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1. BEREISHIT 49:1 – YAAKOV AVINU CALLS HIS CHILDREN TOGETHER 
 

םיִמָּיַה תיִרֲחַאְּב םֶכְתֶא אָרְקִי רֶׁשֲא תֵא םֶכָל הָדיִּגַאְו ּופְסָאֵה רֶמֹאּיַו ויָנָּב לֶא בֹקֲעַי אָרְקִּיַו   
 

And Jacob called to his sons, and said: “Gather yourselves together, so that I can tell you what will 
befall you in the end of days. 
 
2. MEI HASHILOACH – DID YAAKOV WANT TO BLESS HIS CHILDREN? 
 

 תמחמ םתוא ךרבל ךירצ םא קפוסמ היה וינב תא ךרבל וניבא בקעי הצר רשאכ ...וינב לא בקעי ארקיו
 ןכלו .)ח"ת וניא שחנכ( רטונו םקונ וניאש ח"ת לכ )קדצוהי ןב ש"ר םושמ ןנחוי ר"או( ,ףסוי תריכמב והורעצש
 ...רמאי ותוא ויפב 'ה םישי רשא תאו םורמל ובלו ויניע הלות היהש - בלב יווקו הקעצ ןושל - 'ארקיו' רמאנ
.םהל רמאי המ ולצא ררובמ היה אל דוע יכ ,הכרב ןושל הליחת רמאנ אלו  
 

3. RASHI, BEREISHIT 49:28 – THEY WEREN’T ALL BLESSINGS 
 

 רֶׁשֲא תֹאזְו :ֹוׁשּורֵּפ Mַכ אָּלֶא ?ןָרְטְנִק אָּלֶא םָכֲרֵב ֹאּלֶׁש םֶהֵמ ׁשֵי ֹאלֲהַו םתוא ךרביו םהיבא םהל רבד רשא תאזו
 :עָמְׁשַמְּב םָּלֻּכ – םָתֹוא Mֶרָבְיַוֹ ל"ַּת ,יִוֵלְו ןֹועְמִׁש ,ןֵבּואְרִל Mַרֵב ֹאּלֶׁש ,לֹוכָי ;ןָיְנִעָּב רַמֱאֶנֶּׁש הַמ םֶהיִבֲא םֶהָל רֶּבִּד

 

And this is what their father spoke to them when (literally, and) he blessed them — But there were 
some of his sons whom he did not bless but whom he rebuked? This is the explanation of these words: 
and this what their father said to them, in other words: all that has been said above in this chapter, 
whether it be blessing or rebuke. You might therefore think that he did not bless Reuven, Shimon and 
Levi at all — so the Torah tells us, “and he blessed them” (all of them). 
 

 :דָחֶאְו דָחֶא לָּכ לַע ֹאבָל הָדיִתֲעָה הָכָרְּב ותכרבכ רשא שיא
 

Every man according to his blessing — according to the blessing that was to come in future to each and 
every one of them. 
 
4. BEREISHIT 49:3-4 – REUVEN’S “BLESSING” 
 

 ָּתְלַּלִח זָא [יִבָא יֵבְּכְׁשִמ ָתיִלָע יִּכ רַתֹוּת לַא םִיַּמַּכ זַחַּפ .זָע רֶתֶיְו תֵאְׂש רֶתֶי יִנֹוא תיִׁשאֵרְו יִחֹּכ הָּתַא יִרֹכְּב ןֵבּואְר
 .הָלָע יִעּוצְי

 

“Reuven, you are my first-born, my might and first fruit of my vigor, exceeding in rank, and exceeding 
in honor. Unstable as water, you shall excel no longer; for when you mounted your father’s bed, you 
brought disgrace—he mounted my couch!” 
 

