בס"ד
"הכר נא" – שיעור במנהיגות
מ .נבון
בראשית פרק לח
)א( ויהי בּעת ההוא ויּרד יהוּדה מאת אחיו ויּט עד אישׁ עדלּמי וּשׁמוֹ חירה:
רש"י בראשית פרק לח פסוק א
ויהי בעת ההוא  -למה נסמכה פרשה זו לכאן ,והפסיק בפרשתו של יוסף ,ללמד שהורידוהו אחיו
מגדולתו כשראו בצרת אביהם ,אמרו אתה אמרת למכרו ,אלו אמרת להשיבו היינו שומעים לך:
בראשית פרק לח
)ב( ויּרא שׁם יהוּדה בּת אישׁ כּנעני וּשׁמוֹ שׁוּע ויּקּחה ויּב א אליה) :ג( ותּהר ותּלד בּן ויּקרא את שׁמוֹ
ער) :ד( ותּהר עוֹד ותּלד בּן ותּקרא את שׁמוֹ אוֹנן) :ה( ותּ סף עוֹד ותּלד בּן ותּקרא את שׁמוֹ שׁלה והיה
בכזיב בּלדתּהּ א תוֹ) :ו( ויּקּח יהוּדה אשּׁה לער בּכוֹרוֹ וּשׁמהּ תּמר) :ז( ויהי ער בּכוֹר יהוּדה רע בּעיני
יק וק וימתהוּ יק וק) :ח( ויּ אמר יהוּדה לאוֹנן בּ א אל אשׁת אָחיך ויבּם א תהּ והקם זרע לאָחיך) :ט(
ויּדע אוֹנן כּי לּ א לוֹ יהיה הזּרע והיה אם בּא אל אשׁת אָחיו ושׁחת אַרצה לבלתּי נתן זרע לאָחיו) :י(
ויּרע בּעיני יק וק אשׁר עשׂה ויּמת גּם א תוֹ) :יא( ויּ אמר יהוּדה לתמר כּלּתוֹ שׁבי אַלמנה בית אָביך עד
יגדּל שׁלה בני כּי אָמר פּן ימוּת גּם הוּא כּאחיו ותּלך תּמר ותּשׁב בּית אָביה) :יב( ויּרבּוּ היּמים ותּמת
בּת שׁוּע אשׁת יהוּדה ויּנּחם יהוּדה ויּעל על גּ זזי צ אנוֹ הוּא וחירה רעהוּ העדלּמי תּמנתה) :יג( ויּגּד
לתמר לאמ ר הנּה חמיך ע לה תמנתה לג ז צ אנוֹ) :יד( ותּסר בּגדי אַלמנוּתהּ מעליה ותּכס בּצּעיף
ותּתעלּף ותּשׁב בּפתח עינים אשׁר על דּרך תּמנתה כּי ראתה כּי גדל שׁלה והוא ל א נתּנה לוֹ לאשּׁה:
)טו( ויּראה יהוּדה ויּחשׁבה לזוֹנה כּי כסּתה פּניה) :טז( ויּט אליה אל הדּרך ויּ אמר הבה נּא אָבוֹא
אליך כּי ל א ידע כּי כלּתוֹ הוא ותּ אמר מה תּתּן לּי כּי תבוֹא אלי) :יז( ויּ אמר אָנ כי אשׁלּח גּדי עזּים
מן הצּ אן ותּ אמר אם תּתּן ערבוֹן עד שׁלחך) :יח( ויּ אמר מה הערבוֹן אשׁר אתּן לּך ותּ אמר ח תמך
וּפתילך וּמטּך אשׁר בּידך ויּתּן לּהּ ויּב א אליה ותּהר לוֹ) :יט( ותּקם ותּלך ותּסר צעיפהּ מעליה
ותּלבּשׁ בּגדי אַלמנוּתהּ) :כ( ויּשׁלח יהוּדה את גּדי העזּים בּיד רעהוּ העדלּמי לקחת הערבוֹן מיּד
האשּׁה ול א מצאָהּ) :כא( ויּשׁאַל את אַנשׁי מק מהּ לאמ ר אַיּה הקּדשׁה הוא בעינים על הדּרך ויּ אמרוּ
ל א היתה בזה קדשׁה) :כב( ויּשׁב אל יהוּדה ויּ אמר ל א מצאתיה וגם אַנשׁי המּקוֹם אָמרוּ ל א היתה
בזה קדשׁה) :כג( ויּ אמר יהוּדה תּקּח להּ פּן נהיה לבוּז הנּה שׁלחתּי הגּדי הזּה ואַתּה ל א מצאתהּ:
)כד( ויהי כּמשׁל שׁ חדשׁים ויּגּד ליהוּדה לאמ ר זנתה תּמר כּלּתך וגם הנּה הרה לזנוּנים ויּ אמר יהוּדה
הוֹציאוּה ותשּׂרף) :כה( הוא מוּצאת והיא שׁלחה אל חמיה לאמ ר לאישׁ אשׁר אלּה לּוֹ אָנ כי הרה
ותּ אמר הכּר נא למי הח תמת והפּתילים והמּטּה האלּה) :כו( ויּכּר יהוּדה ויּ אמר צדקה ממּנּי כּי על
כּן ל א נתתּיה לשׁלה בני ול א יסף עוֹד לדעתּהּ) :כז( ויהי בּעת לדתּהּ והנּה תאוֹמים בּבטנהּ) :כח(
ויהי בלדתּהּ ויּתּן יד ותּקּח המילּדת ותּקשׁ ר על ידוֹ שׁני לאמ ר זה יצא ראשׁ נה) :כט( ויהי כּמשׁיב
ידוֹ והנּה יצא אָחיו ותּ אמר מה פּרצתּ עליך פּרץ ויּקרא שׁמוֹ פּרץ) :ל( ואַחר יצא אָחיו אשׁר על ידוֹ
השּׁני ויּקרא שׁמוֹ זרח :ס
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף י עמוד א
כתיב+ :שופטים יד +וירד שמשון תמנתה ,וכתיב+ :בראשית לא /לח +/הנה חמיך עולה תמנתה!
