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SHIUR IN MEMORY OF JOE FIALKOV – YOSEF ZALMAN BEN CHAIM Z"L 

BELOVED FATHER OF HOWIE FIALKOV 
 
1. BEREISHIT 47:7-10 – YAAKOV MEETS PHARAOH 
 

 יֵמְי הָמַכ בֹקֲעַי לֶא הֹעְרַפ רֶמֹאיַו .הֹעְרַפ תֶא בֹקֲעַי >ֶרָבְיַו הֹעְרַפ יֵנְפִל ּוהֵדִמֲעַיַו ויִבָא בֹקֲעַי תֶא ףֵסֹוי אֵבָיַו 
 תֶא ּוגיִשִה ֹאלְו יַיַח יֵנְש יֵמְי ּויָה םיִעָרְו טַעְמ הָנָש תַאְמּו םיִשCְש יַרּוגְמ יֵנְש יֵמְי הֹעְרַפ לֶא בֹקֲעַי רֶמֹאיַו .Aיֶיַח יֵנְש
  .הֹעְרַפ יֵנְפִלִמ אֵצֵיַו הֹעְרַפ תֶא בֹקֲעַי >ֶרָבְיַו .םֶהיֵרּוגְמ יֵמיִב יַתֹבֲא יֵיַח יֵנְש יֵמְי

 

Joseph then brought his father Jacob and presented him to Pharaoh; and Jacob blessed/greeted 
Pharaoh. Pharaoh asked Jacob, “How many are the years of your life?” And Jacob answered Pharaoh, 
“The years of my sojourn [on earth] are one hundred and thirty. Few and hard have been the years of 
my life, nor do they come up to the life spans of my fathers during their sojourns.” Then Jacob blessed 
Pharaoh/bade Pharaoh farewell, and left Pharaoh’s presence.  
 
2. OHR HACHAIM – WHY “VAYA’AMIDEIHU”? 
 

 ואסכ ינפל ומוקמ הערפ ול םשש ףסוי לש ומוקמב ודימעהש ילוא .'וגו והדימעיו ורמוא םעט .הערפ ינפל והדימעיו
 :ךלמל בורק הלועמה םוקמב הערפ ינפל ויבא דימעה ףסוי יכ בותכה עידוהו ,ךממ לדגא אסכה קר )א"מ( ול רמאשכ
 תויה דצל וינפל ודימעהל ךרצוה יכ עידוהל הצרי דוע :'וגו בקעי ךרביו ןיכרבמה ךרדכ וינפ לומל ודימעהש הצרי דוע
:הז אוה יכ רמול וינפל ודימעהו ול ונריכהל ךרצוה )ח"י ק"מ( המוק ריעצ םישנא לפש הערפ  

 

And he presented him before Pharaoh. The reason the Torah chose the word " והדימעיו " may be that 
Joseph placed Jacob in the place where he himself would normally stand when he had an audience 
with Pharaoh. This may have been an elevated spot only lower than Pharaoh's throne [ref. Gen. 41:40 
where Pharaoh reserved only his throne as beyond Joseph’s authority]. It may also mean that he 
placed Jacob immediately opposite Pharaoh so that his father could bless Pharaoh. We also have a 
tradition that Pharaoh was of extremely small stature so that unless Jacob was directly opposite him he 
could not have known that the person he faced was Pharaoh (Moed Katan 18).  
 
3. MO’ED KATAN 18A – PHARAOH (IN MOSES’ DAY) WAS SHORT IN STATURE 
 

.תרזו המא וקתשמרפו המא ונקזו המא אוה השמ ימיב היהש הערפ )אפפ( ברד הימשמ ארפס לוטיבא רמאו  
 

Avitul the scribe said in the name of Rav Pappa: The Pharaoh who lived in the days of Moses was a 
cubit tall, his beard was a cubit long, and his private part [parmashtako] was a cubit and a span… 
 
