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מילה כסלע
אבא  ניסה  שמשקרים",  אוהב  לא  מאוד  בשמים  "השם 
לחנך את בנו הקטן כאשר תפס אותו על שקר. עוד האב 
ורעם אדיר התגלגל. "כאשר  וברק הבריק בשמים  מדבר 

משקרים השם שולח רעם חזק להזהיר את מי ששיקר".
רעם  חורפית  לפנות-בוקר  ובשעת  שבועות  מספר  עברו 
מחריש הקפיץ את הילד ממיטתו. הוא רץ בבהלה למיטת 

ישנים  כולם  עכשיו  אבא,  "אבא,  אביו: 
רעם  יש  למה  משקר.  לא  אחד  ואף 

בשמים?"
מנומנם למחצה השיב לו האב: "זה בגלל 

שעכשיו מחלקים את העיתונים"...
***

פרשת יהודה ותמר הינה ללא ספק אחת 
הנקודות שדורשות עיון. אם בחלק גדול 
שהבנו  חושבים  אנו  התורה  מסיפורי 
אנחנו  ואפילו  קראנו,  כי  הכתוב  את 
פירושים,  שלושה  או  שניים  יודעים 
מעשה יהודה ותמר (לפי חלק ממפרשי 
מוכרחים  ומתרגם".  "נקרא  המשנה) 

להתבונן וללמוד מה התרחש כאן.
ליטול  אלא  לנו  אין  זו,  דלה  במסגרת 

שתשפוך  נקודה  בה.  ולהרחיב  להעמיק  בודדת,  נקודה 
שבהם  כמלאכים  הראשונים  ועוצמת  גדלות  על  אור 

עוסקת פרשתנו.
יהודה עולה לגזוז את צאנו והוא מבקש מתמר הנמצאת 
על אם הדרך לעשות מעשה. תמר רוצה לדעת מה יהודה 
אבל  עזים,  גדי  לשלוח  מבטיח  יהודה  בתמורה.  לה  ייתן 
שהיא  העירבון  מה  יהודה  לשאלת  עירבון.  רוצה  תמר 

רוצה, משיבה תמר: "חותמך ופתילך ומטך אשר בידך".

נוטל  לא  אך  החותמת.  את  לתמר  נותן  יהודה  לב:  נשים 
אותה ממנה בגמר המעשה.

לזכור  עלינו  אחריות.  חוסר  של  מימד  יש  זו  בפעולה 
הוא   – חשוב  אדם  סתם  לא  חשוב,  אדם  הוא  שיהודה 
מלך! הכיצד הוא מפקיר את חותמו האישי (חותם אישי 
בימים ההם הוא כמעט כתעודת זהות/ חתימה דיגיטלית. 
ניתן לעשות איתו פעולות רבות) ביד מי 

שאינו מכיר? 
גדי  לה  לשלוח  מתכוון  אמנם  יהודה 
ליטול  יכל  יהודה  אבל  ספק.  אין  עזים. 
את  ולשלוח  החותם  את  בכח  ממנה 
לעשוק  מתכוון  לא  הוא  בהמשך.  הגדי 
תיעלם  אפילו  היא  אולי  ואולי,  אותה. 
עם החותמת – כפי שאכן קרה לבסוף – 

ותסב לשמו נזק בל ישוער?
ידוע הסיפור בחז"ל על רב ספרא שהיה 
מוגדר כ"דובר אמת בלבבו". כאשר ישב 
לקנות  לקוח  והגיע  בחנותו  ספרא  רב 
ברכת  ספרא  רב  בירך  כלשהו,  חפץ 
המחיר  להצעת  הגיב  לא  ולכן  המזון, 

הראשונה שהציע הלקוח.
וכיון שהיה  הלקוח סבר שרב ספרא אינו מסכים למחיר 
מאוד מעוניין בחפץ העלה את מחירו שוב ושוב. כשסיים 
המחיר  הצעת  את  כשהצעת  לו:  אמר  לברך,  ספרא  רב 
בפעם הראשונה כבר הסכמתי. לכן איני מוכן לקחת יותר 

