
 

כיצד הוכיח יעקב מכך שנצטער ע"י לבן עשיו ודינה 
 יוסףשאינו צריך להצטער אצל 

 ,לא שלוותי ולא שקטתי ,איתא במדרש וישב יעקב וגו' )לז א(
ויבא  ,ולא נחתי מדינה ,ולא שקטתי מלבן ,תי מעשיוולא שלו

ויש להבין מדוע הלך יעקב ומנה  .בא עלי רוגזו של יוסף ,רוגז
תמוה מדוע התלונן על  עוד. צרותיו אלו מעשיו לבן דינה ויוסף

אדרבא היה צריך ליתן שבח , הצילו הקב"ה מהםעשיו ולבן ש
 .והודאה על שהצילו הקב"ה מידם

 ,ונראה לפרש שכונת יעקב היתה להתרעם על רוגזו של יוסף
בא להוכיח שהרוגז של ה ג' יסורים של לבן עשיו ודינ וע"י אותם

 .שלא מגיע לו להצטער על כך ,שלא כדין יוסף היה
אוי  ,שהנה איתא במדרש שכשנאבד יוסף היה יעקב בוכה ואומר

 , הרי שחשש יעקבלי שמא נתחייבתי על שנשאתי ב' אחיות
שהנה בפרשה  ,ברם נראה להוכיח שלא חטא ,שחטא בב' אחיות

י לפי שאחרת נדרך ופרש" ,קודמת נאמר קום ועלה בית אל
נדר נדרו על והרי  ,וקשה מדוע נענש ,נענשת ובאה לך זאת מבתך

ופרש"י שישוב בשלום מן  ,תנאי שישוב בשלום לבית אביו
ואי נימא שבעבירה נשא ב' נשים הרי שלא שב בשלום  ,החטא

ואמאי נענש על שאיחר  ,מן החטא ותו אינו צריך לקיים נדרו
ולכך  ,חטא במה שנשא ב' נשים אלא ע"כ שלא ,נדרולקיים את 

שנתקיים מפני נדרו את נענש על שאיחר נדרו שהיה חייב לקיים 
, ועונשו היה מעשה דינה כמו תנאו שחזר בשלום לבית אביו

שלא חטא בב' מוכח נענש בדינה , הרי שמכך שרש"י שפירש
 .אחיות

והנה תנאו הראשון של יעקב לנדרו היה אם היה אלוקים עמדי 
שהרי אליפז עמד  ,זה לדון האם נתקיים תנאיויש  ,רךושמרני בד

 ,ולבן החליף משכורתו עשרת מונים ,כל רכושואת בדרכו ולקח 
ואה"נ שהצילו הקב"ה  ,ועשיו בא עם ארבע מאות איש להורגו

מ"מ שמא כשהתנה ושמרני בדרך היינו שלא יבאו עליו אך מהם 
את ך לקיים וא"כ נמצא שלא נתקיים תנאו ואינו צרי ,הצרות כלל

 ,או שמא חשיב שנתקיים נדרו בזה שבפועל ניצל מהם ,נדרו
 .וא"כ נתקיים תנאו וחייב לקיים נדרו

אמר יעקב לא שלוותי מעשיו ולא כשעתה נראה לפרש שמ
ר"ל אע"פ שניצלתי מהם בסופו של דבר מ"מ היה  ,שקטתי מלבן

וא"כ לא נתקיים התנאי של "ושמרני בדרך" ואיני  ,לי צער רב
על מה נחתי מדינה ונענשתי וא"כ אמאי לא  ,צריך לקיים נדרי

שלא נתקיים מפני הרי לא הייתי צריך לקיימו  ,חרתי נדריישא
שמכיון שבסופו של דבר ניצל מהם חשיב  , אלא ע"כהתנאי הנ"ל

 וא"כ יש ,שנתקיים תנאו וצריך לקיים נדרו ולכן נענש בדינה
לומר נמי שנתקיים אף תנאו השני של ושבתי בשלום דהיינו 

