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יוסף מחייב את הרשעים

 מעשה אבות סימן לבנים

אני מבקש לפתוח בהקדמה קצרה שתלוה אותנו בכל 

 -השפת אמת זיע"א השבועות הקרובים, מתוך דברי מרן 

איתא בגמ' יוסף מחייב הרשעים הלל מחייב עניים ור"א בן 

. וצריך ביאור כי היתכן שיאמרו 1חרסום העשירים ע"ש

לרשע שיהי' כיוסף הצדיק. אכן הפי' כי אלו הצדיקים הובאו 

שהקדים  לידם הנסיונות כדי להכין דרך לכל הדורות. וע"י

ך שיוכל כל איש הוכן הדר ,יוסף הצדיק לעמוד בנסיון

ישראל ג"כ להינצל. וכמו שמצינו שכל יורדי מצרים נגדרו 

)שפת אמת, וישב, . בעריות בזכותו. וכמו כן נשאר לכל הדורות

 תרמ"ז(

אנחנו מאד אוהבים מושגים כמו "מעשה אבות סימן לבנים" 

ונוהגים להסביר את זה שכמו שאברהם הגיע לשכם כך זה נתן 

לבניו שיגיעו לשכם ויתמודדו שם וכו', אבל האמת היא שזה  כח

יותר עמוק. על בסיס דברי השפ"א אנחנו נלמד את הפרשה 

שלנו כי צריך להבין שזו תורה שקשורה אלינו, שיוסף ויהודה 

גם הם "מעשה אבות" שקשורים אלינו ונותנים לנו את הכח 

 ואת הדרך ואין אלו רעיונות פורחים בשמיים.

 השם קידוש

הזכרנו יותר מפעם ביטוי שמביא הרמב"ם בענייני קידוש ה' 

שלא כל קידוש ה' צריך להיות ברבים. בדר"כ אנחנו חושבים 

שדוגמא לקידוש ה' זה מסעי הצלב, ר' אמנון ממגנצא, רועי 

                                                           
לעני אומרים לו מפני מה לא עסקת  .עני ועשיר ורשע באין לדין ת"ר 1

אומרים לו כלום עני היית  ,אם אומר עני הייתי וטרוד במזונותי ?בתורה
אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר  ?יותר מהלל

בטרפעיק חציו היה נותן לשומר בית המדרש וחציו לפרנסתו ולפרנסת 
אנשי ביתו פעם אחת לא מצא להשתכר ולא הניחו שומר בית המדרש 

להים חיים -כנס עלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי אילה
אותו היום ערב שבת היה ותקופת טבת אמרו  .מפי שמעיה ואבטליון

כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה  ,היתה וירד עליו שלג מן השמים
לאבטליון אבטליון אחי בכל יום הבית מאיר והיום אפל שמא יום המעונן 

עלו ומצאו עליו רום שלש  ,הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה ?הוא
שיבוהו כנגד המדורה אמרו פרקוהו והרחיצוהו וסיכוהו והו .אמות שלג

עשיר אומרים לו מפני מה לא עסקת  .ראוי זה לחלל עליו את השבת
אומרים לו כלום  ,אם אומר עשיר הייתי וטרוד הייתי בנכסי ?בתורה

אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום  ?עשיר היית יותר מרבי אלעזר
יום  כלשהניח לו אביו אלף עיירות ביבשה וכנגדן אלף ספינות בים וב

 -קליין הי"ד, למות על קידוש ה' וכיו"ב, אבל הרמב"ם אומר 

מר את הדברים הללו ולוואי שאנחנו כהורים ומחנכים נצליח לו

  -לילדים שלנו 

לא מפני דבר  ,וכן כל הפורש מעבירה או עשה מצוה...

בעולם לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד אלא מפני 

 ,הבורא ברוך הוא כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו

 )רמב"ם הל' יסודי התורה ה', י'( הרי זה מקדש את השם.

זה משפט מהותי לחיים כי הרבה פעמים אצלנו זה ברור שאם 

אני בסדר אז לא מגיע לי על זה שום צל"ש, אבל אם ח"ו מישהו 

ומזה אפשר  -נפל אז כולם מסתערים עליו ומאשימים אותו 

להגיע למקומות של אשמה עצמית, למקומות קשים ביותר. 

הידיעה שמחדש פה הרמב"ם היא שהקב"ה עוזר לי ואם 

ואז  -לחתי להתגבר על ייצרי זה רק בגלל שהקב"ה עוזר לי הצ

קידשתי את ה'. כן, אני הקטן. ילד או מבוגר שרצה לכעוס 

 גם זה קידוש ה'. -והצליח להתגבר על זה 

הרשעים שיוסף מחייב אותם הם לא רשעים מפלצתיים אלא 

זה יכול להיות גם כן כל אחד מאתנו שעכשיו בא לו להיות רשע 

משהו קורה לו  -ז כשעולות בפניו הפרשיות שלנו לרגע, וא

 בתוכו. 'יוסף מחייב את הרשעים'.

זו הייתה הקדמה כללית ולפני שניכנס לפרשה נקדים לה 

הקדמה נוספת, מתוכה. בסיפור מכירת יוסף יש לנו חמישה 

ראובן, שמעון, לוי, יהודה ויוסף. כל יתר האחים  -אחים פעילים 

פו ומהלך מעיר לעיר וממדינה למדינה ויום נוטל נאד של קמח על כת
פעם אחת מצאוהו עבדיו ועשו בו אנגריא אמר להן בבקשה  .ללמוד תורה

אמרו לו חיי רבי אלעזר בן חרסום שאין  .מכם הניחוני ואלך ללמוד תורה
מניחין אותך ומימיו לא הלך וראה אותן אלא יושב ועוסק בתורה כל 

אם אמר  ?רשע אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה .ום וכל הלילההי
אמרו עליו  ?אומרים לו כלום נאה היית מיוסף ,נאה הייתי וטרוד ביצרי

 - על יוסף הצדיק בכל יום ויום היתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים
בגדים שלבשה לו  ,בגדים שלבשה לו שחרית לא לבשה לו ערבית

אמרה  .אמר לה לאו ,אמרה לו השמע לי .תערבית לא לבשה לו שחרי
 .ה' מתיר אסורים( ז תהלים קמו,) לו הריני חובשתך בבית האסורין אמר לה

