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  ג' התשעכסלו                                          ד "בס

  

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

  )נית שרון רימוןהרב של על פי שיעור( בוישלפרשת 

 
  :)ז"בראשית ל(" יוסף"פותח ב" תולדות יעקב"סיפור 

  :ּוֵרי ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַעןַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ְמג) א(
  ...ֵאֶּלה ּתְֹלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ֶּבן ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה) ב(

וסיפור יוסף המתחיל כאן מתמשך על פני שלוש הפרשות 
וסיפורו מסופר , מעמדו של יוסף חשוב ביותר. הבאות

ההבדל המהותי , אולם. באריכות בדומה לסיפורי האבות
כלומר אצל , ף הוא שהאבות היו יחידיםבין האבות ליוס

האבות יש סיפור של בחירה של האחד תוך דחייה של 
אלא הוא אחד , איננו יחיד, לעומת זאת, יוסף; אחיו

. שכולם ממשיכים את בית יעקב, מתוך שנים עשר אחים
התורה בוחרת לעסוק בהרחבה ובהבלטה , למרות זאת

 לגבי יוסף נקודה זו וכן פרטים נוספים. בסיפור יוסף
 : מעוררים שאלות רבות

תולדות "מדוע יוסף תופס מקום מרכזי כל כך ב •
 ? "יעקב

, האם בזכות היותו בן רחל ובזכות אהבת אביו אליו •
 ? או שמא תכונותיו הקנו לו מעמד מיוחד בין אחיו

 ? מהם המאפיינים העיקריים של דמותו •

 ? האם מעמדו חיובי או שלילי •

  ?  האם הם התגשמו?מהם חלומותיו ומה פשרם •
  ננסה להשיב על שאלות אלה תוך עיון בדמותו של יוסף

  .על פי שיעור של הרבנית שרון רימון

 
  הציפיה ללידתו של יוסף ויחודו של יוסף

. עוד לפני לידתו, ייחודו של יוסף מתבלט כבר מראשיתו
אך לידתם של כל האחים מלווה , יוסף איננו הבכור

האישה האהובה על יעקב רחל היא : בצפייה ללידתו
והאישה שהייתה ) א"ח ְול"ט פסוקים י"עיינו פרק כ(

: ולכן מעמדה בבית יעקב ברור, מיועדת לו מלכתחילה
אין ספק שרחל היא האם אשר ראויה לבנות את הבית 

בראשית רבה ( כך אומר גם המדרש. ביחד עם יעקב
  ): 'סימן ב, א"פרשה ע] וילנא[

, חל הייתה עיקרו של ביתר: ר יצחק"א". ורחל עקרה"
  . עיקרה רחל-" ורחל עקרה"כמה שנאמר 

  .במשך זמן רב רחל הייתה עקרה, אולם
. נישאה ליעקב מתוך תרמית של לבן, לעומת זאת, לאה

' שנישואי יעקב עם לאה היו רצון הבדיעבד מסתבר בל א
אך , סובב את הדברים כך שיעקב ישא את לאה' ולכן ה

הראויה לבנות את , לאה כאםבאופן הגלוי מעמדה של 
על ידי והוא מתקבע ,  מלכתחילהאיננו ברור, בית יעקב
  ):א"ט פסוק ל"פרק כ( לידת בנים

  :ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה ְוָרֵחל ֲעָקָרה' ַוַּיְרא ה
" אם"ועל ידי כך מתברר שהיא , נותן ללאה בנים' ה

  .י חשיבות ומשמעותושנישואיה ליעקב היו רצויים ובעל
   ):בראשית רבה שם( רעיון זה מבוטא יפה במדרש הבא

כיון שראה : יצחק אמר' שמואל בר ר' חנין בשם ר' ר
אבינו יעקב מעשים שרימה לאה באחותה נתן דעתו 

לאמן של : ה בבנים אמר"וכיון שפקדה הקב. לגרשה
  !?אלו אני מגרש

עקב שי, ניתן להבין מדרש זה במישור האנושי הפשוט
אך נראה . מרגיש שאינו יכול לגרש אישה שילדה לו בנים

פתח את רחמה של לאה ' מכך שה: שיש כאן יותר מכך
יעקב מבין שנישואיו ללאה היו , והיא יולדת ליעקב בנים

, ולבנות את בית יעקב" אם"ולאה ראויה להיות ' ברצון ה
  . ולכן הוא מבין שאין לגרשה

עקב באים לידי ביטוי מאמציה של לאה להשתייך לבית י
, אחד אחרי השני נולדים בניה של לאה. בשמות הבנים

והיא קוראת להם בשמות המבטאים את ציפייתה לקבל 
ברקע ללידות של לאה עומד סיפור . הכרה מיעקב

