
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ÂÓˆÚ ÏÚ ÏË�˘ ‰„Â‰È Ï˘ ˙Â·¯Ú‰ È�‰Ó ‰Ó  

‰ÏÁ˙ ·¯Ú‰ ÔÓ ÔÈÚ¯Ù� ÔÈ‡ È¯‰?  

Ô˙˘¯Ù·Ó ''Ï „''·ÈÎ  Í„·Ú ·¯Ú ˙‡ ¯Ú�‰ ÌÚÓ ¯Ó‡Ï È·‡ Ì‡  ‡Ï

ÌÈÓÈ‰ ÏÎ È·‡Ï È˙‡ËÁÂ ÍÈÏ‡ Â�‡È·‡.  
  

˘¯·Â'''È הם , ואם תאמר למה אני נכנס לתגר יותר משאר אחי

שר חזק להיות מנודה בשני אבל אני נתקשרתי בק, כולם מבחוץ

  .עולמות
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:וכי ילך יעקב ויתבע ,  מה מהני הערבות של יהודה

, והרי אין נפרעין מן הערב תחילה, את אדוני ארץ מצרים תחילה

כ ''וכאן שלא ילך לתבוע מאדוני מצרים א, כ אין ללוה'''אלא א

מ ''' חוכך מקשה התומים, כ מה מהני הערבות'''לא יהא חייב יהודה א

מ '''א חו'''וכן הקשה בביאור הגר, וכן בספרו חסדי יהונתן בפרשתן, א'''ק י''ט ס'''סימן קכ

  .ה'''ק ל'''ט ס'''סימן קכ
  

ÂÊ ‡È˘Â˜ ı¯˙Ï È„ÎÂ: יש לחקור האם כשהלוה גבר אלים ומסוכן 

מותר לגבות מערב תחילה או דילמא אף כשהלוה אלים אי 

  . אפשר לגבות מהערב תחילה
  

È˘ ‰�‰·˘¯‰ ˙Ë''Ì דאם הלוה ה לא יתבע ערב תחילה''ב בד'''ג ע''ב קע''ב 

וכן כתבו , ממאן לבא לבית דין מותר לגבות מהערב תחילה

  .התוספת שם
  

·‡¯‰ ˙Ú„ Ï·‡'''„ וכן כתב , א'''אות  כ' ה חלק א'''מובא בספר התרומות שער ל

 מובא א"הרשבי בשם תשובת "פ ב"ו דמלוה בשם יש חולקין ומרדכי פג"המגיד פרק כ

שאם הלוה יש לו מה לשלם רק הוא גבר  'ק י''ט ס''מ סימן קכ''א חו''ברמ

אלים הערב פטור לשלם עד שיכפוהו בית דין ללוה לדון עם 

  . המלוה
  

‰ÎÏ‰ÏÂ: אבל , דאין נפרעין מן הערב תחילה י"ט ס" קכמןסימ ''חו ל"קי

  . אז יתבע את הערב,אם הלוה גברא אלמא דלא ציית דינא
  

ÎÂ¯‚‰ ·˙'''‡ מהא :  דיש ראיה להלכה זוה''ק ל'''ט ס''מ סימן קכ''חו

וקשה מה , ילפינן ערבות מיהודהב ''ג ע''ב קע''ב' א של הגמ'''דלפי הו

מה מהני הערבות וכי ילך יעקב ויתבע את אדוני ארץ מצרים 

ועל , תחילה וערבתו מה מועיל דהרי אין נפרעין מן הערב תחילה

לכן , ל דהיה אלים יתבע לערב תחילהכרחך צריך לומר הואי

  .מהני הערבות של יהודה
  

ÈÂÌÈ˜ÒÂÙ ˘:  דאף לפי ההלכה שאם הלוה אלים גובין מן הערב
אם הלוה אבל , זה רק אם הלוה לא היה אלים בשעת הלוואה

 עד שיכפוהו ,היה אלם גם בשעת הלואה אין לו לגבות מן הערב
  . 'נו ירוחם נתיב הכך כתב רבי, לציית דין דעל מנת כן הלוהו

  

ÔÈ˜ÏÂÁ ˘ÈÂ:  באמת הלוהו דיש לומר דמתחילה בזה דאין חילוק
ואפילו בערב דאחר מתן ,  ולא על סמך הלוה,על סמך הערב

מעות הרי אנו רואין שלא נתישבה דעתו עד שנכנס זה להיות 
  .א"בשם הרשב, א"מ בסעיף י"י והד"הבכך הביא , ערב בקנין

  

·ÂÓÒ"Ú כ "דא, דדברי רבינו ירוחם הן עיקרכתב  א''ק ל"ט ס''סימן קכ
  . כי אם בערב קבלן,לא הוה ליה לקבלו בסתם ערב

  

ÌÈÓÂ˙·Â כתב דיש להביא קצת ראיה לשיטה א''ק י''ט ס''מ סימן קכ'''חו 
ד דגמרא דהא '' מהא דס,שבכל אופן יכול לגבות מהערב תחילה

