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  ט"טבת התשס                          ד"בס

  ? אב רביעי –יוסף 
  לפרשת ויחי

  
פרשת השבוע פותחת בכותרת המזמינה אותנו לבחון את חייו 

 החותמת את ספר -פרשה זו , אולם למעשה, של יעקב דווקא
   .שלושה מעגלים נפרדים סוגרת -בראשית 

  
של בכל הפרשות האחרונות כפי שראינו בשיעור לפרשת וישב 

אנו מתגלגלים ברצף אחד , )'וישב'החל מפרשת (ר בראשית ספ
  .  סיפור יוסף ואחיו-של סיפור מתמשך 

  
בסיפור כולו ישנם שלושה גיבורים עיקריים כפי שראינו 

לעיתים כאשר (האחים ,  יעקב-בזה אחר זה , העולים על הבמה
בפרשה שלנו כאשר , ויוסף) יהודה מתפקד כנציג האחים

, לים שונים הקשורים לשלושת גבורים אלונסגרים שלושה מעג
בעקבות שיעורו , יתמקד השעוראופן בו נסגרים המעגלים וב

  .של הרב יונתן גרוסמן
  

  : י ע ק ב 
  :שם הפרשה נושא את שמו של יעקב, כאמור

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

  ."את שנהחייו שבע שנים וארבעים ומ
   

רגעי סיכום וסיום של אנו מצפים למצוא בפרשה , ממילא
, בברכתו לבנים, בעומדו לפני יוסף(ואכן יש רבים כאלו , יעקב

  ). 'תיאור האבל עליו וקבורתו וכו
  

, ישנה תמונה אחת מרגשת ביותר, בתוך כל נימות סכום אלו
מעגל שנפתח לפני שנים , דווקא בשל היותה סגירת מעגל ברור

  .רבות ושהשפיע במישרין על כל חייו של יעקב
  

ואז מבקש , לפני מותו של יעקב בא אליו יוסף עם שני בניו
  :שיביא לפניו את שני בניו, יעקב מיוסף

  ח "בראשית מ. 2
   ".קחם נא אלי ואברכם..." 

  :כי, משום מה, כעת מדגיש הכתוב
  " עיני ישראל כבדו מזקן לא יוכל לראותו"

נראה לפתע כי הוא מתבלבל ,  שני הבניםכשיעקב מברך את
על ) היד החשובה(ושם את יד ימין , מפני שהוא הופך את ידיו

החשובה (ואת יד שמאל ,  למרות שהוא הצעיר-ראש אפרים 
, גם יוסף נזעק אל מול טעות זו.  הבכור-על ראש מנשה ) פחות

  : ומיד מנסה לתקן את שגיאת אביו
ד ימינו על ראש אפרים וירע וירא יוסף כי ישית אביו י..."

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

  ". ' ימינך על ראשו

, מתוך תשובת יעקב ליוסף מתברר כי אין זו טעות, אולם
וכבד אותו ביד , ובכוונה החליף יעקב את אפרים עם מנשה

  ): כ-יז, ח"מ( המורה כאמור על חשיבות יתירה, ימין
וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם ..."

הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא 
  " הגוים

  
,  משנה חשיבות בברכת יעקבהצעירמקבל האח , כך אם כן

  . שהוא עצמו איננו רואה טוב בשל עיניו שכבדו מזקן
  

, תמונה זו חוזרת על תמונה שחווה יעקב עצמו בשחר נערותו
  : תמונה ששינתה את כל חייו

והוא היה האח , גם להוריו היו שני בנים שעמדו בפני ברכה
  . הצעיר

ממש , קבל יעקב את הברכה לפני אחיו הבכור, למרות צעירותו
  . כאפרים שהוקדם למנשה

  
  :ברךהעיד הכתוב על המ, כשיעקב התברך, גם אז

  'א, ז"כבראשית  .3
  "ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת"
  

,  עשו-בעקבות גניבת הברכה שיועדה מלכתחילה לאח הבכור 
להתמודד , נאלץ יעקב לברוח לחרן ולשהות שם עשרים שנה

לולא הגניבה ויתכן ש(ולשאת את שתי בנותיו , עם לבן הרמאי
  ). נושא אשה אחת בלבד ביעקהיה והבריחה 

  
דבר , המתחים בבית יעקב בין אגף לאה ואגף רחלמאז החלו 

  .וכל הנגזר מכךמכירת יוסף שהוביל ל
  

ומן הסתם , בערוב ימיו מסתכל יעקב אחורה על חייו, כעת
דבר שכאמור , לגנוב את הברכה - בוחן שוב ושוב את עצת אמו

  . השפיע על כל חייו
  

פרים והרב גרוסמן מציע לראות את ברכת יעקב למנשה וא
  :באופן הבא

  הרב יונתן גרוסמן. 4
חילוף , כי בסגירת המעגל שאנו קוראים אודות יעקב, נדמה לי

מבקש יעקב לומר כי למרות כל יסוריו , הצעיר בבכור בברכתו
אינו מצטער על הוא , ")מעט ורעים היו שני חיי("וחייו הקשים 

הוא יודע שהוא שילם מחיר יקר ביותר על גניבת דעת . המעשה
בסופו של דבר נאלץ יעקב , אולם, וגניבת הברכה מאחיו, אביו

על רקע הבשורה ששמעה רבקה עת התרוצצו שני , לעשות זאת
, שני גוים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו: "הבנים בקרבה

כעת יעקב חוזר שוב על ". ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר
 על פני שוב מעדיף יעקב את הצעיר. בדור הבא, אותו המעשה
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והפעם מנקודת ראותו של נותן , הבכור מבין שני בני יוסף

אולם , "שני גוים בבטנך"וממש כשם שרבקה שמעה ש. הברכה
כך , "ורב יעבוד צעיר "-ישנה עדיפות לעם הצעיר מלעם הבכור 

גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם : "כעת מנסח זאת יעקב
  ".אחיו הקטן יגדל ממנו

