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 יעקב לא אהב את יוסף מכל בניו 
מעוז -יונה בר 

המאמר   את  כותרת  לשכתב  רצון  על  מעידה  אינה 
 התנ"ך, אלא על רצון לעורר את הקורא לדייק בכתוב. 

התנ"ך   לומדי  כל  על  אהוב  ואחיו  יוסף  סיפור 
ופרשניו, ולעיתים קרובות שומעים בהרצאות וקוראים  
פרי   היותו  הוא  ליוסף  יעקב  אהבת  שמקור  בספרים, 
זקס,   יונתן  הרב  כמו  מעמיק  קורא  גם  לרחל.  אהבתו 

רגשותיו    כותב: אהבה.  מתוך  שעשה  מה  עשה  "יעקב 
יוסף   כלפי  רגשותיו  וכמוהם  אותו,  הציפו  רחל  כלפי 

הבכור". זו    1בנה  אין  כי  הבינו  יוסף  אחי  שכבר  אלא 
סיבת האהבה. הם חשבו שהסיבה היא הדיבה שהביא  
מדווינסק,   הכהן  שמחה  מאיר  ר'  שמוכיח  כפי  יוסף, 

 בפירושו "משך חכמה": 
מ    ֹוֹאת  יּכ  ֶאָחיו    ּוְראּי  ו  " יֶהם  ֲאב  ב   ֶאָחיו  לּכָ ָאה 
ׂשְ ו   לז:ד(,  ֹו"ֹאת  ּוְנאּי    היו   זה  דבלא  הענין  )בר' 

  אוהב  לכן  אהובתו,   רחל  בן   שהוא  מפני  סבורים
  אותו  כי  ראו  כאשר  אבל.  מכולם  יותר  בניה  גם

 ודאי הוא  לכן,  מבנימין  אף  היינו,  אחיו  מכל  אהב
  ומתיקר   ומתכבד  עליהם  שמביא  הדבה  מפני
ׂשְ ו  " לכן, בקלונם אביהם אצל  . ופשוט. ֹו"ֹאת ּוְנאּי 

בגלל   נאהב  )שיוסף  בהערכתם  האחים  שטעו  הטעות 
הכתוב   את  לקרוא  יכלו  אילו  נמנעת  הייתה  הדיבה( 
יֹוֵסף  ֶאת  ב  ָאה  ְׂשָרֵאל  "ְוי  ליוסף:  האהבה  את  המתאר 
ים"  ּס  ּפ  ְּכֹתֶנת  לֹו  ְוָעָׂשה  לֹו  הּוא  ים  ְזֻקנ  ֶבן  י  ּכ  ָּבָניו  ָּכל  מ 

יכולים להימנע מטעויות  ג)שם: ואנו הקוראים אותו   ,)
 אחרות.  

שבהן   והראשונה  עובדות,  שלוש  יש  הזה  בכתוב 
היא החשובה ביותר: א. האהבה אינה מיוחסת ליעקב 

ל"ישראל".  של    2אלא  בדמותו  התחיל  אמנם  הסיפור 
ֲעֹקב יֹוֵסף..." ֹּתְלדֹות יעקב: "ֵאֶּלה )שם:ב(, אך "ישראל"  י 

ב.  הוא   הזה.  השינוי  במשמעות  נרחיב  להלן  האוהב. 
 past)הכתוב מתאר את האהבה בעזרת "עבר מושלם" )

perfect  אהב", ולא בעבר סיפורי: "ויאהב", ומשמעות" :
תוצאה   ואינה  הדיבה  להבאת  קדמה  שהאהבה  הדבר 

 
לימדה במחלקה לתנ"ך ובמחלקה ללימודי  מעוז  -יונה ברה*

"מקראות   במפעל  בכירה  עובדת  היא  ביהדות.  יסוד 
פירושי   בהתקנת  עוסקת  היא  שם  הכתר",  גדולות 

 המפרשים. 
שלאחר פרישתו מן  , עודד בר מעוז, המאמר מוקדש לבני מ**

 '.כיבוד אב ואם'הצבא משתדל לקיים בכל מאודו מצוות  
 . 327' ע, כרך ב, 2019ירושלים   ,שיג ושיח   1
פעם על ידי האיש   ; םי שנקבע שמו משמי " ישראל "אותו   2

