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כאשר יעקב  מקום קבורת יעקב ויוסף.ל נוגעתאחת השאלות המעניינות העולות בפרשת "ויחי" 
מוגבלות, ומבקש -קורא לבנו יוסף, המשנה למלך ובעל סמכויות כמעט בלתיעומד למות הוא 

ֵעיֶניָך ִשים-ִאםממנו להיקבר בארץ ישראל: " ָעִשיָת ִעָמִדי ֶחֶסד -ָנא ָמָצאִתי ֵחן בְּ ֵרִכי וְּ ת יְּ חַּ ָך תַּ ָנא ָידְּ
בְּ -לֶוֱאֶמת ַא ָרִיםָנא ִתקְּ ִמצְּ שָ  .ֵרִני בְּ ִתיוְּ בְּ ר -ִעם כַּ ֹיאמַּ ֻבָרָתם וַּ ִני ִבקְּ תַּ רְּ בַּ ִים ּוקְּ רַּ ִני ִמִמצְּ ָשאתַּ י ּונְּ ֲאֹבתַּ
ָבֶרָך)יוסף(   ל(.-" )מז:כטָאֹנִכי ֶאֱעֶשה ִכדְּ

יוסף, אפשר היה לראות את העניין חתום. אבל יעקב אינו מפורשת זו של  לאור הכרזה
ָעה ִלימיוסף שבועה: " מסתפק בהבטחה זו ודורש ע לוֹ  ,ִהָשבְּ ִיָשבַּ " )מז:לא(. מה פשר דרישה וַּ

בשבועה? ועוד שאלה: כאשר צורך גם  מוזרה זו? מדוע אין די בהבטחתו של יוסף? מדוע יש
יוסף עומד למות אין הוא מבקש להעלות אותו לארץ ישראל לקבורה. הוא מוכן להיקבר כעת 

ראל ֵיצאו ממצרים לארץ ישראל, ייקחו את עצמותיו לקבורה במצרים ורק מבקש שכאשר בני יש
ע יֹוֵסף ֶאתסופית בארץ ישראל: " בַּ שְּ יַּ ֹקד אֱ -וַּ ָרֵאל ֵלאֹמר ָפֹקד ִיפְּ ֵני ִישְּ ֲעִלֶתם ֶאת-בְּ הַּ ֶכם וְּ -ֹלִהים ֶאתְּ

י ִמֶזה ֹמתַּ צְּ סף. " )נ:כה(. כידוע, יצאו בני ישראל רק בימי משה, מאות שנים אחרי מותו של יועַּ
כמו שביקש יעקב? מה  עכשיומדוע יש לחכות? מדוע לא ביקש יוסף להיקבר בארץ ישראל 

ההבדל בין המצב של יעקב שדרש קבורה מידית בארץ ישראל למצבו של יוסף שהסכים לחכות 
 מאות שנים עד קבורתו בארץ ישראל?

וסף את המפתח לפתרון השאלות הללו הוא הבנת מעמדו של יוסף במצרים. כאשר פתר י
ידו להיות משנה למלך, וכך עלה מעמדו על זה של כל יועציו ושריו -חלומות פרעה, נבחר על

של פרעה. כיצד ראו הם את האיש שפרעה העלה לגדולה במהירות כזאת? בעיניהם היה יוסף 
איש זר וגם פושע שנידון למאסר על ניסיונו לאנוס את אשתו של פקיד מצרי בכיר. וגרוע מכול 

היה עברי. יחסם של המצרים לעברים כתוב בתורה: כאשר האחים באים בפעם השנייה הוא  –
למצרים, יוסף מזמין אותם לארוחת צהריים. סידור השולחנות בארוחה זו אומר לנו את הכול: 

ִכי המצרים ישבו לאכול ליד שולחן נפרד ולא ליד אותו שולחן שלידו ישבו אחי יוסף. מדוע? "
ִמ  לּון הַּ ִרים ֶלֱאֹכל ֶאתֹלא יּוכְּ ִרים ֶלֶחם ִכי-צְּ ָרִיםתֹוֵעָבה -ָהִעבְּ ִמצְּ " )מג:לב(. אם אפילו אכילה ִהוא לְּ

עם העברים נחשבת תועבה בעיני המצרים, אפשר להבין מה הם רגשותיהם של שרי פרעה 
 כאשר עברי ממונה מעליהם למשנה למלך!

והם חיכו לרגע שיוסף  שרי פרעה היו מלאי קנאה ושנאה לאיש העברי העומד מעליהם,
מה כדי שיוכלו להשחיר את פניו בעיני פרעה. יוסף יכול לשרוד בחצר פרעה רק אם -יטעה בדבר

יתנהג בתבונה. היה עליו להוכיח שוב ושוב את נאמנותו למצרים ולהראות שכל כוונותיו 
 בתפקידו הרם הן לשרת את פרעה ולקדם את ענייני העם המצרי.
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להבין מדוע דרש יעקב שבועה מיוסף שלא יקברנו במצרים. בקשת הרקע הזה מאפשר לנו 
יוסף לקבור את אביו בארץ כנען עלולה הייתה להתפרש בעיני המצרים כמעליבה: וכי אין 
אדמת מצרים קדושה דייה עבור העברים הללו?? רק דרך אחת הייתה פתוחה בפני יוסף שבה 

ִני ה שנשבע לאביו )"יכול היה להצדיק בפני פרעה את בקשתו זו: השבוע ִביעַּ  ...ֵלאֹמרָאִבי ִהשְּ
ן נַּעַּ ֶאֶרץ כְּ ִרי ֲאֶשר ָכִריִתי ִלי בְּ ִקבְּ ֵרִני ,בְּ בְּ להבין: על הבן פרעה ", נ:ה(. את זה יכול היה ָשָמה ִתקְּ

ֹיאֶמרהמסור לקיים את שבועתו לאביו הזקן: " ֹעה וַּ רְּ ֹבר ֶאת ,פַּ ֲאֶשר ִהשְּ ָאִביָך -ֲעֵלה ּוקְּ " ִביֶעָךכַּ
 )נ:ו(.