 הריני מסמא את .ה' זוקף כפופים (תהלים קמו, ח) - הריני כופפת קומתך
נתנה לו אלף ככרי כסף לשמוע  .ה' פוקח עורים (תהלים קמו, ח) - עיניך

ות עמה ולא רצה לשמוע אליה לשכב אצלה אליה לשכב אצלה להי
נמצא הלל מחייב את העניים רבי אלעזר  .בעוה"ז להיות עמה לעוה"ב

 )יומא ל"ה:( :בן חרסום מחייב את העשירים יוסף מחייב את הרשעים

 בפ"תש מקץ ש"ק ערב 

 : השבתאת יציזמני כניסת ו

  17:15|  15:59 -ירושלים 

 17:15|  16:14 -תל אביב 

 17:14|  16:03 -חיפה 

 17:11|   16:09  - מגדלטבריה ו

 17:18| 16:18 -באר שבע 

 

 שליט"א מרדכי אלון הרב
  לא מוגה - ע"י תלמידיםמשמיעה נכתב ונערך  

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9E%D7%95_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9E%D7%95_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9E%D7%95_%D7%97


 

2 

קע. לגבי ראובן, יהודה ויוסף זה לא נמצאים שם אלא רק בר

רש"י אומר בהמשך  -מפורש בפסוקים ואילו לגבי שמעון ולוי 

החומש שבכל מקום שבחומש כתוב "איש אל אחיו" הכוונה 

היא לשמעון ולוי, וכך מוכיח הנצי"ב ברש"י. האמת היא 

שחמשת האחים הללו הם היחידים שגם יש עליהם סיפורים 

ראובן  -המכירה, בחומש בראשית  עצמאיים, גם מעבר לסיפור

 -והדודאים ומעשה בלהה, שמעון ולוי במעשה שכם, ויהודה 

עם תמר, אבל הפעם הראשונה שיהודה מופיע היא כאן, 

 בעקבות החלטת השלכת יוסף אל הבור.

 היחס לראובן

אחרי ההקדמה הזו נזרוק שאלה לחלל האויר, נשאיר אותה 

אם אנחנו לא מרגישים ה -פתוחה ואולי נחזור אליה בהמשך 

איזה כאב ביחס שלנו לראובן? הרי בזכותו ובזכות הדודאים 

שהביא לאמו נולדו יששכר, זבולון ויוסף. לגבי מעשה בלהה, 

רש"י מדגיש שם )ל"ה, כ"ה( שהבנת הפשט היא שהוא לא 

שכב אותה ממש כמשתמע מהפסוק אלא רק תבע את עלבונה 

ם עשה תשובה על כך, ובכלל הוא ג -של אמו ובלבל יצועיו 

ראובן אגב היה זה שהציע לאחים לא להרוג  2כמובא ברש"י.

  -את יוסף 

כו   ַאל ְׁ פ  ש ְׁ ם ת ִּ ָ֒ יכו  ֹא֗תֹו ֶאל ד  ִ֣ לִּ ד  ַהש ְׁ ָ֖ י  ר וְׁ ב  ָּ֔ דְׁ מ ִּ ִ֣ר ב ַ ֹור ַהז ֶ֙ה ֲאש ֶ ַהב ּ֤

חו   ַאל לְׁ ש ְׁ יל ֹאת ת ִּ ּ֤ ַען ַהצ ִּ ַמ֗ ֹו ֶאל֑בֹו לְׁ יבָ֖ ֲהש ִּ ם ַלַֽ ָּ֔ ד  י   יו ֹו֙ מִּ ַֽ בִּ )ל"ז, . א 

 כ"ב(

הספורנו אגב אומר שם שהרעיון שלו היה שאדם צריך לפעול 

במתינות. "אל תהרגו אותו מיד, בואו נשים אותו בבור ונחשוב 

"פחז כמים אל תותר", את -קצת", כלומר הוא מתקן פה את ה

הפזיזות שאיפינה אותו קודם לכן. חז"ל אומרים שראובן היה 

תח בתשובה בעולם, הראשון לתשובה, שהיה הראשון שפ

התורה מעידה שהוא רצה להציל את יוסף בניגוד ליהודה 

שישב בבית הדין והחליט להרוג את יוסף )ולאחר מכן הציע את 

את הבכורה  -המכירה(. ולמרות כל זאת ראובן הפסיד הכל 

ליוסף, אל הכהונה ללוי ואת המלוכה ליהודה. למה?! נשים לב 

ם להצעות שלו; כאשר הוא חיו וגם אביו לא מתייחסישגם א  

  -יגיד להם בהמשך 

ם... י ֲאֵליֶכֶ֧ ת ִּ רְׁ ַמַ֨ ר ַאל ֲהלֹו֩א א  ַמעְׁ  ֵלאֹמֹ֛ א ש ְׁ לִֹ֣ ֶלד וְׁ ָ֖ ֥או  ַבי ֶ ֶֶַֽחטְׁ ֶ֑ם ת  ת 

ַגם ש   וְׁ ַֽ ר  דְׁ ה נִּ ֥ נ ֵ ֹו הִּ מָ֖  )מ"ב, כ"ב(  .ד  

הם יתעלמו מאמירתו. גם כאשר הוא מציע ליעקב לקחת את 

  -בנימין תחת אחריותו 

ם ֶאת... ית אִּ מִָּּ֔ ַנ֙י ת   י ב  ֵנּ֤ ה אֹתֹו֙ ַעל ש ְׁ ּ֤ נ  יך  ת ְׁ ו  ֵאֶל֑ יֶאָ֖נ  א ֲאבִּ י  ֹל֥ ָּ֔ דִּ י 

