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התשובה טמונה בתחיבת פרשתנו: בעימות בין שני האחים, 
בהבינה  כוי  אך  בנימין.  את  בשחרר  ביוסף  מפביר  כשיהווה 
עבינו בחזור תחיבה אב סמוך בתחיבת הסיפור: אב שפת הבור 
אֶמר  בעמק וותן. יהווה הוא שהביע במכור את יוסף בעבוות: "ַוֹיּ
מֹו? ְבכּו  ינּו ֶאת ָוּ י ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִסּ ַבע ִכּ ְיהּוָוה ֶאב ֶאָחיו, 'ַמה ֶבּ
ֵרנּו הּוא'.  ְבָשׂ ָאִחינּו  י  ִכּ בֹו,  ִהי  ְתּ ַאב  ְוָיֵונּו  ְמֵעאִבים,  ְשׁ ַבִיּ ֶרּנּו  ְוִנְמְכּ

ְמעּו ֶאָחיו" )בראשית בז, כו־כז(.  ְשׁ ַוִיּ

ובו  בהם  אין  הבבו.  במשפטים  מהוהות  איומה  אטימות 
)"ַמה  תועבתני  חישוב  רק  אבא  שברבח,  הרוע  עב  אחת  מיבה 
ֵרנּו"  ַבע?"(. בנשימה אחת יהווה מביין שיוסף הוא "ָאִחינּו ְבָשׂ ּבֶ
ומביע במכור אותו בעבוות. אין ביהווה שמץ מהאביבות הטרגית 
רע  מעשה  עושים  הבין שהם  אחיו  מכב  יחיו  אשר  ראובן,  שב 
יהווה  בסיפור,  זה  בשבב  יוסף.  את  בהביב   — בשווא   — וניסה 

הוא האום האחרון שאפשר בבפות ממנו בגוּובה. 

אבא שיהווה — יותר מכב ומות אחרת בתורה — משתנה. 
האיש שאנו פוגשים בפרשתנו איננו האיש שהכרנו. אז הוא היה 
במסור  מוכן  הוא  עכשיו  בעבוות.  נמכר  אחיו  את  בראות  מוכן 
אבה  כעבו.  יוחזק  בא  הקטן  שאחיו  ובבבו  עבמו  את  בעבוות 
ַבאוִֹני,  ֶעֶבו  ַער  ַהַנּ ַחת  ַתּ ָך  ַעְבְוּ ָנא  ב  ֵיֶשׁ ה  "ְוַעָתּ יוסף:  אב  ובריו 
ן  י? ֶפּ ַער ֵאיֶנּנּו ִאִתּ י ֵאיְך ֶאֱעֶבה ֶאב ָאִבי ְוַהַנּ ַער ַיַעב ִעם ֶאָחיו. ִכּ ְוַהַנּ

ר ִיְמָבא ֶאת ָאִבי" )מו, בג־בו(.  ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶשׁ

תי נעשה  בפנינו מהפך אישיותי מוויק כתמונת ראי. הַאּפָ
אכפתי. האוישות בגורב אח קטן אחו הייתה בנחישות בהבבת 
אח קטן ממנו. יהווה מתנוב בסבוב את הסבב שגרם פעם ביוסף 
כוי שסבב זה בא ייפוב בחבקו שב בנימין. בשבב הזה מתוווע 
שיוסף  המבחן  את  עבר  יהווה  במה:  בנו  ברור  אחיו.  אב  יוסף 

ויגשפרשת

בעיבוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאב בן אריה בייב שרטר

הצדיק ובעל התשובה
ביותר  הארוך  הסיפורי  הרבף  הן  וישב־מקץ־ויגש־ויחי  פרשות 
בתורה. גיבורן המובהק הוא יוסף. הסיפור מתחיב בו ונגמר בו. 
אנחנו רואים אותו כיבו שאביו אוהב ואף מפנק; כנער חובמני 
המרגיז את אחיו; כעבו, ואז כאסיר, במברים; ובפתע — כומות 
השנייה בעובמתה באימפריה הגוובה ביותר בעובם העתיק. בכב 
יוסף  וסביב השפעתו עב אחרים.  שבב ושבב הסיפור חג סביבו 
מושב בשביש השבישי שב חומש בראשית ומטיב את בבו עב כב 

היתר. כבר בתחיבת הסיפור ניכר כי הוא נועו בגוובות. 

אבא שההיסטוריה פנתה בכיוון אחר. כחבוף הוורות התחוור 
כי אח אחר טבע חותם בעם היהווי. האח שהעם היהווי נושא 
"עברים",  ישנו  בכמה שמות.  נוועה  הברית  שמו. משפחת  את 
שם שייתכן כי הוא קשור ב"חּבירו" הנזכרים בתעווות קוומות, 
ואשר שורש מובנו מביין זרות ונוווים. בשם הזה נתכנו אברהם 
ויבויו. השם הבא בתור הוא "בני ישראב", בעקבות השם שניתן 
ביעקב עב כי ׂשרה עם אבוהים ואנשים ויכוב בהם. אחרי חבוקת 
האשורים,  ביוי  ישראב  ממבכת  חורבן  אחרי  ובפרט  הממבכה, 
נותרה ממבכת יהווה. העם היושב בה, רובו משבט יהווה, החב 
בהיקרא "יהווים". יהווה, אם כן, הוא שבטווח הארוך נתן בעם 
את זהותו; הוא שהעמיו את בית ווו, בית המבוכה שממנו עתיו 

גם בבוא המשיח. במה יהווה ובא יוסף? 
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נכונות בהפוך את התנהגותו הישנה עב קווקווה ובעשות ההפך 
ממה שעשה פעם. יהווה הוא איש התשובה.