א"ר אלעזר :שמשון שנתגנה בה  -כתיב ביה ירידה ,יהודה שנתעלה בה  -כתיב ביה עליה.
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף י עמוד ב
+בראשית לח +והיא שלחה אל חמיה לאמר "לאיש אשר אלה לו אנכי הרה" ,ותימא ליה מימר!
אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב ,ואמרי לה אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא,
ואמרי לה אמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי :נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל
ילבין פני חבירו ברבים .מנלן? מתמר.
+בראשית לח" +הכר נא"  -א"ר חמא ברבי חנינא :בהכר בישר לאביו ,בהכר בישרוהו; בהכר
בישר + -בראשית לז" +הכר נא הכתנת בנך היא" ,בהכר בישרוהו – "הכר נא למי".
"נא"  -אין נא אלא לשון בקשה ,אמרה ליה :בבקשה ממך ,הכר פני בוראך ואל תעלים עיניך ממני.
+בראשית לח +ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני  -היינו דאמר רב חנין בר ביזנא א"ר שמעון
חסידא :יוסף שקדש ש"ש בסתר  -זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה ,דכתיב+ :תהלים
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פא +עדות ביהוסף שמו ,יהודה שקדש ש"ש בפרהסיא  -זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"ה .כיון
שהודה ואמר צדקה ממני ,יצתה בת קול ואמרה :אתה הצלת תמר ושני בניה מן האור ,חייך שאני
מציל בזכותך ג' מבניך מן האור; מאן נינהו? חנניה מישאל ועזריה .צדקה ממני  -מנא ידע? יצתה
בת קול ואמרה :ממני יצאו כבושים.
רש"י בראשית פרק לח פסוק כה
הכר נא  -אין נא אלא לשון בקשה ,הכר נא בוראך ואל תאבד שלש נפשות:
תורה תמימה הערות בראשית פרק לח הערה לא
הוכרחה לבקשו ,יען כי לא היו עדים זולת הקב"ה ,וזהו הכר פני בוראך הכר והודה האמת שהוא
חותמו של הקב"ה:
בראשית רבה )וילנא( פרשה פה
יא היא מוצאת וגו' ,א"ר יודן מכאן שנאבדו והמציא הקב"ה אחרים תחתיהן ,המד"א )שם
/ויקרא /ה( או מצא אבדה וגו' ,א"ר הונא הוא מוצאת ,היא והוא צריכין לצאת ,והיא שלחה אל
חמיה לאמר וגו' ,בקש לכפור אמרה ליה הכר נא את בוראך שלך ושל בוראך הן ,הכר נא למי
החותמת ,א"ר יוחנן אמר לו הקב"ה ליהודה אתה אמרת לאביך הכר נא חייך שתמר אומרת לך
הכר נא.
רש"י
העוברים שלך ושל בוראך הן.
ספר חובות הלבבות שער ד  -שער הביטחון פתיחה
אמר המחבר :מפני שקדם מאמרנו בחיוב קבלת עבודת האלהים ,ראיתי להביא אחריו מה שהוא
צריך יותר מכל הדברים לעובד האלהים ית' ,והוא הבטחון עליו בכל דבריו ,בעבור מה שיש בו מן
התועליות הגדולות בענין התורה ובענין העולם ,ותועלותיו בו בתורתו ,מהם מנוחת נפשו ובטחונו
על אלהיו יתברך ,כמו שהעבד חייב לבטח על אדוניו ,מפני שאם איננו בוטח באלהים בוטח
בזולתו ,ומי שבוטח בזולת ה' מסיר האלהים השגחתו מעליו ,ומניח אותו ביד מי שבטח עליו ויהיה
כמי שנאמר בו :כי שתים רעות עשה עמי אותי עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות בארות
נשברים וגו' ,ואמר :וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב ,ואמר הכתוב :ברוך הגבר אשר
יבטח בה' והיה ה' מבטחו ,ואמר :אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כזב,
ואמר :ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן ה' יסור לבו .ואם יבטח על חכמתו
ותחבולותיו וכח גופו והשתדלותו יעזבהו ה' לנפשו ויגע לריק ויחלש כחו ,ותקצר תחבולתו מהשיג
חפצו ,כמ"ש הכתוב :לוכד חכמים בערמם ,ואמר :שבתי וראה תחת השמש ,כי לא לקלים המרוץ
ולא לגבורים המלחמה וגו' ,ואמר כפירים רשו ורעבו ודורשי ה' וגו'.
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