ה דערב משתעבד ילפינן מהא דאמר יהודה אנכי אערבנו לך וקש
מה מהני הערבות וכי ילך יהודה ויתבע את אדוני ארץ מצרים 
תחילה וערבתו מה מועיל ועל כרחך צריך לומר הואיל דהיה 

וזה מבואר דאף דהיה אלים מתחילה , אלים יתבע לערב תחילה
  .משתעבד הערב לגבוה ממנו תחילה

  

·ÂÂ˘"˘¯‰Ó ˙"Ì נשאל באדם שנעשה ערב  ח'' סימן קנ'חלק ב
שלם לו את ההלואה שהלוה ממנו האם הויא ערב לחבירו ששר י

פ שלא פירש כיון דאין דרך של אנשים לתבוע שר '''קבלן אע
הויא כפירש שיבא אצלו תחילה או דילמא כיון דלא פירש לא 

  .הויא ערב
  

˜ÈÒÓÂ:דמסתבר כיון דאין , פ שלא פירש'' דהויא ערב קבלן אע
לתבוע מסתמא התכוין שיהא יכול , דרך אנשים לתבוע שר

  .תחילה
  

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ: על הא דאיתא  ב"ח ע" פסחים קיא"מהרשה הא דכתבמ
, ליבשהאת המצרים ה לשר של ים פלוט "הקבלו  דאמר 'בגמ

ה כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ''אמר הים להקב
ל "אשבהן  ומחצה חד אתן לך אה''אמר לו הקב, ונוטל ממנו

 ,חל קישון יהא ערבל נ" א,כלום יש עבד שתובע את רבו
כ ''א,  שם הא אין תובעין את הערב תחילהההקשא "מהרשבו

ותירץ , ה''לא הרויח כלום דמימילא יצטרך קודם לבקש מהקב
 נעשה הערב מסתם ,כיון שאין עבד תובע את רבוא ''המהרש

כ הכי נמי כשמלוה לשר גדול נעשה הערב מסתם ''א, ערב קבלן
  .  הערבות של יהודהלפי זה אתי נמי שפיר, ערב קבלן
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ÔÈÓÈ�· ˙‡ ‡È·‰Ï ‰„Â‰È Ï˘ ˙Â·¯Ú‰ ÏÁ ÍÈ‡  

ÏÈÚÂÓ Â�È‡ Ì„‡ Ï˘ ÂÙÂ‚Ï ˙Â·¯Ú È¯‰?  

· ‡˙È‡·Ó¯"Ì י מב '''ק י''ס סימן קלא מ''חול '''וכן קימ ה''הלכות מלוה ולוה פרק כ

שאמר לחבירו הלוהו ואני ערב לגופו של לוה זה לא ערב לעצמו 

וכן אם אמר לו אחר , ה אביאנו לךשל ממון אלא כל זמן שתרצ

שהלוהו ותבעו הניחהו כל זמן שתתבענו אביאנו לך וקנו מידו 

על זה אם לא יביא זה הלוה יש מן הגאונים שהורה שהוא חייב 

ויש מי שהורה שאפילו התנה ואמר אם לא אביאנו או , לשלם

שמת או שברח אהיה חייב לשלם הרי זו אסמכתא ולא נשתעבד 

  .וטהולזה דעתי נ

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:למילף דערב משתעבד מיהודה '  איך רצה הגמ

הרי שם נעשה ערב על גופו , דכתיב אנכי אערבנו מידי תבקשנו

כ חזינן דמהני ערבות על גוף '''א, לא שיתחייב ממון רק על גופו

היינו לענין דאין , דחה דזה מיירי בקבלנות' ואף דבגמ, של אדם

אבל , איה דכאן זה קבלנותללמוד מהכא דערב משתעבד דאין ר

כך מקשה , מ בין ערב לקבלן''לענין מה דשייך ביה ערבות אין נפק

ה ותמה על מה שלא העיר בזה שום ''סימן מ' ת שואל ומשיב מהדורא רביעאה חלק א'''בשו

  . וכן הקשה בבנין דוד בפרשתן, קדמון ואחרון
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

כ בבן נח ''א, סמכתאטעם הדבר שהגוף לא משתעבד דהויא א .‡

כך כתב בבנין דוד , שפיר משתעבדעיין לקמן דליכא דין אסמכתא 

  .'בפרשתן אות ד
ל דכל דבר שאפשר להתקיים אפילו בדרך ''פ מה דקימ''' ע.·

ויהודה היה מלך לכן היה בידו , רחוקה לא הויא אסמכתא

  .ד''כך תירץ בבנין דוד בפרשתן כ, לקיימו לכן לא הויא אסמכתא

יכא דקנו מידו מהני אף בערבות לגופו של לוה וכאן מיירי  ה.‚

כך תירץ בספר דבר , כמו דכתוב תבקשנו מידי, שעשה יהודה קנין

  ו'''ק ט'''א ס'''מ סימן קל'''המשפט חו

,  היכא דנשבע ליכא דין אסמכתא וקונה אף כשהערבות לגוף.„

כמו שכתוב במדרש רבה , וכאן נשבע יהודה שיביא את בנימין

 אנכי רבני אם ערבת לרעך זה יהודה שאמ" הפסוק על

חזינן  , מידי תבקשנוזה שאמר" תקעת לזר כפיך", אערבנו

כך , לכן מהני אף באסמכתא, שעשה תקיעת כף דהויא שבועה

  .תירץ בספר כסף זקוק בפרשתן

  

 ‡˙ÎÓÒ‡ Á� Ô·· È¯‰ ‰„Â‰ÈÓ ˙Â·¯Ú Ô�ÈÙÏÈ ÍÈ‡˜‡È�   

Ï‡¯˘ÈÏ ‰È‡¯‰ ‰ÓÂ?  

