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 "דבס

 

 
  

 

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

ראשונהלסעודה  - פרשה סתומה ועיר נצורה -'ויחי יעקב' 

 פרשה סתומה

מפרשת בראשית ועד סוף התורה כולה אין עוד פרשה כמו 

שהיא סתומה בתחילתה. הכוונה היא לכך שכל  'ויחי'פרשת 

פרשת שבוע מתחילה בשורה חדשה בספר התורה, 

כשהפרשה שלפניה הסתיימה באמצע שורה הקודמת ויתר 

השורה נשארה ריקה )פרשה פתוחה(, או שלכל הפחות יש 

רווח של תשע אותיות ריקות בין סיום פרשה הקודמת לזו 

רשת 'ויחי' היא החדשה )פרשה סתומה(. לעומת זאת, פ

של הפרשה שקדמה לה,  היחידה המתחילה בצמוד לסיומה

  -בין המילים החותמות את פרשת ויגש  ללא כל רווח

ד ְרבּּ֖ו ְמא ָֽ ְפרּ֥ו ַויִּ ָּ֔ה ַויִּ ֲחזּ֣ו ב    1.ַויֵּא ָֽ

 -ותחות את פרשתנו הפובין המילים 

ם ְצַרָ֔יִּ ֙ב ְבֶאֶ֣רץ מִּ ֲעק  ִ֤י ַיָֽ   2.ַוְיחִּ

יבת אות ת  יותר מאשר רווח רגיל של כ   הללואין בין המילים 

 המפריד בין מילה למילה. ,אחת

החלוקה של פרשיות פתוחות וסתומות היא חלוקה שקיבלנו 

קיבל מהנביאים שקיבלו ממשה במסורה מעזרא הסופר, ש

רוח הקודש שרתה על עזרא כאשר הוא חילק את ו מסיני,

עמוד על חריגה על כן עלינו ל הפרשיות, לפי כל סדרי המסורת.

 ייחודית זו.

 מתי התחיל השיעבוד?

'למה פרשה זו  -זו שואלים חז"ל הייחודית הפתיחה העל 

פשוטו של את שב לנו יסתומה?', ורש"י, שתמיד בא לי

בשאלה הזו, כי מי שאכן את פירושו כאן המקרא, גם הוא פותח 

פושט את המקרא, פושט את הקלף של ספר התורה ורואה 

את המכלול, רואה כאן חריגה שאין לה אח ורע בתורה. 

  -תשובתו של רש"י היא 

לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם ולבם של 

 3.שהתחילו לשעבדם ישראל מצרת השעבוד
כל הרי  -מתבקשת אלו בהבנת רש"י שאלה נכונה ורבים ש

ה עכשיו צרת שעבודם של בני ישראל במצרים כלל לא החל

                                                           
 בראשית מ"ז, כ"ז. 1
 שם, כ"ח. 2
 .שםרש"י,  3
  שיר השירים רבה ב'. 4

ומוצאים  4חז"ל עושים את החשבון ואפילו לא במותו של יעקב!

מתוך כל מאתיים ועשר שנות  ,שנות השעבוד במצריםסך ש

היו שמונים ושש שנה והן החלו רק אחרי שנפטר  ,הגלות

יך ימים יותר מכל אחרון בניו של יעקב, הלוא הוא לוי, שהאר

 מדוע 'הסתימּות' הזה מופיעה דווקא כאן -. ואם כן 5חיוא  

 , עוד לפני פטירתו של יעקב?בתחילת הפרשה

 חבר בבית הלבן

סתימת העיניים והלב. נשים לב שלא כתוב עצם זוהי אכן ואולי 

ברש"י שהפרשה סתומה כי התחיל השעבוד. לא ראויים 

המשעבדים שתיסתם או תיפתח בשלהם פרשה. רש"י אומר 

'שנסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת  -בדיוק להיפך 

השעבוד שהתחילו לשעבדם', ובגלל זה נסתמה הפרשה. 

והמצב של היהודים יעקב חי בארץ מצרים שבע עשרה שנה 

אות אחת בן שם באותה תקופה היה כל כך טוב עד שהפסק 

שם מתחילה  שבעומק בעומק,כמעט ואין, ואף אחד לא שם לב 

היו יפים ומשגשגים,  'אמריקה של אז'צרת השעבוד. החיים ב

צרים',  כולם הרגישו 'כמה טוב לנו וכמה גדול כבודנו בעיני המ 

ר ממשל פרעה, 'יש לנו חבי יוסף התמנו לשרי מקנה באח  

ב' -בבית פרעה  בבית הלבן', סליחה... ם ַעל ל  יׁש שָׂ ין א  א   6'ו 

האנטישמיות  ,ניםפ  שבדיוק עכשיו ממשמשת ובאה ומקננת ב  

  הנוראה ביותר שידעה אי פעם ההיסטוריה.

מקסימום  ,7חמושים עתידים לעלות בני ישראל מארץ מצרים

צא משֹואת אחוז מהעם י  אחד מחמישה, כלומר רק עשרים 

 -שבה זכינו לשבת  8היא היא 'מיטב הארץ' -מצרים. רעמסס 

תהפוך למחנות העבודה, הריכוז והמוות הגדולים ביותר. יעקב 

ולכן התקין  מתחילת הירידהביקש שניתן את הדעת לכך כבר 

בית תלמוד, ולכן אף נטע עצי שיטים ברדתו מראש לנו שם 

יטים לבנות משכן. מההתחלה למצרים, כדי שמהם ניקח ש

 -שנשים לב כבר כשמתחילה הצרה  משאלתו-בקשתו הייתה

 ...כי בשלב מאוחר יותר זה כבר יהיה מאוחר מדי

 

 

 ט"ז. רש"י, שמות ו',עי' גם  5
 ישעיהו נ"ז, א'. 6
 עי' שמות, י"ג, י"ח, ושם ברש"י ובמדרש רבה. 7
 בראשית מ"ז, ו'. 8
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 בעצם היום הזה

כמה מופלא הוא שאת 'ראשון' של פרשת 'ויחי' קראנו השבוע 

ום עשרה בטבת נראה כאילו הוא צ ביום עשרה בטבת. על פניו,

י הוא לא עוסק לא בשריפת המקדש, לא הקל שבצומות, שהר

 בחורבן ואפילו לא בפריצת החומות כמו בשבעה עשר בתמוז. 

