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 בס"ד

 היחידים מתגברים על הטבע -פרשת ויחי 

 בכורת יוסף ובכורת אפרים

ישנם  .את אפרים ומנשהאתו יוסף מביא  ,מפגש השניביוסף. לישנם שני מפגשים בין יעקב  הפרשהתחילת ב

 המפגש עם אפרים ומנשה:מתבררים סביב השני בירורים 

נכדים. אפשר לומר נחשבים כלא  זוכים למעמד של בנים. הם כבראפרים ומנשה  -בירור ראשון .1

דרגה מבן יוסף מעלה את יעקב במידה כזו או אחרת  שהשינוי הזה הופך את יוסף לאחד מהאבות.

במעמד הזה ניתנת ליוסף הבכורה. בכור מקבל כפול שניים מכל . לפי הכיוון המרכזי במפרשים, לאב

 . שני דגלים במסעותבארץ וגם שתי נחלות מקבל שני חלקים, גם הוא שאר האחים ויוסף זוכה לכך. 

  :1ויעקב מסכל את ידיו ,ברכיו של יעקבעל מנשה ואפרים נמצאים  -בירור שני .2

ְפַרִים " ת אֶׂ ם אֶׂ ש ֶׂ ה ִלְפֵניַוי ָּ ֶֶּֽׁׂ  ":ְמַנש  

 אפרים מקבל את הבכורה, למרות שמנשה הוא הילד הגדול.

כעין אב, יוסף שהופך להיות הבירור הראשון הוא על  .בכורהאפשר לראות שהבירורים האלו סובבים סביב ה

ומר א רש"ימנשה. במקום ראשון מקבל אפרים הבירור השני סובב סביב הבכורה שוומקבל חלק כפול כבכור, 

 :2שיוסף מקבל את הבכורהמפורש ב

דבר אחר שכם אחד, הוא הבכורה, שיטלו בניו שני חלקים, ושכם לשון חלק הוא, "

, תשית שונאי )תהלים כא, יג.(כתרגומו, והרבה יש לו דומים במקרא, כי תשיתמו שכם 

איש חלקו,  )הושע ו, ט.(, דרך ירצחו שכמה )שם ס, ח.(לפני לחלקים, אחלקה שכם 

 ":)צפניה ג, ט.(בדו שכם אחד לע

היא ליוסף רה והבכנתינת . בני בכורי. עם ישראל נקרא בראשית חשוב בספרמאוד נושא הבכורה הוא נושא 

שלו. אפשר להבין שיוסף הוא הבן המייצג את מורשת של המורשת ממשיך ההצהרה של יעקב שיוסף הוא 

 רים על פני מנשה?מה טיב בכורת אפהאבות. אבל 

 ספר בראשיתממשיך את ספר יהושע 

זרעו של נת על העתיד. יעקב רואה את בכורת אפרים נשעות על העבר נ, בכורת יוסף נשערש"י וחז"ללפי 

יעקב . מצדיק את הבכורההיצא מישהו ממנו מפני ש הבכורקיבל את הע בן נון. אפרים יהושאפרים, את 

 :3מנשהאומר ליוסף למה הוא נותן את הבכורה לאפרים ולא ל

                                                           
 בראשית, פרק מ"ח, פסוק כ'.ספר  1
 בראשית, פרק מ"ח, פסוק כ"ב.ספר רש"י,  2
 בראשית, פרק מ"ח, פסוק י"ט.ספר  3
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ם " ל ְואו לָּ ם ְוַגם הו א ִיְגד ָּ עָּ ה ל ְ ְהיֶׂ ֶּֽׁ ם הו א יִ י ג ַ ַדְעת ִ י ְבִני יָּ ַדְעת ִ ר יָּ ִחיוַוי ֹּאמֶׂ טֹּן אָּ נ ו   ַהק ָּ ֶׂ ל ִממ   ִיְגד ַ

