
 

 איש ואשה לפדיון שבויים מי קודם

כי כמוך כפרעה אדוני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אח 
, ופי' רש"י מתחילה בעלילה באת עלינו יט(-או אב )מד יח

אך שאלת על אח שזה  ,כך היא הדרך ,מילא אחותינו אתה מבקש
 .הרי שבעלילה באת עלינו ,לא הדרך

 ,כי כמוך כפרעה על אחינו., ק"ו וכך איתא במדרש על אחותינו
 .מה הוא חשוד על משכב זכור אף אתה חשוד על משכב זכור

ובדברי המדרש יש לתמוה טובא מה שייך על אחותינו ק"ו על 
מדרש הוא שאמרו לו אם את אחותינו , שהרי הביאור באחינו

וזה תמוה שאדרבא ההיפך הוא  ,ביקשת כ"ש שתבקש את אחינו
האשה קודמת  ,דות ואשה לפדותשהרי קי"ל איש לפ ,הנכון

, והרי שיש יותר חשש משום דחיישינן שיטמאו אותה בשבי
"ש אחינו ותו אין ק"ו אחותינו כ ,גבריםלגבי נשים ולא  לגבי

 .ולא באח שאדרבא באחות יש יותר חשש
דקיי"ל בדינא  ,ברם לפי המשך דברי המדרש יש ליישב היטב

הרי שהאיש קודם  היכא שחשודים השובים על משכב זכורש
. שהאשה דרכה בכך ואילו איש אין דרכו בכך ,לאשה לפדותו

עתה מיושב שפיר שהרי אמרו לו מה פרעה חשוד על משכב מ
ל פי"ז שפיר הק"ו על אחותינו וכ"ש עול ,זכור אף אתה חשוד

שמכיון שאתה חשוד על משכב זכור תו ליכא למימר  ,אחינו
דאמרי' שבמקום וכ, שיש לו ענין באחותם ולא באחיהם

 .שחשודים פדיית האיש קודמת לפדיית האשה
זה לזה המדרש של אחותינו וק"ו שפיר נמי מה שהוסמכו ולפי"ז 

שיש  ,והמדרש של כי כמוך כו' אף אתה חשוד על מ"ז ,אחינו
ולזה אתי  ,להקשות על המדרש הראשון מה הק"ו וכהנ"ל

 .המדרש השני שהיה חשוד בעיניהם על מ"ז ושפיר הק"ו
 מדרש יהונתן

 מדוע לא יכל יהודה להתיר נדרו ע"י פתח

 כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי וגו' )מד לד(
שהנה יש להקשות מדוע כך.  נראה לפרש השיח בין יוסף ליהודה

הרי כבר אמר לו הטעם  ,הוצרך יהודה לומר כי איך אעלה כו'
 .שצריך את בנימין משום שהוא ערב להשיבו לאביו

 ,ונראה לבאר שאחר שיהודה טען ליוסף שהוא ערב על הנער
דקיי"ל בשו"ע )יו"ד  ,טען לו יוסף יכול אתה לעשות התרת נדרים

סי' רכ"ט סעי' ח'( שנידוי יש לו התרה ע"י פתח דומיא דנדר 
וממילא הכא שיתיר את נדרו ע"י פתח  ,שיש לו התרה ע"י פתח

זה ענה לו יהודה ול ,שלא ידע שבנימין יגנוב ויתחייב נפשו
ברם איתא בגמ' נדרים )סה.( שנדר שנודר  ,שאה"נ שיש לו פתח

 נידר  שלטובתו  אחר  אותו  בפני   אלא להתירו לטובת אחר א"א 

 

וממילא הכא שהנדר נידר לטובת יעקב הרי שאפשר  ,הנדר
ולזה אמר לו כי איך אעלה  ,להתירו ע"י הפתח רק בפניו של יעקב

