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טחוןלאחריות ובי - ואשמהשליטה מ
שאני מסתובב איתה הרבה בזמן אני רוצה לפתוח בתובנה 

משנת חיים ואף יכולה להיות גם שמכוננת תובנה האחרון, 

 'אשמה'ם. אני חושב שאנשים חיים בתחושות ימצילת חי

אבל מאד מאד אנושית מאד מובנים אלו שני דברים  .'שליטה'ו

אבל קודם כל לאדם עצמו, ואנחנו , לחברה כולה מסוכנים

 'אשמה ושליטה'של  מתודעהחייבים להעביר את עצמנו 

 ואמונההתבטלות ל. אחריות 'ביטחון'ו 'אחריות'של  תודהל

. בעומק הענין, אדם שיודע לחיות במצב של 'בשבילי ובטחון

חי באחריות ובביטחון. אדם שחי באשמה  נברא העולם'

 זה לא נכון, אני חושב שזה אף מסוכן מאד.ושליטה לא רק ש

אים בתחילת ספר בראשית אנחנו מוצזו תובנה של כל החיים. 

שם  שקוריםתקים קין הורג את הבל ואחד הדברים המראת 

הרצח  עם הקב"ה לפני 'פוליותשיחות טי'הוא שהוא זוכה ל

יותר מאביו אדם  חר, גםיותר מכל אחד אהרבה  -ולאחריו 

ו שיחה לפני שקין הורג עם הבל, הקב"ה משוחח אית הראשון.

  -ארוכה על אחריות וביטחון 

ִאם ֹלא  ֲהלֹוא ִאם ת, וְׂ אֵּ יִטיב, ש ְׂ ֵּ ץת  את ֹרבֵּ ָּ ַתח ַחט  ֶּ יִטיב, ַלפ   תֵּ

יךָּ  לֶּ אֵּ תוֹ  וְׂ ׁשו קָּ ה ת ְׂ ָּ ַאת  ל  וְׂ ׁשָּ מְׂ וֹ ת ִ  )בראשית ד', ז'( .ב 

, "אי הבל אחיך"קין הורג את הבל וכאשר הקב"ה שואל אותו 

הוא לא עונה כמו אדם הראשון שאחרי ששאלו אותו 'איכה?' 

, אלא הוא אומר 'כי זה וכי זה', "..כי יראתי." -ים  שיב בתירוצה

בעזות "לא ידעתי. השומר אחי אנכי?". חז"ל מסבירים את זה 

ומרת, קין, אתה לא זאת אמה  -באופן מאד חריף ומאד אמיתי 

א זה לא אני, ל' -! הרגת אותועצמך ? הרי אתה יודע איפה הוא

ידעתי, אני לא אשם, לא רציתי להרוג אותו אבל עלתה לי 

הג'ננה. אתה אשם, רבש"ע. אתה לא קיבלת המנחה שלי 

אלא את שלו. אני הרוצח הראשון בהיסטוריה ולא ידעתי מה 

 על. 'זה בכלל, לא היו לי תקדימים למוד מהם. לא ידעתי

זה 'שאמר קין  אומרים חז"ל "השומר אחי אנכי" המילים

עלי בפעם הבאה שישמור  - "אנכי ה אלוקיך"שנאמר עליו 

לא אשם. והנה דבר אני  -במישהו'. בעברית אחרת שלא אפגע 

  -ה' אל קין 

... ֶ֣ מֵּ ֹול ד ְׂ ִׂ֑יתָּ ק֚ ש ִ ה עָּ ֶ֣ י ִמןמֶּ ַלַ֖ ים אֵּ יךָּ ֹצֲעִקִ֥ ִחִ֔ ָֽ  י אָּ מָּ ֲאדָּ ָֽ )בראשית  ההָּ

