עיון בפרשה -פרשת ויחי
אתי חֵ ן ְבעֵ ינֶיָך ִּשים-נָא
כט וַ י ְִּק ְרבּו יְמֵ י-י ְִּש ָראֵ ל לָמּות וַ יִּ ְק ָרא לִּ ְבנו לְ יוסֵ ף וַ יאמֶ ר לו ִּאם-נָא ָמצָ ִּ
ית ִּע ָמ ִּדי חֶ סֶ ד וֶאֱ ֶמת ַאל-נָא ִּת ְק ְב ֵרנִּ י ְב ִּמ ְצ ָר ִּים :
י ְָדָך ַת ַחת י ְֵרכִּ י וְ עָ ִּש ָ
אמר ָאנכִּ י אֶ ְע ֶשה כִּ ְדבָ ֶרָך :
ּוקבַ ְר ַתנִּ י ִּב ְק ֻב ָר ָתם וַ י ַ
אתנִּ י ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם ְ
ל וְ ָשכַ ְב ִּתי ִּעם-אֲ ב ַתי ּונְ ָש ַ
לא וַ יאמֶ ר ִּה ָש ְבעָ ה לִּ י וַ ִּי ָשבַ ע לו וַ ִּי ְש ַתחּו י ְִּש ָראֵ ל עַ ל-ראש הַ ִּמ ָטה:
חסד ואמת  -חסד שעושין עם המתים הוא חסד של אמת ,שאינו מצפה לתשלום גמול:
 .1כיצד מסביר רש"י את בקשת יעקב "ועשית עמדי חסד ואמת" ? ___________
________________________________________________________________
אל נא תקברני במצרים  -סופה להיות עפרה כנים (ומרחשין תחת(בתוך) גופי) ושאין מתי חוצה לארץ
חיים אלא בצער גלגול מחילות( כלומר כדי לקום לתחיה בתחיית המתים מתגלגלות העצמות לארץ
ישראל ,ומשם קמים לתחיה) ושלא יעשוני מצרים עבודה זרה:
.2א .סמנו בקווים את שלושת הפרושים ברש"י
ב.לפי הפרוש הראשון שהעפר של מצרים יהפוך לכינים מדוע לא רוצה יעקב להקבר
במצרים?__________________________
ג .לפי פרוש ב' איזו בעיה יש למי שקבור בחו"ל? ___________________________
ד .לפי הפרוש השלישי ממה חושש יעקב? _____________________________
 .3קראו את פרושו של הרש"ר הירש:
'יעקב חי שבע עשרה שנה במצרים ,בודאי הוא ראה את השפעתה על בניו .הנה כבר החלו להמיר את
הירדן בנילוס ,ובשהייתם במצרים חדלו לראות גלות .זה היתה הסיבה לבקשתו של יעקב לא לקברו
במצרים'.

א .איזו בעיה מגלה יעקב אצל בניו? ________________________________________
ב .כיצד מנסה יעקב להתמודד עם בעיה זו? __________________________________

ָאחיו ַה ָקטן
ָאביו וַ יאמֶ ר י ַָד ְע ִּתי ְבנִּ י י ַָד ְע ִּתי גַם-הּוא י ְִּהיֶה-לְ עָ ם וְ גַם-הּוא יִּגְ ָדל וְ אּולָ ם ִּ
יט וַ י ְָמאֵ ן ִּ
יִּגְ ַדל ִּממֶ ּנּו וְ ז ְַרעו יִּ ְהיֶה ְמֹלא-הַ גויִּ ם :
ֹלהים כְ ֶא ְפ ַריִּם וְ כִּ ְמנ ֶַשה וַ י ֶָשם
כ וַ יְבָ ֲרכֵם בַ יום הַ הּוא לֵאמור ְבָך יְבָ ֵרְך יִּ ְש ָראֵ ל לֵאמר י ְִּש ְמָך אֱ ִּ
אֶ ת-אֶ ְפ ַר ִּים לִּ ְפנֵי ְמנ ֶַשה:

יט) ידעתי בני ידעתי  -שהוא הבכור:
גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל  -שעתיד גדעון לצאת ממנו שהקב"ה עושה נס על ידו:
ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו  -שעתיד יהושע לצאת ממנו שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל:
וזרעו יהיה מלא הגוים  -כל העולם יתמלא בצאת שמעו כשיעמיד חמה בגבעון וירח בעמק אילון:
 .4מדוע החליף יעקב את ידיו ושם את ידו הימנית על ראש אפרים וידו השמאלית על ראש מנשה?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(כ) בך יברך ישראל  -הבא לברך את בניו ,יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו ישימך אלוהים כאפרים
וכמנשה:
 .5א .כיצד מפרש רש"י את המילים "בך יברך ישראל לאמר" ________________________
________________________________________________________________
ב .היכן מתקיימת ברכה זו כיום ? ___________________________________________