ם: ֶּֽׁ יִ א ַהג וֹּ ה ְמלֶֹּּֽׁ ְהיֶׂ ֶּֽׁ  "ְוַזְרעוֹּ יִ

 :4הארץמלחמת יהושע עם מלכי לשולח אותנו לספר יהושע, על הפסוק  רש"י

שעתיד יהושע לצאת ממנו, שינחיל את הארץ וילמד  יגדל ממנו. הקטן אחיוואולם "

כל העולם יתמלא בצאת שמעו ושמו, כשיעמיד  וזרעו יהיה מלא הגוים.תורה לישראל: 

 "חמה בגבעון וירח בעמק אילון:

  :5סתייםההקרב לא מפני שיהושע עוצר את השמש , בגבעון באמצע הקרב

ֹּם הַ " ד  ה ַוי ִ לֹּא ִהיא ְכתו בָּ יו ה  י אְֹּיבָּ ֹּם ג וֹּ ד ַעד ִיק  מָּ ֵרַח עָּ ש  ְויָּ מֶׂ ֶׂ ש  עַ ש   מֶׂ ֶׂ מֹּד ַהש   ע  ר ַוי ַ ש ָּ ר ַהי ָּ ל ֵספֶׂ

ִמים: ָּ ם ת  יוֹּ א כ ְ בוֹּ ץ לָּ ַמִים ְולֹּא אָּ ָּ ִצי ַהש   ח   "ב ַ

 ספר'בספר בראשית. יש משהו במושג כבר כתוב הרעיון של עצירת השמש, ספר בראשית. הוא ספר הישר 

 כורכים את הספרים באופן חזק. חז"ל. לספר יהושע תקשור מהותיה 'הישר

לאחר מכן, שמות(. ספר ברק תיבנה האומה )לעם ישראל ספר בראשית הוא ספר של יחידים, אין עדיין אומה 

בכך  מתאפייןחברה ואומה. יהושע בן נון תהיה אשר ם כיש חשיבות להדגיש את האחריות של חיי היחיד ג

יחגוג עם ישראל במחנה משה יעלה להר סיני ו. כשכשיש אומה ועם, הוא שומר על זהות היחיד שלושגם ש

יהושע הוא לא חלק מהסחף הציבורי.  הוא לא יודע מה קורה למחנה, ,למשהיחכה באוהל סביב העגל, יהושע 

חופשית של  אחריות של יחיד, בחירהיש לו שלו. הפרטית הוא שומר על האישיות  לעם ולחברה,לא עבד 

 חברה.השטח של הבתוך  ,דייח

הוא היה במחנה ולפעמים היה קים את האוהל שלו מחוץ למחנה, לפעמים הוא היה המנהיג הוא המשה כש

 :6נשאר כל הזמן באוהל יהושע בן נוןאבל  .באוהל

ן ַנַער " ן נו  ַע ב ִ ֻׁ ש  ְרתוֹּ ְיהוֹּ ְמש ָּ ִמיש   לֹּאו  ל יָּ הֶׂ אֶֹּּֽׁ ְך הָּ וֹּ  ":ִמת 

 היגרר לאווירה ציבורית עכורה.לן לא מוכיהושע 

ומר עשרת המרגלים חושבים ואומרים אחרת ממנו, כל העם א. לחברה לא שייךיהושע לך -בפרשת שלחגם 

יודע להיות יחיד בתוך האדם יהושע הוא . נאבק בהםלא אפילו הוא לא מעניין אותו, זה הפוך ממנו, אבל 

שיחליף  רשת פנחספלהיפך, כשיחפשו מנהיג ב .חברותילא ו קיצוני ,לא נחמד ,טיפוס סגורהוא לא חברה. חיי 

כל אחד ואחד. הוא גמיש, לא עקשן ולהכיל את הרוח של . הוא יודע לסבול את העם ייבחריהושע , את משה

