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פרשת ויחי תש"פ
בעניין אפרים ומנשה
לע״נ ר׳ פנחס בן ר׳ ראובן הכהן ז"ל
בראשית פרק מח ,א-ו

רש"י

(א) ויאמר ליוסף  -אחד מן המגידים ,והרי זה מקרא קצר.
חלֶּה
(א) וַיְ ִהי ַאחֲ ֵרי הַ ְדבָ ִרים הָ ֵאלֶּ ה וַי ֹּאמֶּ ר ְליֹוסֵ ף ִהנֵה ָא ִביָך ֹּ
ויש אומרים אפרים היה רגיל לפני יעקב בתלמוד ,וכשחלה
ַיִקח ֶּאת ְשנֵי בָ נָיו עִ ּמֹו ֶּאת ְמנַשֶּ ה וְ ֶּאת ֶּאפְ ָר ִים( :ב) וַ ַיגֵד
ו ַ
יעקב בארץ גושן ,הלך אפרים אצל אביו למצרים והגיד לו:
יֹוסף בָ א ֵאלֶּיָך ַו ִי ְתחַ זֵק י ְִש ָר ֵאל ַוי ֵֶּשב
לְ ַי ֲעקֹּב וַי ֹּאמֶּ ר ִהנֵה בִ נְ ָך ֵ
ויקח את שני בניו עמו  -כדי שיברכם יעקב לפני מותו:
עַ ל הַ ִּמ ָטה( :ג) ַוי ֹּאמֶּ ר ַי ֲעקֹּב ֶּאל יֹוסֵ ף ֵאל שַ דַ י נ ְִר ָאה ֵאלַי ְבלּוז
(ב) ויגד  -המגיד ליעקב ,ולא פירש מי ,והרבה מקראות קצרי
יתָך
בְ ֶּא ֶּרץ כְ נָעַ ן וַ יְבָ ֶּרְך א ִֹּתי( :ד) ַוי ֹּאמֶּ ר ֵאלַי ִה ְננִ י מַ פְ ְרָך וְ ִה ְר ִב ִ
לשון :ויתחזק ישראל  -אמר אף על פי שהוא בני ,מלך הוא
לִק ַהל עַ ִּמים וְ נ ַָת ִתי ֶּאת הָ ָא ֶּרץ הַ ז ֹּאת ְלז ְַרעֲָך ַאחֲ ֶּריָך
ּונְת ִתיָך ְ
ַ
ואחלוק לו כבוד .מכאן שחולקין כבוד למלכות ,וכן משה
אֲ חֻ זַת עֹולָ ם( :ה) וְ עַ ָתה ְשנֵי בָ נֶּיָך ַהנֹו ָל ִדים לְָך בְ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ַריִ ם
ּומנַשֶּ ה כִ ְראּובֵ ן וְ ִש ְמעֹון חלק כבוד למלכות (שמות יא ח) וירדו כל עבדיך אלה אלי,
עַ ד ב ִֹּאי ֵאלֶּיָך ִמצְ ַריְ מָ ה לִ י הֵ ם ֶּאפְ ַריִם ְ
וכן אליהו (מ"א יח מו) וישנס מתניו וגו'( :ד) ונתתיך לקהל
יִהיּו לִי( :ו) ּומֹול ְַד ְתָך אֲ שֶּ ר הֹול ְַד ָת ַאחֲ ֵריהֶּ ם ְלָך י ְִהיּו עַ ל שֵ ם
ְ
עמים  -בשרני שעתידים לצאת ממני עוד קהל ועמים ואף על
יִק ְראּו ְבנַחֲ לָ ָתם:
אֲ חֵ יהֶּ ם ָ
פי שאמר לי (לעיל לה יא) גוי וקהל גוים ,גוי אמר לי על
בנימין ,קהל גוים הרי שנים לבד בנימין ,ושוב לא נולד לי בן ,למדני שעתיד אחד משבטי ליחלק ,ועתה אותה מתנה אני נותן
לך( :ה) הנולדים לך ,עד באי אליך  -לפני בואי אליך ,כלומר שנולדו משפרשת ממני עד שבאתי אצלך :לי הם  -בחשבון שאר
בני הם ליטול חלק בארץ איש כנגדו( :ו) ומולדתך וגו'  -אם תוליד עוד לא יהיו במנין בני אלא בתוך שבטי אפרים ומנשה
יהיו נכללים ,ולא יהא להם שם בשבטים לענין הנחלה ,ואף על פי שנתחלקה הארץ למנין גלגלותם כדכתיב (במדבר כו נד)
לרב תרבו נחלתו ,וכל איש ואיש נטל בשוה חוץ מן הבכורות ,מכל מקום לא נקראו שבטים אלא אלו [להטיל גורל הארץ
למנין שמות השבטים ,ונשיא לכל שבט ושבט .ודגלים לזה ולזה]:
בראשית פרק יב ,ב-ג