LITERAL UNDERSTANDING ACCORDING TO RASHI: Reuven – הָּתַא יִֹרכְּב  : you are my oldest son, you 
should be the bechor; ִינֹוא תיִׁשאְֵרו יִֹחּכ  – I gave you the kedusha that would enable you to be the 
bechor; and even more than that, זָע רֶֶתְיו תֵאְׂש רֶֶתי  – you deserved the kehuna (priesthood) and you 
deserved malchut (royalty), no one had a more promising future than you: bechora, kehuna and 
malchut!; but you lost it all, ִםיַּמַּכ זַחַּפ  – because you showed hastiness, when you moved around the 
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bed of your father; רַתֹוּת לַא  – you have no advantage over your brothers; יִבָא יֵבְּכְׁשִמ ָתיִלָע יִּכB  – when 
you moved your father’s bed from Bilha’s tent to your mother Leah’s tent, you thought you were just 
adjusting your father’s sleeping arrangements; but you didn’t understand that הָלָע יִעּוְצי ָּתְלַּלִח זָא  – you 
forgot that God’s presence is present over my bed, how did you think that you had the right to get 
involved in moving my bed, and disrupting the shechina? Clearly this is due your ִםיַּמַּכ זַחַּפ  – you are 
too hasty, and someone who is hasty cannot be entrusted with any of the three leading roles of Bnei 
Yisrael: bechora, kehuna and malchut.  
 
5. CHASAM SOFER – BEHIND THE REBUKE, A BLESSING – AN AMAZING DOUBLE MEANING 
 

Reuven may have lost bechora, the kehuna and the malchut – but there’s one part of Avodat Hashem 
that he never lost, and in which he truly excelled. 
 

 רשא שיא״ ףוסב ביתכדכ ,הכרב םהב זמורמ מ"מ רמא רותנק ןושלבש י"פעא הארנ ,התא ירוכב ןבואר
 תחתפ התא ןבוארל ה"בקה רמא :הילדג םוצד החילסב היל יתיימו שרדמב 'יא הנהו .״םתוא ךרב ותכרבכ
 הלטנש י"פעא הארנ .״לארשי הבוש״ יראב ןב עשוה רמאש ,הלחת הבושתב חתופ ךנב ןב ךייח הלחת הבושתב
 יכ ,קידצמ רתוי בישח אוהו הלחת הבושתב ליחתהו הבושתל רוכב השענ מ"מ ,אטחש לע ןבוארמ הרוכב
 םיקידצ ןידמוע הבושת ילעבש םוקמב( ״דומעל םילוכי םירומג םיקידצ ןיא םידמוע הבושת ילעבש םוקמ״
 בושל א"א יכ ןמזב ול רחואמ הבושת לעבו ןמזב םדקומ קידצ אצמנ .)ב"ע ד"ל תוכרב ,ןידמוע םניא םירומג

 ירוכב ןבואר :]וניבא בקעי[ רמא כ"ע .הלעמב םדקומ לבא -- ןמזב רחואמ אוהש אצמנ .הלחת אטחיש ילבמ
 םיליהת( ןֶוָא לֵעֹוּפ ןושל ינוא תישארו .)r in Teshuva!are my bechoou You are still my bechor! Y(-- התא
 םימכ זחפ ךא .תוכלמו הנוהכמ בושח אוה יכ ,זעה לע רתיו ,תאשה לע רתי אוה רשא תוכזל ךפהתמה .)'ג ,ט"נ

 ,)only lateruickly, like water, t come q’it doesn( תירחאב םא יכ ,םימכ ריהמו זחפ ונניא רתיה ותוא – רתות לא
 .בושל רשפא היה אל הז יתלב יכ ויבא יעוצי תללח זא יכ
 

6. EMESS LEYAAKOV (R. YAAKOV KAMENETZKY) – ALL DIFFERENT, BUT ALL TOGETHER 
 

בֹקֲעַי יֵנְּב ּועְמִׁשְו ּוצְבָּקִה ...םֶכָל הָדיִּגַאְו ּופְסָאֵה רֶמֹאּיַו ויָנָּב־לֶא בֹקֲעַי אָרְקִּיַו  
 