 כתב דאין דין אסמכתא 'ה' ד הל"הלכות חמץ ומצה פב „"‰¯‡·‰�‰ 

  .ם"לעכו
  

‚Ó·Â"‡ ד'' הביא את דברי הראב'ק ב"א ס" תממןסי.  
  

‚Ó‰Â"‡ ם לא מהני לדין תורה" כתב דדיני עכו'ק ד"ח ס"סימן תמ ,

 א" תממןסי ממה שכתב   והעיר על זה,ולא אזלינן בתר דיניהם

יהם לא הוי דהתם שאני כיון דבדינומתרץ , לענין אסמכתא

  .אבל הקנין בעינן דין תורה, גמר ומקנה, אסמכתא
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: לפי מה שכתבו הפוסקים דאין דין אסמכתא 

הרי כתבו , דערב משתעבד מיהודה' איך יליף הגמ, ם'''לעכו

 דקודם מתן ב'''ע' וכן בתוספת הוריות ח, א'''ע' י עבודה זרה ג'''עיין רשהפוסקים 

אבל , כ לכן היה חל הערבות'' נח אתורה היה לכולם דין בן

כך מקשה , מהיכן הראיה לכל ערב שמשתעבד אף דהויא אסמכתא

, א'''מ רכ'''ת בית נדיב ע'''וכן בשו, ה''סימן מ' שואל ומשיב מהדורא רביעאה חלק א ת'''בשו

  .ט'''מ סימן קכ'''וכן בעין משפט חו
  

ı¯˙Ó˘ ˘È:דהא 'ק ו''ז ס'''מ סימן ר'''חופ מה שכתב בדרכי משה ''' ע 

 ,קניא אסמכתא התורה דמן, דאסמכתא לא קניא זה רק מדרבנן

שפיר ילפינן מיהודה דשם לא היה כלל חשש אסמכתא דהרי  לכן

ו אריכות האם '''מ סימן ס''ת חתם סופר חו'''ועיין בשו, הפסוק מיירי מדאורייתא

  .אסמכתא לא קניא מן התורה או רק מדרבנן

Ó‚· Ô�È¯Ó‡ ÍÈ‡ '‰„Â‰È„   ÔÈÓÈ�· ÏÚ ÔÏ·˜ ·¯Ú ‰È‰  

ÔÏ·˜ ·¯Ú ‡Â‰˘ ¯Ó‡ ‡Ï ‰„Â‰È È¯‰?  

Ó‚· ‡˙È‡' ר הונא מנין לערב דמשתעבד " א'מ ב''ג ע''בבא בתרא קע

 מתקיף לה רב , אנכי אערבנו מידי תבקשנוג"בראשית מדכתיב 

תנה אותו על ידי ואני  ב"בראשית מ דכתיב, חסדא הא קבלנות היא

 שקיבל לידיו את ההלואה  משתעבד אולי דווקא ערב קבלןכ מנלן דכל ערב'''א, אשיבנו

  . ילפינן ממקום אחראלא אמר רבי יצחק
  

·Â·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÙÒÂ˙ ריש סימן מ''חות יוסף  תמה על הבי'בבא בתרא פרק י 

ז '''וכן הקשה הט, מדכתיב אנכי אערבנודילפינן ערבות  שכתב ט"קכ

  .ט''מ סימן קכ'''ח
  

¯˘‡ È�„ÚÓ:נים דסבירא ליה דילפינן ערבות  מצאנו כבר בראשו

 כיון דדיניה מדאורייתאה ''בד'  עמוד א'גיטין ני "רשד, מיהודה אף למסקנא

   . דכתיב אנכי אערבנון התורהוערב משתעבד מל ''כתב וז
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: ראובן אמרו' הא האי קרא תנה אותו על ידי וגו, 

בלנות ולא הזכיר לשון ק' ויהודה לא אמר אלא אנכי אערבנו וגו

כ מאי פריך ליה רב חסדא מקרא דראובן דכתיב תנה "א, בדבריו

וכן הקשה , ב''ג ע''ב קע''א ב''וכן המהרש, ג''ב קע''ס ב''כך הקשה במסורת הש' אותו וגו

  .ג''סימן קנ ת שער אפרים"שוב
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 אין ,כיון דראובן בקבלנות קבל ערבותו ולא נתרצה לו יעקב .‡

