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ָּפ ָר ַשת ַויְ ִחי

קשר השבועה
הבטחה או שליחות
בקשה אחת ויחידה מבקש יעקב אבינו מבנו האהוב ,יו;פ .הבקשה הזו היא ציפור
נפשו ,להיקבר במערת המכפלה בארצ ישראל.

ĉ ü ĞĀ đø ĕėü Ĥý ĕø Ħēÿ Ħăÿ ĖĀ ďø ĕĀ ČĜĀ ęĕĥ
ĉü Ã
.ęĕü ĤĀ Ģø Ěü čă ø ĕĜü Ĥý čă ø ģø Ħü ČĜĀ ĘČÿ ĦĚþ Čù đþ ďĝþ ēþ ĕďü ĚĀă Ğü ĦĕĀ ĥ
ĉ Ā Ĝø đă ĕĦāÿ čČú ęĞü ĕĦăü čø ėÿ ĥĀ Ĉ đø
)בראשית מז ,כט-ל(
.ÃęĦĀ ĤĀ čĂ ģø čă ü ĕĜü Ħăÿ Ĥø čÿ ģø đă ęĕü Ĥÿ Ģø Ěüă Ěü ĕĜü ĦČ
ÿ ĥ
יו;פ נענה מיידית ובחיוב.

.ÃĖĀ Ĥþ čĀ ďø ėü Đĥ
ĉ þ Ğù Čþ ĕėāü ĜČĀ ĤĚČā
ÿ ĕă đÃÿ

)שמ ,פ;וק ל(

באופנ מפתיע ,יעקב לא מ;תפק בתשובה חיובית ודורש שבועה:

.Ã āđĘ Ğčÿ ĥĀ ă Ĉ ĕă ü đÿ ,ĕĘü ĐĞĀ čø ĥĀ ă Ĉ Đü ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
לא ברור מה מקומ השבועה הזאת .האמ יעקב אינו בוטח ביו;פ בנו האהוב
והצדיק שיעמוד בדיבורו?
זאת ועוד .הרי הקב”ה הבטיח לו מפורשות:

?ÃĖĕĀ Ĝĕþ Ğý ĘĞÿ āđďĕĀ Ħĕĥü Ĉ ĕĀ ğĝý āđĕđø ĐāĘĞĀ ęĎÿ ĖĀ Ęø Ğÿ Čÿ ĕėāü ĜČĀ đø ĐĚĀ ĕø Ĥÿ Ģø Ěü ĖĀ Ěøă Ğü ďĤý Čý ĕėāü ĜČÃĀ
)בראשית מו ,ד(

ה’ מבטיח ליעקב ,שהוא בעצמו ידאג להעלותו בחזרה לארצ ישראל .לאור
הבטחה זו ,האמ לא הלכ יעקב אבינו רחוק מדי בדרישת השבועה? האמ אינ בככ
כדי לפגוע בביטחונ בדבר ה’?
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הרי ראינו שיו:פ נענש על שבטח והתחננ לשר המשקימ ,ובשל ככ בילה עוד
שנתיימ בבית הא:ורימ.
הרמב”נ משיב על השאלה הראשונה .יעקב אבינו ידע את מגבלותיו של יו:פ בנו
מול פרעה .על כנ הוא נזקק להשביעו ,כדי שפרעה ייאלצ לשחרר אותו .ראיה
לפירוש הזה ,המ דברי פרעה ליו:פ.

.ÃĖĀ Ğĕþ čă ü ĥø Ĉ Đü Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ĖĕĀ čü ČĀ ĦČþ Ĥāčģø đă ĐĘý ĞÃú

)בראשית נ ,ו(

כלומר ,אני מבינ שאינ לכ ברירה ,כי אתה נשבעת.
אכ השאלה השנייה במקומה עומדת .מדוע יעקב אינו בוטח בה’ שימלא את דבריו
והתחייבותו ,מבלי שיהיה נזקק להשביע את בנו?
נשוב ונתבוננ בהבטחת ה’ אל יעקב ,אכ הפעמ נגלה ֶמ ֶ:ר שונה לגמרי.

