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ָּפ ָר ַשת ַו ִ ּי ַּגש

איש נבונ וחכמ
חכמת היישומ
מיד עמ ?יומ פתרונ החלומ ,מייעצ יו?פ לפרעה למנות אדמ ראוי ,שיידע לכלכל
את התנהלותה הכלכלית של מצרימ בצל הרעב המתרגש ובא על הארצ:

.Ãęĕü ĤĀ Ģø Ěü ġĤþ Čþ ĘĞÿ đă ĐĦĕý ĥĕ
ü Ĉ đü ęėĀ ēĀ đø ě āđčĜĀ ĥĕĈ Čü ĐāĞĤø Ġÿ ČĤý ĕý ĐĦăĀ Ğÿ đÃø

)בראשית מא ,לג(

פרעה מגיב בהתלהבות:

.ÃĖĀ āđĚėă Ā ęėĀ ēĀ đø ě āđčĜĀ ěĕČý ĦČāĒ Ęėă Ā ĦČþ ĖĀ Ħø āđČ ęĕĐāü ĘąČù Ğĕÿ ďü āđĐ ĕĤý ēú ČÃÿ

)שמ ,לט(

 ÃęėĀ ēĀ đø ě āđčĜĀ ĥĕĈ ČÃאיננו רק מי שיודע לקרוא חלומות ולפרשמ ,אלא גמ
הביטוי ü
ובעיקר היכולת לארגנ וליישמ בשטחה הענק של מצרימ ,את התוכנית המפורטת
להכנת המדינה לקראת שנות הרעב ההולכות וקרבות.
באותה מידה ,דרוש איש נבונ וחכמ ,אשר יידע ליישמ את התוכנית האלוקית
לקיומ גזירת ברית בינ הבתרימ .התורה מקדישה מקומ נרחב לתיאור החכמה
והתבונה שגילה יו?פ ,בקליטת יעקב וכל זרעו אשר הגיעו מארצ ישראל .התיאור
הנרחב הזה חשוב ,כדי שנבינ מדוע בחר ה’ ביו?פ להיות האיש שיכינ את הקרקע
המתאימה לצמיחתו הפלאית של עמ ישראל בארצ לא להמ.
יו?פ מתכננ עבור אביו ואחיו את שטח הקרקע ,היקר והטוב ביותר בארצ מצרימ.
המקומ הזה קרוב מאוד למעונות מלכי מצרימ ,שריה ויועציה ,ובוודאי בקרבת
מקומ מעונו של יו?פ עצמו.
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יו;פ פונה אל אחיו ומבקש:

ĘėĀ Ęø ě āđďČĀ Ęø ęĕĐāü ĘąČù ĕĜü Ěÿ ĥ
ĉ Ā :ğĝý āđĕ ĖĀ Ĝø čă ü ĤĚÿ ČĀ Đā ăė ,đĕĘĀ Čý ęĦăþ Ĥø Ěÿ Čú đÿ ĕčü ČĀ ĘČþ đă ĘĞú đÿ đă ĤĐú ĚÃ
ÿ
)בראשית מה ,ט(
.ÃĕĘÿ Čý č āđĤģĀ ĦĕĀ ĕü ĐĀ đø ěĥāþ Ĉ ăĎ ġĤþ Čþ čø ĦăĀ čø ĥÿ Ĉ ĕĀ đø .ďāĚĞú Ħăÿ ĘČÿ ĕĘÿ Čý ĐďĀ Ĥø ,ęĕü ĤĀ Ģø Ěü
ארצ גושנ ,שהיא ארצ רעמ;; )כמוכח ב;ופ המאמר( ,הייתה המובחרת שבערי
מצרימ .שמ שוכנה משפחת יעקב ) 70נפש( ,עד שצמחה לעמ גדול ורב ,ומשמ
יצאה כעבור כ־ 200שנימ.

