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 ויקרא בהם שמי ושם אבותי 

ֹּאַמר ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ִהְתַהְלכּו ֲאבַֹּתי ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ָהֱאֹלִהים ָהרֶֹּעה אִֹּתי   ֵמעֹוִדי ַעד ַהיֹום  ַוְיָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף ַוי

ם ֲאבַֹּתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדגּו ָלרֹּב ְבֶקֶרב ם ְשִמי ְושֵ ִיָקֵרא ָבהֶ ַהַמְלָאְך ַהגֵֹּאל אִֹּתי ִמָכל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהְנָעִרים וְ   ַהֶזה:

 1טז(. - )בראשית מח טו ָהָאֶרץ:

 חשבו שאר השבטיםמה  –פרשת ויחי מח טו מדרש הגדול בראשית 

כל    :והיו השבטים אומרין  .יצא ופניו מתהללות  ,בשעה שבירך יעקב ליוסף  :אמר ר' זעירא.  "ויברך את יוסף"

לא דיבר אבינו יעקב אלא עם יוסף שהוא מלך.   ,כך  .אלא אם כן היה עשיר ובעל מראה  ,ין עם חדנן קיימ יא עלמא  

 2)תהלים לד, י(. אית מספקא לכולא.  "יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור ליראיו"  :אמר להן יעקב

 שינו את שמם שלא  – מסכתא דפסחא פרשה הישמעאל בא מכילתא דרבי 

ש שנו  שלא  בירידתן  ?מםומנין  שמייחסן  ויהודה "  : שנאמר  ,כשם  לוי  שמעון  ב(  שמות)  " ראובן  מייחסן    ,א  כך 

המלאך  מר: " ואו  ,)במדבר א יח(  "  ויתילדו על משפחותם לבית אבותם וגו'", ואומר: "ראובן שמעון לוי"  :בעלייתן

 3.)בראשית מח טז( " וגו' ושם אבותי  ם ויקרא בהם שמי הגאל אותי מכל רע יברך את הנערי

 לשמונה עשרה משלים ראשון ו –  ברכות פרק ד הלכה גירושלמי 

  אברהם   :בתורה  כתובין  שאבות   םפעמי  עשרה   שמונה   כנגד  :פינחס'  ר  בשם  חנינא '  ר...    4... ולמה שמונה עשרה? 

  אדם   לך   יאמר  אם  6. מינהון  הוא  לית  " עליו  נצב '  ה  והנה "   :לו  אמור  ,הן  עשרה  תשע  אדם  לך   יאמר   אם  5. יעקב  יצחק

  8. מינון "ויצחק  אברהם אבותי ושם  שמי בהם ויקרא"  :לו אמור 7, הן עשרה שבע

 
  רשב"םכך גם    ."בירך אותוהרי  ניו  כי כשבירך את ב  -יוסף    ך אתויבר : "ד"קרפירוש    ראו  פתח יעקב ביוסף וסוף דבר שברך את בניו.  1

ברכת הנערים היא היא    ללמוד כימכאן יש "בן אשר: בחיי  רבי , וכך גם "היא ברכת הבנים היא ברכת האב -ויברך את יוסף ": חזקוניו
:  לא מציינת זאת  , אלא שהתורהיוסף ברך תחילה את  כן  שיעקב  מפרש    ספורנואמנם,    ".מעלת הנערים הכל מעלת יוסףברכת יוסף, ו

פירוש תורת  ו , ברך גם את בניו.  , ואחרי שברך את יוסף"ה ולא לחבוק ולא נשיקה ולא הזכיר מה היתה הברכהולא הוצרך בזה לראי"
סף  את ברכת יעקב ליו  התורה לא פירטה,  בין כך ובין כך.  רכה"ב שיוסף היה "עיקר הצינור של הה  מעין פשרמציע  משה על הפסוק  
 רט את ברכת הנכדים. ראתה לנכון לפ, אך (יעקב בנירכת כל יחד עם ב הפרשה )שתבוא בהמשך 

 ל ע  בקעי  ןאכ  רזח  אל  םאה  :מתעוררת כאן השאלה,  (זה משמע שכן  במדרשרק דרך ברכת בניו )או  ם יוסף התברך אישית  אללא קשר    2
ת לז  בראשי   גדה בובר, מדרש אה  )בראשית רבה פד   'בניםה בין השינכאשר במעשה כתונת הפסים 'ל תחילת פרשת וישב  ש  האיגשה
הרי זו   לכולם?ברכות יש מספיק  - אית מספקא לכולאומה פשר התשובה:   ?תשוב ותתעורר קנאת האחיםשיעקב חשש . האם לא  ג(

לא מצאנו    !אחת'כה הטרח להתחזות לעשו על מנת לקבל את 'הברהרי  יעקב עצמו  . ו: "הברכה אחת לך אבי?"טענת עשו ליצחקבדיוק  
ַוֲאִני ָנַתִתי ְלָך ְשֶכם "זו בפירושם לפסוק כב להלן:    מתייחסים לשאלהמקצתם  , אבל  כאן  לשאלה זוחסים  שמתיימדרשים ופרשנים  

  לא דיבר אבינו יעקב " לעיל הגדול , וכמדרש"שהיה מלך והדין עמו שחולק לו כבוד"ם שם ", ראו למשל פירוש הדר זקניַאַחד ַעל ַאֶחיָך
וכל היודע דבר    נפרדצורך עיון  זה  ושא  נ.  יוסף על מה שעוללו לושזה הפיצוי לם  חיהאינו  גם הבאולי    -"  מלךאלא עם יוסף שהוא  

