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 הנהגה, בכורה, אחדות
, ש בה תיאור מרגש שכולל חלומותשיפרשת ויחי מביאה לסיומה של סאגה משפחתית ַעֵנפה 

אינה מדלגת על פרטים ,  משמיטה את חטאי האחיםינההעלילה א. טרגדיה אנושיתושליחויות 
 .ומצליחה בכך להאניש בצורה דרמטית את כל הדמויות, סבוכים וקשים

 ברכת יעקב לבניו   
ותעו : "ע"כך ראב? האם אכן זו ברכה, הברכה הנמצאת במרכז הפרשה מעוררת תהיות

אברבנאל )  על אתרהחזקוניוהשווה " (? ואיה ברכות ראובן שמעון ולוי…האומרים שהם ברכות
לא לתכלית הברכה ולא לתכלית התוכחה ולא להגיד : "תכלית דברי יעקב ומסביראת מברר 
 ".  כי אם להודיע אם הם ראויים למלכות ולשררה אם לא…תעתידו

. מתן הבכורה  ג. קריאה לאחדות ב.  א:  בדברי יעקביש שלושה מרכיבים שאין עליהם מחלוקת 
 .קבלת ההנהגה

 האחדות
ושמעו בני , הקבצו, האספו, ויקרא:  את רעיון האחדות בתחילת דברי יעקבותחמש מילים מביע

שנעשו ): "שם(ם " רשב;"קראם שיאספו לפניו: "א,  מט'ברק על "רד. לושמעו אל ישרא, יעקב
שהיו מפוזרין "... האספו מארץ מצרים והקבצו לרעמסס: " המדרשים מיטיבים להסביר."עם רב

אמר להון תהון כולכם אסיפה ,  על המחלוקתןציווה אותוכן ).  צח, פ'בר ("וכנסן ברוח הקודש
 אפשר 1). ועודמדרש החפץ" (חד אין כל בריה יכולה לכם האספו שאם אתם בלב א,)שם(אחת 

 חשופים,  ניגודים ומחלוקותובעליפוזרים  מ היותםבשל,  שבני השבטים שיעקב חששלהעריך
מדוע חזר יעקב פעמיים על , לשאלה.  ליכוד השורות אף הוא אתצריךמ זהגורם וגם להתבוללות 

) העמק דבר(ב " הנצי.)ש"תו, נר השכלים" (שמעו ברכה שמעו תוכחה: "אומר המדרש" ושמעו"
 שמעו השבטים תחילה והעבירו ,מכיוון שלא יכלו כולם להתאסף סביב מטתו של יעקב: מסביר

על שתי מילים אלה של ! הקבצו ושמעו: "ר הירש מבאר בצורה נרגשת"רש. דבריו לכלל האומה
 מפני שאתם מיעוט …םעומדת כל ההיסטוריה היהודית עד  לאחרית הימי, אבינו הנוטה למות
 ".התגבשו לעם אחד, אוחדיםמהיו , חסר אונים הקבצו

 : מדגיש את הצורך בהרמוניה למרות הניגודים, בהתייחסו לעניין, יק'הרב סולובייצ
כל יחיד ופרט , בברכות כולן באים לידי ביטוי השוני והייחוד שהיו בבני יעקב ובבית יעקב

 .ולא פעם יש אף ניגודים של ממש ביניהם, ומבני יעקב הוא יחיד ומיוחד באישיות

                                                           
 .י"יורק תש-ויחי ניו' כרך שמיני לפר" תורה שלמה"בספרו ,  כשר כל המדרשים מצוטטים מאת מנחם1
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שבה , היהדות כוללת כמה וכמה הפכים המכונסים לאחדות בדמותה של כנסת ישראל
האחדות מורכבת מכל …מגיעים להאחדה והרמוניה כל האיכויות הייחודיות של בני יעקב

 2.כוחות הנפש השונים של שבטי בית יעקב
בימי , פעמים בהיסטוריה המקראית של עם ישראלחשיבותה של האחדות הוכחה כמה , ואכן

הביאה חולשת הפילוג למלחמות בין יהודה לישראל , התפצלות הממלכה בתקופת רחבעם וירבעם
 .ומאוחר יותר לגלות ולאבדן עשרת השבטים

  הבכורה
 הבטחה זו נאמרת בברכה .שזו משמעותה הכלכלית של הבכורה, יוסף זוכה לירושה כפולה

ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים : "לים יוסף ובניו לפני הברכה הכלליתהמיוחדת שמקב
לא , בברכת יעקב). ה, מח" (עד בֹאי אליך מצרימה לי הם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי

 .ההכתרה אינה חד משמעית, נאמר במפורש שיוסף הוא הבכור
י ראובן בֵנ" :פעם אחת בספר שמות, שלוש פעמים נזכר ראובן כבכור ישראל לאחר ברכת יעקב

 ראשון  הואבברכת משה ראובן. )ה, כו; כ, א( ברופעמיים בספר במד) יד, ו" (בכֹר ישראל
ויש , )יז, לג' דב" (בכור שורו הדר לו: " ואילו אצל יוסף נאמר,אם כי ללא תואר בכור, המתברכים
: ד-א, א ה" הפסוקים בדה זהלענייןוידועים . האם אכן כינוי זה משמעו שהוא הבכור, מקום לספק

, כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכֹרתו לבני יוסף בן ישראל, ובני ראובן בכור ישראל"
". בני ראובן בכור ישראל. כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכֹרה ליוסף. ולא להתיחש לבכֹרה

אינה מאפשרת הסקת מסקנה ברורה בלוגיקת הפסוקים ניתן להגדיר את הקטע כטאוטולוגיה ש
ולא להתיחש " :אולי המשפט הנכון הוא במקרה זה. משלושת הפסוקים הללו) דדוקציה(

,  ההסבר המתקבל על הדעת הוא. המפרשים ברובם אינם החלטיים בעניין גם הם."לבכורה
 מתקיים בספר בראשית. וההנהגה בידי יהודה, בידי יוסף) X2(הנחלה , ראובן שהתואר נשאר בידי

ישנה . ובין יוסף ואחיו ,בין יעקב ועשיו, כך בין יצחק וישמעאל, מאבק מתמיד בשאלת הבכורה
' ר(כלי יקר ה.  באים ללמדנו שמעמד הבכורה אינו צריך להיות מקודש הללושכל המקרים סברה

 :מביא דעה מקורית) שלמה אפרים לונטשיץ
 וכל אדם שיש בו צד, ותר בקטניםה בוחר בי" כי הקב…מ אחיו הקטן יגדל ממנו"אבל מ
לא מרובכם מכל ': כמו שנאמר. ה מגביהו לשיתו לאלפי רבבה"אז ביותר הקב, קטנות

וקרה . 'הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום': וכתיב. 'בכם כי אתם המעט' העמים חשק ה
ף  מנשה בכור ליוס; ראובן  בכור ליעקב נפסל ראובן ונבחר יוסף...זה לכל זרע אברהם
 . ורמז זה הלא דבר הוא והמשכילים יבינו. נבחר אפרים ביותר
ורב יעבד : "דתה את יעקב ועשיוייש להוסיף מה שנאמר לרבקה בטרם ל, להשלמת דברי הכלי יקר

 ובו נהוג לתת ,"משפט הצעירה: " שנקרא קיים מנהגאצל עמים מסוימים). כג, כה' בר" (צעיר
ניתן להבין לפי הפתרון המיוחד שבו , עקב בברכתו לבניו את עמדת י3.זכויות יתר לצעיר הבית

, מאידך גיסאו, בכור לרחל אשתו האהובה, יוסף הוא בנו האהוב,  מחד:לפניו ניצבה דילמה. בחר
הם בהמשך .  בוטחים בו ואינם ֶאחיו עדיין חוששים שכן אצל ֶאחיו אינו יציב של יוסףמעמדו

, נ" ( והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותולּו ישֹטמנו יוסף: "משתמשים במשפט הקשה
אבל את ההנהגה הוא , לאור זאת יעקב מעניק ליוסף את המעמד הכלכלי שנובע מן הבכורה). טו

  .מעניק ליהודה
 

 ההנהגה
ואולי פועל יוצא מן המצב שנוצר , י יהודה הייתה כורח המציאות"ניתן לומר שקבלת ההנהגה ע

 נמצא בעמדת כוח כלכלית הואאמנם . כה באמונם המלא של אחיויוסף לא ז. ביחסי האחים
יהודה רכש לעצמו , לעומתו. י פרעה"אולם מקור כוחו העיקרי נבע מהענקת הסמכות ע, חשובה

ביכולתו לנהל , כדובר האחים, הוא הוכיח זאת מספר פעמים. עמדה זו באופן הטבעי ביותר
למדים ) כו, לז" (ה בצע כי נהרֹג את אחינומ: "הצעתו לאחיומ. ובכושר השכנוע שלו, מ"מו

עמדה מול של יהודה למכור את יוסף הצעתו . שיוסף אכן היה בסכנת חיים בבור אליו הושלך

                                                           
 .1992 ספרית אלינר 45'  עמדברי השקפהיק 'ד סולובייצ"  הרב י2
 ". בכורה" ערך אנצקילופדיה מקראית '   ר3 
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יהודה את שכנע  אחרתבפעם ". וישמעו אחיו"והכתוב מדגיש , הצעתו של ראובן וביטלה אותה
 . נדחתהגם כאן לאחר שבקשתו של ראובן ואביו למסור לידיו את בנימין 

 בנאום העשוי 4.נשא את הנאום המפורסם שהוא זה שהכריע את הכף, יהודה כנציג האחים
בסופו של דבר הצליח יהודה ו ,יש גם מידת הכנעה וגם מידת תקיפות, מלאכת מחשבת

מ "ובזאת הרי נבחן מו, נאלץ לעשות זאת, יוסף שלא התכוון עדיין להסגיר את זהותו. במשימתו
כשהודה בחטאו והכיר . יהודה היה במעשה תמרשעבר מבחן נוסף . אתו לפי תוצ- מוצלח

