דבר תורה לפרשת "ויגש"
תחילתה של פרשת ויגש ,המונולוג שבו מדבר יהודה אל יוס ,הוא אחד הרגעי הדרמטיי בתורה ,ואולי במקרא כולו.
ואול ,הדרמה מתקלקלת .אנחנו לא באמת במתח כי אנחנו יודעי שיהיה בסדר .אנחנו קוראי את הסיפור הזה מידי שנה.
הבה ננסה להתעל מעובדה זו .הבה נשכח לרגע שאנחנו יודעי מה יקרה ונזכר במצב עצמו .האחי עומדי מול יוס,
שמצא את הגביע ש"נגנב" ממנו באמתחתו של בנימי .האחי התחייבו להחזיר את בנימי ,ואול יוס רוצה להשאיר אותו
עצור.
יהודה לוקח אחריות וניגש לדבר ע יוס:
בראשית מד
מַ 3ְ ,.2פ ְרעֹה .יט ֲאדֹ ִני
ַ *ְ .ָ 10ע ְב ֶ3ִ :.ָ /י ָכ ָ
ִחר ְ
ָבר ְ*ְ -זנֵי ֲאדֹנִ יְ ,ו0ל,י ַ
ֹאמר ִ*י ֲאדֹנִ י ,י ְַד ֶ*ר,נָא ַע ְב ְ .ָ /ד ָ
יח ַו ִֵ "ַ $א ָליו יְה& ָדהַ ,וֶ $
ָתר ה&א
חיו ֵמתַ ,ו ִֵ &$ֶלד זְ 5קנִי ָק ָט; וְ ִ
ָקְ ,וי ֶ
ֹאמרֶ ,אלֲ ,אדֹנִ יֶ ,י ָ ,לנ& -ב ז ֵ
ֲבדָיו ֵלאמֹרֲ :הֵי ָ ,לכֶ -ב ,א-,2ח .כ ַוֶ 4
ָ 0לֶ ,את,ע ָ
ַער,
ֹאמרֶ ,אלֲ ,אדֹנִ י ,לֹא,י&כַל ַהַ 4
ימה ֵעי ִניָ ,ע ָליו .כב ַוֶ 4
ְָ 9-
ה2רד5ה&ֵ ,א ָלי; ו ִ
ֲבדֶי ִָ ,.
ֹאמרֶ ,אל,ע ָ
ֲהב .2כא ַוֶ 8
ביו א ְֵל ַבְ 2/ל ִא 27וְ ִ
ֲחי ֶכ ַה ָ:טִֹ ,א ְֶ 8כ,,לֹא ת ִֹספ&ִ ,ל ְרא2ת ָ1נָי .כד
ֵרד א ִ
ֲבדֶי ִָ ,.א,לֹא י ֵ
ֹאמרֶ ,אל,ע ָ
ָמת .כג ַוֶ 8
ביו ,ו ֵביוְ :ו ָעזַב ֶאתִ ,ַל ֲעזֹב ֶאתִ ,
נ&כל
ֹאמר ,לֹא ַ
בינ& 5 :ב&ְ ִ ,בר&ָ ,לנ& ְמ ַעט,א ֶֹכל .כו ַוֶ 4ֹאמרִ ,
בי; ַו ֶַ"4ד,לֵ ,,2אתְ /ִ ,ברֵי ֲאדֹנִ י .כה ַוֶ $ַוי ְִהי ִ3י ָע ִלינ&ֶ ,אלַ ,ע ְב ְִ .ָ /
בי,ֹאמר ַע ְב ְִ .ָ /
חינ& ַה ָ:טֹ ֵאינִֶ &4א ָ8נ& .כז ַוֶ $נ&כל ִל ְרא2ת ְ1נֵי ָה ִאי ְ ,ו ִ
ַדנ&3ִ ,,י,לֹא ַ
חינ& ַה ָ:טֹ ִא ָ8נ&ְ ,ויָר ְִ
ָל ֶרדֶתִ :אֵ,י
יתיוַ ,עדֵ ,הָ4ה .כט
ָ .0טרֹ טֹרָ; וְ לֹא ְר ִא ִ
