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  ג' התשעטבת                                          ד "בס

  

  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

  יעקב לבניו" ברכות"
  )תמיר גרנות הרב של על פי שיעור( חיוילפרשת 

 
 שמברך יעקב "ברכות"הבמרכז פרשת ויחי נמצאות 

) כ-א:מח( תחילה את אפרים ומנשה -אבינו את צאצאיו 
ומיד אחר כך , )כו-א:מט(ואחר כך את שאר בניו 

ניתן לראות את . מופיעים מותו וקבורתו של יעקב
בו יעקב גם מסכם ,  יעקב כמעין נאום סיום"ברכות"ה

את עברה של משפחתו וגם צופה קדימה על עתידם של 
הנאום מעלה את  פסוקיחלק מ. בניו ושל השבטים בכלל

ה מכנה את נאומי יעקב  התור,הרושם שמדובר בברכות
  ): כח ט"מבראשית ( ברכותגם בכינוי 

 אתם איש אשר ויברךאביהם דבר להם וזאת אשר "
  "   אותםכברכתו ברך

והשאלה היא מה , מושג הברכה עצמו הוא עמום, אולם
ומהי כוונתו של יעקב , בדיוק מעמדן של ברכות יעקב

ל או הברכה כאן יכולה להיות איחו. אבינו בברכו את בניו
אך מצד שני היא יכולה להיות סוג של חלוקת , תפילה

אפשרות נוספת היא לראות בדבריו . ירושה ותפקידים
ובתחילת , של יעקב מעין נבואה או צפייה ברוח הקדש

  ): א ט"מבראשית ( דבריו אומר יעקב דברים בכיוון זה
היאספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית "

  " הימים
דוק כמה נקודות בתוכנן של ברכות נסה לבבשיעור זה נ

ומתוך עיוננו ,  בעקבות שיעורו של הרב תמיר גרנותיעקב
נוכל אולי גם להביע דעה ביחס לשאלת מעמדן ומגמתן 

  . של הברכות
  

  הברכות והבכורה
, הברכות הראשונות של יעקב ניתנות לאפרים ולמנשה

מהברכות של יעקב וכנראה שיש לראותם כחלק 
יש לזכור כי יעקב מברך אחר כך גם את יוסף . לשבטים

ולכן אין ברכתם באה במקום ברכתו של , )כב-כא:מח(
מטרתה העיקרית של הברכה לאפרים  .יוסף אביהם
לשדרג את מעמדם למעמד , בלשון ימינו, ולמנשה היא

  : )ו- ח ה"בראשית מ ('שבטים'של 

  "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי"
דת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם ומולדתך אשר הול"

  "יקראו בנחלתם
בני יוסף הופכים כאן לשווים במעמדם לזה של , כלומר

אין דין זה חל על בני , כפי שיעקב אומר, אולם. בני יעקב
משמעות ההכרעה של יעקב להפוך . יוסף הבאים אחר כך

, פאקטו-דה, את אפרים ומנשה לחלק מן השבטים היא
עיינו (פירשו רבים , על כן. בנחלההכפלת חלקו של יוסף 

ב "וכן ב', ו' ן לפס"ורמב' ם וחזקוני לפסוק ה"למשל רשב
שהרי דין , כי בעצם יוסף זוכה כאן בנחלה כבכור, .)קכג

  :)יז:דברים כא (הבכור הוא כפל נחלה
לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו כי הוא ראשית "

  " לו משפט הבכורהאונו
רי שלמעשה יוסף מוכתר כאן באופן ה, אם פירוש זה נכון

נשאלת השאלה מה ואם כך , עקיף על ידי יעקב כבכור
, ראויים לבכורה לפי סדר הולדתםה, מעמדם של האחים

  .ראויים לבכורה בגין כישוריהםהו
  

  המבנה הספרותי של פרשית הברכות
ניתן להצביע על , )בפרק מט(וכן ברכת השבטים מת

ונסמן את הסוגים (, רכותמספר טיפוסים או סוגים של ב
  ):השונים בצבעים שונים

  . שבטים דחויים- מודגש  קו
  . שבטים נבחרים-מודגש 

  . שפע גשמי- נטוי 
  . עוצמה צבאית-רגיל 

  . ' לישועתך קויתי ה-ובתווך 
  

ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב ֶאל ָּבָניו ַוּיֹאֶמר ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת ) א(
  :ם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמיםֲאֶׁשר ִיְקָרא ֶאְתכֶ 