במה זכו אפרים ומנשה ?
 .6קראו את הקטע הבא :
'אפרים ומנשה היו דוגמא לנערים שגדלו בארץ זרה ,עם תרבות זרה ,ובכל זאת שמרו על
יהדותם ,בעוד ששאר השבטים גדלו בבית יעקב ובארץ כנען ,כך שהיה להם יותר קל
לשמור על יהדותם ,אך מנשה ואפרים עשו זאת בתנאים יותר קשים ,ולכן הם דוגמא לכל
ילד ונער יהודי ,שימשיכו בדרכם ,לשמור על יהדותם בכל מקום'
א .כתבו מדוע נבחרו דווקא מנשה ואפרים שכל אב יברך את בנו שיהיה כאפריים ומנשה?

_______________________________________________________
ב .לב לדעת -חשבו כיצד כיום יכולים אנו ללכת בדרכם של מנשה ואפרים? מאילו דברים
צריכים אנו להזהר ולא להיות מושפעים מהם לרעה? _____________________
______________________________________________________
 .7א"ר לוי אמר לפניו רבש"ע עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ ואני איני נכנס לארץ אמר לו הקב"ה
מי שהודה בארצו נקבר בארצו ומי שלא הודה בארצו אינו נקבר בארצו ,יוסף הודה בארצו מנין ?
גבירתו אומרת (בראשית לט) ראו הביא לנו איש עברי וגו' ולא כפר אלא (שם מ) גנב גנבתי מארץ
העברים נקבר בארצו מנין שנא' (יהושע כד) ואת עצמות יוסף אשר העלו מארץ מצרים קברו
בשכם ,אתה שלא הודית בארצך אין אתה נקבר בארצך כיצד בנות יתרו אומרות (שמות ב) איש
מצרי הצילנו מיד הרועים והוא שומע ושותק לפיכך לא נקבר בארצו" (דברים רבה פרשה ב ד"ה
ח ד' אלקים).

א .על פי המדרש מדוע לא נקבר משה בארץ ישראל?
_____________________________
ב .מדוע נקבר יוסף בארץ ישראל?
_________________________________________
ג .מה לפי דעתכם מסמלת ההודאה בארץ שלך?
_________________________________
לכאורה אפשר לומר כי יש הבדל בין משה ליוסף ,שכן משה מעולם לא ראה את ארץ ישראל אלא
נולד במצריים ,ואילו יוסף גדל בארץ ישראל?
אלא שבאמת כל יהודי הוא מארץ ישראל גם אם כרגע הוא במקום אחר,
השייכות האמיתית שלו היא
לארץ ישראל!!!

יוסף השביע את בניו שלא לקברו במצרים ולהעלות את עצמותיו אל ארצם של בני
ֹלהים אֶ ְתכֶם וְ הַ עֲ לִּ ֶתם אֶ ת עַ ְצמ ַתי
ישראל " וַ י ְַשבַ ע יוסֵ ף אֶ ת בְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל לֵאמר פָ קד ִּיפְ קד אֱ ִּ
ישם בָ ָארון בְ ִּמ ְצ ָריִּם" (שם נ' כה-כו).
ִּמזֶה :וַ יָמָ ת יוסֵ ף בֶ ן מֵ ָאה וָ עֶ ֶשר ָשנִּ ים וַ יַחַ נְ טּו אתו וַ יִּ ֶ

יוסף לא נקבר במצרים הוא חיכה בארון עד לקבורתו בארץ ישראל .זו הסיבה שספר
יהושע המוגדר בפי חז"ל " שערכה של ארץ ישראל הוא (נדרים דף כב ע"ב) ,מסתיים
בסיפור קבורתו של יוסף בארצו-ארץ ישראל " .וְ אֶ ת עַ ְצמות יוסֵ ף אֲ ֶשר הֶ עֱלּו בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל
ִּמ ִּמ ְצ ַריִּם ָקבְ רּו בִּ ְשכֶם בְ חֶ לְ ַקת הַ ָשדֶ ה אֲ ֶשר ָקנָה יַעֲ קב" (יהושע כ"ד לב).

היכן נקבר יוסף? ________________________

