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ַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר ַאל ַוַּיַען ְראּוֵבן ֹאָתם ֵלאֹמר ֲהלוֹא ָא) מב, כב(

א ְׁשַמְעֶּתם ְוַגם ָּדמוֹ ִהֵּנה ִנְדָרׁש:   ֶּתֶחְטאּו ַבֶּיֶלד ְו

  דינו של יוסףהיתה מחלוקת ראובן והשבטים בענין מה 

 יג בן מן נענש אדם שבדיני ,1הענין. בילד תחטאו אל) כבמב, (

                                                 
דיש  ,הקדושים תוכן דבריו וזה ]המשך חכמה קיצר מאוד בכוונתו[[טז]  1

ַוַּיַען ְראּוֵבן ֹאָתם ֵלאֹמר ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ) "בראשית מב, כבלדקדק על הפסוק (

א ְׁשַמְעֶּתם ְוַגם ָּדמֹו ִהֵּנה ִנְדָרׁש   :"ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר ַאל ֶּתֶחְטאּו ַבֶּיֶלד ְו

בראשית (הרי ראובן להם בלשון אחר " ַבֶּיֶלדֶּתֶחְטאּו ַאל מהו הלשון "א. 

ַהְׁשִליכּו ֹאתֹו ֶאל ַהּבֹור ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ְוָיד ַאל  ִּתְׁשְּפכּו ָדםַאל ) "לז, כב

ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ַעל ) "בראשית מב, כא( הנה הם אמרו ". ב.ִּתְׁשְלחּו בוֹ 

א ָׁשָמְענּוֲאֶׁשר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהתְ ָאִחינּו  ומדוע שינה  ,"ַחְננֹו ֵאֵלינּו ְו

ולא אמר אל תחטאו בו, או  ,"ַבֶּיֶלדַאל ֶּתֶחְטאּו ראובן הלשון ואמר להם "

א ְׁשַמְעֶּתםמדוע אמר "ג.  באחינו. מעו בקולו והשליכו אותו אל והרי ש ,"ְו

  ."ׁשְוַגם ָּדמֹו ִהֵּנה ִנְדָר "מה היא אריכות הלשון הבור ולא הרגוהו. ד. 

מקדים המשך חכמה ביאור עמוק מה היתה הסיבה  ,וכדי להבין ענין זה

  .ובמה נחלק עליהם ראובן ,שהשבטים דנו את יוסף שחייב מיתה

שכונתו  ,ת הדיבהאוהשבטים ראו בהוצ ,והנה יוסף הביא דבתם לאביהם

ובני  ,שלדבריו עוברי עבירה הם ,ירות שלהםלבסוף להמיתם בדין על עב

לכן אף על פי שעל מה  ,כמבואר ברמב"ם (מלכים פרק ט) ,נח דינן במיתה

מכל מקום דינו כרודף  ,ולא באו לכלל זה ,שכבר דיבר לא התחייבו מיתה

   .דחייב מיתה

וסבר שאין כונת יוסף לחפש עלילה ולרדוף אותם  ,חלק עליהםאבל ראובן 

כונתו באמת רק למחות על העבירות שראה  אלא ,עד שיתחייבו מיתה

כי דמו של יוסף באמת  ,פכו דם נקישין אמר להם ראובן שלא לכ ,שעשו

אמר  ,ראובןהשבטים לא קבלו את דבריו של כיון שאבל  ,נקי ואינו רודף

אלא יזרקוהו לאחד הבורות וימות  ,םישלפחות לא יהרגוהו ביד ,להם ראובן

אבל  ,וזרקוהו לבור םיביד מפני כבודו של ראובן לא שפכו את דמוו, מעצמו

זה מחלוקת ראובן  .כי אינו רודף ,ה שיצילו לגמריכונת ראובן הית

לאחר מכן מכרוהו למצרים אפילו שיש בזה חשש מיתה  ,ולכן .והשבטים

  .כי לדעתם רודף הוא ,להיות עבד במצרים לא חששו לזה

שהוכיח אותם על מכירת יוסף ואמר  ,ובזה יתבאר היטב דברי ראובן לאחיו

כלומר אני אמרתי שלא  ,"ֶּתֶחְטאּו ַבֶּיֶלד ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר ַאל"להם 

 ירושלמי יןיעו, חייב אינו שנה עשרים עד שמים ובדיני, שנה

 שם על דנין אדם דבדיני, מיניה נפקא ועוד. (ב, א) דביכורים

 ובדיני, (סנהדרין עב, א) במחתרת ובא ומורה סורר בן כמו, סופו

 )2(טז, ב השנה ראש שאמרו וכמו, העתיד על מענישים אין שמים

(לז,  הפסוק מרמז וזה ,רודף כמו יוסף דנו והמה. שם הוא באשר

ויש לדונו רק  ,כי אינו רודף ,אלא אל תחטאו בו כלל ,רק שלא תשפכו דמו

ומיושב  .ועל מה שעשה אין להענישו בדיני אדם ,על מה שעשה בלבד

  וק ג'.ודקד דקדוק א'.