  :ִהָּקְבצּו ְוִׁשְמעּו ְּבֵני ַיֲעקֹב ְוִׁשְמעּו ֶאל ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶכם) ב(
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ְראּוֵבן ְּבכִֹרי ַאָּתה ּכִֹחי ְוֵראִׁשית אֹוִני ֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ) ג(
  :ָעז

ְלָּת ַּפַחז ַּכַּמִים ַאל ּתֹוַתר ִּכי ָעִליָת ִמְׁשְּכֵבי ָאִביָך ָאז ִחּלַ ) ד(
  :ְיצּוִעי ָעָלה

  
  :ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכרֵֹתיֶהם) ה(
ְּבסָֹדם ַאל ָּתבֹא ַנְפִׁשי ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד ְּכבִֹדי ִּכי ) ו(

  :ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש ּוִבְרצָֹנם ִעְּקרּו ׁשֹור
ַחְּלֵקם ְּבַיֲעקֹב ָארּור ַאָּפם ִּכי ָעז ְוֶעְבָרָתם ִּכי ָקָׁשָתה אֲ ) ז(

  :ַוֲאִפיֵצם ְּבִיְׂשָרֵאל
  
ְיהּוָדה ַאָּתה יֹודּוָך ַאֶחיָך ָיְדָך ְּבעֶֹרף אְֹיֶביָך ִיְׁשַּתֲחוּו ) ח (

  :ְלָך ְּבֵני ָאִביךָ 
ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה ִמֶּטֶרף ְּבִני ָעִליָת ָּכַרע ָרַבץ ְּכַאְרֵיה ) ט(

  :ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו
 ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה ּוְמחֵֹקק ִמֵּבין ַרְגָליו ַעד ִּכי לֹא) י(

  :ָיבֹא ִׁשילֹה ְולֹו ִיְּקַהת ַעִּמים
אְֹסִרי ַלֶּגֶפן ִעירֹה ְוַלּׂשֵרָקה ְּבִני ֲאתֹנֹו ִּכֵּבס ַּבַּיִין ) יא(

  :ְלֻבׁשֹו ּוְבַדם ֲעָנִבים סּותֹה
  :ִים ֵמָחָלבַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָּיִין ּוְלֶבן ִׁשּנַ ) יב(
  
ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשּכֹן ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִנּיֹת ְוַיְרָכתֹו ַעל ) יג (

  :ִצידֹן
  
  :ִיָּׂשׂשָכר ֲחמֹר ָּגֶרם רֵֹבץ ֵּבין ַהִּמְׁשְּפָתִים) יד (
ַוַּיְרא ְמֻנָחה ִּכי טֹוב ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּכי ָנֵעָמה ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ) טו(

  :ַמס עֵֹבדִלְסּבֹל ַוְיִהי לְ 
  
  :ָּדן ָיִדין ַעּמֹו ְּכַאַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל) טז (
ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרְך ְׁשִפיפֹן ֲעֵלי אַֹרח ַהּנֵׁשְך ִעְּקֵבי ) יז(

  :סּוס ַוִּיּפֹל רְֹכבֹו ָאחֹור
  
  :'ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ה) יח(
  
  :ֵקבָּגד ְּגדּוד ְיגּוֶדּנּו ְוהּוא ָיֻגד עָ ) יט (
  
  :ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיֵּתן ַמֲעַדֵּני ֶמֶלְך ) כ (
  
  :ַנְפָּתִלי ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה ַהּנֵֹתן ִאְמֵרי ָׁשֶפר) כא (
  
  :ֵּבן ּפָֹרת יֹוֵסף ֵּבן ּפָֹרת ֲעֵלי ָעִין ָּבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּור) כב (
  :ֲעֵלי ִחִּציםַוְיָמֲרֻרהּו ָורֹּבּו ַוִּיְׂשְטֻמהּו ּבַ ) כג(
ַוֵּתֶׁשב ְּבֵאיָתן ַקְׁשּתֹו ַוָּיפֹּזּו ְזרֵֹעי ָיָדיו ִמיֵדי ֲאִביר ) כד(

  :ַיֲעקֹב ִמָּׁשם רֶֹעה ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל
ֵמֵאל ָאִביָך ְוַיְעְזֶרָּך ְוֵאת ַׁשַּדי ִויָבֲרֶכָּך ִּבְרכֹת ָׁשַמִים ) כה(

