לפרשת ויחי ()1
א .הפרשה האחרונה בספר בראשית .יעקב על ערש דווי ,מברך את בניו :לחלקם הוא מלמד תוכחה
וכאב ,לחלקם מעביר אהבה ותקווה .בברכתו לבני יוסף הוא בוחר בצעיר על פני הבכור  -מסורת
משפחתית ,כנראה .הוא נפטר במצרים אך נקבר בכנען .גם יוסף מת ,ואיתו מסתיימת תקופה.

ימין י ְִּׁש ָראֵ ל; ַו ַיגֵש,
ב .וַיִּ קַ ח יוֹסֵ ף ,אֶ ת-שְׁ נֵיהֶ ם--אֶ ת-אֶ פְׁ רַ יִּם בִּ ימִּ ינ ֹו מִּ שְׁ מֹ אל יִּשְׁ רָ אֵ ל ,וְׁ אֶ תְׁ -מנַשֶ ה בִּ ְׁשמֹ אל ֹו ִּמ ִּ
אֵ לָיו .וַיִּ שְׁ לַח יִּשְׁ רָ אֵ ל אֶ ת-יְׁמִּ ינ ֹו ַויָשֶ ת עַ ל-רֹאש אֶ פְׁ רַ יִּם ,וְׁ הּוא הַ צָ עִּ יר ,וְׁ אֶ תְׁ -שמֹ אלוֹ ,עַ ל-רֹאש ְׁמנַשֶ הִּ :שכֵל ,אֶ ת-
יָדָ יו ,כִּ י מְׁ נַשֶ ה ,הַ בְׁ כוֹרַ .ויְׁבָ רֶ ְך אֶ ת-יוֹסֵ ףַ ,ויֹאמַ ר :הָ אֱֹלהִּ ים אֲשֶ ר הִּ תְׁ הַ לְׁ כּו ֲאבֹתַ י לְׁ פָ נָיוַ ,אבְׁ ָרהָ ם וְׁ יִּצְׁ חָ ק--הָ אֱֹלהִּ ים
הָ רֹעֶ ה אֹ תִּ י ,מֵ עו ִֹּדי עַ ד-הַ יוֹם הַ זֶה .הַ מַ לְׁ אָ ְך הַ גֹ אֵ ל אֹ תִּ י מִּ כָל-רָ ע ,יְׁבָ ֵרְך אֶ ת-הַ נְׁעָ ִּרים ,וְׁ יִּקָ ֵרא בָ הֶ ם ְׁש ִּמי ,וְׁ שֵ ם ֲאבֹתַ י
ַאבְׁ רָ הָ ם וְׁ יִּצְׁ חָ ק; וְׁ י ְִּׁדגּו ָלרֹב ,בְׁ קֶ רֶ ב הָ ָארֶ ץַ .וי ְַׁרא יוֹסֵ ף ,כִּ י-יָשִּ ית ָאבִּ יו יַד-י ְִּׁמינ ֹו עַ ל-רֹאש אֶ פְׁ ַריִּםַ --וי ֵַרע בְׁ עֵ ינָיו;
וַיִּ תְׁ מֹ ְך יַדָ-אבִּ יו ,לְׁ הָ סִּ יר אֹ תָ ּה מֵ עַ ל רֹאש-אֶ פְׁ רַ יִּם--עַ ל-רֹאש מְׁ נַשֶ הַ .ויֹאמֶ ר יוֹסֵ ף אֶ לָ-אבִּ יוֹ ,לא-כֵן ָאבִּ י :כִּ י-זֶה
הַ בְׁ ֹכר ,שִּ ים יְׁמִּ ינְָׁך עַ ל-רֹאשוַֹ .ויְׁמָ אֵ ן ָאבִּ יו[ ...בראשית מח]19 - 13 ,
ג .מימי בראשית ,שרשרת של בחירות כנגד הזרם  -החלש ,הצעיר ,הנחות ,דוקא הוא הנבחר,ואילו
הבכור ,החזק ,משלם את המחיר :קין נשלח לחיי נדודים ,ישמעאל מגורש למדבר ,עשו נדון למחסור
באהבת אם .מכיוון שהדפוס הזה נותן תקווה למעוטי הכח ,חשוב לזכור ולהזכיר :העובדה שאני
חלשה ,לא מלמדת בהכרח שאני גם צודקת...
ד .בורא קין  /דרור פימנטל

