לפרשת וישב ()3
א .כשהאחים ,בקנאם באהבת אביהם ליוסף ,משליכים אותו לבור ,יהודה משלח מעל ביתו את כלתו.
כמה כאב יכולים הורים אוהבים לפזר בעולם...

בַ .ויֹּאמֶ ר יְהּודָ ה לְ תָ מָ ר ַכלָת ֹּו שְ בִ י ַאלְ מָ נָה בֵ יתָ-אבִ יְך ,עַ ד-יִגְ דַ ל שֵ לָה בְ נִי--כִ י ָאמַ רֶ ,פן-יָמּות גַם-הּוא כְ אֶ חָ יו; וַתֵ לְֶך
ְהּודהַ ,ויַעַ ל עַ ל-גֹּ זְ זֵי צֹּאנ ֹּו הּוא
ְהּודה; וַיִ נָחֶ ם י ָ
תָ מָ ר ,וַתֵ שֶ ב בֵ ית ָאבִ יהָ  .יב וַיִ ְרבּו ,הַ יָמִ ים ,וַתָ מָ ת ,בַ ת-שּועַ אֵ שֶ ת-י ָ
וְ חִ ירָ ה רֵ עֵ הּו הָ עֲדֻ לָמִ י--תִ מְ נָתָ ה .יג ַויֻגַד לְ תָ מָ ר ,לֵאמֹּ ר :הִ נֵה חָ ִמיְך עֹּ לֶה תִ ְמנָתָ ה ,לָגֹּ ז צֹּאנוֹּ .יד וַתָ סַ ר בִ גְ ֵדי
ַאלְ מְ נּותָ ּה מֵ עָ לֶיהָ  ,וַתְ כַס בַ צָ עִ יף וַתִ תְ עַ לָף ,וַתֵ שֶ ב בְ פֶ תַ ח עֵ י ַניִם ,אֲשֶ ר עַ לֶ -ד ֶרְך תִ ְמנָתָ ה :כִ י ָראֲתָ ה ,כִ י-ג ַָדל שֵ לָה,
וְ הִ ואֹ ,לא-נִתְ נָה ל ֹּו לְ אִ שָ ה .טו וַיִ ְראֶ הָ יְהּודָ הַ ,ויַחְ שְ בֶ הָ לְ ז ֹּונָה :כִ י כִסְ תָ הָ ,פנֶיהָ  .טז ַויֵט אֵ לֶיהָ אֶ ל-הַ ֶד ֶרְךַ ,ויֹּאמֶ ר
הָ בָ ה-נָא ָאבוֹּא אֵ ַליְִך ,כִ י ֹלא יָדַ ע ,כִ י ַכלָת ֹּו הִ וא; וַתֹּ אמֶ ר ,מַ ה-תִ תֶ ן-לִ י ,כִ י תָ בוֹּא ,אֵ לָי .יז ַויֹּאמֶ רָ ,אנֹּ כִ י אֲשַ לַח
גְ ִדי-עִ זִ ים מִ ן-הַ צֹּאן; וַתֹּ אמֶ ר ,אִ ם-תִ תֵ ן עֵ רָ בוֹּן עַ ד שָ לְ חֶ ָך .יח ַויֹּאמֶ ר ,מָ ה הָ עֵ ָרבוֹּן אֲשֶ ר אֶ תֶ ן-לְָך ,וַתֹּ אמֶ ר חֹּ תָ ְמָך
ּופְ תִ ילֶָךּ ,ומַ טְ ָך אֲשֶ ר בְ יָדֶ ָך; וַיִ תֶ ן-לָּה ַו ָיבֹּא אֵ לֶיהָ  ,וַתַ הַ ר לוֹּ .יט וַתָ קָ ם וַתֵ לְֶך ,וַתָ סַ ר צְ עִ יפָ ּה מֵ עָ לֶיהָ ; וַתִ לְ בַ ש ,בִ גְ ֵדי
ַאלְ מְ נּותָ ּה .כ וַיִ שְ לַח יְהּודָ ה אֶ ת-גְ ִדי הָ עִ זִ ים ,בְ יַד רֵ עֵ הּו הָ עֲדֻ לָמִ י ,לָקַ חַ ת הָ עֵ ָרבוֹּןִ ,מיַד הָ אִ שָ ה; וְ ֹלאְ ,מצָ אָ ּה .כא
ֹּאמרּוֹ ,לא-הָ יְתָ ה בָ זֶה ְק ֵדשָ ה .כב ַויָשָ ב,
וַיִ שְ ַאל אֶ תַ-אנְשֵ י מְ קֹּ מָ ּה ,לֵאמֹּ ר ,אַ יֵה הַ ְקדֵ שָ ה הִ וא בָ עֵ י ַניִם ,עַ ל-הַ ָד ֶרְך; ַוי ְ
ְהּודה תִ קַ ח-לָּה,
אֶ ל-יְהּודָ הַ ,ויֹּאמֶ רֹ ,לא מְ צָ אתִ יהָ ; וְ גַם ַאנְשֵ י הַ מָ קוֹּם ָאמְ רּוֹ ,לא-הָ יְתָ ה בָ זֶה ְק ֵדשָ ה .כג ַויֹּאמֶ ר י ָ
יהּודה לֵאמֹּ ר ָזנְתָ ה
ֶפן נִהְ יֶה לָבּוז; הִ נֵה שָ לַחְ תִ י הַ גְ ִדי הַ זֶה ,וְ אַ תָ ה ֹלא מְ צָ אתָ ּה .כד ַויְהִ י כְ ִמ ְשֹלש ח ֳָד ִשיםַ ,ויֻגַד לִ ָ
תָ מָ ר ַכלָתֶ ָך ,וְ גַם הִ נֵה הָ רָ ה ,לִ זְ נּונִים; ַויֹּאמֶ ר יְהּודָ ה ,הוֹּצִ יאּוהָ וְ תִ שָ ֵרף[ .בראשית לח]24 -11 ,
ג .גם כשהכל קבוע מראש ,כשכל המעגלים סגורים ,אומץ לב ונחישות יצליחו להוביל אל פתח
קטן של חירות ,ואפילו מוגבלת.
ד .אני יושב במעגל ומסתובב סביבי  /זלי גורביץ'