  : ָׁשַדִים ָוָרַחםֵמָעל ִּבְרכֹת ְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַחת ִּבְרכֹת

ִּבְרכֹת ָאִביָך ָּגְברּו ַעל ִּבְרכֹת הֹוַרי ַעד ַּתֲאַות ִּגְבעֹת ) כו(
  :עֹוָלם ִּתְהֶייָן ְלרֹאׁש יֹוֵסף ּוְלָקְדקֹד ְנִזיר ֶאָחיו

  
  :ִּבְנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף ַּבּבֶֹקר יֹאַכל ַעד ְוָלֶעֶרב ְיַחֵּלק ָׁשָלל) כז(
  

, דר לידתם אינם מתברכיםהשבטים הראשונים על פי ס
ניתן , לכן. אלא לאמיתו של דבר נדחים ואפילו מקוללים

אם אנו מעמידים . לייחס את הברכה הראשונה ליהודה
ששניהם , בשני הקצוות את יהודה מחד ואת יוסף מאידך

ניתן לראות , נבחרים משאר השבטים על פי הברכה
  קודקודי–כיאסטי השלמעשה הברכות מסודרות במבנה 

   : הבא
  )שמעון ולוי, ראובן(

   יהודה1א
   זבולון ויששכר 1ב
   דן1ג

  . ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ה-ד הקודקוד 
   גד2ג
   נפתלי ואשר 2ב
   יוסף 2א
  )בנימין(

 -שני השבטים הנבחרים ) 2 ְוא1א: (במסגרת, כלומר
  .יהודה ויוסף

ברכות השבטים שניתן להם ) : 2 ְוב1ב(פנימה מן המסגרת 
,  יששכר וזבולון מחד- כלומר נחלה מבורכת , ישפע כלכל

  .ונפתלי ואשר מאידך
ברכות השבטים שניתנה להם גבורה ): 2 ְוג1ג(עוד פנימה 

  . דן וגד-צבאית 
  . 'תפילתו של יעקב להצלת ישראל וישועת ה): ד(בתווך 

השבטים ,  ראובן שמעון ולוי-לפניה : מחוץ למסגרת
 גם הוא כבעל שמתואר,  בנימין-ולאחריה , הנדחים

  . אך איננו חלק מן המסגרת, עוצמה צבאית
הוצאתו של בנימין מה הסיבה ל, לכאורה נשאלת השאלה

ונושא זה , ואי הכללתו בתוך המבנה הקודקודי המשוכלל
לפחות משתי אבל אפשר להציע לכך , זוקק שיעור לעצמו

  :סיבות אפשריות
י משבט, כידוע, בתקופת השופטים נדחה שבט בנימין. 1

פרשת פילגש (וכמעט שלא הייתה לו תקומה , ישראל
יתכן שהוצאתו מחוץ למבנה ; ])כא-שופטים יט[בגבעה

  .מרמזת על יציאתו מכלל ישראל
, בתקופה מאוחרת יותר הסתפח בנימין ליהודה. 2

  . ומעמדו השבטי המיוחד נטשטש
  

  השבטים הנדחים
  ? מהן הסיבות בגינן נדחו חלק מן השבטים
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ודחייתו נובעת מחטאו עם , כור הביולוגיראובן הוא הב
  ). כב:לה(בלהה 

אך גם הם , הבאים אחריו בסדר ההולדה הם שמעון ולוי
  ). לא-כה:לד(בגלל חטאם במעשה שכם , נדחים

לגבי כל השבטים הללו הדחייה אינה מנומקת על ידי 
התאמה -אלא היא נובעת גם מאי, יעקב כעונש בלבד
א הוא סימפטום לאי כאשר החט, לבכורה ולמנהיגות

ובגלל מידת הפחזנות , )ד" (פחז כמים"ראובן . ההתאמה
שמעון ולוי . הדומיננטית שלו הוא אינו ראוי למנהיגות

) ו-ה" (אפם עז ועברתם קשתה, כלי חמס מכרותיהם"
, המסקנה היא לעבור ליהודה. ולכן גם הם אינם ראויים
  .ונרחיב על כך בסעיף הבא

  
  הברכות והנחלה 

יש שבטים שמתברכים בנחלה שופעת ויש , הראינוכפי ש
  . כאלו המתברכים בהצלחה צבאית

הברכות תואמות את הידוע לנו מתולדותיהם של שבטי 
  : ישראל
נפתלי ואשר זכו בנחלות מבורכות , זבולון, יששכר