 ד', י'(

או לא אשם, השאלה היא אם השאלה היא אם אתה אשם 

קבל אחריות מלאה על מעשיך או לא. אם אתה מקבל אתה מ

אולי אתה ונסטרוקטיבי, זה יצירתי. בונה, זה ק אחריות זה

אשם זה  את המושג הזה אשם;רגע לא אשם, ונסביר באמת 

  -, אשם זה לשון שממה Guiltyלא 

ׁשו   ִָּ֔ ֻרט  ם יְׂ ֶ֣ יהֶּ לֵּ לו  ֹעלְׂ ִֹ֔ ב ִיפ  רֶּ ֶ֣ חֶּ ִׂ֑יהָּ ב ַ אֹלהֶּ ַ֖ה ב ֵּ תָּ רְׂ ִ֥י מָּ ֹון כ ִ רִ֔ ם֙ ׁשֹמְׂ ׁשַ אְׂ ֶּ ת 

עו   ָֽ ֻבק ָּ ַ֖יו יְׂ ִרי ֹותָּ הָּ  , א'(ד)הושע י" .וְׂ

 כלומר לא יישאר כלום. שממה.

מאד שהוא יקבל טוב זה חשוב ו .מאשים את עצמולפעמים ילד 

ת שאר בתחושיל זה רע מאד שהוא יחטאיו אבאחריות על 

ילדים . את עצמו. זה לא נותן כלום ם, שהוא יאשיאשמה

אנחנו חיים בעולם שבו כל הזמן  .מתאבדים בגלל דברים כאלו

ממש , אשמים. זה הטרנד הכי חזק היום םאנחנו מחפשי

משנה אם הוא יהיה חי או מת, העיקר נמצא לא  - ספורט לאומי

ית חברתמבחינה אני אשם את האשם. כשאני מוצא מישהו 

מה מושך אותנו נכון? תענוג, זה נותן לנו מן תחושה טובה, 

פשות אחת גדולה. יי אנחנו יודעים שזה טלחפש אשמים? הר

הנה עוד אחד אשם וזה לא " -כמו איזו דיאטה זה מה יש שם? 

מפורסם אז בכלל  אשםבמיוחד אם אותו  .אני. איזה יופי!"

 השממה,שהיא  ,האנטיתזה של האשמה אנחנו מבסוטים...

של 'בגללי נברא העולם'. גם היא התפיסה שבגללי הכל קורה, 

זה אומר שהכל בגלל אבל לא במובן של אשמה והלקאה 

והמתה אלא במובן של 'אני יכול להיות יסוד העולם, הקב"ה 

 אשמה ושליטה מול אחריות וביטחון.בונה עלי. יש לי אחריות'. 

מה אומרת שליטה? שליטה היא תפיסת עצמי כמרכז הענין. 

את זה סגור אז א -אם אני לא אסדר את זה היום 'אני שולט. 

 סליחהו) לא תהיה כאן?הקב"ה יחליט שואם עד מחר . 'מחר

שליטה אומרת 'תשלוט  על הסגנון(. מה אמר לך שיש מחר?

אין אדם ניצול '-שאומרים לנו שני מצד , אבל חז"ל צריך'.יב

ר מתפללים לקב"ה שיעזו מה עושים? זא. 'מיצר הרע בכל יום

 בפ"תש שבויפר' 

 

 'מה למעלה'

 שליט"א מרדכי אלוןהרב 

 נערך על ידי תלמידים
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 תתבטל אל הקב"ה. לך לשלוט ביצריך ואז אתה תצליח!

לא  אם אניבתפיסה שלנו היום וההבדל הזה כל כך חשוב כי 

שווה? במקום , ואם אני אשם אז מה אני אז אני אשם שולט

י תחושות שנובעות מאגו, צריך לפעול שתאשמה ושליטה, 

שני  -התבטלות  בעולם של אחריות ואמונה, בטחון, תפילה,

, מהפנמה של "והנה ה' ניצב עליו" ווהדברים שנובעים מענ

ראוי, ואוהב אותו אהבה אינסופית ובוחן כליות ולב אם עובדו כ

רק אותו לקרקס כדי לראות אם הוא מצליח להתמודד עם וולא ז

את לעכדי שכולם ימחאו כפיים להאו לא אריות וזאבים 

אהבת אין קץ, מאמין בו )אותי( אוהב אותו  הקב"ה .הרייטינג..