ך ומדנענש בדר ,שהרי אם חטא תו אי"צ לקיים נדרו ,שלא חטא
תלונן יעקב מדוע קפץ עליו , לפיכך הלא חטא בב' אחיותשע"כ 

 .הרי ע"כ שלא חטא ,רוגזו של יוסף על שנשא ב' אחיות
 ,ו מלבן עשיו ודינהשהקדים יעקב צערמה ועפי"ז מדוקדק היטב 

שמכך  ,שהקדים זאת להוכיח שלא כדין קפץ עליו רוגזו של יוסף
 שנענש בדינה ע"כ שנתקיים נדרו ששמרו אלוקים בדרך מעשיו

 אי"זשוא"כ  ,וא"כ ע"כ שאף נתקיים נדרו השני שלא חטא ,ולבן
שנשא  חטא שנשא ב' אחיות הרי שאינו צריך להיענש ביוסף על

 .ב' אחיות
 )שאליניקי(צמח דוד 

 

שבקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו  מדוע בגלל
 רוגזו של יוסף

בקש יעקב לישב בשלוה קפץ  ,פרש"י וישב יעקב וגו' )לז א(
ויש להקשות כיצד ביקש יעקב לישב  .עליו רוגזו של יוסף

הא איתא בגמ' מגילה )יז( שבשביל שפירש יעקב מיצחק , בשלוה
פירש ממנו יוסף כ"ב שנים נמצא שבדין קפץ עליו  ,כ"ב שנים

 .ביקש לישב בשלוה ועומד ,רוגז זה
, ונראה לפרש שבאמת היה ליעקב תירוץ על שפירש מיצחק אביו

ו כמו שאמרה לו רבקה "והנה עשיו נשעשיו יהרג שהרי חשש
 .וא"כ אינו צריך להיענש על כך ,אחיך מתנחם לך להורגך"

)קמב( עולה שאם שכר מצוה בהאי ברם מדברי הגמ' בחולין 
 אף בסולם רעועשלוחי מצוה אינם נזוקים עלמא איכא הרי ש

אך אם שכר מצוה בהאי עלמא ליכא הרי שאין  דשכיח הזיקא,
המצוה מצילה אותו היכא ששכיח הזיקא כי אם רק היכא שלא 

 .שכיח הזיקא
 אכן בתחילה לא נענש יעקב מפני שסברועפי"ז נראה לפרש ש

וא"כ היכא ששכיח הזיקא אין  ,וה בהאי עלמא ליכאששכר מצ
ומאחר שרצה עשיו להרוג את יעקב הרי שמצות  ,המצוה מגינה

 .ולכך כדין ברח ואינו צריך להיענש על כך ,כבוד אב לא תגין עליו
אומנם מאחר שביקש יעקב לישב בשלוה הרי שחשב יעקב 

יוסף ץ עליו רוגזו של קפ , לפיכךששכר מצוה בהאי עלמא איכא
סבר ששכר מצוה בהאי עלמא איכא הרי שאף היכא שמאחר ו

הרי וא"כ לא היה לו לברוח ש ,ששכיח הזיקא המצוה מגינה עליו
וא"כ הרי שבדין  ,מצות כבוד אב תגין עליו מעשיו הרוצה להורגו

, נמצא לפי"ז שפיר צריך להיענש ולכן קפץ עליו רוגזו של יוסף
קפץ עליו רוגזו הסיבה ש שמחמת עצם זה שרצה לישב בשלוה זה

 .של יוסף
י מדוע דוקא רוגזו של יוסף בא עליו בגלל ונראה להוסיף בזה טפ

 ,שנאו לולום אחיו ששהרי יעקב שלח את יוסף לראות בש זה,
ע"כ שסבר אלא  ,וכיצד עשה זאת ,הרי ששלחו למקום סכנה

דשכר מצוה בהאי עלמא איכא והמצוה תגין על יוסף שמקיים 
ה ששלח את יוסף מוכח , הרי שמעצם זבמקום סכנהכבוד אב אף 

שוב שבה עליו וא"כ  ,שסבר ששכר מצוה בהאי עלמא איכא
ושפיר שקפץ עליו  ,הוא לא היה צריך לברוח מעשיוהטענה ש