  ; מישור החוף והעמק הפורה בצפון, הגליל, באיזור העמק
ריכים להגן על והיו צ, דן וגד ישבו למעשה בספר הארץ

  . גבולות ישראל
  . מקיים את ברכותיו של יעקב, אפוא, העתיד

  
  הסימטריה בברכות

הברכות מסודרות במבנה ראי המדגיש את ההקבלה 
  :שבברכות

וכנגדם , יששכר וזבולון בני לאה מבורכים בשפע
גד . מתברכים גם כן בשפע נפתלי ואשר בן בלהה ובן זלפה

וכנגדו מתברך , תבן זלפה מתברך בהצלחה צבאי
נמצא כי ברכות השפע . בהצלחה צבאית גם דן בן בלהה

  .וההצלחה חולקו בין בני השפחות בשווה ובמקביל
כאן . שאר ברכות השפע ניתנו לשני בני לאה הנותרים

אך הוא מופר , היינו מצפים לאיזון סימטרי אצל בני רחל
כפי שהסברנו (כיוון שלרחל רק שני בנים ובנימין נדחה 

שכזכור , את ברכת השפע נמצא אצל יוסף, אולם). עילל
ואכן הוא זוכה ,  אפרים ומנשה-מתברך כמו שני שבטים 

: בולטת במשפט ברכת השפע ליוסף. לשתי נחלות
ברכות שמים מעל ברכות תהום רובצת תחת ברכות "

  ).כה..."(שדים ורחם
המבנה הכיאסטי הסימטרי יוצר לא רק שעולה , אם כן

, אלא גם חלוקה צודקת של הברכות, הקבלה מבנית
ובין , המפוזרות בשווה בין בני האמהות ובני השפחות

בני רחל ושפחתה ובני לאה (שני הצדדים של המשפחה 
  . לחלוקה זובהמשך נציע טעם ). ושפחתה

  

  תפילתו של יעקב באמצע הברכות
אפשר להבין גם את , מתוך הכרת המבנה של הברכות

אם . "'לישועתך קויתי ה" :בקריאתו ותפילתו של יעק
התפלה , נקרא את הברכות שלא על פי המבנה הכיאסטי

, באה מיד אחרי הברכה לשבט דן" 'לישועתך קויתי ה"
ם "י רשב"עיינו רש(רבים . וקשה להבין את תפקידה

פירשו שכיוון שראה יעקב את ) יח-ן לפסוקים טז"ורמב
  ; דן עוסק במלחמה הוא קרא לישועתו

  :ח"ט י"שית מי על ברא"רש
נתנבא שינקרו פלשתים את עיניו  - לישועתך קויתי ה

  זכרני נא וחזקני נא אך הפעם) שופטים טז(וסופו לומר 
  :ח"ט י"ן על בראשית מ"רמב

לא היה בכל שופטי ישראל מי  - לישועתך קויתי ה
, שנפל ביד אויביו זולתי שמשון שהוא הנחש הזה

פט והושיעם עם השו' והיה ה) שופטים ב יח(כדכתיב 
והוא היה האחרון . מיד אויביהם כל ימי השופט

ובימיו , כי שמואל נביא היה ולא נלחם להם, לשופטים
וכאשר ראה הנביא תשועת שמשון כי , מלכו המלכים

לא לישועת נחש ', לישועתך קויתי ה: נפסקה אמר
כי תשועתך תשועת , כי בך אושע לא בשופט, ושפיפון
  עולמים

המבנה שהצגנו לעיל אך , נכונה היאאפשר שתשובה זו 
  . להוסיף עליהמאפשר 
התפילה לישועה נמצאת בין שתי ברכות , ראשית

והיא מתקשרת , זו של גד וזו של דן, העוסקות במלחמה
כיוון שפסוק זה הוא מרכזו , נוסף לכך. לשתיהן

הרי שניתן לומר , וקודקודו של פרשיית הברכות כולה
 ויעקב מתפלל על ,שהוא משתייך לכלל הפרשייה

כאשר מיקומו במרכז תורם גם ליצירת , השבטים כולם
  .הסימטריה וההקבלה בין הברכות השונות

   
יוסף ויהודה על פי תהילים ועל פי  - השבטים הנבחרים

  דברי הימים
המנהיגות של הקושי הגדול בהבנת ברכות יעקב בהקשר 

ון בכך שלמעשה נראה שהוא בוחר בשני טמעם ישראל 
כיוון , כלומר הוא איננו מכריע מיהו המנהיג, מנהיגים