יך   ו  ֵאֶלַֽ יֶב֥נ  י ֲאש ִּ ָ֖ ֲאנִּ  )שם ל"ז( .ַוַֽ

  -יעקב מתעלם מראובן ורק עונה לאחים כולם ואומר 

א ֹֹּ֕אֶמר ֹלַֽ ֶכ֑ם ַוי  מ   י עִּ ָ֖ נִּ ד ב ְׁ  )ל"ח( ...ֵיֵר֥

הוא היחיד מהשבטים, בוודאי מתוך החמישה שהזכרנו, 

שלמעט המילים 'בכורי אתה' לא מקבל ברכה ורק מודיעים לו 

                                                           
ובתעניתו על  עסוק היה בשקו. ובמכירתו לא היה שם... וישב ראובן 2

 )ל"ז, כ"ט(. שבלבל יצועי אביו

שהוא איבד את הבכורה, את הכהונה ואת המלכות. לוי שהיה 

יחד עם שמעון בתכנית ההריגה זוכה בכהונה, יהודה זוכה 

ו במלכות ויוסף שהביא את דיבת אחיו רעה זוכה בבכורה ואפיל

שמעון שלא זוכה במשהו בפני עצמו, הופך להיות חלק מיהודה 

כלום! נשאיר את  -, וראובן )דברים ל"ז, ג'("שמע ה' קול יהודה"  -

זה פתוח ונחזור ליוסף ויהודה, שהם המרכז של הפרשיות 

 ויגש.-וישב, מקץ ו

 שינוי גזר הדין

בואו נראה את פסוקי המכירה של יוסף, אחרי שהוא מגיע 

  -לדותן 

וֹ  יתַֽ ֲהמִּ ֹו ַלַֽ ֥לו  אֹתָ֖ ַנכ ְׁ תְׁ ם ַוי ִּ ב ֲאֵליֶהָּ֔ ַרִ֣ קְׁ ֶר֙ם יִּ ֶטַ֨ ק ו בְׁ ֹח֑ ר  ֹו ֵמַֽ ֥או  ֹאתָ֖ רְׁ . ַוי ִּ

יש  ֶאל ִ֣ ו  אִּ רָ֖ אמְׁ ַֹֽ א ַוי  ַֽ ה ב   ָ֖ זֶ ֲחֹל֥מֹות ַהל   ַעל ַהַֽ ֹ֛ ה ב ַ ֵ֗ נ  יו הִּ ֑ חִּ ַעת  ִ֣ה . א  וְׁ

ַנַֽ  ו  וְׁ כִ֣ ה לְׁ ָ֖ ע  ה ר  ֥ נו  ַחי   רְׁ ַמֹּ֕ א  ֹות וְׁ ֹרָּ֔ ד ַהב  ַאַחִ֣ הו ֙ ב ְׁ ֵכַ֨ לִּ ַנש ְׁ הו  וְׁ ֵג֗ ַהרְׁ

ה ַמה ֶאֹּ֕ רְׁ נִּ הו  וְׁ תְׁ ֑ ל  ֹמת ַֽיו ֲאכ  ו  ֲחֹלַֽ יָ֖ הְׁ ַֽ ר ....י ִּ ֲאש ֶ ַֽ י כ ַ הִֹּּ֕ ף ֶאל ַויְׁ ֥א יֹוֵסָ֖  ב  

ּ֤יטו  ֶאת ש ִּ פְׁ יו ַוי ַ ֑ ֹו ֶאת יֹוֵס֙ף ֶאת ֶאח  ת ָּ֔ נְׁ ת   ֻּ ֥  כ  ים ֲאש ֶ ָ֖ ס ִּ ַ ֶנת ַהפ  ֹת֥ ר כ ְׁ

יו ַֽ ל   ( "גכ-)ל"ז, י"ח ע 

מכאן ברור שגם אם רק שמעון ולוי היו אלו שהעלו את רעיון 

הריגתו של יוסף, הרי שכל האחים היו שותפים בביצוע, 

 להוציא את ראובן ובנימין.

ם יִּ ַֽ ֹו מ  ק ֵא֥ין ב ָ֖ ֹור ֵרָּ֔ ַהב ִ֣ ה וְׁ ר  ֹ֑ ֹו ַהב  כו  ֹאתָ֖ ֥ לִּ ש ְׁ הו  ַוי ַ חָֻּּ֔ ק   ַ֨ ּ֘ . ַוי ִּ בו  ש ְׁ ַֽ ַוי ֵ

ל ֱאכ  ם ֶלַֽ ֶחָ֒  כ"ה(-)שם כ"ד ...ֶלָ֒

זה פלא פלאות. הם משליכים אותו לבור ע"פ הצעת ראובן, 

הריגה. הם יושבים לאכול לחם, ובל  -אבל גזר הדין כבר ניתן 

נחשוד אותם עכשיו באכזריות, אלא הם כאילו מראים עד כמה 

הם שלמים עם ההחלטה שלהם. ע"פ חז"ל היה זה בית דין 

שצירפו אליהם את הקב"ה, והם יושבים  של תשעה דיינים

 לאכול לחם כמו בסעודה של אחרי גמר דין. 

וצריך  -מיד לאחר מכן יהודה מציע "מה בצע נהרוג את אחינו" 

להבין מדוע הוא פתאום מציע הצעה כזו אחרי שהם כבר גזרו 

את דינו של יוסף? מופיע בהלכה שבית דין שכבר פסק לחיוב 

)אם התגלו עדויות, סברות או בו כדי לזכותו  הנאשם, מותר לו לחזור

אבל מה הסיבה שיהודה מציע את זה עכשיו? מה  ראיות חדשות(

השתנה מאז הם החליטו להרוג את יוסף? איזה נתונים חדשים 

התווספו שלא היו להם?, מה הסיבה? לא תמיד אנחנו שמים 

  -לב לזה אבל בואו נראה את סדר הקורות בפסוק 

 ּ֘ בו  ש ְׁ ַֽ ל ַוי ֵ ֱאכ  ת  ֶלַֽ ַחִ֣ רְׁ ֙ה ֹאַֽ ֵ נ  הִּ ו  וְׁ אָּ֔ רְׁ יֵניֶה֙ם ַוי ִּ ו  ֵעַֽ אּ֤ ש ְׁ ם ַוי ִּ ֶחָ֒ ֶלָ֒

ט  ֹלָּ֔ י ו  ִ֣ רִּ כֹאת֙ ו צְׁ ים נְׁ ֗ אִּ ש ְׁ ם ֹנַֽ יֶהִ֣ ֵ ַמל  גְׁ ד ו  ֑ ע  לְׁ ג ִּ ָ֖ה מִּ א  ים ב   ֵעאלִָּּ֔ מְׁ ש ְׁ יִּ

ה מ  יְׁ ַֽ ר  צְׁ יד מִּ ֥ הֹורִּ ָ֖ים לְׁ כִּ ֹולְׁ ה ֶאל. הַֽ ָ֖ הו ד  אֶמר יְׁ ֹ֥ יו ַמה ַוי  ֑ י  ֶאח  ּ֤ ַצע כ ִּ ב ֶ֗

ֲהֹר֙ג ֶאת ינו  ֶאת ַנַֽ ָ֖ ס ִּ כִּ ינו  וְׁ חִָּּ֔ וֹ  א  מַֽ  כ"ו(-)שם כ"ה .ד  

כלומר ארחת הישמעאלים הייתה השינוי בתפיסה של יהודה. 

