
 
 

 “הכר נא!" אומרים בניו של יעקב לאביהם, כשהם מראים לו את כתונת הפסים הקרועה והמדממת של בנו
 האהוב, יוסף.

 
 "הכר נא!" אומרת תמר ההריונית ליהודה, כשהיא שולפת את המטה והחותמת והפתילים שלו, רגע לפני

  שהיא מושלכת אל הלהבות בעוון ניאוף.
 

 שני סיפורים קשים של רמייה הבאים בזה אחר זה בפרשת וישב, והמשותף להם: יהודה, שני גדיי עיזים, שני
  בגדים ורגע של הכרה גדולה.

 
 את הבגד הראשון - כתונת הפסים של יוסף - כולם מכירים. יהודה הוא זה שעמד בראש המזימה למכור את
 יוסף לעבדות, להפשיטו מכותנתו, לקרוע אותה ולטבול אותה בדם גדי העיזים שהם שחטו במיוחד לשם כך.

 "ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת ְּכתֶֹנת ַהַּפִּסים ַוָּיִביאּו ֶאל ֲאִביֶהם, ַוֹּיאְמרּו ֹזאת ָמָצאנּו  ַהֶּכר ָנא  ַהְּכתֶֹנת ִּבְנָך ִהוא ִאם ֹלא "
 (בראשית ל"ז, ל"ב).

 
 סיפור הבגד השני - בגדי ה"קדשה" של תמר - פחות מוכר. יהודה היה אבי שני בעליה של תמר, שמתו בזה

 אחר זה, והותירו אותה אלמנה צעירה ללא ילדים. יהודה הבטיח להשיא אותה לבנו הצעיר והקטן (שלה, שמו)
 - כמקובל באותה תקופה - ושלח את תמר לבית הוריה עד שהילד יגדל. אבל הוא לא קיים את הבטחתו ולא

 טרח לקרוא לה גם כשבנו בגר. תמר מחליטה לגאול את עצמה. היא פושטת את בגדי אלמנותה ולובשת בגדי
 "קדשה" - אישה העוסקת בפולחן אלילי מיני - ומתיישבת לצד הדרך שבו יהודה נהג לעבור בה. יהודה,

 שהתאלמן זה מכבר, לא מזהה את כלתו - לא מכיר אותה - והוא שוכב איתה. אין לו אמצעי תשלום, אז הוא
 משאיר בידיה את המטה והחותמת והפתילים שלו (סימני ההיכר של כל גבר מכובד באותה עת) עד שישלח

 לה גדי עיזים, על ידי אחד מאנשיו. את ההבטחה הזאת יהודה כן מקיים, אבל אנשיו לא מוצאים "קדשה"
 באיזור, כי תמר כבר לבשה שוב את בגדי אלמנותה. החותמת והפתילים נשארים בידיה. כשיהודה מתבשר
 שתמר בהריון, הוא דורש להשליכה לאש בעוון ניאוף. רגע לפני, היא שולפת את הפריטים שיהודה השאיר

 בידיה, ואומרת לו, "ְלִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ּלֹו ָאֹנִכי ָהָרה! ַוֹּתאֶמר,  ַהֶּכר ָנא!  ְלִמי ַהֹחֶתֶמת ְוַהְּפִתיִלים ְוַהַּמֶּטה
  ָהֵאֶּלה ". (בראשית ל"ח, כ"ה).

 
 כאמור, פרשה אחת, שני סיפורים קשים, שני גדיי עיזים לעזאזל, שני בגדים כנגד שתי בגידות, ויהודה אחד…

 הוא היה זה שהגה את רעיון המכירה של יוסף והרמייה של אביו, והוא האיש שבמשך שנים בגד בהבטחתו
 לתמר - כלתו העגונה והאומללה - ובסוף נפל קורבן לתיקון גדול.

 
  מידה כנגד מידה? קארמה? כמובן, אבל הרבה יותר חכם ממה שנראה...

 
  "הכר נא!" הינו ביטוי מיוחד, מטלטל אבל גם עדין!

