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 שליט"א הרב מרדכי אלון
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה - ה של סבתאתתפיל

 מעמד בני יוסף כשבטים

בפסוקים  ;של פרשת ויחי עוסק בשני ענייניםהחלק הראשון 

הראשונים קורא יעקב העומד למות לבנו יוסף, ומצווה עליו 

לקברו במערת המכפלה. מיד לאחר מכן מגיע אליו יוסף עם 

אל תוך  - בניו, אפרים ומנשה, ויעקב מתרכז בהם ובברכתם

 .'שלישי'-קריאת 'שני' ו

יוסף הללו הוא מגדיר את מעמדם של שני בני  ,ראשית

 -כשבטים 

י ֵֽ נ  ָּ֡ה ש ְ ִים ַעד ְוַעת   ֶרץ ִמְצַרַ֗ ֶאֶ֣ ים ְלך ָ֜ ב ְ ִדִ֨ ֹול  יך ֶ֩ ַהנ ֵֽ ֶנֶ֩ יך   ב  ֶלֶ֛ ִֹאִ֥י א  ב 

ה ִלי ְימ  ֵ֑ם ִמְצַרַ֖ ְהיו   ה  ֵֽ ֹון יִ ְמעַ֖ ִ֥ן ְוש ִ ְראו ב  ה כ ִ ֶֶּׁ֔ ְמַנש   ִי֙ם ו  י ֶאְפַרִ֨  1.ִלֵֽ

יעקב ממשיך ועוסק בעניינם של אפרים ומנשה, לאחר מכן 

, אבל פתאום באמצע העיסוק וכו' קרבו אותם אליומבקש שי

בהם, אומר יעקב את המשפט הבא, שעל פניו נראה כלא 

  -קשור לענין כלל 

ֹוד  עִ֥ ֶרְך ב ְ ֶּׁ֔ ד ֶ ַע֙ן ב ַ ַנִ֨ ֶרץ כ ְ ֶאֶ֤ ל ב ְ ח ָ֜ י ר  ַלִ֨ הֶ֩ ע  ת  ן מ ֶ֩ ַ֗ ד   ַ י ִמפ  ֹבִאֶ֣ י ב ְ ֲאִנֶ֣ ַוֵֽ

ְבַרת ה  ש     כ ִ ֶרֶ֤ ֶאְקב ְ ֵֽ ה ו  ת  ֵ֑ א ֶאְפר  בֶֹ֣ ִ֥ית ֶאֶַ֖רץ ל  ת ִהַ֖וא ב   ֶּׁ֔ ֶרְך ֶאְפר  ֶדֶ֣ ֙ם ב ְ

ֶחם ֵֽ  2.ל 

 אריכות מיותרת

שתסביר  ,נבקש לעסוק בשתי שאלות, אשר להן תשובה אחת

הרקע  לא רק את ההקשר של המשפט הזה אלא אף את כל

 פרשת ויחי. של

ראשית, מדוע יעקב מאריך ואומר 'ועתה שני בניך הנולדים לך 

'ועתה  -בארץ מצרים עד בואי אליך לי הם', במקום לקצר ולומר 

מנשה ואפרים'? הרי אנחנו יודעים ששניהם נולדו במצרים 

ואנחנו גם יודעים שהם נולדו לפני שיעקב הגיע לשם. מה 

אשר  התחדש כאן? הרי גם את החידוש שהבנים הנוספים

  -יוולדו ליוסף לא יחשבו כשבטים הוא אומר בפסוק אחר 

                                                           
 בראשית מ"ח, ה'. 1
 שם, ז'. 2

ר ֶ֛ ֲאש ֶ ך  ֹוַלְדת ְ ם  ו מֵֽ יֶהֶ֛ ֵׁ֧ם ֲאח  ל ש   ו  ַעֶ֣ ְהיֵ֑ ֵֽ ֶ֣ יִ יֶהַ֖ם ְלך  ֲחר  ְדת   ַאֵֽ הֹוַלִ֥

ת ֵֽם ֲחל  ַנֵֽ ו  ב ְ ְראַ֖ ֵֽ  3.ִיק  

 ושבו בנים לגבולם

רש"י אומר שהאזכור את קבורת רחל בדרך, בא  -שאלה שניה 

שאמו היא נקברה לא  -שחש יוסף בהקשר עם תחושה 

במערת המכפלה ואפילו לא בעיר אלא בדרך, באמצע שום 

'וכעת אני מבקש ממך לקחת אותי, את אבא יעקב,  -מקום 

הייתה  -ולקבור אותי דווקא במערה בחברון'. על זה אומר יעקב 

 -זו גזרת הכתוב 

לא הולכתיה אפילו לבית לחם להכניסה . ואקברה שם

י שיש בלבך עלי, אבל דע לך שעל פי הדיבור וידעת, לארץ

לבניה, כשיגלה אותם נבוזראדן  קברתיה שם, שתהא לעזרה

והיו עוברים דרך שם, יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת 

ירמיה לא, ' )עליהם רחמים, שנאמר קול ברמה נשמע וגו

והקב"ה משיבה יש שכר לפעולתך נאם ה' וגו' ושבו ( יד

 4.בנים לגבולם

תהיה לעזרה לבניה הגולים, וכשהם יעברו בדרך היא  'אמך

תבקש עליהם והקב"ה יענה לבקשתה'. אכן, זה רעיון מאוד 

אבל אם כך, למה זה לא מופיע בחלק הראשון של  -יפה 

הקריאה, יחד עם בקשת הקבורה של יעקב, אלא רק בחלק 

 השני, אחרי שהוא עובר לעסוק בבניו של יוסף?