: לוהים-ופעמיים על ידי א(, כט: לב' בר)הנאבק עם יעקב  
ֹּיאֶמר" ים -א   לֹו   ו  ְמך  ֹלה  ָּקֵרא  ֹלא י ֲעֹקב ׁש  ְמך  י  ֲעֹקב  עֹוד ׁש  י  י   ּכ 

ם ְׂשָרֵאל  א  ְהֶיה י  ְקָרא  ְׁשֶמך י  ּי  ְׂשָרֵאל ְׁשמֹו ֶאת ו     (.י : לה' בר" )י 

ים הּוא   ְזֻקנ  ֶבן  י  "ּכ  ג. הכתוב מנמק את האהבה:  שלה. 
לקוראים לשגות בניחוש   ובכך אינו מתיר   3לֹו" )שם:ג(,
 של המניע.  
בפירושו    הנצי"ב ברלין(,  יהודה  צבי  נפתלי  )הרב 

"ישראל"  השם  הופעות  אחרי  עקב  דבר",  "העמק 
במקום "יעקב" בסיפור קורות יעקב ויוסף, והבחין מה  

הזה.  השם  הכתוב    מציין  שבה  הראשונה  בפעם  כבר 
הנצי אומר  "ישראל",  ליעקב  "'"קורא  ּס  ו  ב:  ' ָרֵאלׂשְ י    עּי 

 תהלך בדביקולפכח צערו ממיתת רחל    –)בר' לה:כא(  
כדרך   הקודש  ',  ישראל'והתבודדות  דרך  מצא  ובזה 

את בשמחה  הלקבלוני מציין  "ישראל"  השם  כלומר,   ."
וההתעלות   רוחנית,  התעלות  של  במצב  יעקב  היות 
נבואית  ראייה  לראות  לו  מאפשרת  הזאת  הרוחנית 

 לעומקם של דברים.
ואכן, בעזרת הראייה הזאת בחן את מעשה ראובן   

 ב: "פירשו הנציובלהה, כפי ש
ׁשְ ו  " עּי  )שם:כב(  ָרֵאלׂשְ י    מ  זה   –"    בעת   שמע  גם 

כן  'ישראל',  בבחינת  שהיה ברוח   השכיל   על 
משום הכי    זה,  מחמת  ראובן   נדחה  שלא  הקודש 

ֲעֹקב    ְבֵני  ּוְהי ּי  ו  "   היה   אם  " )שם(, אבלרׂשָ עָ   ֵניםׁשְ י 
 כן. היה  לא 'יעקב', בבחינת שהיה  בעת זה שומע

 ב:  "גם על אהבת יוסף פירש הנצי
ב  ָרֵאלׂשְ ְוי  " )בר' לז:ג(, לאָאה  אהב',   'ויעקב  כתיב  " 

  גופניים   דברים  משום  האהבה  היתה  שלא  ללמדנו
אלאושמוש     שראוי   רוחניים  עניינים   בו  שראה  טוב, 
  לאהבה.

הנצי בעקבות  נוסף  אחד  צעד  נלך  אף "אנו  על  ב, 
רוח   את  מזכיר  הוא  אין  הזה  ונציע  שבפסוק  הקודש, 

שגם פה יש ראייה נבואית, וסביר להניח שהכול נעשה  
 מתוך מודעות שבכך מתעצבת ההיסטוריה העתידה. 

מפרש    הקודש,  רוח  את  להזכיר  בלי  דומה,  בדרך 
יוסף "הנצי את  שלח  כאשר  "ישראל"  מעשה  את  ב 

'" בשכם:  אחיו  אל  חברון"  )בר'  ָרֵאלׂשְ י    אֶמרּיֹ ו  "מעמק   '
  הגיע   נשגב   ברעיון  כי   להגיד  יעקב','  כתיב  לא  –לז:יג(  
 סכנה".   למקום בנו את לשלוח כך לידי

ב: יעקב לא היה מודאג "ואנו נוסיף על דברי הנצי
משלום בניו ושלום הצאן, שכן אילו היה מודאג באמת,  
של   במקרה  לעזור  בידם  שיש  עבדים  כמה  שולח  היה 
איום פיזי על חיי בניו, דבר שיוסף לבדו לא יכול היה  

את לע שמר  שיעקב  כיוון  נעשתה  יוסף  שליחת  שות. 

