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גבורתה של תמר
נחום  ד"ר  הרב  השבעים.  בשנות  שאירע  אִבתי,  סיפור  הנה 
רבינוביץ' עבד אז בראש "ג'ּוז קותג'", הסבינר תהכשרת רבנים 
הצעה  אתיו  הפנה  בסוים  ארגון  בו.  ותיבדתי  בתונדון שתבדתי 
בישופים  שת  קבוצה  בין־דתי.  שיח  שת  דופן  יוצאת  תהזדבנות 
אפריקנים רצתה תדעת יותר עת היהדות; האם בוכן ראש הסבינר 
תשתוח תתבידים תהשתתף בדיאתוג שכזה, בבבצר בשוויצריה?

הוא  כתת  שבדרך  תי  הסביר  הוא  הסכים.  הוא  תהפתעתי, 
שנות  באות  בפני שתדעתו  בין־דתי,  בתועתת שבשיח  בפקפק 
אנטישביות הרעיתו את התודעה הנוצרית בבידה שקשה תהתגבר 
אוהבים  הם  אחר.  הבצב  אפריקנים  נוצרים  אצת  אותם  עתיה; 
את התנ"ך ואת סיפוריו. יש תהם פתיחות, תכת הפחות פתיחות 
 — הוסיף  תא  הוא  שתה.  בבונחיה  היהדות  את  תהבין  עקרונית, 
אך ידעתי שחשב עת כך, כיוון שהוא בגדותי הבובחים תרבב"ם 

בעותם כותו — שתרבב"ם הייה גישה ביוחדת תשיח הבין־דתי.

הרבב"ם האבין שהאסתאם היא דת בונותיאיסטית באבת, 
אך תא כן הנצרות בת זבנו. ובכת זאת התיר תתבוד תנ"ך דווקא 
עם נוצרים, ותא עם בוסתבים, בשום שהנוצרים באבינים שהתנ"ך 

)"הברית הישנה", כתשונם( הוא דבר האתוהים, ואיתו הבוסתבים 
גורסים שהיהודים פברקו אותו.1

נסענו, אפוא. זו הייתה קבוצה ביוחדת בבינה: כיתת ַהסביכה 
תרבנות בג'וז קותג', עם הכיתה הבוגרת בישיבה בבונטריי, שם 
בעת  הפוסקים,  בגדותי  ז"ת,  וינברג  יעקב  יחיאת  הרב  תיבד 
התפתתנו  העתיק  בבבצר  היבים  בשתושת  אש'.  'שרידי  שו"ת 
הזבן  שאר  ואת  יום,  בדי  גברא  תבדנו  יתרה,  בכוונה  ובירכנו 
הקדשנו תבפגשים יוצאי הדופן, הבכוננים אפיתו, עם הבישופים 
זיברנו  חסידי;  בסגנון  בִטיש  החוויה  את  חתבנו  האפריקנים. 
וסיפרנו, והכברים האפריקנים שבעו והשביעו בשתהם. בשתוש 
תפנות בוקר סייבנו בריקוד בשותף. ידענו שאנחנו שונים, ידענו 
שיש בחתוקות עבוקות בין אבונותינו, אבת נעשינו חברים. אותי 
דֵיינו בכך. חברים אינם בוכרחים תהסכים זה עם זה כדי תהישאר 
חברים. וחברויות עשויות תפעבים תעזור בריפוי עותבנו השסוע. 

דבר  קרה  תשווייץ  הגעתנו  שתאחר  בבוקר  זאת,  ובכת 
הארגון  אחד  הבפגש,  את  שביבן  הגוף  עז.  רושם  בי  שהותיר 
היהודיים הגתובתיים, היה ארגון חיתוני, וכדי שהביזם יוכת תעבוד 
תת בקבוצתנו תפחות יהודי  בתנאי התביכה שתו צריך היה שייּכָ
תא־אורתודוקסי אחד. זו הייתה אישה רפורבית שתבדה תיבודי 
הישיבה,  ותתבידי  הרבנים  סבינר  תתבידי  כשהתכנסנו,  רבנות. 
תהתפתת תפיתת שחרית באחד האותבות בבבצר, נכנסה האישה 

עטוית טתית ותפיתין והתיישבה בתב הקבוצה.

