


וַ ֵּ ּי ֶׁשב יַ ֲעקֹב ְּ ּב ֶׁא ֶׁרץ ְּמגו ֵּּרי ָא ִביו 1.סוף סוף הוא הגיע לנחלה ,וחז"ל
ישב ְּ ּב ַשלְּ וָ ה .אחרי
מעירים :אבל לא למנוחה; ִ ּב ֵּ ּקש יַ ֲעקֹב לֵּ ֵּ
שעבר את כל הצרות עם דינה ,עם לבן ,עם מות אשתו האהובה
רחל ,הוא רק מבקש קצת שקט – אנושי ולגיטימי ,לא? ובדיוק
בנקודה הזאתָ ,ק ַפץ ָעלָ יו ָרגְּ זוֹ ֶׁשל יוֹ ֵּסף 2.הנה זה מגיע עכשיו.
גם יוסף ידיר שינה מעיניך.
אבל כשם שקופץ ָעלָ יו ָרגְ זוֹ ֶׁשל יוֹ ֵסף ,קופץ עליו רוגזם של
חז"ל.
מה זה הבקשה הזאת? לֹא ַד ָ ּין לַ ַּצדִּ ִיקים שישבו בשלוה בעוֹ לָ ם
ה ּבא ,גם ּבעוֹ ם הזה הם ּמב ּקשים ישב ּבש ה?!3
ְּ ַ ְּ ִ לֵּ ֵּ ְּ ַ לְּ וָ
ָ לָ ַ ֶּׁ
ַ ָ
הרב'ה
ובאמת ,מה רע בזה? מה רע בבקשת שלווה? ובא
ֶׁ
מאיז'ביצא ויש לו פירוש מופלא .הוא מדבר על תמר ,עוד
גיבורה בפרשתנו ויש לה שני בעליםֵ :ער ,והוא מת .ואוֹ נָ ן ,והוא
מת .ושניהם בניו של יהודה .שניהם מתו בגלל חטא נורא אחד:
כל אחד מהם בתורו לא מתקרב לאשתו תמר ,כי הם לא רוצים
ילדים ,הם לא רוצים אישה אחרי לידה ,הם לא רוצים שיוכחש
יופיה4.
מאיפה יצאו כאלה רשעים? והאיז'ביצר אומר כך:
ישב ְּ ּב ַשלְּ וָ ה".
חטאם של ער ואונן נתמך מ" ִ ּב ֵּ ּקש יַ ֲעקֹב לֵּ ֵּ
היינו רצה להישמר מכל מעשה לבל יכנוס (שלא ייכנס) בשום
ספק,
והנה זאת אין רצון השם יתברך בעולם הזה,
לכן הראה לו השם יתברך" :ראה מי שיוצא מיוצאי חלציך
 1בראשית ל"ז ,א.
ׁש ְּלוָהָ ,קפַץ ָעלָיו ָרגְּזֹו ׁשֶׁל
 2בראשית ל"ז ,א ורש"י ,שםִּ " :בקֵּׁש יַעֲק ֹב לֵּיׁשֵּב ְּב ַ
ׁש ְּלוָהָ ,אמַר ַה ָקבָ"ה ֹלא ַדי ָן ַל ַצ ִּדיקִּים מַה
ׁשים לֵּיׁשֵּב ְּב ַ
יֹוסֵּף – ַצדִּי ִּקים ְּמ ַב ְּק ִּ
ׁש ְּלוָה בָעֹולָם ַהזֶׁה".
ׁש ְּמבַקְּ ׁשִּים לֵּיׁשֵּב ְּב ַ
ש ְּמ ֻתקָן ָלהֶׁם לָעֹולָם ַהבָאֶׁ ,אלָא ֶׁ
ֶׁ
 3שם.
 4רש"י לבראשית ל"ח ,ז" :וימת גם אותו" כמיתתו של ער  -ולמה היה ער
[ ]...כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיה" .וגם :מדרש הגדול לבראשית ל"ח ,ו:
"אמרו :תמר בת שם בן נח היתה והיתה נאה ביותר ,וכיון שנטלה ער אמר:
'עכשו היא יולדת והיא מתכערת'".