 
במאמרי   3 התייחסתי  הזה  אנחנו" : לנימוק  אשמים  ", אבל 
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היה   יתגשמו,  שהם  וכדי  יוסף,  של  הגדּולה  חלומות 
יוסף למלא  יוכל  יוסף עם אחיו. אז  צורך להפגיש את 
לשלום   לדאוג  משמיים:  לו  שיועד  המנהיג  תפקיד  את 

 אחיו.
יעקב   היה  יכול  לא  יוסף  על  הכבד  אבלו  בגלל 

ר זמן  במשך  נבואית  לראייה  שלח    4ב, להתעלות  והוא 
את בניו לשבור בר במצרים בלי לחוש שזהו צעד גורלי  

ּי ְרא ֲעֹקב  לאומה. לכן הוא מכונה פעמיים "יעקב": "ו  י י   ּכ 
ְצָרי ם ֶיׁש ֶׁשֶבר ֹּיאֶמר ְּבמ  ֲעֹקב ו  ְתָראּו" )בר'  ָלָּמה  ְלָבָניו י  ּת 
אבל הכתוב אומר בהמשך כי "בני ישראל" הם   .מב:א(

ָּיֹבאּו ְׂשָרֵאל ְּבֵני הבאים מצרימה: "ו  ְׁשֹּבר י  ים ְּבתֹוְך ל  ָּבא   ה 
ָהָיה  י  הפעם   ְּבֶאֶרץ ָהָרָעב ּכ  וזוהי  )שם:ה(,  ן"  ְּכָנע 

האירועים  במסגרת  כך  קרויים  שהם  הראשונה 
אז,  התחילה   5שהתרחשו  למצרים  זאת  בכניסתם  כי 

 למעשה גלות מצרים.
הוא  האב  שיעקב  לעיל,  האמור  מכל  ברור 
הוא  'ישראל'  אבל  יוסף,  היעלמות  על  המתאבל 

י ְּתח  "ו  דבר:  של  בסופו  ֲעֹקב  רּוח   שיתנחם  יֶהם.   י  ֲאב 
ֹּיאֶמר ב ְׂשָרֵאל י   ו  י עֹוד יֹוֵסף ר   ְּבֶטֶרם ְוֶאְרֶאּנּו ֵאְלָכה  ָחי ְּבנ 

' ָרֵאלׂשְ י    אֶמרּיֹ ו  ב פירש: "'"כח(. והנצי-ָאמּות" )בר' מה:כז
הקודש  וראה  'ישראל',  מעלת  השיג  –   יוסף  כי  ברוח 

ְוֶאְראֶ '  וגו׳,  'רב'  ואמר:  בצדקו,   עומד לדברי ֵאְלָכה  ּנּו'". 
אכן  "הנצי ביוסף  שבחירתו  נוכח  "ישראל"  כי  נוסיף,  ב 

 הייתה ברוח הקודש. 
שהנצי השם  "למרות  לקריאת  מתייחס  אינו  ב 

, "ישראל" במפגש המחודש והמרגש של יעקב עם יוסף
להכריע   כדי  בה  יש  הזה  לשם  התייחסות  כי  נראה 
בשאלה שולית כביכול; מי בכה במפגש, יוסף או יעקב,  

ֶּיְאֹסר ְבּתֹו  יֹוֵסף ככתוב: "ו  ל ֶמְרּכ  ּי ע  ְׂשָרֵאל ו  את י  ְקר  יו ל   ָאב 
ֵּיָרא ֹּגְׁשָנה ֹּפל ֵאָליו ו  ּי  ָּואָריו ו  ל צ  ֵּיְבּךְ  ע  ָּואָריו ו  ל צ  עֹוד"   ע 

  רמב"ן טען טענה הגיונית לכאורה: "ודבר )בר' מו:כט(.  
ידוע הוא מי דמעתו מצויה, אם האב הזקן המוצא את  
הבן הבחור המולך! והאבל, או  היאוש  ". בנו חי לאחר 

