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  א'         טבת התשע                          ד"בס

  
   המפגש בין יעקב לבין יוסף ובניו–" ?מי אלה"

  )פ שער מאת הרב אלחנן סמט"ע(לפרשת ויחי 
  

  ג , ד"מבראשית . 1
  " ?העוד אבי חי, אני יוסף"
  
  ו "מבראשית . 2
ַוֵּיָרא   ּגְֹׁשָנהַוֶּיְאסֹר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו ַוַּיַעל ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ָאִביו) כט(

  .ַוֵּיְבְּך ַעל ַצָּואָריו עֹוד, ַוִּיּפֹל ַעל ַצָּואָריו, ֵאָליו
  ָאמּוָתה ַהָּפַעם ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת ָּפֶניךָ : ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף) ל(

  .ִּכי עֹוְדָך ָחי
יָדה ְלַפְרעֹה ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ְוֶאל ֵּבית ָאִביו ֶאֱעֶלה ְוַאּגִ ) לא(

) לב:(ְואְֹמָרה ֵאָליו ַאַחי ּוֵבית ָאִבי ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ָּבאּו ֵאָלי
ְוָהֲאָנִׁשים רֵֹעי צֹאן ִּכי ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם ְוָכל ֲאֶׁשר 

ְוָהָיה ִּכי ִיְקָרא ָלֶכם ַּפְרעֹה ְוָאַמר ַמה ) לג:(ָלֶהם ֵהִביאּו
ַוֲאַמְרֶּתם ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ֲעָבֶדיָך ִמְּנעּוֵרינּו ְוַעד ) לד:(ֶכםַּמֲעֵׂשי

ַעָּתה ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאבֵֹתינּו ַּבֲעבּור ֵּתְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן ִּכי תֹוֲעַבת 
  :ִמְצַרִים ָּכל רֵֹעה צֹאן

  
  
  ז  "מבראשית . 3
ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעקֹב ְׁשֵני ַוְיִחי ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשַבע ) כח(

ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ִיְׂשָרֵאל ) כט:(ַחָּייו ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוַאְרָּבִעים ּוְמַאת ָׁשָנה
ָלמּות ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך 

 ִעָּמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל ָנא ִתְקְּבֵרִני ִׂשים ָנא ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי ְוָעִׂשיָת 
ְוָׁשַכְבִּתי ִעם ֲאבַֹתי ּוְנָׂשאַתִני ִמִּמְצַרִים ּוְקַבְרַּתִני ) ל:(ְּבִמְצָרִים

  :ִּבְקֻבָרָתם ַוּיֹאַמר ָאנִֹכי ֶאְעֶׂשה ִכְדָבֶרךָ 
ַעל רֹאׁש ַוּיֹאֶמר ִהָּׁשְבָעה ִלי ַוִּיָּׁשַבע לֹו ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ) לא(

  :ַהִּמָּטה
  
  
  ח"בראשית מ. 4
ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהֵּנה ָאִביָך חֶֹלה ) א(

ַוַּיֵּגד ְלַיֲעקֹב ) ב:(ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ָבָניו ִעּמֹו ֶאת ְמַנֶּׁשה ְוֶאת ֶאְפָרִים
ְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב ַעל ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ִּבְנָך יֹוֵסף ָּבא ֵאֶליָך ַוּיִ 

ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל יֹוֵסף ֵאל ַׁשַּדי ִנְרָאה ֵאַלי ְּבלּוז ְּבֶאֶרץ ) ג:(ַהִּמָּטה
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהְנִני ַמְפְרָך ְוִהְרִּביִתָך ּוְנַתִּתיָך ) ד:(ְּכָנַען ַוְיָבֶרְך אִֹתי

  :את ְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֻחַּזת עֹוָלםִלְקַהל ַעִּמים ְוָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹ
ְוַעָּתה ְׁשֵני ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ּבִֹאי ֵאֶליָך ) ה(

) ו:(ִמְצַרְיָמה ִלי ֵהם ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו ִלי
ִיְהיּו ַעל ֵׁשם ֲאֵחיֶהם ִיָּקְראּו ּומֹוַלְדְּתָך ֲאֶׁשר הֹוַלְדָּת ַאֲחֵריֶהם ְלָך 

