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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 
  

   התמיהה הגדולה–המפגש לאחר עשרים ושתיים שנה . א
החטיבה הרביעית בסיפור הגדול על יוסף ואחיו פותחת בתיאור 

   -  2 מקור – ). ל-כט, ו"מ(מפגשם של יעקב ויוסף 
  

מפגש זה אמור להיות ללא ספק אחד השיאים הדרמטיים של 
  : הסיפור הגדול כולו

  . עשרים ושתיים שנה התאבל יעקב על יוסף בנו האהוב
  ; עשרים ושתיים שנה התייסר יוסף בגעגועיו אל אביו האוהב

  
ומאז הופיעו האחים במצרים לפני יוסף אחיהם המתנכר 

   1.עניין באביולא פסק להת, אליהם
  

  :היו מילותיו הראשונות של יוסף, משהתוודע אל אחיו
  ג , ד"מבראשית . 1
  " ?העוד אבי חי, אני יוסף"
  

, שם(, הזמנה נרגשת לאביוומייד בסמוך הוא מפקיד ביד אחיו 
  ). יא-ט
  

אף במשאו ומתנו עם אחיו ועם פרעה בהמשך מעמיד יוסף את 
   2.יעקב אביו במרכז תודעתו

  
" ותחי רוח יעקב אביהם "–" עוד יוסף חי" כי יעקבע מששמ

, עוד יוסף בני חי, רב: "והוא מזדרז ללכת לראותו, )כז- כו, ה"מ(
  ).שם כח!" (אלכה ואראנו בטרם אמות

  
, הקוראים, כמה ציפו יעקב ויוסף למפגש זה וכמה ציפינו אנו
... ולבסוף, לרגע המרגש והדרמטי שבו ייפגשו האב ובנו

  :פחות משני פסוקיםורה לתיאור מפגשם מקדישה הת
  ו "מבראשית . 2
ַוֵּיָרא  ַוֶּיְאסֹר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו ַוַּיַעל ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ּגְֹׁשָנה) כט(

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

  3.ִּכי עֹוְדָך ָחי
 לאחר פֵרדה של  ליוסף בנוזה כל מה שהיה ליעקב לומרהאם 

  ? עשרים ושתיים שנה
  ?מפיו במפגש עם אביולא הוציא מילה  הייתכן ש– עצמו יוסףו

                                                 
1

לשמוע את מרב המידע לאפשר ליוסף , בין השאר,  האשמתו אותם כמרגלים נועדה

) בירידתם השנייה למצרים(את מפגשו עם אחיו במשתה הצהריים . על מצבו של אביו

 ".?העודנו חי, השלום אביכם הזקן אשר אמרתם) "כז, ג"מ(פותח יוסף בשאלה 
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; " הנהאביומהרתם והורדתם את ... והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים: "יג, ג" מ

 אביכםונשאתם את .. .אביכםוקחו את :... ויאמר פרעה אל יוסף) "יט-שם יז(

 ".לדרךו לאביומזון ...  שלח כזאתלאביוו) "שם כג(; "ובאתם
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 משפט זה שאומר יעקב ליוסף הוא חזרה בסדר מהופך על המשפט שאמר ביציאתו 

  :למצרים בראש היחידה הסיפורית הקודמת

 ְוֶאְרֶאּנּוֵאְלָכה       ָחי ְּבִני עֹוד יֹוֵסף  כח, ה"מ  

  .ָאמּותְּבֶטֶרם 

 .יעֹוְדָך חָ ִּכי    ֶאת ָּפֶניךָ ְראֹוִתי ַהָּפַעם ַאֲחֵרי ָאמּוָתה  ל, ו"מ  

כבר פונה יוסף לאחיו וֵמכין אותם , לד-לא, בפסוקים הבאים
   :וירה היא מעשית מאודוהאו, ם פרעהלמפגש ע

ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ְוֶאל ֵּבית ָאִביו ֶאֱעֶלה ְוַאִּגיָדה ְלַפְרעֹה ) לא(
) לב:(ְואְֹמָרה ֵאָליו ַאַחי ּוֵבית ָאִבי ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ָּבאּו ֵאָלי

ָכל ֲאֶׁשר ְוָהֲאָנִׁשים רֵֹעי צֹאן ִּכי ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם וְ 
ְוָהָיה ִּכי ִיְקָרא ָלֶכם ַּפְרעֹה ְוָאַמר ַמה ) לג:(ָלֶהם ֵהִביאּו

ַוֲאַמְרֶּתם ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ֲעָבֶדיָך ִמְּנעּוֵרינּו ְוַעד ) לד:(ַּמֲעֵׂשיֶכם
ַעָּתה ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאבֵֹתינּו ַּבֲעבּור ֵּתְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן ִּכי תֹוֲעַבת 

  :ַרִים ָּכל רֵֹעה צֹאןִמְצ 
  

 של יעקב ליוסף בפסוק ל לדבריו מדבריו הנרגשיםהמעבר 
ויאמר יוסף אל אחיו  "–המעשיים של יוסף לאחיו בפסוק לא 

 מעבר קשה מאד הוא – ..."אעלה ואגידה לפרעה: ואל בית אביו
  : משמעותו הפסיכולוגיתמבחינת 

וממיר , גשיוסף ממהר לנתק מגע מאביו הנרנוצר רושם כאילו 
  . עסקנות נטולת רגשותב, את הרגע המרומם הזה

  ?האם זו כוונת התורה
  

  ? שתי יחידות סיפוריות שונותואולי לפנינו 
שיש (ל מהווים יחידה קצרה ועצמאית - פסוקים כט, כלומר

  , )להודות שהיא נראית קצרה מדי וקטועה
שיש לה נושא , חדשהואילו בפסוק לא מתחילה יחידה סיפורית 

  : חרא
המאמצים להשיג את רשות פרעה להושיב את המשפחה בארץ 

  . גושן והצלחתם
  

אמנם לא , אם נניח שלפנינו שתי יחידות סיפוריות שונות
תיפתרנה שאלותינו ביחס לתיאור הקצר והקטוע של מפגש 

אך ניתן יהיה להניח שבפסוק לא מתחיל עניין , יעקב ויוסף
ניית יוסף לאחיו בפסוק ובין סיום המפגש הקודם לבין פ, חדש

  . ואין כאן סיפור רצוף, עבר זמן מהזה 
  

שיוסף מנתק ' ניתוק מגע'הנחה זו תרכך את הרושם הקשה של 
  .מאביו

  
 התמיהות –המפגש לאחר שבע עשרה שנים נוספות . ב

  הגדולות
  :פרשת ויחי פותחת ביחידה סיפורית קצרה ומוגדרת היטב

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

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

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

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

  :ַהִּמָּטה
 שהשביע יעקב את יוסף שיקברנו ההשבעה הוא יחידהה נושא

  . בקבר אבותיו
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 פסוקים הכלולה 22לאחריה נפתחת פרשת מסורה חדשה בת 
הנבדלת הן , והיא נראית יחידה סיפורית אחידה, ח"בפרק מ

