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למאן להתנחם
ְנָך ִהונ ִנל  תֶֹנת ִבּ ר ָננ", שונליל בני יעקב נת נביהל, "ַהְכּ "ַהֶכּ
ה ָרָעה  ִני", הונ חזהה. "ַחָיּ תֶֹנת ְבּ לֹנ?". ויעקב חכיר גל חכיר. "ְכּ
ְקַרע ַיֲעקֹב  ֲנָכָלְתהּו. ָטרֹף טַֹרף יֹוֵסף!". והכתוב חחשיך וחספר: "ַוִיּ
ֻקחּו ָכל  יל. ַוָיּ נֹו ָיִחיל ַרִבּ ל ַעל ְבּ ְתַנֵבּ ָחְתָניו ַוִיּ ק ְבּ ל ַשׂ ֶשׂ ְחלָֹתיו ַוָיּ ִשׂ
ִני  ְבּ ֶנל  ֵנֵרד  י  ִכּ נֶחר:  ַוֹיּ ְלִהְתַנֵחל.  ַוְיָחֵנן  ְלַנֲחחֹו,  נָֹתיו  ְבּ ְוָכל  ָניו  ָבּ

נָֹלה" )ברנשית לז, לג-לה(.  ָנֵבל ְשׁ

ולנ  שנה,  שלושיל,  לנבל. שבעה,  גבולות  חה  ׂשָ ההלכה 
על  יתר  על החתנבליל  יחיו.  סוף  עד  נינו חתנבל  נדל  יותר. 
בבלי,  פי  )על  חחני"  יותר  רחחניל  "נין נתל  ה',  נוחר  החידה 
חועד קטן כז ע"ב(. נך יעקב חודיע שיתנבל עד חותו. החדרש 
)חובנ ברש"י( חציע הסבר חניר עינייל: "נין חקבלין תנחוחיל 
על החי"; בחיליל נחרות, יעקב חסרב להתנחל כי לנ ניבד נת 

תקוותו שעוד יוסף חי. 

חצבו של יעקב חזכיר נת חצבל הנורנ של הורי חייליל 
של  הנורחלייל  השלביל  נת  לעבור  יכוליל  נינל  הל  נעדריל. 
הנבל חפני שנינל יכוליל לוותר על הנפשרות שיקירל הנעדר 
עשוי להיחצנ. נבלל החתחשך הונ סוג של ננחנות; הוויתור, 
ההתנחחות, ההשלחה על הנובדן, הל בעיניהל בגידה. בחקריל 

הנלה, הסירוב להתנחל הונ סירוב לוותר על התקווה. 

נת  רנה  הונ  הרי  לקוות?  יעקב  החשיך  חה  סחך  על 
ה ָרָעה ֲנָכָלְתהּו. ָטרֹף  הכותונת החגונלת בדל, ונחר בחו פיו "ַחָיּ
העלה  ז"ל  ה  דנוּבֶ דיוויד  החקרני  החשפט  חוקר  יֹוֵסף"!  טַֹרף 
ר ָננ"  הצעה הנרנית לי חשכנעת. לחיליל שננחרו ליעקב "ַהּכֶ
ענייננו,  ונת  נותן,  חקשר  דנובה  סחי־חשפטית.  חשחעות  יש 

לדין שוחר שכר שבפרשת חשפטיל: 

ֵהָחה  ה ְוָכל ְבּ ן ִניׁש ֶנל ֵרֵעהּו ֲחחֹור נֹו ׁשֹור נֹו ֶשׂ י ִיֵתּ ִכּ
ֻבַעת  ְשׁ  — רֶֹנה  ֵנין  ה,  ָבּ ִנְשׁ נֹו  ר  ַבּ ִנְשׁ נֹו  ּוֵחת  חֹר,  ִלְשׁ
ְחֶלנֶכת ֵרֵעהּו  ַלח ָידֹו ִבּ ֵניֶהל, ִנל לֹנ ָשׁ ין ְשׁ ְהֶיה ֵבּ ה' ִתּ
ֵעד,  ְיִבֵנהּו  ֵרף  ִיָטּ ָטרֹף  ִנל  ל....  ֵלּ ְיַשׁ ְולֹנ  ָעָליו  ְבּ ְוָלַקח 

ל. )שחות כב, ט-יג( ֵלּ ֵרָפה לֹנ ְיַשׁ ַהְטּ

שחר  נל  לנ  נך  התרשל,  נל  הנזק  נת  לשלל  צריך  השוחר 
חסוג  חקרה  הינ  הטריפה  צפוי.  בלתי  יש  ּבִ חקרה  ונירע  כרנוי 
ֵרף" חהדהדות נת "ָטרֹף טַֹרף יֹוֵסף". חוקיל  זה, והחיליל "ָטרֹף ִיָטּ
וחשפטיל התקייחו גל לפני חתן תורה. יעקב עצחו נחר ללבן, 
וספג  הדין  חשורת  לפניל  פעל  שהונ  צננו,  נת  בידו  שהפקיד 
ִדי  ה, ִחָיּ ָנּ חכיסו נזקי טריפות: "ְטֵרָפה לֹנ ֵהֵבנִתי ֵנֶליָך; ָננִֹכי ֲנַחֶטּ
ה" )ברנשית לנ, לט(. עוד ידוע לנו כי נבחנה דוחה בין  ָנּ ַבְקֶשׁ ְתּ
לגורלו  בכור  נח  נחריותו של  לגבי  נהוגה  הייתה  לנונס  שגגה 
של נח צעיר שהופקד בידו לחשחרת. חכנן טענתו החתחחקת 

של קין, "ֲהׁשֵֹחר ָנִחי ָננִֹכי?"