כ שגם " אלא ע, ממנו יהודה בערבות לחודסברא שיבקש

יהודה בא בערב קבלנות אלא שלא הוזכר זה כאן וסמך 

  .ב''ג ע''ב קע''א ב''כך תירץ המהרש, אקרא דראובן שזכר בו קבלנות

מאי  אין להקשותל ''וז ג''סימן קנת שער אפרים "שווכן כתב ב

דכתיב גבי ראובן אפסוק ' מקשה רב חסדא מתנה אותו וגו

 דמסתמא לא ש לומר י,דכתיב גבי יהודה'  אערבנו וגואנכי

 דראובן רצה להיות קבלן ולא רצה ,בא יהודה לגרע הערבות

 שיאמר יהודה אערבנו אכ אין סבר" וא,יעקב ליתן עמו בנימין

 אלא מסתמא בא להוסיף אלשון תנה אותו והוי ,לשון ערבות

ל לרב חסדא לקמן "כאלו אמר לשון תנה אותו אערבנו דס

   . לכך מקשה האי קבלנות הוא,דהוי קבלן

: א'' תמה על המהרשעל השאילתות פרשת מקץאבל בשאילת שלום 

שהרי לראובן אפילו בקבלנות לא , דאין זה ראיה מוכרחת

אלא על כרחך משום דיהודה , נתרצה והאיך נתרצה ליהודה

, גבר באחיו וסיפוק בידו למלאות הבטחתו סמך יעקב עליו

ועוד שהרי יהודה ,  לחוד יש לומר הכיכ גם בערב'''וא

בערבותו קיבל עליו אם לא הביאותיו אליך וחטאתי לך כל 

ולהכי סמך יעקב אף בערבות , הימים מה שלא הבטיח ראובן

  .לחוד

מ על כרחך ערב ''מ,  הגם דיהודה לא אמר רק אנכי אערבנו.·

קבלן היה דבשלמא בממון שנותן עיקר המלוה ליד הלוה אז 

ב לומר בלשון קבלן או ליקח המעות מיד המלוה צריך הער

וליתנם ביד הלוה ואז דוקא נקרא ערב קבלן דיהא כח ביד 

כ כאן דאין ליעקב ''משא, המלוה לתבוע את הערב תחילה

ממי לתבוע את בנימין רק מיהודה דודאי לא יוכל לתבוע 

משאר אחין דהם לא בקשו ממנו לשלחו על כן הגם דיהודה 

ז '''כך תירץ בקול הרמ, מ קבלן מקרי'' אערבנו מלא אמר רק אנכי

  .בפרשתן

ב וכן מקשה להדיא בשאילתות '''ג ע'''ב קע''בא '''פ מה שכתב הריטב'' ע.‚

כי למי נכנס יהודה דווקא האי לשון קבלנות אינו ד פרשת מקץ

תירץ לי מורי דלא דק תלמודא דכל , לוה עצמו היה, קבלן

, ל אתי שפיר'''לפי הנ, תאמאי דאמרינן הכא אינו אלא אסמכ

È·¯ ÔÂ‡‚‰ Â�È„È„ÈÏ ı˜Ó ˙˘¯Ù· Ì‡¯ ˙ÙÚÂ˙ ‡ÏÙ�‰ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚÂ , מעדני אשר

ËÈÏ˘ ¯‡· ‰˘Ó ¯ÊÚÈÏ‡'' Ï˘ ˙Â·¯Ú‰ È�È„ ÏÎ· ÌÈ‡ÏÙ� ÌÈ¯·„· ÍÈ¯‡‰˘ ‡

ÈÚ ‰„Â‰È''˙ÂÈ˘Â˜ ‰·¯‰· ˙Á� ‡ˆÓ˙Â ˘.   



 ÂÏ ¯ÙÒÏ ÁÏ˘ ‡ÏÂ ÂÈ·‡ Ï˘ ¯ÚˆÏ ÛÒÂÈ ˘˘Á ‡Ï ÚÂ„Ó  

ÍÎ ÏÎ ÌÈ¯ˆÓ· ‡Â‰˘ÌÈ�˘ ‰·¯‰ ?  

 Ô˙˘¯Ù·ה א''מ'ÂÈÁ‡ Ï‡ ÛÒÂÈ Ú„Â˙‰· Â˙‡ ˘È‡ „ÓÚ ‡ÏÂ .  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:  והן , על צער אביו כמה שניםיוסף איך לא חש

 אלא אחר ,אמת בימי עבדותו נוכל לומר כי עשה ולא הצליח

שעלה לגדולה למה לא כתב אגרת לאביו להפיג צערו כי יודע 

יתאבל עליו ימים רבים היה יוסף גודל הפלגת חיבת יעקב בו ו

 ותגדל עוד הקושיא על ימי הרעב שהיו ,ולמה לא שלח לבשרו

עוברים ושבים מארץ מצרים לארץ כנען ולא חש על צערו ועוד 

מי התיר לו אחר שבאו אחיו להאריך לו ימי צרה שלא להודיעו 

וכן האור , ה'''ז ל'''כך מקשה במושב זקנים לבעלי התוספת בראשית ל, תיכף ומיד

  . וכן בשפת אמת בפרשתן, החייים הקדוש פרשתן
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 מכאן יש להוכיח כי כאשר הקהל מסכימים בדבר אחד בכח .‡