ּומ ַק ֶּללְָך ָאאֹּר וְ נ ְִב ְרכּו ְבָך כֹּל ִמ ְשפְ חֹּת ָהאֲ ָדמָ ה:
(ב) וְ ֶּאעֶּ ְשָך ְלגֹוי גָדֹול וַאֲ בָ ֶּרכְ ָך וַאֲ ג ְַד ָלה ְשמֶּ ָך ֶּו ְהיֵה בְ ָרכָ ה( :ג) וַאֲ בָ רֲ כָה ְמבָ ְרכֶּ יָך ְ
בראשית פרק מז פסוק כח

וַיְ ִחי ַי ֲעקֹּב בְ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ַריִם ְשבַ ע עֶּ ְש ֵרה שָ נָה ַויְ ִהי יְמֵ י ַי ֲעקֹּב ְשנֵי ַחיָיו שֶּ בַ ע שָ נִ ים וְ ַא ְרבָ עִ ים ּו ְמ ַאת ָשנָה:
רש"י

ויחי יעקב  -למה פרשה זו סתומה ,לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו
לשעבדם .דבר אחר שבקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו:
בראשית פרק מח פסוק טז

לְאְך ַהג ֵֹּאל א ִֹּתי ִמכָל ָרע יְ בָ ֵרְך ֶּאת הַ נְ עָ ִרים וְ י ִָק ֵרא בָ הֶּ ם ְש ִמי וְ שֵ ם אֲ ב ַֹּתי ַא ְב ָר ָהם וְ ִי ְצ ָחק וְ ִי ְדגּו ָלרֹּב ְב ֶּק ֶּרב ָה ָא ֶּרץ:
הַ ּמַ ָ
רש"י

המלאך הגאל אתי  -מלאך הרגיל להשתלח אלי בצרתי ,כענין שנאמר (בראשית לא יא-יג) ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום
יעקב וגו' אנכי האל בית אל :יברך את הנערים  -מנשה ואפרים :וידגו  -כדגים הללו שפרים ורבים ואין עין [הרע] שולטת
בהם:
בראשית פרק מט פסוק א

ידה ָלכֶּ ם ֵאת אֲ ֶּשר י ְִק ָרא ֶּא ְת ֶּכם ְב ַאחֲ ִרית ַהי ִָמים:
ַיִק ָרא ַי ֲעקֹּב ֶּאל בָ נָיו וַי ֹּאמֶּ ר הֵ ָא ְספּו וְ ַאגִ ָ
ו ְ
רש"י

ואגידה לכם  -בקש לגלות את הקץ ונסתלקה שכינה ממנו והתחיל אומר דברים אחרים:
שפת אמת לפרשת ויחי [שנה תרס"א]

בפסוק ועתה שני בניך כו' .ועתה הוא המשכת דרך חדש .לכן איתא ועתה לשון תשובה .לפי שבעל תשובה צריך להמשיך
דרך חדש לתקן מה שקלקל .וכן עשה כאן יעקב דרך חדש והעלה בני יוסף להיות להם דביקות באבות כמ"ש ויקרא בהם
שמי ושם אבותי .אבל מולדתך כו' ע"ש אחיהם יקראו .שדביקות הע' נפש הוא בהי"ב שבטים .והי"ב שבטים דבקים
במדרגת האבות .והעלה את מנשה ואפרים לתוך השבטים .ויוסף הועלה למעלה ממדרגת השבטים כמ"ש שכם אחד על
אחיך:
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