וישב
אחת בפה ואחת בלב
ישנם אנשים שכאשר הם נכנסים לשיחה ,הם "מתחברים" לכאורה לנושא המדובר,
זורמים עם הסובבים אותם "משחקים אותה "...פשוט כדי למצוא חן בעיני ...אבל,
שם – עמוק בפנים ,באמת הפנימית שלהם ,הם לא בדיוק מסכימים עם מה שנאמר..
אז למה ?! למה לפעמים יש לאנשים פחד לומר את האמת שלהם ?!
ישנם אנשים שכאשר הוא ידבר אתך על עניין מסוים ,הוא יצדד בך ,יסכים אתך,
יהיה לצדך ...ואז ..רגע אחרי שנעלמת מהסביבה ,אופס ..הוא פותח את הפה עליך,
הופך את עורו ,ה' ישמור – אנשים אלו אין פיהם וליבם שווים.
ֹתו
יהם ִּמ ָּכל ֶא ָחיו וַ ִּּי ְשנְ א ּו א ֹ
ֹתו ָא ַהב אֲ ִּב ֶ
הפסוק בפרשה מספר (בראשית לז,ד) וַ ִּּי ְרא ּו ֶא ָחיו ִּ ּכי א ֹ
רו לְ ָשלֹם :מבאר רש"י – (רבי שלמה יצחקי) ולא יכלו דברו לשלום .מתוך גנותם
וְ ל ֹא י ְָכל ּו ַ ּד ְּב ֹ

למדנו שבחם ,שלא דברו אחת בפה ואחת בלב :כלומר מרוב צדקותם של השבטים שלא
יכלו להיות אחד בפה ואחד בלב ,הם לא יכלו "לשחק אותה" ולכן הם לא הסתירו את
השנאה שלהם אליו .הרב שלמה לוונשטיין מביא בשם רבי מרדכי דרוקר שאם היו אחי
יוסף מברכים אותו לשלום למרות שנאתם אליו ,לא היה זה שלום אמיתי ,אלא שלום של
ֹתו וְ לֹא
"אחת בפה ואחד בלב" ושלום כזה הוא שלום פגום .לכן נכתב בפסוק  -וַ ִּּי ְשנְ א ּו א ֹ
רו ְל ָשלֹם( :המילה שלום חסרה ו') בא הכתוב ומעיד בשבחם שלא
י ְָכל ּו ַ ּד ְּב ֹ
היו יכולים השבטים לדבר ָ -שלֹם ,שלום כזה של "אחת בפה ואחת בלב"
שואל מרן הבן איש חי (רבינו יוסף חיים) ואיך בכלל יכלו השבטים לשנוא
את אחיהם יוסף ? מה אשם יוסף שאביו אוהב אותו יותר מכולם ?
ומתרץ בתשובה ,שהאחים חשבו שיעקב אהב את יוסף מכל אחיו ,בגלל
שיוסף מביא את דיבתם רעה ,ועל ידי כך צד את ליבו .
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הרב סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל נעמה בת סאלם זנדני ז"ל
יורם בן יחיא ודעי ז"ל
ר' יחיא בן סעיד ודעי ז"ל
שיכה בת מוסא ז"ל
ר' צדוק בן יצחק משה ז"ל
שלום בן יחיא ודעי ז"ל
יחיאל בן סעיד גהלי ז"ל
שרה בת יחיא ודעי ז"ל
ציונה ימיני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה
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ַמוֶ ת לֹּא נְּ ָּת ָּ ָֽננִ י:
יַ סֹּר יִ ְּס ַר ִני ָּיה ְּול ָּ
לאחר שבעלות הברית החלו להלחם נגד הנאצים ,ימח שמם ,הנאצים נסוגו בכל החזיתות,
אך לא נתנו ליהודים מנוחה ,הם לקחו אותם למחנה "ברגן בלזן" שבגרמניה ,והמצב במחנה
היה קשה מנשוא .רעב צמא ומחלות ,היו רק חלק מן הצרות שאפפו את יושבי המחנה.
המחנה היה מחולק לאגפים ,ובאחד מהם היו גם שבויים חיילים רוסים.
בוקר אחד ,הגיעו הנאצים לאגף זה ,והכריזו :אנחנו יודעים כי בעוד כמה ימים יגיעו הנה
האנגלים ,ואנו רוצים שתספרו להם כמה טוב היה לכם אצלנו ,לכן הבאנו לכם לחמניות
טריות.
הרעב ששרר במחנה היה נורא .אחד היהודים שניצול משם מספר ,שבמשך חמש שנים
כמעט ולא אכל ,וכל מחשבתו היתה נתונה רק לשאלה כיצד להשיג אוכל .אם היה נשאל
באותו רגע מה היה מעדיף :להשתחרר או לחמניה היה מבקש לחמניה! המוח נעשה אטום,
ולא היה מסוגל לחשוב על שום דבר מלבד אוכל.
הוא נעמד בתור ,וכשהביט לעבר סל הלחמניות ,ראה שלא נותרו בו הרבה לחמניות .התעורר
בלבו החשש שמא בדיוק כשיגיע יגמרו הלחמניות .מחשבה זו ,גרמה לו לדפיקות לב
מואצות ,זעה קרה נגרה ממנו מרב פחד.
התור מתקדם ,ששה אנשים לפניו .הוא מביט ורואה שנשארו שבע לחמניות ,מה שאומר
שהוא יזכה באחרונה .והנה מתקדמים לאט לאט ובאמת קבל את הלחמניה האחרונה.
הוא היה מאשר ,הנה בידו הלחמניה .אמנם קטנה ,אבל טרייה וריחנית .באותו רגע הבחין
לפתע שליד החייל הגרמני מונחים סלים מלאים בלחמניות.
מיד עלה בדעתו רעיון :אם יש כל כך הרבה לחמניות ,מדוע לא לקחת עוד אחת ,הרי הנאצי
ודאי לא יזהה אותו בין כל כך הרבה יהודים .ואז כשהנאצי שאל מי הבא בתור ,אמר
היהודי" :אני" ,וקבל עוד לחמניה .בידיו היו שתי לחמניות טריות .הוא היה מאשר.
לפתע הוא מרגיש יד לופתת את צוארו ,וקול מאיים לוחש באזניו" :ראיתי אותך יהודי!"
הוא הסתכל לראות מי הדובר ,וראה שזה לא היה נאצי ,אלא חייל רוסי שבוי .אותו רוסי
בריון תפס בו בחזקה ואמר :תן לי את הלחמניה השנייה! היהודי ערך לעצמו חשבון :הוא
הרי אסיר כמוני ,מה פתאום שאתן לו .ואמר לו בתקף שאינו רוצה לתת לו את הלחמניה.
תפס אותו הרוסי עם עוד שני בריונים רוסים ,והכניסו אותו לתוך הצריף ,שם חבטו בו
קשות ובעטו בו באכזריות ,עד שכמעט והוציאו את נשמתו .וכשחשבו שהרגהו אותו ,נטלו
ממנו את הלחמניות והלכו.
היהודי הרגיש את צלו של מלאך המוות פורש עליו את כנפיו .נשא עיניו למרום וקרא:
"ריבונו של עולם ,דווקא עכשיו למות?! רגע לפני השחרור?! אם רצית לקחת לי את נשמתי,
במשך החמש השנים האלה שהייתי כאן ,היו לך מאות הזדמנויות לעשות זאת! וכך כשהוא
מלא טענות כלפי מעלה ,איבד את הכרתו.
כשהתעורר מעלפונו ,ראה שמש זורחת .הוא לא הבין איך זה יכול להיות .חמש שנים הוא
לא ראה שמש זורחת כשהוא קם ,שהרי הנאצים היו מעירים את כולם בארבע לפנות בוקר
למסדר .ומי שלא קם ,לא זכה לקום יותר ...אז איך יתכן שהוא ישן ,והשמש זורחת?
אט אט חדרה למוחו ההכרה :הנאצים כבר אינם נמצאים כאן ,הם ברחו ,השתחררנו .אבל
למה כזה שקט מסביב הביט סביבו וראה שכלם מתים .הלחמניות היו מורעלות!!! אבל עליו
נגזר לחיות ,ולכן הקב"ה דאג שייקחו ממנו את הלחמניות ,אמנם הוא סרב לתת אותם ,אז
לכן הוא קבל מכות רצח ,כדי שיוכל להמשיך לחיות...
הרב יעקב יעקב שליט"א מתוך אמונה והשגחה מספר איוב

2

תולדות יעקב = יוסף
דות יַעֲ קֹב ֹיו ֵּסף ּ ֶבן ְש ַבע
ֵּשב יַעֲ קֹב ְּב ֶא ֶרץ ְמג ּו ֵּרי ָא ִּביו ְּב ֶא ֶרץ ְ ּכנָ ַען{ :ב} ֵּא ּ ֶלה ּת ְֹל ֹ
{א} וַ ּי ֶ
ֶע ְש ֵּרה ָשנָ ה ָהיָה ר ֶֹעה ֶאת ֶא ָחיו ּ ַב ּצֹאן וְ ה ּוא נַ ַער ֶאת ְּבנֵּי ִּב ְל ָהה וְ ֶאת ְּבנֵּי זִּ ְל ּ ָפה נְ ֵּשי ָא ִּביו
יהם:
ָבא ֹיו ֵּסף ֶאת ִּ ּד ּ ָב ָתם ָר ָעה ֶאל אֲ ִּב ֶ
וַ ּי ֵּ

יּוקנָּא ְדיוֹסף
הזוהר הקדוש וישב קפ/א  -אלֶּה ּתוֹלְ דוֹת יַעֲ קֹב יוֹסף ,כָּל מַ אן ְדהֲ וָּ ה ִמ ְס ַּתכל בְ ִד ְ
יּוקנָּא ְדיַעֲ קֹבֶׁ ( .ש ּזוֹ
( ּ ָּכל ִמי ֶׁשהָּ יָּה ִמ ְס ּ ַּתכֵ ל ּ ִב ְדמוּת יוֹ סֵ ף) הֲ וָּ ה ָאמַ ר( ,הָּ יָּה אוֹ ֵמר) ְד ָּדא הּוא ִד ְ
ִהיא ְ ּדמוּת ַּיעֲקֹ ב) ָּּתא חֲ זיֹ ּ ( ,בא ְראֵ ה) ִדבְ כֻלְ הּו בְ ני יַעֲ קֹב ( ֶׁש ּ ְבכָּ ל ּ ְב ֵני ַּיעֲקֹ ב) לָּא כְ ִתיב אלֶּה
לה ּתוֹ ְלדוֹ ת ַּיעֲקֹ בְ ,ראוּבֵ ן) בַ ר יוֹסףְ ּ ( ,פ ָּרט ְליוֹ סֵ ף)
ּתוֹלְ דוֹת יַעֲ קֹב ְראּובןֹ ( ,לא כָּ תוּב אֵ ּ ֶׁ
דוֹ ָּ
מה ִל ְדמ ּות אָּ ִביו).
יּוקנִיּה ָּדמי לְ ִד ְ
ְד ִד ְ
דמוּתוֹ ּ
יּוקנָּא ְדאֲ בוֹי ( ֶׁש ְ ּ
יּוקנָּא
זוהר וישב קפב/ב  -אלֶּה ּתוֹלְ דוֹת יַעֲ קֹב יוֹסף ,כְ מָּ ה ְד ִא ְּתמָּ ר ( ּ ְכמוֹ ֶׁש ִּנ ְת ּ ָּבאֵ ר) ְדכָּל ִד ְ
ְדיַעֲ קֹב הֲ וָּ ה ביּה בְ יוֹסףֶׁ ( ,ש ּ ָּכל ְ ּדמוּתוֹ ֶׁשל ַּיעֲקֹ ב הָּ י ְָּתה ּ ְביוֹ סֵ ף) וְ כָּל מַ ה ְדא ַירע לְ הַ אי א ַירע לְ הַ אי,
( ְוכָּ ל ַּ
מה ּ ֶׁשאֵ ַּרע לָּ ֶׁזה אֵ ַּרע לָּ ֶׁזה)

