
 

 (1) ויחי לפרשת 

 

הפרשה האחרונה בספר בראשית. יעקב על ערש דווי, מברך את בניו: לחלקם הוא מלמד תוכחה  א.  

מסורת   - תקווה. בברכתו לבני יוסף הוא בוחר בצעיר על פני הבכור ו  מעביר אהבהוכאב, לחלקם 

 קופה.  גם יוסף מת, ואיתו מסתיימת ת. הוא נפטר במצרים אך נקבר בכנען. , כנראהמשפחתית

 

ַקח יֹוֵסף, ֶאת. ב ֵניֶהם-ַויִּ ֶאת-ֶאת--שְׁ ָרֵאל, וְׁ שְׁ ֹמאל יִּ שְׁ ינֹו מִּ ימִּ ם בִּ ַריִּ ָרֵאל; ַוַיֵגש,  -ֶאפְׁ שְׁ ין יִּ ימִּ ֹמאלֹו מִּ שְׁ ַנֶשה בִּ מְׁ

ָרֵאל ֶאת   ֵאָליו. שְׁ ַלח יִּ שְׁ ינֹו ַוָיֶשת ַעל-ַויִּ מִּ ֶאת-יְׁ יר, וְׁ הּוא ַהָצעִּ ם, וְׁ ַריִּ מֹ -ֹראש ֶאפְׁ ַנֶשה:-אלֹו, ַעלשְׁ ֵכל, ֶאת   ֹראש מְׁ - שִּ

כֹור.  ַנֶשה, ַהבְׁ י מְׁ ָבֶרְך ֶאת    ָיָדיו, כִּ ָחק   יֹוֵסף, ַוֹיאַמר:-ַויְׁ צְׁ יִּ ָרָהם וְׁ ָפָניו, ַאבְׁ כּו ֲאֹבַתי לְׁ ַהלְׁ תְׁ ים ֲאֶשר הִּ ים --ָהֱאֹלהִּ ָהֱאֹלהִּ

י ַעד י, ֵמעֹודִּ ָאְך ַהגֹ   ַהיֹום ַהֶזה.-ָהֹרֶעה ֹאתִּ ָכלַהַמלְׁ י מִּ ָבֵרְך ֶאת-ֵאל ֹאתִּ ֵשם ֲאֹבַתי  -ָרע, יְׁ י, וְׁ מִּ ָקֵרא ָבֶהם שְׁ יִּ ים, וְׁ ָערִּ ַהנְׁ

ֶקֶרב ָהָאֶרץ. גּו ָלֹרב, בְׁ דְׁ יִּ ָחק; וְׁ צְׁ יִּ ָרָהם וְׁ י  ַאבְׁ א יֹוֵסף, כִּ יו ַיד-ַוַירְׁ ית ָאבִּ ינֹו ַעל-ָישִּ מִּ ם-יְׁ ַריִּ ֵעיָניו; --ֹראש ֶאפְׁ ַוֵיַרע בְׁ

ֹמְך ַיד תְׁ יר ֹאָתּה ֵמַעל ֹראשָא-ַויִּ ָהסִּ יו, לְׁ ם-בִּ ַריִּ ַנֶשה. -ַעל--ֶאפְׁ יו, ֹלא-ַוֹיאֶמר יֹוֵסף ֶאל  ֹראש מְׁ י:-ָאבִּ י  ֵכן ָאבִּ ֶזה  -כִּ

ָך ַעל ינְׁ מִּ ים יְׁ ֹכר, שִּ יו   ֹראשֹו.-ַהבְׁ ָמֵאן ָאבִּ  [19  - 13... ]בראשית מח, ַויְׁ

 

אילו  ו,עיר, הנחות, דוקא הוא הנבחר החלש, הצ - שרשרת של בחירות כנגד הזרם מימי בראשית,  ג. 

הבכור, החזק, משלם את המחיר: קין נשלח לחיי נדודים, ישמעאל מגורש למדבר, עשו נדון למחסור  

מכיוון שהדפוס הזה נותן תקווה למעוטי הכח, חשוב לזכור ולהזכיר: העובדה שאני   באהבת אם. 

 חלשה, לא מלמדת בהכרח שאני גם צודקת... 

 

 דרור פימנטל  /   בורא קיןד.  

 


