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  [טז]

ֵאֶּלה ְּבֵני ִזְלָּפה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלָבן ְלֵלָאה ִבּתוֹ ַוֵּתֶלד ֶאת ֵאֶּלה ) מו, יח(

  ְלַיֲעֹקב ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָנֶפׁש:

 מדוע רק בזלפה לא כתוב "כל" נפש

 ליעקב ילד כתוב 1בכולהו. נפש עשרה שש 'וכו זלפה בני אלה) יח(

 הישר בספר שאמר מפני ,ויתכן. כל כתוב לא וכאן, נפש כל

 אצל ונתגדלה ,אשתו בת רק, אשר בת איננה שסרח (פרשת וישב)

  .2כל אמר לא לכן, אשר

  

  

  

                                                 
ֵאֶּלה ְּבֵני ִזְלָּפה ֲאֶׁשר ָנַתן ) "בראשית מו, יחעל הפסוק ( ,[טז] תוכן דבריו 1

מדוע בכולם  ,קשה ,"ָנֶפׁשָלָבן ְלֵלָאה ִבּתֹו ַוֵּתֶלד ֶאת ֵאֶּלה ְלַיֲעֹקב ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה 

פסוק ב הבבלהופסוק כב, בפסוק טו, ברחל בכתוב שילדה "כל" נפש, בלאה 

  .אבל כאן בבני זלפה לא כתוב "כל" כה,

שסרח לא היתה בת  ,ומיישב על פי הא דאיתא בספר הישר (פרשת וישב)

כתב  ), מו ד"ה ושם בת אשרכו(במדבר [וברמב"ן  ,אשר אלא בת אשתו

כי היתה  ,ושום בת אתת אשר סרח. נתכוין בזה לומר ,קלוס תרגםואונוז"ל "

יורשת נחלה, ולכך  ה בת אשתוכי בנים זכרים היו לו, אבל הית ,בת יורשת

הזכירה הכתוב בכאן כאשר הזכיר בנות צלפחד, ותכנס בכלל לאלה תחלק 

הארץ (פסוק נג). ואלו היתה בת אשר עצמו לא היתה יורשת, כי בנים זכרים 

  . ]לו, אבל היתה בת אשתו מאיש אשר לא היה לו בן והיתה נחלתו לבתוהיו 

 ,שלא הכל היו מזלפה ,ללמד ,דלכן לא כתוב "כל" ,ועל פי זה יתיישב היטב

  דסרח לא היתה בת אשר.

, אלא בת אשת תמצית דבריו: כיון דסרח לא היתה בת אשר 2

 ,כי באמת לא היו כולם מזלפה ,לכן לא כתוב "כל" נפש אשר,

  אשר.נה בת דסרח אי

    

 ז]י[

ְּבֵני ָרֵחל ֵאֶׁשת ַיֲעֹקב יֹוֵסף ) "בראשית מו, יטדהנה על הפסוק ( ,תוכן דבריו 3

  [יז]

  ְּבֵני ָרֵחל ֵאֶׁשת ַיֲעֹקב יוֵֹסף ּוִבְנָיִמן:) מו, יט(

 וע רק ברחל כתוב אשת יעקבמד

 באברהם שמצאנו 3לפי. ובנימין יוסף יעקב אשת רחל בני) יטמו, (

 זונה אשה בן ביפתח וכן, (בראשית כא, יד) פלגשו בן ששלח

 עם יוסף אחי באו), , ביא שופטים( 'וכו אביו מבית אחיו רשוהוג

 מבית ויגרשוהו פחותה אשה בן הוא מסתמא יאמרו שלא, אביהם

 בנימין אמו בן ואחיו, בית של עקרו אמו כי ,פרסמוהו לכן, אביו

  .4ופשוט, הזאת החרדה כל חרד ובשבילו, עזבו לא אשר

  

  

א. בכולם לא כתוב "אשת יעקב" רק ברחל, ומדוע  :יש לדקדק ,"ּוִבְנָיִמן

שילדה דוקא כאן דקדק הכתוב לפרש זאת. ב. בכולם לא מזכיר הילדים 

ורק ברחל מקדים  ,ומסיים שאלה הם כו' ,וזרעםרק מונה הילדים  ,ליעקב

  והולך ומונה הבנים וזרעם. ,"ְּבֵני ָרֵחל ֵאֶׁשת ַיֲעֹקב יֹוֵסף ּוִבְנָיִמןואומר "

, בראשית כא, יד)דכיון שאברהם שלח את בן פלגשו ( ,ומבאר המשך חכמה

לכן  ),יא, ב שופטים( וכו' ואבי מבית אחיו גרשוהו זונה אשה בן ביפתח וכן

 ,ויגרשוהו מבית אביו ,בן פלגשחששו השבטים שיאמרו מצרים שיוסף 

לפיכך השבטים באו יחד עם אביהם למצרים לפרסם שיוסף בן אביו 

והיא אמו של בנימין שעליו  ,ועוד יותר פרסמו שהיא עיקר הבית ,מאשתו

ולכן אצל בני  ,ולכן רמז הפסוק מה שעשו השבטים .חרד את החרדה הזאת

רחל כשבאו למצרים פרסם הכתוב מה שאמרו השבטים שהיא עיקרה של 

ולאחר מכן  ,והיא אמו של יוסף ובנימין שעליו חרד כל החרדה הזאת ,בית

  הולך ומונה זרעה.

