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פרשת

למאן להתנחם
"ה ְּכתֹנֶ ת ִּבנְ ָך ִהוא ִאם
"ה ֶּכר נָ א" ,שואלים בני יעקב את אביהםַ ,
ַ
"ח ָ ּיה ָר ָעה
"כתֹנֶ ת ְּבנִ י" ,הוא מזההַ .
לֹא?" .ויעקב מכיר גם מכירְּ .
ֲא ָכ ָל ְתהוָּ .טרֹף ט ַֹרף יוֹ ֵסף!" .והכתוב ממשיך ומספר" :וַ ִ ּי ְק ַרע יַ ֲעקֹב
ִ ׂש ְמל ָֹתיו וַ ָ ּי ֶ ׂשם ַ ׂשק ְּב ָמ ְתנָ יו וַ ִ ּי ְת ַא ֵּבל ַעל ְּבנוֹ יָ ִמים ַר ִּבים .וַ ָ ּי ֻקמוּ ָכל
אמרִּ :כי ֵא ֵרד ֶאל ְּבנִ י
ָּבנָ יו וְ ָכל ְּבנ ָֹתיו ְלנַ ֲחמוֹ  ,וַ יְ ָמ ֵאן ְל ִה ְתנַ ֵחם .וַ ּיֹ ֶ
ָא ֵבל ׁ ְשא ָֹלה" (בראשית לז ,לג-לה).
ההלכה שָׂ מה גבולות לאבל .שבעה ,שלושים ,שנה ,ולא
יותר .אדם אינו מתאבל עד סוף ימיו .על המתאבלים יתר על
המידה אומר ה'" ,אין אתם רחמנים יותר ממני" (על פי בבלי,
מועד קטן כז ע"ב) .אך יעקב מודיע שיתאבל עד מותו .המדרש
(מובא ברש"י) מציע הסבר מאיר עיניים" :אין מקבלין תנחומים
על החי"; במילים אחרות ,יעקב מסרב להתנחם כי לא איבד את
תקוותו שעוד יוסף חי.

וישב

על סמך מה המשיך יעקב לקוות? הרי הוא ראה את
"ח ָ ּיה ָר ָעה ֲא ָכ ָל ְתהוָּ .טרֹף
הכותונת המגואלת בדם ,ואמר במו פיו ַ
דאובה ז"ל העלה
ֶּ
ט ַֹרף יוֹ ֵסף"! חוקר המשפט המקראי דיוויד
"ה ֶּכר נָ א"
הצעה הנראית לי משכנעת .למילים שנאמרו ליעקב ַ
יש משמעות סמי־משפטית .דאובה מקשר אותן ,ואת ענייננו,
לדין שומר שכר שבפרשת משפטים:
ִּכי יִ ֵּתן ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעהוּ ֲחמוֹ ר אוֹ ׁשוֹ ר אוֹ ֶ ׂשה וְ ָכל ְּב ֵה ָמה
וּמת אוֹ נִ ׁ ְש ַּבר אוֹ נִ ׁ ְש ָּבהֵ ,אין ר ֶֹאה — ׁ ְש ֻב ַעת
ִל ׁ ְשמֹרֵ ,
אכת ֵר ֵעהוּ
יהםִ ,אם לֹא ׁ ָש ַלח יָ דוֹ ִּב ְמ ֶל ֶ
ה' ִּת ְהיֶ ה ֵּבין ׁ ְשנֵ ֶ
וְ ָל ַקח ְּב ָע ָליו וְ לֹא יְ ׁ ַש ֵּלםִ ....אם ָטרֹף יִ ָּט ֵרף ִיְב ֵאהוּ ֵעד,
ַה ְּט ֵר ָפה לֹא יְ ׁ ַש ֵּלם( .שמות כב ,ט-יג)
השומר צריך לשלם את הנזק אם התרשל ,אך לא אם שמר
כראוי ואירע מקרה ִּביש בלתי צפוי .הטריפה היא מקרה מסוג
"טרֹף ט ַֹרף יוֹ ֵסף" .חוקים
"טרֹף יִ ָּט ֵרף" מהדהדות את ָ
זה ,והמילים ָ
ומשפטים התקיימו גם לפני מתן תורה .יעקב עצמו אמר ללבן,
שהפקיד בידו את צאנו ,שהוא פעל לפנים משורת הדין וספג
אתי ֵא ֶל ָ
יך; ָאנ ִֹכי ֲא ַח ֶּט ָּנהִ ,מ ָ ּי ִדי
"ט ֵר ָפה לֹא ֵה ֵב ִ
מכיסו נזקי טריפותְ :
ְּת ַב ְק ׁ ֶש ָּנה" (בראשית לא ,לט) .עוד ידוע לנו כי אבחנה דומה בין
שגגה לאונס הייתה נהוגה לגבי אחריותו של אח בכור לגורלו
של אח צעיר שהופקד בידו למשמרת .מכאן טענתו המתחמקת
"ה ׁש ֵֹמר ָא ִחי ָאנ ִֹכי?"
של קיןֲ ,

מצבו של יעקב מזכיר את מצבם הנורא של הורי חיילים
נעדרים .הם אינם יכולים לעבור את השלבים הנורמליים של
האבל מפני שאינם יכולים לוותר על האפשרות שיקירם הנעדר
עשוי להימצא .אבלם המתמשך הוא סוג של נאמנות; הוויתור,
ההתנחמות ,ההשלמה עם האובדן ,הם בעיניהם בגידה .במקרים
האלה ,הסירוב להתנחם הוא סירוב לוותר על התקווה.

