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 בס"ד

  :ע"ב תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז

 תנו רבנן אין קורין אבות אלא לשלשה ואין קורין אמהות אלא לארבע

 

 פרשה פד פסקה ו  -מדרש רבה בראשית 

כן אלא אלה  )ו( א"ר שמואל בר נחמן אלה תולדות יעקב יוסף לא היה צריך קרא למימר

תולדות יעקב ראובן אלא מה ת"ל יוסף אלא שכל מה שאירע לזה אירע לזה מה זה נולד 

מהול אף זה נולד מהול מה זה אמו עקרה אף זה אמו עקרה מה זה אמו ילדה שנים אף זה 

אמו ילדה שנים מה זה בכור אף זה בכור מה זה נתקשה אמו בלידה אף זה נתקשה אמו 

יו שונא אותו אף זה אחיו שונאים אותו מה זה אחיו בקש להרגו אף בשעת לידה מה זה אח

 זה בקשו אחיו להרגו מה זה רועה אף זה רועה זה נשטם וזה נשטם זה נגנב שתי פעמים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד

   :ע"ב תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז

 תנו רבנן אין קורין אבות אלא לשלשה ואין קורין אמהות אלא לארבע

 

 פרשה פד פסקה ו  -מדרש רבה בראשית 

כן אלא אלה תולדות יעקב ראובן   )ו( א"ר שמואל בר נחמן אלה תולדות יעקב יוסף לא היה צריך קרא למימר

אלא מה ת"ל יוסף אלא שכל מה שאירע לזה אירע לזה מה זה נולד מהול אף זה נולד מהול מה זה אמו עקרה 

אף זה אמו עקרה מה זה אמו ילדה שנים אף זה אמו ילדה שנים מה זה בכור אף זה בכור מה זה נתקשה אמו  

יו שונא אותו אף זה אחיו שונאים אותו מה זה אחיו בקש בלידה אף זה נתקשה אמו בשעת לידה מה זה אח

להרגו אף זה בקשו אחיו להרגו מה זה רועה אף זה רועה זה נשטם וזה נשטם זה נגנב שתי פעמים וזה נגנב 

שתי פעמים זה נתברך בעושר וזה נתברך בעושר זה יצא לחוצה לארץ וזה יצא לחוצה לארץ זה נשא אשה  

מחוצה לארץ זה הוליד בנים בחוצה לארץ וזה הוליד בנים בחוצה לארץ זה ליווהו   מחוצה לארץ וזה נשא אשה

מלאכים וזה ליווהו מלאכים זה נתגדל ע"י חלום וזה נתגדל ע"י חלום זה נתברך בית חמיו בשבילו וזה נתברך 

זה בית חמיו בשבילו זה ירד למצרים וזה ירד למצרים זה כלה את הרעב וזה כלה את הרעב זה משביע ו

משביע זה מצוה וזה מצוה זה מת במצרים וזה מת במצרים זה נחנט וזה נחנט זה העלו עצמותיו וזה העלו 

 עצמותיו:
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 יוסף יעקב

ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי 

 ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת

 שנה )מז,כח( 

ויחי יוסף מאה ועשר שנים...וימת יוסף בן מאה 

 כו(-נים )נ,כבועשר ש

 חתירה לבכורה )החלומות( חתירה לבכורה )קניית הבכורה וגניבת הברכה(

 עזיבת כנען לחו"ל בשל מריבת אחים עזיבת כנען לחו"ל בשל מריבת אחים

הצלחת בעל הבית בזכותם: 'נחשתי, ויברכני ד' 

 )ל,כז( בגללך'

הצלחת בעל הבית בזכותם: 'ויברך ד' את בית 

 יוסף )לט,ה( בגללהמצרי 

מרומים על ידי בעל הבית בענייני אישות 

 ושכיבה )לבן ובנותיו(

מרומים על ידי בעל הבית בענייני אישות 

 ושכיבה )אשת פוטיפר(

 מתחתן ובונה את ביתו בגלות )אסנת( מתחתן ובונה את ביתו )לאה ורחל(

 פיוס עם האחים )מפגש וחיבוק( פיוס עם האח )המפגש עם עשו וחיבוק(

'הנה אנכי מת והיה אלקים עמכם והשיב אתכם 

 אל ארץ אבתיכם' )מח,כא(

'אנכי מת, ואלקים פקד יפקד אתכם והעלה 

אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע 

 לאברהם ליצחק וליעקב' )נ,כד(.