  
שהשפיע , רע המשמעותי ביותר בחייו של יעקבהמאו, כלומר

עת וכ, כעובר לדור הבא, ברמזאמנם על כל חייו נזכר כעת 
יעקב חוזר על החלפת הצעיר בבכור מתוך מודעות גמורה 

  .ובחירה אישית
  

אפשר לראות בהחלפה זאת שעוברת בשלום מבחינת תגובתם 
מנשה מקבל את העובדה שאפרים כלומר (של מנשה ואפרים 

תחילתו של את ) צעיר זכה לברכה המועדפת ללא כל מרירותה
תהליך התיקון של אחד האלמנטים הבולטים בספר בראשית 

  .שהוא אי נכונותו של הבכור לקבל את מנהיגותו של הצעיר
  

 האחיםאלמנט זה בולט כמובן בפרשת וישב באי נכונותם של 
  .  את הבן הממשיךיוסףלהכיר בכך שיעקב רואה ב

  
 לא מקבל את העובדה שיצחק עשוט כמובן גם בכך שהוא בול

  . יעקבבחר לאשר את הברכות שנתן ל
  

 הוא יצחק מסרב לקבל את העובדה שישמעאלגם קודם לכן 
  . הבן הממשיך את אברהם

  
כלומר עד כה תמיד תהליך הבחירה של הבן הממשיך לווה 

  . בדחיה של הבן האחר
ים כל אחד את זוהי למעשה הפעם הראשונה ששני אחים שומע

והבן הבכור מקבל ללא כל מרירות את העובדה , ברכתו ויעודו
  . שאחיו הצעיר יהיה האח הדומיננטי מבחינת מנהיגות

  
הם נסיון חיובי זה מהווה הקדמה לברכת יעקב לבניו שגם 

רעיון זה שמעתי מפי הרב . (עתידים לשמוע כל אחד את יעודו
האב את בניו בערב  שהסביר על פיו מדוע מברך מרדכי אלון

 על פי "ישימך אלקים כאפרים וכמנשה"שבת דווקא בברכה 
  :הפסוק

  'ח כ" בראשית מ.5
ֵלאמֹור ְּבָך ְיָבֵרְך ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ְיִׂשְמָך  ַוְיָבְרֵכם ַּבּיֹום ַההּוא כ

   .ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנֶּׁשה-ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה ַוָּיֶׂשם ֶאת ֱאלִֹהים
  

  :)ע"ם וראב"כרשב (י ופרשנים נוספים"י שמביא רשוכפ
  י"רש. 6
יברכם בברכתם ויאמר ,  הבא לברך את בניו–בך יברך ישראל "

  .""ישימך אלקים כאפרים וכמנשה"איש לבנו 
  

 ולמנשה לאפרים הברכה של העיקרית מטרתהראוי להדגיש ש
  : 'שבטים 'של למעמד מעמדם את לשדרג, ימינו בלשון, היא

  ח"ית מבראש. 7
ֵאֶליָך  ּבִֹאי-ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד-ַעָּתה ְׁשֵניה 

  ִלי-ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו  ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ִּכְראּוֵבן ֵהם-ִמְצַרְיָמה ִלי
 בני של לזה במעמדם לשווים כאן הופכים יוסף בני, כלומר

 יוסף בני על חל זה דין אין, אומר שיעקב כפי, אולם. יעקב
  : כך אחר הבאים

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

  .ְּבַנֲחָלָתם
  

 מן לחלק ומנשה אפרים את להפוך יעקב של ההכרעה משמעות
  . בנחלה יוסף של חלקו הכפלת, פאקטו-דה, היא השבטים

' ה לפסוק חזקוניו ם"רשב למשל נועיי (רבים פירשו, כן על
 בנחלה כאן זוכה יוסף בעצם כי, .)קכג ב"ב וכן', ו' לפס ן"רמבו

  :נחלה כפל הוא הבכור דין שהרי, כבכור
   יז:כא דברים .8
  ...". אונו ראשית הוא כי לו יימצא אשר בכל שניים פי לו לתת"
  

 עקיף באופן כאן מוכתר יוסף שלמעשה הרי, נכון זה פירוש אם
 של מעמדם מהו לשאול נצטרך אזי כך ואם, כבכור יעקב ידי על

 לפי לבכורה הראויים אלה של מעמדם וביניהם, האחים שאר
 בגין לבכורה ראויים שאולי אחרים ואחים, הולדתם סדר

  .)ננסה לדון בכך בהמשך (כישוריהם
  

  : ה א ח י ם
כפי שהיה לפני , פרשתנו מציבה שוב את כל בני יעקב יחדיו

  . ירההמכ
אמנם האיחוד המשפחתי המחודש נעשה במצרים ולא בארץ 

  . אך איחוד זה סוגר מעגל ומתקנו, כנען
  

 אשר מביא את ן על אחיויכמלשיוסף הצטייר , בתחילת הספור
,  בחלומות השלטון שלוומעורר קנאהדבתם רעה אל אביהם 

  .  עד שמכרוהו לישמעאליםוהאחים מצידם שנאו אח זה
  

  . נסגר מעגל בתיקון כל הצדדים, מחודשבאיחוד ה, כעת
  

  :באמרם, תהליך התיקון יתחיל בהכרה של האחים בחטאם
  א"ב כ" בראשית מ.9

ָאִחינּו ֲאֶׁשר - ָאִחיו ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ַעל-ֶאל ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש כא
ֵאֵלינּו  ָאהֵּכן ּבָ -ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו ְולֹא ָׁשָמְענּו ַעל ָרִאינּו ָצַרת

   .ַהָּצָרה ַהּזֹאת
מדת וראוי לשים לב שהחרטה המרכזית של האחים היא על 

  :ן"כמו שאומר הרמב.  שבה נהגו ביוסףהאכזריות
  ן"רמב. 10
 חשבו להם האכזריות –תחננו  אלינו האשר ראינו צרת נפשו ב"