 גילוי האלוקותתכלית  -מנשה ואפרים 

 תשובה אחת מופלאה תסביר לנו את שתי השאלות גם יחד;

, זוכים להיות לי בניך אלו'שני  -יעקב בעצם אומר כך ליוסף 

כראובן וכשמעון. אלו הם שני הבנים שנולדו בארץ מצרים, 

בערוות הארץ, הרחק מבית סבא יעקב, הרחק מהדודים, 

עוד  -ואי אליך' הרחק ממקום קדושה. הם נולדו עוד 'בטרם ב

 לפני שהייתה השפעה כל שהיא של יעקב או של ארץ גושן,

'לי הם'. על אף שהם נולדו במקום  -אני מתבונן בהם ורואה  אך

 שם ,ו'. 3
 רש"י, שם, ז'. 4

 חתשע" ויחיפרשת  



 

2 
 

הם קדושים וטהורים. הם  -הכי רחוק, הכי חשוך והכי נמוך 

 בעצם מגלים יותר מכולם את התכלית;יהיו לי לשבטים כי הם 

ם הצליחו לשמור על עצמם זה לא רק שאני מתפעל מכך שה

אלא הם מגלים את  -מכל ההשפעות הזרות והרעות שבגלות 

התכלית שלנו בעולם. הקב"ה נתאווה 'שתהיה לו דירה 

בתחתוניים' ואין לך יותר תחתוניים יותר ממצרים. שני בניך 

כשיבואו לאורך כל הדורות אבות  -הללו הם מסמני הדרך 

ו אותם בתכלית הזו, שיזכו הם יברכ -יהודיים לברך את בניהם 

גם הם לגלות את האלוקות, את האור הגדול במקום הכי חשוך 

  -ומוסתר 

ה ֵֶ֑ ִים ְוִכְמַנש   ֶאְפַרַ֖ ים כ ְ ֶ֣ ֱאֹלִהֶּׁ֔ ְֵֽמך   5...ְיש ִ

 ִהפרנו ה' בארץ ֹעניינו. 

 פעולת תפילתה של סבתא -הנכדים 

לפי הסבר זה, כל כך ברור עכשיו מדוע דווקא כאן מוזכרת 

הצדיק, קברתי בני 'יוסף  -קבורת רחל בדרך. יעקב אומר ליוסף 

                                                           
 שם, כ'. 5

בדרך לא בגלל שלא ניתן היה לקבור אותה בחברון או  אמךאת 

בבית לחם. הזמן לא היה זמן של גשמים ומבחינה טכנית 

אמא שלך,  דווקא יכולתי להכניס אותה לעיר, אבל תפקידה של

של סבתם של אפרים ומנשה, הוא להתפלל על בניה הגולים 

לגבולם. כשאני רואה את  -דווקא משם  -שלא יעלמו, שישובו 

ואת  אפרים ומנשה אני מבין את פעולת התפילה של סבתם

 -רחל . עכשיו אני רוצה לדבר איתך על אמא שלך, עוצמתה

ילותיה אתה מבין מהי תפילתה של רחל? אני זוכר את תפ

תבוא לעולם, אני  -יוסף  -הייתה עקרה כדי שאתה עוד כש

ומבין מה הקב"ה ראה  -אפרים ומנשה  ,רואה עכשיו את ילדיך

ביקש את תפילותיה. הנה, אפרים ומנשה, כל כך ברחל, ש

הגולים הראשונים, הם הסימנים המובהקים לכמה תפילתה 

 של סבתא פועלת'.
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לסעודה שניה - בלי עין הרע

 שלוש ברכות נפרדות

בעוד יא פרשת הברכות הגדולות לשבטים, אך פרשת ויחי ה

זוכה יוסף בלא  -יתר השבטים זוכים לברכה אחת כל אחד 

 פחות משלש ברכות נפרדות! 

  -הברכה האחרונה היא 

ֹר   ן פ  ֶ֤ יב   ת ֲעל  ַ֖ ֹר  ִ֥ן פ  ף ב   י ת֙ יֹוס ֶּׁ֔ ה ֲעל  ַ֖ ֲעד  ֵֽ ֕נֹות צ  ִין ב   ֵ֑ ו ר ע   6.ש ֵֽ
שתי ולברכה הזו נגיע בעז"ה בשיחה אחרת בהמשך. את 

מקבל יוסף כאשר הוא נכנס אל יעקב עם  הברכות הראשונות

בניו. יעקב מבקש מיוסף לקחת את בניו אליו לקבל ממנו 

  -אך בפועל המתברך הוא יוסף  ,ברכה

ִֶ֥רְך ֶאת י֙ו  ַוְיב  נ  ו  ֲאֹבתֶַ֤י ְלפ  כִ֨ רֶ֩ ִהְתַהל ְ ים ֲאש ֶ ֱאֹלִהָּ֡ ֵֽ ֹאַמֵ֑ר ה  ף ַוי  ַ֖ יֹוס 