  - 4מקור   .מקודמתה והן מזו שבאה אחריה
  

 של היחידה הסיפורית הזאת מתבטאת בכך אחדותה
 בסמוך – קשורה במקום אחדשההתרחשות המתוארת בה 

  ; למיטת חוליו של יעקב
  

שיח בין יוסף ליעקב ערב -  זמן המפגש והדו– בזמן קצר אחד
  ; מותו

  
שתיים ,  המופיעות לכל אורכה של היחידה הזאתבדמויותו

  .  מנשה ואפרים– שתיים סבילותו,  יעקב ויוסף– פעילות
  

  :  אחד הוא לכאורה– הנידון ביחידה זו הנושאאף 
 הברכות בתוך שבטי ישראל וקביעת מעמדם של אפרים ומנשה

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

ַוַּיֵּגד ְלַיֲעקֹב ) ב:( ֶאת ְמַנֶּׁשה ְוֶאת ֶאְפָרִיםַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ָבָניו ִעּמֹו
ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ִּבְנָך יֹוֵסף ָּבא ֵאֶליָך ַוִּיְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב ַעל 

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

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

) ו:(ִים ּוְמַנֶּׁשה ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו ִליִמְצַרְיָמה ִלי ֵהם ֶאְפרַ 
ּומֹוַלְדְּתָך ֲאֶׁשר הֹוַלְדָּת ַאֲחֵריֶהם ְלָך ִיְהיּו ַעל ֵׁשם ֲאֵחיֶהם ִיָּקְראּו 

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

  :ָלֶחם
ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ) ט:(ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּבֵני יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאֶּלה) ח(

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

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

ַוִּיַּקח יֹוֵסף ֶאת ) יג:(ם ֵמִעם ִּבְרָּכיו ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו ָאְרָצהיֹוֵסף אָֹת 
ְׁשֵניֶהם ֶאת ֶאְפַרִים ִּביִמינֹו ִמְּׂשמֹאל ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ְמַנֶּׁשה ִבְׂשמֹאלֹו 

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

ַוְיָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף ַוּיֹאַמר ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ) טו:(ָיָדיו ִּכי ְמַנֶּׁשה ַהְּבכֹור
ִהְתַהְּלכּו ֲאבַֹתי ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ָהֱאלִֹהים ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי 

ַהַּמְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהְּנָעִרים ) טז:(ּיֹום ַהֶּזהַעד ַה 
ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב 

ַוַּיְרא יֹוֵסף ִּכי ָיִׁשית ָאִביו ַיד ְיִמינֹו ַעל רֹאׁש ֶאְפַרִים ) יז:(ָהָאֶרץ
ע ְּבֵעיָניו ַוִּיְתמְֹך ַיד ָאִביו ְלָהִסיר אָֹתּה ֵמַעל רֹאׁש ֶאְפַרִים ַעל ַוֵּירַ 

ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאִביו לֹא ֵכן ָאִבי ִּכי ֶזה ַהְּבכֹר ) יח:(רֹאׁש ְמַנֶּׁשה
ַוְיָמֵאן ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָיַדְעִּתי ְבִני ָיַדְעִּתי ) יט:(ִׂשים ְיִמיְנָך ַעל רֹאׁשֹו

 ִיְהֶיה ְּלָעם ְוַגם הּוא ִיְגָּדל ְואּוָלם ָאִחיו ַהָּקטֹן ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו ַּגם הּוא
ַוְיָבֲרֵכם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור ְּבָך ְיָבֵרְך ) כ( :ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹא ַהּגֹוִים

ם ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ְיִׂשְמָך ֱאלִֹהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה ַוָּיֶׂשם ֶאת ֶאְפַריִ 
  :ִלְפֵני ְמַנֶּׁשה

ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ִהֵּנה ָאנִֹכי ֵמת ְוָהָיה ֱאלִֹהים ִעָּמֶכם ) כא(
ַוֲאִני ָנַתִּתי ְלָך ְׁשֶכם ַאַחד ַעל ) כב:(ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֵֹתיֶכם

  :ַאֶחיָך ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאמִֹרי ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי
  

שני נושאים ברם עיון נוסף ביחידה זו מגלה שנידונים בה 
  : שונים

מעמדם של אפרים  נידון כב-כא וכן בפסוקים ז-אבפסוקים 
שכם 'הנוטל , או מעמדו של יוסף כבכור(ומנשה כשני שבטים 

  ).חלק נוסף בירושת הארץכלומר , 'אחד על אחיו
  

  : נידון נושא אחר, לעומת זאת, כ-חבפסוקים 
  .  של אפרים הצעיר למנשה הבכורקדימתו

  
והוא אינו קשור ,  בתוך משפחתו של יוסףבירור פנימיזהו 

  . בהכרח בשאלת מעמדם כשני שבטים בישראל
  

שכן שני הנושאים הללו קשורים סוף סוף , אמנם אין בכך קושי
  . באפרים ובמנשה–באותם שני בנים של יוסף 

  
ח מבנה "ת בפרק משקשה לגלו, הערה נוספת שעלינו להעיר היא

 לכללי המבנה' נענים'אינם עשרים ושנים הפסוקים הללו : ברור
  4.של הסיפור במקרא

  
עלינו לעמוד על קשיים פרשניים , אחרי הערות מקדימות אלה

  :ח"חמורים אחדים הנוגעים לפרק מ
  
  "...בני הם "–" ?מי אלה. "1

 עמו אל לקח את שני בניו, כאשר הוגד ליוסף כי אביו חולה
  . מיטת חוליו של יעקב

  ? מדוע עשה כן
  

ואולי גם עלה על ,  לפני מותוכדי שיתברכו על ידי יעקבודאי 
, את מעמדם כשניים מבניו בהזדמנות זו יקבעדעתו שיעקב 

  .יוסף כבכור בניוכלומר יקבע את 
  

והוא מכוון את כל דבריו ליוסף ,  לכוונתו זו של יוסףיעקב נענה
  :נים שאותם הביא יוסף עמולקביעת מעמדם של שני הב

ְוַעָּתה ְׁשֵני ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ּבִֹאי ֵאֶליָך   ה, ח"מ
  5.ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו ִלי  ִלי ֵהם–ִמְצַרְיָמה 

