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 פיענוח ברכות יעקב ל(בני) יוסף –וידגו לרב בקרב הארץ  

Switch” Blessing-Solving the “Hand 
 ט' בטבת  –לע"נ אמי מורתי מרים בת יצחק ורבקה ז"ל 

 בראשית מח:  )1

יָך   א ֥ה ָאִב֖ ף ִהּנֵ אֶמר ְליֹוֵס֔ ה ַוּיֹ֣ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ ֲחֵרי ַהּדְ י ַאֽ ִים׃ַוְיִה֗ ה ְוֶאת־ֶאְפָרֽ ֖ ֶ ֹו ֶאת־ְמַנׁשּ ֵנ֤י ָבָניו ִעּמ֔ ח ֶאת־ׁשְ ֞ ֣א ֵאֶל֑יָך   ב חֶֹל֑ה ַוִּיּקַ ְנָך֥ יֹוֵס֖ף ּבָ ֛ה ּבִ אֶמר ִהּנֵ ב ַוּיֹ֕ ֣ד ְלַיֲֽעֹק֔ ַוַּיּגֵ

ה׃ ֽ ּטָ ב ַעל־ַהּמִ ל ַוֵּיׁ֖שֶ ָרֵא֔ ֛  ג  ַוִּיְתַחֵּזק ִיׂשְ ּדַ ל ׁשַ ף ֵא֥ אֶמר ַיֲֽעקֹב ֶאל־יֹוֵס֔ י׃ַוּיֹ֤ ֶרְך אִֹתֽ ָנַ֑ען ַוְיָב֖ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ֖לּוז ּבְ י ּבְ ה־ֵאַל֥ י  ד י ִנְרָאֽ אֶמר ֵאַל֗ ךָ ִהְנִנ֤י ַוּיֹ֣ יִת֔ יָך   ַמְפְרָך ְוִהְרּבִ ֖ ּוְנַתּתִ

ים ֑ ל ַעּמִ יָך ֲאֻחַּז֥ת עֹוָלֽם׃  ִלְקַה֣ ֲחֶר֖ את ְלַזְרֲעָך֥ ַאֽ ֶרץ ַהֹּז֛ י ֶאת־ָהָא֧ ַתּתִ֜ ְיָמה ִלי־ֵה֑ם   ה ְוָנ֨ יָך ִמְצַר֖ י ֵאֶל֛ ִים ַעד־ּבִֹא֥ ֶרץ ִמְצַר֗ ֶא֣ ים ְלָך֜ ּבְ ֹוָלִד֨ ֵנֽי־ָבֶניָך ַהּנֽ ה ׁשְ ִים  ְוַעּתָ֡ ֶאְפַר֨

ְמ֖עֹון ן ְוׁשִ ְראּוֵב֥ ה ּכִ ֶ֔ ם׃ ו י׃ִיְֽהיּו־ִלֽ  ּוְמַנׁשּ ַנֲֽחָלָתֽ ְר֖אּו ּבְ ם ִיּקָ ֧ם ֲאֵחיֶה֛ ֲחֵריֶה֖ם ְלָך֣ ִיְֽה֑יּו ַע֣ל ׁשֵ ְדּתָ ַאֽ ר־הֹוַל֥ ָך֛ ֲאׁשֶ י ז ּוֽמֹוַלְדּתְ י   ׀ ַוֲֽאִנ֣ בִֹא֣ ֗   ּבְ ּדָ ֶרץ  ִמּפַ ֶא֤ ל ּבְ י ָרֵח֜ ן ֵמָתה ָעַל֨