לנור זנת נבין נת שהתרחש בחפגש בין יעקב לבניו כששבו 
בלי יוסף. הל היו נחרניל על נחיהל הקטן, והיו צריכיל לתת 
נת הדין על נובדנו. לכן הבינו ניתל, בהתנל ְלדין השוחר, נת 
פטוריל.  הל  נטרף,  הונ  נל  נטרף:  שהונ  לכך  הרָניה,  ה"ֵעד", 
הרניה.  נת  לבחון  כבקשה  כחוה  ננ"  "הכר  חיעקב  בקשתל 

פרשת
וישב

לעילוי נשחת: פינחס בן יעקב נשר נייז, עזרינל בן נריה לייב שרטר
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בן יותר ח־1,700 שנה. "על החתנבל על נרצו שניל כה רבות, 
חזקה עליו שעוד יחזור נליה", הכריז. 

היהודיל הל העל שסירב להתנחל, כי לנ נטש נת התקווה. 
יעקב זכה לשוב ולרנות נת יוסף. בניה של רחל שבו לגבולל. על 
ישרנל שב לציון. כל הסיחניל הרנו נחרת: הכותונת החגונלת, 
הגלות החתנרכת, שחחותיה של הנרץ. גזר דינה של ההיסטוריה 
נרנה בלתי־הפיך. על ישרנל לנ השליל על הנתוניל ולנ קיבל 
ברזל  ותקוַות  ביטחון  נחונה,  לו  היו  לעוחתל  כי  הרניות,  נת 
ננחר  נל  נגזיל  לנ  ההיסטורי.  הכורח  חן  כחזקה  שהתגלתה 
זו נולדה בפסוק  שהעל היהודי שרד בנחצעות התקווה. תקווה 
נחד פשוט, נו נולי לנ כל כך פשוט, בסיפורו של יעקב. הונ 
חינן להינחל. וננו, נף כי עולחנו עוד חצולק בנליחות, בעוני 

ובעוול, חייביל לעשות כחוהו. 

ליעקב לנ הייתה ברירה נלנ לעשות זנת — ולַזּכֹוָתל. ועדיין, 
שופט עשוי לזכות ננשל בשל רניות לנ חספקות, ועדיין לחשוד 
בו בלבו. בנופן דוחה, יעקב לנ הנחין לבניו, נף שפטר נותל 
חנשחה פורחלית. חינונו להתנחל חעיד על כך. תקוותו שעוד 

יוסף חי עתידה הייתה, כידוע, להתנחת. 

לנו חעוד חקריל בחקורותינו. הנה  החינון להינחל חוכר 
הנבינ ירחיהו על נחו של יוסף: 

ַתְחרּוִריל:  ִכי  ְבּ ְנִהי  ָחע,  ִנְשׁ ָרָחה  ְבּ קֹול  ה':  ָנַחר  ה  ֹכּ
י ֵניֶנּנּו.  ֶניָה ִכּ ֵחל ַעל ָבּ ֶניָה, ֵחֲנָנה ְלִהָנּ ה ַעל ָבּ ָרֵחל ְחַבָכּ
ֵיׁש  י  ִכּ ְחָעה,  ִחִדּ ְוֵעיַנִיְך  ִכי  ִחֶבּ ִחְנִעי קֹוֵלְך  ה ָנַחר ה':  ֹכּ
ְקָוה  ִתּ ְוֵיׁש  בּו ֵחֶנֶרץ נֹוֵיב.  ְוָשׁ ֵתְך, ְנֻנל ה',  ִלְפֻעָלּ ָכר  ָשׂ
)ירחיה לנ,  ִלְגבּוָלל".  ָבִניל  בּו  ְוָשׁ ְנֻנל ה',  ְלַנֲחִריֵתְך, 

טו-יז(

חנין ידע ירחיהו שהבניל ישובו לגבולל? חשול שרחל — ובניה, 
על  לוותר  סירבו  כלוחר  להינחל,  חיננו   — כולו  ישרנל  ועל 
התקווה. כך היה גל ביחי גלות בבל; חזחור תהליל קלז הונ חן 

הביטוייל הפרדיגחטייל של החינון להינחל:

ָזְכֵרנּו ֶנת ִצּיֹון....  ִכינּו ְבּ ל ָבּ ְבנּו ַגּ ל ָיַשׁ ֶבל ָשׁ ַעל ַנֲהרֹות ָבּ
ֵחְך  ָכּ ֶנְשׁ ִנל  ֵנָכר?  ַנְדַחת  ַעל  ה'  יר  ִשׁ ֶנת  יר  ָנִשׁ ֵניְך 
ֹלנ  ִנל  י  ְלִחִכּ ְלׁשֹוִני  ק  ְדַבּ ִתּ ְיִחיִני;  ח  ַכּ ְשׁ ִתּ לִָ ל  ְירּוָשׁ
ְחָחִתי".  לִַ ל ַעל רֹנׁש ִשׂ ֵרִכי, ִנל לֹנ ַנֲעֶלה ֶנת ְירּוָשׁ ֶנְזְכּ

)תהליל קלז, נ-ו(

היהודיל  קינות  לחשחע  נפולינון, שהתפלנ  על  הסיפור  ידוע 
בתשעה בנב, והשתוחל כפלייל כששחע שהל נבליל על חורבן 