  ):א"ל, ט"כבראשית ( עקרותה של רחל
  :ָרהִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה ְוָרֵחל ֲעָק ' ַוַּיְרא ה

. לאה יולדת ורחל מצפה לבן; ורחל עקרה, לאה יולדת
אך בבית יש צפייה מתמדת , אמנם ליעקב יש בנים רבים

כאשר הוא נולד . הילד של רחל: ללידת הילד המיוחד
בוודאי הייתה התרגשות גדולה בבית ותחושה שהנה נולד 
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. שהוא יהיה הבן העיקרי של המשפחה, הבן המיוחד
  :)כד-  כג' לבראשית( יוחדכיצד נקרא הבן המ

  :ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר ָאַסף ֱאלֹוִקים ֶאת ֶחְרָּפִתי) כג(
  :ִלי ֵּבן ַאֵחר' ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו יֹוֵסף ֵלאמֹר יֵֹסף ה) כד(

הבן המיוחד איננו נקרא על שם מהותו : שם מפתיעוה

ונראה שזוהי , 1העצמית אלא על שם הוספת בן אחר
 המתבטא ,כוח הוספת החיים והפריון - של יוסף מהותו 

, בעצם לידתו של יוסף, לראשונה בפתיחת רחמה של רחל
להוספת , וקריאת שמו מכוונתלהמשך פריונה של רחל

 עם, על כן. ולמעשה בנימין בא לעולם בלידת יוסף, חיים
י כיון "גומלת בלב יעקב ההחלטה לשוב לא, הולדת יוסף

שכתוב בביאתו  כפי, )כה, 'ל(שמשפחתו בנויה כבר 
שלם טרם , )יח, ג"ל" (ויבא יעקב שלם עיר שכם: "לארץ

 .לידת בנימין
  

, המתחילה לספר את סיפורו של יוסף, בפרשת וישב
  : מוסיף כוח זה להתגלות

בתחילת הפרשה מתואר יוסף כבעל מעמד מיוחד בבית 
מעמד זה מתבטא גם ). א" י-' ג, ז"לבראשית (יעקב 

על ידי האחים ועל (המתפרשים , א חולםבחלומות שהו
למשול ולהנהיג , כרצון של יוסף למלוך) ידי יוסף עצמו
המעמד המיוחד הזה הוא שגורם למתח . את בית יעקב

והוא שגורם להורדתו של יוסף , רב בין יוסף לבין אחיו
). ו" ל-ב "פסוקים י( מכירתו לעבד -למצב שפל ביותר 

מעמד של עבד יכולה הנפילה ממעמד גבוה ביותר אל 
במיוחד לאור , לגרום לתחושת השפלה גדולה יותר

ולמרות , ממעמדו על ידי אחיו" נזרק"העובדה שהוא 
 מצליח מאדשיוסף אנו שומעים תוך זמן קצר , זאת

  ):ט"לבראשית (
ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי ְּבֵבית ֲאדָֹניו ' ַוְיִהי ה) ב(

' ִאּתֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה ה' ַוַּיְרא ֲאדָֹניו ִּכי ה) ג( :ַהִּמְצִרי
ַוִּיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְּבֵעיָניו ַוְיָׁשֶרת אֹתֹו ) ד( :ַמְצִליַח ְּבָידֹו

ַוְיִהי ֵמָאז ) ה( :ַוַּיְפִקֵדהּו ַעל ֵּביתֹו ְוָכל ֶיׁש לֹו ָנַתן ְּבָידֹו
ֶאת ֵּבית ' ׁש לֹו ַוְיָבֶרְך הִהְפִקיד אֹתֹו ְּבֵביתֹו ְוַעל ָּכל ֲאֶׁשר יֶ 
ְּבָכל ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו ַּבַּבִית ' ַהִּמְצִרי ִּבְגַלל יֹוֵסף ַוְיִהי ִּבְרַּכת ה

ַוַּיֲעזֹב ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְּבַיד יֹוֵסף ְולֹא ָיַדע ִאּתֹו ) ו( :ּוַבָּׂשֶדה

                                                 
הבנים של לאה נקראים על שם : דומה לשמות שקראה לאהבכך שמו של יוסף    1

 ואילו הבן של רחל נקרא ,)עיינו בהערה הקודמת (רצונה לזכות בהכרתו של יעקב
מיטיב  .יה לה עוד חלק בבניית בית יעקבשיהעל מנת , על שם רצונה ללדת עוד בן

  : לתאר זאת המדרש

לי בן ' יוסף ה"ומתפילת רחל שאמרה , עיקר ברייתה של דינה זכר היה
   .ת נקבהינעש "אחר

 - יתה מן האימהותי ורחל ה,חנינה בן פזי אמהות נביאות היו' אמר ר
 עוד אחד" :אמרה; "בן אחר" לא נאמר אלא "לי בנים אחרים' יוסף ה"