יוסף מוגדר בשם יוסף הצדיק ,וכיצד יתכן שהוא יכשל בלשון הרע ? מה היה שם ?
אּוקמּוהָּ (כבר ּ ֵפ ְרשוּהָּ ) ְדהֲ וָּ ה ָאמַ ר לְ אֲ בוֹי
זוהר וישב קפב/ב  -וַ יָּבא יוֹסף אֶּ ת ִדבָּ ָּתם ָּרעָּ ה ,הָּ א ְ
עֲ ַליְיהּו (עֲלֵ יהֶׁ ם) ְדהֲ וּו ָאכְ לי ַשיְיפָּ א (אֵ יבָּ ר) ִמבַ עֲ לי חַ יִין כַד (כאשר) ִאינּון חַ יִין .וַ יָּבא יוֹסף אֶּ ת
שפָּ חוֹת( ,והרי ּ ְב ֵני הַּ ּ ְשפָּ חוֹ ת היו
ִדבָּ ָּתם ָּרעָּ ה( ,ויש לתמוה) וְ כִ י הָּ א בְ ִמנְ יָּינָּא הֲ וּו ִאינּון בְ ני ְ
במניין השבטים – אז )..היְך הֲ וּו ְמזַלְ זְ לִ ין בְ הוֹן בְ ני לָאה (איך הָּ י ּו ְ
מ ַּז ְל ְז ִלים ּ ָּבהֶׁ ם ּ ְב ֵני לֵ אָּ ה ?)
ּקּודא ְדמָּ אריהוֹן (ואיך יכול להיות ְשהָּ י ּו עוֹ ְב ִרים
וְ היְך הֲ וּו ָאכְ לִ ין אבָּ ר ִמן הַ חַ י ,וְ הֲ וּו עָּ בְ ִרין עַ ל פִ ָּ
ּקּודא ָּדאֶׁ ( .שהֲרֵ י צִ ּוָּה עַּ ל ּ ְב ֵני ֹנחַּ ִמצְ וָּה זו) כְ מָּ ה
עַּ ל ִמצְ וַּת ִר ּבוֹ ָּנם ?)ְ .דהָּ א פַ ִּקיד עַ ל בְ ני נֹ חַ פִ ָּ
ְדאַ ְּת ָאמר( ,בראשית ט) אַ ְך בָּ ָּשר בְ נַפְ ש ֹו ָּדמ ֹו לא תֹאכלּו ,וְ ִאינּון הֲ וּו ָאכְ לי ליּה וְ עָּ בְ ִרין עַ ל
ּקּודא ְדמָּ אריהוֹן ? (והי יתכן שהשבטים הקדושים היו עוברים על מצוות ריבונם ?! יש דעה
פִ ָּ
שהיה זה עגל שנוצר מספר הבריאה ,ויש דעה שהיה זה עגל במעי אימו שנשחטה "בן פקועה"
לא
ואינו חייב בשחיטה ,ויוסף לא ידע זאת וגם לא טרח לשאול )..אֶּ לָּא יוֹסף הֲ וָּ ה ָּקאֲ מַ ר (אֶׁ ּ ָּ
יוֹ סֵ ף הָּ יָּה אוֹ ֵ
מר כך מדעתו)  ,וְ עַ ל ָּדא ִא ְתעַ נַש( .ועל זה נענש)

רש"י – (רבי שלמה יצחקי) את דבתם רעה .כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה ,היה מגיד
לאביו ,שהיו אוכלין אבר מן החי ,ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים ,וחשודים על
העריות .ובשלשתן לקה ,על אבר מן החי  -וישחטו שעיר עזים במכירתו ,ולא אכלוהו חי
(כדי שילקה בשחיטה) ועל דבה שספר עליהם שקורין לאחיהם עבדים  -לעבד נמכר יוסף,
ועל העריות שספר עליהם ,ותשא אשת אדוניו וגו':
מוסר השכל :לא כל מה שאנחנו רואים זו באמת התמונה כולה ,יש לך ספקות תשאל..
אל תגיע למסקנות באופן עצמאי ,במיוחד למסקנות שעלולות להשפיע בצורה משמעותית.
הרב יעקב יעקב בספרו באר יעקב על התורה מבאר שיוסף לא היה רועה עם אחיו בצאן ,כי
רוב הזמן היה יחד עם אביו יעקב .יוסף למד תורה יותר משאר האחים והיה צדיק מאוד,
ומשום כך גם לא יכול היה לראות מי שעושה עברות .כל נדנוד של עברה היה נראה בעיניו
כאיסור חמור מאוד .הוא גם היה מוכיח את אחיו ורועה אותם מוסר ,דעה והשכל ,בזמן
שהיו עוסקים ברעיית הצאן (ולכן נאמר רועה את אחיו בצאן) .האחים חשבו שיוסף עושה
זאת מתוך גאווה ושהוא רוצה להשתרר עליהם ,אך למעשה יוסף היה עניו מאוד ,והראיה
לכך שנאמר עליו "והוא נער את בני בלהה ובני זלפה" ,שהיה משרת אותם .האחים ראו בכך
מידה רעה שהוא נדבק בפחותים .הם חשבו עליו שהוא רשע המעמיד פני צדיק ,כמו שהיה
עם עשיו שהיה שואל את יצחק אביו כיצד מעשרים את המלח ,ותוך כדי כך היה עושה את
העברות הכי חמורות.
3

חלומותיו של יוסף = נבואות
ֹתו :ישנו כלל ,חלום שהינו נבואה הוא
עוד ְשנֹא א ֹ
לום וַ ַ ּי ּגֵּד לְ ֶא ָחיו וַ י ֹּו ִּספ ּו ֹ
{ה} וַ ּיַחֲ ל ֹם ֹיו ֵּסף חֲ ֹ
יהם ִּש ְמע ּו נָ א
ֹאמר אֲ לֵּ ֶ
חלום שהפרטים שלו מאוד ברורים ,ולכן משתמש יוסף במילים {ו} וַ ּי ֶ
לום ַה ּזֶה אֲ ֶשר ָחלָ ְמ ִּּתי :שחלמתי את החלום עכשיו לפנות בוקר והוא נבואה ,ולכן
ַהחֲ ֹ
תו ְך ַה ּ ָש ֶדה
השתמש במוטיב וְ ִּה ּנֵּה  3פעמים ,שנאמר {ז} וְ ִּה ּנֵּה אֲ נ ְַחנ ּו ְמ ַא ְּל ִּמים אֲ ל ִֻּּמים ְּב ֹ
יכם וַ ִּּת ְש ּ ַתחֲ וֶ ין לַ אֲ ל ּ ָֻמ ִּתי:
וְ ִּה ּנֵּה ָק ָמה אֲ ל ּ ָֻמ ִּתי וְ גַ ם נִּ ָּצ ָבה וְ ִּה ּנֵּה ְת ֻס ּ ֶבינָ ה אֲ ל ֻּמ ֵֹּת ֶ
מעניין שהמילה וְ ִּה ּנֵּה מופיעה גם בחלומו של יעקב אביו  3פעמים ,שנאמר (בראשית כח-ויצא)

יע ַה ּ ָש ָמיְ ָמה וְ ִּה ּנֵּה ַמ ְלאֲ ֵּכי אֱ ל ִֹּהים ע ִֹּלים
{יב} וַ ּיַחֲ לֹם וְ ִּה ּנֵּה ֻס ּ ָלם ֻמ ָּצב ַא ְר ָצה וְ רֹאש ֹו ַמ ִּ ּג ַ
ֹאמר אֲ נִּ י ה' אֱ ל ֵֹּהי ַא ְב ָר ָהם ָא ִּב ָ
יך וֵּ אל ֵֹּהי יִּ ְצ ָחק ָה ָא ֶרץ
וְ י ְֹר ִּדים ּב ֹו{ :יג} וְ ִּה ּנֵּה ה' נִּ ָּצב ָעלָ יו וַ ּי ַ
יה ְל ָך ֶא ְּת ֶנ ָ ּנה ּולְ ַז ְר ֶעךָ:
אֲ ֶשר ַא ּ ָתה ש ֵֹּכב ָעלֶ ָ
לו ֶא ָחיו הֲ ָמל ְֹך
ֹאמר ּו ֹ
לאחר שאחי יוסף שומעים את החלום הראשון הם מגיבים{ ,ח} וַ ּי ְ
ֹתו ַעל חֲ לֹמ ָֹתיו וְ ַעל ְ ּד ָב ָריו:
עוד ְשנֹא א ֹ
ִּּת ְמל ְֹך ָעלֵּ ינ ּו ִּאם ָמש ֹול ִּּת ְמשֹל ּ ָבנ ּו וַ י ֹּו ִּספ ּו ֹ
עוד
ויוסף לא נרתע מתגובת האחים וממשיך לספר גם את החלום השני שחלם{ ,ט} וַ ּיַחֲ לֹם ֹ
עוד וְ ִּה ּנֵּה ַה ּ ֶש ֶמש וְ ַה ּי ֵָּר ַח וְ ַא ַחד
לום ֹ
ֹאמר ִּה ּנֵּה ָחלַ ְמ ִּּתי חֲ ֹ
ֹתו לְ ֶא ָחיו וַ ּי ֶ
לום ַא ֵּחר וַ יְ ַס ּ ֵּפר א ֹ
חֲ ֹ
לו ָמה
ֹאמר ֹ
ָע ָשר ּכ ֹו ָכ ִּבים ִּמ ְש ּ ַתחֲ וִּ ים לִּ י{ :י} וַ יְ ַס ּ ֵּפר ֶאל ָא ִּביו וְ ֶאל ֶא ָחיו וַ ִּּיגְ ַער ּב ֹו ָא ִּביו וַ ּי ֶ
בוא אֲ נִּ י וְ ִּא ְּמ ָך וְ ַא ֶח ָ
יך לְ ִּה ְש ּ ַתחֲ ֹות ְל ָך ָא ְר ָצה{ :יא} וַ יְ ַקנְ א ּו
בוא נָ ֹ
לום ַה ּזֶה אֲ ֶשר ָחלָ ְמ ּ ָת הֲ ֹ
ַהחֲ ֹ

בו ֶא ָחיו וְ ָא ִּביו ָש ַמר ֶאת ַה ָ ּד ָבר – יעקב אבינו שהבין את דבר הנבואה ואת הכפילות של
ֹ
החלום ,שמר זאת בסוד.
בו ֶא ָחיו ?
ֹתו ובחלום השני נאמר וַ יְ ַקנְ א ּו ֹ
עוד ְשנֹא א ֹ
למה נאמר בחלום הראשון וַ י ֹּו ִּספ ּו ֹ

מבאר מרן הבן איש חי (רבינו יוסף חיים) בספרו עוד יוסף חי :אומר המדרש  -בחלום הראשון,
חלם יוסף על אחיו שמשתחווים לו ,שחלם שאלומותיהם משתחווים לאלומה שלו ,ואחיו
אמרו ,על מה שאדם חושב ביום הוא חולם בלילה ,אם כן יוסף ביום מתעסק בשדה
באלומות ורוצה למלוך עלינו ,ובגלל זה חלם את זה החלום  -ובגלל זה שנאו אותו.
אבל ,משראו את החלום השני שהוא חולם על ירח וכוכבים ,אמרו  -הרי זה יוסף לא
אסטרונאוט הוא ,ולא מדען ואם הוא חלם על זה כנראה שזה מן השמים ובגלל זה קינאו
בו..

