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אחת השאלות המעניינות העולות בפרשת "ויחי" נוגעת למקום קבורת יעקב ויוסף .כאשר יעקב
עומד למות הוא קורא לבנו יוסף ,המשנה למלך ובעל סמכויות כמעט בלתי-מוגבלות ,ומבקש
ממנו להיקבר בארץ ישראל" :אִ ם-נָא מָ צָ אתִ י חֵ ן בְּ עֵ ינֶיָך ִשים-נָא י ְָּדָך תַּ חַּ ת י ְֵּרכִ י וְּ עָ ִשיתָ עִ מָ ִדי חֶ סֶ ד
ּוקבַּ ְּרתַּ נִי בִ ְּקב ָֻרתָ ם וַּ יֹאמַּ ר
וֶ אֱמֶ ת ַאל-נָא תִ ְּקבְּ ֵרנִי בְּ ִמצְּ ָריִם .וְּ שָ כַּבְּ תִ י עִ םֲ -אבֹתַּ י ּונְּשָ אתַּ נִי ִמ ִמצְּ ַּריִם ְּ
(יוסף) ָאנֹ כִ י אֶ עֱשֶ ה כִ ְּדבָ ֶרָך" (מז:כט-ל).
לאור הכרזה מפורשת זו של יוסף ,אפשר היה לראות את העניין חתום .אבל יעקב אינו
מסתפק בהבטחה זו ודורש מיוסף שבועה" :הִ שָ בְּ עָ ה לִ י ,וַּיִ שָ בַּ ע ל ֹו" (מז:לא) .מה פשר דרישה
מוזרה זו? מדוע אין די בהבטחתו של יוסף? מדוע יש צורך גם בשבועה? ועוד שאלה :כאשר
יוסף עומד למות אין הוא מבקש להעלות אותו לארץ ישראל לקבורה .הוא מוכן להיקבר כעת
במצרים ורק מבקש שכאשר בני ישראל יֵצאו ממצרים לארץ ישראל ,ייקחו את עצמותיו לקבורה
סופית בארץ ישראל" :וַּ י ְַּּשבַּ ע יוֹסֵ ף אֶ ת-בְּ נֵי י ְִּש ָראֵ ל לֵאמֹר פָ קֹ ד יִפְּ קֹ ד ֱאֹ-להִ ים אֶ תְּ כֶם וְּ הַּ עֲלִ תֶ ם אֶ ת-
עַּ צְּ מֹ תַּ י ִמזֶה" (נ:כה) .כידוע ,יצאו בני ישראל רק בימי משה ,מאות שנים אחרי מותו של יוסף.
מדוע יש לחכות? מדוע לא ביקש יוסף להיקבר בארץ ישראל עכשיו כמו שביקש יעקב? מה
ההבדל בין המצב של יעקב שדרש קבורה מידית בארץ ישראל למצבו של יוסף שהסכים לחכות
מאות שנים עד קבורתו בארץ ישראל?
המפתח לפתרון השאלות הללו הוא הבנת מעמדו של יוסף במצרים .כאשר פתר יוסף את
חלומות פרעה ,נבחר על-ידו להיות משנה למלך ,וכך עלה מעמדו על זה של כל יועציו ושריו
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
– הוא היה עברי .יחסם של המצרים לעברים כתוב בתורה :כאשר האחים באים בפעם השנייה
למצרים ,יוסף מזמין אותם לארוחת צהריים .סידור השולחנות בארוחה זו אומר לנו את הכול:
המצרים ישבו לאכול ליד שולחן נפרד ולא ליד אותו שולחן שלידו ישבו אחי יוסף .מדוע? "כִ י
ֹלא יּוכְּ לּון הַּ ִמצְּ ִרים ֶלאֱכֹ ל אֶ ת-הָ עִ בְּ ִרים לֶחֶ ם כִ י-תוֹעֵ בָ ה הִ וא לְּ ִמצְּ ָריִם" (מג:לב) .אם אפילו אכילה
עם העברים נחשבת תועבה בעיני המצרים ,אפשר להבין מה הם רגשותיהם של שרי פרעה
כאשר עברי ממונה מעליהם למשנה למלך!
שרי פרעה היו מלאי קנאה ושנאה לאיש העברי העומד מעליהם ,והם חיכו לרגע שיוסף
יטעה בדבר-מה כדי שיוכלו להשחיר את פניו בעיני פרעה .יוסף יכול לשרוד בחצר פרעה רק אם
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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הרקע הזה מאפשר לנו להבין מדוע דרש יעקב שבועה מיוסף שלא יקברנו במצרים .בקשת
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
יכול היה להצדיק בפני פרעה את בקשתו זו :השבועה שנשבע לאביו ("ָאבִ י הִ שְּ בִ יעַּ נִי לֵאמֹר...
בְּ ִקבְּ ִרי אֲשֶ ר כ ִָריתִ י לִ י בְּ אֶ ֶרץ כְּ נַּעַּ ן ,שָ מָ ה תִ ְּקבְּ ֵרנִי" ,נ:ה) .את זה יכול היה פרעה להבין :על הבן
ּוקבֹר אֶ תָ-אבִ יָך ַּכאֲשֶ ר הִ שְּ בִ יעֶ ָך"
המסור לקיים את שבועתו לאביו הזקן" :וַּ יֹאמֶ ר פַּ ְּרעֹ הֲ ,עלֵה ְּ
(נ:ו).