באה יש הלכה מעניינת מאוד בקשר לעשרה בטבת, שאיננה 

  -, המובאת בחיבורו של רבי דוד אבודרהם לידי ביטוי מעשי

וחילוק יש ביניהן שארבעת הצומות הן נידחין לפעמים כשחלו 

י' בטבת שאינו חל לעולם בשבת, אבל הוא חל -חוץ מ ,בשבת

ואפילו היה חל בשבת לפעמים ביום שישי ומתענין בו ביום. 

מפני שנאמר בו 'בעצם היום  לא היו יכולין לדחותו ליום אחר

 9הזה', כמו ביום הכיפורים.

על אף שאין זה יוצא לפי הלוח פירוש דברי האבודרהם הם ש

הוא  -אילו היה חל יום עשרה בטבת בשבת העברי שלנו, הרי 

היה דוחה את השבת, והיינו צריכים להתענות בו ביום. אנחנו 

יודעים כי רק יום הכיפורים דוחה את עונג השבת חוץ מיום זה. 

ההסבר שהוא מביא שם נשמע טכני. מופיע בפסוק ביחזקאל, 

לגבי מה שצווה אותו הקב"ה לקבוע את יום עשרה בטבת כיום 

  -רות לדו

ָ֗ם ְכתׇב ֶבן ם ֶאת ְלך֙ ֶאת ָאד  ֣ם ַהיָ֔ו  ֶלְך שֵּ ַמְִ֤ך ֶמָֽ ם ַהֶזֶּ֑ה ס   ֶעֶּ֖צם ַהי֣ו 

ֶבל֙ ֶאל ַלָ֔  ב  הם יִּ ְירּ֣וש  ם ַהֶזָֽ  10.ְבֶעֶּ֖צם ַהי֥ו 
האבודרהם משווה בעצם את הביטוי 'בעצם היום הזה' 

המופיע כאן למילים 'בעצם היום הזה' שמופיע ביום הכיפורים. 

לגבי יום הכיפורים  -אבל זה נשמע כל כך לא מובן, כל כך תמוה 

הפסוק מדבר על עצם איסור המלאכה והעינוי עצמו שצריך 

  -להיות ביום הספציפי 

ל ה֙ ל֣א ַתָֽ  ְוכ  אכ  ם ַהֶזֶּ֑הֲעשָּ֔ו ְמל  ים֙ הָּ֔וא  ְבֶעֶּ֖צם ַהי֣ו  רִּ פֻּ ם כִּ ֣י יִ֤ו  כִּ

ּ֖י  ְפנֵּ יֶכָ֔ם לִּ ֣ר ֲעלֵּ ם 'הְ֥לַכפֵּ יֶכָֽ הֵּ  11.ֱאלָֽ
ואילו לגבי עשרה בטבת המילים נאמרו רק לנביא, כדי שיכתוב 

ולא שהתענית  היו בתאריך ההיסטורי באותו יום,את הדברים 

תקבע לעצם היום. אז למה אילו היה חל בשבת היה דוחה את 

 השבת?

 קפה בירושלים הנצורה

'נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד' -אין יותר מה

מלהסביר את סיפור עשרה בטבת. גם החרשים ביותר 

והמכחישים ביותר לא היו יכולים להישאר אטומים ואדישים אל 

ף, אל מול החורבן, אל מול חיל בבל הנכנס עם מול הבית השרו

לא היו ביותר קלגסיו כשבראשם נבוכדנצאר. גם האטומים 

מו מול תמונות הזוועה ת  סַ יכולים שאזניהם ועיניהם י  

מה  וננסה להיזכרכשהחומות נבקעו. אבל נעצום עיניים לרגע 

 -קרה באותו יום עשרה בטבת בו החל המצור על ירושלים? 

יתה מדושנת עונג, את ירמיהו ואת נביאי החורבן יירושלים ה

בתי הקפה עבדו במלא ו זרקו לחצר המטרה. הציניקנים פעלו

 י"ב בטבת. אולי הייתה איזו כותרת קטנה-י"א וב-המרץ גם ב

ל החומות, אבל מי אלה בעיתון על כך שנבוכדנצאר סמך א

הקיצוני, אנשי הימין רק 'אלו  -שעשו מזה ענין? 

, החרדים, הקיצוניים. הם לא רציניים'. מן יםיהפרובוקטיב

הסתם רובם של אנשי ירושלים המשיכו ללכת לשמוע 

לראות סרטים. לכן דווקא את גם  – להבדיל -שיעורים, אולי 

הרגע הקשה ביותר  -היום הזה צריך לכתוב, 'את עצם היום' 

הוא הרגע שבו עינינו וליבנו נסתמים, טחים מלראות את 

 לכן דווקא יום זה אף יכול לדחות את השבת. הסכנה מגיעה.

 סוד החיים במצרים

וכמה מופלא שהמילה הצמודה לתיאור ההיצמדות של עם 

ישראל למצרים הדשנה והמדושנת של סוף פרשת ויגש היא 

גם זה סתום לחלוטין. דווקא במקומות הכי קשים  - 'ויחי יעקב'

ף על פי שם יעקב מגלה לנו את סוד החיים, א -בארץ מצרים 

 כן ולמרות הכל.

, וזרעו 12יעקב בחיים וזרעו בחיים -ויחי יעקב בארץ מצרים' '

לומד לקח ויודע להיזהר מלסתום עיניים ולב גם ברגעים שהכל 

 נראה כאילו שקט ושלו כלפי חוץ. 

 שנזכה לגאולה שלמה בעגלא ובזמן קריב.