המשכיות חטאי העגל ומכירת יוסף
בתפילת יום הכיפורים אנו אומרים "כי אתה סולחן לישראל ומוחלן לשבטי ישורון,
ומבלעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח" .אומר משך חוכמה (רבי מאיר שמחה בן שמשון),
סולחן לישראל – כנגד חטא העגל ,ומוחלן לשבטי ישורון – כנגד חטא מכירת יוסף ,שאין לך
שום עוון בדברים שבין אדם למקום שאינו יונק מהשורש של חטא העגל ,ואין לך שום עוון
בדברים שבין אדם לחברו שאינו יונק מהשורש של חטא מכירת יוסף.
גם קיסר רומי שאל את חכמי ישראל – על מכירת יוסף ,שהרי נאמר (דברים כד,ז – כי תצא) ִּ ּכי
רו ּו ֵּמת ַה ַּג ָ ּנב ַהה ּוא ּו ִּב ַע ְר ּ ָת ָה ָרע
יִּ ּ ָמצֵּ א ִּאיש ּגֹנֵּב נ ֶֶפש ֵּמ ֶא ָחיו ִּמ ְּבנֵּי יִּ ְש ָר ֵּאל וְ ִּה ְת ַע ּ ֶמר ּב ֹו ּו ְמ ָכ ֹ
ִּמ ִּּק ְר ּ ֶב ָך :ועל כך נידונו למוות עשרה הרוגי מלכות.

מלמדים אותנו חכמינו שחטא מכירת יוסף ,וחטא העגל לא נתכפרו במלואם עד ימינו אנו.
אם כן – מה בדיוק היה במכירת יוסף ?
1

סיפור מכירת יוסף
לוא ַא ֶח ָ
יך
ֹאמר יִּ ְש ָר ֵּאל ֶאל ֹיו ֵּסף הֲ ֹ
יהם ִּּב ְש ֶכם{ :יג} וַ ּי ֶ
עות ֶאת צֹאן אֲ ִּב ֶ
{יב} וַ ּי ְֵּלכ ּו ֶא ָחיו ִּל ְר ֹ
לום
לו לֶ ְך נָ א ְר ֵּאה ֶאת ְש ֹ
ֹאמר ֹ
לו ִּה ּנֵּנִּ י{ :יד} וַ ּי ֶ
ֹאמר ֹ
יהם וַ ּי ֶ
ר ִֹּעים ִּּב ְש ֶכם לְ ָכה וְ ֶא ְשלָ חֲ ָך אֲ לֵּ ֶ
ַא ֶח ָ
רון וַ ָ ּיבֹא ְש ֶכ ָמה:
לום ַה ּצֹאן וַ הֲ ִּש ֵּבנִּ י ָ ּד ָבר וַ ִּּי ְשלָ ֵּחה ּו ֵּמ ֵּע ֶמק ֶח ְב ֹ
יך וְ ֶאת ְש ֹ

יעקב אבינו מפחד שמא יבוא בני החוי וינקמו מבניו את מעשה שכם ולכן ביקש מיוסף ללכת
ולבדוק מה שלומם .מרגע זה מתחיל התהליך שיוביל לשעבוד מצרים...
יעקב אבינו יודע שהאחים שונאים את יוסף ובכל זאת הוא שולח אותו אליהם .כיצד ?
לום ַא ֶח ָ
יך" כלומר את
מסביר הרבי מפשיסחא שבשליחות זו יש מסר לראות את " ְש ֹ
שלימותם של האחים ,את המעלות שבהם ולא את חסרונותיהם.
כאשר יוסף פוגש את המלאך הוא אומר לו – ֶאת ַא ַחי ָאנ ִֹּכי ְמ ַב ֵּ ּקש נאמר באור התפילה,
לעולם צריך יהודי לבקש בתפילתו לא רק על עצמו אלא יבקש תשועה עם כלל עם ישראל.
תרגום יונתן בן עוזיאל לפסוק הראשון במגילת רות ,עשרתי כפנין תקיפין
חזקים) אתגזרו מן שמיא למהוי בעלמא (נגזר משמיים שיהיו בעולם) מן יומא דאתברי
עלמא (מהיום שבו נברא העולם) עד דייתי מלכא משיחא (עד לבוא מלך המשיח)
הוא מונה את תשעת המקרים שכבר היו ,ובהמשך אומר ,כפן עשיראי עתיד למהוי
(הרעב העשירי עתיד להיות) לא כפן למיכל לחמא (לא רעב ללחם) ולא צהותא למשתי
מיא (ולא צמא למים) אלהין למשמע פתגם נבואה מן קדם ה' (אלא צמא לשמוע את דברי
הקב"ה ,צמא לתורה).

(עשרה מקרי רעב

לכן כאשר אנו פוגשים יהודי שהוא בגדר נָ ְסע ּו ִּמ ּזֶה ...נסע מדרך התורה ,צריכים לבצע,
לום ַא ֶח ָ
יך ,לראות למה אחינו התרחק מדרך התורה ,כאשר יש לקרבו
לֶ ְך נָ א ְר ֵּאה ֶאת ְש ֹ
לום ַא ֶח ָ
יך  -לראות את השלמות שבו ,משום שכל יהודי הוא בעל
מתוך אהבה ,מתוך ְש ֹ
נשמה טהורה ,ואז תגלה כמה רעב יש ליהודים לשמוע דברי תורה ,אז תגלה כמה יהודים
פשוט לא מודעים ליופי שביהדות ,וכאן המקום לזעוק לקב"הֶ ,את ַא ַחי ָאנ ִֹּכי ְמ ַב ֵּ ּקש
ַה ִּ ּג ָידה ָ ּנא לִּ י ֵּאיפֹה ֵּהם ר ִֹּעים ? תן בי כוח ותבונה לזכות למה שנאמר (ירמיה לא,טז) וְ יֵּש

ית ְך נְ אֻ ם ה' וְ ָשב ּו ָבנִּ ים לִּ גְ ב ּולָ ם:
ִּּת ְקוָ ה ְל ַאחֲ ִּר ֵּ

ולמה הלכו השבטים דווקא לשכם ?
אומר המדרש שהשבטים הקדושים לא הייתה להם התנגדות ליוסף עצמו ,והבינו את
העובדה שיוסף הוא ההמשך של יעקב מבן כל האחים ,אלא שצפו ברוח הקודש וראו
שירבעם עתיד לצאת מיוסף ולהחטיא את עם ישראל בעבודה זרה ,שהמלוכה בישראל
תחלק ,מה עשו ? הלכו להתפלל בשכם ,שמשם עתיד לצאת אותו קלקול והתפללו שתתבטל
יהם להתפלל על
עות ֶאת צֹאן אֲ ִּב ֶ
מלכות יוסף ואפרים ,עכשיו נבין את משמעות הפסוק לִּ ְר ֹ
הנהגת צאן ישראל לעתיד לבוא ִּּב ְש ֶכם.
רון ,והלא חברון יושבת בהר ? אלא שלחו
מכאן גם עונים המפרשים וַ ִּּי ְשלָ ֵּחה ּו ֵּמ ֵּע ֶמק ֶח ְב ֹ
מעומקם של דברים .שפתי חכמים (רבי שבתי משורר) בעניין של בן סורר ומורה הרי שהוא
נדון על העתיד שלו ,לעומת ישמעאל שלא נידון על העתיד של בניו ,יוסף נידון על מרידה
במלכות בשבט יהודה משום שאמר והנה קמה אלומתי...
בדרך מזדמן ליוסף המלאך גבריאל {טו} וַ ִּּי ְמ ָצ ֵּאה ּו ִּאיש וְ ִּה ּנֵּה ת ֶֹעה ּ ַב ּ ָש ֶדה וַ ִּּי ְש ָאלֵּ ה ּו ָה ִּאיש
ידה ָ ּנא ִּלי ֵּאיפ ֹה ֵּהם ר ִֹּעים{ :יז}
ֹאמר ֶאת ַא ַחי ָאנ ִֹּכי ְמ ַב ֵּ ּקש ַה ִּ ּג ָ
לֵּ אמֹר ַמה ְּת ַב ֵּ ּקש{ :טז} וַ ּי ֶ
ֹאמר ָה ִּאיש נָ ְסע ּו ִּמ ּזֶה ִּ ּכי ָש ַמ ְע ִּּתי א ְֹמ ִּרים נֵּלְ ָכה ּד ָֹתיְ נָ ה וַ ּיֵּלֶ ְך ֹיו ֵּסף ַא ַחר ֶא ָחיו וַ ִּּי ְמ ָצ ֵּאם
וַ ּי ֶ
ְּבד ָֹתן:
רמז לו – נָ ְסע ּו ִּמ ּזֶה ,זה =  ,21בדעתם לפרק את עניין  21השבטים.
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יתו :אמרו השבטים ,יוסף
ֹתו לַ הֲ ִּמ ֹ
יהם וַ ִּּי ְתנ ְ ַּכל ּו א ֹ
ֹתו ֵּמ ָרחֹק ּו ְב ֶט ֶרם יִּ ְק ַרב אֲ לֵּ ֶ
{יח} וַ ִּּי ְרא ּו א ֹ
ֹתו
נַכל ּו א ֹ
הוציא עלינו שם רע ולכן עלינו לדון אותו שימות אבל לא על ידינו וזהו שנאמר וַ ִּּי ְת ְ ּ
יתו ,ואמרו שכל אדם שמדבר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים ,ויהיה זה מידה כנגד
לַ הֲ ִּמ ֹ
מידה ,הוא העליל עלינו שאכלנו אבר מן החי ,אנחנו נשליך אותו לכלבים שיאכלוהו חיים.
ֹמות ַה ּ ָלזֶה ָּבא :היו אלה שמעון ולוי שתמיד היו
ֹאמר ּו ִּאיש ֶאל ָא ִּחיו ִּה ֵּּנה ּ ַב ַעל ַהחֲ ל ֹ
{יט} וַ ּי ְ
בעצה אחת ואמרו על יוסף ,הנה בא יוסף שעתיד לצאת ממנו ירבעם בן נבט שיגרום לעבודה
ֹרות וְ ָא ַמ ְרנ ּו ַח ּיָה ָר ָעה אֲ ָכלָ ְתה ּו,
נַשלִּ ֵּכה ּו ְּב ַא ַחד ַה ּב ֹ
נַה ְרגֵּה ּו וְ ְ
זרה בישראל{ .כ} וְ ַע ּ ָתה לְ כ ּו וְ ַ
ורוח הקודש מכרזת ואומרת וְ נִּ ְר ֶאה ַמה ִּּי ְהי ּו חֲ לֹמ ָֹתיו:
נַכ ּנ ּו נָ ֶפש:
ֹאמר ל ֹא ֶּ
והנה ראובן נחלץ לטובת יוסף{כא} וַ ִּּי ְש ַמע ְרא ּו ֵּבן וַ ַ ּי ִּּצלֵּ ה ּו ִּמ ּי ָָדם וַ ּי ֶ
ֹתו ֶאל ַה ּב ֹור ַה ּזֶה אֲ ֶשר ּ ַב ִּּמ ְד ָּבר וְ יָד
ֹאמר אֲ לֵּ ֶהם ְרא ּו ֵּבן ַאל ִּּת ְש ּ ְפכ ּו ָדם ַה ְשלִּ יכ ּו א ֹ
{כב} וַ ּי ֶ
יבו
ֹתו ִּמ ּי ָָדם לַ הֲ ִּש ֹ
בו ומעידה התורה הקדושה על כוונת ראובן שהייתה ְל ַמ ַען ַה ִּּציל א ֹ
ַאל ִּּת ְשלְ ח ּו ֹ
ֶאל ָא ִּביו:

למה דווקא ראובן הוא זה שבא להציל את יוסף ? מה התעורר אצלו ?
בפרשה הקודמת (וישלח) לאחר שנפטרה רחל אמנו נאמר (בראשית לה,כב) וַ יְ ִּהי ִּּב ְש ּכֹן
יִּ ְש ָר ֵּאל ּ ָב ָא ֶרץ ַה ִּהוא וַ ּיֵּלֶ ְך ְרא ּו ֵּבן וַ ִּּי ְש ַּכב ֶאת ִּּב ְל ָהה ּ ִּפילֶ גֶש ָא ִּביו וַ ִּּי ְש ַמע יִּ ְש ָר ֵּאל וַ ִּּי ְהי ּו ְבנֵּי
יַעֲ קֹב ְשנֵּים ָע ָשר:

ומבארים חז"ל שאין הכוונה חס ושלום ולא יעלה על הדעת שראובן באמת שכב את בלהה
פילגש אביו .אלא שלאחר שנפטרה רחל העביר יעקב את מיטתו לאוהל בלהה ,וראובן סבר
שמן הראוי מיטת אביו יעקב צריכה להיות באוהל אמו לאה ,והוא לקח את המיטה והעביר
אותה לאוהל לאה מבלי לשאול את אביו ,והמעשה נחשב חמור כל כך כאילו ששכב ראובן
את בלהה .ומיד מעיד הפסוק  -וַ ִּּי ְהי ּו ְבנֵּי יַעֲ קֹב ְשנֵּים ָע ָשר :שכולם שלמים וצדיקים.
ראובן שהבין את חומרת המעשה של העברת מיטת אביו מאוהל בלהה לאוהל אמו לאה,
התחיל לעשות תשובה:
וַ ִּּי ְש ַמע ְרא ּו ֵּבן – מה שמע ? אלא ,שרק ראובן שמע את בת קול שאמרה ..וְ נִּ ְר ֶאה ַמה ִּּי ְהי ּו
חֲ לֹמ ָֹתיו :מכאן הבין שאם רק הוא שמע ,תפקידו להציל את יוסף.
כאשר שמע ראובן שיוסף חלם ואמר ,וְ ִּה ּנֵּה ַה ּ ֶש ֶמש וְ ַה ּי ֵָּר ַח וְ ַא ַחד ָע ָשר ּכ ֹו ָכ ִּבים ִּמ ְש ּ ַתחֲ וִּ ים
לִּ י ,:אמר ראובן למרות שחטאתי כלפי אבא יוסף עדיין מחשיב אותי במניין השבטים ,שהרי
הוא אומר וְ ַא ַחד ָע ָשר ּכ ֹו ָכ ִּבים – אני ברשימה ..יוסף לא נידה אותי.

ראובן ידע שאם הם יפגעו ביוסף הם יתחרטו על כך בסופו של דבר ,ואז יתלו את האחריות
בו כי הוא הבכור ,שיאמרו לו – למה לא מנעת אותנו מזה ?
ויותר מכך פחד ראובן שיעקב אבינו יאשים אותו משום שיוסף הוא זה שגילה ליעקב
שראובן העביר את מיטתו ,ולכן אמר ראובן אם יקרה משהו ליוסף ,אבא יתלה את זה בי
"כחיסול חשבונות" על זה שהוא גילה לאבא – ולכן הצילו.
{כג} וַ יְ ִּהי ַּכאֲ ֶשר ּ ָבא ֹיו ֵּסף ֶאל ֶא ָחיו וַ ּי ְַפ ִּשיט ּו ֶאת ֹיו ֵּסף ֶאת ּ ֻכ ּ ָתנְ ּת ֹו ֶאת ְ ּכתֹנֶת ַה ּ ַפ ִּּסים אֲ ֶשר
ָעלָ יו :יוסף לבש את כותנת הפסים מתחת לכותנת הרגילה שלו כדי שלא להכעיסם ,שכתוב,
תנֶת ַה ּ ַפ ִּּסים אֲ ֶשר ָעלָ יו:
בהתחלה וַ ּי ְַפ ִּשיט ּו ֶאת ֹיו ֵּסף ֶאת ּ ֻכ ּ ָתנְ ּת ֹו ורק אח"כ ֶאת ְ ּכ ֹ
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ֹתו ַה ּב ָֹרה וְ ַה ּב ֹור ֵּרק ֵּאין ּב ֹו ָמיִּ ם :מבאר מדרש בראשית רבה ,פרשה פד,
{כד} וַ ִּּי ָ ּק ֻחה ּו וַ ּי ְַשלִּ כ ּו א ֹ
אות טז  -וַ ִּּי ָ ּק ֻחה ּו ,וַ י ִָּּקחהּו כְ ִתיב (דהיינו שחסרה ו')ִ ,מי הָּ יָּה ? ֶּזה ִש ְמעוֹן ,וְ אימָּ ַתי פָּ ַרע ל ֹו ?
ֹתו ַה ּב ָֹרה וְ ַה ּב ֹור
עון( .בראשית לז ,כד) וַ ּי ְַש ִּלכ ּו א ֹ
לְ הַ לָּן (בראשית מב ,כד) :וַ ִּּי ַ ּקח ֵּמ ִּא ּ ָתם ֶאת ִּש ְמ ֹ
ֵּרק ֵּאין ּב ֹו ָמיִּ ם ,מַ יִם אין ב ֹו אֲ בָּ ל נְ חָּ ִשים וְ עַ ְק ַרבִ ים יש בוְֹ .שני בוֹרוֹת הָּ יּו ,אֶּ חָּ ד מָּ לא ְצרוֹרוֹת

וְ אֶּ חָּ ד מָּ לא ְש ָּרפִ ים וְ עַ ְק ַרבִ ים.
יוסף התחנן לפני אחיו שלא ישליכו אותו לבור ,ופחד שמא ימות מן הנפילה ולא רצה שאחיו
יכשלו שעוון זה עליו ,האחים לא ידעו שיש בבור נחשים משום שהיה עמוק ולא ראו זאת,
ולאחר שזרקו האחים את יוסף לבור נעשה לו נס ולא פגעו בו הנחשים והעקרבים ,והיה
זועק לאחיו ולא שמעו לו והתרחקו מן הבור כדי שלא ישמעו את תחינותיו.
יהם
אלים ּ ָב ָאה ִּמ ִּ ּג ְל ָעד ּוגְ ַמ ּ ֵּל ֶ
ֵּיהם וַ ִּּי ְרא ּו וְ ִּה ּנֵּה א ְֹר ַחת יִּ ְש ְמ ֵּע ִּ
{כה} וַ ּי ְֵּשב ּו לֶ אֱ ָכל לֶ ֶחם וַ ִּּי ְשא ּו ֵּעינ ֶ
ֹאמר יְ ה ּו ָדה ֶאל ֶא ָחיו ַמה ּ ֶב ַצע ִּ ּכי
הו ִּריד ִּמ ְצ ָריְ ָמה{ :כו} וַ ּי ֶ
הו ְל ִּכים ְל ֹ
נ ְֹש ִּאים נְ כֹאת ּו ְצ ִּרי וָ ל ֹט ֹ
בו ִּ ּכי ָא ִּחינ ּו
אלים וְ י ֵָּדנ ּו ַאל ְּת ִּהי ֹ
מו{ :כז} לְ כ ּו וְ נִּ ְמ ְ ּכ ֶר ּנ ּו לַ ִּּי ְש ְמ ֵּע ִּ
נַ הֲ רֹג ֶאת ָא ִּחינ ּו וְ ִּכ ִּּסינ ּו ֶאת ָ ּד ֹ
ְב ָש ֵּרנ ּו ה ּוא וַ ִּּי ְש ְמע ּו ֶא ָחיו:

כשבאו לאכל לחם ,אמרו תשעת האחים ,נאכל נשתה ואח"כ נדון את יוסף למיתה לפי מידת
הדין...
ֵּיהם וַ ִּּי ְרא ּוָ ,אמַ ר ַרבִ י אַ בָּ א בַ ר כַהֲ נָּא
ואז ראו ..בראשית רבה ,פרשה פד ,אות יז  -וַ ִּּי ְשא ּו ֵּעינ ֶ
וַ הֲ ֹלא אין ַד ְרכָּן ֶּשל י ְִש ְמעאלִ ים לִ ְהיוֹת ְטעּונִים אֶּ לָּא עוֹרוֹת וְ עִ ְט ָּרן ,אֶּ לָּא ְראה מַ ה זִ מן הַ ָּּקדוֹש
בָּ רּוְך הּוא לְ אוֹת ֹו צַ ִדיק בְ או ָֹּתּה ָּשעָּ הַ ,ש ִּקים ְמל ִאים בְ ָּש ִמים כְ די ֶּש ְּתהא הָּ רּוחַ ְמנ ֶַּשבֶּ ת בָּ הֶּ ם
ִמפְ ני ריחָּ ן ֶּשל עַ ְרבִ יִים.
ֹאמר יְ ה ּו ָדה ֶאל
סנהדרין ו/א  -רבי מאיר אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה שנאמר וַ ּי ֶ
ֶא ָחיו ַמה ּ ֶב ַצע ִּ ּכי נַהֲ רֹג ֶאת ָא ִּחינ ּו וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץ ועל זה נאמר
אלים ,ואז האחים באו
(תהילים י,ג) ּובֹצֵּ ַע ּ ֵּב ֵּר ְך נִּ ֵּאץ יְ הוָ ה :אמר יהודה לְ כ ּו וְ נִּ ְמ ְ ּכ ֶר ּנ ּו לַ ִּּי ְש ְמ ֵּע ִּ