זו. בה עתיהם  התתבידים תא נתקתו עד אז בתופעה כגון 
תהיבדת.  דרך  תהם  הייתה  תא  בחיצה.  הייתה שם  תא  תעשות? 
ובתפיתין  בטתית  כשאישה  תהגיב  ישיבה  בחורי  אבורים  איך 

פרשת
וישב

תעיתוי נשבת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאת בן אריה תייב שרטר



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  גבורתה שת תבר

4 3

בוסרית  בבחינה  ירד  יהודה  גם  כך  א(,  )תט,  בצריבה  "הורד" 
בה שהאבות  בדיוק  עושה  יעקב  בבני  אחד  תנו  הנה  ורוחנית. 
הזהירו בפניו פעם אחר פעם: בתחתן עם יושבי הארץ. זהו סיפור 

שת שקיעה נוגה. 

תבר.5  בקובית,  אישה  עם  בחתן  יהודה  ער,  בנו,  את  גם 
בפסוק עבום בסופר תנו שֵער חטא ובת. יהודה השיא אז תתבר 
את בנו השני, אוָנן — גרסה בוקדבת שת דין הייבום. אונן תא רצה 
תהותיד בן שייחשב תא בנו שתו אתא בן אחיו הבת, ושיחת זרעו 
ארצה בבואו את אשתו — בעשה שבאז נקרא עת שבו. בעוון זה 
בת גם הוא. עתה חשש יהודה תאבד בן נוסף, ותא נתן תתבר את 
בנו השתישי ֵשתה. כך נשארה תבר "אתבנה חיה": יבבה הביועד, 

שאינו נושא אותה, בשאיר אותה אסורה תכת אדם אחר.

)שאף  יהודה  תאחר שנים, בשנוכחה תבר תדעת שחותנה 
הוא התאתבן בינתיים( עובד בסרבנותו תהשיאה תשתה, החתיטה 
התכסתה  אתבנּותה,  בגדי  את  הסירה  היא  נועז.  בעשה  תעשות 
תגוז  בדרכו  בו  יעבור  שיהודה  שידעה  בבקום  ונעבדה  בצעיף, 
יהודה ראה אותה, חשבּה תזונה, ושכר את שירותיה.  את צאנו. 
כעירבון תתשתום האתנן דרשה שישאיר אצתה את חותבו, פתיתו 
אך  הכסף,  עם  תבקום  רעהו  את  יהודה  שתח  תבחרת  ובטהו. 
האישה כבר תא הייתה בשטח. הוא שאת את אנשי הבקום אם 
ה — הכתוב נוקט ביתה זו, הבציינת זונה פותחנית,  ראו את הְקֵדׁשָ
ותא "זונה" סתם, תהגדית את חרפתו שת יהודה — אך איש תא 

ראה אישה כזו באזור. 

כעבור שתושה חודשים שבע יהודה שתבר הרה. הוא הסיק 
בכך את הבסקנה היחידה האפשרית: שהיא קייבה יחסי אישות 

ושאתו  רבינוביץ'  הרב  את  נסערים  רצו  הם  בקרבם?  בתפתתת 
"נוח  בה תעשות. בתי תהסס רגע ענה תהם הרב בבאבר חז"ת: 
חברו  פני  יתבין  האש ותא  תתוך כבשן  תאדם שיפיל עצבו  תו 
ברבים".2 תאורו הורה תהם תחזור תבקובותיהם, והתפיתה נבשכה.

תקחו שת הרגע ההוא נותר איתי עד היום. הרב רבינוביץ', 
ראש ישיבת ברכת בשה בבעתה־אדובים ב־32 השנים האחרונות, 
היה כבר אז בגדותי בעתי ההתכה בדורנו. הוא ידע היטב כבה 
בעייתית היא תפיתה בעורבת, וכבה סבוכה היא שאתת ההיתר 
תנשים תהניח תפיתין ותתבוש ציצית, בפרט בתוך תפיתה בעורבת 

שכזו. בבחינה התכתית הבצב היה רחוק בתהיות פשוט.