ה אֹ  ֹרֶעֶ֣ ֵֽ ֱאֹלִהי֙ם ה  ֵֽ ק ה  ם ְוִיְצח ֶּׁ֔ ֶ֣ ה  י ַעדַאְבר  עֹוִדַ֖ ֵֽ י מ  ה ִתֶּׁ֔ ֵֽ ֹום ַהז ֶ . ַהי ִ֥

ל י ִמכ   ל ֹאִתָ֜ ֹא ִ֨ ְךֶ֩ ַהג  ְלא  ַ ְךְ֘ ֶאת ַהמ  ר  ע ְיב  ַ֗ ֶה֙ם  ר  א ב  ר ֶ֤ ִר֒ים ְוִיק   ע  ַהנ ְ

ֶרץ ֵֽ א  ֶרב ה  ֶקִ֥ ב ב ְ ֹרַ֖ ו  ל  ק ְוִיְדג ִ֥ ֵ֑ ם ְוִיְצח  ֶ֣ ה  ַ֖י ַאְבר  ִ֥ם ֲאֹבתַ י ְוש   ִמֶּׁ֔  7.ש ְ
כת 'המלאך ! בר'ויברך את יוסף' – זו ברכה שמיועדת ליוסף

הגואל' נאמרה אמנם לנערים אך כותרתה היא ליוסף. הברכה 

  -נאמרת לנערים עצמם אכן השניה 

ה ֵֶ֑ ִים ְוִכְמַנש   ֶאְפַרַ֖ ים כ ְ ֶ֣ ֱאֹלִהֶּׁ֔ ְֵֽמך  ר ְיש ִ אֹמֶּׁ֔ ל֙ ל  א  ר  ְך ִיש ְ ֶ֤ ר  ך ַ֗ ְיב   8... ב ְ
היא נאמרה כאמור ליוסף אך  -נתמקד בברכה הראשונה 

  בפועל היא כוונה לנערים.

ה יותר שיכול סבא יודעים מהי 'נחת', נכון? אין ברכה גדול כולנו

 שיהיה לו נחת מהילדים שלו. זו הברכה לברך את בנו מזו

'המלאך הגואל אותי הוא יברך -ש שמעניק כאן יעקב ליוסף,

את בניך הנערים'. אבל מהי הנחת שמתאימה דווקא ליוסף? 

 מה הנקודה כאן?

ולה שעין הרע לא תשלוט בו. גם בכלל, יוסף זוכה לברכה גדו

'בן פרת יוסף',  -יוסף, הברכה השלישית  לשהברכה הגדולה 

גם היא ברכה שלא תשלוט בו עין הרע, כך מסבירים 

  -כך מסביר רש"י גם את הברכה הראשונה ו 9המפרשים.

כדגים הללו שפרים ורבים ואין עין הרע שולטת . וידגו

 10.בהם

 שולטת בוזרעו של יוסף אין עין הרע 

מביא רש"י את פירושו הנ"ל, מספרת סיפור  ממנהשהגמרא 

 -על ר' יוחנן 

]ר' ר' יוחנן הוה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה 

אמר כי סלקן  יוחנן היה רגיל ללכת ולשבת בשערי הטבילה[

בנות ישראל ואתיין מטבילה מסתכלן בי ונהוי להו זרעא 

                                                           
 בראשית מ"ט, כ"ב. 6
 ט"ז.-שם, מ"ח, ט"ו 7
 שם, כ'. 8

כאשר תעלינה בנות ישראל מטבילתן,  -]אמר דשפירי כוותי 

אמרי ליה רבנן . יסתכלו בי ויהיה להם זרע הגון וקדוש כמוני[

האין אתה  -]אמרו לו חכמים לא קא מסתפי מר מעינא בישא 

אמר להו אנא מזרעא דיוסף קא אתינא  חושש מעין הרע?[

של יוסף  אני מזרעו -]אמר להם  דלא שלטא ביה עינא בישא

בן  (בראשית מט, כב) דכתיב ן הרע שולט בו[באתי, שאין עי

בהו אל תקרי עלי ואמר רבי א .פורת יוסף בן פורת עלי עין

בראשית ) רבי יוסי ברבי חנינא אמר מהכא .עין אלא עולי עין

מה דגים שבים מים מכסין  'וידגו לרוב בקרב הארץ (מח, טז

אף זרעו של יוסף אין  -עליהם ואין עין הרע שולטת בהם 

 11...עין הרע שולטת בהם

זה דבר גדול שלא שולטת עין הרע בזרעו של יוסף, אבל אולי 

ההסבר  -אפשר להבין את זה גם במובן החיובי של הדבר 

ך שזוכה יוסף בשלש העמוק לכך שעין הרע אינה שולטת ולכ

 ברכות;

 התנאי לזכות בברכת הצדיק

הדרך להיות כלי לברכת ה' היא על ידי התבטלות מוחלטת אל 

הקב"ה. כל זמן שהאדם מרגיש את עצמו כמציאות עצמאית 

אזי מציאותו מוגבלת, כי כל בשר ודם, כל נברא וחומר הוא 

ולכן הוא לא מסוגל לקבל את ברכת ה' כי ברכת ה'  -מוגבל 

רק  .'עד בלי די' –איננה מוגבלת, היא למעלה מכל הגבלה 

 רק -כאשר נברא מצליח לבטל את עצמו לחלוטין בפני הקב"ה 

בלתי מוגבלת. הרבה פעמים אז יכולה לשרות בו ברכת ה' ה

אנחנו לא מבינים למה אנחנו לא מצליחים לזכות לברכת 

והתשובה היא 'כי  -הצדיק, לזכות להתקשרות אל אותו גדול 

שלך . כל עוד אתה תופס נפח אז ההגבלה 'תופס נפח'אתה 

 מפריעה לברכה הלא מוגבלת לשרות בך'.