א   ֶרץ ָלבֹ֣ ְבַרת־ֶא֖ ֥עֹוד ּכִ ֶרְך ּבְ ֔ ּדֶ ַען ּבַ ַנ֨ ית ָלֶֽחם׃ּכְ ֥ וא ּבֵ ת ִה֖ ֶרְך ֶאְפָר֔ ֶד֣ ם ּבְ ָ ָה ׁשּ ֶר֤ ָתה ָוֶֽאְקּבְ ה׃ ח  ֶאְפָר֑ ּלֶ אֶמר ִמי־ֵאֽ ֵנ֣י יֹוֵס֑ף ַוּיֹ֖ ל ֶאת־ּבְ ָרֵא֖ ְרא ִיׂשְ אֶמר יֹוֵסף ֶאל־  ט ַוַּי֥ ַוּיֹ֤

י   ֶחם־ָנ֥א ֵאַל֖ ר ק ַוּיֹאַמ֕ ֶז֑ה  ּבָ ים  י ֱאלִֹה֖ ר־ָנַֽתן־ִל֥ ֲאׁשֶ ם  ֵה֔ ַנ֣י  ּבָ יו  ְרֵכֽם׃ָאִב֔ ֥ק   י ַוֲאָבֽ ַוְיַחּבֵ ם  ָלֶה֖ ק  ֥ ַ ַוִּיׁשּ יו  ֵאָל֔  ׁ֤ש אָֹתם ַוַּיּגֵ ִלְר֑אֹות  יּוַכ֖ל  א  לֹ֥ ֶקן  ְב֣דּו ִמֹּז֔ ֽ ּכָ  ָרֵאל ִיׂשְ ְוֵעיֵנ֤י 

ם׃ ים  יא ָלֶהֽ ֱאלִֹה֖ י  אִֹת֛ ה  ֶהְרָא֥ ה  ְוִהּנֵ֨ י  ְ֑לּתִ ִפּלָ א  לֹ֣ ָפֶנ֖יָך  ה  ְראֹ֥ ף  ֶאל־יֹוֵס֔  ָרֵאל ִיׂשְ אֶמר  ָך׃  ַוּיֹ֤ ֶאת־ַזְרֶעֽ ֥ם  ֖יו   יב ּגַ ְלַאּפָ חּו  ֥ ּתַ ַוִּיׁשְ ֑יו  ְרּכָ ּבִ ם  ֵמִע֣ ם  אָֹת֖ ף  יֹוֵס֛ ַוּיֹוֵצ֥א 

ְרָצה׃ ֵניֶהם  יג ָאֽ ח יֹוֵס֮ף ֶאת־ׁשְ ֣ ֖  ַ֒וִּיּקַ ל ַוַּיּגֵ ָרֵא֑ ין ִיׂשְ מֹא֖לֹו ִמיִמ֣ ה ִבׂשְ ֥ ֶ ל ְוֶאת־ְמַנׁשּ ָרֵא֔ אל ִיׂשְ מֹ֣ ְ יִמינֹו ִמׂשּ ֽ ִים ּבִ יו׃ֶאת־ֶאְפַר֤ ת   יד ׁש ֵאָלֽ ׁשֶ ל ֶאת־ְיִמי֜נֹו ַוָּי֨ ָרֵא֨ ַלח ִיׂשְ ַוִּיׁשְ

ֽכ  ה ַהּבְ ֖ ֶ י ְמַנׁשּ ֥ יו ּכִ ל ֶאת־ָיָד֔ ּכֵ ה ׂשִ ֑ ֶ אׁש ְמַנׁשּ מֹא֖לֹו ַעל־רֹ֣ יר ְוֶאת־ׂשְ ִע֔ ִים ְו֣הּוא ַהּצָ אׁש ֶאְפַר֨ ר ִה  טו ֹור׃ַעל־רֹ֤ ים ֲאׁשֶ ֱאלִֹה֡ ר ָהֽ ֶרְך ֶאת־יֹוֵס֖ף ַוּיֹאַמ֑ ֨כּו  ַוְיָב֥ י  ְתַהּלְ ֲאבַֹת֤