זו לא הייתה סתם שיירה של סוחרים, אלא ארחת ישמעאלים 

שנושאת נכאת צרי ולט למצרים. מה היה בארחה הזו שגרם 

גה למכירתו ליהודה לפנות לאחים לשנות את גזר הדין מהרי
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'אין ספק', אומר יהודה לאחים, 'שהוא רודף  -לעבד? נחדד 

ומסוכן לכלל ישראל אבל אני רוצה להמתיק את גזר הדין שלו 

ולמכור אותו לעבד'. אבל מה הנימוק? מה הסיבה? הרי ישבנו 

 יחד כל האחים בבית הדין וסגרנו.

 יוסף נידון כישמעאל

)ונתעלם לרגע מכל עכשיו בואו נראה למי הם מוכרים אותו בסוף 

  - מה שכתוב אם הם היו סוחרים, מדיינים, אנשים וכו'(

ו  ֶאת... רֶ֧ כ ְׁ מְׁ ֥יאו  ֶאת ַוי ִּ בִּ ֶ֑סף ַוי   ים כ   ִ֣ רִּ ֶעש ְׁ ים ב ְׁ ָ֖ ֵעאלִּ מְׁ ש ְׁ ף ַלי ִּ  יֹוֵסֹ֛

ה מ  יְׁ ַֽ ר  צְׁ ף מִּ  )שם כ"ח( .יֹוֵסָ֖

אין ספק  -רעי ואהובי, זה דבר פלאי ופשוט ממש במקרא 

שהאחים רואים ביוסף כרודף, כסכנה. הם יושבים סביב הבור 

ודנים אל מול התקדימים מהדורות הקודמים; יוסף כבר 

מתקן בשערו, , היה עושה מעשה נערותמתחילת הפרשה "

ולא עוד  )רש"י, ל"ז, ב'(" ממשמש בעיניו, כדי שיהיה נראה יפה

"והוא נער -אלא שהיה עושה זאת כלפי בני בלהה ובני זלפה 

את בני בלהה ואת בני זלפה", ומשפיע עליהם לכיוון השלילי. 

אחרי זה הוא מביא את דיבת האחים רעה אל אביהם אבל מציג 

את עצמו כלפי אבא כצדיק ואחרי הכל הוא גם מספר להם את 

עכשיו, הם התוכניות שלו שהוא עומד למלוך עליהם, למשול. 

זוכרים שלאבא שלהם, יעקב, היה אח, שהייתה לו השפעה 

מאד שלילית ואף רצה להרוג את יעקב. גם עשו הציג את עצמו 

כלפי אביו יצחק כצדיק ושאל אותו "כיצד מעשרין את המלח 

ואת התבן" וכו', ואחרי שלקח נשים כנעניות ניסה לרצות את 

ה. ולכן לאור ההורים שלו ולקח את מחלת בת ישמעאל לאש

כל זאת מסקנתם היא שיוסף הוא כמו עשו וצריך להרוג את 

 יוסף כי הוא מהווה סכנה עצומה כלפי כלל ישראל. 

ואז כאשר הם יושבים לאכול לחם אחרי גזר הדין הם 'נושאים 

את עיניהם'. הביטוי "וישאו את עיניהם" מראה שזו לא הערה 

ופיע במקרא, זה צדדית. בכל הפעמים האחרות שביטוי דומה מ

"וישא את עיניו וירא  -מראה על המרכזיות של נשיאת העיניים 

כלומר אברהם הבין שזה סימן הקב"ה שלח  -אייל אחר נאחז" 

הקב"ה שלח  -לו אייל, "וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים" 

לי שלשה אנשים, "וישא את עיניו וירא את המקום מרחוק". 

יראו ארחת ישמעאלים", והם גם כאן "וישאו את עיניהם ו

נזכרים שגם לסבא יצחק היה אח, ישמעאל, וישמעאל היה 

בנה של הגר, שפחה מצרית, והחטא שלה ושלו היה שהיא 

שכחה שהיא שפחה וחשבה את עצמה לגבירה, ואז הם 

'אולי, אם הקב"ה שלח לנו ארחת ישמעאלים  -מבינים ש 

ו לא בתור עשו שנוסעת למצרים, אולי אנחנו צריכים לדון אות

 3אלא בתור ישמעאל ולמכור אותו לעבד?'.

זה נפלא ולא תמיד אנחנו שמים לב לזה. ראובן עדיין לא חזר 

אז אין פה השפעה צדדית והאחים שסגרו דיל עם הקב"ה 

יושבים עכשיו לדיון נוסף ומחליטים לזכות ולהפוך את הדין 
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שקודם ההחלטה היתה טרף, להרוג, ואתה הצעת להעלות אות ומהבור 
 ולמכור אותו לעבד.

מוכרים אותו לישמעאלים והוא יורד  -מהריגה לעבדות 

 למצרים.

אגב, כשיהודה יקבל ערבות על בנימין הוא יציע שכל האחים 

יעלו בשלום אל אביהם והוא יהיה עבד ליוסף. הוא לא יירגע עד 

'אני הצעתי את יוסף לעבד במצרים ולכן אני  -שהוא יהיה עבד 

 צריך לעשות תיקון ולהפוך בעצמי עכשיו לעבד במצרים'.