: "ויקרא  )ואולי גם ליוסף(  א ברכת יעקב למנשה ואפרים, הו נו הפעם נושאנפנה לכאן  .  , אנא יחיש שמועתו הטובה אלינו במהרהבעניין
 . שמי ושם אבותי"בהם 

)שמות רבה   לשונםשמותם ואת  שלא שינו    :ובהם  ,תם נגאלוכובזונו בני יעקב במצרים  שלא שידברים  הידועות הדרשות על ארבעה    3
"אלוהי העברים נקרא  הפסוק:    ים המדרשים את מביאון העברית  על שמירת הלש שיר השירים רבה ד א ועוד(.  ,א א, ויקרא רבה לב ה

  ומרים המדרשיםינוי השמות א, אך על אי ששיר השירים רבה(  רא רבה,ישראל בלשון הקודש )ויק  שמשה ואהרון דברו אל בני  -אלינו"  
לולינינוס    –רופוס ולשמעון    –רדו ]למצרים[, ראובן ושמעון עלו ]ממצרים[. ולא היו קורים לראובן ראובן ושמעון י בלי לצטט פסוק: "

את הפסוק: "ויקרא בהם  סמכתא  אכהמכילתא    ה דרשתכאן, מביאו.  יעלקהל שומ  ןעקיצה ברורה של הדרששהא    –"  סיוסטו  –ליוסף  ו
  יים.ודרכם את כל בניו ונכדיו שישמרו בגלות מצרים הצפויה על שמותם העברשמי ושם אבותי". יעקב מברך/מצווה את נכדי יוסף  

או   ידהשום דברי פר  ט()פרק מבמקרא  שבמקרא. אין בכל דבריו האחרונים של יעקב לבניו    חסר מסויםשהמדרש בא כאן למלא  נראה  
שלא    –"(  ֵהָאְספּו ְוַאִגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶשר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְבַאֲחִרית ַהָיִמיםהפתיחה: "צפויה )למרות  ת גלות מצרים הארוכה היה לקראהנח

"כיוסף שנפרד מאחיו בהבטחה הַ פָ   ֵואֹלִהים:  ָהָאֶרץ  ִמן  ֶאְתֶכם  ְוֶהֱעָלה  ֶאְתֶכם  ִיְפֹקד  ִנְש ֹקד  ֲאֶשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ְלִיְצָחק  ֹזאת  ְלַאְבָרָהם  ַבע 
. בא מדרש זה וממלא את החסר בפסוק: "ויקרא בהם שמי ושם  לבשרם על הגאולה  שון זו לבני ישראלבא בלאכן  , ומשה  "ּוְלַיֲעֹקב

 . העבריים, זכרו את מוצאכם על שמותיכםשמרו   – אבותי אברהם ויצחק"
  תפילת שמונה עשרהדברינו  ראו ב,  ז"ל בתשובה לשאלה זובח  ישת  ? מספר דעו תפילת עמידהות של  ברכה ה שמונה עשרמקור  מה    4

 ינינו. ינא בשם ר' פנחס הנוגעת לעניחנ ר' כאן נתמקד בשיטת  בפרשת פקודי.
ביחד.  האבו   שלושתהיינו שנזכרים    5 יצחק    –תולדות  ואלה  דברינו    ראות בשמותם  היא הראשונה    ויעקבאברהם,  בפרשת תולדות 

 . והאחרונה בה חיים שלושת האבות במקביל 
לא   שםוכו' ", אבל ק י ִיְצחָ ָליו ַוֹיאַמר ֲאִני ה' ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואֹלהֵ ְוִהֵנה ה' ִנָצב עָ כ יג: "בראשית שאמנם כתוב בחלום סולם יעקב,  6

 . ר ה' אליווכחולם החלום ודיב ם אברהם ויצחק רק לחודד עביח יעקבנזכר 
האזכור  אז איפה    פסוקים בתורה שבהם מופיעים שלושת האבות באותו פסוק )יש גם אחד נוסף בתנ"ך בספר מלכים ב יג(.  17יש    7

 צריכה עיון(.   ל האבותאזכורים ש 19שיש  הקודמת שאלת הירושלמי  ? )עשר השמונה
סט    בראשית רבהראו דרשה זו גם בירושלמי תענית פרק ב הלכה ב וכן באו "מן המנין".    , היינו מהם, כלול בהםון לעילמינון כמו מינה  8

,  ולצד  שם יעקב מזכיר את אבותיו אברהם ויצחק  ,וכו' "אותי  : "המלאך הגואל  תשובת ר' חנינה היא שהפסוק בפרשתנו  . ויצאפרשת  ד  
שהאבות  שהפעם הראשונה    שמואל בר נחמן ר'  יטת  רא סימן א שמציע את שנחומא ויראו מדרש ת  שלים לשמונה עשרה.המא  וה

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%941
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7-%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91
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 מזרעי ומזרע אבותי  –פרשת ויחי מח טז בכור שור בראשית 

בירך זרעינו, וכשיהיו פרים  ב"ה  כי הק  9שהם מזרעי ומזרע אבותי,  כלומר: יהא ניכר בהם  - "  ויקרא בהם שמי "

ל  "  :רהם יצחק ויעקב אשר ברכם הצור, כמו שנאמרדאי בני אבורבים ומבורכים, יהיו העולם אומרים: אלו ו כָּ

י ֵהם ֶזַרע ֵבַרְך ה' ירּום כִּ  10(. טסא ישעיהו ) " ֹרֵאיֶהם ַיכִּ

  יעקב לאפרים ומנשה דרך מאברהם  – ב סג בהבראשית ר

י  בות ... רבהאבות עטרה לבנים, והבנים עטרת לא  -"עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם" )משלי יז ו(  