.ÃğĔĀ ă Ěü ďčÿ Ęø ęĕĤü čĀ Ďă ø Đÿ ĕĘü Ďø Ĥÿ ğĘþ Čþ Ħ āđČĚý ĥĈ ĥý Ĉ ėă ø ĐĦāĀ ăėĝĂ ĝĝý Ěø Ğø Ĥÿ Ěý ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čø đă Ğĝø ĕă ü đÃÿ
)שמות יב ,לז(

יו;פ ידע כי כל החלטה שיקבל ,אשר ַּת ְפלֶ ה לטובה את בני משפחתו ,עלולה להיות
בעייתית מאוד בעיני המצרימ .זו ה;יבה מדוע פעל יו;פ ,המשנה למלכ ,באופנ
שיטתי ועקבי ,להבטיח שכל המהלכימ האלו יהיו על פי החלטותיו האישיות של
פרעה מלכ מצרימ ולא החלטותיו של יו;פ.

ַעל ִּפי ַפ ְרעֹה
מיד לאחר שיו;פ מתוודע אל אחיו ומדבר אתמ על הצורכ לרדת להתגורר במצרימ,
מנ הראוי היה שיודיע זאת לפרעה המלכ .יו;פ אכנ עושה זאת ,אכ לא באופנ ישיר.
יו;פ דואג לככ ,שהשמועה על בוא אחיו ,תגיע למלכ בעקיפינ:

.Ã...ğĝý āđĕ ĕēý Čú đă Ččă Ā ĤāĚČĘý ĐāĞĤø Ġÿ ă Ħĕčă ý ĞĚÿ ĥø Ĉ Ĝü Ęāģă Đÿ đÃø

)בראשית מה ,טז(

הצורה העקיפה שבה הועברה הידיעה ,הביאה לככ שההצעה לארח את משפחת
יו;פ תבוא מכיוונ פרעה מלכ מצרימ בכבודו ובעצמו .פרעה המלכ ,הוא זה שמציע
להמ לבוא בכבוד אל ארצ מצרימ ,ולקבל את המיטב שארצ מצרימ מ;וגלת להציע.
זאת ועוד.
מצרימ הייתה מפור;מת בהמצאת העגלות ,שבהנ היו נישאימ האנשימ המכובדימ,
לעומת החמורימ ,שהיו בשימוש רוב העמ .פרעה מרשה ואפ מציע להוציא עגלות
מארצ מצרימ ,על מנת לשאת את יעקב הזקנ עמ הנשימ והטפ מארצ ישראל
למצרימ .הנשימ והטפ הנ חוליות חלשות ביותר ,שקיימ קושי בהרכבתמ על
חמורימ למ;עות ארוכימ.
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:פ ומצווה3פרעה פונה אל יו

ęėþ ĘĀ ĐĜĀ Ħăø Čþ đø ĕĘĀ Čý đă Čāčđă ęėĕþ Ħăý čă Ā ĦČþ đø ęėĕþ čü Čú ĦČþ đă ēģø đă ...đă ĥ
ĉ Ğú ĦČāĒ ĖĕĀ ēþ Čÿ ĘČþ ĤāĚČÃù
.ġĤþ ČĀ ĐĀ čĘþ ēý ĦČþ đă Ęėø Čü đø ęĕü Ĥÿ Ģø Ěü ġĤþ Čþ čđă Ĕ ĦČþ
ęĦČ
ĉ Ā Ĝø đă ęėĕþ ĥý Ĉ Ĝø Ęü đø ęėþ Ġø ă Ĕÿ Ęø Ħ āđĘĎĀ Ğú ęĕü Ĥÿ Ģø Ěü ġĤþ Čþ Ěý ęėþ ĘĀ đă ēģø .đă ĥ
ĉ Ğú ĦČāĒ ĐĦĕĀ đýă ĢĂ ĐĦăĀ Čÿ đø
þ ĥ
(יט- יח,)בראשית מה
.ÃęĦČ
þ čĀ đă ęėĕþ čü Čú ĦČþ
. שהוא עצמו בישל,פ כביכול ממלא פקודה3 יו,כלפי חוצ
(וק כא3 פ,)שמ