 מה שפסל הכלב אכל הארי

  -בואו נדבר עכשיו על יהודה והסיפור שלו עם תמר 

ט ַעד ... ֹ֛ יו ַוי ֵ ֑ ת ֶאח  ה ֵמֵאִ֣ ָ֖ הו ד  ֶרד יְׁ ֥ ה ַוי ֵ ַֽ יר  ֥מֹו חִּ י ו ש ְׁ ָ֖ מִּ ל   ֥יש  ֲעדֻּ . אִּ

א רְׁ ת ַוי ַ ה ב ַ ֹ֛ הו ד  ֶ֧ם יְׁ יה   ש   א ֵאֶלַֽ ֹב֥ ה  ַוי   ֶחָ֖ ק   ַע ַוי ִּ ו  ֹו ש ֑ מִ֣ י ו ש ְׁ ָ֖ ֲענִּ ַנַֽ ֥יש  כ ְׁ  .אִּ
 ב'(-)ל"ח, א'

רשנים שואלים איך יהודה לוקח לאשה כנענית? כל הפ

אונקלוס ורש"י במקום אומרים שהכוונה הייתה לבת של סוחר 

שרק מכונה כנעני, אבל לא כולם בחז"ל מסכימים עם הפירוש 

הזה. אבל לפני שנראה את הדעות הללו בחז"ל נשאל שאלה 

הביטוי "וירא שם.. בת איש כנעני" מזכיר לי את  -אחרת 

ה זה 'וירא שם'? אפילו אצל שמשון כתוב "כי היא שמשון. מ

אל תסתכל, אסור  -ישרה בעיני", אבל מה זה 'וירא שם'? 

להסתכל! בואו נשמע את חז"ל במדרש הגדול, דברים 

 -מפחידים אבל תורה היא וללמוד אנו צריכים 

בה  רבנן אמרין משל לכלב שעבר על נבלה, הריח הריח

ל מרננין ולא אכלה. עבר עליה ארי ואכל ממנה. התחילו הכ

יו פסל בנות ל הארי. כך עשואומרין מה שפסל הכלב אכ

בא יהודה  ,כנעןכנען דכתי' וירא עשו כי רעות בנות 

)מדרש  .שנמשל לאריה, לקח מהן דכת' ויקחה ויבא אליה

 (570עמ'  הגדול, וישב, 

אלא כנעני ממש. המדרש הזה לא לומד סוחר ולא תגר, 

 -ובמקום אחר חז"ל אף מוסיפים 

אמר הקב"ה המלך המשיח עתיד לעמוד מיהודה והוא הולך 

אלא מה אני עושה? מביא עלילות  !ונוטל אשה כנענית?

 [.הגדול]ותמר היתה בתו של שם  ,ומשיא לבנו את תמר

אמר הקב"ה תמות הכנענית שנא' 'ותמות בת שוע אשת 

כדי שידבק הוא  'יהודה', ימותו בניו שנא' וימת ער ואונן

 יהודה בתמר ומשם יבוא משיח.

כשיהודה מגיע לתמר היא מבקשת ממנו ערבון והוא נותן לה 

את חותמו, מטהו ופתילו. הפרשנים הפשטנים אומרים שהוא 

כות. אנחנו שומעים מה קורה נתן לה את המטה שלו, את המל

פה? הפרשה שנקראת 'וישב' וצריכה לכאורה לתאר ישיבה, 

מן שלווה פסטורלית, מתארת דווקא את "וירד יהודה" ואת 

"ויוסף הורד". יהודה ישב בשני הרכבי בית דין. באחד החליטו 

להרוג את יוסף ובשני החליטו למכור אותו לעבד, ועכשיו הוא 

הוא עומד לתת את המטה ואת  -גות עומד לעבור שלש הרי
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החותם ובעצם לאבד את המלכות. בהמשך מה שקורה לו זה 

 הדבק' למה שהוא עשה; -פשוט 'העתק

  -האחים באו ליעקב אביהם עם הכתונת של יוסף ואמרו לו 

ר ... ֶ ם ַהכ  ָ֖וא אִּ ֹ֛ הִּ ך  נְׁ ֶנת ב ִּ ֹתֶ֧ א נ ָ֞א ַהכ ְׁ  )ל"ז, ל"ב( .ֹלַֽ

  -ועכשיו יהודה צריך להתמודד עם טענתה הצנועה של תמר 

ר... ֶ ה ַהכ  ֶ ל  ֵאַֽ ה ה  ָ֖ ט ֶ ַ ַהמ  ים וְׁ ֹ֛ ילִּ תִּ ְׁ ַהפ  ֹחתֶֶֶ֧מת וְׁ י ַהַֽ ָ֞ מִּ א לְׁ  )ל"ח, כ"ה( .נ ָּ֔

 ואלו הפעמים היחידות שהביטוי הזה מופיע במקרא. 

 לעבור מהאשמה לאחריות

מה שבעצם הפרשות הללו רוצות מאתנו הוא להעביר אותנו 

( של האשמה ושליטה, וכולנו נמצאים mode) פעול במודמל

מוד של אחריות -במצב הזה, בתפיסה הזו, בתחילת חיינו, ל

ותיקון. זו תובנה מכוננת שיכולה לשנות חיים ולהציל חיים. 

 ונסביר;

'האשמה' היא זריקת אחריות על מישהו אחר במצב שלי. 

 –הקב"ה שואל את אדם הראשון 'למה אכלת מעץ הדעת?' 

והתשובה שהוא מקבל היא 'כי האשה, כי הנחש, כי אתה 

רבש"ע אשמים!'. אנחנו חיים בעולם ובחברה שזה הפך להיות 

ממש הספורט הלאומי להאשים מישהו, וזה ספורט מסוכן 

אתה מאשים אחרים ובין אם אתה מאשים את מאד בין אם 

צריך למחוק את המילה 'אשמה' מהלקסיקון שלנו.  -עצמך 

אשמה באה מלשון שממה, שיממון. צריך להחליף את המילה 

הזו במונח אחר, מילה אחרת שהאדם מחויב לה, כי זה לא 

משנה אם אתה אשם או לא, וגם אם אתה כן אשם הרי שיש 

נפסיק את סוגיית האשמה ונתמקד  לך 'אחריות'. אז בואו

 באחריות.