ֵצא ָה ֶא ָחדֵ ,מ ִא ִ8יָ ,וא ַֹמרְ ,
 80י ְַד ְע ֶ3ִ ,8י ְ ַניִ י ְָל ָדה;ִ ,י ִא ְ ִ8י .כח ַוֵ $
ֵאלֵינ&ֶ :
ַערֵ ,אינֶ&4
בי ,וְ ַהַ 4ָעה ְ ,אֹלָה .ל וְ ַע ָ8ה3ְ ,ב ִֹאי ֶאלַ ,ע ְב ְִ .ָ /
יב ִתי ְ*ר ָ
ַד ֶֶ 8אתָ 9ֵ ,
&ל ַק ְח ֶֶ ,ַ" 8את,זֶה ֵמ ִע ָ1נַי ,וְ ָקרָה& -ס,,2וְ ה2ר ְ
ְ
בינ&*ְ ,יָג ְ ,,2א ָֹלה.יבת ַע ְב ְִ .ָ /
ֲב ֶדי ֶָ .אתַ 9ֵ ,
ה2ריד& ע ָ
ָמת; וְ ִ
ַער,,ו ֵ
ִא ָ8נ&; ְונ ְַפ ְ ,2ק &רָה ְבנ ְַפ  .2לא ְו ָהיָהְ 3ִ ,רא2ת3ִ 2יֵ ,אי ַהַ 4
ָמי .לג ְו ַע ָ8הֵ ,י ֶ ב,נָא ַע ְב ְַ 8ַ .ָ /חת
בי ָ3לַ ,הִ $אתי ְל ִ
י ,.וְ ָח ָט ִ
יאֵ &4א ֶל ָ
ֲב ֶ
בי ֵלאמֹרִ :א,לֹא א ִַערֵ ,מ ִע ִ
לב ִ3י ַע ְב ְָ .ָ /ערַב ֶאתַ ,הַ 4
בי.ַער ֵאינִֶ &4א ִ8יֶ 1ֶ :א ְר ֶאה ָברָעֲ ,א ֶ ר י ְִמ ָצא ֶאתִ ,
ביְ ,ו ַהַ 4ַעל ִעֶ ,א ָחיו .לד ִ3יֵ ,א ְיֶ .א ֱע ֶלה ֶאלִ ,
ַער ,י ַ
ְהַ 4
ַערֶ ,,ע ֶבדַ ,לאדֹ ִני; ו ַ
ַהַ 4
המונולוג של יהודה אכ מצליח:
בראשית פרק מה
י2ס ֶאלֶ ,א ָחיו .ב
ה2ציא& ָכלִ ,אי ֵמ ָעלָי; ְולֹאָ ,ע ַמד ִאי ִאִ *ְ ,28ה ְת ַוַ/ע ֵ
ִ =ִ4בי ָעלָיוַ ,וְִ $קרָאִ ,
10קְ ,לכֹל ַה ָ
י2ס ְל ִה ְת ֵ
א ְולֹאָ,יכֹל ֵ
בי ָחי; וְ לֹא,י ְָכל& ֶא ָחיוי2סַ ,הע2ד ִ
י2ס ֶאלֶ ,א ָחיו אֲנִ י ֵ
ֹאמר ֵ
ַו ִֶ 8ֵ $את,קֹלְ *ִ ,2ב ִכי; ַו ְִ ְ $מע& ִמ ְצ ַריִַ ,ו ִַ ְ $מע ֵ*ית ְַ 1רעֹה .ג ַוֶ $
ַר ֶ 8א ִֹתי,
ֲחיכֲֶ ,א ֶ רְ ,מכ ְ
י2ס א ִ
ֹאמר ,אֲנִ י ֵ
י2ס ֶאלֶ ,א ָחיו ְ" &,נָא ֵא ַליַ ,ו ִַ ;& "ָ $וֶ $
ֹאמר ֵ
ַלעֲנ2ת אֹת3ִ ,2י נִ ְבהֲל& ִמ ָ1נָיו .ד ַוֶ $
ָתיִ
ֵיכ .ו ִ3י,זֶה ְ נ ַ
ָחנִ י ֱאל ִֹהי ִל ְפנ ֶ
ַר ֶ 8א ִֹתיֵ ,הָ4ה3ִ :י ְל ִמ ְחיָה ְ ,ל ַ
ִחר ְ* ֵעינֵיכֶ3ִ ,יְ ,מכ ְ
ְע ָ8ה 0לָ 8ֵ ,ע ְצב& ,וְ 0ל,י ַ
ְמה .ה ו ַ
