל מ"ר ז"ז מו"פ אא"וכ. ק מתברכי4"ז בש"י שמעידי4 ע"ובנ

כ "א� שה� בקרב האר3 וע' והוסי� הפי. 'כדגי� שפותחי4 פיה� לטיפה מי� כאילו לא טעמו כו
ולהיות תמיד ' ש כי ה� חיינו כו"י כמ"עיקר החיות להש' מ יהי"מ.  גשמיי�עשי�עושי4 מ

' עו4 יהיו כווקשה כי רק כראוב4 ושמ. 'כאפרי� כו' ישימ� כו' וכ. ל"דבוק בשורש זה הברכה כנ
מ "דור שאחר השבטי� ומ' א� כי לאשר הי. ואמאי נתיחד הברכה ישימ� כאפרי� ומנשה

. ל להיות דבוק בשורש א� שה� למטה במדרגה"י הברכה כנ"וזה ע. נתעלו להיות בכלל�
ובאופ4 זה יוכל להיות נמש� ברכה לכל איש ישראל מאבות הקדושי� א� אל� דור כי השורש 

ממילא נתעלה הוא . כיו4 שנתעלו בניו להיות שבטי�. ש ויבר� את יוס�"כ מ"ל ג"ובזה י. מה�
 ]:ש"שבטי� ע'  כי נתעלה למעלה מבחישבטי�ק הטע� שיוס� לא נמנה בי4 ה"ועיי4 בזוה[יותר 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

“Jacob and Joseph” 

Detail from: Rembrandt, Jacob Blessing the Sons of Joseph (1656) 

Museumslandschaft Hessen Kassel, Germany 

 