   ".עתיד להעמיד ולווי יהיה ממני
  ".תפקד זו, דיינו זכרים: "אימהות ואמרוחנינה נתכנסו ' אמר ר

 ). ב"בראשית רב פרשה ע(

תַֹאר ְמאּוָמה ִּכי ִאם ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר הּוא אֹוֵכל ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה 
  :ִויֵפה ַמְרֶאה

בזכות כוח החיות המיוחד שבו . יוסף מצליח מאדכלומר 
אלא לצאת , הוא מצליח שלא לחוש את תחושת העבדות

ביתו של -בניהול משק" איש מצליח"ממנה ולהיות 
  . פוטיפר

למרות שיוסף איננו דמות רוחנית אלא דמות מאד 
הפסוקים מדגישים שהצלחתו איננה בזכות , מעשית

משפיע ' כלומר ה, איתו' מתו או כשרונו אלא שהחכ
" את בית המצרי בגלל יוסף' ויברך ה: "ברכה בזכות יוסף

וכאן , היא תוספת שפע" 'ברכת ה"המשמעות של ). 'ה(
,  שכח ההוספה של יוסף איננו רק בעניין הפריוןמתברר

   .אלא תוספת שפע כברכה כללית בתחומים הגשמיים
  

 גבוה בבית פוטיפר הוא מושלך לאחר שיוסף מגיע למעמד
בעקבות הסיפור עם אשת פוטיפר , משם אל בית הסוהר

גם שם אין תיאור של תחושת , אולם). ' כ- ' ט ז"ל(
  : )כג-ט כא"בראשית ל (אלא התרוממות מידית, השפלה

ֶאת יֹוֵסף ַוֵּיט ֵאָליו ָחֶסד ַוִּיֵּתן ִחּנֹו ְּבֵעיֵני ַׂשר ' ַוְיִהי ה) כא(
ַוִּיֵּתן ַׂשר ֵּבית ַהּסַֹהר ְּבַיד יֹוֵסף ֵאת ָּכל ) כב( :ַהרֵּבית ַהּסֹ

ָהֲאִסיִרם ֲאֶׁשר ְּבֵבית ַהּסַֹהר ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר עִֹׂשים ָׁשם הּוא 
ֵאין ַׂשר ֵּבית ַהּסַֹהר רֶֹאה ֶאת ָּכל ְמאּוָמה ) כג( :ָהָיה עֶֹׂשה

  : ַמְצִליחַ ' ִאּתֹו ַוֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה ה' ְּבָידֹו ַּבֲאֶׁשר ה
הוא מצליח : שוב מתוארת הצלחתו המדהימה של יוסף

גם כאן . לעלות מן המצב המושפל ולהגיע למעמד גבוה
אך , הצלחתו של יוסף היא בניהול עניינים גשמיים

  .'הברכה להצלחה זו באה מאת ה
בעקבות פתרון החלומות של שר המשקים ושר האופים 

 פרק -' פרק מ(מתגלגל יוסף לפתור גם את חלום פרעה 
תחילה יוסף פותר את החלום ומפרש ). ב"א פסוק ל"מ

אלא , אך הוא איננו מסתפק רק בפתרון, את המראה
  :)לו-א לג"בראשית מ (מוסיף עצה

ְוַעָּתה ֵיֶרא ַפְרעֹה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם ִויִׁשיֵתהּו ַעל ֶאֶרץ ) לג(
ים ַעל ָהָאֶרץ ְוִחֵּמׁש ַיֲעֶׂשה ַפְרעֹה ְוַיְפֵקד ְּפִקִד ) לד( :ִמְצָרִים

ְוִיְקְּבצּו ֶאת ָּכל ) לה( :ֶאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע
אֶֹכל ַהָּׁשִנים ַהּטֹבֹת ַהָּבאֹת ָהֵאֶּלה ְוִיְצְּברּו ָבר ַּתַחת ַיד 

ְוָהָיה ָהאֶֹכל ְלִפָּקדֹון ָלָאֶרץ ) לו( :ַּפְרעֹה אֶֹכל ֶּבָעִרים ְוָׁשָמרּו
ע ְׁשֵני ָהָרָעב ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָן ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְולֹא ִתָּכֵרת ְלֶׁשבַ 

  :ָהָאֶרץ ָּבָרָעב
יוסף מציע לפרעה כיצד להתמודד עם העתיד שנגלה לו 

אך הנעשה , אמנם החלום מודיע את העתיד; בחלומות
עצותיו של יוסף הן חכמות מאד . בעתיד תלוי באדם

אלא , לל וכדומה הוא לא ממליץ להתפ-ומעשיות מאד 
העצות של . מציע רעיונות מעשיים להתמודדות עם המצב

