בס"ד
מראי מקומות ,שיעור מאת הג"ר יעקב המניק שליט"א

יומא פז - .בענין לימוד בקשת מחילה מיוסף
נקודות שנידונו בשיעור זה:
 רבינו תם )תוס' ע"ז יט (.מסביר שהלומד תלמוד בבלי יוצא ידי לימוד מקרא וגם לימוד







משנה וגם לימוד תלמוד ,כיון שהיא "בלולה" במקרא משנה ותלמוד ,כדאיתא
בסנהדרין )כד .(.וצ"ע ,מה ענין הבלילה לכאן? אם הגמרא מביאה את כל הפסוקים
שבתנ" ,הא ודאי לומד בזה את כל הפסוקים ומה חידש רבינו תם? ואם לאו )כמו שנראה
שלא הביא הש"ס אלא כרבע מפסוקי תנ"ך(  -מא מהני שהתלמוד "בלולה" במקרא?
האם יוסף מחל לאחיו על זה שמכרוהו? אם מחלם )וכמבואר להדיא במדרש רבה( ,האיך
ילפינן מאחי יוסף שלא צריך לבקש מחילה יותר משלש פעמים כשאין נמחלים ,ועוד,
היכן מצאנו בתורה שמחלם?ואם לא מחלם  -למה נהג אתם באכזריות ולא מחלום?
בגמרא תענית ,באמצע סוגיא דמיירי בשליחת עיקב את בניו למצרים ,דרשו הלשון 'אל
תרגזו בדרך' שאמר יוסף לאחיו כששלחום לאביהם להורידו למצרים .וצ"ע ,מה ענין
דרשא זו לסוגיית הגמ'? ועוד קשה ,למה הוצרך יוסף להזהיר לאחיו על זה עכשיו ,וכי
לא למדו שאין 'לרגוז בדרך' לפני נסיעתם הראשונה למצרים? עוד יל"ע למה לא אמרו
האחים לאביהם שהקבב"ה הוא שהמליך את יוסף על מצרים ,כמו שביקש מהם יוסף?
האם יעקב באמת צוה לבניו לומר ליוסף אחר מיתתו למחול להם על עון המכירה ,ומנין
לנו לומר כן?
בחלום השני של יוסף ,למה לא הראו ליוסף את האחים עצמם משתחווים לו ,וראה
הכוכבים משתחווים לו במקומן?

הקדמה  -הבנת הפסוקים שהובאו בש"ס
 .1תוס' עבודה זרה יט .ד"ה ישלש ,וז"ל" ,ישלש אדם שנותיו וכו' אלא ליומי... .ונראה
לר"ת דאנו שעוסקין בתלמוד בבלי דיינו כי הוא בלול במקרא במשנה ובתלמוד כדאמרינן
בסנהדרין )דף כד (.בבל בלולה במקרא בלולה במשנה בלולה בתלמוד".
 .2פחד יצחק לשבועות ,מאמר כ"ח אות א' ,וז"ל" ,עיין קידושין דף ל' אל תקרי ושננתם
אלא ושלשתם ,לעולם ישליש אדם שנותיו ,שליש במקרא ,שליש במשנה ,ושליש בתלמוד.
והביאו תוס' בשם רבינו תם ,דאנו שעוסקים בתלמוד בבלי ,דיינו כו' בלולה בתלמוד ,ע"כ
דברי רבינו תם .ובפשוטו נראה ,דהך שאנו יוצאים ידי שילוש על ידי הבלילות שבלתמוד
בבלי ,היינו משום שמובאים שם פסוקי המקרא ,והרבה משניות .אמנם אם זו היא הכונה
בדברי רבינו תם ,לא הוצרך כלל להביא מימרא דר' יוחנן בסנהדרין ,דהרי עינינו הרואות
שכך הוא .וכל חידושו של ר' יוחנן ,הוא לדרוש את שמו של תלמוד בבלי ,על שם הבלילות.
