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(פרשת אמנון ותמר )חלק ב / ג"י רקפ

 הרעה הגדולה הזאתא. 

פי שציינו בסוף השיעור הקודם, רשעותו של אמנון לא כ

מלא אמנון תמר. מיד לאחר מעשה זה נאונס בהסתיימה 

 רגשי שנאה עזים כלפי תמר:

ָנֶאהָ ( טו) שְׂ נֹון ַויִּ ָאה ַאמְׂ נְׂ דֹוָלה שִּ ֹאד גְׂ י מְׂ דֹוָלה כִּ  גְׂ

ָא נְׂ ֵנָאּה ֲאֶשר הַהשִּ  ...ֲאֵהָבּה ֲאֶשר ֵמַאֲהָבה שְׂ

אבל  1? המפרשים העלו כיוונים שונים,מה טיבה – שנאה זו

 יצ'יק:ים נראה כביאורו של הגרי"ד סולובפשט הדבר

הוא שנא אותה עתה שנאה גדולה מאוד לא מחמת 

ייסורי מצפון שנתייסר בהם, אלא מחמת כך 

ד כמה כעורה שפתאום ראה עד כמה איננה יפה, ע

 הוא והיא ומאוסה היא. החטא היה לו תועבה. בגלל

וממילא שנא אותה. לחטא  –בא לשנוא את עצמו 

השפעה מזוכיסטית. אמנון שנא את עצמו והעביר 

אשם בכפה. אותה -את שנאתו לתמר העלובה על לא

נהפכה בעיניו לסמל התועבה  –תמר היפה להפליא 

 2.והשנאה

 צעד נבזי עד מאוד:לעשות מנון ואכן, השנאה מביאה את א

נֹון ָלּה ַוֹיאֶמר... י ַאמְׂ י קּומִּ  ַאל לוֹ  ַוֹתאֶמר( טז) :ֵלכִּ

דֹוָלה ָהָרָעה אֹוֹדת יתָ  ֲאֶשר ֵמַאֶחֶרת ַהֹזאת ַהגְׂ י ָעשִּ מִּ  עִּ

י ֵחנִּ ַשלְׂ ֹלא 3לְׂ ֹמעַ  ָאָבה וְׂ שְׂ ָרא( יז) 4:ָלּה לִּ קְׂ  ַנֲערוֹ  ֶאת ַויִּ

תוֹ  ָשרְׂ חּושִּ  ַוֹיאֶמר מְׂ ֹעל ַהחּוָצה ֵמָעַלי ֹזאת ֶאת ָנא לְׂ  ּונְׂ

ָעֶליהָ ( יח) :ַאֲחֶריהָ  ַהֶדֶלת ֹתֶנת וְׂ ים כְׂ י ַפסִּ ָ  ֵכן כִּ ן ַבשְׂ לְׂ  תִּ

נֹות תּוֹלת ַהֶמֶלְך בְׂ ים ַהבְׂ ילִּ עִּ תוֹ  אֹוָתּה ַוֹיֵצא מְׂ ָשרְׂ  מְׂ

ָנַעל ַהחּוץ  :ַאֲחֶריהָ  ַהֶדֶלת וְׂ

רצתה , תמר אכן מוזרלנו עשוי להישמע הדבר עד כמה ש

 לא ירצהאחר איש שום כן ש ,ה לאישהשא אותיישאמנון 

היא שעומדת הנחה זו שאינה בתולה. אותה מאחר לשאת 

, אם היא החייב לשאתנערה  שהאוֵנסדין התורה ביסוד 

                                                           

רש"י  ון בדרך זו או אחרת.מרבית המפרשים סברו שתמר פגעה באמנ 1

 :", ורלב"ג הוסיףשפכה כרות ועשאתו לו הנקשר נימא" :כתב על פי חז"ל

 בזה אותו הכאיבה ואולי ,רצונו על לחלוק יכלתה כפי שנתעצמה"

ואילו ". שנאה ולזה, חרפות דברי לו אמרה או ,ביניהם שהיה ההתעצמות

 השם מאת סבה היתה השנאה זאת" סית:רד"ק ראה בשנאה זו תופעה נ

 אותו שונא יותר אבשלום ויהיה מביתו אותה בשלחו החרפה להגדיל כדי

 ".להרגו שחשב עד מות עד

, פה, ירושלים תשל"ה-הרב י"ד סולוביצ'יק, על התשובה: דברים שבעל 2

 .111עמ' 

