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וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירע בעיניו 
 

במפגשו של יוסף עם יעקב אביו בטרם ימות יעקב, מתגלה ביניהם אי הסכמה באשר לדרך שבה 
מברך יעקב את בני יוסף, ככתוב (בר' מח יז-יט):  

וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירע בעיניו ויתמך יד אביו להסיר ׂאתה 
מעל ראש אפרים על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי, כי זה הבכׂר שים 
ימינך על ראשו. וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, 

ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו, וזרעו יהיה מ א הגוים. 
ויכוח זה מבטא בעיה פסיכו-סוציולוגית עתיקה שלא נפתרה במרוצת הדורות: כל דור סובל 
משגיאות הדור שקדם לו, לכן הוא מנסה לתקנן כאשר הוא עומד ברשות עצמו, אלא שלרוב אין 

התיקון עולה יפה בשל בעיות חדשות שהתיקון יוצר. 
ניסיונות התיקון מתחילים ביצחק. בבית אברהם ראה הוא כיצד נאלץ אביו לגרש את ישמעאל 
בשל אי התאמתו לאווירת הבית. בחוסר התאמה זה נוכחה שרה לאחר הולדת יצחק: "ותרא 
שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק" (בר' כא ט) – שרה רואה שישמעאל הנו 
בנה של הגר ברּו חֹו , ורוח זו מצרית הינה,1 וכל הקשר שיש לישמעאל עם אברהם מתבטא רק 
בעובדה הביולוגית – "אשר ילדה לאברהם". חוסר התאמה זה נעלם מעיני אברהם, כנאמר: 
"וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודׂת בנו" (שם יא); הוא אינו רואה כל מניעה לראות 

בישמעאל בן גמור, בגוף וברוח, אלא שאלקים הכריע בענין לטובת שרה.  
נראה שיצחק נעשה רגיש לפירוד במשפחה, בשל הניתוק מישמעאל בהיותו צעיר לימים,2 והוא 
מנסה למנוע גירוש נוסף במשפחתו שלו. אין ספק, שיצחק ער למגרעות של עשו בנו. וכי אפשר 

                                                      

1   ראה כיצד נתפרשה המלה "מצחק" ע"י חז"ל כמייצגת את שלוש העֵברות החמורות ביותר (בראשית רבה נג 

יא): "ותרא שרה את בן הגר המצרית"... דרש רבי עקיבא: "ותרא שרה" וגו', אין 'מצחק' אלא גלוי עריות, 
היך מה דאת אמר: "בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי" (בר' לט יז), מלמד שהיתה אמנו שרה 
רואה אותו לישמעאל מכביש גנות וצד נשי אנשים ומענה אותן. תני רבי ישמעאל אומר: אין הלשון הזה של 
צחוק אלא עבודת כוכבים, שנאמר: "וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק" (שמ' לב ו), מלמד שהיתה אמנו 
שרה רואה את ישמעאל בונה בימוסיות וצד חגבים ומקריב עליהם. רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי 
אומר: אין הלשון הזה צחוק אלא לשון שפיכות דמים, היך מה דאת אמר: "יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו" 
(שמ"ב ב יד). רבי עזריה משום רבי לוי אמר: אמר ליה ישמעאל ליצחק: נלך ונראה חלקינו בשדה, והיה 
ישמעאל נוטל קשת וחצים ומורה כלפי יצחק, ועושה עצמו כאילו מצחק, הדא הוא דכתיב: "כמתלהלה הירה 

זקים וגו', כן איש רמה את רעהו ואמר הלא משחק אני" (משלי כו יח-יט).…  
2  במפגש הראשון של יצחק עם רבקה, ערב הקמת משפחה, מתארת התורה את יצחק כ"בא מבוא באר לחי 

ראי" (בר' כד סב), אותה באר שלצדה בישר המלאך להגר על הולדת ישמעאל (בר' טז טו). על כן אומר 
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להתעלם מנישואיו לבנות חת, הממררות את חיי יצחק ורבקה (בר' כו לה)? וכי אפשר להתעלם 
מן העובדה שעשו אדיש לאזהרות אברהם לא לשאת אישה מבנות כנען (ראה בר' כד)? ואכן 
בזמן הברכה יעניק יצחק לעשו ברכה חומרית ושררה, אך את ברכת אברהם הוא ישמור ליעקב: 
"ואל-שדי יברך ׂאתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים. ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך 