אבל בעצם עובדת הבלילות ,לא חידש ר' יוחנן כלום .ואם כן ,איזו שייכות יש לה למימרא
דר' יוחנן ,עם דבריו של רבינו תם".
 .3תוס' ערובין סה :ד"ה בצר אל יורה ,וז"ל" ,ור"ת מפרש דמהאי קרא קדריש היערוך
שועך לא בצר )איוב לו( כלומר בשעת צרה אל תערוך תפלתך כשיש טירוד  -ובכמה מקומות
רגיל הש"ס לקצר המקרא כגון ונתן הכסף וקם לו ומיהו קצת קשה בצר אל יורה דהוה ליה
למימר אל יתפלל".

מחילת יוסף לאחיו
 .4גמרא יומא פז ,.וז"ל" ,ואמר ר' יוסי בר חנינא כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו
יותר משלש פעמים שנאמר אנא שא נא ועתה שא נא ואם מת מביא עשרה בני אדם
ומעמידן על קברו ואומר חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני שחבלתי בו".
ומהרש"א שם בחי' אגדות ,וז"ל" ,ויש להקשות ,מנלן למילף מהכא דאל יבקש יותר מג'
פעמים ,ואימא אם לא נתרצה להם יוסף בפעם ג' היו מבקשים ממנו יותר מג"פ? וי"ל דהא
ודאי יוסף נתרצה להם בפעם אחת ,וא"כ הא דכתיב הכא בבקשה ג"פ נא על כרחך
לאשמועינן שאילו לא היה נתרצה בפעם אחת היו מבקשים ממנו יותר עד ג"פ ,ומינה
לדעלמא שאל יבקש יותר מג"פ".
יּאמרוּ לוּ
 .5בראשית פרק נ' פסוקים ט"ו-כ' ,וז"ל" ,טו וַ יִּ ְראוּ אֲ חֵ י-יוֹסֵ ף כִּ י-מֵ ת אֲ ִביהֶ ם וַ ְ
אָבי
יִ ְשׂ ְטמֵ נוּ יוֹסֵ ף וְ הָ ֵשׁב י ִָשׁיב לָנוּ אֵ ת כָּל-הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר גָּמַ לְ נוּ את ֹו :טז וַ יְ צַ וּוּ אֶ ל-יוֹסֵ ף לֵאמר ִ
ֹאמרוּ לְ יוֹסֵ ף אָ נָּא ָשׂא נָא פֶּ ַשׁע אַחֶ י וְ חַ טָּ אתָ ם כִּ יָ -רעָ ה גְ מָ לוּ
ִצוָּ ה לִ פְ נֵי מוֹת ֹו לֵאמר :יז כּה-ת ְ
אָבי וַ יּ ְֵבךְּ יוֹסֵ ף בְּ ַד ְבּ ָרם אֵ לָיו :יח וַ יֵּלְ כוּ גַּם -אֶ חָ יו וַ יִּ פְּ לוּ לְ פָ נָיו
וְ עַ ָתּה ָשׂא נָא לְ פֶ ַשׁע עַ ְב ֵדי אֱ הֵ י ִ
יראוּ כִּ י הֲ תַ חַ ת אֱ ִהים אָנִ י :כ וְ אַ ֶתּם
יּאמרוּ ִהנֶּנּוּ לְ ַלעֲבָ ִדים :יט וַ יּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם יוֹסֵ ף אַלִ -תּ ָ
וַ ְ
חֲ ַשׁ ְב ֶתּם עָ לַי ָרעָ ה אֱ ִהים חֲ שָׁ בָ הּ לְ טבָ ה לְ מַ עַ ן עֲשׂה כַּיּוֹם הַ זֶּ ה לְ הַ חֲ ית עַ םָ -רב".
ורבינו בחיי שם ,וז"ל" ,והנה אחיו בקשו ממנו מחילה ,ולא באר הכתוב שמחל להם ,וכבר
בארו רז"ל שכל מי שחטא לחברו ועשה תשובה אינו נמחל לעולם עד שירצה את חברו.