 

  

                                                           
 . דפוס ירושלים, תשכ"גאבודרהם, סדר תפילות תענית, עמ' רנ"ד,  9

 יחזקאל, כ"ד, ב'. 10

 .ויקרא, כ"ג, כ"ח 11
 עי' בבלי, תענית, ה: 12
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?עלינו מעכב את הברכות מלחולבאמת מה 

 ניגשים לקבל ברכה

יוסף מגיע עם אפרים ומנשה אל אביו יעקב החולה, ויעקב 

  -מבקש מיוסף 

ֶחם ם ק ָֽ ֲרכֵָּֽ ֲאב ָֽ ַלּ֖י ַוָֽ ֥א אֵּ  13.נ 

כולנו מכירים את הסיפור הגדול והחשוב על יעקב המשכל את 

  -ידיו ועל ברכת הבנים שהוא מברך אותם 

ל כ  ִ֜י מִּ תִּ ֵ֨ל א  אֵּ ְךְ֩ ַהג  ְךְ֘ ֶאת ַהַמְלא  רֵּ ָ֗ע ְיב  ָ֔י  ר  ֶהם֙ ְשמִּ ִ֤א ב  רֵּ ק  ים֒ ְויִּ רִּ ַהְנע 

ּ֖ב ְבֶקֶ֥רב ה   ר  ְדגּ֥ו ל  ֶּ֑ק ְויִּ ְצח  ֣ם ְויִּ ה  ַתּ֖י ַאְבר  ֥ם ֲאב  ֶרץְושֵּ  14.א ָֽ

מאוד פרט ים פרט אחד בסיפור, אנחנו שומטכי  נדמהאך 

 יעקב קורא ליוסף משמעותי שאינו קשור לכאורה לברכה.

  -, יוסף מגיע עם הבנים ואז אליו

ּ֖ל ֶאת אֵּ ְשר  י ַוַיְ֥רא יִּ ּ֖אֶמר מִּ ֶּ֑ף ַוי  סֵּ ֣י יו  ֶלה ְבנֵּ ף֙ ֶאל. אֵָּֽ סֵּ ִ֤אֶמר יו  ָ֔יו  ַוי  ָאבִּ

ָ֔ם ֲאֶשר ַנ֣י הֵּ ַתן ב  ֶחם נ ָֽ אַמַ֕ר ק ָֽ ֶזֶּ֑ה ַוי  ּ֖ים ב  ֥י ֱאלהִּ ם לִּ ֲרכֵָּֽ ֲאב ָֽ ַלּ֖י ַוָֽ ֥א אֵּ  15.נ 
עכשיו היינו מצפים שיעקב יברך את הבנים. נראה את הפסוק 

  -הבא 

ַש֥ק  ָ֔יו ַויִּ ל  ם֙ אֵּ ת  ִ֤ש א  ת ַוַיגֵּ ְראֶּ֑ו  ֶָ֔קן ל֥א יּוַכּ֖ל לִּ ז  ְבדּ֣ו מִּ ל֙ כ ָֽ אֵּ ְשר  ִ֤י יִּ ינֵּ ְועֵּ

ֶהּ֖ם  םל  ֶהָֽ ֥ק ל   16.ַוְיַחבֵּ

ך בנים ליעקב, ויעקב, לפני שהוא מבריוסף מגיש את ה -כלומר 

הבנים אצל יעקב. אבל  כלומר מחבק להם ומנשק להם. ,אותם

 -מה קורה עכשיו? 

ה ְרצ  ּ֖יו א ָֽ ְשַת֥חּו ְלַאפ  ֶּ֑יו ַויִּ ְרכ  ֣ם בִּ עִּ ּ֖ם מֵּ ת  ֵ֛ף א  סֵּ ֥א יו  צֵּ  17.ַויו 
 -מי הכוונה  ם שלכיו'. לברכי  יוסף מוציא את הבנים 'מעם בר

לברכי יוסף או לברכי יעקב? לכאורה, הוא מוציא אותם מברכי 

יעקב, לשם הוא הגיש אותם כמה פסוקים קודם לכן. זה פרט 

הוא מחבק ומנשק ו כבר אצל יעקבהבנים  -מאוד משמעותי 

 -אותם. אז למה יוסף מוציא אותם? והפסוק הבא 

ףְ֘ ֶאת סֵּ ַק֣ח יו  ָ֔ל ְוֶאת יֶהם֒ ֶאתְשנֵּ  ַויִּ אֵּ ְשר  ֣אל יִּ ְשמ  ֙ מִּ ינו  ימִּ ם בִָּֽ  ֶאְפַרִ֤יִּ

יו ל ָֽ ּ֖ש אֵּ ֶּ֑ל ַוַיגֵּ אֵּ ְשר  ֣ין יִּ ימִּ אלּ֖ו  מִּ ְשמ   18.ְמַנֶש֥ה בִּ

מדוע הוא מגיש אותם שוב? הרי הוא כבר הגיש  -לא ברור 

הוא עורך  'דר תיקוניםס  מ  'מן זה איאותם ליעקב קודם לכן! 

 עכשיו?

 יוצאות מהפההברכות לא 

רוצה יעקב  -יש כאן דבר מופלא. חז"ל לומדים פה פשט פשוט 

נסתלקה ממנו שכינה. הוא  -לברך את בניו והוא לא מצליח 

מבקש לפתוח את ברכותיו לבניו על ידי ברכת אפרים ומנשה 

                                                           
 בראשית מ"ח, ח'. 13
 שם, ט"ז. 14
 ח'.-שם, ז' 15
 ט'.שם,  16
 שם, י"ב. 17
 שם, י"ג. 18
 מדרש אגדה, בראשית מ"ח. 19

מהפה. הוא לא מסוגל. לכן הוא  לו אבל הברכות לא יוצאות -

 -רי חז"לותשמעו את דב ,מנשק להם ומחבק להם

שרצה לשמוח כדי שתשרה שכינה עליו, שאין השכינה שורה 

לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות אלא מתוך שמחה, שנאמר: 

 19.'ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן'

כך  - 20י שתשרה עליו השכינהכמו שדוד ניגן עבור שאול כד

לברך ובמקום  'זה לא הולך'מחבק ומנשק יעקב לנכדיו. אבל 

אך  ,דברים אחרים, חשובים ונפלאים מתחיל לומר ליוסףהוא 

  -הברכה ממין שאינם 

ּ֖ים ַג֥ם ֶאת ֵ֛י ֱאלהִּ תִּ ֥ה א  ֵ֨ה ֶהְרא  נֵּ י ְוהִּ ְֶּ֑לתִּ ל  ֶנּ֖יך ל֣א פִּ ֥ה פ  ך ְרא   21ַזְרֶעָֽ
 22כיון שלא ברכם קשה על יוסף ביותר.ו