  
מגיב על נוכחותם של בני יוסף יעקב , שבדבריו אלו, ברור לקורא

  .וך למיטתובסמ
  

  , )ז-פסוקים ג(והנה לאחר שסיים יעקב את דבריו ליוסף 
  :נאמר לפתע

  ?ִמי ֵאֶּלה: ַוּיֹאֶמר, ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּבֵני יֹוֵסף ח
  .לִֹהים ָּבֶזה- ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי אֱ , ָּבַני ֵהם: ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאִביו ט
  

  : שיח זה מעורר תימהון רב- דו
  ?  ישראל את בני יוסף ולא הרגיש בנוכחותםלא ראהעד עתה וכי 

  ! והרי יוסף הביאם בכוונה שאביו יתייחס אליהם
  

מי הם שיעקב ידע דברי יעקב הקודמים מוכיחים , ואכן
  .העומדים לפניו

  
 עד עתה לנוכחות רב שיעקב לא שם לבאבל אפילו נניח בדוחק 

הרי , ריוהתייחס אליהם קודם בדב' במקרה'ורק , בניו של יוסף
 שעליהם נשא את כיצד לא הכיר שאלו הם נכדיו, משראה אותם
  ? דבריו זה עתה

  
וכי יעלה על הדעת , עשרה שנה חי יעקב במצרים עד עתה-שבע

  ?שלא נפגש עם יוסף ועם משפחתו ולא הכיר את שני נכדיו אלו
  

  : אף תשובת יוסף מוזרה
 עונה אלא הוא,  על שאלתו של אביושום תמיההלא ניכרת בה 

  .למי שאינו יודעוכמי שמספק מידע חדש לו 
  

                                                 
4

 . כוונתנו כמובן לחלוקת הסיפור לשתי מחציות שוות שיש ביניהן הקבלה
5

ושל דבריו ..." ל שדי נראה אלי בלוז-א" על הקשר של דבריו הקודמים של יעקב  

 קביעת מעמדם של אפרים ומנשה –לנושא העיקרי ..." ואני בבאי פדן"הבאים 

 .יהעמדנו בעיוננו לפרשתנו בסדרה השני, כראובן ושמעון
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  : ואם להאריך, "בני הם"לכאורה די היה לו בתשובה 
לי : הם הם אפרים ומנשה שעליהם אמרת אבי'לומר היה עליו 

  . 'הם
  

  ? "להים בזה-אשר נתן לי א"אולם למה התכוון יוסף בהוסיפו 
  

' קום הזהמ'רומז לפי דברי מפרשי הפשט ל" בזה"הכינוי הרומז 
  ). ק"רד, ם"רשב(
  

  : על כך יש לשאול
?  במצרים–" בזה"וכי יעקב אינו יודע כי בניו של יוסף נולדו 

שני בניך הנולדים לך "והרי אך לפני רגע אמר עליהם ליוסף 
  !"בארץ מצרים

  
שניים ממפרשי הפשט תלו את שאלתו של יעקב ליוסף הכתובה 

  : וק יבמה שנאמר להלן בפס" מי אלה "'בפסוק ח
  ".לא יוכל לראות, ועיני ישראל כבדו מזקן"
  

  :ק "הנה דברי רד
  '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

  
  :בוחזקוני לאותו הפסוק כת

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

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

  .שהיה מדבר עמו, אבל את יוסף הכיר לקולו
  

  :שתי קושיותעל פירושיהם יש להקשות 
 בא לענות על התמיהה שעלול הקורא לתמוה על 'אם פסוק י .א

היה צריך פסוק זה להופיע כהסבר ', מי אלה'שאלת יעקב 
שיח תמוה שבין יעקב - אותו דוולא לאחר, ' פסוק חלפנימוקדם 

  . ט-ליוסף בפסוקים ח
  

 לבאר מדוע הגיש יוסף את 'בא פסוק י, על פי מיקומו הנוכחי
  ".להם ויחבק להםוישק  "–שני בניו ליעקב 

  
, יעקב לא היה עיוור כיוון ששני הפרשנים הללו מסכימים כי .ב

 לקיומם של שני אנשים לא שם לבמדוע , ראייה-כבדאלא 
  ? נוספים המצויים ביחד עם יוסף כבר בעת בואו

  
 את הימצאות הבליט, אלא אדרבה, הרי יוסף ודאי לא הסתירם

  ! בניו עמו
  

  : ושוב אנו טוענים
 במעמדם של ' שיעקב עוסק בדבריו כבר בפסוק ההעובדה

מודע להימצאותם מעוררת את הרושם שהוא , אפרים ומנשה
  !כאן
  

, מקום שבו קצרה ידו של הפשט לתת פירוש מניח את הדעת
  . הוא מקום פריחתו של הדרש

  
שיח הזה שבין יעקב ליוסף - י אינו מנסה כלל לפרש את הדו"רש

  :אלא מסתפק במדרשו, כפשוטו
  '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, יקש יוסף רחמים על הדברוב, כתובה

  
על פי מדרש זה יעקב ראה גם ראה את מנשה ואת אפרים , ובכן

ועליהם הוא נשא את דבריו , משעת בואם וגם זיהה אותם
  .  מתוך שהיה מודע להימצאם שם עם יוסף'בפסוק ה

  
ולחרדתו הוא רואה , הוא מתבונן בשניים, אולם כשבא לברכם

מות דיוקנם של מלכי ישראל הרשעים שעתידים בהם את ד
  ? 'מי אלה'והוא שואל באימה , לצאת מהם

  . וחש שאינו יכול עוד לברכם
  

  : את יעקב אל ההווה' מחזיר'יוסף 
 של יוסף עם מזיווג כשרבדור הנוכחי נולדו אפרים ומנשה 

ועל כן הוא , זיווג שנעשה בשטר אירוסין ושטר כתובה, אשתו
  .ויעקב אכן מברכם, מיםמבקש עליהם רח

  
שיח זה על - שיש בדומחדדים את הקושידברי המדרש הללו רק 

  .הפשטפי 
  

  ?בני כמה היו מנשה ואפרים בשעת התרחשותו של סיפורנו. 2
  : החשבון פשוט

בטרם תבוא וליוסף ילד שני בנים ": א פסוק נ נאמר"בפרק מ
   ...".אשר ילדה לו אסנת, שנת הרעב

  
  )יא, ה"מ (סוף שנת הרעב השנייהביעקב בא למצרים 

 שבע עשרה שנה לאחר בואו למצרים – ועתה הוא בשנת מותו 
  ). כט-כח, ז"מ(
  

אין אנו יודעים  (כבני עשרים ויותרנמצא שבניו של יוסף היו 
  ).כמה זמן לפני בוא הרעב נולד כל אחד מהם