  :)לח-א לז"בראשית מ (יוסף מוצאות חן בעיני פרעה
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) לח( :ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ָּכל ֲעָבָדיו) לז(
ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל ֲעָבָדיו ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח 

ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ) לט( :ים ּבֹוֱאלֹוִק 
ַאָּתה ) מ( :ֱאלֹוִקים אֹוְתָך ֶאת ָּכל זֹאת ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמֹוךָ 

ִּתְהֶיה ַעל ֵּביִתי ְוַעל ִּפיָך ִיַּׁשק ָּכל ַעִּמי ַרק ַהִּכֵּסא ֶאְגַּדל 
ְרֵאה ָנַתִּתי אְֹתָך ַעל ָּכל ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ) מא( :ִמֶּמּךָ 

ַוָּיַסר ַּפְרעֹה ֶאת ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוִּיֵּתן ) מב( :ֶאֶרץ ִמְצָרִים
אָֹתּה ַעל ַיד יֹוֵסף ַוַּיְלֵּבׁש אֹתֹו ִּבְגֵדי ֵׁשׁש ַוָּיֶׂשם ְרִבד ַהָּזָהב 

ֶׁשר לֹו ַוַּיְרֵּכב אֹתֹו ְּבִמְרֶּכֶבת ַהִּמְׁשֶנה אֲ ) מג( :ַעל ַצָּוארֹו
) מד( :ַוִּיְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך ְוָנתֹון אֹתֹו ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ֲאִני ַפְרעֹה ּוִבְלָעֶדיָך לֹא ָיִרים ִאיׁש 
  :ֶאת ָידֹו ְוֶאת ַרְגלֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

 הן אלא, פרעה מרגיש שיכולותיו של יוסף אינן אנושיות
שוב מודגש כי יוסף הוא בעל יכולת ארגון '; מאת ה

 אך הכל -וניהול מדהימים ויש ביכולתו להשפיע ברכה 
בעקבות פתרון החלום והעצה פרעה מחליט  ו.'בעזרת ה

מתוך מעמד , כלומר שוב. למנות את יוסף למשנה למלך
יוסף מגיע למעמד , של עבד ושל אסיר, מושפל ביותר
בחכמתו ובכישרונו הוא .  למלך המשנה-גבוה ביותר 

מארגן את אגירת המזון בשנות השובע ואת חלוקתו 
 והתורה מתארת את התלות הכללית ביוסף, בשנות הרעב

  ):ז"נא "מבראשית (
ְוָכל ָהָאֶרץ ָּבאּו ִמְצַרְיָמה ִלְׁשּבֹר ֶאל יֹוֵסף ִּכי ָחַזק ָהָרָעב 

  :ְּבָכל ָהָאֶרץ
ים לא לישראל יוסף מתגלה כאן כמקור החיכלומר 

, ב"מ" (הארץ הוא המשביר לכל "- אלא לכל הארץ , בלבד
בדברי גם מתבטאת , שייכותו של יוסף לעולם כולו). ו

,  אולם.בשבעים לשון ל האומרים שיוסף שולט"חז
אלא , אינו כילכול כל העולם, תפקידו המרכזי של יוסף

- כי למחיה שלחני א "- בני ישראל  דווקא להחיות את
אנכי אכלכל אתכם ואת ", )ה, ה"מ" (יכםלהים לפנ

גם ברכת הפריון מתקיימת בבני יעקב ). כא', נ"(טפכם
בארץ מצרים  וישב ישראל "- בבואם אל יוסף מצרימה 

). כז, ז"מ" (בארץ גשן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד
ותקופתה המבורכת שלמשפחת יעקב במצרים תמה עם 

,  על מצריםויקם מלך חדש "-מות יוסף מקור הברכה 

 .)ח', א, שמות" (את יוסף אשר לא ידע
  

, ברכה, תוספת: מעיד על מהותו, שמו של יוסף, אם כן
,  הוא מצליח לצאת ממצבים קשים:המשך חיים ושפע

וכן לגרום , להתמודד איתם ולעלות מתוכם לגבהים
לכל אורך סיפור , כמו כן. לברכה ולשפע בצורה מפליאה

כפי שמבוטא בדברי רחל ', החייו ברור שהשפע הוא מאת 
  ). ד"כ' ל" ('יוסף ה: "כאשר היא קוראת את שמו בלידתו

 כוחו זה של יוסף בא לידי ביטוי גם בברכת יעקב
  ):ה" כט"מבראשית (

ֵמֵאל ָאִביָך ְוַיְעְזֶרָּך ְוֵאת ַׁשַּדי ִויָבְרֶכָּך ִּבְרכֹת ָׁשַמִים ) כה(
  :ְרכֹת ָׁשַדִים ָוָרַחםֵמָעל ִּבְרכֹת ְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַחת ִּב 

