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  פרשת ויחי

ספר בראשית פותח בתולדות האד� הראשו� ומסיי�  .חותמת את ספר בראשית" ויחי"פרשת 

הא� יש קשר בי� הדמות המתוארת בתחילת ספר בראשית . ביוס� הצדיק המשנה למל� מצרי�

לאד� הראשו� . האד� הראשו� בתחילת ספר בראשית מתוארת דמותו של ?לזו המתוארת בסופה

, האד� הראשו� היה בחיר היצירה .כל התנאי� והסיבות שבעול� לעלות ולהצליח בחיי�את היו 

שלא ירש מאבותיו  ,הקדוש ברו� הוא בכבודו ובעצמו יציר כפיו של, התגלמות האד� האידיאלי

היו תנאי�  האד� הראשו� היה בג� עד� שבו ,משעת בריאתו .או מהחברה תכונות שליליות

יה חסר לאד� הראשו� להצלחה כלו� לא ה ,בקיצור .תאידיאליי� לחיי� מאושרי� חסרי דאגו

שינה את חיי האד� הראשו� ו "אידיליה"של נחש ערמומי ניפ" את הפיתוי קט�  אול�, בחיי�

מצער הלידה ומטעמו המר , סבלו האד� הראשו� ואשתו מקשיי פרנסה, מאז גורש מג� עד�. ואשתו

האד� הראשו� אנו חשי� לאור נתוני הפתיחה המעולי� והסביבה האידיאלית של  .המוותשל 

את כל  ליוס� יש .יה בדמותו של יוס�יבסו� ספר בראשית מופיעה הקיצוניות השנ.אכזבה מחטאו

, נער ב� שבע עשרה .יוס� סובל מילדות קשה. כשל בחיי�דרדר ולהיהתנאי� והסיבות שבעול� להי

, אחיו שונאי� אותו. יתו� מא� הקשור מאוד לאביו, יק לחלו� חלומותחולמני שלא מפס

שר היה משרת בבית פוטיפר בתחילה  ,במצרי�. י�ימשליכי� אותו לבור ומוכרי� אותו למצר

המוציא להורג /כלומר היה משרת ועוזר לתליי�,טבחי� מלשו� טבח ולא מטבח אוכל( הטבחי�

וכל זאת רק , ה של אשת פוטיפר ומושל� לכלא בודדתנופל קורב� למזימבהמש� יוס�  ).במצרי�

בשל העובדה שנשאר נאמ� לאמת שלו ולהגינותו כלפי מעבידו ולא נלכד בפיתויי� של אשת 

חל שינוי במצב של יוס� שעולה מבור התחתיות לסול� ההצלחה והופ� להיות  ע� הזמ�.פוטיפר

מתחשב� אית� על לא נוק� באחיו ולא � ויוס� יאביו ואחיו יורדי� למצרי .�יהמשנה למל� מצרי

   .אלא מכלכל את אחיו ודואג לה� ג� אחרי מות יעקב ,לו הדברי� הרעי� שעשו

הסיבות שבעול�  שהיו לו את כל ,ניגוד בולט בי� דמותו של האד� הראשו� בתחילת הספר איזה

לו את כל לבי� דמותו של יוס� שהיו , הראשוני�בצעדיו  לעלות ולהצליח א� נכשל בחטא כבר

  !ולהפו� ליוס� הצדיק הצליח להישאר נאמ� לדרכו להכוהסיבות שבעול� להיכשל א� למרות 

מצליח להישאר  ,שלמרות כל הקשיי� שעוברי� עליו? כיצד מגיעי� למדרגתו הגבוהה של יוס�

כיצד מצליח יוס� לשמור על עבריותו ולהיקרא בפי  ?נאמ� לדרכו ולאמות המוסר הגבוהות שלו

   ?"הצדיקיוס� "ל "חז

שכל  תמיד כלומר האמי� שנקרא יוס� הצדיק לפי שהצדיק עליו את הדי�ל מלמדי� אותנו "חז. 1

, ואת� חשבת� עלי רעה...ויאמר אליה� יוס� אל תיראו". הכל לטובה)ה עושה"מה שהקב

בפסוקי� אלו יוס� ). 'כ)ט"י' פרק נ" (למע� עשה כיו� הזה להחיות ע� רב אלוקי� חשבה לטובה