4. BEN YEHOYADA – WHAT IS THE RELEVANCE OF PHARAOH’S HEIGHT 
 

 ןילוח( ל"ז וניתובר ורמאד )חכ ,א םירבד( םִיָמָשַב תֹרּוצְבּו תCֹדְג םיִרָע ומכ יכה וטקנ הגלפהה ךרד לע רשפא
 םירצק לכמ הנושמ דאמ רצק היהש רמול הצור ,אמזוג ןושל םימכח ורבדו אמזוג ןושל הרות הרבד ):צ
 עודיד דאמ הנושמ ךכ לכ רצק היהש המ ד"סב יל הארנו .זמר הזיא הזב וזמר המא רועישב יאדובו םלועבש
   !רתוי המרע אלמ רתוי רצק אוהש לכו המרע אלמ המק רצקד

 



5. SHADA”L – WHAT WAS YAAKOV’S BLESSING, AND WHY TWICE? 
 

.ה ךכרבי ,ךל םולש ןוגכ ,הכרב הל שי םולש תשירד לכ :ךרביו  
 
6. SEFORNO – THE STRANGE EXCHANGE BETWEEN PHARAOH AND YAAKOV 
 

 וב בקעי זא היהש קרפל עיגיש ךכ לכ םימי םדא ךיראיש םירצמב יוצמ רבד היה אל יכ המת -- "?ךייח ינש ימי המכ"
 טעמ ויה ייח ינש יכ רמוא ינא ךייח ינש ימי המכ תרמאש המ לע -- "ייח ינש ימי ויה םיערו טעמ" :וכ הקרז הביש םגו
 ינש ימי לבא םייח ינש ימי וארקי אל הרצב םדאה היהי םהב רשא םימיה יכ תורוקה תוגאדו תונוזמ תדרט ברב םיערו

 םירג םה םג ויהש פ''עא יתובא יכ .םהירוגמ ימיב יתובא ייח ינש ימי וגישה אלו :הנש םישלשו האמ לכה ןיב ויה ירוגמ
 ימיב םהל ויהש יתובא ייח ינשל וגישה אל ייח ינש לבא תורצ יתלב םיבר םייח ימי םהל ויה מ''מ םהל אל ץראב
   :םהירוגמ

 

Pharaoh was utterly amazed at Yaakov’s age as the Egyptians did not know of any life-prolonging 
ingredients and people of Yaakov’s age simply did not exist in Egypt. Jacob’s answer: concerning your 
question how many years I am old, I must confess that actually I am relatively young in years as a result 
of efforts for food and troubles that happen. Days during which a person has major problems do not 
even count as “years of his life.” But if you want to know how many years I have been sojourning [in 
other words I’ve been physically alive], I am 130 years old. יתובא ייח ינש ימי וגישה אלו , and even though 
my forebears were also “aliens” in the land where they spent their lives or most of their lives, they 
enjoyed םייח ימי , a relatively challenge-free existence. My own life is in no way a repetition of their 
experiences.  
 
7. RABBI DAVID BRAVERMAN (ARACHIM) – WHY WAS YAAKOV ‘PUNISHED’? 
 

 שי .םירצמ ךלמ הערפל ,וניבא בקעי ןיב הגספה שגפמב היהש חיׂשה תא  ונתשרפב ונל תרפסמ הרותה
 רפסל ףיסומ ותבושתב וניבא בקעי ,וניבא בקעי לש וליגב ןיינעתמ הערפ ,הז שגפמ לש ורשפ תא ןיבהל
 טבמב הארנה שגפמה ןכותמ ונתדמלמ הרותה המ רקיעבו ?עודמ ,ויתובאל האוושהב וייח יישק תא
  !?אדירג םיסומינ שגפמ יחטש

 

 רמאל םעט המו ?ךלמה לא ןנואתיש אוה רסומ המ וניבא ןקזה םעט יתעדי אל" :ן"במרה השקמ ךכו
 הקרז וניבא בקעי יכ יל הארנו ?םהמ רתוי היחיו םגישי דוע ילוא יכ יתובא ייח ינש ימי תא וגישה אלו
 ךכ לכ םימי םיכיראמ ונמז ישנא בור ןיא יכ ותונקז לע המת הערפו ,דאמ ןקז הארנ היהו הביֵש וב
 הנע זא  ?! יתוכלמ לכב ןקז ךתומכ יתיאר אל יכ ,ךייח ינש ימי המכ ול לאש ןכלו ,םתונש ורצק רבכש
 ינפמ לבא רתוי ויחש ויתובא תונש דגנכ םה טעמ יכ םהב המתי לאו ,הנש תאמו םישלש וימי יכ בקעי