ַוֲאִני ְּבבִֹאי ִמַּפָּדן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבֶּדֶרְך ) ז:(ְּבַנֲחָלָתם
ְּבעֹוד ִּכְבַרת ֶאֶרץ ָלבֹא ֶאְפָרָתה ָוֶאְקְּבֶרָה ָּׁשם ְּבֶדֶרְך ֶאְפָרת ִהוא ֵּבית 

  :ָלֶחם
ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ) ט:(י יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאֶּלהַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּבנֵ ) ח(

ֶאל ָאִביו ָּבַני ֵהם ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי ֱאלִֹהים ָּבֶזה ַוּיֹאַמר ָקֶחם ָנא ֵאַלי 
ְוֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכְבדּו ִמּזֶֹקן לֹא יּוַכל ִלְראֹות ַוַּיֵּגׁש אָֹתם ) י:(ַוֲאָבֲרֵכם

ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ְראֹה ) יא:(ק ָלֶהםֵאָליו ַוִּיַּׁשק ָלֶהם ַוְיַחּבֵ 
ַוּיֹוֵצא ) יב:(ָפֶניָך לֹא ִפָּלְלִּתי ְוִהֵּנה ֶהְרָאה אִֹתי ֱאלִֹהים ַּגם ֶאת ַזְרֶעךָ 

ַוִּיַּקח יֹוֵסף ֶאת ) יג:(יֹוֵסף אָֹתם ֵמִעם ִּבְרָּכיו ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו ָאְרָצה
יִמינֹו ִמְּׂשמֹאל ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ְמַנֶּׁשה ִבְׂשמֹאלֹו ְׁשֵניֶהם ֶאת ֶאְפַרִים ִּב 

ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיִמינֹו ַוָּיֶׁשת ַעל ) יד:(ִמיִמין ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֵּגׁש ֵאָליו

רֹאׁש ֶאְפַרִים ְוהּוא ַהָּצִעיר ְוֶאת ְׂשמֹאלֹו ַעל רֹאׁש ְמַנֶּׁשה ִׂשֵּכל ֶאת 
ַוְיָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף ַוּיֹאַמר ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ) טו:(כֹורָיָדיו ִּכי ְמַנֶּׁשה ַהְּב 

ִהְתַהְּלכּו ֲאבַֹתי ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ָהֱאלִֹהים ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי 
ַהַּמְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהְּנָעִרים ) טז:(ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

 ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי
ַוַּיְרא יֹוֵסף ִּכי ָיִׁשית ָאִביו ַיד ְיִמינֹו ַעל רֹאׁש ֶאְפַרִים ) יז:(ָהָאֶרץ

ַוֵּיַרע ְּבֵעיָניו ַוִּיְתמְֹך ַיד ָאִביו ְלָהִסיר אָֹתּה ֵמַעל רֹאׁש ֶאְפַרִים ַעל 
ֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאִביו לֹא ֵכן ָאִבי ִּכי ֶזה ַהְּבכֹר ַוּיֹא) יח:(רֹאׁש ְמַנֶּׁשה

ַוְיָמֵאן ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָיַדְעִּתי ְבִני ָיַדְעִּתי ) יט:(ִׂשים ְיִמיְנָך ַעל רֹאׁשֹו
ַּגם הּוא ִיְהֶיה ְּלָעם ְוַגם הּוא ִיְגָּדל ְואּוָלם ָאִחיו ַהָּקטֹן ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו 

ַוְיָבֲרֵכם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור ְּבָך ְיָבֵרְך ) כ( :ּגֹוִיםְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹא הַ 
ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ְיִׂשְמָך ֱאלִֹהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה ַוָּיֶׂשם ֶאת ֶאְפַרִים 

  :ִלְפֵני ְמַנֶּׁשה
ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ִהֵּנה ָאנִֹכי ֵמת ְוָהָיה ֱאלִֹהים ִעָּמֶכם ) כא(
ַוֲאִני ָנַתִּתי ְלָך ְׁשֶכם ַאַחד ַעל ) כב:(ֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֵֹתיֶכםוְ 

  :ַאֶחיָך ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאמִֹרי ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי
  
  
  'ק לפסוק ח"רד. 5
כי כבדו עיניו ] צורתם[ ראה אותם מרחוק ולא הבחין –" וירא"

לפיכך כשראה . ולא יוכל לראות ולהבחין כי אם בקרוב לו מאד
  .שבאו עמך" מי אלה: "אותם עם יוסף שאלו לו

  
  
  'חזקוני לפסוק ח. 6
 לפי פשוטו לא היה רואה שיוכל להכיר –" ויאמר מי אלה"

  ". ישראל כבדו מזוקןועיני "שהרי כתוב , ולהבחין צורתם
.  רואה ואינו רואה–" וירא ישראל את בני יוסף"ומה שכתוב 

  .שהיה מדבר עמו, אבל את יוסף הכיר לקולו
  
  
  'ו, על פי תנחומא ויחיי "רש. 7
ונסתלקה שכינה ,  ביקש לברכם–" וירא ישראל את בני יוסף"

לפי שעתיד ירבעם ואחאב לצאת מאפרים ויהוא ובניו . ממנו
  .ממנשה

  .  מהיכן יצאו אלו שאינן ראויין לברכה–" מי אלה: ויאמר" 
 הראה לו שטר אירוסין ושטר –" להים בזה- אשר נתן לי א"

  .ונחה עליו רוח הקודש, וביקש יוסף רחמים על הדבר, כתובה
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  הסיפור המקורי. 8
ָרֵאל ָאִביו ַוֶּיְאסֹר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו ַוַּיַעל ִלְקַראת ִיְׂש  כט: ו "מפרק 
  .ַוֵּיָרא ֵאָליו ַוִּיּפֹל ַעל ַצָּואָריו ַוֵּיְבְּך ַעל ַצָּואָריו עֹוד ּגְֹׁשָנה

ָאמּוָתה ַהָּפַעם  ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת ָּפֶניָך : ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ל
  .ִּכי עֹוְדָך ָחי

- ----- ---- ----- ----- ------- ---- ----- ---- ----- ----- ------- ------- ---
) ט:(ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּבֵני יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאֶּלה) ח(:  ח "מפרק 

ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאִביו ָּבַני ֵהם ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי ֱאלִֹהים ָּבֶזה ַוּיֹאַמר 
ְוֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכְבדּו ִמּזֶֹקן לֹא יּוַכל ) י:(ָקֶחם ָנא ֵאַלי ַוֲאָבֲרֵכם

ַוּיֹאֶמר ) יא:(ֹות ַוַּיֵּגׁש אָֹתם ֵאָליו ַוִּיַּׁשק ָלֶהם ַוְיַחֵּבק ָלֶהםִלְרא
ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ְראֹה ָפֶניָך לֹא ִפָּלְלִּתי ְוִהֵּנה ֶהְרָאה אִֹתי ֱאלִֹהים 

ַוּיֹוֵצא יֹוֵסף אָֹתם ֵמִעם ִּבְרָּכיו ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו ) יב:(ַּגם ֶאת ַזְרֶעךָ 
ַוִּיַּקח יֹוֵסף ֶאת ְׁשֵניֶהם ֶאת ֶאְפַרִים ִּביִמינֹו ִמְּׂשמֹאל ) יג:(ָאְרָצה

ַוִּיְׁשַלח ) יד:(ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ְמַנֶּׁשה ִבְׂשמֹאלֹו ִמיִמין ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֵּגׁש ֵאָליו
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיִמינֹו ַוָּיֶׁשת ַעל רֹאׁש ֶאְפַרִים ְוהּוא ַהָּצִעיר ְוֶאת ְׂשמֹאלֹו 

ַוְיָבֶרְך ֶאת ) טו:( רֹאׁש ְמַנֶּׁשה ִׂשֵּכל ֶאת ָיָדיו ִּכי ְמַנֶּׁשה ַהְּבכֹורַעל
יֹוֵסף ַוּיֹאַמר ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ִהְתַהְּלכּו ֲאבַֹתי ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק 