דכיון שזרקו את יוסף לבור שיש בו  ,אלא שיש כאן תמיה גדולה מאוד

הרי מוכח מעל כל ספק שאינו  ,ניזוקואפילו לא  ,מתנחשים ועקרבים ולא 

צאת דיבה על אינו חייב על הו ואפילו ,כי אינו רודף חייב מיתה בידי שמים

לאחר אם כן איך מכרו השבטים את יוסף שהרי אפילו לא ניזוק,  ,העבר

   .והוא נקי כלפי שמים ,ו ניזוקנאישראו ש

 ,על פי המבואר במסכת ראש השנה ,תרץ המשך חכמהמ ,וליישב קושיא זו

 ,תיד להעשותעשמים רק על מה שכבר עשה ולא על השאין מענישין בידי 

אמר רבי יצחק: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו ) "טז, ב דגרסינן (שם

כי שמע אלהים אל קול הנער  , יז)(בראשית כא של אותה שעה, שנאמר

עאל יתחייב מיתה שישמ ,וע לפני ה'דיוי ולגהנה אפילו ש ,"באשר הוא שם

  .כפי מה שהיה אזלא דנו אותו אלא  ,וישבידי שמים על מע

כי הם טענו  שאינו רודף,מת השבטים לא היה להם ראיה מזה שלא ללכן 

שהרי מטעם זה בן  ,ובדיני אדם הורגים על העתיד להעשות ,שהוא רודף

ומטעם זה  ,שימות זכאי ולא חייב (סנהדרין עב, א) ,סורר ומורה חייב מיתה

אבל בשמים אין  ,שם) ,התירה תורה דמו של הבא במחתרת (סנהדרין

  .דיים על העתשימענ

, הטעם לא ניזוקשלפחות היה צריך להנזק בבור על הוצאת הדיבה וטעם וה

, ואין בית דין של למעלה דן מי שאינו בן כ' שנה ,"ילד"כיון שהוא  הוא

 ,לכן התירו לעצמם למוכרואבל באמת הוא ראוי לעונש על הוצאת הדיבה. 

פירוש דם  ,"ְוַגם ָּדמֹו ִהֵּנה ִנְדָרׁש"נכלל בדברי ראובן שאמר לשבטים וכל זה 

לא כמו  ,על המכירה נדרשדמו  ,לכן זה שמכרתם אותו ,נקי יש לו ולא רודף

אמר בדבריו ולכן  .ם בשמיםיישאלא שאין מענ ,שאתם סוברים שהוא רודף

  תוכן דבריו.זה  ., כי הוא הסיבה שלא נענש"ילד"

 בנדפס: י"ד. והוא טעות דפוס. 2
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 היה דינם שלפי, 3להמיתו אותו ויתנכלו אליהם יקרב ובטרם יח)

, סופו שם על ,רע להם לעשות ,אליהם קרבי בטרם ,מיתה חייב

 וזה. מליצה דרך וזהו, להמיתם עליהם עלילות מחפש שהוא

 שעבר מה רק, רע לעשות מחשב שאינו ,בילד תחטאו אל ,שאמר

 .שמים בדיני שקטן, נדרש ודמו, מעשה עשה לא וזה, כבר

 שבדיני מפני, הוזק ולא נחשים בבור אותו שהשליך ,והראיה

 .4ק"ודו, שנה 'כ עד ןקט פטור שמים

  

  ]יז[

ַוֹּיאֶמר ֶאל ֶאָחיו הּוַׁשב ַּכְסִּפי ְוַגם ִהֵּנה ְבַאְמַּתְחִּתי ַוֵּיֵצא  )מב, כח(

ִהים ָלנּו:   ִלָּבם ַוֶּיֶחְרדּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֵלאֹמר ַמה ֹּזאת ָעָׂשה ֱא

 "מה זאת עשה אלוקים לנו"כונתם מה 

, הקודש לרוח וונודכ 5יתכן. לנו אלקים עשה זאת מה) כחמב, (

                                                 
 יבואר לשון הכתוב לעיל ,פי דרכו שהשבטים דנו את יוסף כדין רודףעל  3

ַוִּיְראּו ֹאתֹו ֵמָרֹחק ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ַוִּיְתַנְּכלּו ֹאתֹו " )כ-בראשית לז, יח(

מֹות ַהָּלֶזה ָּבא:  ְוַעָּתה ְלכּו  ַלֲהִמיתֹו:  ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִהֵּנה ַּבַעל ַהֲח

