לפרשת "וישלח" ()2
א .כמה גדול כוחה של אהבת אחים :יעקב ועשו ,אחרי שנים של פירוד ופחד ,מגלים זאת במפגש של
שלום; שכם בן חמור מגלה זאת במרמה ובמלחמה.

ָארץ וַיִ קַ ח
ב .וַתֵּ צֵּ א ִדינָה בַ ת לֵָּאה אֲשֶׁ ר יָלְ דָ ה לְ ַיעֲקֹ ב לִ ְראוֹת בִ בְ נוֹת הָ ָארֶׁ ץַ :וי ְַרא אֹ תָ ּה ְשכֶׁם בֶׁ ן חֲמוֹר הַ ִחוִ י נ ְִשיא הָ ֶׁ
אֹ תָ ּה וַיִ שְ כַב אֹ תָ ּה ַויְעַ נֶׁהָ  :וַתִ ְדבַ ק נַפְ ש ֹו בְ ִדינָה בַ ת ַיעֲקֹ ב ַו ֶׁיאֱהַ ב אֶׁ ת הַ ַנע ֲָר ַוי ְַדבֵּ ר עַ ל ֵּלב הַ ַנע ֲָר[ :בראשית לד- 1 ,
]3
ַויְהִ י בַ יוֹם הַ שְ לִ ישִ י בִ הְ יוֹתָ ם ֹכאֲבִ ים וַיִ ְקחו שְ נֵּי בְ נֵּי ַיעֲקֹ ב שִ מְ עוֹן וְ לֵּוִ י אֲחֵּ י ִדינָה אִ יש חַ ְרב ֹו ַו ָיבֹאו עַ ל הָ עִ יר בֶׁ טַ ח
ַויַהַ ְרגו כָל ָזכָר :וְ אֶׁ ת חֲמוֹר וְ אֶׁ ת שְ כֶׁם בְ נ ֹו הָ ְרגו לְ פִ י חָ רֶׁ ב וַיִ ְקחו אֶׁ ת ִדינָה ִמבֵּ ית ְשכֶׁם ַויֵּצֵּ או :בְ נֵּי ַיעֲקֹ ב בָ או עַ ל
הַ ֲחלָלִ ים ַו ָיבֹּזו הָ עִ יר אֲשֶׁ ר טִ מְ או אֲחוֹתָ ם :אֶׁ ת צֹאנָם וְ אֶׁ ת בְ קָ רָ ם וְ אֶׁ ת חֲמֹ ֵּריהֶׁ ם וְ אֵּ ת אֲשֶׁ ר בָ עִ יר וְ אֶׁ ת אֲשֶׁ ר בַ שָ ֶׁדה
לָקָ חו :וְ אֶׁ ת כָל חֵּ ילָם וְ אֶׁ ת כָל טַ פָם וְ אֶׁ ת נְשֵּ יהֶׁ ם שָ בו ַו ָיבֹּזו וְ אֵּ ת כָל אֲשֶׁ ר בַ בָ יִתַ :ויֹאמֶׁ ר ַיעֲקֹ ב אֶׁ ל ִש ְמעוֹן וְ אֶׁ ל לֵּוִ י
ֲעכ ְַרתֶׁ ם אֹ תִ י לְ הַ בְ אִ ישֵּ נִי בְ יֹשֵּ ב הָ ָארֶׁ ץ בַ כְ ַנ ֲענִי ובַ פְ ִרּזִ י ַו ֲאנִי מְ תֵּ י מִ סְ ָפר וְ נֶׁאֶׁ סְ פו עָ לַי וְ הִ כונִי וְ נ ְִשמַ ְדתִ י ֲאנִי ובֵּ יתִ י:
ַויֹאמְ רו הַ כְ ז ֹונָה ַיעֲשֶׁ ה אֶׁ ת אֲחוֹתֵּ נו[ :בראשית לד]31 - 25 ,
ג .היא רצתה לצאת החוצה ,להתרחק ,והם גררוה בכח פנימה ,אל הבית ,לעולמי עד .מרוב אהבתם,
רצחו האחים את המגן ,המפרנס ,האוהב של אחותם .מרוב אהבתם ,גזרו בני יעקב על דינה ,חיים
של ערירות וכאב.
ד .לנתיבך הנעלם  /ח.נ .ביאליק
ִלנ ְִתיבֵ ְך הַ נֶּעְ לָ ם כַּסּופָ ה זִ נ ְַק ְת

בַ אֲ ֶּשר אַ ְת ָשם – הֲ יִי ְברּוכָה ִמ ְמקֹומֵ ְך!

ו ִַת ְפ ְרצִ י ִפ ְתאֹם בֵ ית-כִ ְלאֵ ְך,

חֹותי!
עִ מָ ְך אָ נֹכִ י ִב ְסעָ ָרה ,אֲ ִ

ּומ ְּס ִביבֹות אָ הֳ ִלי לָ נֶּצַ ח מָ חַ ְק ְת
ִ

ו ְִאם אַ ְת עֱזּוז סַ עַ ר וַאֲ נִי כְ בַ ד חֲ ֹלמֹות –

אֶּ ת-עִ ְקבֹות ְפעָ מַ יְִך וְצִ לֵ ְך;

עַ ד ר ֹאש גִ ְבעֹות עֹולָ ם וְעַ ד י ְַרכְ ֵתי ְתהֹ מֹות

ִב ְמנּוסַ ת בֶּ הָ לָ ה לַ ֶּד ֶּרְך יָצָאת,

ילֹותי ְויָמַ י;
ַ
י ְִר ְדפֵ ְך ְיגֹון כָל-לֵ

רֹורְך לַ מֶּ ְרחָ ק ָנ ָשאת
אתְך – עִ ם צְ ֵ
ּובצֵ ֵ
ְ

רֹותיְִך – וְאַ ְת גַם ל ֹא ִת ְר ִאי –
ּונְשּוא אֶּ ְב ַ

חֹוקְך – אֶּ ת-פַ עֲמֹון זְ הָ בֵ ְך,
אֶּ תִ -מצְ הֲ לֹות צְ ֵ

קֹודר ,ע ֲִר ִירי,
אָ נֹכִ יֲ ,ענַן זַעַ ף ֵ

ּומדּורֹות ְלבָ בֵ ְך;
אֶּ ת-לַ הֲ בֹות גִ ילֵ ְך ְ

שּוטי אֲ ָש ֵרְך ְפעָ מַ י,
אֶּ ל אֲ ֶּשר ָת ִ

ּושלֹומֵ ְך,
לֹומי ְ
אַ ְך אַ חַ ת נ ִָשיתִ :ב ְרכַת ְש ִ

ּובפָ ְר ִשי ִמ ְמרֹומַ יּ ,ובַ אֲ ֶּשר אָ בֹאָ ה,
ְ

ּובחָ ְפזְֵך ו ֶַּת ִשי
ְ

צֵ ל מָ גֹור ְושֹאָ ה –

ְב ָזוִית ִקּטֹונְֵך גַם נַעַ ל ֶּשל מֶּ ִשי,

אֲ פַ לַ ח לֶּ ב-עֹולָ ם ִב ְב ָר ַקי ְּורעָ מַ י

לֹותי
וְעַ ל אֶּ ֶּדן הַ חַ לֹון – אֲ ג ַֻדת חֲ בַ צְ ַ

וְאַ חֲ יֵהּו ִבגְ ָשמַ י

ֹלמֹותי
ַ
ּוצְ רֹור חֲ

ּוב ִש ִירי.
ְ

ְאֹותי – – –
ו ִ

