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  ט"טבת התשס                          ד"בס

  ? אב רביעי–יוסף 
  לפרשת ויחי

  
  : י ע ק ב 

  כח , ז" מבראשית. 1
ויהי ימי יעקב שני חייו . ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה"

  ."שבע שנים וארבעים ומאת שנה
  ח "בראשית מ. 2

  ". קחם נא אלי ואברכם... "
  " עיני ישראל כבדו מזקן לא יוכל לראותו"
, וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירע בעיניו..."

ויאמר . ויתמך יד אביו להסיר אתה מעל ראש אפרים על ראש מנשה
  ". ' שים ימינך על ראשו, לא כן אבי כי זה הבכר': יוסף אל אביו

וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא ..."
  "  הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגויםיגדל ואולם אחיו

  'א, ז"כבראשית  .3
  "ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת"
  הרב יונתן גרוסמן. 4

חילוף , כי בסגירת המעגל שאנו קוראים אודות יעקב, נדמה לי
מבקש יעקב לומר כי למרות כל יסוריו וחייו , הצעיר בבכור בברכתו

. אינו מצטער על המעשההוא , ")יימעט ורעים היו שני ח("הקשים 
וגניבת , הוא יודע שהוא שילם מחיר יקר ביותר על גניבת דעת אביו

על , בסופו של דבר נאלץ יעקב לעשות זאת, אולם, הברכה מאחיו
שני : "רקע הבשורה ששמעה רבקה עת התרוצצו שני הבנים בקרבה

יעבד ולאם מלאם יאמץ ורב , גוים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו
שוב מעדיף . בדור הבא, כעת יעקב חוזר שוב על אותו המעשה". צעיר

והפעם מנקודת , יעקב את הצעיר על פני הבכור מבין שני בני יוסף
שני גוים "וממש כשם שרבקה שמעה ש. ראותו של נותן הברכה

ורב יעבוד  "-אולם ישנה עדיפות לעם הצעיר מלעם הבכור , "בבטנך
גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל : "ת יעקבכך כעת מנסח זא, "צעיר

  ".ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו
  'ח כ" בראשית מ.5
 ֵלאמֹור ְּבָך ְיָבֵרְך ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ְיִׂשְמָך ֱאלִֹהים ַוְיָבְרֵכם ַּבּיֹום ַההּוא כ

   .ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנֶּׁשה-ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה ַוָּיֶׂשם ֶאת
  י"רש. 6
איש יברכם בברכתם ויאמר ,  הבא לברך את בניו–יברך ישראל בך "

  .""ישימך אלקים כאפרים וכמנשה"לבנו 
  ח"בראשית מ. 7

ֵאֶליָך ִמְצַרְיָמה  ּבִֹאי-ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד-ַעָּתה ְׁשֵניה 
  ִלי-ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו  ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ִּכְראּוֵבן ֵהם-ִלי

 הֹוַלְדָּת ַאֲחֵריֶהם ְלָך ִיְהיּו ַעל ֵׁשם ֲאֵחיֶהם ִיָּקְראּו-ּומֹוַלְדְּתָך ֲאֶׁשר ו
  .ְּבַנֲחָלָתם

   יז:כא דברים .8
  ...". אונו ראשית הוא כי לו יימצא אשר בכל שניים פי לו לתת"
  

  : ה א ח י ם
  א"ב כ" בראשית מ.9

ָאִחינּו ֲאֶׁשר ָרִאינּו -ִמים ֲאַנְחנּו ַעלָאִחיו ֲאָבל ֲאֵׁש -ֶאל ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש כא
ֵאֵלינּו ַהָּצָרה  ֵּכן ָּבָאה-ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו ְולֹא ָׁשָמְענּו ַעל ָצַרת

   .ַהּזֹאת
  

  ן"רמב. 10
 חשבו להם האכזריות –תחננו  אלינו האשר ראינו צרת נפשו ב"