.”ĖĕĀ Ĝĕþ Ğý ĘĞÿ āđďĕĀ Ħĕĥü Ĉ ĕĀ ğĝý āđĕđø ĐāĘĞĀ ęĎÿ ĖĀ Ęø Ğÿ Čÿ ĕėāü ĜČĀ đø ĐĚĀ ĕø Ĥÿ Ģø Ěü ĖĀ Ěøă Ğü ďĤý Čý ĕėāü ĜČÃĀ
כלומר ,אני אלווה אותכ ברדתכ למצרימ ואני אלווה את עלייתכ )אחר מותכ( ,עד
כאנ זו הבטחה .מכאנ ואילכ זה ציווי .אתה תפעל שיו:פ ישית ידו על עיניכ.
כלומר ,את השליחות הזאת אני מטיל עליכ .תפקידכ הוא ליזומ מהלכ ,שיו:פ
עצמו ישתתפ בהלוויה וב:ידור קבורתכ בארצ ישראל.
הווי אומר ,יעקב מתבקש לפעול בכל יכולתו ,כדי לשכנע את יו:פ לקבל על עצמו
את השליחות המ:ובכת הזאת.

שלמות המיטה
ה:כמתו של יו:פ להישבע ,גרמה ליעקב אביו התרגשות רבה והוא הודה
בהשתחוויה על ראש המיטה.

Ĉ Ĥ ĘĞÿ ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü đă ēĦăÿ ĥø Ĉ ĕă ü đÿ . āđĘ Ğčÿ ĥĀ ă Ĉ ĕă ü đÿ ,ĕĘü ĐĞĀ čø ĥĀ ă Ĉ Đü ĤĚČā
.ÃĐĔĀ ă Ěüă Đÿ ĥČā
þ ĕă đÃÿ

)בראשית מז ,לא(

מה מ:תתר מאחורי ההתרגשות הזו?
כאנ התורה דואגת לה:תיר מידע :ודי ,שבכדי לגלותו יש לחשופ את המפתח.
המפתח טמונ במילה אחת המופיעה במקומות שונימ זה מזה ,ומקשרת את כולמ
לרצפ אחד.
כדי לגלות את מילת המפתח ,עלינו להיות רגישימ וקשובימ במידה מ:פקת לדברי
הכתובימ ,עד שניתקל במילה הנראית מיותרת או יוצאת דופנ.
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מה יוצא דופנ בפ3וק הבא?

.ÃĐĔĀ ă Ěüă Đÿ ĥČā
Ĉ Ĥ ĘĞÿ ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü đă ēĦăÿ ĥø Ĉ ĕă ü đÃÿ

)בראשית מז ,לא(

הביטוי היוצא דופנ הוא Ĉ Ĥ ĘĞÃÿ
.ÃĐĔĀ ă Ěüă Đÿ ĥČā
לא ברור מדוע צריכה התורה לציינ היכנ הייתה ההשתחוויה ,ומה המיוחד בראש
המיטה?
בהמשכ הפרשה שוב נפגש יעקב עמ יו3פ .והפעמ:

ĉ ø ĕü ģĒă ý ēÿ Ħø ĕă ü đÃÿ
.ÃĐĔĀ ă Ěüă Đÿ ĘĞÿ čĥþ Ĉ ĕă ý đÿ ĘČý ĤĀ ĥ

)בראשית מה ,ב(

שוב מופיעה המיטה.

הפעמ לא Ĉ ĘĞÃÿ
 ,ÃĐĔĀ ă Ěüă Đÿ ĥČĤאלא על מרכז המיטה.
החוליה השלישית והאחרונה שבה נזכרת המיטה ,היא מיד אחרי ברכת יעקב
לבניו ואחרי הצוואה אשר השאיר להמ.