תירוץ זה מסביר גם מדוע לא יכול יוסף לבקש עבור עצמו להיקבר בארץ ישראל ,שהרי לא
הייתה לו את טענת השבועה ,ועל-מנת שלא לסכן את היחסים העדינים שבינו ובין פרעה ,לא
ביקש מאומה ונקבר במצרים .אבל מבני השבטים ביקש שכאשר יוציא אותם הקב"ה ממצרים,
יעלו גם את עצמותיו אִ תם לקבורה סופית בארץ ישראל.
כך נוכל להסביר גם את המפגש המוזר שבין יעקב לפרעה (מז:ז-י):
וַּ יָבֵ א יוֹסֵ ף אֶ תַּ -יעֲקֹ ב ָאבִ יו וַּ ַּיע ֲִמ ֵדהּו לִ פְּ נֵי פַּ ְּרעֹ ה וַּ יְּבָ ֶרְך ַּיעֲקֹ ב אֶ ת-פַּ ְּרעֹ ה .וַּ יֹאמֶ ר פַּ ְּרעֹ ה אֶ ל-
ּומַאת שָ נָה ְּמעַּ ט
ֹלשים ְּ
גּורי ְּש ִ
ַּיעֲקֹ ב כַּמָ ה ְּימֵ י ְּש ֵני חַּ יֶיָך .וַּ יֹאמֶ ר ַּיעֲקֹ ב אֶ ל-פַּ ְּרעֹ ה יְּמֵ י ְּשנֵי ְּמ ַּ
גּוריהֶ ם .וַּ יְּבָ ֶרְך ַּיעֲקֹ ב אֶ ת-
וְּ ָרעִ ים הָ יּו יְּמֵ י ְּשנֵי חַּ יַּי וְּ ֹלא הִ ִשיגּו אֶ ת-יְּמֵ י ְּשנֵי חַּ יֵי ֲאבֹתַּ י בִ ימֵ י ְּמ ֵ
פַּ ְּרעֹ ה וַּ יֵצֵ א ִמלִ פְּ נֵי פַּ ְּרעֹ ה.
מלבד הברכות של יעקב הנדרשות מטעמי נימוס ופרוטוקול ,תוכן השיחה היה לכאורה חסר-
משמעות לחלוטין .אפשר להתרשם ששני האנשים אינם יודעים מה לומר זה לזה ומסתפקים
בשיחה בנאלית .אבל המפגש בין יעקב לפרעה היה חשוב מאוד לאו דווקא בשל תוכן השיחה
ביניהם אלא בעצם קיומו .מטרת המפגש הייתה להראות לחצר המלכות שלא רק יוסף אלא גם
אביו וכל משפחתו נתונים לחסותו של פרעה ,כמו שכתוב בפסוק הבא" :וַּיוֹשֵ ב יוֹסֵ ף אֶ תָ-אבִ יו
ָארץ בְּ אֶ ֶרץ ַּרעְּ ְּמסֵ ס ַּכאֲשֶ ר צִ ּוָה פַּ ְּרעֹ ה" (מז:יא).
וְּ אֶ ת-אֶ חָ יו וַּיִ תֵ ן לָהֶ ם אֲחֻ זָה בְּ אֶ ֶרץ ִמצְּ ַּריִם בְּ מֵ יטַּ ב הָ ֶ
התפקיד הרם של יוסף היה כרוך בסכנות לא-מעטות .לאורך כל השנים היה מצבו בחצר
המלך שברירי ביותר .רק יחסו החם של פרעה כלפיו אפשר ליוסף לשרוד בקרב השרים
המצרים .המעמד המיוחד של בני ישראל במצרים היה מבוסס על ה"כימיה" שנוצרה בין יוסף
לפרעה .אין פלא אפוא שאחרי מות יוסף ופרעה לא עברו שנים רבות עד שהתרחש המפנה
הבלתי-נמנע; מלך חדש במצרים הפך את עם ישראל מעַּ ם בעל מעמד מועדף לעם של עבדים
(שמ' א:ח-יד):
וַּ יָקָ ם מֶ לְֶך-חָ ָדש עַּ לִ -מצְּ ָריִם אֲשֶ ר ֹלא-י ַָּדע אֶ ת-יוֹסֵ ף ...וַּ י ִָשימּו עָ לָיו שָ ֵרי ִמסִ ים לְּ מַּ עַּ ן עַּ נֹ ת ֹו
בְּ סִ בְּ ֹלתָ ם ...וַּ ַּיעֲבִ דּו מִ צְּ ַּריִם אֶ ת-בְּ נֵי י ְִּש ָראֵ ל בְּ פָ ֶרְך .וַּ יְּמָ רֲ רּו אֶ ת-חַּ יֵיהֶ ם בַּ ֲעב ָֹדה קָ שָ ה בְּ חֹ מֶ ר
ּובִ לְּ בֵ נִים ּובְּ כָלֲ -עב ָֹדה בַּ שָ ֶדה ,אֵ ת כָלֲ -עב ָֹדתָ ם אֲשֶ ר-עָ בְּ דּו בָ הֶ ם בְּ פָ ֶרְך.
לצערנו ,ההיסטוריה של עם ישראל מלאה במפנים שליליים כאלה .למדנו על בשרנו שאפילו
מדיניות ידידותית ביותר כלפי היהודים עלולה בסופו של דבר להפוך לעוינות.