  
  . לא כן? האם זהו הרושם שמתקבל מסיפורנו

  
 שאביהם הוא שמניע אותם ים קטניםבילדהרושם הוא שמדובר 

  . אל כל אשר יחפוץ יטה אותם, ממצב למצב והם ככלים בידיו
  

ויגש : "ויוסף נענה" קחם נא אלי ואברכם"יעקב אומר ליוסף 
ויגש ... ויקח יוסף את שניהם"; ..."ויוצא אותם"; "אותם אליו

  ". אליו
  

  ואינם משמיעים אתמצייתים בדממה,  השנייםהילדים, והם
  . קולם

  
ביחס לבחורים ) יג- ט(קשה לדמות את כל האמור בפסוקים אלו 

  .בני עשרים
  

והפרשנים לא , אולם במקום אחד הדבר ממש בלתי אפשרי
  :העירו על כך עד כמה שראיתי את דבריהם

ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו , ַוּיֹוֵצא יֹוֵסף אָֹתם ֵמִעם ִּבְרָּכיו  יב
  .ָאְרָצה

  
את מקומם בין ברכיו של יעקב בשעה משמע ששניהם מצאו 

  . שנישקם וחיבקם קודם שהוציאם יוסף משם
  

 להיכנס בין ברכיו של יעקב שני בחורים בני עשריםוכי יכולים 
  !רק שני ילדים קטנים ממש יכולים לעשות זאת? הזקן
לפי תומו את ) 1656בשנת ( צייר רמברנדטהצייר הגדול , ואכן

  .כשהם ילדים בני חמש עד שבע, יעקב מברך את אפרים ומנשה
רמברנדט ודאי לא עשה חשבון מה צריך להיות גילם של 

אלא צייר את מה , השניים לפי הכרונולוגיה של הסיפור השלם
  !שמתחייב מן התיאור בסיפורנו עצמו



 4

  ' סיפור מפוצל'. ג
מציג , הצעה לפתרון הבעיות שהוצגו בשני הסעיפים הקודמים

  :ניצן איתמר ומפי חתנהרב סמט 
  

  . 'סיפור מפוצל' בין יעקב ליוסף הוא המפגש הראשוןסיפור 
  

, חלקו הראשון והקטן מצוי במקומו הראוי מבחינה כרונולוגית
   - 2מקור –. ו"ל שבפרק מ-ואלו הם פסוקים כט

  
וירא אליו ויפל על  "– עצם המפגשבפסוקים אלו מתואר 

   "....אמותה הפעם" והמשפט שאמר האב לבנו ,..."צואריו
  

אלו הם , שהוא גם חלקו הגדול והעיקרי, המשך סיפור המפגש
   - 4 מקור – . ח"כ שבפרק מ-פסוקים ח

  
בתוך סיפור ביקורו של יוסף מאמר מוסגר פסוקים אלו נקבעו כ

עשרה -שבעאירוע שהתרחש , את אביו החולה ביחד עם שני בניו
  6.שנה מאוחר יותר

  
  סיפור המפגש בין עוד בטרם נדון  בסיבות שהביאו לפיצול

ובטרם נדון ביתרונות שיש בזיהוי היותו של סיפור , יעקב  ליוסף
הבה נציג את הסיפור הנידון בצורתו , זה סיפור מפוצל

  :כששני חלקיו נסמכים זה לזה, הראשונית
  הסיפור המקורי. 8

ִביו ַוֶּיְאסֹר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו ַוַּיַעל ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ָא 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:(ֵּגׁש אָֹתם ֵאָליו ַוִּיַּׁשק ָלֶהם ַוְיַחֵּבק ָלֶהםִלְראֹות ַוּיַ 
ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ְראֹה ָפֶניָך לֹא ִפָּלְלִּתי ְוִהֵּנה ֶהְרָאה אִֹתי ֱאלִֹהים 

ַוּיֹוֵצא יֹוֵסף אָֹתם ֵמִעם ִּבְרָּכיו ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו ) יב:(ַּגם ֶאת ַזְרֶעךָ 
ַּקח יֹוֵסף ֶאת ְׁשֵניֶהם ֶאת ֶאְפַרִים ִּביִמינֹו ִמְּׂשמֹאל ַוּיִ ) 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:(ַנֶּׁשה ִׂשֵּכל ֶאת ָיָדיו ִּכי ְמַנֶּׁשה ַהְּבכֹורַעל רֹאׁש ְמ 
יֹוֵסף ַוּיֹאַמר ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ִהְתַהְּלכּו ֲאבַֹתי ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק 

  ... ָהֱאלִֹהים ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה
ָך ְיָבֵרְך ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ְיִׂשְמָך ַוְיָבֲרֵכם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור ְּב ) כ(

  )2מקור ( :ֱאלִֹהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה ַוָּיֶׂשם ֶאת ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנֶּׁשה
  

  :נעיר תחילה כמה הערות ביחס לסיפור השלם המוצג כאן
נוטל עמו את שני בניו , יוסף העולה לקראת אביו  .א

  . הקטנים
כשם שציין זאת בראש הסיפור שבפרק (הכתוב אינו מציין זאת 

משום שאך טבעי הוא שיוסף יקביל את פני אביו ביחד עם ) ח"מ
  . שני בניו

  ? בני כמה היו הבנים באותה שעה
היה הקטן , )נ, א"מ" (בטרם תבוא שנת הרעב"כיוון שנולדו 

, בן שמונה לא יותר מ–והגדול , בן שנתייםשבהם לא פחות מ
  .שק לשני קצוות אלואולם מסתבר שגילם לא נ
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 אף שפיצול הסיפור גרם לחריגה כרונולוגית ניכרת של כתיבת האירוע המוקדם 

אין כאן אלא העברת קבוצת פסוקים , הרי שמבחינת המרחק בכתוב, במאוחר

מרחק של ארבעים ושניים , מפרשת מסורה אחת לפרשת מסורה הסמוכה לה

 .פסוקים

לוהים ָׂשמֹו -כשהתוודע יוסף לאחיו סיפר להם כי הא  .ב
והפציר בהם , )ח, ה"מ(לאב לפרעה ולמושל בכל ארץ מצרים 

  ). שם ט" (להים לאדון לכל מצרים-שמני א"לדווח לאביו כי 
  

והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים ) "שם יג(הוא מורה להם 
  ". ואת כל אשר ראיתם

  
עוד יוסף חי "בבוא האחים אל אביהם הם מספרים לו כי , ואכן

העגלות אשר "ומראים לו את " וכי הוא משל בכל ארץ מצרים
  ).כז- שם כו" (שלח יוסף לשאת אתו

  
ומה לא סיפר להם ,  במפגשם עם יוסףמה לא ראו האחיםאולם 

  ? יוסף
  

  ! אב לשני בנים קטניםוכי הוא , כי בעל משפחה הוא
  

בסערת האירועים הדרמטיים של התוודעות יוסף לאחיו יכול 
אשר סוף סוף אין , הזה' הקטן'להישכח הפרט המשפחתי היה 