אברהם, יצא דינו מלפני נמרוד  ...    ן האש אלא בזכותו של יעקבשמואל בר רב יצחק אמר: אברהם לא ניצל מכבש

יעקב פדה  ...    לישרף וצפה הקב"ה שיעקב עתיד לעמוד ממנו. אמר: כדאי הוא אברהם להינצל בזכותו של יעקב

  11. את אברהם

 השבטיםכשאר  –מח טז הכתב והקבלה בראשית  

ונתיירא    , לפי שכל האבות ובניהם ובני בניהם נקראו בשם עברים לפי תולדותם בעבר הנהר  - "  שמיויקרא בהם  "

זה בשם  בניו  יקראו  לא  פן  מצרים  ,יוסף  בשם  שם  , רק  שנולדו  עב  .אחר  בשם  שיקראו  ברכם  כשאר  לכן  רים 

  12. השבטים

  ,ישנו פגם גדול במנשה ואפרים  ...ר החוי  ולדעת הסוברים כי אסנת אשת יוסף היא בת דינה שילדה משכם בן חמו

ם שמי ושם  ויקרא בה: "לכן ברכם יעקב  .עד שהיה אפשר לפקפק ביחוסם אם יחשוב אותם תוך שבטי ישראל

  13רון, אבל יחשבו כאחד מבני יעקב.וחשב בכלל שבטי ישי, שלא יהיו נופלים מלה"אבותי

 יוסף בשרשרת גם  –פרשת נשא יד ה במדבר רבה 

 
ֵואֹלִהים ָפֹקד ִיְפֹקד ֶאְתֶכם ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם  : "ספר בראשיתסוף    –   בסוף פרשתנו ,ערב פטירתו לאחיו  נזכרים בתורה ביחד הם דברי יוסף  

ערב    סוף ספר התורהברי משה בוהאחרונה הם ד  ;(בראשית נ כד)  "ִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקבָרָהם לְ ְלַאבְ   ֲאֶשר ִנְשַבעָאֶרץ  ת ֶאל הָ ִמן ָהָאֶרץ ַהֹזא
יוסף (.  דברים לד ד)  "הְלַזְרֲעָך ֶאְתֶננָ   ַוֹיאֶמר ה' ֵאָליו ֹזאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבְעִתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ֵלאֹמר"  :פטירתו ואי כניסתו לארץ

שהובטחה  רץ  א)ומשה שלא זכה להיכנס ל,  האבות שיכול לומר: אברהם, יצחק ויעקבשלושת  ון לאחר  ור הראשם הוא נציג הדנין אברה
, הראשון הוא יעקב עצמו ולא  לעיל   אבל לפי הירושלמי(.  ןהאחרוהוא    הגשמת ההבטחה מסע להיה השליח ל,  צחק וליעקב לאברהם, לי 

ילדים שאומרים לעתים בטעות בקריאת שמע על  והר את משולש האבות הראשון. )וצוילאברהם ויצחק  מצרף את עצמו  ב  יעק   יוסף.
   המדרש(. ו מימיהמיטה: ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם יצחק ויעקב, אינם כ"כ טועים. מפי עוללים ויונקים יזל

 שהם מזרע האבות.  ". יחיו ויהיו ניכריםוזרע זרעם  שיחיה זרעם -ויקרא בהם שמי על הפסוק: "  רשב"םובפירוש  9
יש צורך לייחס אותם שנולדו  האם    –  מה את הירושלמי לעיל, על שם מי יקראו אפרים ומנשה? על שם שלושת האבותשלידרשה זו מ  10

והנכדות, שהם  דים  הנכ  –לדרשות על חשיבות בני הבנים  פו  לצרבינתיים, נתבסם מפירוש זה שניתן  .  במצרים? להלן נראה שאכן כן 
יז  משלי  ב   ל הפסוקע שותשת ואתחנן, וראו גם הדרבפר לבניך ולבני בניךודעתם  רינו והאו דבלשרשרת הדורות. רכיות והעדות להמש

 שלהלן. דרשה ב ב סג  בהבראשית ר", כגון ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים ְבֵני ָבִנים ְוִתְפֶאֶרת ָבִנים ֲאבֹוָתם: "ו
ואלה  בדברינו  שוב  במלואה    ראו הדרשהוכו' ".    ַאְבָרָהםָלֵכן ֹכה ָאַמר ה' ֶאל ֵבית ַיֲעֹקב ֲאֶשר ָפָדה ֶאת  : "כבכט  ישעיהו  בעפ"י הפסוק    11

  פדה את אברהםהנכד  יעקב    .לעילוהירושלמי  וכאן נקשר אותה עם פירוש בכור שור    ,ת תולדותבפרש  אברהם, יצחק ויעקב  –ת  תולדו 
אפרים ומנשה ! ומנגד,  מכבשן האשאברהם  נס הצלת  מתרחש  לא היה    ,נוסףלישי  שנצפתה ההמשכיות לדור    אילולי, הכיצד?  הסבא

  שזה הפסוק הראשון בתורה בו  עיל ושלמי ברכות לביר , כפי שראינו  שלושת האבות מכניסים את סבא יעקב לרשימת  הם שהנכדים  
 . הםנזכרים שלושת האבות. השרשרת היא כבר של חמישה דורות! אפרים ומנשה הם החימשים של אבר

