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. ואולי במקרא כולו, הוא אחד הרגעי� הדרמטיי� בתורה, המונולוג שבו מדבר יהודה אל יוס�, תחילתה של פרשת ויגש
  .אנחנו קוראי� את הסיפור הזה מידי שנה. אנחנו לא באמת במתח כי אנחנו יודעי� שיהיה בסדר. הדרמה מתקלקלת, ואול�

, האחי� עומדי� מול יוס�. הבה נשכח לרגע שאנחנו יודעי� מה יקרה ונזכר במצב עצמו. זוהבה ננסה להתעל� מעובדה 
ואול� יוס� רוצה להשאיר אותו , האחי� התחייבו להחזיר את בנימי�. ממנו באמתחתו של בנימי�" נגנב"שמצא את הגביע ש

  .עצור
  :יהודה לוקח אחריות וניגש לדבר ע� יוס�

        
        בראשית מדבראשית מדבראשית מדבראשית מד
יט ֲאדִֹני .   3ְַפְרעֹה, 3ִי ָכמ2.ָ :  ִיַחר 1ְ0ָ. ְ*ַעְבֶ/.ָ ,ְו0ל, ָנא ַעְבְ/ָ. ָדָבר ְ*-ְזֵני ֲאדִֹני,ְיַדֶ*ר, ַו$ֹאֶמר ִ*י ֲאדִֹני, ָליו ְיה&ָדהיח ַוִ$ַ"  אֵ 

ִני� ָקָט�, & -ב ָזֵק�ָלנ,ֶי , ֲאדִֹני, ֶאל, כ ַו4ֹאֶמר.   -ח, א2, ָלֶכ� -ב,ֲהֵי :  ֲעָבָדיו ֵלאמֹר,ֶאת, ָ 0ל ַוִ$ָ&ֵתר ה&א , ְו-ִחיו ֵמת; ְוֶיֶלד ְזק5
, י&ַכל ַה4ַַער,לֹא, ֲאדִֹני,ֶאל, כב ַו4ֹאֶמר.   ָעָליו, ְו-9ִיָמה ֵעיִני; ֵאָלי, ה2ִרד5ה&, ֲעָבֶדי.ָ ,ֶאל, כא ַו8ֹאֶמר.   ְלַב/2 ְלִא27 ְו-ִביו ֲאֵהב2

כד .   ִלְרא2ת 1ָָני, לֹא תִֹספ&�,,ִא8ְֶכ�, לֹא ֵיֵרד ֲאִחיֶכ� ַהָ:טֹ�,ִא�, ֲעָבֶדי.ָ ,ֶאל, כג ַו8ֹאֶמר.   ָוֵמת, -ִביו,ָעַזב ֶאתוְ :  -ִביו, ַלֲעזֹב ֶאת
ב&:  -ִבינ&, כה ַו$ֹאֶמר.   ִ/ְבֵרי ֲאדִֹני, ֵאת,, ל2,ַו4ֶַ"ד; ַעְבְ/ָ. -ִבי, ֶאל, ַוְיִהי 3ִי ָעִלינ& לֹא נ&ַכל , כו ַו4ֹאֶמר.   אֶֹכל,ָלנ& ְמַעט,ר&ִ ְב ,  5

, כז ַו$ֹאֶמר ַעְבְ/ָ. -ִבי.   ְו-ִחינ& ַהָ:טֹ� ֵאיֶנ4& ִא8ָנ&, לֹא נ&ַכל ִלְרא2ת 1ְֵני ָהִאי ,3ִי,, ְוָיַרְדנ&, ֵי  -ִחינ& ַהָ:טֹ� ִא8ָנ&,ִא�:  ָלֶרֶדת
כט .   ֵה4ָה,ַעד, ְולֹא ְרִאיִתיו; 0ְ. ָטרֹ� טָֹר�, ָואַֹמר, ֵמִא8ִי, כח ַוֵ$ֵצא ָהֶאָחד.   ִ;י ִאְ 8ִי,י ְ ַנִי� ָיְלָדה3ִ , �8ֶ0 ְיַדְע�8ֶ:  ֵאֵלינ&