תמצית דבריו: הפסוק מרמז שהשבטים חששו שיאמרו מצרים  4

, של ביתלכן פרסמו שאמו עיקרה  ,ולכן מכרוהו ,שיוסף בן פלגש

  נימין שעליו חרד את כל החרדה הזאת.והיא אמו של ב

    

 ]יח[
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  [יח]

  ֵאֶּלה ְּבֵני ָרֵחל ֲאֶׁשר ֻיַּלד ְלַיֲעֹקב ָּכל ֶנֶפׁש ַאְרָּבָעה ָעָׂשר:) מו, כב(

 הטעם שלא כתוב ברחל "אשר ילדה" כמו בלאה

 ילדה אשר כתוב 5ולא. ליעקב לדי שראכו'  רחל בני) כבמו, (

, (בראשית ל, כא) יונתן התרגום לפי. הנשים בשאר כמו, ליעקב

 לפי, כן אם ,רחל בטן לתוך לאה מבטן יוסף הוחלפו הבטן שבתוך

 על הוא ילדה דאשר) א, לא נדה( המפלת פרק בסוף שדרשו מה

 הזריעה היה לא כן אם, זכר יולדת תחילה מזרעת שאשה ,הריון

  .6ק"ודו, לדי אשר בכתי לבד הלידה על רק לכן, חלמר

  

  [יט]

ַוָּיֹבא יוֵֹסף ַוַּיֵּגד ְלַפְרֹעה ַוֹּיאֶמר ָאִבי ְוַאַחי ְוֹצאָנם ּוְבָקָרם ְוָכל ) מז, א(

                                                 
ֵאֶּלה ְּבֵני ָרֵחל ֲאֶׁשר ) "בראשית מו, כבדהנה על הפסוק ( ,[יח] תוכן דבריו 5

דבלאה  ,מהו שינוי הלשון ,יש לדקדק ,"ְלַיֲעֹקב ָּכל ֶנֶפׁש ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֻיַּלד

 ,ֻיַּלדוברחל כתוב  ,"ְלַיֲעֹקבָיְלָדה ֵאֶּלה ְּבֵני ֵלָאה ֲאֶׁשר ) "ו, טומכתוב (

 דכתיב בזלפה ,ובשפחות גם כן כתוב לשון שמשמעו שהן ילדו ליעקב

  ". וכאן כתוב לשון נסתר.ֶאת ֵאֶּלה ְלַיֲעֹקב ַוֵּתֶלד) ". כהמו, יח( ובבלהה

ְוַאַחר ) "ית ל, כאבראש( על פי תרגום יונתן על הפסוק ,ומבאר המשך חכמה

(כא) ּוִמן ָּבַתר ְּכֵדין ְיֵליַדת ְּבַרת ּוְקַרת וז"ל " ,"ָיְלָדה ַּבת ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשָמּה ִּדיָנה

ַית ְׁשָמּה ִדיָנה ֲארּום ַאְמַרת ִדין הּוא ִמן ֳקָדם ְיָי ִדיהֹון ִמִני ַּפְלגּות ִׁשְבַטָיא ְּבַרם 

ִׁשְבִטין ֵהיְכָמא ִדְנָפקּו ִמן ָחָדא ִמן ַאְמָהָתא ּוְׁשִמיַע  ִמן ָרֵחל ַאֲחִתי ִיְפקּון ְּתֵרין

ִמן ֳקָדם ְייָ ְצלּוָתא ְדֵלָאה ְוִאיְתַחְלפּו עּוָּבַרָיא ִּבְמֵעיהֹון ַוֲהָוה ָיִהיב יֹוֵסף ִּבְמָעָהא 

ילדה  ,ומן אחרי זאת :יונתן[תרגום כתר  ע"כ. "ְדָרֵחל ְוִדיָנא ִּבְמָעָהא ְדֵלָאה

שיהיו ממני מחצית  ה'כי תאמר דין הוא מלפני  ,א שמה דינהבת ותקר

 ,אך מרחל אחותי יצאו שני שבטים כאשר יצאו מן אחת השפחות ,השבטים

ויהי נותן  ,וִהתחלפו עוברים בביטנן ,תפילתה של לאה ה'ונשמע מלפני 

  ].ודינה בִבטנה של לאה ,יוסף בִבטנה של רחל

בראשונה היו אומרים: אשה מזרעת תנו רבנן, ) תניא "לא, א(והנה בנדה 

יולדת נקבה, ולא פירשו חכמים  -יולדת זכר, איש מזריע תחלה  -תחילה 

את הדבר, עד שבא רבי צדוק ופירשו: אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן 