, שמכיון שבלעדיו והנער איננו אל אבי להתיר בפניו את הנדר
יכול לעלות לאבי הרי שאין לי איך להתיר את הנדר שאפשר  איני

 .להתירו רק בפני יעקב
 פנים יפות

מהו הדבר הלכה שעליו אמר להם יוסף שלא ידונו בו 
 בדרך

וע"פ  ,ופרש"י אל תתעסקו בדבר הלכה אל תרגזו בדרך )מה כד(
עכ"ד  ,פשוטו שלא יריבו זה עם זה לומר אתה גרמת מכירת יוסף

א. שלא יעסקו בד"ת אלא  ,שני דברים , ובפשטות היינורש"י
נראה , אך ב. כפשוטו שלא ירגזו מי גרם המכירה ,ימהרו לאביהם

והיינו  ,שהמריבה היתה בדבר הלכה לבאר שפירוש אחד הם,
ואי  ,שגרם למכירה שאמר להם שלא יתווכחו בהלכה מי הוא

 נימא הכי יובן נמי מה ששלח עמהם עגלות לרמז עגלה ערופה
 וכדלהלן.

וביאור הדברים הוא ע"פ דברי הרמב"ן )פר' וישב( שראובן אמר 
הו כו' משמע שלזורקו לבור לא נחשב ואל תשפכו דם השליכ

ואילו יהודה אמר למוכרו וידינו אל תהי בו משמע  ,שפיכת דמים
ופי' הרמב"ן  ,ר כן יחשב הדבר שידם שפכה דמיםשאם ימות בבו

שראובן סבר גרמא לאו כעושה מעשה  ,שנחלקו יהודה וראובן
ויהודה סבר שגרמא  ,דמי לכן השלכתו לבור לא נחשבת שפ"ד

עיי"ש  ,כעושה מעשה וא"כ השלכתו לבור חשובה כשפ"ד
 .ברמב"ן

והנה עתה שהוברר שלמחיה שלחו אלוקים נמצא שנתעלה מי 
וא"כ דנו האחים בדבר הלכה  ,ו ששלוחיה דרחמנא הואששלח

רחמנא משום שגרמא האם מי שגרם למכירתו הוא שלוחי ד
או שגרמא אינו חשיב כעושה מעשה  חשיב כעושה מעשה,

נמצא שפיר  ,וממילא מי שגרם שירד אינו שלוחיה דרחמנא
מכירת יוסף היא היא הדבר הלכה שדנו האם לשהמריבה מי גרם 

 .המעשה או לא גרמא כעושה
הנה גבי עגלה ערופה איתא במדרש )בפר' עגלה ערופה( ידינו ו

אלא לא  ,וכי ס"ד סנהדרין שופכי דמים ,לא שפכו את הדם זה
ללמדך שכל מי  שאינו מלוה כשופך דמים  ,פטרנוהו בלא לויה

שהרי  ,מוכח מהנ"ל שהגורם כעושה מעשה ,)עיי' גמ' סוטה מו:(
, וזהו נאמר שמי שלא קיים מצוות לויה הרי הוא כשופך דמים

שפשט להם  ,להתפלפל בדבר הלכה שאמר להם יוסף תו אין לכם
עגלה ערופה על נמצא שע"י שמסר להם עגלות לרמז  ,הספק

 .בעצם אמר להם אל תרגזו שלא יתעסקו בדבר הלכה זו בדרך
 תורת משה
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אחים שלא הטעם שיוסף הוצרך להזהיר את ה
 ויעקב לא הוצרך יפסעו פסיעה גסה

פירש"י שאמר להם  ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך )מה כד(
והקשה המהרש"א שאם הוצרך  ,אל תפסעו פסיעה גסה

כבר להזהירם שלא יפסעו פסיעה גסה מדוע לא הזהירם על כך 
 .יעקב עצמו כשירדו לשבור אוכל

