
 

אינה לשכירות אלא לבסוף בקידושי רחל ובשכרו 
  של יעקב בעוה"ז

כתב רש"י ביקש  וישב יעקב בארץ מגורי אביו כו' )לז א(
יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף, צדיקים מבקשים 

ישב בשלוה אומר הקב"ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם ל
לעולם הבא אלא שמבקשין לישב בשלוה בעולם הזה, ע"כ דברי 

 רש"י.
ונראה לבאר מה שיעקב ביקש לישב בשלוה וכן מה שקפץ עליו 
רוגזו של יוסף, בהקדם דאיתא בצפנת פענח החדש )ערך צדיקים 

צדיק ורע לו רשע וטוב דרך הי'( לבאר הגמ' )ברכות ז.( כיצד יש 
לו, וכתב הטעם משום ששכירות אינה משתלמת אלא לבסוף 
כדאיתא בגמ' )ערכין יח.(, הכי נמי אין שכר מצוה משתלם אלא 
לבסוף דהיינו לאחר מיתה, והנה רשעים בחייהם קרויים מתים 
כדאיתא בגמ' )ברכות יח:( לכן מקבלים שכר בעולם הזה, ולכן יש 

דיקים שכרם משתלם רק לאחר מיתה לכן רשע וטוב לו, אבל צ
יש צדיק ורע לו, אלא שהקשה על זה בצ"פ דהרי צדיקים 
במיתתם קרויים חיים ואיך שכרם משתלם לאחר מיתה, אלא 
הביאור דמ"מ אז חשיב לבסוף אף שגם במיתתם קרויים חיים 

 עיי"ש.
והנה גבי יעקב איתא בגמ' תענית )ה:( שדרשו בו מן המקרא 

לא מת, ומעתה לגביו לא שייך למימר דשכירות  שיעקב אבינו
אינה משתלמת אלא לבסוף, שמכיון שלא מת אין לו סוף וא"כ 

 יש לו לקבל שכרו מחיים, לכן ביקש יעקב לישב בשלוה.
ידועה הקו' כיצד נשא יעקב שתי אחיות, ובמהרש"א )יומא כח: 
בח"א וכן סנהדרין יט: בח"א( כתב לתרץ שמכיון שנשא יעקב את 

חל בהיתר ע"י שנתקדשה לו בעבודת שבע שנים ולאה נישאה ר
לו בעורמת לבן, תו לא הוציא יעקב אחת מהן משום שעתידה 
תורה לאסור, מכיון שעדיין לא היה מצווה ואת רחל הרי נשא 

 ביושר.
ולפי"ז אפשר להבין מדוע אהב יעקב את יוסף מכל בניו, שיוסף 

ים, משא"כ שאר אחיו נולד לו מרחל שנתקדשה לו קידושין גמור
שנולדו מלאה שקידושיה לא היו קידושין גמורין שנשאה 
בערמת לבן, ומה"ט יש לפרש נמי הטעם שהתנשא יוסף על 

 אחיו.
אלא שהקשו על דברי המהרש"א דלמאן דס"ל דשכירות 
משתלמת מתחילה ועד סוף א"כ הוי כמקדשה במלוה דלא הוי 

שין דבמכוש אחרון אין קידושין, ובמכוש אחרון נמי לא הוי קידו
שו"פ כמבואר בגמ' קידושין )מח. וברש"י שם ד"ה ישנה וכן 
בתוס' שם(, ולפי"ז נמצא שמה שעבד יעקב שבע שנים בעבור 
רחל לא הועיל לכסף קידושין, שכיון שישנה לשכירות מתחילה 
ועד סוף תו אי"ז כסף קידושין, ותו ליכא לתרץ כתי' המהרש"א 

ים ע"י שעבד שבע שנים וקדמו לקידושי שקידושי רחל היו גמור
לאה, אומנם אי נימא דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף 

 שפיר תירוץ המהרש"א, שאכן הז' שנים שעבד היו בעבור רחל.
 