כי היה אחיהם בשרם מתחנן , לעונש גדול יותר מהמכירה
  "א ירחמוומתנפל לפניהם ול

  
  :ובופן דומה מפרש גם ספורנו

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

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

  
ממשיך כמובן בתשובת המשקל שעושה יהודה כאשר הוא 

  :קומו של בנימין מציע להשאר כעבד במצרים במ
  ד "בראשית מ. 21

-ָנא ַעְבְּדָך ַּתַחת ַהַּנַער ֶעֶבד ַלאדִֹני ְוַהַּנַער ַיַעל ִעם-ְוַעָּתה ֵיֶׁשב לג
 ֶּפן ֶאְרֶאה  ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאִּתי-ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל- ִּכי לד  .ֶאָחיו

   .ָאִבי- ָבָרע ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת
  

האחים מצידם מודים בפשעם  -וגם בסיומה של פרשתנו 
  :ומבקשים את סליחתו של יוסף

  
   '  בראשית נ.31

  -ּכֹה יז  . ָאִביָך ִצָּוה ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאמֹר יֹוֵסף ֵלאמֹר-ַוְיַצּוּו ֶאל טז
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ָרָעה ְגָמלּוָך -ִּכי ָׂשא ָנא ֶּפַׁשע ַאֶחיָך ְוַחָּטאָתםתֹאְמרּו ְליֹוֵסף ָאָּנא 

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

מציעים כעת את עצמם , הם שמכרו את יוסף לעבדכלומר 
שחלם כל העת על כך שאחיו , ואילו הוא, להיות לעבדי יוסף

והנה רגע , ישתחוו לו כבחלום האלומות ואחד עשר הכוכבים
שהרי כעת יודעים האחים שמדובר ביוסף ובכל , זה מתממש

 הנה - ממש כדברי החלום - זאת הם ממשיכים ומשתחווים 
  . יוסף מגלה כי גם הוא הפך את עורודווקא כעת 

  
הוא איננו נציג החוק והסדר שמביא , איננו שליט או מלךהוא 

  . בת החוטאים אל רשויות החוקאת די
  : )כא-יט' בראשית נ( יוסף עונה להם אדרבא

 כ  . ִּכי ֲהַתַחת ֱאלִֹהים ָאִני ִּתיָראּו-ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל יט
ְוַאֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה ֱאלִֹהים ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה ְלַמַען ֲעׂשֹה ַּכּיֹום 

ִּתיָראּו ָאנִֹכי ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכם -ְוַעָּתה ַאל כא  .ָרב-ַהֶּזה ְלַהֲחיֹת ַעם
  .ִלָּבם-ַטְּפֶכם ַוְיַנֵחם אֹוָתם ַוְיַדֵּבר ַעל-ְוֶאת

אלא כשליח אלהים , יוסף אינו רואה עצמו כמלך מענישכלומר 
  .להחיות עם רב

  
כל ספור מכירת יוסף קשור כמובן למתח הבסיסי , על כןיתר 

כה להמשיך את משפחת מיהו זה שיז, שקיים בבית יעקב
  . אברהם ומיהו שידחה

  
בהחלט ייתכן שהאחים סברו שהבחירה והדחיה  שעברו על 

, ועל יעקב מול עשו ימשיכו גם בדור הבא, יצחק מול ישמעאל
שהרי  (יעקב עומד לבחור ביוסףועל פניו נראה היה להם כי 

  ). הוא עשה לו כתונת פסים
  

ח שבין רחל ולאה המת, יותר מבן אחדגם אם יכול להבחר 
על , וגם כאן אהבת יעקב את רחל, ניכר כמובן בין הבנים

  . העליונה
  

וסילוקו , בנה הבכור של רחל -זהו הרקע למכירת יוסף 
  ; מהתחרות על ירושת האב

כמי שמבקש , ראובן שוכב עם פלגש אביוזהו הרקע לכך ש
וייתכן כי זהו הרקע (לקבוע עובדות בשטח אודות היורש הבא 

  ).ידת יהודה מעם אחיו לאחר מכירת יוסףליר
  

מכנס יעקב את כל בניו ומכריע במאבק עקש זה , בפרשה שלנו
  . שבין הבנים

  
אנחת רווחה גדולה יכולה לפרוץ מפי כל הבנים עת הם מבינים 

 כולם כלולים בתוך המשפחהמעתה . אין בן נבחר ובן נדחהכי 
  . שעתידה לההפך לעם

  
  :כות יעקבזו הדגשת הכתוב בסוף בר

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

  " איש אשר כברכתו ברך אתם, ויברך אתם
  

אחת וזוהי , "כל אלה שבטי ישראל" שאין זה דבר ברור מאליו
המסקנות החשובות ביותר ששומעים הבנים לפני מות 

   .אביהם
עדיין , בנים ורק אחד נבחרגם אם אין נדחים חלק מן ה, אולם

,  מקבלים עדיפות הקשורה למנהיגות המשפחהשלושה בנים
  .על פני אחיהם

  
, אך למעשה, ראובן הבכור יעקב מתחיל לברך את -  יהודה. 1

דוחה אותו אשר , תוכחה גלויהבמקום ברכה שומע ראובן 
  . המשפחה ומלקבל זכויות של בכורמהיות מנהיג 

וקדם של ראובן לקבוע את עובדת התוכחה קשורה לרצונו המ
  :כששכב עם פלגש אביו, מנהיגותו

   ט " בראשית מ.51
 ד  .ְראּוֵבן ְּבכִֹרי ַאָּתה ּכִֹחי ְוֵראִׁשית אֹוִני ֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז ג

ּתֹוַתר ִּכי ָעִליָת ִמְׁשְּכֵבי ָאִביָך ָאז ִחַּלְלָּת ְיצּוִעי -ַּפַחז ַּכַּמִים ַאל
   .ָעָלה

אולם מיד אנו , לבן הבא בתורשבט המנהיגות עובר , ממילא
  . גל תוכחה נוספת המופנית לשמעון ולוישומעים 

  
דוחה , הקשורה למעשיהם בשכם לאחר אונס דינה, בקורת זו

   : אותם מהיות מנהיגי האחים
ָּתבֹא -ְּבסָֹדם ַאל ו  .ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכרֵֹתיֶהם ה