 החברה. עמיד נגד הלחץ של ולא קשה, אבל 

רואה את יהושע כממשיך ספר ממשיך. ברובד הראשון יעקב הלציין שצריך אנו נפרדים מספר בראשית כש

לבד חי יוסף הרי אחרי החברה, נגררו יחידים שלא ספר של ספר בראשית כהוא הסיכום של . יוסף יוסףשל 

אברהם הוא למד משלו.  הייחודיותהוא שמר על עדיין ו תמיכהללא כל בארץ מצררים שנה עשרים ושנים 

 כל דורו.שחי הפוך מנח מנגד כל העולם, הוא למד שהלך כ

                                                           
 בראשית, פרק מ"ח, פסוק י"ט.ספר רש"י,  4
 ספר יהושע, פרק י', פסוק י"ג. 5
 שמות, פרק ל"ג, פסוק י"א.ספר  6
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יהיו אנשים בתוך הכלל שחשוב ליעקב . לאחר ספר בראשית יימשךהיחידים מאוד חשוב ליעקב שעיקרון 

בראשית, ספר רים על הבחינה של שומהאנשים  בתוכויהיו שחשוב שיקום עם  .אמתיים עם עצמםהישרים 

 והזהות העצמית. תעל הייחודיו

 לנצח את הטבע

בתחילת טבע. בין מסיים הוא ספר של יחסים בין אדם ל ספר בראשית הוא לא רק ספר של יחידים, הוא

 ,שמששל  יבשה וים,של , חיוומם דצומח, של מערכות מסודרות, תיאור של  בריאת הטבע, תהספר מתואר

מדעי הטבע. אבל ספר בראשית לא עוסק במדעים, רובו של הספר בים. אלו כללים מפורטים של כירח וכו

 .שלהם הטבעאנשים שלא נגררו אחרי בעוסק 

תתרעם  ,, היא תכעסונותנים לו את לאה במקוםיעקב התחתן עם שנים רחל מחכה לשבע הטבע אם על פי 

האחווה מפני שהיא מוסרת את הסימנים ללאה  שלה, תשבור את הכלים. אבל רחל לא הולכת עם הטבעו

 .רעת אחותהאת היא לא רוצה לאה חשובה לה, חשובה לה, 

אבל . בחזרה אותו קצתחוסר ברירה לרמות יעקב צריך משנה, עשרים את יעקב ה אם לבן מרמהטבע על פי 

 :שצריך לעבוד כמו יעקב 7אומר הרמב"ם , ללא שום התחכמות.במסירותיעקב ממשיך לעבוד אותו 

ֹּחוֹּ ְוֵכן " ל כ  כָּ בֹּד ב ְ ב ַלע  ִֹּחי  ַחי ָּ ל כ  כָּ י ב ְ ַמר כ ִ יק אָּ ד ִ קֹּב ַהצ ַ ֵרי ַיע  ה  ֶׂ יש  ַבְדת ִ ת עָּ ְך  אֶׂ ן. ְלִפיכָּ ִביכֶׂ א 

נ ֱֶׂאַמר  ֶׂ ה ש  ם ַהז ֶׂ לָּ עוֹּ ַכר זֹּאת ַאף ב ָּ ִאיש  ְמאֹּד ְמאֹּדנַָּטל ש ְ ְפרֹּץ הָּ  " ַוי ִ

אבל יוסף מחזיק  .בסוף הוא יתפתה וייפול ברשתה, ליוסף בכל יוםאם אשת פוטיפר מציקה הטבע על פי 

 מעמד ולא נופל.