ֵאיֶנ4& , ְוַה4ַַער, ַעְבְ/ָ. -ִבי,י ֶאל3ְבִֹא , ל ְוַע8ָה.   ְ אָֹלה, 9ֵיָבִתי ְ*ָרָעה,ְוה2ַרְד�8ֶ ֶאת,,ְוָקָרה& -ס2�, ֶזה ֵמִע� 1ַָני,ֶאת, &ְלַקְח�8ֶ ַ"�
.   ְ אָֹלה,, ְ*ָיג2�, 9ֵיַבת ַעְבְ/ָ. -ִבינ&,ְוה2ִריד& ֲעָבֶדיָ. ֶאת; ָוֵמת,,ֵאי� ַה4ַַער,3ְִרא2ת2 3ִי, לא ְוָהָיה.   ְק &ָרה ְבַנְפ 2, ְוַנְפ 2; ִא8ָנ&

ָנא ַעְבְ/ָ. 8ַַחת ,ֵיֶ ב, לג ְוַע8ָה.   ַהָ$ִמי�,ְוָחָטאִתי ְל-ִבי 3ָל, לֹא ֲאִביֶא4& ֵאֶלי.ָ ,ִא�:  ֵמִע� -ִבי ֵלאמֹר, ַה4ַַער,לב 3ִי ַעְבְ/ָ. ָעַרב ֶאת
  .-ִבי,ֲאֶ ר ִיְמָצא ֶאת, ֶאְרֶאה ָבָרע 1ֶ�:  ְוַה4ַַער ֵאיֶנ4& ִא8ִי, -ִבי,ֵאיְ. ֶאֱעֶלה ֶאל, לד 3ִי.   ֶאָחיו, ַיַעל ִע�, ְוַה4ַַער; ַלאדִֹני, ֶעֶבד,,ַה4ַַער
  

  :המונולוג של יהודה אכ� מצליח
        

 בראשית פרק מהבראשית פרק מהבראשית פרק מהבראשית פרק מה
ב .  ֶאָחיו,ְ*ִהְתַוַ/ע י2ֵס� ֶאל, ָעַמד ִאי  ִא28,ְולֹא; ִאי  ֵמָעָלי,ה2ִציא& ָכל, ַוִ$ְקָרא, ְלכֹל ַה4ִָ=ִבי� ָעָליו, ָיכֹל י2ֵס� ְלִהְת1ֵ0ק,א ְולֹא

ָיְכל& ֶאָחיו ,ְולֹא; ַהע2ד -ִבי ָחי, ֶאָחיו ֲאִני י2ֵס�,ג ַו$ֹאֶמר י2ֵס� ֶאל.  ַוִ$ְ ַמע ֵ*ית 1ְַרעֹה, ַוִ$ְ ְמע& ִמְצַרִי�; ִ*ְבִכי, קֹל8ֵ,2� ֶאתַו$ִ 
, ְמַכְר�8ֶ אִֹתי, ֲאֶ ר, ֲאִני י2ֵס� ֲאִחיֶכ�, ַו$ֹאֶמר; ַוִ$ָ" &, ָנא ֵאַלי,ֶאָחיו ְ" &, ד ַו$ֹאֶמר י2ֵס� ֶאל.  3ִי ִנְבֲהל& ִמ1ָָניו, ַלֲענ2ת אֹת2
ֶזה ְ ָנַתִי� ,ו 3ִי.  ְ ָלַחִני ֱאלִֹהי� ִלְפֵניֶכ�, 3ִי ְלִמְחָיה:  ֵה4ָה, ְמַכְר�8ֶ אִֹתי,3ִי, ִיַחר ְ*ֵעיֵניֶכ�,ְו0ל, 8ֵָעְצב&,ה ְוַע8ָה 0ל.  ִמְצָרְיָמה
&ְלַהֲחי2ת , ָל9&� ָלֶכ� ְ ֵאִרית ָ*-ֶר<, ז ַוִ$ְ ָלֵחִני ֱאלִֹהי� ִלְפֵניֶכ�.  ָחִרי  ְוָקִציר,ֲאֶ ר ֵאי�, ְוע2ד ָחֵמ  ָ ִני�; ֶרב ָה-ֶר<ְ*קֶ , ָהָרָעב
,ְ*ָכל, &מֵֹ ל, ֵ*ית2, &ְל-ד2� ְלָכל, יֵמִני ְל-ב ְלַפְרעֹהַוְי9ִ ; ָהֱאלִֹהי�, 3ִי, �8ֶ0 ְ ַלְח�8ֶ אִֹתי ֵה4ָה,לֹא, ח ְוַע8ָה.  ִלְפֵליָטה ְ"דָֹלה, ָלֶכ�

.  8ֲַעמֹד,0ל, ְרָדה ֵאַלי; ִמְצָרִי�,9ַָמִני ֱאלִֹהי� ְל-ד2� ְלָכל, ַוֲאַמְר�8ֶ ֵאָליו 3ֹה -ַמר ִ*ְנָ. י2ֵס�, -ִבי,ַוֲעל& ֶאל, ט ַמֲהר&.  ֶאֶר< ִמְצָרִי�
ע2ד ,3ִי, יא ְוִכְל3ְַל8ִי אְֹתָ. ָ �.  ָל.ְ ,ֲאֶ ר,ְוָכל, ְוצֹאְנָ. &ְבָקְר.ָ ; &ָבֶניָ. &ְבֵני ָבֶני.ָ , 8ָ0ה,, ְוָהִייָת ָקר2ב ֵאַלי, "ֶֹ �,<י ְוָיַ ְב8ָ ְבֶארֶ 

יג .  ַהְמַדֵ*ר ֲאֵליֶכ�, ִפי,3ִי:  ְוֵעיֵני -ִחי ִבְנָיִמי�, 2תיב ְוִה4ֵה ֵעיֵניֶכ� רֹא.  ָלְ. ,ֲאֶ ר,ְוָכל, 8ִָ&ֵר  8ָ0ה &ֵביְת.ָ ,1ֶ�:  ָחֵמ  ָ ִני� ָרָעב
, ַצְ&אֵרי ִבְנָיִמ�,יד ַו1$ִֹל ַעל.  ֵה4ָה, -ִבי,&ִמַהְר�8ֶ ְוה2ַרְד�8ֶ ֶאת; ֲאֶ ר ְרִאיֶת�,3ָל, ְוֵאת, 3ְב2ִדי ְ*ִמְצַרִי�,3ָל,ֶאת, ְוִהַ"ְד�8ֶ ְל-ִבי

  .  ִ/ְ*ר& ֶאָחיו ִא28, ְו0ֲחֵרי ֵכ�; ַוֵ$ְבְ? ֲעֵלֶה�, ֶאָחיו,טו ַוְיַנֵ@ק ְלָכל.  ַצָ&אָריו, ַעל, ָ*ָכה,,&ִבְנָיִמ� ;ַוֵ$ְב?ְ , -ִחיו
  

יש כא� התרה של כל המערכות היחסי� המורכבות בי� . יש כא� לא רק התרה של מערכת היחסי� המורכבת של בני יעקב
והנה במחי מונולוג אחד . ובני יעקב, יעקב ועשיו, יצחק וישמע אל, קי� והבל: עד כה היו לנו. אחי� מתחילת ספר בראשית

ובכל האופ� בו הסיפור , מה במונולוג של יהודה מצליח לחולל את השינוי ביוס�. האחווה והשלו� מגיעי� אל יוס� ואחיו
  ?מתגלגל על עתה

  :� לכ� נוכל למצוא את הצעתו של ראוב� ליעקבא� נעיי� כמה פרקי� קוד. יהודה לוקח על עצמו אחריות
  

        בראשית פרק מבבראשית פרק מבבראשית פרק מבבראשית פרק מב
ָ;ָנה, ִ*ְנָיִמ� 8ִָ:ח&,ְוֶאת, ְוִ ְמע2� ֵאיֶנ4&, י2ֵס� ֵאיֶנ4&:  אִֹתי ִ 3ְַל�8ֶ, לו ַו$ֹאֶמר ֲאֵלֶה� ַיֲעקֹב ֲאִביֶה� , לז ַו$ֹאֶמר ְרא&ֵב�.   ָעַלי ָהי& כ5