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

  .ַוֲאִפיֵצם ְּבִיְׂשָרֵאל
  

שבט והוא מקבל סוף סוף את , עולה יהודה על הבימהכעת 
   –המנהיגות 

ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְּבֵני ּוָדה ַאָּתה יֹודּוָך ַאֶחיָך ָיְדָך ְּבעֶֹרף אְֹיֶביָך ְיה ח
ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה ִמֶּטֶרף ְּבִני ָעִליָת ָּכַרע ָרַבץ ְּכַאְרֵיה  ט  .ָאִביךָ 

ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה ּוְמחֵֹקק ִמֵּבין -לֹא י  .ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו
   .ָיבֹא ִׁשילֹה ְולֹו ִיְּקַהת ַעִּמים- יַרְגָליו ַעד ּכִ 

  
ולמעשה ברכת יצחק , יהודה אם כן נבחר להיות מנהיג האחים

  :שאמר ליעקב
   כט, ז"כ בראשית. 61
  " הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך"

יעקב " (ישתחוו לך בני אביך"  – להתממש אצל יהודהאמורה 
אלא " ני אמךב "-אינו משתמש במינוח אותו שמע מיצחק 

גם בני רחל עתידים כדי שיהיה ברור כי , "בני אביך"מחליפו ב
המשפחה לא תתפצל לשני מחנות על פי . להשתחוות ליהודה

  ).יחוס האם
  
יששכר  לאחר ברכת יהודה אנו שומעים על ברכות - דן. 2

אולם מיד לאחר בני , שם אין תוכן הקשור למנהיגות, וזבולון
  : ושם אנו שומעים- בכור השפחות -דן עובר הכתוב ל, לאה

   ט טז" בראשית מ.71
  ". דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל"
  

בן להבין ברכה זו על רקע היות דן הרב יונתן גרוסמן מציע 
,  בני רחל ולאה- ולא חלק משבטי ישראל במעמד העליוןשפחה

   :ומסביר הרב גרוסמן
  הרב יונתן גרוסמן. 81

כאחד שבטי : "י הוא יהיהעל רקע זה אומר יעקב לדן כ
  ! למרות היותו בן שפחה, "ישראל

, גם בני השפחות אינם נדחים מהיות חלק ממשפחת ישראל
 הקשור תפקיד מנהיגותי מסויםדן מקבל , ויתירה על זאת
  ". דן ידין עמו: "לשלטון בישראל

יעלה שוב , הקשור למנהיגות בישראל, מעמדו המיוחד של דן
שם ישמע דן ברכה , לשבטי ישראלמאוחר יותר בברכת משה 
  : דומה לזו ששמע כעת יהודה

   ברכות משה–ב "ג כ"דברים ל. 91
  " דן גור אריה יזנק מן הבשן"
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ג ו ר  א ר י ה  י ה ו ד ה  : " יהודה התברך כעת על ידי יעקב(

  "). מטרף בני עלית
ואין כאן , השוואת שני שבטים אלו בולטת בספר שופטים

  .ןמקום להאריך בעני
  
 הבן השלישי השומע ברכה הטומנת בחובה מנהיגות -יוסף . 3

  :או עליונות על שאר האחים הוא יוסף
  ט כו" בראשית מ.20

  ". לראש יוסף ולקדקד  נ ז י ר  א ח י ו )  הברכות-( תהיין " 
  

ביטוי המורה על , "נזיר אחיו"יעקב מכנה כאן את יוסף כ
באופן מפורש את  ב מגדירגם אם אין יעק, עליונות מסוימת

  :כמו שמסביר ספורנו, תוכנה
  ספורנו. 21
 בנזר מלכות וזה כי בהיותו נזיר מוכתר –ולקדקד נזיר אחיו "
העידו , בין אחיו) י"ולא מלשון נזירות ופרישות כפי שפרש רש(

מעשיו שהוא ראוי לקבל ברכות מאת האל יתברך בלתי 
וממנו ...  קרוב לשבט המלכותוכן יהיה זרעו במעלה , אמצעי

ונבחר ראשון למלך כאשר ) יהושע(היה הראשון לשופטים 
  .")ירבעם (נחלקה מלכות בית דוד

  
מעמדו המיוחד של יוסף בא לידי ביטוי עוד כפי שראינו לעיל 

כראובן ושמעון  "-עת אמר יעקב ליוסף כי שני בניו , קודם לכן
 כלומר שני בני יוסף נוחלים נחלות כאילו הם חלק, "ייהיו ל

  . מבני יעקב ממש
ומבחינה זו , הם מרכיבים את שבטי ישראל כשאר בני יעקב

בכור היורש  כדינו של - פי שניים מכל אחיוזוכה יוסף ומקבל 
  ).נדון בזה בהמשך( מירושת אביו פי שניים

  
, למנהיגות המשפחהזוכה בסופו של דבר יהודה כך אם כן 

   .יוסף ודן -ואליו מצטרפים עוד שניים 
  

  : נציג לכל זרם במשפחהלמעשה ישנו 
  ; )שמעון ולוי נדחו, לאחר שראובן( נציג לאה -יהודה 

  ;  בכור רחל-יוסף 
  .  בכור השפחות-דן 

  
. בחניית ישראל מסביב למשכן ובמסעיהםחלוקה דומה מצאנו 

  : כשבראשם ניצבו, שם היו ארבעה דגלים
שבהקשר שלנו נדחה מהיות , הבכור הביולוגי (ראובן �

  , )נהיגמ
  , )לאה הנבחר" בכור ("יהודה �
שיעקב העדיף אותו על ,  בן יוסף-בכור רחל  (אפרים �

  , )פני מנשה אחיו
  ).בכור השפחות (דן �

  
  : נאמר הימים דבריב
  'ה פרק הימים דברי. 22
ּוְבֵני ְראּוֵבן ְּבכֹור ִיְׂשָרֵאל ִּכי הּוא ַהְּבכֹור ּוְבַחְּללֹו ְיצּוֵעי ָאִביו ) א(