 וניבא בקעי ףיסוהש תפסותה כ"א תנבומ ."דאמ ןקז הארנו הביש וב הקרז החנאו למעב םיער םתויה
 .הז חישמ ונל שיש תלעותה המ ןיבהל שי ךא ,וייח יישק לע
 

 היטעבש העיבת ,וניבא בקעי ירבד לע ה"בקה לש השק העיבת ובו שרדמה תא איבמ "םינקז תעד"-ה
 וׂשעמ ךתוא יתלצה ינא :ה"בקה ול רמא ויה םיערו טעמ בקעי רמאש העשב" :שרדמה ל"זו , שנענ אוה
 תוביתה ןיינמש ךייח !? םיערו טעמ םהש ךייח לע םערתמ התאו ,ףסוי םג ,הניד ךל יתרזחהו ,ןבלמו

  'וכו ,ךיבא קחצי ייחכ היחת אלש ךיתונשמ ורסחי ךכ ,'םהירוגמ ימי' דע ]הערפ[ 'רמאיו'ה ןמ שיש
 !!הנש שלשו םישלש וייחמ ענמנ ךכיפל תובית שלשו םישולשב רגית ארקש יפל :יחוי ןב ןועמש 'ר רמא
 )ה"צ הבר תישארב( "
 

 ג"לה ןיינמב הערפ לש ותלאש תא םג םינומ ל"זח עודמ :ל"קוצז ץיבלאומש ח"רגה ןרמ תולאש העודי
 ימי המכ בקעי לא הערפ רמאיו" הערפ  לאשש תוביתה 'ח אלה ,וניבא בקעי שנענ םייטעבש תוביתה
 ,ףירח הכ שנוע שנענ עודמ  ןיבהל שי .ב !?ושנועל ופסוותה ןה עודמ ,יפוד לכ היה אל םהב - "ךייח ינש
 :ותנולתב וניבא בקעי לש וירבד םצעב איה תולאשה תלאש .ג ?!וייחמ הנש הדרי הלימ לכ רובעב



 םירפא וידכנ ינשל ותכרבב "יחיו" תשרפב וירבד תא םירתוס הרואכל ולא םירבד אלה "םיערו טעמ"
 ,קחציו םהרבא וינפל יתובא וכלהתה רשא םיקולאה רמאיו ףסוי תא ךרביו ":אטבתמ אוה םש השנמו

 םהב ארקיו םירענה תא ךרבי ער לכמ יתוא לאוגה ךאלמה .הזה םויה דע ידועמ יתוא העורה םיקולאה
 לאוגה ךאלמה דציכ .)ז"ט -ו"ט ,חמ ,םש ( ץראה ברקב בורל וגדיו קחציו םהרבא יתובא םשו ימש
 !? "ייח ינש ימי םיערו טעמ" :םע רדתסמ ער לכמ יתוא

 

 ימי לכ לבסש תוערהו תוברה תורצה לכ ףא לעש ל"זח ונל וליג" :ותלאש לע ץיבלאומש ח"רגה בשיימו
 !םייח תנש דביא הבית לכ דגנכו ,רומח הכ ןפואב עבתנ "םיערו טעמ" רמאו ןנואתהשכ דימ ,וייח
 הנקז ועיבה בקעי ינפש םושמ ?"ךייח ינש ימי המכ" הערפ לאש תמאב המ ינפמ אלהש ,אוה ןיינעה
 שח היה אלול יכ עבתנ וניבא בקעי יכ ,ראובמ התעמו .אוה המכ ןב ןיינעתהל הערפל םרג הזו ,תגלפומ
  ".ןיינמל הלוע הערפ תלאש ףא ןכלו !!וילע תצפוק הנקז התייה אל "םיערו טעמ" שיגרמו
 