כי גדולה הרעה הזאת וחרפה ובזיון יותר , אל יהיה זה הדבר לשלחני" 3

 – 'לַא' רגםתונתן וי[. יותר מהעינוי, א"ב ]כלומרמהאחרת שעשית עמי 

 .(" )רד"ק'על'

ו של תגובתהייתה  "ם: על הצעתה של תמר לפני האונסמלביהדייק  4

ֹלאאמנון " ֹמעַ  ָאָבה וְׂ שְׂ קֹוָלּה לִּ מע את דבריה, הוא ש, כלומר יד( שם," )בְׂ

נאמר על בקשתה של תמר לאחר האונס ואילו ; לקבלםניאות אך לא 

ֹלא" ֹמעַ  ָאָבה וְׂ שְׂ  אמנון סירב אפילו להקשיב.כלומר , "ָלּה לִּ

)עיין דברים כ"ב, היא אכן רצתה שבעולם ובנוהג  – רוצה בכך

תו בלא אמנון באכזריותו שולח את תמר מביאבל . כט(–כה

 רחם, ואף נועל אחריה את הדלת.

כל כך שנואה ומאוסה נעשתה בעיניו, עד שלא 

הסתפק בכך שקרא לה 'קומי לכי', אלא 'ויקרא את 

נערו משרתו ויאמר שלחו נא את זאת מעלי החוצה 

תמר חמודת נפשו  ונעל הדלת אחריה'. גם שמה של

הוא אינו יכול  – נעשה לו תועבה. 'את זאת!'

שמה על שפתיו, רגשות התועבה  להעלות את

והטומאה מקיפים אותו, חונקים אותו, 'ונעל הדלת 

הוא נתקף פחד מפניה. רק לפני שעה  –אחריה' 

והנה עתה  –אחת כה העריץ אותה וכה אהב אותה 

 5.כולו תיעוב מפניה

, יש כאן ביטוי לפער אתזהפסיכולוגית המלבד התהפוכה 

, למרות בבת שבע דודבין חטאו של אמנון לחטאו של שבין 

 (31-ו 32שיעורים ראה ) ב"י–. בפרקים י"אםסיפוריהבין שהדמיון 

, עדיין שקע במעגל החטאכשאת שבחו של דוד, שגם אינו ר

להתעלם ממצוקתה של בת מ אחריותהתחושת אותו מנעה 

: מתוך רגשות בתכלית נוהג בדרך הפוכה שבע. אמנון

לגורלה של תמר, הוא מסיר מעליו כל אחריות שלו התסכול 

 אותה מביתו באופן משפיל.מסלק ו

 לבכות על מר גורלה:אלא נותר לא לתמר האומללה 

ָעֶליהָ ( יח) ֹתֶנת וְׂ ים כְׂ י ַפסִּ ָ  ֵכן כִּ ן ַבשְׂ לְׂ נֹות תִּ  ַהֶמֶלְך בְׂ

תּוֹלת ים ַהבְׂ ילִּ עִּ תוֹ  אֹוָתּה ַוֹיֵצא מְׂ ָשרְׂ ָנַעל ַהחּוץ מְׂ  וְׂ

 ֹראָשּה ַעל ֵאֶפר ָתָמר ַקחַותִּ ( יט) :ַאֲחֶריהָ  ַהֶדֶלת

ֹתֶנת ים ּוכְׂ  ַעל ָיָדּה ַוָתֶשם 6ָקָרָעה ָעֶליהָ  ֲאֶשר ַהַפסִּ

ָזָעָקה ָהלֹוְך ַוֵתֶלְך 7ֹראָשּה  :וְׂ

 ב. בין אמנון לשכם

המקרא מקביל אותו כדי להמחיש את רשעותו של אמנון, 

. )בראשית ל"ד(פרשת דינה בשכם  –אחר בתורה אונס לסיפור 

 8שבין שני הסיפורים:ההקבלות נמנה תחילה את 

אישה של אונס בלשון דומה על מספרות שתי הפרשיות  א.