אי� לה� , זרקו אותו לבור ומכרו אותו למצרי�,שנאו אותוה� שלמרות ש ,מנסה להרגיע את אחיו

ה מלכתחילה כדי שבסו� יוס� יוכל לעזור "י הקב"שהכל היה מכוו� עכיוו�  ,ממה לפחד ממנו

כלומר יוס� ג� מתו� כל הקשיי� שעוברי� עליו מצליח . לאחיו בתקופת הרעב במצרי� ובאר"

  .ה והכל לטובה"מאת הקבלראות שהכל 

מופיע מה עלה במחשבתו של יוס� באותה שעה שאשת , )'ב' ו עמ"ד� ל ,מסכת סוטה(בגמרא . 2

: אמר לו. באותה שעה באה דמות דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלו�" .פוטיפר מנסה לפתות אותו

יניה� ותיקרא מ� מברצונ� שימחה ש. עתידי� אחי� שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניה�, יוס�



יפר ניסתה לומר מה שהציל את יוס� באותה שעה שאשת פוטכ ."מיד נתיישבה דעתו! ?רועה זונות

יוס� נזכר בשורשי� , יוס� נזכר בקשר שלו ע� בית אבא יעקב. היה דמות דיוקנו של אביו, ולפתות

   .שינק בבית אבא וזה מה שניצח את אשת פוטיפר באותה השעהובמוסר 

א� אד� ש ל רוצי� ללמד אותנו"חז, ספר בראשיתבסו� בתחילה ו המופיעותויות הדמ 2על רקע 

יוכל אז הוא ידע להתחבר לשורשיו כ� ו ,ה והכל לטובה"יבי� שכל מה שעובר עליו זה מהקב

  .להגיע למדרגתו של יוס� הצדיק ג� מהמקו� הכי נמו� וכנגד כל הסיכויי�

  

  הצוואה של יעקב

ויאמר לו  ,ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוס�" :א ליוס�מוזכרת היהראשונה ההצוואה 

� במצרי� אל נא תקברניועשית עמדי חסד ואמת  שי� נא יד� תחת ירכי א� נא מצאתי ח� בעיני

)ט"כ, ז"מ" (אנוכי אעשה כדבר�, ושכבתי ע� אבותי ונשאתני ממצרי� וקברתני בקבורת� ויאמר

שיקבור אותו ע� אבותיו , שנית, שלא יקבור אותו במצרי� ,ראשית ,יעקב מבקש מיוס� .)א"ל

מדוע יעקב ? י"כ חשוב ליעקב לא להיקבר במצרי� ולהיקבר דווקא בא"מדוע כ. באר" ישראל

הבטחת יוס� אינה מספיקה  ?רחל האהובה, מבקש להיקבר ע� אבותיו ולא ע� אשת נעוריו

 "ויאמר השבעה לי וישבע לו. "ע לוכ חשוב ליעקב הדבר עד שהכריח את בנו להישב"כ .ליעקב

הא� לא די בהבטחה  ?למה היה צרי� יעקב להשביע את יוס� על קיו� צוואתו? מדוע .)א"ל, ז"מ(

ויצו אות� ויאמר : "מצווה ג� את בניו לקבור אותו ע� אבותיו בהמש� יעקב ?של יוס�

את אברה� ואת שרה  שמה קברו ...אל המערה אשר בשדה עפרו�  אבותי אותי אל קברו...עליה�

מדוע חוזר יעקב ומבקש ג� מבניו  ).ג"ל)ט"כ, ט"מ..." (את יצחק ואת רבקה אשתו ...אשתו

הפע� השלישית שצוואתו של יעקב מוזכרת היא  ?הא� שבועת יוס� אינה מספיקה? האחרי�

שמה  הנה אנוכי מת בקברי אשר כריתי לי באר" כנע�ני לאמור אבי השביע" :בדברי יוס� לפרעה

תבונתו הדיפלומטית של יוס� שאינו ). 'ו )'ה, נ" (עלה נא ואקברה את אבי ואשובהתקברני ואתה א