:  שאומרים   ת זקנים(תוספות )הדר זקנים ודעבעלי ה פירוש זה ב   . אנחנו מצאנו)האר"י?(  רי"א אשכנזיכמקור את    הספר מציין כאן  עורך   12
ובעצם כבר הוא בבראשית  ".  ם שמי ושם אבותי. על שאר השבטים הנקראים בני יעקב שיהיו נקראים שבטים כשאר בניויקרא בה"

וזה אגב נושא מעניין לחקור היכן  ".אף אילו יהיו שבטים ,ן שבטיםמה ראובן ושמעו - אובן ושמעוןשה כראפרים ומנ: "רבה פרשה צז
והאם זו    כלולים ביחד תחת שבט יוסף(שגון בחושן  כוהיכן לא )  בדגלים, בנחלה()במפקד ו  ומנשה כשאר השבטים  אפרים   נחשבים

 רבה פב, איכה רבה פתיחתא לג(. ברכה שכולה לטובה או שיש בה גם מידה של 'הרחקה' )ראו בראשית
שגם אם נאמר שאסנת אשת יוסף אם אפרים    ,בסוף דבריו שם  ( 19גרמניה מאה    צבי ֶמְקֶלְנבּורגיעקב   רבה)ומוסיף הכתב והקבלה    13

בבראשית  ראו    –   אחיותיהם  משאר האחים שעפ"י המדרש נשאו את  גרוע ין זה  היינו מצרית, א  "בת פוטיפרע ממש ומנשה הייתה "
ברכת יעקב ליוסף    ,זה  פירוש אחרוןעפ"י ת. או לנשים כנעניו יותיהם נישאו בני יעקב: לאח למיר' נחמיה מחלוקת ר' יהודה ורבה פד 

ת אפרים ומנשה  יש צורך לייחס אלפתור בעיה.    היא באהשבח ונחת ו'נחמדות'.  של  לא הייתה  ולבניו: "ויקרא בהם שמי ושם אבותי"  
פלל עליהם שיהיו מוכנים ונעזרים  ולכן הת על הפסוק: "ספורנו  ש  ותר, את פירו נימה רכה יראו בדומה, הגם בולהביאם אל בית יעקב.  

  משפחתומתרחק משבית יוסף  שהותו במצרים  בהאם ראה יעקב    ".יחס לאברהם וליצחקיים להתילעבודת האל יתברך באופן שיהיו ראו
יוסף  רים רבה ב ח בהבדל בין  ראו דבלארץ.  זכה להיכנס  לא    ולפיכך  !ן נקרא איש מצרי? משהומי אכ  ?ולכן קרא לו ולבניו בנפרד

  ."שהודה בארצו נקבר בארצו ומי שלא הודה בארצו אינו נקבר בארצו  ימ":  ולפיכך זכה לקבורה בארץ ובין משה  נקרא איש עבריש
  י בארץ עניי"... את בית אבי", "כי הפרנ  נשני   : "כיוסף קורא להםאולי כבר ספגו את תרבות מצרים. ראו איך י ף  של יוסאבל הבנים  

הדברים על הפסוק שמדגיש ששפתי כהן    שוירהכתב והקבלה הולכים מפרשים נוספים, ראו למשל פבדרך זו של    .)אבל בעברית!(
ולזה אמר הגואל ולא אמר שגאל כי פסול זרעו של  לא "גאל" בלשון עבר: "ו  בלשון הווה"הגואל"  מגיעים עד יעקב שלא בכדי אמר  

ן הברכה שבירך  וזו היא גם כ: "מעשי אבות פרק מד )פרשת ויחי(  מעשי ה'". ופירוש רא בהם שמילזה אמר ויק יוסף נוגע גם כן בו, כי
רא יוסף פן לא יהיו נקראים  שנולדו בעבר הנהר, ונתיי  אותם ואמר ויקרא בהם שמי וגו', כי כל האבות ובניהם ובני בניהם שמם עברים,

שבני    יש עוד פרשנים הצועדים בנתיב זה". ובשם עבריים כשאר השבטים  אותם שיקראו  בניו רק מצריים אחר שנולדו שם, ולכך בירך
אסנת בת יעקב ולא בת  "מם תיקרא מעתה ואילך:  י שבזכות ייחוס זה גם אסנת אשפתי כהן  ראו פירוש    .יוסף היו זקוקים ל"ייחוס"

 בפרשה זו.  סיפורה של אסנתו ". ראשכם

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%AA%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9A-%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9A#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7-%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7-%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a1%d7%a0%d7%aa#gsc.tab=0
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 15. יעקב כל אותן הברכות םלמנשה ולשם יוסף שבעבור אהבתו בירכ  שהקדימֹו ,לשם יעקב  14הקריב   זה הקרבן

כנגד יצחק    -"  איל אחד. ")בראשית יח("  ואל הבקר רץ אברהם"  :, שנאמרכנגד אברהם  -"  פר אחד בן בקר"...  