ין בך יותר ממה . תמיד הוא מאמבבטחון ובאמונה אין קץ

הוא מאמין  - 100%שאתה מאמין בו, גם אם את ה מאמין בו 

 -בך יותר. זה עומק הפשט של 

יךָּ  נֶּ פָּ ה ֲאִני לְׂ ם, מֹודֶּ ַקי ָּ ךְׂ ַחי וְׂ לֶּ ה, מֶּ לָּ מְׂ חֶּ ִתי ב ְׂ מָּ י ִנׁשְׂ ָּ ב ִ ת  ֱחַזרְׂ הֶּ . ׁשֶּ
ךָּ  תֶּ נָּ ה ֱאמו   !ַרב ָּ

דם א מהאמונה שלי בך.וגדולה רבה האמונה שלך בי תמיד 

לא על הדימויים  שולט לא על העולם,לא צריך להפנים שהוא 

ני. אני לא שנתנו לי בגן או בביה"ס, לא על מה שאני חושב שא

נצח כי ה' א אניו -אני בטוח, אני מאמין, אני מתפלל  מנהל פה.

 ליטה מול אחריות וביטחון.שואשמה  ניצב עליו.

תנו עליו מספיק בגן הילדים זה יסוד פשוט אבל לא חזרו א

דן לא בגלל שהוא אכל אדם הראשון גורש מגן ע -ובכיתה א' 

. אדם הראשון גורש מגן מהעץ. זו סיבה טובה אצל הקתולים

עדן כי הוא לא קיבל על עצמו אחריות ולא התפלל מספיק 

האגו שלו, כי אם אני זה והמחבוא  -לקב"ה. הוא התחבא 

מתחבא זה אומר שאני מאמין שאני יישות עצמית ונפרדת 

לא תופס אותי. אני הוא תי ומהקב"ה. 'עכשיו  אתה לא רואה או

ל בא אתה ואני שני דברים נפרדים.', ואתה הוא אתה אני

הרי  -באמת מי שחושב כך הוא קצת מסכן ואולי אפילו טמבל 

לא יכול להתחבא מהקב"ה. ולמה בכלל אתה צריך אתה 

תקבל אחריות.  חטאת? אז -כ חבא? הרי מה קרה בסה"תלה

הוא שאל  אמר שאם חטאת הוא יגרש אותך מהגן.לא הקב"ה 

ראה שקשה לך לומר הוא  ,אותך מה עשית. הוא אפילו עזר לך

אופציות בלי עם שתי  'אמריקאימבחן ''חטאתי' אז הוא נתן לך 

  -שאלה עם התשובה בתוכה נוספות. הוא שאל  אפשרויות

 המן העץ אשך ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת?

כבר? אבל בואו נראה את הגאונות של  ענותמה האפשרויות ל

 תשובת האדם, ושם נראה מה היא אשמה, מה היא שליטה

ואיך הכל זה ייאוש. התשובה הכי פשוטה היתה 'כן,  אכלתי'. 

בה חצופה אחרת שאם היה עונה אותה אולי לא היה תשו

כן, אבל אני לא אשם'. תשובה כזו היתה ' -נשאר בגן עדן 

קח אחריות, נע ' -רת מן הסתם שיחה כמו שהייתה לקין גור

ונד תהיה בארץ, קח אחריות והכל יהיה בסדר', אבל מה האדם 

 -ענה 

ֶ֣ר נָּ  ֙ה ֲאׁשֶּ ָּ ִאׁש  ָֽ התֶַ֣הָּ נָּ תְׂ ָֽ וא נָּ י ִהִ֛ ִדִ֔ ָּ ה ִעמ  ָּ י ִמן ת  ִ֥ ֹאכֵּ  ל ִ ץ וָּ ַ֖ עֵּ  .להָּ
 בראשית ג', י"ב()