אבל  -לברכות של כל עם ישראל  'הסיפתח'אפרים ומנשה הם 

השכינה איננה שורה. רק לאחרונה חזרה השכינה אל יעקב, 

כפי שראינו בפרשת השבוע שעבר על הפס' 'ותחי רוח יעקב 

  - 23אביהם'

 24שפירשה ממנו שרתה עליו שכינה

 ?פתאום וכעת השכינה שוב מסתלקת ממנו! מה קרה

 גדולה או שכינה

יוסף מה עשה יוסף? אחז בידם והוציאם מלפניו שנא' 'ויוצא 

אתם מעם ברכיו'. הבין יוסף ואמר שמא לא היא עת רצון, 

המתין שעה אחת שנא' ויקח יוסף את שניהם, כיון שהוציאם 

אמר להם 'בַני, אל תסתכלו בגדולה זו שבידינו שאינה אלא 

לפי שעה אלא בקשו רחמים שתשרה שכינה על אבא ויברך 

 25.אתכם'. מיד שרתה רוח הקודש עליו וברכם

יוסף מבין שמה שמונע את רוח הקודש מלשרות על  זה נפלא!

אנחנו, אפרים ומנשה, הסתכלנו בו שקטן יעקב הוא רגע אחד 

חשבנו לשבריר  ,בגדולה שלנו. זה מפחיד! 'אנחנו הנסיכים'

הנכדים היחידים של יעקב שגדלו במצרים, של שניה. 

'תלמי  , על פי חיצוניותם,להם לקרוא וטעים והמצר  

העוצרת, המונעת את השכינה הזו היא  איההר !26ותחפנחס'

בק מחקרב אותם אל ברכיו, מרא להם, וויעקב ק מיעקב,

שק אותם כדי שתחזור אליו השמחה, לא רק מהנשיקות מנו

בכלל, אצלם והחיבוקים אלא כדי לא לראות את החיצוניות 

אבל כנראה שמשהו ממשהו עוד נשאר באויר, עוד איזו אנרגיה 

כזו, של 'תלמי ותחפנחס', ואז אומר להם ששל 'חוצניקיות' 

בני אל תסתכלו בגדולה זו שלכם. זה בידינו, שאינה ' –יוסף 

 עי' פסחים קי"ז.כן ו, עי' שמו"א, ט"ז, כ"ג 20
 שם, י"א. 21
 מדרש הגדול, בראשית, עה"פ. 22
 שם, מ"ה כ"ז. 23
 רש"י, שם. 24
 .שםמדרש הגדול, בראשית,  25
 ספר הפרשיות לר' אליהו כי טוב, ויחי, עמ' תז.עי'  26
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אלא לפי שעה. בקשו רחמים כדי שתשרה שכינה על אבא. 

. רק 'הכל זה הבל הבלים, כלום, עובר וחולף, קדנציה אחת

ציה נזכור כי יוסף מלך על מצרים בפועל שמונים שנה, זו הקדנ

זה כלום, זה חולף. מה שחשוב ' –והוא אומר לבניו  של יוסף,

  .'שתשרה עליו השכינהכדי זה רק שתתפללו על אבא 

ועל ידי יוסף שעשה זאת הורגלה ברכה לכל השבטים וזכה 

מאל אביך ויעזרך ברכות שמים  -שנא'  ,להתברך תחילה וסוף

מעל וכו'. אמר ר' יהושע בן לוי מנין שע"י יוסף הורגלה ברכה 

יו 'שנא'  ?השבטים לכל ת  ע  ם ַעל ְזרו  ח  ם ק  י ְלֶאְפַריִּ ְרַגְלתִּ י תִּ כִּ ְוָאנ 

ים אתִּ י ְרפ  ְדעּו כִּ תרגלתי רוח הקודש כדי  - )הושע י"א, ג'( 'ְולא י 

 27שיברך לאפרים.

על ידי זה שהוצאתי את אפרים ואת מנשה החוצה הורגלה '

. לקחם יוסף על זרועותיו וזה מה 'הברכה לשאר השבטים

 שריפא את החולי הגדול, את אבדן רוח הקודש מיעקב.

 סתימה בצנרתלפתוח את ה

אבל איך זה קרה? זה גיוואלד וממש פחד לומר את זה, אבל זה 

מה קרה לפני כן, לפני תחילת הברכות, שגרם  -מדהים 

  - !להסתלקות השכינה הזו? יעקב השתחווה ליוסף

ּ֖ל ַעל אֵּ ְשר  ְשַת֥חּו יִּ הר ֥אש  ַויִּ ט ָֽ  28.ַהמִּ

  -אומר האבן עזרא 

                                                           
 מדרש הגדול שם. 27
 בראשית, מ"ז, ל"א. 28

 29.שחלק כבוד למלכות. והנכון בעיני שנתן שבח לשם

הרי שמצד  -כלומר, גם אם התכוון יעקב להשתחוות לקב"ה 

הרגע הראשון שבו  וכבוד המלכות הוא התכוון גם ליוסף. זה

מהחלום של יוסף, על השמש והירח ואחד  השמש, האבא

וה והנה, יעקב השתח -השלים את החלום  ,כוכביםעשר 

ליוסף. ואז הוא רוצה לברך את אפרים ומנשה אבל יוסף קולט 

'אוי ואבוי, אבא השתחווה לי!'. לכן הוא מוציא את בניו מעם  -

  -והם ברכיו של יעקב 

ה ְרצ  ּ֖יו א ָֽ ְשַת֥חּו ְלַאפ   30 ַויִּ

'וישתחו' לאפיו של יעקב וגם  -? הם השתחוולאפיו של מי 

שתחווה ליוסף הביא לרגע אחד את יוסף לשכינה. יעקב שה

של גאווה, לראות את מזעיר ואת בניו לאיזה קמצוץ זעיר 

שמנע מהם מלהיות צינור פתוח לגמרי לקבל וזה מה גדולתם, 

את הברכות להשראת שכינה. רק אחריו שיוסף מוציא את בניו 

 והם משתחווים ליעקב חוזרת רוח הקודש ליעקב. 

