פרשה

יהודה ,המאשים את תמר במות בניו ,מגלה ברגע האחרון יכולת להודות בטעות.
המדרש מגלה גם את גדולתה של תמר ,שלא ביזתה את יהודה

אליזבט גולדווין

צדקה ממני
באמצע סיפור תולדות יוסף ,יחסיו
העכורים עם אחיו ומכירתו למצרים,
מופיע סיפור שנראה כלל לא קשור לסדר
המאורעות .יהודה "יורד" מאת אחיו ונושא
אישה  -ששמה אינו מוזכר – וזו יולדת לו שלושה בנים.
הבן הראשון ,ער"ַ ,רע ְבּ ֵעינֵ י ה' וַ יְ ִמ ֵתהוּ ה'" )בראשית
לח ז( .בהתאם לסידור הפטריארכלי ולמצוות התורה,
אחיו אונן מצטווה לייבם את אשת אחיו שמת ללא
צאצאים ,כלומר לשאת את גיסתו לאישה .גם הפעם
העסק משתבש" :וַ יֵּ ַדע אוֹנָ ן כִּ י ֹּלא לוֹ יִ ְהיֶ ה ַהזָּ ַרע וְ ָהיָ ה ִאם
ָבּא ֶאל ֵא ֶשׁת ָא ִחיו וְ ִשׁ ֵחת ַא ְר ָצה ְל ִב ְל ִתּי נְ ָתן זֶ ַרע ְל ָא ִחיו"
)שם ט( .אונן בנו של יהודה הוא אם כן אבי המאוננים.
הדבר מאוד לא מוצא חן בעיני ה' ,והוא הורג אף אותו.
שלה ,בנו הצעיר של יהודה ,אמור לייבם את תמר
אבל יהודה חרד לבנו הנותר ,ובאופן עקיף מאשים את
תמר בהיותה "אישה קטלנית" ,אף שהסיפור בפירוש
מאשים את בני יהודה במותם .אישה קטלנית היא אישה
ששני בעליה מתו ,ולפי הלכה מאוחרת אין לשאתה כי
היא נחשבת מסוכנת .תמר האלמנה נתפסת בידי יהודה
משום מה כאשמה במות בעליה שהיו רעים בעיני ה' .על
כל פנים ,היא נשלחת חזרה לבית אביה לחכות ששלה
יגדל ושיהודה יואיל בטובו לתת לה לשאתו .היא אינה
רשאית לבחור לעצמה בן זוג אחר וללדת את ילדיו כי
כבר סומנה כאישה השייכת לבית יהודה.

גדולה של מנהיג

"וַ יִּ ְרבּוּ ַהיָּ ִמים" והשעון הביולוגי של תמר לוחץ ושלה
כבר בגר .היא מחליטה לעשות מעשה ולהרות .יהודה,
שהתאלמן בינתיים ,מרשה לעצמו ללכת אל מי שהוא
מאמין שהיא זונה אך למעשה היא כלתו המחופשת.
כעירבון לשכר המגיע לה היא לוקחת ממנו את החותמת
והפתילים שלו ,חפצים אישיים מזהים ,משהו כמו תעודת
זהות במונחי ימינו .נאמן להבטחתו ,שולח יהודה לחפש
אחר הזונה כדי לשלם לה ולקבל בחזרה את חפציו  -אך
הזונה נעלמה .ובינתיים נאמר ליהודה שתמר הרתה.
יאוּה וְ ִת ָשּׂ ֵרף" )שם כד( .ברור
"הוֹצ ָ
ללא היסוס הוא מצווה ִ
לגמרי ליהודה שהאלמנה שנזנחה בבית אביה אשמה
"הוא
בזנות ולכן דינה מוות ,ללא משפט ,ללא בירורִ .
מוּצאת וְ ִהיא ָשׁ ְל ָחה ֶאל ָח ִמ ָיה ֵלאמֹר ְל ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֵא ֶלּה
ֵ
ילים
ֹאמר ַהכֶּ ר נָ א ְל ִמי ַהח ֶֹת ֶמת וְ ַה ְפּ ִת ִ
לּוֹ ָאנֹכִ י ָה ָרה .וַ תּ ֶ
וְ ַה ַמּ ֶטּה ָה ֵא ֶלּה" )שם כה(.
התלמוד מדגיש שלמרות שתמר מוצאת כאן להישרף,

איור :עופר גץ

היא מאפשרת ליהודה פתח מילוט שלא להכיר בחפציו,
לחסוך מעצמו את הבושה שבהודאה פומבית בכך שהלך
לזונה ,ולשרוף אותה למרות הכול:
נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין
פני חבירו ברבים .מנלן ]מנין לנו?[ מתמר" ,הכר נא"...
אין נא אלא לשון בקשה .אמרה לו :בבקשה ממך
הכר פני בוראך ואל תעלים עיניך ממני )בבלי סוטה
דף י ע"ב(.

האישה האמיצה הזו ,שנזנחה על לא עוול בכפה בבית
אביה ,מהמרת על חייה כדי לא לבייש את יהודה .היא
בוחרת שלא להתנקם באיש שאשם בעריריותה ואחראי
להריונה .למזלה ,יהודה אף הוא מתגלה כאן בגדולתו
ֹאמר ָצ ְד ָקה ִמ ֶמּנִּ י
הוּדה וַ יּ ֶ
ומודה מיד באחריותו" :וַ יַּ כֵּ ר יְ ָ
כִּ י ַעל כֵּ ן א נְ ַת ִתּ ָיה ְל ֵשׁ ָלה ְבנִ י וְ א יָ ַסף עוֹד ְל ַד ְע ָתּהּ"
)שם כו( .התלמוד רואה בכך מעשה של קידוש ה' ,שכן
אילולא הכיר יהודה באחריותו איש לא היה יודע על

העוול הנורא שנעשה לתמר ויהודה היה שומר על שמו
הטוב .זהו אומץ של מנהיג היודע להודות בטעות .ואכן,
מן ההריון הזה נולדו תאומים שאחד מהם ,פרץ ,הוא
אבי השושלת שממנה יצא דוד המלך .התלמוד סבור
שאדם היודע לקחת אחריות הוא אדם הראוי להנהיג.
המדרש מתעכב על הפועל "הכר" החוזר כאן .ניכור
והכרה לקוחים מאותו השורש .הם קרובים מאוד .הניכור
מאפשר את ניצול הזולת ,את מכירתו לעבדות או שעבודו
בתנאי עבודה לא ראויים ואת פיטוריו השרירותיים.
כך ,אחי יוסף המתנכרים לו מוכרים אותו לעבדות וגם
"הכֶּ ר נָ א ַהכְּ תֹנֶ ת ִבּנְ ,"
משקרים ליעקב בבקשם ממנו ַ
כותונת שאותה טבלו בדם חיה שחוטה כדי שלא לספר
לו את מה שעוללו.
הכרה באנושיותו של הזולת כמוה כהכרה בצלם
אלוהים שבו ,כמוה כמפגש עם פני הבורא ,כלשון המדרש
התלמודי .היא מאפשרת חיים אנושיים ,צודקים ומתוקנים.
יהודה מכיר באנושיותה של תמר ובזכותה לחיים ולצדק,
בזכותה להקים משפחה שגם תפרנס אותה/ .

י"ט בכסלו תשע"ד 22.11.2013
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