ִמ ְצ ָרי ָ
&ל ַהחֲי2ת
ָכ ְ ֵא ִרית ָ*-רֶ>ְ ,
ֵיכ ,לָ &9ל ֶ
ָעבֶ *ְ ,קרֶב ָה-רֶ>; ְוע2ד ָח ֵמ ָ נִיֲ ,א ֶ ר ֵאיָ ,ח ִרי וְ ָק ִציר .ז ַו ִָ ְ $ל ֵחנִ י ֱאל ִֹהי ִל ְפנ ֶ
ָהר ָ
&ל-דְ 2ל ָכל*ֵ ,ית& ,2מֹ ֵ לָ *ְ ,כל,
ימ ִני ְל-ב ְל ַפ ְרעֹהְ ,
ַ ְ 80ל ְח ֶ 8א ִֹתי ֵהָ4ה3ִ ,יָ ,ה ֱאל ִֹהי; ַוי ְִֵ 9
ֵיטה ְ"דֹלָה .ח וְ ַע ָ8ה ,לֹאֶ ,
ָל ֶכִ ,ל ְפל ָ
י2סַ 9ָ ,מנִי ֱאל ִֹהי ְל-דְ 2ל ָכלִ ,מ ְצ ָריִ; ְר ָדה ֵא ַלי0 ,לֲ 8ַ ,עמֹד.
מר ִ*נ ְֵָ .ֲמ ְר ֵֶ 8א ָליו ֹ3ה ַ
ביַ ,וא ֶַארֶ> ִמ ְצ ָריִ .ט ַמהֲר&ַ ,ועֲל& ֶאלִ ,
ָ ..יא ו ְִכ ְל ְַ 3ל ִ8י א ְֹת ָ3ִ , ָ .י,ע2ד
&ב ָק ְר ָ ,.וְ ָכלֲ ,א ֶ ר,ל ְ
ֶיְ ;.וצֹאנ ְְָ .
&בנֵי ָבנ ָ
ֶיְ .
&בנ ָ
80הָ ,
ִית ָקר2ב ֵא ַליָ ,,
י ְוָי ַ ְב ְָ 8ב ֶא ֶר>ְ , ֶ ֹ",ו ָהי ָ
ֲלי ֶכ .יג
ָמי3ִ :יִ ,פיַ ,ה ְמ ַד ֵ*ר א ֵ
חי ִבנְ י ִֵיכ רֹא2תְ ,ו ֵעינֵי ִ
ית ָ ,.וְ ָכלֲ ,א ֶ רָ ,ל ְ ..יב ו ְִהֵ4ה ֵעינ ֶ
&ב ְ
80ה ֵ
ָעבֵ &ָ 8ִ ,1ֶ :ר ָ
ָח ֵמ ָ נִי ר ָ
ָמ,
ביֵ ,הָ4ה .יד ַו ִֹ1$ל ַעלַ ,צ&ְארֵי ִבנְ י ִַד ֶֶ 8אתִ ,
&מ ַה ְר ֶ 8וְה2ר ְ
ית; ִ
ְאתָ3 ,לֲ ,א ֶ ר ְר ִא ֶ
ב2די ְ* ִמ ְצ ַריִ ,ו ֵ
ביֶ ,אתָ3,לִ 3ְ ,וְ ִה" ְַד ְֶ 8ל ִ
ֲל ֶה; ְוֲ 0ח ֵרי ֵכ*ְ /ִ ,ר& ֶא ָחיו ִא.28
ַ@ק ְל ָכלֶ ,א ָחיוַ ,וְֵ $ב ְ? ע ֵ
ָמ*ָ ,,כָהַ ,עלַ ,צ&ָארָיו .טו ַו ְינ ֵ
&בנְ י ִ
חיוַ ,וְֵ $ב ְ?; ִִ
יש כא לא רק התרה של מערכת היחסי המורכבת של בני יעקב .יש כא התרה של כל המערכות היחסי המורכבות בי
אחי מתחילת ספר בראשית .עד כה היו לנו :קי והבל ,יצחק וישמע אל ,יעקב ועשיו ,ובני יעקב .והנה במחי מונולוג אחד
האחווה והשלו מגיעי אל יוס ואחיו .מה במונולוג של יהודה מצליח לחולל את השינוי ביוס ,ובכל האופ בו הסיפור
מתגלגל על עתה?
