
 / שלום רוזנברג  'וזאת הברכה'פרשת 

 ֵסֶפר וְסָפר

 

שמחת הוא גם יום  שמיני עצרת,, יום שמיני מתווסף כמעין נספחהסוכות,  שבעת ימיל

את המחזור השנתי של קריאת  מסיימים אנו -פרשת 'וזאת הברכה' , בו בקריאת תורה

טי מוקד ראשי בפרשה הוא ברכת משה לשב, ומתחילים מחזור חדש מ'בראשית'. התורה

שופעות התייחסויות בראשית, ספר ברכות יעקב בסוף ישראל. ברכות משה, ועמם 

בדרשותיהם  היסטוריות וגיאוגרפיות, הקשורות לשבטים. במשך הדורות הוסיפו החכמים

 . מתייחסת ליששכר וזבולוןביותר  הדרשה הקלאסיתנופך משלהם להתייחסויות אלו. 

ֵצאֶתָך אחת בברכה יששכר וזבולון אתפרשתנו מחברת  בּוֻלן בְׂ ַמח זְׂ ר  -: "שְׂ שכָּׂ ִישָּׂ וְׂ

ֶליָך" ֹאהָּׂ זבולון : "וכותב החכמים הסבראת מסכם רש"י ? זח חיבורטיבו של מה . )לג, יח( בְׂ

זבולון לחוף ימים ישכון ויוצא לפרקמטיא בספינות ומשתכר ונותן  .ויששכר עשו שותפות

 . זוהי הברית הקלאסית, המוציאה את"לתוך פיו של יששכר והם יושבים ועוסקים בתורה

, וזאת תמורת חצי השכר מהמעגל הכלכלי ומאפשר לו להקדיש את כל זמנו לתורה יששכר

זהו דימויו המקובל של יששכר, מעמד החכמים הגדולים בידיעת התורה.  . על תלמודו

כותב : "מפרש את הפסוקים כולם כמשל, שלדבריו "מדרש תנחומאמסתמך על כשהוא 

ֶרם טו( -גם בבראשית )מט, יג רש"י ר ֲחֹמר גָּׂ שכָּׂ ִים ל תורה. סובל עֹו –"ִישָּׂ תָּׂ פְׂ  –ֹרֵבץ ֵבין ַהִמשְׂ

ה ִכי טֹוב  .אלו התלמידים שלו שמרביצין תורה נֻחָּׂ א מְׂ ֹבל ז –ַוַירְׂ מֹו ִלסְׂ ו תורה... ַוֵיט ִשכְׂ

ַרי "ה, טו(: הפסוק בשירת דבורה ) אףגם  ברוח זומפרש " רש"י עולה של תורה... שָּׂ וְׂ

יו  לָּׂ ַרגְׂ ֵעֶמק ֻשַלח בְׂ ה... בָּׂ ֹברָּׂ ר ִעם דְׂ ֹשכָּׂ ִישָּׂ כבר מפתה?  הסדר כלכלי בעומקה של הלכה". -בְׂ

ואולי עלינו ללמוד מהאמור  מנם כדאי למסור מחצית השכר?ושאלו את עצמם חכמים הא

ה ִתשְׂ  באבות שּורָּׂ ֶיה )ו, ד( "ַפת ַבֶמַלח תֹאֵכל ּוַמִים ַבמְׂ ַחֵיי ַצַער ִתחְׂ ן וְׂ ֶרץ ִתישָּׂ אָּׂ ַעל הָּׂ ֶתה וְׂ

א ם ַהבָּׂ עֹולָּׂ ְך לָּׂ טֹוב לָּׂ ם ַהֶזה וְׂ עֹולָּׂ ֶריָך בָּׂ ְך ַאשְׂ טֹוב לָּׂ ֶריָך וְׂ ֵמל" או אז "ַאשְׂ ה עָּׂ ה ַאתָּׂ  ". ּוַבתֹורָּׂ

, נאמר  מלך על כל ישראלללחברון כדי להכתיר את דוד  יששכר שבאו נציגיעל עניין! מ

ֵאל".  :ב, לג()דה"י א י רָּׂ ַדַעת ַמה ַיֲעֶשה ִישְׂ ִעִתים, לָּׂ ה לָּׂ ֵעי ִבינָּׂ ר יֹודְׂ שכָּׂ ֵני ִישָּׂ אין אנו "ּוִמבְׂ

לסוד העיבור, לידע ההכרחי קשורה ה"בינה לעתים" חז"ל בבירור את פירוש הדברים. לפי 

כידוע  .בביטוי זה ממד עמוק יותר הרארבינו בחיי בן אשר, איש הקבלה, לקבוע את הלוח. 