   :)ג"דברים ל( גם בברכת משה לשבטים חוזר עקרון זה
ַאְרצֹו ִמֶּמֶגד ָׁשַמִים ִמָּטל ' ּוְליֹוֵסף ָאַמר ְמבֶֹרֶכת ה) יג(

ּוִמֶּמֶגד ְּתבּואֹת ָׁשֶמׁש ּוִמֶּמֶגד ) יד( :ּוִמְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַחת
ֶדם ּוִמֶּמֶגד ִּגְבעֹות ּוֵמרֹאׁש ַהְרֵרי ֶק ) טו( :ֶּגֶרׁש ְיָרִחים

ּוִמֶּמֶגד ֶאֶרץ ּוְמלָֹאּה ּוְרצֹון ׁשְֹכִני ְסֶנה ָּתבֹואָתה ) טז( :עֹוָלם
  :ְלרֹאׁש יֹוֵסף ּוְלָקְדקֹד ְנִזיר ֶאָחיו

  
הברכה נראה ש, עיין בברכת יצחק ליעקבלמעשה אם נ

   :כוללת שני עניינים מרכזיים
  :)כח, ז"כברכות ( ענין שפע ופריון הארץ

להים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן -ויתן לך הא"
  " ותירוש

  :)כט, ז"כבראשית (ועניין השלטון 
יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים הוה גביר לאחיך "

  ". וישתחוולך בני אמך
מתפצלת הברכה שקיבל , בברכת יעקב לשבטיםאבל 

ברכת השלטון והמלכות ניתנת . ויוסף מאביו בין יהודה
  :)י-ח, ט"מבראשית "(ליהודה 

אתה יודוך אחיך ידך בערף אויביך ישתחוולך בני "
לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי ... אביך

  "יבא שלה ולו יקהת עמים
. כפי שראינו לעיל, ברכת השפע והפריון ניתנת ליוסףו

אלא גם , שפע ופריון הארץברכת רק ואם נשים לב לא 
תוספת " ת שדים ורחםברכ", ברכת פריון הצאצאים

  . בו נתברכה רחל בפתיחת רחמה, ליוסף, חיים לאדם
  

מאבק כפול בין  -תפקידו של יוסף ותפקידו של יהודה 
  יוסף לבין אחיו

כפי שמתאר , בנוסף לברכה זו יוסף מקבל את הבכורה
  ):'ה', דברי הימים א( ספר דברי הימים

הּוא ַהְּבכֹור ּוְבַחְּללֹו ְיצּוֵעי ּוְבֵני ְראּוֵבן ְּבכֹור ִיְׂשָרֵאל ִּכי ) א(
 ֶּבן ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ְלִהְתַיֵחׂש ִנְּתָנה ְּבכָֹרתֹו ִלְבֵני יֹוֵסףָאִביו 

ְוַהְּבכָֹרה ִּכי ְיהּוָדה ָּגַבר ְּבֶאָחיו ּוְלָנִגיד ִמֶּמּנּו ) ב: (ַלְּבכָֹרה
  :ְליֹוֵסף

, בכורה ניטלת מראובן מסיבות מסוימותכלומר ה
 מתבטאת בכך שהוא מקבל שתי נחלותו, יוסףומועברת ל

  ): הח"ראשית מב(
ְוַעָּתה ְׁשֵני ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ּבִֹאי ) ה(

ֵאֶליָך ִמְצַרְיָמה ִלי ֵהם ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו 
  :ִלי

קב ולניהול יוסף מקבל עליו את האחריות לפרנסת בית יע
ובהתאם לכך הוא מקבל , כלכלי וארגוני של המשפחה

ו טא "עיינו דברים כ(בכך הופך יוסף לבכור ; שתי נחלות
ההנהגה ; יוסף איננו מקבל את ההנהגה, אולם). ז" י-
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 כפי שניתן לראות בפסוקים בדברי ,ניתנת ליהודה
  . הימים וכן בברכות יעקב ומשה

  
ינו המנהיג לא הייתה נראה שההכרה כי יוסף א, אולם

בראשית חייו יוסף תופס . ברורה ומובנת מלכתחילה
והביטוי הקיצוני ביותר , מעמד מאד גבוה בבית יעקב

  ):ז"לבראשית ( לכך הוא סיפור החלומות של יוסף
 :ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִׁשְמעּו ָנא ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחָלְמִּתי) ו (
ִמים ֲאֻלִּמים ְּבתֹוְך ַהָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ָקָמה ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְמַאּלְ ) ז(

ֲאֻלָּמִתי ְוַגם ִנָּצָבה ְוִהֵּנה ְתֻסֶּביָנה ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ַוִּתְׁשַּתֲחֶויָן 
ַוַּיֲחלֹם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר ַוְיַסֵּפר אֹתֹו ְלֶאָחיו ) ט ( :...ַלֲאֻלָּמִתי

 ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ְוַאַחד ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָחַלְמִּתי ֲחלֹום עֹוד ְוִהֵּנה
  :ָעָׂשר ּכֹוָכִבים ִמְׁשַּתֲחִוים ִלי

בהם הוא רואה עצמים , יוסף חולם שני חלומות
כיצד . המסמלים את בני משפחתו משתחווים לו

  :הפירוש נראה פשוט ?מתפרשים החלומות האלה
ל ִּתְמׁשֹל ַוּיֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו ֲהָמלְֹך ִּתְמלְֹך ָעֵלינּו ִאם ָמׁשֹו) ח(

ַוִּיְגַער ּבֹו ָאִביו ַוּיֹאֶמר לֹו ָמה ַהֲחלֹום ַהֶּזה ) ...י( :...ָּבנּו
ֲאֶׁשר ָחָלְמָּת ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני ְוִאְּמָך ְוַאֶחיָך ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלָך 

  :ָאְרָצה
גם האחים וגם יעקב מפרשים את חלומותיו של יוסף 

 נראה שגם .כשאיפת גדלות וכרצון שלו למלוך ולשלוט
. והוא רצה להיות המנהיג של בית יעקב, יוסף חשב כך

הם . של יוסף" חלומו"אך האחים אינם מקבלים את 
ונשאלת השאלה . אינם רואים אותו כראוי להנהגה

  ?מדוע
בשנאת האחים ליוסף ומסבירה הרבנית רימון ש

הרובד האחד הוא . ובמכירתו מצטרפים שני רבדים
 העדפת יוסף על פני שאר אחיו בו, הרובד האנושי הפשוט

עד כדי נכונות , גרמה לקנאה ושנאה באופן חזק ביותר
מצד האמת יוסף לא : הרובד השני יותר עקרוני. להרגו

אך הוא עלול לקבל , אמור להיות המנהיג של בית יעקב
ובגלל , את ההנהגה בגלל אהבתו הרבה של אביו אליו

מורחק על וכדי שלא תתרחש טעות זו יוסף , כוחו הרב
יתכן שהאחים עצמם חשו שיוסף איננו ראוי . ידי מכירתו

אך יתכן שהם כלל לא היו , ולכן מכרוהו, להיות מנהיג
ה הוא שגלגל את העניינים כך "והקב, מודעים לרובד הזה

  .שיוסף לא יטול את ההנהגה שהוא איננו ראוי לה
  

בהם , כי בכל המקרים שנזכרו לעיל, כאן המקום להעיר
ביד השליט " מלך"ה נותר תפקיד,  יוסף על הביתהופקד

שר בית , פוטיפר: שדמותו קיימת לצד יוסף, המקורי
. אין הדבר מקרי"). רקהכסא אגדל ממך("ופרעה , הסוהר

 אין הוא המלך ולא זכה לברכת, כך היא מהותו של יוסף
לצד , אלא תפקידו לבטא את כח השפע שבו, המלכות

  . יהודה שזכה בברכת המלכות

  
מתבטא אמנם יוסף אינו המנהיג אבל יחודו של יוסף 

 מעמד של -במעמדו הייחודי של יוסף בקרב השבטים 
 -בלידתו של יוסף כמו באו לעולם שלושה שבטים . אב

כי , בחינת שמות בני יוסף מגלה. מנשה ואפרים, בנימין
להים את כל -נשני א "-מנשה הוא שם המבטא חיסרון 

ואילו אפרים יורש את , )נא, א"מ("עמלי ואת כל בית אבי
 להים-כי הפרני א "-השפע , הפריון, מהותו של יוסף

לאור דברים אלה מתבררת ). נב, א"מ" (בארץ עניי
נתברך יעקב  ארם- בשובו לארץ מפדן. ח"משמעות פרק מ

  ) יב- יא, ה"ל(
פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך "

ברהם וליצחק לך אתננה נתתי לא ואת הארץ אשר. יצאו
  " ולזרעך אחריך אתן את הארץ

תוך השמטת ענין המלוכה (ברכה זו  יעקב מזכיר
 שאינו שייך לתחומו של יוסף, "ומלכים מחלציך יצאו"

בעומדו לברך את , )אלא לתחומו של יהודה כנזכר לעיל
   :)ד-ג, ח"מבראשית (בני יוסף 

 בארץ ל שדי נראה אלי בלוז-ויאמר יעקב אל יוסף א"
ויאמר אלי הנני מפרך והרביתך . כנען ויברך אותי

ונתתיךלקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך 
  "  אחזת עולם

כרקעלהסבר צירוף אפרים ומנשה  אריכות זו באה
מתעכב בשל " הנני מפרך והרביתך"קיום ברכת . לשבטים