לא  שהרימדוע לא יכול יוסף לבקש עבור עצמו להיקבר בארץ ישראל, גם זה מסביר תירוץ 
לא  ,בין פרעהובינו שלא לסכן את היחסים העדינים שמנת -עלהייתה לו את טענת השבועה, ו

הקב"ה ממצרים, אותם ביקש שכאשר יוציא  השבטיםאבל מבני  ביקש מאומה ונקבר במצרים.
 תם לקבורה סופית בארץ ישראל.עצמותיו אִ את גם  לויע

 י(: -המוזר שבין יעקב לפרעה )מז:זאת המפגש גם כך נוכל להסביר 
ָיֵבא ָבֶרְך יֲַּעֹקב ֶאת-יֹוֵסף ֶאת וַּ יְּ ֹעה וַּ רְּ ֵני פַּ ֲעִמֵדהּו ִלפְּ יַּ ֹעה-יֲַּעֹקב ָאִביו וַּ רְּ ֹעה ֶאל .פַּ רְּ ֹיאֶמר פַּ -וַּ

ָמה יְּ  נֵ  ֵמייֲַּעֹקב כַּ ֶייָךשְּ ֹיאֶמר יֲַּעֹקב ֶאל .י חַּ ט -וַּ עַּ ַאת ָשָנה מְּ ֹלִשים ּומְּ י שְּ גּורַּ ֵני מְּ ֵמי שְּ ֹעה יְּ רְּ פַּ
ֹלא ִהִשיגּו ֶאת י וְּ יַּ ֵני חַּ ֵמי שְּ ָרִעים ָהיּו יְּ גּוֵריֶהם-וְּ י ִביֵמי מְּ ֵיי ֲאֹבתַּ ֵני חַּ ֵמי שְּ ָבֶרְך יֲַּעֹקב ֶאת .יְּ יְּ -וַּ

ֵיֵצא ִמלִ  ֹעה וַּ רְּ ֵניפַּ רְּ  פְּ  . ֹעהפַּ
-חסרלכאורה ופרוטוקול, תוכן השיחה היה  מלבד הברכות של יעקב הנדרשות מטעמי נימוס

ומסתפקים  זהלזה  לומראפשר להתרשם ששני האנשים אינם יודעים מה  משמעות לחלוטין.
תוכן השיחה  בשלו דווקא פרעה היה חשוב מאוד לאלהמפגש בין יעקב  אבל בשיחה בנאלית.

המלכות שלא רק יוסף אלא גם מטרת המפגש הייתה להראות לחצר  ומו.ביניהם אלא בעצם קי
יֹוֵשבאביו וכל משפחתו נתונים לחסותו של פרעה, כמו שכתוב בפסוק הבא: " ָאִביו -יֹוֵסף ֶאת וַּ

ֶאת ֵסס -וְּ מְּ עְּ ֶאֶרץ רַּ ב ָהָאֶרץ בְּ ֵמיטַּ ִים בְּ רַּ ֶאֶרץ ִמצְּ ִיֵתן ָלֶהם ֲאֻחָזה בְּ ֲאֶשר צִ ֶאָחיו וַּ ֹעהכַּ רְּ  " )מז:יא(.ָּוה פַּ
לאורך כל השנים היה מצבו בחצר  מעטות.-התפקיד הרם של יוסף היה כרוך בסכנות לא

של פרעה כלפיו אפשר ליוסף לשרוד בקרב השרים  יחסו החםרק  המלך שברירי ביותר.
המעמד המיוחד של בני ישראל במצרים היה מבוסס על ה"כימיה" שנוצרה בין יוסף  המצרים.

עד שהתרחש המפנה  רבות אין פלא אפוא שאחרי מות יוסף ופרעה לא עברו שנים פרעה.ל
 מעמד מועדף לעם של עבדיםם בעל עַּ מלך חדש במצרים הפך את עם ישראל מ ;נמנע-הבלתי

 : יד(-א:ח )שמ'
ָיָקם ֶמֶלְך ל-וַּ ָרִים ֲאֶשר ֹלא-ָחָדש עַּ ע ֶאת-ִמצְּ ָיִשימּו ָעָליו ָשֵרי ִמ  ...יֹוֵסף-ָידַּ ֹנתֹו וַּ ן עַּ עַּ מַּ ִסים לְּ
ֹלָתם ִסבְּ ִים ֶאת ...בְּ רַּ ֲעִבדּו ִמצְּ יַּ ָפֶרְך-וַּ ָרֵאל בְּ ֵני ִישְּ ָמֲררּו ֶאת .בְּ יְּ ֹחֶמר -וַּ ֲעֹבָדה ָקָשה בְּ ֵייֶהם בַּ חַּ

ָכל ֵבִנים ּובְּ שָ -ּוִבלְּ ָפֶרְך-ֲעֹבָדָתם ֲאֶשר-ֵאת ָכל ,ֶדהֲעֹבָדה בַּ דּו ָבֶהם בְּ   .ָעבְּ
למדנו על בשרנו שאפילו  כאלה.שליליים ה של עם ישראל מלאה במפנים לצערנו, ההיסטורי

 לעוינות. להפוךבסופו של דבר עלולה יהודים פי הלכות ידידותית ביותר ימדינ
 
 