אבי  "ישראל",  אלא  יוסף,  את  פגש  הזקן  האב  לא  אך 
ֹּיאֶמר "ו  הבא:  בפסוק  שוב  מודגש  זה  ושם   האומה, 

ְׂשָרֵאל ם ָאמּוָתה  ֶאל יֹוֵסף י  ָּפע  י ַאֲחֵרי ה  י  ֶאת ָּפֶניך  ְראֹות   ּכ 
ָחי )שם:ל(. על כן, עומק הפשט הוא פירושו של   עֹוְדך

יעקב לא נפל על צוארי יוסף  רש"י בעקבות חז"ל: "אבל
רבותינ ואמרו  נשקו;  שמע  6ו ולא  את  קורא  ".  שהיה 

משוטטת  יעקב  תודעת  הייתה  הפגישה  בשעת  היינו, 
המהל משמעות  מה  וחוזה  עליונים,  הזה  בעולמות  ך 

לעתיד האומה. קרוב לוודאי שהוא נפעם גם מן הדרך  
שהרי   אחיו,  כמנהיג  ביוסף  בחירתו  נתאששה  שבה 
עתה   רואהו  הוא  לו,  שעשה  הפסים  כתונת  במקום 

 לבוש שש עם רביד זהב ויושב במרכבת מלכות. 
כבחיר אחיו,  יוסף  המקבע את  הסופי,  השלב  את 

י "ישראל" עושה הפעם על ערש חוליו של "יעקב" ְיה   : "ו 
ים ַאֲחֵרי ְּדָבר  ֹּיאֶמר ָהֵאֶּלה ה  ֵּנה ְליֹוֵסף ו  יך ה  ח ֹחֶלה ָאב  ּק  ּי   ו 

ּמֹו ָבָניו ֶאת ְׁשֵני ם. ֶאת ְמנ ֶּׁשה ע  ֵּגד ְוֶאת ֶאְפָרי  ּי  ֲעֹקב  ו   ְלי 

 
חזמ4 שהבחינו  לא  : "ל"כפי  שורה  השכינה  שאין  ללמדך 

 (.א"בבלי פסחים קיז ע) "ולא מתוך עצבותמתוך עצלות  
אך  ", בני ישראל"אמנם קדמו לפסוק זה שתי הזכרות של     5

עתידית תופעה  שמסכמים  היגדים  פעולות  , הם  ולא 
הסיפור בזמן  ל : "שהתרחשו  ֹלא  ע  ְבֵני   ֵּכן  ְׂשָרֵאל    ֹיאְכלּו  י 

ָּנֶׁשה   ֶאת ה  יד  ים ְוֵאֶּלה(; לג: לב' בר" )ּג  ְּמָלכ   ָמְלכּו ֲאֶׁשר  ה 
דֹום  ֶאֶרץּבְ  ְפֵני  א  ְבֵני  ֶמֶלְך  ְמָלך ל  ְׂשָרֵאל ל   (. לא: לו' בר " )י 

לבראשית  6 אגדה  בובר, מדרש  תרנ, מהדורת  )על    ד"וינה 
 בר' מו:כט(.

ֹּיאֶמר ֵּנה  ו  ְנך ה  ֵּזק  ֵאֶליך ָּבא יֹוֵסף ּב  ְתח  ּי  ְׂשָרֵאל  ו  ֵּיֶׁשב  י  ל ו   ע 
ָּטה" )בר' מח:א ּמ   ב(. -ה 

לפתע   הופך  יוסף  בוא  על  ששומע  החולה  יעקב 
הסיפור,   המשך  גיבור  יהיה  זה  וישראל  בריא,  לישראל 
ותשובתו   בניו.  בין  ויכללם  נכדיו  את  שיברך  והוא 
תסביר   הבכור  פני  על  הצעיר  העדפת  פשר  על  ליוסף 

 באופן ברור את שינוי שמו: 
ֹראׁש ל  ע  ָּיֶׁשת  ו  ינֹו  ְימ  ֶאת  ְׂשָרֵאל  י  ח  ְׁשל  ּי  ם   ו  י  ֶאְפר 