. בשעת לידת בנימין,  בשעת מותה- רחמה של רחל  סגירת
בני יעקב  ורש את תפקידה של רחל להרבות אתיוסף י

. וזהו הנימוק להכללת אפרים ומנשה בתוך בני יעקב
ויקרא בהם שמי "ברכת  הכללה זו מתבצעת באמצעות

ומתוך כך יורשים הם את , "ושם אבותי אברהם ויצחק
אותם , המברך, מיעקב" והרביתך הנני מפרך"ברכת 
 בשל -, ) טז,ח"מ" (וידגו לרב בקרב הארץ"- ב, דווקא

 .ם והפריוןבית הוספת החיי, היותםבאים מבית יוסף
  

  משמעות החלומות של יוסף
וכולם יחד אמורים לבנות , בבני יעקב יש כוחות שונים

בכדי שהם יוכלו לעשות זאת צריך , אולם. את העם
 מהו כוחו של כל אחד -להיעשות בירור יסודי ועמוק 

יוסף  .ומהו התפקיד המתאים כל אחד מן האחים
והנתק בינו לבין אחיו מאפשר , מבית יעקבתנתק מ

בין האחים מצד אחד . צמיחה בכיוונים הנכונים
, הנשארים בבית נערך בירור מיהו הראוי להנהגה

ד "ד ְומ" י-' א, ג"מ(ומתברר שיהודה הוא הראוי להנהגה 
גם כוחו המיוחד של יוסף מתברר  מצד שני ).ד" ל-ח "י

 ממעמדו הגבוה והתרחקותו מן דווקא על ידי השלכתו
יכולה להתברר מהותו , ממרחק, דווקא שם. המשפחה
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 וכך הוא אומר לאחיו בפגישתו איתם, האישית האמיתית
  ):ה"מבראשית (
ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי ְמַכְרֶּתם אִֹתי ) ה(

ִּכי ֶזה ְׁשָנַתִים ) ו( :יֶכםֵהָּנה ִּכי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני ֱאלֹוִקים ִלְפנֵ 
ָהָרָעב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֵאין ָחִריׁש 

ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱאלֹוִקים ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ) ז( :ְוָקִציר
ְוַעָּתה לֹא ַאֶּתם ) ח( :ָּבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְּגדָֹלה

  ...ם אִֹתי ֵהָּנה ִּכי ָהֱאלֹוִקיםְׁשַלְחֶּת 
הוא מבין את תפקידו , לאחר כל הגלגולים שיוסף עובר

מתברר שיוסף הוא בעל כוחות של : בתוך המשפחה
והוא המסוגל להיות , תוספת חיים והשפעת ברכה

במובן זה האחים משתחווים ; "המשביר לכל עם הארץ"
  ):' ו,ב"מבראשית ( כפי שאומר הפסוק, לו ותלויים בו

יֹוֵסף הּוא ַהַּׁשִּליט ַעל ָהָאֶרץ הּוא ַהַּמְׁשִּביר ְלָכל ַעם ָהָאֶרץ וְ 
  :ַוָּיבֹאּו ֲאֵחי יֹוֵסף ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ַאַּפִים ָאְרָצה

חלומותיו של יוסף נראו בתחילה כחלומות אנושיים 
והיה נראה , הבאים מתוך השאיפות המוטעות של יוסף

והאחים ,  מתגשמים החלומותאך הנה; שהם לא יתגשמו
מתברר שאמנם אכן חלומות יוסף היו ! משתחווים ליוסף
אולם , הראה את העתיד להיות' בהם ה, חלומות נבואיים

אלא ', פירוש החלומות לא נאמר ליוסף במפורש מאת ה

וכשם שיוסף לא הבין , 2יוסף ואחיו ניסו לפרשם בעצמם
וא לא הבין  כך ה- נכון את מעמדו ותפקידו בבית יעקב 

הוא פירש את החלום כרמז לכך . נכון את חלומותיו
אך נבואת החלומות , שישלוט באחיו וינהיג את המשפחה

בעיקר , קיומה של משפחתו יהיה תלוי בו: הייתה שונה
בניתוק ,  לאחר שנים רבות במצרים.במובן הכלכלי

שהראו לו את , מבין יוסף את חלומותיו, ממשפחתו
יוסף מאפשר את קיום : חהמקומו הנכון במשפ

המשפחה בכך שהוא מסוגל לגרום להשפעת ברכה מאת 
  .'ה
  

 יוסף הצדיק
 צדיק יסוד - בתורת הסוד מזוהה יוסף עם ספירת יסוד 

. להתגלות במציאות  המביאה את השפע העומד-עולם 
 -אנו לא באנו אלא להצביע על רובד הפשט שבסוד 