והכשבים  "  :דכתיב ביהכנגד יעקב    -"  כבש אחד"  כב(  )שם  "ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו"  :שכתוב בו

ויקרא בהם שמי  "  :יעקבכנגד הברכה שבירכם    ?כנגד האבות  ולמה הקריב אלו ג' מיני עולות  .(ל  ם)ש  "הפריד יעקב

  16. מח( )שםושם אבותי" 

לפי    ?ולמה הקריב זה כנגד יוסף.  לז(  )שם  "וישחטו שעיר עזים"  :ובכנגד יוסף שכת   - "  שעיר עזים אחד לחטאת"

ג' האבשבירכם יעקב  כשם   בך יברך ישראל לאמור  מר: "שנא  ,כך בירכם על שם יוסף ותלאם עליו  ,ותעל שם 

 17. מח( )שם "מך אלהים כאפרים וכמנשהישי

  "בהם"מי נקרא  – פרשת ויחימח טז בראשית מדרש הגדול 

  "ו ברבק  כי שמי"  :בו  ובמלאך שכתגלה להן הישי   -"  ויקרא בהם שמי"זה יהושע וגדעון.    -"  רך את הנערים בי"

  : יד(. ובגדעון הוא אומר  )יהושע ה  "ויאמר לא כי אני שר צבא ה' עתה באתי "  :ושע הוא אומרכא(. ביה  )שמות כג

 18יב(.   )שופטים ו "וירא אליו מלאך ה' ויאמר אליו ה' עמך גבור החיל"

)ירמיה    "הבן יקיר לי אפרים"  :כל ישראל נקראין על שמם, דכתיבש  -"  תיוויקרא בהם שמי ושם אבבר אחר: "ד

 19טו(.  )עמוס ה "סף ' אלהי צבאות שארית יון היחנ אולי " :ט(. ואומרי לא

 ל רחבזכות  – מח טזאבן עזרא בראשית 

  הו)ירמי  "רחל מבכה על בניה"  :כי הנה כל ישראל יקראו אפרים, גם יוסף. גם אמר הכתוב  -"  ויקרא בהם שמי"

וכאשר ילדה  ,  ט(י  שית מו )ברא  " יעקבבני רחל אשת  "  :יד(, כי היא היתה עיקר מחשבתו, על כן אמר הכתוב   לא

גם נתן לו הבכורה, כי הוא ראשית מחשבתו, ואחר שלא היה ראובן    .כה(  לשם  )  "שלחני"  :מר ללבןרחל מיד א

 20. ראוי לבכורה, היה יוסף שהוא פטר רחם, ולא דן וגד, כי הם בני השפחות

 ת את שמות האבוישאו י –ויחי  פרשתמח טז רמב"ן בראשית 

 
 אפרים.  14
)שקראנו  בפרשת נשא  , במסגרת קרבנות הנשיאים בחנוכת המשכן  הוד אלישמע בן עמי  אפריםנשיא שבט    קרבןהיא על  זו  דרשה    15

אפרים  ":  בסימן א שםה  ש. ראו פתיחת הדרה שבת()המקרה היחיד שקרבן יחיד דח  ביום השביעי   הקריב בשבתש  , בחנוכה אחר כותלנו(
". אפרים    נשיא לבני אפרים וגו'ביום השביעי   :שנאמר  ,מדבר בנשיא אפרים שהקריב קרבנו לחנוכת המזבח ביום השבת  -מעוז ראשי  

.  והקרבה בשבת   י"בזכותה קיבל את "שביעואחיו    על פני מנשה  שהפלה אותו לטובה סבו  יעקב  יוסף אביו, ביחד עם  מכבד בקרבנו את  
 : אברהם ויצחק. אבותה גם אתמכבד אפרים גם  

.  ( הנשיאיםכל  וקרבנות  ן אפרים )קרבא נגמרו  אבל בכך לכנגד )לכבוד( הקישור שעשה יעקב של אפרים ומנשה עם שלושת האבות.    16
 בה(. איזה חטא יש כאן? )שכקרבן יחיד היא בד"כ נד יש עוד קרבן והוא מסוג חטאת ולא עולה

:  ב, כי אם בהמשך דברי יעקושם אבותי"ויקרא בהם שמי  "  :לעיל(, אבל לא בפסוק  1ת יעקב )ראו הערה  נכלל בברכ  יוסףי דרשה זו  עפ"  17
)נקודה  של יעקב    שיוסף מנסה לתקן את שיכול ידיו לאחר  שבאים    דברים  -  "מך אלהים כאפרים וכמנשהלאמור ישי   בך יברך ישראל"

בניגוד לרוב  . זאת, ףומכוונת ליוס על המילה "בך" שהיא בלשון יחידהוא ברור הגש דדיון נפרד(. הה עמדו הפרשנים והיא ראויה לעלי
ו שאפרים מכבד את  צמוגם בניגוד למדרש זה ע)  לאפרים שהועדף על פני מנשההיא    ב"בך"הכוונה  מסבירים ש הפרשנים והמדרשים ש

של אברהם )פר(, יצחק )איל( ויעקב  ול בין הסמלים  ל איזה הבדל גדאבקובע מדרש זה.  יוסף,  זה    –. "בך"  (עקב משום שהעדיף אותוי
שכל שעירי החטאת    מורה הנבוכים חלק ג פרק מו  ראו רמב"ם  !" שמסמל את מכירתו ע"י אחיו שעיר החטאת"הסמל של יוסף  ו  )כבש(

לדורות?  לקח    –מנשה"  כאפרים וכתיו: "ישימך אלהים  ראל לדורווזו הברכה שבה יברך )עם( ישבכל המועדים הם בגין מכירת יוסף.  
י לברכת הבנים  והיסטורריכה להוסיף נופך רציני  אנו קוראים פסוקים אלה ואולי צ  הבנראה שדרשה זו מקלקלת קצת את החגיגיות  

ורוד מכירת יוסף. לא הכל  של    , לא מתעלם מהאירוע הקשהאימץ בלילות שבת ואירועים אחרים. יעקב, עפ"י דרשה זושעם ישראל  
 נחנו נחזור למדרשים הנעימים. אבל א ים.ונע