'ראה פניך לא פללתי והנה הראה אתי אלקים 

 גם את זרעך' )מח,יא(

ם בני מכיר בן 'וירא יוסף לאפרים בני שלשים, ג

 מנשה ילדו על ברכי יוסף' )נ,כג(

 'ויחנטו אתו ויישם בארון במצרים' )נ,כו( 'ויחנטו הרפאים את ישראל' )נ,ב(

'וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו כתמול 

 שלשום' )לא,ב(

'ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את 

 )שמות א,ח( יוסף'
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 הבדלים

 

מביא את  –בעקבות ההצלחה הכלכלית  עוזב את הגלות –בעקבות ההצלחה הכלכלית 

 משפחתו לגלות

האחים באים אל יוסף  –מקום הפיוס עם האח  יעקב בא לעשו 'ארצה' –מקום הפיוס עם האח 

 למצרים.

 'וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו' )נ,כב( 'וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען' )לז,א(

'אל נא תקברני במצרים, ושכבתי עם אבתי 

ונשאתני ממצרים וקברתני בקברתם...ויאמר 

השבעה לי וישבע לו...ויצו אתם ויאמר אליהם 

אני נאסף אל עמי, קברו אתי אל אבתי, אל 

המערה אשר...עפרון החתי...אשר על פני 

 ממרא בארץ כנען' )מט,כט(

'וישבע יוסף את בני ישראל לאמר פקד יפקד 

 לקים אתכם והעלתם את עצמתי מזה' )נ,כה(א

ל ְרֻכׁשֹו ֲאֶׁשר  ְקֵנהּו ְוֶאת כָּ ל מִּ ְנַהג ֶאת כָּ )יח( ַויִּ

בֹוא ֶאל  ם לָּ ַכׁש ְבַפַדן ֲארָּ ְניָּנֹו ֲאֶׁשר רָּ ְקֵנה קִּ כָּׁש מִּ רָּ

ה ְכנַָּען יו ַאְרצָּ בִּ ק אָּ ְצחָּ  ]...[ יִּ

י)כ(  ֲאַרמִּ ן הָּ בָּ ְגֹנב ַיֲעֹקב ֶאת ֵלב לָּ יד  ַויִּ גִּ י הִּ ַעל ְבלִּ

י ֹבֵרַח הּוא  ]...[ :לֹו כִּ

ַרח ַיֲעֹקב( )כב  י בָּ י כִּ יׁשִּ ן ַביֹום ַהְשלִּ בָּ  :ַויַֻגד ְללָּ

יו)כג(  ְרֹדף ַאֲחרָּ מֹו ַויִּ יו עִּ ַקח ֶאת ֶאחָּ ֶדֶרְך  ַויִּ

ד: ְלעָּ ים ַוַיְדֵבק ֹאתֹו ְבַהר ַהגִּ ְבַעת יָּמִּ  ׁשִּ

ים ֶאל)כד ה ( ַויָּבֹא ֱאֹלהִּ ְילָּ י ַבֲחֹלם ַהלָּ ֲאַרמִּ ן הָּ בָּ  לָּ

ּטֹוב ַעד  ם ַיֲעֹקב מִּ ֶמר ְלָך ֶפן ְתַדֵבר עִּ שָּ ַויֹאֶמר לֹו הִּ

ע:  רָּ

ן ֶאת ַיֲעֹקב)כה(  בָּ ֳהלֹו  ַוַיֵשג לָּ ַקע ֶאת אָּ ְוַיֲעֹקב תָּ

ד: ְלעָּ יו ְבַהר ַהגִּ ַקע ֶאת ֶאחָּ ן תָּ בָּ ר ְולָּ הָּ  בָּ

 ואחרי כן יצאו ברכוש גדול.