נן ומתנפל כי היה אחיהם בשרם מתח, לעונש גדול יותר מהמכירה
  "לפניהם ולא ירחמו

  ספורנו. 11
אף על פי ,  והיינו אכזרים נגד אחינו–בהתחננו אלינו ולא שמענו "

וכמדת אכזריותנו זה , שחשבנוהו לרודף היה לנו לרחם בתחננו
  ."האיש מתאכזר נגדנו

  ד "בראשית מ. 21
  .ֶאָחיו-ַהַּנַער ַיַעל ִעםָנא ַעְבְּדָך ַּתַחת ַהַּנַער ֶעֶבד ַלאדִֹני וְ -ְוַעָּתה ֵיֶׁשב לג
 ֶּפן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶׁשר ִיְמָצא  ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאִּתי-ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל-ִּכי לד

   .ָאִבי-ֶאת
   '  בראשית נ.31

  -ּכֹה יז  . ָאִביָך ִצָּוה ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאמֹר יֹוֵסף ֵלאמֹר-ַוְיַצּוּו ֶאל טז
ָרָעה ְגָמלּוָך ְוַעָּתה -ִּכי ָׂשא ָנא ֶּפַׁשע ַאֶחיָך ְוַחָּטאָתםא תֹאְמרּו ְליֹוֵסף ָאּנָ 

-ַוֵּיְלכּו ַּגם יח  .ַוֵּיְבְּך יֹוֵסף ְּבַדְּבָרם ֵאָליו ָׂשא ָנא ְלֶפַׁשע ַעְבֵדי ֱאלֵֹהי ָאִביךָ 
   .ֶאָחיו ַוִּיְּפלּו ְלָפָניו ַוּיֹאְמרּו ִהֶּנּנּו ְלָך ַלֲעָבִדים

ְוַאֶּתם  כ  . ִּכי ֲהַתַחת ֱאלִֹהים ָאִני ִּתיָראּו-ם יֹוֵסף ַאלַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶה  יט
ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה ֱאלִֹהים ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה ְלַמַען ֲעׂשֹה ַּכּיֹום ַהֶּזה ְלַהֲחיֹת 

ַטְּפֶכם ַוְיַנֵחם -ִּתיָראּו ָאנִֹכי ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכם ְוֶאת-ְוַעָּתה ַאל כא  .ָרב-ַעם
  .ִלָּבם-ַדֵּבר ַעלאֹוָתם ַויְ 

   כח, ט"מ בראשית .41
וזאת אשר דבר להם אביהם , כל אלה שבטי ישראל שנים עשר"

  " איש אשר כברכתו ברך אתם, ויברך אתם
   ט " בראשית מ.51
ַּפַחז  ד  .ְראּוֵבן ְּבכִֹרי ַאָּתה ּכִֹחי ְוֵראִׁשית אֹוִני ֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז ג

   .י ָעִליָת ִמְׁשְּכֵבי ָאִביָך ָאז ִחַּלְלָּת ְיצּוִעי ָעָלהּתֹוַתר ִּכ -ַּכַּמִים ַאל
ָּתבֹא ַנְפִׁשי -ְּבסָֹדם ַאל ו  .ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכרֵֹתיֶהם ה

 ז  .ׁשֹור- ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש ּוִבְרצָֹנם ִעְּקרּו ֵּתַחד ְּכבִֹדי-ִּבְקָהָלם ַאל
י ָעז ְוֶעְבָרָתם ִּכי ָקָׁשָתה ֲאַחְּלֵקם ְּבַיֲעקֹב ַוֲאִפיֵצם ָארּור ַאָּפם ִּכ 

  .ְּבִיְׂשָרֵאל
 ט  .ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְּבֵני ָאִביךָ ְיהּוָדה ַאָּתה יֹודּוָך ַאֶחיָך ָיְדָך ְּבעֶֹרף אְֹיֶביָך  ח