  : ְּבכָֹרתֹו ִלְבֵני יֹוֵסף ֶּבן ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ְלִהְתַיֵחׂש ַלְּבכָֹרהִנְּתָנה
  : ִּכי ְיהּוָדה ָּגַבר ְּבֶאָחיו ּוְלָנִגיד ִמֶּמּנּו ְוַהְּבכָֹרה ְליֹוֵסף) ב(

 התפקידים חלוקת של מדויקת הבהרה יש אלו בפסוקים
  : והמעמד

 אביו ייצוע בחללו אך, הטבעית זכותו לפי הבכור הוא ראובן
 לבני בכורתו נתנה]) ד:מט [בפרשתנו יעקב מדברי בהעתקה(

  . יוסף
  

 לבין יהודה בין התפקידים חלוקת את מבהיר הפסוק כעתו
  : יוסף

 לך ישתחוו "יעקב לדברי בהתאם" (מאחיו גבר "יהודה אמנם
  . ליוסף ניתנה הבכורה אבל, ])ח:מט"[אביך בני

  
  :עזרא האבן שיטת פי עלמוסבר  זה תיאור

  טז ח"מבראשית  על עזרא האבן .32
ואחר , כי הוא ראשית מחשבתו, הבכורה) ליוסף(גם נתן לו "

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

   
 הראוי הנוסף היחידי האח היה שיוסף מסבירע "כלומר ראב

, רחל של כבכורה, לרחם) ראשון (פטר הוא רק שכן, לבכורה
  ; ליוסף ניתנה היא הבכורה מן נדחה ראובן כאשר ולכן

  
 זכה אכן ויוסף, נחלה כפל הוא בכורה של הפורמאלי הביטוי

  . ראובן במקום נחלה בכפל
  

 ניתנה ומלכות שלטון של במובן המנהיגות, זאת לעומת
  . ליהודה

  
 בהבנת שיש לבעיה םמודעי הימים מדברי פסוקיםה, לסיכום
   בין להבחיןמסבירים שיש  והם, יעקב של בחירתו
   ,יוסףל שניתנה, זכויות המעניקה בכורה

  . יהודהל שניתנה מנהיגותה לבין
  

  : י ו ס ף
אין ספק כי המעגל המשמעותי ביותר הנסגר בפרשתנו הוא 

  . מעגלו של יוסף
ראוי לשים לב לכך שלאחר פטירת יעקב ממשיך הכתוב 

כשהגיבור המואר באור , ר את קורות ישראל במצריםומתא
  . הזרקורים הוא יוסף

  .רק עם פטירתו יושלם הספור וספר בראשית כולו יסתיים
  

הגבור בכל סיפורי משפחת כי למעשה , בעיון מדוקדק נראה
  . יעקב שסופרו מאז מכירת יוסף הוא יוסף עצמו

  
דומה , גם אם לאנשים נוספים ישנו תפקיד בהתפתחות הספור

  . שהכל מסופר תוך התמקדות ביוסף ובחינת הקורות אותו
  

  :ספור ארוך זה התחיל ב , מבחינה זו
    תחילת הסיפור– 'ב, ז"לבראשית . 42
  " יוסף בן שבע עשרה שנה, אלה תלדות יעקב"
  

  :ומסתיים ב 
  והסיפור  סוף הספר-כו ', נבראשית . 52
  " וימת יוסף בן מאה ועשר שנים"
  

מתאר לנו את , כל המסופר בתווךגל זו מדגישה כי סגירת מע
  ! 110 עד גיל 17קורות יוסף מגיל 

  
ראוי להדגיש כי לאורך כל ספר בראשית מבטאת הכותרת 

  של האיש שזה עתה ב ב נ י והתמקדות  , ..".אלה תולדות"
  ). ם לתחילת וישב"רשבפרוש הבכפי שראינו (הוזכר 

   :כך למשל
אנו קוראים את " ת תרחאלה תולדו"תחת הכותרת  �

  . אברהםכל ספורי 
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אנו קוראים את " אלה תולדות יצחק"תחת הכותרת  �

עבדותו אצל , בריחתו חרנה: יעקב -כל ספורי בן יצחק 
נדודיו בארץ ישראל ומעשה , פגישתו עם עשו, לבן

  . דינה
פותחת " אלה תולדות יעקב "-הכותרת הבאה תחת  �

ה עובר הכתוב ומעת, יוסף - את ספורי בנו של יעקב 
  .לתיאור מכירת יוסף והקורות אותו במצרים

  
, בור נוסף בו מתמקדת התורה לאחר אברהםיישנו ג, כלומר

  . והוא יוסף, יצחק ויעקב
  

ובכל , שכינה נודדת איתולא רק הכתוב מתמקד בו אלא גם 
שומרו ומצליח את ' המקום אליו יוסף מגיע אנו שומעים כי 

  . מעשיו
לאחר שנעסק מעט בתשובתו של ,  בהמשךנחזור לנקודה זו

  .יוסף
  

  :תשובתו של יוסף
 לסווג וניתן, וישב פרשת בתחילת מתוארים יוסף של חטאיו
  :קטגוריות לשלוש אותם

 :אחיו על שדיבר הרע לשון .1
   ב, ז"לבראשית  .62
  " ֲאִביֶהם ֶאל ָרָעה ִּדָּבָתם ֶאת יֹוֵסף ַוָּיֵבא"

  
  :י"רש שמבאר וכפי 
  י"רש. 72

שהיו , רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביוכל 
, ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים, אוכלין אבר מן החי

 –על אבר מן החי : ובשלשתן לקה. וחשודים על העריות
ועל דבה ; ולא אכלוהו חי, במכירתו' וישחטו שעיר עזים'

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

  
 בלא הסיפור עצם – וליעקב לאחים החלומות סיפור  .2

 של במשמעותם שטחית אמונה מבטא שמים שם הזכרת
 אם כי, כוללת לוהית- א מתכנית כחלק לא: החלומות