.ÃđĕĚĀă Ğÿ ĘČþ ğĝþ ČĀ ĕă ý đÿ Ğđÿ Ďø ĕă ü đÿ ĐĔĀ ă Ěüă Đÿ ĘČþ đĕĘĀ Ďø Ĥÿ ğāĝČù ĕă þ đÿ ,đĕĜĀ čă Ā ĦČþ Ħđă Ģÿ Ęø čāģĞú ĕÿ Ęėÿ ĕø đÃÿ
)בראשית מט ,לג(

בפעמ הזאת אנו פוגשימ ברגלי המיטה ,אליה א3פ יעקב את רגליו.
מלבד שלוש הפעמימ האלה ,לא מוזכרת המילה  ÃĐĔĕĚÃבכל התורה כולה ,אפילו
לא פעמ אחת.
הממצא הזה מחזק את התחושה כי קיימ ֶמ ֶ3ר נ3תר בתוכ השרשרת הזו ,ועלינו
ִ
לגלותו.

לאה אשת יעקב
ניקח את שלושת החוליות האלה ונעמיד אותמ זה לצד זה.
מה תגלה השרשרת?
בחוליה הראשונה ,יעקב מבקש מיו3פ לקבור אותו בקבורת אבותיו ,ללא פירוט.

ĉ Ā Ĝø đă ,ĕĦāÿ čČú ęĞü ĕĦăü čø ėÿ ĥĀ Ĉ đÃø
.ÃęĦĀ ĤĀ čĂ ģø čă ü ĕĜü Ħăÿ Ĥø čÿ ģø đă ęĕü Ĥÿ Ģø Ěüă Ěü ĕĜü ĦČ
ÿ ĥ

)בראשית מז ,ל(

הכול יודעימ שאברהמ ויצחק קבורימ במערת המכפלה ,אכ יעקב לא מפרט מי
עוד קבור שמ.
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החוליה השנייה מגלה עוד משהו:

ĦĤĀ Ġø Čþ Ėø Ĥþ ďþ čă ø ęĥĀ ă Ĉ ĐĀ Ĥþ čă ø ģø Čþ đĀ ,Ėø Ĥþ ďþă čă ÿ ěĞÿ Ĝÿ ėă ø ġĤþ Čþ čă ø Ęēý ĤĀ ĕĘÿ ĞĀ ĐĦĀ Ěý ěďĀă Ġÿ ă Ěü ĕČāü ččă ø ĕĜü Čú đÃÿ
)בראשית מח ,ז(
.Ãęēþ ĘĀ Ħĕčă ý ČđĐü
בחוליה השנייה הזאת מוזכרת רחל אשת יעקב ואמו של יו<פ ,שנקברה בדרכ
אפרת ולא במערת המכפלה.
רק בחוליה השלישית מתגלה ה<וד במלואו.
יעקב מצווה את בניו לקבור אותו במערה אשר בשדה המכפלה .אכ בניגוד לשיחה
המוקדמת עמ יו<פ ,הפעמ יעקב אבינו מפרט בצורה מדויקת מי קבור שמ:

ĐģĀ čø Ĥü ĦČý đø ģēĀ Ģø ĕü ĦČþ đă Ĥčø ģĀ ĐĚĀă ĥĀ Ĉ , āđĦă ĥø Ĉ Čü ĐĤĀ ĥĉ Ā ĦČý đø ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĦČþ đă Ĥčø ģăĀ ĐĚĀă ĥÃ
ĀĈ
)בראשית מט ,לא(
.ÃĐČĀ Ęý ĦČþ ĕĦăü Ĥø čÿ ģĀ ĐĚĀă ĥĀ Ĉ đø , āđĦă ĥø Ĉ Čü
במערת המכפלה קבורה לאה אשת יעקב ,והוא מבקש להיקבר לצידה.
לפתחו את בקשתו?
נתאר לעצמנו ,מה חלפ בראשו של יו<פ בשעה שאביו הניח ִ
בעוד רחל אמו קבורה בדרכ לבדה ,מבקש ממנו יעקב אביו ,להפעיל את כל צבא
מצרימ ולעלות בחיל כבד לארצ כנענ ולקברו לצידה של לאה.
בינ לאה ורחל הייתה תחרות קשה על לידת השבטימ .אחי יו<פ ,בניה של לאה
ביקשו להרוג את יו<פ לב<ופ מכרו אותו לעבד .ולמרות כל זאת ,מודיע יעקב לבנו
יו<פ כי הוא מבקש להיקבר לצידה של לאה.