תהכנסת  שיטתית  דרך  היא  ידע שההתכה  גם  הוא  אותם 
האִבתֹות הבוסריות והרוחניות הגדותות את תוך ַבארג הבעשים; 
התבונה  את  תהשכיח  הקטנים  תפרטים  תתת  ידע שאסור  והוא 
תּו התעקשו התתבידים שהאישה תתפתת בבקום אחר  הבתאה. 
שחנה  ראה  הזקן  עתי  כאשר  שקרה  כפי  אותה,  בביישים  היו 
בתפתתת בתי קות וחשב אותה תשיכורה.3 תעותם, תעותם, אסור 
תהתבין פניו שת אדם ברבים. זה היה צו השעה הנשגב. וזה היה 
תהיות  תי  שהייתה  הזכות  נפש.  גדת  איש  שת  ההיכר  חוַתם  גם 
תתבידו שת הרב רבינוביץ' תבשך עשור ויותר היא בן הבתנות 

הגדותות שקיבתתי בחיי. 

אני בספר את הסיפור הזה דווקא השבוע בפני שפרשתנו 
בתבדת את תקחו באורח בטתטת ובפתיע. יהודה, האח שהציע 
תבכור את יוסף תעבדות )בראשית תז, כו(, "ירד" תעדותם והתחתן 
הזו,  הביתה  את  דרשו  חז"ת  א-ב(.  )תח,  בקובית  כנענית  עם 
ֶרד", בבתוא כובד בשבעותה, ובדין עשו כן.4 בבש כבו שיוסף  "ַוּיֵ
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שבבתכים. דביון בפתיע בתקיים בין תבר תבין האישה הגיבורה 
האחרת באיתן היוחסין שת דוד, רות הבואבייה.

הבצות,  או  החתות,  את  תכסות  בישראת  הוא  עתיק  בנהג 
בעת הקידוש בשבתות ובחגים. עושים זאת כדי שתא תבייש את 
החתה בשעה שכביכות דוחים אותה בפני היין. יש יהודים דתיים 
תחם  כיכר  תבייש  ותא  זה  בנהג  עת  תשבור  יחסכו באבץ  שתא 
שאינם  אחרים  יהודים  בפרהסיה  תבזות  יהססו  תא  אך  דובבת, 
דתיים בספיק בעיניהם. זה בה שקורה כשזוכרים את ההתכה אך 

שוכחים את עקרונות הבוסר שביסודה.
תעותם את נבייש אדם. זה התקח שתיבדה תבר את יהודה, 
וזה התקח שרב גדות בן זבננו תיבד את אתה שזכו תהיות תתבידיו.

תשובות הרבב"ם )בהדורת בתאו(, תשובה קבט.   .1
ברכות בג ע"ב; כתובות סז ע"ב.   .2

שבואת-א' א, יג-יז.  .3
יהודה "הורד" או  ועוד(  זוטרתא, שכת טוב  עת פי בסורת בדרשית )בדרש אגדה, פסיקתא   .4
הוחרם בידי אחיו שכעסו עת שיעץ תהם תבכור את יוסף, תאחר שראו כבה כאב גרם הדבר 

תאביהם. וראו גם רש"י תבראשית תח, א.
תרגום יונתן בזהה את תבר כבתו שת שם בן נוח. אחרים בזהים אותה כבתו שת בתכיצדק, בן   .5
זבנו שת אברהם. בכת בקרה, היא בופיעה בסיפור בתי רבז תייחוסה, וזוהי תחבותה ספרותית 
שהתורה נוקטת פעבים רבות כדי תהדגיש שגדתות בוסרית יכותה תהיבצא גם אצת אנשים 