האישה אשמה. עכשיו הוא  -? האישה אכלת? 'האישה'מה 

גם 'ם האשה אשמה אלא תסולא  -נכנס למסלול האשמה 

אתה נתת לי  האשה אשר נתת עמדי'"" - 'אשם ש"עאתה רב

נו, אבל . היא נתנה לי מן העץ'' -שיך וזה ממאותה, זו אשמתך. 

אשה אשר ה' - מה עשית עם זה? תכל'ס, אכלת או לא אכלת?

שים לב למילה הזאת, ל'. נואוכ  ה לי מן העץ נתת עמדי היא נתנ

 -חז"ל  .ל'זו לא טעות בעברית. לכאורה היה צריך להיות 'ואוכ  

אין לי ' -אחרות  םבמילירבש"ע אכלתי, אוכל ואמשיך לאכול'. '

'. כי כאשר אתה נכנס מה אתה רוצה מהחיים שלי? סיכוי פה.

אתה מאשים אחרים אתה חושב של אשמה, אז כש תודעהל

. איבדת את השליטה כי 'האשה', כן בשליטהלעומתם שאתה 

יואש, ומי יודע לאן ועכשיו אתה מאבד את השפיות ואז אתה מ

 לאחרים.  לעצמך, -עוד אפשר להגיע משם. זה מסוכן 

-והכרה בהיותי אדם.  אומרת הכרה בחולשתי, 'אחריות'

על הפסוק  אומר הכרה בהיותי בטל כלפי האינסוף. 'בטחון'

שזה  פריינד זצ"ל היה אומר ר' אשר"אדם ובהמה תושיע ה'" 

מדובר באדם י, ואלא רק ב , בי ובחתול,ק בי ובבהמהלא עוס

 מתרוממתרוח האדם שלו המה, ובידיעה הזו שיודע שהוא ב

, שהיא בעל חי, הופכת לדומם. הבהמה ,, ובאי הידיעהלמעלה

לות אדם שהוא בהמה היא המאפשרת לו לעה הידיעה של

, "והאלוקים עשה את האדם ישר", כלומר האדם הוא למעלה

שיכול לקחת  . וזה תהליךב עליוציאלוקי, הוא אינסוף, לכן ה' נ

יכול להיות שכל החיים שלי אני נמצא  -הרבה שנים להגיע לזה 

ובטחון. אולי זה  די שאעבור מאשמה ושליטה לאחריותכאן כ

 מסלול החיים. 

לנו בסיפור יש  -לענ"ד זה הסיפור של יוסף ואחיו, וליתר דיוק 

על  ,גיבורים פעילים, לא פחות, וששה ניצבים חמישההזה 

הגיבור הגדול, יעקב, נמצא מאחורי חוץ מהם, הבמה. 

אותו מצרפים  -זו נכנס הקב"ה כל הזמן הקלעים. אל הבמה ה

משתפים אותו בהחלטות של הבור, מודעים אליו. למנין, 

כשחוטפים מכות אומרים "מה זאת עשה אלוקים לנו", 

באה מגלעד עושים חישוב  לים ארחת ישמעוכשרואים א

 חמישהמסלול מחדש, רואים אותות. בהפקה הזו ישנם 

ולוי של שמים לב עד כמה  פעיל מאד, שמעון ראובן, -גיבורים 

. אלו חמשת האחים הפעילים הם פעילים שם, יהודה ויוסף

 כאשר משאר האחים אנחנו לא שומעים מילה.