  . לו כל השפעה על מהלך העניינים
  

  .לא הובא דבר זה גם לידיעתו של יעקב, כיוון שכך
  

נאמר ) ל-כט, ו"מ(לאחר המפגש המרגש בין יוסף ליעקב , והנה
 יעקב שם לב לשני –" ראל את בני יוסףוירא יש): "ח, ח"מ(

מי "והוא שואל בהפתעה , הילדים הקטנים הנלווים אל יוסף
לא שמע עד עתה כי יוסף הקים משפחה והוא אב שהרי , "?אלה

  !לשני בנים
  

  ". להים בזה- אשר נתן לי הא, בני הם: "יוסף עונה לאביו
  . לראשונהשאותו מספק יוסף לאביו , מידע חדשזהו אכן 

  
-אלא מוסיף ואומר כי א, "בני הם"ין הוא מסתפק בתשובה א

  . במצרים, במקום הזה –" בזה"לוהים נתנם לו 
  

והגדתם ("לוהים בזה - נתן לו האלא רק שלטון וכבוד, ובכן
  ! הוא נתן לוגם בניםאלא , ")לאבי את כל כבודי במצרים

  
ו "החלק שבפרק מ(על שני חלקיו , תיאור המפגש הזה עד כאן .ג
מזכיר מאד מפגש משפחתי אחר של , )ט-ח, ח"זה שבפרק מו

שאף הוא נעשה לאחר פרידה של כעשרים , יעקב בספר בראשית
  :ולאחר שינוי במצבו המשפחתי של אחד הנפגשים, שנה

  השוואת מפגשי יעקב עם יוסף ועשו. 9
  

 מפגש יעקב עם עשו מפגש יעקב עם יוסף
  ַוֵּיָרא ֵאָליו כט
  ל ַצָּואָריוַוִּיּפֹל עַ   
  ... ַ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 ּפֹל ַעל ַצָּואָרוַוּיִ   
  .ַוִּיְבּכּו  
 ַהָּנִׁשים ַוַּיְרא ֶאתַוִּיָּׂשא ֶאת ֵעיָניו          ה

  ַהְיָלִדיםְוֶאת 
  ? ָּלְך ִמי ֵאֶּלה: ַוּיֹאֶמר  

-ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָחַנן אֱ   :ַוּיֹאַמר  
 7. ֶאת ַעְבֶּדךָ לִֹהים

  
  . ותרהדמיון בין שני המפגשים הללו מרשים בי

הוא נובע מכך שכאשר שני קרובי משפחה נפגשים לאחר שנים 
 שעליהם לדון בו הנושא החשוב ביותר, רבות של נתק ביניהם

  . התרחבות המשפחה בשנים שעברוהוא 
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, )ו-ד, ב"ל(וד בטרם נפגשו אף יעקב שלח לעשו הודעה על מצבו הכלכלי ע:  שים לב

 . ועל כן הופתע עשו בראותו אותה, לספר לו כי הקים משפחה ענפה' שכח'אך 
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כי סיפור המפגש בין , השוואה זו מחזקת אפוא את הנחתנו
  .'סיפור מפוצל'יעקב ליוסף הוא 

  
, " נא אלי ואברכםקחם"יעקב המופתע אומר ליוסף   .ד

  . בברכת אפרים ומנשהומכאן ואילך עוסק הסיפור עד לסופו 
  

  : דבר זה עשי להיראות מוזר
לכיוון המפתיע והבלתי כיצד נוטה המפגש המרגש בין האב לבנו 

  ? צפוי הזה של ברכת הבנים
  

אנו היינו מצפים שעיקר השיחה בין יעקב ליוסף תיסוב על 
ער של עשרים ושתיים שנה שבהן שהרי עליהם להשלים פ, העבר

  . לא ראו זה את זה
  

 לא העבר הוא –אולם לא על פי ציפיותינו מתפתח הסיפור 
  . דווקא העתידאלא , הנידון בין האב לבנו

  
  .הקמת הזרע בעתידאלא הנושא הנידון הוא , ולא עתיד בעלמא

  
אינו ) מלבד ראותו את יוסף החי(הדבר המרגש את יעקב במפגש זה 

ולא שאר הערכים הארציים ,  המשנה למלך של יוסףמרכבת
אלא ההפתעה המרנינה , הכרוכים במעמדו של יוסף במצרים

  :שבהתגלות בניו של יוסף
  :ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף יא, ח"מ
  !לִֹהים ַּגם ֶאת ַזְרֶעךָ -ְוִהֵּנה ֶהְרָאה אִֹתי אֱ , ְראֹה ָפֶניָך לֹא ִפָּלְלִּתי   
  

 סיפור הוא, יפור הגדול אודות יוסף ואחיוהנושא של הס
ם כותרת זו של "של יעקב במשמעות שפירש רשב' תולדותיו'

  ). ב-א, ז"ל(סיפורנו 
  

המאבק הגדול של יעקב על הקמת זרע במשפחתו זהו סיפור 
  : בדור השלישי

תהליך פנימי של התפוררות המשפחה וסכנה חיצונית של רעב 
וסיפורנו אינו אלא , פחהמאיימים על המשך קיומה של המש

בשלב השני ' תולדות יעקב' בהעמדת סיפור המאבק והניצחון
  ).בעיקר בענפי יהודה ויוסף(של חייו 

  
עיקרו זה של סיפורנו נדחה לרגע מתודעתנו בעקבות האירועים 

  . המרגשים המתוארים בראש פרשת ויגש
  

עם לא יוסף ולא האחים נותנים את לבם לכך ששובו של יוסף 
זהו הדבר החשוב בסיפור ,  לחיק המשפחה הרחבהי בניושנ

  . תולדות יעקב
  

וברגע , אולם אבינו הזקן אינו שוכח לרגע את הדורות הבאים
הוא הופך דבר , שמתגלה לו כי יוסף העמיד זרע בארץ מצרים

  .וכל השאר הופך לטפל, זה לעיקר
  

  ? מהו הנושא המרכזי בברכת יעקב לבניו של יוסף: ראה
  

מחוץ , שנולדו במצרים (השתלבותם של השנייםזה הוא נושא 
והקמת זרע , במשפחת האבות) לתחום הקיום של משפחת יעקב

  : על ידיהם במסגרת המשפחה הזאתרב
  ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבַֹתי)... 1(טז  , ח"מ

  .ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ )2(  
  

הנידון במחצית השנייה של , הקדמת אפרים למנשה אף עניין
לעניין הקמת הזרע המרובה על לא נידון אלא , הסיפור בהרחבה

  . ידיהם
  
  
  