בצאצאי מנשה ו ר יג ח(  )במדביהושע  רים הוא  ? בצאצאי אפברכיםהיכן התקיימה ברכת/נבואת יעקב ששמו ייקרא אצל הנערים המת  18
סוק  הפקורא את    וכו' ". וכאילו  גדעון יהושע ויברך את הנערים, זה  : "גצז  בראשית רבה  . ראו מקור דרשה זו ב ו טו( הוא גדעון )שופטים  

 שם ה'.כך: המלאך הגואל אותי הוא גם שיברך את הנערים שיבואו מצאצאי אפרים ומנשה ויקרא אליהם ב
כיהושע וגדעון. כל עם ישראל ייקרא על  גיבורי ישראל בדידים ם רק "נערים" . "בהם" שבברכת יעקב, אינול כאן צועד המדרש צעד גד 19

  :זהו שיקרא ישראל בשם יוסף ואפרים, וכמו שאמר  -ויקרא בהם שמי  : ", ואומרסוקושו על הפרד"ק בפיר  נתיב זה צועד גםב  שמותם.
  אולי יחנן ה' אלהי צבאות שארית יוסף )שם ה   ,( ו  ולא נחלו על שבר יוסף )עמוס ו ,(ב  ה נוהג כצאן יוסף )תהלים פ רועה ישראל האזינ

ר  ם הוא חוזש  עמוס ו ו, תהלים פ ב, ותהלים פא ו בפירושו גם    . ראו(ג  פנשה עוררה את גבורתך )תהלים  לפני אפרים ומ  :וכן אמר  ,ו(ט
 . ושה בהקשר של עם ישראל כולשל מנ אך באמת, אין אזכור .על דברים אלה 

שמות ו ד, במדבר    , מט ג,מקרא: בראשית מו חבראובן ליוסף שהיא עניין לעצמו. ראו נושא  מ  נניח לרגע את נושא העברת הבכורה  20
ב יא  גמרא ברכות ז א, בבא בתרא קכג א, ספרי דברים ב, בראשית רבה פבבמדרשים:  ; וג-דברי הימים א ה אעומתם  לו  א כ, כו ה,

ים  רגדול ולרד"ק לעיל בייחוס עם ישראל כולו ליוסף ובניו )אפל פירוש אבן עזרא שמצטרף למדרש הנתמקד בקטע הראשון שועוד.  
בכלל  ותיותר, מנשה פח   - ת יעקב, האשה האהובה, הדמות המלווה את עם ישראל בסבלותיו  המכונה אשהכל בזכות רחל  .  (אם 

ֹרֵעה ִיְשָרֵאל ַהֲאִזיָנה ֹנֵהג ַכֹצאן יֹוֵסף : "בפ  תהלים  ירושו לאבן עזרא חוזר על דברים אלה בפ  .הסבתא שאפרים ומנשה לא זכו להכיר
דע כי אשת יעקב אבינו היא  ", ואומר: " וכו' י ֶאְפַרִים ְוִיְשָרֵאל ֹלא ִנְכַחד ִמֶמִניָיַדְעתִ ֲאִני : "גה הושע ובפירושו ל, "ֹיֵשב ַהְכרּוִבים הֹוִפיָעה

 ". ויעקב אמר אל אפרים ומנשה ויקרא בהם שמי על כן יקראו כל ישראל אפרים ..  . חלר



 תשפ"ג ויחי פרשת 
 

 5מתוך    4עמ'  

 

 

אמר רבי אברהם שנקראו ישראל על שם אפרים כאשר הם נקראים זרע אברהם יצחק    -וטעם ויקרא בהם שמי  

ויעקב. ואיננו נכון כי הכתוב אמר "בהם" והנה לא נקראו על שם מנשה, ואולי בעבור שיקראו בית יוסף. והנכון  

 21.רהם יצחק ויעקב נזכר בהם לעולםם ויהיה שם אבעמוד זרעם ושמשי

 ם יעקב, יצחק ואברהבני   –  מח ח  אברבנאל פרשת ויחיש פירו

ב וכל אחד מהם יאמר אפרים או מנשה בן יעקב  שיקראו בניו של יעק  לומר רוצה    –"  ויקרא בהם שמי ושם אבותי"

 22. בן יצחק בן אברהם בשוה כשאר השבטים

 יהודה  ביתעם  בית יוסף חיבור   –מח טז בעל הטורים בראשית 

ֵרא " קָּ י"  :ורת. ב' במס"ְויִּ ֶהם ְשמִּ ֵרא בָּ קָּ ֵאל"",  ְויִּ ְשרָּ ֵרא ְשמֹו ְביִּ קָּ )רות ד יד(. לומר שכל שבטי ישראל יקראו על    "ְויִּ

 23.)תהלים עז טז( "אלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלהג: "שם יוסף )מדרש הגדול( כדכתיב

 ל טוב, ראש, שמחה ועוד שם ש  –מח טז י יקר בראשית לכ

כי  "כי שם ישראל על שם    . כל מה שמורה עליו שמי ושם אבותי  24. שיקרא להם "אבותיויקרא בהם שמי ושם  "

כי   -  25רב טוב הצפון לצדיקים עקב  ויעקב על שם  .  כך יהיה צדיק מושל ביראת ה'  -   "שרית עם אלהים ואנשים

חק  יצו   .כך יהיו ראש לכל האומות  -תם ישגא מאד, ואברהם על שם אב המון גוים  תמיד ראשיתם מצער ואחרי 

 כך תהיה תמיד השמחה במעונם: - תרגומו וחדי

 עם סיום ספר בראשית הוא ספר אבות האומה נאחל לכל שואבי המים שתשרה תמיד השמחה במעונם. 