כך היה אצל אדם הראשון וקין. הקב"ה לא גירש את אדם 

הראשון מגן עדן בגלל שהוא אכל מעץ הדעת, צריך למחוק את 

הטעות הזו. זה מהלך קתולי. כל אחד שחוטא יכול לעשות 

תשובה ויתכפר לו. הקב"ה גרש את אדה"ר בגלל שהוא לא 

עותו אלא עסק בהאשמה. 'מילא שאלתי קיבל אחריות על ט

אותך 'איכה' ולא היתה לך תשובה, אבל אח"כ שאלתי שאלה 

"המן העץ אשר ציויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת?".  -נוספת 

-כן או לא.  אבל אתה ענית  -אל תתנצל, פשוט תענה 

"אשר נתת עמדי". וזו רק ההתחלה -"האשה". ועוד המשכת 

ואוכל"'. בעברית תקנית המילה הייתה "היא נתנה לי מן העץ  -

ל", אבל בתורה "ואוכ   -לכאורה אמורה להיות מנוקדת בפתח 

ל", בצירי, שזה בעתיד. אין מילה "ואוכ   -כתוב שהאדם אמר 

 -כזאת. מבארים חז"ל שאדה"ר ענה לקב"ה בהתרסה ואמר 

'אכלתי, ואוכל ואני אמשיך לאכול. יש לך עוד דברים שאתה 

בעולם שבו אתה עוסק בהאשמות הם?'. כי רוצה לדבר עלי

מי שאשם לא מתקן, חברה  לעולם לא יבוא תיקון, שום תיקון!

מאשימה לא כדי שמישהו יתקן אלא כדי שהוא יקפוץ מהגג 

ולא יהיה יותר. ילד שיודע שהוא כמעט עבר עברה אבל הצליח 
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לא  -ברגע האחרון לנשוך את השפתיים ולהתגבר ולא לחטוא 

 אישום, הוא עוסק באחריות. עוסק בכתבי

החלק השני ממנו באה התחושה שאתה יכול להאשים את 

היא שליטה. "הרי אני  -כולם )שהיא בעצם חוסר בטחון עצמי( 

המנהל פה וכשאני ארצה אני אנצח, הרי אני יודע להתגבר על 

 היצר שלי אז מה הבעיה? אני שולט בעניינים!'. 

יוסף הצדיק ויהודה עוברים את כל התהליך מהמקום של 

האשמה והשליטה אל המקום של האחריות וההתבטלות 

'ייצרי מבקש לתקוף אותי ולהרוג אותי  -המוחלטת אל הקב"ה 

אני  -כל יום והקב"ה מציל אותי. אני לא שולט אלא בדבר אחד 

יכול להתפלל כדי שהקב"ה יציל אותי ורק כאשר אני אהיה 

טול מוחלט כלפיו הוא יציל אותי מזה'. הדרך לגאולה בבי

ולהבאת המשיח היא מי שעובר ממוד של אשמה ושליטה למוד 

של אחריות ותיקון. זו ההזדכות. זו נוסחה שצריך לעסוק בה 

ולדבר עליה ימים, שבועות וחודשים. אני רוצה להעמיק בזה 

 עוד קצת;

 אפס אחוזי שליטה

שהוא שולט, שונה ממנו בכך  קין שבדומה לאדם אביו חושב

הקב"ה מדבר איתו בלי סוף, לפני החטא  -שיש לו יתרון אחד 

  -וקין עונה  4וגם לאחריו. הוא שואל אותו "אי הבל אחיך"

י ... כִּ ֹנַֽ י א  ָ֖ חִּ ֵֹמ֥ר א  י ֲהש  ת ִּ עְׁ ַדָּ֔ א י   . )ד', ט'(ֹלִ֣

תגיד, קין, אתה עושה צחוק? מה אתה לא יודע איפה אחיך? 

'זה שאמר על עצמו "אנכי ה'  -מסבירים חז"ל שקין ענה 

אלקיך", שישמור עלי בפעם הבאה מהג'ננה שלא תעלה לי 

לא יודע איך הרגתי אותו, לא רציתי, לא יודע איך זה  5לראש'.

ים אלי "מה עשית? קול דמי אחיך זועק -קרה. אומר לו הקב"ה 

'לא מעניין אותי אם אתה אשם או לא.  -מן האדמה", כלומר 

מה זה משנה? זה לא חשוב, מה שחשוב זה שיש לך אחריות 

וכדי לקלוט את זה אתה צריך מרגע זה ואילך להבין שיש לך 

אפס אחוזי שליטה. "נע ונד תהיה בארץ", ועל מנת שלא כל 

 ר לך'. אות משמו.שם ה' יעזו -מוצאך יהרוג אותך יהיה לך אות 

בדומה לכך מתרחש גם אצל יהודה ויוסף, זה פלא פלאות. 

יהודה צריך לעבור את כל התהליך הזה כדי להבין שהוא לא 

הורג ולא מוכר עבדים. הוא עובר את זה בדרכים הקשות 

ביותר. איזו מדרגה הוא צריך להיות כדי שהוא יבין שכל 

קב"ה רוצה הדברים הקשים שעוברים עליו הוא בגלל שה

שממנו ייבוא המשיח! כמה הספדים, כתבות ותחקירים יצאו 

על "וירד יהודה מאת אחיו". איזו ירידה. "וירא שם בת איש 

כי הוא היה משוכנע שהוא יעמוד בייצרו , כי הוא  -כנעני" 

 באמת גור אריה.

 שינוי התפיסה של יוסף

, הוא מגיע לפוטיפר, הוא איש מצליח -גם אצל יוסף הצדיק 

  -"וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו" ומיד לאחר מכן 

 עי' תנחומא בראשית א' ט'. 5
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ֵפה... ף יְׁ י יֹוֵסָּ֔ ִ֣ הִּ ה ַויְׁ ֶאַֽ ה ַמרְׁ יֵפ֥ ַאר וִּ ה  .ֹתָ֖ ֶ ל  ֵאָּ֔ ים ה  ִ֣ רִּ ב  י ַאַח֙ר ַהד ְׁ הִּ֗ ַויְׁ

ת ש ֶ א ֵאַֽ ש   ֶ֧ יו ֶאת ַות ִּ ֹ֛ יה  ֶאל ֲאֹדנ  י ֵעיֶנָ֖ ַֽ מ ִּ ֥ה עִּ ב  כְׁ אֶמר ש ִּ ָֹ֖ ף ַות   .יֹוֵס֑
 ז'(-)שם ל"ט, ו'

  -אומר שם רש"י במקום 

ויהי יוסף יפה תאר. כיון שראה עצמו מושל, התחיל אוכל 

ושותה ומסלסל בשערו, אמר הקב"ה, אביך מתאבל ואתה 

 מסלסל בשערך?...