ואע"פ שהזכיר הכתוב 'וינחם אותם וידבר על לבם' ,שנראה בזה שהיה להם רצוי מיוסף,
מכל מקום לא ראינו שיזכיר הכתוב מחילה ביוסף ולא שיודה להם שישא פשעם וחטאתם,
ואם כן מתו בענשם בלא מחילת יוסף ואי אפשר להתכפר עונם רק במחלתו ,ועל כן הוצרך
העונש להיותו כמוס וחתום להפקד אחר זמן בענין עשרה הרוגי מלכות".
 .6אסתר רבה סוף פרשה ז' )וכעין זה בילקוט שמעוני תהלים רמז תרמח ,ע"ש( ,וז"ל,
"א"ר יששכר דכפר מגדו ומה אם מי שמחל ואמר 'לא אתם שלחתם אותי הנה כי הא-
לקים' ,ראה עד היכן היא מתוקנת ,שהרי עד ימי מרדכי אותו עונש של מכירת יוסף קיים,
מי שאינו מוחל על אחת כמה וכמה".
 .7גמרא יבמות סה ,:וז"ל" ,וא"ר אילעא משום רבי אלעזר בר' שמעון מותר לו לאדם
לשנות בדבר השלום שנאמר 'אביך צוה וגו' כה תאמרו ליוסף אנא שא נא וגו' '".
יוסף שולח את אחיו
 .8גמרא תענית י ,:וז"ל" ,שכח ואכל ושתה אל יתראה בפני הצבור ואל ינהיג עידונין בעצמו
שנאמר 'ויאמר יעקב לבניו למה תתראו' אמר להם יעקב לבניו אל תראו עצמכם כשאתם
שבעין לא בפני עשו ולא בפני ישמעאל כדי שלא יתקנאו בכם' .אל תרגזו בדרך'  -אמר רבי
אלעזר אמר להם יוסף לאחיו אל תתעסקו בדבר הלכה שמא תרגזו עליכם הדרך...
במתניתא תנא אל תפסיעו פסיעה גסה ...והכניסו חמה לעיר כדרב יהודה אמר רב דאמר רב
יהודה אמר רב לעולם יצא אדם בכי טוב ויכנס בכי טוב שנאמר 'הבקר אור והאנשים
שלחו'.
אָבי וַ אֲ מַ ְר ֶתּם אֵ לָיו כּה
 .9בראשית פרק מ"ה פסוקים ט' ,כ"ד ,וז"ל" ,ט מַ הֲ רוּ וַ עֲלוּ ֶאל ִ -
אָמַ ר ִבּנְ יוֹסֵ ף ָשׂמַ נִ י אֱ קים לְ אָדוֹן לְ כָלִ -מ ְצ ָריִ ם ְר ָדה אֵ לַי אַל ַ -תּעֲמד :כד וַ יְ ַשׁלַּח אֶ ת-אֶ חָ יו
וַ ֵיּלֵכוּ וַיּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם אַלִ -תּ ְרגְּ זוּ בַּ דָּ ֶר  :כה וַ ַיּעֲלוּ ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם וַ יָּבאוּ אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן אֶ לַ -יעֲקב אֲ ִביהֶ ם:
משׁל ְבּ ָכל-אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם וַ יָּפָ ג לִ בּ ֹו כִּ י א-הֶ אֱ ִמין לָהֶ ם".
כו וַ יַּגִּ דוּ ל ֹו לֵאמר עוֹד יוֹסֵ ף חַ י וְ כִ י-הוּא ֵ

 .10מרבה שלום )לר' יעקב דוד המניק( שם בביאור האגדה ,וז"ל,

סדר הסוגיא ,שכל ענינו הוא להוכיח שהליכתם למצרים
בציווי של יעקב היתה נחשבת למצוה ,מה שאין כן
הליכתם בחזרה לארץ בציווי של יוסף ,היא לא היתה
נחשבת למצוה.