 . באחריות מלאה למעשיו והוכיח בכך יושרה והגינות
 אתה - יש להבין זאת פשוטו כמשמעו) ח, מט" (יהודה אתה יודוְך אחיך: "כשיעקב מברך וקובע

 "יודוך"בם במילה  רובהמדרשים והפרשנים נאחזים , ואולם. הם סומכים עליך, מקובל על אֶחיך
, אחיך מודים בך: "מלשון תודההיא מתפרשת ) ח"פצ(ר "ב ב:את מירב הפרשנויותלה ונותנים 

 ):יח, מה( כפי שכתוב בתהלים  יהודהאולי רמוז כאן השם". עצמי מודה לךבאני , אמך מודה בך
,  חזקוני; "תהיה אדון לאחיך: "מלשון אדנות מפרשג "רס 5".לם ועדעל כן עמים יהודך לעֹ"

שטות , המפרש ישבחוך אחיך: "מלשון הוד, ם"רשב; "ישבחּוך ויכבדּוך: "מלשון הודייה
: מלשון הודאה, ק"רד; "ימליכוך כמו יהודוך",  יודוך… אלא יתנו לך אחיך הוד מלכות …בידו

 ". לכך יודוך אחיך להיות מלך עליהם,  אתה הודית במעשה  תמר…אחיך יודו לך המלוכה"
,         ובדאגתו לעם שאמור להתגבש טרם חזרתם לארצם, גתו לעתיד בניו השבטיםבדא, יעקב

בעניין זה ' ר(מברר מי  המועמד המתאים להיות המנהיג שיוכל ללכד את השבטים וגם להנהיגם 
 מתוקף אלא, יהודה קיבל את מעמד ההנהגה לא מתוקף הבכורה). את דעתו של אברבנאל לעיל

שבטי "חשוב לציין שהמושג . ותו המתאים ביותר למילוי היעדיעקב בשל היבחירתו של 
בהקשר לישראל הופיע " עם"גם המושג . מופיע לראשונה בברכת יעקב) טז, מט" (ישראל

 . לראשונה בברכת יעקב לאפרים ולמנשה
על , לעתים די חריפה, יש בגמרא ובמדרשים גם ביקורת. ל לא תמיד משבחים את יהודה"חז

ויהי בשלח  (שם מנהלים פנקסנות קפדנית עם כל מעשיו, י ממצה יש במכילתאדוגמא ד. מעשיו
 :)פרק ה

אמר להם רבי ? למדנו רבינו באיזו זכות זכה יהודה למלכות): לרבי טרפון(אמרו לו 
שהצילו ) כו, לז ('ג את אחינומה בצע כי נהרֹ'בזכות שאמר : אמרו! ִאמרו אתם: טרפון
שנתן עצה למכרו ולא ? עמוד ותכפר על המכירהדיה להצלה שת: אמר להם. ממיתה

) חל(? 'ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני':  בזכות שאמראו) אמרו לו(? להשיבו אל אביו
: בזכות שאמר?  בזכות מהאו) אמרו לו(? אה שתכפר על הביאהדדיה להו: אמר להם

 אמרו !מצינו בכל מקום שהערב משלם: אמר להם) לג, מד(? 'ישב נא עבדך תחת הנער'
כשעמדו שבטים על הים זה : אמר להם? למלכותיהודה רבי למדנו באיזו זכות זכה : לו

, 'סבבוני בכחש אפרים' :שנאמר, וזה אומר איני יורד תחילה, איני יורד תחילה: אומר
קפץ נחשון בן עמינדב ושבטו אחריו , מתוך שהיו נוטלין עצה אלו ואלו) א, יב' הו(

בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם ': שנאמר,  למלכותלפיכך זכה, לתוך גלי הים
 אמר להם ).שם(' ישראל ממשלותיו'  לכך)ב-א, דיק' תה(' היתה יהודה לקדשו, לועז
 . טרפון'והודו לו הזקנים לר! בוא וימשול על ישראלימי שקידש שמי על הים : ה"הקב

 
הצליח לדקדק בכל מעשיו  ,)לא ליהודה עצמו(שנמצא מלמד כף זכות לשבט יהודה , מדרש זה

" ידיו רב לו"ו) ב,  הא"דה" (יהודה גבר באחיו", למרות כל זאת. של יהודה ולבוא עימו חשבון
 מתוך שממנו ,)הסמלים( ן לספר בראשית ספר הסימנים" בצדק רב קורא רמב.)ז, לג' דב(

 ואנכי אנכי ארד עמך מצרימה: "כנאמר, והדברים מתגלגלים בכוונת מכוון, נלמדים לקחים
 .)ד, מו' בר" (אעלך גם עלה

 
 בנימין סלנט
 קבוצת סעד

 
 .351' עמ, ג"תשמ, עיונים בספר בראשית ,ליבוביץנחמה   שלראה ניתוחה 4
לנוכח , יש אומרים כי שמך: "אבל אבן עזרא כותב,  מלשון הוד או הודייה"יהודוך"מילת את כ מבארים "בד 5

 ".יודה השם על גדולת דוד וזרעו, השם הנכבד
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