 'אני מזרעו של יוסף -ר ר' יוחנן מה פירוש המילים שאומ

הגמרא מגדירה  -שאין עין הרע שולטת בו'?  -שנמשל לדגים 

המים מכסים עליהם ואין עין הרע שולטת בהם.  ,שהדגים הללו

הדגים מטבעם בטלים בפני המים. זה לא סתם שהמים מכסים 

אלא הם בטלים  -אז עין הרע לא מגיעה אליהם כי רטוב עליהם ו

כל קיומם מגיע מהמים, וכאשר הם פורשים  -בפני המים 

 מהמים מיד הם מתים.

 להתבטל אל המקור כמו דג במים

זו הברכה שמברך יעקב את יוסף וזו הברכה שהולכת 

'אתה יוסף הצלחת להיות הכי 'בקרב  -ומתפרשת אל הנערים 

ויחד עם זאת  - ך, הכי ב'קישקע'ס' של מצריםהארץ', הכי נמו

היית בטל לקב"ה באופן מוחלט כמו שהדגים בטלים בפני 

 עי' בפירוש אור החיים הק' והכלי יקר, שם, ועוד. 9
 רש"י, שם, ט"ז 10
 ברכות כ'. 11

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%98_%D7%9B%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%97_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%97_%D7%98%D7%96
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כך אני  -בפני הקב"ה בטל וכמו שאתה הצלחת להיות המים. 

שני זרעך,  -דהיינו  ,'עד בלי די'תימשך מברך אותך שתמשיך ו

ימשיכו כן אף  ,בניך אלו הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך

'המלאך הגואל אותי מכל רע' יזכה אותך שבניך יהיו  -וזהו . הם

 כמו דגים שבטלים אל המים'. 

 ט.ב.ל. = ב.ט.ל.

רעי ואהובי, האם שמנו לב כי כל הסיפור הזה הוא סיפורו של 

ר' יוחנן שיושב בפתח הטבילה ומברך את הנשים העולות מן 

טבילה ר' יוחנן הוא מזרעו של יוסף וברכתו היא שה -המים? 

מים הללו, מי המקווה הטהורים, תהפוך את בניהן ובני בניהן ב

כמו הדגים  -למבורכים 'עד בלי די' של העולות מטבילה זו 

 שהמים מכסים עליהם.

להיות בטל אל  -ב.ט.ל.  -' האם שמנו לב לכך שאותיות 'ביטול

הן בדיוק אותיות 'טבילה'? לטבול במים טהורים זה  -המקור 

להיות בטל כמו הדגים שאינם יכולים לפרוש מן המים, וכאשר 

הרי כשנצא מן הטבילה נראה גם אנו  -חוש אנו רגיש ונכך נ

בעיני רוחנו את ר' יוחנן, מזרעו של יוסף, מברך אותנו שמה 

רץ שהיה בתוך המים יימשך גם מחוץ למים, גם כשנהיה בא

 ואפילו כאשר נהיה 'בקרב הארץ'.
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לסעודה שלישית - הנכדים מתקנים את ספר בראשית

 'בך יברך ישראל'

נכדים באים להתברך על ידי סבא יעקב. בברכתו אותם שני 

נברך אף אנו את ילדינו משבת לשבת, ומיום כיפור ליום כיפור, 

  - בנוסח הבא

 ֶ֣ ְֵֽמך  ר ְיש ִ אֹמֶּׁ֔ ל֙ ל  א  ר  ְך ִיש ְ ֶ֤ ר  ך ַ֗ ְיב  אמֹו֒ר ב ְ ֹום ַההו אְ֘ ל  י ֶ֣ ם ב ַ ֲרכ ָ֜ ַוְיב ִ֨

ם ש ֶ ִ֥ ה ַוי   ֵֶ֑ ִים ְוִכְמַנש   ֶאְפַרַ֖ ים כ ְ ה ֶאת ֱאֹלִהֶּׁ֔ ֵֶֽ י ְמַנש   ִ֥ ִים ִלְפנ   12.ֶאְפַרַ֖