ֵיֵרד ְ*ִני ,לֹא, לח ַו$ֹאֶמר.   ַוֲאִני ֲאִ יֶב4& ֵאֶלי.ָ , ָיִדי,8ְָנה אֹת2 ַעל; לֹא ֲאִביֶא4& ֵאֶלי.ָ ,ִא�, ְ ֵני ָבַני 8ִָמית,ֶאת, -ִביו ֵלאמֹר,ֶאל
  .ְ א2ָלה, 9ֵיָבִתי ְ*ָיג2�, ֶאת ְוה2ַרְד�8ֶ, ָבB,&ְקָר-ה& -ס2� ַ*ֶ/ֶרְ. ֲאֶ ר 8ְֵלכ&, -ִחיו ֵמת ְוה&א ְלַב/2 ִנְ -ר,3ִי:  ִע7ֶָכ�

  
�  :ומייד לאחר מכ�, נתקלת בסירוב" את שני בני תמית: "הצעתו של ראוב

  
 בראשית פרק מגבראשית פרק מגבראשית פרק מגבראשית פרק מג

ב& ִ ְבר&, �ַו$ֹאֶמר ֲאֵליֶה� ֲאִביהֶ ; ִמ7ְִצָרִי�, ֲאֶ ר ֵהִביא&, ַהֶ@ֶבר,3ֲַאֶ ר 3ִ;& ֶלֱאכֹל ֶאת, ב ַוְיִהי.  3ֵָבד ָ*-ֶר<, א ְוָהָרָעב ,ָלנ& ְמַעט, 5
, ֶיְ ָ. ְמַ ֵ;ַח ֶאת,ד ִא�.  ִ*ְל8ִי ֲאִחיֶכ� ִא8ְֶכ�, ִתְרא& ָפַני,ָהֵעד ֵהִעד ָ*נ& ָהִאי  ֵלאמֹר לֹא:  ֵלאמֹר, ג ַו$ֹאֶמר ֵאָליו ְיה&ָדה.  אֶֹכל
.  ֲאִחיֶכ� ִא8ְֶכ�, ִ*ְל8ִי, ִתְרא& ָפַני,לֹא, ָהִאי  -ַמר ֵאֵלינ&,3ִי:  לֹא ֵנֵרד, יְנָ. ְמַ ֵ;חַ אֵ ,ה ְוִא�.  ְוִנְ ְ*ָרה ְלָ. אֶֹכל, ֵנְרָדה,, ִא8ָנ&, -ִחינ&

ַהע2ד , אמֹרָהִאי  ָלנ& &ְלמ2ַלְד8ֵנ& לֵ , ז ַו$ֹאְמר& ָ א2ל ָ 0ל.  ַהע2ד ָלֶכ� -ח, ְלַהִ"יד ָלִאי ,, ִלי, ָלָמה ֲהֵרעֶֹת�, ִי9ְָרֵאל, ו ַו$ֹאֶמר
ִי9ְָרֵאל ,ח ַו$ֹאֶמר ְיה&ָדה ֶאל.  ֲאִחיֶכ�,ה2ִריד& ֶאת, 3ִי יֹאַמר,, ֲהָיד2ַע ֵנַדע; 1ִי ַהְ/ָבִרי� ָהֵאֶ;ה,ַעל, ל2,ַו4ֶַ"ד, ֲאִביֶכ� ַחי ֲהֵי  ָלֶכ� -ח

,ִא�:  8ְַבְקֶ 4&, ִמָ$ִדי,,ֶאֶעְרֶב4&, ט -נִֹכי.  ַט1ֵנ&,8ָ0ה ַ"�, ֲאַנְחנ& ַג�,ַ"�, מ&תְוִנְחֶיה ְולֹא נָ ; ְוָנק&ָמה ְוֵנֵלָכה,,ִ ְלָחה ַה4ַַער ִא8ִי, -ִביו
יא ַו$ֹאֶמר ֲאֵלֶה�  . ֶזה ַפֲעָמִי�, ַע8ָה ַ ְבנ&,3ִי,, ל&ֵלא ִהְתַמְהָמְהנ&, י 3ִי.  ַהָ$ִמי�,ְוָחָטאִתי ְלָ. 3ָל, לֹא ֲהִביאִֹתיו ֵאֶליָ. ְוִהַ=ְג8ִיו ְלָפֶני.ָ 