שאף על פי שאומר הסרבן לא , חרם ויש סרבן אחד מהן

שהרי , שגם הוא באותו הברית בעל כרחו, אכנס עמהן בחרם

ה ''קבשאם כן לא היו צריכים לשתף ה, יוסף לא נכנס בחרם

ואף על פי כן לא רצה , ה''כי היה עשרה בלא הקב, עמהם

כך תירץ בדעת זקנים לבעלי , יוסף לגלות ולהודיע לאביו כי הוא חי

  .ט''ש סימן רמ"ת הריב"שווכן כתב ב, ה ויבך אותו אביו''ה בד'''ז ל''התוספת בראשית ל

 לפני שמכרו את יוסף השביעהו אותו שלא יספר כלום לאביו .·

וכן ', ב ט''כך תירץ בדעת זקנים מבעלי התוספת בראשית מ, יחזור לשםולא 

  .ש שם''תירץ הריב

ה "מה שלא גילה לאביו עדיין כי הוא חי לפי שחשב אם הקב .‚

ה בצערו עשרים ושתים שנה "לא גילה לו אם כן רצה הקב

כי מצא , ה"מדה כנגד מדה ואיך יגלה הוא מה שכיסה הקב

ר עשרים ושתים שנים שלמים בשכלו שנגזר על אביו צע

מיום ליום כנגד אותן עשרים ושתים שנים שלא קיים מצות 

כך כתב  ,ואחר שנשלמו אז נתודע יוסף אל אחיו, כיבוד אביו

   .שפת אמת בראשית פרשת ויגשוכן כתב ב, ב''כלי יקר בראשית פרק מב

 כי כשהיה עבד לא רצה להגיד לו כי יותר היה מצערו וכן .„

כי אפילו , וגם כשהיה מלך לא יאמין לו,  הסוהרכשהיה בבית

לבסוף כשספרו לו אחיו לא האמין כדכתיב ויפג לבו כי לא 

ז ''כך תירץ בדעת זקנים לבעלי התוספת בראשית ל ',ה א''בראשית מהאמין להם 

  . ה ויבך אותו אביו''ה בד'''ל

אם היה מגיד לאביו היה ירא שמא ישמעו אחיו ויבהלו  .‰

ויברחו זה לצפון וזה לדרום מרוב פחד שייראו שיהרגם 

ולכך , ונמצא אביו מצטער עליהם וגורם צער גדול לאביו

המתין עד שבאו אחיו אצלו ונתגלה להם תחילה ופייסם 

ת כך תירץ בדעת זקנים לבעלי התוספת בראשי, בדברים שאין בלבו עליהם

  . ה ויבך אותו אביו''ה בד'''ז ל''ל

Â.  חש על נפשו שידעו אחיו בדבר ולצד בושתם וכלימתם

מאביהם ימסרו עצמם עליו לאבדו מן העולם לבל תגיע להם 

בושת מאביהם וגם אפשר כי יקללם וימית כולם ומצד זה 

יבקשו לקעקעו מהעולם לזה חש על נפשו שידעו אחיו בדבר 

ואחר צאתו ממאסר ונעשה שר גדול וימנע מבא בדמי נפשו 

 אף על פי כן נמנע מהודיע לאביו ,והלכה לה חששה ראשונה

מוטב שיפיל  ט'''מ נ''ב ב'''ג ע'''ברכות מ' בגמוהוא על דרך אומרם 

חבירו וחש על כבוד  פני אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין

האחים מלביישם לפני יעקב ויצחק וכל זרע יעקב וסבל 

צערו מלביישם ועוד אף כי אחר שעלה לגדולה שישאר אביו ב

חשב יוסף בלבם מיחוש ההשטמה ממנו ויתיעצו עליו לעוקרו 

ועיין בספר הנפלא נעימה ברורה בפרשת , כך תירץ באור החיים הקדוש, מהעולם

  .מקץ דברים נפלאים בענין זה

Ú ÛÒÂÈ ˙‡ ÛÒÂÈ ÈÁ‡ Â¯ÈÎ‰ ‡Ï ÚÂ„Ó'' ÂÏÂ˜ Ù  

Ó‚· Ô�È¯Ó‡ È¯‰ 'È Ì„‡ ÏÎ„Ú ˙Â‰ÊÏ ÌÈÏÂÎ''ÏÂ˜‰ Ù?  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:מדוע לא היכרו השבטים את יוסף לפי הקול שלו  ,

והיאך בני , היאך סומא מותר באשתו א''ג ע''גיטין כ' הרי איתא בגמ

חזינן  , דקלאינאאלא בטביעות ע, אדם מותרין בנשותיהן בלילה

כ מדוע אחי יוסף '''א, פ הקול''דסמכינן על איסורי דאורייתא ע

וכן בפנים יפות , ב'''כך מקשה הספורנו בפרשת מקץ מ, הכירו את יוסףלא 

  .וכן בגן רוה בפרשתן, ה ויכר יוסף את אחיו ''וכן בתפארת יהונתן בפרשת מקץ בד, בפרשתן
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

