
 

 (3לפרשת וישב )

 

א.   כשהאחים, בקנאם באהבת אביהם ליוסף, משליכים אותו לבור, יהודה משלח מעל ביתו את כלתו.  

 כמה כאב יכולים הורים אוהבים לפזר בעולם... 

 

אֶמרב.   הּוא ְכֶאָחיו; ַוֵתֶלְך  -ָימּות ַגם-ֶפן ִכי ָאַמר, --ְבִני ֵשָלהִיְגַדל -ָאִביְך, ַעד-ְיהּוָדה ְלָתָמר ַכָלתוֹּ ְשִבי ַאְלָמָנה ֵבית ַויֹּ

אנוֹּ הּוא  -ַעלְיהּוָדה; ַוִיָנֶחם ְיהּוָדה, ַוַיַעל  -שּוַע ֵאֶשת-, ַבתַוָתָמת, ַהָיִמים,  ַוִיְרבּו  יב    ֵבית ָאִביָה.  ַוֵתֶשבָתָמר,   ְזֵזי צֹּ גֹּ

ר: ַויַֻגד  יג  ִתְמָנָתה. --ְוִחיָרה ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָלִמי ֶלה   ְלָתָמר, ֵלאמֹּ . ִתְמָנָתהִהֵנה ָחִמיְך עֹּ אנוֹּ ז צֹּ ִבְגֵדי   ַוָתַסר יד   , ָלגֹּ

ָגַדל ֵשָלה,  - ִכי ָרֲאָתה, ִכי   ֶדֶרְך ִתְמָנָתה:-, ֲאֶשר ַעלֵעיַנִיםֵמָעֶליָה, ַוְתַכס ַבָצִעיף ַוִתְתַעָלף, ַוֵתֶשב ְבֶפַתח   ַאְלְמנּוָתּה

ָנה:ְיהּוָדה  ַוִיְרֶאהָ   טו    ָנה לוֹּ ְלִאָשה.ִנתְ -, ֹלאְוִהוא אֶמר  -ֵאֶליָה ֶאל  ַוֵיט  טז   ִכי ִכְסָתה, ָפֶניָה.   , ַוַיְחְשֶבָה ְלזוֹּ ַהֶדֶרְך, ַויֹּ

א -ָהָבה אֶמר, ַמהֵאַלִיְךָנא ָאבוֹּ אִלי, ִכי - ִתֶתן-, ִכי ֹלא ָיַדע, ִכי ַכָלתוֹּ ִהוא; ַותֹּ אֶמר זי   , ֵאָלי.ָתבוֹּ ִכי ֲאַשַלח  ַויֹּ , ָאנֹּ

אֶמר, ִאם-ִעִזים ִמן-ְגִדי אן; ַותֹּ ן ַעד ָשְלֶחָך.- ַהצֹּ אֶמר יח  ִתֵתן ֵעָרבוֹּ ן ֲאֶשר ֶאֶתןַויֹּ אֶמר -, ָמה ָהֵעָרבוֹּ ָתְמָך ָלְך, ַותֹּ   חֹּ

א  - ּוְפִתיֶלָך, ּוַמְטָך ֲאֶשר ְבָיֶדָך; ַוִיֶתן ., ַוַתהַ ֵאֶליהָ ָלּה ַוָיבֹּ ֵמָעֶליָה; ַוִתְלַבש, ִבְגֵדי    ְצִעיָפּהַוֵתֶלְך, ַוָתַסר    ַוָתָקם  יט    ר לוֹּ

ן, ִמַיד ָהִאָשה; ְוֹלא, ְמָצָאּה.ָהֲעֻדָלִמיְגִדי ָהִעִזים, ְבַיד ֵרֵעהּו -ְיהּוָדה ֶאת ַוִיְשַלח כ    ַאְלְמנּוָתּה.   כא   , ָלַקַחת ָהֵעָרבוֹּ

ר, ַאֵיה  ַאְנשֵ -ֶאת  ַוִיְשַאל  ָמּה, ֵלאמֹּ אְמרּו, ֹלא-ִהוא ָבֵעיַנִים, ַעל  ַהְקֵדָשה י ְמקֹּ ,  ַוָיָשב  כב    .ְקֵדָשהָהְיָתה ָבֶזה  -ַהָדֶרְך; ַויֹּ

אֶמר, ֹלא -ֶאל ם ָאְמרּו, ֹלאְמָצאִתיהָ ְיהּוָדה, ַויֹּ אֶמר כג  ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָשה.-; ְוַגם ַאְנֵשי ַהָמקוֹּ ָלּה, -ַקחְיהּוָדה תִ  ַויֹּ

ר   ַוְיִהי  כד    ָשַלְחִתי ַהְגִדי ַהֶזה, ְוַאָתה ֹלא ְמָצאָתּה. ִהֵנהֶפן ִנְהֶיה ָלבּוז;    ָזְנָתה ְכִמְשֹלש ֳחָדִשים, ַויַֻגד ִליהּוָדה ֵלאמֹּ

אֶמר ְיהּוָדה,  ִציאּוהָ ָתָמר ַכָלֶתָך, ְוַגם ִהֵנה ָהָרה, ִלְזנּוִנים; ַויֹּ  [ 24  -11]בראשית לח,   ף.ְוִתָשרֵ  הוֹּ

 

ג.   גם כשהכל קבוע מראש, כשכל המעגלים סגורים, אומץ לב ונחישות יצליחו להוביל אל פתח  

 קטן של חירות, ואפילו מוגבלת. 

 

 / זלי גורביץ'   אני יושב במעגל ומסתובב סביביד.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