  .ִביא ִמי ְיִקיֶמּנּוּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה ִמֶּטֶרף ְּבִני ָעִליָת ָּכַרע ָרַבץ ְּכַאְרֵיה ּוְכלָ 
ָיבֹא ִׁשילֹה ְולֹו -ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה ּוְמחֵֹקק ִמֵּבין ַרְגָליו ַעד ִּכי-לֹא י

   .ִיְּקַהת ַעִּמים
   כט, ז"כ בראשית. 61
  " הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך"
   ט טז" בראשית מ.71
  ". דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל"
  ןהרב יונתן גרוסמ. 81

, "כאחד שבטי ישראל: "על רקע זה אומר יעקב לדן כי הוא יהיה
  ! למרות היותו בן שפחה

ויתירה , גם בני השפחות אינם נדחים מהיות חלק ממשפחת ישראל
 הקשור לשלטון תפקיד מנהיגותי מסויםדן מקבל , על זאת
  ". דן ידין עמו: "בישראל
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   ברכות משה–ב "ג כ"דברים ל. 91
  " נק מן הבשןדן גור אריה יז"

  ט כו" בראשית מ.20
  ". לראש יוסף ולקדקד  נ ז י ר  א ח י ו )  הברכות-( תהיין  "

  ספורנו. 21
ולא  (בנזר מלכות וזה כי בהיותו נזיר מוכתר –ולקדקד נזיר אחיו "

העידו מעשיו , בין אחיו) י"מלשון נזירות ופרישות כפי שפרש רש
וכן יהיה , לתי אמצעישהוא ראוי לקבל ברכות מאת האל יתברך ב

וממנו היה הראשון לשופטים  ... קרוב לשבט המלכותזרעו במעלה 
  ונבחר ראשון למלך כאשר ) יהושע(
  'ה פרק הימים דברי. 22
 ּוְבֵני ְראּוֵבן ְּבכֹור ִיְׂשָרֵאל ִּכי הּוא ַהְּבכֹור ּוְבַחְּללֹו ְיצּוֵעי ָאִביו ִנְּתָנה) א(

  :ְּבכָֹרתֹו ִלְבֵני יֹוֵסף ֶּבן ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ְלִהְתַיֵחׂש ַלְּבכָֹרה
  : ִּכי ְיהּוָדה ָּגַבר ְּבֶאָחיו ּוְלָנִגיד ִמֶּמּנּו ְוַהְּבכָֹרה ְליֹוֵסף) ב(
  טז ח"מבראשית  על עזרא האבן .32
ואחר שלא , כי הוא ראשית מחשבתו, הבכורה) ליוסף(גם נתן לו "

ולא דן וגד , היה יוסף שהוא פטר רחם,  לבכורההיה ראובן ראוי
  ."כי הם בני השפחות) שהם בכורים לאמהותיהם(

  
  : י ו ס ף

    תחילת הסיפור– 'ב, ז"לבראשית . 42
  " יוסף בן שבע עשרה שנה, אלה תלדות יעקב"
  והסיפור  סוף הספר-כו ', נבראשית . 52
  " וימת יוסף בן מאה ועשר שנים"

   ב, ז"לבראשית  .26
  " ֲאִביֶהם ֶאל ָרָעה ִּדָּבָתם ֶאת יֹוֵסף ַוָּיֵבא"
  י"רש. 72

שהיו אוכלין , כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו
וחשודים על , ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים, אבר מן החי

' וישחטו שעיר עזים '–על אבר מן החי : ובשלשתן לקה. העריות
ועל דבה שספר עליהם שקורין לאחיהם ; יולא אכלוהו ח, במכירתו

ותשא אשת , 'ועל העריות שספר עליהם'; לעבד נמכר יוסף, 'עבדים
  .'אדוניו

  'ז ח"בראשית ל. 82
  ." ְּדָבָריו ְוַעל ֲחלֹמָֹתיו ַעל אֹתֹו ְׂשנֹא עֹוד ַוּיֹוִספּו"
  ן"הרמב. 92