יהודה לוקח על עצמו אחריות .א נעיי כמה פרקי קוד לכ נוכל למצוא את הצעתו של ראוב ליעקב:
בראשית פרק מב
א&ב,
ֹאמר ְר ֵ
ָמ ִ:ָ 8ח&ָ ,ע ַלי ָהי& 5כ ָ;נָה .לז ַוֶ $
י2ס ֵאינֶ ,&4וְ ִ ְמעֵ 2אינְֶ ,&4ו ֶאת*ִ ,נְ י ִ
יה ,א ִֹתי ִ ְַ 3ל ֵֶ :8
ֲב ֶ
ֲל ֶה ַי ֲעקֹב א ִ
ֹאמר א ֵ
לו ַוֶ $
ֹאמר ,לֹא,יֵרֵד ְ*נִי
י ..לח ַוֶ $
יבֵ &4א ֶל ָ
יאֵ &4א ֶלי ָ8ְ ;.נָה אֹתַ 2על,י ִָדיַ ,ו ֲאנִי ֲא ִ ֶ
ֲב ֶ
ביו ֵלאמֹרֶ ,את ְ ,נֵי ָבנַי ִָ 8מיתִ ,א,לֹא א ִֶאלִ ,
יב ִתי ְ*יָג ְ ,2אָ 2לה.
ַד ֶֶ 8אתָ 9ֵ ,
ֲֶ .א ֶ ר ְֵ 8לכ&ָ ,בְ ,Bוה2ר ְ
&קרָ-ה& -ס/ֶ *ַ 2ר ְ
חיו ֵמת וְה&א ְל ַב 2/נִ ְ -רְ ,ִע ָ7כֶ3ִ :יִ ,
הצעתו של ראוב" :את שני בני תמית" נתקלת בסירוב ,ומייד לאחר מכ:
בראשית פרק מג
יה 5 ,ב& ִ ְבר&ָ ,לנ& ְמ ַעט,
ֲב ֶ
יה א ִ
ֲל ֶ
ֹאמר א ֵ
ָעבֵ 3ָ ,בד ָ*-רֶ> .ב ַוי ְִהיֲ 3ַ ,א ֶ ר ִֶ &;3ל ֱאכֹל ֶאתַ ,ה ֶ@ ֶברֲ ,א ֶ ר ֵה ִביא&ִ ,מ ְִ 7צ ָריִ; ַוֶ $
א וְ ָהר ָ
ֲחי ֶכ ִא ְ8כֶ .ד ִאֶ,י ְ ְָ .מ ַ ֵ; ַח ֶאת,
ֹאמר ֵא ָליו יְה&דָהֵ ,לאמֹרָ :ה ֵעד ֵה ִעד ָ*נ& ָה ִאי ֵלאמֹר לֹאִ ,ת ְרא& ָפנַיְ *ִ ,ל ִ8י א ִ
א ֶֹכל .ג ַוֶ $
יכ ִא ְֶ 8כ.