Ã...ĐāĞĤø Ġÿ ĕĠü ă ĘĞÿ Ħ āđĘĎĀ Ğú ğĝý āđĕ ęĐþ ĘĀ ěĦăý ĕă ü đ...Ã
ÿ

Ĥčă Ā ĦāČĥ
ĉ ø Ĝā ĦĜāĦČú Ĥĥĉ þ Ğþ đø ęĕü ĤĀ Ģø Ěü čđă Ĕă Ěü ęĕČü ĥ
ĉ ø Ĝ ęĕĤāü Ěēú ĐĤĀ ĥĉ Ā Ğú ĦČāĒėă ø ēĘÿ ĥĀ Ĉ đĕčü ČĀ Ęø đă Ã
(וק כג3)פ
.Ã...ęēþ Ęþ đĀ
 אלא גמ כדי,פר ֶע ֶשר לא רק כנגד עשרת אחיו שירדו לשבור אוכל3פ בחר במ3יו
עו לארמ נהריימ להביא את3 בנו,להזכיר ליעקב את מה שלקח עבד אברהמ אתו
: כפי שנזכר,רבקה ליצחק

ĘČþ Ėø Ęþ ĕă ý đÿ ęģĀ ĕă Ā đÿ , āđďĕĀ čă ø đĕĜāĀ ďČú čđă Ĕ ĘėĀ đø Ėø Ęþ ĕă ý đÿ đĕĜāĀ ďČú ĕĘăý Ěÿ Ďă ø Ěü ęĕĘă ü Ěÿ Ďø ĐĤĀ ĥĉ Ā Ğú ďčþ Ğþ ĐĀ ēģăÿ ĕă ü đÃÿ
( י,)בראשית כד
.ÃĤ āđēĜĀ ĤĕĞü ĘČþ ęĕü Ĥÿ Đú Ĝÿ ęĤÿ Čú
,ופ את יעקב3ששכנעו לב
ִ  המ אלו,פ על פי פרעה3דווקא העגלות ששלח יו
.שהבשורה הלא תאומנ אכנ היא מציאות

āđĦāČ ĦČĥ
ĉ ý ĘĀ ğĝý āđĕ ēĘÿ ĥĀ Ĉ Ĥĥþ Ĉ Čú Ħ āđĘĎĀ Ğú ĐĀ ĦČþ ČĤø ĕă ÿ đÿ ...ęĐþ ĘĀ ěĕĚü Čù Đþ ČāĘ ĕėă ü āđ ăčĘü ĎĠĀ ĕă Ā đÃÿ
(וק כז3 פ,)שמ
.ÃęĐĕþ čü Čú čāģĞú ĕÿ ēÿ đă Ĥ ĕēü Ħăø đÿ
 ורק במתנ רשות, כי אמ במצרימ, כי אינ עגלות כאלה בכל ארצ כנענ,יעקב ידע
. המ ֻמ ָ ּצ ִאימ ממנה,ממלכתית מפורשת

תכנית וביצועה
 על פי.פ את תכניתו המלאה בפני אחיו ובית אביו3 יו3 פור,מיד עמ הגיעמ
:פ יבצע פעולות הכנה לביקור המתוכננ בארמונ פרעה3 יו,התכנית