  .צר אישי מבט מתוך
  
, לצורך שלא התרברבות גם הייתה וליעקב לאחים בסיפור  .3

  : כלפיו האחים של יחסם החמרתל רק שהביאה
  'ז ח"בראשית ל. 82
  ." ְּדָבָריו ְוַעל ֲחלֹמָֹתיו ַעל אֹתֹו ְׂשנֹא עֹוד ַוּיֹוִספּו"
   

  : ן"הרמב שביאר וכפי
  ן"הרמב. 92

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

  
במקביל  חטאיו את יוסף גם תיקן האםונשאלת השאלה 

  ?זאת עשה וכיצד     ? לתשובתם של האחים
  

  .שהזכרנו השני לחטא מתייחס מוצאים שאנו הראשון התיקון
, כלל שמים שם יוסף הזכיר לא לאחיו שחלם בחלומות אם 

 אחרת רוח כבר, לפתור מתבקש הוא שאותם בחלומות הרי
  . עמו

  
  :האופים ולשר המשקים לשר בדבריו כך

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

  : פרעה לפני בדבריו, פירוט ביתר, וכך
   דברי יוסף לפרעה–א "בראשית מ. 31
  ; )טז, א"מ" (ַּפְרעֹה ְׁשלֹום ֶאת ַיֲעֶנה לִֹהים-אֱ  ִּבְלָעָדי"
  ; )כה, שם" (ְלַפְרעֹה ִהִּגיד עֶֹׂשה לִֹהים- ָהאֱ  ֲאֶׁשר ֵאת"
  ; )כח, שם" (ַּפְרעֹה ֶאת ֶהְרָאה עֶֹׂשה לִֹהים-ָהאֱ  ֲאֶׁשר"
, שם" (ַלֲעׂשֹתֹו לִֹהים-ָהאֱ  ּוְמַמֵהר לִֹהים-ָהאֱ  ֵמִעם ַהָּדָבר ָנכֹון ִּכי"

  ).לב
  

 פוטיפר בית אל הבור מן בעברו – והמפותלת הקשה בדרכו
 שהה שבהן ספותהנו ובשנתיים, הסוהר בית אל פוטיפר ומבית
 הוא האדם כי, שמים בידי הכול כי יוסף הבין – הסוהר בבית

 להתגשמותם הדרך וכי, מופלאה לוהית-א מתכנית חלק רק
  . וסבל עמל רצופת להיות לעתים עלולה מזהירים חלומות של

  
 תכנית של ממשמעותה חלק יוסף יבין יותר מאוחר רק

  :לאחים אומר שהוא כמו, זו לוהית-א
  'ח, ה"מראשית ב . 32

לִֹהים ַוְיִׂשיֵמִני ְלָאב -ְוַעָּתה לֹא ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם אִֹתי ֵהָּנה ִּכי ָהאֱ 
  ְלַפְרעֹה ּוְלָאדֹון ְלָכל ֵּביתֹו ּומֵֹׁשל ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

  
  אומר יוסף לאחיוירתו של יעקב טוכן לאחר פ

  'כ', נבראשית  .33
  .  ן ֲעׂשֹה ַּכּיֹום ַהֶּזה ְלַהֲחיֹת ַעם ָרבלִֹהים ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה ְלַמעַ -אֱ 
  

באופן בו הוא ניתן לראות את תשובתו של יוסף גם . יתר על כן
  . מנהל את ארץ מצרים

 הוא, גושן בארץ אחיו ואת אביו את יוסף שמושיב לאחר
  . מצרים ארץ בצורכי לעסוק מתפנה
 – כך ואחר, במצרים הנמצא הכסף כל את יוסף צובר תחילה

  :המקנה כל את
  ז"מבראשית  .43

 ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְבֶאֶרץ ְּכַנַען ַהִּנְמָצא ַהֶּכֶסףַוְיַלֵּקט יֹוֵסף ֶאת ָּכל 
ַוִּיּתֹם . ַּבֶּׁשֶבר ֲאֶׁשר ֵהם ׁשְֹבִרים ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ַהֶּכֶסף ֵּביָתה ַפְרעֹה

ל ִמְצַרִים ֶאל יֹוֵסף  ַוָּיבֹאּו כָ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוֵמֶאֶרץ ְּכַנַעןַהֶּכֶסף 
ַוּיֹאֶמר . ָאֵפס ָּכֶסףֵלאמֹר ָהָבה ָּלנּו ֶלֶחם ְוָלָּמה ָנמּות ֶנְגֶּדָך ִּכי 

ַוָּיִביאּו .  ְוֶאְּתָנה ָלֶכם ְּבִמְקֵניֶכם ִאם ָאֵפס ָּכֶסףִמְקֵניֶכםיֹוֵסף ָהבּו 
ּוְבִמְקֵנה ֶאת ִמְקֵניֶהם ֶאל יֹוֵסף ַוִּיֵּתן ָלֶהם יֹוֵסף ֶלֶחם ַּבּסּוִסים 

ַהּצֹאן ּוְבִמְקֵנה ַהָּבָקר ּוַבֲחמִֹרים ַוְיַנֲהֵלם ַּבֶּלֶחם ְּבָכל ִמְקֵנֶהם 
  .  ַּבָּׁשָנה ַהִהוא

 של מצדו ומנוכר קר יחס של רושם עולה הפסוקים מקריאת
  . ברעב הגוועים מצרים תושבי כלפי יוסף
 אנשי את כליל לרוקן כדי בתבואה שליטתו את מנצל יוסף

   .מנכסיהם מצרים
  

 אליו מתחננים, רכושם כל את מהם לקחת מסיים שהוא לאחר
  :)יט-יח ז"מ בראשית( האנשים

לֹא ְנַכֵחד ֵמֲאדִֹני ִּכי ִאם ַּתם ַהֶּכֶסף ּוִמְקֵנה ַהְּבֵהָמה ֶאל ֲאדִֹני לֹא 
יֶניָך ָלָּמה ָנמּות ְלעֵ . ְּגִוָּיֵתנּו ְוַאְדָמֵתנּוִנְׁשַאר ִלְפֵני ֲאדִֹני ִּבְלִּתי ִאם 