  -ורש"י מסביר במקום 

להקדימו בדגלים  בברכתו לפני מנשה. וישם את אפרים

 .ובחנוכת הנשיאים

יוסף, שלא מוצאת חן  -כולנו זוכרים אף את ההקדמה לברכה 

בעיניו הקדמת יעקב את אפרים למנשה, מנסה להרים את יד 

אביו פיסית מעל ראש אפרים ולהחזירה אל ראש מנשה. יוסף 

יודע מעצמו ומנפשו מה קורה כאשר הצעיר מועדף על פני 

  -הבכור. אך יעקב מסרב 

ְעת ִ  ַדֶּׁ֔ י ְבִנ֙י י  ְעת ִ ַדֶ֤  13...יי 

והברכה ניתנת לצעיר. אפשרות נוספת היא להסביר את 

המילים 'בך יברך ישראל' היא שאין הכוונה רק לברכה 

העתידית של כל יהודי את בניו, אלא אף לברכותיו של יעקב 

לא ראובן אלא יהודה יקדימו,  -עצמו את בניו בפסוקים הבאים 

  אלא יוסף. -לא ראובן, שמעון ולוי 

כי מנשה, אם נחשוב על דמותו, הוא  -שראל לאמר' 'בך יברך י

הבכור של המשנה למלך, הוא הנסיך המצרי. המשמעות היא 

שהוא מתוכנן להיות יורש העצר, זה שינהיג את מצרים אחר 

אך הוא מתכופף ומקבל את בכורתו של אפרים. נדמה  -אביו 

שמי שיעיין היטב בפרשיה הזו ימצא כי היא קוד לא רק לאפרים 

לשלשה סיפורים המופיעים לאורך  -למנשה אלא לכל התורה ו

 התורה כולה; 

 שלשה זוגות אחים

סוגית הבכור שצריך לוותר על בכורתו מובילה אותנו לאורך כל 

קין והבל, יצחק  -ספר בראשית ומתמקדת בשלשה זוגות אחים 

 וישמעאל, יעקב ועשו. 

 -כנגדם ישנם שלשה זוגות בנים משלשת הדורות הבאים 

שבאים לתקן את הסיפור של שלשת זוגות האחים של תחילת 

 ספר בראשית;

אצל יעקב אבינו מצאנו סיפור על שני זוגות נכדים. הראשון 

פרץ וזרח. הזוג שני הוא בניהם  -הוא בניהם של יהודה ותמר 

מנשה ואפרים, ובדור שלאחר מכן, זה  -של יוסף ואסנת 

                                                           
 בראשית מ"ח, כ'. 12
 שם, י"ט. 13
 שמות י"ג, ב'. 14
 על פר' קרח ועוד. של"הה 15

עמרם בן קהת והוא ליוכבד בת לוי יש בעל ששמו  -מדהים 

ולהם נולדים שני  -יוכבד היא אחותו של קהת  -האחיין שלה 

 משה ואהרן. -בנים  

 משה גלגול הבל

קין לא היה יכול לקבל את בכורתו של הבל.  -ועכשיו הענין 

בעצם לא את בכורתו, אלא את זה שהקב"ה רצה לקבל את 

ב"ה מנחתו של הבל על פני מנחתו של קין. לצורך זה דיבר הק

עם קין ובבוקר שלמחרת הבל פגש את קין בשדה, מקומו של 

ונרצח על ידי אחיו הבכור. השאלה  -קין, עובד האדמה 

היא קשה, כי לכאורה  -המהותית מנחתו של מי תתקבל 

הקב"ה היה צריך לקבל את מנחתו של קין הבכור, שהרי כבר 

  -נאמר 

ש   י כ ַקד ֶ ֹורל ִׇלִ֨ כָ֜  14...ב ְ

ללמד את קין כי אמנם הבל הוא הקטן והוא אף והקב"ה צריך 

אבל מנחתו היא הרצויה לפני  -לא עובד אדמה אלא רועה צאן 

ה' וקין יצטרך להתכופף בפני הבל במובן הזה של עבודת ה', 

 דבר שקין לא מסוגל לקבל.

מדובר על כך  15גם משה הוא רועה הצאן. בספרים הקדושים

מדברים בפשטות,  שמשה הוא גלגולו של הבל, אבל גם אם

משה, האח הצעיר, רועה הצאן שאהרן מצטווה ללכת לקראתו 

המדברה, שם הם נפגשים. המילים ממש מקבילות למה 

שהתרחש אצל קין והבל אבל כאן מובטח משה כי תגובת אהרן 

 -תהיה 

ם ִהנ  ה וֹ  ְוַגֶ֤ ִלב ֵֽ ַמִ֥ח ב ְ ַ֖ ְוש   ֲאך  ך  ְור  אֶתֶּׁ֔ א ִלְקר  ֶ֣ ֙א ֹיצ   16.הו 

 -ואכן 

 ֶֹ֤ ל 'אֶמר ה֙ ַוי  ֶ֛הו   ֶאֵֽ ש   ְפג ְ י ִ ֶלְך ַוֵֽ ה ַוי  ַ֗ ֵ֑ר  ְדב   ִ ַ֖ה ַהמ  את ֹמש ֶ ְך ִלְקַרִ֥ ֶ֛ ן ל  ַאֲהֹרֶּׁ֔

ק ַ ש   ֱאֹלִהַ֖ים ַוי ִ ַהִ֥ר ה  וֹ  ב ְ  17.לֵֽ

אהרן אחיו הגדול רואה את בחירתו של משה על ידי הקב"ה 

ושמח בלבו. אז יכולים משה ואהרן ללכת ולהושיע  -להנהגה 

 את ישראל.

 םתיקון תאומי

גם אם נחזור אחורה אל בניהם של יהודה ותמר, פרץ וזרח. 