 אחד ממנהיגי ישראל )יעקב/דוד(:)דינה/תמר(, בתו של 

ַקח ֹאָתּה  הָ ַויִּ ַענֶּ ַכב ֹאָתּה ַויְׁ שְׁ  ;)בראשית ל"ד, ב( ַויִּ

                                                           

 .111עמ' (, 3)ראה הערה על התשובה  5

שנית,  ;אבל רגילראשית, זהו מעשה למעשה זה יש משמעות כפולה:  6

היא יכולה ללבוש את בגדי שוב אינה בתולה, אין תמר שמאחר 

 .הבתולות

שימת ידיים על הראש כביטוי של צער והשפלה מופיעה גם בנבואת  7

ם ַגם" :לז(–ירמיהו )ב', לו ַריִּ צְׂ מִּ יתֵ  מִּ תְׂ  ַכֲאֶשר בֹושִּ  ֶזה ֵמֵאת ַגם, ֵמַאּׁשּור ֹבשְׂ

י אִּ ְך ֵתצְׂ ָיַדיִּ  ".ֹראֵשְך ַעל וְׂ

ועל ההקבלה המתוארת בסעיף הבא עיין בספרי  על הקבלה זולהרחבה  8

, אלון שבות מקבילות ספרותיות בספר שמואל – מקבילות נפגשות

 .111–141תשס"ו, עמ' 
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ֶמָנה  ַכב ֹאתָ ַוֶיֱחַזק מִּ שְׁ ָה ַויִּ ַענֶּ  .)שמ"ב י"ג, יד( ּהַויְׁ

 במילים דומות:מתוארת חומרת המעשה גם  ב.

י  ָרֵאלכִּ שְׁ יִּ ָבָלה ָעָשה בְׁ ַכב ֶאת ַבת ַיֲעֹקב  נְׁ שְׂ ֵכן לֹא לִּ וְׁ

ה  ;)בראשית ל"ד, ז( ֵיָעשֶּ

י  ָרֵאלכִּ שְׁ יִּ ה ֵכן בְׁ ָבָלהֶאת  ַתֲעֵשהַאל  לֹא ֵיָעשֶּ  .)שמ"ב י"ג, יב(ַהֹזאת ַהנְׁ

 :אף היא דומה חה על המעשהתגובת המשפ ג.

ֵני  ן ַהָשֶדה  ַיֲעֹקבּובְׂ ָעםָבאּו מִּ ָשמְׁ ים  כְׁ בּו ָהֲאָנשִּ ַעצְׂ תְׂ ַויִּ

ֹאד ם מְׁ ַחר ָלהֶּ  ;)בראשית ל"ד, ז( ַויִּ

ד  ַהֶמֶלְך ָדוִּ ים ָהֵאֶלה  ָשַמעוְׂ ָברִּ ֹאדֵאת ָכל ַהדְׂ ַחר לֹו מְׁ  .)שמ"ב י"ג, כא(ַויִּ

 שונה היא שתיקה:בשני המקרים התגובה הרא ד.

ש ַיֲעֹקב ַעד ֹבָאם ֶהֱחרִּ  ;)בראשית ל"ד, ה( וְׂ

ַחר לֹו  ים ָהֵאֶלה ַויִּ ָברִּ ד ָשַמע ֵאת ָכל ַהדְׂ ַהֶמֶלְך ָדוִּ וְׂ

ֹאד ַעד טֹוב. מְׂ ֵמָרע וְׂ נֹון לְׂ ם ַאמְׂ ָשלֹום עִּ ֶבר ַאבְׂ ֹלא דִּ   וְׂ

 .כב(–)שמ"ב י"ג, כא 

י הנאנסת אח, בסופו של דבר, הרגו בשני הסיפורים ה.

תוך  (שכם, אמנון)את האונס )שמעון ולוי, אבשלום( 

 ניצול חולשתו:

ים...  יֹוָתם ֹכֲאבִּ הְׂ י בִּ ישִּ לִּ י ַביֹום ַהּׁשְׂ הִּ ֶאת ַויְׂ ֶאת ֲחמֹור וְׂ וְׂ

י ָחֶרב פִּ גּו לְׂ נֹו ָהרְׂ ֶכם בְׂ  ;כו(-)בראשית ל"ד, כה שְׂ

טֹוב אּו ָנא כְׂ ָעָריו ֵלאֹמר רְׂ ָשלֹום ֶאת נְׂ ַצו ַאבְׂ ֵלב  ַויְׂ

ֶתם  נֹון ַוֲהמִּ י ֲאֵליֶכם ַהכּו ֶאת ַאמְׂ תִּ ָאַמרְׂ ן וְׂ נֹון ַבַייִּ ַאמְׂ

 9.)שמ"ב י"ג, כח( ֹאתוֹ 

בין הדמיון שמה משמעותה של השוואה זו? נראה שנקודות 

 שני הסיפורים מסייעות לחדד את ההבדלים שביניהם:

אחריות. שכם בן חמור הלת קבבהוא השוני המרכזי  א.