ֵּכל  ׂש  ֶּׁשה  ְמנ  ֹראׁש  ל  ע  ְׂשֹמאלֹו  ְוֶאת  יר  ָּצע  ה  ְוהּוא 
יו  ֹּיאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאב  ְּבכֹור... ו  ֶּׁשה ה  י ְמנ  ֶאת ָיָדיו ּכ 
ֹראׁשֹו ל  ע  יְנך  ְימ  ים  ׂש  ְּבֹכר  ה  ֶזה  י  ּכ  י  ָאב  ֵכן   .ֹלא 

הּוא   ּג ם  י  ְעּת  ָיד  י  ְבנ  י  ְעּת  ָיד  ֹּיאֶמר  ו  יו  ָאב  ְיָמֵאן  ו 
ְהֶיה ְּלָעם ְוג   ל י  ְגּד  ָּקֹטן י  יו ה  ְגָּדל ְואּוָלם ָאח  ם הּוא י 

ְרע ֶּמּנּומ   ְהֶיה ְמֹלא ה    ֹוְוז  םּגֹוי   יט(. -)שם:יד  י 
ימינו על ראש אפרים ואת שמאלו  יד  ישראל שם את 
כי   הבשר,  בעיני  לראותם  מבלי  אף  מנשה  ראש  על 
ליוסף   הוא מסביר  האמת.  רואה את  הוא  הרוח  בעיני 

עתיד הילדים, אלא  כי שימת הידיים אינה קובעת את  
והעתיד   אותן,  לשים  איך  שקובע  הוא  העתיד  להפך; 
קבע כי יוסף הוא הבכור הנוטל פי שניים בנחלה בארץ,  
יותר מאחיו   דומיננטי בתולדות העם  יהיה  בניו  וצעיר 

 הגדול.
המכפלה  במערת  להיקבר  יעקב  של  בקשתו  אף 

כי    7לא(, -ולא במצרים נאמרת מפי "ישראל" )בר' מז:כט
תטרים את היציאה ממצרים והשיבה לארץ כנען. היא  

ְׁשּת  ו  כאות תודה על העתיד הטוב, " ל  ָרֵאלׂשְ י    ּוחּי    ׁש ֹרא  ע 
ּטָ ה   לא  –"  הּמ  אלא  ליוסף  שפירש  -לא  כפי  לוהים, 

 הנצי"ב:  
ֹרא " ל  ּטָ ה    ׁש ע  ורק    –  " הּמ  השתחוה.  להקב״ה 

יוסף עמד לפניו לא רצה להשתחוות על   באשר 
ישיבתו כדרך  משתחוה    ,פניו  נראה  יהי  שלא 

 .היסב ראשו על צדו לראש המטה ליוסף... על כן

וכמובן, כאשר יברך יעקב הנוטה למות את שנים עשר  
ישראל",  בניו, בברכות שהן תחזית העתיד של "שבטי 
בתחילתן:  שנאמר  כפי  "ישראל",  מפי  תאמרנה  הן 

ָּקְבצּו ְמעּו "ה  ֲעֹקב  ְּבֵני ְוׁש  ְמעּו י  ְׂשָרֵאל-ֶאל ְוׁש  יֶכם"  י  ֲאב 
"ָּכל מסופן:  גם  משתמע  וכך  מט:ב(,  ְבֵטי ֵאֶּלה-)בר'   ׁש 

ְׂשָרֵאל ֶּבר ְוֹזאת ָעָׂשר ְׁשֵנים י  יֶהם ָלֶהם ֲאֶׁשר ּד  ְיָבֶרְך ֲאב   ו 
יׁש אֹוָתם ְרָכתֹו ֲאֶׁשר א  ְך ְּכב    ֹאָתם" )מט:כח(. ֵּבר 

 
 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 המידע שלומופיע גם באתר לתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  

 בדוא"ל.  
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   

 יש לשמור על קדושת העלון 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון  
 רחל הכהן שיף : עורכת לשון 

 
כתיב  ,(ת ּוָלמ' )ָרֵאלׂשְ י    ְיֵמי( "'ּוְקְרבּי  ו  : )ב"ודייק הנצי  7 ולא 

באשר לא הרגיש חולי וחלישות שיבין מחמת זה  ', יעקב'
קרבו   הערה  , ימיוכי  לו  היה  ישראל  שהוא  מחמת  אלא 

 ".רוחנית שקרבו ימיו
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