 .שמיוסף עצמו מוכח שצריך יעקב להיענשמפני רוגזו של יוסף 
 אור תורה )אוסטרובצה(

 חנוכה
 שכר מצווה בהאי עלמא

נתנו ריח, זה ראובן שהציל את יוסף מן הבור, ועל הדודאים 
שהוא על הפתחים.  פתחינו כל מגדים, זה נר חנוכה

נראה לבאר ע"פ מה שרש"י עה"ת פירש בטעם הדבר  )מדרש(
שלקח דוקא דודאים ולא חיטים או שעורים, משום שפחד מן 
הגזל ודודאים הם הפקר, והנה מצאנו שגזל יכול להביא לידי 

בא במחתרת )כמ"ש רש"י פר' משפטים(, ולזה ראובן רציחה גבי 
שנשמר מהגזל הוא נמי נזהר על הרציחה והציל את יוסף מן 

 הבור. 
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והנה נודעה המח' האם קודם מתן תורה היה לאבות הקדושים 
דין ישראל לגבי קולא דישראל או דין ב"נ, והנה אי נימא שהיה 

נחשב גזל,  להם דין ישראל אזי מה שלקח ראובן דודאים אינו
ובפרט אי אמרי' כיבוש יחיד שמיה כיבוש שהרי הם היו בארם 
נהרים וקנו את הארץ ולא חשיב גזל, וא"כ קשה מדוע הוצרך 
ראובן לקחת מן ההפקר אלא ע"כ סבר ראובן שדין ב"נ להן ולכן 

 אסור היה לו לגזול.
והנה איתא ברבותינו לבאר מה שהאחים רצו להרוג את יוסף, 

סופו שעתיד ירבעם לצאת ממנו, וקשה הלא אין שדנהו ע"ש 
דנים אדם אלא באשר הוא שם וכיצד רצו לדונו ע"ש סופו, 
ותירצו במפרשים שכמו שבן סורר דנים ע"ש סופו משום שבא 
מביאה פסולה, סברו האחים שכך נמי יוסף שבא מביאה 
פסולה שרחל היתה אחות של לאה ואסורה עליו משום שני 

זה רק אי נימא שדינם כישראל ונאסר בשתי אחיות, אומנם כל 
אחיות, אומנם ראובן הרי ע"כ סבר שדינם כב"נ שלפיכך נזהר 
על הגזל שהארץ עדיין לא שלהם, וא"כ אין יוסף בא מביאה 
פסולה ותו אין לדונו ע"ש סופו, ובזה א"ש הדודאים נתנו ריח 
זה ראובן שהציל את יוסף מן הבור, שממעשה הדודאים ע"כ 

ראובן שדינם כב"נ, לכן הציל את יוסף שסבר שאין לדונו שסבר 
 על שם סופו.

ועתה נבאר הסיפא של המדרש ועל פתחינו כו' זה נ"ח, שהנה 
לכאו' יל"ע מה הצלה איכא במה שאמר ראובן להשליכו לבור, 
והרי יש בו נחשים ועקרבים, וי"ל שסבר ראובן שיוסף הינו 

י הגיע בשליחות אביו, בגדר שלוחי מצוה שאינם ניזוקין, שהר
נמצא שקיים מצוות כיבוד אב ולכן היה ראובן סמוך ובטוח 
שינצל יוסף, אלא שדבר זה תלוי אי שכר מצוות בהאי עלמא 
איכא או ליכא, שאם שכר מצוה בהאי עלמא ליכא אזי ליתא 
להדין דשלוחי מצוה אינם ניזוקין, אך כבר כתב המהרש"א 

עולם הזה הוא על מצות )במס' סוטה( שכל מה שאין שכר ב
שאדם מחוייב בהם, אבל אם אדם מכניס את עצמו לידי חיוב 
מצוה שיכל להיפטר ממנו, בזה איכא שכר בעולם הזה, ובזה 
יהא ניחא מקרא שכתוב לך לך מארצך, ופי' רש"י לטובתך 
ולהנאתך, וקשה דהא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אלא ע"כ 