הצדיק על יוסף נקרא יוסף . שמעוגן במקראות עצמם
 יש להבין מה בין נסיון זה. עמידתו בנסיון באשת פוטיפר

הוספת חיים באה .  מוסיף החיים-למהותו של יוסף 

                                                 
אך את חלומות השרים של ', ללא עזרת ה, את חלומו יוסף מנסה לפתור בעצמו   2

ם ֱאלֹוִקי ֲהלֹוא לֵ : "'פרעה ואף את חלומות פרעה הוא מצהיר שהוא פותר בעזרת ה
ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ֲחלֹום ָחַלְמִּתי "; )'פסוק ח' פרק מ" (ִּפְתרִֹנים ַסְּפרּו ָנא ִלי

ַוַּיַען יֹוֵסף ֶאת : ּופֵֹתר ֵאין אֹתֹו ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי ָעֶליָך ֵלאמֹר ִּתְׁשַמע ֲחלֹום ִלְפּתֹר אֹתֹו
ֲאֶׁשר ָהֱאלֹוִקים עֶֹׂשה ֶהְרָאה ... :לֹום ַּפְרעֹהַּפְרעֹה ֵלאמֹר ִּבְלָעָדי ֱאלֹוִקים ַיֲעֶנה ֶאת ְׁש 

יוסף למד את הלקח שפתרון ). ח"כ, ז" ט- ו"פסוקים ט, א"פרק מ:" (ֶאת ַּפְרעֹה
מתוך ', אלא בעזרת ה, חלומות צריך להיעשות לא מתוך מחשבה אנושית פשוטה

 .המתבטא בחלום' נסיון להבין את רצון ה

הדוחפים  כוחות חזקים אלו. לעולם בקשרי אישות
 יופיעו - אם לא ינותבו ויישלטו , להתגלות בהוספת חיים
, צורה הרסנית וממעטת חיים,בצורה ההפוכה לטבעם

 כן נסיונו של יוסף הצדיק הוא הנסיון-על. בגילוי עריות
שכן כוחו המרכזי הוא כח הוספת , השייך ביותר למהותו

רעיון . בהרסנות ועליו למנוע מכח זה להתפרץ, החיים
בכמויות התבואה . דומה אנו מוצאים בהמשך המקראות

שנות השובע גלום פוטנציאל  האדירות שצמחו בשבע
פי - בלתי מבוקר עלאך אכילתם באופן, להחיות עם רב

הינו מעשה המחסיר , האכילה של תושבי מצרים יצר
הצדיק  יוסף. שיביא לכליון הארץ בשנות הרעב, חיים

להתבזבז בשנות , מונע מכוחות חיים אלו להתפרץ

 .ומחיה את הארץ בשנות הרעב, השובע
  

  משיח בן יוסף ומשיח בן דוד
מתייחס , "המספד בירושלים"במאמרו , הרב קוק

ותו של יוסף ולמהותו של יהודה כשני כוחות למה
  :מרכזיים בעם ישראל

הכח המקביל לערך : הכין בישראל ביחוד שני הכחות...
השוקק לטובת האומה במעמדה ושכלולה , הגוף האנושי

  ...שהוא הבסיס הנכון, החומרי
  ...והצד השני עצם הכח לשכלול הרוחניות בעצמה

ות בשני השבטים הכחות הכללי' והנה מתחילה הוכנו ב
, וכמו בתחילה. אפרים ויהודה, שהוכנו למלוך בישראל

והחיה ... יוסף היה המשביר, מעשי אבות סימן לבנים
ויהודה מיוחד לכח ישראל ... את יעקב ובניו בחיי החומר

והנה תכלית בחירת מלכות בית דוד היה ... המיוחד
ולא די שלט יהיו , הכחות נכללים כאחד' שיהיו ב
היה הכל ...  זה את זה כי אם עוד עוזרים זה לזהסותרים

מאוחד בכח אחד על ידי עץ יהודה שהיה כולל גם כן 
הכחות יחדיו היו שניהם ' י קיבוץ ב"וע... כוחו של יוסף

  ...מתעלים
וכמו שהכחות המגבירות את הרוחניות הם מכשירים 

, כן ההתנערות לבקש חוזק לאומי... למידת משיח בן דוד
ר מכשירי החיים בכלליים הם הכשרת משיח וית, חמרי

  ...בן יוסף
הרב קוק מראה שמהותו של יוסף ממשיכה לבא כלומר 

בימות , וכן לעתיד לבא, לידי ביטוי בתקופת המלוכה
כאשר משיח בית יוסף יכין את הרקע הגשמי , המשיח

על כל אחד מן המנהיגים  .לקראת משיח בן דוד
, תפקידו הנכוןוהמשיחים מוטלת המשימה לדעת את 

בכדי שהם יוכלו לעבוד בשילוב האחד עם השני כדי 
  .לבנות נכון את עם ישראל