במעט. הוא ינקום בהם, אפילו שנה,  עשרים ושנייםהחיים לו את הרסו של יוסף אחים ההטבע אם על פי 

 יוסף לא נוקם בהם ולא נוטר בהם. לאחים, אבלנחמד יוסף לא יהיה לפחות הוא שהכי טבעי הדבר 

 בראשיתשל ספר בסיכום התקופה להגיד הטבע. יעקב רוצה דרך אנשים שלא הלכו על פי מלא בפר בראשית ס

 . שיהיה אנשים שימשיכו את העיקרון של התגברות על הטבעהוא רוצה ש

שמש האומר ש המהר"להוא עוצר את השמש!  לכן הוא מנצח את הטבע,ו לא נגרר אחרי החברה יהושע בן נון,

שהוא ואומר יהושע . יעקב רואה את האמתי את הטבע שלו יכול לנצח את הטבעשמנצח מלך הטבע. מי היא 

הוא ממשיך הוא אדם שלא נסחף אחרי הטבע, ומפני שההמשך שלו. הוא נתן ליוסף את הבכורה את מסמל 

 עולם הבחירה החופשית.  אצלו, את שרון המיוחד הזהימזהה את הכמפני שהוא אפרים את הבחירה ב

. אנשים שיש להם בחירה חופשית. שלהם טמנצחים את האינסטינקהספר של ישרים, אנשים  -ספר הישר

 יכולות לעצור את השמש. היות ויצאו דמ והטבע. מאנשים כאלה תלא מסתתרים מאחורי המידו הם

שהוא לא יכול להורות לה מה לעשות, יהושע נמצא בעולם רק  עיהושנגד כאומר שהשמש טענה  המדרש

וותיק להורות לצעיר לא יכול ממנו והוותיקה היא יותר  ,שנים אלפיוהשמש נמצאת העולם  מאה שנים

את  החופש מנצחובן חורין מנצח את העבד,  היא עבדשהשמש לעומת  עצור. יהושע אומר שהוא בן חוריןל

טבע, אבל הרבה יותר חשוב ללמוד את כוחה של הבחירה החופשית, הבחירה ה. חשוב ללמוד מדעי העבדות

 האדם יכול לשלוט בטבע.  ,של האדם יכולה לנצח את הטבע

                                                           
 פרק ל"א, פסוק ו'.בראשית,  י ספרפכות שכירות, פרק י"ג, הלכה ז'. על משנה תורה לרמב"ם, ספר משפטים, הל 7
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 יוסף מסכם את ספר בראשית

יהושע יהיה הכובש הגדול ותהיה לו את הזכות לכבוש . שיש ליוסףלייחודיות ולעיקרון חותר בראשית  ספר

הכנענים את יש לנו זכות על ארץ ישראל וזכות לקחת מעל הטבע. שהוא מתגבר בזכות את ארץ ישראל 

שהאבנים ירדו מהשמיים למרות שהם היו בארץ לפנינו מפני שאנו מתגברים על הטבע. יש צדק בכך  הארץ

 :8יעקב מברך את בני יוסףאנו הבנים של יוסף. מפני שאנו מנצחים את השמש, מפני שאת המלכים, והרגו 

כֵ " ר  ם םַוְיבָּ י וֹּ ה ב ַ ֶׂ ְפַרִים ְוִכְמַנש   אֶׂ ְֶּֽׁמךָּ ֱאלִֹּהים כ ְ ֵאל ֵלאמֹּר ְיש ִ רָּ ֵרְך ִיש ְ ךָּ ְיבָּ ר ב ְ  "ַההו א ֵלאמוֹּ

. אדם ישר הוא הסיבהאת וכולם ידעו  לדורות הוא מעשה מובהק שיזכרו אותוב עושה שיעקסיכול הידיים 

משוכנעים של יוסף המציאות לא משנה את העקרונות שלו. האחים ש ,להסיט אותושאין אפשרות אדם 

שעשיו רצה לנקום ביעקב לאחר מות יוסף ינקום בהם, כמו שמותו של יעקב המציאות תשתנה, שלאחר 