 

 

ם( )ה עָּ ַרח הָּ י בָּ ם כִּ ְצַריִּ   ַוֻיַגד ְלֶמֶלְך מִּ

ֵפְך ְלַבב ַפְרֹעה ם  ַוֵיהָּ עָּ יו ֶאל הָּ דָּ  ]...[ַוֲעבָּ

 

ְכבֹו  מֹו)ו( ַוֶיְאֹסר ֶאת רִּ ַקח עִּ ְרֹדף ]..[  ְוֶאת ַעמֹו לָּ ַויִּ

ֵאל ְשרָּ   ַאֲחֵרי ְבֵני יִּ

ם ַאֲחֵריֶהם  ְצַריִּ ְרְדפּו מִּ יגּו )ט( ַויִּ םַוַישִּ ים  אֹותָּ ֹחנִּ

 ]...[ַעל ַהיָּם 

ַסע  ים)יט( ַויִּ ֱאֹלהִּ ְפֵני ַמֲחֵנה  ַמְלַאְך הָּ ַהֹהֵלְך לִּ

ֵאל  ְשרָּ ם ּוֵבין ]...[ יִּ ְצַריִּ )כ( ַויָּבֹא ֵבין ַמֲחֵנה מִּ

ֵאל ְשרָּ  ַמֲחֵנה יִּ
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 גבורה )יצחק(  חסד )אברהם(

 תקופת האבות )בראשית(          

 תפארת )יעקב(       

 

 דברים( –תקופת המדבר )שמות    הוד )אהרון(  ח )משה(נצ

 

 יסוד )יוסף(          

 

 מלכים( –תקופת המלוכה )שופטים     מלכות )דוד(         

  ב אות - לצדיק זרוע אור ספר

 שמות) ל"ז שאמרו כמו אלקים ירא הוא יוסף כי. במצרים בארון ויושם יוסף ממיתת זה ספר וסיום

', נ בראשית) פסוק על אונקלוס תרגם וכן' וכו ירא אני האלקים את בו שנאמר מי יבוא'( ג, ו"כ רבה

 הגדרת שהוא למלכות זכה ולכך ל"כנ ארץ הדרך שלימות והוא'. דה דחלא אני אלקים התחת( ט"י

 בעריות מקודם עצמו שגדר ולפי'. וכו מוראה אלמלא'.( ד זרה עבודה) שאמרו כמו ארץ בדרך העם

 זכה יהודה כן שאין מה. תורה מתן קודם היה יוסף מלכות ולכך. כך אחר אחרים להגדיר זכה לכך

 ל"ז שאמרו וכמו] ימלוכו מלכים בי( ו"ט', ח משלי) שנאמר התורה מצד מלכותו כי תורה מתן אחר

 שוחר) ואמרו. ה"ע המלך דוד פתח[ באשריך] ה"ע רבינו משה שסיים במה( ב"י', ק רבה בראשית)

 על תורה ספר להיות דצריך במלך ואמרו. תורה חומשי חמשה נגד תהלים ספרי דחמשה'( א טוב

 יוסף בן משיח ולכך. לתורה הקודם ארץ דרך מצד יוסף מלכות כן שאין מה.([. ב"כ סנהדרין) זרועו

 כמו ינצח מלחמה ובלא אליו רבים עמים שינהרו דוד בן משיח יבוא כך ואחר לאומות המנצח הוא

 מה הממשלה להם כי טוענים הם לכך ל"כנ לאומות גם שייכות יש ארץ לדרך כי. ה"כ בישעיה שנאמר

 בעריות ביותר פרוצים היו ששם למצרים שירד ביוסף הוא ארץ הדרך והשלמת. התורה מצד כן שאין

 :ארץ הדרך שלימות זהו גדר והוא