האחים הללו הם תאומים, ממש כמו יעקב ועשו המתעמתים 

  -מי יהיה הגביר, מי ימלוך  -בשאלה אחת 

ְך֙ ְוֶאת ִ֥יו ל  ִ ְמת  יר ש ַ ִבִ֞ ן ג ְ ֶ֣ ן ל ׇכ   ה  ִ֥ ג  ים ְוד  ִדֶּׁ֔ י לֹו֙ ַלֲעב  תֶַ֤ת ִ יו נ  ֶאח ַ֗

ֵ֑יו  ִ ש  ְסַמְכת  יְוִתיֹרַ֖ ִנֵֽ ַ֖ה ב ְ ֱעש ֶ ִ֥ה ֶאֵֽ ֹוא מ  פֶּׁ֔ ה א  ֶ֣ ְלכ   18.ו 

 שם, ', י"ד. 16
 שם, ד', כ"ז. 17
 בראשית כ"ז, ל"ז. 18
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בדיוק כמו  -עשו לא מוכן לקבל את בכורתו של יעקב, ופרץ 

פורץ את ידו ומשיבה, והמיילדת  -יעקב האוחז בעקב אחיו 

  -שואלת אותו 

אֶמר ַמה ... ֹ֕ ֶרץ ַות  ֵ֑ יך  פ   ֶלֶ֣ ְצת   ע  ַרַ֖  19.פ  

 ת המלך המשיח!'בן פרצי' אכן עתיד להיו-ו -אותו סיפור בדיוק 

כשיהושע בן נון יכנס אל הארץ, תפקידו הראשון יהיה לא לתת 

 -את האפשרות ל

ן ן ב ֶ כ ִ֞ י ֶבן ע  ְרִמֵׁ֧ ַ ן כ  י ב ֶ ֶ֛ ה ַזְבד ִ ֵֽ ה ְיהו ד  ִ֥ ַרח ְלַמט   ַ֖  20.זֶ

 מעון במעל. פרץ וזרח יתקנו את סיפור יעקב ועשו. ל

 אפרים ומנשה כיצחק וישמעאל יהיו לי

יתקנו את סיפור יצחק וישמעאל; אפרים כך גם אפרים ומנשה 

אפרים הוא הצעיר ומנשה הגדול. גם  -ומנשה אינם תאומים 

כאן, ינסה יוסף אביהם לשנות את הגזרה ולהסיר את יד אביו 

כמו אצל אברהם שניסה להתווכח עם  -יעקב מעל הצעיר 

  -הקב"ה ולומר לו 

יך  ...  ֶנֵֽ ה ְלפ  ִ֥ אל ִיְחיֶ ַ֖ ע  מ  ו  ִיש ְ  21.לִ֥

  -שאצל אברהם כתוב וכפי 

                                                           
 שם, ל"ח, כ"ט. 19
 יהושע ז', י"ח. 20
 בראשית י"ז, י"ח 21

וֹ  נֵֽ ת ב ְ ל אֹוֹדִ֥ ֵ֑ם ַעַ֖ ה  י ַאְבר  ֶ֣ ינ  ע  ד ב ְ ר ְמֹאַ֖ ֶ֛ ב  ַרע ַהד   ֵׁ֧  22.ַוי  

  -כך בדיוק כתוב אצל יוסף 

י ֵֽ ף כ ִ ְרא יֹוס ַ֗ ֶ֣ יו ַיד ַוי ַ ִבֵׁ֧ ית א  ש ִִ֨ ֹו ַעל י  ַרע  ְיִמינֶ֛ ֶ֣ ִים ַוי   אש  ֶאְפַרַ֖ רִֹ֥

יו ֵ֑ ינ  ע   23...ב ְ

ישמעאל אמנם יכבד את יצחק זמנית בסוף ימיו וייתן לו להוביל 

בהלוויית אברהם, אבל אנו יודעים כמה לא יכבד ישמעאל את 

. יהושע הוא שיוריש וינחיל קדימה..יצחק לאורך ההיסטוריה 

  -על הירושה יהיה הוויכוח בין יצחק וישמעאל  -את הארץ 

ן ֙ ב ֶ א ִייַרש  י ֹלֶ֤ ֶ֣ ה  כ ִ ֶ֣ מ  א  את ִעםה  י ִעם ַהז ֶֹּׁ֔ ִנַ֖ ק ב ְ ֵֽ  24.ִיְצח 

הירושה תהיה התפקיד של יהושע ומכל שבטי ישראל הוא 

שבט מנשה אשר יקבל מיהושע  -יחצה לשניים רק שבט אחד 

 וימשיך את התפקיד.

הנכדים, הנינים  -פרץ וזרח, אפרים ומנשה, משה ואהרן 

 והחימשים מתקנים את ספר בראשית.

 

  

 שם כ"א, י"א. 22
 שם, מ"ח, י"ז. 23
 שם, כ"א, י'. 24
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 מלווה מלכהלסעודת  - יין וחלב

 ברכת המלך

'חמישי' של הפרשה אנו עוסקים בברכות -בקריאות 'רביעי' ו

של ברכות אלו היא  ןשיא המופלאות שנותן יעקב לבניו.