  :כך אומר יעקב ליוסף
ְוַגם הּוא ,  ִיְהֶיה ְּלָעם)  מנשה-( ַּגם הּוא –ָיַדְעִּתי ְבִני ָיַדְעִּתי  יט

  ִיְגָּדל
  8.ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹא ַהּגֹוִים, ּנּוְואּוָלם ָאִחיו ַהָּקטֹן ִיְגַּדל ִמֶּמ 

  
ועיני ישראל כבדו  "– 'תיאור קשי הראייה של יעקב בפסוק י  .ה

  : כקושי על דברינו עלול להיראות –" לא יוכל ראות, מזקן
מאה ארבעים בהיותו בן , לשנת מותו של יעקבדבר זה מתאים 

מאה ן ב', צעיר'אולם בירידתו למצרים הרי היה , שניםושבע 
  ). ט, ז"מ (ושלושים שנה בלבד

  
  : אולם דבר זה אין בו כמובן כל קושי

  . עשרות שנים לפני מותו) א, ז"כ(כהו עיניו מראות , יצחק אביו
  

שבהם , ו"ל שבפרק מ-בביאורו לפסוקים כט, ן"רמב, ובאמת
אף שאינו מעלה על דעתו לצרף , מתואר המפגש בין יעקב ליוסף

  :כותב מסברה, וקים שאנו מצרפיםאל פסוקים אלו את הפס
  ו"ל שבפרק מ-בביאורו לפסוקים כטן "רמב. 10
  ".והנכון בעיניי כי כבר היו עיני ישראל כבדים קצת מזוקן "

    .ו
, ויעקב מנשק להם ומחבק להם, את בניו אל יעקב' מגיש'יוסף 

  . לשניהם כאחתנראה כי 
  

  .אחר כך מוציא אותם יוסף מעם ברכיו של אביו
כי מדובר , )וגם מהמשכם( העולה מפסוקים אלו  הברורהרושם

שיכולים להתכנס יחדיו בין ברכי , בשני ילדים קטניםכאן 
אותם ' והמגיש'אותם ' המוציא'והם כלי ביד אביהם , זקנם

  . רושם מוצדק הוא –כרצונו 
  

כמו שציירם רמברנדט וכמו שציירום , אכן מדובר בילדים רכים
  .חריוציירים נוספים לפניו וא

  
  
  היתרונות בתפיסת הסיפור המפוצל כסיפור אחד. ד

אין צריך לומר שתפיסת סיפור המפגש בין יעקב ליוסף כסיפור 
מביאה לידי כך שכל , בדרך שהוצעה בסעיף הקודם, מפוצל

כאשר בחנו את פרשת , הקשיים שבהם התחבטנו בסעיף ב
מתיישבים , ח כסיפור אחיד"המסורה הכלולה בפרק מ

  .מאליהם
  

במה , 'אולם גם הקשיים הגדולים שבהם התחבטנו בסעיף א
, ו"שנוגע לתיאור המפגש בין יעקב ליוסף בסוף פרק מ

  : מתיישבים עתה
  : ואינו מעורר כל תמיהה,  עתהתיאור המפגש אינו קטוע

עשר - למפגש זה מוקדשת יחידה סיפורית רחבה שיש בה חמישה
  . פסוקים

  
והנושא הנידון , א גם יוסףאל,  במפגש הזהלא רק יעקב מדבר

הקמת זרע  –במפגשם קשור בנושא הסיפור השלם כולו 
שנראה היה כענף , גם בענף היקר הזה של יוסף, במשפחת יעקב

  .גדוע
  

ויאמר " –ו "המעבר מתיאור המפגש לנאמר בפסוק לא בפרק מ
  ,..."אעלה ואגידה לפרעה: יוסף אל אחיו ואל בית אביו
 מהיר שמנתק יוסף את עצמו מן געאינו נראה עתה כניתוק מ

אלא זוהי התחלה של יחידה , המפגש עם אביו בטרם עת
נושא שמחזיר אותנו מן , שיש לה נושא אחר, סיפורית חדשה

אל , העיסוק בעתידם של אפרים ומנשה בעוד דורות רבים
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: בך יברך ישראל לאמר): "כ' פס( נראה שאף ברכתו השנייה של יעקב לבני יוסף 

 . לעניין ריבוי הזרע נאמרה–" להים כאפרים וכמנשה-ישמך א
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 ואל הבעיה המעשית העומדת לפני יוסף ואחיו ההווה הסיפורי
  .צורך להישאר בארץ גושן כלכלת המשפחה במצרים וה–

  
, תפיסת שני חלקי סיפור המפגש בין יעקב ליוסף כסיפור אחד

  :יש בה כדי ללמד על תכונותיו של הסיפור הזה
הוא נחלק לשתי : מבנה הסיפור הזהמתבלט עתה , ראשית

במקום שבו חלה תפנית בעלילת , מחציות דומות זו לזו באורכן
  : הסיפור הזה

משכל את והוא , )מצד יוסף (לא כמצופהבפסוק יד פועל יעקב ש
 ומניח את ימינו על ראש אפרים ואת שמאלו על ראש ידיו

  . מנשה
  

פסוקים (כל המתואר בהמשכה של המחצית השנייה של הסיפור 
  . מושפע ממעשהו זה של יעקב) כ- יד
  

, ח"מ; כט- כח, ו"מ( של הסיפור הנושא של המחצית הראשונה
  ; יוסף ואת בניו וההכנות לברכםיעקב את ' ראיית'הוא ) יג- ח
  

הברכות עצמן והקדמת אפרים נושא המחצית השנייה הוא 
  9.למנשה

  
  :מילים מנחות בסיפור מתבלטות עתה מספר ,שנית

 ואף ',ישראל'לאורך כל הסיפור מופיע עתה רק השם   .1
  . 'יעקב'לא פעם אחת השם 

  
  .  פעמים7במחצית הראשונה מופיע שם זה 

וישלח  "–נוספת בראש המחצית השנייה הוא מופיע פעם 
בך יברך  "–) כ(ושוב בפסוק החותם אותה , "...ישראל את ימינו

  . 'עם ישראל' אולם הפעם במשמעות –" ישראל
  

של יוסף ' אביו'בגוף המחצית השנייה מופיע כינויו של ישראל 
  ).יט-בפסוקים יז(עוד חמש פעמים 

  
  : 'מילה מנחה' משמש בסיפור ה"השורש רא  .2

  :שש פעמים הוא מופיע במחצית הראשונה של הסיפור
  ) יוסף ליעקב-( ֵאָליו ַוֵּיָרא  כט,  ו"מ.  1
 ְראֹוִתיָאמּוָתה ַהָּפַעם ַאֲחֵרי     ל.           2
  ֶאת ָּפֶניךָ 
   ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּבֵני יֹוֵסףַוַּיְרא  א, ח"מ.  3
ֶקן לֹא ְוֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכְבדּו ִמּזֹ    י.           4