לאור זאת נבין את שהתרחש במפגש בין יעקב לבניו כששבו
בלי יוסף .הם היו אחראים על אחיהם הקטן ,והיו צריכים לתת
את הדין על אובדנו .לכן הביאו איתם ,בהתאם ְלדין השומר ,את
הראיה ,לכך שהוא נטרף :אם הוא נטרף ,הם פטורים.
ה"עד"ָ ,
ֵ
בקשתם מיעקב "הכר נא" כמוה כבקשה לבחון את הראיה.
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ליעקב לא הייתה ברירה אלא לעשות זאת — ולזַ ּכוֹ ָתם .ועדיין,
שופט עשוי לזכות נאשם בשל ראיות לא מספקות ,ועדיין לחשוד
בו בלבו .באופן דומה ,יעקב לא האמין לבניו ,אף שפטר אותם
מאשמה פורמלית .מיאונו להתנחם מעיד על כך .תקוותו שעוד
יוסף חי עתידה הייתה ,כידוע ,להתאמת.
המיאון להינחם מוכר לנו מעוד מקרים במקורותינו .הנה
הנביא ירמיהו על אמו של יוסף:
ּכֹה ָא ַמר ה' :קוֹ ל ְּב ָר ָמה נִ ׁ ְש ָמע ,נְ ִהי ְּב ִכי ַת ְמרוּ ִרים:
יה ִּכי ֵאינֶ נּ וּ.
יהֵ ,מ ֲאנָ ה ְל ִה ָּנ ֵחם ַעל ָּבנֶ ָ
ָר ֵחל ְמ ַב ָּכה ַעל ָּבנֶ ָ
ְ
ְ
ּכֹה ָא ַמר ה'ִ :מנְ ִעי קוֹ ֵלך ִמ ֶּב ִכי וְ ֵעינַ יִ ך ִמ ִ ּד ְמ ָעהִּ ,כי יֵ ׁש
ָ ׂש ָכר ִל ְפ ֻע ָּל ֵת ְך ,נְ ֻאם ה' ,וְ ׁ ָשבוּ ֵמ ֶא ֶרץ אוֹ יֵב .וְ יֵ ׁש ִּת ְקוָ ה
בוּלם"( .ירמיה לא,
ְל ַא ֲח ִר ֵית ְך ,נְ ֻאם ה' ,וְ ׁ ָשבוּ ָבנִ ים ִל ְג ָ
טו-יז)

בן יותר מ־ 1,700שנה" .עם המתאבל על ארצו שנים כה רבות,
חזקה עליו שעוד יחזור אליה" ,הכריז.
היהודים הם העם שסירב להתנחם ,כי לא נטש את התקווה.
יעקב זכה לשוב ולראות את יוסף .בניה של רחל שבו לגבולם .עם
ישראל שב לציון .כל הסימנים הראו אחרת :הכותונת המגואלת,
הגלות המתארכת ,שממותיה של הארץ .גזר דינה של ההיסטוריה
נראה בלתי־הפיך .עם ישראל לא השלים עם הנתונים ולא קיבל
את הראיות ,כי לעומתם היו לו אמונה ,ביטחון ותקווַ ת ברזל
שהתגלתה כחזקה מן הכורח ההיסטורי .לא נגזים אם נאמר
שהעם היהודי שרד באמצעות התקווה .תקווה זו נולדה בפסוק
אחד פשוט ,או אולי לא כל כך פשוט ,בסיפורו של יעקב .הוא
מיאן להינחם .ואנו ,אף כי עולמנו עוד מצולק באלימות ,בעוני
ובעוול ,חייבים לעשות כמוהו.

מאין ידע ירמיהו שהבנים ישובו לגבולם? משום שרחל — ובניה,
ועם ישראל כולו — מיאנו להינחם ,כלומר סירבו לוותר על
התקווה .כך היה גם בימי גלות בבל; מזמור תהלים קלז הוא מן
הביטויים הפרדיגמטיים של המיאון להינחם:
ַעל נַ ֲהרוֹ ת ָּב ֶבל ׁ ָשם יָ ׁ ַש ְבנוּ ַ ּגם ָּב ִכינוּ ְּבזָ ְכ ֵרנוּ ֶאת ִצ ּיוֹ ן....
ֵא ְ
יך נָ ׁ ִשיר ֶאת ׁ ִשיר ה' ַעל ַא ְד ַמת נֵ ָכר? ִאם ֶא ׁ ְש ָּכ ֵח ְך
יְ רוּ ׁ ָש ָלִם ִּת ׁ ְש ַּכח יְ ִמינִ י; ִּת ְד ַּבק ְל ׁשוֹ נִ י ְל ִח ִּכי ִאם לֹא
ֹאש ִ ׂש ְמ ָח ִתי".
רוּש ַלִם ַעל ר ׁ
ֶאזְ ְּכ ֵר ִכיִ ,אם לֹא ַא ֲע ֶלה ֶאת יְ ׁ ָ
(תהלים קלז ,א-ו)
ידוע הסיפור על נפוליאון ,שהתפלא למשמע קינות היהודים
בתשעה באב ,והשתומם כפליים כששמע שהם אבלים על חורבן
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