 שבת שלום  

 חזק חזק ונתחזק 

 מחלקי המים 

 
זכור  אין שום א שוליים שם(, מה גם  והמקורות שהבאנו בהערת השול  הגדרש  דרמב"ן לא מסכים עם אבן עזרא )וכנראה גם לא עם המ  21

הכו  ,ישראלשל מנשה כמייצג את עם  במקרא   יוסף. רמב"ן מחזיר אותנו לשיט ולכן אי אפשר ש"בהם"  ות שראינו לעיל:  ונה לבני 
  , כראובן ושמעון" וכיוסף עצמו ה " רים ומנשחס את אפבאה ליי"בהם" הם האבות וברכת יעקב  .  הירושלמי, בכור שור ובראשית רבה סג

על  שכל טוב )בובר(  מדרש  למשל  רבים וטובים, ראו    הולכים  בדרך זוכשאר השבטים".  "  –  ישירות לאבות האומה ובהם יעקב עצמו
ומאן נינהו אברהם ויצחק, שיהיו נקראים בני אברהם  מי. שם טוב שיש בי ושם אבותי שם טוב שיצא באבותי,  ויקרא בהם שהפסוק: "

וכו: "ת יצחקעקיד כך גם פירוש  ".  חק ויעקביצו וידגו לרוב  וא מה שאמר ראשונה '. ה ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק 
 ". שמעון יהיו לי שיקראו בני יעקב בן יצחק בן אברהם בשוה כשאר השבטיםכראובן ו

רושים שראינו  פירוש שמתחבר לפי.  בות האומהם א ים ומנשה ע חיבור ישיר של אפר, מדלג על יוסף ויוצר  אברבנאל הולך צעד נוסף  22
יתר שאת.  באבל    –"  עקב אשר ברכם הצוררהם יצחק וי ים: אלו ודאי בני אביהיו העולם אומרשאומר: "בכור שור  כבר לעיל כגון  

  "נוהאם יוסף שמח לשמוע דברים אלה? "בכל אדם מקנא חוץ מבחיבור ישיר של אפרים ומנשה עם אברהם, יצחק וסבא יעקב.  
קנא אם תלמידו מתחבר עם  מתחבר ישירות לסבא ו'מדלג' על אבא? האם גם הרב לא מכאשר הנכד    גםהאם    –)סנהדרין קה ע"ב(  

בראשית רבה  ב החיובית  ה  , כדרש: "כראובן ושמעון יהיו לי"שנאמר קודם )מח ה(  ? פירוש קיצוני זה מתאים אולי יותר לפסוקרבו שלו
בפירושו לפסוק  אברבנאל  ". אבל  ושמעון שבטים אף אלו יהיו שבטיםמה ראובן    -  ה כראובן ושמעון מנשאפרים ו : "(12)הערה    ז לעילצ

לפי שהעלה אותם במנין  להוסיף את ברכת הדגים למנשה ואפרים: "ראה יעקב  שלפיכך  ציין  מ מצנן מעט קשר ישיר זה וקודם זה  
אבותי אברהם    בהם שמי ושם  ויקרא  :שלפי שאמר...  ב הארץ  בקרוידגו לרוב    : ולזה אמר...  כלוסיהם  והיה ראוי שירבה א  ,השבטים

ץ כדגים  דגו לרוב בקרב הארץ שירבו בארוי  : דגים וזהושירבו כ  ,אבל בהפך   ,שלא יהיו עקרים כאברהם ויצחק שיקראו בהם  , ויצחק
 מהם.  ירבו ויפרחו יותר , אבל יתייחסו על אבותיהם הקדמונים". הבנים בים

מאבק )לשאלה כיצד עושה זאת יעקב אחרי מה שאירע לו ב  בת יוסף ובניווהאפליה לטו  ההטיהמסכים עם    לא  נראה שגם בעל הטורים  23
, כדרכו בקודש, ע"י 'חיבורים במקרא',  ןנתנו מענה(, והוא מרכך את כל העניילא    –ואחיו  י פרשת יוסף  ו ואחרעל הבורה מול עשו אחי 

בעל הטורים אינו מהסס להזכיר את    גילת רות.יים כאלה במקרא: בפרשתנו ובמשנ  נפעל שיש רק  בניין, בְוִיָקֵרא  המילההפעם של  
ת הפסוקים שנוקטים  לרשיממתהלים עז כן גם להוסיף עוד פסוק  ומו  סוגריים(מקור זה שבציון  רש הגדול )העורכים אולי הוסיפו  המד

שמזכיר את הפטרת  של בית יהודה ובית יוסף, מה  ור  לעיל(, אבל יוצר את החיב  19)ראו הערה    רים כשם לעם ישראל כולובם יוסף ואפ
נוסיף   ואנו  בידך.  ויגש אחר כותלנו, ראו בדברינו והיו לאחדים  ראשית, הפסוק  הטורים מציע.    אחדות שבעלל  חיזוק כפולפרשת 

דבר יד ה )הערה  שנזכר כבר במדרש במפסוק    –"  ִקיי ְיהּוָדה ְמֹחקְ ִלי ִגְלָעד ְוִלי ְמַנֶשה ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז ֹראִש ")ובתהלים קח ט(:    ט ס  תהלים  ב
רדן המערבי עם שבטי עבר  שבטי עבר הי  ( בהקשר עם קרבן אפרים, פסוק שמסמל לא רק את חיבור יהודה וישראל, אלא גם את15