הוא נפקא מינה  -יוסף עומד בייצרו, יוסף מחייב את הרשעים 

 -לי, לכל אחד מאתנו. הרי היא מנסה לפתות אותו כל יום 

דַ  י כ ְׁ הִֹּּ֕ ה  ֶאלַויְׁ ֥ ר  א ב ְׁ ֹלַֽ ף יֹום ֑יֹום וְׁ ה   יֹוֵסָ֖ ָ֖ ל  ֥ב ֶאצְׁ כ ַ ש ְׁ יה  לִּ ַמ֥ע ֵאֶלֹ֛ ש  

ה   ַֽ מ   ֥יֹות עִּ הְׁ ַֽ  )שם י'(. לִּ

 חז"ל אומרים שפוטיפר עצמו תבע אותו לעבור איתו עברה

והוא בחור  -מצד אחד ואשתו של פוטיפר תבעה אותו לעצמה 

צעיר יפה תואר ויפה מראה עד כדי כך שחז"ל מתארים 

שכאשר יוסף היה הולך על חומות מצריים היו כל בנות מצרים 

ויוסף עמד בכל  -באות לראות אותו והיו נופלות מרוב יופיו 

 -הפיתויים הללו. אבל מצד שני, איך זה ש 

ת   ָ֖יְׁ א ַהב ַ ֹב֥ ה ַוי   ֹום ַהז ֶָּ֔ ַהי ִ֣ ֙י כ ְׁ הִּ יְׁ יש  ַוַֽ ִ֜ ין אִּ ֵאַ֨ ֹו וְׁ ֑ ת  ַלאכְׁ ֹות מְׁ ֲעש ִ֣ ה ַלַֽ

ת יִּ ַֽ ב   ָ֖ם ב ַ ת ש   יִּ ֹ֛ ֥י ַהב ַ ש ֵ ַאנְׁ  )שם י"א(. ֵמַֽ

, שהוא בא כדי לעסוק ברש"י שם גם לדעה הראשונה

במלאכתו בחשבונות עסקיים, למה אתה בא לשם כשאין שם 

אף אחד? כי יוסף בטוח שהוא יעמוד גם בניסיון הזה. אבל אז 

היא תופסת אותו בבגדה ואז הוא מפסיק לדבר איתה אלא נס 

החוצה תוך שהוא עוזב את בגדו בידה. נשאל שאלה אולי לא 

חבל על  'יוסף הצדיק, לא -הכי יפה אבל כבר חז"ל שאלו אותה 

שתיים עשרה שאתה עומד לבלות עכשיו בבית הסוהר 

המצרי? תיקח לה את הבגד שלך מהיד, הרי היא שקרנית, 

אתה מכיר אותה. הבגד הזה הוא הראיה המפלילה שתפיל 

זצ"ל עונה כאן  אשר פריינדאותך...'. הצדיק הירושלמי ר' 

יוסף הצדיק זה לא סיפור בסגנון  -תשובה קשה אבל אמיתית 

כה עשו חכמינו' על אנשים קדושים ומובדלים שאין להם '

יצה"ר, כי אם זה אכן היה כך אז לא היה לזה שום קשר אלי, 

ויוסף לא היה יכול לחייב את הרשעים. יוסף לא חזר לקחת את 

הבגד מפני שבהבנתו את המצב, אם הוא היה חוזר הוא היה 

ג את נשאר שם ונופל איתה. מבחינתו הוא מוכן עכשיו לספו

רק לא  –כל ההשמצות וההאשמות 'ז'יד', עבד, אסיר בלי זהות 

הבנת אפס  -לחזור אליה וליפול. זה מה שעשה אותו צדיק 

השליטה. 'רבש"ע, המוח שליט על הלב אבל אתה, הקב"ה, 

הוא זה שנותן לי לא ליפול'. יוסף קולט שאם הוא לא היה רואה 

היה נופל, הוא היה את דמות דיוקנו של אביו עכשיו בחלון הוא 

צריך את דמות דיוקנו של אבא וזה מה שעושה אותו יוסף 

הצדיק. בפסוק ב' בתחילת פרשת וישב יוסף האשים את אחיו 

והביא את דיבתם רעה אל אביהם, ולכן הוא היה צריך לעבור 

בעצמו בדיוק את אותן נקודות כדי לתקן. את כל התהליך הוא 

חריות ותיקון. ביטול מהאשמה ושליטה לא -צריך לעבור 

ואמונה בקב"ה שבתפילתי אתה תעזור לי להיות שליט על 

 הלב, שאצליח בזה, ואז יתקדש שם שמיים.

 כי אם זכרתי אתך

זה הסיפור הראשון של יוסף, אבל זה ממשיך גם לאחר מכן. 

הוא נכנס לכלא, ומה שאנחנו בדר"כ זוכרים הוא שכאשר הוא 

  -א מבקש ממנו פותר את חלומו של שר המשקים הו

י אִּ  ֶ֧ אֲ  םכ ִּ ַֽ ך ֗ כ ַ ת ְׁ י אִּ ִַ֣נִּ ת  ַכרְׁ ַֽית  זְׁ ש ִּ ע  ךְׁ וְׁ יַטב ל ָּ֔ ִ֣ ֙ר יִּ י ש ֶ ָ֖ דִּ מ   א עִּ ֥ ֶסד  נ   ֑ ח 

֙י ֶאל נִּ ַַ֨ ת  רְׁ ַ כ  זְׁ הִּ ן וְׁ י מִּ ָ֖נִּ ֹוֵצאתַ הַֽ ה וְׁ ֹעָּ֔ רְׁ ַ ה פ  ַֽ ת ַהז ֶ ֥יִּ י. ַהב ַ ַֽ ת ִּ  כ ִּ בְׁ נ ַָּ֔ ֻּ ב ג  ִֹ֣ נ  י גֻּ

ַגם ים וְׁ ֑ רִּ בְׁ עִּ ַֽ א ֵמֶאֶָ֖רץ ה  ֹה֙ ֹלַֽ ַֽ  פ  ה כ ִּ ו מ  אָּ֔ י מְׁ ִ֣יתִּ ש ִּ ֹור יע  ב ַֽ ָ֖י ב ַ ֥מו  אֹתִּ  .ש  
 ט"ו(-)מ', י"ד

  -והסיום עגום 

א ֹלַֽ ר וְׁ ר ש ַ ַכֶ֧ ים ֶאת ז  ֹ֛ קִּ ש ְׁ ַ הו   ַהמ  ֵחַֽ כ   ש ְׁ ף ַוי ִּ  )שם כ"ב( .יֹוֵסָ֖

כי הוא סמך על שר  -ויוסף מקבל על כך עוד שנתיים בפנים 

המשקים. האם באמת במושגים שלו הוא סמך על שר 

המשקים? למה הוא אמר לו את המילים האלה? ומה קרה לו 

 כשהוא אמר לו את זה?.