הטעם שאין ונראה ליישב שהנה בגמ' שבת )קיג( נתפרש 
לפסוע פסיעה גסה משום שנוטלת אחד מחמש מאות ממאור 

ועוד איתא שם שמהדר ליה ע"י יין בקידוש  ,עיניו של אדם
השבת מאור העינים אחר דהיינו שהרפואה ל ,והבדלה

וסע פסיעה גסה הוא ע"י ששותה יין בקידוש שמקלקלם כשפ
 .והבדלה

רש"י שמיום ופ ,הנה כתוב עוד וישתו וישתכרו עמו )מג לד(ו
שמכרהו האחים לא שתו יין ואף יוסף מיום שנמכר לא שתה 

 .יין
שיעקב לא הוצרך להזהירם על כך מכיון ולפי"ז יש ליישב 

שממילא לא יפסעו, מפני שאם היו פוסעים פסיעה גסה היה 
לא יכלו לשתות יין דקידוש הרי מאור עיניהם וממעט  ניטל

ם נזהרו שלא לפסוע ולזה מעצמ ,והבדלה להשיב המאור עינים
ומעתה  ,אך עתה שמצאו את יוסף שבו לשתות יין ,פסיעה גסה

יש יותר חשש שיפסעו האחים פסיעה גסה שהרי כעת יוכלו 
ולזה הוצרך  ,להשיב את מאור עיניהם ע"י יין בקידוש והבדלה

 .להזהירם
 ארץ חמדה למלבי"ם

 מה רצה יוסף לרמז ליעקב בעגלה ערופה

ואיתא בחז"ל  וירא את העגלות אשר שלח יוסף )מה כז(
)במדרש רבה )צה ג( זו פרשת עגלה ערופה שלמד עמו קודם 

 .פרישתו
בזה ע"פ האמור בגמ' ביומא )כג:( שירושלים אינה ונראה לבאר 

הנה מה שקם איש על רעהו לרוצחו מביאה עגלה ערופה, ד
נחלקה  ירושלים הרי לא, ונפש הוא משום קנאה וצרות עין

שום קנאה ושנאה וממילא לא לשבטים וממילא לא אירע בה 
שירושלים אינה מביאה עגלה , וזהו הביאור בגמ' אדם נרצח בה

מפני שלא נרצח דהיינו שאינה צריכה לעולם להביא  ,ערופה
שייך בה קנאה ושנאה שלא נחלקה שם אדם מכיון שלא 

באים הרי שהנגעים  ,אין נגעים בירושלים , ולפיכך גםלשבטים
ומכיון שבירושלים לא שייך צרות עין תו לא  ,על צרות עין

 .שייך נגעים בירושלים
ולפי"ז נראה לבאר מה שיוסף שלח ליעקב לרמז לו על עגלה 

שירושלים דין זה שבעת ששלחו יעקב לאחיו לימדו  ,ערופה
אינה מביאה עגלה ערופה מכיון שלא נחלקה לשבטים ולא 

וכאשר הגיע יוסף לאחים  ,וקנאה שייך בה צרות עין שנאה
 ,ומכרהו הרי הטעם לכך היה משום שקינאו בו ושנאו אותו

, וזה שרצה חזרה השלוה ביניהםגלה אליהם הרי שועתה כשנת
שכעת אין ביניהם שנאה וקנאה וכמו שלימדו  לרמז לאביו

 .שלכן בירושלים לא מביאים עגלה ערופה
 אמרי דעת

 ארץ העמיםמצרים בטומאת כיצד לא נטמא יעקב ב

וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו ותחי רוח 
יש להקשות מה ראה יעקב בעגלות עד  יעקב אביהם )מה כז(
 .כדי כך שהחיו את נפשו

 

ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא בגמ' מס' נזיר במה שגזרו 
יינו האם הוא משום אוירה דה ,טומאה על ארץ העמים

ום גושא דהיינו שחיישינן שבגושים או מש שהאויר מטמא,
ונפק"מ בזה האם כשיושב  ,של ארץ העמים יש כזית מן המת