  בישראל!  ?ודהיכן ייקרא שמו של בנה של רות ממנו יצא בית דמגילת רות.  שימו לב לשם "ישראל" בפסוק מהירדן המזרחי. ושנית,  
" )גם זה ץ ַהָנַעלֵבית ֲחלּו  ְוִנְקָרא ְשמֹו ְבִיְשָרֵאל: "יכה  דברים  לעיין בירושלמי יבמות יב ו על הקשר בין הפסוק ב  ומטיבי לכת מוזמנים

 מי שמקים שם לאחיו. בשבח  – "ְוִיָקֵרא ָבֶהם ְשִמי": בבניין נפעל( ובין הפסוק 
 יך".  לפנעל משקל "כי יקרא קן ציפור  24
 א. עקב דווקוכו' ", אך לא ברור הקשר ליָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶשר ָצַפְנָת ִליֵרֶאיָך : "כלא תהלים ב  סוקתו כאן לפנראה שכוונ 25



 תשפ"ג ויחי פרשת 
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אחרונים:   המיומים  הברכה  בעקבות  יעקב  בני  בין  האפשרית  והקנאה  האפליה  בדבר  שעוררנו  לשאלה  חדת  בתשובה 

אפשר    ,משום שיוסף היה מלךהבינו שיעקב עשה זאת  שהאחים  בניגוד להצעה    26.לעיל(  2)הערה    לה זכו בני יוסףולשת  המש

, ולצרפם  בני יוסף שגדלו במצריםשהיה צורך לייחס את  חרים  אוהכתב והקבלה  של    ם  ולי לחשוב בדיוק ההפך ובשיטתא

תר של ההורים משום שיש לו בעיה שצריך טיפול מיוחד וזמן רב יו. מצופה מכל משפחה שאם יש אח  העבריים לבית יעקב

ומי גרם לכך שבני יוסף גדלו באווירה מצרית?  כמו אם בן מסוים "נחלש" וההורים רוצים "לחזק אותו".  שיבינו.    –מסוימת  

את מה שיצחק  בין  ואולי כעת יעקב גם מלראות את שלום הצאן'.  'אחי יוסף שמכרו אותו ובמידת מה גם יעקב ששלח אותו  

אחד מבני המשפחה, והציפייה משאר הילדים שיבינו    יש לפעמים צורך להטות לכיוון מסוים ולטובת  רצה לעשות עם עשו.

 . יוסף על מה שעוללו לול  "ו"הפיצוי   זאת. אולי גם זה חלק מהריפוי של בית יעקב

 

 
 

 
שזיהה  לפני  עוד    ,נשהאת אפרים וממברך יעקב    ,ו -ה  םיפסוק,  מח. בשלב הראשון  קמשולשת'? שימו לב לחלוקה של פרלמה 'ברכה    26

ִאי ֵאֶליָך ִמְצַרְיָמה ִלי ֵהם ֶאְפַרִים  ָך ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד בֹ יָך ַהנֹוָלִדים לְ נֶ ְוַעָתה ְשֵני בָ "  , ככתוב:חס אליהם בחיבוק ונשיקהשהתיי  ולפני  אותם
תו  קשכחלק מבגם  אולי    –"  ַנֲחָלָתםֲאֵחיֶהם ִיָקְראּו בְ   ֵריֶהם ְלָך ִיְהיּו ַעל ֵשםר הֹוַלְדָת ַאחֲ ּומֹוַלְדְתָך ֲאשֶ   ן ְוִשְמעֹון ִיְהיּו ִלי:ּוְמַנֶשה ִכְראּובֵ 

הוא מברך אותם בשיכול ידיים,    בשלב השני, לאחר שהתקרבו אפרים ומנשה ליעקב  . שיעלה ויקבור אותו בקברות אבותיוליוסף  
 ֲאֹבַתי ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ָהֱאֹלִהים ָהֹרֶעה ֹאִתי  כּוַוְיָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף ַוֹיאַמר ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ִהְתַהלְ שהבאנו בראש הדף: "  טז-טופסוקים  

  "ְדגּו ָלֹרב ְבֶקֶרב ָהָאֶרץַהַמְלָאְך ַהֹגֵאל ֹאִתי ִמָכל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהְנָעִרים ְוִיָקֵרא ָבֶהם ְשִמי ְוֵשם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְויִ  ֵמעֹוִדי ַעד ַהיֹום ַהֶזה:
שאביו "שיכל    שם לב יוסף ברכה זו    . בעקבותבעם ישראל לדורותיו והפכה להיות 'ברכת הנערים'    נשמעת חמה ואישית יותרשכה  בר  –

ַוְיָבֲרֵכם ַביֹום ַההּוא ֵלאמֹור  " :בפסוק כ  אך לשוא. יעקב ממשיך לברכה השלישית ,תקן אותו מנסה להוא  והעדיף את אפרים ו  את ידיו"
בבית  שגם היא אומצה לאורך הדורות  ברכה    –  "ְפַרִים ְוִכְמַנֶשה ַוָיֶשם ֶאת ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנֶשהאֶ ָרֵאל ֵלאֹמר ְיִשְמָך ֱאֹלִהים כְ ֵרְך ִיְש בָ ְבָך יְ 

פתח יעקב בהשוואת מעמד אפרים ומנשה "כראובן ושמעון" )לטוב ולמוטב, במדרשים( וסיים בברכה לכל  ובפרט בלילי שבת.ישראל 
ראוי פרק מח    זה.  דף, לה הקדשנו  נזכרים האבות ו וצאצאיו שיברכו ויבורכו "כאפרים וכמנשה". ובתווך, הברכה האמצעית בה  בני

 לעיון יותר מדוקדק ומן הסתם כבר עשו זאת רבים וטובים. 