תלה הזכרים בנקבות, ונקבות  - (בראשית מו, טו) ארם ואת דינה בתו

  .אשה הוא על זמן ההזרעהדלשון לידה ב ,הנה מבואר ." ע"כבזכרים

 ,דכיון שרחל לא הזריעה את יוסף אלא לאה ,ולפי זה הכל מיושב היטב

כי לא הזריעה את יוסף אלא רק  ,שילדה ליעקבלפיכך לא כתוב ברחל 

    .הלידה היתה שלה

  ֲאֶׁשר ָלֶהם ָּבאּו ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען ְוִהָּנם ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן:

 מדוע לא אמר לפרעה שבאו גם הנשים

(בראשית  פרעה שזכר כמו הנשים זכר 7לא. ובקרם נםוצא) אמז, (

 וחשש, (בראשית יב, טו) בשרה להם קרה שכבר משום, מה, יט)

  .8בנשיהם גם שמא

  

  [כ]

ַוָּיִביאּו ֶאת ִמְקֵניֶהם ֶאל יוֵֹסף ַוִּיֵּתן ָלֶהם יוֵֹסף ֶלֶחם ַּבּסּוִסים ) מז, יז(

ַבֲחֹמִרים ַוְיַנֲהֵלם ַּבֶּלֶחם ְּבָכל ּוְבִמְקֵנה ַהֹּצאן ּוְבִמְקֵנה ַהָּבָקר ּו

  ִמְקֵנֶהם ַּבָּׁשָנה ַהִהוא:

 ת ואראשדלא כבפר - הפסיק בין מקנה סוסים וחמורים במקנה צאןמדוע 

בין  ,ובחמורים כו' ובמקנה .בסוסים לחם יוסף להם ויתן) יז(

על פי תרגום יונתן לאה הזריעה את יוסף ורחל  תמצית דבריו: 6

לא כתוב ברחל אשר את דינה והחליף ה' את העיבורין לפיכך 

ילדה כי לשון ילדה הוא על ההזרעה ורחל לא הזריעה את יוסף 

  ".ֲאֶׁשר ֻיַּלד ְלַיֲעֹקב"אלא רק ילדה אותו לכן כתוב 

    

 ]יט[

ַוָּיֹבא יֹוֵסף ַוַּיֵּגד ְלַפְרֹעה ) "בראשית מז, אדעל הפסוק ( ,תוכן דבריו [יט] 7

ְוַאַחי ְוֹצאָנם ּוְבָקָרם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ָּבאּו ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען ְוִהָּנם ְּבֶאֶרץ  ַוֹּיאֶמר ָאִבי

והרי פרעה  ,מדוע לא אמר לפרעה שבאו גם נשיהם ,יש לדקדק ,"ֹּגֶׁשן

בראשית מה, כדכתיב ( ,בעצמו אמר ליוסף ששולח עגלות בשביל הנשים

ֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲעָגלֹות ְלַטְּפֶכם ְוִלְנֵׁשיֶכם ְוַאָּתה ֻצֵּויָתה ֹזאת ֲעׂשּו ְקחּו לָ ) "יט

  ".ְנָׂשאֶתם ֶאת ֲאִביֶכם ּוָבאֶתםּו

כמו שפרעה לקח את  ,את נשיהם דיוסף חשש שיבקש ,ומבאר המשך חכמה

ַוִּיְראּו ֹאָתּה ָׂשֵרי ַפְרֹעה ַוְיַהְללּו ֹאָתּה ) "בראשית יב, טותיב (ככד ,שרה זקנתו

לכן לא אמר יוסף לפרעה שבאו גם  ,"ַּקח ָהִאָּׁשה ֵּבית ַּפְרֹעהֶאל ַּפְרֹעה ַוּתֻ 

 הנשים.
שחשש שיקחו אותם  ,תמצית דבריו: לא הזכיר שבאו הנשים 8

  כמו שנלקחה שרה זקנתו לפרעה. ,לפרעה

    

 ]כ[
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  כתוב דבר גבי) ג, ט שמות( בוארא 9ולהלן .סוסים לחמורים