אתך לרשתך את ארץ מגריך אשר נתן אלקים לאברהם" (בר' כח ג-ד). 
אולם במקום לגעור בבן הסוטה בבירור מערכי אבות ולהרחיקו מן הבית, מנסה יצחק לקרבו. 
הוא מרעיף עליו תשומת לב מיוחדת, מביע את שביעות רצונו ממאמצי כיבוד האב של עשו,3 
ומנסה בעזרת תכונה חיובית זו להכניס את עשו למסגרת של ברכה אלוקית: "ועתה שא-נא כליך 
ֶתליך וקשתך וצא השדה וצודה לי צידה (קרי: ָצִיד), ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי 
וׂאֵכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות" (בר' כז ג-ד). אם יבורך עשו מפי אביו במילים "ויתן 
לך האלקים מטל השמים ומשמני ארץ ורב דגן ותירוש" (שם כח), אולי ילמד איש השדה, 
הלהוט למלא את בטנו, כי ברכת השפע החומרי שיזכה לה, אינה פועל ידיו, אלא היא ברכת 

שמים מעל, וכך יישאר קרוב לערכי הרוח של בית אבא. 
אולם נסיון הטשטוש של מגרעות הבן הביא לתוצאות קשות: שנאת אח עזה שכמעט מסתיימת 
ברצח. עשו אינו רואה את אי התאמתו לברכה האלוקית, ועל כן הוא סבור כי רק מכשול אחד 
קיים בדרכו אל היעד הנכסף, חיי יעקב. גם כאשר הוא רואה כי בנות כנען רעות בעיני אביו, אין 
הוא מתקן את משגהו, אלא מחפה עליו בהוספת אישה מבית ישמעאל על נשיו (בר' כח ו-ט). 
המוצא שנבחר על ידי הורי הבנים לפתרון האיבה הוא שוב הרחקת בן, אלא שהפעם זהו הבן 
הראוי לירושה הרוחנית של אברהם, שכן אלקים שוב יאשר את בחירת הֵאם ויתן הבטחות 

מפליגות ליעקב הגולה, לאחר שרימה את אביו במצוות אמו (בר' כח יב-טו). 
והנה הגיע הזמן שיעקב הוא אב למשפחה בעלת מבנה מסובך; שנים עשר ילדים לארבע ִאמהות 
שונות-מעמד, ויעקב חושב שצריך להכריע באופן חד משמעי מי הראוי לעמוד בראש 
המשפחה, שבה יש סיכוי גדול לבעיות רבות בתחום מאבקי כוח ושליטה. מניסיונו הוא יודע כי 
הנולד ראשון אינו תמיד המתאים לעמוד בראש המשפחה (גם ראובן בכורו נמצא לא ראוי לאחר 
מעשה בלהה), ומצד שני אין מקום לעודד ולהשלות את הבלתי ראוי לצפות למעמד גבוה 
בעתיד. מתוך התבוננות מעמיקה באופי בניו, כפי שעולה בבירור מפרשתנו בברכתו להם בסוף 
חייו (בר' מט), בוחר יעקב ביוסף. ליוסף יש, ללא ספק, יכולת ארגון, חכמה ורצון להנהיג 
אחרים – תכונות שיוכחו באופן בולט בעתיד. אולם גם הפעם מסתבר שהעדפת האב מעוררת 
קנאה ושנאה הניזונה גם מהדיבה הרעה שאותה מספר יוסף, ושוב יש ניסיון לרצח אח, והרחקת 
בן מהבית לזמן ארוך, גם אם להרחקה זו אחראי האב רק בעקיפין. בנוסף לכך, יזועזע כל הבית 