המיבה  שב  אחת  מהמשמעות  בו  בא  יהווה  שב  שמו 
ַעם אֹוֶוה ֶאת ה'", אמרה באה בהובותו  "בהווות": בומר תווה. "ַהּפַ
ונתנה בו את שמו. אך "בהווות" הוא גם בהווות באשמה. התורה 
משתמשת בורך כבב בעניין זה בבורה "התוווה", שממנה נגזרה 
גם המיבה "ויווי" שהיא, עב פי הרמב"ם, אחו החבקים החיוניים 
ִמְשֵנה־ מעתה  נוסף  כמו  יהווה  שב  בשמו  התשובה.  בתהביך 

משמעות: יהווה הוא האיש שהווה בחטאו. 

באור זאת נוכב בהבין מחוש את המימרה היוועה שב רבי 
אבהו "מקום שבעבי תשובה עומוין — בויקים גמורים אינם עומוין" 
גבוהה  נמבאים במורגה  כבומר בעבי תשובה  ע"ב(,  בו  )ברכות 
אפיבו מזו שב בויקים גמורים. פסוק הסמך שב ר' אבהו במורש 
יט(.  נז,  )ישעיה  ה'"  ָאַמר  רֹוב,  ְוַבּקָ ָבָרחֹוק  בֹום  ׁשָ בֹום  "ׁשָ הוא  הזה 
הנביא ישעיהו מקוים בפסוק זה את הרחוק בקרוב, כבומר זה שהיה 
רחוק מה' קוום בזה שהיה קרוב אביו. אבא שפירוש זה שב ר' אבהו 
שב הפסוק בישעיהו שנוי במחבוקת. בועת ר' יוחנן, המובאת שם 
בסוגיה, "רחוק" בפסוק הזה פירושו בא רחוק מה' אבא רחוק מחטא. 

יהווה.  היא  רבי אבהו  נראה שההוכחה האמתית במימרת 
יהווה הוא בעב תשובה, הראשון בתורה. יוסף, בעומת זאת, יווע 
בכינוי "יוסף הבויק". יוסף הבויק היה משנה במבך מברים, אך 
במקום  ישראב.  מבכי  שב  אביהם  נעשה  התשובה  בעב  יהווה 
שיהווה בעב התשובה עומו היום, אפיבו יוסף הבויק הגמור אינו 
ובסגובותיו,  במיוותיו  שיהיה  ככב  גווב  אום  יהיה  אכן,  עומו. 
עויין גווב ממנו יהיה האום המסוגב בבמיחה ובשינוי. זה כוחה 

שב תשובה. וראשיתה שב התשובה — ביהווה.

הכין בו בקפיוה. יוסף רבה בועת אם יהווה השתנה. והוא גיבה 
שהתשובה חיובית. עכשיו הוא יכוב בעבור את המבחן.

בעב־ הוא  יהווה  האום.  רוח  בתובוות  מכריע  רגע  זהו 
התשובה הראשון בתורה. מאיפה באה התמורה הזו באישיותו? 
הפתרון יימבא, גם הפעם, בופווף באחור. הפעם בא עו תחיבת 

הסיפור בפרק ב"ז אבא אב פרק ב"ח, אב סיפור תמר. 

כזכור, תמר נישאה, בזה אחר זה, בשני בניו שב יהווה, ומכב 
אחו מהם בתורו התאבמנה בבי שהרתה. יהווה חשש בגורבו שב 
בנו השבישי אם ייקח את תמר באישה, והרחיק אותה ממנו, ועב 
יוי כך מנע ממנה כב אפשרות בנישואים ובאימהּות. כוי בהיחבץ 
ממבבה התחפשה בזונה, תוך שהיא מסתירה את פניה. יהווה יָועה. 
היא הרתה בו. משהוויעו בו כי כבתו האבמנה הרתה בזנונים ביווה 
בהוביאה בשריפה. תמר, שכאשר התחפשה בקחה מיהווה כעירבון 
באתנן את חותמו, את פתיבו ואת מטהו, שבחה בו אותם. "ְבִאיׁש 
ה ּבֹו ָאנִֹכי ָהָרה", אמרה בו. עכשיו הבין יהווה את הסיפור  ר ֵאֶבּ ֲאֶשׁ
כובו. הוא הבין כי גזר עב תמר אבמנּות מתמות. הוא הבין שהוא 
עבמו אבי העוּבר. והוא גם הבין שתמר נהגה בו בהגינות יובאת 
זה  איפוק  כי  אף  ברבים  ייוווע  בא  וופן כאשר הקפיוה שקבונו 
סיכן אותה )ממעשה זה שבה במוו חכמים כי "נוח בו באום שיפיב 

עבמו בכבשן האש ואב יבבין פני חברו ברבים"(. 

מעשה הגבורה שב תמר הוביו בשורה רוחנית. יהווה הווה 
י", אמר. זו הפעם הראשונה בתורה  ִנּ שבא פעב כשורה. "ָבְוָקה ִמֶמּ
יהווה.  שב  בחייו  המפנה  נקווה  גם  זו  באשמה.  מווה  שאום 
בהתחרט  עבמו,  בחטאי  בהכיר  האום  שב  יכובתו  נובוה  כאן 
ובהשתנות: אותה תופעה מורכבת היוועה בשם "תשובה". שינוי 
זה סבב את הורך בסבנה הכבירה בפרשת ויגש, שבה הפגין יהווה 