ֲח ֶ
מר ֵא ֵלינ& ,לֹאִ ,ת ְרא& ָפנַיְ *ִ ,ל ִ8י ,א ִֵח ,לֹא ֵנרֵד3ִ :יָ ,ה ִאי ַ
חינ&ִ ,א ָ8נ&,,נ ְֵר ָדהְ ,ונִ ְ ְ*רָה ְל ָ .אֹכֶל .ה ו ְִאֵ ,אינְ ְָ .מ ַ ; ִַ
ַד ֵ8נ& ֵלאמֹרַ ,הע2ד
&למ2ל ְ
ֹאמר& ָ א2ל ָ 0לָ ,ה ִאי ָלנ& ְ
ָאלָ ,ל ָמה ֲה ֵרע ֶֹתִ ,ליְ ,,ל ַה ִ"יד ָל ִאי ַ ,הע2ד ָל ֶכ -ח .ז ַוְ $
ֹאמר ,י ְִ9ר ֵ
ו ַוֶ $
ָאל
ֹאמר יְה&דָה ֶאל,י ְִ9ר ֵ
יכ .ח ַוֶ $
ֲח ֶ
ה2ריד& ֶאת,א ִ
ֹאמרִ ,
ֵדע3ִ ,,י י ַ
ָד2ע נ ַ
ֲביכֶ ַחי ֲהֵי ָל ֶכ -חַ ,ו ֶַ"4ד,לַ ,2על1ִ ,י ַה ְָ /ב ִרי ָה ֵא ֶ;ה; ֲהי ַ
אִ
80ה "ַַ ,ט ֵ1נ& .ט -נ ִֹכיֶ ,א ֶע ְר ֶבִ ,,&4מִָ $דיַ 8ְ ,ב ְק ֶ ִ :&4א,
ַחנ& גַָ ,
ָק&מה ְו ֵנ ֵלכָה; וְ נִ ְחיֶה וְ לֹא ָנמ&תֲ ,ַ" ,אנ ְ
ַער ִא ִ8י,,וְ נ ָ
ביוְ ִ ,ל ָחה ַהַ 4ִ
ֵה
ֹאמר ֲאל ֶ
ֲמיִ .יא ַוֶ $
ָמי .י ִ3י ,ל&לֵא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְהנ&3ִ ,,יַ ,ע ָ8ה ַ ְבנ& ,זֶה ַפע ָ
אתי ְל ָָ3 .לַ ,הִ $
ֶיְ ,.ו ָח ָט ִ
יְ .ו ִה ַ= ְג ִ8יו ְל ָפנ ָ
ֲביא ִֹתיו ֵא ֶל ָ
לֹא ה ִ
&מ ַעט ְַ /ב  ,נְ כֹאת ָולֹט,
ֳריְ ,
ה2ריד& ָל ִאי ִמנְ ָחהְ :מ ַעט צ ִ
יהִ ,אֵ 3ֵ ,אפ2א זֹאת עְֲ ,,&9קח& ִמְ ִCמרַת ָה-רֶ> ִ* ְכ ֵלי ֶכְ ,ו ִ
ֲב ֶ
ָאל א ִ
י ְִ9ר ֵ
ְאת,
א&לי ִמ ְ "ֶה ,ה&א .יג ו ֶ
0מ ְ8ח ֵֹתיכֶ ִ 8ָ ,יב& ְבי ְֶד ֶכַ ,,
ְאתַ ,ה ֶֶ 3ס ַה ָ &7ב ְ* ִפי ְ
ָ* ְטנִי & ְ ֵק ִדי .יב ו ְֶכ ֶס ִמ ְ נֶהְ ,קח& ְבי ְֶד ֶכ; ו ֶ
יכָ ,קח&; וְ ק&מ&& ,ב& ֶאלָ ,ה ִאי .
ֲח ֶ
אִ

כלומר לקיחת האחריות של יהודה ,ג א היא אינה מלווה בהצעה ספציפית מצליחה לשכנע את יעקב ,במקו בו נכשלה
הצעתו של ראוב .ואכ יהודה הוא זה שניגש אל יוס בפרשתנו ,ומצליח לשכנע אותו לא לעצור את בניימי.
ואול אי באחריות לבדה די .ג רבקה למשל לוקחת אחריות על גורלו של בנה יעקב ,ואול אי היא מצליחה לתק את
מערכת היחסי הקלוקלת בי עשיו ויעקב .בפנייה של יהודה אל יוס יש יותר מאחריות ,יש בה ג אומ> לעמוד מול בעל
השררה ,ויש בה ג את אמירת האמת הפשוטה.
מניי למד יהודה את כל אלה?
בראשית פרק לז מסתיי בפסוק:
יפר ְס ִריס ְַ 1רעֹה9ַ ,ר ַה ִַ *ָ Eחי.