 שוה עיבורן שאין כל דאמרו משום ,נראה כו'. בחמורים בסוסים

 שוה בורןיע וחמור וסוס ,)א, ח( בכורות בריש, מזה זה יולדין אינן

 על נצטוו נח דבני הלכה, כן אם. (חולין עט, א) פרדות ויולדין

 למוסרן ואסור, (מלכים י, ו) ם"רמב כפסק, בהמה כלאי הרבעת

 כלאים( ם"רמב כפסק עור לפני על ויעבור דירביע גילולים לעובד

 לא לכן. רצז, א)(דרישה יורה דעה  הפרישה שפירש וכמו ,)ב, ט

 צאן מקנה וכתב הפסיק ולכן. כאחד להיות לעבדיו יוסף מסר

, מזה זה יולדין שאינן כיון, ירביעו לא שזה ,בינתיים ובקר

  .10ק"ודו

  

  

 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:

  

                                                 
ֵניֶהם ֶאל ַוָּיִביאּו ֶאת ִמְק ) "בראשית מז, יזעל הפסוק (דהנה  ,תוכן דבריו] כ[ 9

ּוַבֲחֹמִרים ּוְבִמְקֵנה ַהֹּצאן ּוְבִמְקֵנה ַהָּבָקר ַּבּסּוִסים יֹוֵסף ַוִּיֵּתן ָלֶהם יֹוֵסף ֶלֶחם 

מדוע הפסיק כאן בין  ,יש לדקדק ,"ַוְיַנֲהֵלם ַּבֶּלֶחם ְּבָכל ִמְקֵנֶהם ַּבָּׁשָנה ַהִהוא

ורים ולהלן במכת דבר כתובים סוסים וחמ ,במקנה כו' ,סוסים לחמורים

ַּבּסּוִסים ִהֵּנה ַיד ה' הֹוָיה ְּבִמְקְנ ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ) "שמות ט, גדכתיב ( ,יחד

  ".ר ּוַבֹּצאן ֶּדֶבר ָּכֵבד ְמֹאדַּבְּגַמִּלים ַּבָּבקָ  ַּבֲחֹמִרים

ויעברו על  ,יחד מוריםחדיוסף חשש שירביעו סוסים ו ,ומבאר המשך חכמה

כמו שכתב  ,דבני נח אסורים בהרבעת כלאים ,איסור הרבעת כלאים

" שבני נח אסורין בהרבעת בהמה ,מפי הקבלה) וז"ל "מלכים י, ו(רמב"ם ה

רמב"ם ה כמו שפסק ,להרביע לו ולכן אסור למסור לגויים בהמות ,עכ"ל

 "אל ליתן בהמתו לעכו"ם להרביעה לוואסור לישר" :ל"וז )כלאים ט, ב(

כמו שפירש הבית יוסף את דברי הרמב"ם  ,פני איסור שבותולא מ ל,"עכ

 ,דמוכח בש"ס שאין איסור שבות באמירה לגוי בזה, (יורה דעה רצז, א)

כמו שפירש  ,מפני איסור לפני עור לא תתן מכשולם "ם הרמבבל טעא

דכבר  ,רצז, ג)[וכל זה דלא כש"ך (יורה דעה  .בדרישה (יורה דעה רצז, א)

שגוי חייב  ,ברי הדרישה דכך מוכח ברמב"ם (שם)הוכיח הגר"א (שם, ח) כד

  .מדברי קבלה בכלאי בהמה]

שלא נתן להם יוסף  ,ללמד ,במקנה כו' ,לכן הפסיק בין סוסים וחמורים

, מדוע לא מכל מקום ,שלא תקשה כדי אלא ים יחד.סשיהיו חמורים וסו

דלא  ,לזה הביא המשך חכמה ,סוסים עם מקנה צאןירביעו ש חשש יוסף

ורק  ,א מההרבעה ולדותיצאם כיון שלא מרביעים בהמה אלא  ,חשש בזה

 .)עט, א(כדאיתא בחולין  ,והם הפרדות ,בהרבעת סוס וחמור יוצא ולד

כל שתשמישו ועיבורו שוה ) "ח, א(בכורות כיון דאיתא ב ,והטעם בזה

כגון  -כל שתשמישו ועיבורו שוה "רש"י [ופירש  ,"יולדים ומגדלים זה מזה

ששוהין חמשה  ,וימי עיבורן שוה ,כשב ועז ששניהם פנים כנגד עורף

שירביעו יוסף ]. לכן לא חשש ויולדין אם בא אחד על מין חבירוחדשים 

אבל חשש מהרבעת  ,שלא יולדים זה מזה ,או חמור על צאן ,סוס על צאן

  סוסים וחמורים.
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 , שיוצא מהם פרדות,ורים יחדשחשש יוסף שירביעו סוסים וחמ

לכן לא נתן להם מקנה סוסים  ,וגוי אסור בהרבעת כלאי בהמה

כי אינם  ,יחד אבל לא חשש ממקנה צאן ובקר ,יחד וחמורים

  זה מזה. ןמתעברי

    