  ִלְראֹותיּוַכל 
   ָפֶניָך לֹא ִפָּלְלִּתיְראֹה  יא.          5
לִֹהים ַּגם ֶאת -  אִֹתי אֱ ֶהְרָאהְוִהֵּנה     .6

  .ַזְרֶעךָ 
  

או המתקשה (ישראל הוא הרואה בכל שש ההופעות הללו 
  . )בראייה

  
 לראיית יעקב את יוסףשלוש הופעות של השורש הזה מתייחסות 

  .לראיית בניווש האחרות ואילו של) 5, 2, 1(
  

הפעם , במחצית השנייה מופיע השורש הזה פעם נוספת
  :בהתייחסות ליוסף

 יֹוֵסף ִּכי ָיִׁשית ָאִביו ַיד ְיִמינֹו ַעל ַוַּיְרא    יז.       7
  .ַוֵּיַרע ְּבֵעיָניו, רֹאׁש ֶאְפַרִים

  
כבדו ' שעיניו של האב הזקן' ראייתו'טובה ובהמשך מתברר כי 

שלא הבין  את של הבן הצעיר ' ראייתו' מ'יוכל לראותמזוקן לא 
  . רוח ממנו-מעשה אביו ואשר הביע מורת
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ואף על פי כן ,  פסוקים7ית השנייה  פסוקים ואילו במחצ8 במחצית הראשונה 

 .ארוכה המחצית השנייה מן הראשונה מבחינת מספר המילים שבכל אחת מהן

   . פעמים10 מופיע לאורך הסיפור שמו של יוסף  .3
  

אין צריך לומר כי כל המילים המנחות הללו מופיעות הן 
  .ח"כ שבפרק מ-ו והן בפסוקים ח"ל שבפרק מ-בפסוקים כט

  
  
  פורהסיבות לפיצולו של הסי. ה

ח חלק מסיפור המפגש "כ שבפרק מ-אם אכן מהווים פסוקים ח
ממקומם הראוי מבחינת זמן ' נעקרו'מדוע , בין יעקב ליוסף

?  ומדוע נקבעו במקום שנקבעו–ו " בסוף פרק מ–התרחשותם 
  .ועל שתיהן ננסה להשיב, שתי שאלות יש כאן

  
 גיאינו שיקול כרונולוהשיקול לפיצולו של סיפור המפגש כמובן 

  ): כפי שהדבר בסיפורים מפוצלים אחדים(
בכך שהוא , יוצר בעיה כרונולוגיתפיצולו של סיפורנו , אדרבה

וקובע אותו בהקשר כרונולוגי שמעורר , מאחר את המוקדם
' הסיפור המפוצל'קשיים אצל הקורא שאינו מודע לאפשרות 

  .הנידונה בעיון זה
  

  : ספרותיהשיקול הוא אפוא 
מעכבת ו הייתה "גש בשלמותו בסוף פרק מנתינת סיפור המפ

  . את רצף העלילה הדרמטית של הסיפור השלם
  

הנושא הנידון ביחידה הסיפורית הקודמת לתיאור המפגש הוא 
  ; ירידת יעקב וביתו מצרימה והגעתם לארץ גושן

  
הנושא הנידון ביחידה הסיפורית הבאה לאחר תיאור המפגש 

 השונים להישאר המאמצים של חלקי המשפחההוא תיאור 
  . לגור בארץ גושן והצלחתם בכך

  
העיסוק בברכת אפרים ומנשה באמצע המהלך המשפחתי הזה 

אף שהוא (לא היה משתלב בקו המרכזי של העלילה במקום זה 
כפי , קשור בקשר אמיץ לנושא סיפור יוסף ואחיו בכללותו

דבר זה היה מסיח את דעת הקורא ) שהערנו בסעיף הקודם
  .היטות העלילהומעכב את ר

  
כולל שני , לא ניתן היה לדחות את הסיפור בשלמותו, מאידך

משום שאת , להמשך, )ל- כט, ו"מ(הפסוקים הפותחים אותו 
  : תיאור עצם המפגש בין יעקב ליוסף לא ניתן לדחות

שהרי , מפגש זה חייב לבוא במקום הראוי לו ברצף העלילה
ור ירידת יעקב הקורא מצפה לתיאור מפגש זה עוד מתחילת סיפ

אלכה , עוד יוסף בני חי, רב) "כח, ה"מ(כשאמר , למצרים
  ".ואראנו בטרם אמות

  
לתאר את עצם המפגש בין האב לבנו במקום הפתרון הוא אפוא 

אך לדחות את כל מה ששייך לברכת אפרים ומנשה , הראוי
  .להמשך

  
  ? אולם היכן ראוי לשלב את סיפור ברכות אפרים ומנשה

, ר המתאר מפגש אחר בין יעקב לבין יוסף ובניובסיפו, כמובן
, סיפור המוקדש כולו למעמדם של השניים הללו במשפחת יעקב

  .ח"דהיינו לפרשת המסורה הכלולה בפרק מ
  

 –הפסקה שבה מתוארות ברכות אפרים ומנשה , כפי שהערנו
 בתוך הסיפור המקיף כמאמר מוסגר נמצאת –כ -פסוקים ח

  . אותה
  

, ה במקום זה לטשטש את קדימתה בזמןאין כוונת קביעת
  . וליצור אשליה של סיפור אחיד

  
הפותחת , הקורא הרגיש צריך לשים לב שפסקה זו, אדרבה

  " ?מי אלה"בשאלת יעקב על בני יוסף 
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לא יכולה , "להים בזה- בני הם אשר נתן לי א"ותשובת יוסף 
  . להיות המשך לסיפור הקודם

  
  . בסיפורפתחות סוגריים נזהו קו תפר המעיד בבירור שכאן 

  
ברור לקורא שאפרים , בהמשיכו לקרוא את הפסוקים הבאים

  . ילדים קטניםומנשה הם 
  

שבו רואה , מתי התרחש מאורע זה, ממילא שואל עצמו הקורא
מגיע לסיפור והוא , יעקב לראשונה את בניו הקטנים של יוסף

  .ו"המפגש בסוף פרק מ
  

כ כמאמר -וקים חקביעת מקומה של הפסקה הכלולה בפס
מוסגר בסיפור שנושאו הוא מעמדם של אפרים ומנשה היא 

  . הגיונית
  

  ? אולם כיצד נקבע מקומה המדויק בתוך סיפור זה
  : או שמא נשאל זאת אחרת

  ?לסיפור שבתוכו הוא משובץ' המאמר המוסגר'במה תורם 
  

לפני , ח"הבה נבחן אפוא את המסופר בחלקו הראשון של פרק מ
  . 'סגרהמאמר המו'