נטמא אף  ,שאם האויר מטמא ,בקרון בארץ העמים נטמא
כאשר יושב בקרון  ,ואם נטמא משום גושא ,כאשר יושב בקרון

 .אינו נטמא
הנה איתא במדרש דאת ארץ גושן נתן פרעה לשרה ו

וממילא דינה כא"י שאינה מטמא וקדושתה  ,בכתובתה
ולפי"ז יש לבאר היטב שאמר יעקב שאכן לארץ . כקדושת א"י

אך כדי להגיע לגושן עליו  ,גושן יכול הוא לרדת שדינה כא"י
גושא מטמא  ר יעקב שבארץ העמים, וסבלעבור בארץ העמים

אבל כאשר ראה שיוסף שלח  ,ל גושןנמצא שלא יוכל לעבור א
שכעת יכול הוא לעבור דרך ארץ  ,ייתה נפשולו עגלות ח

 .העמים ע"ג קרון ותו לא יטמא בטומאת ארץ העמים
 דברי מהרי"א

 ההוכחה מעגלה ערופה שלא נכשל באשת פוטיפר

וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו ותחי רוח 
ובמדרש פליאה כתיב וירא את  יעקב אביהם )מה כז(

 ,אמר הא ודאי שיוסף לא חטא באשת פוטיפר ,העגלות כו'
 .ותמוה

בתר קרוב מעגלה  נראה לפרש שהנה בגמ' ילפינן דאזלינןו
שהקרובים לחלל צריכים להביא עגלה ערופה ולא  ,ערופה

 .הרי דאזלי' בתר קרוב ,אמרי' שמא אדם מרחוק הרגו
והנה אם אזלי' בתר קרוב ודאי שיוסף לא נכשל באשת 

ה בנו של יעקב ונכד של יצחק ואברהם וכל כיון שהי ,פוטיפר
בודאי שאף יוסף שהיה קורב אליהם עמד  ,אלו עמדו בנסיונות

 .בנסיון של אשת פוטיפר
בסוגיא ששלח לו עגלות לרמז לו שעסקו  והנה ברש"י כתב
והיינו ששלח לרמז לו לדין של עגלה ערופה  ,של עגלה ערופה

שאמר  ,י המדרששפירים היטב דבר, מעתה דאזלינן בתר קרוב
יעקב מאחר ששלח לרמז לי פר' עגלה ערופה דאזלי' בה בתר 

ע"כ שיוסף לא חטא באשת פוטיפר דאזלי' בתר קרוב  ,קרוב
והוא שהיה קרוב ליעקב יצחק ואברהם ע"כ שעמד בנסיון 

 .כמותם
 פרדס מרדכי

 מדוע לא קרא יוסף ק"ש כשקרא יעקב

 ,פרש"י כט(ויפול על צואריו ויבך על צואריו עוד )מו 
אמרו רבותינו שהיה  ,ויעקב לא נפל על צוארי יעקב ולא נשקו

 .קורא את שמע
שהקפיד יעקב לקרוא  ,ושמעתי טעמו ולא אקבע בו מסמרות

ומכיון שלא ירד כדי להשתקע  ,ק"ש בזמנה עם נץ החמה
במצרים הרי שמחוייב הוא לנהוג כהמקום שיצא ממנו ולשם 

 ,המקום שנמצא בו ארעיאמור לחזור והיינו כא"י ולא כ
שהיה הזמן כולזה קרא ק"ש  ,שנותנין עליו חומרי ב' המקומות

 .של א"י
משא"כ יוסף שקבע את מושבו במצרים היה זמנו שונה לקרוא 

או שהיה קודם לכן או שהיה לאחר מכן אך ודאי שלא  ,ק"ש
 .ולזה יוסף לא קרא עמו שלא היה זמנם שוה ,באותו זמן

 פרפראות
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