ק  ְלָפָניו֙  ם ְוִיְצָח֔ י ַעד־ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה׃  ַאְבָרָה֣ עֹוִד֖ י ֵמֽ רֶֹע֣ה אִֹת֔ ֱאלִֹהים ָהֽ ָעִרים טז ָהֽ ע ְיָבֵרְך֮ ֶאת־ַהּנְ ל־ָר֗ י ִמּכָ ל אִֹת֜ ְלָאְך ַהּגֵֹא֨ ם   ֒ ַהּמַ ֥ י ְוׁשֵ ִמ֔ א ָבֶהם ׁשְ ֵר֤ ם  ְוִיּקָ י ַאְבָרָה֣ ֲאבַֹת֖

ק ֶרץ׃  ְוִיְצָח֑ ֶרב ָהָאֽ ֶק֥ ב ּבְ ּו ָלרֹ֖ יו ְל  יז ְוִיְדּג֥ ְך ַיד־ָאִב֗ ֵעיָנ֑יו ַוִּיְתמֹ֣ ִים ַוֵּיַ֣רע ּבְ אׁש ֶאְפַר֖ יו ַיד־ְיִמי֛נֹו ַעל־רֹ֥ ית ָאִב֧ י־ָיׁשִ֨ ֽ ף ּכִ ּה  ַוַּיְ֣רא יֹוֵס֗ יר אָֹת֛ ִים ַעל־ָהִס֥ ֵמַע֥ל רֹאׁש־ֶאְפַר֖

ה׃ ֽ ֶ אׁש ְמַנׁשּ ֹו׃ יח  רֹ֥ יְנָך֖ ַעל־רֹאׁשֽ ים ְיִמֽ ֥ ר ׂשִ כֹ֔ י־ֶז֣ה ַהּבְ י ּכִ יו לֹא־ֵכ֣ן ָאִב֑ ף ֶאל־ָאִב֖ אֶמר יֹוֵס֛ י   יט ַוּיֹ֧ ְעּתִ י ְבִני ָיַד֔ ֽ ְעּתִ אֶמר ָיַד֤ יו ַוּיֹ֨ ן ָאִב֗ ָע֖ם ְוַגם־֣הּוא ַוְיָמֵא֣ ם־֥הּוא ִיְֽהֶיה־ּלְ ּגַ

ל  ֑ ּנּו  ִיְגּדָ ל ִמּמֶ֔ ֣ טֹן ִיְגּדַ יו ַהּקָ ם ָאִח֤ א־ַהּגֹוִיֽםְואּוָל֗ ֑  כ ׃ְוַזְר֖עֹו ִיְֽהֶי֥ה ְמלֹֽ ֶ ִים ְוִכְמַנׁשּ ֶאְפַר֖ ים ּכְ ְמָך֣ ֱאלִֹה֔ ֽ ר ְיׂשִ ָרֵאל ֵלאמֹ֔ ְך ִיׂשְ ָך֗ ְיָבֵר֤ ּ֣יֹום ַההּו֮א ֵלאמֹו֒ר ּבְ ם ּבַ ְרֵכ֜ ם  ה ַוְיָב֨ ַוָּיׂ֥שֶ

ִים   הֶאת־ֶאְפַר֖ ֽ ֶ ֵת  כא ׃ִלְפֵנ֥י ְמַנׁשּ ֶרץ ֲאבֹֽ ם ֶאל־ֶא֖ יב ֶאְתֶכ֔ ֣ ם ְוֵהׁשִ ֶכ֔ ת ְוָהָי֤ה ֱאלִֹהים ִעּמָ י ֵמ֑ ֹנִכ֖ ָאֽ ֥ה  ף ִהּנֵ ָרֵאל ֶאל־יֹוֵס֔ אֶמר ִיׂשְ י ְלָך֛   כב יֶכֽם׃ַוּיֹ֤ ֽ ּתִ ָנַת֧ י  ד ַוֲֽאִנ֞ ֶכ֥ם ַאַח֖   ׁשְ