 חריותו ולשאת את הנערה לאישה:מוכן להכיר בא

ֵעיֵניֶכם  ָצא ֵחן בְׂ ֶאל ַאֶחיָה ֶאמְׂ יָה וְׂ ֶכם ֶאל ָאבִּ ַוֹיאֶמר שְׂ

רּו ֵאַלי ֶאֵתן ֹאד ֹמַהר ּוַמָתן . ַוֲאֶשר ֹתאמְׂ בּו ָעַלי מְׂ ַהרְׂ

ָּׁשה אִּ י ֶאת ַהַנֲעָר לְׂ נּו לִּ רּו ֵאָלי ּותְׂ ָנה ַכֲאֶשר ֹתאמְׂ ֶאתְׂ   וְׂ

 .יב(–)בראשית ל"ד, יא 

באכזריות רבה, כלפי תמר , נוהג זאת אמנון, לעומת 

 אחריות כלפיה.של ומתעלם מכל רגש 

ה לאחר מכן מתגלאבל תאווה, ראשיתו ב –שכם מעשה  ב.

 כלפי דינה:אהבה גם  בו

                                                           

בין פרט נוסף בפרשה. שמעון ולוי אינם שהקבלה זו מסייעת לה ייתכן 9

העיר:  מסתפקים בהריגת שכם וחמור אביו, אלא הורגים את כל אנשי

גּו ָכל ָזָכר, י ָחֶרב" )בראשית ל"ד,  "ַוַיַהרְׂ פִּ גּו לְׂ נֹו ָהרְׂ ֶכם בְׂ ֶאת שְׂ ֶאת ֲחמֹור וְׂ וְׂ

היו שסברו שגם אבשלום נהג בדרך זו: אמנון הריגת לאחר והנה, כו(. –כה

ֹלא נֹוַתר "וְׂ  ֵני ַהֶמֶלְך וְׂ ָשלֹום ֶאת ָכל בְׂ ָכה ַאבְׂ ד ֵלאֹמר הִּ ֻמָעה ָבָאה ֶאל ָדוִּ ַהּׁשְׂ

מה השמועה התבררה לבסוף כמוטעית, אך ֵמֶהם ֶאָחד" )שמ"ב י"ג, ל(. 

התקדים של תגובת שמעון מן הוזנה גם שהיא  מן הנמנעאין זה יסודה? 

 ולוי למעשה שכם!

ַקח  יא ָהָאֶרץ ַויִּ שִּ י נְׂ ּוִּ ֶכם ֶבן ֲחמֹור ַהחִּ א ֹאָתּה שְׂ ַוַירְׂ

ַכב ֹאָתּהֹאָתּה  שְׁ יָנה ַבת . ַעֶנהָ ַויְׂ  ַויִּ דִּ שֹו בְׂ ַבק ַנפְׂ דְׂ ַותִּ

ֱאַהבַיֲעֹקב  ַדֵבר ַעל ֵלב ַהַנֲערָ  ַויֶּ   ֶאת ַהַנֲעָר ַויְׂ

 .ג(–)בראשית ל"ד, ב 

מתמלא דווקא לאחר האונס באופן מפתיע למדיי,  

בה והוא נוהג  10פתאום שכם רגשות עזים כלפי דינה,

 בעדינות רבה.