 :9יצחק

וֹּ ִיְקְרבו  ְיֵמי ַוי ֹּ" ִלב  ו ב ְ ר ֵעש ָּ לאמֶׂ ִבי ֵאבֶׂ י: אָּ ִחֶּֽׁ קֹּב אָּ ע  ֶּֽׁ ת יַ ה אֶׂ ַהְרגָּ  "ְוַאֶּֽׁ

  :10לא משנה את אישיותו ,שתנהמהיוסף אומר שהמציאות אבל האחים נופלים מול יוסף, 

ה " ָּ ם  ַאלְוַעת  תָּ ם ַוְיַנֵחם אוֹּ כֶׂ ְ ת ַטפ  ֶּֽׁ ם ְואֶׂ ְתכֶׂ ל אֶׂ ַכְלכ ֵ נִֹּכי א  ֶּֽׁ או  אָּ ירָּ רת ִ םַעל  ַוְיַדב ֵ ֶּֽׁ  ":ִלב ָּ

יוסף לא מתכנן לנקום לא משתנים. הם באופן שונה, אבל במציאות ת מתבטאים העקרונולאחר מות יעקב 

 יוסף הוא אדם ישר.באחים, זה נוגד את האישיות שלו. 

יהיו מפני שמתי שבני ישראל  מהתקופה של ספר בראשית, עם הדמות של יוסף.כך ניפרד שיעקב רוצה 

האבות, מורשת ממשיך את האדם ישר, דם אדרך רק חירות, החירות תצמח לצאת לוירצו במצרים  עבדים

 שלו.  תהייחודיועל בה יחיד גם במציאות שקשה לשמור  תלהיו הזוכהאדם 

הוא נאבק על הצדק בתוך עם על הצדק עם המצרים, נאבק נגד הכללים. הוא שהלך כיחיד היה אדם משה 

איש של האבות בתוך דור משה הוא בנות יתרו. עם הרועים שהתנכלו לעל הצדק אפילו הוא נאבק וישראל 

 החירות. תגיע דרך האנשים האלו רק של עם. 

 ערכים קודמים לטבע

ריבונו של תיישר עם הקב"ה. אנו ישרים מול הוא מעם החברה, אלא ותיישר עם המציאות מישר לא אדם 

. שלות על הישרונאלץ להיאבק עדיין ויודע מה ישר, האדם הוא כובש אדם עולם הפנימי שלנו. מול הו ולםע

צריך . זה לא אומר שצריך להיות מנותקים מהמציאות, מהסביבה להיות אדם לא מושפעורוצה חותר הוא 

 את סולם הערכים. לנו להגדיר  תלמציאולתת , אבל לא למציאותמחוברים מאוד להיות 

 הואמפני שמתאימה את עצמה אל יהושע, הוא לא מתאים את עצמו אליה, היא  עוצרת את עצמה.השמש 

ספר המשך את לארץ ישראל. העלאת העצמות  . לכן יוסף מבקש שיעלו את עצמותיובין שניהם הישר

לקחת חייבים . להמשךבראשית ילווה אותנו ספר שמשהו מהבקשה הזו דואגת בראשית לתוך ספר שמות. 

  .לעתידבראשית הזה מספר את השריד 

                                                           
 בראשית, פרק מ"ח, פסוק כ'.ספר  8
 בראשית, פרק כ"ז, פסוק מ"א.ספר  9

 בראשית, פרק נ', פסוק כ"א.ספר  10

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20367/Temp/his_temp_1_21.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-מח%5e%5e186297!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20367/Temp/his_temp_1_21.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-מח%5e%5e186309!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20367/Temp/his_temp_1_21.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-מח%5e%5e186309!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20367/Temp/his_temp_1_23.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-כז%5e%5e95806!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20367/Temp/his_temp_1_23.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-כז%5e%5e95806!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20367/Temp/his_temp_1_23.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-כז%5e%5e95812!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20367/Temp/his_temp_1_23.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-כז%5e%5e95812!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20367/Temp/his_temp_1_24.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-נ%5e%5e193190!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20367/Temp/his_temp_1_24.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-נ%5e%5e193190!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20367/Temp/his_temp_1_24.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-נ%5e%5e193265!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20367/Temp/his_temp_1_24.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-נ%5e%5e193265!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20367/Temp/his_temp_1_24.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-נ%5e%5e193280!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20367/Temp/his_temp_1_24.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-נ%5e%5e193280!