  
את מנשה ", לוקח יוסף את שני בניו עמו, בשמעו על מחלת אביו

  . "ואת אפרים
  

  ? מדוע הוא לוקח אותם עמו אל יעקב
באירוע אלא , שהרי דבר זה לא נעשה בסיפורנו(לא כדי שיברכם 

כדי שיקבע אותם כשני אלא , )עשרה שנה-קודם מלפני שבע
  . כפי שיעקב אכן עושה בבואם אליו, בניו

  
ז מוקדשים כולם לקביעתם של בני יוסף כשני -פסוקים ג

  . שבטים בישראל ולהנמקתה
  :והקביעה עצמה מופיעה בהבלטה יתרה בפסוק ה

ְׁשֵני ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ּבִֹאי ֵאֶליָך , ְוַעָּתה  
  : ִלי ֵהם–ִמְצַרְיָמה 

  . ִיְהיּו ִליִׁשְמעֹון ִּכְראּוֵבן וְ –ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה 
  

 ואת מנשהאת " נטל עמו יוסףש, אפשר שלא לשים לב לכך-אי
 הקדים בדבריו את יעקבואילו , כפי סדר לידתם, "אפרים

  . אפרים למנשה
  

שהרי יעקב יוצר , שנעשה בלא כוונה, אינה דבר מקריהקדמה זו 
  : משוואה מדויקת

  ;  כשמעון–מנשה ;  כראובן–אפרים 
  .  והא בכור הבנים של יעקבוראובן הרי

  
  !  בניו של יוסףשיעקב קובע כאן את אפרים כבכורנמצא 

  
  : והקורא שואל עצמו

על שום מה הקדים יעקב את אפרים ? מהו הרקע לדבר זה
  ?למנשה

  
עם סיום דבריו של יעקב בנושא קביעת בניו של יוסף כבניו של 

ה שניכר ונכנסת פסק, נפתחות סוגריים בסיפור, יעקב בפסוק ז
ובה מופיע ההסבר המפורט , בעליל כי זמנה מוקדם בהרבה

  . מדוע הקדים יעקב את אפרים למנשה
  

כשיעקב , עשרה שנה-יסודה של הקדמה זו באירוע מלפני שבע
) גם אז שלא כרצון יוסף(הניח את יד ימינו על ראש אפרים 

ואף קבע אז את מטבע , וקבע כי האח הקטון יגדל מאחיו הגדול

וישם את אפרים  "–" להים כאפרים וכמנשה- ישמך א"ה הברכ
  ".לפני מנשה

  
  : יעקב לשיטתו, ובכן

, אף בבואו לקבוע את שני בניו של יוסף כשני שבטים בישראל
והשווה ', שם את אפרים לפני מנשה, 'עשרה שנה-לאחר שבע

  .אותו לראובן בנו הבכור
  

יא הב בין יעקב ליוסף פיצול סיפור המפגשנדמה עתה כי 
, ז"מ- ו"לא רק לזרימה הרצופה של העלילה בפרקים מ, תועלת

להבנה מעמיקה יותר אלא גם , בכך שמנע הסח הדעת מן הקורא
  .ח" המתואר בפרק משל האירוע

  
  
ללא המאמר (ח "היתרונות בתפיסת הסיפור בפרק מ. ו

  )המוסגר
אלא לבחון את היתרונות שיש בתפיסת פסוקים , לא נותר עתה

ביחס לסיפור הראשוני הכלול , ח כמאמר מוסגר"כ בפרק מ- ח
  . ללא המאמר המוסגר, ח"בפרק מ

  :כך ֵיראה אפוא סיפור זה
  

  ח "מפרק בראשית . 11
  ִהֵּנה ָאִביָך חֶֹלה: ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף, ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה א

  .ָרִיםֶאת ְמַנֶּׁשה ְוֶאת ֶאפְ , ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ָבָניו ִעּמֹו
  ַוִּיְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל , ִהֵּנה ִּבְנָך יֹוֵסף ָּבא ֵאֶליךָ : ַוּיֹאֶמר, ַ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 : ֵאַליַוּיֹאֶמר  ד
  .ְוָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֻחַּזת עֹוָלם   

  
  ְׁשֵני ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ּבִֹאי ֵאֶליָך , ְוַעָּתה ה
  . ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו ִלי–ִים ּוְמַנֶּׁשה ֶאְפרַ   ִ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

   ִּכְבַרת ֶאֶרץ ָלבֹא ֶאְפָרָתהְּבעֹוד   
  .ָוֶאְקְּבֶרָה ָּׁשם ְּבֶדֶרְך ֶאְפָרת ִהוא ֵּבית ָלֶחם   

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

  : נושא אחד בלבד ניכר כאן סיפור שיש לו ,ראשית
או מעמדו של יוסף , מעמדם של אפרים ומנשה כשני שבטים

  ). אלו שני ניסוחים של דבר אחד(כבכור האחים 
  

וזוכה , )בפסוק ה(כאן  אמנם נרמזת הקדמת אפרים למנשה
אינה נושא הסיפור אולם היא , לביאור נרחב במאמר המוסגר

  !הזה
  

דבר שכניסת המאמר (מתבלט מבנהו של הסיפור הזה , שנית
  ): ראה סעיף ב לעיל, המוסגר גרמה לטשטשו

  . וביניהן ציר מרכזי, שתי מחציות שאינן שוותהסיפור בנוי מ
  

הכרזת יעקב  –של הסיפור בציר המרכזי מנוסחת עיקר בשורתו 
  .על אפרים ומנשה כשני בניו
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 של 'הבטה לאחור'נמצאת ) ד-בפסוקים ג(לפני הציר המרכזי 
, ה"ל(המתוארת בפרשת וישלח , אליו בלוז' התגלות היעקב אל 

  ; )טו-ט
  

 נוספת 'הבטה לאחור'נמצאת ) בפסוק ז(אחר הציר המרכזי 
המתוארים , מותה של רחל וקבורתה בדרך אפרתהאל , שלו

  ). כ-טז, ה"ל(כהמשך רצוף לאותה התגלות 
  

מנמק יעקב את ,  האירועים הללו גם יחדשניבחזרתו אל 
  .קביעתו בציר המרכזי

  
כב מוסברת -ב ובפסוקים כא-בפסוקים א, של הסיפורבמסגרתו 

  : הסיטואציה שבה פועל יוסף ובה נאמרים דברי יעקב
  

ובסיומו אומר , "ההנה אביך חל" נאמר ליוסף בראש הסיפור
  ". הנה אנכי מת) "כא(יעקב ליוסף 

  
כצוואה שמצווה יעקב ללמדך שהאירוע נתפס למשתתפים בו 

  .לפני מותו

  

 