 

מעתה שפיר מה שיעקב ביקש לישב בשלוה וקפץ עליו רוגזו של 
יוסף, שביקש יעקב לישב בשלוה כמו שפי' בצפנת פענח משום 
ששכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, ויעקב אבינו לא מת, א"כ 

שום שאין לו סוף, ומה"ט נמי ששכירות אינה רצה שכרו בחייו מ
משתלמת אלא לבסוף אהב את יוסף משאר אחיו, שהוא היה בנו 
מקידושין גמורים, ולפיכך קפץ עליו רוגזו של יוסף, שיוסף 
התנשא על אחיו מהאי טעמא שסבר דשכירות אינה משתלמת 

 אלא לבסוף ורק קידושי אמו לאביו היו קידושין.
 יציב פתגם

 עיד יוסף לאביו דיבת אחיו אף שהיה עד אחדכיצד ה

 ויבא יוסף את דבתם רעה כו' כי בן זקונים וגו' )לז ב(
 יש להקשות מהו כי בן זקונים הוא.

ונראה ע"פ מאי דאיתא בגמ' מס' פסחים )קיג:( ג' הקב"ה שונאן 
ואחד מהם הרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחיד, אמנם 

הוא לרבו כבי תרי, שרי למימר  מסיקה הגמ' שאם תלמיד נאמן
 ליה אע"פ שהוא יחידי עיי"ש.

והנה במה שכתבה תורה בן זקונים דרשו חז"ל במדרש רבה )פד ח( 
שכל מה שלמד יעקב משם ועבר לימד ליוסף בנו, הרי שיוסף 

 היה תלמיד נאמן לאביו כבי תרי שהיה תלמידו המובהק.
הביא דבתם רעה  וזהו פי' קרא ויבא יוסף דבתם רעה, וקשה כיצד

הרי היה עד אחד שממילא אינו נאמן נמצא שאין לו להעיד, ולזה 
מתרץ הפסוק כי בן זקונים הוא שהיה תלמיד נאמן לרבו כבי תרי 

 אצל אביו, ושפיר יכל לומר לו הכי.
 צמח צדקה

 חשש כיצד שלח יעקב את יוסף לאחיו ולא

צרך יש להבין מדוע הו הלא אחיך רועים בשכם וגו' )לז יג(
יעקב להקדים ליוסף הלא אחיך רועים בשכם ולא אמר לו 

 בפשוטו לך וראה את שלום אחיך.
ונראה לבאר שהנה יש להקשות כיצד שלח יעקב את יוסף לראות 
את שלום אחיו הרי ידע יעקב שהאחים שונאים אותו מכיון 
שהוציא דבתם רעה, ברם זה יש ליישב ע"פ מה שכתב בפרשת 

יקר מלחמת האחים ביוסף היתה שיוסף דרכים )דרוש א'( שע
סבר שלא יצאו מכלל בן נח להקל, ולכן סבר שכשאכלו האחים 
מפרכסת חשיב שאכלו אבר מן החי, ואילו האחים סברו שיצאו 
מכלל ב"נ אף להקל וממילא כשאכלו מפרכסת אי"ז אבר מן החי 

 שהרי מפרכסת שריא לישראל עיי"ש בארוכה.
כו האחים עד שכם כדי לרעות והנה כתבו המפרשים שמה שהל

הצאן הוא משום ששכם היה מקום הפקר משא"כ בשאר מקומות 
לא רצו לרעות משום שחששו מגזל עכו"ם, וקשה מדוע חששו 
כ"כ הרי גזל עכו"ם מותר, ברם כתבו המפרשים שדוקא לישראל 
הותר גזל עכו"ם אך לב"נ לא הותר, ולפי"ז נמצא שחששו האחים 

להקל וממילא אסורים הם בגזל עכו"ם שלא יצאו מדין ב"נ 
שדינם בזה כב"נ לחומרא, לכן הרחיקו נדוד עד שכם שהיתה 

 הפקר.
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מעתה מיושב שפיר שאמר יעקב ליוסף שמכך שהלכו אחיו 
לרעות בשכם מוכח שקיבלו הם את דעתך שלא יצאו מכלל דין 
ב"נ להקל, וממילא נמצא שלא הוצאת דבתם רעה שהרי 
מפרכסת הוי אבר מן החי לגבי בן נח, וא"כ יכול אתה ללכת 
אליהם ולא יעשו לך דבר, ולפיכך הדגיש יעקב שהלכו לשכם 