ִנְרֶאה ַמה ִּיְהיּו וְ  ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנְׁשִלֵכהּו ְּבַאַחד ַהֹּברֹות ְוָאַמְרנּו ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו

ֹמָתיו ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם "מילים הד ,דהנה כל משכיל יתבונן ויראה ,"ֲח

הא  ,דהכתוב בא לרמז ,לומר דיש ,אומרים דרשני "ַוִּיְתַנְּכלּו ֹאתֹו ַלֲהִמיתוֹ 

 ,ומרמז הכתוב זאת במילים אלו ,שנהרג על שם סופו ,דדנו אותו כרודף

לכן כבר  ,כי בעתיד יקרב אליהם ,דדנו להרוג אותו עכשיו על שם העתיד

 מעכשיו נתכלו להמיתו.
 .כיון שדינו כרודף ,השבטים דנו את יוסף למיתה :דבריותמצית  4

על ידי  ,בעתידחששו ש ,שאף על פי שלא נהרגו על הוצאת הדיבה

וסבר שאינו רודף ואינו חייב  ,ן חלק עליהםוראוב .ימותו ,דבריו

 ,אלא שהם חלקו עליו .לפיכך ביקש שלא יחטאו בו כלל ,מיתה

לפיכך הסכימו לפחות שלא יהרגוהו בידם וישליכוהו לאחת 

לא היה  ,ואפילו לא ניזק ,וכשראו שניצול בנס ולא מת .הבורות

 ,עתידכי בשמים לא מענישים על ה ,להם ראיה מזה שאינו רודף

ולא  ,כיון שהיה פחות מבן כ' ,וזה שלא ניזק על מה שהוציא דיבה

לא נענש אבל ראובן סבר ש ,מענישים בשמים בפחות מכ' שנה

  וכל זה נרמז בלשון הכתוב. ,כי באמת הוא נקי ,כלל

    

  

 מעין רעה לו עשו הם, כן ואם, גדולה טובה לו היה מהמכירה אשר

 מעין, כספם שהושב טובה להם שלם יתברך והשם. הטובה

 זו ואין. חשבו כאשר )מג, יח( וכו' עליהם להתגולל שסופו הרעה

  .6מידה כנגד מידה

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

 ]זי[

ַוֹּיאֶמר ֶאל " )בראשית מב, כח( על הכתוב קדתוכן דבריו, דיש לדק ]יז[ 5

י ְוַגם ִהֵּנה ְבַאְמַּתְחִּתי ַוֵּיֵצא ִלָּבם ַוֶּיֶחְרדּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֵלאֹמר ֶאָחיו הּוַׁשב ַּכְסּפִ 

ִהים ָלנּו סף קרה שבגלל שמכרו את יו ,אמרו לפני כן הרי ,"ַמה ֹּזאת ָעָׂשה ֱא

  מה זאת כו'.שאמרו בלשון  ,ועוד .ומה היא התמיה הגדולה ,להם כל זה

דהנה הם עשו ליוסף רעה  .דרוח הקודש נזרקה מפיהם ,המשך חכמהומבאר 

' שילם להם את וה ,מלך במצריםשנעשה  ,שממנה יצא לו טובה גדולה

להם יצא על ידי הטובה ו ,הוחזר כספםה להם טובה ששעשנ ,ההפך הגמור

ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ִּכי הּוְבאּו ֵּבית יֹוֵסף " )בראשית מג, יח( כפי אמרו להלן ,רעה

ֲאַנְחנּו מּוָבִאים ְלִהְתֹּגֵלל  ַוֹּיאְמרּו ַעל ְּדַבר ַהֶּכֶסף ַהָּׁשב ְּבַאְמְּתֹחֵתינּו ַּבְּתִחָּלה

ואין זה מידה  ,"ּונּו ַלֲעָבִדים ְוֶאת ֲחֹמֵרינָעֵלינּו ּוְלִהְתַנֵּפל ָעֵלינּו ְוָלַקַחת ֹאתָ 

 ,לא יצא רע מזה לבסוף להםדהרי באמת גם  ,[ולא זכיתי להבין .כנגד מידה

נו ויוכלפיהם לא כ ,נו ברוח הקודש את העתידואם כן מדוע כלפי יוסף כי

 .ע]"וצ .רוח הקודשב
השבטים עשו ליוסף רעה שממנה צמח לו טובה  :יורדבתמצית  6

גדולה, ויוסף הניח את כספם שהיה זה טובה שממנה צמח להם 

שאמרו  ,וזה כונתם .זהוסף עבור יעשו עבדים לישחששו ש ,רעה

  הפך מדת הדין. - מה זאת עשה ה' לנו

    

  