הנ"ל, יכול יעקב להיפנות ולברך את יתר רק עכשיו, מתוך כל 

 בניו.

 

  

 אבן עזרא, שם. 29
 שם, מ"ח, י"ז. 30
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 לסעודה שלישית - 'ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך'

 על תפקידו של יוסף שלא מסתיים במצרים

 דרך יוסף -בשורת הגאולה 

את אפרים ומנשה, בניו של יוסף,  לאחר שמסיים יעקב לברך

ובטרם הוא מתחיל לברך את בניו הוא, איש אשר כברכתו יברך 

 -, נעצר יעקב ואומר ליוסף שני משפטים 31אותם

ל֙ ֶאל אֵּ ְשר  ִ֤אֶמר יִּ ֶכָ֔ם  ַוי  מ  ים֙ עִּ ִ֤ה ֱאלהִּ י  ֶּ֑ת ְוה  ּ֖י מֵּ כִּ נ  ֥ה א ָֽ נֵּ ָ֔ף הִּ סֵּ יו 

֣יב ֶאְתֶכָ֔ם ֶאל שִּ יֶכָֽ  ְוהֵּ תֵּ י ְלךֵ֛ ְשֶכ֥ם ַאַחּ֖ד ַעל. םֶאֶּ֖רץ ֲאב ָֽ ַתַ֧תִּ ָ֗י נ  ֲאנִּ  ַוָֽ

י ּ֖י ּוְבַקְשתִָּֽ ָ֔י ְבַחְרבִּ רִּ ֱאמ  ַי֣ד ה ָֽ י֙ מִּ ַקְֵ֨חתִּ  32.ַאֶחֶּ֑יך ֲאֶשִ֤ר ל 

מדוע המשפט  -כבר מהמשפט הראשון עולה שאלה קשה 

הזה נאמר ליוסף ולא לכל האחים? שלא כמו הציווי שמצווה 

וסף הוא משום שי -ה ברו במערת המכפלויעקב את יוסף לק

הרי שבשורת השיבה אל הארץ  -בעל היכול והכח לעשות כן 

שייכת אל כל האחים, ומדוע יעקב בוחר לומר זאת רק ליוסף? 

יתר על כן, בסוף הספר אנו עתידים לראות כי יוסף עצמו חוזר 

 -על הדברים הללו, במילים קרובות, ומבשר אותם לאחיו 

ף֙ ֶאל סֵּ ִ֤אֶמר יו  ָ֔ ַוי  ֣ד ֶאְתֶכָ֗ם ֶאח  ְפק  ַ֧ד יִּ ק  ִ֞ים פ  אלהִּ ֶּ֑ת וֵָּֽ ּ֖י מֵּ כִּ נ  יו א ָֽ

ן ִ֤ה ֶאְתֶכם֙ מִּ ֱעל  ָ֔את ֶאל ְוֶהָֽ ֶ֣רץ ַהז  א  ֥ם  ה  ה  ְשַבֵ֛ע ְלַאְבר  ֶַ֕רץ ֲאֶש֥ר נִּ א  ה 

ב ֲעק ָֽ ְלַיָֽ ּ֖ק ּוָֽ ְצח   33.ְליִּ

 האם אין זו בשורה שכל האחים צריכים לשמוע אותה?

 יעקב מחלק נחלות?

שאלה נוספת עולה מהמשפט השני שאומר יעקב ליוסף ובו 

הוא בעצם מעניק לו את העיר שכם כנחלה, כפי שמביא רש"י 

  -שם על המילים 'שכם אחד על אחיך' 

 34.חלק אחד יתירה על אחיך שכם ממש, היא תהיה לך
אמירה זו של יעקב תמוהה, שכן אין בפרשת ויחי, שום חלוקת 

רוצה לספר לבניו על אכן וסף. יעקב נחלה נוספת אצל אף בן נ

אחרית הימים אבל הוא כלל לא מחלק נחלות. חלוקת הנחלות 

דברים בפרשת 'וזאת הברכה' בברכותיו ספר תקבע רק בסוף 

 ומדוע דווקא ליוסף מבטיח -של משה לשבטים לפני מותו 

 כאן נחלת שכם? יעקב

 -רש"י עונה לשאלה זו תשובה שנראית קצת תמוהה 

נחלה  בקבורתי, וגם אני נתתי לך ה טורח להתעסקלפי שאת

שתקבר בה, ואיזו, זו שכם, שנאמר ואת עצמות יוסף אשר 

  35.העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם
אכן, אין כאן חלוקת נחלות, אומר רש"י, אלא מדובר בקבורת 

יעקב, ולכן כיון שיוסף הוא זה המצווה לעסוק בקבורת אביו 

'כיון שאתה עוסק בקבורתי  -ולהיות אחראי עליה, אומר לו אביו 

 אני נותן לך נחלה שבה אתה תיקבר'.

                                                           
 ע"פ בראשית, מ"ט, כ"ח. 31
 כ"ב.-בראשית מ"ח, כ"א 32
 בראשית נ', כ"ד. 33
 רש"י, שם, מ"ח, כ"ב. 34

האם יוסף הצדיק צריך לקבל 'פרס', פיצוי, על  -וצריך להבין 

עיסוק בקבורתו של אביו? הרי כל יהודי, כחלק ממצוות כיבוד ה

אב, מצווה לעסוק בקבורת אביו לאחר מאה ועשרים! האם 

 יוסף כלל מצפה לכך?