יו<פ כובש את רגשותיו הגואות ומשיב ללא הי<ו<ĉ þ Ğø Čþ ĕėāü ĜČÃĀ :
.ÃĖĀ Ĥþ čĀ ďø ėü Đĥ
!ÃĕĘü ĐĞĀ čø ĥĀ ă Ĉ ĐÃ
יעקב אבינו ממשיכ ללחוצ ודורשü :
שוב נחמצ לבו של יו<פ .מדוע צריכ שבועה? האמ הוא לא נאמנ לשמור את
הבטחתו? האמ עד עכשיו לא הוכיח מ<פיק את נאמנותו לאלוקימ ,לאדונו
ולמשפחתו?
יו<פ לא שואל שאלות .הוא מבצע בדיוק את מה שנתבקש.
יו&פ נשבע.

הבכורה
במעשה האצילי הזה זכה יו<פ לבכורה ,במקומו של ראובנ ,וזו הייתה כוונתו של
יעקב אבינו.
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בדבריו לראובנ בנו ,אומר יעקב:

ăü
.ÃĐĘĀ ĞĀ ĕĞü đă Ģĕø ĦăĀ Ęø Ęă ÿ ēü ĒČĀ ,ĖĕĀ čü ČĀ ĕčý ėă ø ĥø Ĉ Ěü ĦĕĀ Ęü ĞĀ ĕėÃ

)בראשית מט ,ד(

ראובנ חילל את מיטתו של אביו בשעה שהתערב בלא =מכות ובלא רשות ב=ידור
המיטות באוהל יעקב .לאחר מותה של רחל ,העביר יעקב את מיטתו לאוהל בלהה
שפחת רחל .ראובנ קינא לאמו והעביר את המטה לאוהל לאה ,ובככ פגע בזִ כרה
של רחל.
יו=פ עושה את ההיפכ הגמור.
יו=פ ה=כימ ללא הי=ו= להעלות את יעקב אביו אחר מותו ממצרימ לארצ כנענ,
ולקבור אותו במערת המכפלה לצד לאה ,בעוד רחל אמו קבורה בדרכ לבדה .על
התיקונ הגדול הזה של אי התערבות ב=ידור מיטת אביו ,התרגש יעקב עד למאוד
והשתחווה על ראש המיטה.
ב=פר דברי הימימ נאמר:

ĕĜý čø Ęü āđĦĤāĀ ėčă ø ĐĜĀ Ħăø Ĝü đĕčü ČĀ ĕĞý đă Ģĕø āđĘĘă ø ēÿ čø đă ,Ĥ āđėčă ø Đÿ Čđă Đ ĕėă ü ,ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü Ĥ āđėčă ø ěčý đă ČĤø ĕĜý čø đă Ã
)דברי הימימ-א ,ה ,א(
.ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ěčă þ ğĝý āđĕ
יו=פ זכה בחלק הבכורה ושני בניו הועלו לדרגת בני יעקב .בעקבות זאת ,המ זכו
לשני חלקימ בארצ ישראל ,נחלת מנשה ונחלת אפרימ.
ראובנ חילל את מיטת אביו ,ולכנ הפ=יד את הבכורה .מנגד ,יו=פ מכבד את מיטת
אביו ומחזיר את כבוד אביו למקומו ,ולכנ הוא זוכה בבכורה .זה מ=ביר מדוע מיד
אחרי שיעקב השתחווה על ראש המיטה ,נאמר:

.”ĐĔĀ ă Ěüă Đÿ ĘĞÿ čĥþ Ĉ ĕă ý đÿ ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ģĒýă ēÿ Ħø ĕă ü đÿ ...ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ ĕĤý ēú Čÿ ĕĐü ĕø đÃÿ
הביטוי הפותח  ÃĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ ĕĤý ēú Čÿ ĕĐü ĕø đÃÿמלמד שיש קשר בינ שני האירועימ.
כלומר ,בעקבות שבועת יו=פ הבשיל השלב שבו ניתנ להעניק לו את הבכורה,
שהיא בכפליימ.

ě āđĞĚø ĥü Ĉ đø ěčý đă ČĤø ėă ü ,Đĥþ Ĉă Ĝÿ Ěø đă ęĕü Ĥÿ Ġø Čþ ...ęĕü Ĥÿ Ģø Ěü ġĤþ Čþ čă ø ĖĀ Ęø ęĕďü ĘĀ āđ ăĜĐÿ ĖĕĀ Ĝþ čĀ ĕĜý ĥø Ĉ ĐĦăĀ Ğÿ đÃø
)בראשית מח ,ה(
.ÃĕĘü đă ĕĐø ĕü
כאשר כילה יעקב לצוות את בניו על קבורתו ,הרגיש שהגיע הזמנ ,המשימה
הושלמה והוא יכול לא=ופ את רגליו אל המיטה .תוקנ עוונ חילול המיטה.
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.ÃđĕĚĀă Ğÿ ĘČþ ğĝþ ČĀ ĕă ý đÿ Ğđÿ Ďø ĕă ü đÿ ĐĔĀ ă Ěüă Đÿ ĘČþ đĕĘĀ Ďø Ĥÿ ğāĝČù ĕă þ đÿ đĕĜĀ čă Ā ĦČþ Ħđă ā Ģÿ Ęø čāģĞú ĕÿ Ęėÿ ĕø đÃÿ
)בראשית מט ,לג(

המעגל נ7גר תחת השראתה של מיטתו ובזכות שבועת יו7פ.

שבועת הארצ
נמשיכ ונעמיק בקשר השבועה ונגלה כי שבועת יו7פ ליעקב חורגת משבועת בנ
לאב גרידא .היא מכילה משהו הרבה יותר כולל ועמוק.
כשמגיעימ ל7ופ הפרשה מגלימ ,כי גמ יו7פ בעצמו הולכ בעקבות אביו ופועל לפני
מותו באופנ זהה .גמ יו7פ משביע את בני ישראל ,שלא ישכחו בבוא העת להעלות
את עצמותיו אל ארצ ישראל.

ĦČþ ęĦþ Ęü Ğú Đÿ đø ęėþ Ħø Čþ ęĕĐāü ĘąČù ďāģĠø ĕü ďāģĠĀ ă ,ĤāĚČĘý ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĦČþ ğĝý āđĕ Ğčă ÿ ĥø Ĉ ĕă ÿ đ”ÿ
)בראשית נ ,כה(
.ÃĐĒþă Ěü ĕĦāÿ ĚĢø Ğÿ
בהמשכ דבריו מגלה לנו יו7פ את ה7וד ,והיא בשבועת אלוקימ בעצמו:

ěĚü ęėþ Ħø Čþ ĐĘĀ Ğù Đþ đø ęėþ Ħø Čþ ďāģĠø ĕü ďāģĠĀ ă ęĕĐāü ĘąČđý ĦĚý ĕėāü ĜČĀ :đĕēĀ Čþ ĘČþ ğĝý āđĕ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
)שמ ,פ7וק כד(
.ÃčāģĞú ĕÿ Ęø đă ģēĀ Ģø ĕü Ęø ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ Ęø Ğčă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ ĦČāĒă Đÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ
המחויבות לארצ ישראל היא לא פחות מהתחייבות בשבועה.
מדוע?
חז”ל מ7רו לנו כי ארצ ישראל נקנית ביי7ורימ.