פ2ט ַ
לו ְו ַה ְָ 7דנִ יָ ,,מ ְכר& אֹתֶ ,2אלִ ,מ ְצ ָריְִ :ל ִ
בראשית פרק לט מתחיל בפסוק:
ה2רד5ה& ָ ָ7ה.
אליֲ ,א ֶ ר ִ
יפר ְס ִריס ְַ 1רעֹה ַ9ר ַה ִַ *ָ Eחיִ ,אי ִמ ְצ ִריִ ,מַ$ד ַה ְִ ְ $מ ֵע ִ
21ט ַ
ְמה; ַוְִ $קנֵה& ִ
וְי2ס ,ה&רַד ִמ ְצ ָרי ָ
א ֵ

כלומר יש המשכיות בסיפור יוס שנקטעת ע"י פרק לח .מה קורה בבראשית פרק לח? הנה הפרק בשלמותו:
&ע;
ְה&דה ַ*תִ ,אי ְַ 3נ ֲענִי ְ & ,מַ 2
ָמי ְ & ,מִ 2חירָה .ב ַוְַ $רא  ָ ,י ָ
א ַוי ְִהי ָ* ֵעת ַה ִהואַ ,וֵ$רֶד יְה& ָדה ֵמ ֵאת ֶא ָחיו; ַוֵ$ט ַעדִ ,אי ֲע 5ד; ִ
ֶַ 8לד
ְַ 8קרָא ֶאת ְ ,מ ,2א2נָ .ה ַוֶֹ 8ס ע2ד ו ֵ
ֶַ 8לד ֵ*; ו ִ
ַַ 8הר ע2ד ,ו ֵ
ֶַ 8לד ֵ*; ַוְִ $קרָא ֶאת ְ ,מֵ ,2ער .ד ו ַ
ַַ 8הר ,ו ֵ
יה .ג ו ַ
ַוֶ :ִָ $ח ָהַ ,וָ$בֹא ֵא ֶל ָ
ְה&דה ִא ָ@הְ ,ל ֵער ְ*כ2רָ ְ & ;2מָ 8ָ ,Bמר .ז ַוי ְִהיֵ ,ער ְ*כ2ר יְה& ָדה,,
ְַ 8קרָא ֶאת ְ ,מָ ֵ 2לה; ְו ָהיָה ִב ְכזִיבִ *ְ ,ל ְד ָ B8אֹת .2ו ַו:ִַ $ח י ָ
ֵ* ,ו ִ
י ..ט ַוֵ$דַע א2נָ3ִ ,י
ח ֶָרעְ ,ל ִ
ַ* א ָֹתְ ;Bו ָה ֵק ז ַ
חי ָ .וְ י ְֵה&דה ְלא2נָֹ* ,א ֶאלֵ ,א ֶ ת ִ
ֹאמר י ָ
רַעֵ *ְ ,עינֵי יְהוָה; ַוי ְִמ ֵתה& ,יְהוָה .ח ַוֶ $
ָמת,
חיו .י ַוֵ$רַע ְ* ֵעינֵי יְהוָהֲ ,א ֶ ר ָע ָ9ה; ַוֶ $0ר ָצהְ ,ל ִב ְל ִ8י נְ ָתֶ,זרַעְ ,ל ִ
חיוְ ,ו ִ ֵחת ְ;ֹא ל 2י ְִהיֶה ַה ָCרַע; ְו ָהיָה ִא*ָ ,א ֶאלֵ ,א ֶ ת ִ
ֶ.