לכן דיבר , פ הקול''' יוסף באמת חשש מזה שיכירו אותו ע.‡

כך תירץ , ול שלובכדי שלא יכירו את הק, י מליץ''יוסף רק ע

  .בפנים יפות בפרשתן

 רק כשמדבר באותו לשון שדיברו עד עכשיו ניתן להכירו לפי .·

ויוסף דיבר עם , אבל לא בלשון אחר, טביעות עין דקלא

כך תירץ , המליץ בלשון מצרית מצרית ולכן לא הכירו את יוסף

  .וכן בפנים יפות בפרשתן, תפארת יהונתן פרשת מקץ

˙Ï ¯˘Ù‡ ‰Ê ÈÙÏÂı¯:בה ''מ  מה שאמר להם יוסף בפרשתן' 

בלשון י '''כי פי המדבר עליכם וברשוהנה עיניכם רואות 

שהיה יכול להיות איננה ראיה ן ש'''והקשה הרמב, הקודש

ל אתי שפיר ''לפי הנ, שידבר אדם אחד במצרים בלשון הקדש

דהתכוין לומר להם שעד עתה לא הייתם יכולים לזהות אותי 

 עכשיו שאני מדבר בלשון הקודש אתם אבל, פ הקול'''ע

וכן תירץ , כך כתב בגן רוה בפרשתן, פ הקול'''יכולים לזהות אותי ע

  .באמרי אמת מגור

אלא דיבר אתם ,  לכן התנכר אליהם יוסף ולא בענוה כמנהגו.‚

, י בשם המדרש כדי שלא יכירהו בקול''קשות כמו שפירש רש

כך תירץ הספרנו , לדכשמדבר בקול גבוה אי אפשר להכיר את הקו

  .ב''בראשית מ

כמו שלא הכירו את יוסף במראית פניו כיון שהוא יצא בלא  .„

כן לא היכירו בטביעת עין דקלא כי בשנים אלו , חתימת זקן

  .א'''ג ע'''כך תירץ בספר דף על דף גיטין כ, גם הקול השתנה

  

 Â¯È·ÁÏ ÌÏÂÚÏ ÏÂÁÓÈ ‡Ï˘ Ú·˘�˘ ÈÓ  

Â¯È·Á ˙‡ ˜˘�Ó‰ÚÂ·˘‰ ÏÁ Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·Ó'''‰ ‰'Â‚Â Ì˙ÁÏ˘ Ì˙‡ ‡Ï Â·ˆÚ˙ Ï‡ '.  
  

· ‰�‰Â˘"˘¯ ˙"È שנים שנתקוטטו זה עם זה ב   נשאלה''סימן רמ

 לאחר זמן בא ואמר לו אני מקבל כל ,והכה האחד את חבירו

 קפץ ,רידוי וקנס שיאמר לי בית דין ותמחול לי  על מה שהעויתי

תחרט מן  וכשעברה חמתו נ,זה ונשבע שלא למחול לו עולמית

אם הנשבע זה הוא נשבע לבטל את ה, השבועה ורוצה למחול לו

מיכה וכתיב , המצוה שהרי כתיב לא תקום ולא תטור את בני עמך

ח "מגילה כ, א"ז ע"ה י"ר ' בגמ ופירשו "נושא עון ועובר על פשע" ח"י' ז

 או , ולא חיילא שבועה, למי נושא עון למי שעובר על פשעא"ע

 ואם תימצי לומר ,צוה וחיילא מצוה שבועהדילמא אינה בטול מ

יכול הוא לנשקו ולדבר עמו באהבה ובחיבה , דחיילא שבועה

  .הואיל ואינו מוצא מחילה מפיו או לא
  

˘¯ ÂÏ ‰�ÚÂ'''È:  שאין לדונו משום שבועה לבטל המצוה דהא תנן

 תנן מנין שאם לא מחל לו שהוא אכזרי שנאמר א"ב ע"ק צ"ב

 ואם איתא שהוא מבטל המצוה ,םויתפלל אברהם אל האלקי

הוה למתני הוא עובר בלאיו שנאמר לא תקום ולא תטור את בני 

 אלא וודאי אין לדונו בלא תטור שהרי נתבזה ואי איפשר ,עמך

ולנשקו נמי  ,אלא מהו אכזרי הוא כדמפרש תמן, בלא נטירה

ובספר חבצלת השרון בפרשתן , ש באריכות'''אסור דזה חשיב מחילה עי

א העיר מהא דבפרשתן מבואר שיוסף נישק לאחיו '''י הגאון רבי מרדכי קליבך שליטלידיד

  .  ש דברים נפלאים'''ואפילו הכי כתב ברבינו בחיי שלא מחל לו עי



    

  
  

 ïîùä çôá ïîùä äáøúðù úåéäì ìåëé êéàãåãîä øáãá äéåöî äëøáä ïéà éøä  
ïîùä çô ñð ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî ,ãëé êéàäáøúä ïîùäù úåéäì ìå , éøä

îâá àúéà 'ç úéðòú 'ò''á î ,'á ïëå''î î''ò á'' àãåãîä øáãá äéåöî äëøáä ïéàù , úåîë éøäå
ãåãîä øáã äéä ïîùä êôá äéäù ïîùä ,ãçà íåéì ÷éìãäì éãë âåì éöç åá äéä éøäù ,

à''ïîùä äáøúðù øùôà êéà ë,íéðôåà òáøàá íúöøúå .  
  