מכך. זהו הנקרא "דובר אמת בלבבו".
הרה"ק  שמציב  יסוד  נבין  ספרא,  רב  עם  המעשה  פי  על 
רבי שמחה-בונים מפשיחסה: יהודה היה מלך השבטים. 
הוא לא זכה לתואר הזה בחינם. יהודה הקפיד ועשה כל 

נשמת משיח 
מוצלת מאש

חותמת המלך 
נתונה לזר



שביכולתו לקיים כ-ל מה שאמר.
עד  כעירבון  החותמת  את  ייתן  שהוא  אמר  יהודה  כאשר 
חשב  לא  הוא  בדיוק.  שיהיה  מה  זה  אז  גדי,  ייתן  שהיא 
איננו  כאשר  גם  ממנו,  ולשנות  דיבורו  את  להפר  לרגע 

מתכוון לעשוק אותה, אלא רק למנוע נזק ממנו.
בזכות זה, זכה יהודה שתצא ממנו נשמת 
ומפרץ  וזרח  פרץ  את  ילדה  תמר  משיח. 
משיח  יעמוד  שממנו  דוד  בית  גזע  יצא 

צדקנו.
נתאר  נוסף:  שלב  ונמשיך  הבה  כעת 
טרם  נוטל  היה  יהודה  שחלילה  לעצמנו 
היה  הוא  מתמר.  בכח  החותם  את  לכתו 
מגיע לביתו ושולח גדי עזים. אבל החותם 

לא היה אצל תמר, וכאשר היו מגלים שהיא הרה לא היה 
בידה אמצעי להוכיח "לאיש אשר אלה לו אנכי הרה". 

הן היו מוציאים אותה להורג כפי שגזר יהודה, ויחד עמה 

משיח  מיהודה.  המשיח  מלך  של  נשמתו  נאבדת  הייתה 
הזכות  את  מפסיד  היה  יהודה  אבל  מגיע,  היה  כמובן 

שהוא יצא ממנו.
***

כל מילה שאנו מוציאים מפינו – ערכה אדיר. איננו בדרגה 
של ראשונים כמלאכים שבכל מילה אנו 
משיח,  של  גודל  בסדר  גורלות  חורצים 
לרעהו, חובה  בין איש  זאת,  עם  כמובן. 
עלינו להפנים את כוחו של הדיבור כלפי 
השני גם במימדים שאיננו רואים אותם 

כעת.
כך  על  בדגש  מפינו  שיצאו  מילים 
יהיה כפי שמוערך בחלק מן  שערכן לא 
אמת  כ"דובר  לפחות  להן  תינתן  לב  תשומת  העיתונים, 
בפיו", אף אם לא "בלבבו", תגרום לנו רווח אישי כיהודה 

שזכה למלך המשיח, ואף זולתנו יעריכו זאת.

והשיבני  הצאן  שלום  ואת  אחיך  שלום  את  ראה  נא  "לך 
דבר" (לז, יד)

שני דקדוקים יש לדקדק בלשון הפסוק: 

א. מדוע נאמר גם "את שלום אחיך" וגם "ואת שלום הצאן", 
מדוע  ב.  והצאן".  אחיך  "שלום  בקצרה:  לומר  לו  כשהיה 
זו  שלתכלית  הדבר  ברור  הן  דבר",  "והשיבני  יעקב  הוסיף 

הולך יוסף והתוספת לכאורה מיותרת.

בספר "שני המאורות" הביא ביאור נחמד בזה על פי דברי 
בכדי  לכפרים  נשלח  חקוקאה  יוחנן  (ג:):  בפסחים  הגמרא 
לראות את מצב התבואה בשדות. כאשר חזר שאלוהו האם 
השעורים  להם:  ואמר  נענה  השנה,  טובות  יצאו  החיטים 
יצאו משובחות. וזאת משום שלא רצה להוציא דבר שאינו 

טוב מפיו.

כך גם יעקב שלח את יוסף לראות את שלום אחיו, ואמר לו 
וגם את שלום  בכפל הלשון לך לראות גם את שלום אחיך 
שאינו  דבר  להוציא  הצדיקים  דרך  שאין  פי  על  ואף  הצאן. 
אינו  מהם  אחד  ששלום  חלילה  תראה  אם  מפיהם,  מתוקן 
"והשיבני  האחר.  של  שלומו  על  לי  לענות  תוכל  כשורה, 

דבר" - אחד מתוך שניהם – וכך אבין מעצמי.   