דהא ילפינן הלכה גמורה של דרך ארץ ]ואולי גם של הלכות
תענית[ ממה שנאמר למה תתראו ,שמי שאכל ושתה ביום
תענית אל יתראה בפני הציבור .ואם כן על כרחך הא
דדריש שאמר יעקב אל תראו עצמכם כשאתם שבעים לא
בפני עשו ולא בפני ישמעאל ,אין הכוונה מפני שאלו יבואו
להלחם בהם ,דאם כן ליכא למילף לדידן להלכות תענית.
אלא על כרחך הפירוש הוא ,שאינו מן הראוי לצער את
השכנים ולהביאם לידי קנאה ,גם כשאנו בטוחים בכוחנו
ואין אנו מפחדים ממלחמתם .ולזה נקט רש"י שלא
להתראות בפני בני עשו שהיו צעורים ורעבים ,דהיינו שגם
בני עשו שהם שונאים אותנו יותר מבני ישמעאל ,מכל
מקום אל לנו לצערם ללא צורך.
ולהוכיח נקודה זו שיש כאן ענין של מצוה ודרך ארץ ,ולא
חשש בעלמא מפני שנאה ומלחמה ,הביא הש"ס שרק יוסף
הוצרך לצוות לאחיו ליזהר מלתעות בדרך ומלפסוע פסיעה
גסה ושיש ליכנס לעיר בעוד שהחמה זורחת ,כיון שלא
הלכו ממנו בשליחות של מצוה .אבל יעקב שלחם
בשליחות של מצוה ולא הוצרך להזהירם בכל אלו.
]ולכן כאן הוא המקום היחידי בש"ס מתוך שלשה מקומות
שהובאה מימרא זו ,שהביא רש"י דלא בעינן קרא דכתיב
"הבוקר אור והאנשים שולחו" ללמוד שיש לצאת רק באור
היום ,כיון שאותו פסוק נאמר כשהלכו עדיין בשליחותו של
יעקב ,יעו"ש[.
וזהו שהדגיש רש"י שלא הלכו אלא בשביל דבר זה שלא
רצו לצער את שכניהם ,וזו היא שליחות גמורה של מצוה,
ואין לחשוש מאיבוד הדרך ופסיעה גסה ואפילו מהליכה
בלילה] .ואף על גב דבפסחים )ח (.מבואר דהוי שליח מצוה
גם כשיש לו כוונה אחרת ,היינו רק כוונה צדדית ולא
עיקרית כמו הליכה לצורך פרנסה[.
אמנם אם כן קשה דהא שלוחי מצוה גם בחזרתן אינן
ניזוקין כדאיתא שם )ח ,(:וא"כ מה בכך אם שליחותו של
יוסף אינה מצוה ,הא עדיין היו חוזרים משליחותו של
יעקב ,וצ"ע.
והנה בקרא כתיב )בראשית מה:כד( וישלח את אחיו וילכו
ויאמר אלהם אל תרגזו בדרך .ולכאורה קשה ,שהיה לו

לכתוב להיפך ,וישלח את אחיו ויאמר אלהם אל תרגזו
בדרך ,ורק אחר כך "וילכו"] .ויש לתרץ בדוחק שהוא היה
מלוה אותם והוא רצה ליפטר מתוך דבר הלכה כדאיתא
במסכת ברכות )לא ,(.ולזה אמר להם הלכות הדרך ואף על
גב שהם ידעו אותן כל הזמן[.
אלא נראה דהא גופא הויא דרשת הש"ס ,שבאמת אם היו
מקבלים עליהם את שליחותו היה זה ענין של מצוה .שהרי
הוא אמר להם )מה:ה( כי למחיה שלחני אלקים לפניכם
וגו' וישלחני אלקים לפניכם וגו' ועתה לא אתם שלחתם
אתי הנה כי האלקים וגו' מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו
כה אמר בנך יוסף שמני אלקים לאדון לכל מצרים רדה
אלי אל תעמוד.