י ּבְ  ֱאמִֹר֔ י ִמַּי֣ד ָהֽ ְחּתִ ֤ר ָלַק֨ יָך ֲאׁשֶ י׃ ַעל־ַאֶח֑ ֽ ּתִ י ּוְבַקׁשְ ֖  ַחְרּבִ

The questions: 
1) Why does Yaakov invoke the blessing at  אל - לוז/בית ?  
2) Why does he adopt  מנשה ואפרים – to the exclusion of any other sons  יוסף may have?  
3) Why does Yaakov mention the death and burial of Rachel? 
4) Why does he ask “ אלה מי   ” after mentioning  מנשה ואפרים by name?  
5) Why does  יעקב cross his hands instead of rearranging the boys? 
6) Who is getting blessed here?  
7) What is the meaning of the two blessings –  האלקים… and  המלאך…?  
8) What is the meaning of Yaakov’s explanation for his “hand-cross”? Why should  אפרים 

get the “right-hand” blessing just because he has a brighter and more powerful future?  
9) Why the addition of “placing Ephraim before Menasheh”? 
10) Why does Yaakov end this interaction with the mention of his granting Yosef one 

“Shchem” over his brothers?  
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 יב -:טבראשית לה )2

ֶרְך אֹֽתֹו׃   ַוְיָב֖ ם  ן ֲאָר֑ ֣ ּדַ ִמּפַ בֹ֖אֹו  ּבְ ל־ַיֲעקֹב ֔עֹוד  א ֱאלִֹה֤ים ֶאֽ ְמָך֨   ַוֵּיָר֨ ׁשִ  ֵרא א־ִיּקָ ב לֹֽ ַיֲֽעקֹ֑ ְמָך֣  ׁשִ ים  אֶמר־֥לֹו ֱאלִֹה֖ ַוּיֹֽ

ָרֵאל ִיְֽהֶי֣ה   ֤י ִאם־ִיׂשְ ב ּכִ ל׃ ֜עֹוד ַיֲֽעקֹ֗ ָרֵאֽ ֖מֹו ִיׂשְ א ֶאת־ׁשְ ָך ַוִּיְקָר֥ ֶמ֔ י    ׁשְ ּדַ י ֵא֤ל ׁשַ ים ֲאִנ֨ ֹוי  ַוּיֹאֶמר ֨לֹו ֱאלִֹה֜ ה ּג֛ ה ּוְרֵב֔ ֵר֣ ּפְ

ּךָ  ֑ ל ּגֹוִי֖ם ִיְֽהֶי֣ה ִמּמֶ ֲחָלֶצ֥יָך ֵיֵצֽאּו׃   ּוְקַה֥ ים ֵמֽ ק ְלָך֣  ּוְמָלִכ֖ ם ּוְלִיְצָח֖ י ְלַאְבָרָה֥ ּתִ ר ָנַת֛ ֥ ֶרץ ֲאׁשֶ ְלַזְרֲעָך֥  ְוֶאת־ָהָא֗ ה ּוֽ ֶנּ֑נָ  ֶאּתְ

ֶרץ׃  ן ֶאת־ָהָאֽ ֥ יָך ֶאּתֵ ֲחֶר֖  ַאֽ

 
 

 בראשית כה:כג )3

אֶמר   ּה   '֜ה ַוּיֹ֨ ד ָצִעֽ ָל֗ ב ַיֲֽעבֹ֥ ץ ְוַר֖ ֱאָמ֔ ם י דּו ּוְלאֹם ִמְלאֹ֣ ֵר֑ ִיְך ִיּפָ ַע֖ ים ִמּמֵ ֵנ֣י ְלֻאּמִ֔ ְך ּוׁשְ ִבְטֵנ֔ ֵנ֤י ֹגִיים ּבְ   ׃ ירׁשְ
 

 
 

 מפת החנייה במדבר )4
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