"ויאמר האיש נסעו מזה... וילך יוסף אחר אחיו" (לז, יז)

המעשה הבא נכתב בכדי לקחת את המסר העולה ממנו. חוב 
הצדיקים  במעשי  מושג  לנו  אין  ושוב:  שוב  להדגיש  קדוש 

וענייניהם, ומי יבוא בסוד קדושים.

לייב  אריה  רבי  עולם:  גדולי  שני  נפגשו  בהן  הפעמים  באחת 
"נתיבות  בעל  מליסא  יעקב  ורבי  החושן",  ה"קצות  בעל 
מעט  בביקורת  משפטיו  את  לייב  אריה  רבי  תיבל  המשפט", 
חדה כלפי ה"נתיבות". מעט טינה הייתה בדבריו על ההשגות 
מליסא  יעקב  רבי  אך  ה"נתיבות".  עליו  שהשיג  החריפות 
ככולה  רובה  עסקה  והשיחה  רמיזות,  אותן  מכל  התעלם 

בפלפולים ומלחמתה של תורה. 

לאחר שנסתיימה השיחה ביניהם, פנה בעל "נתיבות המשפט" 
אחיו,  את  לחפש  יוסף  הלך  כאשר  לו:  ואמר  ה"קצות"  לבעל 
אמר לו המלאך גבריאל "נסעו מזה", שפירושו "הסיעו עצמן 
בדרכו  והמשיך  מכך  התעלם  הצדיק  יוסף  אך  האחווה".  מן 

"וילך יוסף אחר אחיו". 

אין  במחלוקת  מדובר  שכאשר  ה"נתיבות",  סיים  ללמדנו, 
ואף  עלבון,  או  לפגיעה  רמזים  אמירות  מיני  בכל  לראות 

כשברור לנו שכך הם פני הדברים – יש להתעלם מהם...

ודובר 
אמת בלבבו



פרעה  ישא  ימים  שלושת  "בעוד 
בידו  פרעה  כוס  ונתת  ראשך...  את 
כמשפט הראשון אשר היית משקהו. 
ייטב לך  כי אם זכרתני איתך כאשר 
י"ג- (מ',  פרעה"  אל  והזכרתני  וכו' 

י"ד). 
כאן  עמד  אייגר  עקיבא  רבי  הגאון 
מה  וכי  הפסוק,  לשון  דקדוק  על 
כתבה  אילו  חסר  המקרא  היה 
התורה: "ונתת כוס פרעה בידו" בלא 
להוסיף "כמשפט הראשון אשר היית 

משקהו". 
נוסף  דקדוק  ע"י  זאת  מיישב  והוא 
אם  "כי  התורה  כתבה  מדוע  בפסוק, 
זכרתני איתך" והלא ניתן היה לכתוב 
'כי זכרתני אתך כאשר ייטב לך' וכו'. 
מהלשון "כי אם זכרתני" משמע שבא 

למעט משהו. מהו דבר זה?
ידוע בעולם שמי שננשך על ידי נחש 
שנכווה  מי  וכן  מֶחֶבל,  אפילו  מפחד 
כך  בפושרין.  אפילו  נזהר  ברותחין 
יוסף  דברי  את  הגרעק"א  מבאר 
שכשתחזור  מסתבר  המשקים:  לשר 
שלא  בפחד  שרוי  תהיה  למשרתך, 
יקרה לך שוב מאורע שיזלזל בכבודו 
את  לנקות  תקפיד  ולכן  פרעה.  של 
שתמלא  לפני  פעמים  עשרות  הכוס 
מסננת  או  בד  איזה  ותשים  אותה. 
של  לידיו  שתגישנה  עד  הכוס  מעל 
שוב  לתוכה  ייכנס  שלא  כדי  פרעה 