 

5 
 

יהושע מכנס את כשסוף ספר יהושע בשנים. ר מאה ועשיש לא מעט קשרים בין יוסף ליהושע. שניהם חיים 

לא מעט השוואות בין יוסף ליהושע. מבחינת יעקב יהושע הוא יש  .מסופר על קבורת יוסף ,כל העם בשכם

 הממשיך של יוסף. 

השאלה נשאלת  שלו. עצמת המים האדירהבתנו, יהטבע בשיאו ואהים הוא  סוף. יםעמדו מול ישראל עם 

  :11להזיז את היםוהגדול הזה  בעהאם אפשר להתגבר על הט

ם" ה ַהי ָּ אָּ ר: רָּ חוֹּ ֹּב ְלאָּ ן ִיס  ְרד ֵ נֹּס ַהי ַ  "ַוי ָּ

ת יוסף עצמושיוסף, של  עם ישראל את התכונהבהוא ראה שיש השליטה בטבע, ואת הים ראה את הגבורה 

 אנו מנצחים את הטבע.והוא נסוג. ים אתנו, נמצא

וכשאנו מגלים אותו ניצחנו את הטבע. כשזה קורה, עולם  ,עולםבצריך להתגלות הגדול יש עיקרון אדיר וערך 

באמת מפני שהקב"ה נאלץ לשנות את הטבע, אלא מפני ש, לא מתכופף לפי רצוננוהערכים מתגלה והטבע 

 הערכים קודמים לטבע. צריך לחיות, שחשוב. ככה עולם הערכים יותר 

. עולם חשוב ערךהתגלות של גנאי אלא נס של ים, זה לא חמשתחווים רוועומדים צפופים ועם ישראל 

מתברר מקומו של הטבע. עולם בעולם הערכים משתנה. ההמציאות מהערכים יותר חשוב מהאינסטינקט ו

אנו מאמינים שעולם הערכים יומרה שלנו לשנות את הטבע,  אהי תפילהשה. כמו מהטבע הערכים יותר מרכזי

 מנהיג את הטבע.

העם המצרי  .נראית אומה שלא מאמינה בבחירה חופשיתכיצד בשרו על וילמד במצרים בני ישראל ישתקעו 

רק חוץ מהטבע. אצלם שום דבר . אין כל מה שממלא אותםאומה של בית עבדים שהשעבוד לטבע הוא הוא 

שהיא הזו הטבע ואין בלתו. עם ישראל יצטרך לחוות את השלילה הגדולה  לטבע ושכרון הטבע,ההערצה 

מתבטאת ביציאה ההחופש,  האמתית שלו, אתהוא יברר את המהות שלו מתוך כך ממנו והגמור ההיפך 

 מצרים. מ

בר עליו. א מתגאף אחד לכל האומות הולכים על פי הטבע ולא להיות עבדים של הטבע. המטרה שלנו היא 

אומר שבכל העמים יש מאבק בין  המהר"למאבק. ללא טבע הם יודעים שיש ערכים בעולם, אך הם נכנעים ל

מפני שהם לא  רק טבעאצלם מאבק בכלל, יש אצלם אין הוא ש והייחוד של העם המצריערכים לטבע, 

 . מכירים בקיומם של הערכים

בספר בראשית נמצאים ההערכים משה, לקחת את ל התמודדות מאוד קשה זולשלוף את ארון יוסף ממצרים 

 להצליח לכפות את הטבע לערכים שלנו. אתנו ממצרים ובזכות כך להיכנס לארץ ישראל.
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