  ... ָהֱאלִֹהים ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה
אמֹור ְּבָך ְיָבֵרְך ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ְיִׂשְמָך ַוְיָבֲרֵכם ַּבּיֹום ַההּוא לֵ ) כ(

  )2מקור  (:ֱאלִֹהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה ַוָּיֶׂשם ֶאת ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנֶּׁשה
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 מפגש יעקב עם עשו מפגש יעקב עם יוסף
  ַוֵּיָרא ֵאָליו כט
  יוַוִּיּפֹל ַעל ַצָּוארָ   
  ... ַעל ַצָּואָריו עֹודַוֵּיְבְּך   

   יֹוֵסףֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְרא  ח
  ?ִמי ֵאֶּלה: ַוּיֹאֶמר  

  :ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאִביו     ט
-ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי אֱ , ָּבַני ֵהם  

 . ָּבֶזהלִֹהים

  ַוָּיָרץ ֵעָׂשו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְּבֵקהּו ד
   ַוִּיָּׁשֵקהּו  ַצָּואָרוַוִּיּפֹל ַעל  
  .ַוִּיְבּכּו  
 ַהָּנִׁשים ַוַּיְרא ֶאתַוִּיָּׂשא ֶאת ֵעיָניו          ה

  ַהְיָלִדיםְוֶאת 
  ? ָּלְך ִמי ֵאֶּלה: ַוּיֹאֶמר  

-ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָחַנן אֱ   :ַוּיֹאַמר  
 . ֶאת ַעְבֶּדךָ לִֹהים
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  ".והנכון בעיניי כי כבר היו עיני ישראל כבדים קצת מזוקן" 
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  ִהֵּנה ָאִביָך חֶֹלה: ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף, ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה א

  .ֶאת ְמַנֶּׁשה ְוֶאת ֶאְפָרִים, ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ָבָניו ִעּמֹו
  ַוִּיְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל , ִהֵּנה ִּבְנָך יֹוֵסף ָּבא ֵאֶליךָ : רַוּיֹאֶמ , ַוַּיֵּגד ְלַיֲעקֹב ב
  .ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהִּמָּטה   
  
  , י ִנְרָאה ֵאַלי ְּבלּוז ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען-ּדַ -ל ַׁש - ֵא : ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל יֹוֵסף ג

  .ַוְיָבֶרְך אִֹתי   
  ּוְנַתִּתיָך ִלְקַהל ַעִּמים, ִהְנִני ַמְפְרָך ְוִהְרִּביִתךָ : ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ד
  .ְוָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֻחַּזת עֹוָלם   

  
  ְׁשֵני ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ּבִֹאי ֵאֶליָך , ְוַעָּתה ה
  .עֹון ִיְהיּו ִלי ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמ –ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה   ִלי ֵהם–ִמְצַרְיָמה    
  ,  ְלָך ִיְהיּו–ּומֹוַלְדְּתָך ֲאֶׁשר הֹוַלְדָּת ַאֲחֵריֶהם  ו

  .ַעל ֵׁשם ֲאֵחיֶהם ִיָּקְראּו ְּבַנֲחָלָתם   
  
  , ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבֶּדֶרְך , ַוֲאִני ְּבבִֹאי ִמַּפָּדן ז

  ְּבעֹוד ִּכְבַרת ֶאֶרץ ָלבֹא ֶאְפָרָתה   
  .ֶאְקְּבֶרָה ָּׁשם ְּבֶדֶרְך ֶאְפָרת ִהוא ֵּבית ָלֶחםוָ    

  ...  
  ִהֵּנה ָאנִֹכי ֵמת: ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף כא
  .ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֵֹתיֶכם, לִֹהים ִעָּמֶכם-ְוָהָיה אֱ     
  : ַוֲאִני ָנַתִּתי ְלָך ְׁשֶכם ַאַחד ַעל ַאֶחיךָ  כב
  .ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי, י ִמַּיד ָהֱאמִֹריֲאֶׁשר ָלַקְחִּת     
  

  

 