  : שביטויי הבחירה נמצאים גם אצל יהודה וגם אצל יוסף
, "ישתחוו לך בני אביך", "אתה יודוך אחיך: "יהודה

  ).י,ח" (לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו"
, " אבן ישראלמידי אביר יעקב משם רעה: "יוסף

  ).כו,כד" (ולקדקד נזיר אחיו"
שראינו נראה שיש כאן המשך מכוון של המגמה על פניו 
  . יעקב מתכוון לפזר את מוקדי הכחלעיל ש
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 דיברו על שני דגמים אידיאליים של 1ל"חזכידוע 
שהיה מזרע (משיח בן יוסף ומשיח בן דוד : מנהיגות

שהמשיח הרי ישנם שני דגמים של מנהיגות מפני ). יהודה
ויש שתי צורות טיפוסיות ,  מנהיג-קרי , הוא מלך

, משיח בן יוסף עסוק בבעיות החומריות: למנהיגות כזו
, כלומר. ומשיח בן דוד מופקד על המנהיגות הרוחנית

, שתי צורות של מנהיגותכיוסף ויהודה הצביעו על ל "חז
האם ניתן למצוא לכך ביטוי כבר ונשאלת השאלה 

  ? קבבברכתו של יע
נבחן את הדברים לפי התייחסויות שונות , תחילה

  .במקרא עצמו
  :ח"המקור הראשון הוא מתהילים ע

  :ַוְיִביֵאם ֶאל ְּגבּול ָקְדׁשֹו ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו) נד(
ַוְיָגֶרׁש ִמְּפֵניֶהם ּגֹוִים ַוַּיִּפיֵלם ְּבֶחֶבל ַנֲחָלה ַוַּיְׁשֵּכן ) נה(

  :ְׂשָרֵאלְּבָאֳהֵליֶהם ִׁשְבֵטי יִ 
  :ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו ֶאת ֱאלֹוקים ֶעְליֹון ְוֵעדֹוָתיו לֹא ָׁשָמרּו) נו(
  :ַוִּיּסֹגּו ַוִּיְבְּגדּו ַּכֲאבֹוָתם ֶנְהְּפכּו ְּכֶקֶׁשת ְרִמָּיה) נז(
  :ַוַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם ּוִבְפִסיֵליֶהם ַיְקִניאּוהּו) נח(
  :ר ַוִּיְמַאס ְמאֹד ְּבִיְׂשָרֵאלָׁשַמע ֱאלֹוקים ַוִּיְתַעּבָ ) נט(
  :ַוִּיּטֹׁש ִמְׁשַּכן ִׁשלֹו אֶֹהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם) ס(
  :ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו ְוִתְפַאְרּתֹו ְבַיד ָצר) סא(
  :ַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו ִהְתַעָּבר) סב(
  :ּוָּללּוַּבחּוָריו ָאְכָלה ֵאׁש ּוְבתּולָֹתיו לֹא ה) סג(
  :ּכֲֹהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו ְוַאְלְמנָֹתיו לֹא ִתְבֶּכיָנה) סד(
  :ַוִּיַקץ ְּכָיֵׁשן ֲאדָֹני ְּכִגּבֹור ִמְתרֹוֵנן ִמָּיִין) סה(
  :ַוַּיְך ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו) סו(
  :ַוִּיְמַאס ְּבאֶֹהל יֹוֵסף ּוְבֵׁשֶבט ֶאְפַרִים לֹא ָבָחר) סז(
  :ַוִּיְבַחר ֶאת ֵׁשֶבט ְיהּוָדה ֶאת ַהר ִצּיֹון ֲאֶׁשר ָאֵהב) סח(
  :ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים ִמְקָּדׁשֹו ְּכֶאֶרץ ְיָסָדּה ְלעֹוָלם) סט(
  :ַוִּיְבַחר ְּבָדִוד ַעְבּדֹו ַוִּיָּקֵחהּו ִמִּמְכְלאֹת צֹאן) ע(
 ּוְבִיְׂשָרֵאל ֵמַאַחר ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות ְּבַיֲעקֹב ַעּמֹו) עא(

  :ַנֲחָלתֹו
  :ַוִּיְרֵעם ְּכתֹם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם) עב(
  