מתוך תאווה, א פועל רק המסלול הפוך. הו אצל אמנון 

תאוותו לשנאה חסרת הפכה ולאחר שביצע את זממו 

 תקדים:

הָ  ֱאָהבֶּ ד ַויֶּ נֹון ֶבן ָדוִּ ַעֶנָה ... ַאמְׂ ַכב ֹאָתּהַויְׂ שְׁ הָ ... ַויִּ ָנאֶּ שְׁ  ַויִּ

נֹון  ֹאדַאמְׂ דֹוָלה מְׁ ָאה גְׁ נְׁ ָאה ֲאֶשר  שִּ נְׂ דֹוָלה ַהשִּ י גְׂ כִּ

ֵנָאּה ֵמַאֲהָבה ֲאֶשר אֲ  י שְׂ נֹון קּומִּ ֵהָבּה ַוֹיאֶמר ָלּה ַאמְׂ

י  .טו(–)שמ"ב י"ג, א ֵלכִּ

משמעותה של ההקבלה מובנת מאליה: באמצעותה מבקש 

שהיא גדולה המקרא להדגיש את חומרת מעשהו של אמנון, 

תושבי כנען שעמם נאלצו בני מרשעותם של לאין ערוך 

דרכי אך עשו מעשים נוראים, שני האנשים יעקב להתמודד. 

 ,ברגישותלנהוג : שכם החל ולתם לאחר מכן היו הפוכותפע

אמנון רק ואילו שהיה בה כדי לכפר ולו במעט על מעשהו, 

 הוסיף חטא על פשע.

 ג. בין יוסף לאמנון

, אף היא ברורה מאוד, בין אחרתמכאן נוכל לעבור להקבלה 

דמותו  – דמות אחרת בספר בראשיתבין דמותו של אמנון ל

ההקבלה בין סיפור אמנון ותמר לסיפור  ובייחוד – ל יוסףש

 :העיקריותההקבלות יוסף ואשת פוטיפר. נציין את 

אמנון דברי פנייה לאדם לשכב עמו.  בשני הסיפורים יש א.

יתמר "ל י  בֹואִּ מִּ י עִּ בִּ כְׁ ישִּ את פנייתה של מזכירים " ֲאחֹותִּ

ָשא ֵאֶשת ֲאֹדָניו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל" :אשת פוטיפר ליוסף  ַותִּ

י יֹוֵסף ַוֹתאֶמר מִּ ָבה עִּ כְׁ  11.)בראשית ל"ט, ז(" שִּ

מעשהו של אמנון בלשון את אבשלום מכנה לן פס' כ הל ב.

יְך " :נקייה ינֹון ָאחִּ ָמְךַהֲאמִּ גם לשון זו מופיעה . "ָהָיה עִּ

ֹלא" :אצל יוסף ואשת פוטיפר ַכב ֵאֶליהָ  ָשַמע וְׂ שְׂ ָלּה לִּ  ֶאצְׂ

יֹות הְׁ ָמּה לִּ  .ט, י()בראשית ל"" עִּ

תי בשרק מופיעות הזאת הן התביעה הן הלשון הנקייה  

 פרשות אלו בלבד.

דֹוָלה ַהזֹאתַאל אֹוֹדת "אומרת לאמנון תמר  ג.  ָהָרָעה ַהגְׁ

י ֵחנִּ ַשלְׂ י לְׂ מִּ יָת עִּ נקט לשון זו וב ,)פס' טז( "ֵמַאֶחֶרת ֲאֶשר ָעשִּ

                                                           

פעם אחת, בפסוק רק עוד במשמעות זו בא במקרא 'דבקות נפש' הצירוף  10

יֶנָך" מִּ ָכה יְׂ י ָתמְׂ י ַאֲחֶריָך בִּ שִּ ָקה ַנפְׂ בתהילים קי"ט, כה ]" )תהילים ס"ג, ט ָדבְׂ

ָבֶרָך" – דְׂ י כִּ י ַחֵינִּ שִּ ָקה ֶלָעָפר ַנפְׂ על (; הדבר מלמד [שונההמשמעות  – "ָדבְׂ

 שותיו של שכם כלפי דינה.עצמת רג

חופני גאון בפירושו  שמואל בן בעמד כבר ר (אחרותו) ה זוקבלעל ה 11

 (:בראשית ל"ט, זעל  ,גרינבאום, ירושלים תשל"טורת לתורה )מהד

"ואמרה לו 'שכבה עמי', כמו שאמר אמנון לתמר 'בואי שכבי עמי אחתי', 

 ושניהם ביטוי נתעב ופראי".
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ֵאיְך ֶאֱעֶשה " :גם יוסף ֹדָלה ַהזֹאתוְׂ י  ָהָרָעה ַהגְׁ ָחָטאתִּ וְׂ

ים-ֵלא  12.)בראשית ל"ט, ט(" ֹלהִּ

 ם נזכרת יציאה החוצה לאחר האירוע:שני הסיפוריב ד.