בעצת המכירה ואמרו ,אם יוסף צדיק יתקיים במכירה זו תחילת גלות מצרים שזוהי גזירת
שמיים ,ואם חוטא הוא יהיה כמו כנען שנתקלל על ידי נח להיות עבד.
{כח} וַ ּי ַַע ְבר ּו אֲ נָ ִּשים ִּמ ְדיָנִּ ים סֹחֲ ִּרים וַ ִּּי ְמ ְשכ ּו וַ ּיַעֲ ל ּו ֶאת ֹיו ֵּסף ִּמן ַה ּב ֹור וַ ִּּי ְמ ְ ּכר ּו ֶאת ֹיו ֵּסף
אלים ְּב ֶע ְש ִּרים ָּכ ֶסף וַ ּי ִָּביא ּו ֶאת ֹיו ֵּסף ִּמ ְצ ָריְ ָמה :מבאר מעם לועז – השבטים מכרו
לַ ִּּי ְש ְמ ֵּע ִּ

את יוסף לישמעאלים ,הישמעאלים לסוחרים ,הסוחרים למדינים ,והמדינים למצרים
לפוטיפר סריס פרעה.
מדרש תנחומא  -וכי תעלה על דעתך שנער יפה כמותו נמכר בעשרים כסף? אלא כיון
שהושלך לבור ,מתוך פחד נחשים ועקרבים שבו ,נשתנה זיו פניו וברח ממנו דמו ונעשה פניו
ירוקות ,לפיכך מכרוהו בעשרים כסף (שלא רצו שיאמרו עבור בצע כסף מכרו אותו) וקנו עם
זה נעליים (רמז לזה שגם הם עתידים לרדת בגלות) ( ,ירושלמי פב)ואמר רבי שמעון בן
לקיש לפי שמכרו בכורה של רחל בעשרים כסף יהיה כל אחד ואחד פודה את בנו בכורו
בעשרים כסף.

המשפט בין יוסף ואחיו = דין על העתיד לבוא
כאשר בא יוסף לאחיו אמרו לו אחיו אנחנו דנים אותך למיתה בגלל שעתיד מבניך לצאת
ירבעם בן נבט שיפלג את עם ישראל ממלכות רחבעם בן שלמה ,ויחטיא את העם בשני
עגלים בבית אל ובדן.
עונה להם יוסף ,אתם רוצים לדון אותי "דין על העתיד" ? והרי למדנו ממעשה ישמעאל
שהקב"ה לא דן אותו למיתה לפי בקשת המלאכים מטעם "באשר הוא שם" ואסור לדון על
נָסע ּו ִּמ ּזֶה – נוסעים אתם ממידותיו של
פי העתיד .עכשיו אני מבין למה אמר לי המלאך ְ
הקב"ה.
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ממשיך יוסף ואומר – לא הבנתם נכון את החלום שהרי אמרתי וְ ִּה ּנֵּה אֲ נ ְַחנ ּו ְמ ַא ְּל ִּמים
תו ְך ַה ּ ָש ֶדה כלומר עוד לפני שתאשימו אותי במעשה העגל של בני לעתיד לבוא,
אֲ ל ִֻּּמים ְּב ֹ
כולנו ביחד נחטא בעגל ורק אח"כ וְ ִּה ּנֵּה ָק ָמה אֲ ל ּ ָֻמ ִּתי וְ גַ ם נִּ ָּצ ָבה יחטיא בני את העם בעגל,

אז על מה אתם רוצים לדון אותי ? הרי שגם בניכם יחטאו בעבודה זרה עוד לפני ירבעם.
יתרה מזאת ,אתם רוצים לדון על העתיד ? אתם יודעים למה יחטאו עם ישראל בחטא
העגל ? בגללכם ,בגלל שאתם שונאים אותי – אתם אשמים !!! איך ?
בגלל השנאה של האחים ליוסף נתגלגל יוסף למצרים .לפני שיוסף נפטר הוא השביע את
אחיו שיעלו את עצמותיו ממצרים ,כאשר כל עם ישראל היה עסוק בביזת מצרים הלך משה
וחיפש את ארונו של יוסף (תיקון מעשה לוי שלא התרה בשמעון ..שהרי כל שבט דאג
לעצמות ראש שבטו) ,גילתה לו שרח בת אשר שהוא נמצא בתחתית הנילוס כי המצרים לא
רצו שיוסף יעזוב את מצרים .לקח משה פתק וכתב עליו שם המפורש ו"-עלה שור עלה שור"
– את הפתק הזה לקח ילד בשם מיכה ושמר אצלו עד שהגיע חטא העגל ...כאשר אהרון
אוסף את הזהב ומעלה אותו באש יש רק "ערימת זהב" אבל אז מגיע מיכה וזורק את הפתק
של "עלה שור עלה שור" ויוצא עגל הזהב ,יוצא מכאן שאם לא הייתם שונאים אותי לא
היינו יורדים למצרים ולא היה קיום לפתק !!
מיכה – ממשיך יוסף ומספר ,כאשר משה רואה את מיכה – שהיה תינוק מעוך בקיר בגלל
גזירת פרעה ,שכל מי שלא מילא את המכסה היומית שלו ,היו משקעים המצרים הרשעים
את תינוקות ישראל בתוך הקירות .מתפלא על כך משה רבנו ושואל את הקב"ה מה פשר
הדבר ? עונה לו הקב"ה ,משה ,קוצים אני מכלה מן הכרם ,אומר משה להקב"ה – אתה דן
אדם לפי העתיד ? אומר לו הקב"ה – והלא אתם במצרים רק בגלל שהשבטים דנו את יוסף
לפי העתיד ,אז מה טענתך ? בכל זאת אומר הקב"ה למשה קח אחד מהם ותראה מה יצא
ממנו – לקח משה את מיכה.
ומה יצא ממיכה ? מיהו אותו מיכה ?
גמרא סנהדרין קא/ב  -תנא :הוא נבט ,הוא מיכה ,הוא שבע בן בכרי ,מכאן יוצא שגלגולו של
אותו מיכה ,היה בנבט  -אביו של ירבעם  -כלומר לא רק שאתם דנים אותי על העתיד ,אלא
שאתם בשנאתכם אשמים גם בחטא העגל הראשון = מיכה ,וגם בחטא שני העגלים =
ירבעם בן נבט מגלגולו של מיכה !!!
אלים ,ואז
בסופו של דבר נידון יוסף למכירה לעבדות – שאמר יהודה ְלכ ּו וְ נִּ ְמ ְ ּכ ֶר ּנ ּו לַ ִּּי ְש ְמ ֵּע ִּ
האחים באו בעצת המכירה ואמרו ,אם יוסף צדיק יתקיים במכירה זו תחילת גלות מצרים
שזוהי גזירת שמיים ,ואם חוטא הוא יהיה כמו כנען שנתקלל על ידי נח להיות עבד.

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד
בפרשת וישב ובמגילת רות  -כל הפסוקים מתחילים באות ו' חוץ משמונה פסוקים ,וזהו
רמז למשיח שיש בפרשתנו ,דוד המלך ,ד+ד= 8והשאר ו'.
אומר מדרש – אבן שואב :לאחר מכירת יוסף כל השבטים היו במצב לא טוב על זה שיעקב
מיאן להתנחם .ראובן היה גם בתענית על שחילל יצועי אביו ,יוסף עבד במצרים ,יהודה
מאבד שני בנים ואישה ,והקב"ה עוסק בהכנת עניין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד – שזו דרכו
של משיח ,שהוא בוקע דווקא מתוך האפלה.
אין משיח בן דוד בא לפני משיח בן יוסף – למה ?
תפקידו של משיח בן יוסף הוא להילחם בבני עשיו ,משום שבני עשיו יפלו רק בידי בני רחל,
יהושע – שהוא משבט אפרים ,נלחם ראשון בעמלק.
שאול המלך  -מלך לפני דוד המלך ותפקידו היה להשמיד את עמלק.
מכירת יוסף – שהיא הכנת מלכות יוסף ,משיח בן יוסף ,התקיימה לפני מעשה יהודה
ותמר שהוא הכנת משיח בן דוד שבא מפרץ (זרח = נביאים) .
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ֹאמר
בון אֲ ֶשר ֶא ּ ֶתן ּ ָל ְך וַ ּת ֶ
ֹאמר ָמה ָה ֵּע ָר ֹ
במעשה תמר :לקחה תמר שלושה ערבונות {יח} וַ ּי ֶ
לו:
יה וַ ּ ַת ַהר ֹ
ח ָֹת ְמ ָך ּו ְפ ִּתילֶ ָך ּו ַמ ְּט ָך אֲ ֶשר ְּבי ֶָד ָך וַ ִּּי ּ ֶתן ּ ָל ּה וַ ָ ּיבֹא ֵּאלֶ ָ

חותמך = בית ראשון
פתילך = בית שני (רמז לפתילות חנוכה)
ומטך = בית שלישי (לעתיד לבוא עם משיח בן דוד)
(שהיה חותמו של הקב"ה),

ולמה הערבונות הם כנגד בתי המקדש ? כי גם הקב"ה נתן לנו את בית המקדש כערבון ,אם
נשמור דרכי ה' נזכה ליהנות מבית המקדש ,וכאשר חטאו עם ישראל לקח הקב"ה את
הערבון מאתנו...