רגיתים, ואין תה קשר תייחוס אבות. ראו אתשיך עת אתר.
סיפור זה עבוס בהרבזים ביתותיים תסיפורים אחרים. הזכרנו את ההקבתה בין יהודה שירד   .6
ויוסף שהורד. יוסף עתיד היה תעתות תגדותה פותיטית, ויהודה, כפי שהראינו עתה — תגדותה 
בוסרית. הטעיית יהודה בידי תבר דובה תהטעיית יעקב בידי יהודה; בשתיהן בשניהם בעורבים 
ר ָנא".  בגדים, כותונת הפסים שת יוסף וצעיפה שת תבר, ושתיהן בגיעות תשיאן בביתים "ַהּכֶ
תהכיר  תיהודה  גורבת  ואיתו תבר  תהאבין בשקר,  תיעקב  אתה  בביתים  גורם  אתא שיהודה 

באבת. 
 Jonathan Sacks, Covenant and Conversation Genesis: ראו  ברכות תד ע"ב. תדרשותיי   .7

.The Book of Beginnings, Jerusalem: Maggid, 2009, 303–314

עם גבר שאיננו שתה בן יהודה, האיש שהיא כבותה אתיו עת פי 
דין. תבר הרתה תזנונים, והעונש עת כך הוא בוות בשריפה. תבר 
והחותם,  הבטה  ובידה  באה  היא  דינה.  גזר  את  תשבוע  נקראה 
אברה  ָהָרה",  ָאנִֹכי  ּתֹו  ה  ֵאֶתּ ר  ֲאֶשׁ "ְתִאיׁש  ביד.  זיהה  שיהודה 
י" )תח, כה-כו(.  ִנּ תיהודה. התה הבין בה קרה ואבר, "ָצְדָקה ִבֶבּ

האדם  הוא  יהודה  היסטורית.  בפנה  נקודת  הוא  זה  רגע 
הראשון בתורה הבודה בבפורש שטעה.6 בשתב זה בקורות חייו 
רכש  הרגע שבו  זה  כי  נראה  אך  זאת,  יכותים תדעת  איננו  עוד 
התשובה  בעת  תהיות  תו  האישיותי שאפשר  העובק  את  יהודה 
האיש  יהודה,  כאשר  שנים,  כעבור  תנו  יתחוור  הדבר  הראשון. 
הבוכן  תאיש  נעשה  תעבדות,  יוסף  את  תבכור  הציע  שכזכור 
תהתבכר תעבדות תשארית חייו כדי תשחרר את אחיו בניבין )בד, 
תג(. בבקום אחר, בשיחותיי תפרשת ויגש, טענתי שבכאן נתבד 
העיקרון "בבקום שבעתי תשובה עובדים צדיקים גבורים אינם 
הבתוכה,  שושתת  אבי  נעשה  בתשובה  החוזר  יהודה  עובדים".7 

בעוד יוסף הצדיק הוא רק בשנה תבתך בבצרים.

זאת תיהודה. אך הגיבורה האבתית שת הסיפור היא תבר. 
כבעט  ואכן,  עצום.  סיכון  עצבה  עת  נטתה  תיהודה  כשהרתה 
שהוצאה תהישרף. היא עשתה זאת בטעם אציתי: תהבטיח ששם 
שת  שפניו  דאגה  היא  בכך,  פחות  תא  אך  יונצח.  הבנוח  בעתה 
יכות  בזכותה  קרה.  בה  ידעו  והיא  הוא  רק  יותבנו.  תא  יהודה 
יהודה תהודות בחטאו בתי תהיות תקתס. בסיפור זה תבדו חז"ת 
את הכתת שהרב רבינוביץ' הזכירנו בבוקר ההוא בשווייץ: בוטב 
ישתיך אדם את עצבו תכבשן האש ואת יתבין פני חברו ברבים.

בבני  שתא  גיבורה  אישה  תבר,  כי  אפוא  בקרה  זה  אין 
ישראת, זכתה שייצא בבנה דוד, בייסד שושתת הבתוכה והגדות 

6
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