 התפקיד שלא נגמר

יש כאן דבר מופלא שכמדומני אליו מתכוון רש"י. שכם ויוסף 

הולכים יחד כבר מתחילת הדרך. לשם נשלח יוסף על ידי אביו 

את שלום אחיו. לשכם הזאת יהיה תפקיד מהותי  כדי לראות

בהמשך ההיסטוריה היהודית. יעקב מעניק כאן ליוסף את 

'אל תחשוב שתפקידך  -שכם ובעצם הוא מבקש לומר לו 

בשליחות מסתיים במצרים'. ניתן לסיים את ספר בראשית 

מתוך חשיבה מוטעית שיוסף מילא את תפקידו בכך שהוא 

אביו ולאחיו לרדת למצרים, כילכל חלם את החלומות, גרם ל

המנהיג יהיה  -אותם בשנים שאחרי הירידה, ומעתה ואילך 

 -משה או משיח בן דוד. יעקב מבקש לומר כאן ליוסף ולנו 

תפקידך, יוסף, לא הסתיים. כשם ששלחתי אותך למצרי להיות 

 לפני אחיך אני שולח אותך להמשך התפקיד שלך.

כידוע על  הקדמה קצרה. עמוק מאוד והוא מחייבזה דבר 

יכולים  אינםשלשה מקומות אמרו חז"ל שאומות העולם 

  -לערער 

אמר רב יודן בר סימון זה אחד משלשה מקומות שאין אומות 

העולם יכולין להונות את ישראל לומר גזולים הן בידכם ואלו 

 36.הן, מערת המכפלה, ובית המקדש, וקבורתו של יוסף

, חלקת השדה בעיר שכם נקנתה חברון נקנתה על ידי אברהם

במאה קשיטה על ידי יעקב ואת מקום המקדש יקנה דוד מאת 

יהודה והיא המקום בו הכל  ינחלארונה היבוסי. את חברון 

שם קבורים אדם וחוה,  -מתחבר למקור, להתחלה, לשורש 

שם קבורים אבותינו ואמנו. גם דוד המלך יתחיל את מלוכתו 

אשר בחברון שבע שנים לפני שיעבור לירושלים. בית המקדש 

 בירושלים הוא יהיה לעתיד. 

 אדם או מקום? - שילה

  -עוד מעט יתברך יהודה בברכה מרתקת 

א ָ֔ה לָֽ יהּוד  ֵֶ֨בט֙ מִָּֽ סּ֥ור שֵּ י... י  ְקַה֥ת י   ַעַ֚ד כִָּֽ ילָ֔ו  )שילה( ְולּ֖ו  יִּ ֣א שִּ ב 

ים  37.ַעמִָּֽ

בדרך נהוג לפרש את השם 'שילה' כדימוי למשיח, וכפי שאכן 

  -רש"י מביא 

 38.שלו, וכן תרגמו אונקלוסה מלך המשיח שהמלוכ

אבל אנחנו שוכחים שעוד לפני שנדרשים לפירוש מרוחק כזה, 

משכם,  הרי ששילה הוא שם של מקום בארץ ישראל, לא רחוק

 שם. 35
 בראשית רבה, ע"ט, ז'. 36
 בראשית מ"ט, י'. 37
 רש"י שם. 38
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ושם שכן המשכן לפני שהגענו לירושלים. יעקב בעצם אומר 

ויתחיל למלוך בירושלים לפני שתסתיים  39שיהודה לא יעבור

. יבא מלשון שקיעה, 'א שילהיב עד כי' –תקופת משכן שילה 

כי עד שלא  41חז"ל במדרש אומרים .40'כי באה השמש' -כמו 

יהודה ורק אז יחרב משכן שילה לא תפרח ותציץ מלכותו של 

'ביתי בית  -יבנה הבית שאליו תהיה 'יקהת עמים', היינו 

. מי שמקשיב למה שנאמר פה שומע את 42תפילה לכל העמים'

 -כל ההיסטוריה! יהודה יופיע רק אחרי ש 

לֶּ֑ו    ְשַכ֣ן שִּ ש מִּ ט  ֣ד ַעְבדֶּ֑ו  ... ַוַ֭יִּ וִּ ְבַחר ְבד   43.ַוַ֭יִּ
 רק דרך שכם -ממצרים לירושלים 

כשעם ישראל יגיע לארץ ישראל הוא אולי ירצה לשים את 

פעמיו אל ירושלים, אבל אז יאמר לו על ידי יהושע בן נון במעבר 

אנחנו מפה הולכים קודם כל אל שכם. שם דבר ראשון  -הירדן 

שם מכרנו את יוסף ולכן לשם נחזיר את  -נחזיר את הגזלה 

יבל נכרות את שם בין הר גריזים להר ע -עצמותיו, ודבר שני 

הברית שם נקבל את הברכה. שם, בשכם, הזאת יכנס יהושע 

ושם הם יקבלו את הברית ללכת  44בסוף ימיו את כל ישראל

הדרך. וכשמגיעים לארץ  -בדרכי ה'. התפקיד של יוסף הוא 

-ישראל לא מיד מגיעים לבית המקדש, אל 'שבט מיהודה' ול

 לפני כן חייבים לעבור בשכם. -'יקהת עמים' 

'אני נתתי לך שכם אחד על אחיך', אומר יעקב ליוסף, 'ואתה 

צריך להמשיך ולגלות לישראל את הדרך עד שהם יהיו מוכנים 

להגיע ירושלים ולבית המקדש, ובדרך הזו אתה תגלה להם 

'והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם', כי הכח לשוב אל ארץ 

דרך  -האבות עובר, כפי שמלמדנו יוסף, ממצרים ועד ירושלים 

 שכם.

  

                                                           
ה'לא יסור' מלשון לעבור, כמו ' 39 רָׂ ֻֽ ס  ה אָׂ ר ֹמׁש ֶׁ֔ אמ  ֹֹּ֣ ת ַוי ה א  א ֶׁ֔ ר  א  ֹּ֣א ו  ה  נָׂ ֶ֥ א  ַהַמר 

ה ֶּ֑ ל ַהז  ֹדֹ֖  ' )שמות, ג', ג'(.ַהגָׂ
 בראשית, כ"ח, י"א. 40
 בראשית סיף פרק ב' אגדת  41

 ישעיהו נ"ו, ז'. 42
 ע'. -תהילים, ע"ח, ס'  43
 יהושע, כ"ד, א' ואילך. 44
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ת מלווה מלכהלסעוד - הגדולה שבברכות -ברכת שמעון ולוי 

 ברכה או קללה?