, ְנכֹאת ָולֹט, &ְמַעט ְ/ַב , ְמַעט ֳצִרי:  ְוה2ִריד& ָלִאי  ִמְנָחה, ְקח& ִמCְִמַרת ָה-ֶר< ִ*ְכֵליֶכ�,,3ֵ� ֵאפ2א זֹאת ֲע9&,ִא�, ִי9ְָרֵאל ֲאִביֶה�
,יג ְוֶאת.  ה&א, א&ַלי ִמְ ֶ"ה,,8ִָ יב& ְבֶיְדֶכ�, ֶס� ַה7&ָ ב ְ*ִפי 0ְמ8ְחֵֹתיֶכ�ַה3ֶ ,ְוֶאת; ְקח& ְבֶיְדֶכ�, יב ְוֶכֶס� ִמְ ֶנה.  ָ*ְטִני� &ְ ֵקִדי�

  .ָהִאי , &ב& ֶאל, ְוק&מ&; ָקח&, ֲאִחיֶכ�



  
במקו� בו נכשלה , ג� א� היא אינה מלווה בהצעה ספציפית מצליחה לשכנע את יעקב, כלומר לקיחת האחריות של יהודה

  .ומצליח לשכנע אותו לא לעצור את בניימי�, ואכ� יהודה הוא זה שניגש אל יוס� בפרשתנו. ראוב�הצעתו של 
ואול� אי� היא מצליחה לתק� את , ג� רבקה למשל לוקחת אחריות על גורלו של בנה יעקב. ואול� אי� באחריות לבדה די

יש בה ג� אומ< לעמוד מול בעל , ותר מאחריותבפנייה של יהודה אל יוס� יש י. מערכת היחסי� הקלוקלת בי� עשיו ויעקב
  .ויש בה ג� את אמירת האמת הפשוטה, השררה

  ?מניי� למד יהודה את כל אלה
  

  :בראשית פרק לז מסתיי� בפסוק
  .9ַר ַהEַָ*ִחי�, ְלפ2ִטיַפר ְסִריס 1ְַרעֹה:  ִמְצָרִי�,ֶאל, ָמְכר& אֹת2,,לו ְוַה7ְָדִני�

  
  :סוקבראשית פרק לט מתחיל בפ

  .ֲאֶ ר ה2ִרד5ה& ָ 7ָה, ִמַ$ד ַהִ$ְ ְמֵעאִלי�, ִאי  ִמְצִרי, ַוִ$ְקֵנה& 21ִטיַפר ְסִריס 1ְַרעֹה 9ַר ַהEַָ*ִחי�; ה&ַרד ִמְצָרְיָמה, א ְוי2ֵס�
  
  
  
  

  :הנה הפרק בשלמותו? מה קורה בבראשית פרק לח. י פרק לח"כלומר יש המשכיות בסיפור יוס� שנקטעת ע
  

; &ְ מ2  &עַ , ִאי  3ְַנֲעִני,ָ � ְיה&ָדה ַ*ת,ב ַוַ$ְרא.   &ְ מ2 ִחיָרה, ִאי  ֲעד5ָ;ִמי,ַוֵ$ט ַעד; ַוֵ$ֶרד ְיה&ָדה ֵמֵאת ֶאָחיו, א ַוְיִהי ָ*ֵעת ַהִהוא
ה ַו8ֶֹס� ע2ד ַו8ֵֶלד .   א2ָנ�, ְ מ2,ַו8ְִקָרא ֶאת; ַו8ֵֶלד ֵ*�, ד ַו8ַַהר ע2ד.   ֵער ,ְ מ2,ַוִ$ְקָרא ֶאת; ַו8ֵֶלד ֵ*�, ג ַו8ַַהר.   ַוָ$בֹא ֵאֶליהָ , ַוִ$ָ:ֶחהָ 

�,,ְ*כ2ר ְיה&ָדה ֵער, ז ַוְיִהי.   8ָָמר, &ְ ָמB; ְלֵער ְ*כ2ר2, ו ַוִ$ַ:ח ְיה&ָדה ִאָ@ה.   ְ*ִלְדB8ָ אֹת2, ְוָהָיה ִבְכִזיב; ְ מ2 ֵ ָלה,ַו8ְִקָרא ֶאת, ֵ*
3ִי , ט ַוֵ$ַדע א2ָנ�.   ְל-ִחי.ָ , ְוָהֵק� ֶזַרע; ֵאֶ ת -ִחיָ. ְוַיֵ*� אָֹתB,*ֹא ֶאל, ח ַו$ֹאֶמר ְיה&ָדה ְלא2ָנ�.   ְיהָוה, ַוְיִמֵתה&; ְ*ֵעיֵני ְיהָוה, ַרע