-פרק זה הוא מעין סקירה היסטורית בעלת לקח דתי
' ואנו נתמקד רק בהצגתו את היחס של ה, מוסרי

הכתוב מקביל את המהלך של נטישת . לשבטים הנבחרים
יוסף ובחירת שילה ובחירת ציון למהלך של נטישת 

כשם העולה מהפרק היא שהמשמעות היא . יהודה
כך גם בחירת יוסף , שבחירת שילה היא זמנית וחולפת

וכשם שיש כאן כרוניקה היסטורית . היא זמנית וחולפת
כך גם , ברורה בין שילה המוקדמת למקדש המאוחר

בחירת יוסף היא מוקדמת בזמן ונדחית מפני בחירת 

                                                 
; 35-36עמודים ) רבלין' בעריכת י(ד "בני ברק תשנ, קול התור; :נב- .עיינו סוכה נב   1

 .ו:אורות ישראל ו; "פד בירושליםהמס ",ה"מאמרי הראי

הבחירה היא כפולה , ר תהיליםפי ספכלומר על . יהודה
, יש פרק היסטורי שבו זכה יוסף להנהגה: ודיאכרונית

  . ואחר כך זוכה יהודה
  

  : המקור השני הוא מספר דברי הימים פרק ה
ּוְבֵני ְראּוֵבן ְּבכֹור ִיְׂשָרֵאל ִּכי הּוא ַהְּבכֹור ּוְבַחְּללֹו ְיצּוֵעי ) א(

ֵסף ֶּבן ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ְלִהְתַיֵחׂש ָאִביו ִנְּתָנה ְּבכָֹרתֹו ִלְבֵני יֹו
ִּכי ְיהּוָדה ָּגַבר ְּבֶאָחיו ּוְלָנִגיד ִמֶּמּנּו ְוַהְּבכָֹרה ) ב( :ַלְּבכָֹרה
  : ְליֹוֵסף

בפסוקים אלו יש הבהרה מדויקת של חלוקת התפקידים 
  : והמעמד

אך בחללו יצועי , ראובן הוא הבכור לפי זכותו הטבעית
נתנה ]) ד:מט[קב בפרשתנו בהעתקה מדברי יע(אביו 

גם כאן התייחסות מפורשת לדברי . בכורתו לבני יוסף
כעת ). ה:מח" (כראובן ושמעון יהיו לי: "יעקב בפרשתנו

הפסוק מבהיר את חלוקת התפקידים בין יהודה לבין 
בהתאם לדברי יעקב " (גבר מאחיו"אמנם יהודה : יוסף

נה אבל הבכורה נית, ])ח:מט"[ישתחוו לך בני אביך"
נקל להסביר תיאור זה על פי שיטת האבן עזרא . ליוסף

המסביר שיוסף היה האח היחידי הנוסף הראוי , )טז:מח(
כבכורה של , לרחם) ראשון(שכן רק הוא פטר , לבכורה

ולכן כאשר ראובן נדחה מן הבכורה היא ניתנה , רחל
, הביטוי הפורמאלי של בכורה הוא כפל נחלה; ליוסף

, לעומת זאת. ל נחלה במקום ראובןויוסף אכן זכה בכפ
  . המנהיגות במובן של שלטון ומלכות ניתנה ליהודה

פסוקים אלו מדברי הימים מודעים לבעיה שיש בהבנת 
יש . והם נותנים לה תשובה מדויקת, בחירתו של יעקב

לבין , שניתנה ליוסף, להבחין בין בכורה המעניקה זכויות
  . המנהיגות שניתנה ליהודה

  
  ודה על פי ברכות יצחק ליעקביוסף ויה

הרב תמיר גרנות מציע כיוון נוסף הממשיך את המסר 
מתוך השוואת ברכתו , הפסוקים בדברי הימיםהעולה מ

כידוע נתברך . של יעקב לבניו לברכתו של יצחק ליעקב
כאשר תולדות בשלוש הברכות י יצחק בפרשת "יעקב ע

ני השנייה והשלישית נועדו לבחור אותו על פות הברכ
בנקודה זו קיימת הבחנה ברורה בין כוונתו של . עשו

יצחק אבינו בברכתו ליצחק לבין כוונתו של יעקב 
יצחק בברכתו השנייה קובע כי ברכת . בברכתו לבניו

דהיינו הבחירה האלוקית על החובות והזכויות , אברהם
כלומר דחיה (; תהיה שייכת ליעקב לבדו, היוצאות ממנה