פרשה הגדולה של לסוף סוף של הפרשה אנו מגיעים  'רביעי'ב

 -שבברכות קשה תחיל בות יעקב לבניו, ואני מבקש להברכ

הוא לא תוכנה, אלא ברכה זו ברכה לשמעון וללוי. הקושי שבה

  -שלכאורה אין כאן שום ברכה 

ם֙ ַאל ד  ּ֖ם ַאל ְבס  ל  ְקה  ָ֔י בִּ ֣א ַנְפשִּ ב  ְ֣רגּו  ת  ם֙ ה  ִ֤י ְבַאפ  ֶּ֑י כִּ דִּ ַח֣ד ְכב  תֵּ

ְקרּו ּ֖ם עִּ נ  ְרצ  ָ֔יש ּובִּ ר אִּ ו  ּ֖  ָארִּ֤ור. שָֽ ת  ָ֔ז ְוֶעְבר  ֣י ע  ם֙ כִּ ה ַאפ  ֶּ֑ת  ש  ֣י ק  ם כִּ

ל אֵָּֽ ְשר  ּ֖ם ְביִּ יצֵּ ֲאפִּ ָ֔ב ַוָֽ ֲעק  ֣ם ְבַיָֽ  45ֲאַחְלקֵּ
 איפה נמצאת הברכה כאן? –כל המפרשים נדרשו לשאלה הזו 

שכל מה שאומר פה יעקב הוא נבואה לאחרית  46היו שאמרו

  -הימים ולכן אין כאן ברכות כלל. יעקב רק דיבר ולא ברך 

ְ֠את ֲאֶשר ֶבֵ֨ר  ְוְ֠ז  יֶהם֙דִּ ֶהִ֤ם ֲאבִּ תּ֖ו   ל  ְרכ  ֵ֛יש ֲאֶש֥ר ְכבִּ ָ֔ם אִּ ת  ֶ֣רְך או  ַוְיב 

ם ת ָֽ ַרְ֥ך א   47בֵּ

, כך הם אמנם מוזכר כאן שהוא גם 'ברך אותם' אבל הכוונה

לברכות אחרות שלא נכתבו ומה שנכתב הוא רק הנצרך  פרשו,

שבטים אחרים כן זוכים  -זה קשה פירוש לאחרית הימים. אבל 

 אילו שמעון ולוי, כך נדמה, זכו רק לקללה.לברכות נפלאות ו

הנצי"ב בפירושו היו אחרים שאמרו שהברכה עמוקה ורמוזה. 

מסוכן מאוד, זה אומר שכאשר שמעון ולוי נמצאים יחד זה 

מתכון לקנאות נוראה, ועל כן, כדי למתן את המזג הקיצוני הזה 

ולהפך אותו לברכה, יעקב ברך אותם שיחולקו ביעקב ויפוצו 

  -ראל ביש

נצרך לפרקים מעט אנשים כאלה אבל רובם  -אחלקם ביעקב 

במקום אחד קשה, על כן אחלקם ביעקב שיהיו מעט מעט 

כן בקרב חסידי ישראל נדרש  -ואפיצם בישראל  .במקום אחד

לפעמים איש כזה, כמו שהיה פינחס במעשה זמרי. אבל רק 

 48.מעט מעט יפה, על כן יהיו נפוצים בישראל
זה שהם לא יזכו לנחלה אלא יופצו בכל ישראל זוהי ברכתם, 

כי רק כך הם יוכלו להמשיך בכח הקנאות אומר הנצי"ב, 

 ומסירות הנפש שלהם.

 ברכה כללית

דרכו של רש"י. מפתיע -אנו כהרגלנו פונים לראות את פירושו

 אלאעל הפסוק, כאן שרש"י אינו מתייחס לשאלה בפירושו 

אנו כן מוצאים את  . שםסוף הברכותפסוקים שלאחר דווקא ב

  -. על הפסוק התייחסותו לכך

ם... ת ָֽ ַרְ֥ך א  תּ֖ו  בֵּ ְרכ  ֵ֛יש ֲאֶש֥ר ְכבִּ  49 .אִּ

  -אומר רש"י 

והלא יש מהם שלא ברכם אלא קנטרן, אלא כך פירושו, וזאת 

מה שנאמר בענין, יכול שלא ברך  אשר דבר להם אביהם

                                                           
 ז'.-בראשית מ"ט, ו' 45
 א:ט"ן שם מ"רמב 46
 שם, כ"ח 47
 ז'ין, בראשית, שם, ז'.פירוש העמק דבר לנצי"ב מואלו 48

כולם , ויברך אותםתלמוד לומר  ?לראובן שמעון ולוי

 ...במשמע

, מה תלמוד ברך אותולא היה לו לומר אלא איש אשר כברכתו 

לפי שנתן ליהודה גבורת ארי, ולבנימין  ,ברך אותםלומר 

יכול שלא כללן חטיפתו של זאב, ולנפתלי קלותו של אילה, 

 50.כולם בכל הברכות, תלמוד לומר ברך אותם

ה צריך להיות כתוב לרש"י מפריעה בעיה לשונית. לכאורה הי

'איש אשר כברכתו ברך אותו' ולא 'אותם', ולכן רש"י מפרש  -

שהכוונה היא שכל אחד מהבנים קיבל את כל הברכות שיוחסו 

. כולם קיבלו את כל באופן פרטי לכל אחד ואחד מהאחים

נפתלי, וגם שמעון גם ראובן נתברך להיות כאיילה כ -הברכות 

 . וכו' ליהודה נתברך בגבורת ארי, כפי שנאמר

המשמעות שכל ברכה ניתנה אם כן, מה  -ועדיין צריך להבין 

  ?בפירוש רק לאחד הבנים

מאז ששולח יעקב את  ספר בראשיתכל  -מופלא  יש כאן דבר

יוסף לשכם, הוא לחפש ולבקש 'את אחי'. האיש שיוסף פוגש 

  -בשכם מבשר לו על אחיו כי הם 

ֶזָ֔ה ְסעּ֣ו מִּ  51.נ ָֽ

כבר לא מאמינים באחדות, באחווה הזו. 'זה' כלומר האחים 

. 'אחיך יוסף', אומר לו האיש, 'הסיעו את י"ב עולהבגימטריה 

עצמם מהרעיון של י"ב השבטים. זה נגמר', וכל מה שעושה 

יעקב מאותו רגע הוא לגלות שאין שום קיום לאף אחד פרטי 

ן את המהות שאנו כולנו חלק מעם ישראל אלא אם הוא מבי

 שר שבטי י'ה.ע-משנים

 חמש דקות לימוד תורה של סוחר

ל 'איש אשר כברכתו ברך אותם'. אם יעקב רוצה לברך את כ

מדוע הוא לא נוקט בברכה  -בניו, כפי שאומרת לנו התורה 

 אחת כללית לכולם אלא מברך כל אחד ואחד מהם בנפרד? 