יהודה ,תמר ואורו של משיח
לאחר סיפור מכירת יוסף ,נאמר במדרש בראשית רבה (פרשה פה אות א) וַ י ְִהי בָּ עת הַ ִהוא,
סּוקין
ַרבִ י ְשמּואל בַ ר נ ְַחמָּ ן פָּ ַתח (ירמיה כט ,יא)ּ ִּ :כי ָאנ ִֹּכי י ַָד ְע ִּּתי ֶאת ַה ּ ַמחֲ ָשבֹתְ ,שבָּ ִטים הָּ יּו עֲ ִ
בִ ְמכִ ָּירת ֹו ֶּשל יוֹסף ,וְ יוֹסף הָּ יָּה עָּ סּוק בְ ַשּק ֹו ּובְ ַתעֲ נִית ֹוְ ,ראּובן הָּ יָּה עָּ סּוק בְ ַשּק ֹו וְ ַתעֲ נִית ֹו,
יהּודה הָּ יָּה עָּ סּוק לִ ַּקח ל ֹו ִא ָּשה ,וְ הַ ָּּקדוֹש בָּ רּוְך הּוא הָּ יָּה
וְ יַעֲ קֹב הָּ יָּה עָּ סּוק בְ ַשּק ֹו ּובְ ַתעֲ נִית ֹו ,וִ ָּ
ְהּודה( .ישעיה סו ,ז)ְּ :ב ֶט ֶרם ּ ָת ִּחיל
עוֹסק בוֹרא אוֹר ֹו ֶּשל מֶּ לְֶּך הַ מָּ ִשיחַ  ,וַ י ְִהי בָּ עת הַ ִהיא וַ י ֶּרד י ָּ
יָלָ ָדה ,קֹדֶּ ם ֶּשֹלא נ ֹולַד ְמ ַש ְעבד הָּ ִראשוֹן נ ֹולַד ּגוֹאל הָּ ַאחֲ רוֹן ,וַ י ְִהי בָּ עת הַ ִהוא ,מַ ה כְ ִתיב
לְ מַ ְעלָּה ִמן הָּ ִענְ יָּן ,וְ הַ ְמ ָּדנִים מָּ כְ רּו אֹת ֹו אֶּ ל ִמ ְצ ַריִם.
מו ִּח ָירה:
(בראשית לח){א} וַ יְ ִּהי ָּב ֵּעת ַה ִּהוא וַ ּי ֵֶּרד יְ ה ּו ָדה ֵּמ ֵּאת ֶא ָחיו וַ ּיֵּט ַעד ִּאיש עֲ ֻד ּ ָל ִּמי ּו ְש ֹ

לאחר מכירת יוסף ראו האחים את צער אביהם יעקב על שיוסף איננו ,וממאן יעקב
להתנחם ,התחרטו על מעשיהם ,אבל כבר היה מאוחר מדי ואת יוסף לא ניתן היה להשיב
בשלב זה .מה עשו ? קמו ונידו את יהודה על זה שהוא היה זה שהציע -לְ כ ּו וְ נִּ ְמ ְ ּכ ֶר ּנ ּו
אלים ,ויהודה קם והולך מאת אחיו.
לַ ִּּי ְש ְמ ֵּע ִּ
יה :ויש לשאול,
מו ש ּו ַע וַ ִּּי ָ ּק ֶח ָה וַ ָ ּיבֹא ֵּאלֶ ָ
{ב} וַ ּי ְַרא ָשם יְ ה ּו ָדה ּ ַבת ִּאיש ְ ּכ ַנעֲ נִּ י ּו ְש ֹ
כיצד יהודה מתחתן עם גויה ועוד בת איש כנעני ? והלא אברהם אבינו הזהיר את אליעזר
עבדו (בראשית כד ,ג) וְ ַא ְש ִּּביעֲ ָך ּ ַבה' אֱ ל ֵֹּהי ַה ּ ָש ַמיִּ ם וֵּ אל ֵֹּהי ָה ָא ֶרץ אֲ ֶשר לֹא ִּת ַ ּקח ִּא ּ ָשה ִּל ְבנִּ י
ִּמ ְּב ֹנות ַה ְ ּכ ַנעֲ נִּ י אֲ ֶשר ָאנ ִֹּכי ֹיו ֵּשב ְּב ִּק ְר ּב ֹו:

מבארים חז"ל שהמילה כנעני היא גם מלשון סוחר ,ויהודה גייר אותה לפני החתונה שזה
לשון לקיחה שנאמר וַ ִּּי ָ ּק ֶח ָה – שלקח אותה בדברים ואמר לה בואי תתגיירי ותדבקי בזרע
של אברהם יצחק ויעקב ותכנסי תחת כנפי השכינה ,ורק לאחר שהסכימה והתגיירה אז,

יה:
וַ ָ ּיבֹא ֵּאלֶ ָ

מו ֵּער :את שם הבן הראשון קרא יהודה מלשון ער=ערירי
{ג} וַ ּ ַת ַהר וַ ּ ֵּתלֶ ד ּ ֵּבן וַ ִּּי ְק ָרא ֶאת ְש ֹ
שהיה יהודה בודד כערירי מבית אביו ומאחיו.
אונָ ן :את שם הבן השני קראה אשת יהודה,
מו ֹ
עוד וַ ּ ֵּתלֶ ד ּ ֵּבן וַ ִּּת ְק ָרא ֶאת ְש ֹ
{ד} וַ ּ ַת ַהר ֹ
כהזדהות עם יהודה בעלה ,שאונן הוא אדם שנמצא במצב ביניים ,מצד אחד הוא אינו יכול
להתנהג כאדם רגיל ,מצד שני הוא עדיין לא בגדר אבל.
ֹתו :יהודה לא נכח
מו ֵּשלָ ה וְ ָהיָה ִּב ְכזִּ יב ְּב ִּל ְד ּ ָת ּה א ֹ
עוד וַ ּ ֵּתלֶ ד ּ ֵּבן וַ ִּּת ְק ָרא ֶאת ְש ֹ
{ה} וַ ּת ֶֹסף ֹ
בהולדת הבן השלישי ,הוא היה בכזיב .ומדוע מפרטת התורה היכן היה יהודה ?
מבאר הרב אליהו כי טוב ,ללמדנו שראה יהודה שער ואונן לא יאריכו חיים ותלה זאת
יהודה בנידוי שאחיו נידהו שאין ברכה בפירותיו של המנודה ,ובניו של האדם הם פרותיו.
והלך יהודה להתפייס עם אחיו ,והם היו במקום שנקרא כזיב שהוא בגבול צפון הארץ,
והלכו האחים לשם כדי לתחום את גבול הארץ ,כי אולי הבינו האחים שבעקבות חטא
מכירת יוסף סופם שיצאו לגלות ,ולכן הלכו לתחום את גבולות הארץ.
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עוד וַ ּ ֵּתלֶ ד ּ ֵּבן ,שהבן השלישי
ויהודה התפייס עם אחיו והתרצו לו אחיו ,ולכן נאמר וַ ּת ֶֹסף ֹ
שלה היה תוספת מהקב"ה ולא מת כאחיו.
כור יְ ה ּו ָדה ַרע ְּב ֵּעינֵּי ה'
רו ּו ְש ָמ ּה ּ ָת ָמר{ :ז} וַ יְ ִּהי ֵּער ְּב ֹ
כו ֹ
{ו} וַ ִּּי ַ ּקח יְ ה ּו ָדה ִּא ּ ָשה ְל ֵּער ְּב ֹ
ַבם א ָֹת ּה וְ ָה ֵּקם ז ֶַרע ְל ָא ִּחיךָ:
ָ
אונָ ן ּבֹא ֶאל ֵּא ֶשת ָא ִּחיך וְ י ּ ֵּ
ֹאמר יְ ה ּו ָדה לְ ֹ
וַ יְ ִּמ ֵּתה ּו ה'{ :ח} וַ ּי ֶ
לו יִּ ְהיֶה ַה ָ ּז ַרע וְ ָהיָה ִּאם ּ ָבא ֶאל ֵּא ֶשת ָא ִּחיו וְ ִּש ֵּחת ַא ְר ָצה ְל ִּב ְל ִּּתי נְ ָתן
אונָ ן ִּ ּכי ּל ֹא ֹ
{ט} וַ ּי ֵַּדע ֹ
ֹתו:
ז ֶַרע לְ ָא ִּחיו{ :י} וַ ּי ֵַּרע ְּב ֵּעינֵּי ה' אֲ ֶשר ָע ָשה וַ ּי ֶָמת ַּגם א ֹ

תמר ביתו של שם בן נח הייתה ,והייתה מושלמת ונאה ביופיה ובמעשיה ולכן לא ייחסה
הכתוב לאביה שם בן נח ,משום שידועה הייתה היא בצדקתה ובמעלותיה.
ער ואונן מתו שניהם בעוון הוצאת זרע לבטלה ,שהוא עוון חמור ביותר .וגם רמוז כאן עניין
לו יִּ ְהיֶה ַה ָ ּז ַרע ,כלומר ידע אונן שעל
אונָ ן ִּ ּכי ּל ֹא ֹ
גלגול נשמות בנושא הייבום שנאמר  -וַ ּי ֵַּדע ֹ
פי הסוד כאשר יש ייבום נשמת האח הנפטר חוזרת בגלגול להיות הבן של אחיו ואשתו,
ואונן שלא רצה בכך לכן ,וְ ִּש ֵּחת ַא ְר ָצה ְל ִּבלְ ִּּתי נְ ָתן ז ֶַרע ְל ָא ִּחיו:
תו ְש ִּבי ַא ְל ָמנָ ה ֵּבית ָא ִּב ְ
יך ַעד יִּ גְ ַ ּדל ֵּשלָ ה ְבנִּ י ִּ ּכי ָא ַמר ּ ֶפן
ֹאמר יְ ה ּו ָדה לְ ָת ָמר ַּכ ּ ָל ֹ
{יא} וַ ּי ֶ
ְ
יה{ :יב} וַ ִּּי ְר ּב ּו ַה ּי ִָּמים וַ ּ ָת ָמת ּ ַבת ש ּו ַע ֵּא ֶשת
יָמ ּות ַּגם ה ּוא ְ ּכ ֶא ָחיו וַ ּ ֵּתלֶ ך ּ ָת ָמר וַ ּ ֵּת ֶשב ּ ֵּבית ָא ִּב ָ
ֹאנו ה ּוא וְ ִּח ָירה ֵּר ֵּעה ּו ָהעֲ ֻד ּ ָל ִּמי ִּּת ְמנָ ָתה{ :יג} וַ ּי ַֻּגד לְ ָת ָמר
יְ ה ּו ָדה וַ ִּּי ָ ּנ ֶחם יְ ה ּו ָדה וַ ּי ַַעל ַעל ּגֹ ֲזזֵּי צ ֹ
לֵּ אמֹר ִּה ּנֵּה ָח ִּמ ְ
יה וַ ְּת ַכס ּ ַב ָּצ ִּעיף
ֹאנו{ :יד} וַ ּ ָת ַסר ִּּבגְ ֵּדי ַא ְל ְמנ ּו ָת ּה ֵּמ ָעלֶ ָ
יך עֹלֶ ה ִּת ְמנָ ָתה לָ גֹז צ ֹ
וַ ִּּת ְת ַע ּ ָלף וַ ּ ֵּת ֶשב ְּב ֶפ ַתח ֵּעינַיִּ ם אֲ ֶשר ַעל ֶ ּד ֶר ְך ִּּת ְמנָ ָתה ִּ ּכי ָראֲ ָתה ִּ ּכי גָ ַדל ֵּשלָ ה וְ ִּהוא לֹא נִּ ְּתנָ ה
לו ְל ִּא ּ ָשה:
ֹ

יהודה מתחמק מלחתן  /לייבם את תמר עם הבן השלישי ,מכיוון שתמר כבר הייתה נשואה
פעמיים ונפטרו בעליה ,מפחד יהודה שתמר היא בגדר "אישה קטלנית" ִּ ּכי ָא ַמר ּ ֶפן יָמ ּות ַּגם
ה ּוא ְ ּכ ֶא ָחיו ,ופשוט מתעלם ממנה.
ותמר ,כאשר היא שומעת שיהודה מגיע לעיר ,היא הולכת ויושבת ְּב ֶפ ַתח ֵּעי ַניִּ ם אֲ ֶשר ַעל
ֶ ּד ֶר ְך ִּּת ְמנָ ָתה – ובמה מדובר ?
אומרת הגמרא (מסכת סוטה ,פרק ראשון ,המקנא דף י/א) וַ ּ ֵּת ֶשב ְּב ֶפ ַתח ֵּעינַיִּ ם אמר רבי