 מספר שהוא הסיפור על וגם, החלומות על אותו שונאים שהיו"
  ".כמתהלל להם אותו

   דברי יוסף לשר המשקים ושר האופים– 'ח', מבראשית  .30
  "ִלי ָנא ַסְּפרּו ִּפְתרִֹנים לִֹהים-ֵלא ֲהלֹוא"

   דברי יוסף לפרעה–א "בראשית מ. 31
  ; )טז, א"מ" (ַּפְרעֹה ְׁשלֹום ֶאת ַיֲעֶנה לִֹהים- אֱ  ִּבְלָעָדי"
  ; )כה, שם" (עֹהְלַפְר  ִהִּגיד עֶֹׂשה לִֹהים-ָהאֱ  ֲאֶׁשר ֵאת"
  ; )כח, שם" (ַּפְרעֹה ֶאת ֶהְרָאה עֶֹׂשה לִֹהים- ָהאֱ  ֲאֶׁשר"
  ).לב, שם" (ַלֲעׂשֹתֹו לִֹהים-ָהאֱ  ּוְמַמֵהר לִֹהים- ָהאֱ  ֵמִעם ַהָּדָבר ָנכֹון ִּכי"
  

  'ח, ה"מבראשית  . 32
 ְלָאב ְלַפְרעֹה לִֹהים ַוְיִׂשיֵמִני-ְוַעָּתה לֹא ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם אִֹתי ֵהָּנה ִּכי ָהאֱ 
  ּוְלָאדֹון ְלָכל ֵּביתֹו ּומֵֹׁשל ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

  'כ', נבראשית  .33
  .  לִֹהים ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה ְלַמַען ֲעׂשֹה ַּכּיֹום ַהֶּזה ְלַהֲחיֹת ַעם ָרב- אֱ 
  ז"מבראשית  .43

 ַּבֶּׁשֶבר ֶרץ ְּכַנַעןְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְבֶא  ַהִּנְמָצא ַהֶּכֶסףַוְיַלֵּקט יֹוֵסף ֶאת ָּכל 
ַוִּיּתֹם ַהֶּכֶסף . ֲאֶׁשר ֵהם ׁשְֹבִרים ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ַהֶּכֶסף ֵּביָתה ַפְרעֹה

 ַוָּיבֹאּו ָכל ִמְצַרִים ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר ָהָבה ָּלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוֵמֶאֶרץ ְּכַנַען
 ְוֶאְּתָנה ִמְקֵניֶכםּיֹאֶמר יֹוֵסף ָהבּו וַ . ָאֵפס ָּכֶסףֶלֶחם ְוָלָּמה ָנמּות ֶנְגֶּדָך ִּכי 

ַוָּיִביאּו ֶאת ִמְקֵניֶהם ֶאל יֹוֵסף ַוִּיֵּתן ָלֶהם . ָלֶכם ְּבִמְקֵניֶכם ִאם ָאֵפס ָּכֶסף
יֹוֵסף ֶלֶחם ַּבּסּוִסים ּוְבִמְקֵנה ַהּצֹאן ּוְבִמְקֵנה ַהָּבָקר ּוַבֲחמִֹרים ַוְיַנֲהֵלם 

  .  ָּׁשָנה ַהִהואַּבֶּלֶחם ְּבָכל ִמְקֵנֶהם ּבַ 
לֹא ְנַכֵחד ֵמֲאדִֹני ִּכי ִאם ַּתם ַהֶּכֶסף ּוִמְקֵנה ַהְּבֵהָמה ֶאל ֲאדִֹני לֹא ִנְׁשַאר 

ָלָּמה ָנמּות ְלֵעיֶניָך ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם . ְּגִוָּיֵתנּו ְוַאְדָמֵתנּוִלְפֵני ֲאדִֹני ִּבְלִּתי ִאם 

ֲעָבִדים  ַּבָּלֶחם ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוַאְדָמֵתנּו ַאְדָמֵתנּו ְקֵנה אָֹתנּו ְוֶאת ַאְדָמֵתנּו
   ְוֶתן ֶזַרע ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות ְוָהֲאָדָמה לֹא ֵתָׁשםְלַפְרעֹה

