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  "ייחו"פרשת השבוע מנגיעות 
 

תחילת בתקופת . הפרשה עוסקת  הפרשה האחרונה בספר בראשית,  ַויְִחיהשבת נקרא בע"ה את פרשת 

ה הלווייתו הגדולה והמכובדת , מותו של יוסף וסופ ,גלות מצרים , ברכות יעקב לצאצאיו , מותו של יעקב

  .של תקופת האבות הקדושים 

, הוא אינו שבוי בקונספציות קבועות ומלמד ומעשים חריגים ות של ממש מבצע מהפכ, טרם מותו  יעקב

 ויוצר שוב הפליה לטובת יוסף כאשר הוא מעניק ליוסף "בונוס "וא המצד אחד  . שאסור להיות מקובע

יוסף , הוא מקבל שני שבט שבט אחד,  ראששיהיה קום ובממכפיל את חלקו של יוסף מחלקם של האחים 

.       ובברכות עצומות באופן ישיר, את בניו של יוסף . יעקב מברך רק שני נכדיםאפרים ומנשה –שבטים 

 מעניק את ההנהגה ליהודה במקום לראובן לבניו הוא יווגם בברכותהבכור הוא מעדיף את הצעיר על פני 

 .זכויות הבן הבכוראודות )מאוחר יותר (  תורההנחיות התיקה ולבניגוד למנהגי העת העבנו הבכור זאת 

אך  עשיו אחיו מו"מ מוצלח מולוהוא השיג אותה ב את הבכורהבצעירותו היה חשוב לקבל  עצמו יעקבל

להבדלים בינו  )תרתי משמע(  אביו היה עיווראת ברכות יצחק הוא נאלץ לקבל לא ביושר ואולי משום ש

ומברך ומוכיח את ילדיו איש כמעשיו  מלאה ובפיקחות מוכיח שהוא בהכרהת אביו לעומיעקב .לבין עשיו 

זוכים בברכות עצומות חלק מבניו מאד משמעותיות וכוללות נבואות לעתיד. לילדיו אופיו. ברכות יעקב כו

לוותר על מן הסתם לחוקק " חוק המלצות / ברכות " היו מעדיפים שתוכחות קשות מקבלים  םוחלק

אולם יעקב הוא איש אמת הוא  ...למחוק אותם מהתורהאו לפחות לא להציג אותם לציבור ו" ה"ברכות 

התורה דוגלת שאדם יישא . לטוב ורעבימי חייו "  הרוויח" מברך או מוכיח כל בן כפי שפונה לכל בן 

התורה אינה קוברת בתוצאות מעשיו ואינה מעלימה , מטשטשת או מצדיקה מעשים שאינם ראויים  

 מפרסמת בגלוי ומנציחה זאת לדורי דורות למען יראו וייראו .אים ומעשים לא ראויים וממצ

 

ִֹּתי ִמָכל ָרע, יְָבֵרְך ֶאת ַהנְָעִרים, ְויִָקֵרא  לנכדיו מוכרת כברכת הבנים "החריגה ברכת יעקב  ֵֹּאל א ַהַמְלָאְך ַהג

ַֹּתי ַאְבָרָהם ְויְִצָחק; ְויְִדג ֹּב, ְבֶקֶרב ָהָאֶרץָבֶהם ְשִמי, ְוֵשם ֲאב ַויְָבְרֵכם ַבּיֹום ַההּוא, ֵלאמֹור, ְבָך יְָבֵרְך ... ּו ָלר

ֹּר, יְִשְמָך ֱאֹלִהים ְכֶאְפַריִם ְוִכְמנֶַשה אורות הדף היומי מביא את דברי רבי שמואל הומינר מ . .."יְִשָרֵאל ֵלאמ

)ובכל זאת זצ"ל שאומר שבני יעקב גדלו בביתו ולמדו ממנו יראת קודש והתנהגות של ירא שמיים 

מאה וכפירה הם גדלו ובבירת מצרים המלאה חטאים ,ט גדלו לעומתם בני יוסף, אפרים ומנשהנכשלו( 

שהגיע יעקב וראה שהם לא הלכו בדרכי הגויים אלא כפים ובבית מלוכה יחד עם חרטומים ומכש כונוהתח

ראה בהם יעקב כראויים , של יוסף הצדיקלמופת לתפארת ולנחת, בדרכו גדלו וחונכו  , נהפוך הוא

רבים והתגברו עליהם ומכאן יעקב וקשיים  תניסיונוכי הם עמדו ב השבטים 12בתוך  תולהימנו בלהיחש

מותם שילכו בדרך התורה הקדושה ולא יתפתו כך את בניו שיהיו החליט שהם ראויים שכל אב יבראף 

התנהגותו יוסף עצמו התנהג למופת מול הפיתויים והנפילות שנגרמו לו ושימש דוגמא ב לפיתויים הרבים.

הכל הוא מקבל שו. על אף כל מעשיהם החמורים כנגדו מנקמת ששוחכלפי אחיו שהאצילית והרחמנית 

ובהערכתו הרבה אנו רואים שיעקב צדק באהבתו  .כל מחסורם ללא כל תנאילדאג הוא לטובה ו' האת מ

ידע להתעלות מעל רגשי הנקמה והעלבון ממעשי האחים שלמרות שהגיע לפסגת ההנהגה והשלטון ליוסף 

      .בחיי אביו ויתרה מזאת לאחר מותוובניגוד לטבע האדם הוא מחל מחילה מלאה ודאג לכל מחסורם 

 

של עשרה בטבת לציון תחילת האירועים שהביאו לחורבן  אנו קוראים על יעקב בצל היום הקשה 

 תשכביכול מתנצל בפני יוסף על שקבר את אמו בבית לחם ולא במערת המכפלה יחד עם האבות והאימהו

הקדושים  רש"י מסביר שהיא נקברה דווקא שם משום התפקיד שיועד לה כאשר יעקב ניבא שכשיגורשו 

ישראל הם יעברו בסמוך לקברה ורחל תבכה ותבקש רחמים עליהם כפי שנאמר בספר בני ישראל מארץ 

ֹּה ָאַמר ה', קֹול ְבָרָמה נְִשָמע נְִהי ְבִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל, ְמַבָכה ַעל ָבנֶיָה; ֵמֲאנָה ְלִהנֵָחם ַעל  ירמיהו , ל"א "כ

ֹּה ָאַמר ה', ִמנְִעי קֹוֵלְך ָבנֶיָה, ִכי ֵאינֶנּו. ִכי יֵש ָשָכר ִלְפֻעָלֵתְך נְֻאם ה' ְוָשבּו ֵמֶאֶרץ ִמֶבִכי, ְוֵעינַיְִך, ִמִדְמָעה  כ

כפי שיוסף בנה של רחל סלח לכל אחיו החורגים  "ְויֵש ִתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך, נְֻאם ה' ְוָשבּו ָבנִים, ִלגְבּוָלם אֹויֵב.

האהובה של יעקב תהיה מליץ יושר על כל שבטי ודאג לכל מחסורם בגלות הראשונה ,רחל אמו ואשתו 

 ישראל לעד. יעקב ראה בנבואה את החורבן של ירושלים אבל גם את הגאולה והנחמה.

 

 . איתן שלר                                                 ! שבת שלום                                                         

 

 .בי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ללעילוי נשמת א