 בכדי להסיר את חששו.
ולפי"ז נראה לדקדק היטב באמירתו של יעקב "הלא" אחיך 
רועים בשכם, שנתכוון לומר לו ש"הלא" שאתה סובר דהיינו 
שלא יצאו מכלל דין ב"נ להקל, מוכח שאחיך נמי מודים לך 

 אחיך רועים בשכם משום שחוששים מגזל עכו"ם.בזה, שהרי 
 פרדס שאול

 איך דנו האחים את יוסף והרי קרוב פסול לדון

ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו 
נראה לבאר בפסוק שהנה יוסף אמר  וכיסינו את דמו )לז כו(

ליעקב שהשבטים אוכלים אבמה"ח, וכבר פירשו רבותינו שלא 
מש אלא של בהמה מפרכסת, והנה ידועה אכלו אבמה"ח מ

מח' תוס' והרמב"ן )והובאה בפרשת דרכים( האם לאבות 
ולשבטים היה דין ישראל גם לקולא או רק לחומרא, ונראה 
שבזה נחלקו האחים ויוסף, שהנה מפרכסת איתא בגמ' חולין 
)לג:( שלישראל מותר דבשחיטה תליא מילתא ואילו לבן נח 

ליא מילתא, וכשהאחים אכלו אסור דלדידהו במיתה ת
מפרכסת ע"כ שסברו שיש להם דין ישראל אף לקולא שהרי 
הקלו על עצמם לאכול מפרכסת, ואילו יוסף סבר שיש להם דין 
ישראל רק לחומרא וא"כ אסורים במפרכסת )עיי' בארוכה 

 פרשת דרכים דרוש א(.
והנה ידוע בחז"ל שמה שרצו האחים להורגו ליוסף אינו על דרך 

חה אלא שסברו שיש לו דין מיתה שדיבר עליהם לשון רצי
הרע, ואיתא בגמ' פסחים )קיח.( כל המספר לשון הרע ראוי 
להשליכו לכלבים, אומנם קשה שאם זה היה ע"פ דין כיצד יכלו 
לדון אותו והרי הם קרובים שהיו אחיו מן האב, אלא שברמב"ם 

ובלי  )פ"ט מהל' מלכים הי"ד( פסק שבן נח נהרג ע"פ קרובים
 התראה, לכן יכלו להורגו ע"פ דין.

מעתה זה בא יהודה וטען ממ"נ, שאם רצונכם להורגו ע"פ דין 
משום שב"נ נהרג ע"פ קרובים, א"כ מודים אתם שאתם בני נח 
ונמצא שבאמת הייתם אסורים במפרכסת, ומה שאמר יוסף 
אינו לשון הרע ולא נתחייב מיתה, ואם סוברים אתם שדינכם 

לא שאז מותר היה לכם מפרכסת, א"כ אינכם כישראל לקו
 יכולים להורגו שאתם קרוביו.

ובזה יש לפרש מדוע כשירדו האחים למצרים ועלו להביא את 
בנימין השאיר יוסף בכלא דוקא את שמעון, שכשירדו האחים 
נסתפק יוסף שמא אכן צדקו האחים שדין ישראל להם ולכן 

לכן לקח דוקא  אכלו מפרכסת וממילא עבר הוא בלשון הרע,
את שמעון שבשמעון כתוב )ויגש מו:( שנשא כנענית, וא"כ 
ממ"נ שאם סבר שמעון שיש להם דין ישראל גמור אף לקולא 
שלכן הותר להם לאכול מפרכסת, כיצד נשא כנענית, ואם סבר 
שיש להם דין ישראל רק לחומרא ולכן נשא כנענית מפני 

מפרכסת, לכן  שהיה חייב לקיים מצות פו"ר א"כ כיצד אכל
אותו הושיב בכלא אף שלגבי שאר האחים חשש שמא יש להם 
דין ישראל אף לקולא ונמצא שאמר עליהם לשה"ר, משא"כ 
שמעון שנשא כנענית ע"כ שסבר שיש להם דין ישראל רק 

 לחומרא.
 זית רענן )לקוטי חידו"ת(

 

מדוע כשראה ראובן שיוסף איננו חשש על מעשה 
 בלהה

 ור והנה אין יוסף בבור )לז כט(וישב ראובן אל הב
איתא בראשית רבה וישב ראובן כו' ויאמר הילד איננו ואני 