, לעומתו, יעקב. )ברהם ויצחקשל עשו כממשיך בית א
מברך את בניו מתוך כוונה שכולם יהיו חלק מן הבחירה 

האסטרטגיה של . והברכה תתחלק בין כולם, האלוקית
חלוקת הברכות בין השבטים מבטיחה שכולם יהיו בכלל 
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כל אחד זוכה לנתח לפי ; ההבטחה והברכה האלוקית
  . הראוי לו

הסכסוך ש, נראהו, לא ברור אם האחים הבינו זאתאמנם 
 -הגדול בין יוסף לאחים נבע מן החשש שמי שלא ייבחר 

אפשר שהעדפתו של יוסף על ידי יעקב התפרשה . יידחה
על ידי האחים כמאיימת על עצם קיומם כחלק 

הם ודאי לא '; מהמשפחה או העם הנבחרים על ידי ה
, ידעו את מה שאנו יודעים בחכמה שלאחר מעשה

, בנה היסוד של עם ישראלשהמשפחה כולה הפכה למ
בניגוד ,  ישראל הוא האב היחידי שכל בניו נבחרוכלומר

- אם התבוננו האחים בנסיון ההיסטורי. לאברהם ויצחק
הם ראו את גורלם של ישמעאל ושל , משפחתי שלהם

  . וחששו מגורל דומה, עשו
שהוא הכלה של , דומה שיעקב הבין את סוד הקמת העם

ורק , ללא דחייה, המשפחהכל היסודות השונים בתוך 
שבאה לידי ביטוי גם , פעולתו למען אחדות המשפחה

אפשרה את קיומם המשותף של כל השבטים , בברכות
  . כחלק מן ההבטחה לעם ישראל

: הבעיה הקשה ביותר היא בעיית בחירת המנהיגות
, חלוקה של נכסים אין לה משמעות של העדפה או דחייה

בנים יכולה להתפרש על אבל מנהיגות הניתנת למי מן ה
על מנת למנוע רושם זה וכדי . ידי האחרים כדחייתם

הכרעתו ביחס למנהיגות לא תיהפך לפרובלמטית ש
הרי שיעקב נוקט בדרך , מבחינת היחסים המשפחתיים

ברכות יעקב ליהודה וליוסף הבאה העולה מההקבלה של 
ברכה שיעודה הוא , ולברכות יצחק ליעקב המחופש לעשו

אין בה הכרעה לגבי הבחירה אך , בכורההנחלת ה
  . המהותית

  

 שלטון שפע 
ברכת יצחק 

ליעקב 
 )בראשית כז(

ְוִיֶּתן ְלָך 
ָהֱאלֹוקים ִמַּטל 
ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני 
ָהָאֶרץ ְורֹב ָּדָגן 

 ).כח(ְוִתירֹׁש 

ַיַעְבדּוָך ַעִּמים 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך 
ְלֻאִּמים ֱהֵוה 
ְגִביר ְלַאֶחיָך 

ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך וְ 
 )כט(ְּבֵני ִאֶּמָך 

ברכת יעקב 
ליהודה 

בראשית (
 ).מט

אְֹסִרי ַלֶּגֶפן 
ִעירֹה ְוַלּׂשֵרָקה 
ְּבִני ֲאתֹנֹו ִּכֵּבס 
ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו ּוְבַדם 
ֲעָנִבים סּותֹה 

 .)יא(

ְיהּוָדה ַאָּתה 
יֹודּוָך ַאֶחיָך 
ָיְדָך ְּבעֶֹרף 
אְֹיֶביָך ִיְׁשַּתֲחוּו 

 ְּבֵני ָאִביָך ְלךָ 
  .)ח(

ְולֹו ִיְּקַהת 
 ). י(ַעִּמים 

ברכת יעקב 
ליוסף 

ֵמֵאל ָאִביָך 
ְוַיְעְזֶרָּך ְוֵאת ַׁשַּדי 

 

בראשית (
 )מט

ִויָבֲרֶכָּך ִּבְרכֹת 
ָׁשַמִים ֵמָעל 
ִּבְרכֹת ְּתהֹום 
רֶֹבֶצת ָּתַחת 
ִּבְרכֹת ָׁשַדִים 