זבוב. 
אבל אליבא דאמת אין לך מה לפחד 
ולכן:  שוב,  המקרה  יישנה  שמא 
כמשפט  בידו  פרעה  כוס  "ונתת 
שהרי  משקהו".  היית  אשר  הראשון 
לבית  נכנסת  שבגינה  הסיבה  כל 
זכרתני  אם  "כי  רק  היא  האסורים 
מכאן  להוציאני  כדי  רק  אתך", 
נשלחת לבית האסורים, ואשר על כן 

אין סיבה שתקרה לך תקלה כזו שוב, 
לא  פרעה   - תקלה  ותקרה  ובמידה 

יחפוץ להשליכך לכלא. ודפח"ח.
***

מרגלית  זה  לפי  להוסיף  לי  נראה 
טובה בביאור העונש שהוטל על יוסף, 
שקיבל עוד שנתיים בבית הסוהר רק 
ואשר  מפיו  שהוציא  מילים  ב'  עבור 
שלו.  הבטחון  מדרגת  לפי  היו  לא 

מדוע  להסביר  המפרשים  ונדחקו 
השתדלות,  בגדר  היו  לא  אלו  מילים 

ונענש עליהן. 
התירוץ המקובל בעולם הוא: שיוסף 
אחת  מילה  לומר  צריך  היה  אכן 
משהוסיף  אך  ההשתדלות,  בשביל 
מילתא  איגלאי  השנייה  המילה  את 
הייתה  השתדלות  שלא  למפרע 
הצדיק  יוסף  של  מדרגתו  ולפי  כאן, 
הדק  מן  דק  ֶחֶסר  בגדר  זה  דבר  היה 
שנתיים  עוד  נענש  ולכן  בבטחון 
'מגלגלין  בגדר  שנה]  כל  על  [מילה 

עליו את הכל'.
אלא שעדיין יש להבין, ואף אם באמת 
עוד  שהוסיף  בכך  הצדיק  יוסף  חטא 
מילה, הרי כבר סבל עשר שנים בבית 
הכלא על לא עוול בכפו, ולא זו בלבד 
שסירב  משום  לכלא  שהושלך  אלא 
לידו  נקרתה  כעת  לעבירה.  להישמע 
אצל  להשתדל  נפלאה  הזדמנות 
פרעה שישחררו, מדוע מקפידים עמו 

עד כדי כך?
ונראה לפרש דבר זה בצורה מרווחת 
ונפלאה על פי חידושו של הגרעק"א 
הצדיק  יוסף  על  התביעה  דלעיל: 
דהיינו:  והבנתו.  השגתו  לפי  הייתה 
אם אתה מבין שכל הסיבה שהושלך 
עבורך,  רק  היא  לכלא  המשקים  שר 
יציאתך  את  הקב"ה  מסובב  וכעת 
מן הבור ושחרורך, ואתה אומר זאת 
אם  מדוע,  במפורש,  המשקים  לשר 
"זכרתני"  לומר  אתה  משתדל  כן, 
ו"הזכרתני". לכן נענש יוסף בשנתיים 
נוספות בבית הסוהר למרק עניין זה.

***
לאחר שיצא דרשו עליו חז"ל: "'אשרי 
הגבר אשר שם ה' מבטחו' (תהלים מ, 
ה), זה יוסף. 'ולא פנה אל רהבים', על 
(בראשית  המשקים  לשר  שאמר  ידי 
נתוסף  והזכרתני',  'זכרתני  י"ד):  מ', 
המדרש  שדברי  ואף  שנים".  שתי  לו 
נשמעים להיפך, שיוסף כן סמך על שר 
המשקים ונענש, הביאור בזה שמדת 
בטחונו של יוסף הייתה כה רבה, עד 
פעוטה  להשתדלות  נזקק  שכאשר 
המשקים,  שר  אצל  לנדרש  מעבר 
נחשב לו הדבר לחטא ביחס לבטחונו 

הרב בבורא כל עולמים.

תקפיד לנקות את 
הכוס עשרות פעמים 
לפני שתמלא אותה. 
ותשים איזה בד או 
מסננת מעל הכוס 

עד שתגישנה לידיו 
של פרעה כדי שלא 

ייכנס לתוכה 
שוב זבוב

אשר שם ה' מבטחו
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