 -אגב, יש כאן דבר מרתק. בהתחלה מכונים אותם שרי פרעה 

'משקה מלך מצרים והאופה'. המשקה והאופה. היו עובדים 

ולאט לאט הם הופכים להיות 'סריסי  פשוטים, זוטרים בארמון.

'שר המשקים ושר האופים', -פרעה' עד שבסוף הם הופכים ל

וכאשר יוסף מדבר איתם ופותר להם את החלומות הוא אומר 

לשר המשקים "כי אם זכרתני אתך". הוא הופך את שר 

'יש לי קשרים, יש לי קצת שליטה,  -המשקים ליישות עצמית 

ואז זה  -אבל אני מושך בחוטים'  אני שולט פה במצב, טיפה

'כי גנב גנבתי', כלומר האחים עדיין אשמים קצת -מתפתח ל

לפי תפיסתו של יוסף במצבו, שוב הוא חוזר ל'האשמה 

ושליטה' ולכן הוא מקבל עוד שנתיים של זיכוך, שלאחריהם 

הוא יגיע לפרעה ויגיד לו "בלעדי", הוא יפגוש את האחים ויגיד 

אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם". אתם להם 'יישר כח', "

  -יישר כח על זה  -מכרתם אותי? 

ַאל ַאל... ֗בו  וְׁ צְׁ ִ֣ ע  ֵ י ת  ַֽ ם כ ִּ יֵניֶכָּ֔ ֵעִ֣ ַח֙ר ב ְׁ ַ֨ י  יִּ ִ֣ ה כ ִּ ָ֖י ֵה֑נ   ֶ֥ם אֹתִּ ת  ַכרְׁ מְׁ

ם ֵניֶכַֽ פְׁ ָ֖ים לִּ י ֱאֹלהִּ נִּ ַח֥ ל  ה ש ְׁ י ָּ֔ חְׁ ַֽ מִּ   )מ"ה, ה'( .לְׁ

 והתפקיד שלי הוא לתקן.

 של יוסף ראה ארונו -"הים ראה וינס" 

ראובן, שמעון, לוי,  –רעי ואהובי, חלוקת הפרשיות בגיבורים 

זו חלוקת כל העולם מי יצליח לעבור עכשיו  -יהודה ויוסף 

מהאשמה ושליטה אל אחריות ותיקון. לא לעסוק באשמים, יש 

רק דבר אחד שצריך להבין הוא שאם הקב"ה שם אותי פה 

ממעל, בגוף, אז בעולם הזה, ושם את הנשמה שלי, חלק אלוק 

הוא נתן לי כח להיות אחראי. אני אצליח כשאני אשתחרר 

מתחושת השליטה על מישהו אחר או אף על עצמי. כשאני 

אשתחרר לגמרי מזה אני אגיע להבנה שאני צריך אותך ריבונו 

 של עולם, אני לא יכול לבד. 

ס ... נ  ָ֖ ה  ַוי   ָּ֔ ד  י  דֹו֙ ב ְׁ גְׁ ֲעֹזּ֤ב ב ִּ ַֽ ה ַוי ַ ו צ  א ַהחַֽ ֵצ֥  )ל"ט, י"ב( .ַוי ֵ
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חז"ל אומרים במדרש רבה שבזכות "ויעזב בגדו בידה" זכה 

"וילבש אותו בגדי שש", ובזכות "וינס ויצא החוצה" זכו -יוסף ל

  -ישראל ל

חֹור. א  ֹב לְׁ ס  ן יִּ ד ֵ רְׁ ֹנס ַהי ַ ה ַוי   א  ם ר   )תהילים קי"ד, ג'( ַהי  

ונו של יוסף". זה לא "ראה אר -קריעת ים סוף. מה ראה הים? 

טבעי לים לנוס, אבל כשיוסף שמחייב את הרשעים מצליח 

הדבר הטבעי ביותר  -לצאת מפעולה בתודעה של ההאשמה 

לאפס האשמה 'אני לא  מעל הטבע , ומתעלה6ושליטה -לאדם 

אתקן אחרים ולא אאשים' אלא רק את עצמי, ואני אקבל 

קב"ה מעביר אחריות וכשאבוא לידי תיקון אבין שכל מה שה

ואז אפילו הים ינוס,  -אותי בעולם הוא כדי שאני אבין את זה 

 ושום כח בטבע לא יוכל לעמוד כנגד זה, אז יבוא משיח.

כל החלק האחרון של ספר בראשית הוא המעבר מהמוד הזה 

 למוד החדש. 

 יוון וישראל

בעומק, יוון וישראל  -ואי אפשר שלא לסיים במילה על חנוכה 

אלו שני המודים הללו. יוון זה השליטה על הכל ומי שלא 

מורידים לו את הרגליים. ולעומת זאת, החשמונאים,  -מתאים 

 העבודה שלנו היא האחריות והתיקון. שנזכה במהרה בימינו.

 

                                                           
מאשים  -שהוא נפגע כל תינוק שמשחק במשחק כלשהו ולוקחים לו או  6

את כולם. את הקרשים, את הרצפה, את הסביבה, את החברים. ההבדל בין 

גם  בוגר ממשיך בהאשמה ובשליטהתינוק למבוגר בהיבט הזה הוא שמ
 כשהוא כבר לא תינוק.

 השיעור מוקדש לע"נ

 ז"ל יהעובדב"ר  יעקב דודהרה"ח 
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