, ַוָ$ֶמת; ֲאֶ ר ָע9ָה, י ַוֵ$ַרע ְ*ֵעיֵני ְיהָוה.   ְל-ִחיו, ֶזַרע,ְלִבְל8ִי ְנָת�, ֵחת 0ְרָצהְוִ  , ֵאֶ ת -ִחיו,ָ*א ֶאל,ְוָהָיה ִא�; ;ֹא ל2 ִיְהֶיה ַהCַָרע
ַו8ֵֶלְ. ; יוה&א 3ְֶאחָ ,ָימ&ת ַ"�,1ֶ�, 3ִי -ַמר,,ִיְגַ/ל ֵ ָלה ְבִני,ַעד, -ִביְ. ,יא ַו$ֹאֶמר ְיה&ָדה ְלָתָמר 3ַָ;ת2 ְ ִבי 0ְלָמָנה ֵבית.   אֹת2,ַ"�
"ְֹזֵזי צֹאנ2 ה&א ְוִחיָרה ֵרֵעה& ,ַוַ$ַעל ַעל, ַו4ָ$ִֶח� ְיה&ָדה; ְיה&ָדה, &ַע ֵאֶ ת,ַ*ת, ַו8ָָמת, ַהָ$ִמי�, יב ַוִ$ְר*&.   ַו8ֵֶ ב ֵ*ית -ִביהָ , 8ָָמר

ַו8ְַכס ַ*ָ=ִעי� , יד ַו8ַָסר ִ*ְגֵדי 0ְלְמנ&ָתB ֵמָעֶליהָ .   ָלגֹז צֹאנ2, ִמיְ. עֶֹלה ִתְמָנָתהִה4ֵה חָ :  ֵלאמֹר, יג ַו5$ַ"ד ְלָתָמר.   8ְִמָנָתה,,ָהֲעד5ָ;ִמי
, ַוִ$ְרֶאָה ְיה&ָדהטו .   ִנ8ְָנה ל2 ְלִאָ@ה,לֹא, ְוִהוא, ָגַדל ֵ ָלה,3ִי, 3ִי ָרֲאָתה:  ֶ/ֶרְ. 8ְִמָנָתה, ֲאֶ ר ַעל, ַו8ֵֶ ב ְ*ֶפַתח ֵעיַנִי�, ַו8ְִתַעָ;�

,ַמה, ַו8ֹאֶמר; 3ִי ַכָ;ת2 ִהוא, 3ִי לֹא ָיַדע, 4ָא -ב2א ֵאַלִי.ְ ,ַו$ֹאֶמר ָהָבה, ַהֶ/ֶר.ְ ,טז ַוֵ$ט ֵאֶליָה ֶאל.   1ֶָניהָ , 3ִי ִכFְָתה:  ַוַ$ְחְ ֶבָה ְלז2ָנה
�ָמה ָהֵעָרב2� , יח ַו$ֹאֶמר.   8ֵ8ִ� ֵעָרב2� ַעד ָ ְלֶח.ָ , ִא�, ַו8ֹאֶמר; ַה=ֹא�,ִעCִי� ִמ�,ַ ַ;ח ְ"ִדי-נִֹכי אֲ , יז ַו$ֹאֶמר.   ֵאָלי, 3ִי ָתב2א, ִלי,8ֶ8ִ

�; ַו8ַָסר ְצִעיָפB ֵמָעֶליהָ , 8ֵֶל.ְ יט ַו8ָָק� וַ .   ַו8ַַהר ל2, ָלB ַוָ$בֹא ֵאֶליהָ ,ַו8ֶ$ִ�; &ַמEְָ. ֲאֶ ר ְ*ָיֶד.ָ , ַו8ֹאֶמר חָֹתְמָ. &ְפִתיֶל.ָ , ָל.ְ , ֲאֶ ר ֶא8ֶ
כא .   ְמָצ-B, ְולֹא; ִמַ$ד ָהִאָ@ה, ָלַקַחת ָהֵעָרב2�, ְ*ַיד ֵרֵעה& ָהֲעד5ָ;ִמי, ְ"ִדי ָהִעCִי�, כ ַוִ$ְ ַלח ְיה&ָדה ֶאת.   ִ*ְגֵדי 0ְלְמנ&ָתB, ַו8ְִלַ* 