הברכה ליהודה, הברכה בה מברך יעקב את המלך ואף את 

 - מלךה מברך אתכך הוא ו. המלך המשיח

יך   ִבֵֽ י א  ִ֥ נ  ַ֖ ב ְ ו  ְלך  ֲֵַֽחוִ֥ ת     25...ִיש ְ

ישתחוו לך,  -ולא רק בני אמך לאה  -דהיינו שכל בני אביך 

יהודה. ואף ברכה למלך המשיח יש כאן, מלך שימלוך על 

 -כולו העולם 

ד י ַעַ֚ ֵֽ ים כ ִ ֵֽ ַהִ֥ת ַעמ ִ ֹו ִיק ְ ֹו ְולַ֖ ילֶּׁ֔ א ש ִ ֹבֶ֣   26.י 

זוהי ברכה המתייחסת לזמן בו ישלוט המשיח על כל העמים 

  -בבית המקדש ורומזת לכך ברמזים עבים וברורים 

ֹו ו ְבדַ  ִי֙ן ְלֻבש ֶּׁ֔ י ִַ֨ ס ב ַ ֶ֤ ב   ֹו כ ִ י ֲאֹתנֵ֑ ִנֶ֣ ה ב ְ ַ֖ ק  ר  ֵֽ ֹו ְוַלש   ֶפ֙ן ִעירֶּׁ֔ י ַלג ִֶ֨ ְסִרֶ֤  םֹאֵֽ

וֹ  ִבַ֖ים סו תֵֽ  27.ֲענ 

ולכן הפסוק החותם את הברכה הזו, את השיא, אמור להיות 

  -'השיא של השיא' 

ְלֶבן ִין ו ֵֽ ֵ֑ ִים ִמי   יַנַ֖ י ע  ב ַחְכִליִלִ֥ ֵֽ ל  ח  ֵֽ ִים מ  ַ֖ נ ַ  28.ש ִ

אפשר להסביר את הפסוק כמתאר את יופיה של ארץ יהודה, 

שהוא מתאר את איפיונו של מלך המשיח,  29אך חז"ל אמרו

 צריך להבין מה כתוב בו;ו

 משיח ששותה חלב?

'חכלילי' כפי ואף עוסקת הרבה ביין ליהודה כולה הברכה 

קשור עם עיניים אדומות שנגרמות משתיה  30שמפרש רש"י

 31גם דוד המלך היה 'אדמוני עם יפה עיניים'. .מרובה של יין

אבל מה הקשר לחלב? איך נכנסות כאן שיניים? למה המשיח 

 כ'חכלילי עיניים.. ולבן שיניים מחלב'?מתואר 

הסנהדרין,  -העיניים, כידוע, הרי מבטאות את העיקר  -ועוד 

מקום  מכנים 'ית'ישראל-, ב32כידוע, נקראים 'עיני העדה'

'העיניים של המדינה'... אבל מה הרעיון -חשוב ואסטרטגי כ

בשיניים לבנות? למה ואיך העובדה שהן תהיינה בריאות, 

מבטאת את הרעיון של המלך  -ת ומחייכות יפות, לבנו

 המשיח?

  -הפסוק בשיר השירים אומר 

                                                           
 , ח'.בראשית, מ"ט 25
 שם , ט'. 26
 .שם י' 27
 , י"ב.שם 28
 "ו, ועוד.ג וט"י ,צחרבה, בראשית  29
 '.שכן דרך שותי יין עיניהם מאדימין' -רש"י, בראשית שם  30

י ַיְעִרי֙ ִעם ְלת ִ ַכֶ֤ י ִעם א  יִנַ֖ ִ֥יִתי י  תִ י ש   ְבש ִֶּׁ֔ ִבֵ֑י ד ִ ו   ֲחל  תִ֥ ים ש ְ ִעֶּׁ֔ ו  ר  ִאְכלֶ֣

ים ֹוִדֵֽ ו  ד  ְכרַ֖  33.ְוש ִ

אז 'ייני עם  34אם 'יערי' מזכיר לנו את יערת הדבש של יונתן,

דוד ואת המלך  -זכיר  לנו את חברו של יונתן חלבי' צריך לה

 כנס לזה קצת;המשיח. ננסה להי

 חלב לילד, יין לזקן

על הפסוק שלנו אומרים חז"ל שהתורה נמשלה ליין ולחלב. 

עיון ובקיאות, נגלה ונסתר או  -מעניין כי לתורה יש שני צדדים 

 עיניים ושיניים;  -אם תרצו 

'ושיננתם'. תפקיד השיניים הוא לטחון, מצוות לימוד תורה היא 

לפורר, ללעוס ולאפשר את האכילה, את הבליעה. איך אומרים 

שיניים בריאות צריכות סידן, כלומר חלב.  -רופאי השיניים? 

 -במדרש מובא 

רצה דעתו של תינוק כך היין משיב דעתו של ממה חלב 

 35...זקן

יודעים בימינו  כמו שהחלב טוב לתינוק כך היין טוב לזקנים. אנו

על פי מחקרים רפואיים שנעשו כמה שהיין האדום, בשתיה 

מדודה ובכמות הנכונה, מועיל ללב ולבריאות בכלל, וגם החלב 

טוב לא רק לשיניים אלא כל גידולו של התינוק תלוי בחלב.  -

הוא זה שמאפשר לילד לגדול באופן בריא, אלא שהביטוי של 

ות, הן מבררות. הן לא הן משננ -הבריאות הוא בשיניים 

טועמות את הטעמים אבל הן מאפשרות לכל האוכל להיכנס 

 לגוף.