מ"ע שפיר דאיכא שכר שמשום שאברהם הכניס עצמו לחיוב 
אף בעוה"ז, ובזה שפיר שהיה ראובן בטוח שינצל יוסף 
מהנחשים ועקרבים שבא במצות אביו ושלוחי מצוה אינם 
ניזוקין שמכיון שיוסף הכניס עצמו לחיוב מ"ע שפיר שינצל 

 ששכר מצוה שאדם מחייב א"ע איכא אף בעולם הזה.
הוא  הנה כתב החיד"א שמה שאסור להשתמש לאורו של נ"ח

רמז למ"ש הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא ע"מ לקבל 
פרס, שהנ"ח רומז לנר מצוה שאסור להנות ממנו, אומנם 
מניחים גם שמש שבו מותר להשתמש לרמז שאם מוסיף על 

 חיוב המצות מותר לו לקבל ע"ז פרס.
מעתה מובן המדרש היטב הדודאים כו' זה ראובן שהציל את 

הצלה יש בזה והא יש בבור נחשים יוסף מן הבור, וקשה מה 
ועקרבים, וצ"ל שסבר ראובן שלוחי מצוה אינם ניזוקים, וקשה 
 דהא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא וא"כ אף שלוחי מצוה
יכולים להינזק, לזה כתוב ועל פתחינו זה נ"ח, שבנ"ח חזינא 

שמסמל  שאם מוסיף על המצוות מקבל שכרו בעוה"ז שזה מה
אורו, וא"כ שפיר חשיב הצלה השמש שמותר להשתמש ל

שהרי יוסף והאבות שמרו אף שלא היו מחוייבים, ולא זו בלבד 
אלא ששמרו חומרות יתירות ואפי' תוספת שבת, וא"כ שפיר 

 שע"ז יקבל יוסף שכרו בעולם הזה וינצל.
 אמרי יצחק

למ"ד מדאורייתא סד"א לקולא מה היה הנס 
 בחנוכה, והרי השמן היה רק ספק טמא

נתנו ריח, זה ראובן שהציל את יוסף, ועל  הדודאים
הפתחים,  פתחינו כל מגדים, זה נר חנוכה שהוא על

חדשים גם ישנים צפנתי לך, זה תורה שבכתב ותורה 
 שבע"פ. )מדרש(

 

יש להבין דברי המדרש. ונראה לבאר שהנה עיקר הטעם 
שמכרו האחים את יוסף ולא הרגהו בעצמם הוא משום שלא 

כמו שאמר יהודה מה בצע כי נהרוג את  רצו להורגו בידים,
אחינו, אלא שיל"ע שהרי המצרים והמדינים יכלו בקל להורגו 
ומדוע לא חששו האחים שיהרגוהו ויחשב הדבר כמי שעשו 
שליח להרוג, אע"כ צ"ל שלא חשו לכך דס"ל שגם בגונא 
שיאמרו לאחר צא והרוג אינם חייבים, מפני שאין שליח לדבר 

 עבירה.
גמ' קידושין )מג.( דלשמאי הזקן היכא שאמר אדם אך איתא ב

לשלוחו צא והרוג את הנפש, חייב דיש שליח לדבר עבירה, 
ומבואר התם הטעם דאף דהוו שני כתובים הבאים כאחד, 
שהרי איכא שני פסוקים גבי מעילה וטביחה שבהם יש שליח 
לד"ע, מ"מ שמאי אומר ששני כתובים מלמדים, וא"כ יש 

 רציחה. שליח לד"ע גם ב
והנה בנ"ח יל"ע מדוע הוצרכו לנס פך השמן, שהרי כל שאר 
השמנים לא היו ודאי טמאים אלא רק ספק, ואיתא בש"ש 
)ש"א( לענין ספק טומאה האם מטהרין או לא, דתליא האם 
ספק דאוריתא מן התורה לקולא ומה שאמרינן סד"א לחומרא 