חּו ָנא ֶאת ֹזאת ֵמָעַלי בפרקנו נאמר " לְׂ  ...ַהחּוָצהַוֹיאֶמר שִּ

תֹו  ַוֹיֵצא ָשרְׂ בפרשת אשת ו, יח(–)פס' יז" ַהחּוץאֹוָתּה מְׂ

ָיָדּה ַוָיָנס " נאמרפוטיפר  דֹו בְׂ גְׂ י . ַוֵיֵצא ַהחּוָצהַוַיֲעֹזב בִּ הִּ ַויְׂ

ָיָדּה ַוָיָנס  דֹו בְׂ גְׂ י ָעַזב בִּ אֹוָתּה כִּ רְׂ –)בראשית ל"ט, יב" ַהחּוָצהכִּ

 .יג(

מה על  ושמעמאוד בבעל הבית כעס בשתי הפרשיות  ה.

ד ָשַמע ֵאת ָכל ": שנעשה ַהֶמֶלְך ָדוִּ ים ָהֵאלֶּ וְׂ ָברִּ ַחר לֹו ַהדְׁ ה ַויִּ

ֹאד תֹו ֲאֶשר "; )פס' כא(" מְׁ שְׂ ֵרי אִּ בְׂ ֹמַע ֲאֹדָניו ֶאת דִּ שְׂ י כִּ הִּ ַויְׂ

ָרה ֵאָליו ֵלאֹמר  בְׂ הדִּ ים ָהֵאלֶּ ָברִּ ֶדָך  ַכדְׁ י ַעבְׂ ַחר ָעָשה לִּ ַויִּ

 .)בראשית ל"ט, יט(" ַאּפֹו

שני בפרקנו בלות תוכניות ולשוניות אלו, יש מלבד הק

 כמובן הוא האחד .יקה ישירה ליוסףהיוצרים זדברים 

כתונת הפסים של תמר, המזכירה את כתונת הפסים של 

הביטוי המפורסם של הוא והשני  .)בראשית ל"ז, ג ועוד(יוסף 

יאּו" :משתמש בויוסף, שגם אמנון  יש ָכל הֹוצִּ )פס' " ֵמָעַלי אִּ

 13.יט; בראשית מ"ה, א(

רא המקבדרך זו מה משמעותה של הקבלה זו? נראה ש

דמויות השתי שבין המוחלט את הניגוד ציג מבקש לה

עם היצר. יוסף הצדיק עומד בפני התגרותה  ןבהתמודדות

"רעה גדולה", ובורח מן בהיותה של אשת פוטיפר, מכיר 

, אינו מסוגל ומן החטא. אמנון, לעומתלהינצל הבית כדי 

ולא זו בלבד וד בפני תאוותו, חוטא ברעה גדולה, לעמ

חטא על מוסיף אף מעשיו, הוא אחריות על שאינו מקבל 

 את מושא חטאו החוצה.ומסלק  פשע

י דומה שניגוד זה עמד גם לפני חז"ל. על הפסוק " ּומֹוֶצא ֲאנִּ

ָבּה  ים לִּ ים ַוֲחָרמִּ צֹודִּ יא מְׂ ָּׁשה ֲאֶשר הִּ ָמֶות ֶאת ָהאִּ ַמר מִּ

ֵני ָהאֱ  פְׂ ים ָיֶדיָה טֹוב לִּ ֶמָנה וְׂ -ֲאסּורִּ ָמֵלט מִּ ים יִּ ָלֶכד ֹלהִּ חֹוֵטא יִּ

להים ימלט -טוב לפני האדרשו חז"ל: "' )קהלת ז', כו(" ָבּה

זה  'וחוטא'זה פלטי,  'טוב' :דבר אחר ...זה יוסף – 'ממנה

הפיתוי, יוסף הצליח להימלט מן  14.)קהלת רבה ז ג(" אמנון

 15ושקע בתהומות החטא.ואילו אמנון נלכד ביצרו 

                                                           