ַ8ל ְ
מר,1ֶ ,יָמ&ת "ַ,ה&א ְֶ 3א ָחיו; ו ֵב ְיַ ,.עד,י ְִג ַ/ל ֵ ָלה ְב ִני3ִ ,,י ַ0ל ָמנָה ֵביתִ ,
ְה&דה ְל ָת ָמר ַ;ָ 3תִ ְ 2בי ְ
ֹאמר י ָ
"ַ,אֹת .2יא ַוֶ $
ֵעה&
ַעל ַעלֹ",זְ זֵי צֹאנ 2ה&א ו ְִחי ָרה ר ֵ
ָח יְה& ָדהַ ,וַ $
&ע ֵא ֶ ת,יְה& ָדה; ַו ִֶ 4$
ַָ 8מת*ַ ,תַ ,
ָמי ,ו ָ
יה .יב ַוְִ $ר*&ַ ,הִ $
ב ַָ ֶ 8ב ֵ*ית ִ
ָָ 8מר ,ו ֵ
ַַ 8כס ַ* ָ= ִעי
ֶיה ,ו ְ
נ&תֵ Bמ ָעל ָ
0ל ְמ ָ
ַַ 8סר ִ* ְג ֵדי ְ
ָתהָ ,לגֹז צֹאנ .2יד ו ָ
ָתה .יג ַוַ"5$ד ְל ָת ָמרֵ ,לאמֹרִ :הֵ4ה ָח ִמ ְי .עֹ ֶלה ִת ְמנ ָ
ָמיְ 8ִ ,,מנ ָ
ָה ֲע 5ד; ִ
ְה&דה,
ָדל ֵ ָלה ,ו ְִהוא ,לֹא,נִ ְ8נָה לְ 2ל ִא ָ@ה .טו ַוְִ $ר ֶא ָה י ָ
ֲתה3ִ ,י,ג ַ
ָתה3ִ :י ָרא ָ
ְֶ 8ִ .מנ ָ
ַ ֶ 8ב ְ* ֶפ ַתח ֵעי ַניֲִ ,א ֶ ר ַעל/ֶ ,ר ְ
ְַ 8ת ַע;ָ ,ו ֵ
וִ
ֹאמרַ ,מה,
ַ;תִ 2הוא; ַוֶ 8
ֹאמר ָה ָבהָ4,א -ב2א ֵא ַלי ְִ3ִ ,.י לֹא ָידַע3ִ ,י כ ָ
ֶַ ,.וֶ $
יה ֶאלַ ,ה ֶ/ר ְ
ֶיה .טז ַוֵ$ט ֵא ֶל ָ
ַח ְ ֶב ָה ְלז2נָה3ִ :י ִכ ְָ Fתה1ָ ,נ ָ
ַוְ $
ֹאמרָ ,מה ָה ֵערָב2
ֹאמרִ ,אֵ 8ֵ 8ִ ,ערָבַ 2עד ָ ְל ֶח ָ ..יח ַוֶ $
ֹאמר- ,נ ִֹכי ֲא ַ ַ;ח ְ" ִדיִ ,עִCי ִמַ ,ה=ֹא; ַוֶ 8
ִִ ,8ֶ 8לי3ִ ,י ָתב2אֵ ,א ָלי .יז ַוֶ $
ֶיה;
יפֵ Bמ ָעל ָ
ַַ 8סר ְצ ִע ָ
ַָ 8ק ַו ֵֶ 8ל ְ ,.ו ָ
ַַ 8הר ל .2יט ו ָ
יה ,ו ַ
ִ,8לַָ Bוָ$בֹא ֵא ֶל ָ
ָד ַָ ;.וֶ $
&מ ְֲ .ָ Eא ֶ ר ְ*י ֶ
יל ַָ ,.
&פ ִת ֶ
ֹאמר ח ָֹת ְמ ְָ .