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

חסרי אדמות , המצרים מציעים ליוסף להפוך לעבדי פרעה
וכל זאת על מנת לקבל את המינימום , י חוריןוזכויות של בנ
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תחילה מקבל יוסף את ההצעה  . אוכל–שאותו מקבל גם עבד 

  :)כא-ז כ"בראשית מ (ברצון
 ְלַפְרעֹה ִּכי ָמְכרּו ִמְצַרִים ִאיׁש ֶאת ָּכל ַאְדַמת ִמְצַרִיםַוִּיֶקן יֹוֵסף 

ְוֶאת ָהָעם . ְרעֹהָׂשֵדהּו ִּכי ָחַזק ֲעֵלֶהם ָהָרָעב ַוְּתִהי ָהָאֶרץ ְלפַ 
    ֶהֱעִביר אֹתֹו ֶלָעִרים ִמְקֵצה ְגבּול ִמְצַרִים ְוַעד ָקֵצהּו

 לבין בינם זיקה כל למחות לכאורה נועדה לערים העם העברת
  : י"כמו שמפרש רש, אדמתם

  י"רש. 53
 זו עיר של והושיב, בארץ חלק עוד להם שאין לזכרון"

  " בחברתה
  

  :ההמשך תמוה, זאת לאור
  כד-ז כג"אשית מ בר. 63

ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָהָעם ֵהן ָקִניִתי ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְוֶאת ַאְדַמְתֶכם 
ְוָהָיה ַּבְּתבּואֹת . ְלַפְרעֹה ֵהא ָלֶכם ֶזַרע ּוְזַרְעֶּתם ֶאת ָהֲאָדָמה

 ְוַאְרַּבע ַהָּידֹת ִיְהֶיה ָלֶכם ְלֶזַרע ַהָּׂשֶדה ּוְנַתֶּתם ֲחִמיִׁשית ְלַפְרעֹה
    ְלֶכם ְוַלֲאֶׁשר ְּבָבֵּתיֶכם ְוֶלֱאכֹל ְלַטְּפֶכםּוְלָאְכ 

  
  ? הזה השינוי פשר מה, ונשאלת השאלה

 האדמות מן להתנתק העם הצעת את יוסף קיבל בתחילה אם
 – הוא נותן להם אדמות זה מדוע, לפרעה עבדים ולהיות

  ?בלבד מס  אחוז20 של למדיי סבירים ובתנאים
  

 מתכניתו בו חזר אכן וסףשי נראהש, הרב אמנון בזקמסביר 
 להשתחרר יוסף יכול לא הראשון שברגע ייתכן. המקורית
 רכוש בכל מוחלטת שליטה: בידיו שהייתה העצמה מתחושת

  . מצרים
  

 דבר בהכרח איננה שעצמה יוסף הבין שנייה במחשבה, ואולם
  . לרעתו לבעליו שמור עושר ולעתים, חיובי

  
, ליוסף, לו ערב יומ; הרעב שנות שבע יסתיימו העת בבוא

 אצלם ייצרו לא המצרים על שעברו וההשפלה השעבוד ששנות
  ?ממש של מרד כדי עד להתפתח העלולים, תרעומת רגשי

  
 כלכלית תכנית לעם והציע, מכוונותיו יוסף בו חזר כן על אשר
 לשמעה מאוד עד והתרגשו, עליה חלמו לא שהם, נוחה

  :)ז כה"בראשית מ(
    ּו ִנְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני ְוָהִיינּו ֲעָבִדים ְלַפְרעֹהֶהֱחִיָתנַוּיֹאְמרּו 

  
 מה אך – פרעה עבדי להיות עצמם את ומציעים שבים המצרים

 מתוך זאת אמרו הם, יוסף אל תחילה כשהגיעו: ההבדל רב
 מוסיפים הם כעת ואילו; מוחלט בררה ומחוסר קשה מצוקה

  !עמוקים תודה הכרת רגשות מתוך זאת
  

  :כי ן"הרמב יארב כבר
  ן"הרמב. 73

סיפר הכתוב זה וגמר הענין בכל הפרשה להודיע מעלות יוסף 
וכי היה איש אמונים שהביא כל הכסף , בחכמה בתבונה ובדעת

ולא עשה לעצמו אוצרות כסף ומטמוני מסתרים , בית פרעה
אבל נתן למלך הבוטח בו , בארץ מצרים או לשלחו לארץ כנען

ומצא בזה חן גם כן , דמה גם הגופותכל הכסף וקנה לו את הא
  . כי השם הוא המצליח את יראיובעיני העם

  
 דבריו בסוף ן"הרמב שמציין המסר, הסברו של הרב בזק פי על

: השלישי לחטאו התיקון ומן יוסף שעבר השינוי מן נובע
ובהבנת תפקידו כחלק , והכוח העצמה במגבלות ההכרה

  .מהמהלך האלוקי

  :סףהדמיון בין יעקב ליו
יוסף הוא למעשה הגיבור הראשי בכל  , כמו שראינו לעיל

וגם לאחר פטירתו של יעקב , הפרשות החל מפרשת וישב
) העוסק בקורות האבות(בראשית ספר , לקראת סיום הפרשה

  . אלא ממשיך ללוות ולתאר את יוסף, אינו נגמר
  

קשה שלא להעמיד את תיאור קורות יוסף , בקטעי סיום אלו
  :קורות יעקבמול תיאור 

  
   - 1 מקור - :  בפסוק הפותח את פרשתנו על יעקב קראנו.1
ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני "

   ".חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה
  

כפי שנאמר גם אצל , הודעה מפורשת על מנין חיי האדם
תופיע רק אצל יוסף ולא אצל בן נוסף של , אברהם ויצחק