îù éáø íñøåôîä ïåàâäèéìù ñàøâ úä÷ éà'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,ò''ñåúä åáúëù äî ô 'ç úéðòú 'ò'' áãåãîä øáãá ìç äëøáä ïéà àäã , àåä

úåùø ïé÷éæîì úåùø ùé æàù íåúçå øééö àìá ÷ø , ìç äëøáä íåúçå øééöã øáãá ìáà
ãåãîä øáãá åìéôà ,à''åãâ ïäë ìù åîúåçá íåúç äéä ïîùä çôä éîð éëä ëì , ïë ìòå

ìåçì äëøáä ìåëé äéä ,ò õøúì äàøð ãåò'' ïéàã íòèä íéùøôîá àúéàã äî ô
ùîî òáèä ãâðë äàøð àäé àìù éàãë ãåãîä øáãá äéåöî äëøáä , úéáá äðäå

 øáãá íâ ìåçì äëøáä ìåëé äéä íùå òáèä ãâð íéñéð äáøä éëä åàìá åùòð ùã÷îä
ãåãîä.  

  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
ò õøúì äàøð'' ÷åñôä ìò ùøãîá àúéàã äî ôë ÷øô úéùàøá'åé ''á "" õøàá ÷çöé òøæéå

ä åäëøáéå íéøòù äàî àéää äðùá àöîéå àåää' " ùøãîáå äùøô úåãìåú úùøô  äáø úéùàøá

ñ'' ãäúåà åãéîàäù ãîìî íéøòù äàî,äåãéîàäù äîë äàî úùòå , ïéà àìäå 
åäù øáã ìò äøåù äëøáäïéðîáå äãîáå ì÷ùîá à ,äúåà ããî äî éðôî, éðôî 

úåøùòîä ,àììë éàä àëéì äåöî øáãáã ïðéæç ,ðä éôì''øéôù éúà ì .  
  

äøä'''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,ò''' äéä ñðä éðôì íéðù äáøäù úîà éøîàäã äéîùî àøîàúîã äî ô

áë ÷ø øàùðå äæä çôá ïîù àìîî íéðäëäî ãçà ÷éø øàùðå íòôä ãåò àìéîå äìéçú
 ìåãâ ïäë ìù åîúåç åéìò íéúçä äæ àìô øáã äàøù  íåùîå íéîòô äðåîù äùò êëå

ò÷ø÷á äðîèå ,ïîùá äëøá èìù àì äæ éôì ,ïäëä íù äðúðù ïîù äéä úîàá ÷ø ,
à'''éãéî äù÷ àì ë .  
  

èéìù ïéåì àáà áøä'' àäéìøèñåà  
éìù ïðàîãòéøô éåìä ìëéî ìàéçé áøäè'' àìàéøèðåî  

äáä''éð øâøáðéåå á÷òé íééç ç'' åäéðúð æðàö úáéùé  
òà ïîùä äáøúðù ñðä àôåâ äæã õøúì äàøð''òáèä ãâð åäæå ãåãîä øáã äéäù ô.  

  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô éáø â''' àçî íéìùåøé'''ñçðô éøáã ñ  

äøä''èéìù õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø â''' à éðá ÷øáçî''' íâ ñêãåà éðà   
 úåúìéàùá áúëù äî ïééöì äàøð çìùéå úùøô ïéòë ãçà íåé åìéôà ÷éìãäì åá äéä àìã

åù íùá íúáúëù äî'''à ìà÷æçé úéá ú'''ãåãîä øáã àéåä àì ë ,äáøúð øéôù ïëì.  
   

èéìù ïîãéøô á÷òé áøä''' à÷øá éðá  
õøúì äàøð ,éòä ïî éåîñä øáãá àìà äéåøù äëøáä ïéàù íòèä ìë éøäã àìù éãë ï
òøä ïéò àäé ,àùî''êééù àì äæ ùã÷îä úéáá ë.  

  
êøáì äàåøä øùôà úñðëä úéá ìù úåøð ìò íàä  

îé÷ã àäá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî'' úåøð ìò íàä êøáî äëåðç øð äàåøä ì
äàåøä úëøá äæ ìò êøáì øùôà íàä úñðëä úéáá íé÷éìãîù.  

  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
ðúñðëä úéáá ÷éìãäì áåéçä íòèá íúàáäù íéîòèá éåìúã äàø , éðôî íòèä íàã

åá ÷éìãäì úéá íäì ïéàù íéçøåàä ,à'' ìò êøáì éîð øùôà äæá íéàöåé íäù åîë ë
äàåøä úëøá äæ ,àùî''àñéð éîåñøô íåùî íúàáäù íòèì ë ,à'' äàåøäã øùôà ë

êøáî åðéà.  
  

