לפרשת ויחי ()3
א .לכל סיפור יש סוף ,וכל סוף הוא התחלה .ספר בראשית מסתיים ,ואיתו גם סיפוריהם של אבותינו
ואימותינו הקדומים .לפני מותו ,יעקב אוסף את שברי חייו ובונה מהם את תחילתו של סיפור חדש –
סיפורו של עם.

ב( .א) וַיִּ ְקרָ א ַיעֲקֹ ב אֶ ל בָ נָיו ַויֹאמֶ ר הֵ ָאסְ פּו וְ אַ גִּ ידָ ה ָלכֶם אֵ ת אֲשֶ ר י ְִּק ָרא אֶ תְ כֶם בְ ַאח ֲִּרית הַ י ִָּמים( :ב) הִּ קָ בְ צּו וְ ִּש ְמעּו
אשית א ֹונִּי יֶתֶ ר ְשאֵ ת וְ יֶתֶ ר עָ ז( :ד) פַ חַ ז כַמַ יִּם
בְ נֵי ַיעֲקֹ ב וְ שִּ מְ עּו אֶ ל יִּשְ רָ אֵ ל אֲבִּ יכֶם( :ג) ְראּובֵ ן בְ ֹכ ִּרי אַ תָ ה כֹחִּ י וְ ֵר ִּ
ַאחים כְ לֵי חָ מָ ס ְמ ֵכרֹתֵ יהֶ ם( :ו) בְ סֹ ָדם ַאל
ַאל תוֹתַ ר כִּי עָ לִּ יתָ מִּ שְ כְ בֵ י ָאבִּ יָך ָאז חִּ לַלְ תָ יְצּועִּ י עָ לָה( :ה) שִּ מְ עוֹן וְ לֵוִּ י ִּ
תָ בֹא נַפְ שִּ י בִּ ְקהָ לָם ַאל תֵ חַ ד כְ ב ִֹּדי כִּ י בְ אַ ָפם הָ ְרגּו אִּ יש ּובִּ ְר ֹצנָם עִּ ְקרּו שוֹר( :ז) ָארּור אַ ָפם כִּ י עָ ז וְ עֶ בְ ָרתָ ם כִּ י קָ שָ תָ ה
אֲחַ לְ קֵ ם בְ ַיעֲקֹ ב ַואֲפִּ יצֵ ם בְ יִּשְ רָ אֵ ל( :ח) יְהּודָ ה אַ תָ ה יוֹדּוָך ַאחֶ יָך י ְָדָך בְ עֹ ֶרף אֹ יְבֶ יָך י ְִּשתַ חֲוּו לְ ָך בְ נֵי ָאבִּ יָך( :ט) גּור
ּומחֹ קֵ ק ִּמבֵ ין ַרגְ לָיו
יהּודה ְ
ַאריֵה ּוכְ לָבִּ יא מִּ י י ְִּקימֶ ּנּו( :י) ֹלא יָסּור שֵ בֶ ט ִּמ ָ
ַאריֵה יְהּודָ ה מִּ טֶ רֶ ף בְ נִּי עָ לִּ יתָ כָרַ ע רָ בַ ץ כְ ְ
ְ
עַ ד כִּ י ָיבֹא <שילה> שִּ יל ֹו וְ ל ֹו י ְִּקהַ ת עַ מִּ ים( :יא) אֹ סְ ִּרי ַלגֶפֶ ן <עירה> עִּ יר ֹו וְ ַלש ֵֹרקָ ה בְ נִּי אֲתֹ נ ֹו כִּ בֵ ס בַ ַייִּן לְ בֻש ֹו
ּובְ דַ ם ֲענָבִּ ים סותֹ ה( :יב) חַ כְ לִּ ילִּ י עֵ י ַניִּם מִּ ָייִּן ּולְ בֶ ן שִּ ַּניִּם מֵ חָ לָב( :יג) זְ בּולֻן לְ חוֹף י ִַּמים י ְִּש ֹכן וְ הּוא לְ חוֹף ֳאנִּיוֹת