  : כמו שנאמר בפסוקי החותמים את פרשתנו,יעקב
   ו"ג כ"כ'  בראשית נ.83
   "וימת יוסף בן מאה ועשר שנים... ויחי יוסף מאה ועשר שנים"
 137 – שנות לוי ובאופן אחר נשמע גם על כדרך אגב, אמנם(

  ).טז', שמות ו -שנים 
  
  : ליוסף אל מול דברי העידוד שמשמיע יעקב.2
  :  יעקב ויוסףדבריהם האחרונים של . 93

  דברי יעקב ליוסף
הנה אנכי מת והיה אלהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ "

  )ח כא"בראשית מ(, "אבתיכם
  :  לאחים יוסףדברי 

ואלהים פקד יפקד אתכם והעלה אתכם מן הארץ , אנכי מת"
הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק 

  )ד"כ' בראשית נ(".וליעקב
  
  :ו שומעים מפיוכחלק מסכום חיי יעקב אנ. 3

   ח יב"בראשית מ. 40
  ". ראה פניך לא פללתי והנה הראה אתי אלהים גם את זרעך"

ברכת פריון הבנים המשמח את הסב הזקן אנו שומעים גם 
  :בתיאור סכום חיי יוסף

   כג'  בראשית נ.41
גם בני מכיר בן מנשה ילדו , וירא יוסף לאפרים בני  שלשים"

  ".על ברכי יוסף
  
  : יוסף נחנטיםיעקב ו .4

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

  
 ממש כשם שיעקב משביע את יוסף ושאר בניו שיקברוהו .5

  : בארץ כנען
  יעקב ויוסף משביעים את משפחתם לקברם בארץ. 43

י ונשאתני ושכבתי עם אבת, אל נא תקברני במצרים": יעקב
ו י ש ב ע  , ויאמר  ה ש ב ע ה  ל י ... ממצרים וקברתני בקברתם

קברו אתי , ויצו אתם ויאמר אליהם אני נאסף אל עמי... ל ו 
אשר על פני ... אל המערה אשר בשדה עפרן החתי, אל אבתי

  " ממרא בארץ כנען
ה ש ב ע נ י  לאמר הנה   אבי: "לאחר מכן יזכיר זאת שוב יוסף(

  "). בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני, מתאנכי 
  : בקשה זהה נשמע מפי יוסף

ו י ש ב ע  יוסף את בני ישראל לאמר פקד יפקד אלהים " :יוסף 
  ".אתכם והעלתם את עצמתי מזה
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נעשות בסיכום הספר בחמשה (נטנסיביות אלו יהשוואות א
ת מחדדים את ההשוואה הכוללת יותר שנגלי, )פסוקים בלבד

  : מול עינינו בין יעקב ליוסף
  ; להפרד מביתם וממשפחתם בשל ריב אחיםשניהם נאלצו  �
 גורמים להצלחה כלכלית לאדון אצלו הם שרוייםשניהם  �

', ל" (בגללך' ויברכני ה, נחשתי: "אל מול דברי לבן ליעקב(
את בית המצרי בגלל ' ויברך ה: "אנו קוראים על יוסף) כז

  ; ))ה, ט"ל" (יוסף
  ;  אצלם הם שוהיםמרומים על ידי בעלי הבית שניהם �
  שניהם מתחתנים ובונים את ביתם במקום גלותם  �

  .ועוד       
  

  :  בין אב לבן–מעמדו של יוסף 
ההקבלות שראינו לעיל בין יעקב ליוסף מחדדות את שאלת 

  . מעמדו של יוסף
  

  :ל אומרים כי"חז
  :ז"מסכת ברכות דף ט. 44
  " שהאין קורין אבות אלא לשלו"
  

כי , נדמה ו,'אבות'יצחק ויעקב קרויים , רק אברהםכלומר 
כי יוסף הינו  שניתן לטעות בה לשלול את הדעהל מבקשים "חז

  .אב רביעי בפני עצמו
  

 "אב"שיוסף הוא במדרגת ניתן היה לחשוב כפי שהסברנו 
, בעיקר בשל דרך התיאור המקראי המתמקד ביוסף ובקורותיו

  . יצחק ויעקב, ן באברהםממש כשם שהתמקד קודם לכ
  

גם השכינה כשהכתוב מתמקד במשהוא סימן הוא כי 
ומבחינה זו אכן נראה כי יוסף הינו , מתמקדת בו והולכת עמו

  . אב לאומה הישראלית
  .במובן תרבותי רוחני" אב"עדיין , יבמובן גנט" אב"גם אם לא 

  
אך הוא , אמנם אינו זוכה לנבואה כאבותיויוסף . יתירה מזאת

 לחלום חלומות בעלי משמעותהוא זוכה , "בעל החלומות"
אך יוסף , אמנם אין זו נבואה מפורשת. ולפענח חלומות כאלו

  . זוכה לקבל ולהבין מסרים לגבי העתיד
  

אפרים (שני בניו בסופו של דבר כפי שראינו לעיל , בנוסף לזה
  . בונים את בית ישראל כשאר בני יעקב) ומנשה

  
אך שני בניו , רם שני בנים ועולה למעמד אביוסף תו, מבחינה זו

  .ומבחינה זו אביו יעקב היה האב האחרון, עומדים לצד אחיו
  

מעמד מדגיש את , הספר כאמור מסתיים בספורו של יוסף
  . בן יעקב לאחיו,  בן אב לבן- הביניים שלו 

מבנים ים זה הכרחי על מנת לעבור יייתכן כי מעמד בינ
  . ה נבחרתנבחרים לאומה שלימה שכול

  
אך , יוסף נבחר ברמה מסוימת בפני עצמו, כך בשלב ביניים זה

  .אחיו לא נדחו
  

בספור הבא שיפתח את . זהו הספור האחרון על משפחת יעקב
  : נשמע לראשונה יוצא מפי מלך מצרים, ספר שמות

  , עםלא עוד משפחה אלא , מעתה". ע ם  בני ישראלהנה  "
בניית זהות תרבותית לא עוד מאבקי בחירה ודחיה אלא 

  .לאומית

  