מדוע יוס� ממציא ואומר לפרעה א� , מזכיר את בקשתו של יעקב שלא להיקבר במצרי� מובנת

זה לא קבר שיעקב  " הרי את המערה קנה אברה� מעפרו�! ?האומנ�? שיעקב כרה לו קבר בכנע�

כנגד טענה זו פרעה יכול להציע שיחפור ליעקב , חו# מזה. שיוס� אומר לפרעה כפי הכי� לעצמו

מדוע יוס� לא אומר לפרעה שיש לאביו חלקה משפחתית והוא . קבר הרבה יותר מכובד במצרי�

שתו של יעקב להיקבר מדוע נמנע יוס� מלהזכיר לפרעה את הדג? להיקבר ע� אבותיו מחויב

מדוע יוס� אומר לפרעה רק מיקו� כללי של מקו� ? ויק של המערהמיקומה המד "דווקא בחברו�

  !?ונמנע מלהזכיר את חברו�" אר# כנע�"הקבורה 

  

  ?מהי צוואתו של יעקב

וישב . "פרי� ורבי� בה ומוצאי� בה את שלוות�, רואה את בניו נאחזי� באר" גוש� ,יעקב לצערו

לא על ישיבה כזו ולא ). ז"כ, ז"מ" (מאוד ויפרו וירבו, בה ויאחזוישראל באר" מצרי� באר" גוש� 

 ה האלו רוצה יעקב לערער באמצעות שניאת הביטחו� והאופורי. על המקו� הזה חל� יעקב

  .הדגשת ההבדל המהותי בי� ע� ישראל לבי� מצרי�. 2. הדגשת הנאמנות לאר" ישראל. 1: דברי�

אלא רק  במצרי�אותו ר ובשלא יקומשביע אותו  )ח בידוולמי שהכ( בתחילה יעקב פונה ליוס�

שיגרו� לעול� כולו  יעקב מבקש שיבצעו מהל� .ובכ� מדגיש את הנאמנות לאר" באר" ישראל

פרעה צרי� להבי�  .ולא למצרי� או לכל אר" אחרת לראות ולהבי� שיעקב ובניו שייכי� לאר" כנע�



ת והנצחית של האמיתי מחויבותה". רבו� מוגבליבע"שהלויאליות של יעקב ובניו למצרי� היא 

בשל החשיבות הגדולה מצד יוס� בלבד יעקב אינו מסתפק בהבטחה . יעקב ובניו היא לאר" ישראל

יעקב מדגיש בפני יוס� את ההבדל .בועהוהמשמעות  של קבורת יעקב דווקא באר" ולכ� דורש ש

בא אנו ע� שיש לו א, בניגוד למצרי� שלה אי� אבא וסבא. המהותי בי� ע� ישראל לבי� מצרי�

שהיא המקו� ) לשו� חיבור(בחברו�  יעקב מבקש להיקבר דווקא ע� אבותיו ואבות אבותיו .וסבא

בדיוק , ולא ע� אשת נעוריו רחל,שבו מתגלה החיבור הזה בי� אבות לבני� יותר מבכל מקו� אחר 

משביע את יוס� הוא  יעקבלאחר ש .כדי להדגיש נושא זה של החיבור לשורשי� ולאבות האומה

מרחפת ג� על  סכנת ההתבוללותש ,בפני שאר האחי� על צוואתו ועל מסריו החשובי� ג�חוזר 

הוא כשיוס� פונה לפרעה  .צוואת יעקב מוזכרת בפע� השלישית בפניה של יוס� לפרעה .פניה�

קברי "ל להגיד לפרעה שיעקב ביקש להיקבר בוהוא לא יכ. מבי� שעליו לנקוט בלשו� דיפלומטית

נמנע מלהזכיר ג�  ולכ� יוס�. שג זה אינו מוב� כלל לפרעה ולתרבות המצריתכיוו� שמו "אבותיו

זה  ) "בקברי אשר כריתי לי: "לומר הוא  יכול יוס�שמה  ).המסמלת את החיבור לאבות( את חברו�

   ). קבר בודד שלא מחובר לרצ� אבותיו(יכול להתקבל על דעתו של פרעה 

  

  .ובל נזלזל בכוחנו להשפיע על עתידנו� יהי רצו� שנזכור תמיד את שורשינו האיתני

  

   ,שבת שלו�
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