 אנה אני בא, במעשה בלהה. ויש להבין דברי המדרש.
ונראה שהנה יוסף הוציא דבתם רעה ע"י שאמר שאכלו אבר 
מן החי, ויש לפרש שיוסף סבר שיש לאחים דין ישראל 

ו שיש להם דין ב"נ ואסורים באמה"ח ואילו האחים סבר
ומותרים הם באמה"ח, ולזה כאשר בא אליהם לשדה נתן 
ראובן עצה להכניסו לבור שהיה בו נחשים ועקרבים, והרי 
ידוע שתורה מגנא ומצלא, אמר ראובן נבדוק עם מי הצדק, 
שאם צודק יוסף שישראל אנו התורה תגן עליו מפני הנחשים 

ב"נ להם לא תגן  והעקרבים, אבל אם כנים דברי האחים שדין
 התורה על יוסף שבן נח שעסק בתורה חייב מיתה וימות יוסף.

והנה פסק הרמב"ם שבן נח אסור באנוסת ומפותת אביו ואילו 
ישראל מותר באנוסת ומפותת אביו, והנה ראובן שבלבל יצועי 
אביו מעלה עליו הכתוב כאילו שכב עם בלהה, ובלהה הרי 

בן אל הבור וראה שהבור היתה מפותת אביו, וכאשר שב ראו
ריק אמר שמכיון ששלטו הנחשים והעקרבים ביוסף והיינו 
שדינם כבן נח ולכן התורה לא הגינה עליו שב"נ שעסק בתורה 
חייב מיתה, מעתה יש לו לחשוש על מעשה בלהה, שהרי דין 
ב"נ להם וב"נ חייב על מפותת אביו, וזה מה שכתב המדרש 

 ואני אנה אני בא במעשה בלהה.
 כלי חמדה )לר"מ הורביץ(

 

מדוע לא אמר יהודה לתמר שחושש שימות שילה 
 כיון שאשה קטלנית היא

ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד 
 יגדל שלה בני כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו )לח יא(

פירש"י כלומר דוחה היה אותה בקש שלא היה בדעתו 
שימותו אנשיה. ויש  להשיאה לו, כי אמר כו' ומוחזקת היא

להקשות מדוע היה צריך יהודה לדחותה בקש ולא אמר 
 במפורש שירא שמא ימות שלה. 

ויש לתרץ שהנה הדין במצוות יבום דליתא לדינא דקטלנית, 
משום דשומר מצוה לא ידע דבר רע, והנה קיי"ל בגמ' חולין )י. 
וברש"י שם( דבאיסורין אזלינן בתר רובא משא"כ בסכנה לא 

ינן בתר רובא, והנה לשיטת ר"מ דחיישינן למיעוטא קטן אזל
אסור לייבם שמא ימצא סריס )יבמות קיט.(, אלא דאנן קיי"ל 
כרבנן דלא אזלי' בתר מיעוטא ולא חיישינן שמא ימצא סריס 
וקטן מותר לייבם, אך במעשה דתמר היה גם איסור וגם סכנה, 

ש חשש שהרי תמר היתה קטלנית, וא"כ בזה שהיה שלה קטן י
גם לאיסור וגם לסכנה, שהרי יש צד מיעוט שמא שלה סריס, 
וא"כ למיעוט הזה אסור לשלה לייבם שלסריס יש איסור 
אשת אח ואם כן יש סכנה, שהרי תמר קטלנית היתה ורק 
ביבום אין לדין קטלנית משום דשומר מצוה לא ידע רע, אך 
אם אין מצוה תו חוזר הדין קטלנית, דאף שלא חיישינן 

מיעוטא דשמא סריס ואזלינן בתר רובא לעצם דין יבום, ל
אומנם אחר דקיי"ל שבסכנה כן אזלינן בתר מיעוטא שפיר 
בתמר לילך אחר מיעוט דשמא סריס הוא, שהרי יש סכנה 
שאם שלה סריס אין מצוה ושוב יש דין קטלנית, ומכיון שזה 

 רק חשש למיעוטא לא אמר לה כן יהודה במפורש.
 מא אבעה"ז סימן י'(נודע ביהודה )ק
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