ġĤþ Čþ čă ø Ĥĥþ Ĉ Čú ĕčü ČĀ Ħĕčý đă ĕēÿ Čÿ ,đĕĘĀ Čý ĐĤĀ Ěāø Čđø ĐāĞĤø Ġÿ Ęø ĐďĕĀ Ďă ü Čÿ đø ĐĘþ Ğù Čþ ...ğĝý āđĕ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
Ĥĥþ Ĉ Čú ĘėĀ đø ęĤĀ ģĀ čø đă ęĜČā
Ā Ģđø ,đă ĕĐĀ ĐĜþ ģø Ěü ĕĥý Ĉ Ĝø Čÿ ĕėă ü ,ěČāĢ ĕĞāý Ĥ ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú ĐĀ đø .ĕĘĀ Čý đă Ččă Ā ěĞÿ Ĝÿ ėă ø
(לב- לא,)בראשית מו
.Ãđă Čĕčü Đý ęĐþ ĘĀ
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בשלב הזה ,תכננ יו>פ להודיע בעצמו למלכ מצרימ על הגעתמ של משפחת בית
אביו ,בניגוד לפעמ הקודמת שהייתה על ידי שליחימ .הפעמ ,ההודעה הזאת תהיה
בגדר דיווח לפרעה ,על מילוי פקודתו על הצד הטוב ביותר.
יו>פ יודע כי המצרימ משתחווימ למזל טלה ,ומשומ ככ המ רואימ בצאנ י>וד
מקודש ,המהווה אליל לעבודה זרה.
על פי זה ,רועי הצאנ ,המגדלימ את האלילימ האלו ,ראויימ למקומ מעולה כדי
לחיות ולרעות בו .יו>פ מדגיש בפני אחיו ,שהוא מתכננ לומר לפרעה שהמ גמ
אנשי מקנה ,ולא רק רועי צאנ .ההבדל הוא ,שאנשי מקנה המ בעלימ של צאנ
ובקר .כלומר ,הצאנ הוא קניינמ ורכושמ הפרטי )מקנה לשונ קניינ( .זאת ,בניגוד
לרועי צאנ בלבד ,המשמשימ גמ כרועי צאנ של בעלימ אחרימ.
 ÃĐĜþ ģø Ěü ĕĥý Ĉ Ĝø ČÃהיא חשובה מאוד .היא עומדת בי>וד הכוונה להעניק
ההדגשה הזאת ÿ
להמ מגרשימ בשטח  ,ÃěĥđĎÃשיכיל את כל מקניהמ ,צאנמ ובקרמ האישי ,שהגיע
יחד אתמ לארצ מצרימ.
יו>פ ממשיכ ופורש את תוכניתו לפני אחיו:

ĖĕĀ ďþ čĀ Ğú đă ĕĐĀ ĐĜþ ģø Ěü ĕĥý Ĉ Ĝø Čÿ :ęĦăþ Ĥø Ěÿ Čú đÿ ?ęėĕþ ĥ
ĉ ý Ğú Ěÿă ĐĚÿ :ĤĚÿ ČĀ đø ĐāĞĤø Ġÿ ă ęėþ ĘĀ ČĤĀ ģø ĕü ĕėă ü ĐĕĀ ĐĀ đÃø
)שמ ,פ>וקימ לג-לד(
.Ã...đă ĜĕĦāý čČú ęĎă ÿ đă Ĝēø Ĝÿ Čú ęĎă ÿ ĐĦăĀ Ğÿ ďĞÿ đø đă ĜĕĤý đă ĞĜăø Ěü
יו>פ מוביל את אחיו צעד אחרי צעד ומייעצ להמ בדיוק כיצד לדבר אל פרעה.
החידוש בדבריהמ יהיה ,שעדרי הצאנ המ רכוש שנצבר עוד מימי אבותמ .היידע
במלאכת רעיית הצאנ> ,פוג בהמ עוד מזמנ שינקו חלב אמ .יו>פ חשב אפילו על
הרעיונ שאחיו יהיו שרי המקנה אשר למלכ מצרימ ,כפי שאכנ אירע בהמשכ.
יו>פ >ימנ את המטרה בפני אחיו וקבע :זו המטרה שיש לחתור אליה.

ăÿ
”.ÃěČāĢ ĐĞāý Ĥ Ęėă Ā ęĕü Ĥÿ Ģø Ěü Ħčÿ Ğú āđĦ ĕėă ü ěĥāþ Ĉ ăĎ ġĤþ Čþ čă ø đă čĥø Ĉ Ħăý Ĥđă čĞú č...

)שמ(

מה פירוש תועבת מצרימ?

תֹוע ַבת ִמ ְצ ַריִ מ
ַ
הביטוי הזה  Ãęĕü Ĥÿ Ģø Ěü Ħčÿ Ğú āđĦÃהוא כינוי גנאי ,שבו התורה מכנה את אלילי מצרימ.
הדבר הזה בולט במיוחד בויכוח שבינ משה רבנו לפרעה ,על התנאימ להוצאת
הרשאה ליציאת בני ישראל לשלושה ימימ במדבר על מנת לזבוח זבח חג לה’.
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פרעה מתנגד לבקשת משה ומציע הצעה נגדית:

.ÃġĤþ ČĀ čă Ā ęėĕþ Đāý ĘąČĘý đă ēčø Ēü đă ėĘø ĤĚČā
þ ĕă đÿ ěāĤĐú Čÿ Ęø đă Đĥāþ Ĉ Ě ĘČþ ĐāĞĤø Ġÿ ČĤĀ ģø ĕă ü đÃÿ

)שמות ח ,כא(

משה רבנו משיב ואומר ,שההצעה הזאת היא בלתי ישימה בשטח:

ēčă ÿ Ēø Ĝü ěĐý .đă ĜĕĐāý ĘąČù ÅĐĘÿ ēčă ÿ Ēø Ĝü ęĕü Ĥÿ Ģø Ěü Ħčÿ Ğú āđĦă ĕėă ü ,ěėă ý Ħ āđĉĥĞú Ęÿ ě āđėĜĀ ČāĘ Đĥāþ Ĉ Ě ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
Ã?đă ĜĘĂ ģø ĝø ĕü ČāĘđø ęĐĕþ Ĝĕý Ğý Ęø ęĕü Ĥÿ Ģø Ěü Ħčÿ Ğú āđĦă ĦČþ
 Ãęĕü Ĥÿ Ģø Ěü Ħčÿ Ğú āđĦÃהיא ,לאלילי מצרימ .כלומר ,המצרימ לא
ברור שהכוונה בביטוי ă
יאפשרו לשחוט את אליליהמ .ברור גמ כנ ,שמשה לא יכנה את אלילי מצרימ
 Ãęĕü Ĥÿ Ģø Ěü Ħčÿ Ğú āđĦÃהוא
בכינוי  ,ÃĐčĞđĦÃאל מול מלכ מצרימ .אינ Aפק ,כי הביטוי ă
כינוי גנאי שהתורה עצמה מכנה בו את אלילי מצרימ ,אבל המצרימ עצממ מכנימ
אותמ אלילימ.
התובנה הזאת תעזור לנו להבינ את מה שהתרחש במעונו של יוAפ בארוחת
הצהרימ המשותפת ,שלו ושל אחיו.

) ĤĚČāיוAפ( ĉ ü
ĉ ü ĕă Ā đÿ .ęēþ ĘĀ đă Ěĕĥ
āđĦă Čü ęĕĘü ėāø ČĐĀ ęĕĤü Ģø Ěüă Ęÿ đø ęďĀă čÿ Ęø ęĐþ ĘĀ đø āđďă čÿ Ęø āđĘ đă Ěĕĥ
þ ĕă đ...Ã
ÿ
.Ãęĕü ĤĀ Ģø Ěü Ęø ČđĐü ĐčĀ Ğý āđĦ ĕėă ü ,ęēþ Ęþ ęĕĤü čø Ğü ĐĀ ĦČþ ĘāėČù Ęþ ęĕĤü Ģø Ěüă Đÿ ěđă Ęėø đă ĕ ČāĘ ĕėă ü .ęďĀă čÿ Ęø
)שמות מג ,לב(

המצרימ אינמ יכולימ לAעוד בשולחנ אחד עמ העברימ האוכלימ בשר כבש
בAעודתנ ,מפני שהכבש הוא אליל מצרימ )התורה מכנה זאת כתועבה(.
כיונ שככ ,כל רועי הצאנ נחשבימ במצרימ לעוAקימ במלאכת קודש וראויימ
להתיישב בשטח המשובח ביותר במצרימ ,שהיא ארצ גושנ.

השגיאה והתיקונ
יוAפ מגיע אישית אל פרעה ,בדיוק על פי התכנונ ,ומבשר לו על הגעת משפחתו
מארצ ישראל.