הרי שהבין יוסף שיש כאן שליחות ומצוה של מעלה .אבל
כשבאו ליעקב אמרו לו )מה:כו( עוד יוסף חי וכי הוא מושל
בכל ארץ מצרים ,הרי שלא הזכירו ששם אותו אלקים
לאדון .ורק אחר כך כתוב )מה:כז( וידברו אליו את כל
דברי יוסף אשר דבר אלהם וגו' ,משמע שהם מצד עצמם
לא קיבלו עליהם את דעתו של יוסף שהיה בכל זה ענין של
שליחות ומצוה אלקית.
ומדוקדק לשון הפסוק שנאמר וישלח את אחיו וילכו ,פי'
הוא רצה לשלחם בשליחות של מצוה לפי דעתו ,ואמנם
הבחין בהם שהלכו לבד מדעת עצמם שיש עצה טובה
להביא את אביהם למצרים אבל לא מצוה.
ורק אז אמר להם "אל תרגזו בדרך" ,שלפי דעתכם יש לכם
ליזהר ואינכם יכולים לסמוך על השמירה של שלוחי מצוה
אינן ניזוקין.
ועל כל פנים לפי זה יש לומר ,דהא דלא נחשבו להיות
שלוחי מצוה בחזרתן ,הוא מפני שכבר החליטו לישאר
במצרים מדעת עצמם כנ"ל .ועל ידי זה נתבטל הענין של
שלוחי מצוה בחזרתן ,כיון שכבר לא היו צריכים לחזור
לשם לביתו של יעקב ,שאין זה מקומם הקבוע ,אחר
שהכריעו שהם עוזבים מקום זה ומעתיקים את דירתם
למצרים.
וכל מה שהלכו לשם עכשיו היה כדי להביא את אביהם
ורכושם למצרים ,וזאת נחשבת הליכה חדשה.
וזהו אל "תרגזו" בדרך ,ואף על גב שעיקר הציווי שלו היה
על הדרך שלא תרגז ,מכל מקום כיון שכל זה הרי הם גרמו
לעצמם על ידי שלא קיבלו את שליחותו לפי דעתו כנ"ל,
נקט קרא אל "תרגזו" ותלה החסרון בהם ,ודוק.

תפקידו של יוסף כמלך
 .10בראשית פרק ל"ז פסוקים ז'-ט' ,וז"ל " ,ז וְ ִהנֵּה אֲ נ ְַחנוּ ְמאַ לְּ ִמים אֲ ל ִֻמּים ְבּת ֹו הַ ָשּׂ ֶדה
וְ ִהנֵּה ָקמָ ה אֲ לֻמָּ ִתי וְ גַם -נִ צָּ בָ ה וְ ִהנֵּה ְתסֻ בֶּ ינָה אֲ לֻמּתֵ יכֶם וַ ִתּ ְשׁ ַתּחֲ וֶ יןָ לַאֲ לֻמָּ ִתי:
ִתּ ְמ עָ לֵינוּ ִאם-מָ שׁוֹל ִתּ ְמשׁל בָּ נוּ וַ יּו ִֹספוּ עוֹד ְשׂנא את ֹו עַ ל -חֲ מתָ יו
יּאמרוּ ל ֹו אֶ חָ יו הֲ מָ
ח וַ ְ
וְ עַ ל ְ -דּבָ ָריו :ט וַ יַּחֲ ם עוֹד חֲ לוֹם אַחֵ ר וַ יְ סַ פֵּ ר את ֹו לְ אֶ חָ יו וַ יּאמֶ ר ִהנֵּה חָ ל ְַמ ִתּי חֲ לוֹם עוֹד וְ ִהנֵּה
הַ ֶשּׁמֶ שׁ וְ הַ יּ ֵָרח וְ אַחַ ד עָ ָשׂר כּ ֹוכ ִָבים ִמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים לִ י".