 ְלַפְרעֹה ִּכי ָמְכרּו ִמְצַרִים ִאיׁש ָׂשֵדהּו ֶאת ָּכל ַאְדַמת ִמְצַרִיםַוִּיֶקן יֹוֵסף 
ְוֶאת ָהָעם ֶהֱעִביר אֹתֹו . ץ ְלַפְרעֹהִּכי ָחַזק ֲעֵלֶהם ָהָרָעב ַוְּתִהי ָהָארֶ 

    ֶלָעִרים ִמְקֵצה ְגבּול ִמְצַרִים ְוַעד ָקֵצהּו
  י"רש. 53
  " בחברתה זו עיר של והושיב, בארץ חלק עוד להם שאין לזכרון"
  כד-ז כג" בראשית מ. 63

עֹה ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָהָעם ֵהן ָקִניִתי ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְוֶאת ַאְדַמְתֶכם ְלַפְר 
ּוְנַתֶּתם ֲחִמיִׁשית ְוָהָיה ַּבְּתבּואֹת . ֵהא ָלֶכם ֶזַרע ּוְזַרְעֶּתם ֶאת ָהֲאָדָמה

 ְוַאְרַּבע ַהָּידֹת ִיְהֶיה ָלֶכם ְלֶזַרע ַהָּׂשֶדה ּוְלָאְכְלֶכם ְוַלֲאֶׁשר ְלַפְרעֹה
    ְּבָבֵּתיֶכם ְוֶלֱאכֹל ְלַטְּפֶכם

  ן"הרמב. 73
רשה להודיע מעלות יוסף בחכמה סיפר הכתוב זה וגמר הענין בכל הפ

, וכי היה איש אמונים שהביא כל הכסף בית פרעה, בתבונה ובדעת
ולא עשה לעצמו אוצרות כסף ומטמוני מסתרים בארץ מצרים או 

אבל נתן למלך הבוטח בו כל הכסף וקנה לו את , לשלחו לארץ כנען
 כי השם הוא ומצא בזה חן גם כן בעיני העם, האדמה גם הגופות

  .ליח את יראיוהמצ
   ו"ג כ"כ'  בראשית נ.83
  " וימת יוסף בן מאה ועשר שנים... ויחי יוסף מאה ועשר שנים"
  : דבריהם האחרונים של יעקב ויוסף . 93

  דברי יעקב ליוסף
, "הנה אנכי מת והיה אלהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבתיכם"
  )ח כא"בראשית מ(

  :  לאחים יוסףדברי 
קד יפקד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת ואלהים פ, אנכי מת"

  )ד"כ' בראשית נ(".אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב
   ח יב"בראשית מ. 40

  ". ראה פניך לא פללתי והנה הראה אתי אלהים גם את זרעך"
   כג'  בראשית נ.41

גם בני מכיר בן מנשה ילדו על ברכי , וירא יוסף לאפרים בני  שלשים"
  ".יוסף

  עקב ויוסף נחנטיםי. 42
  , "ויחנטו הרפאים את ישראל": יעקב
  ".ויחנטו אתו ויישם בארון במצרים: "יוסף

  יעקב ויוסף משביעים את משפחתם לקברם בארץ. 43
ושכבתי עם אבתי ונשאתני ממצרים , אל נא תקברני במצרים": יעקב

 ויצו... ו י ש ב ע  ל ו , ויאמר  ה ש ב ע ה  ל י ... וקברתני בקברתם
אל , קברו אתי אל אבתי, אתם ויאמר אליהם אני נאסף אל עמי

  " אשר על פני ממרא בארץ כנען... המערה אשר בשדה עפרן החתי
ו י ש ב ע  יוסף את בני ישראל לאמר פקד יפקד אלהים "  :יוסף

  ".אתכם והעלתם את עצמתי מזה
  :ז"מסכת ברכות דף ט. 44
  " אין קורין אבות אלא לשלושה"