, ְיה&ָדה, ֶאל, כב ַוָ$ָ ב.   ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָ ה,לֹא, ַו$ֹאְמר&; ַהָ/ֶר.ְ , ַעל, $ֵ0ה ַהְ:ֵדָ ה ִהוא ָבֵעיַנִי� ,ֵלאמֹר, 0ְנֵ י ְמקָֹמB,ַוִ$ְ 0ל ֶאת
ִה4ֵה ָ ַלְח8ִי ; ְהֶיה ָלב&ז1ֶ� נִ , ָלB, כג ַו$ֹאֶמר ְיה&ָדה 8ִַ:ח.   ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָ ה,לֹא, ְוַג� 0ְנֵ י ַה7ָק�2 -ְמר&; לֹא ְמָצאִתיהָ , ַו$ֹאֶמר

ַו$ֹאֶמר ; ִלְזנ&ִני�, ְוַג� ִה4ֵה ָהָרה, ַו5$ַ"ד ִליה&ָדה ֵלאמֹר ָזְנָתה 8ָָמר 3ַָ;ֶת.ָ , כד ַוְיִהי 3ְִמְ לֹ  ֳחָדִ י�.   ְו8ָ0ה לֹא ְמָצאָתB, ַהְ"ִדי ַהCֶה
,, ָנא,ַה3ֶר, ַו8ֹאֶמר; -נִֹכי ָהָרה, ֵאֶ;ה ;2, ְלִאי  ֲאֶ ר, ָחִמיָה ֵלאמֹר,ְוִהיא ָ ְלָחה ֶאל, ֵצאתכה ִהוא מ&.   ה2ִציא&ָה ְוִתGֵָר�, ְיה&ָדה

, ָיַס� ע2ד,ְולֹא; ְבִניְלֵ ָלה , ְנַת8ִיהָ ,3ֵ� לֹא,ַעל,3ִי, ַו$ֹאֶמר ָצְדָקה ִמ4ִ7ֶי, כו ַו3ֵ$ַר ְיה&ָדה.   ָהֵאֶ;ה, ְלִמי ַהחֶֹתֶמת ְוַה1ְִתיִלי� ְוַהEֶ7ַה
B8ָכז ַוְיִהי.   ְלַדְע ,B8ְָוִה4ֵה ְתא2ִמי�; ְ*ֵעת ִלְד ,Bִבְטָנ*ְ   .B8ָכח ַוְיִהי ְבִלְד ,�, ָיד2 ָ ִני ֵלאמֹר,ַו8ְִק ֹר ַעל, ַו8ִַ:ח ַהְמַיֶ;ֶדת; ָיד,ַו8ֶ$ִ

, ל ְו0ַחר ָיָצא -ִחיו.   1ֶָר<, ַוִ$ְקָרא ְ מ2; 1ַָרְצ8ָ ָעֶליָ. 1ֶָר<,ַמה, ַו8ֹאֶמר, ְוִה4ֵה ָיָצא -ִחיו, כט ַוְיִהי 3ְֵמִ יב ָיד2.   ָיָצא ִרא ָֹנה, ֶזה
  .ָזַרח, ַוִ$ְקָרא ְ מ2; ָיד2 ַהָ@ִני, ֲאֶ ר ַעל

  
במגילת . דבר כ. אל יוס�מתמר למד יהודה ל. תמר היא הראשונה שעמדה מול יהודה ודיברה אליו באומ< באחריות ובאמת

  .הוא מאבות אבותיו של דויד המל., בנ� של תמר ויהודה , רות למדנו ג� כי פר<
תמר היא זאת שדיברה לראשונה באומ< באמת . אשה א� כ� היא זו שחוללה באופ� עקי� את כל המהפ. בספר בראשית

  .והיא לימדה את יהודה לנהוג כ. ברגע הנכו�, ובאחריות
  

        !!!!שבת שלו�שבת שלו�שבת שלו�שבת שלו�
  