בעקבות האירועים הקשים, ולבסוף כל המשפחה תנוד ממקומה. 
והנה עומד יוסף בארץ גלותו-גלות בית אביו, ורואה איך אביו חוזר על טעותו, ושוב מעדיף בן 
על בן. הוא חווה על בשרו את תוצאותיה של העדפה כזאת, וחושש כי היא פתח לצרות: מי 
משני בניו יעבור את דרך הייסורים שיוסף עבר? האם מנשה יורחק מן הבית או שמא אפרים? 
ומי ינסה לרצוח את מי? והאם הדברים ייגמרו הפעם רק בניסיון לרצח, או שמא יגיעו עד לשלב 
של סיפור קין והבל? מוטב, לדעת יוסף, לחדול מהניסיונות לשנות את הסדר הטבעי: הבכור 

יקבל כבכורתו והצעיר כצעירתו,4 והשלום ישרור סוף סוף בבית. 

                                                      
 

מדרש ב"ר ס יד, שיצחק הלך לבאר לחי רואי להחזיר את הגר אל אביו! משמעותי הוא גם ציון ישיבתו של 
יצחק בבאר לחי ראי (בר' כה יא), וכן משמעותית היא העובדה שרק בשלוש פעמים אלה נזכר מקום זה. 

3   ביטוי מעניין ליחסו של עשו אל יצחק אביו מביא מדרש תנחומא (בובר) בהוספה לפרשת דברים סימן ד: 

הרבה כיבד עשו ליצחק אביו, אמר רבן שמעון בן גמליאל: כיבד עשו מה שלא הייתי יכול לכבד אני את אבי, 
כשהייתי נכנס אצל אבי לשרתו, לא הייתי לובש כלים נאים, אבל עשו לא בהכלים שהיה לובש בחוץ היה 
לובש ומשרת אביו, ומה היה עושה? היה פושט בגדים שהיה משרת בהם, ולובש בגדים נאים, שנאמר: 
"ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדׂל החֻמׂדת אשר ִאתה בבית" (בר' כז טו), וראה גם פסיקתא רבתי (איש 

שלום) כג.  
4   הרגישות של יוסף לסדר ההולדה מתבטאת גם בדרך שבה הושיב את אחיו בסעודה עמו: "וישבו לפניו הבכׂר 

כבכרתו והצעיר כצִערתו ויתמהו האנשים איש אל רעהו" (בר' מג לג), אף שכמובן היו לו סיבות נוספות 
לנהוג כך. 
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נראה שיעקב מבין את חששות יוסף, על כן הוא עונה לו בלשון מפייסת: "ידעתי בני ידעתי גם 
הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטׂן יגדל ממנו וזרעו יהיה מ א הגוים" (בר' מח יט) 
- כאומר: אני מבין לרוחך, אך מה אעשה וההיסטוריה אומרת שאכן אפרים יגדל ממנשה, ואין 

זה תלוי במעשה זה או אחר שאני עושה. 
לשמחתנו, עם מנשה ואפרים נפסקת שלשלת האיבה, ושני אלה יישארו אחים דבקים, מבלי 
שהקנאה תעכיר את יחסיהם, והם מתחברים כרצון יעקב לאֵחי יוסף. גם אחי יוסף מחו כליל את 
הקנאה מלבם, שכן קבלו את העדפותיו והכרעותיו של יעקב בלי שמץ טינה, כשנוכחו לראות 
ששוב הפלה לטובה ובגלוי אחד מבני רחל, ויֵתרה מכך, הם היו מוכנים למסור נפשם על 
בן-תפנוקים זה. כמו כן אין כל תלונה בפיהם על הכללתם של אפרים ומנשה בכלל בני יעקב, אף 
שבכך מתאשר שוב מעמדו המועדף של יוסף בעיני אביו. בכך נמצאו ראויים כולם להיכלל בעם 
ישראל ולזכות בברכת אברהם, כנאמר: "כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר ִדבר להם 

אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך ׂאתם" (בר' מט כח). 
זהו גם הרגע המתאים לסיומו של ספר בראשית: הרגע שבו נקבע סופית, מי הם מרכיבי העם, 
שההיסטוריה שלו מתחילה להיות מסופרת בחומש הבא, ואז ייאמר עליו בפעם הראשונה: "ַעם 

בני ישראל" (שמ' א ט). 
 

יונה בר מעוז
המחלקה לתנ"ך
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