מהשבטים שכל אחד  בברכות היאכוונה גם לא ניתן לומר שה

 זה - ישראל מתכונותיו ומהברכה הייחודית שקיבלתורם לכלל 

אין הכוונה שזבולון  -לגבי יששכר וזבולון הרבה יותר מכך. הנה 

לומד תורה בזכות הפרנסה רק רק מפרנס את יששכר ויששכר 

 אמנם זו -שיש לו מזבולון, וזה נחשב ששניהם לומדים תורה 

לעיל י ק ברש"הענין כך, אבל מי שידיילהבין את אחת אפשרות 

הכוונה היא שגם כאשר זבולון  -הרבה יותר עמוק  יבחין בדבר

חמש דקות בודדות בתחילת אף ו אלו ימד בעצמו, יההסוחר יל

יהיה לו את הכח של  –בלבד היום וחמש דקות נוספות בסופו 

צמה של לימוד כמו זו של והוא יכול להגיע לאותה עיששכר. 

כי אצל  בלי הפסק!שבט יששכר שהוגים בתורה גדולי הדור מ

 בראשית מ"ט, כ"ח. 49
 .רש"י, שם 50
 בראשית, ל"ז, י"ז. 51
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אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון את לבו 'הקב"ה 

 .52'לשמיים

 של זבולון ואת הקלות של הפרקמטיא כחוכן גם ליששכר יש 

אבל  ,זה לא בכמות, זה לא בעיקר עניינו -של נפתלי יילה הא

יהיה בדיוק כמו אחיו שבורך הוא  -כאשר הוא יעשה את זה 

הכח של העם הזה ולכן הם י"ב במפורש. זה  הזו ברכהב

 שבטים.

 אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל

הכח הגדול  '.שמעו ולוי אחים'אז איך זה קשור לשמעון וללוי? 

 שלהם הוא האחווה, המסירות נפש על מה שהם מאמינים בו

עד הסוף! יש להם כח למעלה מטעם ודעת, ללא שיקול דעת.  -

בתפיסה  -זהו שכם, 'וברצונם עקרו שור'  -'באפם הרגו איש' 

היה צריך למות  - 'בכור שורו הדר לו' -שלהם, יוסף, הוא השור 

והלכו עם זה עד הסוף. 'מה אפשר ברצונם והם ביטאו את זה 

?', שואל , עם הכח והעוצמה שלהםלעשות עם האחים הללו

כל 'את הכח הזה אני אחלק ביעקב ואפיץ ב -ועונה  יעקב

אם יהיה מישהו מישראל בעולם שיחשוב שאין לו ישראל, ו

שייכות למסירות נפש כזו, שאין לו את הכח של לוי או של 

 הרי הוא טועה'.  -שמעון בגלל שהוא רחוק או מכל סיבה שהיא 

גם האדם הרחוק ביותר, זה שאנחנו חושבים עליו שהוא מזמן 

את קלף ממנו אם רק נ -הוא המתיוון המודרני זרק את יהדותו, 

את כל 'לוי, שיש בו שמעון.  הקליפות  נגלה שיש בתוכו

הכוחות של כל השבטים אני אחלק בכל השבטים אבל את 

שמעון ואת לוי אני מחלק בצורה מוגדרת, חזקה, ממשית 

. ואם אתה רואה ישראל או יעקב ואתה 'ביעקב ומפיץ בישראל

פספסת!  -לא מזהה שניתן להגיע לאותה נקודת לוי שבו 

. אין לו מעצמך מוחלטתהאיכפתיות -הלוי היא האי נקודת

לכן הוא מוסר את נפשו.  מעצמו, נחלה, הוא לא זקוק לכלום

. ואם 53'ה' הוא נחלתו' - שאכפת לו ממנו יש לו רק דבר אחד

'הצחקת אותי. איזה  -'ישראלית מדוברת' -אתם רוצים לומר ב

 - אצל ההוא שאנחנו מדברים עליו עכשיו?' 'ה' הוא נחלתו'

הברכה של שמעון זו בדיוק הברכה שברך יעקב את לוי ושמעון. 

ולוי היא שמסירות הנפש שלהם מצליחה ואין להם שום ברכה  

כל הכוחות שלהם מחולקים ביעקב ומופצים  -כלום  ,לעצמם

איש אשר את ' מביןאתה לא  -בישראל. ואם אינך מאמין 

 כברכתו ברך אותם'. 

 לכולם! -מסירות נפש 

 -אותה אחווה  ולוי כל עניינם הוא למסור את הנפש עלשמעון 

את על דינה ועל פי תפיסתכם המוטעית לגמרי גם על לעקור 

אחלק בכל מי אשר לכן את הכח הפנימי הזה אני  יוסף, השור.

יכונה בשם ישראל. בכל אחת ואחד מאתנו יש את השמעון ויש 

  -קובע זאת במפורש להלכה הרמב"ם  את הלוי.

כל איש ואיש מכל באי העולם אשר לוי בלבד, אלא  ולא שבט

נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו 

להים ופרק -ולעבדו לדעה את ה' והלך ישר כמו שעשהו הא

 מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם

הרי זה נתקדש קודש קודשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם 

  54...עולמים ולעולמי

הכח ש - ?שכולו מסירות נפש ,כזה בןאיזו ברכה אפשר לברך 

חַ  לאצגם לא רק אצלו אלא נמצא הזה יהיה   .יוכל א 
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