đă Ččă Ā ęĐþ ĘĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĘėĀ đø ęĤĀ ģĀ čø đă ęĜČā
Ā Ģđø ĕēÿ Čÿ đø ĕčü ČĀ ĤĚČā
þ ĕă đÿ ĐāĞĤø Ġÿ Ęø ďĎă ý ĕă ÿ đÿ ğĝý āđĕ Čāčĕă Ā đÃÿ
)שמות מז ,א(
.Ãěĥāþ Ĉ ăĎ ġĤþ Čþ čă ø ęĜăĀ Đü đø ěĞÿ ĜĀ ėă ø ġĤþ Čþ Ěý
יוAפ מדגיש שתי נקודות .נקודה ראשונה היא העובדה ,שיש לאביו ואחיו צאנ
ובקר משלהמ ודרוש להמ שטח מרעה .נקודה נוAפת היא ,שהמ כבר הגיעו בפועל
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ÃġĤþ ČĀ ĐĀ čĘþ ēý ĦČþ đă Ęėø Čü đ...Ã
לארצ גושנ ונמצאימ שמ ברגע זה )בהתאמ להצעת פרעה ø
)בראשית מה ,יח((.
היות והמ כבר נמצאימ בפועל ,רומז יוBפ לפרעה כי די בהחלטה פאBיבית ,כלומר
לא להזיז אותמ למקומ אחר .במילימ אחרות ,קל יותר להחליט על השארתמ
במקומ בו המ נמצאימ ,מאשר להעבירמ אל מקומ אחר .ככ מקדמ יוBפ את
מטרתו ,בצעדימ מתונימ ומחושבימ.
הרגע המכריע מגיע.
כפי שיוBפ שיער מראש ,פרעה קורא לאחיו ומתעניינ במעשיהמ ובעיBוקמ
הכלכלי .האחימ אמורימ להשיב כפי שיוBפ שמ בפיהמ .למזלמ הרע ,המ אמרו
בדיוק את מה שלא היו צריכימ לומר:

.Ãđă ĜĕĦý āđčČú ęĎă ÿ đă Ĝēø Ĝÿ Čú ęĎă ÿ ĖĕĀ ďþ čĀ Ğú ěČāĢ ĐĞāý Ĥ ĐāĞĤø Ġÿ ă ĘČþ ,đă ĤĚČā
ø ĕă đ...Ã
ÿ

)בראשית מז ,ג(

זו הייתה טעות קשה .כנראה ,רוממות המעמד גרמה להמ ִבלבול .במקומ לומר
 - ÃĐĜþ ģø Ěü ĕĥý Ĉ Ĝø ČÃשהמ בעלי עדרי הצאנ והבקר ,המ אמרו .ÃěČāĢ ĐĞāý ĤÃ
ÿ
כבר אמרנו לעיל שפירוש ’רועי צאנ’ הוא מקצוע רעיית הצאנ ,וזה יכול להיות
גמ של אחרימ .כעת יכול היה פרעה לומר להמ :אינ לכמ בעיה לגור היכנ שהוא,
ולרעות את צאנמ של אחרימ.
האחימ הבחינו בטעותמ ,התעשתו וניBו לתקנ את לשונמ ,באמירה נוBפת לפני
פרעה.

ďčý ėĀ ĕėă ü ĖĕĀ ďþ čĀ Ğú Ęÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ěČā ăĢĘÿ ĐĞþ Ĥø Ěü ěĕČý ĕėă ü đă ĜČčă Ā ġĤþ ČĀ čă Ā Ĥđă ĎĘĀ ,ĐāĞĤø Ġÿ ă ĘČþ đă ĤĚČā
ø ĕă đÃÿ
)בראשית מז ,ד(
.Ã...ěĞÿ ĜĀ ėă ø ġĤþ Čþ čă ø čĞĀ ĤĀ ĐĀ
האחימ שבימ להדגיש ,כי המ בעלי הצאנ ולא רק עוBקימ ברעיית הצאנ ,משומ ככ
המ צריכימ שטח מרעה משלהמ .בשלב זה ,המ לא לוקחימ שומ Bיכונ ומבקשימ
בפה מלא את מה שיוBפ לא אמר להמ לבקש ,כי חשב שזו תהיה חוצפה.