( הקודמתהערה ראה השמואל בן חופני ) בגם על השוואה זו עמד ר 12

 פירושו לבראשית ל"ט, ט.ב

למה שנאמר ביוסף  פירושותוך ב, שמואל בן חופני ברביאר אף כאן  13

הרי הוא , : "ובאשר לאמנוןאמנוןבשנאמר את מה גם , )בראשית מ"ה, א(

 כדי להוציא לפועל את מזימתו בתמר".התכוון להוצאתם רק 

למעשה תקדים המחייב את כל הוא חז"ל שיוסף אמרו במקום אחר  14

 עסקת לא מה מפני: לו אומרים רשע: "היצרהאנושות להתמודד עם 

 נאה כלום: לו אומרים ,הייתי ביצרי וטרוד הייתי נאה: אמר אם? בתורה

 אשת היתה ויום יום בכל: הצדיק יוסף על עליו אמרו? מיוסף היית

, ערבית לו לבשה לא שחרית לו שלבשה בגדים, בדברים משדלתו פוטיפר

 אמר! לי השמע: לו אמרה. שחרית לו לבשה לא ערבית לו שלבשה בגדים

 מתיר' ה': לה אמר; האסורין בבית חובשתך הריני: לו אמרה. לאו: לה

שם, ) 'כפופים קףזֹ ' ה' – קומתך כופפת הריני. )תהילים קמ"ו, ז( 'אסורים

 ככרי אלף לו נתנה. (שם) 'עורים קחפֹ ' ה' – עיניך את מסמא הריני. (ח

. אליה לשמוע רצה ולא, עמה להיות אצלה לשכב אליה לשמוע כסף

 הלל נמצא. הבא לעולם – 'עמה להיות', הזה בעולם – 'אצלה לשכב'
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 כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון ולרב אמנון בזק, תש"ע
 עורך: בעז קלוש
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 מחייב יוסף, העשירים את מחייב חרסום בן אלעזר רבי, העניים את מחייב

 .)יומא לה ע"ב( "הרשעים את

פרשת יהודה ובין בין סיפור אמנון ת ניכר הגם הקבלשיש ציין ראוי ל 15

 :(בראשית ל"ח)תמר ו

 האישה המרכזית בשתי הפרשות. –בראש ובראשונה השם "תמר"  א. 

י" ב.  בִּ ָמָנה שְׂ יְך ֵבית ַאלְׂ ֹשֵמָמה ָתָמר ַוֵתֶשב" –" )בראשית ל"ח, יא( ָאבִּ  ֵבית וְׂ

ָשלֹום יהָ  ַאבְׂ  " )שמ"ב י"ג, כ(.ָאחִּ

בּו" ג.  רְׂ ים ַויִּ י" –" )בראשית ל"ח, יב( נוֹ ֹצא ֹגֲזֵזי ַעל ַוַיַעל ...ַהָימִּ הִּ ם ַויְׂ ָנַתיִּ שְׂ  לִּ

ים יּו ָימִּ הְׂ ים ַויִּ זִּ ָשלֹום ֹגזְׂ ַאבְׂ ַבַעל לְׂ  " )שמ"ב י"ג, כג(.ָחצֹור בְׂ

יָרה" ד.  חִּ נֹון" –" )בראשית ל"ח, יב( ֵרֵעהּו וְׂ ַאמְׂ מוֹ  ֵרעַ  ּולְׂ " )שמ"ב יֹוָנָדב ּושְׂ

 י"ג, ג(.

ְך ָאבֹוא ָנא ָהָבהה. "  י" –ל"ח, טז( " )בראשית ֵאַליִּ י בֹואִּ בִּ כְׂ י שִּ מִּ " )שמ"ב עִּ

 י"ג, יא(.

הקבלה ניגודית. יהודה אמנם חוטא כלפי תמר, אך בסופו זו נראה שגם ו 

מוחלט לאמנון. הקבלה בניגוד  ,של דבר יודע לתקן את חטאו ולהודות בו

גם פרשת (, 32)שיעור כזכור  :הניגוד שבין אמנון לדודאת מחזקת זו גם 

האחריות ששם ראינו כבר יהודה ותמר, ופרשת ילה לבת שבע מקב

 יהודהשגילה האחריות מן יותר גדולה עוד בת שבע כלפי דוד שגילה 

 .כלפי תמר
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