ČđĐ ĖđĤč ĥđďģĐ ěĦĜ ĦđčđĔ ĦđĜĦĚ ĥđĘĥ :ĤĚđČ ĕČēđĕ ěč ěđĞĚĥ ĕčĤ ,ČĕĜĦÃ
ĘČĤĥĕ ġĤČđ ĐĤđĦ :ěĐ đĘČ .ěĕĤđĝĕ ĕďĕ - ĘĞ ČĘČ ěĜĦĜ ČĘ ěĘđėđ ,ĘČĤĥĕĘ
.ÃČčĐ ęĘđĞĐđ
יהיו רבימ שלא יוכלו לעמוד בני7יונ הזה ,לא פיזית ולא רוחנית .רק התחייבות
בשבועה ,תוכל להבטיח את האחיזה בארצ.
מדוע ארצ ישראל נקנית ביי7ורימ?
כי ארצ ישראל ,שהיא ארצו של הקב”ה ,מציבה 7פ רוחני גבוה ,למי שרוצה
להתגורר בה לאורכ זמנ .במבחנ ההישרדות בארצ ישראל ,רק חוקי ה’ ומצוותיו
יבטיחו את קיומו של העמ בארצו.
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ומדוע הקב”ה צריכ לקשור את עצמו בשבועה? האמ יש איזשהו קושי העומד
בפניו?
התשובה היא ,שמקננ חשש פנ דור הגאולה לא יהיה ראוי להיגאל ולעלות לארצ
ישראל מפאת דרגתו הרוחנית הירודה .על כנ ה’ קשר את עצמו בשבועה:

ĖĀ Ğú Ĥø Ēÿ Ęø ĤāĚČĘý čāģĞú ĕÿ Ęø đă ģēĀ Ģø ĕü Ęø ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ Ęø ĕĦăü Ğø čă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČāĒ :đĕĘĀ Čý ÅĐ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
)דברימ לד ,ד(
.ÃĐĜă Ā Ĝþ Ħăø Čþ
לאמור ,ה’ יזכור את בריתו ושבועתו ועמ ישראל ייגאל בינ אמ הוא ראוי ובינ אמ
אינו ראוי.
בידוע ,כי יהיו הרבה עכבות והרבה קשיימ בדרכ למימוש חזונ יישוב הארצ .רק
’שבועה’ על כל המשתמע ממנה ,מHוגלת להתגבר על הקשיימ האלה.
יעקב משביע את יוHפ כדי להתגבר על קשיימ שאולי יערימ פרעה מלכ מצרימ.
יו%פ משביע את אחיו לדורות הבאימ ,אולי תהיינה חHימות בדרכ להעלאת ארונו.
גמ גולי בבל משביעימ את עצממ ,שלא יתפתו למנעמי הגלות וישכחו את ירושלימ.

ĕĜü āđĥĈ Ęø ģčă ÿ ďø Ħăü .ĕĜĕü Ěü ĕø ēėă ÿ ĥø Ĉ Ħăü ęĘĀü ĥĀ Ĉ đă Ĥĕø Ėø ēý ėă Ā ĥø Ĉ Čþ ęČü ...đă Ĝčø ĥÿ Ĉ ĕĀ ęĥĀ Ĉ Ęčþ čă Ā Ħ āđĤĐú Ĝÿ ĘĞÃÿ
) .ÃĕĦü ēĀ Ěø ĥתהילימ קלז(
ĉ ü ĥČā
Ĉ Ĥ ĘĞÿ ęĘÿü ĥĀ Ĉ đă Ĥĕø ĦČþ ĐĘþ Ğú Čÿ ČāĘ ęČü ĕėü Ĥý ėă ø Ēø Čþ ČāĘ ęČü ĕėă ü ēü Ęø