שהוא גם כן ישתמר (נשמר) ממעשה בכוונה -
שלא יבא לידי הפסד".
אז אצל ֵער ואוֹ נָ ן ,היה בעניינים גופניים.
ואצל יעקב [ ]...היה משמר עצמו מבלי להכחיש יופי עבודתו
הרוחנית5.
הפירוש הזה מהפכני .הוא אומר :יעקב ,אתה רצית להיות זו
'שלא מדברת לשון הרע בחיים' ,זו ש'צנועה בצורה הרמטית',
זו ש'לא מקנאה באיש' .ביקשת לעבוד את האלוקים ביופי
רוחני מושלם .ואי אפשר ,מפני שממציאות של מלאכים ,לא
נולד דבר .וצאצאיך ,ער ואונן ,לקחו את השאיפה הזו למישור
הפיזי .הם ביקשו לעצמם חיים סטריליים כי ילדים  -זה לא
אסתטי .ילדים זה כינים ולכלוך וטינופת וצעקות ואסיפות
הורים וקשב וריכוז.
אי אפשר לרצות שהכל יהיה מושלם .זה יוצר מציאות עקרה.
יש הבדל ענק בין שלום לבין שלווה" .שלום" זה אובייקטיבי; בן
הזוג שלך נהדר ,יש לך פרנסה בשפע ,הילדים שלך מדוגמים.
מציאות כזאת לא יולדת כלום.
ויש שלווה" .שלווה"  -זו הכרעה פנימית :בתוך כל הבלגן הלא
מושלם הזה ,אני בוחרת לשבת בשלווהּ .פֹה ֵּא ֵּשב! למה – ִּכי
יה 6.כי החלטתי עכשיו להיות יצירתית ,ללדת יופי במקום
ִא ִּו ִת ָ
של כיעור.
ישב
אז על מה בדיוק יצא רוגזם של חז"ל? ִ ּב ֵּ ּקש יַ ֲעקֹב לֵּ ֵּ
ְּ ּב ַשלְּ וָ ה .הוא ביקש .ושלווה לא מבקשים .שלווה מייצרים .זו
יצירה ,זו לידה .זה לא שלום ש"עוד יבוא שלום עלינו" .זו
שלווה שמביאים אותה! "איזו מין שלווה  -ולא עושים שום
דבר???" חייבים לעשות!!

 5ר' מרדכי יוסף מאיז'ביצא" ,מי השילוח" לפרשת "וישב".
 6תהלים קל"ב ,יד.

אני מתרגשת מאד .ביום שני הקרוב בעזרת השם אני מדליקה
נר במקום שנקרא " ַׁשלְ וָ ה" ,עם להקת שלווה .אף אחד שם לא
באמת בשלום ,כי אף אחד שם לא מושלם .אבל כולם ...מומ-
שלַׁ מים .אחד לא רואה ולאחד יש תסמונת מסוימת ואחת
אילמת ,היא רק מנגנת .אבל הם שלווה ,כי שלווה זו יכולת
יצירה .כשלא מושלם ,אתם יוצרים משהו חדש.
אני לא מרשה לומר את המילים "שלום בית" .זה לא יהיה
מושלם לעולם וגם את לא .אבל שלוות-בית! שלווה זו החצי
שעה מול החנוכייה שאת יושבת ,כי החלטת לשבת .הכל בלגן,
יש לך מיליון דברים לעשות ואת מחליטה להביט על האור
שיש לך בחיים .זה  -ללדת מציאות חדשה .זה ילדים.
שלווה היא יצירה .ילדים הם יצירה .וכשאין שלום ,תלדו
שלווה .עכשיו הזמן ללדת.
שלווה7.

ועל זה אומרים חז"ל :תמר – תחילתה ייסורים ,וסופה
רק מי שיש לו מום בחיים ,ולכולנו יש ,רק מי שידע חושך ,יכול
להיות בן אדם מומ-שלם .בן אדם שידע שלווה.

בצוות העריכה :הדסה סאסי

 7ר' יעקב בן אשר" ,בעל הטורים" לבראשית מ"ד ,יח" :מה תמר בבזיון
ולבסוף בכבוד אף ירושלים סופה בכבוד ,כדכתיב (זכריה ב ,ט) ולכבוד
אהיה בתוכה .וזהו :זאת קומתך דמתה לתמר" (שה"ש ז ,ח) .וגם :מדרש
ׁשעִּים עַל יְּדֵּי
בראשית רבה ס"ו ,דַ " :רבִּי י ִּ ְּצחָק בַר ַרבִּי ִּחי ָאָ ,אמַר' :ה ְָּר ָ
ִּּסּוריןּ ,פֹו ְּתחִּין ִּבב ְָּרכָה וְּחֹו ְּתמִּין ִּב ְּק ָללָהְּ ' :מב ְָּרכֶׁיָך בָרּוְך
ׁש ְּלוָה וְּסֹופָן י ִּ
ׁש ְּת ִּח ָלתָן ַ
ֶׁ
ׁש ְּלוָה הֵּם ּפֹו ְּתחִּין
ִּּסּורין וְּסֹופָן ַ
ׁש ְּת ִּח ָלתָן י ִּ
וְּא ְֹּר ֶׁריָך ָארּור' ַ .ה ַצ ִּדיקִּים עַל יְּדֵּי ֶׁ
ִּב ְּק ָללָה וְּחֹו ְּתמִּין ִּבב ְָּרכָה' :א ְֹּר ֶׁריָך ָארּור ּו ְּמב ְָּרכֶׁיָך בָרּוְך'".