 éîé úà åòá÷ àì ñðä ìù äðùá òåãîúøçà äðùì ÷ø áåè íåéì äëåðç  
îâá àúéàã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî 'ë úáù''ò à'' á ñð ìù úøçà äðùì
äàãåäáå ììäá íéáåè íéîé íåàùòå íåòá÷ äëåðç , íéîé åòá÷ àì òåãî úåù÷äì ùéã
äëåðç úà ñðä äùòðù äðùá ãéî áåè íåéì åìà ,úøçà äðùì ãò åðéúîä òåãîå ,

ôåà òáøàá íúöøúåíéð.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä''' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
õøúì äàøð ,ñðäå äîçìîä úåàöåú úà úåàøì øùôà äðù éøçà ÷øã , ÷ø åòá÷ ïëì
úøçà äðùì ,ñðä êë ìë øëéð àìã ñðä åá äùòðù äðùá àìå.  

  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä'' àáàå áø''úëä éãéîìú ììåë ùàø ïåéö ìú ã''ñ ,øå''áåùèëåñ úáéùéá î  
áèéøä íùá õåøú íúàáäù äî'''ã à åéä àìù äðåîù íåòá÷ àì äðåùàøä äðùá

ñðä êùîé äîë íéòãåé ,îé÷ã ììä úéá úèéùì øéòäì äàøð''' êìåäå óéñåîã åäéúååë ì
úåøðä øôñîá åôéñåé ñðä êùîéù äîë ìëå ãéî òåá÷ì åìëé àä ,ôòàã øîåì ùéå'' ë

ùî úøçà äðùì åòá÷áèéøá áúëù äî éôì éàîù úéá úèéù íå''' ãçà ïëìã íù à
éàîù úéáë äùò íéðé÷æäî ,éàîù úéáë úåùòì éøù äåöî øåãéäáã.  

  

äøä'''èéìù øâéöðã äùî ìàéçé éáø â'' àúéìéò ïéòéãåî  
õøúì äàøð ,ìàøùéî ÷ìçì ÷ø áåè íåé äéäéù åðéîëç åöø àìù , åéä ìàøùé áåø éøäå
 åìàä íéîéáä úéá éîé éðùä ùã÷îõøàì õåçá ,íäì òéãåäìå êìéì íéçéìù íéëéøö åéäå , äæå

åé íåàùòå íåòá÷ úøçà äðùì ÷ø ïë ìò íéîé äîë ìù êìäî ç÷åì éøä'''è , øáë æàå
äëåðçä éîé úà åîéé÷éå åùòéù íå÷î ìëá ìàøùé ìëì úàæ åòéãåä   .  

  

èéìù ùèéåã óñåé áøä'' àãñçå äøåú ììåë ÷øá éðá  
õøúì äàøð ,åéì òåá÷ì êéøö äéä àì äðåùàøä äðùáù''' íéçîù íìåëù íåùî è

íéãåî íìåë àìéîîå ïîùä çô ñðå ïåçöðä úîçî , ââåôúî æàù äðù éøçà ìáà
åé òåá÷ì êéøö æà úåáäìúääå äçîùä'''íéñéðä ìë úà çåëùì àì éãë è.  

  

äøä''èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç éáø â'' àçî øåâ ììåë ÷øàô àøàá''ééç ç÷ì ñí  
èéìù éåì ïúð áøä''' àíéìùåøé  

èéìù õéáø÷ óñåé áøä''' àúéìéò ïéòéãåî  
 òãéåäé ïá øôñá áúëù äî õåøéú ãåò ïéééöì äàøðë úáù'''ò à''' á øåâî úîà éøîàä ïëå

åé åàùò äðåùàø äðùáã'''ïîùä êôá åùòðù íéñéðä íåùî çøëäá è , úøçà äðùì êà
éîùá äéäù äøàää äúåàù øåãä éîëç åàø ñðä åá äéäù äðåùàøä äðùá äìòîì í

 ïëìå äðù ìëá äøòää äúåàì äìà íéîé åòá÷ íéîùáù åðéáä åæ äðùá äìâúðå äøæç
åé íåàùò íä íâ''è  .  

  
äìéìá äéä úåøð ú÷ìãä éøä ø÷åáá úñðëä úéáá äëåðç úåøð ÷éìãäì åâäð òåãî  

îé÷ã àä ìò íúù÷äù äî'' ìøåà''òøú ïîéñ ç''ñ à''é ÷'' àé÷éìãî úñðëä úéáá äëåðç øð í
íéëøáîå ,ø÷åáá óà úñðëä úéáá ÷éìãäì íìåòä âäðîå , òåãîíéðåøçà íùá íúù÷äå

äìéìá äéä úåøð ú÷ìãä éøä ø÷åáá úñðëä úéáá äëåðç úåøð ÷éìãäì åâäð , íúöøúå
íéðôåà äùìùá.  

  

èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  
îá àúéàã äî ïééöì äàøðøú ïîéñ äòéö÷å øå''' øð éøééù úà ÷éìãäì àéä äðååëäã ò

øéôù éúà äæ éôì áøòáî åøàùðù äëåðçä.  
øùà éðãòî:úåùãç úåìéúôá ÷éìãäì íéâäåð íìåòäù àéùå÷ä úà õøúî åðéà äæ . 
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