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מצרים.ויחיויחיויחיויחי ּבארץ יעקב ©§¦©£Ÿ§¤¤¦§©¦
רּבי סתּומה? זֹו ּפרׁשה ¦©¨§¨¨¨¨̈לּמה
ׁשּמת ּבׁשעה אמר, ¥¤¨¨§©¨Ÿ£©יעקב
ׁשל עיניהם נסּתמּו ¤¤¥¥§§¦Ÿ£©יעקב,
אמר, יהּודה רּבי ©¨¨§¦©¥¨§¦יׂשראל.
והׁשּתעּבדּו לּגלּות ירדּו §§©§¦§¨©§¨¨¤ׁשאז

¤̈בהם.

ּכתּוברּבירּבירּבירּבי מה אמר, ׁשמעֹון ©¦¦§¨©©¨
ּבארץ יׂשראל וּיׁשב ¤¤§¥¨§¦¤¥©¨§©§למעלה?
בּה וּיאחזּו ּגׁשן ּבארץ ¨£¨¥©¤Ÿ¤¤§¦©§¦מצרים
ויחי וכתּוב מאד, וּירּבּו ¦§©¨§Ÿ§§¦©§¦©וּיפרּו
להפריד ראּוי ׁשּלא ¦§©§¨Ÿ¤Ÿ£©יעקב,
עֹומדים הם מה לזה. זה ¦§¥©¤¨¤¥ּבין
מלכים ׁשל ¦¨§¤¦§©§ּבתפנּוקים
ענג לעצמם ¤Ÿ¨§©§¦§©§ּומקּבלים
עֹומד ּגם יעקב אף ¥©Ÿ£©©¦¦§וכּסּופים,
וכּסּוף ּבענג מלכים ¦§¤Ÿ§¦¨§¥§©§ּבתפנּוקי

מּזה. זה נפרד לא ¤¦¤¨§¦Ÿ§©§לעצמֹו,

ּכלוכאןוכאןוכאןוכאן ׁשהרי ויחי, נקרא §¨¦§¨©§¦¤£¥¨
מּׁשּום ויחי, נקרא לא ¦¦§©¨§¦Ÿ¨̈ימיו
ּבצער בצער, היּו ימיו ©©§©©§¨¨¨¨¤ׁשּכל

עליו ּכתּוב ג)נמצאּו, לא(איוב ¦§§¨¨¨Ÿ
ולא ׁשקטּתי ולא Ÿ¨©§¦§Ÿ§¦§©ׁ̈שלוּתי
ׁשּירד אחר רגז. וּיבא ©¨¤©©¤ŸŸ¨©¦§̈נחּתי
את ראה ויחי. נקרא ¤¨¨¦§©¨§¦¦©§¦§למצרים
ּביניהם יֹוׁשב והּוא העֹולם, ותענּוגֹות ּבתפנּוקי וכּלם צּדיקים ּבניו ּכל את ראה מלךְ , ¤¥¥¥§¨¨£©§¥§©§¨ª§¦¦©¨¨¨¤¨¨¤¤§ּבנֹו
לבין מאד וּירּבּו וּיפרּו ּבין הפריד ולא יעקב, ויחי נקרא ואז ׁשמריו, על ׁשּׁשֹוקט טֹוב ¥§Ÿ§Ÿ¦§¦¥©¦§©¦§§Ÿ£©¦§©¨§¦¨§¨¨§©¥¤¦©§ּכיין
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ראּוי. וכךְ  יעקב, ¨¨§Ÿ£©¦§©ויחי

הּטעםׁשבעׁשבעׁשבעׁשבע מה ׁשנה. עׂשרה §©¤§¥¨¨¨©©©
אמר אּלא ׁשנה? עׂשרה ©¨¨¤¨¨¥§¤©§ׁשבע
היּו יעקב ימי ּכל ׁשמעֹון, ¨Ÿ£©¥§¨§¦¦©רּבי
אֹותם עבר ּבצער ¨©¨©©§©©§בצער.
את ׁשראה ּכיון ¤¨¨¤¨¥¨¨§©©ּבהתחלה.
לפניו, עֹומד והיה ¨¨§¥¨¨§¥יֹוסף
היה ּביֹוסף, מסּתּכל ¨¨¥§¥©§¦Ÿ£©¤§ּכׁשּיעקב
את ראה ּכאּלּו ּבנפׁשֹו ¤¨¨¦§§©§¨§¦נׁשלם
ׁשל ׁשּיפיֹו יֹוסף, ׁשל ¤§¨¤¥¤¦אּמֹו
רחל, ׁשל ליפיּה ּדֹומה ¥¨¤¨§¨§¤¥יֹוסף
ׁשּלא ּכמֹו בעצמֹו מדּמה Ÿ¤§§©§¤©§¨¨§והיה

ּבימיו. צער עליו ¨¨§©©¨¨©̈עבר

אזּוכׁשּיֹוסףּוכׁשּיֹוסףּוכׁשּיֹוסףּוכׁשּיֹוסף מּמּנּו, נפרד §¤¥¦§©¦¤¨
ולא ׁשלוּתי לא ּבֹו, Ÿ¨©§¦§Ÿ¥©§¦התקּים
רגז, וּיבא נחּתי ולא ¤Ÿ¨§¦©¨ŸŸ§¦§©ׁ̈שקטּתי
מּכל ליעקב קׁשה היה ¨¦Ÿ£©§¤¨¨¨¤¤ׁשּזה
ׁשּיֹוסף ּובזמן ּׁשעבר. ¥¤©§¦©¨¤©מה

ּכתּוב? מה מּמּנּו (בראשיתנפרד ¦§©¦¤©¨
ׁשנהלז) עׂשרה ׁשבע ּבן ¨¨¥§¤©§¤¥יֹוסף

יעקב ימי וכל וגֹו'. רעה Ÿ¤§§¨§¥©£Ÿ¨̈היה
והיה ּכזה, צער לֹו היה ¨¨§¤¨©©¨¨Ÿלא
ׁשבע אֹותן על יֹום ּכל ©§¨©¨¤ּבֹוכה

יֹוסף. ׁשל ׁשנה ¥¤¨¨¥§¤עׂשרה

לֹו?מהמהמהמה מו)הׁשיבּו ויֹוסף(שם ©¥¦§¥
לךָ  הרי עיניךָ . על ידֹו §¥£¤¥©¨¦̈יׁשית
אחרֹות ׁשנים עׂשרה ¥£¦¨¥§¤©§ׁשבע
והנאֹות ותפנּוקים ¨£©¦§©§¦¦§ּבעּנּוגים
ויחי ׁשּכתּוב זהּו ¦§©¨¤¤¦¦§וכּסּופים.

עׂשר ׁשבע מצרים ּבארץ ׁשליעקב ּכבֹודֹו ׁשכינת ׁשנים אֹותן ׁשּכל ׁשנינּו, וגֹו'. ׁשנה ה ©£Ÿ§¤¤¦§©¦§©¤§¥¨¨§¨¦¤¨¨¨¦§¦©§¤
חּיים. נקראּו אּלּו ולכן עּמֹו, נמצאה הּוא ּברּוךְ  ¦©§§¦¥¥¨§¦¨§§¦¨¨©הּקדֹוׁש
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