ַָ ,.וֶ 8
ֲא ֶ ר ֶא ֶ,8ל ְ
ָמיָ ,ל ַק ַחת ָה ֵערָבִ ,2מַ$ד ָה ִא ָ@ה; ְולֹאְ ,מ ָצ .B-כא
נ&ת .Bכ ַו ִ ְ $לַח יְה& ָדה ֶאתִ "ְ ,די ָה ִעִCי*ְ ,יַד ֵר ֵעה& ָה ֲע 5ד; ִ
0ל ְמ ָ
ְַ 8ל ַ* ְ *ִ ,ג ֵדי ְ
וִ
ְה&דה,
ְתה ָבזֶה ְק ֵד ָ ה .כב ַוָ ָ $בֶ ,אל,י ָ
ֹאמר& ,לֹאָ ,הי ָ
ֶַ ;.וְ $
ַו ִ0 ְ $ל ֶאתְ 0,נ ֵ י ְמק ָֹמֵ ,Bלאמֹרֵ$0 ,ה ַה ְֵ :ד ָ ה ִהוא ָב ֵעי ַניִַ ,עלַ ,ה ָ/ר ְ
ֹאמר יְה& ָדה ִ:ַ 8ח,לִָ 1ֶ ,Bנ ְהיֶה ָלב&ז; ִהֵ4ה ָ ַל ְח ִ8י
ְתה ָבזֶה ְק ֵד ָ ה .כג ַוֶ $
מר& ,לֹאָ ,הי ָיה; וְ גַ ְ 0נ ֵ י ַה ָ7קְ 2
את ָ
ֹאמר ,לֹא ְמ ָצ ִ
ַוֶ $
ֹאמר
את .Bכד ַוי ְִהי ְִ 3מ ְ לֹ ֳח ָד ִ יַ ,וַ"$5ד ִליה& ָדה ֵלאמֹר ָז ְנ ָתה ָָ 8מר ֶַ ;ָ 3ת ָ ,.וְ גַ ִהֵ4ה ָהרָהִ ,לזְ נ&נִי; ַוֶ $
80ה לֹא ְמ ָצ ָ
ַה ְ" ִדי ַהֶCה ,וְ ָ
ֹאמרַ ,ה ֶ3ר,נָא,,
יה ֵלאמֹרְ ,ל ִאי ֲא ֶ רֵ ,א;ֶה ;- ,2נ ִֹכי ָהרָה; ַוֶ 8
יא&ה וְ ִת ָGרֵ .כה ִהוא מ& ֵצאת ,וְ ִהיא ָ ְל ָחה ֶאלָ ,ח ִמ ָ
ה2צ ָ
יְה&דָהִ ,
ָס ע2ד,
יהְ ,ל ֵ ָלה ְבנִי; ְולֹא,י ַ
ֹאמר ָצ ְד ָקה ִמ ִֶ47י3ִ ,יַ ,על 3ֵ ,לֹא,נְ ַת ִָ 8
ַ3ר יְה& ָדהַ ,וֶ $
ְה ַEֶ 7הָ ,ה ֵא;ֶה .כו ַוֵ $
ְל ִמי ַהח ֶֹת ֶמת ְו ַה ְִ 1ת ִילי ו ַ
ְַ 8ק ֹר ַעל,יָד ָ 2נִ י ֵלאמֹר,
ַ; ֶדת ,ו ִ
ַ:ַ 8ח ַה ְמי ֶ
א2מיִ *ְ ,ב ְטנָ .Bכח ַוי ְִהי ְב ִל ְד ַָ ,B8ו,8ִֶ $יָד; ו ִ
ְל ַד ְע ָ .B8כז ַוי ְִהיֵ *ְ ,עת ִל ְד ָ ;B8וְ ִהֵ4ה ְת ִ
חיו,ָצא ִ
0חר י ָ
ַצ ָָ 8עלֶי ָ1ָ .רֶ>; ַוְִ $קרָא ְ מ1ָ ,2רֶ> .ל ְו ַ
ֹאמרַ ,מה1ָ ,ר ְ
חיוַ ,וֶ 8ָצא ִ
ָצא ִרא ֹנָה .כט ַוי ְִהי ְֵ 3מ ִ יב יָד ,2ו ְִהֵ4ה י ָ
זֶה ,י ָ
ֲא ֶ ר ַעל,יָדַ 2ה ָ@נִי; ַוְִ $קרָא ְ מָ ,2זרַח.
תמר היא הראשונה שעמדה מול יהודה ודיברה אליו באומ> באחריות ובאמת .מתמר למד יהודה לדבר כ .אל יוס .במגילת
רות למדנו ג כי פר> ,בנ של תמר ויהודה ,הוא מאבות אבותיו של דויד המל..
אשה א כ היא זו שחוללה באופ עקי את כל המהפ .בספר בראשית .תמר היא זאת שדיברה לראשונה באומ> באמת
ובאחריות ,והיא לימדה את יהודה לנהוג כ .ברגע הנכו.
שבת שלו!