  .ָוָרַחם
ִּבְרכֹת ָאִביָך 
 ָּגְברּו ַעל ִּבְרכֹת

 ).כו-כה(הֹוַרי 
   

המעביר , כוונתו של יעקב אבינונראה ש, מתוך הקבלה זו
אינה , כאמורש (את הברכה שניתנה לו כבכור לבניו
היא לחלק אותה ) מעידה כלל על רצון לדחות מי מהבנים

הבכור של : יעקב ניצב בפני שני בכורים. בין יוסף ובנימין
, הוא יהודה של לאה "בכור"ה.  של רחל"בכור"וה, לאה

והבכור של רחל הוא , שהרי ראובן שמעון ולוי נדחו
אחדות המשפחה תלויה בחלוקה של . כמובן יוסף

כך שכולם זוכים בברכה וכולם תלויים אחד , הברכה
ואי , אין טעם בשלטון ללא שפע וברכה כלכלית; בשני

, אפשר ליהנות מפרות השפע ללא שלטון חזק ונבון
, כפי שראינו קודם, אולם. ותכלומר ללא מלכות ומנהיג

יעקב איננו מחלק את הברכות באופן שרירותי רק כדי 
החלוקה של הברכה . לשמור על ההגינות והאחדות

כל אחד . מכוונת למעלותיהם הבולטות של הבנים עצמם
זוכה להתברך בתחום בו הוא הוכיח את עצמו כמוכשר 

, יהודה.  לפי מידתו של המתברך- כל ברכה ; במיוחד
הוכיח את מנהיגותו כלפי האחים וכלפי יוסף בייצגו ש

ואכן , זוכה לירושת המנהיגות, אותם ובעמדו לפניו
שהוכיח , יוסף. מלכות ישראל היא מלכות דוד הנצחית

את כוחו במישור החומרי על ידי יכולת הארגון 
נחלות אפרים , ואכן. זוכה בשפע הכלכלי, הכלכלית

ומת חלקה הגדול של לע, ומנשה גדולות ומבורכות הנה
וברכתו העיקרית היא , שהיא במדבר, נחלת יהודה

גם , כמו כן). איזור הרי יהודה מבורך בכרמים(בגפנים 
היא הייתה זמנית ובדרך כלל , כאשר יוסף זכה למלכות

  ).מלכות שאול(כושלת 
מתוך כל דברינו אנו יכולים להבין את ההבחנה 

בין , וחריםכפי שהיא התפרשה בדורות המא, ת"החזלי
לבין , משיח בן יוסף שאחריותו כלפי המימד החומרי

מלכות , שמלכותו מלכות הצדק האלוקי, משיח בן דוד
  . הנצח

  
  אחדות המשפחה 

שהרי השבטים , מובן שיש בברכתו של יעקב מרכיב נבואי
לפחות במקום , זכו לנחלות ולירושה כפי שבירכם יעקב

" אחרית הימים"ב, כמו כן. שאנו יודעים את תולדותיהם
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קרי ]) א:מט[על פי לשונו של יעקב בתחילת הברכות (
האירועים אותם שניבא או צפה , בזמנים מאוחרים יותר

 פירושהלפי , אולם. יעקב לשבטי ישראל אכן התרחשו
חשיבותה הכבירה של שהצגנו על פי הרב תמיר גרנות 

ברכת יעקב היא בחלוקת מאוזנת של הברכות השונות 
ם באופן שישמור על אחדות המשפחה וייתן בין השבטי

בלא להפר את האיזון בין , לכל שבט ושבט מעלה מיוחדת
תודות לברכתו של יעקב נשארו . הכוחות השונים

  . שבטי ישראל, ה-השבטים כולם שבטי י
  

מדוע נחוצה חלוקת עם ישראל : כאן המקום לשאול
האם לא עדיף עם אחד ? לשנים עשר שבטים נפרדים

  ?שלם
הבחירה בעם ישראל יתן לענות על שאלה זו ולאמר שנ

לאחר דור הפלגה נועדה ליצור מודל שינחה את האנושות 
לכל , האנושות מורכבת מעמים שונים. 'כולה לאמונה בה

ומכיוון שמטרת עם . אחד אופי משלו ושאיפות משלו
ישראל היא להביא את כלל האנושות להרמוניה ולשיתוף 

 -" המודל לחיקוי "-צריך גם הוא ' פעולה מתוך הכרה בה
לשקף שיתוף פעולה בין שבטים שונים בעלי אופי שונה 

כך מהווים צאצאיו של אברהם . למען מטרה משותפת
  ].ג-א; ב"י" [ברכה לכל העמים"אבינו 

  


