
 

 (3לפרשת ויחי )

 

לכל סיפור יש סוף, וכל סוף הוא התחלה. ספר בראשית מסתיים, ואיתו גם סיפוריהם של אבותינו  א. 

  – ואימותינו הקדומים. לפני מותו, יעקב אוסף את שברי חייו ובונה מהם את תחילתו של סיפור חדש  

 סיפורו של עם.  

 

ְקָרא ַיֲעֹקב ֶאל ָבָניו ַוֹיאֶמר  א( ) ב. ים:ַויִּ ית ַהָימִּ ְקָרא ֶאְתֶכם ְבַאֲחרִּ יָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶשר יִּ ְמעּו   )ב(  ֵהָאְספּו ְוַאגִּ ָקְבצּו ְושִּ הִּ

יֶכם: ְשָרֵאל ֲאבִּ ְמעּו ֶאל יִּ י ֶיֶתר ְשֵאת ְוֶיֶתר ָעז: )ג( ְבֵני ַיֲעֹקב ְושִּ ית אֹונִּ י ְוֵראשִּ י ַאָתה ֹכחִּ ם   )ד( ְראּוֵבן ְבֹכרִּ ַפַחז ַכַמיִּ

י ָעָלה:  ַלְלָת ְיצּועִּ יָך ָאז חִּ ְשְכֵבי ָאבִּ יָת מִּ י ָעלִּ ים ְכֵלי ָחָמס ְמֵכֹרֵתיֶהם: )ה(ַאל תֹוַתר כִּ י ַאחִּ ְמעֹון ְוֵלוִּ ְבֹסָדם ַאל   )ו( שִּ

ְקרּו שֹור:  ְרֹצָנם עִּ יש ּובִּ י ְבַאָפם ָהְרגּו אִּ י כִּ ְקָהָלם ַאל ֵתַחד ְכֹבדִּ י בִּ י ָקָשָתה    )ז(  ָתֹבא ַנְפשִּ י ָעז ְוֶעְבָרָתם כִּ ָארּור ַאָפם כִּ

ְשָרֵאל:  יֵצם ְביִּ יָך: )ח(ֲאַחְלֵקם ְבַיֲעֹקב ַוֲאפִּ ְשַתֲחוּו ְלָך ְבֵני ָאבִּ גּור   )ט(  ְיהּוָדה ַאָתה יֹודּוָך ַאֶחיָך ָיְדָך ְבֹעֶרף ֹאְיֶביָך יִּ

יָת ָכַרע ָרבַ  י ָעלִּ ֶטֶרף ְבנִּ יֶמּנּו:ַאְרֵיה ְיהּוָדה מִּ י ְיקִּ יא מִּ ֵבין ַרְגָליו   )י( ץ ְכַאְרֵיה ּוְכָלבִּ יהּוָדה ּוְמֹחֵקק מִּ ֹלא ָיסּור ֵשֶבט מִּ

ים: ְקַהת ַעמִּ ילֹו ְולֹו יִּ י ָיֹבא >שילה< שִּ ן ְלֻבשֹו   )יא( ַעד כִּ ֵבס ַבַייִּ י ֲאֹתנֹו כִּ ירֹו ְוַלשֵֹרָקה ְבנִּ י ַלֶגֶפן >עירה< עִּ ֹאְסרִּ

ים סותֹ ּוְבַדם עֲ  ם ֵמָחָלב:  )יב(  ה: ָנבִּ ַּניִּ ן ּוְלֶבן שִּ ָייִּ ם מִּ י ֵעיַניִּ ילִּ יֹות   )יג(ַחְכלִּ ְשֹכן ְוהּוא ְלחֹוף ֳאנִּ ים יִּ ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַימִּ

יֹדן:  ם: )יד( ְוַיְרָכתֹו ַעל צִּ ְשְפָתיִּ ָששָכר ֲחֹמר ָגֶרם ֹרֵבץ ֵבין ַהמִּ י ָנֵעָמה ַוֵיט   )טו( יִּ י טֹוב ְוֶאת ָהָאֶרץ כִּ ַוַיְרא ְמנָֻחה כִּ

י ְלַמס ֹעֵבד:  ְסֹבל ַוְיהִּ ְכמֹו לִּ ְשָרֵאל: )טז( שִּ ְבֵטי יִּ ין ַעמֹו ְכַאַחד שִּ יֹפן ֲעֵלי ֹאַרח   )יז(  ָדן ָידִּ י ָדן ָנָחש ֲעֵלי ֶדֶרְך ְשפִּ ְיהִּ

ֹפל ֹרְכבֹו ָא ְקֵבי סּוס ַויִּ י    )יח(   חֹור: ַהֹּנֵשְך עִּ יתִּ ּוִּ ישּוָעְתָך קִּ ֵמָאֵשר ְשֵמָנה    )כ(ָגד ְגדּוד ְיגּוֶדּנּו ְוהּוא ָיגֻד ָעֵקב:    )יט(  :ה'לִּ

ֵתן ַמֲעַדֵּני ֶמֶלְך:   ְמֵרי ָשֶפר:    )כא( ַלְחמֹו ְוהּוא יִּ י ַאָיָלה ְשֻלָחה ַהֹּנֵתן אִּ ן ָבנֹות  ֵבן ֹפָרת יֹוֵסף ֵבן ֹפָרת ֲעֵלי עָ   )כב(ַנְפָתלִּ יִּ

ים: )כג(  ָצֲעָדה ֲעֵלי שּור: צִּ ְשְטֻמהּו ַבֲעֵלי חִּ יר   )כד( ַוְיָמֲרֻרהּו ָוֹרבּו ַויִּ יֵדי ֲאבִּ ַוֵתֶשב ְבֵאיָתן ַקְשתֹו ַוָיֹפּזּו ְזֹרֵעי ָיָדיו מִּ

ְשָרֵאל: ָשם ֹרֶעה ֶאֶבן יִּ יָך ְוַיְעְזֶרָך ְוֵאת ַשדַ  )כה( ַיֲעֹקב מִּ ְרֹכת ְתהֹום ֹרֶבֶצת ֵמֵאל ָאבִּ ם ֵמָעל בִּ ְרֹכת ָשַמיִּ יָבְרֶכָך בִּ י וִּ

ם ָוָרַחם: ְרֹכת ָשַדיִּ ְהֶייןָ ְלֹראש יֹוֵסף ּוְלָקְדֹקד   )כו( ָתַחת בִּ ְבֹעת עֹוָלם תִּ ְרֹכת הֹוַרי ַעד ַתֲאַות גִּ יָך ָגְברּו ַעל בִּ ְרֹכת ָאבִּ בִּ

יר ֶאָחיו:  ין ְזֵאב יִּ  )כז( ְנזִּ ְנָימִּ  [ 27 –  1]בראשית מט,  ְטָרף ַבֹבֶקר ֹיאַכל ַעד ְוָלֶעֶרב ְיַחֵלק ָשָלל:בִּ

 

הציור, העדּות, אינו   . זכרונותיו, כעסיו, אהבתו  – אב מברך את בניו ומצייר להם עתיד בצבעיו שלו ה ג. 

 רק מתאר את המציאות, אלא גם יוצר אותה. 

 

 / יצחק לאור   עד   ד.

 

 