ויאמרו הנה בעל החלומות הלזה בא", אומר רש"י "-על הפסוק 

בפרשיות הבאות מתעקש לומר לנו שהפשט הוא שהיו אלו 

יפור מכירת יוסף, אלה חמשת האחים שמעון ולוי. אבל לפני ס

היחידים שבכלל התורה מספרת לנו עליהם. אין לנו שום מידע 

 ןמילגבי יששכר, זבולון, דן, נפתלי גד ואשר. גם לא על בני

שמופיע באופן פעיל רק בסוף ספר בראשית. מפרים לנו כבר 

ובלהה, מעשה ראובן  -הרבה מאד סיפורים  מפרשת וישלח
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יוסף והאחים. ולענ"ד צריך להבין בקודים  ר,שכם, יהודה ותמ

ומה לא  שדיברנו עליהם מה הולכים לעשות לנו יהודה יוסף

יכולים לעשות לנו שמעון ולוי, כי השאלה הראשונה שבה צריך 

ראובן את  -'בן חמש למקרא' היא -להתחיל את הכל, שאלת ה

את הניהול באחריות על ת א מבקש לקחאנחנו רואים שהו

מנסים אבל  יוסף, באחריות על בנימין, בבור וכו'. שמעון ולוי

 יהודה נכנס לתמונה?ומתי מותרים. 

ראובן מבקש להיות פעיל, לנהל את המצב אבל לא מצליח 

מה שהוא מציע אפילו לא נדחה אלא פשוט כל  -ובאופן נוראי 

הם  ?אבל למה שמעון ולוי יוצאים מהתמונהמתעלמים ממנו. 

יק גם במה בשכם! וצריך להעמקודם לו שלקחו אחריות היו א

 ם. יהסיפורים האישיכל  -שקורה בין יוסף ויהודה 

שמעון ולוי עובדים בתחושות של 'אשמה ושליטה',  ,ראובן

יהודה ויוסף גם הם מתחילים כך, כמו כל אדם, אבל עוברים 

'אחריות ובטחון', וכך הם נעשים, כל אחד -את התהליך ל

ומשיח  במקום שלו, לשני המשיחים של העולם, משיח בן יוסף

בן דוד. משיח הוא מי שעובר מאשמה ושליטה לאחריות 

 חון. ובט

. בברכות, ראובן, מאז מעשה בלהה מבקש לשלוט במצב

אביו ידבר איתו על זה, אבל אנחנו הפעם  ,ויחי''בפרשת 

ובן לגבי יוסף, צריך למכור או נתמקד ביוסף. מה דעתו של רא

הוא היה שותף בהחלטה על המכירה? הוא זה שמציע  לא?

לשים אותו בבור, אבל הוא עושה את זה מתוך הנחה שהוא 

תו, אבל אבא שלו לא זוכר לו את זה ובברכות יבוא להציל או

', הרי גם יהודה היה הוא מודה רק ליהודה 'מטרף בני עלית

יהודה הציע למכור אותו לישמעאלים, אז מה זה איתם בבור ו

 'מטרף בני עלית'.-'מטרף בני עלית'? ראובן לכאורה היה זה ש

הוא אז , ו'יוסף בבור אין'יל. הוא חוזר אל הבור ורק מתחוזה 

 -אומר 

ד אֵּ ... לֶּ ֶ֣ ה ֲאִניַהי ֶּ ִ֥נָּ י אָּ ֲאִנַ֖ ו  ַוָֽ נ  ָֽ  ינִֶּ֔  )ל"ז, ל'(. אבָּ

מצערו של  -באמת זו הבעיה עכשיו? זה הסיפור? 'אנא אני בא 

. בפרשה הבאה כשהאחים יעמדו לפני יוסף, אבא' אומר רש"י

  -הם יגידו, וזו מהפכה בפסוקים 

ל יׁש אֶּ ֞רו  ִאֶ֣ אמְׂ ָֹֽ י ַוי  ִחִ֗ ים ואָּ ִמֶ֣ ֘ל ֲאׁשֵּ ֘ ַעל ֲאבָּ נו  ר  ֲאַנ֘חְׂ ינו ִ֒ ֲאׁשֶֶּׁ֨ ִחִ֒ אָּ