 .ל"כע תחא הפיסא ןוכלוכ ויהת ןוהל רמא תקולחמה לע ןתוא הוצ ,ירמא ןנברו :ל"זו בתכש שרדמב ןייע
 תא שירשהל היה םלועהמ ותדירפ םדוק בקעי לש ותנווכ רקיעש ליעל יתראיב רבכ הנהד ,םירבדה רואיב
 לכ .לארשי ללכבו לארשי ץראב ודועיו ודיקפת תא וינבמ דחא לכל קליח ןכלו ,תיתימאה הלואגב הנומאה
 דעוימ וניא ,וניבא בקעי תבשחמ יפל ,לארשי ללכ .ודיתעו ויתונורשכל םאתהב דיתעל הכרדה ונממ לביק דחא
 םיטבש רשע םינשכ דחיב תויחל אוה םדיקפת הברדא אלא ,םהיניב תועד יקוליח םוש ילב דחא םעכ תויהל
 טבשל היה רוסא בקעי לש ותאווצ יפל .רובצהמ דרפנ יתלב קלחכ לבא – ישיאה ודיקפתו ,דחא לכ .םידרפנ

 טבשמ ואבש ,םיאנומשחה ושנענ ןכלו .דחוימ דיקפתל דעונ טבש לכ יכ ,רחא טבש לש ומוחתב ברעתהל דחא
 יכ ,דאמ רומח היה םשנוע .רחאל אלו הדוהי טבשל דעונ הכולמה דיקפת יכ ,םהידיל הכולמה תא וחקלשכ ,יול
  ...רחא טבש לש םוחתב וברעתהש םושמ קר לכהו ,םלועה ןמ דבאו הלכ םיאנומשחה ערז אלה

 

 חוכשל םהל רוסא םוקמ לכמ ,המואה ייחב דחוימ דיקפת לביק דחא לכש יפ לע ףא ,ונרכזהש יפכ םנמאו
 ידכ .'ה תדובעב םירחא םיטבש לש םכרד תא םג דבכל לטומ םהילעו ,לודג דחא רובצמ קלח םלוכ םהש
 לכ ,רמולכ – "בקעי ינב ועמשו וצבקה 'וג םכל הדיגאו ופסאה" םהל רמאו וינבל בקעי ארק ,וז הדוקנ שיגדהל
 :דחא לכל רמוא בקעיש ומכ הז היהו ,טבש לכ םע תויטרפב בקעי רבידש העשב חכונ היה םיחאהמ דחא
 ומוחתב ברעתהל ךל רוסאש ףאש ךכ ,ול דעונש דיקפתה תאו ךיחא לש תודחוימה ויתודמ תא עמשו בשקה
.דחא רוביצל םיכייש םכלוכ יכ ועדת עודי םוקמ לכמ  
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 ןיבהל היה וילעש םושמ םהמע בקעי רבידש העשב חכונ היה םיטבשהמ דחא לכ .ףסונ דומיל םג הזב היה םנמאו
 .דבל ומכש לע לטומ אל תודהיה לש המויק םוקמ לכמ ,המואה םויקל ץוחנו בושח ודיקפתש פ"עאש תעדלו

 ,םיטבשה לכ ןיב םעה םויקל תוירחאה תא קליח וניבא בקעי .ויחא ראש םע דחיב ת"ישה תדובעב אוה ףתוש
 לכ ןיא םנמאו .םייקתהל ונל רשפא יא ודעלבמו בושח רתויה אוה יקלחש ןועטלו אובל לוכי אל טבש םושש ךכ
 הטישב זוחאלו םיכסהל םיכירצ םלוכש ותנווכ ןיא "םולש" גשומה יכ ,םיטבשה ןיב תועד יקוליח ויהי םא ער
 דחא לכל בקעי דעיי תמאב ןכלו .םייקתהל הפוס םימש םשל איהש תקולחמ הברדא אלא ,תחא ךרדבו תחא
 לכ יכ ,הנוכנהו הדיחיה איה םכרד אקווד ואל יכ תעדל תקולחמב םידדצה לע לבא ,דחוימה וכרדו וקלח תא
 לכ יכ ,"םייח םיקלא ירבד ולאו ולא" לש ללכה תא ונל שי ירה הלענ תיתכלה תוכמס לע םיכמתסמ םהש ןמז

 .'ה תדובעב תדחוימ ךרד ול שי דחאו דחא
 
 