ֵעת על כ"ח קהלת דיבר  נֹות... ֵעת ֶלֱאֹהב וְׂ ֵעת ִלבְׂ רֹוץ וְׂ ל ֵחֶפץ... ֵעת ִלפְׂ כָּׂ ֵעת לְׂ ן וְׂ מָּׂ עתים: "ַלֹכל זְׂ

נֹא לֹום".  ,ִלשְׂ ֵעת שָּׂ ה וְׂ מָּׂ חָּׂ האם אין מתי חלים עתים אלה? אנו האומנם יודעים ֵעת ִמלְׂ

לֹום?  פוליטיקאי ֵעת שָּׂ ה לְׂ מָּׂ חָּׂ , לפי ר' רמוזיםעתים  כ"חם אותמסוגל לטעות בין ֵעת ִמלְׂ

ה". והוא -משכן )שמות כו, איריעות הב בחיי, ַאמָּׂ ִרים בָּׂ ֶעשְׂ ֹמֶנה וְׂ ַאַחת שְׂ ה הָּׂ ִריעָּׂ ב(: "ֹאֶרְך ַהיְׂ

מוסיף "ועליהם נאמר ומבני יששכר יודעי בינה לעתים". משכן התורה אינו שלם אלא עם 



קהלת )ח,  הוסיףעל כך  ,המבינים זאת הם החכמים האמיתיים. הבנת העתים המשתנים

ם".  כָּׂ ט ֵיַדע ֵלב חָּׂ פָּׂ ֵעת ּוִמשְׂ  ה(: "וְׂ

"ויהי : , עבד ולא אדוןעל יששכר כתלמיד חכם פירושהרש"י קיבל את  אמנם כן,

יששכר הוא איש ". לפסוק להם הוראות של תורה -לכל אחיו ישראל, למס עובד  -]יששכר[ 

ֹבל תרגם בפנים אחרים: : "ואונקלוס אחרפירוש  . אולם רש"י מוסיףהֵספר מֹו ִלסְׂ זו  -ִשכְׂ

ר ,מלחמות פָּׂ לפי ויהיה האויב כבוש תחתיו".  ,ולכבוש מחוזות שהם יושבים על הסְׂ

ר, ונלחם אונקלוס  פָּׂ , מלחמות ישראל. 'פנים אחרים' של הטקסטאת יששכר יושב על הסְׂ

מבטאים  אולי לא, והםמחלוקת בין שני הפירושים? של יששכר. 'פנים אחרים' גם אך 

ר וֵסֶפרסינתזה חדשה, מין ביחד שבהם את הדרישה ל פָּׂ דר שלא היה בעבר: סְׂ  ֶהסְׂ

חידושה של בבמשכנותיו של בני יששכר. זהו אחד הביטויים האינטגרטיביים ביותר ש

"ִאם  חכמי העתים של יששכר חייבים להבין את משמעות העת הזאת,. היהדות בתקופתנו

זֹאת ִהַגַעתְׂ ַלמַ  ֵעת כָּׂ כּות"לְׂ הבנה זאת היא קריטית. פלג אחד של עמנו מתכחש לשינויים  !לְׂ

ההיסטוריים שהתרחשו ודורש החזרת העטרה ליושנה, לעבר. פלג אחר מנסה למחוק את 

מבלי לקדשו לשמור על ברכות העבר אותן ירשנו, הניתן העבר כולו, על מורשתו ותפארתו. 

טעל הסיגים והמכשלות שבו פָּׂ ֵעת ּוִמשְׂ ם . וְׂ כָּׂ כדי שהקדוש יתחדש והחדש , ֵיַדע ֵלב חָּׂ

 פירוש רש"י לברכת יעקב עד הסוף? האם יששכר יודע זאת? האם יששכר קרא אתיתקדש. 