רא, היינו מדרבנן, או"ד שספיקא דאוריתא מן התורה לחומ
והביא שנחלקו בזה הרמב"ם והרשב"א )עיי' ש"א פ"א(, והנה 
אי נימא סד"א מדאוריתא לחומרא שפיר שהוצרכו לנס, 
ששאר השמנים הינם ספק דאוריתא וסד"א מה"ת לחומרא, 
אבל אי נימא דסד"א מה"ת לקולא למה הוצרכו לנס, הרי 

 מעיקר הדין השמן מותר דהוי רק ספק טמא.
לבאר במח' הרמב"ם והרשב"א הנ"ל הנה כתבו המפרשים 

שנחלקו אי שני כתובים הבאים כאחד מלמדים או לא, 
שמקורו של הרמב"ם דסד"א מה"ת לקולא הינו מדברי הגמ' 
)קידושין עג.( גבי ספק ממזר, שגילתה תורה מהא דכתיב לא 
יבוא ממזר בקהל ה', ממזר ודאי הוא דלא יבוא הא ספק יבוא, 

מה"ת לקולא שספק ממזר רשאי הרי להדיא דספיקא דאו' 
לבוא בקהל, ואיכא עוד דרשה מהך קרא בקהל ודאי הוא דלא 
יבוא הא בקהל ספק יבוא, הרי שני כתובים הבאים כאחד 
דחזינא בהו דסד"א מדאוריתא לקולא, וזה מקור הרמב"ם, 
אולם הרשב"א שסובר שסד"א מה"ת לחומרא ס"ל שאין 

באים כאחד ואין ללמוד מממזר דממזר הוי שני כתובים ה
 מלמדים, דממזר הוא דין מיוחד.

ולפי"ז יתבארו שפיר דברי המדרש הדודאים כו' זה ראובן 
שהציל את יוסף, והנה יל"ע אמאי חשיב שרק ראובן הצילו 
הא גם האחים הצילוהו ע"י מה שמכרהו ולא הרגוהו בידים, 
אלא ע"כ שמה שמכרהו אינו נחשב הצלה דחשיב כאמרו 

רוג את הנפש, אלא שיל"ע דאי אין שליח לשלוחם צא וה
לד"ע אזי לא חייבים הם ועדיין חשיב הצלה, אלא ע"כ 
שנחשבים הם להורגיו דיש שליח לד"ע וחשוב שהם הרגהו 
ע"י שאמרו לשלוחם, והנה מה שאמרינן הכי דיש שליח לד"ע 
הוא ע"כ כשמאי משום שב' כתובים הבאים כאחד מלמדים 

לה, ושפיר אמאי דוקא מעשה וילפינן להו מטביחה ומעי
ראובן חשיב הצלה, וא"כ ששני כתובים הבאים כאחד מלמדים 
ע"כ כהרמב"ם שספק דאוריתא מה"ת לקולא, שהרי לומד 
זאת מממזר שממזר הוא שני כתובים הבאים כאחד, וא"כ 

גם שאר  הדרא הקו' שלא הוצרכו לנס פך השמן שהרי
לקולא, וא"כ השמנים היו כשרים מדין ספק דאוריתא מה"ת 

מה הוצרכו לנס, וע"כ צ"ל דהיינו משום שמדרבנן ספיקא 
דאוריתא לחומרא, וז"ש ועל פתחינו כל מגדים זה נ"ח, 
שמדוע הוצרכו לנס חנוכה שבגינו מדליקים נ"ח הרי סד"א 
מדאו' לקולא, אלא ע"כ משום שמדרבנן סד"א לחומרא, וזה 

ה תורה שמסיים המדרש חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך ז
שבכתב ותורה שבע"פ, והיינו שאה"נ משום תורה שבכתב לא 
הוצרכו לנס פך השמן שסד"א מה"ת לקולא, אלא משום 
שאיכא גם תורה שבע"פ, והיינו מדרבנן שמדרבנן סד"א 

 לחומרא, לכן שפיר שהוצרכו לנס פך השמן.

 יציב פתגם
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