 שיש רמול הארנ .וינבל ויתוכרבב בקעי לש וירבד לע הריתסה תא םיבשיימ אל ןיידע  ולא םירבד
 ריחב וניבא בקעי שגפנ רשאכ .וידכנ תא ךריבש הכרבה ןיבל הערפ ןיבל וניב היהש חיׂשה ןיב קלחל
 היה .תוירמוחה תיירפמיא לע טלש רשא - עשרה הערפ - האמוטה תובא יבא םע הרותה דומע תובאה
  ."םיער םייח" םהמו "םיבוט םייח" ארקנ המ :םלוע תוסיפת יתש ןיב שגפמ ןאכ
 

 םייח" :גשומה תרדגהב הערפ לש וייח תפקשהמ ןיטולחל הכופה איה וניבא בקעי לש ומלוע ותפקשה
 ינוציחה הארמה לע ההות םצעב אוה "ךייח ימי המכ" :שגפמה חתפב הערפ לאוששכ כ"עו ."םיבוט
 יתש בקעי ול הנוע כ"עו ?וילע ורבע תושק תואקתפרה אמש וא ןקז הכ בקעי םאה ,ויניעל ףקשנה
 רמולכ הזה םלועב ןאכ ילש םירוגמה לע ררבמ ךנה םא ,רמולכ  .םייח ימי .ב .םירוגמ ימי .א :תובושת
 ,ייח ןכות לע לאוש התא םא ךא .הנש םישולש האמ איה הבושתה יזא ,םלועב ילש יזיפה םויקה לע
 תמועלש ףיסוה ותונתוונעבו !אושנמ םיישק ויה ייח תירצמה הסיפתה יפל יזא - םייחב יתישע המ
     .םתלעמ בגש לא םמורתהל ידכ לומעל תובר דוע ול שי ןיידעו ,םתגרדל עיגה אל ויתובא תחלצה

 

 כ"עו הרעשה טוחכ קדקדמ ה"בקה םיקידצ םעש איה הבושתה ?שנענ כ"א עודמ ולא םירבד רואל
 ידוהי רשאכ יכ .וינפ לע ותלהצ הארי םיינוציחה תוחוכה לכ לומ ץוח יפלכ םגש .וניבא בקעי שרדנ
 .םידוהיה וייחמ הצורמ וניא הז ידוהיש בושחל םה םילולע ,ונמז םרטב ןקזו שושת ץוח יפלכ הארנ
 

 רחא חיׂש אוה חיׂשה םש ,ולש ותחפשמ לומ דמוע חישה רשאכ ךא .עשרה הערפ לומ חיׂשב הז לכ ךא
 ילע וייח תא םייסל אוה דמועש שח רבכ אוהש ןמזב .וידכנלו וינבל תשרומה  תלחנהל חיׂש ,ירמגל
 הזתיטנאל וכנוח ךא םירצמ תמהוז יככותב ולדג רשא םידכנ ,םירקיה וידכנ תא שוגפל הכוזו ,דלח
 תושגרתהב ןייצמ אוה כ"עו  ,"ידוהי חיׂש" אוה חיׂשה םש .וניבא בקעי יכרב לע ולדג וליאכו ,תירצמה
 המ םג , "ער לכמ יתוא לאוגה ךאלמה" :והזו ,וייח ךלהמ לכב הארש תיטרפה החגשההו הברקה תא
 .ייח ילותפנ לכב בוטה ףוסה תא תוארל יתיכז ,הזה ערהמ  "לאוגה ךאלמה" , תינמז "ער"-כ הארנש
 םיאור ,חצנ ייח םה םייחה ,ידוהיה טבמב ךא .םיישק םתואמ לבסהו באכה תא יתשח הווהבש תורמל
 :םויה אובב לאשיהל ידוהי לכ דיתעש הלאשה יפכ ,העושיל םיפצמו ,ונמעמ רתסנב םג 'ה די תא
  .תיללכ הלואג ןיבו תישיא הלואגב ןיב .רסייתמה ,באוכה ,לבוסה ?העושיל הפצמ ימ "?העושיל תיפיצ"
 םייחה תא חולצל דציכ שפחמ ידוהי  ,תויודדומתהו םיקבאמ ילוטנ םילק םייח שפחמ אל ידוהי
 .םייחה יישק לכמ ותלצהב ותחמש תא בקעי ןייצמ םייחצנ םייח לש טבמב כ"עו .םיישקה תורמל

 