 
 האחים, ויהודה בראשם, יכלו לומר, "אוי, אבא, תראה מה מצאנו!", או "אבא, יש לנו בשורות קשות… מצאנו

 כתונת פסים מוכתמת בדם, אנחנו חוששים שזה של יוסף". וגם תמר יכלה להתפרץ ולצעוק "רגע! לפני שאתה



 משליך אותי אל האש, בוא אני אגיד לך מי הכניס אותי להריון. אתה! והא לך ההוכחה", או "הבטחת לתת לי
 את בנך הצעיר להיות לי לאיש, ולא קיימת! אני כבר שנים חיה כאלמנה אומללה וערירית! מגיע לי שיהיה לי

  ילד ומגיע לך שרימיתי אותך".
 

 אבל לא, גם האחים וגם תמר אומרים רק "הכר נא!".
 

 ב"הכר נא!" יש קריאה - אולי אפילו דרישה - להכרה עמוקה. לא סתם זיהוי של בגד קרוע או של מטה
 ופתילים, אלא הבנה של ההשתלשלות הארוכה והכואבת שהביאה את כולם עד הלום.

 
 האחים כמו אומרים לאבא שלהם: "אבא, הכר נא! אתה מזהה את הבגד הזה, שמסמל את האבהות

 הבעייתית שלך, את האופן שבו העדפת באופן מכאיב את רחל על פני האמהות שלנו, ושהעדפת בצורה כל כך
 בוטה את בנה יוסף על פנינו, ונתת לו להתנשא עלינו כל השנים האלה? אבא, אתה הבאת על עצמך את

  כתונת הפסים הקרועה והמדממת הזאת!"
 

 ותמר, כמו אומרת ליהודה: "הכר נא! אתה מזהה את הפריטים הללו, שמסמלים את הכוח שלך לעומת חוסר
 האונים והאומללות שגזרת עלי כל השנים? כלאת אותי בבגדי האלמנות שלי, ומנעת ממני להיות בת זוג ואם.

 אתה מנעת המשכיות, לא רק ממני, אלא ממטה יהודה כלו. אבל אני לקחתי את גורלי וגם את גורלך בידיי. ילד
 יהודאי ברחמי".

 
 כולנו זוכים ברגעי "הכר נא!" בחיינו. הם מעטים - וטוב שכך - אבל מאוד מטלטלים. אלו הרגעים שבהם
 מתבהרת התמונה הגדולה. כל האסימונים נופלים וכל חלקי הפאזל של חיינו מתחברים. אלו רגעים של

 צלילות! לפעמים הרגעים הללו קשים וכואבים - כמו במקרה של יעקב - כשאנו מבינים את הטעות המתמשכת
 ואת המוטיב המאמלל שהיה שם כל השנים. אבל הם גם מקלים ומשחררים - כמו במקרה של יהודה - כי

 למרות הכאב שהיה שם (שני בנים מתים ושנים ארוכות של בדידות ועגינות), אפשר עדיין לתקן, אפשר לצאת
  מהערירות - גם שלנו וגם של זולתנו - ולהביא שמחה והמשכיות.

 
 ללא הרגעים המכוננים של ה"הכר נא!", שינוי עמוק כמעט לא אפשרי. "סתם" וויכוח, או עוד סערת רגשות

 והטחת האשמות, לא משנים כמעט דבר. הרגע שבו אנחנו מכירים ביסוד המארגן - או המעכב - בחיינו, שם
 תיתכן טרנספורמציה.

 
 אני לא בטוח שיעקב זכה לטרנספורמציה הזו, גם כשעומת עם ההעדפה הבוטה ורבת השנים שלו של אישה

 אחת וילד אחד,  וראה איזה אסון נוראי זה הביא עליו. אבל אני משוכנע שיהודה עבר תפנית גדולה. יהודה הרי
  הטיח באביו את הביטוי "הכר נא!" שנים לפני שהוא הוטח בפניו.

 וכשהוא שמע את תמר זועקת, "הכר נא!" כל חלקי הפאזל התחברו. כאן מתחיל  התיקון שיבשיל שנים מאוחר
  יותר, בפיוס המרגש בינו לבין יוסף.

 
 אני מאחל לכולנו רגעים מכוננים של "הכר נא!" בחיינו, רגעים שבהם נראה נכוחה את תבניות חיינו - אלה

  המקבעות אותנו ומעכבות את המשך התפתחותנו.
 

 אני מאחל לעצמנו, שרגעי ההכרה הללו יסבו לנו הקלה ואולי אף שמחה, כי הם באים לתקן, לתת הזדמנות
 שנייה. וככאלה, הם יכולים להביא גאולה לעולמנו.

 
 שבת שלום,

 
  אלישע

 



 