ָארץ כִּ י נָעֵ מָ ה ַויֵט
וְ י ְַרכָת ֹו עַ ל צִּ ידֹן( :יד) יִּשָ שכָר חֲמֹ ר גָרֶ ם רֹבֵ ץ בֵ ין הַ מִּ שְ פְ תָ יִּם( :טו) ַוי ְַרא ְמנֻחָ ה כִּ י טוֹב וְ אֶ ת הָ ֶ
שִּ כְ מ ֹו לִּ סְ בֹל ַויְהִּ י לְ מַ ס עֹ בֵ ד( :טז) דָ ן י ִָּדין עַ מ ֹו כְ ַאחַ ד שִּ בְ טֵ י יִּשְ רָ אֵ ל( :יז) יְהִּ י ָדן נָחָ ש ֲעלֵי ֶד ֶרְך ְשפִּ יפֹ ן ֲעלֵי אֹ ַרח
ְגּודּנּו וְ הּוא ָיגֻד עָ קֵ ב( :כ) מֵ אָ שֵ ר ְשמֵ נָה
הַ ּנֹ שֵ ְך עִּ ְקבֵ י סּוס וַיִּ פֹ ל רֹכְ ב ֹו ָאחוֹר( :יח) לִּ ישּועָ תְ ָך ִּקּוִּ יתִּ י ה'( :יט) גָד גְ דּוד י ֶ
לַחְ מ ֹו וְ הּוא יִּתֵ ן מַ עֲדַ ּנֵי מֶ לְֶך( :כא) נַפְ תָ לִּ י אַ ָילָה שְ לֻחָ ה הַ ּנֹ תֵ ן אִּ מְ רֵ י שָ פֶ ר( :כב) בֵ ן פֹ ָרת יוֹסֵ ף בֵ ן פֹ ָרת ֲעלֵי עָ יִּן בָ נוֹת
צָ עֲדָ ה ֲעלֵי שּור( :כג) ַויְמָ רֲ רֻ הּו ָורֹבּו וַיִּ שְ טְ מֻהּו בַ ֲעלֵי חִּ צִּ ים( :כד) וַתֵ שֶ ב בְ אֵ יתָ ן קַ ְשת ֹו ַויָפֹ ּזּו זְ רֹעֵ י י ָָדיו ִּמ ֵידי אֲבִּ יר
ַיעֲקֹ ב מִּ שָ ם רֹעֶ ה אֶ בֶ ן יִּשְ רָ אֵ ל( :כה) מֵ אֵ ל ָאבִּ יָך וְ יַעְ זְ רֶ ָך וְ אֵ ת שַ דַ י וִּ יבָ ְר ֶכ ָך בִּ ְרכֹת שָ מַ יִּם מֵ עָ ל בִּ ְרכֹת תְ הוֹם רֹבֶ צֶ ת
תָ חַ ת בִּ ְר ֹכת שָ דַ יִּם וָרָ חַ ם( :כו) בִּ ְרכֹת ָאבִּ יָך גָבְ רּו עַ ל בִּ ְר ֹכת הוֹרַ י עַ ד תַ ֲאוַת גִּ בְ עֹ ת ע ֹולָם תִּ הְ יֶין ָ לְ רֹאש יוֹסֵ ף ּולְ קָ ְדקֹ ד
נְזִּ יר אֶ חָ יו( :כז) בִּ ְניָמִּ ין זְ אֵ ב ִּיטְ רָ ף בַ בֹקֶ ר יֹאכַל עַ ד וְ לָעֶ רֶ ב יְחַ לֵק שָ לָל[ :בראשית מט]27 – 1 ,
ג .האב מברך את בניו ומצייר להם עתיד בצבעיו שלו – זכרונותיו ,כעסיו ,אהבתו .הציור ,העדּות ,אינו
רק מתאר את המציאות ,אלא גם יוצר אותה.
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