.Ãěĥāþ Ĉ ăĎ ġĤþ Čþ čă ø ĖĕĀ ďþ čĀ Ğú ČĜĀ đă čĥø Ĉ ĕý ĐĦăĀ Ğÿ đ...Ã
ø

)שמ(

Ãđă ĤĚČā
ההבנה הזאת מהפBוקימ ,נשענת על ביטוי אחד החוזר פעמיימ ברציפותø ĕă đÃÿ :
.Ãđă ĤĚČā
ø ĕă đÃÿ
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אמ המ כבר מדברימ ,מדוע התורה מדגישה זאת פעמ נו3פת? הרושמ הוא ,שאחרי
3יומ דבריהמ הראשונימ ,השתרר שקט והשתררה מבוכה .המ מבחינימ בטעותמ
הקשה ,ונוטלימ שוב את רשות הדיבור ומתקנימ את טעותמ .התוצאה היא זו:

.đă ĜĕĦý āđčČú ęĎă ÿ đă Ĝēø Ĝÿ Čú ęĎă ÿ ĖĕĀ ďþ čĀ Ğú ěČāĢ ĐĞāý Ĥ ,ĐāĞĤø Ġÿ ă ĘČþ đă ĤĚČā
”ø ĕă đ...
ÿ
Ā
”...Ėĕďþ čĀ Ğú Ęÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ěČā ăĢĘÿ ĐĞþ Ĥø Ěü ěĕČý ĕėă ü đă ĜČčă Ā ġĤþ ČĀ čă Ā Ĥđă ĎĘĀ ĐāĞĤø Ġÿ ă ĘČþ đă ĤĚČā
ø ĕă đÿ
הפגישה מ3תיימת ואז קורא פרעה ליו3פ ומו3ר לו את החלטתו לשמחתו של
יו3פ:

đă čĥø Ĉ ĕý ,ĖĕĀ ēþ Čÿ ĦČþ đø ĖĕĀ čü ČĀ ĦČþ čĥý Ĉ āđĐ ġĤþ ČĀ ĐĀ čĔĕ
ÿ Ěý čă ø ...ĤāĚČĘý ğĝý āđĕ ĘČþ ĐāĞĤø Ġÿ ă ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
.ÃĕĘü Ĥĥþ Ĉ Čú ĘĞÿ ĐĜþ ģø Ěü ĕĤý ĥ
ĉ Ā ęĦăĀ Ěø ĥ
ĉ ÿ đø Ęĕü ēÿ ĕĥý Ĉ Ĝø Čÿ ęčă Ā ĥĈ ĕþ đø ĦăĀ Ğø ďÿ ĕĀ ęČü đø ,ěĥāþ Ĉ ăĎ ġĤþ Čþ čă ø
)שמ ,פ3וק ו(

התוצאה עולה על כל הציפיות .היא כוללת גמ את ההצעה למנותמ שרי מקנה על
כל העדרימ השייכימ למלכ מצרימ ,תפקיד השמור רק לרמי מעלה.
הפרשה מ3תיימת בביצוע המשימה .התורה אינה שוכחת לציינ את אשר מבקש
יו3פ להדגיש שוב ושוב :זו אינה החלטה אישית שלו ,אלא מילוי צו מלכותי של
פרעה מלכ מצרימ .כל זאת כדי שלא יהיה ערעור מצד מאנ דהו.

ġĤþ ČĀ ĐĀ čĔĕÿ Ěý čă ø ęĕü Ĥÿ Ģø Ěü ġĤþ Čþ čă ø ĐĒĀă ēĂ Čú ęĐþ ĘĀ ěĦăý ĕă ü đÿ ,đĕēĀ Čþ ĦČþ đø đĕčü ČĀ ĦČþ ğĝý āđĕ čĥý Ĉ āđĕă đÃÿ
)שמ ,פ3וק יא(
.ÃĐāĞĤø Ġÿ Đđă Ā Ģü Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ĝĝý Ěø Ğø Ĥÿ ġĤþ Čþ čă ø
 ,ÃęėĀ ēĀ đø ě āđčĜĀ ĥĕĈ ČÃאת חלקו בהכנת מצע אידיאלי לריבויימ הטבעי
בככ השלימ יו3פ ü
והלא טבעי של בני ישראל ,עד שהגיעו לכלל עמ ,בארצ לא להמ.
גזירת ברית בינ הבתרימ החלה מנקודת פתיחה ,שהיא הטובה מבינ כלל
האפשרויות.