ֹו אֵּ  נִ֥ נְׂ ַחָֽ ִהתְׂ ֹו ב ְׂ ׁשִ֛ ת ַנפְׂ ַרִ֥ ינו  צָּ ִאִ֜ נו  ַעלרָּ ִׂ֑עְׂ מָּ א ׁשָּ לֶֹ֣ ינו  וְׂ ַ֖ אָּ  לֵּ ֶ֣ ֙ן ב ָּ ֵּ ה כ 

א ה ַהז ָֹֽ ַ֖ רָּ ינו  ַהצ ָּ לִֵּ֔ ר. תאֵּ אֹמִ֗ ם לֵּ ן ֹאתִָּ֜ או בֵֶּׁ֨ ַעןַּ֩ רְׂ י  ַוי ַַּ֩ ת ִ רְׂ ַמֶׁ֨ ֲהלֹואַּ֩ אָּ

ר ַאל אֹמִ֛ ם לֵּ יכֶֶּ֧ ַ֖  ֲאלֵּ ו  ַבי ֶּ אִ֥ טְׂ ֶָּֽחֶּ ַגםת  ִׂ֑ם וְׂ ֶּ ת  ַמעְׂ א ׁשְׂ ֹלֶ֣ ד וְׂ ִ֥ה  לֶּ ֹו ִהנ ֵּ מַ֖ ד ָּ

שׁ  רָָּֽ ָֽ . ִנדְׂ יץ ב ֵּ ִלַ֖ ֵּ ִ֥י ַהמ  ף כ ִ ִׂ֑ ַַ֖ע יֹוסֵּ ִ֥י ׁשֹמֵּ ו  כ ִ עִ֔ דְׂ ָֽ א יָּ ֙ם ֹלֶ֣ הֵּ )מ"ב,  .םיֹנתָָּֽוְׂ

 (כ"ג-כ"א

ת זה בלשון אהעמק דבר' 'במוכיח זצ"ל הנצי"ב  -נשים לב 

ונה והכ אל אחיו" ויאמרו איששכל פעם שכתוב בספר " ,רש"י

ילך ויאסור את  ולוי ורואים את זה מכך שיוסף תכף היא לשמעון

סף ים ישימו את הכשמעון ויפריד אותו מלוי, וגם האח

באמתחתו של לוי. לוי, האחד שנשאר ללא השני. טענתם היא 

לא הם  -אבל אשמים אנחנו". ובמה הם אשמים? " -אשמה 

שלא על שהם אשמים על עצם המכירה אלא רק אומרים 

 - חסו לתחינות שלו, על שהתייחסו אליו אופן אכזרי מדייהתי

ם לא חוזרים בהם מעצם נת, אבל הבהפשטת הכתו בבור,

! כשאדם אשם הוא אפילו לא כוונתם 'לכו ונהרגהו'ין, מיהענ

? שהוא צעק? 'לא שיוכע זו הנקודהבאמת  -חושב על המהות 

עק ולעשות את זה באופן אכזרי, מתאים לי לשמוע מישהו צו

צלולה ה במחשבה כי הרי מה שהחלטתי ועשיתי זה הי

 . 'ובפילוסופיה צרופה

ויען אותם ראובן לאמר הלוא אמרתי " -על מילותיו של ראובן 

, שראובן פנה צי"באומר הנכם לאמר אל תחטאו בילד", יאל

ואתה  ."אמרתי אליכם" פה לכל האחים ולא רק לשמעון ולוי.