אלכסנדרי ,מלמד שהלכה וישבה לה בפתחו של (הפונדק שהקים )..אברהם אבינו מקום
שכל עינים צופות לראותו( .מקום שהיה אהוב על האנשים ,והיו חפצים האנשים להיכנס אליו
ולהתבשם מניחוחו של אברהם אבינו) ר' חנין אמר מקום הוא ששמו – עינים ,וכן הוא אומר

{יהושע טו-לד} וְ זָ ֹנו ַח וְ ֵּעין ַּג ִּ ּנים ּ ַת ּפ ּו ַח וְ ָה ֵּעינָ ם:

ֶיה :פסוק זה אינו ברור ,אם כיסתה תמר
{טו} וַ ִּּי ְר ֶא ָה יְ ה ּו ָדה וַ ּי ְַח ְש ֶב ָה ְל ֹזונָ ה ִּ ּכי ִּכ ְּס ָתה ּ ָפנ ָ
את פניה כיצד כתוב  -וַ ִּּי ְר ֶא ָה יְ ה ּו ָדה הלא פניה מכוסים ? דבר נוסף ,אם פניה מכוסים מדוע
חשב אותה יהודה לזונה ? שהרי אין דרכן של אלו לכסות את פניהן ,נהפוך הוא ..ועוד יש
לשאול ,הלא תמר הייתה בביתו של יהודה והייתה נשואה לשני בניו ,ואיך לא הכירה ?
על שאלה זו עונה רבי אליעזר בגמרא (מסכת סוטה ,פרק ראשון ,המקנא דף י/ב) ואומר שפסוק
זה מלמד אותנו כמה הייתה צנועה תמר כאשר הייתה כלה בביתו של יהודה ,ויש לבאר את
הפסוק כך :כאשר יהודה עבר במקום  -וַ ִּּי ְר ֶא ָה יְ ה ּו ָדה  ,ואכן היו פניה גלויות שם ולכן -
ֶיה :שכל אותו
וַ ּי ְַח ְש ֶב ָה ְל ֹזונָ ה .ואם תשאל איך יהודה לא הכירה ? התשובה היא ִּ ּכי ִּכ ְּס ָתה ּ ָפנ ָ
זמן שהייתה תמר כלה בביתו של יהודה הייתה צנועה עד כדי כך שיהודה מעולם לא ראה
את פניה ,ולכן לא יכול היה יהודה לזהות אותה ...באותו עניין ממשיכה הגמרא ואומרת,

כל כלה ,שצנועה בבית חמיה ,זוכה ויוצאים ממנה מלכים ונביאים.
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ֹאמר
תו ִּהוא וַ ּת ֶ
בוא ֵּאלַ יִּ ְך ִּ ּכי ל ֹא י ַָדע ִּ ּכי ַכ ּ ָל ֹ
ֹאמר ָה ָבה ָ ּנא ָא ֹ
יה ֶאל ַה ֶ ּד ֶר ְך וַ ּי ֶ
{טז} וַ ּיֵּט ֵּאלֶ ָ
בוא ֵּאלָ י:
ַמה ִּּת ּ ֶתן ִּּלי ִּ ּכי ָת ֹ

ויש לשאול – כיצד אם כן הולך יהודה אליה ? הרי נחשבה היא בעיניו כזונה...
אלא שכאן טמון השורש של משיח בן דוד ,שכל דרך השתלשלות הדברים ,החל מלוט
ובנותיו שילדו את עמון ומואב ,וממואב באה רות ,וכן בפרץ וזרח שבאו מיהודה ותמר,
אלו הן דרכיה של ההשגחה העליונה ,שדווקא תכנית כזו לא הגיונית ,דווקא ממסלול שכזה
יזרח אורו של משיח בן דוד.
לכן כאשר הקב"ה מחליט לברוא את "אורו של משיח" ויהודה שעובר ליד תמר בוודאי
שאינו מתכוון לפנות לאותה אישה על אם הדרך ,אבל ...הקב"ה מזמן ליהודה את המלאך
יה ֶאל ַה ֶ ּד ֶר ְך ,מלשון הטיה בעל כורחו.
הממונה על התאווה ,וזהו שכתוב  -וַ ּיֵּט ֵּאלֶ ָ
ואז מתחיל משא ומתן בין יהודה לתמר ,כפי שממשיכה הגמרא ומספרת (מסכת סוטה ,פרק

ראשון ,המקנא דף י/א) ר' שמואל בר נחמני אמר ,שנתנה עינים (הסברים וטיעונים נכונים)..
לדבריה (שכל רצונה היה להתעבר מיהודה ולבנות את שבט המלוכה) כשתבעה (שאמרה זאת
ליהודה) אמר לה (יהודה לתמר שלא הכירה) שמא נכרית את ? אמרה ליה גיורת אני.
(המשיך יהודה לשאול) שמא אשת איש את ? אמרה ליה פנויה אני( .והמשיך יהודה לשאול)..
שמא קיבל בך אביך קידושין ? (האם ייתכן שאביך התחייב לחתן אותך עם מישהו ואת לא
יודעת ?) אמרה ליה יתומה אני (כלומר אבי נפטר שאני עוד ברחם אימי ולכן אין חשש בדבר
זה ,ושואל יהודה )..שמא טמאה את ? (ואסורה באיסור נידה ?) אמרה ליה  -טהורה אני:

בסופו של דבר יהודה מקדש את תמר ,נותן לה עירבון של – מטה ,פתילים וחותמת .ותמר
מתעברת מיהודה ונכנסת להיריון.
כאשר יהודה מבקש לקחת את הערבון ,ההתייחסות לתמר היא כבר אחרת לא זונה ,אלא
בון ִּמ ּיַד ָה ִּא ּ ָשה
אישה { -כ} וַ ִּּי ְשלַ ח יְ ה ּו ָדה ֶאת ְ ּג ִּדי ָה ִּע ִּ ּזים ְּביַד ֵּר ֵּעה ּו ָהעֲ ֻד ּ ָל ִּמי לָ ַק ַחת ָה ֵּע ָר ֹ
וְ לֹא ְמ ָצ ָא ּה :אבל חברו של יהודה משבש את דבריו ובכל זאת שואל בלשון גנאי {כא} וַ ִּּי ְש ַאל
ֶאת ַאנְ ֵּשי ְמק ָֹמ ּה לֵּ אמֹר ַא ּיֵּה ַה ְּק ֵּד ָשה ִּהוא ָב ֵּעי ַניִּ ם ַעל ַה ָ ּד ֶר ְך ,אבל אנשי המקום מתקנים
ֹאמר ּו ל ֹא ָהיְ ָתה ָבזֶה ְק ֵּד ָשה:
את השליח באומרם -וַ ּי ְ
והנה{ ..כד} וַ יְ ִּהי ְ ּכ ִּמ ְשלֹש חֳ ָד ִּשים וַ ּי ַֻּגד ִּליה ּו ָדה לֵּ אמֹר זָ נְ ָתה ּ ָת ָמר ַּכ ּ ָל ֶת ָך וְ גַ ם ִּה ּנֵּה ָה ָרה
יה לֵּ אמֹר
הו ִּציא ּו ָה וְ ִּת ּ ָש ֵּרף{ :כה} ִּהוא מ ּו ֵּצאת וְ ִּהיא ָש ְל ָחה ֶאל ָח ִּמ ָ
ֹאמר יְ ה ּו ָדה ֹ
לִּ זְ נ ּונִּ ים וַ ּי ֶ
ילים וְ ַה ּ ַמ ּ ֶטה ָה ֵּא ּ ֶלה:
ֹאמר ַה ּ ֶכר נָ א ְל ִּמי ַהח ֶֹת ֶמת וְ ַה ּ ְפ ִּת ִּ
לְ ִּאיש אֲ ֶשר ֵּא ּ ֶלה ּל ֹו ָאנ ִֹּכי ָה ָרה וַ ּת ֶ
עוד
יה ְל ֵּשלָ ה ְבנִּ י ְול ֹא י ַָסף ֹ
ֹאמר ָצ ְד ָקה ִּמ ּ ֶמ ִּ ּני ִּ ּכי ַעל ּ ֵּכן לֹא נְ ַת ִּּת ָ
{כו}וַ ּי ּ ֵַּכר יְ ה ּו ָדה וַ ּי ֶ
ְל ַד ְע ּ ָתה:
ידועים דברי חז"ל שמידה כנגד מידה יש בדבר ,יהודה אמר ליעקב אביו (בראשית לז,לב)
ילים
תנֶת ִּּבנְ ָך ִּהוא ִּאם לֹא :ונענה כנגד מתמר ַה ּ ֶכר נָ א לְ ִּמי ַהח ֶֹת ֶמת וְ ַה ּ ְפ ִּת ִּ
ַה ּ ֶכר נָ א ַה ְ ּכ ֹ
וְ ַה ּ ַמ ּ ֶטה ָה ֵּא ּ ֶלה :ויהודה מיד מקבל את הדבר אפילו אם זה יגלה את קלונו ומתוודה
ֹאמר ָצ ְד ָקה ִּמ ּ ֶמ ִּ ּני.
וַ ּי ּ ֵַּכר יְ ה ּו ָדה וַ ּי ֶ
שואלת הגמרא (מסכת מכות פרק שלישי ,אלו הן הלוקים ,דף כג/ב) מנא ידע (מאיפה ידע יהודה
שממנו היא מעוברת ?) דלמא (אולי )..כי היכי (כמו שהוא יהודה) דאזל איהו לגבה (הלך
אליה שנחשבה כזונה) אזל נמי (הלך גם) אינש אחרינא (מישהו אחר) לגבה (אליה ,ואולי
היא מעוברת ממנו) יצאת בת קול ואמרה ממני יצאו כבושים (הדברים הנסתרים האלו)

וניתן גם לשאול ,אז מה אם תמר אמרה את הערבונות ,אולי היא קיבלה אותם ממי שהם
שלה ? והתשובה היא שהיא אמרה את אותו סדר ערבונות כפי שנעשה בפועל כאשר ביקשה
ֹאמר [ ]2ח ָֹת ְמ ָך [ּ ]1ו ְפ ִּתילֶ ָך
בון אֲ ֶשר ֶא ּ ֶתן ּ ָל ְך וַ ּת ֶ
ֹאמר ָמה ָה ֵּע ָר ֹ
אותם .שנאמר בלקיחה  -וַ ּי ֶ
ילים []3
[ּ ]3ו ַמ ְּט ָך אֲ ֶשר ְּבי ֶָד ָך .וכאשר רמזה לו נאמר ַ -ה ּ ֶכר נָ א ְל ִּמי [ַ ]2הח ֶֹת ֶמת [ ]1וְ ַה ּ ְפ ִּת ִּ
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וְ ַה ּ ַמ ּ ֶטה ָה ֵּא ּ ֶלה:

יהודה ותמר  -ברובד הסוד
התורה מלמדת אותנו שבסופו של דבר מיהודה ותמר נולדו שני צדיקים תאומים ,פרץ וזרח.
לכן גם אם בתחילת הדברים עולות שאלות ותהיות ,הרי שהסיפא מעיד על כך שהכל היה
מכוון מידי שמים.
שמעתי מפי מורי ורבי הרב יוסף שני שליט"א ,שבחג הסוכות אנו מצווים לקחת  4מינים
שנאמר (ויקרא כג,מ) ּולְ ַק ְח ּ ֶתם לָ ֶכם ּ ַבי ֹּום ָה ִּראש ֹון ּ ְפ ִּרי ֵּעץ ָה ָדר (אתרוג) ַּכ ּפ ֹת ְּת ָמ ִּרים

יכם ִּש ְב ַעת י ִָּמים:
(לולב) וַ עֲ נַף ֵּעץ ָעבֹת (הדס) וְ ַע ְר ֵּבי נָ ַחל (ערבה) ּו ְש ַמ ְח ּ ֶתם ִּל ְפנֵּי ה' אֱ ל ֵֹּה ֶ

וידוע שהאתרוג בא לכפר על הרהורי הלב ,ההדס על העיניים ,הערבה על השפתיים ,והלולב
שהוא כנגד עמוד השדרה בא לכפר על רוע יצרם ,זרע לבטלה.
ואם נתבונן בפסוק נראה שכתוב ַּכ ּפ ֹת ְּת ָמ ִּרים ,בכתיב חסר ו' ומדוע ? משום שזה מלשון
כפייה ,כלומר כפיית תמרים ...ובמה דברים אמורים ?
שלמה המלך אומר (שיר השירים ז,ט) ָא ַמ ְר ִּּתי ֶאעֱ לֶ ה ְב ָת ָמר אֹחֲ זָ ה ְּב ַסנְ ִּס ָ ּניו וגו'
ֶאעֱ לֶ ה בא לרמוז  -אתרוג ,ערבה ,לולב ,הדס .
ָת ָמר – בא לרמוז על מיתוק הדינים .דין= ,44תמר= 26 = 446פעמים דין.
כאן יש סוד של שעם ארבעת המינים אנו באים למתק את הדינים.
זה גם הסוד של יהודה ותמר שהייתה צריכה ללכת ולהתחפש לקדשה כדי שממנה ייצא
משיח .ואיך התחילו העניינים ?
בהתחלה עוון העיניים (הדס) הן תרות ומחפשות שנאמר וַ ִּּת ְת ַע ּ ָלף וַ ּ ֵּת ֶשב ְּב ֶפ ַתח ֵּעינַיִּ ם -
וַ ִּּי ְר ֶא ָה יְ ה ּו ָדה ,וכן נאמר ַא ּיֵּה ַה ְּק ֵּד ָשה ִּהוא ָב ֵּעי ַניִּ ם וגו'
בוא ֵּאלַ יִּ ְך וגו'.
ֹאמר ָה ָבה ָ ּנא ָא ֹ
יה ֶאל ַה ֶ ּד ֶר ְך וַ ּי ֶ
אח"כ  ..מגיע הדיבור (ערבה) ..וַ ּיֵּט ֵּאלֶ ָ
על פי הסוד ,האתרוג מכוון כנגד ברית קודש (ולא רק כנגד הלב) ,ואז השילוב של הלולב
והאתרוג מחבר ,מנק' הדעת (מקום הקשר של תפילין של ראש מאחורה) דרך עמוד
השידרה=לולב ,עד לאתרוג = ברית קודש וזה תיקון פגם הברית ,שהרי מקור הזרע הוא
מנק' הדעת שאומרת הגמרא ,אין קישוי אלא לדעת.
וזה מה שהיה עם יהודה ותמר ,בדיוק השלבים האלו ,עד שבא יהודה ותיקן את פגם הברית
של שני בניו ער ואונן ,ומובא בשם רבנו האר"י הקדוש (רבי יצחק לוריא אשכנזי) בשער
הפסוקים פרשת וישב – דע ,כי פרץ וזרח הם ער ואונן שנתגלגלו שם בסוד יבום דיהודה
לתמר.
בספר גלגולי נשמות להרמ"ע מפאנו (רבי מנחם עזריה) מובא כי דבורה הנביאה היא גלגול של
ביתֵּ -אל ְּב ַהר
בו ָרה ּ ֵּבין ָה ָר ָמה ּו ֵּבין ּ ֵּ ַּֽ
ת ַַּֽחתּ -ת ֶֹמר ְ ּד ֹ
תמר ,שנאמר (שופטים ד,ה) וְ ִּהיא ֹיו ֶש ֶבת ּ ַ
יה ְּבנֵּי יִּ ְש ָר ֵּאל לַ ִּּמ ְש ָ ַּּֽפט:
ֶא ְפ ָריִּ ם וַ ּיַעֲ ל ּו ֵּאלֶ ָ
בו ָרה ,דהיינו – תמר היא דבורה !!!
המילה ּת ֶֹמר כתובה חסרה ו' לרמוז לנוּ ,ת ֶֹמר ְ ּד ֹ
ובאה דבורה הנביא ומתקנת את תמר ,שהרי בתמר כתיב (בראשית לח,יד) וַ ִּּת ְת ַע ּ ָלף וַ ּ ֵּת ֶשב
ְּב ֶפ ַתח ֵּעינַיִּ ם אֲ ֶשר ַעל ֶ ּד ֶר ְך ִּּת ְמנָ ָתה .ודבורה הנביאה באה ומתקנת ,שנאמר (שופטים ד,ה)
בו ָרה
ת ַַּֽחתּ -ת ֶֹמר ְ ּד ֹ
וְ ִּהיא ֹיו ֶש ֶבת ּ ַ
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בחודש תשרי הרגשנו חודש של התעלות רוחנית ,תפילות ראש השנה וכיפור ,קדושה
שמקרבת אותנו לקב"ה ,אבל ...יצר הרע וכוח ההרגל עושים את שלהם ,וזמן קצר אחרי,
אנחנו חוזרים לסורנו ...ועל זה זועק הנביא ישעיה (פרק א,ו) ִּמ ַּכףֶ -רגֶל = מסוף הרגל דהיינו
מסוף חג הסוכות שזה אחרי שמחת תורה ,וְ ַעד-רֹאש = עד ראש השנה הבאהֵּ ,איןּ -ב ֹו ְמתֹם
= הבנאדם לא משתנה ,כאילו שלא היו ראש השנה ויום הכיפורים ,והבנאדם חוזר לסורו,
שזה ּ ֶפ ַצע וְ ַח ּב ּו ָרה ּו ַמ ָּכה ְט ִּר ּיָה; לֹא-זֹר ּו וְ לֹא ֻח ָּבש ּו ,וְ לֹא ֻר ְ ּכ ָכה ּ ַב ּ ָש ֶמן.
בפרשתנו יש רמז לחנוכה עם מסר בפסוקים הבאים :וַ יְ ִּהי ְ ּכ ִּמ ְשלֹש חֳ ָד ִּשים (כמעט שלושה
חודשים שעברו מאז כיפור) וַ ֻּי ַּגד לִּ יה ּו ָדה לֵּ אמֹר (במילה יהודה יש את שם הויה ,כלומר -
רואה הקב"ה ש )...זָ נְ ָתה ּ ָת ָמר ַּכ ּ ָל ֶת ָך (עם ישראל חזר לסורו )..וְ ַגם ִּה ּנֵּה ָה ָרה לִּ זְ נ ּונִּ ים (וכמה
הו ִּציא ּו ָה וְ ִּת ּ ָש ֵּרף (מידת הדין)ִּ .הוא
ֹאמר יְ ה ּו ָדהֹ ,
נגעים וקליפות יצאו מהעוונות האלו) וַ ּי ֶ
מ ּו ֵּצאת (כאשר מתחילה מידת הדין לפגוע בישראל ,אז הם מתעוררים )..וְ ִּהיא ָש ְל ָחה ֶאל-
יה לֵּ אמֹר (ופונים לקב"ה בתחינה) לְ ִּאיש אֲ ֶשרֵּ -א ּ ֶלה ּל ֹוָ ,אנ ִֹּכי ָה ָרה; (אנחנו קשורים רק
ָח ִּמ ָ
ֹאמרַ ,ה ּ ֶכר-נָ א (בוא וראה אבינו שבשמיםְ )..ל ִּמי
למי שנתן לנו את הדברים האלה )..וַ ּת ֶ
ילים (פתילי הנרות בהידור) ו ַה ּ ַמ ּ ֶטה (היא
ַהח ֶֹת ֶמת (השמן להדלקת נרות חנוכה) וְ ַה ּ ְפ ִּת ִּ
המזוזה מצד אחד והחנוכיה מצד שני)ָ ,ה ֵּא ּ ֶלה (נכון שטעינו וחטאנו אבל בניך אנחנו..
ֹאמרָ ,צ ְד ָקה ִּמ ּ ֶמ ִּּני
וממשיכים לקיים את מצוותיך) .וַ ּי ּ ֵַּכר יְ ה ּו ָדה (רואה הקב"ה את בניו) וַ ּי ֶ
יה,
(צודקת כנסת ישראל ,הם בני ,הם אמנם נופלים בחטאיםּ ִּ ,)...כיַ -עלֵּּ -כן לֹא-נְ ַת ִּּת ָ
ְל ֵּשלָ ה ְבנִּ י (כי לא הבאתי להם את המשיח=שילה ...שיעזור להם ויתקן אותם) וְ לֹא-י ַָסף
עוד ,לְ ַד ְע ּ ָת ּה (רש"י מבאר במקום" ,ולא הפסיק לדעתה" שהקב"ה לעולם לא יעזוב את עם
ֹ
ישראל)
כעת כאשר אנו נחגוג את חג החנוכה ,אנו נחגוג בע"ה את ניצחון הרוח על החומר ,כיצד
קומץ קטן של יהודים חדורי אמונה נלחמים נגד כל הסיכויים ומצליחים בכוח האמונה.
נכון ,אנו חיים בעולם העשיה ,וכאן חייבים את החומר כדי להתקיים ,אבל בפרופורציה.
כי אפשר לקחת לבנאדם את הכל ...ואפשר גם לקחת את הבנאדם מהכל...
אבל את הרוחניות שבאדם ,את לימוד התורה שלו ,את המצוות והחסדים שעשה ,את זה אף
או ֶר ָך
אחד לא יכול לקחת ממנו ,וזהו שאומר הנביא ישעיה (פרק נח,ח) ָאז יִּ ָּב ַקע ַּכ ּ ַש ַחר ֹ

וַ אֲ ֻר ָכ ְת ָך ְמ ֵּה ָרה ִּת ְצ ָמח וְ ָהלַ ְך ְלפנ ָ
ַא ְס ֶ ַּֽפ ָך:
בוד ה' י ַ
ֶיך ִּצ ְד ֶק ָך ְ ּכ ֹ
ָ

יזכנו הקב"ה לנצח במלחמת הרוח על החומר ,במלחמת האור על החושך ,ונזכה כולנו
לראות בביאת אורו של משיח בן דוד במהרה בימינו– אכי"ר.
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