היין, לעומת זאת, מתאר את השלב האחרון, את הטעם 

הפנימי. כידוע, לכל פרי יש מיץ אבל מיץ הענבים שונה מכולם, 

הלא הוא היין המשמח לבב אנוש. כאשר סוחטים פרי ושותים 

פחותה מברכת הפרי  -שהכל  -הברכה של המיץ  -את עסיסו 

 -הגפן  -בחשיבותה. רק ברכת מיץ הענבים  -ברכת העץ  -

  -מעולה מברכת הפרי עצמו, הנסתר גדול יותר, כמאמר חז"ל 

 36נכנס יין יצא סוד.

היין מתאר את התוכן הפנימי של הדבר. אין שום דבר שהוא 

מתאר את החיך,  -אומרים המפרשים  -רק חיצוני. 'חכלילי' 

'לי, לי'  -וכל חיך שטועם את הטעם הנפלא של היין הזה צועק 

  'חכלילי'. -

 

 שמו"א, ט"ז, י"ב. 31
 במדבר ט"ו, כ"ד. 32
 שיר השירים, ה', א'. 33
 עי' שמו"א, י"ד, כ"ז. 34
 מדרש שוח"ט, משלי כ"ג. 35
 סנהדרין ל"ח. 36
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 תורה חדשה

  -תורתו של משיח תהיה תורה חדשה. על הפסוק 

א צ ֶּׁ֔ ִֶ֣י ת  ִאת  ה֙ מ  י תֹור  ֶ֤ ינו  כ ִ ֵ֑ י ַהֲאזִ ַלֶ֣ ַ֖י א  י ו ְלאו מ ִ ִֶּׁ֔ ַלי֙ ַעמ  ֶ֤יבו  א    37...ַהְקש ִ

  -אומר המדרש 

 38.תצא אמר הקב"ה תורה חדשה מאתי

אלא בתורה  -אין מדובר בחידושי תורה, ווארטים ורעיונות 

שמהפכת את האישיות, את כל הטבע, כזו שנותנת להגיע אל 

העמוק והנסתר. אין שום דבר שימשיך להיראות חיצוני אלא 

על ידי תורת המשיח נגיע בכל לתוך, לְפנים. בשביל זה צריך 

  -הרבה זקנה, הרבה חכמה. צריך 

 39.[ שדעת זקנים נוחה הימנויין ]ישן

כמו זה ששלח יוסף לאביו יעקב. יין מיושן שיודע למצוא את 

בעיון  -התוכן הפנימי בכל דבר. יין כזה בא לידי ביטוי בעיניים 

 העמוק, שחודר במבט בפנימי. 'חכלילי עיניים מיין'.

 חיוך של תורה

אבל אם נדמה לנו שתפקידו של המלך המשיח הוא לעסוק 

לנו רק את מסתרי העולם, את הָצפון בפנים, ואילו ולגלות 

הרי שאנו טועים. אצל המשיח  -החלק החיצוני לא מעניין אותו 

השיניים תהיינה בריאות, יהיה חיוך.  -גם הסידן יהיה מצוין 

'לבן שיניים מחלב' הוא זה שמלבין את שיניו ומחייך אליך, 

ים את שהדברים יתבררו כמו שהסידן והחלב מזינים ומגדל

וכמו היין העמוק והטעים מפה. מלכות המשיח  -הילד מפה 

 היא מלכות ששום דבר לא יעדר בה. 

  -איך אומר זכריה הנביא 

ִ ֵ֑ ל  ֹות ְירו ש   ְרֹחבַ֖ ֹות ב ִ נֶּׁ֔ ְזק  ים ו  ִנֶ֣ בו ֙ ְזק  ש ְ ֵֽ ד י  ֹו ֹעֶ֤ דַ֖ י  ֹו ב ְ ֶ֛ ַעְנת  יש  ִמש ְ ם ְוִאֵׁ֧

ים ִמֵֽ ב י  ֹרִ֥ ים  .מ  ֲחִקַ֖ ֹות ְמש ַ דֵ֑ יל  ים ִוֵֽ ִדַ֖ ו  ְיל  ְלאֶּׁ֔ ֶ֣ ִעי֙ר ִימ   ֹות ה  ְרֹחבֶ֤ ו 

ֹבתֵֶֽיה   ְרֹחֵֽ  40.ב ִ

הילדים שבתוכנו הם אלו שצריכים את החלב, את השיניים 

'מה עכשיו?  -הבריאות, את השינון, את ההבנה הפשוטה של 

מה עושים?', ואילו הזקנים והזקנות שבירושלים הם אלו שיתנו 

של משיח את התוך, את הפנים, ששום דבר  לנו מתורתו

 בעולם לא יישאר מבלי נרגיש בתוכו יין של אלוקות.

  העיקר שיבוא ויגאלנו עם היין ועם החלב במהרה בימינו.

 

 

                                                           
 ישעיהו נ"א, ד'. 37
 ויקרא רבה, י"ג, ג'. 38
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