היית בעד ההריגה או לא? אתה היית בעד  ,ראובן, אתה עצמך

 האחריות? שלוםהמכירה או לא? מה 

 -בהמשך פרשת מקץ יבוא ראובן ויגיד לאביו 'תן לי את בנימין' 

את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך". הבנו? מאיפה אתה "

 יודע? שיהיו לך שני בנים עד אז? מה אתה בכלל , ראובן,יודע

 . אתה לא עושה את זהאבל  - לקחת אחריותיכול כן אתה 

  -שיא האחריות נקראת 

ו   נ  בִֶּ֔ רְׂ עֶּ ָֽ ֹנִכ֙י אֶּ ָֽ ִֶ֣יו לְׂ  ִאם ...אָּ ת  גְׂ ִהצ ַ ֙ וְׂ יךָּ לֶֶּׁ֨ יֹאתִִ֤יו אֵּ א ֲהִבָֽ יךָּ ֹלֶׁ֨ נִֶּ֔ פָּ

ל ָּ ַ֖ כ  ךָּ אִתי לְׂ ִ֥ טָּ חָּ י וְׂ ִמָֽ  )מ"ג, ט'( .םַהי ָּ

לעבור תיקונים בלי  םויהודה, כל אחד מהם בנפרד, עומדייוסף 

ואם  .ן אף אחד מלבד את עצמםחד ובלי לתקלהאשים אף א

באמת 'בשבילי נברא העולם' אז כאשר אני אסיים לתקן את 

יהודה צריך לרדת תמנתה, ויש  מתוקן. עצמי אני אמצא עולם

  -שם פסוק מזעזע שלא ראיתי ששמים אליו לב 

א רְׂ ת ַוי ַ ה ב ַ ִ֛ הו דָּ ֶ֧ם יְׂ יהָּ  ׁשָּ ָֽ לֶּ א אֵּ ֹבִ֥ הָּ ַוי ָּ ַ֖ חֶּ ק ָּ ַע ַוי ִ ו  ֹו ׁשִׂ֑ מֶ֣ ׁשְׂ י ו  ֲעִנַ֖ ַנָֽ  .ִאִ֥יׁש כ ְׂ
 )ל"ח, ב'(

הוא כי הוא ראה אותה  שלוקח אשהמלבד יהודה היחיד 

  -במדרש הגדול דבר נוראי כתוב  -שמשון. 'כי ישרה בעיני' 

, עבר שם ארי ואכלה. לכלב שראה נבלה ולא אכלהמשל 

אמרו כולם מה שהניח הכלב אכל הארי. כך עשו ראה 

שרעות בנות כנען בעיני יצחק אביו ויהודה לא ראה?! אמר 

הקב"ה תמות היא וימותו בניה ולא יבוא המשיח מכנענית 

 אביא עלילות עד שייקח את תמר שהיא בת שם הכהן.ו

 ת? הבנת שלא הבנ יהודה? ,אתה הבנת את זהזה לא יאמן. 

נ ִ  ִֶּ֔ ה ִממ  ֶ֣ קָּ דְׂ ָֽ ֙ר צָּ אמֶּ ֹ֙ ה ַוי  ִ֗ הו דָּ ר יְׂ ֶ֣ כ ֵּ  )ל"ח, כ"'ו( יַוי ַ

  -מבאר שם רש"י 

היא מעוברת ורז"ל דרשו שיצאה בת קול ואמרה . ממני

  ...ממני ומאתי יצאו הדברים

, יהודה, תרד מגדולתך עכשיו. 'יזה על אחריות כן,' -כלומר 

 . תעבור את התיקון
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, שפעם הוא יוסף. -ר השני שאפילו לא צריך לדבר עליו ווהגיב

"לא אתם -לצריך להגיע  הביא את דיבת אחיו רעה אל אביהם

". יישר כח שמכרתם אותי, י הנה כי האלקיםשלחתם אות

 "., "בלעדי, אלהים יענה..טפכם" "אנכי אכלכל אתם ואת

רק אבל  -כמה זה היה עצוב שהוא היה תקוע ככה במצרים 

מאשמה ושליטה לאפס שליטה ר מזה יצא יוסף הצדיק שעב

 ואפס אשמה, לאחריות ובטחון.

 


